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Bal kan devlet reisleri 
arasında sulh konferansı rn•? -

Bir lngifiz gazetesinin yazdığına göre 

Konferansta Bulgar 
Kralı bulunacakmış 

Cumhur Reisimizle Bulgar Krall arasında daha evvel 
bir mülakat olacağı da yazılıyor 

Selahiyetli 
makamlar ademi 
malumat . beyan 

ediyorlar 
Atina, 31 (Hususi) - nomen 

tral vo vcliahd.inin bugün Pire) e 
gelmesi beklenmektedir. 

Yunan kralı Jorj daha evvel 
(Devamı 4 üncüde) CumlaarrelalGtls tınnet ln3nll ile Romanya, Yananlatan 'Ye Balprlst an banan .•• 

ltalyan tayyareleri 
rta Akdenizde 

Türk Adliyesinde jüri teşkiline 
lüzum var mıdır 7 

••••••••• 

manevra yaptılar Avukatlar jüriye 
Manevranı_n _mevz~u l~giliz v~ Fransız şiddetle taraftar/ 

Saı yet asknlcri 1 fr "" ırada... ·~!!.~~01~!.~'"ga~e~e?.~1~.~~~ ,~!~~2~~~~!~ Bir avukat 
,~o M ·ı s t nin Ü§aatına göre 27 ve 28 temmuz- !erinin Akdenizin §imalinden cenu- doktorları mugala"' -

, 1 l g on o vye da İtalyan tayyareleri, Orta Akde_ bu~a ve garbinden ~arkına. gi~e- • 

La nizde İngiliz tayyarelerinin Fransa lerıne mUmanaat edilip edilemıye. tacılıkla ıtham 
....... rp y ali'11gono çı kaırmağa Uzerindeki UÇU§larma bir mukabele ceğini anlamağa matuftu. 

t P.=z.. I~ ww ""'1 n- olmak üzere hava manevraları yap. Orta Akdenizdeki İtalyan hava edı" yor e Ş e l.!ııQ iYi Q.11 S e 'WI (B C e i~ mışlardır. Bu manevralann mevzuu (Devamı 4 üncüde) 

Mütecavizlerin 
•• • 
uzerıne 

Qf ılmağa hazırdır 
rıı~ltis, 31 - Moskovadan bil:li- da harp yangını çıkarmağa teşeb-

Yor. ı . . 
tifi · zvestıya gazetesı neşret- büs edecek heı' faşist mütecavizin 
~uı lııühinı bir makalede Sovyet üzerine atılmağa hazırız.,. 
h >'lntn sulh cephesine büyü::C 
t~ ~uınüniyet ve arzu ile iltihak Sovyet - lngıliz ticaret 

~tınden bahsederek diyor ki: müzakereleri 
iti 

0
"Yet Rusya şu kanaattedir Londra, 31 - Burada söylen 

hı;i •Ulh organizasyonu, ır.üteka . digine göre Sovyet - İngiliz tica-

o1:.~e ve rnüsavata müstenıd ret muahedesi müzakerelerine üç 
r.ın 

1 
lazımdır. Sovyet Rusya • taraflı paktın akdi akebinde der· 

~ilyon nüfusu, Avrupa . hal başlanacaktır. 

Donanmamızın yeni 
gemilerle takviyesi 

l nuı ıtareye ısmarlanan on gemiden evvela 

lrıgııt r 
den zaltı gemileri gönderilecek 

h e ısınarlanmı olan on ar0 .. 
~ ınırnızdC'n ilk ol3rnk d ni. 

ıa1t11 tın 
hu in aatı t m mlanncnktır. 

döl'du nuı rdcn dorclu dcnıznltı, 
C d ıtro~er v ıkl I <le ma)n 

Ilı ldır n 

gcmimizın tC'çhizatı tamamlanmış

tır. Gemi bugünh:rdc dalma tccrli. 
bl'k riıu' baı<lı) ac· ktır. Gene Haliç_ 
l ın a l'dık•n Yıldır ı) ela ~O A -
guslos z ıfer ba) r mındn denize in. 
di rill'eP ktır. 

kesip 
arasında 

taksim ediniz bari ! ,, 

" Beni ikiye 
iki kadın 

" Paylaşalamıyan çocuk ,, Nermin bugün bir defa 
daha mahkemece tayin edilen annesine teslim edildi 

Mloau · trıı) •ılır Z ıfı ı tor 
taı nd dır! r 

lfali t · 

Alııı uı)ad:ı in anlı bitm Dntır:ı
) ın da bu ay sonlanna doğru lima. Mehmet Alinin iki sene evvel Ner· Nermin, kıiçiik teyzesi Sema1ıallt. 

.. nımıza geleceği tahmin edilmekte. min ile beraber rıkartlığı bir resim •• -beraber bu sabah matbaamızda .. 
{l'azısı 4 uncÜlle). 

Jüri anketimize verilen şayanr 

dikkat cevaplar arasında bugüne 
kadar neşrolunanlarc lbir tasnife 

(Devamı 5 incide) 

ÇERÇEVE .... 

KOLAY 
Bazı dostlarım bana demlıJtlr ki: 

Suat Ziya Kant Ş. Türker,._ 

CCMLE ... 

_ Yazılarını kolaylıkla anhyamıyoruz. Bazı cümleleri birkaç kere 

okumak lizmı. Biraz daha hafif yazamaz mısm ! 
Bazı düşmanlarım da şöyle buyurmuştur: 
_ Ne dediği anla.'}ılmıyan adam! Mu\arfaluyctlnl anlaşılmamakta 

arı yan, zikzaklı, dolambaçlı, çetrefil cümlelerde kıymet \ ehmeden ya. 

zıcı ! 

Demf'k ki bazı dostlanmla bazı düşmanlanm al'&8mda yalnız ne. 

zaket farkı 'ar. 
Bir Fransız papazının (P~le pure - Saf §lir) isimli kitabı nktiy

le bütün dünyada bir sanat hidl esi kabul cdllmiıJU. Bu kltabm Dk 
sa) rasını açalım. Kainatı tek cümleye hapsetmiş bir ,·eclze kadar 
güzel bir söze rasgellriz: 

"Dümdüz, çırçıplak, apa) dınlık bir nızubla konu~n insanlara dik.. 
kat eltim. Her defaınnda karsımda bir APTAL \ardı.,, 

Akıl ha.'!talıklanna dair bir kitapta da, bir delinin aj:;-zmdan çıkmı~ 
sö) le bir elimle gördüm: 

"!Ua\l hattın üstündeki st'beb!" 
Paııazın S<'Hli~i ~irirt l'iimfo at"aba hu mu) du ! 
lı:l ha) at tlolu dınılf'~ le, illetli bir kafanın tlc-prt'nlsl ara.<ımdakl 

fark lneellifni sC'zmek, o kadar zor olmasa g<-rck. 
Bir odada ısıkları kıstık~a mf'Safel<'r t'be<lilt>sir, ışık büsbütün l!IÖD. 

dürüliim•(' m..safo kalmamıstır: a, nl fark. 
Dik bir ,okuş karsısında tlizl<•rimi:ı:in, ıı~ır bir hindi dolması bnh· 

tlc• mldemb:ln, (ıkarağı kapı)ı bulamı)an !'!aşkınlar ara.-.ında !ilnlrlerl
mlzln yoıı:unlak hakkmı. kim teslim etmn? Fakat fikrin yorduğw iL 
.. tan lllıM- lıltıt'• ıı IM'1.11T gi\1'11rkr11 ~ lcift ağhyomm. 

ftu Za\ aftıfara bfttthı bh- kttftatfall 1M1t'l"lnft olantdaH ..,.. •• 
acaba anla.~ılır mı? 

Necib Fazıl KISAKVREK 



2 

\EXISABAH 

Hüseyin Cahll Yıılçm, bugünkü ma
kalesinde, MoskO\"D rnüuıkerclerin

clcn hahsetrnckte ve hu müzakerele· 
rln a)·ni zamıındıı ııskerl muznkcrclcr 
le beraber devamına lşıırct ellikten 
sonra, sulh ct'phco;inin mihvercileri 
kıskl\·rak hnJil:ırnış olduğunu \ ' C şirn

ılı onlcrın lı?cn,·lizt değil, tedafüi hir 
erı)!ı" nldıidarını si\yliyerek şunları 
ıl:h·e elmcl.teılir: 

''l\faamafih, sulh cephesinde Rus
yanın lıir yeri olınnclığını iddia et· 
mek i~tcmi) oruz. Sulh cephesi ne ka
dar ku''''elli olursa 'e sen iş anlaşın:ı
larn islinnt ederse ümit ettirdiği ha· 
ı ekct ,.e foyda dairesi de o kadar u
mumiyet peyda eder. Bugün lıir sulh 
cephesi ,·nrdır ,.e Auupa muvazene
sini az çok temin t'tıniştir. Fakat ya
rın Sovyetkr hlrllninin lştlrnkilc tak 
viye edilecek sulh cephesi miistnkhel 
bir Millctkr Cemiyetinin temeli de
mektir. 

Teessüsü birçok Cimitlcr uyandıran 
fakat dünynya geJfrken lıaiz olduğu 

kusurlnr ve noksnnlnr yüzünden ha
yat kabiliyeti görülemiyen mevcut 
Milletler Cemiyeti ameli bir mahiye
ti haiz değildi. Tnnrruzn knrşı kuv
vetle mukabele etmek imkônım buln
mıyordu. Du lmklln olamnyınca da 
hakiki bir l\liUctler Cemiyetinden 
bahsedilemezdi. Sulh cephesinin adı 
Milletler Cemiyeti olmıyncaktır. F:ı· 

kat Avrupnda ta:ırruzlnra meydan 
vermemek itibarile hakikt bir Mil
letler cemiyeti rolünii görecektir. 
Rasynnın sulh cephesine illlhııkı 

ve Amerlknnın şfipheslz otan hayır
h:ıhane hltornnıı;ı, belki de yardımı, 
hııtıil filli mOclohalcsi ihtimali Avnı· 
pııda öyle bir kale teşkil edecektir ki, 
buı;fin Jılle uslu durmnk mecburi)•cti 
içinde kıvranan mihver devletleri, 
artık kıpırdnmnyı ııkıllarındnn secir
nıiyeceklcrdir. Bu snyede dlinya hlr 
az rahnt nefes alacak, belki de daha 
esaslı bir tesviye sureti bulmak im
kanı vOcut bulncnktır. 

Acıt tehlike geçtikten sonra, Rus
yanın her nokt:ıyı iyice tartarak ve 
düşünerek ona söre sulh cephesine 
iltihak etmesinden işte böyİc umumt 
bir fayda, yeni bir beynelmilel düzen 
bckledlljlmi:zdcn dolnYldır ki, orada
ki görfiş fnrklannın biran evvel zail 
olmasır.ı temenni ediyoruz.,. 

TAN 

M. Zekerh·:ı, tngtlh: • Sovyel mnıa
kerelerlnden b:ılısetliAi makalesinde, 
müzakerelerin şimdiye kadar secir
diAl s:ıfııhatı Te mevzuubahs olan 
noktal:ın hnlnsn ettikten ve müşkfil· 
lerl gösterdikten sonra diyor 'ki: 

"OnJJn için bizce İngiliz - Sovyet 
müzakerelcrlnln bittiği, onlnşmanın 

imza edilmek fizere olduftt,ı hnkkınd:ı 
verJlen hııberler fnzln nlkblnnnedir. 
Mos'kova hennı bu hususta nikbinli
ğin\ blldlrmernc~itir. Meseleyi bu-
siln, İngiliz Dnıvcklllnln Avnm ka
mar4sında lnslliz • SovYel mfiazkc· 
releri hakkında verccclli lznbnt tcn
'ir edecektir. Mliınkcrclerin lslikbn
li hakkında ancak bu fznhntı dinle
dikten ııonrn doftru l>lr hUkllm ver
mek mOmkün olacaktır. 

CUMffiJRİYEl 

Yunus Nndi, lstiklül saJnşile1:>ugün 
arasında ndını verdiği mnkalcsinde 
Türkiyenln, isUklnl harbini kazımdı· 
ğt umanın bugOnfi muk:ıyese etmek
te ve tabii olarnk bugünün üstfinlü
Aünfi tcbnrü zettirmektedir. Bıına mu 
kabil, bizim harp lstemcdiğiml:zi, la· 
kal mecbur olursak bunu muvnffaki
yeUe neticclendirebileceğimiz yolun
dııki bfiyük Q.mldimlzin bu şartlar 
dahilinde hiç de ho§tına bir ümit 
olmadıiıını işnrct etlikten sonra ayrı
ca şunlan dn llfive etmektedir: 

"İstiklal Harbi znm:ınımız denilin
ce iyi haricl münasebet olarak bü
yük komşumuz Rus)·nyı hatırlnmn· 
mnk knbU de~lldlr. Gene o 2nmnn 
komşularımız lrnn ve Efgnnistanln 
d'l dost ve kardeş mfinnsebetlerinc 
maliklik. Dugün eski samimiyetlerini 
dah:t ileri götürmüş vaziyette olun 
hu dosllar:ı zamimeten Bnlknn An
tantı devletlerinden b:ışlıynrnk cok 
-;nmiml l'enl dostlultlnra da malik 
hulunuroruz. Hepsi kendi varlıkla
rının korunmnsile Ak ve Knrn deniz· 
lerin emniyetinde nlfiknlı bu dost
lukların bizim için, bizim cephe için 
\C nihayet hlnnefis sulh icln ok kuv
' etli bir teminat silsile l veya ınec· 
nunsı teşkil etmekte oldunu meydnn-
1 ı lınkikntlerdlr. 
ııu şartlar içinde vaziyetimizi ş6y
hü1lıım cdelıiliriz. Harp olmasını 

~ıa istemiyoruz. Olurs:ı ''e bize, yani 
et1 ....-S nMb' ıtt ~ elduğu· 
rnm s~hıılnrıt kndar selir ondan 
kor.kumuz da yoktur.,, 

\"AKIT 

Asım Us, Amediknnın be~ nelmilel 
rnziyelinde değişiklik lı:ı~lıklı yazı

rn-:d:ı, Amerikanın J:ıponlnrla tienret 
lılll'.heclclerini hlrdenlııre rcshctmc
lcriııiı. cllinyn cfkirı umuıniyesince 
hır sürpriz sıbı knı şılnndığını f:ıl;ııt 

<>ıımın, Amerikanın ticaret ınu:ıhe<lc· 
sinin )cnileyelıilrnek ıçln J:ıpoıılorl:ı 
,: ~ :ısl ~ e iktisadi meselelerin kokıın

den halledilmesini istemelerinin Jn 
ponlarıns:ı bunu yop:ıbilmek içın 

Cindeki vaziyetlerinin aydınlanma· 

sını lıeklcmelerlnln sebeb olduğun~ 
i~nret ctltklen sonra Amerikanın mu 
alıcclcyi feshetmekle ve J:ıpon ithaliı· 
tmn nnıbnrgo ko)m. kla Jııponyayı 

tazyik etmek istediği ııi SÜ) lcmektc 
ve ıldve etmektedir: 

"Fakat hlldiseniıı asıl mühim mn· 
n:ı ı şu noktndndır: Amerikan - Ja
pon ticaret munhedesinin feshi J a· 
ponynnın Almanya ve ltalyn cephesi
ne iltihakı halinde Amerikanın 1ıı· 
giltere, Frnnsn tnrnfııın geçeceğini 

gösteriyor; bu ilib::ı.r ile Amerikanın 
U:znk Sıırkta Jnponynya karşı nldıi:ıı 

ftAISEft - #™fWll • w 

Yeril Mallar Sergisi dün fJk pazan olma..c;ı dola;n Jyte çok kalnhn. 
lık olmu§tur. Bu kalnbalık bllhas a al•şam üzeri ha\'a serinledikten 
sonrn bir tchneüm §eklini nlmı tır. ~cbrimi:ıde bolonan Uomanyalı 
sporcolar dün ergfl i gc:ıml !erdir. Dün oıabah ,·nporla linıa.nunıza ge. 
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len fnglliı "cyya.Jılan dn aksanı Uzcri ergili dola5mışt11r· ,-e ban alış. 
\erişi erde bulunmuşlardır. 

Sergi komiserlPi dün pa\ iyon :ıhlblerlnc teşhir ettikleri mallar 
del,ri~tlrmelerini 'e hemen iki günde bir halka yenI mamuli'ı.t nümunc. 
leri göstermlf'rinl bilillrmtttr. 

yeni vnzlyet aynı zamanda A\Tupn K k 
Almanya ve ltnlyaya karşı yapılan a Çar en 
~!~ı:~tar manasına do telCıkki oluna- yaka 1 a nan h 1 r s 1 z lngilizler bizden tiftik Yerli malı 

sahtek~rltğı 
Başvekil hu işın önlen

mesını emrettı 
Sirkeci istasyonunda 
Trenlerin geliş 

saatleri 
Evvelden doğru olarak 

Birbuçuk sene hapse 
mahl<Qm oldu 

Evvelki gün Yedikule haricinde 
bahçıvan umer isminde birine ait 
bahçıvan Ömer isminde !birine ait 
telif c§ya çaldıktan sonra liaçar • 

ifAn edilemez mi ? ken yakalanan tlasan dUn cürmü 
• meşhut mahkemesÜ\e teslim edil-

Avrupa hnttı banlıyo trenle- . 
0
- Mahk H 

• • • • 
1 

mı§ r. eme asnnm uçunıı 
rındckı ıntır.amsızhklar hakkın•.a 1 ·ı ·· il b d 1 d 

ı.a. ı gorm ş ve un an ~vve c 
ki neşriyatınuz üzerine devlet .de b ,_:1d :t.: -t'! h. J kla • • . u ŞCM e ıvır çu.ıı; rrsız ı r yap 
miryolları ıdaresı sıkı tedbır al. tl~ t b•t tmi" • 1 ı • gmı es ı e ş ve .. uç uyu 
mı§t~.r •. • . sene 7 ay, 15 gUn hapse mahkCım 

Dünkü pazar gUnil çok kalaba- d k u -'-al t kif ctmi. t" • • e ere '"1Cnı ev ş ır. 
Irk olan banlıyo trenlennde bu 
tedbirlerint iyi n·eticeleri görill -
mUş, yolculann memnuniyetini 

mucip olmuştur. lzmirde ekmek buhrana 
Bilhassa, ıüçüncü mevki yolcu-

lannm birinci mevki vagonları iş. yoktur 
gal etmemelerini temin için kont- lzmir 30 (A A ) _ Şehirde bir 
Tol çok kuvvctlendlriln;U§, lböyle e1anelt buhmn; o;d\lğu hOJı.luıldokl 
biletine uymıyan mevkilerde bu- haberler 1lzerine belediye :reisi ga.. 
lunan üçüncü mevki yolculan bu zetecilere şu beyanatta bulunmuş. 
yerlerden kalfür.4!mış, trende rakı tur: 
içilmesi, müstehcen sözler konu- .. _ lzmirde ekmek buhranı diye 

şulması gibi hadiseler de önlen-
1 

bir mesele yoktur. Bu bazı mahdut 
m:.Ştir. Bu sıkı kontrolün tavsama- kimselerin narhı yilkseltmek ~çin 
dan mevsim sonuna kadar devam ihdas etmek is~leri bir vaziyet
ettirilmesi temenni olunuyor. tir. Bazı semUcrde bir ild f"ınncı-

Yalnız bu münasebetle mühim nm az ekmek çıkararak narhı yUk.. 

'!bir n o k t a Y ı tekrar göz sclbnek istedikleri i§iWmlgUr. Be. 
önüne koymak istiyoruz. Miltead. tediye böyle vaziyetler ihdas eden 
dit defalar yazmış olmamıza ve fırmcılan dikkatlo takip ctmekto • 
Devlet Demiryoi.!an umum mü- dir. Şimdiki eartlar altında e1onek 
dürlüğünün alakadarlara yaptığı fiabnı yükseltmeye makul bir ııe -
ihtarlara rağmen Sirkeci istas- beb yoktur • ., 
yonunda Avrupa trenlerinin mu. 
vasalat saatleri eliseriya yanlış 
ilan d:lilmekte ve yofcu bekleyen
ler ft.lu yüzden ~ok müşkül vazi • 
yete düşilrillmektedir. 

n .. nu:oı son misali bu sabah gö. 

Arabadan düş erek 
yaralandı 

rülmüştür. Fransız turistleri bu akşam Ak. 
Avrupa !konvansiyonel treni- denize hareket edeceklerdir. Dün 

nin tarifeye göre muvasalat saati gelen İngiliz seyyahlan gezlntile -
6,40 dır. Fakat ibu sabah gelişi rine devam ediyorlar. 

gecikmiştir. · Anadoluhisanndo. Göksuda Şakir 
istasyondaki karatahtaya evve- isminde birinin bahçesinde rençbcr 

la bu trenin 7,15 de geleceği ya. lik eden Cideli Emin oğlu Şadan 

zılmıııtır. S::at yediye doğru te- kendi idare ettiği nrnbadan düomUıı 
lefonla yapılan müracaatlara da sağ ayağı tekerlek altında. kala -
böyle cevap verilmiştir. rak yaralanmıatır. Şadan nümunc 

Halbuki, istafyona gelenlerin hastanesine kaldınlmlflır. 
Halbuki, istasyona gelenler, 

tahtada sonradan trenin geliş saa- -==.==::::::====::;:::=::;:;:::;::::=== 
ti 8 olarak kaydedildiğini hayretle sırByapıybahor. k. k' 

1 ·· ·· 1 a· s b bi 1 u sa ı onvansıyone tre-
gormuş er ır. c e soru unca • . b. L. k ik i · 
•· ·· b ll tr • km d nının ır ·uuçu saat gec mes nın 
onunc an yo eru çı ası o. lı kiki b bi d 
layısiyle konvansiyon elin üç çey- a T se ye §Ui ur :d 

. . • ren unan stan an geçer-
rek saat daha gecıktiğı yolunda 
b• "del" t t.t 1 t Y.en Dedeağaçtan gelecek yataklı 
ır ı ıa or aya ü ı nuş ır. • . 

H lb 1 • b' . .. ,._ d~ • vagonu beklemek ıçın durdurul -a u tı ızım ogren ı5.mıze • 
•· ,_. b ı· · tr . . k mu§tur. Bu vagon mutad hıt!fına gore, j.Jır an ıyo enının, on -

1 
kt. . b 

• 1 .. .. . k t" olarcm va ınde gelememıı ve u 
vansıyone onune geçmesı a ıy. .. d P'h .d h d d 
yen üç çeyrek saat gecikmeye ruz en tre~ '. yion an u u u-

., muza geç gırmıgt r. mey.uan veremez. . 
B• ı h taht 1 Semplon eksptesi de bır uat Jnaena ey aya yazı an .. . • 
k ml 1 d "kk tl' b. kadar teahhurle gelebilmıgtir. ra a arın esa& ı ve ı a ı ır 

araştırmaya mUstenid olma·t :11, 
yanlJ§lığın bun!:ian ileri geldiği 

anlaşılıyor. 

Avrupa hattı gibi ehemmiyetli 
bir mıntakada daha dikkatli me
ır.ur kullanmamız taznndır. 

Uzun zamandanberi devam c· 
cien bu yanlışhklar y o 1 c u 
bekliyenlcr üzerinde çok fena te~ 

ve yapağı alaca ar 
Beş lngiliz fabrikasının n1umessı ı 

bu sabah şehrimize geldi 
İngiliz fabrirl.aları memleke. 

timizden çok miktarda iptidai 
malddc satın almak için harekete 
geçrni§~.r(J:r.' 
• ,Bu maksatla Türkiyeye gön
derilen ingilterenin en büyük 
kumaş fabritı:alanndan beşinin 

mümessili M, Vebster, bu sabah. 

Nafıa Vekili 
Hataya va Suriyeye 
gitmesi muhtemel... 

NaCin vekili gen ral 1i Fuat ec.. 
bcSQyun bugünlerde Hataya gidcı· 

rek lskcndcrunda yapılacak liman 
hakkında tetkiklerde bulunması 

muhtemeldir. 
Vekil Hat~yda nafia işleri ve bil· 

hassa Amuk gölü üzerinde tetkikler 
yapacaktır. General Ali Fuadin bu 
seyahatini Suriyeye kadar uzata· 
caıı da söylenmektedir. 

---o,-----..... 

Baldızını balta ile 
parçaladı 

Bileci~in Karaağaç kö)'ünde bir 
adam baldızını balta ile parçala
mi~tir. 

Katil Hasal' isminde biridir. l Ia
sanm bir zamandanbcri harman 
yerinin taksimi yüzünden baldızı 

Ay§<! ile arası açık bulunmaktadır. 
Hadise günü Hasan. harman ye

rine gitmi~ ve kendi yerinin etrafı· 
ru kazıklana çerirken Ayşe de gel 
mişti. 

Ay~e Basanın kazık c?ktığını gl.r 
rünce buna mani olmak istemis H' 

bu yüzden aralarında kavga çık
mıstır. 

Bir ara kendini kaybeden Ha
san eline geçirdiği balta ile baldızı· 
nm üzerine atılmış ve bir iki vuruş 
ta kadıncağızın vücudunu birkaç 
parçaya bölmü~tür. 

Bu feci vakayı te~adUfen uzaktaıı 
gören biri i ko~up Ha anın kollan• 
nı arkasından tutmu5tur. Katil kan· 
lı haltasilc beraber ndliyeye teslim 
edilmiştir. 

To 1FO 'lt ~ ını aı ınnHf: aJ 
ırn ~ns li11 
~ ır~ nv lf)) o 

ki scmplon ~kspre;;iyle §ehrimize 
gelmi!tir. 

M. Vebsterin seyahatine çok e 
hemmiyet vcrilmektNlir. 

Çünkü temsil ettiği fabrikalar, 
memleketimizden ilk defa mal al. 
mağa teşebbüs e·den müesseseler 
dir • 

M. Vebsterin buradan tiftik, 
yapağı ve Merinos yünü almak 
istediği anla§ılmıştır. Bunların 

miktarı, mlimes~ •. tetkikatı neti. 
cesinde belli olacaktır. 

İngiliz mümessili, Türkiyeden 
soı'ra Suriyed.en" de mal al~ ·· 
~ere ~eyM1atine deı.-am edecek ... 
tir • 

17 Yaşında katil 
Hayvan otlatmak yüzün
den bir çocuğu öldürdü 
Orhan elinde küçük kovacık 

köyünde çobanlık yapan 14 yaşla· 

'Tında Halil lbrahim ile 17 yaşla· 
rmda .Mehmet arasında hay,·an ot-

latmak yüzünden kavga çıkmıştır. 

Kavganın en kızgın bir zamanında 
Halil İbrahim Mehmedi bıçakla 
muhtelif yerlerinden Yurarak öldür· 
mü~tür. Katil çocuk yakalanarak 
adliyeye tec;lim edilmiştir. 

---o--

MahkCıkat müzesi 
binasının tamiri 

Vzun müddett,enberi tamir edil· 
melde olan Süleymaniycdcki Türk 
islam müze~inin yanındaki harap 
>i :rn bir sene sonra tamam!anmı§ o· 
hcaktır. 

Burası mahkukat müzesi haline 
konulacaktır. 

Müzede mahkUk kitabe~er, Sel · 
.;uk eserleri ve kıpmctli halılar leş 
hir cr!ilecçktir. Müzenin kış mevsi 
mi~c kadar yeti§mesi muhtemeldir 
~ 

Eyüp ve Şehzade 
camilerinın tamiri 

Abidelerin tamiri için evkaf büt 
çesinde mühim para aynlmı~tır. 

Şimdiye kadar hemen hiç bir esa 1ı 
tamir görmiycn Şehzade camii de 
bu yıl sıkı bir tamirden geçirilecek· 
tir. Eyüp camiinin yapılmakta olaı 
tamıri de bu :,:ene bitirilec:!ktir. 

Ycrlimallannı Avrupa malı gi. 
bi gö terenler hakkında şiddet!• 
tıkib:ıta girişilmıştir. Evvelki gUrı 
Yerlimallar sergisinı gezen Baf 
.. ekil Refik Saydam da bu i§lc 
ıllikadar olmu:l ve izahat almıştır. 
ıfo vaziyeti yerli sanayiin zaran· 
na görı•n Başvekil alakadarlara bU 
you a takiU;.ı yapılmasını ve b\I 
işin önüne geçilmesini emretmiş· 
tir. Mıntaka ve belediye iktısat 

nıudürlükleri derhal tahkikatıı 

'Jnşlamıı:lardır. 

o 

Bugün gelen Fransız 
seyyahları 

Bu snbah Teofil Gotyc oıuru l· 
le limıwmııza 100 Fransız seyyıı 

lrıtt§' ır. • e ·y h 'lhilZc ç\• 
'!?arak gı>zmnğe ba§lamışlnrdır. Kon 
dilerlne yerli mallar sergisi do göıf. 
terllccektlr. 

-0-.--

Ege mıntalcasmda 
çekirge mücadelesı 

lunir,30-.. Esenin muhtelif bölge 
terinde yapılan çekirge mücadelesi 
son safhaya girmiştir. lzmir, l\fa· 
ni::a ,-e Muğla vilayetleri çekirgede! 
temizlenmi,.tir. 

--0-.--

Hatay sıhhat müdürlüğü 
Anknra, 31 - Hatay sıhhat vo 

içtlmat muavenet müdürlüğüne 

Samsun Sıhhat ve içtlmat muave ' 
net mUdilrU doktor İbrahim Sın1 

Sugun tayin edilmiştir. 

--o-

Cezası affedilen bir 
mahkum 

Ankara, 31 - Gelinini zehirliye,.. 
rek öldUnneğc teşebbüs suçundıın 

6 sene ağır hapse mahküm olnn 
Hilseyin knrısı ı.--atmanın, gayrika.. 
bili §ifa maluliyetinden dolnyı geri 
imlan iki sene, dokuz ay, üç günlük 
cezası, Vekiller heyeti karnrilc af. 
fedilmi5tir. 

--0-

Gümrü~<ler VekAletinde 
bir tayin 

Ankara, 31 - Gümrük ve lnbi.. 
sarlıır Vekfüeti Tetkik müdür :mu.. 
avini Re§ad Ara.s terfian Posta, 
telgraf ve telefon muhaacbc mü • 
dil rlU!;rfuıc tayin edllıni§tir. 

--0---

Topkapı a:anmdaki maç 
Dün Topkapı sahnsrnda Topkap 

ltJübUnUn c!nvetl Uzerinc Alemdar 
KIUbUnün A ve B takımları ile Top 
kap A ve B takımları arasında sa
mimi bir mııı: yapı!Jnı§tır. Alemdar 
B tnknnı Ustun bir oyundıın eo{lt'e. 
:u kazanmıştır. A takmılan mnçnıı 
da enerjik bir oyun çıkaran Alem
darlılar 2.1 kaznnmışlnrdrr. 

Alemdar A taknnı sahaya şu 

kadroyla çıkmıştır. 
Hacli • Sıtkı, Cemal - Ragıb, Se. 

dnd, Nuri - Şchnb, Refet, Sülcy .. 
P1nn, İbrahim, Aziz. 

a 
1 

' • • • 1 

rn 
bi 



- 31 TEMMUZ 1939 

l·IHabe;J 
Al<şAM POSTASI 

Solıibi cıe Ncplvat Miıtliri 
i Hasan Rasim us 
.f!.ARE EV}: lstaııhl a·•1ta .-.........ı 
' ... l"111 L-- .... -y 

1 
• _,.,. rr& r.,m .,,,. : ..,..., ıuıu 

ld n 41en. felclonv 1 23812 

111
1
:• • a 24370 

ı····· . . : 20335 . . ABONE·············~ ı ŞARTLARI: 
• ~.,. ttrıı,. (- • 
ı e 1171,ı. u.oe kr. n.M s.. 

