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Avrupa harp arefesinde l'iti? 
Lehistan 
halinde 

Danzigin Almanyaya ilhak edilmesine razı olmadığını, Fransa ve 
bildirmiş bulunuyorlar. Almanya ise • 

ışe müdahale edeceklerini 
vazgeçmediğir:li ilan ediyor. 

lngiltere bir tecavüz 
bu vaziyete rağmen 
nasd kurtulacak ? Danzigden Avrupa bu korkunç çıkmazdan 

, .. ~.,....,... ~-, .. v+ve>TOVV ........ e.,TTT 

tarihini Hitler Ilh k 
teshil edecek 

Londra, Paris ve Varşovanın 
müşterek bir teşebbüste 
bulunmaları muhtemel ... 
Da zige sevkiyat 

devam ediyor 
Paris, 3 - Berlin, Varşova ve Danzigdeki kuvvatlerini arttırdık -ı Danzigin muhtelif yerlerindeki 

Danzigden gelen son hal.ıerlere gö- ları ve seyyah sıfatiyle l1cr gün yüz köprüler tahk~ edilclikt~n başka, 
re vaziyet büliln ciddiyetiyle ka _ lercc Almanın D:ı.nzige akrn ettik.. 1 seyah sıfatile gıden hakiki askerle 
ranlık ve her an Danzigin Alınan- leri variddir. (Devamı 4 üncüde) 
Ynya ilhaka kulkışılmnsıyla bir har. Bunların sırtlarında ta.şıd1kları 
bin patlak \'ereceği mahiyette te- seyyah çantaları içinde, yalnız yi -
ltıkki edilmektedir. ı yccek ye içecekleri, sırtlarına geçL 

Bunun böyle olduğunu anlatan recekleri göml~kkri değil , t am bir 
haberlerin başında, Almanlarınharb neferinin teçhizatı mevcuttur. 

Edirnekapı mezarlığında 

Bi r ölünün altın 
di şl erini sökmüşler 

Bu korkunç iş le alakalı görülen bir 
adan1 hakkında tahkikat yapıhyor 

Edirnekapr mezarlığında bazı ö· 
lülerin ağızlarından altın di5leri sö-

külerek aşırıldığı anla)ılmıştrr. Bu 
işte alakadar olduğu zannedilen 
liasan adlı biri hakkında dün tah

kikata ba~lanmıştır. Son olarak bir 

buçuk ay e\·vel Edirnckapı kabris
tanına gömülen bir kadının mezarı 
açılmış \'e ö~:.inün alt çenesindeki 
altın diJe:i çıh1-•'-nışt~r. 

!ki gün e\'\'Cl mczarr ziyarete gi

den ölünün ailesi, toprafhn yeni a· 

çıldığmı gö~lercn dağınıklıktan 

~üpheyc dü)erck jandarmaya müra
caat etmişlerdir. ı Bunun üzerine 
mezarcıya kadının gömüldüğü yer 
açtırılmış ye ölünün altın dişlerinin 
verinde me,•cut olmadığı görülmüş

tür. Jandam1a, IIasandan başka 
bu isle alakadar bulunanları mey · 
dana· çıkarmak için şikayetleri göze 
nünde tutarak araştırmalara giriş
mi5tir. Bu mesele üzerine mezar
lığa getirilen bir ölünün altın diş· 
!eri, böyle bir sirkat hadisesi ihti· 
malini önlemek için ailesi tarafın· 

dan alınarak götürülmü5tür. 

~Kartarıar 

cenkleşiyor 
f Büyük harpte Türk tayya-
, recilerinin kahramanlığı 

Yazan: R ahmi Y AGIZ 

Süveyş 
kanalı 

Müdafaa haline 
konulacak 

Kahire 3 _(Hususi), - Elehram 
gazetesine göre Mısır hükOmeti, 
Süveyş kanalını müdafaa haline 
koymak için kanal şirketile müza
kereye girişmiştir. 

Safye binası 
tahkikatı 

Bayar henüz 
gelmedi 

Refi 
Adliyeye 

Satye binası hadisesi. dolayısiy
le, suçlu olarak sorguya çekilmek 
üzere dördüncü sorgu hakimliği 
tarafından bugün adliyeye .davet 

( Deııamı 4 ünriide J 

_,_,,,,~.._._ .• 
Siyasi lıavadaki gergin vaziyet Parisin 11ianzaras1r1ı değiştirmektedir. Geçen gün Parislilerı:, Tıarp esnasında 
nasıl tedbir almak lfizımgcldiğini öğretmek üzere, başvekil Daladyenin de hazır bulımduğ14 bir güsteriş 

yapılmıştır. Ön tarafta gördiiğiiniiz ô.let, gelen tayyarelerin mevkiini tayin etmeğe yarıyor. Ortadaki <ilet. 
irtifa tayinine .)'arıyor. Ve diğer aletler ayni zamanda çalışı;•or. DaTıa ilerde bir ses aleti göriiWyor ki, bu 
harikulade icat vasıtasilc tayyarelerin hangi istikametten yaklaştığı giirültilsünden keşfedilmektedir. 

bir ''Tehlikeli 
günde yaşıyoruz,, 

lngiliz Başvekili radyoda bir nutuk 
söyledi ve Krahn bir mesajını okudu 

Londra, 2 (A.A.) - Bugünkü 
milli hizmet tezahürü münasebeti-

Bugün 

41~ 
Sayfadır 

le, Başvekil Çemberlayn, akşam 
üzeri radyo ile neşredilen bir nu. 
tuk söylemiştir. 

Başvekil, evvela, modern har· 
bin mazide milletlerin yalnız silah 
le kuvvetlerinin iştirak ettiği an-

ÇERÇEVE 
~ 

laşmazlrklarla kıyas edilemiyecc
ğini ve modern harbde bizzat si
villerin de ilk safta yer alacağım 
tebarüz ettirmiş ve demiştir ki: 
"- Her vatandaşın vazifesi, 

(Devamı 4 iinciide) 

Vaziyet 
Avusturya ve Çckm,Jornk:r a. dın·aıannm üstüne ~ığ gibi kaygısız 

düııcn Almanya, Do.nzig meselesinin yarubal)mda. frenlere hasmı;:, du
rm·ermiştir. Çünkü adamakıllı aıılamıştır ki Danzig meselesi, bugü. 
ııe kadar hallettiği dıwalarılan miicerrcd öl!;üyle daha Iıaflf görünse 
de ilk cebir miidalıalcsi ıı.clımında. harbi koparacaktır. Yoksa A lman

ya, harekete giriştiği tarzda dcYnm etmek ~artiylc 13imdlye kaılar D:ın

zig i~ini tasfiye etnwk boreunclayılı. Du balamdan Alman rejimi, 
milletine a~ıkç:ı. Ye;) o. gi:dice ettiği bir ,-a.:ıd meyzuumln ilk defa ı.:ııı

fa ılüşmiiş oluyor. 
İtalya, Alman iradesinin bir ( cmri\'aki) halinde teccllisiııden 

sonra, ıstırablı bir üsllıb iı: inde efendisine uymaktan, aldığt emirleri 
yerine getirmekten ve mulmdder glinii beklemekten başka bir hü,·iyet 
tcnı,.ıı e!miyor. 

Vaziyet billiir gibi scffaf. Ilundan bö~ le Almanlarm en küı:ük 
mikyasta harekete kalkı~ınal:ırı, harbi bütün clch5etile ~öıc aJmı~ \'C 

ılaYet etmiş olmalannm ifadesi yerine geçecek. Şiiphesiz ki büyük 
:t.iyafct e dayet rdilr nlcr de reel <'eY:ıbı , ·crmlycceklcr. 

Baş sorgu: 

Artık at!L<'aj;'l herhangi bir ıul ımm harb demek ola.t'aj:;'1T11 havrı 

;rnn Almanya o aclmu ataral< mı, yoksa attığı kadarına ran o!Aıp ot u. 
racak mı? 

Bence, o adımı atacak. Çi.inkü hu hususta iı;-eriyc ve d ı~arıya 

1.:ar~ı faahlıiid :ılt ı mla. J<:s:ısc-n bundan sonra g~ecek her saniye ra
kibinin lehinde ' ~ kendisinin al<.•ylıi ııdcdir. 

Yani Almanya. şeanwtli n<lııııı atacnk.,:ı derhal atma~·a, yahut o 
:ıılımı atmak imkanına hrr an biraz daha ~ akmüan \'Clla ctıneğe ıııee. 

bur . 

Uzun bir tetkik neticesinde hazırlanmış olan bu eser, Umumi 
harple Türk tayyarecilc~i tarafından göster ilen akıllar durdu
rucu kahramanlıkların şimdiye kadar yazılmamı§ en heye. 

ca;:ılı safha1:ı:-ını anlatıyor. 

ı Çarşamba günü HABER'de okumağa 
başlıyacaksınız 

.....,....,.vvv..rv-v...,~.r...rv....,,.....,.vv~v~v'vV~~ 

Son zamanlarda lJ olanda ordusu, dahiyane denebilecek bir !ıeşif te bu· 
lımmpştur. Bu keşif, ağaçlara ı/ina mitten kuşak ıal:maktır. Bu kuşak· 
lar har P csıwswda {lfe;;lenerel: bin lcrte ağa cm lıiıclen llcıırilmesini, 
binnetice mekanize bir diişman ordusumm ilerlcmesi11i )'aı•aşlatmağı 
temin edecrktir. 

1939 yaz H~ soıılıahannda Ahnanlar<lan bir ~ürrıriz bf'kl cdi~iıut 

1,a)deılcrck yazınım hm& yerin~ ~elmlt bnhmuyonım. Bakalır.ı hUl
sder hrnt yıı.hnM mt, tfo~rur:u mn ~ı'-:nıı.rıı.k. Mnrnt.11n ot.:::ıyc'lı yııhn

rılığı binuliden,kabullcnirtlim. 

Necib Fazıl J\JSAI\VRt.'T\ 



Ct:MHURlYET 
Nadir Nadi, İtalyan gazetelerinin 

hakkımızda yazdıkları, ağır, terbiye 
ızce, ipe -sapa gelmez sözlere, Turk 
ınuharrirlerinin bunları ciddi, ma· 
kul birer idılia ve söz sanarak ayrı 

a) rı, birer birer cevap ''ermelel'inl 
ıfoğru hulııı:ı<lığını, çünkü bunlara j . 

lnnacnklar nra5ında 1tal)anlar değil, 
lıattü o ~ ıızı muharrirlerinin bile lıu· 
lunrııaılıltına kani oldufıınu söyli.re 
rıik şö;)le di)or: 

"Turkhenin aldığı son kararlar, 
onların son OmillerJni de kırdı, mah
\ ~li. Kendilerini kaybederek matbu· 
t vasıla ile mantıksız, Jnsicnmsız 

bir millet içinde olduAu gibi, bu telı 
ike karşısında araların.dnki meselele. 

ri unutarak müşterek düşmana knrş. 
cephe almak her şeyden enel va 
•:ınlarının istikb:ılini kurtarmaktır.,, 

\'AKİT 
Asım Us: "İtalya Hatay işine mü· 

.Jahale edecekmiş., başlıklı yazısın· 

da, Türk • Fransız anlatmasının bir 
nifter gibi, senelerdenberi ltaly:ınııı 
ıçinde bilyilyen düşmanlık çıbahıııı 

deldiğini ve kin, husumet ,., suikast 
ırinlerl fışkırttı#ını işaret ederek 
Messagero gazetesinin ~unları yazcı · 

/lını söylüyor: 

Denlzbankm Iağn De beraber L"ıttun \"llpurlann bacalarından D. 

ddlalarcln bulunmaları terbiye kai- "ltalyanın Halayın Türkiyeye 'c 

B. rllmuzlu fonlar sökWmllf n yer terine eski Seyrlsefaln ldarealılln 

ay yıldızlı fonu takılmıştır. Yakar dald resimde Trak \&puro bacasm
dald yeni fonuyla görWtlyor. 

kıuııp kavurmaktadır. OUndüzlerl ye bUhaMa life lsetlerl Ollllflfmu 
bir hale geldtil bu ıcttalerde, blrcolı kimseler rtbgirb ve gllgeU 7er
lerde uyku kestirmekten bqka çare bulamıyorlar. Yakardald nelmde, 
bir ,·apunıa gti\·ertalnde dealldea eaen rUsgirlara kartı bnapelerln 
gölı;eslne sıtmarak öğle uykus11na yatan iki htaDballu711 lirllyonu• 
naz . 

lerıne aykırı ııôzler kullanmaları r:ilmesi iJine müdahaleye hakkı var· 
la işte hundan ileri ııeliyor. Bu a- ılır. Bu hak umumi harpten sonra 
lamlara kızmasak da acısak daha i· Parlste kurulan sulh konferansına it· 
, i etmiş oluruz. Milletlerine karşı tirakten ileri ıelir.lklncl derecede bu 
'fıJ,J nclıkleri menıli~ et kendilerini konferans karralarına göre,ltalyanın 
cidden terletecek kadar buhrırnlı ııaf Türkiyeye alt topraklar üzerinde hak 
ı lnr gerlrmektedlr. Ne dl'nir, Allah kı vardır, 
l'nr.nnıl:mnı hayreylesin !" Bu itibarla Surlyeye alt bir kısım 

arazinin İtalyanın rıza ve muvafaka· 
't El'\I SABAH U alınmalmzın Tilrklyeye verilmesi 

il ilse) in Cahil Yalçın, buıQn'kll ya- Fransanın beynelmilel taahhiltlerlnl 
ıı~ınd:ı, l\ulgaristanla mihver devlet· lhlAI etmekten başka bir teY delll-
1 rinln vaziyetini tetkik etmektedir. dlr.,. 
Jl":- Jıalyan muharririnin Butıarlsta· Muharrir bunları yazan ltalyan mu 
nı zi)·nret ettikten sonra yaıdılı bir harrlrinln ıaliba umun:ıt harpten son 
111 kaledr: "Sofya pek iyi bilir ki bu· ra uyuyarak daha buıün uyandılını 
1(1Jnkü Avrupada fstlkbal, muahede- bu saman zarfında ıecen tr>·lerden 
namelerin tadillne a.'leyblar plillok· haberi olmadılını, Türklyenln Sevr 
r ~i hodkAmlılına kartı mevki almıf muahedeslle delil, bizzat ltalyanla· 
olan tadil taraftarı adaletindedir,. rın da iftlrak ettikleri Lozan muahe· 
ozilnün ne dereceye ka&lr samimi 'lleslle yafadılı ve müstakil bir devlet 
olmadılını, hele ltalyanın tadil ta· olduğundan ıalll bulundutunu ltaret 
raflar olmaıta hl<: hakkı bulunma etllktrn sonra ıöyle s~ylilyor: 

Bir baftadanberl gün geçtikte ~lddetlnl arttıran sıcaklar lstanbulu 

• 

Çapa Kız muallim mektebinin 
yeni mezunlan 

bitirdikleri Dün muvaffakıyetle 
mekteplerinde çok güzel 

müsamere verdiler 
bir 

Kadıköy 
dökülen 

önlerinde 
çöpler 

Görülen mavnanın Belediyenin 
temizlik işleriyle alakası yokmuş 

dığı halde Almanlarla mesld\n bulu· "'Onun için bu İtalyan ıaıeteclsl 
nan Brenner havallslnln Jtalyaya ıı. Fransanın İskenderun sancalı Oze· 
ıakındnn ve Vilson prensiplerini tat rlndekl mandaterlik Yeyahut ltıal 
bik l'lmiyenler arasında bulunmuf bıkkını neden dolayı ltalyaya ddil Dün Çapadaki kıa mualllm mek. Sıral, Hikmet, Behiye Gökmen, 
Jdııjlunu gördükten sonra akıl erd'· de TOrklyeye devretllllnln sebeb Vl' teblnde mezunlar tarafmdan talebe Rana Kesedar, Mclihat Erkmen, 

rılemh ecc~ni kaydederek bu nzlye manasını bir türlü anlamıyor. G~llba veWerinE: ..ıir mll.lamere verilmiftir. Safiye, Muzaffer tlsan, FahrünnL 

29 haziran perşenbe günü 8,40 da sus olması ihtimali vardır. Mesele 
Adadan kalkan vapurdaki yolcula· tahkik edilmekte olup tekerrürün 
nn, vapur Kadıköy iskelesi ile Hay meydan verilmiyecektir . ., 
Jarpaşa dalgakıranı arasından ıe Ada plljlannda &örülen çöplere 

tı Bulııarların pek iyi blldllılerlnl ve bu lfte bir yanlıflık olmasına ibtımal Mllumereye iltlkW m&11ı ile bq
ııenc birkaç ıün evvel bir baıka ltal Yeriyor. ltalya bu IJe derhal müda· l&DJDJftır, Bundan sonra mezunlar-

h · ı in arıktan aç·•· Bul bale etmeli, yapılan hatalı hareket 

çerken o civarda bir mavnanın de· gelince: 
sa Narman, Fatma Tüzüner, Safi niıe çöp döktüğünü gördüklerim, Bunlar §İddetli lodos havalar 
naz .Zoroğlu, Muazzez Orhon, Sa- :uma günkü sayımızda yumı,tık. müteakip sahilden kopan deniz yo 
cide Emet, Nevzat GilnyUz, Mu. Belediye temizlik işleri müdürlü lunlan ile sulardan ibarettir. Ma· 
azzez Aydeniz, Melike Arkın, Sa ğü tarafından verilen izahata gön amafih Pendik ve Kartaldan veya 
bahat Erenel, Hüceste Şencan, >U mavnanın belediyenin çöp serv p!Aj muhiti ile bahrf merakipten d 
Muhibbe özgürel, Mukbile Aka:-ı- ile al~kası yoktur. ıize atılmış olan bir miktar çöpüı 

an mu :ırrır n .. ._ , dan Fikriye TUziner bir nutuk aöy-
arıq:ını hayat sahaları içinde ıös· tashih edilmelidir, dlJor. , 
t>rdıR.:nden hııberd:ır olduklarını Messaıaro muharririnin Musollnl- lemif, daha aonra Fahrinin ldaresin 

Itabanlar için "bayat sahasının., o yl böyle bir ffe müdahaleye tetvlk deki orkMtra muhtelit parçalar 
asaı s:ıhalnrının sakinleri Te hl· etmekle, ne demrk, ne yapmak iste- çalmqtır. Talebelerden mUreklı:eb 
imlerince bir .. memat .sahası,. ola- dllinl tabii bllemiyonız .• Yalnız Mu bir lı:oro da muhtelif parçalar aöy. 
atını pek iyi ldrlk edecek vaılyette ıolinlnin ltalyan gazetecisi gibi son lemlftir. 
bulunacnklarını s~ylernekte •e neli· ylnnl yıllık hayatını uykuda seçir Bu arada talebeler tarafından 

ıNu, ~habaThakt Oknat,NRaife BEerkay, Verilen izahatta §t>yle illve edili· 'llija gelmiş olması ihtimali varit 
ezı e o ma , a11ye vran. im kl beraber denize lrecelc 

cede şöyle demektedir: memiş o1duRnnu pek iyi biliyoruz ve 
"Hi:r.irrı k:ına:ıtlmlzce tı:ılyan entri· bu gibi mtıdahale te,ebbilslerlnden 
tarı Sor>·ada kendlııine mflsalt ze· Tllrk mPJelln"1 ye Tirlıir• cumburi· 

nin bulamaz. Balkanlar mllştcırek bir yetinin asla korkusu olmadılını ıe· 

oynanan Gagavuz danaı ile zeybek 
ve Kq4ve slhl IDltll JoyünJar bU
~ bir takdir uyandırmıetır. 

Ş k. E di N" h E yor: 0 a 8 1 
soy, ev ıye r nç, ..:z et r· 6 939 arih'nd ~ ~ın-ı rahat ect~•- mahi tt . . "29- - t ı e ~ mavna- ,ncu'+an !iZ ~ ye 
tekın, Perıhan tlıu. Nevin s,f. u;rn 1 ıı • l'HP · d '# d..,.:ı .. r "' cak --ı b" k 

Z •·h Ada E 1 E lan ı;aaf ı ı e 1o arasınaa enıze ~6tNır. ve an seıJQUn ır 
man, eu a er, m ne ge ak' 1 b'l' 

ehfilte karşısındadırlar. :Vatanperver ne pek iyi i>ıı~ni cie talimfn edi
Ba1"anlıların ilk nzllesl, tablatl tek yoruz . ., 

F · ç buk M ı=h ö b 8çılmı'1ardır. -B.uJı ününde v ı o a ı ır." 
evzıye a , e " at z a~, . . . . * * • 

Rebia Sevengin, Fahamet Elmen, tevsık edılmı~tır. 
ramehmet tarafından yazılan (Fat- Fikriye Alpay, Semiha Erduran, 29-6-939 günü hava poyraıd~.' Biı cuma günkü yamnı?'ia bütü 

En IOn mualllmlerden Vecihe Ka-

Burada yerleşen 
Arnavud 

mültecileri 
Arnatııtluğun ltalyaıılar t&rafm. 

dan işgali üzerine memleketimlze 

iltica eden Arnavutlarm bir ktBDU 
burada yerlefllleie karar ver
mielerdir. 

Franeaya giden Arnavut kralı 
Ahmet Zogonun niabeyal prena Ce 

lll Zogo da burada kalanlar ara -
aındadır. Prens Celll Şiolide bir ev 
tutarak ailealle birlikte tqmmıftır. 

Draç cephesinde bir mUddet t
Wyanlara kartı koyan kuvvetleri 
idare eden Arnavut kumandtınla 

nndan Abbas Kupl ve arkadqı Şl
yak, emniyet tetkllltı tefi Kurt 

lkutl Yeşilköyde bir köık kirala -

JDlflardır. Bunlar kat'l hattı hare
ketlerini, kralm buraya avdetinden 
aonra kendisinden alacaklan tali • 
ınatla tesbit edeceklerdir. 

Japonlar Suriyeyi 
bizde san1yorlar l 

tanbul ticaret odasına garib bir 
Uraeaat yapılmtftır. 

Bunlar, Suriyenln hlll TUrklye 
sınde oldufunu zannederek ti

r t odasından Suriye haltkmda 
rsadi malumat istemişlerdir. 

-o 
ilkokul 

mezunları 

ma" adlı 3 perdelik komedi tem.sil Güzin, Uslu, Şadiye Gilrıu, ZekL 6 çöp mavnasını çeke~ .romorkor bir vapur halkının gözü önünde va. 
lzmif klor edilmlftir. Temıilde rol alan genç ye Tunguç, Muazzez Ycşilkaya, Hayırsızadaya kadar gıtmı~ ve muh ki olan bu çöp dökme itinin beledi 

lmlarm hepai bllyllk muvaffakıyet Muazzez Önal, Cahl:te Ercan, Hli· teviyatmı orada boşaltmıştır. Bu da yece yapıldığını ileri sürmüş deği! 
fabrikası ıöetermltlerdir. Temsllin bitmesin ıibe Germiyan, Ayıe özdek, Naz- gösterir ki 8,42 de zörülen mavna- dik. Sahilden birkaç metre ött>y 

1 t k d b 1 den sonra davetliler talebelerin e- miye Artebil, Didar Süer, Fah. nın belediye ile bir alfil<ası yoktur. böyle mavna dolusu çöp veya 1 
n•aa a ya m a a• an• &erleriyle doJU Olan diJtla Ve DÜJA IJ d d .. "'l" h d""ken kt'm Olursa OlSUO buna man V v ~ "' rlinniaa Gillerman, Mahnur Türk· ~ay arpaşa a goru up ayvan o 

masma karar Y8rİldİ lalonlannı gezmillerdir. kan Nuriye Tükel, Mediha Ba,el, hlşesi dolu olduğu zannedilen mav olmak lbundır. 
Sümerbank, ikinci beş yıllık sana Mekteb bu ıene ıos mezun ver- Feriha Metel, Seniye Yeşilkya, nanın barsak nakliyatına veya ekle -------------· 

yi programına dahil edilmit iken bi ~tir. Mesunlardan btrço~ ~uh- Semire Doğuer. salih olmıyan etlerin nakline mah· Bog" az içi dönüşü 
· · ı.... llık al f b telif mekteblere tayin edılDUi bu. 
nncı ""'i1 yı programa ınan a ıunmaktadır • • Pazar günleri halk için 
rikalara ait etüdlerini ikmal etmiş Mektebd . b yıl olanla- Zeyrekte b 1 r evı n 
ve bunlardan ilkini te§kil edecek rm illmle;~&rdır·mezun çok azaph oluyor 
klor fabrikasının in§Clsma başlan- ' Dün havanın çıok 11cak ve güıe 
masına karar vermiştir. Mezunlann iaimleri t h t b ç o· • kt • • olması bütün tehir halkım sayfiy~ 

Klor fabrikasının yapılan etüdler Adile Işıkıaçan, Vasfiye özköy, a a o şu u yerlerine ve bilhassa deniz kenarla 
neticesinde Iırnitte inşasına karar İhsan Diken, Hatice Edis, Mela- nna dökmüştür. Filorya fimdiy 

verilmiştir. Bu suretle lmıit kör- hat Peaay, Nasire Belgen, Mediha Yedi kadın bahçeye dücfü, kadar görülmemit derecede kalaba 
rezı.ndekı' fabrikalar manzumesine tnal, Samia YUkıel, Güzin Ulgür, "I 'de k :ı._ 

lık olmu§ ve Sirkeci n esucu bile 
bir büyük fabrika daha iltihak ede- Naciye Çolakham, Sabire Aypak, içlerinden beşi yaralandı miktarı 30 bini geçmi§tir. Ak 
_,,..1.r. Yapılan hesaplar lzmitte Muazzez BUyilkevin, tımet Bil. _,__ ed 
\;C\L dönU§ün<te Çauuec en muhtelif 
klor fabrikasının in§Clatile buna mü kay, Münevver ölçer, Nezihe Bil· Dün akşam üzeri Zeyrekte bir e· ! Su sırada evde bulunan kadınlar il~ve trenleri kaldırmak me.cburi)·e-: 
teferri işlerin 569,800 liraya çıkaca· kay, Meva Tinkin, ŞekGre Eke- vin tahtabo;u çökmüş ve biri ağı.~ Jan yedisi bahçe üzerinde olan tah ti hasıl oimu~tur. 
~mı göstermiştir. Fabrikanın tesisa· can, Melihat Yücedal, Meveddet olmak üzere beş kişi muhtelif yeı · tabop çıkmış ve hadise de bu sıra· Adalar Anadolu \':ıkası ve Bola 
tı bu fiyata dahil ddildir. Güneıen, Perihan ~ztürk, Bo:tri. !erinden yaralarunı§tır. 1 da vukua gelmiştir. Yedi kadın ça· . i dP- kalabalık oİmu,tur. Bilha 

Iırnit klor fabrikasının süratle ~~i K~~=:"M!'U:ıl~u~:::: ~~- HA<lise mevlut okunurken olmuş- tır çatır yıkılan tahtaboşla birlikte ~ç ~yerdtki ıwara çok ral~ 
inpatı matlOp olduğundan bu aym .., . S b . ç il B dla tur. MevUlt sırasında yedi kadın 1 bahçeye yuvarlanmışlardır. gösterilmi•tir. YaJnıı bilhassa . . ih l . . lm man raız, a nye ey ıen, e v 
17 sınde mpat a esının yapı a- T" N' t ş F riha tahtabofa çıkmış fakat bu kadar Derhal itfaiyeye haber verilmiı vıe "~an dönen halle it'k~!tlerde kif . urer, ıme engenç, e li.._. 

sı ~ukarrerdır... • . . Yalçın, Leman Boru, Mellhat iklete tahammül edemiyen tahta· gelen efrat tahta parç:ılan arasın miktarcia vapcr bwaır..amıı ve BU· 
Kımya sanayıının bu dk fabnk~- Sazak, Muaııt Dal, Refia Baron, bot birdenbire çökmü~tür. dan kazazedeleri çıkarmııtır. yükdere, Sarıyer tskclelerinde bin 

sına il§ve olar~ supe~osfat, kao!ın Nermin Heybeli, Abıen Kutat, Htdisenin oldulu ev Zeyrekte Ç'· Muhtelif yerleriqden yaralanan lerce halk muhtelif VBJ'lurlara alın 
ve kükürt tasfıye fab~an da ı~- Neıime Hızal, Halide Kaya, NL nili hamamda ibadethane 90kağm- beş kişi Haseki hastanesine kaldın! nuyarak saatlerce bekletilmiıtir. B 
P olunacaktır. Bu fabnkalara aıt met Sınoplu, Aliye Yozıan, Ha· da kilise camiinin yanında 33 numa mıştır. Bunlardan Şis§ ismindek: na sebeb liman memı:rinnnın vapur 
etüdler de yapılmış ve yapılmakta sibe Alpaylaı&il, Niyazi Balkan, ralı evdir. Ev kabzımal Suphi ile kadının avaklanndaki yaralan alır lara istiab hadlerinden faıla yol 
bulunmaktadır. Sabahat Ta,an, Nihal Akün, Ni- Şahap ve Akif kardejlere aittir. Ev- dır. · binmesine müasade etmemeleridir 

Bu fabrikalarla birinci beş yılhlr met tlter, Ulviye Telin, Nezihe ı:le bir sünnet düğünü yapılmış ve Emine, Hamide, Sabiha ve Arobi Bu sıkıntı l stinye, Yeniköy ve E· 
o:anayi programı evvelce m•lkarrer Cebe, Hadiye Kocuk, Muazzez ;onra da mevlQt okutturulmuştur. imıindeki kadınla!ın yaraları hafif mirgAn gibi aşağı iskelelerde daha 
şeklinden daha geniş mikyasta ta Sarıkaya, Nimet Enıinıoy, Safiye tir. Tahtabosla birlikte bahçeye yu· ziy~de kendini S?0s•ermi1 ve bura 
uıxkuk etmiş olar.aktı-. Akar, Mevhibe Şeren, Mebrlike Tonton amca . !:tra!'1 diğer iki kadına da hiçbir !arda biriken halk ~a~ .~ı 

Mahkum olan 
üfürükçü 

OztUrk, Kadriye Gürer, Zehra maske il "CY ohıamı~tır. Polis Mdise tahki· gelen \apu.rlara bındınlmemıştır. 
bir Kölctay. !~atına baıl;nu!l.tır. Bu yüzden birçok hldiseler olmu 

Yapr Nezihe Çulpan, Bedia baloda · geç vakit ilave vapurlar tedarik 

Bursada "Asrl hoca!,. diye kendi· 
Samsun, 2 (A. A.) - Merkez-

sine ad takmış olan Ahmet Hilmi
ekı 12 ilk okulu bitiren 216 tuz, 

dilerek halle köprüye getirilebilmiş· 
--o-

o erkek talebeye diplomalan me- nin büyüdllük, üfürükçülük, mus· 
ın1ıe d~tıım11tır. Bunun akL 'cac;ıhk. kayıptan haber vermek gib' 
d yavrular tabur halinde Ata- muhtelif on bir suçtan Bursa asliye 

w1- Pi .. teleü koy _ ceza mahkemesinde devam eden mu 
tar, lokak!an dolduran halkm hakeme!i nihayet bitmiı ve suçlu 
lan uumda neıe içinde nv- ilç ay hapee ve 5.0 lira para cezası· 

lar yu\i&larma dönmUtlerdlr. na mahkfun olmu§tur. 

Kızılay haftası 
Bugün Kmlay haftasmm Qçün 

günüdür. Dün hafta milrwebetil 
muhtelif yerlerde halka propaganda 
temsilleri verilmlt. Kmlaym harpte 
ve sulhteki rarcbmlan tebarüz etti· 
rilmiıtfr. 
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?f,atJata daic: 

Şahadetname 
y EN! barem layihası dolayısi 

H A 8 E R - Akıam Poıtass 

Çin ve Japon paraları 
arasında da harp var ! 

İngiltere Tiyençinde Japonyaya boyun eğerse 
yalnız şimali Çindeki ticaret hakkından vazgeç
miş değil, ayni zamanda., Japonyanın istilasını fi
ilen tanıyarak, Çinin mukavemetini zayıflatmış 
olur. 