1 I 1 •rtılı 7·SO • ,._ .. • 
ı t •rıııı c.no • 11.oe • • I 
.......... uo. ı.to .. • ········-·· ------
?J,cuıata daic: -
Gecikne cevap 
GEÇENLERDE ecnebi has i· 

b h " s!rn!crin imlası mesclcsinder. 
k a ~trnı§tim; bunun üzerine Hak· 
b~zarık t:s, bir yazısında, benden 
t' aç sııaı sormuş. O yazıyı vak· 
ındc gö ....... ...:ı ·~. • • b 

cikti. · .... 1-=uıgım ıçın cıeva ım ge· 
&" • lllUbtercm d~tumun mazur 
onnesini rica eJcrim. 

rn Ecnebt has !simlc:in nasıl yazıl· 
b.~51 Iaııfl".gelrliğini bir kararla tes· 
a~· et:ın~nin imkansız olduğu kana· 

h 'll<leyun; çünkü verilecek karara 
erkesi · h ıtaat ettiremezsiniz. ImHl 
i~suSUnda insanlar ancak ananeye 

l ~t eder; halbuki bizim Iatin harf· er · 
d. uıı kullanmamız daha çok yeni· 
ır h" .. . k '. -:ıuz ananeden bahsetmemız 

b~bı! dc~ildir. Hakkı Tarık Us öyle 
ta kararın, h:!; olmazsa mektep ki· 

HABER 

Balkanlarda mühim 
bir siyasi hadise 

Yugoslavya gibi Bulgaristan için de 
bugün Avrupada ortaya çıkan iki 
büyük devlet bloku arasında muva · 
zenede bulunmağa çalışmaktan 

başka çare yoktur 
Orta veya Şarki Avrupa mem· 

leketlerinden birinin devlet reısı 

veya başvekili Ilerline veya Bcr. 
chtesgar:ien'e gitti mi derhal zi
hinler faaliyete geçiyor, hatta 
bu seyahatin sonun.da Şuşnigvari 
veya Hachavari bir teslimiyet o 
lacağını düşünenler bile görülü· 
yor. 

Yugoslav kral naibi Prens Pol 
ile Hariciye Nazırı Çinçar Mar. 
koviçin daha sonra Bulgar başve· 
kili ve hariciye nazırı Köseivano. 
fun Berlin seyahatleri hakkında 

da bir alay ~eyler ıazıldı. Bir sok 
tahminler yürütüldü ki bunların 
hiçbiri teeyyüt etmedi. Çün~ü 

bu tahminleri yapanlar hakikati 
ve halkın ruhiyatını bilmiyer. 
kimselerdi. 

Londrya gitmeden evvel Parise 
uğramış ve 14 temmuz bayramın_ 
daki geçit resmi esnasında Fran
sız askerlerini, techizatluının 

mükemmeliyetini hayranlıkla sey
retmişti. 

Muşanof, Bulgar siyasi haya
tında hemen hemen başvekil ka
dar mühim bir rolü olan bir şahsi
yettir, esasen Başvekil de kral 
Borisin fikirlerini nakleden bir 
kimseden ibarettir. 

Diğer taraftan, Köseivanof 
Berlinden dönüşünde Bled'e uğ· 
ramış, orada Yugoslav kral naıbi 
ile ve hariciye nazırı ile görüş· 
müştü. 

Plannda "bir ~klin üstün tutul· 
llıa ı - Prens Folun ve Köseivanofun 
n na müessir .. olacağım söylüyor. 

Bütün bunlar Yugoslav ve Bul_ 
gar siyasetinin hakiki istikameti
ni gösteren vakialardır. iki mem
leket bugünkü umpmi siyaset 
münasebatı arasında biribirine 
çok benzer bir vaziyette bulun~

0 ana· "S' k l Bertin seyahatleri ~oma - BerHn 
b l · ız bu kadarını da ·o ay 
Umu mihveri için bir mağlübiyet ol. 
C Yor musunuz? .. diye soruyor. 

ev b muştur, esasen başka türlü de o-llıeJ.t a ırn: ecnebi has isimlerin lamazdı. 
"'a lep kitaplarında aynen muhafa· 

yorlar. 
Yugoslavya, demokrasi blo· 

" ına l Yugoslav kral naibi, prenses 
karar .=arar verilirse iş kolaydır, 0 

Olga ile beraber, bugün Lonı:lrada mazisi, milletinin arzusu ve em-
rı. a itaat edilir. Fakat o isimle- 1 dd b · nı'yetinin icabı bunu gösteriyor. 

kundan tarafa meyledebilir, zira 

n I'l'lek bulunuyor. Be gra a, u zıyare-
~ekilde lep kitaplarında, söyle~1~iği tin ailevi bir iş dolayısiyle yapıla· Fakat bütün Balkan (Jcvlctleri 
bu lt ~'<ızılmasına karar ven ırse cağını sölüyorlar. içirııde İtalyan - Alman ihtirasının 
<;u~t<rrın tatbikine imkfl.n yoktur. Bulgar meclis reisi Muşanof ta en fazla tehdit ettiği memlekt.t 
gib' U ~er rli!in yazısında olduğu Londrada bulunuyor. Sofyada bu Ylıgoslavyadır. 
b 

1 

tızıın dilimizin yazısında da ah · .., A b' ah" t' Arnavutlug~un, İtalyanlar tara-iiıı sey atın ae resmı ır m ıye ı 
<l' 'le lcri göstermek kabil değil· . 1 · M f f n~ar: işgalinden sonra, Yugos_ it, •11 k . 1 T olmadığı sciy enıyor. uşano 
ıe a ·espearc'in adım bır ngı ı· Jııvya Mihverin iki çene kemiği a_ taıarr . . n agv -
ıınd Ut ettmn, sonra onu rasına sıkışmış bulunuyor. Bunun 
t~ .

1
n çıkan ~esi bizim harflerle bu sualden ne netice çıkarmak iste içın. felakete karşı nikbin davran

oı Pıtc ça!ıc:·n, bakalım muvaffak dığini de anlı!amadım. Biz latir. mağa ve hadiseleri bekliyerek 
ş i~r ~uı:;unuz: Şckspir, Şekspiğir, harflerini. cı;ki bir alfabenin yerine- ihtiyat vaziyeti almıya mecbur -
<l~r /ııyır, Şckspiycr .. Ilepsi kabil- aldık diye, o harfleri kullanan diğer dur. 

&il· Ve hepsi yanlış olur. Şimdiki In· milletlerin kabul ettikleri esaslara Bulgaristan Jludutlarını yeni 
rııı~~ başvekilinin adı, bizim imla- uymıyacak mıyız? baştan gözden geçirmek istiyor . 
baka Yazrnağa kalkan gazetelerde Hakkı Tarık Us'un son suali: Bu ihtiraslı arzu onu Almanyaya 
ta 1

1
n kaç türlü çıkıyor. Mektep ki· "Latin harflerinin karakteristiği ke yaklaşmıya sevkedebilir. Fakat 

lup a:-ı:•cla da böyle btr karışıklık o- limeleri sesleriyle mi işaret etmek· Bedinin elinde für aletten ibaret 
ı( \'alnız İngiliz isimleri için mi? tir, yoksa medlulleriyle mi?.. kalacağım anlıyor. ;:ı!'lt· h . . . . 1 . . . 
J.'r ' er mılletın ısım erı ıçın... 'Latin harfleri harftir, ideogram Diğer taraftan, bilhassa Bal. 
ira~nsızca ım, an on seslerini nasıl değildir; 0 halde esasen ~esleri ı;tös- kan Antantı var ki, bu, Balkan 
sa <ic edeceğiz? ön, an, on mu? yok- terir. Fakat bu, sadece esasen böy- yarımadasında ıtalihazır hudut 
he~decc ö, a, o mu? Fransızlar o ledir; hiç bir yazının sesleri olduğt. vaziyetini (Statükoyu) muhafaza 
ll1ezı erdeki n harfini talfiffuz et- gibi göstermesine imkan yoktur esasına dayanmaktadır ve bugün 
lit ~r, daha doğrusu bizim pek tak- Se ter zamanla değisir; onlar heı Fransa ile İngiltere, Romanya ya 
elen te111Cdiğimiz bir surette geniz· deği~tikçe imlayı da değiştinnek Hi- ve Yunanistana verdikleri temi. 

~AQ • k I.ar Uz ederler. zım gelirse i~in içinden çıkılmaz. natla, İngiliz - '.t jr ve Fransız -
tin b~n harfleri kullanan milletle· Her yazı, ister harfle. ister ideog· Türk karşılıklı yardım misakları 
irrıj,, 'tİhirlerinin has isimlerinin ramla olsun, :amanla muhakkak ile takviye edilmiş bulunmak~a. 

ctsını rn h "kl • • ·· 1 
rnis ,, u afaza ettı · ermı soy e- bir ideogram halini alır. Buna her dır. 
dır,'. del~tt~ bunun bir sebebi var· dilden birçok misaller bulabiliriz. Demek oluyor ki, Yugoslavya 
SCbebı ~1Slım. Hakkı T.ank Us, ~ Türkçede !atin harfleri yeni olduğl. gibi, Bulgaristan için de bugün 
Onlar:~ ara~tınnadan: "Mademkı, için biz bugün, mümkün olduğu ka Avrupada ortaya çıkan iki biiyük 
Palım u,..ıe Yapıyor, bfz de öyle ya- dar, sesleri işaret ediyoruz; fakat devlet bloku ara.sında muvazene
lialb~; ~"ıneği hiç doğru bulmuyor. bizde de, zamanla, bazı kelimeler de bulunmağa çalışmaktan başka 
kolay ;<ı 0 

Sebeb meydanda: daha yazıldıklarından az çok farklı bir çare yoktur. 
değil.' hBa~ka türlü yazmak kabil surctt<: okunacaktır. Vaziyetlerinin bu suretle biri-

3 
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! Sinir ve propa[Cffl-

inkılap mevzuları etrafında 
saf sata yeter! .. 

. . . . . . . . . . 

. da harbi 
lngiliz işçileri namına 
Almanlara gönderilen 

mektup ... 
Avrupn de\'lcll<'ri silahlarla mu

harebeye giriıımedcıı cn,.l harbe 
başladılar. Yazan: M. DALKILIÇ 

yayı, harp zamanın.da tutacakları 
bitaraflığı sulh zamanından teş. 

kile ve bunu temin için birleşme
ye sevk~tmiştir ı<i, qSJl meselenin 
mühim tarafı budur. 

Köseivanof, Berlinden döndü -
ğü zaman iki h ... • .iimetin başında· 
kiler, Blecl!.deki görüşmelerinde. 

bunu kararlaştırmışlardır ve bu 
mühim bir siyasi hadisedir • 

1937 Kan'unusanisirlJe imza. 
lanmış olan Bulgar - Yugoslav 
ebedi dostluk misakı ve bumın 

temin ettiği SeHinik anlaşması 

(31 Temmuz 193.S de yapılan bu 
sr.-: anlaşma ile Nöyi muahedesi -
nin Bulgaristanın siliihlanma<ıı 

hakkındaki ahl:amı kaldırmıştı.) 

Şimdi daha müsait bir zemin bul
mu;? oluyor. 

Blcd görüşmeleri sonunda neş
rolunan tcbli~ işaret e:Hlmiye de· 
ğer. Köc;eivanof ile Çinçar Mar. 
kovk ~u noktalarda anlaşmışlar

.dır: 

1 - Bulgar - Yugoslav iş bir
liği ııiya&etini ebedi dostluk mi_ 
sakının ~.erçevcsi içinde inkişaf 

ettirmek ve derinleştirmek lazım 

dır: 

2 - İki memleket arasındı: 

mümkün olduğu kadar sıkı ik~ı· 

sadi münasebat ~csisi, her iki ta
raf mda menfaat indir: 

siyaset Balkanlardaki sulh için 
olduğu gibi Bulgaristan ve Yu· 
goslavya için de en muvafık siya. 
settir; 

4 - iki hükumetin bütün kom 
şularına karşı iyi ve dostane mü
nasebat siyaseti takip etmeleri 
l:izımdır. 

Bu tebliğden anlaşılıyor ki Yu
goslavya ve Bul~aristan, Mihver 
clevletlerinin Balkan işlerine mü
dahelesine meydan verni'iyecek 
hir siyaste takibihe karar venniş. 
lerdir. 

Totaliter devletlerle '2emokrasl 
devletleri arasında başlıyan bu 
harb silahlara ihtiyaç hissedilme -
den ewcl biribirlerinin km·\'eimıı.. 

neviyelcrini propaganda vasıta.sile 

bozmak, söz silaha geldiği zaman 
düşman tarafından bunu istimal <'

decek istek bırakmamak gayesini 
gildUyor. 

"Sinir harbi,. ismi Yerilen bu ye
ni muharebe sistemi, matbuatla, 
radyolarla, memleket dahiline so
kulan ve memleket dahilinde- basll. 
nlnn, broşürlerle, bcyannnmelcrlc 
yapılmaktadır. 

Son znmanlarda İngiliz amele to. 
şekkülreri de A lmanyaya 150 bin 
zarf içinde matbu beyannameler yol 
lıyarak Alman milletine §Unlan bil
dirmişlerdir: 

"Birkaç senedir dünya bir hnrb 
havası içinde y~5ıyor. Herkes kendi 
kendine bir sual soruyor: 

Harb olacak mı? Bu sualin nra
mızda sorulması bile işin \'ahnmeti
ni gösteriyor. Halbuki insan isteği 
\'C haysiyeti blitünı milletlerin sebe_ 
bi felaketi olacak böyle bir afetin 
önüne geçilmesini amirdir. 

Buglinkü utanılacak bu \'aziyct. 
ten kim mes'uldür? 
İçinizden birçokları "Alman mil

letini çember içine alan İngiliz si
yaseti,, cevabını verecektir. Fakat 
bu yanlışbr. 

Vaziyetin bu hale girmi~ olmasın 
dan mes'ul olan Hitlerlc Musolini. 
dir. 

Biz Alman ve 1talyan milletinin 
istrğiylc lspanyada Alman ve llal
yan kanı döküldüğüne inanını~ o-
ruz. 

Biz biliyoruz ki Alman millrtı gi. 
bi İtalyan mille-ti de bugün istikba. 
le korkulu gözlerle bakıyor. 

Çünkil 1talyada bugün Hiller po
litikasına alet olmu~tur. 

Biz sizdeki gtiçlüklcrin ne oldu
ğunu biliyoruz. Siz serbest konuşup 
münakaşa. etmek hnklarındnn mah
rumsunuz. Bunun için başka millcL 
lcri ve o milletlerin hakiki mak. 
sntlnrını öğrenemlyor!'!unuz. 

Hakikat budur. Sulhü korumak 
için Avrupa milletleri biri birlerine 
daha sokulmuşlar ve ayni safa gir. Bulgaristan, hudutlarını deği~-
mişlerdir. Ba.~ka bir hadise Almıuıtirmek hususundaki bütün arzu. 
yayı iktısaden öldürmek gayesini suna rağmen sulha ve dostluğa 
gütmeği kimse istememiştir. 

karşı olan arzusunu teyit etmiş o- Alman milleti, bizim sizden istc-

luyor. diğimir. ııudur: Hilkumctinizc AL 
Balkan antantı devletlerinden man milletinin sulhten başka bir 

bazıları İtalyan _ Alman ihtirac;ı

r: ... karşı faal bir mukavemet teş
k:Jiitı kurarlarken, Bulgaristanla 
Yugoslavya da 'passif,. bir muka -
vemet tesis ediyorlar. 

Alınan mukavemet tedbirl.!tİ 

şe~ istemediğini anlatmanız. 

Bizim aklımızdan sizin memlcke. 
tinizi ~emberleyip sizi mnhvelmck 
:ı.rzusu bir an geçmiyor. Biz müsn • 
\'at üzere görilşmclcrc tarnftarır.. 

Biz Alman milletini yeni bir dün. 
ya kurmak gayesile bizim safımızda ne olursa olsun, bütün Balkan 

nı:mlekctleri Berlinle Romaya 
''geçemezsiniz !,. diyorlar ve bi.ı 

söz ''Balkanlar Balkanlılarındır .. 
sö":ı1nü daha kuvvetli bir şekilde 

yer almış görmek istiyoruz. 
Biz mllletlerin biribirlcrini öldür

mesini istemiyoruz. Dostluk vr sulh 
içinde müşterek bir hnyat istiyo -

L • ruz ... 
ifa :k ediyor. - Serge Saı:>:ıttıer --------------

harek Crk('sin kendi bildiğine göre Numllalı ATAÇ birine benzemesi Belgraf:ila Sof-

dan bet etrne:ıinc sebeb oluyor. B .. un· --------------------------------------------
naca" a.ka bazı isimlerin nasıl oku-

3 - Müstakil ve bitaraf bir (La Tribune des Nations) 

Mahkemeye 
verilen mübaşir 

Tebligatı vaktinde 
yapmamaktan maznun ... 

l"ran&ını bilrnck de kabil "değildir. ~~atJt 
nı d 

1~ sanatkan Despiau'nun adı
onlu?'Yo diye okurduk, halbuki 
kunu adında s harfi - şaz olarak - o· 
J\rap ~uş. Fransızların birtakım 
lerin 'eya İranlı hakimlerin, şair
bak adlarını ne hale koyduklarına 

:l.ipi Şüdec-1 

Askere 
ın. Ur . 

lct),, . a ın harfleri kullanan mıl· 
.. rın has • . ~ 

&ibi . ısımlerini okudugumuz 
Çok i azrnağa kalkarsak biz de bir· 
lia~ar §<!killer icat ederiz. 

harfi . 1 Tank Us soruyor: "Latin 
bu h erı kullanan milletler içinde 
~11• arneri bizim gibi eski bir alfa· 

ın y · 
kabuı crınc Yeniden ikame suretilr 
llu 5 ~en milletler hangileridir?,. 
rrl: uaıe cc, ap vercmi,·cce;-;im Bu· 
"'·ın lar h J ö • 

lerin 1 • n. arfleri kullanan millet-
i.ıncn ·h·ntın medeniyeti ile tema,tan 

" an · h r a ,1 • &ı arfleri kullandıklarını. 
, )azı Yazdıktannı ~vice bilmi· · uın ı J 

· 'akat Hakkı Tarık Us'un 

_ Yft1:ık nna ni:lnllın bC'n ıısl•erc giderken, 
Ui1~ le mi iiyliiyorıhın hana nennl r.ıh•rk<•n ! 
"Büyii oğlum nskr.r ol" ıl<'mll or muyıhın baıııı ~ 

nen n.. .. kere gidt•rkrn ~·a1.ık nğladm ana! .• 
'.fiirk l•admı a~lar mı oğlu a .. ı,cr ohınr.a? 
J>oğrusu ya utnııılırn .• ı:;iizlcrin ynş dolunl'a •• 

- Oı;uJ nt~cll'n a~laıJım, lıllmi~·orMlll ~İİ~ kme, 

Giiılı•riınin ya ... ma h:-ıl.ııı ela İlr r~ kııw •. 
mricik gijı. br.hl'i;iın naılı hiirtittiiın seni, 
Askerlik ~<'tin imi .... haçar ı;r.lir.-.r.ıı geri, 

tır, ilbefo ka~ı ben ne ~ iiıle çıkanın, 
Şehid karısıyım brn, "oııra n:ısı~ ya~anm ! .. 

. ..,. - . -- " " 4 ~ ' • 1 

giderken 
~I'~ fonlar ],ulai:"lnın hunıı rısılılnyınra, 

Ağladım sch i lıo) lnnı ... 'ar çok yıı'a ho~ ııııc:ı ... 

_ Ana .• korkma chıyarsın bak nelrr C'ılrrrğim, 
Uabıunın 'urulılu~u )l'r<'dı·k ~iılrc•<'gim, 

linn ı;iinlc>) i J;iitiirse ~c' in•nıez yohımtlan, 
J>ağ, tn~ ya~ı ı,esllse kıırtulamn:r. kohımclan. 

<:örec·rktir il, ilhrt hl'n bir "('hlıl oğluyum, 
Anadan dn~nın ar.-laıı, aıb11: ha~ı tıığlııyum ! ... 

- OyleysC' ı;it oğlum, a(ık olsun yollaJ"1' 
J\ı\r:sına ~ıl,nnl:ın biiksün demir l<ollaraı_ 

S. Orgeevren 

Hüştii isminde bir mübaşir kcndi
:5ine verilen tebligat evrakını yer
lerine götürmediği içın bir müddet 
evvel mahkemeye vcrilmıştı . 
l\lübaşir rahat ız olduğunu \C bu 

\'Üzden tebligatı yapamadığını söy
İemiı~tir. Yapılan tahkıkat ve şahit
lerin ifade!;İ bu iddianın doğrulu

~un ı g{i termiştir. l\lühaşir iki ço
cu-;~mdan ba~ka kimse i olmadığın
d::m rahat<;ızlığını kimc:;cye haber ve· 
re.nemi~ ve yanındaki evrakı da ad
liye teblil{at dairesine geri göndcre
nıemiştir. Bu noktalar sabit oldu
ğundan müba~irin bu yolda ihmal 
göstermediği kanaati hasıl olmu. -·---tur. Muhakeme devam etmcktedır. 



-.................................... 

Balkan devlet reisleri inhi~~rlar Vekili 
. bugun Ankaraya 

arasında sulh dönüyor 

k f ? Raif K~radeniz gazele-
O n eransı mı . mize beyanatta bulundu 

(BClltarafı 1 inddt) 
Korfuya gitmiş olduğundan kendi· 
ıWıJn namına velfahdi pren!l Pol Ro. 
men kralı Karolu Pirede karşılıya. 
caktır. 

İki kralın Korfu adasında glSrU
~ecekleri şayiası devam ediyor. Fa
kat bu mlllfıkatm ne zaman yapıla
cağı belli değildir. 

Romen kralının Korfudan lstan. 
bula döneceği haber veriliyor. Kra.. 
im cumartesi gtlnil lstanbula vbıl 
olması muhtemeldir. 

lzmirden aynlıı 
lzmir, 31 - Şehrimizde bulunan 

dost ve müttefik Romanya kralı 
majeste Karolla vellahd prens Mişel 
dün saat 9 da demir almış olan yat
larlyle Karataş, GUzelyalı, lnciral. 
tı sahilini takiben Ege denizine a
çılmıştır. Romen destroyeri yata 
refakat etmektedir. 

Kral Karol lzmiri ziyaretinden 
Ye halkın tezahüratından çok mem. 
nun ve mütehassis kalml§tJr. 

Yat !mıir nhtımmdan aynlırken 
ıahilde toplanan binlerce halk 1ı:ra.. 

h alkıelamışlar, majeste Karol gü
verteye çıkarak ıaplı:asmı sallamak 
suretiyle bu alkt§lara mukabelede 
bulunmll§tur. 

JngiJiz gazetesinin 
verdıği haber 

Londra, 31 - "Deyli Herald,, 
gazetesi İstanbul mahreci ile ıu ha· 
beri vermektedir: 

"Buradaki bazı siyasi mahafilin 
kanaatine göre, Romanya kralı Ka
rolun lstanbulu ziyareti ile B~kan 
tarihinde yeni bir devir açılmakta· 
dır. Ayni mahafil, kralın ziyaretin· 
qen sonra, dört Balkan devlet reisi 
arasında bir ''sulh konf eransr., top
lanacağım haber veriyorlar. Bu kon 
ferans bizzat kral Karol, kral Bo
ris, Yunan kralı Yorgi ve Türkiye 
cumhurreisi İsmet Inönü arasında 
yapı1acaktır. 

Konferansın gayesi Bulgaristam 

Sotya sefirinin Türkiye bagvekili- GUmrUlr. ve inhisarlar vekili Ra. 
ne ve hariciye vekiline bir mektup if Karadeniz bugün inhisarlar u
getirdiği de rivayet edilmektedir. mum müdürlUğUnde mc§gul olmuş. 
Bu mektupta Bulgar hükQmeti Oal- tur. 
kan antantına girmek için müza· Vekil, umum müdür Adnan Taş
kereye hazır olduğunu bildirmiştir. pmarı, idaredeki vekalet odasına 
lstanbulda bulunan Türk b~veki· çağırarak muhtelif meseleler üze. 
li ile hariciye ve!<ili kral Karolu rinde kendisinden izahat almış ve 
karşılamışlardır... bilhassa. kuvvetli içkilere karşı ya. 

pılacak çok şiddetli mücadele etra-
Gazetenin muhabiri bundan son- fında bazı direktifler vermiştir. 40 

ra, Bulgaristanın Balkan antantına dereielik ucuz rakı piyMaya çıka. 
girmek için ötedenberi ileri sürdüğü rılmak lizere bugUn inhisar toptan 
taleplerini, yani Dobrica meselesini satq depolarına gönderilmi§tir. 
hatırlatıyor ve Gafenko ile Saracoğ • Raü Karadeniz bir muharririmi
lu arasındaki son görü~me!erde Ro· ze ıu beyanatta bulunmuştur: 
manya hariciye nazırının bundar _ Kuvvetli içkilerle mücadele L 
bahsederken hariciye vekilimize çin tedbir almağa devam ediyoruz. 
kral Karolun bu meı:;e!e üzerinde Depolara dağrtılml§ olan 40 derece. 
konu§lllayı bile kabul etmediğini lik rakıların perakende satıglanna 
söylemiş olduğunu C::ıracoğlunun da iki üç güne kadar bqlanacaktır. 
kral Karolla ismet Inönü arasında Bunların ş~elerl 25, 50, 75 san
bir görü~me yapılmasını teklif etti- tilitre olİnak Uzere Uç boyda yapıl. 
ğini bildiriyor. mI§br. 

Çünkü hariciye vekilimiz nüfuzu 
ve diplomatik mahareti ile Kral 
Karolu "ismet Inönünün bir anlaş· 
ma imkAnmı düşünmeye ikna ede
bileceğine emin,,dir. 

Deyli Heraldin İstanbul muhabi
ri il!ve ediyor: 

"Kral Karol belki Yunan kralı 
ile konuıtuktan sonra tekrar lstan
bula gelecek ve Ismet İnönil ile gö
rüşecektir. Türkiye cumhurreisi on· 
dan sonra Bulgar hududuna gide· 
cek ve orada kral Boris ile konuşa
caktır. 

"Bu ilk görüşmelerle Balkan dev· 
let reiSleri arasındaki konferansa 
1.elllİn hazırlanacaktır. 

.. Buradaki iyi malQmat alan ~
hafi! bu konferansta Bulgar talep
lerine tatmin edici bir hal şekli bu
lunacağına ve bu suretle Atatürkün 
daima tahayyül etmiş olduğu Bal
kan b!okunun tamamlanacağına 

kanidir.,. 

Fiatı 45 derecelik rakıya naza
ran daha ucuz olacaktır, diğer rakı. 
lara tercih edileceğini umuyoruz. 
Biranın ucuzlatılması hakkındaki 

neşriyatta yanlıelıklar vardır. 

Vekalet, bu huauatald tetkikatını 
bitirmiş, biranm maliyet fiatmı, in. 
hisar resminin nekadar indirilmesi 
18.zımgeldiğini teabit etmiştir. 

Hazttladığnnız tenzilat projesi ve 
killer heyetinden geçtikten sonra 
tatbikata geçilecektir. Henüz gtlnü 
belli olmamakla beraber yakın za
manda biranm ucuzlıyacağmı kay_ 
dedebilirsiniz. Yeni fiat henüz kat'i 
olarak malQm değildir. Fakat her
halde 20 kunJ1tan fazla olmıyacak 
ve belki daha ucuz olacaktır. 

A•hPPAek' lıba ~ lııl.. 

hisar idar~e devd :murmıele.si bu 
gUn tamamla.nacakbr. 

Bu akgam Anlı:araya avdet edi. 
yorum. Yakında yeni bir tetkik se
yahati yapmak mevzubahs değlL 
dir.,. 

da Balkan antantına alarak Bal- 1ngillz gazetesirAn yukarıya der
kan yarımadasındaki beraberliği cettlğim.iz haberleri hakkında malO.. 
takviyedir. mat almak için aaWıiyet sahibi ze-

Dün üç kişi 
boğuldu Bu kararın Sofyadaki Türk seti- vata bugiln müracaat ettik. 

rinin buraya gelmesi üzerine veril- Bu husu.ata tamamiyle ademi ma. 
dili söylenmektedir. lQmat beyan edilmektedir. 

Bir inhisar 
memuru 

Mudurunu tabanca ile . 
yaraladı 

Edirne, 31 - Uzunköprü inhisar
lar tahrir kontrol memuru Kadri, 
mfidilr Hasan C.Oleki tabanca ile 
alır surette yaralamıştır. 

HAdisenin sebebi müdürün Kad· 
riyi tütün tahririne göndemıemesi 
dir. Hadise üzerine inhisarlar mü
fetti§i Zeki buraya gelmi§ ve ida· 
ı1 tahkikata ba~amıştır. Suçlu ad
liyeye verilmi_stir. 

İngiliz am iral ı 
Maltadan l imanımıza 

hareket etti 
Şehrim.ise gelen mal6mata göre, 

3 Atuato- PCl"lembe gUnü limanı
nm.a gelecek olan İngiliz Akdeniz 
donanması bqkumandanı Amiral 
Sir Kuninghan, Vcrspite harb ge. 
mlsiyle Maltadan hareket etm.i§tir, 

--0-

Sovyet Rusyada feci bir 
tayyare kazası oldu 

Moekova, 30 (A. A.) - Dün re_ 
cl bir tayyare kazası olmuştur. 

Hakkmda tafsllAt elde edilmemiş 

olan bu kaza neUcflsinde General 
Yeni cemiyetler kanunu- Victor Kholzulov, Binbaşı Scrge 

nun tatbl'kalı Tchertaisoy, ukerl mühendisler • 
den Alekanndre Titov ve lvan Ku-

Vaziyetleri yeni kanun hükümle· 
rine uygun olmıyan cemiyetlerin 
kapatdacaklan bu hususta verilen 
mühletin bittiğini, yarından itiba
ren tatbikata geçileceğini dükün 
nüshamızda yazmıştık. 

Bu yazıda bahsi geçen kiliselerin 
gelirlerine ait ~illler hakkında 
ki kısımda bir tertip yanlışlığı ol· 
muştur. Vekaletin tebligatı üzerine 
bunların ilgası değil, kapatılmama· 
sı kararlaştmlmıştır. Çünkü kili

selerin gelir i~lerinin yürütülmesı 

için 'bu te~kküllerin devamı zaruri 
görülmüştür. 

Maamafih din maksadı güden 
mniyet ~m btt surette yasak 
olduğundan bunlar sadece idarf iş· 
leı1e mec;gul olabileceklerdir. 

Cemiyetlerin ekserisi yeni kamın 

yehev lSlmügtUr. 

--o-

Meclis reisi şehrimizde 
Büyük Mlllet Meclisi Reisi Ab

dillhalik Renda ile Hariciye VekL 
leti Umumt Katibi Numan Menc
mencioğlu bu sabah Ankaradan gel. 
!'ltişlerdir. 

ZAYİ 

2073 numaralı sandalcı chliyetna
memle kamem ve 21ıbbat raporumu 
zayi ettim. Yeni21inf çıkaracağım

dan eskisinin hülunU yoktur. 
Sandalcı 

Hamza 

hükümlerine uygun bir hale getiril· 
diğinden ilga edilecek cemiyetlerin 
çok olmadığı söylenmektedir. 

Dün şehrimizde üç kişi boğulmuş 
tur. 
.Loşbahçe soka~ında 33 numara 

da oturan Mehmedin 8 yaşındaki 
oğlu Muharrem arkadaşlarile bera
ber Beşiktaş çöp iskelesinde denize 
girmiş fakat yüzme bilmediğinden 
boğulmuştur. Çocui:run sar'alı oldu 
b'U anlaşılmıştır. 

lstanbuldan Sarıyer civarına gez 
meğe giden bir genç de tenha bir 
yerde denize girerek boğulmuştur. 
İsminin Ahmet olduğu anlaşılar. 
gencin ancak cesedi denizden çıha 
rılabilmiştir. 

Dün Çengelköyünde gene bir bo 
ğulma vakası domuştur. İstanbul 

dan Çengelköyünde açılan panayır:ı 
giden 16 yaşlarında Starsio hamal 
er iskele i önünde denize girmiş. sa 
hilden fazla açıldığı için çırpının~ 
i(a başlamıştır. Etraftan çocuğur 

yardımına koşanlar olmuşsa d< 
.;tarsio denizden çıkarıldıktan bı 

:ııüddet sonra ölmüştür. 

ltalyan tayyarelerj 
( Baştarafı 1 incide) 

manevralarma Sardenya, Siçilya 
Poy, Libya hava üslerine mensup 
408 muharebe ve bombardıman tay 
yaresi iştirak etmiştir. 

Şarki Akdenlzde bir antrenman 
cevelanından dönmüg olan lkinc; 
İtalyan filosuna mensnb gemilerin 
ekserisi, Tarenteye gelmiştir. LL 
mana girerken gemiler arasında 

bahriye müsteşarı amiral Cavagna
rfnln bandırasını taşıyan Pola kru-
vazörü de vardır. 

sivrisinek Şişli 
istilasına uğı·adı 

Şehrimizin Beyoğlu tarafı. bil·! sı muhtemel görüldiliilnden hal. ve mücadeleye lüzum oldu 
bassa Şiıliden Beşikta§a kadar o. , kı:ı bir ktsmı bu vaziyetten teli- belediyeye bildiraik. Yalanda 
lan kısım aivri•inek iıtililına uğ ıa dütmüttür. Mücadele mınta- aliyete geçilecelC, Şi§li clvar 
ramıştır. · kalanndan kaçan sivri.sineklerin Hi.itriyet ibidc::ıftyle Darüli 

İstanbul belediyesi Sıhhat mU- henüz tedbir almmanuı yerlerd~ arasında görülen bir takım su 
::lürlüğü bir çok tikiyetlere yol toplandıkları bildiriliyor. lstan - rikintileri kurutulacak, Hat 
açan bu vaziyeti tetkik etmişler bul Sıhhat Müdüril Ali Rıza, şeh. ır.ektebi arkasında.ki bost 
V\! bu mıntakada ıivrisincklcrle rimizdc mücadelenin umumileşti • Kurtuluş taraflarında açıkta 

mücadeleye gicişmeğe karar ver. rilmesi yolundaki tedbirlerin itti- kan lağımlar kapatılmcıya k 
mişlerdir. bazı neden geciktiğini öğrenmek mazot dökülece~"ıir. Bir tara 

Maamafih henüz esaslı b:r ted- ~steyen bir muharririmize şu iza- bdediyc bu işleri yaparken d' 
bir alınmadığı için sivrisinekler batı vermiştir: taraftan da Sıhhat MüdürlüğU 
fealiyetlerine devam etmekte ve - Sıhhat Vekaletinin mücade- mücadeleye alakadar olarak 
şehrimizin Sıhhat Vekaletince ta. le mıntakaları muayyendir. Bu risineklerin bir an evve orta 
yin odilen mücadele rruntakaları mıntakalarda mücadeleye devam kaldırması için çahtacaktır. S 
haricindeki diğer yerleröe de edillyor ve çok iyi netice alınnuı v.:\k'aları görüldüğil hakkı 
sivr:sineklere tcsadiif edilmekte - bulunuyor. Şehrin diğer yerlerin- haberler doğra değil~ir. 
dir. de II'Ücadcl: yapma!t belediyeye S;hhat Vekaleti, Yalovada 

Bunun neticesi olarak şehri aittır. Çünkü bütçe meselesidir. ı sıvıisinck mücadelesine giri 
m;zde sıtma vak'alarının çoğalma- Bu hususta tetkikatımızı yaptık tir . ., -j 

Beni ikiye taksim edin Japon askerıerı 
Çınde Amerıkan 

5 yaşında bulunduğu 934 sene· 
ıindenberi anası ve babası henüz 
~amamile tahakkuk edemiyen Ner· 
nin M. Ali karısı Fatma Ne
zahet ile Fatma İ ihan ve kocası ara 
,mda bir türlü paylaşılamamış, u
zun muhakeme celseleri, kan tahlil-

Bu sırada icra ceza mahkemesi 
nin mübaşiri Mehmet Ali ile Fat· 
na İlhanı çağırdı. !-.fahkemeye ar
:alarmdan büyük bir ka!abalık da 

0

)Craber alınmıştı. Fatma tlhanır: 

istidası okundu. Ve Mehmet Aliye 
ı.e diyeceği soruldu. 

leri, nüfus kayıtları ve yüzlerce şa- Mehmet Ali: 
hit dinlenildikten sonra asliye 6 - P. .. ., çocuğu iki defa te!lim et· 
mcı hukuk mahkemesinin kar:uile tim, d~ 1ı. Kaçtı, geldi. Fakat ben 
lnası olduğu sabit görülen Fatma hiçbir zaman kaçırmadım. Nermin 
llhana verilmişti. şimdi buradadır. Alıp götürsün, de-

Teslim işini beşinci icra dairesi di. 
!Örmüş, çocuğu anasına ,·ermiş, fa- Fatma tlhan ise: 
kat çocuk yarım saat sonra Fatma - İki defa teslim etti, faka her 
ilhandan kaçarak Mahallebici Ali· :iefasında da o kaçırdı. Son kaçır
den evvel eve gelmişti. :lığında da kömürcü kıyafetine gir-

Nermin bir daha anasına teslim miş mahalledeki çocuklar: 

misyonerlerini öldUrdUI 
Loyang, 30 (A.A.) - ıc~ 

king garnizonuna mensup pi 
de kıtasından 600 Japon ne 
United Church Of Canadayı • 
ıe vermişlerdir. 

Missionun birçok azası Ja 
askerleri tarafından ötdürUtııı 

tür. 
Şanghaydaki Amen1tan ko 

loıu tarafından Hariciye ncza 
ne gönderilmi§ olan rapora ~ 
zaran Çin • Japon harbi esnıııı"l 
da vukua gelen h·adiselerde nı 
zamr olan Amerikan tebaas 
miktan 600 e baliğ bulunma 
dır • 

:;tilmiş, fakat on gün evvel yenid:ettn.+..:e-meAnl:atıHn~d'1iriışl~i,~)~fu~ü!!!sıı:li· mtisı"i· Y:e:ah~~bi~rt--=-
:>rtadım tnlybobn~. btr'c!a!nl da b 

l unamamıştı. dedHer. O da Mehmet Alidir.,. 

Nermin 4 sene beraber yaşadığı İddiasını ileri sürdü. 

:nahallebici Mehmet Aliyi büyük Hakim bu şahitleri dinlemeğe ka
bir evl~t sevgisi ile seviyor ve Fal- rar vererek, isimlerini aldıktan son
ma llhandan kaçıyordu. Bunun ü- ra, çocuğun mahkemeye çağnlma
zerine Fatma llhan beşinci icraya •ını istedi. 
ve müddeiumumiliğe müracaat e- Nermin teyzesi Semahatin etekle
:ierek çocuğu Mehmet Alinin ka- rine sarılmıe, bir yere aynlmıyor
;ırdığını, geriye verilmesini istemiş fo. Mübaşir ve Semahatin yardımi 
ve icra hakimliği de bu sabah bir le hakimin yanına getirildi. Hakim: 
:else akdederek tarafları muhakeme _ Haydi, yavrum, seni anntne 
•trneğe karar vermişti. :ereceğiz. Onunla beraber git! dedi. 

Bu sabaha kadar Nermin gene Fakat bu sözlerle beraber gene kı-
~rtada yoktu. Mehmet Ali kendi- yametler koptu. Nermin bütün kuv 
sinde olmadığını, nereye kaçtığın· vetile ağ!amağa ve hakimin arkası
dan da haberi bulunmadığını ileri na kaçmağa çalışarak: 
sürerken icra mahkeme..;inin korido- _ tstemem, ben o kadını iste
runda şimdi on yaşında olan Ner- mem. Eğer verirseniz, kendimi de· 
:nin görünüverdi. ni.ıe atanm, öldürürüm. 

çete 
Amman, 30 (A. A.) - Fillst1"13 

lllerden mürekkeb 400 k~illk 
selllh blr çete, evvelki akşaın 
verailsşeria arazisine girmiştir. 
verali§şeria krtaatı kuman 
Klap Pqa, çeteyi ele geçirıl' 

maksadiyle araştırrr.alar yapma• 
zere yola çıkmıştır. Bu kadar 
hinı bir grupun Şerianın öte• 
kararglh tesis etmesi ilk defa 
rak vaki olmaktadır. Vaziyet 
mahafili oldukça ciddi suretle J11 
gul etmektedir. 

Sayfiyede buluan Emir A 

!ah, Ammana avdet etmiştir. 

Hitler Sar istlhkAmları 
gezdı 

Yanında Mehmet Alinin karısı Diye ağlamağa başladı '· Hakim Berlin, 30 (A.A.) - Hitler Jı 
Fatma Nezahetin kız kardegi 14 ya· :iuruşmayı tatil etti ve samiini dı· raberinde Ribbentrop olduğu 
jında Semahat vardı. Mehmet Ali· ıarı çıkardı. • 1 de Saar ve Polatina'ın tah~i~ 
ye: Nermin biraz sonra birkaç poli21 dilmiş olan mmtakalarını zıy• 

_ Nermin şimdi eve geldi. On ve mübaşirin kolları araamda beıin- dilmi§ olan mıntakalarını zi 
~ündenberi Eyiipte Otakçdarda tey ci icra dairesine getirildi. etmiş ve buralarda yapılmıı o 
zem Nazifede imiş. Nazife bugün Bu aırada Mehmet Ali, Fatma teşkilatın mükemmeliyetini ta t'1l 
\dapazanna gidince Nermin de bi· llban, Semahat de çocukla beraber eylemiştir. Hitler, dün ak~am 
:e geldi. dedi. ağlıyorlardı, Petlerine de bir allrü yare ile Baynuthe hareket et 

FJtma llhan akrabalan ve kom· halk taktlmlftı. _tii_r_. -----------
ıuları ile beraber mahkemeye gel- İcra memuru çocuğu maaanın ar. •ı ZAYİ 
~işti. Koridorun bir tarafında bu· kasına gizledikten :ıonra, Mehmet 1333 senesi Bursa Ziraat Mek 
unJn çxu~ görünce, kollarını ikı Aliyi ve an~ını ç~gırara~ .... Mehm~t 1 binden aldığım diplomamı zayi ' 

Aliye çocugu tealım ettigınc daır tim. Yenisini nlaca......,mdan eıı ana açtı. laini e• 
- Yavrum. gel! diye bağırdı. dosyayı imzalattı ve sonra lk nln hükmü yoktur. 
iakat Ne•m:,: de yanından uzaklaştırdı. Yalon Baltacı tlftliğlndc 
- İstemem. Ben seni istemem. Fatma İlhan bir taksi kiralıyarak Salahattin Karaeke 

cakl il adliye kapısına getirmişti. Çocuk § Arnavutköy Amerikan kıı ~aba, baba beni kaçıra ar. ilY 
Jh b' ·b· · polislerin: lejinden 1930 - 1931 senesinde 

li eve gidelim! diye ortahıs• ırı ırı· _ Seni babana . go·'ndereceM·. _.ı 
d 6 .. mış olduğum tasdiknamemi zııv• 

le im arak feryada başla I. A an.ıhda bekliyor,, 8Özieriyle ilan -
b"ld'ğ. ~•· Um. Yenisini alacağımdan es 

Fatma llhan vavrusu 1 1 1 ço- dınlarak a'"agı· '-·a indirildi ve oto. 
· k t• · "' " nln hükmü yoktur. 

<• ·~ıırı bu şekildeki hare ~ .enne mobilde bekliyen anasının kollarına Dolmabah~ u.rayı elcll 
ıhşmıştı. Her işi mahkemeye terke tevdi edildi. 

· bek memura Bay Kadri kert -ırar ve·c·ek bir tarafa çekihp - Mahalleblci Mehmet Ali, adliye Mediha 

~m"ğe başladı. kapısında dumanlar saçarak uzak. · ============="'! 
Mahallebici "··Jımet Alinin de i· laşan ve belki de öz çocuğunu gör- tehdidi! ... 

·inde bulunduğu grupta Nermin türmekte olan otomobile bakarak: "- Çocuğu vermezs('n, mezıı 
~·• ·?"l:ldiyen konu:·:yordu: _Lanetler olsun! Bıktnn bu iş. hasırla! .. diye mcktublar, ha 

lkinci g··•im. Ben ar· ten artık, dedi. Bu iş yüzünden ba- lcr. 
•': '•er şeyi ~"ı, ..... - • ..,. n • ..... ., be şnna gelmedik bela kalmadı. Fakat çocuk yine kaçacak, bıJ 
1im anam değil. Mehmet Ali ba· Benim ne kabahatim var, bil - hep böyle uzayıp gidecek. R 
·ıam. Fatm:ı Nezahet de anamtiır. mem. Çocuğum beni istiyor, Fatma 1 beli ama, tatlı b~la. NC' de olse 

Hem en irisi. bzni ikiye bölc:ün· İlhandan kaçıp geliyor. haydi kara. cuğum ... 
·~r yanını Fatma ilhan yarımı da kollara. mahk~melcre... Diye söyleniyordu. 
Mehmet Aliye \'CT<::inler... Bir de üstelik kadınlardan ölüm N. S. 
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dliyesinde jürı teşkiline 
lüzum var mıdır ? 
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m •••••ıA• ."',, 
Yaz makyajları 
nasıl yapılır ? 
Geçenlerde bir yazımda, kadın 

vücut~na güzel yanık rengini 
veren güneş banyosunun nasıl 
yapılacağından uzun uzadıya bah 
setmiş ve yanık bir vücut üze 
rindeki simaya nasıl bir makya) 
yapmak icap edeceğini ayrı bir 
ya.zıya bırakmıştım. 

Bugün de yaz makyajlarından 
bahsetmek istiyorum. 

Yaz makyajı, her bayanın ya: 
zın geçirdiği hayat tarzına göre 
değişen bir şeydir. Yazı güzel ve 
geniş tabiat karşısında geçirme!< 
imkanlarına malik olanlar için 
yaz makyajı pek mühim bir me· 
sele değildir. Sporcu bayanlar 
ne krem, ne de pudra kul · 
lanırlar. Çünkü tabiatin kuvvet 
lerine ve spor yapman'ın, fazl::ı 
hareket etmenin tesirlerine bozul 
madan mukavemet edecek bir 
makyaj sistemi yoktur. Bunun i 
~indir ki dünyanın her tarafın 
da, denize dalan, yüzen, deniz 
skis yapan, dağlara tırmanan ba· 
yanlar arasında makyajlı simala· 
ra hiç rast gelinmez. • 

Bunlara, yalnız hakiki bir gü 
zellik halesiyle yanmış simaları 
nı kışın kullandıklan kremin 
yağiyle yağlamak kifayet eder. 
• Yalr.-ız, bayanlar yazı yalnız 

tabiat kar§ısında oturmak veya 
spor yapmakla geçirmez; gazi· 
nolara giderler, kır balolarına 

iştirak ederler, aralarında ziya · 
retler yapar ve bir çok işleri i 
ç;in şeh;rc inerler. Bu zamanlarda 
yanık yüzlere uygun giden bir 
makyaja ihtiyaç vardır. 

Bu çeı:;it bir makyaja zemin o· 
!arak yanık yüzler için hazırlan 
mış hususi kremler kullanılır. 

nu kremler mayi <lenecek kadar 
B yyaldir. Cilt tarafından derhal 
me.ssolunur. Yüzünüzün yanma 
derecesine göre açık veya koyu 
renkte kremler kullanılır. 

Kremin üzerine sürülecek ola•1 
ford tabakası gayet gizli ve ha 
fif olmalıdır. Yanakta, elmacık 
kemikleri üzerine yanma derece 
sine göre sürülecek bir par~a 
tuğla rengi, yahut erguvani faru 
vanaklar üzerine yayılarak iste 
~ilen nüansı husule getirmes2 
kafidir. 

H A B E R - Akşam Postası 

''Matmazel! 300 
figüran sizi bekliJor!,, 

Yıldızlar birdenbire has
takdirde, çe-

virmekte oldu~tarı film-
lerin zararını 

şirketleri 

Yazın göz kapaklarını boya· 
maktan kati surette sakınmalı· 
dır. !şıkta, boyanmış göz kapak· Titanya son çevirmekte filmin bir 

lan fena görünür ve çehreyi ih Matmazel Titanya Valantiney, ] hr. Yani Titany:ı bu hesaba göre !arı hasta olan yıldızı muayene e-
tiyarlaştınr. Yazın kirpikler üze kendisini ilk defa "Şimnl fecri., fiL saat on birde .stüüyoda bulunmağa der. Film çevircmiyecck derecede 
ririden kestane rengi yahut es mindc göstermişti. O vakit sadece mecburdur. Çünkü giyinmesi, ma _ rahatsızsa hastalığının dcnm elti. 
ıner bir kozmalik geçirmekle ik istidatlı bir arlist olarak tanınan kiyaj yapması bir saat sürer. Hal- ği müddetçe sinema şirkcli11in bu 
illa edilir. ~-· Titanya on bcı:: gi.:ndenbcri, mevzu- buki saat on biri çeyrek geçtiği zararını sigorta öder. 

Pudralara gelince: Yazın aÇık u Afrikanın tam göbeğinde cr!rc • halde Titanya henüz meydanda Eğer birinci smıf yıldızların hep j 
renk pudralar kullanılmaz. Çünkii yan eden bir vakayı anlatan büyük yoktur. si Vivyan Romans, Edvig Föyye 
bunlar ışık altında çehreye üf· bir film çev1riyor. Rejisör, makiyajcı merak etme. gibi genç ve güzel olsalar sigorta 
lenmiş gibi bir manzara verir. Büyük bir filmde baş rolü oyna- ğe başhyor. Yıldız bugün çok ka- şirketi doktorluğu birçok kimsele
Yazın kullanılacak pudralar ze· mak yıldızın çok hoşuna gitmiş o- labahk bir figüran kütlesi içersin- ri imrendirecek hir meslek olurdu. 
nıin kreminden biraz daha koyu lacak ki her gün işi bittikten sonra de filmin çok ehemmiyetli bir par_ Fakat doktorlar muayene ettikleri 
olmalıdır. arkadaşlarına bol bol şampanya ik. çasını çevirecektir. Sinema şirketi- müşterilerin yaşıyla ve güzelliğiyle 
Güneş banyosu yaparken kum· ram ediyor. ne yüz bin frank masraf ettirecek alakadar olmazlar, Harri Bor, ya-

ral bayanlann ciltleri üzerinde . Yine yorgun geçen bir çahşma bir gün. Titanyaya telefon ediy9 r _ hut Mistenget de hasta olsa onun 
bir takını lekeler hasıl olur.. Bu gününün akşamında Titanya arka- !ar. Hizmetçisi hanımınr uyandıra _ da evine koşarlar." 
lekeler ekseriya bir toplu iğne daşlarını alıyor, kırda bir gezinti. mryacağını söylüyor. Nihayet bir lşte bu telefon mükalcmesinden 
başı kadar olur, rengi tamamile ye götürüyor, yiyorlar, içiyorlar, çeyrek saat münakaşadan sonra çeyrek saat sonra stüdyonun dok -

Deniz suyu 
içilirse ... 

Yazan: 

İnsanların bayağı su ye
rine deniz suyu içtikleri işidil
memişse de, bizim Karadenizin 
suyunun bütün .denizlerin su
yundan daha az tuzlu, hele bü
yük nehirlerin ağzında, hafif 
tuzlu olmasından dolayı 
!arın atlarını Karadeniz 
rında suladıklarını meşhur a
lim Çihaçef yazar. 

Bizim, İstanbul Boğazı -
nın sularının da, az tuzlu oldu
ğu, büyük soğuklarda kenar

larının sık sık, hatta arada sıraıda, "üsküdara yol oldu, bin o· 
tuz<la Akdeniz dondu .. , Boğazın ortasının donduğu gündür, 
Başka denizlerin donması görülmüş şey değildir. 

Denizı::le banyo yapanlardan bazıları, ağızlarına deniz 
suyu kaçınca bundan fena halde tiksinirler ve zararı olacak 
diye deniz suyunu hemen çıkarmak i~in çabalarlar. 

Halbuki deniz suyu insana hiç te zarar verecek bir şey 

.değildir. Terkibindeki türlü türlü, hem de çoğu büyük nis
bette, madenlerden dolayı tam bir maiden suyudur. Onun 
adeta canlı olduğunu da çok lSltılınca hassalarırun değişmesi 
isbat eder. İnsanın kanındaki beyaz kürecikler deniz suyu 
isıtılmwan, yalnız tuzlarının nisbetini azaltmak şartiyle, 
şartiyle, onun içerisinde pekala yaşarlar. Bir hayvanın kanı 
büsbütün çıkarılarak yerine gene ıdenizsuyu şiringa edilirse 
hayvan - bir müddet için olsun - dirilir. Yüz :·irmi clercce sı· 
cakhğa kadar deniz suyu canlıdemektir. 

Bu tecrübeler, henüz yapılmadan pek çok önce, eski za
man hekimleri dniz suyunu ilaç olarak içirirler.di. Büyük he· 
kim ipokrat hem pekliğe karşı, hem de kaşınmalara karşı 

deniz suyu tavsiye cıder, içemeyenlere onu barsaklardan şirin
ga ederdi. Ondan sonra da büyük hekimlerin hepsi, onların 
arasında Bergamalı Calinos, eski lstanbulun iki meşhur heki· 
mi, biri Aydınlı Tralles, öteki Bizans imparatorlarrnrn he
kimi Akturius, daha sonra bizim büyük Türk hekimi İbni 
Sina .deniz suyunu ilaç olarak daima kullanmışlardır. 

Daha sonra, insanlar deniz banyosu yapmayı unuttuk· 
ları gibi, hekimlerin :de deniz suyu içirmeleri uzun asırlarca, 
hatırlarına gelmemişti. Ancak on sekizinci asrın ortasında 
Ruse\ ad.•nda li•r in.his bala.\mi. v•\.ci:;yl• Ln•itill!lt!.rin. l)P.\ç:;.-

korktukları ve ancak İngiliz kralının eli değ!rse iyi olabilir 
diye sandıklan sıraca hastalığına karşt deniz suyu içmenin 
büyük faydasr olduğunu gösterdikten sonra deniz suyu ya· 
vaş yavaş ehemmiyetli bir ilaç olarak kullanılmağa başlamış· 
tı. Bu yirminci asrın ilk yıllarınıda Kintom adında meşhur bir 
Fransız hekiminin tecrüb~leri üzerine deniz suyu şiringaları 
- bilhas~a verem hastalığına ka~şı · büyük bir moda haline 

gelmişti. 

Şimdi de onu, filtreden geçirdikten sonra mikropsuz 
olarak ~işeden ampuller içinden eı.lıp şiringa eden hekimler 
var:lır. Bu usul:.:ın deevamma mani olan şey deniz suyunun 
yaz mevsiminde sekiz, kışın da yirmi günden ziyade hassa
larını muhafaza edememesi.dir. O kadar ehemmiyet ve dikkat· 
le bazırlanmıs siseler dikkatle kullanılamazsa faydası olmaz. 
Tazesi bulu~d~ğu takdirde, çocukların yaz mevsiminıde tu
tuldukları ishale karşı en iyi ilaç böyle deniz suyu şiringa et· 
mek olduğunu, çocuk hekimlerinden bazıları id:Ha e.derler. 

Şiringa etmek güç olmakla beraber, taze dniz suyunu iç· 
mek kolay olur: Tabii gene deniz açıklarında ve on metre 
lderinlikten alınmıs deniz suyu lazımdır. Kimisi bundan 
günde yarım litre ~kadar içer. Fakat .deniz suyu içiren hekim
lerden çoğu, sabah, akşam, ellişer gram içirmekle iktifa 

ederler • 
Bir hastalığa ilaç olarak içmek, şüphesiz hastalığı te· 

davi eden hekimin tavsiyesiyle olabilir. Fakat deniz banyosu 
yaparken · insanın ağzına, oradan. midesine biraz _deniz .suyu 
giderse, içinde banyo yapıları •deniz mikroplarla kırlenmtş o.1-
maymca, .deniz suyundan korltmıya hiç lüzum yoktur. Dcnız 
suyunun en faydalı tesiri işt ahı arttırmasıdır. 

• • • • • ;:t.· ,,., • 

siyahtır. Fakat bazan daha fazla geccyarısına kadar eğleniyorlar. •·ıldız telefon baı:ıma gelebiliyor. toru Titanyanın evindedir. Yıldız 
J .., da okudunuz Al.:to··ru··n kendisinden pılanların tamami~·le ak-.;ı'n" ola, r:ı 

b .. ··d··.... c m r msu bir renk Sonra evlerine gidi,·orlar doktora acı acı dert .Yanmai!a baş- · • · " uyu ugu " o u J • - Çok merak ettik matmazel. ~· . . aldığı da vakidir. Ertesi giin stüdyodn. film çevir- ıar: çok genç bir kızla evlendığinı de me;;:hur filmleri tiyatro piye:;i h:ı 
Bir kaza filan gccinncdiniz ya?... b·ı· B 1 n ·· ı· d kt tik · ·rı1' Bu lekelere ne ı:ırrüzellik cnsti. meğc tam öğle vakti ba§lanacak - D kt h k h t ı ıyorsunuz. u C\" e mc muna ın e oynı\·aca. ır. . P•Ye ı . .., 

- Hayır hiçbir şey yok, yalnız - o or, astayım, ço as a.. be ·ı F l Fi . d S 1 k 13 
tüleri, ne ele tababet henüz bir _ Nereniz ağrıyor? se tı e ·onten ö örı şatosun a I maz om .. ikinci piye~i de ·• 
çare bulamamıştır. Onun için Fakat yağlı ciltler için bu kafi ço:r~e~t::~~m~ğrıyor? _ Her tarafım. bir ziyafet verildi. Bu ziyafette ge- kızı bizimle beraber götürm~z:ıinİll 
bu lekeler hasıl olduktan sonra değildir. Ciltleri böyle olanlar _:_ Dilinize ·bakayım. linin sağdıcı olan on altı, on ye- olacaktır. 

- Her yerim ... B!lşnn, midem, d' d ·ı · k'" ··k k d 
tedavisine calışmnktan ise olma cildin güneş karşısında ifraz et· bütün vücudum sızılar içinde. Yıldızın dili bir aksam rvvclki '. yaşın a 1 °'1 uç~· 'IZ ~ar ı. 
dan cvYcl önüne gcçmcğc uğraş tiITT fazla yağı deriden silmek ~ ' • . Zı\'afette bulunan F ran.;;ız tı\·at · - * ltalya, Fransız film yıldız!. 

~ _ Biraz ~ayrct edip stüdyoya cglcncenin tesirilc rcnk~ız ve p:ıs.

1 
· 

1 
.. b k'" .. 1 t l 1 · ı... • l 

1 
"c 

ınak daha tlo!?ru olur. ınccburı·,,,..t.indedirler. Bunun için lrdıı·. romu rnrrın u ·uçu" ma mazc · nnı Jırcr l}ırcr ta rnr.ı çekme 
~ J" kadar gelebilir misiniz? 

Bu çare g-a,ret basittir. Kum hususi müstahzarlar kullanmak· 1 1ere baktı; baktı \'e "bunlar da Sa ba~laını)txr. ViYiyan Roman-; b 
~ J - mkii.nsız, ölüm derecesinde Doktor yıldızın hasta olcluıfonu t 

ral bavanlar .aüncq banyosuna tansa '.'umuşak bir sabunla yü. şa ıçın müstakbel gelinler!., dedi. ~ene talyada film çedriror. He 
J ,., "' ·' hastayım. kabul ediyor. O halde sigorta ~ir -

baı::lamadan evvel Yücutlarınıt zü sabunlamak, sonra alkol de· F k t ·· ·· c· .. · 1 b k .:-.fatmazel Jene\cyev, Sa:ıa Gitri mü Romada iki film 1·e\·irdi. 1\1:'1 ·• - a a uç yuz ıguran sız c keti stüdyonun o günkü tekmil :r 
sürdükleri yag-ı, hususi surette recesi az bir kolonya sürmek ka: 1· nin birinci kansı değildir. Sanatkar sel Herbiye ltalyaya gitti. Ed\ · 

ıyor. masrafını ödemek mecburiyetinde 
hazırlanmıs kinin, yahut antin

1 
i - fi gelir. G 1 H d' t 1• hepsi tiyatro alemine mensup ol - Föyye,_·e ltalvada bir fılm çe' i _ - e emcm. ı:?m ne ıye e aş e- kalmıştır. Bu da sinemanın şimdiye J 

rinli yağlardan seçmelidir. Bu gece tuvaleti arasında ka · diyorsunuz. Gelm.csem bir şey zi • kadar bilmediğimiz bir Mfhası... mak üzere sırasile Şarlot Li:;e, mek için tc!difler yapıldı. 
· Yazın, bilhass:ı sayfiyede yii dınlar ellerini yıkamayı unutma yan edecek değilsiniz y:ı. Zararını- 1 Lvon ' Prenton, Jaklin Dclübak ile Bu mütemadi hareketlerden 1 
zün derisi gündüz rüzgiı.rn, gU· malıdırlar. Yazın tırnakları kati· zı sigortH öder tabii... Küçük Sinema Haberleri 
neşe maruz olduğu ic;in bozulur. yen boyamamalı. Tırnaklara da Bütün sinema şirketleri, yıldız. 

evlenmiş ve hepsinden ayrılmı;tır. 

Gündüzün bozduğunu eğer deri· bir tatil ve istirahat hakkı veril * kuru İ8e kışın makyajınızı melidir. Denizin iyotlu suyilc sert 
sfidiğiniz mahlül ile yüzünüzü !eşen elleri, akşamları limon 
silmek gUndUzUn deri iizerindcki 1 sürerek yumuşatmak ·da çok Cay 

......:..i.---.w.aw ........ ·=atını 'derm ~ kafi elir. dalıdır. 

!ardan birisif!-in lıHstala.narak gt>l- * Hem tiyatro müellifi. hem de * Fran~m: film artistlerinden Pi
mcmesi ihtimaline karşı masrafları film yıldızı olan Mü-:.yö Şaşa Git- yer Brassör sinema), bırakıp bir 
boşa gitmesin diye .;evirmek üzere ri son gü~le:de Matn::ızel Je.ne~ ·ı t.iyatro A te~isine l~ara_r vermi~tir. 
bulundukları filmleri sigorta etti - yev SeHeıl ıle eYlendı .. Bu ızdı •

1 
Sanatkar burada 1:1mdıye kadar ya

rirler. Sigorta şirketlerinin doktor- vacm tafsilatını Haber sütunların-

talyanın $c-.siı sinema devrinde 
zaııdığı kudretli mc\'kii yenici 
almak istedi!ri ,.e öniimüzdeki rrı 

sim'ir fıalyarln çe\·rilmiş franqz 
filmleri piyasaya çıkaracağı ani~ 
)Ilıyor • 
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Totaliter orduların istilllsını tevkif 
vazifesi Fransız o dosuna düşüyor 
Polonya 
Tayyareleri 

Almanya için ciddi 
bir tehlikedir I 

Harp vukuunda Leh tayyareleri, 
Alrnanyaya harp kudretini veren 
sanayi mıntakalarındaki fabrika-

ları felce uğrat -bi lir 
E:~ 

• currıfe~ totaliter devletlerin hü • 
L h' .Y Avrupada harp patlarsa. 
ket:ıan~ tayyareleri, bu memıc· 
gaYet coırıtt mevkii yüzünden, 
Yacak ehemmiyetli bir rol oyna· 
retırıı tır : Almanyaya harp kud· 
tıa (S "eren sanayi mıntakaları 
l'a) aksonya, Bohcmya, Silez · 
ü111~0k Yakın olan Leh tayyare 
t~l~r llllttı havalanacak tavya· 
'Y b ' 1lt ııık büyük harp fabrikalannı bombardıman ~ebilec\~k 
leceJr. 'U. '''-ikalann çıılıımasını ciddJ bir şekilde felce uğra tabi 
tn.a~ır. llıa tayyar filoları, Baltık de~izindcki bütün 4ıman l .. 

latıııa tırıı da bombardıman edebi ir er. ttii ı d nizi psı -
~·ac1 kadar uçmalan ve lskandinavya mem1eket~erın'tien ilitl· 
boın~ltl\ he"'eyi, bilhassa demiri taşıyan Alman vapurlannı 
:narıi lıya.rık Alman ordusunun eksiklerini tamamlamasına 
ler1rıd 01rnaıarı da muhtemeldir. Nihayet Lehistan tayyareleri üs· 
t.lıcrıt e~ kırk ben dakika sonra bombalarını Almanyanın idare 

~ı.ı Uzerine dökebilirler. 
teki.t Vrupa.mn §İmal kıammdaki bu ovalar üzerinde tayyare ha· 
ha~/aPınak çok kolaydır. Zira buralarda, irtifa \'e hava tn· 
llilerc atında tayyareleri uçurabilmek için yapılan bütün terak· 
ltı.ı ~ ta~cn tayyare hücumlarına uzun ve devamlı manialar~ 
'tur. ~en .Alp, Jüra ve Voj dağlan gibi yüksek arızalar yok 
la,,., l) kovi, Kaliç ve Pozenden kalkan Leh tayyareleri Brcs· 
lrıetre~st \'e Bertin üzerine varabilmek için irtifaı ancak üç yüz 
lonıetr bulabilen küçük tepeler üzerinde uçacaklardır. 1,200 ki· 
~l)·ar~ u~u~Juğunda olan Leh - Alman hududu üzerinde I..eb 
11le llıuh erının geçmesine mani olacak müdafaa te§kilatı yapma• 
~ alair. 

bile ın~ tayYarcleri harbe doğrudan doğruya i;::tirak etmeseler 
l'ıı.fi "aı· it f1?'satlarda gayet ehemmiyetli işler görebilirler. Coğ 
tnerıt~1~Y~tten istifade ederek düşmanı taarruz veya müdafaa 

J..eh 1111dcn vurmak. 
a-e Ve ı._ 0rduıuııun elinde bu vazifeleri bagaracak kadar tayya
dCfii, lkı ~ateci var mıdır? Tayyarelerinin ve tayyarecillninin a: 
bıUaaıt ~dl ve manevi değeri nedir:' Arazinin kolay uçmağ-.ı 
~areı~rt llla.ısından dilşman da istifade edebilir. O vakit J,,eh tay 
~rıa gu"e tayyare .karargahtan Alman tayyarelerinin bomba· 
. nu :ı birer ni,angah olmaz mı ~ 

tis tal-Ya YYarcıer hakkında bir fikir edinebilmek için 1938 Pa 
lıttıdtr. ;: Bcrgisinde teşhir edilen Leh tayyarelerine bakmak 
~elerı evaa acı~ gördüğümüz avcı, ke5if ve bombardıman tayya· 
hreıeli~ t itibariyle en son sistem Fransız, Alman, İngiliz tay 
•una lnUt en b~r parça a§ağı idiler. Fakat harp halinde Leh ordu 

rn >'et edece:canl.JI ve muntazam bir hava kuvveti teminine kifa· 

3 , ~areıeli b kadar da mUkemmeldiler. P. Z. L. 38 sistemi a\'Cı tay 
• 1 ı- bıetreYi b ~rn.b~ ta~ırken bile, azaml sUratleri saatte 480 kilo· 
•13 l> 1eri 4ooci abalıyor. Çift motörlü P. Z. L. 38 si.'!temi avcı tayya· 
niZ • ~. L. 46 ~etrc irtifada 460 kilometre sürat temin ediyorlar. 