Yazan· IFre©le llJHFOcey 
Uzak şarkta.ki seyahatlerlle meşhur İngiliz muharriri: 

Gerek Japon ordusu erkanı, ge- [nü yüksek bir fiatla alarak yar -
rek Japon hükumeti lngilterenin · dımda bulunuyor. 
Japonyanm şarki Asyadaki yeni İngiltere ve Amerika Çin mali
nizarnmda onunla beraber "iş bir- yesine bu şekilde yardım ediyorlar, 
Jıği,, ne mecbur edilmesi lazımgel- çünkü oradaki ticaret ve müessese 
diğine karar vermiş bulunuyorlar. !erini ancak bu suretle himaye e-

Hatta. Japon ordu erkanı İngiL debileceklerini dilşilnliyorlar. 
terenin, federal ihtiyat bankası Bu harb içindeki harbde Japon. 
banknotları zararına olarak Çin ya, kendisinin karşılıksız kağıt pa
dolarlannı takviye etmesine niba - rasını, bir yen bloku meydana gc
yet vermesi ltizumunu işaret etmiş- tirmek maksadile, şlınaU Çinde ge-
tir. çirmeye çalıştı. Bu suretle, bir ta_ 

Uzak şarktaki son vaziyeti bu - raftan kendi&ne lazım olan ham 
nunla izah edebiliriz. maddeleri temin edebildiği gibi, bir 

Japonya iki senedenberi Çinde i- taraftan da Çinin bütün harici ti. 

lanı harbsiz bir harb yapıyor. Fa. caretini kendisine mal etmiş ola -
kat bu silahlı harb daha evvelden caktı. 

mali sahada yapılmış olan harble Bu teşebbüs, kısmen Çinlilerin 
beraber devam etmektedir. yalnız kendi paralarına kıymet ver 

....••.................................................................•........................ 
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Körfez· denizciliğimtzde 
ilerleıne hamlelerine açız l 

Yazan : M. DALKILIÇ 
YVELK1 glin Akdeııizin şanh milleti Tilrkiye, Akdenizin ta.. 
. cı olan hlaııbuld:ı. şanh denizciliğinj tcs'ld etti. Bu münıı. 

sebetlc biraz soğuk dfü;se clalli, ha.<ısasiyet Ye sa.adetlerlnln en 
yüksek fı.nmı ya~atlıkları !)U anda dHekleri hoş görürler diye, shil 
denizcllerimiıe ~ine istanbuhın deniz banliyösüne ait küı:ük, fakat 
bizar edici derc.lierini ha!rrla.tmak istiyoruz. 

İstanbul hallu, İst:ı.nbulu örrn iç deniz hatlarındaki sh"il de
nizciliğimizden lıiçbir 1.aınan tam m.'\nasiyle memnun olmamıştır. 

i~t.e denizcilerimizin bir milyona Jakın İstanbul halkına, Akdenizln 
tacr olan ht:ı.nbulda bu s:ın<lcti tattınnalarmı isityoruz. Bu saadet 
ki, ~ayet küçük himmctlcrlt", falmt ancak a.<ılı:ı.nca bir azlmle yara• 
hlabilir. 

~üphesiz Iloğaıa, HaliC'c \'C 1.alova • Adalar hatlarına ı,liyen 
nıin.imini körfez gemilerimizin süratleri hiçbir denizclınizl ha.fakau_ 
dan \ 'C yeisten kurtaramaz. İstanbul halkına dıı. asla bir deniz 
~ehı'inin halkı olm:ıl< Aaa.deti ıli tattırmamıştır. Bu, süratli \apur. 
ları ya.ptrrnııık ,·eya yapmak, da!ta bir müddet, mes'ut denizci rü
yalarımız repertu\'an i9indc kalncaktır, l•alsın. 

Fa.kat: 
Şu dünyanın en güzel körfez denizleri olan İstanbul denizle

rindeki küçücük 'apurlarunJ:tı birer deniz tra.ım·ayı olmıüd:an kur
taramaz mıyu? .. 

Biraz disiplin, biraz körfez seyrüsefcrlerlnde teknikçllik, biraz 1 
zabtı rıı.bt ve çok a.5k, çok ciddiyetten başka da hiçbir ~ey liizmı de. : 
ğildir. 1 

le açılan şahadetname bahsi 
henüz kapanmadı. Zannederim kim 
se şahadetnamenin büsbütün lü· 
zumsuz olduğunu ileri sürmüyor; 
ancak bazıları ona bü,·ük bir ehem· 
tniyet \'erilmesini, on~ mutlak bir 
kıymet ölçüsü saymağı doğru bul· 
muror ve hakiki ehliyeti bir kağı· 
dı~. değil, şahsın iş ba~mda göstere· 
c:gı meziyetlerin isbat ettiğini söy
luyorlar. Buna itiraz etmek kabil 
değildir: ~ahadetnarneli,hem de bir
kaç Yüksek mektepten sahadetna· 
nleli nice kimseler vardır ki herhan· 
gi bir işte derhal acizleri meydana 
çıkar. Şahadetname istidadın, zeka· 
nın, şah'.'>i kabiliyetin yerini tuta· Bugün Japonlar Çin mukavc _ 
maz. Buna mukabil, devamlı bir metini kolay kolay yıkamryacakla -
tahsil görmemiş kimseler arasında rını anlaymca, bir taraftan da mali 
d · 1 · vaziyetleri glinden güne fenala.ş -

meleri ve, şimali Çinde vaziyete 
Japon ordularından daha faz.la M
kim olan çete harbleri dolayısile, 
kısmen Tiyençindeki İngiliz banka
larının faaliyeti ve lngilterenin Çi. 
ne verdiği kredi sayesinde akim 
kaldı. 

Kör!ez rnpurlarmıızm o hıncalımç Ye karmakanşık H~ utançlı İ 
ka.laba.lıkla.rı ayıptır. Bilet sı\tarken bilet makinesi ayni zamanda. ' 
her npura. nekaclar müşteri girdiğini sayabiJmelidir. Deniz tram_ • 
·va.yları ı;ıekUnde ayald& ve yüzlerinden hakaret dökülen insanlar ı 

bırakıhnalıdır, ! 

a, ış erıni n ehli olduklarım isbat 
etmiş insanlar çoktur. maya başlayınca bu mali muharebe 

ı; birinci derece bir ehemmiyet aldı. 

Niçin ofobilslerde bu mecburiyet var da., daha bilyllk tehlike, 1 
azı:ı.b ve milli hlcab yerleri olan ,-11.purlanmızda. bu rezalet devam 1 

d .d ,, • c er gı er.... f 
2\"için süratinden ve ,·akitten kazanmak için beş tane otom&• i 

tik iskele tedarik edilmez de İstanbul ahalisi npurlıLl'Ina hi.l& orta- ; 
çı:ı.ğ kadirgalarmm atma iskeleleriyle dolup boşanırlar!.. ı· 

"'akat şöyle bir sual sormak ka-
hi ldir: "Devamlı bir tahsil görme- Yabancı memleketlerin menfaat-
c1i~i halde ~hsi istidadı sayesinde !eri de işte bu, Yuan (Çin parası) 

na karşı yen (Japon parası) ara • 
nuvaffak olan adam, bir üniversite 

İngiliz bankaları, Japonyanm 

ı· smdaki harble zarar görüyor. 
<1 ı3iplininden geçseydi acaba daha 

"federal ihtiyat bankası,, tarafın _ 
dan çıkarılan dolarları kabul etme
diler. 

Niı:in bütün körfez gemilerimiz, dünyanın en güzel sulannda 
sıı.lmarak dolaştık.lan zaman şehre n ruha bedii bir renk Hı heye• 1 
can katacak bir ~eki.ide beyaza. boyanmııs değillerdJr de hi.li. kara 
mavnalar görüoüşlerlni muhafaza. ederler? •• 

· !ngiltereyle Amerikan birleşik 
ı!eri gidemez miydi? üni\'ersite tah· devletleri bu harbde Çine esaslı yar 
rili zeka"ı, kabiliyeti olmıyana zeka dımlarda bulundular. İngiltere bu 
ve kabiliyet veremez; fakat mevcut yardımı martta Çin bankasına 5 
o'.an zeka ve kabiliyeti bir kat daha milyon sterlinlik bir kredi vermek. 
inkişaf ettirmez mi?,, Bu suale: le yaptı, Amerika da Çin gümüşü. 
''Hayır, ünirersite tahsili hiçbir za· 

Tabii, Çinli tilccarlar da hangi pa 
raya itimatları varsa o para muka
bilinde satış yapıyorlar. Bu da Ti
yençindeki ecnebi bankalarının ka.. 
bul ettiği paradır, mukabilinde an. 
cak Japon parası alınabilecek de -
ğersiz bb:- para değil. 

İsYeçten, Hollandaclan, Almanyaclan, hatta Yugoslavyadan ge. 
len Uca.ret \'apurlarmı nefis renkleriyle limanmnzda görmüyorlar 
mıT 

tnan zeka \'e kabiliyeti inkişaf ettir
mez, bilakis söndürür,, şeklinde bir 
cevap vermek zannederim kabil de
ğildir, çünkü ellerindeki şahadetna· 
meye rağmen çok temiz \'e çok bü· 
Yük işler görmüş adamların bulun· 
duğu inkar edilemez. O halde yeni 
barem layihasının c::ahadetnameli-

~ 

lere temin ettiği imtiyazları, esasen 

biliyeti olmadığı halde elinde bir 
şahadetnarnesi bulunanın da korun· 
ması lazımdır; hü;;nüniyet gösterip 
cemiyete hayırlı bir adam olmak 
istemiş ve bunun için elinden gele· 
ni yapmış; esasen kabiliyeti yoksa 
bu, kendi kabahati değildir. Bir 
cemiyette parlak bir zekası, büyük 
bir istidadı olmıyan hüsnüniyet sa
hibi insanların da korunması, onla· 
rın da ilerlemesi esbabrnrn hazırlan 
masr lazımdır. Bir cemiyet yalnız 

zeki ve istidatlı im;anlardan rnüte· 
şekkil değildir; ötekilerin de yaşa· 
mak,mümkün olduğu kadar refah is 
temek hakları vardır.Hersahada de· 
ğil,fakat birçok sahalarda çalı~ak, 
hüsnüniyet göstermek zekadan, isti· 
dattan, kabiliyetten daha büyük bi· 
rer meziyettir. Onların da çok te· 
sadüf edilir ,.e kolay şeyler olduğu 

Japonya, Çinlilerin mali sabada 
gösterdikleri mukavemete karşı 

bir tedbir düşünmüş ve Japon pa -
rası ile satmalmmamış mollarm 
Çinden dışan çrkanlmasmı menet -
miştir. Fakat bunda da Japonlar 
umduklarni.ı bulamamışlardır, çiln • 
kü Tiyençin gümrükleri Fransız 

imtiyazlı mıntalı:asma aittir. 

Bunun üzerine Japonlar, kendi _ 

Ilepsl beyaz renge boyanmış, gıcır gıcır, temiz körfez vo.purl&. 
rmırzdıı., sinirlenmeden, Tilrl' olduğumuza gurur '\'e vlcda.n hadan i 
duya.rak ve dünyanın bu en dilber denlzlelml eğilip öpmek Jştly&k- 1 
larlyJe içlerimiz titrlyerek seyahat ctmekt:en niçin mabrwnuzf.. f 

Bu körfez denJzdliğimlz niı:tn ruhu ve hassasiyeti çok yilk- f 
selmJş İstanbul ballmım tıekiimüJtinü asla takip etmemiş, Türk tek- : 
nik ve medeniyetinin hmyla. bir türlü yürümez, deniz ıstırab cende. i 
releri halinden kurtulmaz olmuşlardır?.. ~ 

Ne Akay, ne Denizbankm tahakkuk ettiremediği bu kUçUcük ~ 
himmetleri, deniz bayramlarmm derln lmdsiyetlerl hürmetine, yeni E 

Münakalat Vekaletimizden arhk dileriz. i . 
• Körfez denizciliğimizde ilerleme hamlelerine ~ız. 5 ..•...........•................................. ·---·---·-·-------·-

!erinin ihtiyacı olan ecnebi parası- Çinli var. Hepsini birer birer öldü_ 
nın kendi bankalarına değil, yabacr mek güç bir mesele. 

de ortadan kaldırmak lhtima.lleri 
vardır. 

bankalara girdiğini görerek son de Bir milleti, her bankanın kabul 
rece hlddetleniyorlardr. Öyle ya, ettiği para yerine milbadele kabi -
kan ve para dökerek aldıkları yer- liyeti olıruyan bir parayı kullan
lerde ticarete hakim olamadıktan maya mecbur etmek, Çinde ccne _ 
sonra, bu zaferin faydası nerede ka biler imtiyazlı haklardan istifade 
hyordu? ettikleri müddetçe, Japon ordusu -

nun başaramıyacağı bir iştir. 

Çete kuvvetleri bugün, Japon kıt 
alarmın biri.biriyle münasebatıru te_ 
ınin edecek yolları tutmuş bulunu
yor. Bu kuvvetler Çin parasıyla AL 
lih alamıyacak olursa çok zayıf 

\'aziyete düşerler. 

meziyet sahibi alanlan, o meziyet
lerini inki!::afa davet dive kabul ede· 
biliriz. $ahadetnameyi .kafi bir hüc· 
cet saymayın, pekala! Fakat bu ba
his üzerinde fazla ısrar etmeyin: 
çünkü sözlerinizin, şahadetnameyi 
büsbütün yermek diye karşılanma· 
sı, hiçbir tah~il görmemiş adamın -
sırf bu tahsilsizliği yüzünden - ken· 
dine bir paye verme~e kalkması da 
tnümkündür. Şahadetname kafi bii 
hüccet değildir; fakat şahadetname· 
sizlik de bir meziyet de~ildir. 
Sayıyorlar: "Şu romancı şahadet· nu zannetmiyelim. 

Şüphesiz Japonlar, "tedavülden 
kaldırılmış,, parayla, yani Çin pa. 
rasryla alışveriş eden Çinlileri son 
derece ağır 
Fakat şimali 

cezalara çarpabilirler. 

.Japonlar İngilizlere ~imali Çin 
istilalarını tanıtabilir \'e Mr. Çcm
berlayn hükfunetini bitaraf bıra -
kabilirlerse Çin çete kuvvetlerini 

Çinde çete kuvvetleri Japonları 

son derece meşgul ediyor, onların 

işgal ettikleri yerlerde bUkfımet 

kurmalarına, idareyi ellerine alma-
namesizdir, bu c;air c::ahadetnamesiz
d.ir, hatta fala; ali~ şahadetname
Sizdir!., lyi, fakat şairlerden, roman 
cılardan, alimlerden, sanatkarlar
dan değil, memurlardan bahseclili· 
Yor. İşin içinde yalnız yaşmr başı· 
nı almış, ~ördüğü işlerle kabiliyeti· 
ni ~sbat etmiş kimseler yok, daha 
Yenı Yetişmiş, daha doğrusu yetişe· 
c:ek olan, ilk memuriyetini istiyen 
gençler de var. Şahadetnamesi olllll· 
ran falan romancının kı,·metini sim 
di ı;;ö,·1· • b'l• . ~. 

~ J 1) e ı ıyorsunuz; fakat o, ılk 

yazıl~~ını :razmağa başladığr zaman 
J;endısıne: "Aferin! mademki yük 
~ek tahsil ıı:örmedin, 0 halde sen mu 
hakkak büyük romancı olursun!,. 
diyebilir miydiniz? Bunun içindir 
ki bir işe talip olan iki ~ençten, e· 
!inde bir şahadetnamesi olanını öte
kine tercih etmek tabiidir. 

Peyami Safa, Ser>er Bedi imzasi· 
le yazdı~r bir mizah yazı<:ında alay 
~diyor: "Şahadetname taraftarları 
şunu söyliyebilirlcr: Kabiliyetli in· 
san nasıl olsa kendine bir iş bulur: 
o halde biz ötekileri, kabiliyet yeri
ııc ellerinde şahadetnamcleri bulu
TI'.lnları korumalıyız., diyor. (Y .ıırsı 
.,;mdi önümde de~il, hatmmda kal· 
dı~ı gibi naklediyorum.) Tabii: ka-

Nurullah ATAÇ 

lstanbul lagımlar1 değil, 
lağımlar ~stanbulu ! 

G 
AZETF~LERlN yazdığına. göre me,·. 
sim sıcaklarının başlaması münıw;e

betiyle lıerhangi bir tifo salgını ihtimali
nin önünil almak liı<'re belediye hıfzıssıh. 
ha ldare~i tedbirler alıyor. 

Bu haberi 'eren bir gazete şö)·Je dl-

yor: 
Tifonun başlıca imilleri a.çık-ta kalan 

Iiiğımlardır. 

Haliç , .e Marmara. sahHlerinin birçok 
nokta.la.rmcla a~ıktıı. kalan yüzlerce lağım 
, ıı.rdır. En kcc;lf oldukları mmta.Jta Kasnn. 
ııa.şa dert"!lnln ağundakl lağım.dır ki dal· 
mi bir tehlike lıalindedlr. Bundan başka. 
Halicin Ayrnnsaray, Fener, Yemiş saldlle
rincle de böyle Hiğnnla.r ,·ardır. 

l\lannara sahillerine gelince Çatalkapı. 
dan \'cdlkulc.>~e kadar bu sahil ba..,tan ha· 
~a lağımlarla doludur. 

liadıköy l<ıkele<ıi eh armda, Moda \e 
Bostancıda. da denizin bazı kısnniarı la. 
ğım sulariyJc kirlenmektedir. Ne buyru. 

ıur·r 

Galiba istıınbuldıı. 

bir lD.ğım yok! .. 

açıkta. kalmamış 

Çin de milyonlarca 

Çenberleme - Çemberleyin -
Çemberlemeyin ! 

8 U toltallter deYlcflerde bir (çem. 
bcrlcnmc) iddiasıdır gidiyor. 

Ne yapılsa: 

- Bizi ı;emberllyorsunuz!. Bu çember
lenmedfr! 

Deyip duruyorlar. Acaba. bütün bu id. 
dialar 1nıı;illz başnkilinin adı, ingili1.<'e tc· 
liiffuzu \ 'C türlı:ço manasının ittiLııklJc: 

- Çcmb<'rlcyin ! 
Oluşundan mı? .. 

Şimdi do Türk • Fransız ittifakı :ıkte_ 
dildi. l\lih\ er politika<'ıları a(e5 
yorlar. 

pü<;l<ürü· 

G:ırlbi nerNle: İtalyan gazctrleri bu 
sder Türl< • f>'ransız ittifakının da italp· 
ya karsı bir (çcmbc.>rleme) olduğunu iddia 
edlyorlamıı~ ..• 

İnsan hayret e•lcr: 

Jlu ıniln er poliill<a<'ıları çembeTICme. 
ilen bu kadar neye korkuyorlar sankl! •• 

( Det•amı 14 ı'incüde) 

Onlarm bu icldialarrnıı. kim aldırış eder 
ki? .. 

Zira: 
Bu politikaeralnn ne çemb<'r atlıı.mış 

Jns:ınlar olduklarım zaten dünya biliyor. 

• • • 

Tıbbi apartmanların tahdidi ! 

Y APILAN istatistiklere göre ünh-er
. site talebe sayısr memleketimizde 

ı.:ünden güne artmakta. Bu, memleketin 
fohsil hayatı ,·e ma.arl.f bakrmından insanı 
elbette nwmnun edecek bir lıaber. 

Jcal<at gazetelerin yaıdığma gör<ı Unl
\'ersitc idaresi talebe fazlalığı lrn.rşı"lıncla. 

imkii.n nispetinde tedbirler almaktadır. Bu 
nrnda. şö~·Je bir karar ,·ermiş: Ünümüztle
ki cl<"rs senesinden itibaren bilhassa. tıb 

fnkiiltesine ı:iirecek talebe mlkdan kat'i 
olarak tahclid Nlilecek ! •• 

I>csenizc ki: 

Birçok ateşli gençlerimiz güzide bir 
meslekten olacakları gibi ara.da. bazı koCft. 
kora sıhhi apartıman kur.ı.caklarm t'8, h1:ı1>1 
rü~·alarına, Yeda! .. 

Mim. 

Düşündüğüm gibi: 

Fransız 
hakkında 

ihtilali 
çıkan 

bir yazı 
münasebetiyte 
Ya:ıan: SUAD DERVIŞ 

Fransız ihtilalinin yüz 
yıl dönümü münasebetiyle 
da ve bütün dünyada bu 

ellinci 
Fram,a 
ihtilfüi 

anlatır, tahlil eder mahiyette bir 
sürü yazılar yazılıyor. 

Türk matbuatı her nedense biı
tün dünya mikyasın:la çok m:.i!1iın 
bir tarih hadisesi olan bu ihtilalia 
yüz ellinci yıldönümüne diğer 

memleket gazetelerinin verdiği ~·· 

hemmiyeti atfetmemektedir. Ara· 
da bir bu mevzu üzerinde şum, 
da burada çıkan iki buçuk S<!tır
lık bazı yazılar da ya muharrirle
rinin siyasi telakkilerinin 18 in::i 

asırdan da geri kalmış olması yü 

zünden, yahut ta böyle bir mcvı;u 
üzerinde şahsi bir fikri olacak ka· 

dar kültür sahibi bulunmayıp ec
nebi lisanlarda okuduğu muhtelif 
telakkilerdeki muharrirlerin tc.si.· 
ri altında kaldıkları için falsolu 
ve yanlış gör-üşlerlc dolu olarak 
çıkıyor. 

Bu yazılar arasında ben, 28 • 

6 • 939 tarihli Cumhuriyet gazete 
sinin "Hadiseler arasın!da,, başlık
lı sütununda Peyami Safanııı 

yazdığı: ''Fransız ihtilalinin dost· 
ları ve düşmanları,, serlevhalı Iık· 
rayı bahis mevzuu etmek istiyo· 
rum. 

Muharrir Peyami Safanm fı:...

rası aşağr yukarı şöyle hülasa e· 
dilebilir: 

"Yüz ellinci yıldönümü Fra.r 
sız ihtilalinin başma çiçek ve t;ı~ 

yağdırıyor, buketlerin kenarın· 

dan sarkan kordelfilar Ustündcki 
hürriyet, müsavat ve Uhuvvet yal· 
~:hzı en az 18 inci asır kadar eski 
<lir. 89 hatta Heriot için bile bir 
kürek mahkfununun gömleğindeki 
rakam gibi sadece bir çile sırası 

ifade ediyor. Hele Tardiu, Mour
ros gibi nasyonalistler ise bu inkı 
labın Robcıspiyerin, Marah'nın ve 
bütün inkılap ukalalarının mıdra
baz, kancık ve soysuzluğu üstüne 
Parisin bütün çöp kamyonlarını 

b~altryorlar. Koskoca ihtilalin 
kanlı bir şamatadan ibaret olduğu 
nu bugün en büyük gazetelerin, 
akademilerin, üniversitelerin ba· 
şmda bulunan şanlı, şöhretli Fran· 
sızlar ilddia ediyorlar. Onlar, yüz 
elJi sene gecikmiş bir milli pi~· 

manhğı temsil ederlerken, ihtilal· 
cilcr onlara "alçak faşistler,, di· 
yarlar. Fransız ihtilalinin manası 
kendisine hücum etmesini kabul 
değil, zımnen teşvik etmekle baş 
hyor. Bunun için bu ihtilalin tek 
gıdası kendi bünyesini yemekten 
başka bir şey değildir ve bu ba 
kımdan hürriyet, milletlerin kcn 
di kendilerini yemelerinlden ba§ka 
bir manaya gelmiyor. ihtilal de 
bu meş'um ziyafete kendi evlat· 
larıru yemekten başlamıştı. ,, 

Hukuku beşer beyannamesiyle 
asaleti ilga ederek, insanlar ara · 
sındaki farkı kaldıran büyük 
Fransız ihtilalinin hatırası yal. 
mz o zaman ve yalnız Fransa içi:ı 
değil, bütün insanlık tarihi için ta· 
ziz ederek anılmalıdır. Her dii~ii· 

nen insan ve fertlerine serbcı:t 

düşünce zevkini bahşetmiş olan 
insan cemiyetleri için bu böyle· 
dir. Hukuku beşer beyannamesi 
hükümleri insanlığı esaret ve ek 
rebeyliğin zorbalığından kurtaraı: 

kudretli bir yasadır. 
Ve bu insanlığın hürriyeti11c 

saldırmak isteyenler bugün dc
mevcut olduğu için bu hükümler 
kıymetlerini olduğu gibi muhafa· 
za etmektedirler. Bu itibarla 178'.) 

ihtilali yalnız Fransanın ıçtımai 

ve siyasi kurtuluşu bakımındaıı 

değil, bütün beşeriyet için mühi~ 
olan beynelmilel karakterler ta91" 
yan inkılaptır. Böyle olunca da 
telkin edilmek isteniWiği gibi piş-

(Lütfen sayfayı çctıir-
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" Tehlikeli 

"(Baştarafı 1 incide) 
memlekıetbı mUdafaaama yardım 

etmektir. Btı sebepledir ki sizler • 
den hepiniz.den, milli hizmette ne 
it yapa.bileceğiniz ve ne gibi bir 
rol oynayabileceğiniz soruldu. Siı; 

ler cevap verdiniz ve birkaç ay 
fçınde müdafaa kuvvetlerini bir 
milyon 250 bin gönüllü ile takvi
lc ettiniz. 

Milli hizmet gönüllülerinin 
,tssterdiği ferağat ve vatanper • 
verlik zihniyeti her türlü takdirin 
fe-vkindel:lir • B i r çoklarmız, 

vatana müessir hizmet için taliın 
görmek için istirahat ve tatil 
zamanlarınızı verdiniz. Geçen her 
gUn sivil müdafaa sahasında ye. 
ni terakkilere şahit olmaktadır. 
Başka sözler ilave edecek deği • 
llın, yalnız bu hususta majeste • 
n.in size hitap ede::ı bir mesajını 
okuyacağım.,, 

Burada Çemberlayn kralın 

kısa bir mesajını okumuştur. 
Kral bu mesajında, gerek kendi. 
sinin gerek kraliçenin bugün 
Hyde • Park'taki muhteşem ge. 
~it resmine iştirakten duydukla. 
n bUyUk memnuniyeti bildirmek 
te ve bu geçit reBminin vatanı 
her tilrlU ihtlınallere ha.ztr bu • 
lundurmak için bUtiln vatandaş . 
larm azmini gösterdiğini söyle • 
mektedir. Kral aynı zamanda gö. 
nilllülerin gösterdiği feragat ve 
:vatanperverlik zihniyeti karşı • 
amda hayranlığını da ifade et_ 
mektecllr. Kral bu mesajında, bu 
gönilllülerin kanlarını da unut _ 
ma.maktadır. Zira bunlar da ko. 
calarınm kendi yuvalarında ge. 
çirecekleri saatleri miııt hizmete 
t..ahsis etmelerine mUaaade et • 

manlıft icap ettiren batalı bir a
dım değildir 

8g rakamı ise bir kilrek mah
kQmunun sırtındaki çile sırası 

kieğildir. Fransız büyük ihtilali 
insanlık ve medeniyet tarihinin 
daima saygı ve hayranlıkla kayd
edeceği çok ileri bir adımdır. 

Hürriyet, müsavat ve Uhuvvet 
mefhumlarına gelince, onlar on 
sekizinci aaır kadar eski birer 
yaldız değildirler. Aktif olarak ilk 
defa 18 inci asırda ifaldesüıi Fraır 
aız ihtililinde bulan bu mefhum
lar; o zaman insanlık için ne ka· 
dar yeni ve zaruri/idiyse, aradan 
bir buçuk asırlık bir zaman geçti
ği halde bütün kuvvet ve partak
hğtnı muhafaza etmiı olan bu 
prensipler bugünkü insanlık me
deniyeti için de o kadar yeni, o· 
nun bekası ve gelitmesi balamın· 
dan o !derecede zaruridir. Mede
niyetin inkiıafına hız verecek o 
mühim kuvvetler.den biriai mu
hakkak ki tefekkür hürriyetidir, 
fikirlerin serbestçe ilin edile
bilmesidir. 

Bu zaruret insanlık cemiyetinin 
fimdiye kadar geçirdiği ömrü 
içitt ne kaldar kat'i ise, bugünkü 
hayatı için de aynen öyledir. 

Fransız ihtilali müdafaa ettiği 
yüksek prensipleri korumak için 
muhakkak ki zorlu mücadeleler 
etmişti. Mutlakiyetin ajanların.ı, 

kiliseye tiddet kullanmııtı. Esa· 
sen prensiplerine karşı gelenleri 
Jiddet kutlanarak susturamıyan 
bir inkılap paydar olamaz. Bu mü
cadelelerini muvaffakıyetle bap
ran ihtilal belki muayyen miktar
da feridleri feda eder. Fakat böy· 
le yapmakla milletin bütünlüğü 
için faydalı bir ig görür, onun için 
dir ki Fransız İnkılabında giyo
tinlerin gördüğü işi müsbet ve 
faydalı bir it olarak telakki et 
mele l!zım. 

Hele 
bayrak 

hUrrlyet prensibini bir 
gibi ylikselten Franstz 

- . 

bir günde 
,, 

mekle büyük fedakArlıkta bulun. 
muşlardır. Kral, herkesin, vata. 
nm emniyetini temine hadim ol. 
duğunu vicdanında hissetmekle 
bu fedakarlıklarının mükafatları 
ru görmekte olduklarını da ayrı. 
ca tebarüz ettirmiştir. Kral niha. 
yet yeni vUcude getirilen milisi 
mevzuu bahsetmiş ve genç efra. 
dm girdikleri servislerin yüK'2ek 
ananelerine layık olduklarından 
şüphe etmediğini de bildirdikten 
sonra mesajını şöyle bitirmiş _ 
lir: 

"Hepiniz biliyorsunuz ki, bi

zim m:..idafaa kuvvetlerimiz bir 
harp yaratmak için de~il. fakat 
sulhü muhafaza etmek içindir. 
\1illetlerin hep birlikte arkadaş
ça ve ahenktar bir tarzda yaşa
mayı öğrene .. -'..!erine ümidimi1 
vardır. Maamafih memleketi • 

Avrupa harp 
arefesiııde mi ? 

( Baştarafı 1 incide) l Danzigteki Alman makamları şeb 
rin icabında yerleetirllebilmeleri ı-1 rin Leh kıtaları tarafından işgaline 
çin yeni yeni kışlalar son süratle mani olmak üzere serbest şehri ted
inşa edilmektedir. ricen askerleştirmeğe devam eyle-

Yine Almanya.dan mUtemadiyen me!~tedirler. 

top, mitralyöz ve sllAhlar sevkediL Ecnebi müşahitlere göre Alman· 
mektedir. ya hükU.metinin maksadı Danzigde 

Harekete geçmek için son hazır- ::ereyan eden hadise:erin tamarrjle 
lıkların yapıldığı artık bir hava ha Jahili bir mahiyette olduğunu ve 
tinde değil, bir hakikat §eklinde gö. Almanyanın bu işlere karışmadığı
rilnmektedir. nı hatta ağustos sonunda Danzig 

Danzig Almanlarının şefi, ilha • limamna bir Alman kruvazöriinün 
kın tacil edileceğini zımnen anla - gelec:!ğinden Polonra hükOmetini 
tan bir nutuk söylemiştir. Bu nuL resmen haberdar ettiğini göstermek 
kun söylenmesine yapılan şenlikler 

Alman elçiliği 
Fon Papenin Moskovaya gideceği haberini 

Doğru bulmuyor 
Fransız ajansı ise bu şayiaların 

teyit edildığini bildirmektedir 
Fransız havas ajansı ve baz, retle yapıldığı tahmin edilebilen 

Fransız gazeteleri Almanyanm An hususi bir vazife ile,, Moskovaya 
kara büyük elçisi Fon Pape:m: gideceği şayialarına sayfalannda 
"hususi bir vazife ile,. Moskov:ıya .rer ayırmaktadır. 
gönderileceğini bildirmektedirler. "Ordre,. gazetesi bu §ayialardan 
Bu sabah Alman elçiliğile temas et· ~ahsederken ezcümle diyor ki: 
tik. Bize şu cevab verildi: Von Papenin Ankarada olduğu gi 

" - Bu hususta resmi hiçbir ma· bi Moskovada da muvaffak olamı
lumat yoktur ve elçilikte mevcut yacağını ümit ederiz. Fakat bu ta· 

vesile teşkil etmiştir. Şef hulasatan 
şunları söylemiştir: 

:en ibarettir. 
kanaat Fransıı gazt>teleri tarafından yin, her"'1lde, çok kıymetli bir dersı 

Faris, 3 (A.A.) - Hariciye nazı-
verilen bu haberin aslı olmadığı de ihtiva eylemektedir: Verdiği söze 

:ı Bone ile Pari5teki Alman sefiri 
"Danzlg Almanlan, tehrln Al· 

nıaııyaya llhakı itin her türlü mal 
ve kan fedaki.rlığma hazır buluna.. 