'aatte 35() ~ıatemi ke~f tayyar~leri ise 1100 kilometre mesafeyi 
d 1:-eh 0 l'd 10ınetrelik vasati bir süratlc katedebiliyorlar. 

zl. Ugu ta.Jcd~ısu. bu ev.aftaki tayyari?lerc kafi miktarda malik ol· 

1 
:.~ ~rde kendisine tahsis edilen hava sahası dahilinde bir 

b Uhını hl hareketlfıri yapabilir. Şu halde Leh ordusu için en 

{e , ı Son ı:::~ ~yyarelerin sayuu meselesidir. 
r:ır ~·.ıı, Battı h tuıuıdere gö~ Lehistanın 1938 yılı başında 800 den 
\İ ilde Leh arp tayyaresi vardı. Harp ihtimalinin tahakkuku ha· 

r k %r. ~~ua~nun önünde açılan sahaya nazaran bu mikdur 
' t içerisi d Y?ksek kumanda heyeti o zamandan beri gec;en müd 
t , ~tı>letde Ç~k e ıc~~ eden tedbirleri almış ve bilhassa bugilnkü 
1' sa terektt ınU~ım olan müdafaa tayyarelerin! de hazırlam·::ı 

~d '1ısllluıı t.J.rrır. Lehıatan kendi \'a!Sıtalariyle bu eksiklerinin bir 
1 

, b r. Cal~y~aınlayabilir. Bu memleketin teknik işleri ~olunda 
rnc • u teaıaatı., \kurutan fabrıkaların teşkilatı muntazamdır, fakat 
ızC ll:Juauna '1 1'"'brikalann mühim bir no'•sa•'ı vardır. A 1 mnn 

nl:ı {;Ok )' .. kındır. Lchistanda har'Jl B!!O!l.\'iini besllyccck ip 

(Devamı ıs mcıde} 

FRANSIZ ORDUSU 

Bu güç vazifeyi 
başarabilecek mi ? · 

• 

Bu ordu, harbin devamı müddetince Berlin - Roma 
mihverini inhizama uğratmak için 
harekatta da maddi ve manevi 

yapılacak 
bakımdan 

olacakflr müttefiklerin belkemiği 
Totaliter devletler bir A\'rupa 

l}arbi açtıkları takdirde bu harp 
acaba nasıl cereyan edecektir? 

Hiç bir devlet, tek bacına. Ro· 
ma \'tı Berlinin aakeri faaliyeti· 
ne kartı koyacak ha.lele delildir. 
Onun için Roma • Bertin mlhve· 
rinin taarruzunıı mukavemet bir 
müttefikler harbi feklinde OlA 
caktır. 

Bu mUttefikler harbinde her 
d.evlet kendi hissesine dUeen va· 
ıife~·i y n calttır. İngiltere filo 
3U d~-:·- 1 C k n linc dÜŞJn hfıkı 
miyeti nrnh&f:ı-:n işini başaracnk 

Ve zan 
Piyer Kot 

totaliter devletler, hava ve kara 
vesaiti bakımmdcı.n demokrat 
hükumetlere faik bir vaziyette 
bulunacaklardır; f:ıkat harp de· 
\'am ettikçe başlangıçtaki faiki· 
yet au.hı.calt, giinler geçtikçe fai· 
kıyet demokrat sulh cephesine 
intikal edecektir. 

tır. Acaba Frantanın yapacağı Niçin mi? Çünkü totaliter dev 
esaslı vazif o hangisidir? • lctler sulh zamanından itibaren 

• "' <ı askc~i tcflkilntlannı ve malzemc-
Bu vazifeyi izaha ba§lamadap terini çok mUkemmcl bir hale 

evvel umumi vnziyeti t:ıhlil ede '!etirmişl"r, g-ıdalnrından kc" r "k 
lim. Pıı t'.\h}il biz" ~u n°tireyi •op ve tüf k )apını lardır. Bun 
\'erecektir. Hnrp b1şlur b •ş'am:ıı. 1 (Devamı J 1 ımc ıl< 

Heligoland 
Alman filoları-
nın deniz üssü 

Berlinden verilen bir habere 
göre, bir kaç aydanberi, Şima.1 
denizinde Elbe nehrinin. mun-
sabmdan pek uzak bir yerde 
olmıyan Hellgoland adaama, 
burada yapılmakta olan tahkL 
mat dolayısilo, yabancılarm çık 
ması menedUmiştir. 

Almanlardan da adaya çık
mak ve orada oturabilmek i.. 
çin fotoğraflı bir resmt hUvi-
yet varakası istenmektedir. 

Adada resim çizmek, fotoğ

rnf almak veya fotoğraf ma
kinesi götürmek yasaktır. Yal. 
nu:, adadn oturanlara hükOmet 
bazruı mUsnade verebilir. 

1900 senelerinde de adada 
ayni §ekildc tedbirler almmıe. 
tı. Heligo'ı nd adasında, birer 
kule Uzcrine çok biiyük kalib
reli üç top yerl01Urildi ve top
lar ufka çevrildi. Adanm ce.. 

, nubunda bir hafif top batarya. 
sı bulunuyordu kl bu da, cana.. 
bu §8rkideki Heligoalnd §Chrl· 
ni müdafaa içindi. Esasen ada
nın yanaşabilecek bir tek nok. 
ta~ı burasıydı. Diğer noktalar. 
da. sahil dik bir yar halinde 
~'ilkseliyordu. 

Biiyük !ngiliz ve Alınan fL 
Jolan arasındaki 31 mayıs 916 
deniz muharebesi adanın şima
linde ve, tahtelbahlrlerin sa
hillere bUyUk bir mesafeye ka.. 
dar nıayn dökmUş olmasmdan 
dolayı, adadan oldukça uzakta 
cereyan etti. 

31 Mayıs muharebesinin ne. 
tlccsi maJQm, Amiral Jelllcoe.. 
nun idaresindeki İngiliz filosu 
muhakkak surette nıuzs!!er 

bir vaziyetteydi. Bununla. be
rnbcr, harb sahasına. bu filo
nun hllkinı bulunduğunu iddia 
edemeyiz. Zira 1ngilfz amlra.11 
ertesi gün filonun Uslerino çe. 
kilmiştlr. 

Almanlar kendilerini mal. 
Iflb olmuş saymıyorlardı. Ge. 
rek VilhelmShafcnde, gerek 
(o zaman yeni yapılan bUyU:k 
kanalla Şinıal Denizine bağlan
mış olan) Kicl'dc son gayretle 
çalı.5tılar. 

Bunun llzerlnc, lngiliz ve 
Alman filoları arasında. tekrar 
çarpışmalar oldu. Fakat 1917 
senesinin nihayetinden itibaren 
Almanyadn, kimsenin tahmJn 
cdemiyeceğl bir ııey husule 
geldi: 

O gUzcl Alman füosunun 
lmvvelinl bizzat kendi askerle
ri vo iııçileri bozdu. Askerler 
gemilerden çıktılar, tersaneler. 
deki i5çll(>r çalt mayı reddettL 
ler. 

Bu, Alman deniz kuvvetinin 
sonu demek oldu. 

Bu silahsız ve esir donanma. 
nın İngilizler tarafından Seapa 
Flov'yn getirildiğini hatırlarız. 

1 
Hala da kı~men orada bulunu
yor. Zir:\ gemilerden bir km· 
mmı blzr.ııt Alman askerleri, L 
mirlerintn emri Uzerine orada 
hatırını lardır. 

Bu gün Alman harb f'ıloeu, 

1916 da.ki m<'\klinf bulama. 
mald:ı beraber, tPkrar Avnıpa 
flulnrındn görünUyor ve tekrar 
bn fi o !,.in n 1frrolıındda Us 

mlrn 1 De~ouy 



. ' " • ....,. • •F J1 P e;~z" 

At yan§lannda tay kosusu biterken \'C yarışları büyl.ik btr lıcyc<'anla tnldp etlen mC'rnldıları1an btr grup 

At Vc§ltro~D©ltronıı<dl©l AlrlLE:lröZM 
Birincilikleri ikinci haf ta .. 

Gittikçe artan bir alaka ile takip 
edilen yarışlar, geçen haftakine 
nazarandaha güzel ve sürprizli 

Bu müsabakalar intizamsızhk için 
yapıld1. Hemen hiç seyirci de yoktd 

Dün .Fcnerbahçe stadında atle· Ferit (lJaydarpaştıl 
tizm bir~~~~likleri org_ani~atörl~riı: Birinci katagori 
hata'ı yuzunden zcvksız bır şckıldt roo ~11~ 'l'l:r 

cereyan etti .:creyan etti. l•'lhr€:t (Galatasar 
Dünkü müsabakaların neticeler lLl. 

At yanşlarmm ikinci hafta koşu
lan diin büyük bir kalo.bahk kütle. 
si önünde Velfefendidc yapıldı. 

sı olan Bahtiyar çok güzel bir koşu 
yaparak birinciliği kazandı ve bahsi 
müştereğc iştirak edenlere 1 liraya 
mukn.bil 4GO kurufi knzıındırdı. 

,unlardır: Melih (Fencrhahçc1 

Atineos (Kurtuıuşl 

GUnUn yarıalan büyük sürprizler 
içinde ve çok heyecanlı geçti. 

Birinci koşu (satış koşusu) 

Dördüncü koşu (Yalova• 
koşusu) 

Üçüncü katagori 
t 10 JJ,\SI.\ 

Agop 
18.8. 

( Fencrbahçc ) 

Ferit (Hnydnrpaşa). 
~ahin (Boğaziçi). 

IOO :'\IASl.\J,I 

Melih 
G0.8. 

(Fencrball 

Cemal (Galatasnrs! 
Ali ( G alatasara:r>-

Dört Ye daha yukan ya.,ta.ld ha
llskan Arab ııt ve kısrııklııra mah. 
us. 

İkf ya..,mda ,.e ko;o kazanmamış 
yerli haliskan İngiliz erkek ,·e dişi 
taylara mahsus. 

Bisiklet müsabakaları 
150 Kilometre üzerinde yapılan dtinkü 

mukavemet yarışından sonra bitti 

GO 1\Jetrc: 15tl0 METRE 

l\lesafc: 2000 mem, ikramiye: 

155 lira. 

Mesafe: 1000 metre, ikramiye 
500 lira. 

1 ncl: Sibt>J (Fahri Atlı) ganyan 
155, plise 100. 

Ankaralı Orhan birinciliği kazandı 

2 ncl: Slgeh"ıır (1'1kret Atlı) plB. 
so 150 kuruıt. ' 

Türkiye bisiklet fcdl'rnsyonu ta. ı teşekkil Ankara takımı birinci ve 
rafından tortib olunan ve Cavidin Bayram, Süleynuı,n, Nihattan 
1dareslndo yapılan Türkiye b61klct mUt • k]{j zmlr takımı da {]n_ 

müsabakaları sürat ve mukavemet ci olmu~tur. 
Gilnün en enteresan ve en güzel 

ı ncl: İnci (İhsan Akay) ga.nyan koşusu olan bu yarışta birinciliği 
;,su kuru,. Sibel (Fahri Atlı) kazandı. 

Çok heyecanlı geçen bu satış ko-
1ıusuna programda. beş at olduğu 

halde üç nt girdi. Çok çetin geçen 

bir çeki§?Ilcden sonra lnci güzel bir 
parkurla birinciliği kazandı ve ko_ 
§unun sonlarımı doğrtı Ünlü de gü. 
zcl bir hamle ilo Çetini vurarak i
kinci geldi. 

ikinci koşu 

1iç ya~mda Ye sene Jçlndc ka.. 
zançl:m 500 lirayı doldamııyan 

yerli haJiskan İngiliz erkek YC dişi 
taylara netısus. 

Mesafe: 1800 metre, 
S5S lira 

ikramiyesi 

.; . . ·~-· . ' ·, ' 

Fakat Salahaddinln Gürayak'ı 

bu koşuda. üçüncü gelmesine rağ. 
men ilersi için çok büyük vaidler ve 
ren bir taydır ve gelecek senelerin 
koşulan için bu tnyn garanti bir fa. 
vori namzedi olarak bakabiliriz. E
sasen ayni ahıra mcnsub iki tay a_ 
rasmda ezilmesine rağmen koşunun 
sonuna kadar ikinci vaziyette gel. 
di. Fakat koşunun sonunda Sigct
var tarnfmdıın az bir farkla geçil. 
di. 

Beşinci koşu (Handikap) . 
V_ç ya.'1Jlılaki yerli yamnkan tn

glllz erkek ,.e diı;l taylara mahsus. 
Mesafe: 1400 metre, ikramiye 

255 lira. 

üzerinde iki gün devam ettikten 
sonra, dün nihayetlendi. 

Evvelki günkü ve dünkü gazete
mizde kısaca netciesini verdiğimiz 
yarışların tafsilatı şöyledir: 

Bu müsabakaya 14 bölgenin 28 
bisikletçisi iştirak etmiş ve 15 
müsabık yarışı tamamen ikmal 
etmiştir. 

Yarışa başlamazdan evvel g_e. 
'1en sene vefat eden İzmirli bisik
letçinin hatırasını taziz için bir 
dakika sükCıt edilmiş ve bilahara 
federasyon reis vekili Rıdvan ve 
monitör Cavidb bulunduğu ha
kem heyetinin işaretile yarışa 

başlanmıştır. 

Yarışta yalnız ufak bir kaza 
dn olmuş ve Konyalı Ahmedin 
kolu çıktığından hastaneye kal
dırılmıştır. 

Yarış sonunda Anknradan Or. 
han 5.2.15 saat derece ile birin. 
ci, Eskişchirdcn Faik bir metre 
farkla ikinci ve yine Eskişehir. 
den Sabahattin üçüncü olmuşl:..r. 
dır. 

Yarışın nihayetinde Topkapı 

meydanında toplanan müsabıkla. 
ra federasyon tarafından siirat · 
ve mukavemet yarı~larınm bi _ 
rinci ve ikincisine kupalar ve ya. 
rışa iştirak eden müsabıklara da 
madalyalar verilmiştir. 
Müsabakaların büyük bir intizam 

içinde ve Türkiycdc bisiklet sporu. 
nun canlanması yolunda yapılan ~. - ·'. Jf-"i; 

1 inct: Kaya (Atıf ı:s'cnbel) gan
yan 190 kunı:7. 

1 ncl: Nln·ana (F. J,. Karaos. 
man) ganyan 290 kuru5, pliısc: 13.3 
kuro,. 

Umumi tasfiyede takım itiba . faaliyetin mühim hir uzvu olun Ca
rile Orhan, Nuri, Osmandan mü- vid Cav'ı tcbl'ik C'deriz. 

2 ncl Ece, Uı;üncü: Oya. 

Prens Halimin atı Fligh and 
Flnym'nı girmediği bu koşu da çok 
çetin bir çekişme içinde geçti ve 
neticede Yı.tıf Escnbcl'in Kayası gU. 
zcl bir kosu neticesinde yarışı ka
-ıandı. 

Üçüncü koşu 

Dört Ye daha yukan yaştak\ A
rab at 'e kısraklara nıahsmı. 

Mesafe: 2100 mctrC', ikramiyesi 

190 lira. 
1 11ri: Uahti~ ıır (Ş•"'lll"İ Tanak), 

gan~ an ıc.o, 11las«' ı ~:i kunı ... 
ı nr.I: Ot') lan (R«'<'ch) plase 110 ...... 

2 ncl: Önkes (Fehmi ve Arif (h) 

plise 380 kuru,. 

GilnUn en mühim ve sürprizli o. v 
lan bu koşusuna Prens Halimin Uç .. 
atı girmemiş ve koşu diğer dört at 
arasında yapılmıştır. Bu koşunun 
neticesinde çifte bahis 1 liraya mu-1 r : 
kabil 575 kuru3, ve ikili bahis de 
1 liraya mukabil 1300 kuruş ver. 
miştir. 

Kôzım /JERl\.MEN 

Fransa 
turu 

bisiklet 
bitti 

1 

Pariı;, 30 (A. A.) - J.'rans:ı hL 
sıklcl luru, 1ıusün nihayete ermiş
tir. Turu 4224 kilom<'trcyi 132 saat 

~ beyeean1ı ~~ • ~ 3 dakika lif 8Uiyedc kntc-tmiş olan 
herkes Ceyltı.nm kazanmasını beklL Belçikalı Sylvervcre Macs kazan_ 
yordu. Fakat urun mesafe yarışçı- mışlır. 

Af yarı::ılarıııtlımil,i ı;üriiııii5 ... 

Cezmi 
G.1. 

(Galatasaray) 

Sa it (Galatasaray). 
Nejat (Haydarpaşa). 

Maksut Rıza (Fetl 
bahçe) 4.2G.4. 
İbrahim (Galatasa 
Yilil.dimir (Boğazi 

100 ~lctrc: 
Cezmi 

1 Cl ltlT 
(Galatnsarny) Melih (Fenerbahçt 

11.8. ~~'°'--~__,S.QJ:i.LUl ) • zn, ren :r1rnnçeJ · Sudi (_.F'cııerbaJııçc) 
Sait (Galatasaray). W.<hlO l\mTnB 

J\Iaksut Rıza (Fell1 

bahçe) 36.38 dakiı 
Remzi (Beşiktaş)· 

lzak (Galatasara)» 

~00 ~ktı·c: 

Salt (Gala tasarny) 

24.G. 
Ziya ( Fcnerbahçe). 
Hasib (Fcnerbnhçe) 

800 Mctı·c: 

r;l't.I,E 

cının 

I(f~zım (Kasımpaşa) I 
2.12. 1 
HU~f'~ in (Bl'şiktaş). 
Yorgo (Beşiktaş). ı 

.Nadi (Kuleli) 12 85 l<li-
ç:ii l\: gilll<:'. 
Orlı:lll (Galatasaray). 
Agop (l•'cııerl.ıahçe). 

K.omal (lstanbul J.lse -ı 
si) 44.57. 
lhsan (BC'şlktaş). 

:r.tikaroliç (Boğazi~I). 

Yl'm·mı~ A'l'LAMA 
Nacli (Kuleli) 1.G3. 
Necip ( Bcşllrtaş). 

n~cx .\'I L."..~IA 
Yaşar (Deniz Lisesi). 
Nı:.jat ( l!aydnrııaşa). 

:JOX4 J~.\ Yltı\ 1( 

Haydarpaşa takımı 25.:! 
Bl'şiktaş takımı. 

. 
.:?OOX4: Hı\ YRAJ{ 

Cemal, Galiı> Zarc, 
ret (Galatasaray tll

5 

mı) 1.35. 
Üç tek, l<,iruzan, cı 
Melih (Fenerhahce1 

Fen<'rbahçe: :ıo Puvan· 
Gnlatasaray: 22 Puvan 
l\lllsnl.ıakala rn gelce el' tııt 

da clevam edilecektir. 

İstanbul tenis 

şampiyonası 
Dün, Dağcıhk klubU 

kortlarında seçme musl 
bakalarına devam edi 
İstanbul tenis ajanlığı tarl 

dnn tcrtib edilen ve cumartesi-' 
n ü ba.şlıyan teşYik müsabl\1' 
dün de Dağcılık kllibü kortla~ 
devam ctJrJştir. 

Dördüncü katagori 

1'\ecdct (Deşilctaş) 

MUsabakalara hafta içinde 
devam edilecek ve önümüzdclti 

12 
martcsi günü dömüinal karşıln 
!arı yapılacaktır. 

28 kliçUk gülle. 
H idayı>t ( Hnydarp<ı5a) 

I Sel<;uk (Deniz Lisesi). 

1 

l.'Zl'X .\'l'LA)I.\ 
Jl::ıyri (Fcııcrbahçc) 

G.fi8. 
Kemal (llayclarpaşn). 

Yaşar ( BC'şil<taş). 

\·t' 1\S E I~ .\'1'111\ MA 
N<'<'d<'t (BC'şilitaş) 1.!'iO 
hın (Bcşildnş). 

Tl'dilı: ( neı;.il>taş). 

;o 'IE'l'l~l~ 
Scznl (Jlnyc1Rrpnş:\) 6 4 

FPrit ı llıı) tln rpaşa). 
Necdet t llc'şildaş). 

lOO ~IETgı; 
S<'zıtl (Hrıy<forp:tM) 12 

J<Auıırnn (Hııydurpa • 

!}U) • 

Finaller gelecek pazn.radır. 

Dav:s kupası 

Bclgrad, 30 (A. A.) - A'' 
:nıntakası Davis kupası tcni11 tıl', 
nın finali Zagreb<le yapılmış ,,e 
mnn Hen ile Mcnlzam, Yug 
Punrhech ve Kucnlijerer'i yrıe 
lcrdir. 



.. 

D ün m0<lıı Jrnyuncla yapılan TUrk _Romen. y<'lk<'n yarışlarmcla, alınmış iki <'nstantane .•• 

Yelken yarışlarını R9menler kazandı 
Serbest güreş 1 . "' lstanbul yüzme 

birincilikleri • 
şa"ıpıyonası 

İstanbu l seçmeleri 

önünde Kalabalık b:r seılrci küt'esi 
7 4 güreşçi karşılaştı 

L~ IUide 'apılacak olan Türki) r 1\1 u s a b a k a 1 a r saat 7 ) l 
gur~ b nn~ılıklcrınin scçmclcrı duı rndar dcrnm etmiş 72, 79 yarı ağı 
aat 11 de Sule) maniye klübunu, le ağır siklctler 'aktın darlığı ha:;< 

\a 0 Unda oldul,ça kalabalık bır e ııle ) apı1amamıc;tır. 
· trcı kutle i onunde yapıldı. M ü s a b a k a 1 a r a sair gü 
t ~:! mu abakalarrna muh · nü akşamı saat sekizde gene Süley 

t ( kluplere men up 75 gure çi ic; naniye klubunim gureş salonunda 
ır ı • 

<lk etmi,tir. je,am edilerek seçmeler bu hafta 

....,, 
Tiirk • r.om<'n yelk<'n y:ırışlannın haliem heyeti iş ba~mda 

İn f izamı temin edilemiyen yarışla r 
zevksiz bir şekilde devam etti 

!\loda deniz kh.iuunun da\'elı uze· üzere iki defa gidiş geliş ve yl 
rine memleketimize gelen Rumen ii mildi. 

Dün yalnız klup harici yüzücülerle 
küçükler arasında müsabakalar yapıtdı 

lstanbul yüzme birinciliklerinde 1 
ilin yapılması icab eden kllibler a
rası temas, bazı sebobler dolayısile 
~elecek haftaya tehir edilince, mü • 

sabakalar kJUb harici yüzücüler ve 
küçükler arasında yapıldı. 

Diınkü yanşlarda ahnan teknik 
neticeler şunlardır: 

200 metre ( kiiçiikler) 
1 - İbrahim (Beykoz) 2,45 
2 - Bedri (Beykoz), 

100 Metre sırt iistü: 
1 - Fuat 1,26,2 
2 - İrfan 
4 X 200 Bayrak: 
1 - Beykoz takımı 12,2 
2 - Beykoz takımı 
3 - Beşiktaş takımı. 
Su topu müsabakasında Bcykıw.. 

lular Be!!iktaşhlan mağlüb etnüe. 
terdir. 

çinde bitirilmiş olacaktır. 
olar Yat klubü ile Moda koyunda deniz- .Müsabaka tam dört buçukta Bu sene e} IUlde } apılacak 

Turki}e serbest giıreş birincilikleri· 
ne l tanbullular çok km·\ etli bir 
kadro ıle gireceklerdir. 

3 - Artin (Beykoz), 
tOO Metre (Klüp harici): 
1 - Mahmut 2,20, 

Ankarada yüzme 
müsabakaları 

1 anbul bölge şimdıyc kadar ) a :an "ure~ müsabakalarına hu ka~ 
ttı r dolgun bir kadro ile i.tirak et· 

ll'l•o;:tir. 

Bılha sa f utbolden başka atletizm 
'e Ure porlarına bu) uk bir ehem 
rn 'et \eren Kasımpac;alrlar dür 
~ apılan mu abakalara da en çol~ gu 
:--çı ıle i tirak etmi)er \e bütür. 

u aba"aları kazanmışlardır. 

k Dun Yapılan müsabakalara Kadı 
~\ · Barutgucü, Demirspor, Be ık· 
ıe' Be}koz, Ka unpaşa olmak u· 

~e altı klub birmic;tir. 
rtı · tu bakalara 56 kılo ile ba~lan 

ı tır 

re~) k~lonun birinci grupu bu su 
) 1 b tırılmı tir. 56 kılo) a tam 

flnı ) e:li çıft girmiş 'e bö) lccı 
ancak on iki çift kalmıştır 

nı.ı8Undan sonra 61 kilo ile 66 kı ' 
n <;eçıneleri ) apılmıştır. 

-.._____-~~~~~~~ 

Çengel köy sahas1nda 
Hususi bir maç 

Çorumda serbest 
güreş seçmeleri 

Çorum, 30 (A.A.) - Türkiye ser
:>e t ) ürec, mu'-abaka ma bölgemiz 
lamına jc;tirak için dun 'ılfıyet da
ulındeki gürişçiler ara ında bir teş· 
'ik mü abaka:sı yapıl mı~. ağır sik 
ette hasmı bulunmıyan Ha ar 
Iuscyin, Yener. 87 kiloda :Mehmet 
\li Dcmirkaya. T2 kiloda lhc:aı 
Yılmaz. 66 kiloda O man Çınar, 5<' 
'(!loda lbrahım Çatal hasımlarını 

tu la yenmiştir. 

- llO<"am, har.;fan<'nizin yanma 
su futbol s\}h:tsı nc;ıldı~ı giindeıı bt>. 

ri, hastalarınız odalarına ) alnız 
U) umağa ' e ) emrk ) emPğe gı•liyor
lar ! .. 

Yelken l arıslarını tlikkatlc takiıı cclenlcr 

.:ılerimiz ilk karşıla.,malannı paptr ıakem heyeti tarafından veri -
ar. 

Memleketimizde ilk defa yapıla 

·ak bu beynelmilel mü abakalaı 
halk ara ında Jayık olduğu arnka} J 

uyandırmış ve bunun neticesi yanı;. 
:;aha ı kalabalık bir seyirci ile dol 
muştu. 

Fakat, bilhassa organizasyonu· 
nun intizamı ile tanılan denizcilik 

i.ı1ü dün şimdiye kadar tertip et· 
.iği mü abakalarda görülmemiş bir 
ntizam ızhk içinde yarışlara de, an 
·tti. Yanş esnasında müsabık tek· 
ıeler önüne çıkan sandallar yüzüıı
Jen, yarış tekneleri rota değiştirme] 
necburiyetinde kalmıştır. 

tik defa yapılan 'e be) nelmıle 
mahiyeti haiz bir karşılaşma, deniz 
,porlarımız için ne kadar faydal. 

e, bu yarı!';)ardaki intizam ızhk 
la o derece menfi bir propaganda 

,ilc:ıiclir. 

Dünkü varı"larrn tafsilfıtrna geç<' 
im: 
; \ Hl'I Y \ mşI,AUI : 

Su sporları ajanlığı tarnrııı 
ınıı t<'rtip cdilC'n yelken teş' il 
arışlan şarpilcr arasında ya -
ıılınıştır. 

Yalnız Tllrlc ycTkendlerinir 
tirak ettiği bu miisabaka). 

ıltı şarııi girmiştir. 

Moda - Kalamış - Fenerbah 
;e burnu olmak üzere iki tuı 
rnllnde yapılan hu yarış netle<' 
inde Galatasarnydan 1\lahmu 

re Mecdinln idare ettiği ş.trıı 

bir saat sekiz dakikada birin<'ı 

Demlrspordan Melih ve Nedre -
in idare ettiği şarı>I bir saat oıı 

1 
len işaretle başladı . Deparda 
Harunlu Behzadm idaresindeki 

tel ne ileri fırladı. Romenlerden 

2 - Sadullah. 
100 Metre sırt üstü (Ki1çilk. 

lcr): 
birisi bizimkileri çok yakından 1 _ Maruf (Beşiktaş) 1,34, 
akip ediyor, Kalamış şaman - 3 _Cemal (Demirspor). 
iırnsmı Harun rakiplerinden 
~5 metre en-el füindU. Fakat 

Hayırsızada açığındaki şaman - (Tllrk) l.26.7 
dıradn vaziyet değişti. Romen 3 - Rfournovoky (Romen) 
öne geçti. Ve şamandırayı bi - 1.:ll.15 . 
rincilikle devretti. Harun ikin- Olı1~rPIK YOJ,E: 
·i vaziyette kaldı. Üçilncti diğeı Romenlerle ikinci temasımız 
Romen Star Bootu idi. Olimpik Yole tekneler Uzerlnde 

J 

/ .. 
~v0 

Bu sırada Burhan ile Fey -

oldu. Bu yarışın rotası Moda -
Kalamış - Fener burnu olmal< 
!zere iki turdu. MUsabnknya 
1.oınenlcr iki yeni tekne ile gir
clller. Buna mukabil bizim tek -
nelerimiz onlara nazaran çok 
ağırdı. Birinci turu Romenlerin 
9 numaralr teknesi 32 clakika -
da birincilikle bitirdi. ikinci Şe
ref, i.içUncU .NC>jat, dördlincU Ro 
men geçtiler. 

Son tur sıkı çekişmeye rağ -
m<.'n bu yaziyet değişmeden de

vam etti. Ve Uç dakika farkl:ı 
Homen birinci, Şeref ikinci ol -
dular. 

Yarışın teknik neticeleri şu-

.\nkara, 30 (A.A.) - Beden t 

') e::.i su spor arı ajanhğrnm tert , 
tmış oldugu } uzme tc~\ ık musaba 

..alan gorulen luzum uzcrine 1ehıı 
dılmi~tir. 

l3ugun Karadeniz havuzunda ser
>e t ) üzme mlisabakaları yapılmı~ 
rr. Teknik neticeler şunlardır: 

100 METRE SERBSET: 
1 inci Bülent Eken 1,16 3/5 D. 
2 inci Nihat Büyuk Cengiz. 
3 üncü Nüzhet Ökten. 
Bu yarışa 10 yüzücü iştirak et· 

:nılitİ. 
lOOMETRE SIRTOSTO: 
1 inci Faruk Oden 1,49 215 D, 
2. inci Halı! lşlek 
3 üncü Sami Anyak 
Bu müsabakaya 4 yüzüci i§tirak 
tmişti. 

200 METRE KURBACLJ\MA: 
1 inci ~atık Balker 3,32 315 D. 
2 inci Ismet Erkul 
:i üncü Tacettin Öngel. 
50 .METHE SERBSET, küçükler 
1 inci Kemal 
2 inci Süleyman 
3 üncü Osman 
Bu yarışa altı müsabık iştirak et· 

azın idare ettiği tekne arıza dur: m"sti. 
,östcrdiğiııden yarışı terket - ı - 8incmesko (Romen) 54.5 400 METRE SERBEST: 

ıck mecburiyetinde kaldı. 2 _Şeref (Ti.ırk) 57.3 ı inti Nihat Büyükcengiz 6, 52 
Miisahnka şimdi iki Romen 3 Nejat (Tilrk) 1.03 3 5 D. 