1 U•nı. merkezindedir.,. hürmet etmek pek te ldeti olmıyan 
1ra~mda yapı an m 0 

ıaAatı mevzuu-
Havas ajansının verdiği haberler Hitlerin, hiç olmazsa Bolşevik a· 

~ahs~den,, "Le Temps,, gazetesi di-
şunlardır: leyhtan fikirlerinde samimi old•Jğu 

"'Or ki: ' Havas muhabiri bildiriyor: sarıılabilirdi. Fakat bu noktada da 
"Bone Almanya hükOmctine dip-

Dün akşam burada dolaşan faka: hayal in!dsanna uğramak icap edi
lomasi yoluyla Fransanın vaziyeti-

yorlar. Danzlg korkmuyor. Lehler 
gümrük kontrolunu şlddetlcndlrcbl
Urler. Fakat bu, ıehrln Almanyaya 

mizin emniyetini temin için hiç a\'det \'C ilhakını tacil edecektir.,, 
bir §eyi ihmal etmemeğe azmet- Gö-"lU ki D ·gtn h 1 • 

henüz teyit edilmiyen haberlere yor 
ni sarahatle bildirmek için en mü- .,, 

göre, Von Papen, Moskovada husu· Berlin, 2 (A.A.) - Havas muha-
nasip zamanı intihap etmiştir. Fran 

. b l M·ıı· h" ı·u yor anzı azır an 
mı§ u unuyoruz. ı ı ızmet d w iddias _,_ b ad sa akdettiği itilafiar mucibince giriş 

st bir vazife ile tavzif edilmi~tir. biri bildiriyor: 

.. ··ıı··ı . b d ıgı ı var ve ~me u ar a 
;~nu u erı ~ esere, ~e yunu görillUyor ki ııehrin ilhakının kat'i 
~ukranı oldugıımuz hır tarzda surette kararla§tınlllllj olduğu Ber 
yardım etmektedir.,, !in mahfellerlnde söylenmektedir. 

tiği taahhütleri ifa ctmeğe azmet- Pa~s, ~ ~~.') kü Bir~: :ra:;z ı b" Von .~a~enin ~.~0~~?1~~~~ hucucf 
miş bulunmaktadır. lngilterenin va- gazet en, . gunk yakn d a .. a·ı ~ t ır. vazı. e ı e ta:zı e ı ıgı haberi 
. . d d Von Papenın pe ın a ne nı- · teyıt edılmektedır. 

zıyetı e aynı ır. 

Kralın mesajını okuduktan 
gonra, başvekil Çemberlayn bir 
kaç kelime daha söyliyeceğini 
bildirmİ§ ve aynen §U sözleri 
söylemİ§tir: 

"- Kritik ve tehlikeli bir devir 
de ya§ıyoruz. Biz sulh seven bir 
milletiz. Fakat yanlı§ anlaşılma. 
sm, ve, lüzum hissedilirse, ~e • 
rek bize kar§ı olsun gerek istik. 
lallerini garanti ettiklerimize 
kar§ı olsun yapılacak tecavüze 
mukavemet için bütün sikleti • 
mizi teraziye kaymağa hazır ol
madığmuz aamlmaaın.,, 

Bonenin sözleri beynelmilel vazi· Danzig Nazi fırkasının organı o. 
lan Danziger Posten gazetesi diln yetin inkişafları için Fransız • Al- lngiliz' Kralı J 

DördUncU orduyu tefbşett Rudolf Hessin'in söylediği nutka man beyannamesinin metnine ve 
tamamen uygun olarak negrettiği ruhuna tamamile uygundur. Bu 
bir makalede göyle demektedir: beyannamede beynelmilel vaziyette Londra, 3 (A.A.) - İngiltere 

"Daozlgln Almauyaya ilhakı ka· ciddi bir gerginlik husule geldiği tarihinde ilk defa olarak kral 
rarl&§tmlıwıtır. Yalnız &\'det tarı. takdirde iki hükumet arasında nok ''Dördüncü ordu,, yu teftit etmit· 
1ıiDI mtıer tcsblt eclecekUr.,, tat nazar taatisi yapılması derpiş tir. İngiltere krallıfmm her ta-

Berlln ecnebi mahaflllnin kanaa- edildiği hatırlardadır. rafııidan gelen milU serviı ıöntil 
tine göre de, halledilecek yeglne Fransa hUkfunetl, İngiltere gibi lülerinden 20 bin kadın ve erkek 
cihet, Almanyanm faaliyete geçe • Fransanm da Danzig statilsünil de. Hydepark'ta toplandıktan sonra 
ceği ve Da.nziğin ilhakı zamanının ğiştirmek üzere bir taraflı olarak hükümdarlann ve valide kraliçe 
tayininden ibarettir. yapılacak bir teeebbüse veya ıark.1 Mary'nin önün.den ıeçmiıler, ka. 

Hatta Almanya, gark ve garb Avnıpanm statükosuna kar§ı yapı- labalık bir halk kitlesi tarafmdan 
hudutlarında tahkimatın hızlandı • lacak herhangi bir harekete mUsa- alkıtlanmıılardır. 

maha gö ... ermlyeceğinl Alınan.ya 11e Gö'.,u1.uu-- ..,._.:n. u.. .inti•amla rılması içfü blrçok fiçllerl "devletin ... .. ... _ _,..... --· • 
müstacel tşlerlıil gl5rmck., kaydile ~irine hatırlatmağı sulh için fayda. geçerken kral kırk dakika esn 
'hiiniete davet et.nili bulunmakta • lI addetmiştir. vaziyetmae'raübnufıu?: - -

ltalya 
Hariciye Nazırı 

Gelecek hafta 
ispanyaya gidiyor 

Madrit, 2 (A.A.) - ltalya hari· 
ciye nazın Kont Ciano, 10 temmuz 
da Barselonaya gelecek ve İspanya· 
daki seyahati, 23 temmuza kadar 
devam eyliyecektir. 

lngiliz 
hükümdarları 

dır Paristeki sefir tarafından keyfi- Geçen kıtaat aruında Londra 
ihtı1llinde bir çok adamlar idam y

0 

--' w yetten haberdar edilen Almanya bil fırkasının 180 tanktan mürekkep 
d·~· d" h.. . . mill 1 • a.uyet bu merkezde olduguna 1 

: 
1~~ kıy: .. umye~ mi e::n gôre, Avrupanm bir harb arüe • kQmeti Fransayla İngilterenln Po-

1 
mötörlü kolu bilhuaa nazan dik· 

· Bu Kış Mısırı ziyaret 
E.decekler 

e~ .1 en ıknıhiyemesdı w nad w. a sinde bulunduğu söylenebilir. lonyaya karşı giriftlkelri taahhild - ı kati celbetmittir. 
te. sır etme ç te ogru egıl- N t k" F harici lerin kat'i ve sarih olduğundan ve ------------. . . .. . e e ım ransa ye nazın G t 
dır. Bır millet ancak hurnyetle Bo t . tin iddillği" k bu taahhütlerin hini hacette tama- aze 8 ve mecmua 
b .. .. h" . 1 ·1 1 nne vazıye c arşısm-
:ıyur, urnyet e ı er er. d dU lm ğm mile '-·erine getiriieceklerlnden ha. 

Esir milletlerin, daha doğru-

su esarete boyun eğmiı sürüle
rin insanlık kültürüne bir fayda 
get:rmeldiklerini bütün tarihle 
isbat edebiliriz. Bir memlekette 
hürriyet belki bazı siyasi cereyan
lar tarafından suiistimal edilebi
lir. Bu suiistimallerin zararları 

büyük olabilir. Fakat bu zararla
n ortadan kaldırabilecek olan ye· 
gane kuvvet ıene hürriyettir. 

Bizim hürriyetimiz, Türkiye 
Cumhuriyetinin ve inkılabının 

prensiplerine sadık bir halde bir 
tek !eıd gibi bütün milletin de
ğerli ~eflerinin arlı:aaında yürü -
mesine hiç bh' ıı .. ı:ette mani olma
makta.. bilakis bunu icap ettirmek
teıiir. 

Hür bir millet olarak düşünme 
ve söyleme haklarına sahip bulu;'l
marnız sayesindedir iri huduttan· 
mız içinde ıulh ve sükQn hüküm 
sürmektedir. 

Vatandaşlar arasındaki farkı 

kaldımuJ, kanun nazarında feıtl
lere mutlak bir müsavilik vermiş 
olduğumuz için yurdumuzda ta:n 
bir emniyet ve sayiı havası es
mektedir. BUtUn bunları hürriye· 
timize medyunuz. 

Hilrriyet düşmanlığını yurdu 
muza ve sulh ve sükun içinde ya 
şayan milletimize kartı bir sui· 
kast olarak telakki etmek zannım 
ca hiç te hatalı olmaz. 

Peyami Safa fıkrasıru: "Fran
sız fütilali yüz elli sene evvel bir 
1arurctti. Yüz elli aya kalmaz bir 
hatıra olacaktır ... diye bitiriyor. 

Btl şe}•. yalnız hürriyete karşı 

düşmanlığı değil totaliter rejim· 
lere karıı hasreti ifade etmek gibi 
olmuyor mu?. 

Suat DERViŞ 

a, n pazar o asma ra en ~ h• 
1 

. 
makamında bulunm\1§ ve Fransa • beri olmadığını iddia edemez. Bon- sa ıp erıne 
nm Londra sefiriyle uzun uzadıya net Almanya sefirile pek nazik ay. 
göril§Jllllgtilr. ni zamanda pek kat'I bir ifadeyle Baam Kurumu Reialifindea: 

Fransa, Londra ve Vareova ara. konuşmuştur. Bum Birliği kanununun bük. 
sında tam bir ltilat hilkUm sUrdUğU Hitlerin muavini bir nutuk münce Birliğin merkez ve mınta-
bir telgrafta bildirilmektedir. Eğer söyledi ka idare heyetleriyle yüksek hay-
Almanya Danzigde b!r harekete Kaiserlautem, 2 (A.A.) si yet divanı ve mıntaka haysiyet 
kalkışırsa İngiltere ile Fransa, der- "Garp seddi kongresi, ,ismi veri. dıvanlarını ilk defaya mahsus o
hal Lehlstanm yardımına koı;a • len garbi Almanya politik şefleri larak seçmek için toplanacak olan 
caklardır. kongresinde bir nutuk söyliyen kongre Dahiliye Veklletince içti-

L h. ta k? doktor Rudolf HeM, Almanya - mu çatrıtmıJtır. e ıa n ne yapaca · V . nm artık yabancı devletlerın o. Kongre Temmuzun onuncu pa. 
a~va, 3 (A.A.) - Danztgte yuncagıw olmadıgı ... nı, Yahudiligıw·n zarteai günü aabahı saat onda 

Bl .. Tbul Şod · 1 0 onya m~~t 1 u~n. akı ve franma.sonluğun Almanyada Ankarada toplan:ıcak ve kongreye 
mare§al Smıglyndz ve hancıye nazı partiyi kaybettiklerini, bUtlin bugün çıkmakta olan olan bütUn 
n .~ ~arafmda~ ayrı ayn k~bul çemberleme teşebbüslerinin hiç. gazete ve mecmualann murah· 
edılmıştır. Şodakı hususi sal~ıyet- bir şeyi değiştirmiyeceğini bir basları iştirak edebilecektir. 
!er ve .yeni talimat ile Danzige dö· kere daha teyit etmiş, Almanya. Her gazete ve mecmuayı kim 
necektır. nm "Çeklatan,, m ortadan kalk. temıit edecekse, bu murahhum 
Dolaşan bir şayiaya göre Polon masından sonra kendisini daha hüviyetini ve hanıi iıtaıyondan 

ya, Fransa ve İngiltere, üç memle ziyade emniyette gördüğUnU te. hareket edeceğini gazete ve mec· 
ket arasında tam bir görü~ birliğ. barUz ettirmiııı ve Roma - Ber • mua sahibinin kendi imzasiyle 
olduğunu teyit etmek üzere gerek lin - Tokyo müsellesi devletleri. yarın saat 16 ya kadar Kurum 
joğrudan doğruya itrekse Danzig nin mükemmel surette sillhlan • merkezine bildirmesini ve Ucret· 
teki milletle' cemiyeti yüksek kom; mış ~ulw:ıduklarııu söyle~ieti~. . siz gidebilmesi için murahhua ve-
seri vasıtasile müşterek bir teşebbfü. Hıtlenn muavini sCSzlennı ıika temin etmek Uzere Uç tane de 
te bulunacaklardır. ıByle bitirmiştir: fotografisinin verilmesini, vili· 

Bununla beraber ecnebi müşahit· "-Yabancı menlleketler, ne ister yetten aldığımız emir üzerine, bil. 
lerin kanaatine göre Şoclakinin lcrse onu yapsınlar, varsınlar diriyoruz. 
Danzig ayan meclisine Varşova hi.ı enternasyonal Yahudilik Alemi - ----=-:~---=--,.----

kumetinin bir notasını tevdi etme- emirlerine itaat etsinler. Alman. Kral Zogo Bokreşte 
si ihtimali kuvvetlidir. ya, istikbale sUkQnetle bakıyor 

Notada serbest şehir statükosu· ve gelecek h!diseleri bekliyor. 
nun Danzigin askerleştirilmesini Nutuk iki ttirlü mil ? 
menettiği hatırlatılacak ve son ıa Parla, 2 (A.A.) - Havu ajan. 
manlarda alman askeri mahiyette 31• doktor Hess'in bu akpmki 
tedbirler hakkında resmi malfunat nutku hakkmda aşağıdaki notu 

istenecektir. Ayni müşahitler nota· 
nm Leh haklarına yapılacak herhan 
~i bir tecavüzün Polonyanın istikl!i
:ine karşı yapılmı' bir tecavüz ma· 
hiyetinde te!akki edileceğine daiı 

bir ihtarı ihtiva etme i de mümkün 
oldutunu il!ive eylemektedirler. Şiır. 
1iki halde Danzige kar~ı bir cebir 
hareketi yapılacağına dair ortadr 
;,ir emare yoktur. 

neşretmiştir: 

D. N. B. ajansının yabancı 

memleketler için neşrettiği Fran 
sızca servislere göre, doktor 
Hess, bu akşamki nutkunu şu 
~Umle ile bitirmiştir: ••Almanya, 
istikbale aUkfuıetle bakıyor ve 
gelecek hldillelerl bekliyor,,. D. 
N. B. ajansının almanca servis • 
!erine göre ise, doktor Hess, §ÖY 
le demiıtir: ''Almanya, istikbale 

Blikree, 2 ( A.A.) - Kral Zo. 
go ve kraliçe Jeraldin yanla.mı • 
dald r.evat ile birlikte t.t&nbul. 
dan buraya gelmi!tlerdir. Bükreş 
te kısa bir ikametten eonra Var. 
10vaya gidecekler ve oradan da 
"lek muhtemel olarak Franaaya 
~klerdir. 

sUkQnetle bakıyor ve bekliyor ... 
almanca metne ıöre, doktor 
Hem, "gelecek hldieeleri,, bahis 
mevzuu etmemlftlr. 

Doktor Hess'in bu nutku, Adet 
hilif ma olarak. radyo ile negre. 
dilmemittir. 

Londra, 2 (A.A.) - "Sur.day 
Ekspres .. gazetesinin Londra diplo· 
matik mahfillerinden aldığı malO 
mata atfen bildirdiğine göre, lngi· 
!iz kral ve kraliçesinin ônümüzde· 
ki sene başlangıcında Mısın ziya· 
ret etmeleri pek muhtemeeldir. 

Bir otomobil kazası 
Bugün saat on ikide Ankara 

caddesinde şoför Remzi ldareainde
ki 2105 numaralı otomobil geri 
dönmek Uzere manevra yaparken 
Yenipoatahane odacılarından 55 ya 
omda Zarife çarpmlfbr. Sol baca
ğmdan yaralanan Zarif tedavi altı. 
na almml§tır. Şoför hakkında tah· 
klkat yapılıyor. 

Otomobille motosiklet 
çarpış ti 

.htanbulda simsarlık yapan Al. 
yonlu Ahmet isminde birisi bu,uıı 
382 numaralı motoıikletle Beyazıd
dan Sultanahmede doğru giderken 
ayakkabıcılar kooperatifi kartı

smdaki sokaktan birdenbire ıoför 
Mehmet Üçyeğit idaresindeki 2132 
numaralı otomobil çıkın11 ve moto. 
sikletle otomobilin yan taratma eid 
detle çarpmıştır. Ahmedin aağ aya
ğı derhal kopmuş, ağır yaralı Cer
rahpa§a hastanesine kaldınlmıı ve 
~för yakalanmıştır. 

Sat ye binası 
( Ba,ıarafı t /n('[de) 

edilen Milli Reusüranı eski u
mum müdüril Refi Bayar öileye 
kadar adliyeye müracaat etmemit· 
tir. 

Cumartesi günü Refi Bayır 

huta olduğuna dair bir rapor ıön 
dermiıse de bu husuata karar ve. 
rilmek üzere bu akpma kadar 
beklenilmektedir. Çünlctl davet 
müddeti bugüne kaldardır. Akşa

ma kadar Refi Bayar adliyeye gel 
mezse, o zaman hakkında n: r"'Ji 
bir muamele yapılmak icap et · ,) 
kararlattmlacaktır. 
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Uç feci 
kazası 

ÖtomÜbif 
oldu 

U~ST~rjl§fir~tlll 
Bir kişi öldü, üçü ağır olmak 

Cekyay!İ gönderilmiş olan 

Alman askerlerinin üzere beşde yaralı var 
0Un gece saat 22 de Pangalttda. ölümiyle neticelenen feci bir kam· 

"ali konağr caddesinde bir kamyon.. yon kazaıı olmuştur. 
la bir otomobil biribirleriyle çarprş- Niıantaırnuda Atıfbey apartzma. 
llıışlal'clır. İki kişinin ağır ve iki runda kapıcılık eden Alinin üç 
kİ§lıtlıı de hafif yaralanmasma se. yaşındaki kızı Necla apartımanın 
beb olan vaka şudur: önilnde oynarken sokağa sapan 

251 sicil numaralı Mehmet oğ- 3717 numaralı kamyonla karşıla~· 
lu Radri Önsal idaresinde 1537 nu- nu~ ve kaçamıyarak altınlda kal

m~neviyatı bozuldu 
tl'ıat'a.lı taksi otomobili caddeden nuıtır. 
Harbiyeye doğru sliratle inmekte.. Vilcudunun muhtelif yerlerin -
dir. Bu sırada birdenbire karştla.n- den ve bilhassa başından ağır su
na bir kamyon çıkmıştır. Bu kam - rette yaralanan yavrucuk Şişli 
Y~n HlU!an oğlu Süleyman Çolak Çocuk hastahanesine kaldmlmış· 
ogıu idaresinde ve Lüleburgaz be - sa da bir bir mUddet sonra ölmüş· 
lediyesi.n.in 4 numaralı plA.kasını ta- tür. Kamyon şoförü Abdullah 
§llnaktadrr. Mustafa hakkında tahkikata giri-

Milli ?efi~ teı,ara:ı: Fon Nöyrab~ı. ~~h~- [#<;~~) 
o emzc 1 len ffi iZ il Z ki tas l de gJ Ş İl f ıl d) ıc;~~,:,: ıuan••• •otlm• memımı 

• • • de bulunmak il.zere Ticaret ''ekili Yakın bir gelecekte 

Tarihteki yüksek ve 
parlak yerlerini 

alacaklardır 
Kar§ılaşma. pek A.nl olmuş ve iki şi1miştir. ~ 

araba da sliratlf gitmekte olduğun.. 

dan kazanın önline geçilememl§tir. Sirkecideki kaz. 

ilk gönderilen Alman askerlerınrn g:~~! ~~c~:ka~i~:k~;~ı:i c:rlfn~k" 

i ÜÇ ay daha kalmaları mahzurlu görüldü r: ;z6m~~:8~l~~:~:~! !~~t~:::d~ü~ 
. • Tayyare Ue şehrimlze ıelere 

Prag, 2 (A.A.) - Bohemya. ve nanlar, Çeklerm hasmane ta.~- evvelki gilnkil deniz yarışlarınd 
Şiddetli olan çarpışmada otomobil Ankara, 2 (A.A.) - Reisicum 
ve kanıyonun ön kısmıları parça - Diğer bir kaz:a da Sirktdde De. hur İnönü bugün saat 11,40 da 
1arunııı, otomobil ııoförU Kadri yü. ınirkapıda olmuştur. Çatalca ile şehrimize dönmüşlerdir. 
ZÜnden, kamyon "oförü Silleyman i tanb 1 arasında i•leyen 26 nu- Milli Şefi getirmekte olan hu-
dizı s u :r • • d. ~ . 

erinden hafü surette ve otomo- maralı otobüste şoför muavinli{;i susı tren gara gır ıgı .zaman 
b:Jin içinde bulunan Mehmet oğlu yapan on dokuz yaşlarında 1b- başt~ B~yük ~illet Mc:lisı reısı 
P.enızi baş ve sol kolundan, Şofö- rahim Ahmet Güngör otobüsün Abdulhalık Renıda oldugu hald~ 
ı-ün Yanında oturan İsmail oğlu Ha işletme kolunu birdenbire çevir • V.ek~lle~'. parti ~enel s:kreterı 
lll Çakır isminde diğer bit §Oför mi motörün işlemesiyle berab~r Fıkrı Tuzer, Partı mustakıl grup 
de Vilcudunun muhtelif yerlerin • ş, · · k·ı· Al' R. Tarhan me otobüs te harekete geçerek İbra. re151 ve ı ı ı ana ' • 
den ağır surette yaralanmışlardır. h" . 'ki otobüs arasında sıkıştır- buslar, Hariciye Vekaleti genel 

Ağır yaralılar hastaneye kaldı - ımtı 1 
• sekreteri Numan Menemencioğlu, 

rtlın t d i it m!Ş ır. · ·k· · · · ış ve diğerleri e av a rna. a. Büyük erkamharbıye ı ıncı reısı 
lnunı~lardır. Hadisenin tahkikatı Göğsünden ağır surette yarala- Orgeneral Asım Gündüz, veka-
~·apıimakt.adır. nar ve kaburga kemikleri kırılan letle büyük erkanı harbiye ve mH-

Nişantaşındaki kaza 1 İbrahim Cerrahpaşa hastahanesi- 1i müdafaa erkanı, Ankara mevki 
Dün Nişantaşmda bir kişinin ne kaldmlmıştır · kumandanı general Kemal Gök

Amerikaya mamul 
şeker ihracı 

Bir Türk müessesesi 
Nevyorta şube açıyor 

Amerikadaki beynelmilel sergi
ye iştirak eden tacirlerimiz mem
leketimize dönmeğe başlamıştır. 

Bunlar arasında olan Ali Mu
hiddin (Haci Bekir), bu sabahki 
semplon ekspresiyle gelmiştir. 

Ali Muhiddin sergi hakkında 
bir muharrimize şunları söylemiş
tir: 

Üsküdar cazaevindeki 
Mahkumlar 

çe, Anhra deniz kuman.danı ve 
emniyet müdürü ve bu arada bir 
çok zevatın bayanları per~nda ha
zır bulunmaktayddar. 

C h • Reisicumhur ve bayan İnönU, 
um u rreisi mı- kendilerini vilayet hududunda 

l f 
karşılamış olan başvekil doktor 

ı ze '){ te Q [ a ı Refik Saydam ve Ankara valisi 
Nevzat Tan.doğanla birlikte tren. 

g Önder d İter ' den iilidikten sonra ken·dilerini 

Affedl·ımelerı" için ricada karşılamağa gelen zevata ayrı ay
rı iltifatta bulunmuşlardır. 

bUlUOUJOrlar Milli Şef., müteakiben istasyo· 
ttsküdar Cezaevinde bulunan nun iç ve dışını dolduran binlerce 

400 mahkum namına Cumhurrei· halkın coşkun ve içten tezahüra • 
simiz İsmet 1nönüne bir telgraf tı arasında başvekil Refik Say. 
çekilerek cezalarının bakiyesi af· dam ile birlikte otomobillerine bL 
!edilmesini istirham edilmiştir. nerek doğruca Çankaya köşküne 

Telgraf !U §ekiLdedir: gitmişlerdir. 
Ulu Şefimiz lamet lnönü Cumhur reisimizin 

"Biz betbaht mahkumlar feta. teşekkürleri 
ket ve cehalet kurbanlarıyız. Se- Ankara, 2 (A.A.) - Riyaseti 

elerdenberi dünya mahrumiyeti cumhur umumi katipliğinden: 
~e maddi ve manevi azaplar için- Kabotajın yıldönümü mlinac;e
de kıvranırken Halayın anavatana betiyle resmi ve hususi zevat ve 
ilhak edildiğini duyduk. kurumlardan aldıkları tebrikler-

Moravyaya gönderilen krtalarm ları karşısında Almanyada.n gon Cumhurrefslmh:in Savsrona l'alınd 
hiç olmaz.sa bu ha.valide altı ay derilen kıtalann maneviyatı bo. Cilmlerinl alan Paramunt operatör 
kalmala.n hakkında Hitler tara zulduğu için bunların. başka bir tayyare ile Ad•I\• üzerinden Hıtı1 

ır.ahalle nakilleri 18.zmı geldiğini sltmi~tlr. 
fn:dan verilen karara. rağmen 

Fon Nöyre.t'ın muhafız kıtası Uç 
ay kaldıktan sonra bugün Prag. 
dan ayrilacaktir. 

Fon Nöyrat'ın etrafında bulu. 

söylemektedirler. • Sirketlbayriyenin yaı tarifesini 

F Nö t ' haf t tatbikine dünden itibnrcn başlan on yra ı mu aza. e • t 
mış ır. 

mek üzere bugün Almanya.dan ye • Mesleki kurslar OzerJnde görü 
ni bir kıtanm gelmesi beklenmek mek üzere fabrika.Uklcr ve sanal 
tedir. mllesseselcrl sahipleri bug(ln sanal 

birliğinde toplanacaklardır. 

Hataydaki Fransız kuvvetleri 
15 Temmuzda çekilmiş olacak 

• Belediye muhtelit dcAirmenle 
den un nümunelerl alarak klmyab 
neye tahlile g8ndermfştlr. Unları 

bozuk olup olmadıkları ve içlndek 
ı:ııdat hassalar.ı.n miktarı tesbit edil 
cektir. 

• Bilyillcada arabacılarının bir c 
şit elbise gi~meleri kararlaşmıştır. 

• Haliçte inşa edilmekle olan Yı 
dıray denizaltı gemimiz ağustos so 
larına doğru deniTe Jndirllecektir. 

Sabık Hatay devlet reisi Ankaraya 
dönmek üzere Antakyadan ayrıldı 

Antakya, 3 - Hataydaki Fran
sız askerlerinin 23 temmuza kadar 
orayı terketmeleri mukarrerdi. Pa
ris ve Ankara hükumetleri arasında 
yapılan temaslar sonunda bu müd
detin daha evvele alınması kararlaş 
tmlmıştır. Fransız askerleri 15 tem 
muzda Hataydan aynlacaklardır. 

Sabık Hatay devlet reisi Antal. 
ya mebusu Tayfur Sökmen Anka· 
raya hareket etmi§tir. Tayfur Sök
meni, İskenderun istasyonunda, 
fevkalade murahhas Cevat Açıka. 
lın, Albay Şükrü Kanatlı, eski 
Meclis Reisi, eski mebuslar, baş
konsolosumuz Fethi Denli ve da
ha birçok zevat ve kalabalık bir 
halk kütlesi te§yi etmitler.dir. 
Tayfur Sökmen, hareketinden ev. 
vel, kısa bir hitabede bulunmut 
ve Hataym kurtulu111ndan duydu· 
ğu sevinci bir kere daha izhar et
miştir. 

Elazizde yapı 1 an 
büyük köprüler 

Hataylılar, İnönünün hakların· 
lak: büyük iltifatLm karşısında 

Milli Şefe karşz içten bağlıhktan
ru ve tazimlerini bir daha teyit ey· 
kmişlerdir. 

El!zığ, 2 (A. A.) - Cumhuriye 

Mareşalm teşekldirleri hUkimıctlnin ıarkta yaptınns.kta o 
Antakya, 2 (A.A.) _ Hatayın duğu Uç mühim köprUnün inşaa 

kurtuluşu münasebetiyle Tayf ur tama.mlan.m.ışt.Ir. Bunlar Pertek 
Sökmen tarafından gönderilen tel- Palu yollan Uzerinde Alışan v 
grafa Büyük Erkanıharbiye Reisi GUlliskUr - Hozat yolunda Singe 
Mareşal Fevzi Çakmak aşağıdaki Keban yolunda Çıpsuyu köprille 
telgrafı göndermişlerdir: dir. 

F.ski devirlerde yolsuzluk ve kö 
"- Yurdumuzun öz parçası olan rUsilzlüğün çok acısını çekıni§ ol 

Hatayın Anava~~-;a kavuşmasın- Elazığ ve havalisl hallet cumhuriye 
dJn dolayı mesai arkadaşlarınızla idaresinin ve onını nafiasmm. vllc 
birlikte ula§tırdığrruz samimt ve da getirdiği bu eserlerden dola) 
candan duygularınıza bütün ordu çok sevinç içersinde büyükleri · 
mensuplariyle berabe" mütekabi. ve Milll Şefimize karşı derin ba.ğl 
len derin hissiyatımızı sunarız... lıklarmı kalpten gelen duygular 

Uzmnır©ıe 
bir defa daha :izhar etmektedirle 

Cumhurreisliğine intihabınız den çok mütehassis olan cumhur Şefin telgrafı sevinç Şiddetli bir fırtına 
Bu köprlllerln açılma törenleri 

nUm.Uzdeltl he.fta. um.um! mllfet 
general Alpdoğan tarafından yap 
lacaktir. . 

.. _ Serginin Türkiyeye tahsis 
olunan kzsmı çok muvaffakıyetli 
olmuş, Umidin fevkinde bir rağbet 
görmüştür. Türk paviyonunun 
sergide en ziyade göze çarpan ve 
alaka uyandrran kısımlardan ol
duğunu sevinçle müşahade ettik. 
Her taraftan, müşkülat şöyle dur. 
sun, bilakis büyük kolaylıklar ve 
dostluklarla karşılandık . Bu 
münasebetle bilhassa şu noktayı 
tebarüz ettirmek isterim: Ameri
kalılar şekerli maddelere çok düş
kündürler. 

ve bu büyük muvaffakıyet eıeri- reisi İsmet İnönü te~ekkür ve mu. uyandırdı daha oldu niz münasebetiyle biz mahkum kabil tebriklerinin iblağına Ana· Antakya, 2 (A.A.) _ Hatay • f . . 
Vatanda,.Jarı .J_ du"nyamıza ve ço- dolu .. AJ'ansını memur .. etmişlerdir. tı.mir, 2 (A.A.) - Dün 18,50 de lzmır uarı IÇln B. · lat t h 1. :s 

04 Meclisinin verdig~i kapanma kara. 'dd tl" b' ızım sa a veya urşu a ın- A M k ı V k J ne limanda gene ansızın şı e ı ır hazırlıklar cuklRromza kavu,tunnanızı - una a e e ·ı 1 •• b t' ı T f Sö'k en d~ yediğimiz domates, hiyar gibi . b.. f rı munase e ıy e ay ur m poyraz fırtınası çıkmıs ve hayli te-
sebzeleri bile tatlı olarak yiyor • tatürkün mukaddes ruhu içın u- telgra ları arafından -;önderilen telgrafa B d İzmir, 2 (A. A.) - Fuıı.r sah 

tün varlığımızla yalvarırız. ,, Ankara, 2 (A.A.) - Kabo- ıaşa sebeb olrnu~tur. u esna a smda 'l'apılma.kta olan da1nıt ae 
lar. Artik şekere iptilası bu derece Milli Şef tnönilniln verdiği cevap l\

1 
d ~ · k u"zere bulunan "' 

Telgrafın Ankaraya çekilmesini ta1· bayramı münasebetiyle Mü. en erege gırme sarayı ia• .. atma. bUn4n .. bir hız v kuvvetti olan Amerika halkının '.>ütün Hatayda derin bir minnet b. H 1 d uru geri dönerek _...... ~ ..... 
temin eden mahkumiyet müddeti- nakalat Vekili Ali Çetinkaya - ır 0 an a yap rilm1ştlr. M!iteahh!d, inşaatı Tu .. rk ı:ı. ekerlerini ncka.dar beğen· b' . k 1 f ıe şükran ile kar9ılınmııtır. 