:C' Harun ile Tichzadın idare et- 4 - Ccles (Romen) 1.04. 2 nici Kemal 

iği tekne arasında sıkı bir çe- Mlisabaknlarclan sonra galip ATLAMALAR: 

.işme halinde de\·am ediyordu., gelcınlere fcdernsyo_n _h~~knnı J .. Ser~c t ola:3~) apıla~ a~lamalara 
En kıynı~tli yelkencilerimiz tarafından ba)rak \erılmıştır. uç musabık ı!';tırak etmıştı. 

len olan Harun ile Rchzat çok 

';lizcl idare ettikleri tekne il<' 
·dakikada ikinci, yine G .. ıatı ı~krar ileri fırladılar vl! birinci 

.ıraydan Niyazi 'c Vilclanın 1 • turu 40 dakikada blrlncllikl 
iare ettiği şarııi bir saat otu'l. kmal ettiler. 
1-i dakikada iiçüncli oldular. 
l'.\lt BOOT \"A BIŞL.Utl: 

Sıra Roın~n - Tll r k mllsnha 
.ılnrıııa gelmişti. llk yarış Stnı 

:oot t<'knrlerl ar::ıımıcln ola<'nk 
ı. HoıııeıılC>rin beraherlerinclı 

t>tirdiklerl <lort teknenin ikisi 

lkincl tur birinciye nazara11 
aha heyecanlı oldu. Ve son. 

.adar bu hC'yeC'anrnr nıuhafa -
:a etti. Yarışın rıihnyctlennıesi 
ne 700 metre kadar kaldığı sı -
radn ılni olarak sulnrrn cerC>ya 

ıe kur.t ile bizim JClkeıtdleı :ıııı;ı lrnıı ı htrnl\ ar:ığ'.L dilsen 11.ı 

ı;;er ild iııe Honıcıılcr ı;lrıli - ruıı J,cncli ini yakıııd.m tnkiıı 
er. Bizim ekip Harun ile Belı •dC'n HonH'ne lkl dakika farkla 

:ıt, Fl'\)":ı7. il<' llurlwıırl.ııı iP~ · 

.il <'dllınistl. 

Yarı; rotası Moda - Kal:ımıs 

Hayır ızacln aı;ıı;ı - ~loda olmak 

ııa -ıiııı olclıı. 

Ynrı ııı neti eler! su ıılardır: 
ı Bcrcea (Honı<.'n) 1.:.!4.30 

2 - Harun - Dehzat ckiJli ·-~ ,l .clkrn yanşlanndan bit enStaJ1f.i'tfe... 



ladıkalnnı acele ne bitirdikten !On. 
ra kalktı, kapıya doğru yürlidU, 
tam çıkmak üzereyken Meri çağır

- tF' (9y1 e n - görünce sustu. Hayretle yUzUme 

1 
V bakarak "Niçin Julia, dedi, niçin 

Lu"tfı'ye Gu"rlu"k ağlıyorsun? Ben hakikaten çok 

1 
hodk6.ın bir insannn. Har•~ıarc" 

O N beş gUn için (x) mUesse· görmemiştim, fakat her eeyc rıığ. "Pol'' .... &A 

sana yalnız agkımm acıklı hikaye· 
sesinde bir arkadaenna ve. men ismine yalnız ''aşk" diyeblle. Salonu arıyan dalgın gözleri Mc. sini dinlettim. Artık ağlama yav. 

dı: 

kalet ediyorum. A:>rılncağmı giinün ceğim bir hissin d1Jğmak üzere ol- n'vf gö-''nce hafif bir tebe""Ümle "Tabii sizin de cakiki bir isminiz ğ G 
,, • u .,., rucu um. el gözlerini sileyim!" 

arifesinde direktörün hususi kiitibi ı duğunu anlıyordum. masamıza gelerek arkadaşlannın olacak, öğrenmeme müsaade eder Beyaz keten bir mendil çıkararak Kocam o a'kşam eve mtrtadmdan 
Meri odn.mıı. gelerek 11eflerin gör. llk önce gUzel bir foksrot yaptık, elini sıktı. misiniz?" gözleri.mi kuruladı. Hafü bir gü. çok evvel geldi, başının ağrıdığını 
düğüm işten çok memnun kaldıkla.. b:ı§lığmıın altınlarını tatlı §mgır. "Merhaba Meri, merhaba Beti," "Julia, Julia 'Vinters." lümscme ile mukabele ettim. söyliyerek divanın Ustilne uzandı. 
rmı ve bana orada dnimi bir vnzüe tılarln saclarımdn oynatan nerıeli fakat beni görür görmez elini ha. 1smimi birkaç kere tekrarladı. Elimde ıslak bir havlu ile yanına 
vermek niyetinde olduklarını söy- bir foksrot...... şına götürerek bir dakika dUı.ıün- "Juliana .... Güzel isim, tam kendi. G NDAN sonraki günler daha ynklaştnn; yava..sça kulağına fısıl. 

IA " " _ _ dadım: "Barbara bugün telefonda ledi; sonra ilave etli: Sonra müzik valsa çevrilince meç du"kten sonr" .. nize göre. l"te bnbam da gell .. ·or". 1 . . sık bu. luştuğu~uz halde_ bir 
''Yarın gece burada büyük bir hul kavalyem kollarını biraz daha "Sizi bir yerde gördüm ama ma. Direktör beni oğlunun yanında gün bıle benı sevmege başladıgma seni aradı." 

maskeli balo verilecek, tabii sen de dnrattı ve yavaş yavaş danseden alesef hatırhyamıyorum, dedi. Af· gördüğü zaman hayret ettiyse bile kendimi inandıramadım. Zaten sev. Hayretle açılan gözlerini gözle. 
geleceksin, o zaman diğer §Ubeler. 1:ütlerin arasından uzak!ıupnağa federsı'nlz." hiç belli etmedi. dil:,rine dair en ufak bir imada bu-

ö rime dikerek "Barbara mı?" dedi 
de çall§an memurlarnnızlo. dn tanr- başladık. ylece ebediyen gitmeğe Heyecandan boğulan sesimi ta. "Beni eve bırakın da siz isterse· lunmamıştı ki. Fakat ben onu her 
a~m". rnzıt.•dmı, fakat (' k çab k ...ıı b' d h k tl . ve gene aynı şekilde bakmakta de-.,, .. ., ,, caz ,_o u blile§tirmeğe çnlı§::ırak: niz biraz dolaşın, hnva alırsınız" b .. n ıraz a a uvvc e sevıyoı- vam etti. 

''Gelmek isterdim fnknt burada durdu. "Falınıza bn.knynn mı Beyim?" dedJ. dum. Yanında olduğum zamanlar 
kalacağım~ emin olmadığını için Kollanndnn sıyrıldım, mUstchzi Dedim. Alqıamın alaca karanlığında ya_ peresti§ dolu bakt§larrmı yilzUnden Hafü bir baş i§arctlyle tasdik et· 

hazırlanmadım'' dedim. bakııjlarmı Uzeri:ncie dolaştırarak. Dudaklarında tnnıdıı;..nı ifade c. rım saat kadar dolaştıktan sonra ayıramıyor, olmadığı zamanlar daL lim. 
D- •• n li dU n eli ı~ .. n- bak 11 Çok .. ı d scd' kil Uk 6 • İlk önce söyllyecek söz bulamı. u;ı .. nce ş ne yıu.wue • guze · :ın ıyorsun ç den bir tebessüm belirdi. "Artık dönelim,, dedim. ma onun rliyasını görliyordum. 

tı: "Bende bir çingene kıyafeti var, çingene!" dt'di. "Oo benim kUçlik çingenem, na- Sanki otomobilde olduğumun ye. Nihayet bir gU& o da konuştu. yormuş gibi sadece dudaklannı 1
-

0 akşamlık sann verebilirim, dedi, Sadece "Mersi" <!edim, daha faz.. sılsın bakayım?'' Dedikten sonra ni farkına vanyormll§ gibi: "Dön- Eylül başlarında uzun bir kır gezin_ sırdı; sonra başını arkaya dayıya. 
h · t · b'- ı h 1 k kıt k lm d tis' k y rak gözlerini kapadı. em ıs ersen gccesı u.e ge, ep a ·onuşmo.mıza va a a an bir sandalya çekerek yanıma otur. mek mi istiyorsun Julia, dedi, hak. ı yapmıştı . emekten sonra ye. 
beraber hazırlanır gideriz''. baştan aşağı beynzlar giymiş fev- du ve eJlerini önüme koydu. km var benim gibi can sıkıcı bir ~il çimenlere uzanarak yıldızlann Islak havluyu başına koydum. 

M · ·ıA k b k kad 1m k lr: d gU 1 bi k k b. b' 1 d ld k Saadetlme §ilphe zehirleri dam-en ıı.: ço ça u nr nş o uş. a u e ze r ız yanımıza ya·. "Şimdi falıma baka.bllirmisin çUn· arkadaşla dolaşmak elbette hoşuna ırer ırer çıkış arını seyre a ı . 
tuk T kl'f' · k bul ttim K l t ~mı bi •ft ı k Etraf•ft w • latan o vakn işte öylece kapandı ve . e ı ını a e • arar. aşı, u rane r .... vıra onun o- kil ne olacağımı artık ben de bil. gitmez. Bu çünlerde hiç neşem • .... yaprak hı§ır anyla agus-
laştırdığmıız akşam evine gittim. lunu tutnrnk: miyorum." yok, billyormusun neden?" tos böceklerinin ötü5ünden başka ben ° güne kadnr glzlemeğe çalış· 
Yr kt k d od ''N"-1 rdcs' p 1" dedi A kn d l rd tığım §U suallerin hücumuna uğra-eme en sonra ar ·a nşmım a. ....." e ın o . . r - Yanaklarım ateş gibi yanarken Ila§mıı salladım. ses uyu mıyo u. 
sına çıkarak giyinmeğo, başladık. da§lar bizi bekliyorlar; hemen aiın· elini elime aldnn. Söyllyecek söz "Demek biliyorsun, dedi, zaten "Ne güzel bir ak§nm değil mi Ju- dını: 
Bana verilen ~lngene kostilmli di gidip elbiselerimizi değiştirdik. bulamıyorum. bilmlyen yok. Ah Julia sevdiğim lia" dedi. Acaba Pol mesutmuydu? Beni 
unlardan ibaretti: ten sonra klübe gideceğiz!" "Beyazlı bir kadın Pörüyorum, kızın ba§kasına ait olduğunu gör- Başımı salladım. seviyormuydu? ..... 

Sr••nh • u · '·-·- h ı K Ik ı kl w b ı d ı 0 y Benimle evlendiğine pişman ol • .., zemın zenne .ı:u..ı;uıu.ı a • o o a uza nıımagn aş n ı ar. dedim. Beyazlar giymiş çok gUzel, mck bana ne tahammülsüz ıztırnp. anının gelerek ellerimi tuttu: 
knlr geniş bir etek onun üzerine bol Vilcudumu saran ant kı:skan~lık n. san§Ill bir kadın ..... " !ar veriyor bilsen" . "Fakat sen bunların hepsinden muşmuydu ? ..... 
kollu oüon blr bluz \"e siyah kadife levleriyle eenkle§crck köiede bir y Konuın1rken kafasmdakı' fena bir daha gu"zelsin." Fakat yakında anne olacağımı " " anında sarışın bir erkek te ,,_ 
jzerine kınnw gül t~lcmcll çepken, snndalyaya ıyığtldmı. Bana ne olu- görüyormusun ?" rüyayı silkip atmak istiyormuş gi. Şüpheli gözlerle gözlerini aradı. keşfedince manasız kıskançlığımın 
Jaha sonra yUrtldükçe ba§mım üze. yordu? 1 bi bacnnı sall"'ordu. g·ımı görlince hiç mukaddem eve lü. doğurduğu hu sualleri zihnimdr.n Göz erimi yüzüne kaldırdım. Gü- .,. .,, " 
;nde tatlı sesler çıkararak danse. Elinde tuttuğu bol kadehiyle ya. lüyorou, fakat istemlyerek, sadece Onu ıztırapla krvrnndıran bu fe- zum görmeden: "Benimle evlenir. söküp atmağa çalIŞtmı ve attım . 
:len sarı pullıırla çevrilmi.'.3 ufak kır- nıma oturan Meri: hislerini kıuıiıdnkllerden gizlemek ci akıbetin beni de çok üzdüğünü misin Julia" dedi. 
uzr bir başlık topuklu Biyah seten 'Ma§nllnh dedi, boş durmuyor- ~çln... "UtSYlcdl@ın zamo.n b ldk&'t 

izmclcr... S'Ull!" "Hayır, dedim. Sa~m bir erkek ;miydim. Eğer imkfuu olsaydı he· 
Maskemi de g8zlerlrne yerlegt.i. "Anlamadan, ne demek istiyor. görmlyorum !" men Barbara.ya koşar Polu bırak. 

ince Meri hayran gözlerle' bana ba· sun?" Dudaklarmdr.ı. gene aynı zoraki maması için ynlvanrdnn. 
tarak: "Hakikaten elhlrkar çingene "Tabii anlnmazsm, direktörüınU. tebessüm: Sen i~i bir falcı değil. Gözlerimin acıyan ifadesini o da "Hayır, Pol" 
ıldwı." dedi. zün oğlu ve aynı zamanda ~ehriml- sin!,. diyerek elini çekti, Merlyle anlamıı;ı olacak ki otomobilden in. O ısrarla devam cttl. "Hemen 

Aynaya. baktığı:::n zaman Merlye zin en yakL:ııklı erkeğiyle dcınsettl. konuıımağn başladı. medcn evvel ellerimi bir kaç dakika böyle kat'j cevap verme, şimdi ne 
1nk verdinı. lçiınde bu baloda yeni ğinin farkmdnmısm? "Bnbam nasıl Meri?,, Sizi çok yo. ellerinde tutarak: "Senin de boş düşündüğünü bilmiyorum. Seni sev 
'ir bldics ile kar§ıla.§acağnnı mUj- "Salıl mi söylUyomun 7 Demek ruyor mu?" yere ne30ni kaçırdlm', Juliana, af- mediğimi zannediyorsun, fakat e. 
leliyen heyecanlar vardı. O andr.ı. benimle danseden meçhul ynbancı Gözlerimi yilzUnden ayıramıyor- !edersin" dedi. Vo arkadaşlığımız min ol yanılıyorsun. Açık konuşa. 
toll:ınmı açarak Allaha olan mln. oydu!" dum. Bir kaç dakika daha konuş. da işte böyle b!l§ladı. yım. Ben seni Barl.:arayı sevdiğim 
nettarlıb'lmI duyuracak bir sesle: ''Niçin bu kadar heyecanlısın Jul· tuktan sonra ayağa kalktr, hepimL H AFT ADA iki Uç glin buluşu. gibi ateşin bir aşkla sevij'Orum, 

- Hayal ve yaşamak ne g{lzel ya? S::ı.km üeık olayım deme, çilnkil zi aynı lfıkaydiyle sclii.mlo.ytp salon· yorduk. Pol artık Barbara- fakat senin sevgin bana daha çok 
şey! diye bağırmak istedim. boş yere kendini üzmüş olursun. dan çıktı. dan hiç balısetmcdiği halde asla u. sandct veriyor. Yanında olduğum 

1.forinin nl§anlısı Bob biraz geç Demin gördüğün beyazlı kızı deli Arkadaşlanm merakla birbirlerL nutınadığmı ye sırf unutabilmek zaman hnyatımda şimdiye kadar 
kalmıştı. Nihayet o da geldi ve Uı;ü- gibi seviyor; yakrndn evlenecek. ne bakarak; 'Galiba Barbara ile 

11
_ ümidiyle arkadnalığımızı de\•am et. hissetmediğim tatlı ve emin blr 

mUz beraber ııydmlık koridorlardı:ın ler." raları açık!" dediler. Hiç sesimi tirmek istediğini biliyordum. memnuniyet duyuyorum." 
;eniş salona doi;'nl ilerlerken cazın Knlbiınln gizli pençel(!rle sıkıldı. çıkarmndmı, bu ihtimalin verdiği Nihayet Barbaranın düğün günü Yah·aran gözlerinin en karanlık 
sürlıkliyen musikisin! duydum. He. ğmı hissettim. Hemen eve dönmek sevinci gizlemeğe çalrşnrak koktey. geldi. Pol o gün öğleden sonra bir noktalnnnı görmek istiyormuşum 
yecanım daha. l:)u sesi duyar dUY" istedim. Fakat Meriyi beklemek liıni bitirmeğc gayret ettim. otomobil gezintisi ynpmamızı söy- gibi uzun uzun baktıktan sonra: 
maz b:ışlamı5tt. Renk renk ampul. mecburiyetinde oldu/;rum için bir Iemiıı, ben de kalml etmiştim, fakat "Eğer inana bilseydim?" Dedim. 
!erin süslediği salon biraz lo§lu, kennra çekilerek içimde kabarnn A RADAN iki Uç hafta geç. nedense içimde belirsiz sıknıtı var. Beni yava.5ça kendine çekti. Çe. 
Maskeli ciftler mUziğin n'k13mn ka. aşk ve kıskançlı.le dnlgalarmı anali- mişti, bir glln Meri odama dr. nemi yukarı kaldırdı, dudaklnnnı 
pılmış dönüyorlardı. ze etmeğe çalı§tnn. girdi. Telfışla çantn.smdan çıkarıp Saat ikide geldi: Acele giyinerek se.çlanmda gezdirirken, gene sordu 

Merl ile Bob mUsna.de isteyip Onlar salondan çıktıktnn sonra bana uzattığı bir gazete parçasına 113ağı indim. Bnna otomobilin ka- "Evleneceğiz değil mi?'' 
dnnsetmeğe başlnynıca, bir kö..seye biraz ferahlar gibi olmuştum, fakat gözattığıın zamnn Barbaranın res· pısını açnrken gözlerinin başka bir 
çekilerek kalbimin hızlı alı§larmı yabancmrn benden aynldıktmı son. ~ini gördüın. Resmin altında da hayal aradığı belliydi. lkiden dörde 
;lurdurmnğn çnlı.st:m. Bu kadar he- rn beyazlı kızı lrnridorun karanlık Antoni Foynan isminde zengin bir kadar tenha köy yollarında hedef. 
} ecann ne lüzum vardı? Niı;in sım- bir tarafına çekerek kendisine uza- adamla nişanlandığı ve haziran i- siz dolnştık. Durmadan konuşma. 

.d t.ı.ir hadisenin başlangıcmda bu- n~n dudakları hırsla öptişli bir turlU t;inde evlenecekleri yazılıyordu. sına ve nra sıra kesile kesik gülme-
unu~·ormuşum gibi titriyordum? gözUmUn önUnden gitmiyordu. YUzUmdeki nni değişikliği gören sine ro.ğmen kalbindeki dinmez sr. 

Kendi kcndimo söylenmeğe baş. Nihayet eğlence bitti. Eve dön. arkadaşım: "Her halde Pol çok iL zmın eiddetini anlamıştım. Benim 
adım; bu kadar heyecan bo§unn düğüm Uz zaman çok yorulmu§tum. zülccek, dedi. Onu öyle seviyordu kalbim de onun için sızlıyordu. 

leğil; muhakkak fevkallde bir Iicmen çingene elbiselerimi çıka. ki!" O dakikada güzel ba§ını göğsU· 
.eyle karşılaııacnğnn... rarnk yatağa girdim. Kapalı göz- Ne yapabilirdim? Mevcudiyeti - me çekip "Unut artık onu Pol, hiç 

"Oo bir çingene, hem de güzel, lerlm hep aynı hayali görüyordu. min bile farkında olmıyan bir ada- bir kız için bu kadar elem ıztırnp 
evimll bir çingene!" Slynh maskenin albndn parlayan mı seviyordum. Bt:n onun nazarında çekmeğe değmez'' demek istedim, 
Hızla. ı!esin geldiği tam.fa çevri. derin koyu gözler, mütebessim ka. sadece babnsınm yazıhnnesinde ça- fakat yapamadrrn. 

en gözlerim, müstehzi bir tcbesslim, lın dudaklar... l~an alelade bir daktiloydum. Dört buçukta otomobili yolun 
>ir sıra beyaz diş, saten maske ar- Q geceden sonra aradan Uç ay GUnler hep aynı yeknasaklıkln kenarınn çekerek: "Demek her ı:ıey 
kıuımda parlıyan bir çift siyah göz. geçti. Onu bir daha göre- ilerliyordu. Bir akşam üstü çıkar. bitti, dedi, her şey!'' 
~ karşılqtı. medim. D6rdUncU ayın başında ken yazıhanenin kapısındn bckliyen Sonra yüzünU bana çevirdi. Göz_ 

Bana o kadar yakm duruyordu Merinin, benim ,.e Beli isminde çok şık bir otomobil içinde onu gör- Jerinin muztarip bakışlarını görmt'. 
ki nefesinin dolll§•ığını hissediyor- diğer bir arkada§ımızın maaşına ya. dtim. O da beni görmüşlU. ''Bonsu. mek için gözlerimi kapadım ve o 
dum. Taklit etıneğe gayret ettiğim pılnn zam §Crefinc meşhur oteller. var çingene, nasılsın?" dedi. konu§masına devam etti. 
çingene ~vesiyle: den birine giderek k!!ndimize güzel Kalbim gene hızla çarpmağıı baş 1 "Bnnn ne büyük bir iyilik ettiği-

"Fa.lmıza bakıp talihinizi, kısme. blr kokteyl ziynfeti çekmcğe ka- ladı, fakat ) üzünc dikkatlice bakın_ ni tahmin edemezsin Julia: eğer 
tinizi okuyayım beyim,, dedi. rar verdik. Garso~a ne istediğimfai en kendimi tamamiylc unuttum. sen olmasaydın bu kadar acıya ta. 

"Taliblnil, kısmetlml zat.en bil. 
miyorum, haydi danscdelim" dedi. 
Hiç ses çıkarmadan sol elimi omu-

söyledikten sonra etrafı tetkike ko- Çok bozulmuş, tanınmıyacak kadar hammül eclemiyecekttm. Dalma bir 
yunln Meri birdenbire bana dönerek zayıflamıştı. çocuk gibi hareket ettiğim içln be· 
''Bak Juli dedi Pol lC'k başınn karşı· "Babamı bekliyorum, dedi, eğer ni affet, fakat artık her ~ey dUzc_ 

U•• Ç ay sonra. evlendik, muh
teşem bir düğün mera.simi 

yapıldı. 

Her zamankinden do.ha yakışıklı, 
dnha uzun boylu görilnen Polun ko· 
lundn davetlilerin nr:ısında dola. 
şırkcn bizi takip eden gözlerde 
yalnız hayranlık okuyordum. Hatta 
:\!eri bir aralık. gözlerinde sevinç 
ya§lan pnralyarak kulağıma fısıL 

dndı: "Şimdiye kadar gördüğl.im ge. 
linlerin hiç birisi senin kadar se
vimli değildi, Juliar..a; hiç birisi." 

Yeni evimize tnşmdqpmız zaman 
beni kollarına. alıp etıikten geçiren 
kocam gözlerimdeki Ya§ları görün
ce: "Niçin ağlıyorsun sevgili?" 

Dedi. 
"O kadar mesudum ki" dedim. 
Hakikaten ilk beş ny snadeti pek 

:nkından tattım. 

Pol bana her zaman aynı şekil. 
de muamele ediyordu kibar, mUıfik 
bir koca ... Tabii, Bnrb:ıradan hiç 

~·sın.·-·~ı..ı..-ıı. 

işimi bitirerek koltui!undn gazete. 
sini okuyan ko"amın dizlerine o
turdum, Daha ağzımı nc;mağn vakıt 
bulmadan gazeteyi b:ınn uz.ıtarak 

büyilk harflerle yazılmıı;ı bir ) azırı 
iııarct etti. 

Barbara ile ırncasının ayrıldıkla· 

nnı ilan eden o yazıyı ben de oku. 
dum. 

"Çok az stirdü d~ğU mi?" dedi. 
Ne söyliyeccğimi ııaııırdım. Yalnız 

hazırladığım müjdeyi gizli tutmağa 
karar verdim. Hiç olmazsa o ak
şamlık gizli tulmağa ..... 

Bnna öyle geliyordu ki Pol eski 
sUkfıncUııi t.amamlyle kaybetmiııti. 
Kapı ynhut telefon çaldığı mman 
hemen yerinden sıçrıyor, çok sinir
li görünUyordu. Bazan dalgın olu· 
yordu ki konu§tuklnrunı bir kaç kc· 
re tekrarlamak mecburiyetinde ka
lıyordum. Bütün bunlar bana koca. 
mı artık mesut edemiyeceğimi anln. 
tılordu. 

Bir akşam Pol gene gecikmişti. 

Evde ynlnızdım. İçimden, bulundu~ 
ğum vaziyeti tahlil etmeğe çalışır 
ken knpı çalındı, açtım.Kal'§muı 

Barbara çıktı. Ç',ok ~ık ve sevimliy
di. lstemiycrek Polun bu kadını 

sevmekle hnklı olduğunu itiraf et
tim. Dudaklarımın sönen tebessü. 
münU muhafaza etmcğe çnlı5ırkcn 

hayTetle açılan gözlerimi: "Ne isti
yorsunuz?" der gibi yüzüne dik
tim. 

"Madam Pol siz misiniz'?" 
"Evet efendim" 
''Bir dnkika içeri girmeme mUsıı

ade ed~rmisiniz ?" 
"Buyurun?" 
Rahat koltuklardan birine yerle-

11irkcn gözleriyle etrafı tetkik edi
yordu. Beni ba§lan 8.§ağı sUzmc1' 
terbiyesizliğinde bulunmadı: faknt 
soğuk bakıvlannrn hiç bir §eyi ka
çırmadığını anlıyordum. Merakmı i· 
yice tatmin eltilcten ııonra bııns 

döndü: 

suna koydum, dansedenlerin arnsı. 
na karışlık. Birdenbire heyecnnımın 
.ebcblnl anla.dun, hızla çarpan kal· 
l!lt. ~ fite h) L 

1 
bnhsetıniyordul:. 

ki masada oluru)or.'' acele işiniz yoksa biraz beklı>)İn lcl!ek. çünkü b kliyordum. Bugüne B IR mayıs akşamı idi; telefon "Siz Mös)ö Rardonürosunda dıık-
J<Jliml heyecanla. <'nrpan kolhimt' nb:i de otomobillt' Pvini::c kadnr gö. ltndar gene b:ınn döneceğini. yalnız i çaldı, açtım. Bir kndın sesi tlloydunuz değil mi?" 

K OLLAJUNDA bulu:ıduğum 

ynbnncmın kim olduğunu 

bilmiyordum. Yüzlinü tnmamiyle 

bastırarak o tnrnfn baktım . Büfe. LUre) im." beni sevdiğini li:nit t'derek bekli. ' Polu sordu. Yalnız bir kere duydu. Sadece b:ışırnl tasdik ettim ,.e 
ye cok yakm oturuyordu. Yalnız Tt'<jckl~Ur ederek nrab:ının açılan )ordum, Şimdi her şe);ıı lıittlsine j ı;ım Barb:ırnnın sesini hemen ta. o devam etti. 
proflldt'n görebildiğim yUzU hatır. karısından içeri girdim. hfümlttin iyice kan!lat getırdim." nıdrm. J>olun evde olm:ıdığını söy- ''Talıii ş;mdi bu ziyaretimin ""bc-
ladığmıdnn da.ha güzeldi. Etrnna m"rtebe n""~ ii r:örUnmC'ğe çalışa- Daha çol: söy!iyl\cektl. Yanakla-! !erken ncalıa neden onu y:ı::ıhanr>. bini çtık mera't ediyorsunuz." 
hiç alilkadar gözüd.m.iyordu. l$nar- rak konuşmn~a b~ladı: rıma yu,·arlnnnn iri güzyn.~lanmı sindo arnmntlı;ını düşünüyordum. (Devamı 14 imcıid"'J 
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Hava tabakası dışında uçan taggareler 

116 Scaıcatte YAZAN L.: Busch 36 Yılım vahşi ler arasında geçirmış bir l iman nyyalM 

Paırös 0 ten 
Nevyoırk 0 

<< • Köpek herif ! Bizi susuzluktan 
öldürmeyi mi tasarladm ? » 

'tay,. . '° ,,arcJerın taammümünden 
l'lr;ı b 

ta Utun tayyar:: fabrikaları 
Y)'ırelerı' · • ı · · w !?ta n sur at ~rını çogalt-

~r ıc Çarelerini aramağa başladı
t~ lıu çareler aratırıhrken taoii 

•relerin hızlı uçmalarına 
ttl~n müşküllerin de ortadan 

l' ası düşünüldü. 

•relerin uçarken sür'atini 
iki aebcp vardır: Hava
vemeti; havanm kesafe-tı ..• 

lia,,.:ı~ q,. -un kesafeti yukarı taba· .. ra 
it '-f dogru Çıkıldıkça azalır, 
"'ıb et azalınca o nisbette muka. 

Ct ele ·1· B" reler sı ır. ınaenaleyh tayya-
' . Yüksek tabakaY.~ çıktıkça 

itle . & rı artar. 
ti u Prensip Cihan harbindenbe 
~ltlmdur. Almanlar Paris: 
~rı rdıman etmek için yaptık . 
lltirır~tıhur Berta topunu düşü • 
acır • 11 bu topun mermisini yük
ht,,.:.:faa çıkarmak, bu suretle 
dıJtı. mukavemetinden kurtar
reıte/' lonra istedikleri sür'tle ha· 
Qııtlar ettirmek çarelerini araştır. 'tr ~e bu suretle Parisi ı 20 ki· 
tdeb~ mesafeden bombardıman 

Pt( !lerdir. 
"cel\ ;itle bu ıekikte düşünülür -
~~noktanın hatıra gelmes · 
Sı,Zdır: "Mademki yükseğe 
ttrıiıt ç. hava azalıyor ve tayya· 
)'r'M•Ur'~ti artıyor; o halde tay. 
da-. ~ buabütün hava tabakasın
'Ur''tlt c~ çıkarsak müthiş bir 
ııı.ı Qır lttmeaini temin etmiş ol
)ılr ~~? Tayy•enin içini taz 
de~ llıif &ava ile doldurarak 
tafy ... tı lemileriAde ·olduğu gibi 
t "'"ei• e~ll Çtnde.Jcilerin yaşamasını 

!lir etıııeıc çok kolaydır . ., 'r ~ lene· evveline gelinciyc 
teltıtlri d~~ce bot bir hayal 
llıtaele ~ilırdı. Fakat bugün bı 
?tt,lciııe de .halledilmiş sayılabilir. 
liçle ıu~~releri ile salonların ha 
hııcurı -qaı Jı:eıilmit tayyareleı 
~r ç~ Yiıkıek irtifalara ka. 
llçll}>orıa r ve yüksek bir hızla 
b\I h\la r. Bilha1A AmerikadE 
)•Pı~ok ciddi tecrübeleı 
dört ~·· r. Boing 30 i sistem 
lat]a orıu tayyareler bu mak 

t'Pllınııtır. 
't ••• 

ct1r ~)'le bava haricinde uça 
l?ıeaeıe iteler için halledilecd 

t\iıık ~ene hava meıclesidir. 
l'ltt l'e ~ leyahat edecek yolculit 
'elli ,. zat tayYare motörlerinit 
ltıeJerf e teıniz hava ile teneffüs et 

)( ~rttır. 
otörter . 

ce e aıt hava ıneseleıl e 
Ç\irıJc zaman evvel halledilmiştir. 

u •on i s steın Fr~nsız avcı 

Tecrübe tayyaresi yapılırken 

- Hayır! Sabah olunca nasıl ol
sa buluruz diye hepsini sarfettik! 
cevabını verdiler. 

- Halbuki, dedim, bu herif gali
ba bize ilk oyununu oynuyor! Zira 
bizi daima su bulunan yollardan 
~ötüreccği yerde bu civarda su bu· 
lunmadığını söylüyor! 

Hans hemen yumruklarını sıkıp 

küfürler savurarak lnunganın üze
rine yürüdü: 

- Bu herifi gebertip kanını içe· 
:-iz, yolumuza öyle devam ederiz! 
diye bağırdı. 

- Hans! Rica ederim sakin ol. 
Vaziyet ciddt görünüyor! dedim. 
Şimdi su meselesini ve bu herifin 
fena niyttlerini halletmeye mecbu

ruz! .. 
Bunun üzerine herifin başına top 

landık. Adama §unu sordum: 
- Ne \'akit su olan bir yere va

rabileceliz? 
Şu cevabı verdi: 
- Ancak ak381Da doinı! 
- Ne diyorsun be herifi 
- Bo""yledir! Buralarda su yok-

tur! 