1
. n a,.ı~nda dcmı'rlemek mecbu· 

:ı k ni ıtırerek hapishaneden çı mı~ nm çekmiş olduğu te gra a, ırna :w l'i' için geceleri de amele çalrştırın 
diklerini izaha bile lüzum yo tur. · · f d k l c;tır Fırtına 10 da· 
Bl.lhassa Tu"rk lokum ve akide şe- olan Ref'.~ ad~ı ~ir gençtir. Refık Milli Şef lsme-t lnönü aşağıdaki Trakyada bolluk nye ın e a mı. 1. d tt'kt tadır. Bu sahada.ki bUtün 

k }Unları soylemıştır: cevabi telorafla mukabele et • kika kadar şiddete e-xam e ı en temmuz sonuna. kadar ikmal edil k" ı ·ı ··ı rer.elı'ni en fazla ta • • B.. ··k mh · · ı 0 b k t 1 b. sebebı·,,et •·ermeden ~r erı e gu ~ . . 1 ' - uyu cu urreısınin m. mi lerdir: ve ere e yı 1 sonra ır zarara J • miş bulunacaktır. İsviçre hüldhn 
dir etmişler ve bir çok sıpanş er rahya ziyaretl!rinden ~mide ~~- kabotaj yıldönJmÜ münas.e. Edirne, 2 (A. A.} _ On beı gün. tedricen yatışmıştır. ti de fua.r komitesine mUracıuı. 
vermişlerdir. Tu··rk şc· şen mahkumlar affedıleceklennı b t"' hnl 1 da izhar buyuru • denberi bölge dahilinde ter•ı·te bu- Geredede iştirak §artla.rmı: sormu§tur. İ§ti 

· · h d · d' e ı.e u' CJ!ll W9 1 .. d 
Bu vaziyet üzerıne . umuy~:ıar. Hapıs ane e .. geçır ı- lan samimi duygulardan dola • lunan ve bu a.kesm Edirneye avdet Gerede, 2 (A.A.) - Bugün '.t e takdirinde fuarda İsviçre için 

kerlerini daimt ıurette Amerıka ğim muddet zarfın.da muşahede- • _ k etli Türk deniz. eden umumt mU!ettı, her yerde yağan şiddetli yağmurlardan kasa· glizel bir pavyon hazırle.naeaktır. 
b• • N york· . .. 4~ kü.d' - d yı sı ... e ve crym d t halkına vere ılmek içın ev lerıme gore, :-'s ar ce,:=aevın. e cilerine muhabbetle teşekkür gördUğU çok dikkatli ve verimli ça- banın hemen yansı bir müd e su 

ta bir !?ube kaçınağa karar verdimd · 12\evcut map~uml~rın çogu salah ederim. Bu vesile ile de hür ve hşmalardan memnuniyetle bah. altmda kalmıştır. :Maamafih hasa-
EyE.ilde te rar Amerikaya gi e. kesbetmişlerdır. Bmaenaleyh affe- o-eni faali et sahasına kavuş • setmektedir. rat yoktur. 
rek bu husustaki teşkilat hazırlık- . 1 i rok hayırlı olacaktır.,, o ş y . d . ·ı . . sı· nopta bereketlı' yagy murJar 

1 dılme er :s muş olan gayretlı enızcı enmı. Bu yıl Tra.kyannı topraklan ve 
lariyle rneşgu olacağım.,, ---<>-- · km b" I kt dünya hayvanla.n i'in bolluk ve bereket A ) Vakf d 

Ali :Muhiddin, sergide Türkiye K al 1 zın ya lr ge e::e e Sinop, 2 (A .• ..,., - . ın e ya-
v d d Yunan r denizdi<Tl arasında tarihteki yük yılJdrr. Gener&l K!zım Dirik her x.an uağmurlar her cins mahsulftta komiseri e a Nedinı Törün va- ld ~· 5 ' 

. . . pek iyi ba .. a"'dıy k d' ltalyadan ayrl 1 sek ve parlak yerini aloca~ hak yerde halkr d.Jnlemif ve dilek ea. çok faydalı olmuştur. Her yıldan 
.zıfesıOI :ı: " gtnr en ı- o··ı d k d k" • L "k) • J hl d b l } a· ı b y . . kese sevdird' ~· . ' .. , z (A.A.) - u { e m a ı ınammı teorı enın e plerini memnl.lft e ecek ted ir er daha bereketli istihsa e ı en ug-
ı..mı her 1 ı;ını ve Tur- F !oransa, · · d L be b"ld. ı · · aı 
: . rnulatma kar . . ,. düğünü merasımın e ıJera r ı ırme., ısterım. . mı§trr. day mahsulü biçilerek harman ycr-
J<,ye ına i k · şı .. gösterılen Spolete ın •a gelmic; olan 18MET INÖNÜ ler·ıne yıwgılmakta, mısır ve tütün a1Akada serg ornıscrının faali e , k üzere bura) • . . 
. a_ ühiın bir aınil ola y ~1 : oulunma al Yunan prem ve Münakalat Vekili Alı Çetın- :netlerden biri de kabotaj hak _ mahsulü de çok iyi şartlar içinde 
tının ın .. :tir. ugunu 

1 
a Yunan kr 1 ve 'stana dönmek kayanın Reisicumhur ismet 1 • n...:vüntima bulmaktadır. 

ve etrn1 ı . nso•sleri Yunanı . d. .. .. k . ld w t 1 f kmm Türk bayrağına teminidir. ~~ 
-o- pre "' • ket etmı~ler ır. nonuye çe mış o ugu e gra . .. •. yıldö' .. .. Bu yıl köylümüze bir bolluk yılı 'ka e · üzere bu akşam hare . kala· d . Bu zafenn 13 uncu numu-

A,,,erı Y nı har . t venedıkte şu ur· • la T""rJ d olacaktır. ııı 1 · P Bunlar, bırkaç saa Dünya tarihinin ve yinninci nü tesıt ebnekte o n u < e- ---o---
tayyare erı yaptıracak caktır. . . rens Po- asnn en büyük hadiselerinden nizcileri adma m:nnet ve tük • Edirnede seyyah oteH 
aydı - Park, 

2 
(A.J\.)- Rei- Yugoslavya kral naıbt p Belgrada biri otan Lozan konferansında ran duygula.nmm .._tazim. 

aicuıob°' ~~velt, )'eni •uıı... lün reh'ka• prenses oıaa. Türk milletin1n havatt haktan- lerle ellerinden ôpetnn. l'ıdJıM, 1 (A.. A..) - Yeld. ,.. 
re~ taY:are er ~a:ın alırı~a.,ı hareket etmi~ir. . d da nın ve tarihi ~eı·efinin kurtul • lacak olan turist otelinin planı tas-
i ~ 'rı ı-ıarbıyehn.ezatr .. tıne 293 nıit- Sabık Bulgar kralı Ferdınaakr.. m ası yolunda deha ve varlığını. Münakalat Vekili dikten geçmiş ve arazi üzerindeki 
~ ..ı ııır ta sısa veren kan ·t k ·· e bu ~a m h. ALI ÇETINKAYA etüdlere hemen b<>ıı.lanmt"lır rrı ,,o unu Almanyaya gı me uzer :ıo varattıP,ı büyük eser ve ız- ' ....,.. ~ · 

: : z (lıarxıı!\tir. ~oransayı tcrketmi~tir. zrn , 

Nobel sulh 
mükafah 

Bu sene Ruzvelte veri 
· mesi teklif ediliyor 
Albany, 2 (A.A.) - Burada 

!anan Polonya klüpleri 
Nobel sulh mükafatının 
Birleşik devletleri 
Ruzvelte verilmesini ileri 
\"e bu hususta bir talep 
gönderilmiştir. 

TbeodoN Rooseveltin 1907 dıl 
Vilsonun 1919 sulh Nobel müka 
tım almiş oldukları hatırlardadı 
tir. 
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H A B E R - :Alctam Posfıll.._ 

- Neden öpUcUkiere cıs.yanan lıl) far'cla.11 liuUanmıyorsun? - Karmm pek iyi bnlmalım. 
- Tecrübo ettim :una. faydasız. Öpücüklere clayanamıyan asıl be· - Ben de öyle ıloktorcuğum? 

nJm ! - !talyan karikatürü - - Fransız karlkatüril -

n lfiltO kaı m 
Çirkin kadın, şapkacI kın saat

lerce meşgul etmiş, belki yüzlerce 
§apkayı başına giyip çıkarmıştı. 

Kızcağız nihayet dayanamadı ve 
bir şapkayı prova ederken müşte
riye: 

- Bu şapka tam size göre bayan, 
dedi. Yüzünüzil hemen hemen ta -
mamile kapatryor. 

Kadm - Ha.yır, sizinle evlen• 
mem. Fakat zevkiselim sa.bibi oldu· 
"'unum da inkir edemem. 

IFS:-a!ıril s D~ 
fo kıra Daıro 

Falcıya gitmişti. Kadın, kahve
nin telvesine bakarak: 

- Amcanız sizin fenalığmızı is· 
tiyor. 

Diye söze başladı. 
- Amcam yok ki! 

- O halde halanız. 
- Halam da yok. 
Falct devam etti= 
- Büyük oğlunuz bir tehlikeye 

maruz ... 
- Çocuğum yok ki! 
- Sonra, gelecek seyahatiniz 

ilki kadar güzel geçecek. 
- Şimdiye kadar ben bu şehir· 

Mn dışarıya çıkmadım bile ... 
Falcının sabrı taşlı : 
- latikballnlzl benden iyi bili • 

yorsanız ne diye gelip bana sor

d unıız? 

kız! • 
şırın 

• 
Beklemenin ncısı ölüm kadar acı ok, } Yavrum öyle uğraşma, sen de girdin kapana 1 
Bağrımı yak:ın derde senden başka derman f Hiç kurtuluş olurınu aşk yoluna sapana? 

''Ok, • k " i Aş mı itiraf et, işler sardı çapana. 
Artık atlamazsın, bu sözlere karnım tok! i Bir eşini görmedim Çamlıcalı güzel kız, 
Bi;o eşini görmedim Çamlıcalı şirin kız, • 
Başını ~öğsüme kor, f.(cçme~in knlbimdc hız! j 

KADIN ÇAMAŞIRLARINDA TEI\.:lMUL 
1800 1900 2000 

Sen verdin hayatıma inan ki :reni bir hız! 

•• 

IFıranso~ 
'ffakraıso 

Fevkalade şaşı bakan onbaşı 3 
acemi neferi karşısına sıralamış
tı. Birincisine sordu: 

- Senin adın ne? 
: 1 Ortadaki nefer cevab verdi: 
} - Düponı .• 

Onbaşı kızdı, ortadaki 
bakarak söylendi: 

- Sana soran oldu mu? 
) Üçüncü nefer cevab verdi: 

- Ben ses.imi .cıkarmadım 

fendim. 

- Selma çok sağırmış öyle mi? 
- Sağır da ıar mı? Fikri ilanı 

a<ık etmek için e\lno gittiği gün o 

yetinde kalmış ki Selmadan evnl 
bütün komşu a.partonanla.nn halkı 
iliiru aşkı duymuş \ ' & karşlki kom~ 

'JUDUU kızı Fikriye aşık olmuş I 

Müdür bey, eski evrak çok 
birikti. Yaksak biraz yer kazanı

rız. 

- Peki yakınız, fakat birer kop. 
yalarını çıkarmak şartile ..• 

~D~@ırta 
Çiftlik binasını yangına ve 

ekinleri de doluya karşı sigorta et 
tirdim • 

- Yangını anladım, fakat dolu 
;>ağdırmak için ne yapacaksın Al
lahaşkına ! Merak ettim. 

3 TEMMUZ - 1!J30 

Sarmısağı 
çok giyince ... 

Yazan: IQ)ıra Ga Aa 
Sarmısak yemeyi sevenler 

pek çoktur. Hele, kuşgön:i 
nazik pastırmadaki sarmısağm 
kokusunldan çekinenler hemen 
hiç yoktur. Fakat Ankaradan 
mektup gönderen sayın okuyu
cumuz kadar pastırma seveni 
duymamıştım: Bu zat her ak
şam yemeğinde salata gibi pas. 
tırma yermiş. öğle yemekle
rinde de yeyecekmiş ama, arka
daşlarım rahatsız etmemek 
için, o kadar sevdiği pastırmayı 

feda ediyormu~. Şimdi de zihnine bir kuruntu girmiş: 
Her şeyin fazlası zararlı olduğu gibi, acaba sarmısağın 
fazlası da zararlı mıdır?. Mektubunu da bunu sormak için 

yazmış .. 
Akşam yemklerinde sarmısak yemeyi çok seven bu sa

yın okuyucumuzun, geceleri dans yerlerine hiç gitmediği, 
evine de kadın misafir kabul etmediği - mektubunı:lan değil, 
sarımsak yemesinden • anlaşılıyor. Çünkü sarmısağın tarih
te ilk ve hala devam eden şöhreti bayanları kaçırtmaktır · 
Vakıa bayanların da pek çoğu sarmısak yemeyi severlerse Je 
kendi yemedikleri zaman ağzı sarmrsak kokan erkeklerden 
daima kaçarlar .. On·dan dolayı meşhur kahraman Ulis de 
kendisine musallat olan kadınları kaçırmak için her yeme

ğinde sarmısak yermiş. 

Sarmısak bir taraftan kokusundan dolayı kadınları ka
çırmakla şöhret aldığı gibi, bir taraftan da erkekleri ka
çırmakla meşhurdur. Fakat bu sefer, kokusundan dolayı, 
kenldisini yiyene çok kuvvet verdiği için .. Çok sarmısak yi
yenle~ çok kuvvetli ölur diye tanınmış olduklarından, ağzr 
sarınısak kokanların yanına _ ne olur ne olmaz, öfkelenir ~e 
kendisile başa çıkılamaz korkusunda - yaklaşmakta kor
.kanlar çok bulunurmuş .. Bereket versin ki bu sayın okuyu
cumuz gündüz sarmısak yemeyip te hiç olmazsa gündüz 
erkek arkadaşlarını yanın.dan kaçırmıyor. 

Sarmrsagın çoğundan zarar olup olmıyacağına geline; 
vakia sarmısağın uykusuzluğa iyi gelir, insanı esneterek 
tatlt uyku verir, mikroplan öldürür, verem hastalığını ge
çirir, !damarlardaki tansiyonu düşürür, şunu yapar, bunu 
yapar diye şöhretleri de vardır. Hele damarlardaki tansiyo
nu düşürmek şöhreti yakın vakitlere kadar pek büyümüştü . 

Ancak, pabucunu dama attırmıya da bu şöhrti sebep 
olmuştur. Gerıii Mr:mısak tansiyonu düşürür, fakat bu 
iyiliği iki üç ~ün sürer, sonra tansiyon tekrar çıkar, ve ~s· 
1'1sfnclen daha yüksek dereceye varır. 

Çok yenildiği vakit dokunup .dokunmaması da buna 
göre değişir. Damarlardaki tansiyonu zaten fazlaysa çok · de
vam edilince tabii zararlı olur. Tansiyon az olup onu çıkart
mak istenilirse o vakit belki zararı olmaz. Demek ki sarmı
sağı çok yiyenlerin hepsine uygun gelecek bir şey söylenmek 

kabil değildir. 
Beslenmek bakrnundan sarmısak iyi bir gıdadır. lnsan 

yüz gram sarmrsak yeyebilirse onda 28 gram şeker olacak 
madde, 6, 7 gram azot bulur. Fakat yüz gram sannısak ye
mek te her babayiğitin harcı olmasa gerektir. 

Sarmısağın bu zamanda en mühim hassası terkibin!deki 
iyot madeninin yüksek nisbette olmasıdır. Yüzde 0.094 mi
ligram nisbetinde iyodu, on.dan başka hiç bir gıda temin e

mcz. Bir de çinko madeninin yüzde 1 miligram nisbetinde 
olmast. iyot kadınlara güzellik verir . Çinko da erkek yu
murtasına pek lüzumludur. Demek ki sarmısak insan nesli
nin devamına hizmet eder. Fakat kokusundan kaçırmamak 
üzere sarmısağı · mü~terck yemek şartiyle .. 

Vitaminlere gelince, sarmısakta C vitamininden Ame· 
rikalrlar biraz bulmuşlarsa da o lda ancak pek tazesindedir. 
Sarmısak biraz !bayatlayınca hiç vitamini kalmaz. _,...----------------· ..LJW.ı.ıu..ıu..:w.J .. Aı,.A.LW4.l..LK.LY~~\L 

- Dünyayı a.yaklamnm altına koymak fikri tyi ama. bt'n onu, 
hele bugünkü feci halinde ne yapayını? _ - İngiliz karikatlirli -

? 

m t h tini d_;..,a. bir tny~·arc. 
sorma.... ere seya a ..... ~ 

nin kanadına. konarak ya.par. 
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Moda 
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Göz pyanı hayret bir mekanizmadır. tnsan vil
cudunun bütün di~er uzuvları gibi insana göre de

~~~,.ıu· wişir. 

Bazı insanlar, gün* dik, dik bakabildikleri hal· 
de gözlerinde en ufak bir kusur olmıyan bazı in· 
sanlarda gün~in ışığı karşısında hemen körle§irler; 
gözleri kamasır. 

Güneşin daha az kuvvetli olduğu yerlerde oturan 
şimallilerin ekseriya gözleri mavi olur ve hattıisti· 
vaya daha yakın memJe.ketlere seyahat ettikleri za
man daima gözlerini kollamak mecburiyetindedir
ler •. 

Halbuki Akdeniz sahillerinde yaşryanların ekse· 
riya gözleri altın gibi ela yahut da karadır. Ve bu 
tenkte olan gözler günese daha iyi mukavemet eder 
ter. 

Fakat §unu da bilmek lazımdır ki bütün beştrt 
uzuvlar gibi, gözde kendi kendisini müdafaa etme· 
~ini bilir. Onun müdafai'\Sl kirpikleri ve kaşlarıdır. 
Bir insan yaşlandıkç.a gözleri daha zayıflar fakat 
kasları da daha sıklaşır. Sonra, gözbebeği de ayrı· 
ca kendi kendini korur. !şıkta küçülüp karanlıkta 
büyaren bir diyagframt vardır. 
.. ÜÇ\incü müdafaası da şudur: Göz kapaklan gay· 

rıı~tiyari kırpışmağa başlar. Bu kırpışmalar neti· 
cesınde kırışık yerler beyaz kalır. ii ~t tarah A?ÜllCi" 

Saç modasında 1 

bir yenilik 
Saç modası kıam tepeye doğru 

kaldırııdı. YüıU, boynu, en9eyi ta
mantiyıe serbest bırakrr bir şekilde 
tarandı. Fakat bu eckil ancak yiL 
zUııun çizgileri çok munta2am olan 
kll<Unıar tarafından tatbik edildi. 
Birçok kadmlar bl:Syle bir şey yap. 

ma.lc~ bUyUk tereddUd gösterdiler. 
CUniu saçın yanıı çekilişi, enseyi 
kapa~ışı, kulağı 8rlUtU şu veya bu 
"~e, yUzU gölgeleyişl çehredeki 
b!Jl lUrlU kusurları 11rkUtUp tashih 
ed~Uecek i. 

Bunun saç modasr 
bir mevalmden fula tutmadı. Bu 
sene, BüyUk Frcdrlk devrinde görU 
Jcn tnsesi bukleli önU kalktk erkek 
saçlarının kadmda moda olduğuna 
v~hid bulunuyoruz. Ensede yapı _ 
lan bukleler kilc;Uk bir kordell ile 
bağlanmaktadır. 

Fakat bu modayt da her kadm 
tatbik edemiyor. Bunun sebebi de 
kıolık saç lllOduına uyı:nak için ka 
dınl&r111 eberiyeUnin ıt&Çalrmı kea 
mlı bulunmalandrr. Fakat kuva • 
förler bu mahzuru bertaraf etmlj,. 
Jer ve postiı <1treu saç) kullanma.. 
ğy yenfden moda YapmışlArdn'· 

Ensede çok bukle yapan p06ilş. 
ekseri)'"& gece lllYaletAerinde Jrul -
lanrlmaktadır. . 

•' 

ten csmerle~ir. Ve göıiln etrafında buru,ukluk his· 
sıni veren kü~ük çizgiler peyda olur. Bunlar çizgi 
olarak da kalmazlar. Gayet kısa bir zamanda göziln 
etrafında hakiki kırışıklıklar peyda olur. 

Fakat çehreyi ya§h gösteren bu §eyleri ortadan 
kaldırmanın kolayı vardır. O da güneş banyosu a· 
lmırken gözleri örtmek, alt ve üst kapakları yağlı
yarak sakin bir çehre ile yatmak lazımdır. 

Yahut da gözlük kullanmak ayni §e.kilde gözlerin 
kırpısmasına mani olur. Bunun için duman rengi, 
sarı veya mavi gözlük kullanmak icap eder. 

Hele denizde yüzme gözlükleri kullanmakta te
reddüt etmek bir hatadır. Çünkü bu suretle insan 
gözünü geniş, geniş açarak ufku nihayetine kadar 
görerek yüzer ve yüzmekten iki misli istifade etmi' 
olur. 

Başınızı suya daldırıp kulaç atarak yü.zilyorsanu: 
hu gözlükler ~özlerinizin güzelliği için elzemdir .• 
Çiinkii ne de olsa tuzlu su gC>zleri yakar. Denizden 
çrkhğınrz zaman kanlanmı~ gözlerle dolaşmak mec
burivetinrle kalırsınız ki bu da ho, bir §eY delildir. 
Eğer vaktinden evvel ihtiyar görünmek istemiyor 
sanız güneşte muhakkak renkli gözlük kullanmınz. . 

Bakırlaşan 
deriler 

Banyo mevsimi geldi. Yazm İıı· 
tanbul gibi bir teblrde oturup deniz 
banyosu yapmamak tabii rafları tık 
lmı tıklım dolu bir kilerde açlıktan 
ölmek gibi bir ııeydlr. 

Sakın ha! Siz bu hatayı feleme 
yiniz ve bu sene eliniz kanda dahi 
olsa muntazam surette banyo al • 
maktan kendinizi mahnım etmeyi
niz. 
DüşününUz kl dUnyanm dört bir 

tarafında b~ok insanlar yas gtınn 
denize girebilmek için yUzlerce ki 
lometre katetmek mecl.ıuriyetinde -
dlrler. 

Halbuki İstanbullu olmak altı 

ay yaz içinde hakiki bl~ nlınet -
tir. Bu altJ ay içinde muntazam su 
rette deniz ve gUneş banyolan yap. 

mak suretiyle yalnız Asabınız ve 
sıhhatiniz için değil, ayrıca de 
rinizin güzel!iğİ için de faydalı bir 
ICY yapmış olacaksınız. 

ÇUnkü yazın gUn~ altında yanıp 
bakırtaean deri yaım gUzel oldufu 
gibi kıam bUsbUtUn gUzelleglr, ipek 
gibi, kadife gibi yumuşak bir eey 

olur. 
Bu sene mayolardaki ve pl!j la. 

yafetlerindekl gUzelllk fnsanI deni... 
ze giruıeğe sevkedecek en kudretli 

cazibelerden biridir, 

~ 

~' ~ Vaktindan 
~ avve ihtiyar 
l görünmek 
f • 

< . stemıyorsanız 

güneşte gözlük 
kullammz 

Zarafet para 
ile olmaz! 

Tuvaleti itmam ede
ce~ ufak tefekleri 

uygun almak icabeder 
Zarafet kadının hakkıdır. Hem 

hakkı, hem de ihtiyacıdır, Hiç 
kimse ile, hiçbir kadını "neden sU 
süne bu kadar düJkünsün?.,, diye 
ayıplayamaz. Yalnı2 o kadın, süs 
için yaptığı masraflarda bütçesini 
aşmamak şartiyle.. Çünkil, süs· 
lenmek ve zarif olmak sadece para 
ile başarılan bir ııey degiJdlr. Gi 

yinmesini bilen bir kadın az para 
ile de çok güzel giyinebilir. 

Bunun için o kadının uygun 
ılyinmesini bilmesi lbımdır. 

Zarif olmak sadece güzel bir 
esvap, nefis bir manto giymekle 
kabil olan bir teY de~ildir. 

Güzel giyinmek demek, tepeden 
tırnağa kadar biribirine uygun 
şeylerle süslenmek demektir. 

Bir kadının ayakkabnı, çorabı, 
çantası, ~ldivenleri ve fapkau ıiy 
diği elbiseye uygun değilse, meıe· 
la bir çay elbisesiyle spor l&Pka. 

• spor elbisesiyle baıına dallı, 

çiçekli, fantezi bir ıey giyıerae o 
kadına xarlftir ldenilemez. 

Biltçesf. dar olan kadmm 
bir çanta ve bir ppk& alırken 

fanteziye kacması, kendi mevcut 
elbiselerini göz önüne getirip on
ların hepsiyle giyilebilecek, hep· 
sine uyacak bir §CY intihap etmeıi 
Jlzım değil, elzemdir. 

ÇUnkU urafeti tamamlayan ıey 
.bu çanta, eldiven, p.pka, kemer, 
düğme, ve ita .. gibi ufak teferrü· 
ettir. 

Bunların iyi bir şekilde zevkle 
ve dikkatle intihap edilmesi bir 
kadına zarafette çok kazandırabi
lir. 

ÇilnkU bu tef errüat, minimini 
kor.deli yahut beyaz bir yaka, ya. 
kaya takılan bir çiçek yahut göz 
lerin üstüne indirilen bir tül, müh· 
mel atılmış bir mendil veya bir 
yüriik bütün bir kadın tuvaletine 
son fırça darbesini verecek olan 
hususiyettir. 

iç Çamaşırı 
Bunun için zarif 1,ir kadının 

modanın bu ufaktefek ıeylerini 

dikkatle takip etmesi lhımdır. 
Onları takip etmek ve daha 

kimse yapmadan evvel birinci ola
rak yapmak ldoğru olacaktır. 

İç çamaıırr kadın sUsUnUn en ih
mal götürmez olan tarafıdır. Ça -
maşın dıgındaki elbiıeler kadar 
gUzel olmıyan bir kadının kendisini 
clegant tellkki etmesi en bUyUk 
hata olur. Ve her kadın giyinloinde 
iç çamqırlarma, d11lanna giydik 
leri elbiselere gösterdikleri ihtl • 
mamm kat, kat fevkinde bir ihti • 

Bu sene zarif ka.dmlann üstün. 
marn göstermeğe mecburdurlar. de görülen bu ufaktefek ıeyler 

Bu sene gayet tatlı ve solgun içinde en fazla nenin moda oldu
renkli krep dösuarlardan, kreb sa· ğunu anlamağa gayret etmesi il· 

tenlerden, krep jorjetıerden yapı - zımdır. 
lan iç çamqırlan Alanson dantel _ Pariste arkası kal

1
1.n fileli, ~nU 

kap doğu inen ' ımparatonçe,, 
!eriyle sUslenmektedlr. Mode~ şapkalar çok modadır. Haziran 
bir gecelik ve bir kombinezon gos - ayında çıkan ıapka modelleri çi· 
termektedir. çeklerin k.r8liçe!l olan gtıllerle 

süslli:lüır. 

Meseli göğsU ve kolları pembe, 
mıvi, turuncu gibi açık renkler
le i§lcnmig olan düz siyah ve ya 
but koyu lacivert yUnden örgü 
bluzlar da bu sene pek moaadır. 

Tabanı üç santimetreye kadar 
yüksek olan spor iskarpinleri Av
rupada plajlarda taammüm etmit 
bulunuyor. 

Şeffaf bir maadeden yapılmıı 

o3an gece sandalına gelince, onu 
ancak çok ekzantrik bayanlar gi· 
yccek, nazan dikkati celbetmek 
iatemiyenler üstü karanlıkta l§llda 
yan bir maddeden yapılmıt çl 
çek resimleriyle süslü bu sandal. 
lan giyemiyeceklerdir. 

Şehirde, çayda, altları bir santi
metreden daha yüksek iskarpin • 
ter giyilmektedir. 

Eldiven modasına gelince bu ıe· 
ne klbik eldiven renkleri moda 
değildir. Yalnız açık ve parlak 
renklerden eldivenler modadır. 

Bu eldivenlerin boylan uzun ve 
üatleri itlemeli.dir. En ziyade mo. 
da olan renkler buvar kilıdı ren· 
gi, pembe, açık firuze ve havai 
mavi renklerdir. Dirse?e kadar çı· 
kan bu eldivenler bilekte um 
büzük olarak giyilmektedir. 

Gayet sık dokun.mut ince lpeldl 
ÇOfaP.lat ~kttd!r. Çodplar" 

.(Denim 11 lld&leJ. 
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Benim görüşüme göre • 

Futbolumuz 
ve 

sistem 
...... - ......... 4'o ... 

Futbolde çok Ucrl gttmı, Çek 
Jerln, l'iyanalılann bile ferden tak· 
dirini kazanını' aslamnızm me,·cud 

Dfoı Taksim stadında J•apılan pro fesyonel gı7reşlerin en mühim 1ıeyc canlı müsabakası olan !\ara Ali ile Bulgar pclılfrnmn karşılaşmasmda11 iki e11sta11tane 

iyctlne rağmen fotbolümilz bir U. 
rıı ileriye gitmek şöyle dursun gün 
den gUne gerilemektedir. 

!lün _x_apılan ~~f~sy~~e_Lg~.!e .. şler 

İtiraf etmek lamngelir ki me\' 
cut klllplerlmlzha hiç birinde siste
me istinat eden t.ek bir eklplmlz yo 
ktur. Son zamanlarda seri halinde 
söklln etmekte olan merkezi A\"ru 
pa antrenörleri futboUimllze bir sls
tem vermek töyle dol"lun, antrenör 

Dinarlı Habeşliyi yendi. K~ra 
olarak Dk gelen Hanterln yaptığı

nı da yıkmıtlardır. 

Ali Bulgarla berabere kaldı 
Müsabakalar · 

çok sert oldu 
Hanterin yetl~ttrdlif fotbolclile 

r ıedyeAlne yiikselmtı bir futbol· 
cUytt bugün göremediğimiz gibi ta 
1mn halinde de 92-l ollmplyadma 
gönderdiğimiz on biri de bu şekilde Profes~onel . pehli~anlar ~ra. 

dMam edttek olursak göremlye· smda tertıp edılen gureş musa. 
ocğtz. Ben hata ,.e mes'ullyetl doğ bakalarma dün Taksim stadın • 
rodan doğruya klüblerlmlzde ve da altı bini aşan büyük bir ka. 
tetıkllitta buluyomm. Çünkü futbol lab:ılık öniince Aevam edilmiş -

fcdcrMyonu bu güne kadar fut- tir. 
bolilmllz itin bir sistem kabul etme Birinci ve ikinci güreıler 
diği gibi o si temi gösterecek antre- Günün ilk müsabakası Ara • 

• 

~· 12 1 Mülayim de Babaeskili ibrahi 
mağlup etti 

kurtuldu ise de ayağı zedelendi. 1 bir yumruk vurarak mukabe 
ğinden gi.ireşe topallıyarak de • etti. Hakem müdahale ctm 
vam etti ve devre Mülayimitı 
hakimiyeti ile nihayet buldu. 

ikinci devreye büyük bir a • 
takla başlayan Mülayim, Baba
esklinin ayağından tekrar aynı 
vaziyette yakaladı ve ezdi. iki 
defa üst üste fena vaziyete dü -
şen Babaeskili lbrahimin artık 

nörlcrl de kontrol etmllf değildir. bacı Mehmetle Kumkapılı Ce • 
:&llsal olarak Ankara klüblerlnl, Ga- lal arasında yapılmıı ve 9 da -
latasaray n Fencrbabçeyl ele &lal kikada araba.cı Mehmet galip 

un. A k t k 1 1 tıran gelmiıtir. İkinci müsabaka lz -
Dinarlı ile Habeşli biribirini yenmeğe çalışıyorlar 

güreşe devamına doktorlar mü. 
:. •. ade etmediler ve Mülayim gü. 
reşi 1 7 inci dakikada hükmen n ara a on armı ça Ilf • 1. y l H"" . .1 K 

VI ı b. t - d'" H 1 mırı ama ı useyın ı e ara. smda yapılmıııttır. Hakem Sami yana ı ır an renor ur. a en I '): 
Galatasarayı talışbran bir İngiliz cabeyli smail _arasm~a geç~iş Karayelin idaresinde mindere 
antrenörıliir. FenerbahQeyi de bir ve Karacabcylı. İsmaıl ~9. dakı • çıkan pehlivanlar halka takdim 
Macar antr<·nör çalıştırmaktadır. B kada ~uşla. galıp gelmıştı!·. edilerek alkışlandılar ve müsa • 

d 1 i F "-L y1 bir Mullyım • Babaeskılı baka 115 dakikadan dört devre un an en·e se ener.-..çe İb . 
lo~llz, Galata..oıarayı ise bir \•tyuıa rahım olmak üzere başladı. 
h ~alışhrmaktaydı. İngiliz Macar ve ilk mühim müsabaka Müla - ilk dakikalar her iki pehliva. 
\1yanalılann takip ettikleri futbol yimle Babaeskili İbrahim ara - nm biribirini denemesile geçti. 
sistemi ayn ayn olduğuna göre 
zanlh futbolcülerin dcğl~n bu ant 
rcniirlerden \'e deği~n bu sistem
lerden sonra bir !listem takip etme 
lerlne lmkin \'ar mıdır! 

Kanaatime göre bir antrenörün 
6 ay, bir sene içinde takım yeti~ 

tirmC!ll lmkinsızdır. Bir antrenör 
bir sene zarfında sarfedeceğl eme
ğin mUkifatmı ancak ertesi sene 
alablllr. Bunu gözönilnde hıtma.k 

auretile futbol federasyonumuz her 

• 

· · Kara Ali· ile'° Bulgar pehliııanının karşılaşmasından 

Se!<izinci dakikadan itibaren Mii kazanmış oldu. k 
layim üstün vaziyette gürct _ istediyse de biribirine ızan p 
meğe başladı ve on üçüncü d! _ Kara Ali • F eriıtanof livanlar dinlemediler ve de 
kikada Babaeskilinin ayağını Günün ikinci mühim karşı • sert hamleler arasında bitti. 
yakalıyarak mengene vaziyetin- taşmasını yine Sami Karayelin Üçü~~ü v~ son devreye!~ 
de tazyik etti. Babaeskili dü~ • idaresinde Bulgar Feriştanofla garın hu~umıl~ başlandı. .. 
tüğü bu çok müşkül pozisyon - Kara Ali yaptılar. Bulgar 115 devr~d~kı_ sertlı~ !ekrar. baş~ 
dan biiyük bir enerji sarfederek kilo sikletinde acı bir kuvvete termıştı kı, her ıkı pehlıvan 1 

' ar aldılar bu sırada halk hak 

' salı11e ı ıe Habeşli ile Dinarlının maçından bir göriiniiş .. 

1 n in aleyhine tezahürat yaptı 
1 müsabaka sert bir didişme al 
da nihayet bulduğu zaman h• 
kem her iki pehlivanı berabe 
ilan etti. 
Dinarlı Mehmet • Habeş 

Tafari 
Günün sen ve en mühim k t 

şılaşması ç.oktanberi şehrimiz 
müsabaka yapmamış olan Din 
lı Mehmetle Habeş T afari ar
sında oldu. Cemalin hakemli 
altında mindere çıkan pehlivar 
hır halka takdim edildiği zam 
Dinarlının Habeşin yanında u 
fak kaldığı göze çarpıyordu. 

şeyden enel memleketlmlzln biln· 
yestnl gözününde hıtarak futbolüm 
tize bir ıııistem kabul etmelidir. Ve 
ondan sonra klilblerlmlzln getirecek 
Ieri antrenörleri o sistemin tatblkı· 
na memur etmelidir ki ayni sl5tem 

dahilinde ~alışan klliblerlmlzden 
blrlblrlnc uyabllttek bir on L ... mey 
daDa gelsin ,·c milli futbol takımı· 
mm te§kll etsin. 

Dekatlon müsabakaları 
sahip, aynı zamanda teknik bir Uzun münakaşalardan son 
güreşçi. Müsahaka çok sıkı hü. ra müsabakanın yenişinceye 
cumlaı la geçiyordu. Ok dakika. dar devamına karar verildi. 
!arda Bulgar pehlivanının kol o- müsabaka basladı. 

Klüblerlmhdc ikinci hastabk d 
a her sene antrenör değiştirmek -
tir. Bir klübde 3-4 sene kalan t.ek 
antrenör Hanter olmul)hır. Bonon 

semeresini de Galatasaray talmnm 
m bot sene arka arkaya !'&mplyon 
çıkına."ile Galata."aray klübü fil len 

Melih y~ni bir rekor yaptı 
Fenerbahçeli Melihle Beşiktaşh Şerif 

birinci ve ikinci oldular 
görmülftür. Bu itibarla klübleri· Dekatlon mlisabakalarına devam 

mlz antrenörlerle muka\"elc yaparak edilmiş ve kat'i neticeler alınmış. 
en asgari olarak ü~ senelik moka· tır. Fenerbahçeli Melihin birinci, 
nle imza etmelidirler n antrenör Beşiktaşlı Şerifin ikinci olduğu ve 
ııeçerken a1.ami dikkati göstermeli- Galatasaraylı Yavrunun da üçüncil 
dirler. l'oksa ecnebi olmaktan baş olduğu rnUsabakalarda aldıkları ne
ka hiçbir imtiyazı olmıyan laaletta- Uceler şunlardır: 
);n antrenörler getirmektense belki 

onlardan fazla \"ukufu olan yerli 
antrenorlerlmlze kıymet nrmek 
yerinde bir hareket olur. 

Yaptığımız tecrübelere i tinade 
n söyllyebillrl7. ki her yerde olduğu 

gibi bizim memleketimizde de futb 
ol için seçeceğimiz antrenörleri İn

giliz olarak seçmek !::Ok yerinde bir 
lntlhab olur. Şimdiye kadar gelen 
antrenörler içinde başta Hanter ol 
mak Uzere But , Peti ••ut, Donelli 
hunun en canlı bir delilidir. Klüble 
rimlze 'e te kJliHa ta' siyeml7., an· 
........... _ cliJ• paramızı 8&l'f 

Mmek değil, futbolümUzil ıd!itemll 

'e esuh Mr aarette ı~lah etmek 
itin ıuıtrtııftr getirilmesidir. 1 

Adil l'URDAKUL 

1 inci K a tagoride 
l 1NC1 MELİH (F. B.) 
100 m. 11 saniye 904,8 puvan. 
Uzun 6.31 m. 683,9 puvan. 
Gülle 9,23 m. 389 p . 
Yüksek 1.46 rn. 342 p. 
400 m. 54,4 saniye, 766,8 p. 
110 m. 20 saniye 525 p. 
Disk 27,16 m. 314 p. 
Sırık 2.37 rn. 146,8 p. 
Cirid 51,25 m. '731.8 p. 
1500 m. 5,18 dakika 512.8 p. 
BUtün puvanları mecmuu 5317.2 

2 İNCİ ŞERiF (R. J. K.) 

1 
100 m. 12,3 sani~e 595.70 puvan. 
Uzun 5.80 m. 559 p. 
Gülle 11,7 m. 573 p. 

De· alton nıiisabakasınm 

Beşiktaşlı Şerif 

YUksek -.:53 rn. 440,88 p. 
400 61.6 saniye 496,16 p. 
110 m. 21,4 saniye 392 p. 

Disk 28.14 rn. 351.34 p. 
Sırık 2,80 m. 379 p. 

Cirıt 43.41 m. 516,8 p. 
1500 m. 6,15 da. 170,80 p. 

Puvanlar mecmuu 4473,27. 

3 ÜNCÜ YAVRU (G. S.) 

100 rn. 12,3 sa. 595.7 p. 
Uzun 5,95 rn. 595,7 p. 
Gülle 10.19 rn. 485 p. 
Yüksek .,62 m. 566 p . 
400 m. 64.2 da. 398.4 p, 
110 m. 18 sa. 715 p. 
Disk 33,18 b. 542,8 p. 
Sırık 2.37 m. 146.8 p. 
Cirit 34.7 m. 276 p. 

1500 m. 6.21 da. 139 p. 
J>uvanlar mecmuu: 4457. 
Melihin elde ettiği netice Şerife 

ait 4888 pu\'anh eski rekora ııisbc
ikincisı ten yeni Türkiye rekorudur. 

111 üncü K atagoride 
ı 1NC1: UÇTEK (F. B.) 
38Ö7 puvan. 
II 1NC1 AL! (G. S. L.) 3703 p. 

yunlarında, Kara Alinin ayak o- ilk dakikal~rda her iki peh 
yunlarında hakim olduğu görü. livan biribirini denemekle ge 
li.iyordu. Dakikalar ilerledikçe çirdiler. Habeşli kuvvete day 
Bulgar favullü güreşmeğe baş - nan zor oyunlar yapıyor Dina 
!adı. Kara Ali de kendisine mu- çevik hareketlerle mukabeley 
kabele edince müsabaka bir kör- çalışıyordu. 
rcş dövüşü haline girdi. Dinarlının çok hareketli gü 

Ve birinci devre müsavi şe • reşi halk tarafından alkışlanı 
kilde nihayetlendi. ikinci dev • yordu. 
reye Kara Ali sert atak yapa • ilk devre Habeşlinin hakim 
rak başladı. Bulgar pehlivanı yeti altında nihayetlendi. ikin 

.. _.... l :!evreye Dinarlı çok sıkı başla 
lı. Bilhassa rakibinin ayakları 

1

0ükmekte muvaffak oluyord 
Bu sırada Habeşli Dinarlının 
desine diz vurdu. Ve dinarlı b 
müddet baygınlık geçirdi. 
hareketin favul olmadığını ha 

1 
kem ilan edince müsabaka te 

\ rar başladı ve iki taraf biribiri 
tekme tokat giriştiler. 33 ün 
dakikada Dinarlı bir anlık 
tereddütten istifade ederek i 
kuvvetli dirsek darbesile Ha 

• beşli sersemletti. Ve birdenbi 
i.isti.ine çullanarak yere hastır 
Ne olduğunu şaşıran Habeş 

1 STrf:stü yerde uzun müddet ka 
; 

1 ı . Ve hakt-m Dinarlının gale 
ı >c • ni il;ı n edinrr halk cılcrın te 
ı zahi.irat yaotı. M iisabnkalar d 
'lihavct buldu. 



. . 
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Beden terbiyesi-kupası - - ,,_.., - ~ 

maçları --
Hilal: 5 
Kasımpaşa: 3 
Dünkü milli küme müsabaka. • 

rağmen Beşiktaş kalesi epey tehlikeli dakikalar geçirdi. yu kariki resimlerde görr7yorswwz. 
1.1dan ewel beden terbiyesi kupa· 

'l karşıla~alarmdan Kasımpa

şa, Hilal maçı Nuri Bosutun ha. 
kemliği ile yapıldı. Dün Fener stadında oynanan maçında - - - __ ..... _ ... ____ _ 

Beşiktaş Fenerbahçeyi 
4 - 2 mağlôp etti 

Sayılacak kadar az bir seyirci 
önünde oynanan bu maça Kasım 
paşalılar Galataspordan yalnız 

bir kaleci almalarına rağmen an. 
cak on kişi ile şöyle takım kur. 
muştu: 

Koço - Siücyman, HU.mit -
Cafer, Mehmet, Murtaza - Sait, 
llayri, Rü§tü, ômcr. 

Hilalliler de Kurtuluştan oyun. 
cu almamışlardı : 

Sigahbeyazlzlar çok güzel bir oyunla haklı bir galibiyet kazandzlar Jllurat - Muammer, Cevdet -
Lutfi, Zeynel, Suren - Mehmet, 
'Bcl:ir, Orhan, Salim, Kerim. Maç ·çok heyecanlı oldu 

Fencrbalıçe, milli kümede son o
Yununu dUn Beşlkta§a k:ır§ı oyna
dı ve 4.2 mağlub olarak milli kil -
lllede ancak beşinciliği nlabıldi. 

Saha iki klübün adedi GOOO i a_ 
Şan tarnftarlariylc dolmuş. 

Oyunn hakem Ahmet Ademin i
darcı.:ıinde mutad merasimden son -
ra baı:;lnıııyor. Fcnerbahçedc Esnt 
Yok. Bcc:iktaşta da HüsnU yer al -
lllamış. Her iki tı:ı.raf için de bu 
noksanlar netice llzrrinde rol oynı. 
YabilecC'k \'aziyctte. 
Tnkımlan 6U şekilde dizilmiş gö_ 

tüyoruz: 
Ucı:iktru : lU('hmet Ali - Taci, 1b

.tahim - Jlüse~in, fledii, Fc:ol • 
llnyati ,U:ıld.ı, Sabri, Şeref, E:;;ref. 
J~cncrbahrc: Hüsıuncdılin _ Ya

sar, J,cbib - Muzaffer, Ali Ui:ı:a, 

Mehmet Uesnd • Naci, nasri, :\t e
lih, Rchli, Jcikrct. 

Fcncrbahçe rüzgarı arkasına al
mış vaziyette ve güneş altında oyu 
ıın baıılıyor. Haf hattında kesilen 
bu hücuma Beşiktaşlılar seri bir 
hücumla muknbele ediyorlar. 

Beşiktaşm ilk golü 

Oyunun henüz üçüncü dakikası 
içindeyken Şeref hir şUt çekiyor. 
Hilsametldin topu evvelfı tutar gL 
bi olu) or. Sonra ellerinden kaçırı

yor. İlk Bt'şiktnş golU nğlnrdn. 

Beşiktaşın ik inci golü 

yorlar. Fikretin nefis bir şütünü 

~lehmet Ali kıvrılarak ve lek yum 
rukla kornere çıkarıyor. Kornerde 

netice yok. 
21 inci dakikada yine 1~ehmet 

Ali, tıpkı basketbol oynar gibi, Fe
ner muhacimleri arasında topu sü _ 
rerek bir gol kurtanyor. Oyunun 
başındanbcri ayağını topa sürme -
ye muvaffak olamıyan Melih yine 
seyirci ... 

Bir dakika sonra Fener aleyhine 
bir kornerde Hakkı Beşiktaşın 3 
üncü golünü yapacaktı. Hllsam ya. 
tarak topu çeliyor. Fakat yine blo
ke yok . 

Oyun fevkalade seri, hiçbir ta -
rafta bir hakimiyet ve baskı koku. 
su yok. Yalnız F<'ner mildafaası in 
sana emniyet bahşcdc~iyor. Hele .. 
Hüsam, muhakkak ki fena bir gü
nünde. 

Bir dakika sonra müsait vaziyet_ 
te Fikret topu kalenin üzerine dik
ti. 

Beşiktaş hUcumlarında Sabri ne
ticesiz ve çok durgun... Beşiktaş 

müdafaası her topta çok güzel. He. 
le güzelliti tamamlıyan haf hattın
da Bediinin gözükür derecede iyi 
oyunu Fener hücumlarını durdur. 
makta zorluk çekmiyor. 

30 uncu dakikada. Şerefin ani 
pasından istifade edemiyen Sabri, 
isabet.siz şütUnü Hlisamın kucağına 
bıraktı. 

Bir dakika sonra da Melih, kale 
önünde tutmak istediği topu yine 

Fener müdafaası d:ıha ilk daki - knçmırak oyunun başmdanberi se
yirci kaldığı oyuna seyirci olarak knda olan bu go!Un tcsirile şaşkrn 

bır \azil ette. Bununla beraber haf 
devam ediyor. 
Hakkı, sonu yakla§an de•:rede 

1kım aleyhine bir sayıya fırsat bı 
nkmamak için geri oynuyor. 

. Rebli hiç yapamıyacağı §ey olan 
sertliği tecrübe etmek sevdasında. 

Fakat bu dalın ziyade acizden ile
ri geliyor. 
Beşiktaş 4_5 dakika kadar devam 

eden durgun oyunundan tekrar 
sıyrıldı. Yine fevkalade seri bir o
yun se)Tediyoruz. 4 Uncu dakikada 
Şeref, Hakkının bir ara pasını ha_ 
fif bir vuruşla HUsııma bıraktı. 

Beşiktaş on birinde hiçbirisi to
pu ayağında tutmuyor. 

Fene r in golü 
41 inci dakikada Melih topu &\T 

ğına gı>çlriyor. lbrahimdcn bir az 

_,,...,~~,,, ... 

1 

nçık yakaladığı t?pu süratlc sürü. 
~f~~~~l.lt"'~iı~aı; \'Ol". ı ~zerine \'e knlcnin sağına Meh 

::t;,..~~:Eı:::-.z;:,,.,ı...ı~...-. i met Ali ve Taciyi de çektikten son· 

H. Ali bir Fcnl'r alwıım kesiyoı 1 rn çektiği şllt, mukabil taraftaki 
1 direfe vurarak Beşik taş ağlarına 

l "\ttının yardımlyle oyunu yavaş takılıyor. 
, q\•tıŞ ortaya in lika! ettirirlerken. 
J.·akkının sUriiklc>di~I bir akında Beşi ktaşm 3 üncü golü 
r r f;UtUnil g<lrü) Oruz, Hüsam atı_ Santra yapıldı. Hemen lıüc:ıma 

1 rak tutmak istedi. F'akat bloke '"'cçcn Beşiktaş, yediği golden son_ 
<'demediği top Şerefin önünde. 1 _ ~ bir dakika olmadan Sabrinin a
kinei bir Fiit. 'I'op ikin<"i kc-ı"C Fe. yıığrııclnıı ve yiı mi hrş metı.-.ılen hiı 

1 bnhrc nf luı ınd:ı. ı c:Utlc 3 üncii gollı knzanıyor. 
ne l., 11 .. .. 1 

O unun 16 ıncı ılnkfk., d ( Dı•,·nmı • un<·u< ~ > ) -..sın ayız. . 
Fenerliler soldan scı i bir iniıı yapı- Sacid 'Tuğrul ÜGET 

Oyun rüzgara karşı dizilen ve 
Hakkı gibi en kıymetli bir ele
~anından mahrum olan Hilal ta.. 
kımının üstünlUğü altında cere -
yan etti, onuncu· dakikada Ke. 
rim ilk golü attı . 

Bu sayıyı Orhanın ikinci golU 
takip etti. Hilal takımının baskı. 
sı devam ederken yine :Kerim ü. 
çüncil, biraz sonra da Bekir dör. 
düncü golleri çıkardı. De\TC son
larında Kasımpaşa1ılar bir gol 
atmağa muvaffak olduklarından 
ilk kısım 4- 1 Hilal lehine niha... 
yetlendi. 
İRİNCİ DEVRE: 
İkinci kısım karşılıklı hilcum. 

!arla geçti. İlk devredeki bariz 
farklı galibiyet HilaUileri yavq 
latmıştr. Rüzgarla beraber oyna... 
•nalarına rağmen bu devre de ne. 

Maç/atı evııel /akımlar merasim yapıj•orlar. 

.ice alamıyorlardı. Rakiplerinin 
oeceriksizliğindcn cesaret alan 

-=--.. Kasım paşalılar 20 nci dakikada 
sol açıklarının güzel bir volcsile 
ikinci, üç dakika sonra da yine 

"'"'ıllllıııllllıı ........... liılll ............ _.._,_,_."" .... ~.-.,..i~~~~~~~-

Milli küme puvan 
Talcım: 

G. Saray 
A. Gücü 
Demir S. 
Beşiktaş 

Fener bahçe 
Vefa 
Doğan 

Ateş 

N'ot: 

M . 
14 
14 
12 
13 
14 
13 
14 
14 

G. 
11 
9 
8 
8 
6 
3 
3 
1 

B. 

1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 

lif. 
3 
4. 
2 
1 
6 
8 

10 
12 

vaziyeti 
A. 
43 
34 
32 
35 
31 
28 
13 
11 

l'. 
19 
21 
15 
16 
26 
34 
49 
44 

P. 
35 
33 
30 
30 
28 
21 
.21 

17 

Galatasarayla Beşiktaş arasın1ıki maçın tekrar edilip edilmiyeceği 
kati bilinmediğinden bu cetvel maçtekrar edilmiyecekmi~ şeklinde tan· 
zim edilmiştir. 

1 Boks 
müsabakaları 

sol açıklarının mükemmel bir or. 
talayışr sayesinde sağiçlerinin 

ayağile üçüncü gollerini yaptılar. 

S · b · d 1 k 4--0 lık galibiyetten 4-3 e dU 
arın ır yer 8 yapı aca şen Hila1Iiler bundan sonra vazi. 
Beyoğlu halkevi salonunda yapı- yetin vahametini hissettiler ve 

lacağını yazmıs olduğumuz boks 27 nci dakikada yaptıklan sıkı 
maçaln, ha\'aların sıcaklığı yüziin· bir akın neticesinde beşinci sayı. 
den, halkevi salonunda yapılması !arını çıkardılar. 

gayrimümkün bir hale gelmiştir. Bundan sonraki müddet zar • 
Halkın dolduracağı salon pek sr f ında iki taraf ta bir hayli di. 
cak bir hal alacağından vaziyete dinmelerine rağmen 5-3 lük ne. 
hahammül gerek se)irciler, gerekse ticeyi değiştiremediler. Bu su • 
boksörler için epeyce mü5kül olacak retle maç Hilalin galebesile sona 
tır. erdi. 

~~----------~-----Bu vaziyet karşısında, uzun za· Bölge kupası maçı 
mandanberi çalışmış olan boksörle-

in muattal .kalmaması için mlisab:ı I Kadıköyspor: 2 
kaların Be~ıktaş stadında kurula-

cak bir ringle veyahut Taksim sta·ı Galatagençler. 1 
lında yapılması kararlaştırılmıştır • 

--o-- Dün Kadıköy stadında ikinci 
Ankaralı boksör Mehmet küme arasındaki ooıge kupası 

maçlarının sonuncusu Kadıköy • 
sporla Galatagençler arasında 

oynandı. Mütevazin cereyan c • 
den bu müsabakada Kadıköyspor. 
lular yedikleri bir gole mukabil 
ıki sayı kaydederek maçı 2-1 
kazanarak milli küme maçlarile 
beraber başhyan bu likte ilk ga. 
libiyeti elde etmiş oldular. 

Beyoğlu halkevinin tertip ettiği 

boks müsabakaları 'ilayetlerde de 
alaka uyandırmıc:tır. Ankaralı bok· 
sörlerden Mehmet, Beyoğlu halke· 
'ine yolladığı bir mektupta birkaç 
:ırkadaşile müsabakalara ic:tirnk rt· 
-ı~'c için lstanbula geleceğini bildir 
nı)ir. 

~ ..... :c..-11111 

lJ<!şiktaş miiılafaas111111 yerinde bjK lwrtarışı clalıa 
1 lll'dcn terbiyesi İmpas~ maçında lli!al ııe Ka~nipaş~ oyuncuları sa~· 

'lan çıkı.yarlar. 



Haber' in sayfalık 

KAPTAN Horn'a, lı'.amara -
•ının bir köıesin.de du

ran eaki tahta ve maden karışık 

biı sandığı göstererek: 
- Bunu tamir ettirmek Iizım, 

dedim, baksanıza parça parça oL 
muş, dokunulsa büsbütün harap 
bir hale gelecek .. 

Kaptan, her zamanki sakin. so· 
ğukkanlı gülüş.iyle : 

- Onun için ben de yeririd~n 
kımddatmıyorum, dedi. Bir sene
dir, hep ayni yerde duruyor, to 
zunu bile aldırmıyorum. 

Büyük Okyanus adalarından bi
rinin önünde demirlemiştik. Gece, 
sıcak ve sıkıntılı ildi. Meltemlerin 
ba,lamasına daha bir ay vardı. 

Bir saattenberi kaptanın kama
rasında ot!urmuş, konuşmağa bile 
takat bırakımyan sıcak gecede, 
sessizce pUrolanmm içiyor.dok . 
Horn, yarı beline kadar çıplaktı .. 
Senelerce açık denizlerde yük 
vapurlarının kaptanlığını yapma
sı, açık balrengi gözlerinin yu -
muşaklığmx izale edememişti. 

Vapurda bulunduğum üç ay zar
fında bir defa bile bağırdığım, 

hiddetlendiğini duymamıştım. 

Yumuşaklığına rağmen müret · 
tebat tarafından ~ok seviliyor, her 
emri itirazsız yerine getiriliyor
du. 

Tayfalatldan birinin getirdiği 

buzlu limonataları içtikten sonra 
merakmu celbeden sandık bahsini 
tekrar açtım: 

- Uzun müddet toprak altın
oa kalmışa benziyor. 

- Yarım asırdan fazla, tam el
li yedl sene gömülü kalmıştır 

Sandığın esrarını öğrenmek 

maksadiyle ibir sual daha sordum: 
- Şu halde onu siz gömme.di

niz .. Yaşınız müsait değil. 

Kaptan Horn 'kırktan fazla gö· 
rünmüyordu. Çekmecenin esrarı

nı an.Iatmaax için ilk defa israr et
miyordum. Gemide geçirdiğim 

ldört ay zarfında bir çok defalar 
ağzını aramıştım. Şimdi de israr 
etmenin beyhude olacağını his • 
settiğim için susmağı tercih ettim. 
Fakat kaptanın canı konuşmak is
tiyordu galiba ki kendiliğinden 
anlatmağa başladı: 

"- Elli yedi eene evvel, Kat
ler isrnind~ korsan şiddetle ta
kip ddiliyordu. Nihayet ele geçe· 
ceğini anlayan haydut, biç olmaz
sa senelerden beri biriktirdiği ser· 
vetini kurtarmk için bütün kıy
metli mallarını bugördüğünüz san 
dığa doldurdu ve Solomon adala
rından (Ono Kova) nın önün.de 
gemisini !demirlediği bir gece, on 
iki emin adamiyle birlikte karaya 
çıkarak, 11k kamı§lıkların arasına, 
haznelerinl doldurduğu sandığı 

gömdü. 
- Mürettebatın hepsi karaya 

çıkmıılar mıydı?. 

- Hayır, Çinli bir ahçı ile bir 
iki tayfa gemi de nöbetçi kalmış

lardı. Sonradan öğreniJliğine gö· 
re, korsanlar hazineyi gömdükten 

sonra, bir daha gemilerine döne
memişlerdir. 

- Niçin? Aralarında isyan mr 
çıkmış?. 

- Hayır .. Yamyamların hilcu· 
muna uğramışlar. Bir tanesi bile 
sağ kalmamış, o zaman bu adalar 
henüz tamamiyle İngiliz hakimi.! 

sızla evlenmişti. Bu ~ _. yeti altına alınmamıştı. Sahilde . . . . . . 
cereyan eden bu faciayı, cılız aşçı tı.cesınde aşçının Slizan ısmmJe 
ile tayfalar iyice göıidüler. Tabii bır torunu ol~u. ~u genç kız ~e
derhal kaçmaktan başka çareleri çen sene geınıdekı yolcuların ara· 

yoktu. Kaptansız kaldıkları ıçın sın.daJ'd~. . . 
açık denize çımağa cesaret edeme- - Çınlı bır korsanın torunu t 
diler. Nasıl şimdi, kaptan?. 

Önlerine çıkan ilk karaya yak
laşınca, Çinli bir sandala atlaya· 
rak gemiyi terketti. Diğerleri, bir 
ay sonra Avustralyada bir limana 
çıktılar ve tevkif edildiler. Tay
falardan biri muhakeme esnasında 
korkusundan herşcyi ifşa etti. 

-Definenin gömilldüğü yeri 
de mi?. 

- Evet, ama adanın neresine 
gömüldüğünü bilmiyordu. Belki 
de san.dık vahşilerin eline geçmiş
tir, diyordu. Böylece defineyi bul
mak kabil olmadı. Yalnız bir :t
dam definenin nereye saklandığı
m eliyle gömmüş gibi biliyor
du. 

- Kim?. 
- Çinli aşçı. Çok kurnaz bir 

adamdı. Definelden kendi payını 

iç etmesinler diye önceden tedbir 
almıştı. Bütün Çinliler gibi o da 
yanında ilaç yerine kullandığı 

bazı Çin nebatları ve tohumları 

bulundururdu. Bunların arasın -
dan bir avuç ldolusu, yalnız Çinde 
yetişen bir nevi kamış tohumu a
yırdı ve pekmezle iyice karıştıra· 
rak karaya çı'kmağa hazırlanan -
!arın beraber götürecekleri kaz -
malara, küreklere güzelce bolaş -
tınlı. Kurnazlığını tabii anlıy.or

sunuz. Bu kazmalar, kürekle top
r~ğa temas edince, tohmularm hiç 
olmazsa beş on tanesi tutaralt 
senelerce o adalarda hiç yetişmi· 

yen bir nebat yetişmiş olacaktı. 

Adadaki yegane Çin kanuşlarımn 
altında gömülü olan defineyi mü
nasip bir zamanlda meydana çıkar

mak, bu suretle pek kolaylaşa

caktı. 

- Böyle bir hileyi ancak bir 
Çinli düşünebilir. 

- Evet, çok zekidirler.. Şirrırl; 

bu genç Çinlinin hayatını takip ~-1 
edelim. Gemiden kaçxp gittif 
kara parças, bir Fransız mJ stem
lekesiydi. Buradan, bir Fra-sız 

gemisine aşçı olarak girip Tahiti 
adalarına geçti, Papitide yerleş · 
ti, artık denizcilikten gözil kor!;:
muştu. Küçük bir lokanta açtı 

Yerli bir kızla evlenerek a.dayr 
büsbUtiin yerle§ti. 

- Avustralya polisi, Çinliyi a· 
ramaıdı mx?. 

-Bilmem. her halde aradıysa 
bile bulamadı. Belki Çinliler biri -
birlerine çok benzedikleri için ... 
Her ne ise, Çinllnln ı,ı yolunday· 

- Bir san'atkara model olacak, 
ka<lar güzel bir kız, yerlilerin yu
muşak, yuvarlak hatlarına Fran
sız zekası, zarafeti ve Çinlilerin 
kendilerine mahsus esrarlı cazib~-
leri karışınca, böyle fev'kaladde iki ınil uzaktaydı. Fakat oraya gi 
bir eser meydana çıkabilir, değil dip gelen denizcilerden Onakova 
mi?. 1 hakkında malumat alıyordu. De-

- Geminiz le hangi limana git-ı fine arayıcıların hazineyi bulmak 
ti?. ümidiyle adanın topraklarını alt 

Kaptan Horn sualime cevap ve- ; üst ettiklerini, İngiliz jandarma 
recek yerde, yaprak cıgarasını ' teşkilatının kuvvetlen.dirilerek 
yakmakla meşgul olarak sustu. j yamyamların kamilen imha edil
Yüzü kızarmış, gözleri parlamı§- l diklerini, misyonerlerin adada 
tı. Genç kızı bu kadar kuvvetle yerleştiklerini tüccar gemileri 
methedişinlden onunla epeyce ala- ı tayyafalarından öğrenmişti. Ni 
kadar :duğunu anladım. Bah:-:.i hayet, definenin gömüldüğünden 

değiştirmek için : yirmi sene sonra, Çinli istirahat 
- Çinliyi hiç gördünüz müy- için gezen bir seyyahmr§ gibi So· 

dü? lomon adalarına doğru yola çıktı. 
Diye sordum. Karaya çıkınca, ilk işi, kamışhkla-
- Kendisini görmedim. Papiti- rcı. girip Çin kamışı ağaçlarını a

de gittikçe zenginleşen, itibarı ar- ramak olmuştu. 
tan, bir tüccar ollluğu.nu ara sıra Birkaç saat dolaştıktan sonra, 
işidiyordum. Solomon adalarından aradığı kamışları buldu. Kaµnşlar 

VV'v'VV°VV'''-"'"-A-A/'.J'./'VV"VV~""'-""-""V'V"VV"V"V""'-""'"-""'-'"'-"'""""'-"-'VV 

Gömülü 
Hazine 

dr. Bir kızı yetişmiş ve bir Fran-Sessizce· piirolarınıızı içiyorduk.Kap tan Horn yarı beline kadar çıplaktı 

hikayesi 
• •c.; ' 

. 
Genç kız ımm, 

beyaz bir man· 
to giymişti. Ev· 
veld onu bir ra
hibe zannettim. 

siye mektubunu cebine koyarak, 
geçen sene bizim vapura bindi. 

"Niyeti, hazineyi olduğu gibi o. 
rat.iaki papasa teslim edip hayır 
işlerine s.arfettirmekti. 

''Vapura biDdiği sabah, genç 
kın görmeliydin .. Uzun beyaz bir 
manto giymişti, başında da beyaz 
bir örtü vardı. Evv~lJ. onu bir 
rahibe zannettim, yarı yerli oldu~ 
ğunu ancak, valizini taşıyan ço
cuğa Polinezya lisaniyle hitap ~t
tiğini anladım. Batından örtüsü. 
nü attığı zanıan kaşlarının hiçimi 

• . . . .. .. . •. bana Uzak Şarkın çekik gözlü 
yırmı senede dehşetlı buyumu~ insanlarını hatırlattı, fakat korsan 
hemen hemen üç <lört <lönümlUk 'Çinlinin torunu olduğı· tabii hatı-
bir araziyi kaplamıştı. Çinli en es. b"l 1 d" Tam geni". k . . rıma ı e ge me ı . • :ı- rı 
kı kamışı arayarak buldu ve o ge- . k genç bir ada . . . vapura gırer en, nı 

c~ elınde bır bıç~, bır kazma ve da arkadaşiyle beraber, gemimize 
hır fenerle hemen ışe başladı. San binıdi.. Süzani takip eder bu yol· 
d~k. tam o kamışın altında olduğu cu, define hülyaaiyle avunan ıa. 
gıbı duruyordu. Tek bir aıdamın o valh inci tüccarından başka kim· 
kadar ağır bir sandığı götürmesi- d ~·ıdi 

. ~ 
1 

d v • • • 

1
. se egı . 

ne ımk n o ma ıgı ıçın Çın ı cep- Süzan olda, gayet iyi arkad"-J 
terini ve koynunu götürebileceği 1 ' y v en Solomon adal ş . o mamrza ragm , a· 
kadar altınla doldurarak Papıtaya rına ne maksatla gitmekte oldu. 
döndü. Definin külliyetli kısmı ge- auna dair bir şey s!:iylcmedl. Fa _ 
ne gömülü kaldı. k

0 

t · · bu saatte geını'd . . . a , azızım, e 
Çınlının altınlar bozdurarak işi. h k tm olmalıdır Hl'kıtv . er es ya ış · .... -

nı genişletmesi, yeni evler yaptır- . k ı.ıt nn 
ması yerli ahaliyi hayret içinde 
bırakmıştı. 

Ara.:lan, on beş sene geçince, 
Çinli adaya ikinci bir seyahat ya
parak ceplerini gene altınla, el 
masla doldurup döndü. 

üçüncü ve son seyahatini de 
tam üç sene evvel yaptı. Fakat far. 
la ihtiyarlamıştı. İhtiyatsızk mı 

yaptı, nedir, Uç defa ayni adayn 
seyahat edip, geceleri kamışhk~a 

doJa }m.-~ı nazarı 1dikkati celbet~i. 

Bilh:ı<ıs!l bir inci tüccarı Çinlinin 
"e<;ini bırakma.~ı, arkasından Pa. 
pitiye 'kadar geldi. 

''Tüccar bu sonsuz serveti el
de etmenin en kolay yolunu ihti
yarın torunu ile evlenmekte bul· 
du. Annesi ve babası ölen genç 
kız, sörler mektebinden mezun ola 
rak büyük babasiyle oturuyordu. 

Süza:-ı, tüccarın talebini reddet· 
ti. 

Zaten bir h:ıfta sonra da, Çinl; 
ağır hastalardı. ölmed-:m bir saat 
evvel torununu yanına çağırarak 

hayatının büy:.ik sırrını if§a etti 
Definen:n yerini anlattı ve cldü . 

"Genıı bz, sörler me!ttehi:-.:i · 
yetiştiği için koyu bir katol!kti . 
Bu korr:ın parasına dokunmağ 

şiddetle reddetti. Fa!cat p:ırad:ı 

büyük b'lb.:ı ı:ının da hissesi oldLığu 
için, dePn:::yi çıkarıp f:bralara 
dağıtsa belki onun günahlarının 

tla affına yardımı olur.du. 
''Hükumet meseleyi duyarsa, 

·ıaranın hepsine birden vaz'ıyet e
derdi. Genç kız , doğup büyüdüğü 

şehrin papasından Solomon adası 
papasına hitaben yazıl.mu bir tav· 

mı esmem ilZ • 

- Kaptan, maceranın sonu& 
anlatmazsanız, i syan çıkarırım . 

- Pekal!. .Zaten uy}cumuz da 
kaçtı. Ama biraz kısa keseceğim. 
Onakova limanına girince, genç 
kız doğruca papan gitti ve ak§am 
vapurdaki kamarasına her zaman 
kinden daha memnı:tn bir tavırla 
döndü. 

' ' Zavallı kızın pek kurnazca 
aldatılmıt olduğu erte!İ sabah 
meydana çıktı. tki liç a.dam, kili
senin hakiki papasını yakalayarak 
kendileri papas kıyafetine girmiş· 
ler ve Süzanın ağzından Çinli kor. 
sanın yarım asırdan fazla gizle • 
diği büyük sırrı dinlemitlerdi. 

Çin kamı§larnun altındaki define· 
yi hemen o gece çalmakta tered
düt etmemitlerdi. 

''İnci tüccarının eleba§ıhk etti
ği hırsızları yakalamak için ge. 
miyi bir haf ta liman.da bekletmem 
icap etti. 

Polise haber versek, korsan ma
lı diye hükômet raptedecekti. Hı r 

aızhğın yapıldr~ı yerin ada oluşu 
işimi7. i kolayla~tırdı . 
"Bı;:ş gün s:mra, İnci tilcc"'rı:ırı 

~a ... dı ~ı sakladığı yeri öğrenerc·c 
1Jirdcn b:stık ve haziııeyi alınc'l 
b~ru kilİ::ieye götUrdU!c, Gen·:; 
:azın arzusu üz~rine, paranın ya
nsı Çindeki fıkaralara, yarısı da 
a.:lanın kilisesine sarfolundu. Hat-
ta o kilisenin ismi, genç kıza in· 
feten (Sen Süzan) kilisesi oldu. 

Sandığın nastl olup ta ber.1Je 
kahşına gelince, haydutları şa. 

(Devamı ıs tınctide) 
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Kaplan, dehşet içinde, bir saniye karısına bak
tı. Sonra onun ciddi söylediğini görünce, fırladı, 

sağdaki, soldald adamları dağıtarak yol açtı. MoL 
U de derhal onun arkasından gitti. 

Kaplan tayyareye tutunmuş: 

- Nasıl girilir bunun içine? diye bağırıyordu. 

Mavi Kurt'un karısı, yani kalenin sahibi de, 
bağrmaya başlamıştı: 

- Tutun şu adamı! Tutun Kaplanı! Yakala. 
yuı ŞU kadını! 

Adamları, işin mahiyetini 9.llJamışlardı, hemen 
kaçanların üzerine atıldılar. Kaplan döğüşmeye 

başladı. Tayyareye atlıyacağı sırada beş, altı el 
paçalarına. yapışmıştı, tayyarenin içine yuvarlandı. 

Molli kendisini de yakalamak istediklerini an_ 
!ayınca cebinden tabancasını çıkardı ve: 

- Al! diye koca.ama uzattı. 

Kapla.n tabancayı aldı, kolunu havaya uzattı. 
Birkaç el silah patladı. Hücum edenler etrafa 
dağıldılar. 

Moll.f. ile Kaplan bir saniyede tayyarede yer
lerini aldılar ve tayyare kalenin geniş avlusun
da yürümeye başladı. Sonra birdenbire havalandı, 
surlara sürünür gibi geçti ve gökyüzüne doğru 

yükselmeye başladı. 

Kaplan'ın lakırdı söyliyebilecek hale gelince, 
ilk sözU: 

- Kalede tedbir almalı, oldu. 

O zaman Molli: 

- Japonlar Şanghaya geliyorlar, dedf. 

- Şanghayı alacaklar. Bir şehir alınış ola-
caklar. Hem de gayet kolaylıkla, bak ben söyllL. 
;ıcorum. Fakat, asıl muharebe bizim dağlarda o. 
lacak. Dağlarda da biz varız ve memleketi müda
faaya hazırız. Bütün ömrümce bunu bekledimdf 
ben! 

Bu esnada dağın en ytiksek zirveslııi aşıyor

lardı. Molli aşağıya baktx ve gördüğü manzara 
kalbine dokundu: aşağıda görUnen, dağm. cenub ya
macı ve daha ötede denize ·kadar uzanan ova, yani 
Molli'nin memleketi 

Fakat Kaplan'ın sesini işitti, dilşUncelerinden 

uyandr. Motörün ve rilzgarm güriiltilsil arasında 

sesini i§iltirebilmek için avazı çıktığı kadar ~ 

ğırıyordu. 

- Bunun gibi birkaç pilot tutacağım, bom. 
hltrdıman tayYareleri alacağım ..• 

İlk defa olarak tayyareye binnı.işti, fakat ken

disini pek rahat hissediyordu. 

- Hatta. onları hükfunet hesabına çalrştıraca
ğmı. Birleşmek ve kuvvetll olmnk lAzım! 

Molli gUlmeye başladı, ve yazı makinesinde 

, 

Çeviren: VAHDET GOL TEKiN 

yazıyormuş gibi, parmaklarıyla vurdu. 

- Değerli kimselerin vatanın yardımına koş
maları sırası g-elmiştir ... 

Fakat, nekadar bağırdıysa, sesini Kaplana L 
şittiremedi. 

Kaplan, ağzını Mol!inin kulağına vererek: 

- Kadın haber göndermeli, dedi. Hepimizin 
birleşmesi sırası geldi diyeceğim ona. 

Molli cevab vermedi. 

Kaplan yine bağıra bağıra: 

- Neye bana daha evvel söyelmedin, dedi, 
Japonlar geldi diye? Vakit kaybettik. 

O zaman Molli, Kaplan'ın elini aldı ve panna_ 
ğmm ucuyla, bu elin avucuna Çinli işaretini yaptı. 

- 1kimizden birini, Japonların benim lehimde 
yardnnı olmadan intihab etmeni istiyorum. 

Kaplan kahkahayla gülmeye başladı ve bağır-
dJ: 

- Seni ben daha benim kalenin kapısında ilk 
gördüğüm gün intihab etmi§ti.m ! 

Molli hfılil tutmakta olduğu avucu kapattı ve 
bu eli göğsllne götürdU. Bu sefer ayni el, yine 
öyle kuvvetli olmasına rağmen, tatlı ve yumuşak
tı. Başını eğdi ve öptü bu eli. 

Bir şey söylemek için arkaya bakan genç pi
lot, birden tekrar önüne döndü. 

Kaplan: 

- KUçUk bir harb yaptık, diyordu. Demek 
ben1m saadetim için bu 18.znnnıış ! 

İnanılmaz şey! Anlaşılmaz bir adamdı doğrusu 
bu Kaplan! Molll bütiln bu olup bitenleri arkadaşı 
Mary Jana anlatsa, kız kabil değil inanmazdı. 

Geçirdiği bu macera hakikaten pek delice bir 
ııeydl ve dünyanın hiçbir tarafında olamazdı, hele 

Amerikada hiç! 

Molli yine düşüncelere dalmış bulunduğu bu 

esnada tayyare bütün süratiyle gidiyordu. Sahile 

yaklaşıyorlardı. Genç pilot sahili eliyle işaret ede_ 
rck göstermişti. 

Molli anlamıştı: Korkmuyordu, hiçbir şeyden 

korkmuyordu. Düşman sahildeki şehirleri alsa 

bile bu vahşi haydudları kolay kolay mağlfıb ede~ 

miyecekti. Bunlar tesadüfen harbci olmuş kimse

lerdi. Fakat tehlikeliydiler ve dağ geçitlerini mü

dafaa ve muhafaza edebilirlerdi. Kalenin surları 

için bir tabü müdafaa hattı olan sarp kayaları ele 

gcçinnek mlimkün olam1yacaktı. 

Molli gülüyordu. İtimadı vardı çünkü, korkusu 
yoktu çünkü! 

SON 

- 12- Çeviren: Fethi !C.ARDEŞ 

- Dunlann Stifelin kayboluşile kadınına döndü: Kadın rahat bir nefes aldı. Al-
1ıaı~ad3r bulunup bulunmadı.klan- - Başınızı tehlikeye koyduğunuJ manlar da mınmundurlar. Lakin al 
u sonra öğreneceğiz. Stifel bu lngi- zun farkında mısınız? Sizi ancakl danıyorlardı. Aralarındaki sinsi 

!izin izinde idi galiba .. DeYam ede- itirafta bulunmanız kurtarabilir. , mücadelede ilk partiyi kazanan an
im. Köpekleriniz bize çok faydalı .. Stifel bizi alakadar etmez. Biz ·bu !ar değil, kadındı. 

Samscm ve Dalila tekrar ve buse- sivili arıyoruz. (Stifelin tebdili kı- 1 - Vaadettim, söyleyeceğim. E-
fer hiç tereddüt eseri gfüt~rmeksi- yafetli halini teferrüatile anlattı ) 1 vet, dün buraya bir Fran~ız askeri 
zin yola koyuldular. Kanal köprü- :mun buraya girdiğini de biliyoruz ' Jeldi. Bana 28 ağustostanberi ba
sünü geçtiler ve ancak dış m1halle· Kadın düşündü, sonra: şmdan geçenleri anlattı. lsmi Lam
de büyük bir hanın önüne gcldikle- - Hatırlamıyorum, dedi. Burası Jer. .. Kendisini barındırrnamı iste
ri vakit durdular. Handa uyanık kahvedir, gelen giden çoktur. Hep ii. Benim başımda kalabalık bir a
kimse yok gibi gö:-ünüyor, pencere- sini hatırlamamıza imkan yok ki! ile var. Acrrnama rağmen onu evi· 
le:den ışık bile sızmıyordu. - Yok canım! Peki, buraya ge· me alamadım. Gündüzleri uyuyup 

Şınit, arkadaşına fısıladdı: lip ne yaparlar? Mademki içki kal· Jeceleri yürümek suretile Belçikaya 
- Bu sefer içerdekilere habe. madı, su mu içerler? gitmeğe çalışmasını tavsiye ettim. 

vermiyelim. Fransız kadını, tezgahın arkası- - Bu size yakışır mı? !yi bir 
Kapının kilidini yava~ça ve mü~ "na geçti. Böylece Alman zabitleri Fransız değilsiniz o halde? 

kü1 atsız kırdı ve geniş bir kahve sa· nin oraya geçmesine mani olmak is· - Ben iyi bir Fransızun, \atanı
lonuna girdi. Burada kimseler yok tiyordu. Haym onu iterek içeri gir· mı da severim. Ama ne yapayım? 
tu. Köpekler, papazın evinde oldu· di. Stifel denilen herif ikide bir gelip 
ğu gibi burada da homurdana ho· Tezgah arkasında Javel suyu -ıi· evimi ara~tmnamış olsaydı o zayal
murdana etrafı dolaşmağa başladı şelerile iki büyük kap sudan başka Jı askeri saklardım. Stifel daha on 
!ar. bir şey yoktu. Alman zabiti bu kaı: gün evvel buraya geldi. Bütün bir 
Hayın havagazi !~basını yaktı !ardan birine paımağını sokarak gün öğleden sonra burada kalarak 

Bu sırada merdivende ayak seslen içindeki mayiin tadına baktı. Yüze her tarafı aradı. Duvarları bile u
duyuldu. Salonun dipteki kapısı a· nü buruşturdu. Bu mayi adi ispir· zun. iğne gibi bir demirle delerek 
çıldı ve orta yaşlı bir kadın içen to idi. saklı bir şey olup olmadığına bak-
girdi. Heyecanlı, saçı başı darına üstünkörü bir muayene, Jave: tı. Deli midir nedir? 
dağınıktı, fakat korkmuştan ziyade suyu şişelerinden yansından fazla Hiddeti, korkusunu ona unuttur
hiddetliye benziyordu. Bağırdı: sının çok sert bir içki ile dolu oldu- muştu. Stifele düşmanlığı o kadar 

- Gene ne var? Bu gece tayyare· ğunu meydana çıkardı. Bu içki 95 fazla idi ki karşısındakilerin kimler 
ler, bir gece askerler gelir. Rahat derece satılması yasak adi ispirto- olduğunu bile unutarak komik bir 
uykumuzu da haram ettiniz bize.. dan yapılmış olacaktı. gevezelikle tercüman askerin aley· 
Hayın: - Bu ispirtolan nereden tedarili hinde atıp tutmağa başladı. Onun 
- Çok konuşmayın, dedi. Sora- ediyorsunuz? Çabuk söyleyin. komik hali birinci mü

1
azimin asık 

caklanmıza cevap vermekle iktifa Mağltıp olmuş olan kadın iki Al· suratında bile bir tebessüm belirtti. 
edin, o kadar.. man askerini ele verdi. Haym sordu: 
Kadın söyleniyordu: Bu srrada köpekler sabırsızlanı- - Peki, bu kadar, hararetle ne a-
- On gündür ilk defadır burası yorlardı. Samsan dipteki kapıyı aç nyordu? 

araştırılıyor. Artık fazla oldu. Sti- mağa çalışıyordu. Dalila ise efen- - Bilir miyim ben? dedim ya 
feliniz burada alınacak bir şey kal- dilerinin Fransız kadınına düşman- 0 delinin biri. ... Burada bir Fransız 
madığım size söylemedi mi? Geçen tıklarım hissetmiş, homurdanarak zabitinin saklr olduğunu iddia edi
hafta geldiği vakit son şişe şarabı onun etrafında dönüyordu. Kadın yordu. 
mı da alıp götürdü. Alçak adam! fena halde korktu. Hayın alay etti: 

Haym ile Şmit bakı~tılar. Hayın,' Şmit onun bu haltnderi istifade . - Bir Fransız zabiti mi? Şum: 
gülümsedi ve almanca olarak: fırsatını kaçırmadı: '>ize göstersenize! 

- Köpekleriniz fevkalade azizim. - Aradığımız adamı görmediği- Kadın kızdı: 
dedi. Bizi Stifelin on gün evvelki i- nizi iddia ediyorsunuz demek? - Göstereyim mi? Pekala, benim 
zine kadar götürdüler. Bu gidişle - Evet, gönnedim. le gelin. 
Stifelin mektep ve çocukluk zaman Yalan söylediği pek belliydi. Şmit !ki Alman gülü~erek kadının pe-

larını geçirdiği yerleri bile bulacak- devam etti: ıi sıra merdivenleri k~ıktrlar. Birin· 
lar. Fevkalade, bravo! - Bir Fransız askerini ele ver- ci kata çıktıkları \'a ·ıt kadın sağlı 

Bu alay Şmitin gücüne gitmişti. mek ist::miyorsun ha? Köpeklerimi sollu iki kapıdan sağdakini işaret 
Cevap verdi : görmedin mi? Söyle.mez~n karış· ~tti: 

- On gün evvel olmasına imkar. marn! - Açınız. Fransız zabiti orada! 
yok. Stifelin dün buraya geldiği Kadın inkarda fazla ısrar edeme· Almanlar itaat ettiler ve e~ikte 
bence muhakkak. Hayvanlarım ya- di: ha}Tetle durakladılar: 

k ı · v· F Ku··,.u··cu"'k odada, gen,. bir kadın mlmazlar, Baksanıza buradan çı · - stediğinizi söylıyecegım. a- y y • 

mak istemiyorlar. kat köpeklerinizi bağlayın. içinde mini mini bir çocu~un mışıl 
- Pekala, göreceğiz. - Peki bağlıyorum ama çözmesi mışıl uyuduğu bir beşik üc;tüne i-
Aksi bir tavır takınarak Fransız kolay olduğunu unutma! ğilmişti. (Dev!lmı var) 
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- Dün Nism·azda beraberdik .. Bugün 
de bir dakika için evine uğradım.. 

- Demek hergün Behireye bir defa 
olsun uğrıyorsunuz .. Ne hararetli aşk ma· 
şallah .. 

- Genç bir kızla nişanlanmış olan er
kek için bu bir vazifedir. Hem Behire de 
buna Hiyık bir kızdır. Güzel, zarif, neşe
li.. 

MASAL çoc·uKLARI 
HABER'rN AŞK VE 

Nakleden : 
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MUZAFFER ESEN 

- Behirenin tedbirsiz, y:ıhut müsrif 
olduğunu söylem~k istemedim. Yalnız o
nu zengin sanmamak lazımgeldiğini, h::ıt
ta belki de kaz.andığı para ile geçineme
diğini söyledim. Bu belki acınacak bir 
vaziyet değil, fakat herhalde gülünecek 
bir şey de değildir. 

Mimarın yüzü yeniden gölgelendi: 

- Tecessüsümü mazur görünüz, Nihat - Belki size söylemek istemediği bir yor, sanıyorum .. Halbuki öyle yastık işle- Neclanm her şeyi apaçık söyleyişinden - Hakkınız var Necla hanım. dedi, 
bey .. Dün ve evvelki gün Behire çok ne- endi~csi vardır. Bir genç kızın bazan çok mek, dantela örmek, elişleri yapmakla ka hoşlanan Nihat gü1meğe koyuldu: sıkıntı mübalağalı bile olsa gene ıstırab 
ş~li miydi? sevgili ni:anlısma bile itiraf edilmiyecek zandan para ile geçinmek mümkün de- verir. 

- Bu kadar açık kalbli oluşunuza hay-
- Tabii.. Fak::ıt bu suali niçin sordu- bazı sırlan olabilir. ğildir. Herkes Behireyi annesinden bir ran oldum Necla hanım, doğrusu .. Herhal _ lşte ben de size bunu anlatmak isti 

nuz? Mi.ı:.ar kaşlarım çatarak sordu: hayli paraya varis oldu sanır. Halbuki yordum. 
- Behireyi son gördüğüm gündenberi - Ne gibi sırlar? annesinin büyük servetini babası saf.!~en 

de sözlerinizde bir parça da mübalağa 

var. Bu sözleri dinlerken telaşa düşebi- "kA t tt" 
zihnim münasebetsiz bir fikre saplanc!T - Birçok şeyler .. Meselft bir genç kız bitirmi~ti. Onun için Behirenin elinde bu- Busefer Nihat acı acı şı ·c.ıye e ı: 

lir, ve Behirenin benden pek çok bir para 
da onc'an.. paraya ihtiyacı olduğunu nişanlısına bile gün ihtiyat parası da olma~a gerektir. Fa . _ So"'yledı"kleriniz haklı ve doğru Nec-

istiyeceğini tahmin edebilirdım. 
- l Iangi fikre Necla hanım. söyliyemez. kat çok mağrur olduğu için bu sırrını kim la hanım. Fakat bu sözleri sizin a~zmız-
-Behireyi son gördüğüm gün kızcağız Delikanlının alnı buruşmuştu. seye açmıyor. - Yok .. Bir genç kızın masrafı herhal· dan deği!, ni~3.nhmın a~zmdan işitmek 

biraz üzüntülüydü de m::rak ettim. - Son günler içerisinde Behirenin pa- Nihat bu sözleri dinlerken şa~mp kal- de büyük bir yekun istemez .. Fakat pa- isterdim. Behircnin sıkıntısını açıkça ı;öy 
Nihat garip bir tavırla Neclayı tepeden ra yüzünden sıkıntı çektiğini iyice biliyor mışh. Dudaklarını büz::!rek: r:rnzlık da daima sıkıntı verir. liyecek kadar bana emniyeti yok mu? 

tırnağa sı.izdıi:. musunuz? D Kendisi için her fedakailıktan çekinmire-
- Peki ama, dedi. Hiç insan nişanlı- - Evet. doğru! 

- Ben hiç farkında olmadım .. Nişan· Şüpheli bir gülüs genç kızın ince dudak cegyimi bilmiyor mu? Eğer mak~admı a-
- smdan böyle şeyleri saklar mr? Niçin ba-

lım hcrgünkü kadar ne~eli idi gene. lan üzerinde kavdı. - Fakat bu sözleri gülerek söylüyor3u.. çıktan açığa bana söyleseydi dü~ünceleri· 
J na söylemedi? 

Nec'a, sözlerini söylemekte tcrrddüt - Hayır .. Hiçbir şeyden emin değilim.. nuz .. Etkekler tuhaf mahla.klar doğrusu.. ne nihayet verm::k b::nim içtn so:ısuz bir 
d ah Necla omuzlarını silkti. Sonra her şeyi 

e en m cup bir tavırla gözlerini yere Siz de tabii farkına varmışsınızdır Nihat Nişanlıların sıkıntı içerisinde bulunduğu zevk olurdu. Fakat ne olurc;a olsun. ya-
. d. d' anlatmag~a karar vermiş samimi ve ciiret-
ın ır ı ve: bey. Behire kapalı bir kutudur. Istırab~a- ha'l~rini bile gülerek karşılıyorlar. Gü· rından tezi yok, Behircye gider, hu mev-

D k B 1 • • h kar bir insan açıklığile tekrar söze haşla-
- eme , eme sıze içbir şey söy- · rmı, sıktntılarmı, arzularını herke-sten c:mmeyiniz ama Nihat bey. Siz de kadın zu etrafında açık açık konuşurum. 

Iemedi öyle mi? saklar .. Güzel alnı arkasında ihtiraslı, dı: kalbi denen muammayı anlamamışsınız. 
- Herhalde müna!<aşa etmezs1ni .. <-1-

Hayır hiçbir şey c;öylemedi.. Siz Be- c;ıkmtılı bir mahşerin kaynaı;tığmı sez- - Demin de söyledim .. Biraz ır..ırur, _ Emin olunuz Neci~ hanım, çok iyi nının .. Sonra Behire bunlım si;:e S.'>Yl'i'-
hirrnin bir sıkmtıc:ı olduğu fikrinde misi· mek imkansızdır. Ancak I3ehireyi seneler biraz izzetinefis. biraz da cesaretsizUk mc· 

aııladım. Yalnxz Behire çok muntazam diğim için bana kızabilir. 
JLiz? denberi tanıdığım için hareketlerine bir selesi. Zaten Behirenin yerinde başka hir 

- Rimbffir. tJtınn_ mana ,-~·e'Jiliyorum. Bana öyle geliyor kız bile obaydı evlenece~i delika":lıya bir hayat ya;ıyor, israfı yok gibi. böyle - Hayır, emin olunuz. Sizi r .. · .. , · · · 
Nrd! biraz durdu .. S:>nra omuzlarını ki c:ıon aylar içerisinde Behire paraca sı· para sıkıntısından bahse:lemezdi. Böyle hir ka:irnrn bütçesindeki açtk ufak bir şey mevkide bırakmamak için elir..1.:~ ı :; '._ ı 

si':,::. c!aha sonra da birdenbire temldli· krntı içefr:~indeclir. Hatt~ ancak çalışarak ~eylerin evlenmekten sonra ~ylenmc:;i ~- o~ur .. I~olay kapamr .. E.ıdi~e \"~rmcz. O- yapacağun .. 
~~~_._~~~~:____~~~.........__.~_:._~~~~~--=~~~~~~~~----
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Selçuk emiri, plii.nını mevkii . Bir gönül 
fiile kol}mağa azmet mi ti Öeğimenimden köye gitmek 