~ayyarcleri, tamamiyle hava taba 
ası dışarısına çıkmamış olmak 

la beraber, pek yüksek irtifalar• 
adar çıkmak imkanım bulmuş 

·ardır. Bu tayyarelerin motörler· 

- Peki sen bizi daima su olan 
yerlerden götünnen llmngelmcz 
:ni? Niçin böyle su olmıyan yerler
den götürüyorsun? .• Bizim tellşı

iışarıda hava tazyiki ne kadar a. mızdan ve kendisine tehditk~r ba-
ahrsa azalsın iç ve dıı hava taba- kışlanmızdan, yüksek ve heyecan· 
kalarşı ar~sında muvazeneyi muha h seslerle konuşmamızdan birden· 
aza edebılecek sağlamlıkta bi · · ·· km"" 1 UI . . • >ıre ur uş o an unga : 
1alıta yapmak de:'Dektir. Be ded" · · d v yold 

ıavayı tazyik eden ve sonra taz Bu meseleyi bu suretle hallede- .:-: .. n, ı, sızı. ogru an 
'k dil h d" · . . J goturuyorum ı Bu cıvarda suyu olan Y1 e en avayı a ı şartlar ha- mıyen Amerıkan mühendiıleri . 

line sokan birer kompresör ile İ yolcu salonlarını iki cidarh yap- h,~hı .. yol. yoktur! 
"11Ücehhezdir. 1 mak suretiyle hallctır.efi dütün- Henfe ~ıddetle çıkıştım: 

Boinr fabrikasının hava ta',a- müılerdir. Dıı cidar tazyika ta _ _ -: J'r.k· ama, bu cehennem sıca 
ka~ı dı91~~a uçmak üzere hazırla. hammulü olmıyan, iç cidar tazyi· g~~·.:a bz-~kşa~ ~~d~r sus~ nasıl 
:lıgı tccrubc tayyarelcrindc dphi k< taahmmülü olan bir maden ha. yur"..yrc c~ız? Hıçbmmızde bır dam-
motö{ler J?M qau dJj )'•P.Wn.if- 1 lituıudan biaa1 ec:lilmektedir. la su yok! 
tır. Bu suretle imal edilen tecrübe Ulµnga ~a,dacak bir soluk kan 

Yolcu salonlarn.a hava temini tayyaresi, içerisinde imal eden "ılıkla: 
meselesi biraz daha müşkül ol- mühendislerle beraber bir uçuf - Suyunuzu idare etmeliydiniz! 
:nuştur. Tayyare ~·ükseğe çık - yapmış ve ilk uçuşta 10700 met- jedi. 
.ıkça dışardaki hava tazyiki aza. re irtifaa kadar çıkmıştır. Bu ir
hr. İçerdeki tazyik normal oldu - tifaa çıktıktan sonra içerideki 
ğuna göre içerdeki hava dışarıya hava cihazları mükemmelen i9le· 
fırlamak isteyecek ve tayyarenin meğe başlamı9, ve tayyare müt • 
:namu lolduğu madde ne olursa hiş bir sür'at kazanmııtır. Uçuş 

:>lsun mesamatında"l sızacaktır .. üç saat devam etmittir. Tayyare 
Bu sırada yolcular tazyiki azal- nin sür'ati birinci satte 512 ,ikincı 
mış hava teneffüs ~tmek mecburi saatte 560, üçüncü saatte 580 ki
yetill:ie kalacaklardır. lometreyi bulmuştur. Halbuki bu 

Bu meseleyi halletmek demek, üç saatte motörlerin devir adedi 
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vt yaktığı benzin miktarı tamami 
le müsavi kalmı§tır. 

Mühendisler, tecrübeden çok 
memnun olduklarını ve bu me. 
J:lenin tamamiyle halledildiğini 

ifade etmişlerdir. Bu tayyarelerle 
nakliyat temin edildiği takdirde 
Nevyorkla Paris arasındaki me
safe 16 saatte alınmış olac:aJctır. 

Hans Ulur~anm üzerine yürüdü: l Çunilerden hiç bahsetmemişti. k
- Köpek herif! diye bağırdı. caba bunlar nasıl insanlardı? PS 

Bizi su~uzluktan öldürmeyi mi ta- mi vahşiydiler? 
sarladın? Bunlar hakkında hiçbir mahlma-

Ulunga tabi almanca bilmediği tımız yoktu. Ancak, su bulmak ha
için Hansın ne söylediğini anlamı· yat memat m~selesi olduğu için bu 
yordu. Fakat ona fena sözler söy- ciheti diı~ünecek halde değildik. Ar
lendiğini pekala hi!\sediyordu. kadaşlara amarhonun söyledikle-

.3en de herifin iyi maksatları ol- rini naklettim: 
~adığına hükmetmek mecburiyetin - Pekala dediler. Oraya kadar 
le kalmıştım. çatlasak da gideriz .. Fakat orada 

ihtimal ki meymenet iz suratlı he su bulamaz!;ak o zaman bu herifi 
rif su uzluktan cümlemizi öldürebi- affetmemizc imkan yoktur! 
leceğini düc::ünm:.:ü. Derhal belim Ayni sözü Buba ile Samarhoya 
deki baltayı çektim ve havaya kal- da naklettirdim. 
dırarak üzerine yürüdüm: Samarho: 

- Seni ge!:~.1irim! dire bağır- - Su olmac::a bu adamlar 
dım. Bize su bulacakc:ın! Biz susuz- yaşarlar? diye acı acı \e gayet ma
luktan ölmeden e\•vel seni parça nidar bir gulüşle güldü. 
parça ederiz. bunu bil! Herifin iyi niyeti olduğuna asla 

Ulunga benim balta ile üzerine itimadım kalmadığı için tekrar kol• 
yürüdüğümü gorünce hemen yere !arını bağlattım: 

kapandı. Bir şeyler söylüyordu. - Haydi, SÖ) lediğin yere 
Subaya: bakalım. 

- Neler söylüyor? diye !!Ordum. 
Buba: 
- Kendisini öldürüneniı o vakit 

hiç su bulamıyacağınızİ Ye buralar
da susuzluktan öleceğinizi söylüyor! 
dedi. 

Dedim. Geldiğimiz yoldan geriye 
döndill. ve ayaklanmızı ya' ı 1 mDt 
hiş kızgın bir güne~ altında buram 
buram terlirerek yola koyulduk. 

( Dev111111 var) 
- Vay alçak herif vay! Peki, 

söyle ona, su olan en yakın yeri 
hemen göstersin! Yoksa kendisini • 
şimdi parça parça edeceğiz! Resimli. Hatta Buba kendisine bunları söylediği, 
zaman Ulunga birden ayağa kalk
tı. Onu bir korku almıştı .• 

Dört tarafına dönüp dönüp bakı
nıyor, bir OCY düşünüyor gibiydi. 

Sonra birdenbire Bubaya: 
- O halde yolu deii~ireoeliz! 

dedi. 

- Elbette! Evvela su bulmalıyız! 
Ulunga: 

Bu ci\'arda bir kabile oturur, 
dedi. Onlara gideceğiz .. Onlarda su 
rardır! 

- Kimmiş bu kabile? 
Uv-Çuniler!_ 
- Uv-Çuniler mi? Bunlar ne ka

lar mesafede? 
- Bir aat! 
Birdenbire içime bir ferahlık gel· 

"llişti. Ne olun;a ol un, günesin son 
Jerece kızgın olma ına rağmen, ni
hayet su bulm=ık için bir saat yürü
meyi göze a!abilirdık. 

Fakat Ulunı::a rei i bize bu Uv-

38 sayra ic'lnde en tanınm•' 

muharrirlerin yazılarını ve bir 
çok mülenevvı bahsi en U<'UZ fi-
3 ala veren, ailenizin ara~ına 

korkınaılan liok:ıhilcct'ğiniz kaw 
d:ır nt'zih tek mecmuadır. 

Bu sayısında bulacağınız 
bahislerden bir kaçı : 

Edt'bl~·aıımız nasıl bir ı~tıka• 
met takip etmelidir? - Açık ha
\"3 dnn! m.ektepleri - Doktorun 
kö~t'!ii: Barakların !iaAlıJı - Re-
:ıl Ekrtmin, tarihin meşhur 

krırlınlarına dair bır yazısı -
Sinem:ı, !ipor - K:ıdınlara muh
felir efüleri ve elbise modell~ 

ri - Olmu, valrnların hıkA)ele
rinden: ''Ru lekt') i kata temiz. 
ler!., - Onu elimden Aldın!., 
\'alii Nurerldınin aşk ve macera 
romanı - Cemal Nadirin enfes 
hır k:ırikaıurıı. \'esaıre .• 

36 Sayfa 
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2s - Yazan RAHMi Y AGIZ 

Acar Türk kartalı bu sefer, 13 
düşman tayyaresine karşı idi 

Binbaşı Loyd doğruca Beyazıda gelmis, harbi
ye nezaretinin yerini kestirmeğe çalışarak bura)', 
bombalamak istemişti. 

13 tayyarelik filonun tA burnu dibine geldiğini 
gorcn sabit balondaki rasıd, Almtn hava gedikli 
başçavuş Vllflnger bu taamız karşısında deliye 
dönmil§, kendini kurtarmak için çılgınca hareket -
terle bnlonun ip merdivenine atılmı§tı. 

Fafat hain bir knstla ilk hedef olarak sabit 
balonu seçen diişman filo kumandam, dahıı topçu
lar ilk ınermilcrini ateşlemeden balona saldırmıu. 
6 tayyarenin 12 makinelilUfcği bir anda bu sabit 
hava hedefine isabet etınJş, Vilfinger ile birlikte 
balon aldrğı deliklerden buruşarak havadan dil. 
een bir kese k!~'ldı gibi dU.smUş, yerde alev almış, 
cayrr cayır yanm~tı. 

Nöbet yerinde lfıknyt durruı, tam tabiriyle dal
ga geçen rasıd Vilfinger de alevler arasında kav
rulup ölmek ıruretile ceznsmı çekmişti. 

Bu ilk muvafiakıyeti tamamlıyan Loyd Dikson 
filoyla tekrar nezaret blnasmm Uzerinde dönD!eğe 
başlamıştı. 

Savrulan bombalar Beyazıd meydanında 

- eimdild hımızun bulunduğu yerde - bir telgraf 
dirEğini yıkmış, diğer bir bomba da Beyazıd camii 
köşesindeki • şlmdikl dişçi mektebi önUnde asfalt 
kısım - tahta topun yanma dUşmtış, orada bulunan 
iki kişiyi parçalamıştı. 

Şehrin her tarafında başlryan top ve makineli 
tüfek ateşleri evvelce serbest hareketlerle sahib
siz köy bulınu!J gı'bl davranan İngiliz kartalınm ak.. 
lmr başına gctlrmcğe klii geldi. Filo, yerden ya. 
"ı'an ateş tazyiki ile irtlfamı arttmlı. Yilkseldi, 

'jQO metreye çıkınca. kumandan Dikson bir ~aretle 
Fransız tayyarelerinin aynlınalarmı, Sellmiye kış_ 
lnsı ile sn.ray, Boğaziçinde donanmanın bulunduğu 

mıntnkadıı. uçmalarını faaretle bildirdi. 
Filo derhal ikiye aynldJ. Battal Fransız tay

~·ar('Jeri Kapitcn Antua.n Rövüntln kumandasında 

1'sküdar tarafmıı doğnı stizilldüler. 
Fazılın tayyaresi Marmara ttterlnde uçarak sU

ratlc dllşman filosunun bulunduğu yere atıldı. 
Acar Türk kartalı bu sefer:, 13 d~man tayya.. 

resine knrşı tek başma çıkmak arzusunu biraz da 
bundan evvelki geç kalI§mm acısmı çıkarmak ta. 
ı:ıavvuruyla yapmı.5tr. 

Geçen sefer makinist Osman Nurlnin gecik. 
m~I yUzünden Türk kartalları ancak dtlşman filo-
su döndükten sonra havalandırılmış, bunu gören 
halk da Türk tayyarecilerinin hareketlerini çeşit ~ 

çeşit alay mevzularlylc tefsir ederek, korktuklarını 
tayyarelerine gUvenemedikleıinl, ldet yerini bul
sun diye dilşman döndllkten sonra uçuşa çıktr1darı. 
ru ileri sürmüşlerdi. 

Fazıl, bu dtlşllncelerin hepsinde hak.sız olduk. 
lannı İstanbul halkına ispat için bu kudretli filo. 
nun geli§inl iyi bir fırsat saymıs, arkadqlanna 
muhik ve kat'i bir scbeb serdederek onlan yerde 
bırakmış, kendisi düşman uçakJan tızerine atılm11-

h. 
Şelırln her tarafında patlryan tayyare toplan, 

dUgmnn hava filosunun ikiye aynlan parçalarmr 

ayrr ayrı atca altına nlmnk için tcvcihlcrini muh
telif lstlkamctlere yapmışlar, havacia bir mermi 
yağmurudur almış yürUmUı,;tU. Faz:lın tek tayya.. 
resini de dUşman uçağı zanneden Sarayburnundaki 
batarya genç kartalı, kendi tayynrm:ini ateş altı. 

na almı§tı. 

Kafasında, dil~an kartalları ile boy ölçU!'mck. 
ten, onlara tam bir kartal saldmşlyla hadlerini bil
dirmekten başka bir fiCY olmıyan Fazıl, kendi top
çuları tarafından topa tutuluşuna aldırış etmedi, 
irtüarnı arttırdı, Sarayburnundan geçU, bu sırada 

ikiye ayrılan dUşman filosunun 6 Fransız tan·arc. 
si ÜskUdnr üzerini bulmuştu. 

Bu aynlıştaki maksadı çarçab~k anhynn Fazıl, 
ilk hücum edilecek hedefin Beyazıd üzerinde fır dö_ 
nen, Harbiye nezaretini tchdid eden kısım olduğu. 
nu kestirdi, bütün hızıyla uçuşuna devam etti. 

Meycer Dilcson önUndekl yelkesen mikayı pa
ramparça eden bir kurşun yağmuru ile neye uğra
dığını §aşırdı, kafasını çevirdi, baktı. üzerinde, 50 
metre yüksekten makinelifüfeğini kendisine boşal. 
tan bir tayyarenin hUcumu lle knrsılıışınea beti 
benzi kUI kesildi, Tehlilce büyüktü. Şu mlkaya vu. 
ran kurşunlar kendisine gelebilir, lnglliz donan. 
masının en usla pilotu, amiral Dorobekin en gUven
dJğl tayynre subayı bir anda uçağıyla birlikte tah
ribe uğraştığı harbiye nezaretinin avlusuna çakıla. 
bilirdi. 

Dlkson hemen bir manevra ile bu mahkum vn. 
zlyetten kurtulmak isledi, devvar kundak üzerinde 
konulmuş çift makineli tufeğinl sola geriye çevirip 
Fazılın tayyaresine doğru ateş açarken uçağını 

gabriye çektirmeğe kalkt§lı. Çetin Türk kartalı da. 
ha altından geçen ateş huzmesinin tcvcihindcn hns
nımm ne yapmak tasavvurunda bulunduğunu kes
urmıe. mukıı.belcı~e huırlanJ{l~~-

DIJtson gabriye çek9rk~ Fazı.l da ayni harekr. 
tl yaptı. Levyeyi sıkı bir çeki3le göbeğine Unyadı. 
DU§Irlan filo kumandanının tayyaresilc Türk knr. 
talmm Fokeri ayni z:ı.mnnda dikildiler, ayni za. 
manda ters dnü§e geçtiler, ayni zamanda lupingi 
t:ı.mamladılar, bu tıımamlayI§ Diksonu mahkum vn
ziyettcn kurtaramadı, tehlikeli durumunun sUrme
slnl devam ettirdi. 

İngiliz binbnşISt telaşa kapılmıııtı. Fazılın ma. 
kinelilUfeği işliydr, Diksonun yanında geçen huz.. 
meler ölüm ıslıklariyle dUşman kartalının yüreğini 

tir tir titretiyordu. 
İngiliz filosunun. 6 ta)-yarcsi kendilerinden 

yllkseğc fırlryan ve pençe pençeye bir kav1thya &L 
rişen Fazılla Diksonun tayyarelerindcn 250 metre 
kadar a.~ağıda kalmışlardı, bunlar ne ateşle ku
mandanlarına yardan edecek vaziyette bulunuyorla. 
ne de bir ileri dönil§le ayni irtüaı almnğı düşüne
miyorlardı. 6 İngiliz tayyaresi Ha§kın hareketlerle 
maksat.sız bir UÇU§ tutturmuşlar, arada gözlerini 
kaldırıp kumandanlnriylc pençeleşm Türk kartalı. 
nm harikulade manevralarına şaşkın bakışlar fırla. 
tıyorlardı. 

(Devamı var) 

!htiyar memurun bize anlattıkla
rına göre şehrin altında muhtelif 
:;ebeblerle mahzenler kazmışlar. Fa· 
kat mahzenlerin plfinı kati olarak 
bilinmiyor. Şöyle iddia edebiliriz: 
Kırlara kadar uzanan bir yeraltı 

rralerisi olmadığı ne malQm? 
Hayın cevap verdi: 
- Bunu yann kati surNte öğre

neceğiz. Haydi siz yatmağa gidin. 
Ben kıtalann toplanma~ı işile mcş· 
~ul alacağım. 
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iğilerek Friçi çağırdı. Tam bu sıra· 
da piyano da durmu~tu. 

- Beni bira S ın uyandır, aat 
dörtte ... Hamdolsun piyano su~tu. 

Vay canına! Şimdi de öteki başla 
dı. Bunlar geceleri ... 

Durdu ve Friçe: 
- Dinle! dedi. 
Birinci piyanist henüz durmuşt':l 

'.d öte'.ci gene ayni havalan b~rbat 

":ıir ~ekilde ve ihtimal tek parmakla 
;a!mağa başlamıştı. İki hava ara· 
;,mda hiç fasıla vermiyor, can sıkı 
:ı bir angarye yapırormuş gibi \'( 
:üphesiz hiç zevk duymadan çalı
yordu. 

Friç söylendi: 
- Bu adam piyano çalmasını bil 

Kompars, ıssız sokaklardan geçe· 
·ek emirberi Friç ile beraber otur· 
duğu evine gitti. Sinirli ve endişeli 
idi. IIayma civar köylerdeki istira· 
hat kamplanndan, yekfınu bir ala· 
yı bulan askerleri geceyarısı şehre 

niyor. 
1etirmek mesuliyetini yükletmişti. _ Sus! 
3unun boşa gitmemesi Hlzımdı. Böy 8 .. t.. luğ .,.. t 
, b' db' er k. . l'kl u un yorgun unu un:...~u~ u e ır te ır muva a ·ıvetsız ı e ,... 1 h 1 · • 1 · • ~ · 

· , · h ki d : . 1 \.-<l man aya ann ısım erıru sırası 
1 t ::e.enırse a ann a ıyı o maz· ı · h 1 ğ 1 k · · 
..ı H lbuk' .. bh b' h' .k ı.. ıe atır ama aça ışıyor, va ·tının 
..ıı. a ı mu em ır ıssı a:ı· ı · . , . ;ok geç uyanmış olmasına şımd. 
.elvuku, zabıtc, bu sefer de emekle· t "f ed' rd S bah k 
. . , 1 h' cd \'h eessu ıyo u. a a ·arşı ya 
rının J.< ransız arı ımaye en ta ı ' 1 b . d" d b' . ~. . pı an u pıyano uosun a ı r gay 
karşısında yenılccegını haber ver- 't b'"l'k · t' 

k d
. ı a ıı ı sezmış 1. 

m:! tey 1 • B lk ki ~ d l r · · h 1 d ğ lruk ~ a onun parma ıgın an aşara 
· rıçın ~zı r .. a ı ı so.,, • yemege :--riçin yanına bahçeye atladı. 

ancak el surdukten sonra, uyu}•arnı I"" · ld ğı "ğ ek · t 
yacak kadar sinirli olduğu ıçın, . - d .... ıd~ınBça ı b?ı 0 redrı:n ıbs e

1
· 

, b Ik d b' ım, e ı. ana ır mzr ıven :.ı 
yata.: odasının a onunun a ır B. . . . h · · t'k 

~ . ırıncı pıyanonun angı ıs ı ·a· 
koltuga oturup bır yap:-ak cıgarası I tt b 1 d ~ d · h' b. r·k , . .. me c u un uguna aır ıç ır ı ·:. 
yaktı. {,ece berraktı, hafif hır ruz· 1 t Fak t 'k' · · · • k d. yo' u. a ı ıncı ptyanonun yen 
gar esme tey ı. · t k 'b" ı k · ed b·ı· 

B ük
. • .. d K . . nı a ·rı ı o ara tayın e ı ıyor 

u s unet ıçın e omçars, ıçın- d 

deki bedbinliği ycnmiye çalıştı. Bu UFriçle beraber bahç:min nihayeti· 
nun için evvela hu b?.lbinliğin se- ne k~tu. Merdiven vasıtajle duva 
beblcrini bulup tahlil etm~si lazım· 

rı aşıp öt~i bahçeye atladılar. Bö~ 
dı. Llıkin nklına gelen yegane se· lece ıi; duvar daha a~tılar. Piyano· 
bebi kabul etmeğe gönlü razı olma- !ar susma5la:-dı. Nefes nefese olaıı 
dıktan başka bunu bütün kuvvctile .iç mırıldandı: 
reddetmeğe çalışıyordu: Evet, ha- _ Çok geç kaldr'd 

sımları çok kuvvetli ve çok kurnaz- Kompars ağaçlar arasm:fa bir ı 
dr. Parmak izleri, tahaı:rjyat. peşe 
düşmeler gıbı ma r ·e a 

tınnalar para etmezdi. Bu i,.te daha 
ziyade his ve ke~fotmek, biran sihir
li bir kudrete malik olmak m?vzuu· 
bahstil 

Uzakta yavaşça bir piyano çalın· 
maktaydı. Koyu renk bir kadife ü· 
zerinde hafif bir dantela gibi Faurc 
nin tatlı bir melodi,,i, c~p~ıcnin u
zaklardan g~len lop SCJlerinden bir 
kabartma gibi aynlıyor<lu. Kom· 
pars bunu ze\ ide clinledi \'e yavaş 
.yava.~ .sinirlerinin. g~rginliği tatlı 

'>ir rorıunluğa in1,:ılap etti. Uykuya 
tlıı.lmak üzereydi ki bu1alacl bir 
muziplik sinirlerini gereli \'e uyku· 
·unu açıverdi. 

Piyanist fasıla vermiş, bu esna· 
k ı :'\;ı bir. piyanist bir b.1'>ire b~r 
>at bir potpuriye baş!amı;tı. Fran· 
sız şarkılarının en kötülerini biribi· 

ri arkasına sıralıyordu. 
Kompars bir müddet buna ta· 

hammül ettikten sonra balkondan 

Bahçeden bahçeye geçmeğe de· 
"am ettiler. Birkaç dakika sonra bir 
>ahçe dı\'annm üstünde ata biner 

gibi arka arkaya oturup m:.-mnuni 

yetle takıştılar. 

Bahçeye nazır evin geniş bir pen· 
:eresi karnnhklar içeri inden göz 
~'amaştmcı bir delik te~!dl ejiyor 
Ju. Gözleri a'ışınca birinci kat oda· 
:arından birini hemen tamamile gör 
Jü:er. Odada bir kadın masa başı
na ge;miş, notaları, a;-ırmaktaydı. 
Biraz ötede üstü açık bir kuyruklu 
,>iyano göze çarpıyordu. 

Genç ve güzel görünen kadın ba· 
şmı biraz kaldırdı, Komparsla Fri
çin kurşun kalem olduğunu tahmin 
ettikleri bir şeyi ağzına gi)türüp dil· 
ündü. Sonra masaya iğilcrek kağıt 

:istüne acele bir ş"yler yazdı. Ayağa 
kalktı. Notaları yerleştirdi. Bir kib 
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Nfüada ilk defa bir kadınla beraber 
rastgeliyordu. Şimdi alakadar olduğu· 

biri,,ini, baskasile görmek Mdisesinin bir 
kalpte yasatacağı teessürün ne olduğunu 
daha iyi anlatmış olacaktı. 

._. 

MASAL ·çocUKLARI 

Çeviren: Fethi XARDEŞ 

rit çakıp biraz evvel yazdıklarır. 
yakıp küllerini ezdi ve dağıttı. JJ 
şan çıktı. Biraz sonra tekrar gel 
elektriği sondürdü. Kompars bu et 

fer onun sırtına bir manto ve bll, 
ıa şapka giymiş olduğunu far\\C 
Tiişti. Friçe: 

- Çabuk buradan gidelim. ded 
~adının nereye gittiğini öğrenme 
iz. 
Bahçeye atladılar. Nereden çı~ 

'acağmı tayin edinceye kadar eft 
·;akit kaycbttiler. Yeniden bir d• 
ar aşıp sokağa çıktıklan vakit (fi 

•ada kimseyi göremediler. Friç V 
jıdığı ağır merdiveni bıraJ:tı ve fi 
iat bir nefes alarak alnının teri 
.ildi. 

Kompars homurdandı: 
- Haydi gidelim. Kaçırdı!<. t 

aktan ~elen muntazam ayak sc 
·i ona reniden ümit \•erdi. De'1 

·eye k~tu. lki Alman askeri ı.o;' 
,i dönüyorlardı. 

Zabit sordu: 
- Biraz evvel sokakta bir kad 

::>rdünüz mü? 
- Evet, bir kaç dakika evvel r 

lük. & 
- Budalalar! gördünüz de ne 

·e tevkif etme::liniz? 
- .Fakat e)Takı yolundaydı. 

'inde gece dolaşmağa mezun ol~ 
1una dair kağıt vardı. 

- Sersemler! Bu kağıt tabii :}' 
teydi. 

- Affedersiniz efendim. Böyle 
·Ju,brunu tahmin edemezdik; bir e1' 

- Ebe mi? Benim dediğim o d6 
herhalde .. Ben çok genç ve güzel 
kadından bahsediyorum. 

- O olacak efendim. Bizim 
:lüb<ilmüz kadın da genç \'e güı · 
~~ı.·--~ ..... ~ 
ıfak bir şapka vardr. 

- Bana onu her ne bahasınıı 
'ursa olsun bulun. Yanınıza yard 
cı alın. Kadrm sabah saat üçe ~ 
:hır bana getirmelisiniz, haydi.. 

Sabaha kar~ı saat üçte bir ç:ı' 
rrelerek neferlerinin Fran rz k:ı~ 
:ıı bulmağa mtl\affak olamadı1'1 
nı haber ve:-di. Kadının kapı~1 

':nral1.ılmış olan Konrad ile Ları,g 
ça\'Ucşu:ı neferlerind~n daha t:J 
çıkmamışlardı. 

Kompars artık uykU}'U unutıt1 
tu. Kendisine kaynar kaynar bif 
can kahve getiren Friçi çalı511l' 
dasında alak'>ydu. Karş1sma ot~ 
tu \'e yorgunluğun insanı taın' 

le bitkin bir hale getirmeden r' 
verdiği zihin a;ıklığile münaknş' 
ba~ladı: 

-. "°! • 

(Devamı t C1 
ti 

Behire bu beraber bulunuşu alelılde bir 
arkada5lığa vermek istedi. Fakat b u çif· 
tin yürüyüşü, konuşma tarzı bu faraıi

)'enin kabulüne imkan bırakmıyordu. 
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du·'aklarınm kenarında açılan b:.ı ııl 
mini gamze hislerime derinlik yercrı 

kaynak oldu. Güzel ve mevzun 'ucud~ 
gfu:~ şeylere meftun olan gözlerimi 
ma.tırdı. Sonra bu ince parrnakl3!1 

penbe tırnaklar yüzündendir ki ... 
Nihat cümlesini Bchircyc dirc~kc;İ} 

dan ayrrdığı eliyle bir öpücükle tafl1' 
tadı. 

O vakit Behire hiç görünmeden o. ladan 
çekilmek istedi. Haysiyeti kırılmıştı bir 
kere .. Bu işe vakıf olduf:runu bildirmek 
neye yarardı? Nihadı muahaze etmek 
boş bir şey olmaz mıydı? Eğer Nihat ken· 
disile bir münakaşaya girişmek istemiyor 
abu hadiseyi tevil edecek, binbir mazc· 

ret, binbir sebeb uydurup söyliyebilird i. 
Sonra Behire de mağrurdu. Sözlerinin 

adi bir kıskançlrğa hamlcde!Oilmesi dü· 
§Üncesi Bchirenin susmasına kafi gele· 
cekti. 

Fakat acaba bu kadın kimdi. 
Bir sevgili mi? 
Bu kelime çok ağır. 
Sadece bir arkada!; mı? 
Nihat bir çok kadınları birden scvebi· 

lecek bfr mahlQk muydu? Onüne gelen 
kadınm keildisini sevmesine i~in ftl'en 
bir vefasız mı yoksa? 

Nakleden MUZAFFER ESEN 
"Nihat , zevce olarak beni seçti. Benim

le evleniyor. Adını bana veriyor ... 
Bu sırada Neclanın bir cümlesini ha· 

t ı rladı, Necla demişti ki : 
- Erkekler evlenirken a5kı düşürunez

ler. Onlara eYd e yemek pişirecek, sökük
leri dikecek ve çocukları büyütecek bir 
kadın lfi.zımdır. Aşk erkekler için e\·den 
başka yerlerde aranan bir ~ydir. 

Demek Nihat da bu erkeklerden biriy
di. O da Behireyi evde otursun da iş gör· 
sün diye seçmişti. Aylık vcrilmiyen sadık 
bir hizmetçi... Bchirenin ondaki mevkii 
işte bu kadarcıktı. 

Behirenin kalbi birdenbire kurşun gibi 
ai{ırla~nu"tı. Şimdi) e kadar düz ve ı~ıklı 
bir yolda yürüdüğünü sanan Behir<'. ak~a 
mm alaca karanlığı içerisinde Yenic<ımic 
doğru uzaklaşan çiftin arkasından dalgın 
dalgyn bakıyordu. 

xıv 

Ertd p::ızar Nihat B~ireyi gö:ımğe 

geldiği vakit genç kız m~,,~leyi ne tahlile, 
ne de ka!bile hallet mi ı değildi. 

Nihat bugün de her pazar gibi nişanlı· 
smı alıp gezme{• g5tJ:-m'!'( için g~lmişti. 
Bugün de • Tihadın otom:>'>ilile s:.ı::ı.a ka· 
dar rideccklcrdi. 

Evden çıktıktan sonra ancak Beyazıt 

meydanına gelm'~!erdi ki Behire artık 

abrımn tükendiğini hi .. sederck Nihaclı 
istiC\ ap et:nck istedi. Ve ilk b::ıkı~ta ni
şanlı ına çok manasız g:;:-üne::~'.c l>ir s'J:ıl 

sord\ı. 
- Nıhat beni hakikaten seviyor ma

sun? 
Delikanlı glilm"~~ koyuldu. Ve alaylı 

bir ta\ ırla: 
- lc:te manasız bir Sual, dedi, 

Behire itiraz etti : 

- Bu cümle sualime cevap olmadı ki. 
Ve gözlerini Nihadm gözlerine dikerek 

yüzünde muğber bir eda dolaştrğı halde 
sualinde ısrar etti: 

- Nihat samimi olarak sliyle .. Benim 
ne mi be;tendin? Han~i sel::>~b yüzlind_n 
benimle nişanlanmak istedin? 

- Fakat se\·gilim .. 
Nihat cümlesini tamamlamadı tekrar 

gülm(~' ba1ladı. Behirenin suallerinin 
altında gizlenen küsklin ifa:foyi s~cıni· 

yen Ni!1at. nişanlı ının ke:dbin:.bn tatlı 
cümlelc>r işitmek ihtİ)'acında olduğunu 

sanarak. biraz müstehzi bir dille Behire
nin güzelliklerini saymağa koyuldu: 

- Behire; sende insanı ç~'•e:-ı. büyü· 
leye, bir caıibc ,·ar •. u~, h ı cı~'lı"y~ t•ı· 

tularak -;eni se\'dim. Güzel gö;:lcrin. pı
rıl p m l yanan altın <:açların hep3İ beni 
nyrı ayrı büyüledi. Bu mini mini çenc:ı, 

- Şimdi memnun-un ya, Behire .. 'El 
baştan ayaklarına kadar vücu::1unurı 

1 parçası için seviyorum. Ve bu parcı 
daki güzelliği ayrı ayrı takdir eJehıl 
rum. :Fakat bu kadar çok SC\ ildiğioı 
rünce sakın şımar:na' .. 