c r 1 
Zira. herhalde ahmak bir adam Osman has misafiri bulunan SeL ı emelindeyim. Kulunuzu bu hizmet için çitlembik ağaçlrı dikili bir 

olmıyan Selçuk Emiri genç papa _ çuk emirini her zamanki gibi mlitc. ve şereften mahrum kılmamanızı avlunun gerisinde, yol kenarında 
&•n sözlerinden ve işin şimdiye ka. bcssim ve mllltefit bir halde karşı-ı dilerim... kurulmuş bir çiftliğin önünden 
dar hUnkılr Osmandan gizli tutul - lamıştt. HUnkAnn yanında Köse Hakan Osman Selçuk emirini tc- geçilir. Eğer yanılmıyorsam, kır 
muş olmasından ı:ıUphelenmiş, buna Mi_'tal ile Saltık bulunmaktaydılar. bessümle dinliyordu. Emir susunca mızı kiremitleri, geniş esmer yıL 
MJrayı ancak Afroditinin mecbur e- Selçuk emiri yer öptükten sonra bir müddet sUkOt etti. Başını sallı· züne bir sıra.da açılmış pencereleri 
dcbilece~i pek gUzel sezmişti. t;:eçlp hünklırm gösterdiği sedire o- yarak: sonr: a~~~~ın ü_stilnde dönen fı-

Hcr kadın gibi ihtiraslannın ni· turdu vt mutad hatır sormalar tc- - Anladık, sadık ye şerefli dos. rıldagı, onundekı değirmen taş -
haycti olmıyncağma emin bulundu. ati olunduktan sonra emir, J{öst' tum ... Diye gülümsedi. . larmı kaldırmağa mahsus demir 
ğu bu kadınla ise ı;ayet kolay an. Mihalle Saltıka bakarak: Selçuk Pmirl hUnl..fı.r Osmanm bu makarası, '<iağnık kuru ot demet· 
ln§ılabilcccği aşikı\rdı. J - Şevkct.Jü hnkn_n ! ~e~i. M_ahre. cc\•abından pek maksadını anlıya. l~riyle bu çiftlik bir Pravence'Ji· 

Selçuk emtri buna k&rar \•erdik· 1 mane arzedıkcek bır küçlik nıyazı. mamışlı. Onun için hayretle haka- nın olsa gerek .. 
ten sonra derhal emir çavuşlarını mız vardır. Bir dnlükalarını ihsan nın yUzUne baktı. Niçin buradan geçerken bu c_ 
ç~ğlrdı ye kendilerini giydlrmelcrlnl buyururlarsa bunu nrzetmek iste • F akat Osmanm zeki ve meni göz· vin kapısını çalmak istiyorum?. 
emretti. Bir saat sonra resmi bil • rh:!.. lcri tatlı bir muhabbetle dolmuş, Bu kapalı kapı kanatları niçin 
ntlcrin1 !abis olarnk hUnkar Osma· HUnkfır Osman Selçuk emirinin içi gli lcn bir haldeydi. Selçuk emi- benim canımı sıkıyor?. 
nın huzuruna çıkıyordu. maı:sadmı derhal anlnmıştı. Gülüm- rinin hayretini görünce: Bunu söylemlyeceğim .. Etrafın-

scdi. - 'Muvafık .. dedi. Sanınz şu de. da daima büyük bir sessizlik h&.-

Zarafet p~ra 

olmaz ile 
( Ba~lararı 7 ıncıde 

~.ı moda renk yanık ekmek veya 
kızıl renkte olanl~rdır. Fakat şi:r. 
eli kastor rengi çoraplarm tercih 
edilmekte olduğunu söylüyorlar. 

Bacakları en iyi yapan çorapl.ır 
ise böcek kabuğu rengir.de olan 
çok şeffaf çoraplardır. İnanılmıya. 
cak bir şey haber vereceğimi Bu 
sene tayyörl:rle işlemeli bağetli, 
val çoraplar giyilecektir. :tpe:Cli 
değil. 

Zarafetin mütemmimi olan bu 
ufaktefek şeyleri intihap ederken 
bütçesi rlar olan kadının çok dil· 
şünm:-sini ve her elbisesine uy · 
gun gelecek olan bir şeyi seçmesi. 
n itavsiye ederiz. 

Gömülü hazine 

- Hayrola? Yoltsa vnkit&z av · fineler hikayesile uğraşmak eme • kim olan bu yapı bana çok soğuk 
det niyetinde olmıya3mı:ı: ?. lindesiniz!.. geliyor. Geçerken köpekler bav. 

Dedi. - Fa.kat, şevketlfı... lamaz. Tavuklar ses çıkarmadan 

- Hayır, dovletlüm ! .. Hentiz böy Diye kekeleyip kala knlmıştı. kaçışırlar. İçeride çit yok .• 
le bir iftirak acısını mümkün oldu. Hakan g:ıyet sakin ve vakur bir Ne bir gürültü, ne çıngırak se· 
ğu kııdar tehir arzusundayız... halde tekrar gilllimsedl. si .. Hiç bir ıey.. .Pencerelerinde 

Haknn 1clmır tebet siim etli ve - Siz devlet kuran bir kimsenin beyaz perdeleri olmasa, bacaaın • 
ba'}InI CSdi. her şeyden haberlice olması gerek da duman çıkmasa, bo1bo§ sanıla· 

Muhavereyi dinlemiş olan Köse idtiğline elbette kolayca kailıüniz! cak .• 
Mlhıı.l ve ~altılt derhııl ny:ığ.ı kalk. dedi, ancak ... 
mışlardı. Hakandan mUsaade isti - Ye birdt'nbire sükut etti. Hafifçe 
ycrek hemen çekiliverdiler. kaşları çatılmıştı. 

Yalnız kalınca hünkar yine mli- Srlı:uk cmiri hayretinden sapsarı 
tebess.im bir halde Selçuk cmirinin kesilmişti. 

yU:ı:üne bak~rnk : Selçuk emir! Osmanm önUnde 
- Dileğiniz elbette matlubumuz- donup kalmıştı. Hiçbir şey bilme _ 

dur. Sizi dinleriz... diğini zannettiği hnkann her şeyi 

Dedi. bildiğini göstermesi onu ndetA deh-
Bunun Uzcrine Selçuk cmiri plll.. şcte dilşlirmtiştU. 

nını tasa\'\'ur ettiği gibi mevkii fii. Halikulft.de korkmuştu. 
le koymıığa azmetmiş bir halde: Fakat hUnkarın dudaklanndaki 

- Hakannn!.. dedi. Miııafereti tebessüm, ylizlindeki munis tatlı -
devletinizde en büyük saadete er- lık kalbine biraz ferahlık vermi3 _ 

. 1 ' l) .'' u ·..,.. •• i il ~ • 
mış erdenım ... ntmct erıruze gnrkol- ti .. 
dum. Fakat bu rnfıı:ıfcretlmdcn Hünkar Osman Selçuk emhinin 
matlub olan hiçbir hizmotte bulun- lelıişmı farkctml,.,ti. Yine gilliimsi
muş değilim... Bundan dolayı meL yert.!k: 

Dün öğle üzeri köye dönerken, 
güneşten korunmak için, çiftli!< 
duvarları boyunldaki kavakların 

gölgesinde yürüyordum. Kapı ö· 
nünde bir kaç rençbcr, arabaya 
ot yükliiyordu. Kapı açıktı. Geçer. 
ken içeriye şöyle bir göz attım. 

Avlunun öbür ucunda, dirsekle
rini geniş taı masaya dayamış, 

başı kollar: arasında, bembeyaz 
bir ihtiyar gördüm. Sırtında çok 
kısa bir cek~ vardı. Ayağında 

par.talon parça parçaydı. 
Durdum, rençberlerden biri 

yanıma sokularak, yavaşça: 
- Sus, bizim efendi oğlunun 

felaketinden sonra böyle oldu, de
di. 

dürdüğündenberi her gün kilise· Estev, mektuplara baktıktan 

ye giderler. Ah efendi, felaketi bir sonra: 
bilseniz .. Baba, hata ölünün elbi· - Pekala, içeri buyurun da, 
selerini giyiyor .. Onları sırtından hiç olmazsa bir hardal: şarap içini 
almak mümkün değil .. Epeyce ap· Diye cevap vertii. Adam: 
tallaştı; hiçbir şey dinlemiyor. - Teşekkür ederim. ~ederim 

Araba hareket etmek için sal. susuzluğumdan büyük 1. 
landı. Ben ise daha çok şeyler öğ- Diyerek uzaklaşu. 
renmek istiyordum. Arabacıya , Baba içeri girdi, yerine oturdu, 
beni de yanına almasını söyledi::n. hiç tınmadı. Yemeği çok nefeli 
İ§te orada, otlar arasında, şu 1 bitirdiler. O akşam Etıtev ile oğlu, 
gönüller acısı hikayeyi dinledim: 1 gezinmek için tarlay.:ı kt.dar git-

* * * mişlerdi; geç k:ıldılar. Döndlik-
Adı, J.flndı. Yirmi yaşlarında a· lcri zaman anne onları bekliyor 

çık alınlı, ciddi, kız gibi narin, du. Çiftçi, karısma oğlunu göstere 
çok güzel bir delikanlıydı. Kadın· rek: 
lar onun için çıldırdıkları halde, o - Çocuğunu kucakla, o bct-
başmı kaldırıp kimseye bakmu. bahttır!. dedi. 
dı. Onun götü yalnız birindeydi. * * • 
Bir gün Ari meydanında, kcidife
ler, dantelalar giymiş bir genç 
kıza rastlamıştı. 

Bu alaka çiftlikte ilk umanlar 
pek iyi karşılanmadı. Kızın biraz 
fındıkçı olduğu söyleniyordu. Son 
ra ailesi de yabancıydı. Fakat, Jan 
mutlaka bu kızı istiyor: 

- Onu bana vermezlerse ölU
rüm I. 

Diyordu. İster istemez razı ol· 
dular. Harman.dan sonra düğün 

yapmağa karar verildi .. 

Bir pazar akşamı çiftlik avlu • 
~uoca aile öğle yemeğini bitirmek 
üzereydi. Bu, ayni zamanda bir 
nişan yemeği olacaktı. Kız orada 
yoktu. Fakat boyuna onun şerefi
ne içiliyordu. Bu sırada kapıda 

bir adam, çiftlik efendisi Estevle 
görüşmek istediğini söyledi. Es· 
tev kalktı, yola indi. Gelen ona 
'dedi ki : 

- Efendi, oğlunuzu iki sene· 
denberi benim metresim olan bir 
aşifte ile evlendiriyorsunuz:. Ebe
veyni bizim mlinasebctimizi bili

Jan, artık Arl'h kızdan hiç bah. 
setmiyordu. Fakat onu başkasının 
kollarında gördüğü gtindeneeri 
daha ~ok sevmeğe başlamıştı. Z3 
valh çocuk, kendisini öldüren bıı 

mesele hakkında kimseye bir şcy 

söylemiyecek kadar da mağrurdu. 
Bazan giliılerini bir köşede dUşU· 
nerek yalnız geçiriyor, hazan kcn~ 
dini işe veriyor, on amelenin zor 
yapacağı işi tek başına başarıyor 
du. 

Akpmları Arl yolunu tutuyor, 
yürüyor, yi.irüyor; sonra geri dS
nUyordu. Onu böyle meyus, yal· 
ruz gören çiftlik balkı ne yapaca
ğını şaşırmıştı. Bir f elakettçn kor
kuluyordu. Bir gün annesi, ye
mek masasında ona, gözleri ya:r 
tarla dolu olarak: 

- Pekala Jan, dinle .. Sen eğer 
onu mutlaka istiyorsan söyle, biz 
sana alacağız!. 

Dedi. Babası utancıı1:ian kıp 

kırmızı kesilmiş, 

mişti. Jan: 
- Hayır!. 

başını yere eğ· ~ lla~lnralı 10 uncuda 

şırtmak hazinenin kilisede değil 

gemi de bulunduğu zannı vermek 
iç:n boş kasayı gemiye taşıttım .. 
Blr se:ıeden b:ri, bende bazı hat:· 
ra!:ırı can1andırdığı için kama -
rzm.:lnn çıkartmıyorum. 

- s:ızan ne oldu?. 
- Ayni vapurla Papittaya dön· 

buum olan hlilttimdarıma karşı da - Emtr! dedi. Arzu ettiğin ~eyi 
mnhcub bir haldeyim. Devletlü :yapmak için )ine iznimJz vardır! 
:ınUsnadenizi esirriemczseniz kulla • I..akin bu defineler hikayesine ina.n
rmız adamlanmltı ŞU İznik hakimi mıınıza hayret oocriz!. Siz bilirsl -
Gregorius üzerine ô.ni bir sefer yap ruz, ~idiniz ! .• 
mnk ve bu suretle hu ndnmın hami- F.mir, hakanın bu müsaadesini L 
!iğini yapmakta olan Blzanslılarn §İtince he>yccnnln yerinden kallı:ij) 

Bir sırada, karalar giymiş, bir yorlar. Onu bana vaad ctmişler
kadınla, bir küçük çocuk, ellerin· di. İşte mektupları .. Fakat siz onu 
de yaldızlı, büyük dua kitapları, oğlunuza istediğiniz gündcnberi 
yanınuzdan geçerek çiftliğe girdi· bana yüz vermiyorlar. Gene siz 
ler. Reçber ilave etti: bilirsiniz .. Aramızda geçen bu şey 

Dedi ve dışarı ~ıktı. 
Ogür.den sonra yaşayışı büsbü

tün değişti .Aileı:ini üzmemek 
için neş'cli görünüyordu. Onu 
yeni.den balolarda, meyhanelerde, 
oyun yerlerinde görmeğ• başla· 

dılar. Baba: ' 'O artık kurtuldu f .,4 
dü. 

- Bir daha hiç hal:.er _ aln:adı-

nı:: mı?. 

- Hayır .• 
- Niçin?. 
Ben, kaptanın bir korsan toru. 

nu olnn bu kızla muhabere etm'!
ği iç~imai mevkiine yaraştrrama.

.,dığmı tahmin ederken, Hom bu 
di.~r ance mi anlamış gibi acı acı 

güldü: 
- Zannettiğiniz gibi bir şey 

yok. Ben öyle şeye aldırmam. 
Tam bir sene evvel, bu gemide o
na evlcn:ne:nizi teklif ettim.. re.d· 

C:;:tti. 
Genç kaptın başınr önüne eğe· 

ı ek sustu. Süzanı hala şiddetle 
sevdiği belliydi. 

Yerimden kalkarak. sandığın 
kapağını kı>ldırdım. Kaptan bir 
senedir, sandık ada.dan gemiye 
geldiğ:n:Ienbcri kapağın açılma • 
clığını söylemişti. 

Açtıaım sandığın içi bUsbütün 
boş değildi; bir köşesinde küçük, 
p~mbe bir kağıt vardı. Kağı.ı:.h ah' 
rak yüksek sesle okudum. Fran

sızca olarak şunları yazılıydı: 
"Aziz ltoptanım, eğer bir kor· 

san toruniyle evlcnm'!k siz:e bir 
mahzur teşkil etıriycrııa, iyice dü. 
~ün:!ülcten sonra Papitaya geliniz. 
nen sizi <laim:ı bc!:liyccctim. 

Süzan., 
Kapta"l bir sıçrayı§ta ayağa 

tall:tı. Yüzü birden kıpkırmızı. 
s :mra bembeyaz olmuştu. 

_ Gördünüz mli kaptan, de· 

0 :r.ı, hakiki hazineyi b:n size bul· 

t: .ı-n. 
Ertesi sabah, şafak vakti Papi• 

ta,;a .doinı IOl1 ailr'~tlt ,.a alı· 
yoröuit. 

Çeviren: 
.tlhıın T ANAR 

knrı:ı aramızdaki mu,·eddet bağının yer öptü: 
ne derece sıkı oldut'1lnu göstermek 1 
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ecissorı) 
,. 
'. A: die PapierschE'rc 

8. KAGIT IlIÇAôl 
8. F: le coupe - papier 

(l'ouvre _ lettre m.) 

8. t: the letter-opener or en. 
velopeopener 

8. A: der Bricföffner 

O. l' AZI TAKll\II (holdınln... 

n ile) 
9. F: l'ecritoire f. (a\·ee !es 

encriers) 
9. ı: the inkstand (v.i lh thc 

inkpots) 
!>. A: das Schreibzcug (mit 

den Tlntenfiisscrn) 

10. SUl\tEN (el altlığı) 

10. F: le sous - main 
10. 1: the writing _ pad (or 

blottingpnd) 
10. A: die Schreibunter!agc 

(Schreibmappc) 

11. KliRUTl'ılA T Arıtro. ·u 
11. F: le tampon - bub:ırd 

11. İ: the blotter (here: n roc
ker blotter) 

11. A : der Tbıtenlöschcr (Lö
ııcher) 

12. EL1~'1>E uçr,n M,.mlr 
n~1u) 'BİR 1' AZI l\Al,F~ 

(Devamı var) 

- Çiftlik sahibinin karısiyle !er.den sonra onun bir başkasına 

küçük çocukları. Duadan geliyor. j karı olabileceğini hiç zannetmi -
lar. Onlar, çocuğunun kendini öl· yorum! .. 

l2. 

12. 

m 

~Iİ TUTAN BİR BAY 
[ev kıyııf eti ~eketJ ile] 

ı~: le monsieur [en veste 
ou en vcston intericur] 
tcnnn a la main un porte .. 
plume avec une plume a 
ccrire (une plume d'acier) 

ı: the gen tlcman in his 
house jacket ( dressing
jacket, smokin~ - jacket), 
in his hand the pen-holder 
with the nib (stccl pen or 
steel nlb) 

12. A: der Herr im Hausrock 
(Rauchjaeke), in der 
J!and den Federhıılter mit 
der Schreibfcder (Stahl. 
fcder) 

18. J\AGIT BASKISI 
18. F: 1<.' presse - paplcrııı 

13. 1: the letter _ weight (the 
pnperwcight) 

13. A: der Briefbeschwerer 

11. l'tlASA J,.\MBASI (porta
tif lümh:ı, ayaklı lamba) 

l ı. F: la lampe de hureau 
(une lampe port.ative, une 
lamp a pied) 

14. ı: the desk lamp (a starı· 
dam lamp) 

14. A: dic Schrelbtischlampe 
(elne Stehlampe) 

(Lütfen say/a;ı çcvirir.!z), . . . 
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k'!iyordu. Anne ise hala korkuyor, 
-ttuyla daha çok uğraşıyordu. 

Jan kilçük kardeşiyle, ipekbö • 

Ku - K Ouks - Klla.ı 1il 

Amerikaldann bu gizli cemiyetine 
Beşiktaş Fenerbahçeyi 4 • 2 mağlUp etti 

ceklerinin yanında bir oda.da yatar 
dı. Zavallı anne yatağını bu oda· 
nın yanıbaşrnlda yaptırdı. Belki 
geceleyin b<X:eklere bakmak ıa

zımgelirdi ! . 

* * * 
Sent - - Eloi bayramı geldi. 

Çiftlik ne§'eden kınlryor, nefis 
şaraplar &U gibi akryor, maytap
lar atılıyor, harman yerinde ate1r 
ler yakılıyordu. Çitlenmbik ağaç
ları rengarenk fenerlerle süslen -
mişti. 

mensup beş genç 

Meşhur bir gazeteciyi 
dağa kaldırdılar 

Ve zavalh adan11 Katrana buladılar 
Amerikada, meşhur gizli cemi·ı çiyorlar .. Fakat bu sefer de oyk 

ret Ku·Kluks·Klan'na mensup beş feci bir ceza tertip ediroı lar ki, in 
genç, şimdiye kadar hemen hemen J sanın buna inanmıpcağı geliyor. 
hiç duyulmamış bir rnka yapmış· Ku-Kluks·Klan'nm b~ genç, bi· 

r /Jaştarafı 9 unrnda) 
Hüsamın hiç 'brklcmcdiği bir an

da uzaktan çekilen bu şilt, Hü .. a. 
mcddinin başı üzerinden hiç müd·ı

halcsiz geçtikten Mnra, direğin aL 
tına vurarak ağları boyladı. 

Fenerin ikinci golü 

Devrenin bitmesine 2 dakika ka
la soldan ortalanan topa tam za -
manında yetişen Melih, Mehmet A.. 
linin yanından J.'cnerin ikinci golü
nü kafayla yapıyor. 

Jan da neşe'liydi. Annesiyle 
dansetmek istedi. Zavallı ka.dına 
s evinç yaşları döktürıdü. 

lardır. Hadiseyi anlatalmı: çare esirlerini, iyice soyuyor \e yo· 

Zaten fevkalade seri devam eden 
oyunun beş dakikası içinde yapılan 
bu üç gol, heyecan içinde olan se_ 
.} ircileri büsbütiin kendisinden geçi 

Ceşi!,/aş kalrcisini11 iki \f ıh: ı J.mtarışt da:.a 

Gece yarısı olmuştu. Herkes 
ytmak için çekildi. J an önce hiç 
uyumamıştı. Sonra, kardeşi onun 
bütün gece hıçkırdığını anladı •.. 
Ah, Arl'lı kız bu çocuğu adama
kıllı yakmıştı. 

Virjini vilayetinde, şehrin en yük !un kenarında duran bir katran ka· 
sek klüplerinden birinde (Vaşingtoı zanma sokuyorlar. za,allı adamııı 

Taymis) gazetesine yazdı~ı fıkralaı her tarafı katranlandıktan sonra 
la meşhur gazeteci Ye muharrir da, otomobildeki ya tıklardan biri 
kont Egor Kasini danı:etmektcdir. ni söküp, içinde!d ku5 tüylerini ga 
Bu sırada klübün kapıcısı kendisi zetccinin vücuduna, daha doğrusu 

ne yakla~ıror ve: katranların üzerine ~erpiyorlar. On 
- Otomobilinize bir baksanız iyı dan sonra da kurbanlarını yo1un kc 

olacak çünkü birisi karıştmrken narına bırakıp şehre donüyorlar. 

riyor. Fenerbahçe, bu baskıdan kurtu • 
Devrenin son dakikaları Melihin lunca Fikretin pek ustaca ortala -

Beı;iktaş müdafileri arasında uğraş- malarını görüyoruz. Fakat ortada 
malnrıyla devam ederken bitiyor. netice almak Fener muhacimleri i· 

Bu devrede iki güzel gol kaza- çin kolay olmuyor. 
nan Fenerliler, Hlisameddinh §ans 
sız bir gününe tesadüf eden oyunu 
yüzünden 3 gol yiyerek devre,> i çok 
kritik bir şekilde terkcdiyorlar. 

Kaçan gol 

15 inci dakikada Rebiiden Fikre. 

Be§iktaşlılar artık Hüsameddin! 40 
metreden §titlerle yokluyorlar. Fa. 
kat şütler kaleyi bulmuyor. Bulsa 
kimbilİr? 

Son dakikalarda Beşikta§ın hU

cumları arasında biterken bir arn. 
lık Eşref solda topu uzun müddet 
ayağında tutarak, karşısındaki haf 
la İspenç horozu gibi kabarışı.} or-

Sabahleyin şafakta, anne, biri -
nin koşarak odadan geçtiğini fark
etti. Bunu ona bir hissikablelvuku 
haber vermişti. içine bir ateş düş· 
t il, h emen fırladı: 

gördüm. diyor. Gazeteci ise bitkin bir halde. gücü 
Kont lgor, hemen dansettiği genç yettiği kadar bağırarak etraftan. im 

kızdan özür diliyor \ e dam.ı ya:ıda dat istiyor. Bunu kimsenin duyım· 
bırakarak otomobilinin durduğu yaca-;ını anlayınca ürüne c:urunc 
rere ko~uyor. Fakat yolda birden civardaki evlerden birine kadar gi· 
bire beş kişi birden biçare adanın. derck kapıyı çalıyor. 

Bu devrede Beşiktaş daha üstün le gelen top nefis bir orta ile kale Jar. 
oynadı ve devrenin galibiyetini önüne gidiyor. ?lfehmet Ali fırladı. Bu sırada da oyun bitiyoı 
hak etti. Fakat gollerini Hüsa _ Kale bomboş. Basr:inin kafa vuru§u 

- Jan, sen misin?. meddinin gafil avlanmasından ka _ direkleri yalıyarak dışarı çıktı. Nasıl oyna tlılar ? 
J an merdivenleri çıkryori:lu; zanmıştır. 

cevap vermedi. Annesi de arkasın. 

dan koştu: 
üzerine çullanıyorlar ve bu sırada Ev sahipleri, bu korkunç vaziyeti 
kafasına bir elektrik Iambasile vu· görünce kapıyı açmakta epey tered· 

Bu şanslı goller Hlisameddinin 
sinirsiz bir gUnUne tesadilf ederek 
kurtulsaydı, bu devre Beşiktaş L 
çin iyi oynadı, fakat fırsatçı ol -
ınadı~ı için devreyi mağlüb bitirdi 
diyebilirdik. 

Hemen birkaç !laniyo sonra da 
Naci, 4 metreden lopu dışarı yol
luyor. Fener bu akınlarında daha 
tehlikeli. 

Bc§iktaş galibiyeti hak eden bir 
C'yun oynadı. Fakat gollerini Fen<'r 
kalecisinin, bir tanesini de Lcbibm 

- Jan, nereye gidiyorsun?. 

Ambara çıktı. Annesi peşini bı
rakmıyordu. 

rulan kont kendinden geçiyor. düt ediyorlar. Fakat nihayet vazi Beşiklaş muhaclmleri yorulmuş hatasından istüade ederek yaptı. 
Gözlerini açtığı zaman etrafında yet anlaşılıyor. Kontun yardınunz 

pek iyi tanıdığı beş genç gürüyor. koşuluyor ,.e onu hemen cİ\'arclak 
hissini veriyor. Bu yüzden mua\rin. 
icrc yüklenen oyun, Fener muha -
cimlcrinin Beşiktaş yan sahasına 

yerleşmesini kolaylaştırıyor. 

Buna mukabil birçok gollük hü -
cumlar neticelendirilemedi. Takım. 
umumiyet itibariyle güzel bir oyun 
çıkardı. Yalnız birinci devredeki L 
ki golle iktifa ederek devrenin son
larına doğru müdafanya çckilmele_ 
ri doğru de;;tldi. l\'ctckim bu hal, 
iki gole sebeb oldu. Bu goller de 
.\fclihin şahsi gayretiyled.ir. 

- Jan, oğlum, Allabaşkına .... 
Jan kapıyı kapadı ve sürmele· 

d i. 

Meşhur Ku·Klaks·Klan gizli cc- bir hat.:.lancye naklediyorlar. 
mi yetine mensup olduklarını bildi· Şimdi polis, 'akanın kahraman 

İkinci devre ği bu gençler, kendisini bir otomo· tarım aramaktadır. 25 inci dakikada Hakkı, şimdiye 

kadar yapmadığı bir beceriksizlikle 
İkinci devre Fenerin hücumu ile 

- J an , benim Jarum, söyle ne 
yapıyorsun?. 

Zavallı kadıncağız eliyle kapı

nın mandalını arıyor ve kapıyı 

yumnıkluyordu. Bir pencere açıl· 
d r, avlunun taş !döşemesi &.;tüne 
düşen bir vücudun sesi işidildi ... 
Hepsi bu kadar ..• 

Zavallı çocuk "onu seviyorum, 
onsuz yaşayamam!,, demişti .. Ah 
biz iqsanların ne düşkün kalbleri 
var ! Oraya yerleşen bir sevgiyi 
hazan en iğrenç fenalıklar, kötü • 
tükler bile sökemiyor. 

Sabahleyin, köy halkı biribirle
rine, Estev çiftliğinde bağıran 

kadının kim olduğunu sordular. 
Bu, anın betbaht annesiyl~i. Kıra· 

ğı ve kanla örtülü taş masanın 

önünde, oğlunun çıplak cesedini 
kollanna almış, feryat ediyordu. 

" Alphonse Daulct11 den. 

bile koyarak ıssız ormanlara doğru 
götürüyorlar. 

Muharrir cesur bir adamdır. So 
ğuk kanlılıkla soruyor. 

- Benden ne istiyorsunuz. 
Gençlerden biri cevap yerine ola

rak cebinden bir ustura çıkararak 

zavallı adama gösteriyor, sonra so· 
i:'Uk soğuk gülerek: 

- Sana, diyor bir ders vereceğiz 

- Scbeb? 
- Geçen makalende baba:rna vcı 

anama yazdıklarını öğrenmek için. 
Ve ikinci genç ila,·e ediyor: 

- Ve ayni zamanda, kız karele· 
şimin nişanı henüz rc~miyct kesbet 
meden bunu elalcımc ilan ettiğin i 
çin! ... 
Şehirden on kilometre ötede biı 

orman ,)rtasında otomobil duruyor 
Gen;!cr hir müddet aralarında, ko 
ır. ,.,Jyorlar ve nihayet za,·alh gaze· 

teciyi u tura ile doğramaktan \"azge· 
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ÇALIŞMA ODASI (Yazı odası, kütüphane) 

P'ı Le cablnet de travall (le studl o - bure8u, 
ıe bureau - blbllothOque ) lı The L l brar v o r 
The Study Aı Das Herrenzlmmer ( S tu .. ıer - , 
Ar~eltszlmmer) 

A Yazıhane kö•••I 
Fı le coln du bureau lı The Wrltlng - tabıe E:nd 

of' ~h• Room A ı oı·. &chrelbtlsche cka 

l. TER'.\fO~IETRE (clcrcce, 1 

miklıısillhararc, mJza.
oulhıırarc) 

a mikyas [dereceleri 
göstcrenj (mikyas i a.. 
r etleri) 

ı. ı·: le thermometre 
:ı l'&:helle f. (indiquant 

lcs degres] (la gradu
ation) 

l . 1: the thermometer (an 

instrument for measuıing 

tempenıture) ı 
a the seale (thc degrees , 
of temperature, the mark.cı ı 

for measuring) ı 
J . \ : das Thermometer ( ein 

Wiirmcmesser) 
a die Skala (die Tcmpt'. 

rnt ırgradc, die Mallein-
t ellung) lı 

2. BAROllETRE 
2. f' : le barometre 
2. l : the barometer (lhc 

wcalher-glass, the rain. 
glass; an instrument for 
mcasuıing thc prcssure 
of the air) 

2. A : das Baromeler (WeL 
terglas; cin Luftdruck
messcr) 

3. TABI.O f lizcrinde lıl r 

haynın, bir at re mi olan 
~-ağlı bo~ n tablo ) 

3. F : le tableau [ pelnt a 
l'huile et reprcsentant un 
anlmal. un che\•al] 

3. 1: the oil _ painting (an a· 
nim.al picture) 

3 . .ı-\: clas Ölbild (ein Tlcr
bild) 

Vakıt Kitapevi 
Dün ve yarın tercü-

me k ü l liyatı 

topu kale ağzından kaçırıyor. 
başlıyor. Oyun yine ortalarda ve 
çok seri devam ediyor. Beşiklaş da 
ha ziyade hücum \'aziyetindC', 

Bu da Lebi ')in hediyesi 
Fencrbahçe daımi bir sinir havn-

No. 31-40 4 cü sen 

31 Rasin külliyatı IV 
32 Metafizik 

Kr. 

60 

Sağdan Hayatinin ortaları biraz 
da bilgili olsıı. tehlike olabilecek. 

40 Fakat l,ıepsi minare boyu! .. 

26 met dakikada on sekiz dışında sı içinde oynadı. Takımda lüzumsuz 
\'C hiç de sıkışık vaziyette olmıyan sertlik havası zaman zaman fazla 
Fener müdafıı .. ~ında Lebib muaz •• esti. Hele Rcbilnin (bindirme) le-

33 lskcnder GO Devrenin 5 inci dakikasında Sab. 
34 Kadın ve sosyalizm 
35 Demokrit 

100 ri, çok müsait vaziyette topu aya-
25 ğmda \eklettiği için Ya ara ka.l)tt~ 

125 rıyor. 36 Dinler tarihi 
37 

38 
Filozofi ve sanat 
Et ika 

40 1'""ener iler açıldı. Be§iktaş nısrf 
l 00 sahasına inmcğe muvaffak oluyor-
25 !ar. Fakat sağ taraf tarnamiyle dur 

Hayret 
39 Herakllt 
40 Ruhi mucizeler 75 gun. 31 inci dakikada Şeref bütün Fc. 

650 

Bu serinln fiatı G.50 kuruştur 

Hepsini alanlara yUzde 20 iskon. 
tc yapılır. Kalan 5 20 kuruşun 

L20 kur..ışu peşin alınarak mille· 
hakisi ayda birer lira ödenmeli 

Uzere dört taksite bağlanır. 

9 uncu dakikada Hayatinin çek- , ,,er müdafaasını - kaleci de dahil -
tiği bir korneri kaleye çeviren '1crtaraf ettiktr.n sonra Sa brinin 
Hakkının şütU d:reklere vurarak ~nüne yolluyor topu. Şüt çekmcf:C' 
geri geliyor. lC lUzum ''ar? Rahat rahat yürü ... 

Beşiktaş tekrar a~ır basıyor. Hü. \ğltua kadar topla gir . Fakat Sab 
samın vaziyetinden emin olamıyan ı Minin kale içinden anlaşılmaz §Ütü 
müdafaa sıl:ışık oynuyor. Bu ha - foıarı çıkt.} or ! .. 

lin devamı fena o!abilir. Oyunun bitmesine 7 dakika ''ar. 
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4. !ll C.\K ~u VE YA nu-
11.\RLI K \l.OR1FER 
R.\Dl"AT0 R ü 
a radyatör (l.aloriferin 
"Obası ) 

b ;ınahtar (s ıcakh~ı a~ ar 

C'tmck için tertibatlı 

musluk > 
4. J': le radiatcur (le chauf

fage ccntra1; chauffagc a 
\'apeur ou a eau chaudc) 
a le corps de chauffe (!'e-

lement 111. de radiateur) 
b la ele (la manette) de 

rcglage (le dispositif ou 
le robinet de rcglage de 
la chaleur) 

"1. 1: the radiator (the co" 
lumn radiator, the ccn. 
tral ht>ating; either ste
nm or warm watcr lıea

ting) 
n thc column (the single 

element) 

il 

vcntll, zum rrcgcln, An 
und Abstellen der 
\\"iirmczufuhr) 

5. TEU:FON ~1.\1\tXESt 

(masa telefonu, ııortatıf, 

sen·:ır telefon ) 
a ahize (alırı, dinleyici) 

:>. ı~: l'ap)'arcil 111. [ telcpho-
niquc 1 de table (le te
lephone portatif, le tclc
phone de tablc) 
a le rcccpteur ( l'ccou

tcur m.) 

5. t : thr. clcsk tclcphone < a 
telephone: here: a dial 
telcphonc, a hnnd - mic. 
rophone or handmicropho· 
ne instrumcnt) 
a the rcceiver 

.;. A: der Tischfernsprcchcr 
(cin Telephon) 
:ı. der llörer 

soğukkanlıh~m ne kadar 
rol oynadığını gördük. 

mühim 

Çin ve Jagon 

pararah arasında 

da harp var! 
(ltıı~lıırnfı 3 ıincıi)de 

ıarma imkan bırakmıyor. Hulasa şi 
ııali Çini Japon kuvvetlerinden da.. 
ha ziyade kendi kontrQ!u altında 

'.::ıul~nduruyor. 

* * * 
Görülüyor ki, Tiyençln h:idlsc~ı. 

Taponyanın, karşısına çıkan rnüş -
•ülii.tı yenmek için giriştiği bir tc· 
ebbüstlir. Bunun için, hiıdisenin 

'1al şekli yalnız şimali Çindrki ya -
bancılarm ticaret hakkı noktasın -
:fan değil, 1ngiltercnin Japon istL 
!asına karşı alacağı vaziyet itiba. 

:ile de mühimdir. Zira yumuşak dav 
ranacak olursak imtiyazlı mmtaka
lara tecavilz Şang-hayda da tekrar 
-dilecektir. 
İngiltere 'fiyençinde Japonyaya 

boyun eserse yalmz şimali Çinde
ki ticaret hakkından vazgeçmesi de 
~il. ayni zamanda, Japonyanın isti
lasını fillen tanıyarak, Çinin mu • 
kavemetini zayıflatmış olur. 

Çine lngilt erenin ettiği yardım 

her nekadar azsa d&, bununla yal. 
nız Çin parasının kıymeti muhafn
'!:a edilmiş olmakla kalmamış, ayni 

b the valve (the r('gula.. 
ting \•alvc for turning 

on and off the hcat) 
4. \ : der Hcizkörpcr (Rip. 

penheizkörııcr, Radia tor, 
die ZE;>ntrnlheir.ung: dicsc 
nls Dampf - odrr Wnnn. 

wa"scrhelzung) 

6. K UT U 
6 . F: le boite 
6. 1: the box: (a little hox) 
6. ,\ : dic Kassette (cin 

, ?:amanda Çinlilere, dünyada henüz 
kendilerine dost kimseler bulundu
~u kanatilc manevi bir kuvvet ver
mi15tir. 

a die nlnpc ( das 
Fl'lzQl'!liecl. F.lem,..nt) 

b das Vcntil (Rc~ulicr-

Kastchcn) 

7. K \ <: tT M \J\Al"I 

7. F : les ciscaux: m. de t>·ı. 

rl"au (les ~rand~ ci~l"eııx 
les dseaux a papier) 

7. t : tlıe paper scissors ( tht 

187 

Bundan bn$ka Çinclc bu para me 
c;clcsi çok büyük bir ehemmiyette. 
dir. Zira Japonva öyle bUyUk bir 
"Tlali buhran içinde bulunuyor ki 
rinin harici tlcarctinaen istifade et 
ııck icln, ln'.';'iltcre ve .Amcrikayla 
~iddi bir ihtilaf ~ıkarmaya teşeb 
blis edebilir. (Daily llcral<l) 
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Dü.nyanın en meşhur. altı 
kadm tayyarecisi 

Fransa hilkitmeti, Afrikadaki 
Fransrz milstemlekelerindeki ge· 
niı bir hava propagandasına bn··· 
1 

v ~ 
aınaga karar vermiş ve bu karan 

taalluk için de ilk olarak gayet ori· 
jinal bir ıuul bulmuştur. 

Bu usul şudur: 

Dünyanın en çok tanmnuş k:ı. 
Jı? tayyarecilerlriin i.~rc ettiği 

3 tayyarelik bir filoyu Afrikadaki 
geniş müstemlekeler de bir tura 
çıkarmak. 

Bu it için derhal Simun tipi Uç 
tayyare ayrılmış ve havacılık ale
minde beynelmilel şöhretler Y.a· 
zanmıt üç kadın tayyareci olan 
Mariz Bastie, Mariz Hilz ve EJı. 
za~et Lion bu tayyarelerin şeflik· 
lerıne tayin edilmişlerdir. Kendi
le:rine yardnncı pilot olarak işti
rak cıdecek üç diğer tayyareci ka· 
dında Jaklin Karsinyol, Süzan 
Gut, Kler Roman. 

Fransanm bu illt hava elçisi, 
bugünlerde yaltrn şarka ifoğru u
çacaklar ve seyahatlerini oradan 
Afrikanın ortalarına uzatacaklar
dır. 

içlerinden bir kısmı bu seya • 
h ' at esnasında konferanslar vere· 
cektir. 

Gerek Fransa idaresindeki mem 
leketletıden, gerekse yabancr yer
lerden geçerken, Fransız kadın • 
lığının cesaret ve enerjisini tem
sil edecek olan bu altı kadın tay
yareci, büyük ve tehlikeli seya -
hatlerinin hazırlıklarını bitirmiş
lerdi. 

Şimdi bütün Fransa, kadın tav 
yarecilerin yola çıkmasını bekle ·. 
mektedir. 