Behire cevap vermedi.. Nihat coı;I. 
bir eda ile devam edec0ği a5k ka ;id~ 
muvaffakiyctle bitirebilmek için ara~ 
süratini azaltmıcıtı: 

- Seni ne kadar çok c;cvdiğimi l· 
edebilmek için C'\ 'endiğimiz günii ~ 
yorum scv~•lim. O gim altın ı,ıklı ı.ı 
larmdan ba~layarak ... 

Behire ani bir hareketle 
sözünü ke~li : 

- Ciddi ol • "ilıat .. E~--r hu • ., .. ~ ' 
nu~akta de\'am cd~r:~c·1 bir d;ı'n 
le çıkmam .. 

(Devamı var) 
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Ahilos Miragi kurtaran he
kime bir kese para verdi 

Evde biri var! 
liaCızaaı avdet etmitti. Son Bi • - Peh! .. Gönderirse çarpışı 1 - O halde ne yapacağız?. 

zana •Uvarılerinin ani bir hUcumu.. nz! Ne çıkar?. Miray bir taraftan üstüne ba· 
na urradığuu hatırlıyor, ondan Dedi. şına çeki düzen vererek • aon de· 
tonra.srnı hatırlıyaaııyordu. Miray o vakıt yataktan atla· rece kati bir aeale: 

Mıray gözUnil açtıktan sonra dı: - Yapılacak tek eey var, de' 
bel~ Afroditiden fazla Ahilos ı - Ne mi çıkar?.. dedi. Sen elim a, dedi. O da adamlannla 
8evındi. Mirayin yatağına doğru deli misin?. Bu herifler neredey beraber Hakan <>sınana iltica et· 
YUr\idu. Onu alnından öperek: se arkamızdan yetişeceklerdir:. mek, teslim olmakbr! •• 

- Geçmi§ olaun ! Düşünmüyorsun ki gelecek olan Ahilos da.h§etinden: 
Dedi. mımızı bize bahşedecektir! .. A· - Oh! .. 

f ~Y soluk dudaklariyle ha Bizans askeridir.. S nin maiye· Diye bir ses çıkamu.ftı. O, hiln 
ifçe _bir tepkUr mırıldanmıştı.\ tinde bulunan ve gü\'endiğin a kir Karaosman hakkmda dalma 
l Ahilos Mirayi derin baygınlı damlann da Rzans askerleri ol· müthiş şeyler işltmi§ti. Onu ga· 
b~dan kurtaran ihtiyar hekime duğunu unutuyorsun'.. yet korkunç ve honhar bir adam 
kşakeae dolusu para verdi, onu Ahitos budalaca bir gururla: olarak tanıyordu. Böyle bir TUr 

0 dı, bir araba ile tekrar kö - Fakat onlar benim evimd:?u ke teslim olmaktan dehşet du· 
W~e gônderdi. çıkmazlar!.. yuyordu. 
nı ırkaç dakika sonra Miray ta Dedi. - Oh! .. dedi. Hakan Osman 

ltniyle kendine' gelmiş'i. - Çıkmaz olurlar mı?. lmpa acaba bize nasıl muamele eder?. 

11 
O \'akıt ilk hareketi Afroditiye ratorun scr.i tenkilc kuvvet gön Miray büyük bir gururla: h lllUnasebetle burada bulunau derdiğini anla!' anlamaz seni ev· - En şerefli bir insan gibi!. 
nu sormak oldu: \ vela onlar ynkala.rlar !.. Cevabını verdi Zira teslim olan 

b "."""' Yavrum! Ben seni sarayda Bu söz Uzcrine Ahi1osun bir bir insana ondan daha necip 
bıUyordum!. Nasıl oldu da sen dcnbire rengi deği misti. Alık a muamele edecek insan bu yer 
uraıardasın? hk Mira,yın yUzUnc bakıyordu. yüzünde yoktur!.. 
Dedt. Miray: Ahilo11 hayretle Miraytn yüıO: 

ta Atroditi yaşlı gözlerini silmiş, - Çocukluk etme. Ahilos!. ne baka kalmıştı: 
tlı bir teb ssUmle gülUyordu. dedi. Mniyctındcki adamlarının - Ne diyorsun, dostum?. De 

ed:-. ~ mi?. dedi. Senin tevkif 
1 
ımparator tarafından mahk\lm di. • 

.._ diğını öğrenir öğrenmez sa edildiğini bilmemeleri l~zımdır! Miray gayet vakur bir tavır 
Yd&n kac;tım!.. Yoksa bir drfa öğ?"endiler mi. la: 
- Raçtın mı?. herşcy mahvoldu demektir!.. - Osmanı ne kadar tanımadı· 
- Evet!. Ahilos şa~kın bir halde: ~ını anbyonım! .. Senin korkun 

, - O halde. senin kaç4•ğlm - Peki, ne yapalım dostum':. gülünçtür, dost:ım? .. 
: 1Yacaklar. binaenaleyh takip Diye sordu. Dedi. 

tc~klerdlr!. - Yapılacak şey, buradan der· Osman öyle bir insandır Jd 

0 
.\frOditi pervasız bir tavırla hal hareket etmek ve izimizi kay kendisine teslim olan bir çarıklı 
"1Uılarını d1kti: betmektir!. köylüye kendisile mUavl bir bey 
lt' Zaten, zannederim, benim - Bu doğru!. muamelem yapar! .. Onlar eenln 
k. yı da yakaladılar. ÇOn· - Elbet!. Hem bizim için ar Rizanshlann gibi vah§f ve alçak 
?'1~ 0~a hizmetçiyi gönderdim.. tık yapılacak kk bir~e~ rı.lıxor!. değillerdir' .• 

\{ hiııtıetçl, ne o gelmediler?. Ahilo" ~ayret ~ ı,ı.: Bu ilailer .AhtıOllWI )'Urellne 
!ray endifjeyle: - '\fek 'bi'r şey mi?. su aerpmeğe klft gelmişti. 

- Ya? .. drot. . - ŞUphe mi var?. Elbette ki Fakat diğer bir ukde onun 
lta - tvet! .. Fakat b"n hi<' vakı: arlık imparatorun evvelce ser.i yüreğini eziyordu: 
~trneden yola ç·'ttım!. tayin cttii!i vazifeye devam et· - Bu iyi.. Pekfı.la!. dedi. El· 
- T k başına mı? mek deliliğinde bulunacak değil· bette ki böyle bir beye teslim ol· 
; Tabit!. sin!.. rnaktarr korkum olmaz!. Fakat, 

""kıt Ahilos atıldı: - Şttphesiz1•• r.evgili dostum, bizi bu aldbetc 
flı - Bir kahnı.marılık vPp+1. d · - O halde?.. mahkum eden adamdan intika· 
J. :nin tevkif E'dild;~.,i bnna. Ahilos hanı oda0 mdnki sedirin 1 mımızı almıyalım mı?. 
h t " " r"n o oldu!. Yoksfl. bPn üzerine adeta yığıldı ve mırıldan Dedi. 
hi 'lala bövle bir ıııevi aklımdan dı: (1J6'Vam• 1ıar) 

ııı ~eçfrmi~·orılum' .. 
rnv :v:ıtağındR doğruldu: . 

ı ;;: ~ni kurtardığınız için her. 
tlıte de t" cl·kilr ederim! .. 
...ı"ii. Fakat sonra ha~Tetle 
·"'il· 
- ~ lnız birqy anlamıyorum.' 

t lcit n l?i imp:ıratorun emriyle 
~~"> 'tıni lerdi!. s;z nutl aı· 
d trıı • Yoksa imparator milsaa· 

0 etu ? .• 

b r ~ \ttkıt Ahiloı başına uluyan 
ktıtrı Utt gibi havaya kaldırarak 

_ ~e Zehirli kahkahalar attı: 
dedi t~llgi imp:ıra.tor, yavnım ?. 

_ ~ Parator ben! .. 

ma) 
7. F: le valet de fenne 
7. 1: the farm labourer 
7. A: der Knecht 

8. TffilL\..,"ICI NEBAT 
(mütcsalUk, uma) 

8. F: la plante grimpante (la. 

vıgne) 

8. t: thc clfrubing plant (the 

1%. ÖBDEK 
ıı. F: le canard 
12. t: the duck 
12. A: die Ento 

U. KAZ 

ıs. F: J'oJe '· 
13. 1: the gooee 
ıs. A: die Gana 

- MChylS Paret ıizi on bet gün 
için Marsilyaya gömermeğe ka
rar verdim. Oradaki mUıterileri
mUi ziyaret edeccbiniz. Seyahat 
mauafınız mükemmel ıurette te -
diye edilecetJdr. Delikanlı ef er 
bana güzel bir reklim yapcnağa 

muvaffak olursam• sizin için o
rada bir §Ube açacafım. Sizi ora. 
ya direktör yapacağım 1 Anlıyor 

musunuz? Direktör olacabıruı:!.. 
Şefim möıyö Dandinet kendi 

sözlerinden kendi memnun bir 
halde tekrarlıyor: 

- Direktör olacmuuz, aziaim 
direktör! • 

Ben hayretle ıef ime bakıyorum. 
O !devam ediyor: 

- Mösyö Paret anlapldı mı?. 
Yarın için biletinizi alıyorum. Ya
nn ak§&m hareket edeceksiniz ... 
Oteldeki odanızı şimdiden tutuyo-
rum. Yemeği ayni otddc yiye. 
ceksiniz. Küçük, fakat pek iyi bir 
oteldir. 

Şefimi ldinlerken yUreğim sız· 

lryor. Kanını burada yalnız bıra
karak Marsilyaya gideceğim için 
müteessirim. Dalım bir halde bi. 
liihtiyar mınldanıyorum: 

- Ya Erncatin, ne olacak?. 
Mösyö Dandinet cüJilımiyor: 
-Şuna da bakın! diyor. A%i

zim gittiğinb yerde bir çok Er
nestinler bulacakaıruz ! Manilya. 
da eğlenecek yerler pek çoktur. 
Burada birini brra1oraaııu, onda 
onwıu bulursunuz. Hem aize bir 
bir ıey aöyleyeyim mi delikanlı? 
Emin olunuz ki sizi er. evvel unu
tacak insan Emestin olacaktır. 

- Emeetin benlsı kanmcbr. 
MlSıyö Daııldinet elinde biraz 

evvel okuduğu bir it mektubunu 
yırtıp sepete atarken omuzlarını 
silkiyor. Ve ıonra ~ııu kaldırıp 
kar11sındaki aynada kendisini 
seyrediyor. 

Bu hal beni sinirlendiriyor. Bu 
da ne demek? Adeta ilrkmil§ bir 
haldeyim! 

Eve gidince kanmı her zamanki 
~ibi sakin ve müıfik tebeasümle 

u 

J\f ';'tl imparator sen?. 
t>ttt. l'odıti işi bir kelimeyle izah 

vinc) H. EV KAPISI (btnanm 

'li'a~ts ili. teslim etmiyorlardı .. 
tehrtn Ahılos adamlari!e seni 

~-ILldı!. . 

O "alt 
lrfını h~_Mı~y deminki baygın· 
l-'atatı ~yle unutmuş gibi 
tl ..ı !lda büsbüt" d ;::._·'d • 111 b' un Oö''" u. 

- R ır hayretle: 
ı\hıı~ ~ halde ... dedi. Şu halde .• 
bulunu 1tnr>aratora isyan etmiş 

.\h· Yor!.. 
lUIJil-'tiloıs Yine ayni kindar gü· 

e rtildU· - ıw . 
dip tt.Jn et!.. dedi, yani beni te -

l.rira ek ni~ etınde misin? .. 
hUYUrn~n hayreu daha z!yade 

"ştU: 
- Fak iıı,Para at. dedi, şu takdirde 

11tkarnı: b zi tenkil etınek için 
l r•.. n ıuıkcr gönderecek· 

~' hoe 1. 
: i: ka~rt. bir tavırla omuz 

8 .. \: die Kietterp!ianze (der 
Wcin, aıe Rebe) 

D. Sffi.\ (kanape) 

9. F: le banc 
9 t. the seat (the bcnch) 
9. \: die Ruhebank (Bank, 

der Ruhesitz) 

1 O. 1" A \"IK 
O. F: la baratte 

l o. ı: tho churn 
10. \: das ButtcrfnB (der 

Kam, Kim) 

11. Y\'nK DÖGEN KÖYJ.t) 
K\DIN 

11. F: la p!!.ysanne battanl le 
ht'UITC 

11. t. the rarmer's 'wif'e ma.. 
kin~ butter or chumlng 

11. \ ,ı; Bii.uerin bcim BuL 
lem) 

300 

kapısı) 

14. F: la porte de la M8.180D 

14. t: the houae door 
14. A: dle Hawıtnr 

15. KERPiÇ DUVAR (dolma 
d.nar) 

15. F: le colombagc (la cloi
son en cbarpente) 

15. t: the timber • work (t.be 
hal! - tlmbered howse, 
stud. work) 

15. A: daa Fachwerk ( die 
Fachwerkbalken) 

18. TA\' AN ARASI PENCE· 
RESt 

16. F: la luca.rne 
16. 1: the attic window (the 

dormer - window) 

16. A: das D&chfeııater 
<dlP Dııclıluke) 

1'7. BEKÇt KOPEK (~mar) 

. 
Çeviren: SUAD DERViŞ 

buluyorum. GUzcl bir yemek ha
zırlamIJ, yemekte beyu ve tat. 
1ı bir prap içiyoruz. 
Canım hiç te bu seyahati iste· 

miyor. Emestine mcacleyi açıyo--
rum: 

- On beı gün için Marsilyaya 
gitmekliğim icap ediyor, ldiyo • 
rum. Bu istikbalim için lazım .. 
Emestin benimle beraber getir 

•• ? 
mısın .• 
Karım bana o harikuU.de gUzel 

kara gözüyle bakıyor. Ve 1imdi 
ye kadar kendisine tanımadığım 

bir enerji ile aadcce: 
- Hayır!. 

diyor. Bir kaç gün yalnız kal
manın kendisi için pek iyi olaca. 
ğını söylüyor. Evde yapılacak bir 
çok it varımı, ıuraya buraya gi. 
dilecek yerleri varmış 1 Sonra da 
böyle lüzumıuz bir aeyahat için 
beyhude yere masrafa girmek ldoğ 
ru değilini§!. 

Onae beraber gelmesi için' yal. 
vanyoru'!l• fakat bütün gayretim 
nafile! .. O karar vcrmiı, benimle 
beraıber gelmiyccek! Pekilil.. O 
halde ben de gitmiyeceğim. Fakat 
şefim mösyö Dandinet bunu kabul 
etmiyor: 

- Böyle it mi olurmuı ! diyor. 
biletiniz alındı.. Otele telgraf çe· 
kildi! Çocukluğa lüzum yok möı. 
yö Paretl. 

O r:aman Jcoıup, karı koca Bon
lidotlan buluyorum. 

Mösyö Bonlidot sabık bir mek. 
tep mubassmdrr. Madam Bonli
uct ta tekaülde çıkmış bir mektep 

müdiresi.. İki">i do ryettnip geçmiş 
inunlardır. Oıılara: 

- Sevgili dostlarım, diyorum.. 
Ben on be§ gün için Marsilyaya 
gidiyorum. Karımı yalDI% bırak • 
mıyacağınm ümit ediyorum. Onu 
srksık ziyaret ediniz ,sizi görerek 
çok bahtiyar clacaktır Kendisini 
her saat ziyaret edebilirşiniz. A
rasıra bana yuaralc: onun naaıl 

olduğunu bildirecek olursanı.z min 
nettarmız olurum. işte Marailya
'daki adresim. • 

Bu yaptığım §eyin iyi olmadrlf
ru hissediyorum. Kanma, haftJ'e
hk etmelerini istedim. demektlr4 

• • • 
Tren hareket ettiği zaman U.. 

ta ümitsizlikle çizgili kocanaa 
mendilimi sallıyorum. Emestüııla 
elinde dantelli bir mendil var. Pe
ronda bu mendille ıözleriQl ... 
liyor. 

Marailyada iki gün kalı~ 
Uçüncü günü ihtiyar BonlidO.. 

tan ıu telgrafı alıyor.un: 
"Çabuk avldet et.. Kann nde 

birini saklıyor. &nlidot.,. 

Demek hissim beni alcla; .,a.·nrır 
Gözilmde bir ıey yok. istikbalimi. 
işimi bir tarafa atarak hemen a-. 
ne athyorum. Hatta Dandlall 
ticarethanesinin bütün kilttW. 
nı, modellerini va.li&lerimle ~ 
her otelde unutuyorum. Trende 
giderken .diltünUyorum. Bonlidot 
bud•tanm biridir 1 Sınıfta daı. 
lcabahataizlcri cenlanldmr, ata
nı açmıyanlan cevezclik ite it 
ham clder, budalalara akıllı talebt 
diyordu. Fakat möayö Dandinıl.ı 

tin IÖzleri aklıma geliyor: 

"Emin olumu, en evvel 11111 
unutacak olan Emeatin oı.cu

tırf,, 

Parise sabahın birinde geliyo • 
rum. Deli gibi bir haldeyim. Bir 
otomobile atlıyorum. Şoförden pa
ranuı UstUnll almıyor, kapıya ko. 
ıuyorum. Kapıcı beni bitmer tU· 
kenmez dakikalarla balettikten 
sonra nihayet kapıyı açıyor. Bu 
defa da apartımanın anahtarını 
kaybetznit oldutumu glSdlyo. 
rum.. Kapıyı çalmağa mecbur o
luyorum. On dakika beklddikten 
sonra nihayet Emestin uykulu 
gözlerle bana kapıyı açıyor. Şaf. 

km ve aclgun bir halde bana be· 
kıyor: 

- Ne oldu? Bir kaza mr oldu.! 

Antrede kouman bir erbJı? 

ş<.-msiyeıi gözüme iliıince a'kbaa 
büsbütiln ba~rmdan cidiyor. ~ 

Lelıütamn Ltnulra ılçi# 

D 

8. F: le b6gonla (la ~goole) 1 

8. ı: the begonia 
ıs. IBLAMtJB 

St A: die Begonle ( dıı.s 
Schiefblatt, Flemlge 
Lleschen) 

9. BUJIUBU MERYEM 
(lmwr ~il) 

9. F: le cyclamen 
9. ı: the cyclamen 
9. A: daıı Alpenveilchen 

10. GLOKSlNYA 
10. F: la gloxinle (le glozinia) 
10. ı: the gloxinia 
10. A: dle Gloxinie 

11. SARI SABIR 
11. F: l'~ m. 

11. 1: the aloe (the century -
plant) -

11. A: dle Aloe 

J2. BEKTAŞi Ktn.Aın 

12. F: l'echinocactua m. (un 
cactus) 

12. t: Rebutia mlnuacula (a 
globutar cactua) 

12. A: der Seeigel • Kaktua 

ıs. F: le tilloul dea bola (le 

tilleul a petites feulllea) 
ıs. 1: Sparmamıia. alao lmowıı 

aa African hemp 
ıs. A: dle Zlmmerllnde 

H. SUUD . 
14. F: le souchet (le cypVwl) 
H. t: Cyperus (here: alterna

te - leaved Cyperua) 
14. A: daa Zypergru 

15. ABOKARYA 

15. F: l'araucaria m. (raraaca4 

ric /.) 
15. t: the araucaria (here: 

the Norfolk Ialand phıe, 
often, but wrougly, ca1. 
led the moııkey • ınmte 
or puzzle - monkey) 

15. A: dle Zimmertamıe C.A.. 
raukarle) 

ıe. MERSiN 
ıe. F: le myrte 
18. t: the myrtle 
ıs. A: elle )(yN 

-



Çing~ne aşkı. Fransız or 
(Başlara( ı 10 uncıırlrıJ 

Soğuk.kanhlığnnı muhafaza etme. 
ğe çal~arak: "Evnt, dedim, haki
katen merak ediyorum." 

"Son zamanlarda Polla aramızda 
cereyan eden münasebetlerden el· 
bette haberiniz vıı.r." 

"Hayır, l1iç haberim yok." 
Cevabnna hayret etmiş gibi gö. 

zllktü; fakat gene aynr sakin ve e. 
min taYurla konuşmakta devam 
etti: 

'Pol çok i); kalpli, çok merha
metli olduğundan üzülmemeniz i· 
çin sizden saklamış, mamafi bu Ya. 
z.iyetc bir son vermeliyiz, böyle de. 
vam edip gitmesi her iki taraf için 
de fena!" 

cfr.ıemeğc lü:mm görmediğim hid
tletli bir sesle sordum. 

"Pek iyi ama ne ynpmamı isti
yorsun uz?" 

nime kan çıkıyor. Dünyayı kıp. 

kızıl renkte görüyorum. 
- Evioıdc bir yabancı var!. ... 
diye haykırıyorum. 
- Sakin ol!. Onu korkutacak

sın .Bu yaşta böyle bir heyecana 
insan nasıl tahammül eder!. 

Dizlerim titriyor. Yüzüm gö. 
züm ter içinde kalınış.. Karım 

devam ediyor: 
- Yalnız srkılıyorklum, diyor, 

kendisini görmek istemediğini bil
diğim icin seyahatinden istifade 
ederek cnu çağırmıştım. 

Yatak odasına girdiğim zaman 
büyük yatağrmzzm içinde mzşd 

mışrl uyuyan kaynanamı goru
yorum. Den odaya şiddetle girince 
uyanıyor. Ve burnunda kalmış o 
lan gözlüğünü düzelterek dikkatle 
bana bakzyor. 

Aman yarabbi 1 Demek o imiş 
ha!... Başzmı önüme eğiyorum .... 
Yüzüm kızarıyor. Şimdi içerimde 
büyük bir nedamet duyuyorum .. 
Küçi."lcycrum .. Fakat mes"udum .. 
Kaynanamın önünde hürmetle 
başımı eğerek: 

- Bonjur anneciğim! diye mı

rıldanıyorum. 

Şirr·li b:.ı perişan halimden, sa. 
b:ıhın i:: si ·de a .... ~:letimden utanı

yoru:-n. /'.,..aba karım beni affede
b:lcr:c';: mi?. 

il t" ·ar !;:adın. yatağında, ilk de
fa oı~ a': onda gördüğüm tatlz bir 
tcbess:.-rrie: 

- fı.mv.n ne iyi bir sürpriz! di. 
ye !ı~: kı:·ı~·or. Geldiğine ne kadar 
mc::ı:~ .;~1 c, J t.ı 7'l ! . 

"ilıtcrscniz daha. açık konuşa.bili. 
riz." 

"Lütfen." 
"Polun sizinle cYlcnmcdcn evYel 

hcnimlc nişanlı oldu~unu biliyor· 
sunuz \"(? gene biliyorsunuz ki 
yaptığım hatayı, Polu hala sev 
diğimi anladı~ım için kocamdar. 
ayrıldım. Ben bu hareketimi çok 
dürüst bulduğum için böyle yap· 
tım. Ve şunu da söyliyeyim ki Pol 
sizi ı;c\"diği için değil, acıdığı için 
arrılmaak teklifinde bulunmıyor." 

"Sözlerinize inanmıyorum"' der. 
kcn yalan söylüyordum. 

Lakayt bir omuz silkişiylc siga. 
rasını dudaklarnıa giitürdü. 

"Böyle şeylere inanmanın ne 
kadar güç olduğunu bilirim, dedi. 
:>İze bu hususta hak Yeriyorum, fa 
kat hakikatı öğrendikten sonra da 
kocanızı zorla tutmak istemeniz 
tabii çok manasız olur. Kendisi 
bizzat sizinle konuşmaktan çekin
diği için bu meseleyi ben hallet. 
meğe karar wrdim. ·· 

"Pol buraya geldi~inizi biliyor 
mu?'' 

Gözleri sigarasından yükselen 
ince duman :sütununa takıldı. 

meği devam ettirmek hakikateı 

manasızdı. Eşyalarımı toplayıp o 
~,·den tamamile· alakamı ke:-mc" 
üzere geri döndüm. Pencerelerde 
ışık roktu. Dışarı çıktıkları anlaşı. 
lıyordu. Zaten ben de onu istiror· 
dum. Pol gelmezden ewcl her şe
yimi toplayıp gidecektim. Polu bir 
kerecik olsun dinlememek Ye ya. 
kında anne olacağımı söylememek
le ne ~üyük haksızlık ettiğimi dü. 
ünmüyordum :)i!c .. 
Daima yanımda taşıdığım analı. 

tarla çabucak kapıyı açıp içeriye 
~irdim. E\·in hayası Barbaranın 
içtiği sigaraların ağır kokusuyla 
doluydu. 
Doğruca yatak odama gittim. Ça· 

maşırlarımı bavuluma rerlc~tirir
ken Polun günlerce aradığımız ve 
beni saklamakla ittiham ettiği ço. 
rabınm tekini buldum. Dayanama 

Jım. Ağlamağa başladım. Kapıdc 

bir anahtar gürültüsü duyuldu. 
Telaşla yerimden fırlayarak men. 
dilimi aramağa başladım fakat 
daha gözlerimi kurulamağa vakıt 

m:madan Polun yah·aran gözlerle 

bana baktığım gördüm. Onu kar_ 
şımda görünce yeniden akmJğa 

başlıyan gözyaşlarım ,-erdiğim ka· 
rarlarm hepsini eritti. 

(Baş tarafı 7 cide) 
mukabil dl:ıııokı at hüküınc.t.eıin 
ıktısadi, mali \'C smai kudretleri 
totaliter bloka çok üstündüı·. 
Eğer demokrat hüküm.etler insan 
ve iptidai madde kudretlerini se· 
f erber bir hale koyacak va kıt bu 
lurlarsa zaferi temin etmiş olur· 
lar. 

Bu umumi bilgiler, bizim Fran· 
sanın müttefikler harbinde oy· 
nayacağı rolün ne olabilcceği:ıi 
anlamamıza yardım eder. 

• *' * 
Muharebenin ilk safluı smda 

Fransız oruusu, kara harbinin ('>11 

şedit taarruzlarına mukavemet 
etmeğe mecburdur. İngiliz kara 
ordusunun taarruzda ve müda · 
faada ehemmiyeti azdır. Lclüs· 
tan ordusu yalnız otuz fırkadan 

ibarettir. Rus ordusu bütün harp 
cephelerinden uzaktadır. Taşın· 

nıası ve harbe sokulması güçtür. 

duna yakın yerlerde tevkif edH· 
miş -ve Manşın şimalindeki Fran· 
sız iskclclerine;kadar yayılmamış 
olması şartıtr. 1919 da mareşal 

Foş da sulh konferansında ayni 
fikri ileri sürmüştü. 

Yalnız F'Tansız kara ordusu bu 
istilacı taarruzu tevkif edebilir. 
Askeri bir tabirle müttefil<Icr or 
dusunun tahaşşüdü için siper va
zifesini görür. 

• 1 * 
Fransız ordusu bu \•azifcyi 

yapabilir mi? Bu iş güçtür. Çün· 
kü l<'ransız ordusu kendi kuvvet
lerinin iki misli bir kuvvete kar· 
şı koymak mecburiyetindedir. 

Bununla bera her, Fransız or· 
dusu 1D11 teki hataları tekrar 
etmez ve mlinhasıran müdafaa 
tabyasmı kullanırsa isti acıların 
taarruzunu durdurabilir, belki de 
tardcder. 

Bu vazifeyi layıkiyle b:ışarma
ğa hazırlanmak için b üyük er· 
kanı harbiye ve hüküın~t neler 
yapmı!)br acaba? 

"Bilmiyor ve bilme:sine de lüzum 
yok; !ünkü nihayet siz de tatsız 
bir birle5meği deyam ettirmenin 

"Julia ya\'rucuğum sana neler 
manasızlı~mı idrak edebilecek \'a. 

söyledi" diyerek beni kollarına al. 
ziycttesiniz." 

Halbuki totaliter devle:..ler bii· 
tün hücumlarını Fransız ordusu 
tarafından müdafaa edilen garp 
cephesinde yapacaklardır. Niçin 
mi? Çünkü denizden tawnacak 
İngiliz ve Rus kuvvetlerinin bu 
orduya iltihakından ev"Vcl bu or
duyu sarsmakta azim menfaat· 
leri vardır. Eğer Alman orduta· 
rı Holandayi, Belçikayı ve Şimal 
ovalarını geçerek ManB sahille -
rine gelirse Britanya kuvvetleri· 
nin karaya r;ıkması ve Fransız 
topraklarında yayılması müşkü · 
lata uğrar. 

İlk hamlede Alman ve İtalyan 
hudutları boyunca da;mi istih· 
kamlar şebekesi yapıldı. Bu is -
tihkamların ani baskınlarla zap· 
tı mümkün değfülir. Yeryüzünün 
b

0

ütün milletlerine mensup müte· 
hassıslar bu müdafaa hattının 

sağlamlığını itiraf etmiştir. Bu 
müdafaa hattının tefcrrüatı 

1938 de fortün isimli Amerikan 
mecmuasında neşredilmiştir. 

Burada bir dakika durarak dü_ dı. 
Dudaklarım hıçkırıklarla kıvrı. şünceli düşünceli yüzüme baktık

tan sonra de\"am elti. 
"Sözlerimin doğruluğuna kanaat 

getirdiniz değil mi?" 
Cevap yermeğe hazırlanırken ka. 

pınm anahtarla açıldığım duy. 
dum. Pol geliyordu. Onları karşı 

karşıya görmeğe tahammül ede
miyeceğimi anladığım için hemen 
mutrak kapısından bahçeye _çık
tım. Pol arkamdan bağırıyordu. 

hiç çevap rermeden sokağa fırla

dun. 

S OCUK bir kış akşamıydı fa. 
kat ben o dondurucu soğuğu 

zerre kadar hissetmiyordum. 
Ne yapacaktım? ... Bir an tekrar 

geri dönüp o kadınla mücadele et. 
meği aklımdan geçirdim. Eğer ço· 
cuğumuzdan bahsedersem kocamın 
tekrar bana döneceğini bildiğ!m 

halde tek kelime söylememiştim. 

Çünkü onu bu şekilde kazanmak 
istemiyordum. Barbaranın ~öyledik 
!erini hatırladım. Tatsız bir bir!rş. 

lırken sordum: 

"Pol beni seviyormusun?"' 
"Sc\"iyorum? Dedi. Hala Barba· 

rayı mı sevdiğimi zannediyorsun: 
Söyle bakarım sana neler söyle. 
di?" 

"Beni ..... Beni sevmediğini, fa. 
kat acıdığını söyledi." 

Modern ordular dövüı:;cbilmek 

için geniş bir sahaya muhtaçtır· 
!ar. Demokrasiler davasının za: 
feri için istila ordularının müm· 
kün olduğu kadar Alman hudu -

"Umduğumdan çok daha fena söyle." 
.)İr kadınmış bu. Kocasından ay Avucunu ÇC\'İrdim bir iki dakika 
rıldıktan sonra hana arka arkaya baktıktan sonra: 
mektup yazdı. Telefon etti ve ni. "Uzun boylu, e"mer, çok, ama 
hayet son bir ümitle bu çareye yakışıklı bir erkek görüyorum, de
ba vurdu. Nedense kendi.sini ta. d im , yanında d a uCak t cCck c m er 

mamiyle unuttuğuma bir türlü i· bir kadın duruyor!" Ve nihayet 
nanrnak istemiyor. Sana bunlar. fısıldar gibi ilave eltim. "Arala· 
dan hiç bahsetmedim. Çünkü bo~ rında üçüncü bir şahıs daha \"ar, 
yere şüpheye düşüp üzülmeni is. fakat bu çok ufak mahlukun kız 
temiyordum. Sörl.ediklerime ina· mı yoksa o~lan mı olduğu henUz 
nıyorsun değil mi benim biricik belli değil!." 
Juliam." "Oh Julia!" Diyerek saçlarım 

''Elbette inanıyorum" diyerek ·;penm kocamın yüzüne ba:dığ 

başını göğ~üme çektim. zaman gözlerinde baba o'aC'.11da:-ı. 1 ''Haydi bakalım küçük çingene. m anhyanların pürüzsüz p:mltıla. 
dedi, elime bak ta gördüklerini rım gördüm. 