Mariz Hil~ 

H A B E R - Aktam Postası 

Kraliçenin gerdanlığı esrarı 
meydana çıktı 

Rusyanın bir kasabasında bazı tarihi 
eserler arasında gerdanlık tahkikatına 

ait evrak ta bulundu 

1~ 

Sövyet Rusyanın uıak bir kasab~ .w:an c::.erler arasındadır. ı 
..ı olan Muremde, bir tesadüf neti Don Kişot es:!rinin 1780 senesin· 
:esi, tarihi kıymeti fevkalade ço.K de l\fadritte nefis bir sur~~tc tabe
.!serler ve kitaplar bulur.m:ıştur. dilen ve büyük res::.am Jo-3ef d~ı 

3 Temmuzdan 1 O Temmuza kadai' muhtehf 
hat ara kaJkan vapurların isimleri. kallcış 
giin ve saatler~ ve kalkacak:arı rıhhmlar 

Bi.ınlar arasırıdu, t:ı.i '.1t .: ı .. ~şhu~ Kastillonun resimlerini yaptığı 1:,

.raliçz gerdanl:g : .. ,almr.ıaH ha· panyolc:ı nü:;halanndan 4 cilt, 1768 
1 ıbe:.-.ıııden sonra yapılan tahkikata de tamnmış tabi Didet tarafınd:ır 
.iit iki dosya ewa.( vardır. Ewakt~ hazırlahlrnış La Fontennin hikfıyr · 
.~ont ve kontes Lamot, kardinal Ro· le:-i"den birhç tane, muha:-rir Jo· 

.o~, _kont ve kontc: ,~~alis~onu~ 1 ~efin "Gil Bla$ın maceraları .. eseri-
! 118;:>-1786) senelerındc.~ı so.gula nin Fransa cumhuriyetinin üçünc~ı 
! :rnhdır. . d b d'I .. h 1 d ı senesın e ta e ı en nus a arın an 
ı Enak arasında Fransız ihtilalı 

1 

bir kı$Itn da bulunan kıymetli eser· 
.• asında, bazı Fransızların Ber· 

!er arasındadır. 
inde çıkardıkları Gazet Franseden 
rıazı nüshalar bulunmuştur ki, bu- Vaktile dedikodu.s~ se.~e~erce de· 

·· d h' k ı d - · 1·n ı vam eden ve esrarı bır turlil anla~ı-
~un mevcu u ıç a ma ıgı ıç . .. 

t ·h· t rl. tekb' ag-1 lamıvan ,.e bugun Moskova devlet m arı ı gaze e ın ır yapr · 
>ile büyük kıyrr <?ti haizdir. müzesinde teşhir eailmekte olan 

ı 757 senesi bazı Italyanların meşhur kraliçehin gerdanlığı sırrı 
Londrada çıkardıkları Dekameron l da bulunan tah!<ikat evrakile ay

necmuasından beş cild de gene bu· I dınlanmıştır. 

lngiliz sogukkanhhğmm mükemmel bir misali: 

lngiliz hariciyesinin 
siyasi müsteşarı 

Dünya siyasetinin bu binbir karışık 
, . hadiseleri arasmda 

Boş zamanlarını, bir masahn film 
senaryosunu hazırlamakla geçiriyor 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Cumhuriyet), Per§embe 12 <le 
(Güneysu), Pazar 16 da (Tan). Galata rıhtımından. 

Bartın h:ıttına - Sah 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Bur. 
sa). Sirkeci rıhtımından. 

İzmit hattına - Salr, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Top· 
hane rıhtımından. 

Mudanya hattına - Pazartesi 13 ve diğer günler 8 45 te (Trak). 
sistemi vapurlardan biri. Cumartesi ayrıca 13.80 da ve 

Pazar ayrıca 20 de (Sus). Çarşamba postası, Tophane 
rıhtımından ve diğer postalar Galata rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 tc 
(Sus), ayrıca Çarşamba 20 de (Mersin), Cumartesi 20 de 
(Antalya). (Sus) Galata rıhtımından, diğerleri Tophane 
rıhtımından. 

Karabiga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtı· 
mından. 

lmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtıımndan. 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 te (Saadet), Cumartesi 15 tc 

(Bartın), Sirkeci nhtımrndan. 
lzmir sür'at hllttrna - Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 
Meram hattına - Salı 10 da (Dumlupınar), Cuma 10 da (Ana. 

farta). Sirkeci rıhtımmldan. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü malômat aıağıda te· 
lefon numaralan yazılı Acentelerden öğrenilir. 

Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köprübaşı 42362 
Ga]ata Acenteliği - Galata, İstanbul Liman Re

isliği binası altında. 40133 
Sirkeci AcenteJiği - Sirkeci, Yolcu Salonu 22740 

(4819) 

EGE TİYATROSI 
.:\'uri Geııçdur Ye ar- ' 
knd:ışları 3 temmuz 
pazartesi günü akşa
mı Bakırköy Sakııa-

8acı Milliyııdi tiyatrosunda 1K1 SÜN-

hyan bu mcvkiin başındaki zat 
Sir Rober Vansitarttır. 

~aşit Ozean - Er
.uğrul Sadi Tek bir
likle Kadıköy Sürey 
ya bahçesinde bu 
gece Yahya - Mir.:oli 
vodvil 3 perde. Oku-

yucu A YSEI. 
.-a:.:ıı ............. I!. 

Jroloğ Dr. Kemal Ozsan 

il l 1 ' 

Şu İngilizler, hakikaten dünyanm 
en wğukkanlı insanlarıdır. Bunun 
hergün yeni bir mi$alini görmek 
kabildir. Fakat son gelen Avrupa 

gaze~elerinde ra~tgeldiğimiz bu yazı 
da, soğukkanlılıkta rekor olan bir 

ha:liseyi anlatm:!kt::ıdır. 
Böyle bir zamanda yorgı,ınluktan 

bitkin bir halde olduğunu tahmin 
ettiğiniz Sir Rober boş kaldıkça ne 
ile me~gul oluyormuş biliyor musu· 
ııuz.. film sen .. 1 osu yazmakla .. 

dr:ır yolları, deri ve Crcngi tın• 

talıkları müleh:ı ;s:sı 

.'iınelbaşı !stil.161 e:ııl .lcsi ~o. 

.80 Bursa pazarı üstn TC'I. 41235 Pazartesi 3-7 -93C 
19.15 Tu- rk ·· · 11· (J 20 muzıgı nce s:ız faslı) 

turrıc.,ine çıkan tn:vynreci· 
l eriın izin lhlis:ısları). 21.25 .:-\eşcl 

ı!Aklar - n. "' 'l'l Orkestra progra. 

lngilterenin, dünyanın şu kanşıl: 

günlerinde en çok meşgul ve yor 
gun adamlarından biri h!ç şüphesi; 

~fomlcekt saat :ıyarı, ııjan:oı ve ıne. 
teorolojj haberll'ri. 20.15 Konuşnı . 
:~oktonın saati), 20.30 Türk mii:u 
H• : 1 - Uşşak peşrevi. 2 - Trif lıe\ 
• Uşşak şarkı - flir melek sima pe~ı 
RÖtdilın. 3 - Şevki bey - Uşşak ş:ır. 
kı o·· h' . - uç:ırı ıçrı yar olalı. 4 - Uı 

lnkslrni. 5 - Mahmut Cel:llctlin p:ı. 
~a • Uşşak şarkı • Nari firkat .. 6 -
. fus ıara çavuş • Uşşak şarkı - Canım 
teıd· 
1 

. ır sabrcdemem. 7 - Sevki hey • 

nıııın tokılimi. 21.45 Müzik (r:ırlyı 
orke~lrası _ Şef: Hasan Ferit Aln:ı.rl ha ·kire nezareti daimi siyasi müı-· 
·'foznrı; Senlt.ın ı sol minör. Oehıı~sy · leşarlığı mevkiinde oturan zattır. 
Kiiçiik stiitl. 22.30 Miiıik (Qper:ı :ır. Hele bu zat, imparatorluk siya~i 
yaları • Pl.). 23 Son :ı:ıjns lınclırll'ri, mü~avere heyeti reisliğini yaparsa .. 
ziraat, esham, l:ıhvi!M, knmbiyo - Sir Roberin hazırladtlı filmde baş- tmparato:hığun uzak corkta, Bal 
nnkut borsnsı (flynt). 23.20 :\füzik z·· k · J D .. k 1 d A , d ~ R d 
(Cazb:ıncl _ Pi.). 23.5 • 21 Y:ırıııldI 10 ı' oynayaca artısı: um upre an ar a, Yrupa a ve usya a 
program. ismindeki bıı giizel kızdır. binbir türlü siya$i h5.tlise1erle meş 

EYet ~aşmaıınız. İngiltere harici
ye nezaretini• daimi siyasi müsteşa 
rı, kıymetli bir film senaryo muhar 
riridir. Ve son günlerin binbir si· 
yasi hadiseleri arasında fevkalade 
güzel, meraklı bir film hazırlamak· 
la meşguldür. 

Duglas Fairbanks tarafından oyna· 
nan ve sessiz olarak çevrilen me~· 

hur Bağdat hırsızları filminin de 
sesli çevrilebilme!'i için konuşmalıt 
rını hazırlamaktadır. 

Bir insanın, tamamen biribirine 
tezat teşkil eden iki iş arasındaki 

bu soğukkanlı çalısması cidden fev 
kaladc bir hadise değil mi. lıcaı şarkı • Bilmiyorum bana nof. 

du. 8 - Refik Fersan - Hicaz şarkı • 
Cihanda biricik sevdilim sensin. !ı 
-: Refik Forsan • Hicaz şarkı • Göfl. 
-'iırnden kaçıp gittin. 10 - Şemsel· 
tin Ziya - Şehnaz şarkı. Denizin dal 
gaı;ını dinliyorum. 21.10 Konuşınıı 

21.25 ~eşeli plaklar _ R. 21.30 l\tü 
zik (~f. Ravel _ Telli kuartet. Çalan 
Pro Arle Kuarteti _ Pl.). 22 Müıdl 
(Kfiçiik orke~trn. Şef: !\'celp Aşkın 

1 - lleinı Munkc • \'cnec!ik holırtıs 
(Sf!renad). 2 - Beethoven • Op. 2: 
:\o. 2 Mehtap sonatının adaciyo sus. 
tcnuıosu. 3 - J. Strauss - Hayat ~i1ı 
neşe vcr~in. 4 - Ohristlan Rymlnı 
• Entermezzo. 5 - Bcthoven _ PJte 
tik sonatının adaciyo kantabilesr 
G - Erlch Tr:ıpp _ Fujisanın etrnfın 
do rniJZik sesleri (Fantezi), 7 - Hun 
phrfcs • ~far.inin hülyaları. 8 - l.c. 
opold - Yeni dünyanın eski şarkıla. 
rı. 23 Son ajans haberleri. ziraat, e~. 
ham, tah.,ilat, kambiyo _ nukut bor 
snsı (fiyat). 23.20 Müzik ( Cnzband • 
Pl.). 23.55 _ 24 Yarınki program. 

Salı 4-7 .939 

12.30 Program. 12.3;) Türk müzi 
f'ti: 1 - Kiirdili hicazkar peşrevi. 2 -
Artaki - Kürdili hicazkar şarkı - Cıs
ınin Jıihi. 3 - Kürdili hicn:ıkôr şar 
kı - Çılgınca ~t:Yip. 4 - Kerneııı:< 
tahimi. 5 - Faize _ Setarabuıı ~nı 
1. ı · Bnclei nıslnt lçll~i n. (i - Ş<.'ın 
~eltin Ziya _ Şct:ırohtrn ş:ırkı - ı-: 
l;oncn açıl 7C:\'kini ~iir. 7 - S:ıı :-.t• 

mnlı;i, t 3 Memleket sanı nysrı, 11ııı 11 

,.e meteoroloji halıerleri. 13.15 • • 
Müzik (l\nrışık proHram _ Pi.). 1! 
Proın-arn. 19.05 :\l!lzik C Sz~·mononk 
- \':ıryas~·onlu tema • Pi.) 19.15 Tür' 
m!izljti CK:ır:•·" nroı.ır:ım l . 19.45 Tllr~ 

"' ın lhiği <Halk türküleri ve oyun h:ı. 
''ııları). 20 Memleket c;ıınt ayarı, a 
jans Ye meteoroloji haberleri. 20.ı;. 
Türk mi.izi~! (Klılsik progrom). Türk 
miizl~i (Kltısik program) Ankara rıııl 
yo,u küme hel·eti. 20.55 Ki"'·· ;ma 
'1'0rkku~unun 4.000 kilometrelik 

gul olduğu şu sırada her işi hazır-

108 JOZEF BALSAMO 

derek oradan çekildi, hizmetçi • 
ler, Balsamonun arkasından a· 
ğaçlarla çevrilmiş bir yoldan 
kayboldular. 

-13-
FİLİP Dö TA VERNEY 

Filip dö Tanrney, şövalye 

dö Mezon Ruj bir erkek gtizeli 
ise de, kadınlık bakımından pek 
dilber olan krzkardeşine kat'iyen 
benzemiyordu. 

Tatlı ve mağrur bakışh göz)e
ri, gayet güzel ve mütenasip yü· 
zü, zarif endamı ile hakikaten 
güzel bir dclikanhyıdı. 

Filip dünyada hal ve mevkiin
den pek te memnun olmamakJa 
beraber, meyus ta değildi. Hal 
ve tavrındaki yumuşakhk bu te· 
sirin neticesi olduğu muhakkak 
tı .. 

Çünkü asaletle askerliği karı
şarak onu tamamen yumu~ak 

Lir adam yapmıştı. 
Askerlik hayatında her chs 

insanla kaynaşması onı.. bu hale 
getirmişti. 

Filip evveU babasını, sonra 
kızkar.deşi Andreyi 1<ucak1adı. 

Andre sevincinden ağlıyor ve 
bu suretlede Filibi çok sevdi
ğini isbat ediyordu. 

Filip, babasiyle kardeşini 

ellerinden tutup salona götürdü, 
orada ~ kaJdıklan zaman: 

- Babacığım dedi, belki siz 

inanmıyacak&ıntz, halbuki dün· 
yada bunıdan daha doğru bir şey 
olamaz. Bir kaç dakika sonra 
veliahdin kansı aramızda bulu
nacaktır. 

Baron teessür ve hiddetle ba
ğırdı: 

- Her halde bunu menetme. 
li.. Ne olursa olsun onu bu fi!<· 
rinden vazgeçirmeli, eğer müm
kün olmazsa biz şeref ve namu
sumuzu tamamen kaybederiz, 
Eğer prenses Fransa asilzadele
rinin nümunesini görmek üze· 
re buraya geliyrosa zahmetleri. 
ne acırım, fakat Filip nasıl ol· 
du da burayı intihap etti?. 

- Babacığım, bu uzun bir 
hikSye .. 

Kızkardeşi Andre rica etti: 
- Bize anlat FiJip .. 
- Evet garip ve Allahın bi-

ze acıdığını gösteren uzun !)i' 
hikaye .. 

Baron böyle bir !;Yi hiç ü· 
mit etmediğini gösterir bir tarz
da dudakJarını büktü. 

An.:lre de kardeşinin ıevinci· 
ne iştirak ederek bu vak'adan bir 
hayır ilmit ediyor, seviniyordu. 

- Sevgili kardeşim, ne kadar 
iyi! .. diye söylendi. 

Baron hiddetle müdahale et. 
ti: 

- Ne kadar iyi öyle mi? Ba
şnnu.:a gelen §U belAdan mem
nun görünüY.orsun.~ 

Sir Rober bir taraftan da va.ktile 

JOZE'G" BALSAMO 

- Yalnız bu mümkün değil .. 
Fakat belki benim için size taf
sil5t vermek kabil olacaktır. 

Balsamo elinde tuttuğu ka
dehteki suyu .dikkatle tetkike 
ltoyuldu. 

Baron sordu: 
- Öyle ~se ne görüyorsunuz? 
- Pek güze) şeyler .. 
- Aman aöyleyiniz .. 
- Pek büyUk mevki sahibi 

olan bir zatın buraya geldiğini 

görüyorum. 
- Doğru mu? Bu zat davet 

olunmadan böylece ken.di ken • 
dine mi geJiyor?. 

- O zat kendi kendini davet 
etti. Onu oğlunuz getiriyor. 

- Filip mi?. 
- Evet, tam kendisi!. 
Baron alaylı alaylı gülümse. 

yerek: 
- Oğlum getiriyor, dediniz 

değil mi?. 
- Evet mö'.lyö .. 
- Oğlumu tanır mısınız?. 

- Kat 'yyen tanımam. 
- Filip şimdi nerededir bi-

lir misiniz?. 
- Buraya yarım, belki bir 

çeyrek fersah mesafede. 
- Buraya o kadar yakın mı? 
- Evet .. 
- Sevgili misafirim, oğlum, 

askeri vazifesini yapmak üzere 
şimdi Strazburgda bulunuyor .. 
Kaçak olmağı gözi.ine alnıadik-

ça • ki eminim bunu yapmaz -
bana bir misafir getirmesi müm 
kUn değildir. 

Balsamo suya bakmakta de. 
va mclderek: o 

- Halbuki bu anda aize bir 
misafir getiriyor. 

- Bu misafir erkek mi? ka
dın mı?. 

- Bir madam, hem de mevkii 
pek büyük bir kadın, ah! bakınız 
tuhaf bir ıey ! .. 

- Mühim .de olmah?. 
- Evet, evet .. 
- öyle ise devam edf niz. 
- Beni dinlerseniz kilçük 

hizmetçi kızı buradan uza'ldattı· 
rınız, çok münasip bir şey yap
ını§ olursunuz. 

- Ne için?. 
- Çünkil hizmetçi Nikol, bu· 

raya gelmekte olan madama pek 
riyade benziyor .. 

- Siz bir büyük madam de
diniz. sonra Nikola benziyor di· 
yorsunuz, görtiyorsunuz ya &Ö?. 

!eriniz.de tezat var. 
- Ne için bu müşabehet 

milml:Un olmasın 1 Eskiden sa
tın aldığım bir cariye kro.li~e 

Kleopatraya pek benziyordu ... 
Hatta onu Romaya götürüp kra· 
liçcdir diyerek ahaliye göster. 
mek bile ldüşünülmüttil. 

- İşte gene anlqılmu, ınl
nasl.% ıözlcre bqladmız. 

- Ne i11tcracniz öyle yapınız, 
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iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Her· şeyde tasarruf 

fak at çocuklarım zın 
caiz olabilir ı 
sıhhatinde as a ! 

Cinsi 

Başipi 

Beli pi 
Tonga ipi 

Miktarı 

18.000 Krg. 
25.000 .. 
10.000 ,, 

Muh. Bedeli 
Lira Krş. 

9900 
11200 

5885 

% 7,5 Te. 
Lira Krş. 

742 50 
813 75 
441 37 

Eksiltme 
Şekli Saati 
Kapalı zarf 15 . 

" " 16 
,, .. 16,:30 

1 - Şartnamelerindeki teslim müddetleri u7.atılarak miktarları yukarıda yazılı baş ve bel 
ipi yine şartnamesi mucibince Tonga ipi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Çocuklarınıza her zaman en iyi şeyleri veriniz 

Üç aylıktan itibare QSF ATİ ' vermek başta gelir II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında yazılıdır. 

IIl - Eksiltme 5-VII-939 çarşamba günü Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki a. 
hm komisyonunda yapılacaktır. FOSFATiN 

\TI - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden ve Kastamonu müstakil müdürlü. 
~ünden parasız alınabilir. en mükemmel çocuk gıdası dır 

V - !\Iünakasaya iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 gü. 
\'Cnme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saat. 
lerinden bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazım • 
dır. (4517) 

FG>SFATiN 
renksiz yanakları pembeleştirir 

lsfanbul Daimi Encümeninden ~ 
Muhammen 

bedeli 

13681,67 

Teminat 
miktarı 

1062,13 

' 

Yapılacak iş 

Kadıköyünde Klaptancr, T.ulumba· 
cı Emin, Suadiye prnj yolu, Eren-
köy Tellikavak, Bağdat caddesi SO· 

kaklarmın ~se olarak in~ası. 
15089,04 1131,68 

ı4go1.s2 1110,56 

11336,86 850,26 

12747,28 956,05 

Fatihte Marmara, Balat Mahkeme 
altı, Elifli Ahmet \'e Elektrik, Mol· 
la Hüsrev, Sofahçeşme, Merkeze
fendi, lğrikapı ve Muvakkithane, 
Ağaçayırı ve Ağaçkakan sokakları· 
nın adi kaldırım tamiri. 

Beyoğlu kazası dahilinde Havuzlu· 
bahçe, Eşref efendi sokakları adi 
kaldmm, Şair Nigar sokağı parke 
kaldırım inşası. 

Üsküdar kazası dahilinde Halk ders 
haneleri, Selamsız, Dolap, Miroğlu, 
Selvili sokaklarından adi kaldırım 
tamirile iskele soka&rında istinat du
varı inşaatı 

E m i n ö n ü k a z a s ı dahi
linde Şehsuvar, Latif, Küçükaya-
ıof ya, lbrahimpaşa Nişancı frrın. 
F'mn aralığı sokaklarının adi kal
dırım tamiri. Keresteciler, Çiçekpa· 
zarr, Taşçılar sokaklarının parke 
kaldırnnlarınm tamiri. 

Yukarıda muhammen bedellerile teminat miktarları yazılı yol in
şa ve tamirleri şapah zarf usulü ileeksiltmeye konulmu~tur. Bunlara 
ait keşif ve şartnameler zabıt ve muamelat müdürlüğünde görülebilir. 
l c;;teklilerin bu işlere benzer iş yaptıklarına dair alını~ oldukları \'esa· 
ik!e eksiltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul belediyesi fen heyetnie 
müracaat ederek alacakları fenni ehliyet vesikalarile 1939 vılına ait 
ticaret odası vesikasını ve muvakkat teminat makbuz \'eya ~ektupla
rile 2190 numaralı kanunun ÇC\Tesinde hazırlıyacakları kapalı zarf· 
!arını ihale tarihi olan 4·7-939 sah günü saat 14 de kadar Daimi encü· 
mene vermeleri. (4316) 
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Bu bana ait bir mesele değil, 
çünkü söylediklerimden istifa
de ederseniz kendi menfaatinizi 
temin edersiniz. 

- Peki ama Nikolun müşabe· 
hchetinden bu madam ne için 
hidl:let etsin?. 

- Farzediniz ki, siz Fransa 
kralr, yahut veliahdisiniz, bir eve 
girdiğiniz zaman hizmetçiler a
rasında size tamamiyle benzer 
birini görseniz memnun olur mu
sunuz?. 

- İşte bunu hiç düşünmemiş
tim. doğru ya, bundan çıkacak 
neticeye dair malümat verir mi· 
•• ? 

sınız .. 
- Buraya gelmekte olan bü

yük ve muhteşem maıdam kendi· 
r.e benziyen bir hizmetçiyi gör
mekten belki menun olmaz. 

Baron gülümsedi: 
- O halde sırası gelince ica· 

bına bakarız, sevgili dostum, bü· 
. ün lnı haber verdiğiniz meselede 
beni en ziyade memnun eden oğ· 
lumclur, sevgili Filip, tesadi!fı:n 
böyle gelecek. görüşeceğiz .. 

Baron kahkahalarla gülüyor
C:u .• 

B:ılsamo ağır bir tavırla sözle· 
rine devam etti: 

- Demek ki benim verdiğim 

hab:rler hoşunuza g~1iyor? Ben 
ı.izin yeriniz de olsam baron .... 

- Yerimde olsaydınız ne ya. 
~:ırdınız ?, 
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- Bazı emirler verir. hazırlıli
larda bulunurdum. 

- Sahih mi söylüyorsunuz? 
- Evet .. 

- Vakti gelince düşünü -
rüz, dostum .. 

- Tam vakti şimdidir. 
- Bunları ciddi mi ~öylüyor-

sunuz?. • 
- Buodan daha ciddi bir şey 

olamaz baron, çünkü sizi ziyaret 
etmeğe tenezzül eden zatı layık 

olduğu gibi kabul etmek ve ağır· 
lamak isterseniz kaybedecek bir 
dakikanız yoktur. 

Baron bu sözlere inanmadığını 
anlatır bir tarz.da başını salladı • 

Balsamo gene devam etti: 
- Zannederim henüz inanmı

yorsunuz?. 
- itiraf ederim henüz inana

mıyorum. 

İşte konuşmanın bu sırasında 
idi ki, baron kızına bunları haber 
vermek üzere şatoya doğru gi
derek pencerenin karşısında du
rup: 

- Andre 1 Andre ! ... diye ba· 
ğır.dı. 

Babasının bu davetine, Andre_ 
nin, hizmetçi kır. vasıtasiyle na· 
sıl cevap gönderdiğini, sonra 
Balsamonun müthiş tesirine ka· 
pılarak pencerenin önüne nasıl 

geldiğini yuka11.la anlatmıştık. 
Baron: 

· -1nsan böyle şeylere bir tür-

FOSFATiN 
1 LAN 

Binalannız için en sağlam, en 
kolay en ucuz 

ile beslenen çocuk ~:anlı, canlı ve daima sıhhatli olur 
FOSF ATİN Fransadan gelir, FAL YER marka sile arayınız. 

1 ~e~~:~I~~~~ hao 1 FOS.FA T rN FA L 
Bütün eczane ve bütün bakkallarda vardır 

Asma kat 19 
'· • t , . l •..., , ·~ _ ~ '° • · ' " " '- ı • . ,,, • a I • d' ~ 

~ Münakalat Vekaleti rstanbul Elektrik 

Atatürk köprüsünün iki yanındaki kaldırım ve trotuarlann inşaa
tı kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. l\Iuhammen bedeli (27767) 
lira 95 kurus ve ilk teminatı 2082 lira 60 kuruştur. Proje ,.e şartname 
ile buna müteferri evrak 139 kuruş mukabilinde fen işleri müdürlüğün 
den alınabilir. !hale 18·7-939 salı günü saat 15 de Daimi encümende 
yapılacaktır. Taliplerin ihaleden 8 gün enci fen işleri müdürlüğün· 

den bu işi yapabileceklerine dair alacakları fenni ehliyet vesikası \'C di· 
ğer \'esaikle 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları zarflarını iha· 
le günü saat 14 de kadar Daimi Encümene \·ermeleri. (4666) 

VAK 1 T 
ece!}?) K lYı \t lYı ~ ifil aı liil es n 

No.. Yazan ve Türkçeye çevirenin adı Snyıfa J{r~. 

1 Kader (Vollerden) Asım Us 208 15 
2 Olimpiyad oyunları Vildan Aşir 120 10 
3 Kıler:m'I Terra<ı esrarı (Galopin'den) G. V. 304 20 
4 Yugosl:wya seyahat notları Asım Us 112 1 O 
5 Şark Ekspresinde cinayet (Christie'den) V. G. 31i0 '.!O 
6 Etrüsk Vazosu (Prospcr Meirnıe'den) ll:ıyd:ır Rlfnt (il 20 
7 Her memleketle birkaç gün (:'lfulılclir mücllirterden) 

Ahmet Ekrem 3:;2 20 

. 
işleri Umum Müdürlüğünden : 

1 - :i\Iuhammen bedeli (17972) on yedi bin dokuzyüz yetmiş iki li-.ı 
tutan 211 adet muhtelif cins cereyan redüktörü ve 10 adet Tevettlir 
Transformatörü kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - !-.luvakkat teminat 1347.90 liradır. 
3 - Eksiltme 27-7·939 perşemhe gilnü şaat 15 de 1\letrohan .binası· 

nın he~inci katında toplanacak olan arttırma Ye eksiltme komisyonun· 

da yapılacaktır. 
4 - Hu i~e ait şartnameler idare levazımından para ız olarak teda 

rik edilebilir. 
5 - Teklif mektuplarının şartnamedeki tarifat dairesinde hazırla· 

narak saat 14 de kadar 7 inci kattaki komi5'yon katipliğine imza muka· 
bilinde verilmiş bulunması luzımdır. i!529) 

Türkkuşu ıstanbul lspekterliğinden: 

Türkkuşu üyeleri temmuzun ilk haftası içinde kampa gönderıle. 
ccklcriııdcn son muamelelerini yaptırmak Ye hareket gününü anlamak 
üzere bütün üyelerin 3 temmuz pazartesi günü saat 17 ye kadar mü-

racaatları. 
Pazartesi !!Ünü müracat etmiyenler kampa gidemiyece~ler-8 Son korsan (Fon I.üknercle'denl Fethi Kardeş 3ili 20 

9 Kafkas hikfıyeleri (K:ızhck'ten) !\iy:ızi Ahmet 120 1 O 
10 Son Ehlis:ılip nıuharcbckri (Kollins'IC'n) Alıml'I Ekrem 2ifi 20 dir. (4745) 

11 Futbol kaideleri Niizhel Ablı:ı<ı •o ıo 
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lü inanamıyor, göz gorurse o 
başka ... diye söylendi. 

- Mademki görmek istiyorsu· 
nuz, o halde bakınız .. 

Balsamo bu sözleri söylediği 

sırada elini şatonun haricindeki 
yola doğru uzatmış, orada dört 
nala. gelmekte olan bir süvariyi 
göstermişti. 

Baron hayretle: 
-Odur! O:lur ! İşte bu pek 

garip 1 diye bağırdı: 
Nikol ilave etti: 
- Mösyö Filip. ta kendisi.. 
Labri de atıldı: 

- Genç mösyömüz ... 
Andre penceıeden kollarını u. 

zatmış. avazı çıktığı kadar: 
- Filip, kardeşim Filip. diye 

ba~nyordu. 

Balsamo alaylı bir tavırla s~y· 
l~ndi: 

- Bu gelen tesadüfen oğlu

nıı7. olmasın? . 
Brtron hayret içinde: 
- E\·et, evet, ta kendisi .. diye 

cevap vcr<lı. 
-- füı, haber verdiğim şeyle

rin başlangıcıdır. 
- ~iz hakikaten sihirbaz mı. 

sınız?. 

Balsamonun dudakları üzerin· 
,de bir zafer tebessümü göründil. 

Hızla ilerlemekte olan atın 

tatoya yaklaştıkça su gibi ter 
•e köpük içinde kalmış olduğ~ı 

görülüyordu. 
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Üzerinde bulunan orta boylu, 
çamurlara, tozlara bulanmış o· 
lan bir genç zabit şatoya girer 
girmez attan atlayarak babasını 
kocaklamıya koştu. 

Baron : 
- Tuhaf şey! garip şey! Sen 

misin Filip?. 
Diye söylendi. 
- Evet babacığım diye cevap 

verdi .. 
- Nasıl odu da gelebildin?. 
- Babacığım şatomuza b~-

yük bir saadet geliyor, bir muh
teşem ziyaret şu anda, Taverne· 
ye doğru yaklaşıyor, Fransa ve
li:ıhdinin karısı Avusturya düş:· 
si Mari Antuvanet Jozef bir saa
tı kadar burada bulunacaktır. 

Baron, gösterdiği itimatsız -
lıktan ve sözlerini alaya alarak 
dinlediğinden dolayı, Balsamoya 
mahcup ve hayretle baktı. 

- Affedersiniz mösyö! ıdiyc 

kekeledi .. 
Balsamo, hürmetle cevap ver

di: 
- Mösyö baron, sizi oğlunuz 

la başbaşa bırakıyorum, epey za· 
• mandır biribirinizi görmediği· 

niz için elbette konuşacak şeyle· 
riniz vardır. 

Kardeşinin gelmesi üzerine 
sevinçle aşağıya koşmuş olan 
An<lreyi başiyle seHimladıktan 

sonra. Balsamo: Nikol ve Labrı
ye beraber gelmelerini işaret c-

1i Dün ve Ya.rın 1 
1 Tercüme küllıyatı 

Satış yerı: 

VAKiT KITAPEVI 
1-1 O kitaplık birinci seri 

Numara 
1 Safo 
2 Aile Çemberi 
a Ticaret, Banka, 

Borsa 

l{uruş 

lOO 
lOO 
75 

4 Devlet ve İhtilal 75 
5 Sosyalizm 75 
6 J. Rasin külliyatı ı 75 
7 tşçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta l§şuur 60 
!) Isfahana doğru 100 
ıo J. Rasin külliyatı il 75 

795 
Bİ.ı serinin fiyatı 795 kuruş. 

~ur. Hepsini alanlara % 20 
skonto yapılır. 236 kuruşt 
pl"şin alındıktan sonra kalan 
l lirası ayda birer lira öden. 
nek üzere dört taksite bağla· 

ıır. , 
- --Çocuk Ilekiını 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Tıık~lın • T:ıliınh::ıne Palas No. 4 

Pnz:ırd:ın manda her sün 
saat 15 den sonrn. Telefon: 40127 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 n knd:ır; nkş:ıro

ları 17 den sonra l.üleli Toyynn· 
Ap. 1>.ılre 2; No. 17 uc lınstıılarını 
k:ılıııl eder. (Telefon: 239:i~) 

-=-- -