Diğer taraftan Fransada kara 
ordusunun ihtiyacı daima deniz 
\'C hava ordularının ihtiyacın· 

dan üstün tutulmuştur. Bu, ır 
zun zamanlardanberi adeta ü• 
vey evlat muamelesine maruz 
bulunan Fransız hava kuvvetleri" 
nin hakiki sebebini izah eder. 
F'ransız erkanı harbiyesi deniz · 
de ve havada müttefik kuvvet· 
!erin faikiyetini (denizde Bıi' 

tanya ve havada Rus filoları) 
bildl~l i<jin 'bir h~ v ... ınnın•la 

Fransız kuvvetlerinin bu saha· 
daki noksanının telafi edileceği· 
ne emindir. Kezalik Avrupanın 
coğrafi ve tabya bakımından 

olan vaziyetine göre Fransız or· 
dusunun ifa edebileceği setr va· 
zifcşinin d~ ba~ka bir ordu ta -
rafından ifa cdilemiyeccğini an· 
lamı~tır. 

"' * * 
ı::::~'r harp uzarsa - biitiirı ~s· 

ÇİFTLiK Planş 46 

F: La f'erme 1: The l""•rm•teacr A : Bauernhof' 

A Çlf'tlll< (çifttik evi, c;:l f'Ulk bfnoı.s ı) 

F: La f'erme ( ıa n· a ıs-.. on el e .- ay:llian, ra m•· 
talrle) 1: Th• Farm • 1-toulie A : Oa1ıt B•uern• 
ha US 

1: AVLU KAPISI 
l. F: la porte de la cour 
ı. 1: thc big gate 
ı. A : das Hoftor 

2. YAN KAP I (kü~ük kapı) 

2. :F: la porte latcrale (la 
petite porte) 

2. t: thc small gate 
2. ,\ : das Seitenlor 

3. J;K\ "LEK \"U\ ':\ 81 

3. P : le nid de cigogncs: a la 
cigogne 

S. 1: the stôrk's nest: a the 
stork 

S •. \ : das Storchnesl: a der 
Storch (Klapperstorch, 
Adcbar) 

er) 
4. 1: the farm • house 
-ı . A: das Baucrnhaus 

(Wohnhaus) 

5. A RAil.\ (yük araba~ı) 
5. F: le chariot 
5. 1: thc farm • cart 
5. A: der Ackerwagen 

. ! 

6. ('IFI' il.\ \'Y .\!\' f (ko5mn, 
ko.,ulu hay' a n) 

6. F : le che,·al de Jabour 
(l"attclage m.) 

6. İ: the farın - horse (the 
dratıght _ horse, the 

work - horse, the dobbin; 
if morc than onc: thc 

t<'ıım) 

6 •. \ : dl'r Acl.crr~Rul (G:rnl, 
4. f\0\" E\ :I (kfi~· lii r' l, dM Pfcrrl. Rof.\; dic Dr.rı. 

m""krnl) pannnng) 
( f': '" mı>ı~on de pa~·san V 

(l"habitation f. du feı·mL ,, 7. Ç!:::--r:.!!\ l").\ CI (rana-;. 
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usu 
kcri müttefiklerin fikri harbiıt 
uzayacağı merkezindedir - ~'raıı 
sız ordusunun vazifesi deği· 
şccek, fakat ehemmiyeti baki 
kalacaktır. 

Alman askeri münekkitlerin 
den tüm general Tomas bu mc,· 
zu etrafındaki bir tetkikinde: 
''Uzun bir harp halind.!, diyor. 
iktısadi amiller askeri amillrl 
den daha mühim bir rol oynn 
yacaktır . .,, Fakat Fransanın sı 

nai kudreti, İngiliz ve Rus kud 
retlerine nazaran çok aşağıda 

dır. Bundan başka Fransız f:.ıb 
rikaları lngiliz ve Rus fabrika 
!arına nazaran daha çok ha,·a 
hücumlarına maruzdur. 

Sanayi müesseseleri havn 1 tı 
cumlarından en fazla mas•..ı.ı 

memleket Rusyadır. Fransa kc'1 

eli ordularının ihtiyacına kafi 
gelecek mühimmat imal edenıi 
yeccğinden bunları hariçten it 
hal edecektir. O halde Fransa 
nın sınai sahada büyük bir rolil 
olmıyacaktır. 

İkmal efradı noktasından ,·ıı" ti 
ziyet böyle değildir. Fransanıll 

geniş müstemlekeleri, ordusunuıı (' 
saflarında açılacak bütün bo~ ~ 
lukları doldurmağa kafi ikmnl 
efradı verecektir. 

Fakat Fransa henüz teşekkül~ 
e~ektc olan İngiliz ordusunuJl· 
ve yine Fransız mütehassısları 
nın yardımiyle kurulan Leh o!" 

dusunun diğer bir ihtiyacını dtı 
koruyabilecek vaziyettedir. :Ne r 
İngiltere, ne de Lehistan Alman t 
ordusu erkanı harpleri ile ho) l 
ölçüşecek erkanı harpler noktıı t 
sından zengin değillerdir. Hal t 
buki Fransanın erkanı harp ye f 
tiştiren "yüksek harp mektebi·· 
ve büyük cüzütam kumandanJıı 
rı hazırlayan ''yüksek askeri c 1 
tüdler kursu.. büyük kıymet 

ve askeri kültür kaynağı oıao 

müesseselerdir. Fransız kuman 
danları tarafından tetkik ve ıırı\ 

.-lr.._._ JÜ{(t\ 

yada büyük bir ehemmiyet izaf ı.] 
edilmesi de bu yüzdendir. 

Müttefikler harbinde yanyanıı 
yer almış başka başka mill .... tıcrc 
mensup orduları idare etmcl: 
için lazım gelen erkanı harple 
ri ne İngiltere ne de Rusya te 
min edebilir. Fransız ordusu· 
ki.iltürü, ananesi itibariyle yel11 

teşekkül eden ordulara müken1 
mel teknikr-iler ve müttefik of' 
dulrıra mii :terek hareket tenıirı 
ed::bilcC'"k erkanı harpler vere 
bilecektir. 

• • * 
Fransız ordusunun vazifesi. 

harbin ilk aylarında, mutaarrı 
kuvvetleri durdurmak olacaktır· 
Harbin devamı müddetince bt1 

orclu Bcrlin - Roma mihvcrill1 

inhizama uğratmak i<;in ~·ap·la 

cak harek,i.tta da maddi \'C Jll'l

ne-vi bakımchın müttefiklcı in b 1 
kemiği olaco ktır. 

Fransız ordusu bu iki -vn"fc) 1 

de yapmağa muktedirdir. Nas)O 
nal sosyalizm yüzünden kahf 
uğramı~ yüksek inı::anhk me! 
lmmlarını ve medeniyeti kurt 
mağa bu ordu müessir surctt 
iştirak edebilir. 

Vakit Kitapevi 
Dün ve yarın tercü-

me külliyatı 

No. 31-40 4 CÜ seri 
31 Rasın külliyatı ıv 

32 Metafizik 
33 lskender 
34 Kadın ve sosyalizm 1 
35 Dcmokrit 
36 Dinler tarihi 
37 Filozofi \'e sanat 
38 Etika 
39 Hc>raklit 
40 Ruhi m.ucizckr 
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Polonya 
Tayyareleri 
lmanga için ciddi 
bir tehlikedir/ 

arp vukuunda Leh tayyareleri, 
lrnanyaya harp kudretini veren 

HABER - Akpm Postan 

1 
Devlet Denizyolları işletme Umum 

Müdürlüğü llanlare ----31 Temmuzdan 7 Ağustosa kadar mıhtalif 
hatlara kalkan vapurların isimleri, kalkı' giin 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtamlar. 
Karadeniz hattına - Sah 12 de (Tarı), Perşembe 12 de (.Karade

niz), Pazar 16 da (Tırhan). Galata rıhtımın. 
dan. 

Bartın hattına - Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (Antal. 
ya). Sirkeci rıhtımından. 

tzr.11t hattma - Sah. Pcı~mbe ve Pazar 9,30 da (Uğur). Top. 
hene rıhtımından. 

1t :ia.u; a hattına - Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 de (Sus) 
sistemi vapurlardan biri. Cumartesi ayrıca 

13.30 da ve Pazar 20 de (Marakaz). Çarçam. 
ba postası Tophane rıhtımından ve diğer pos. 
talar Galata rıhtımından. 

3andırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve cuma 8.15 de (!la

anayi mıntakalarındaki 
rakaz). ayrıca Çarşamba 20 de (Antalya), 
Cumartesi 20 de (Bursa}, CMarakaz) Galata 

fabrika- nhtımmdan, diğerleri Tophane nhtnnmdan. 
ı •(arnbign hattına - Salı ve Cuma 19 da (Bartın). Tophane nh

tımından. ları felce uğratabilir tmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Kemal), Cumartesi 15 de 

(Baş tarafı 7 c:de) (Saadet). Sirkeci rıhtımından. 

~daj 
fnaıh:~dde bilhassa demir ,.e kömür de boldur. Fakat bütün bu 
ehde rtyetıerc ve Lehistanın yeniden dirilmek için sarfettiği 
ıs \te rağmen bu memlekette büyük bir eksik vardır: '.\lütebas 

Para.. 

tzmir sürat hattına - Pazar 11 de (F.ge). Galata rıhtımından. 
Mersin hattına - Salı 10 da (Çanakkale), cuma 10 da (Mer. 

sin). Sirkeci rıhtımından. (5733) 
NOT: 

biı~nu~ için Lehistanın kendi eksiklerini tamamiyle ikmal c· 
r. o:ı Çok giiçtiir. Lehistanın hariçten yardıma ihtiyacı var· 

tınelıd Ya rnUttcfikleri yahut da Amerika bu hususta yardın: 

Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda 
telefon numaraları yazılı Acentelerden öğrenilir. 

Karaköy Acenteliği - Karaköy, KöprÜb8.§ı 42362 
Galata Acenteliği - Galata, İstanbul Mıntaka 40133 

ır. 

ndel~histan hükiameti, ha\'a kuV\'etlerini harbin devamı takJi 
k\iy u kuvvetlerde açılacak rahneleri de düşünerek şimdid'·n 
l"i lt.:y~ Wl§ınakla beraber, bir harp vukuu halinde bu eksik· 

Liman Reisliği binası altında. 
Sirkeci Acenteligi - Sirkeci, Yolcu salonu 22140 

ft. ~adan dR tamamlayabileceğini hesaba katmış olsa gerek 
Urıu ~hista.n bir harp vukuu takdirinde müttefiklerinden her 
ıkıtrbı uru görecektir. Çünkü Lehistana yardım etmek mütte· 

111 hayatı menfaatleri icabıdır. 

~ 

I - Keşif, şartname \"e plan mucibince idaremizin Kastamonud~ 
. aptrracağı idare bina ı kapalı zarı usulile ekc;iltmere konmuştur. 

ay~ kuwetleri !xkımmdan Lehistana en müessir ve en ko 
u,h. \it ı yapabilecek devlet, şark komşusu Rusya olacaktır. 

~ol boı <lefa Leblatan fllolannın biltiln tayyareci ihtiyaçlarını 
o-er tar S1ayacalr kadar mUtehassuı tayyareciye maliktir. Di 

ıı ~:!t~ Rus ra genü oprnklannda bol insan membalann· 
ltıltl111 ad~ ~ereJC deniiden. ka'l'a:da:n v~ Htıva'd4n taarruz etm 

II - Keşif bedeli 23.692.45 mu\•akkat teminatı 1776.93 liradır. 

III - Eksiltme 7/VIIJ 939 pazarte i günü saat 15 de Istanbuld;; 
abataşta Levazım ve Müba)aat ~ubcsindeki alım komi yonu:1da 

f:ıpilac.aktır. 

ulrrıayan mıntakalarda istediğı ka~ar f'&'bdki kural>!tir. 'IV - KPc;f f, sartname ve p1An-1ar lier gün le\'atım şubesi 'Teme -
;ınden \e İzmir, Ankara, Kastamonu ba~mlidiirlüklerinden 118 kuru:: 
mukabilinde alınabilir. 

l:lt\ 
Uke!ll ı.ırnı menfaat Leh ordusunun tayyare kuwctlcrinin çok 

ı~arl!rneı olınasm1 icap ettirecektir. Çünkü Leh ordusu ancak 
lll(J Jt ~Uvvcu sayesinde bulunduğu Stratejik mevkiin kıyme · 
,;,.a.re~a.de edebilir. \'istül vadilerinde teşkil edilecek her yeni 
ır 1tıııtt üo~u sulh istiycnlere sulhun muhafazası yolunda yeni 

Venr. 

Te~ISIJ.f.EHt 

~urtttln Gtnçdur \t 
arkıdaf)arı 31 lem • 

muı pazartr f ak~a. 

nıı S:ıkızağaC'ı !\lıllı. 

\udi tı~ :ıırosuncf. 

~AOt Ti K • HAl.tDl 

•ı~kJn fştlrakile J 

ığusıo salı günü ok 

)aını sı.ı:ıt 21,30 d 

l'alı im Altıntcpt 
'· cı;iııdc f'ATOS vodıııl 

~Akil kitabevi 
1 

u,., ~ 
e Yaran tercümt 
külliyata 

ıı ıo 
Go İlllna Mrı iV 

rıo baba 
10 

13 Deltlıtın 
tı~b.tlı.ı PaüıoloJUıı (>( 

tııae r tellerı , . 
~.. rea dUğOmu 6C 
s ı.n ıuuu, atı m 7~ •ırıı'ln· t 1 Saıdet 51 11 1.attat.Uı 

ÇOc:ıııı 3( 
htııı au,ürt~n!er 6• 
ltt ve reı.ere 31 

l:"cı.ad u kalmadı 

V - Münakasaya girecekler mühürlü ~eklif mektubunu kanuni 
\·esaikle yüzde 7,5 güvenme parJc;ı makbuz veya banka teminat mek -
tubunu \ e şartnamesinin F. fıkra ında bildirilen vesikayı ihtiva ede . 
cek olan kapalı zarflannı ihale saat inden bir saat evvel m~zkur komis
ron ba~kanlığına n ·buz mukabilinde \ermeleri ilan olunur. (5305) 
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halkı krallarının arkasından gi. 
diyorlardı. 

Kral av zamanları hazırlık 

için girdiği av o:laı;rna doğru 
gitti. 

Büyük ve müstatil salonun 
kapısından çıhc;ağı sırada ar· 
kasından gelen saray halkını se
lamlayıp eliyle yalnız kalmak 
istediğini anlattı ve herkes da. 
ğI!dı. 

Kral yalnız kaldıktan sonra 
kızlarının dairesine uzayan ko· 
ridorda yavaş yavaş yürüyerek 
onların bulundukları o::lalar ö· 
nüne varınca durdu. 

Lüiz dö Franıu hatırladı. Ol. 
<lukça yüksek bir sesle kendi 
kendine söylendi: 

- İçlerinde bir iyisi vardı ... 
) da gitti. 

Kalanlara karşı büyük bir ha 
karet olan bu sözlerden sonra 
oda kaprsının perdesi açılarak 

üç genç aes birden : 
- Tetekkilr ederiz, baba .. 

di~ bağırdılar .. 
Kral, pmdi kızlarının kar§ı

sında bulunuyordu. 
Kral üç kızının büyüğü olan 

madam Adelayte döndü: 
- Sen misin Lok diye söy. 

lendi. İster kız ister kızma .. Ben 
doğrusunu söyledim .. 

Madam Viktuar: 
- Evet bize yeni Nr ıey lSğ· 

retmiş olmadınız, sizin Lüizi 

daima terc;ih ettiğinizi zaten bi
lirdik, cevabını verdi. 

Kral öbür kızına döndü : 
- Şif, ıdedi, doğru söyledin •• 
Madam Sofi müdahale etti: 
- Lüizi bize tercihte sebep 

ne !acaba?. 
Kral sade bir tavırla: 
- Çünkü, dedi, Lüiz beni üz. 

mezdi .. 
So!i güldü~ 

- Merak etmeyiniz, sizi üze
cektir .. 

- Neden biliyorsun Gray ?. 
Yoksa Lüiz giderken size esra
rını haber mi ver.:ii ?. Eger böy. 
le ise çok şaşarnn. Çiinkü seıli 
hiç sevmezdi .. 

Sofi gene gükiü: 
- Evet, ben de ona pek gü

zel mukabele ederdim. 
- Biribirinizle kavga ediniz, 

saçlarınızı kopannız, ne yapar -
sanız yapınız bu size aittir, an. 
cak aranızda sulh temin etmek 
için beni rahataız etmcyinu ... 
Fakat Gray, bu biçare Lüizin be
ni naaıl üzeceğini anlamak is
terdim. 

Bu sder Sofi öbür kardeıle. 
rile beraber cevap verdi: 

- Lüizin sizi nasıl üzeceğini 

ı.oruyorsunuz? Şimdi anlata· 
yım: Lüiz. iste.diği \"e lüzµm gör 
düğü zaman kolayca aavu§ahil· 
mek için knpn·a yakın bulunan 
bir kcltuk saı":lalyesint oturdu .. 

15 

DAllJ.\'lUKSG:K 
rAiZ, DAl-IA EYi 
ŞAR.TLAR. T~MiN ro~~ 

WOLANTS~ BANK-UNi NY. 
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Kalem sahipleri, yaptıfımız 

fenalıkları, derhal haber alarak 
ve görerek ahaliye anlatıyorlar, 
şimdi ahali biz:eri görünc:c, kaş· 
larını çatıyor, zatı hapnetane • 
niz oğlunuzu evlendiriyonunuz, 
eski vakitte Mari Dötriş oğlu· 

nu evlendirdiği zaman Paris 
şehri, prenses Mari Tereze mıl
yonlarca hediye takdim etti. 
Şimdi bilakis hediye şöyle dur
sun gelininizi buraya getirme· 
ğe tahsis eylediğiniz arabaların 
mesarifini tcsvıye edebilmek 
için vergileri tahsilde şr.Idetle 

harekete mecbur oluyorsunuz ... 
Çoktanbcri din adamları kral 
için Allaha dua etmemeğe alış -
trlar, arazi asilzadelere verilmiş, 
imtiyazlar kalmamış, hazine 
bomboş, bunları hisseden ra
hipler ahalinin saadeti için dua
ya başladılar. Elhasıl kralım, si
zin bildiğiniz ve gördüğünüz 

halde duyıdugunuz acıdan dola· 
yı kimseye bıldinnek ve söyle· 
mtk istemediğiniz şeyleri siı:e 
töylcmek, hatırlatmak icap eder 
mi:•. 

K.arde§lerimiz 
k. ıllar bundan 
dostlugumuz için 
:ekabet ederlerdi. 

olan diğer 

evvel bizim 
biribirleriyle 

Şimdi bizden yüz çevirJilcr ... 
Si?ı:l dört kızınız, Fransa kralı
nın kızlan evl.nemdiier. Hai· 
buki, Almanyada yirr.ıi, 1ngil · 

terede Uç, Rusyada on altı evle
necek prens var. Bu hesapta 
akrabalanmız olan İspanya ve 
Napoli bunlara dahil değil!. 

Ol Babacığım, ben kendim 
için &Öylemiyorum, ben §ikayet 
etmem, benim böyle kalmam 
kendim için bir" saadettir, çpnkü 
iş~c serbestim. çünkü ben ailem
cen hiç biri için lanm değjlim .. ... 
Cünkü ben şimdi giderek inzi· 
vada, tenhada kendi kendime 
ıbadet ederek sizin ve yeğenimin 
i.aşmdan bu müthi§ fırtmayı, 

uzaktan gördüğüm korkunç 
yıldınmı çevirmek için Allaha 
3ua (dcbiJcceğim .. 

- Kızım korkuların, kurun· 
::ıiarın sana vaziyeti hakikaten 
fena gösteriyor .. 

- Babacığım, vaktiyle bU
tün felaketleri hükümdarlarına 
haber veren keramet fahibi 
prensesi hatırlayınız.. O <la be
nim gibi babasına, kardeşine 

muharebeyi, yangını, harabiyi 
olmadan evvel haber vermişti. 
Fakat babası, karde§i bu ha
berlere karşı gülüyorlardı, ona 
budala diyorlardı. Bana ôylc 
muamele etmeyin babacıgım, 

kendinize dikkat ediniz.. Düşu 

nünüz ..... 
Kral kollannı göğsü üzerin. 

de kavuşturou ve ba§ını cgdi: 
- Kızım, dedi, bara lttf'Jl 

pek siddctH bir lisan kullanr· 
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Saç eksiri 

m 
Saçları besler, kök

lerini kuvvetlendi
rir, dökülmesini ön. 
ler, kepekleri eiderir. 

;ngiliz Kanzuk 

Eczanesi 

Beyoğlu İstanbul 

li l\ B E R - Akşam PostaSl 

._ ' J. . i. İ ~ ' " l 1 ! 'r' 

Her şeyde tasarruf caiz olabilir, 
fak at çocuklanmızın sıhhatinde asta ! 

zaman en iyi sevleri veriniz 
'• 

Oç aylıktan itibaren vermek başta gelir 

FOSFATiN 
en m ükemmel çocuk gı dasıdır 

FO S FATi N 
r enksiz ynn:ıklan pembeleştirir 

FO SFATiN 

31 TEMMUZ - 1939 

POSTAi.Ani 

l'urkiye Hndyosu - Ankara Rad 

DALGA UZUNJ.UGU 

Hi48 m. 182 Kc/s. 120 Kw. 1 
Q. J0,74 m. JjJ9:i Kc/s. 20 Kw. 'f. 
I'. 31, 70 ın. 9 Hi5 Kc/s. 20 Kw. 

TÜHKlYE SAATlYI.E 

31-7-39 Pazartesi 
12.30 Program. 12.35 Türk ııı 

gı - PJ. 13 Memleket saat ayarı. 
jans ve meteoroloji h:ımerleri. 

14 Müzik Karışık program -

19 Progr:ım. 19.05 ~füzik Scnf 
pliıklar).( 19.30 Türk müziği 
heyeti).( 20.15 Milli musikilere 
4 üncü konuşma Fin musikisi - Jl 

"I b 1 Bedi Yönetken).( 20.30 Memleket 
ı e ea enen çocuk ~--ınlh c{l.nlı ve da.ima. •ı ~~:-!t!.ll!!~~~~~ı~~~~-,.,,_,,~-1rt~·-;-:::'"':":..,"::*:'.':"~·:---·~~--ı...;; 

FOSFATIN Fransadan gelir, Al: E lrri. 20.50 Tiirk ıııiiziği: 1 - ı.c 
llıc:ız ş:ırkı • Neşem emelim. 2 

939 Resimli Haf t 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftal ı k gazetesidir 

F O A T t N F:ıizcnin - Acem :ışirnn ş:ırkı • J{ 
halim diye) im. 3 - NeyT.en nıı 

' 

11111 - Suzln:ık şarkı - 1-fnl li dcıtı 
4 - Sultaniycgiıh peşrevi. 6 -

~~~~n eczane ve bütün bakkallarda vardır ~:"~:.~"~·,~·~:~;·~· ~~:.·:.;,61 
~ _...... ı~ır semai - Nihan ellim seni. 1 

Kcın:ın t.ıksimi. 8 - Lemi - Sull' 
~cg:ılı şarkı - nılıkç:ı ı;c~·en guııl 
!I - Lemi - Feralıfez:ı ~arkı -
lrndi b:ışıın dün gece. 10 - Arif 
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nıyorsun, bu söylediğin felaket. 
lcrin, ahalinin çektiği sefaletin 
faili, sebebi ben miyim?. 

- Bunu ldüş.ünmekten beni 
Allah korusun! Fakat bu sefalet. 
fclciket içinde bulunduğumuz 

zamandır .. Siz de hepimiz gibi is
temiyerek yuvarlanıp gidiyorsu. 
nuz, düşmanlarınız, asrmızda 

olduğu için her şey! size isnat e
diyorlar. Dinle baba.. dinle ... 
Kraliyete karşı söylenen en ufak 
bir sözü dışarıda nasıl bir şevkle 
alkıştıyorlar ! Dikkat eldiniz, ge· 
ccleri ahali. küçük merdivenler • 
den, tavan aralarından zevk i
çinde indikleri halde, sarayın bü
~iık, geniş ve süslü merdivenleri 
uzorinde çıt bile olmuyor, vak_ 
tile saraylarda hüküm süren 
neş'c §İmdi hayal olmuş, saray 
halkı ahali ile birleşmiş, bizden 
ayrı olarak zevk ve safa ediyor
lar. Bizsiz eğleniyorlar, eğlen

celc,fr::Je biz bulunursak neş'ele_ 
ri kaçıyor, yüzlerinde keder gö· 
ıiılüyor. 

Genç kız burada salonun öbür 
taraflarında duranlara döndü ve 
Jcveım etti: 

- Güzel gençler. dilber ka
.cnnlar, sevininiz., şarkr söyle, 
yirıiz, mcs"ud olunuz! Kendinizi 
u utunuz 1 Ben sizi bura':la ra
tı:ıtsrz ediyorum, or:ıcl:ı size: biz
:n t ederim, bura1a siz bana fe
na görünmekten, beni muztarip 

etmekten korkarak sesinizi ke. 
siyordunuz; orada dua ederim .• 
Evet ıbütün kalbim ile kral için, 
kar deşlcdm için, yeğenlerim 

için, bütün Fransa ahalisi için, 
kalbimin bütün kuvvet ve arzu
siylc sevdiğim halk için dua ede. 
rım. 

Kral kederli kederli düşün
dükten soma: 

- Kızım, dedi, rica ederim be
ni bırakma, hiç olmazsa böyle 
bir zamanda beni yalnız bırak

ma ... Bütün kalbimi parça parça 
ettiniz .. 

Genç kız babasının elini tut. 
,.tu ve muhabbetle gözlerini on 
beşinci Lüinin yüzüne dikti: 

- Hayır, baba, hayır dedi, bu 
sarayda artık bir saat bile kal
mam .. Hayır, dua etmenin, yal
varmanın zamanıdır. Siz henüz 
gençsiniz, çocuklarım seven bir 
babasınız. Sizin mes'uij olmanız 
için benim kurban olmam, rahat 
etmeniz için benim fedakar ol
mam lazımdır. 

Kral kızını kucakladı ve 
ağlar gibi : 

- Lüiz, dedi, bizimle beraber 
kal, aramızda bulun, yalvarırım 
gitme, hu fikirden vazgeç .. 

Kız, israr ediyordu: 
-"- Benim hiikiıını:tim hu diin. 

yada değildir. Allahaısmarla:hk 

baba ... B ugUn s ize söylediğim 

JOZEF B.\LS 1\:-.ro 219 

şeyler on senedenberi vicdanımı 
cziy, rdu. Bunların ağır yükü be
ni boğuyor.du. Allahaısmarladık. 
Ben memnunen gidiyorum, ba
kınız ne kadar bahtiyarım,. işte 

gülüyorum. Bir §eye üzülmüyo • 
rum .. 

- Kızım benim için mi üzül_ 
~üyorsun ?. 

- O ! Eğer sizi bir daha 
görmiyecek olsay'Jım çok üzü
lürdüm .. Fakat siz arasıra Sen 
Denize gelirsiniz, beni bütün 
bü~i.:n unutmazsınız .. 

- O! Kat'iyyen ! Hiç bir za
man unutmam!. 

- Müteessir olmayınız baba. 
cığım, herkes bizim bu ayrılıgı

rnızın uzun olacağını anlamasın

lar, kızkardeşlerimin henüz bir 
şeyden haberleri yok... Yalnız 

hizmetimde bulunan kadınlar bi
Jiyorlar .. Sekiz gündenberi bü. 
tün hazırlıklarımı yaptım .. An -
cak manastırın agır ve büyük ka
pıları iizerime kapandıktan son
ra gidişimin haberi duyulmasını 
istiyorum. K:ıpılar kapanırken 

9kardıkları gürültü beni dünya 
ı_!Ü::illtülerini işitmekten kurta
racaktır. 

Kral, kızının yüzünde göı1:'1ü

giı metanet, gôtlcrindc okudugu 
azim ve ciddiyet clolayısiylc bu 
J:.ıı JI J:ın kut'iyyen v.ı geçıııi -
yeeegini anladı. 

Mademki kızı sarayı terkede-

cekti. gürültüsüz, patırdısız git. 
mcsi müraccahtı. 

Kral biraz düşür Jüktcn sonra 
kızının manastıra gitmek, sarayı 
terketme k hakkındaki kararın -
dan adeta menun oldu. 

Çünkü bir hükümdara, bir ba
baya layık olmıyan scfahct ve 
rcziiane alemlerini daima tenkit 
eden Lüizi.ı uzaklaşması ona 
meydanı serbest bırakacak, ar. 
tık düşünmeden istedigi gibi 
zevk ve safa el:lebilecek idi. 

Kral söylendi : 
- Kızım mademki istiyor

sun, ve bu kadar israr ediyor
sun, öyle olsun, şimdiye kadar 
senden zerre kadar incinmemiş 
olan babanın duası iizerin.de o. 
larak selametle git .. 

- Llıtfcn elinizi veriniz de 
öpeyim .. Beni unutmayınız . 

Prensesin bu kararını duya· 
rak yavaş yavaş salona toplan -
mış olan saray halkının muha
faza eylcı:likleri derin sükiınet 

arasında, güzel prensesin son 
defa ecdadının resimleri önüne 
gi.derek onları uzun uzun sey • 
rctmcsi cidden göriilccek bir 
mazaraydı. 

Liıiz dö Frans ccı.:ladına böy
lece veda ettikten ı;onra kııpıva 

doğru yiirüdU. Kral kızıı:ı. b
pıya k~dar tc yi etti. 

Sonra derhal geri döndiı. Tc! 
rifat usulune uyarak, saray 

• Sult:ırıi) egiıh s:ız semaisi. 21.30 11 

ıuışma (Doktorun sa:ıli). 21.4:> 
'l<'lı pliıklar - H. 21.50 Müzik ( 
lisller - Pi.). 22 Müzik (Kiiçük 
.l·str:ı - ~ef: Necip Aşkın) 1 - ~ 
•.ıcherncgg - Viyan:ının caıl 

:! - Jlcrnıann Dost:ıl - Marş. 3 
ı.ıiııt - S:ıens - Knlıraın:ııılar ııt• 
ı Beetlıovcn - Dir do la. 5 - ıf 
ıelıneıder - Tirol ıl:ığl11rınııı 
.ırkı 'c daıısl:ırındnn ııolpııri. 6 
ı.ııınrrcd - Bir k:ırn:ırnl hüh11sı 

IPI ınczzo. 7 - l>rigo - Esnıer:ıldll 
l'liııdcn :ığır vals - :\o. 3. 23 
,.ıns lıabcrlerı, zir:ı:ıl, esham, ı•" 
t, k:ıııılıiyn - nukut hors:ısı ( ri' 

.!!J.!!fl Müzik (C.ızh:ıııd - JI.). 2:1· 

.! 1 \'arın ki ıırogr:ını. 

1-8-39 Salı 

12.30 program. 
1,iği: 1 - l.lüzza':? pcşrc,·i. 2 -

1 mel lrsoyun - Huzz:ıın şarkı • l 
rıııda kalsın. 3 - Huzzanı şar 
.·azrlcııdi lnhı alem. 4 - Tal> 
ı - Hakıın - Hüzz:ıın şarkı - ~(j 
ııın hir gizli elem oldu. 6 -

lnr türkü - Aşkımızda ıluı;·in• 
i - Hnlk türkii'iii - Bııgiin n)ııl 
lordLi. 13 ~lenılckct s:ı.ıl :ı~ıırı, 
c ınctcorolojl hnbcrlcrl. 1 :tt5 • 
luzik (l\ıırışık ı>rogr:ım - J>I.) • .ı 

Hl Prosr:ıın. l!J,Oj Müzik (v 
11111.l k • Pi.) 19.:ıo Tiırk ın iız i ,ı ( t 
.ılrlerinden örnekler). 19.45, • 
ıtlziği (K:ırışık progr.ım). 20.t:> 
.uşın:ı. 211.30 Memleket sa:ıt ayıır• 
.ıns \ c meteoroloji haherlcri. 
ı'urk nıuziği ( ı..ı:ısik progı :ıııı). ı~ 
.oım~ın:ı (Yercnı hakkında - 1)01 lıılıit Tiımcrk:ııı l:ır:ıfıntlan). j 
,eşeli pl;°ıkl.ır. il. :!l.50 (\liııık 
ılı~! - Pi.). 2:! ~liizık ( ı\id:ı O 

111111 lıir kı.,1111 • T;:ıl.ı1ım cdcıı: 
1 llrılı Yon,'\ krıı). :!3 Son :ıJ:ı05 

·ı lı·ri, 7.ir.ı.ıt, ,.,lı.1111, ı.ılı\ ıl.il, il 
\il • 111L11t lıOr'i:t\I (rı~atl. .. 

\lıit.lk (Cuzb.ıııd - 1'1.). 23.&5 -
Y.ırıııl,i progr:ını. 


