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Alrııan evlerine D anzigte 
m akineli tüfek yerleştiriliyor 

Gönüllüler istihkam 
kazmakla meşgul 

Resmi Leh gazetesi « Almanyanın bir kuvvet 
darbesi hazırl-adığı muhakkaktır » diyor 

Bitler 
Mtthiddin Vstıindağ ve Ekrem Scve'1catı Temyiz makmesei h11zurunda ... 

Leh hududunu 
teftiş etti 

Bugün Ankaradaki muhakemesinde 
E ski Vali 
b eraat etti 

Paris, 8 - Yarşovadan gelen ma
h1mata göre Danzigte Alman askeri 
hazırlığı de\·am etmektedir. 

Danzigden verilen haberlere 
göre, Almanyadan gelen silah 
ve mi.ihimmatın karaya c;ıkarıl

(Deı:amı 4 üncıld~) 

Genel Kurmay 
Başkanının 
teftişleri 

Yalnız Sürpagop mezarhğı meselesinden 50 lira para 
cezasına mahkum oldu, bu ceza da Adliye Vekili 
sabıkası olmadığından tecil edildi Bu sabah lngiltereüen 

. şehrimize döndü 

Ekrem Sevencan da 1ngilterenin en .~s~i ~nh:ersitesi 

Mareşal bugün 
Selçuka gidiyor 

suçlu görülmedi 
Ankara, S (Hususi muhabirimiz- Otobtis ve usri mezarlık davaların

den, telefonla) _ Muhiddin üs- dan dolayı iddia makamınca ileri 
tUndağ ve arkadaşlarının otobüs, stirülen mlilahazalar gayrivarid gö
Asri mezarlık ,.e Sürpagob mezar- rilldüğtinden maznunların bcraetlc
lı"'ı davaları hakkında temyiz dör- rine, Sürpagbo mezarlığından dola
duncü ceza dairesinin vermiş oldu- yı Üstündağın ceza kanununun 230 

ıfo kararlar bugün kendilerine j uncu maddesine istinaden elli lira 
tefhim edilmiştir. nğır para cezasına çarpılmasına ve 

esttindağ \"O Ekrem Sevencan 1 fakat sabıkası olmadığından bu ce
lllahkcımedc hazır bulunuyorlardı. zanm da teciline karar Yerilmiştir. 

Satye binası tahkikatı 
.............................. , .......... 

Qlan St. Andreus unıversıtesı tara· 
İzmir, 8 - G~el Kurmay Baş. 

kanı Mare§al Fevzi Çakmak ya
hndan kendisine verilen fahri dok· 

nında bulunan generallerle hava, 
torluk ün\'am için yapılacak mera- deniz ve kara kuvvetlerimiz üzerin-
simde bulunmak üzere Londraya do yaptıkları tcfti§lerden çok mcm-
~iden Adliye wkili Fethi Okyar nun olduğunu söylemiştir. 
bu sabah ekspresle şehrimize dön- Dün gece Mare§al ııerefine tica-
müştür. ret odasında bir ziyafet verilmiş. 

Fethi Okyar istasyonda vali Lut· tir. Fevzi Çakmak bugün şehrlmiz
fi Kırdar, müddeiumumi Hikmet den ayrılarak Selçuka ve omdan 
Onat ve dostları tarafından karşı- da teftişll'rinc devam etmek üzc-
lanmı~tır. 1 re Muğlaya gidecektir. 

Nişantaşında bu sabahki kaza 

iskele kırılınca işçiler 
dördüncü kattan 

- ,,.- r 

Datıziglc Almatı göniillü 'Ylıtaları bir gtçit resmimle ve Danzig 
lideri Forster ... 

11azi 

Nazi diplomatlan Köseivanofu 
kandıramadı ! 

Ziyaretin Almanlar 
müsbet netice 

tahmin 

hesabına 
vermediği 

ediliyor 
Berlin, 8 - Bulgar Başvekili 1 anevi münasebetlerde tekabül e

Köseivanof, hariciy~ nezaretinde ::3cn dostluk zihniyetinin hakim ol 
yapılan bir kabul 'resminden sonra duğunu,, ilave eylemektedir. 
gece Münibe hareket etmiştir. O· ~'!smi tebliğ, Bulgaristanı "Av-

rada nasyonal - sosyalist teşek- (Devamı 5 incide) 
küllerini ziyaretten sonra Salz
burga geçerek oradan .da Bulga
ristana ldönecektir. 

Bulgar başvekilinin Berlin zL 
yareti münasebetiyle dün akşam 
neşredilen resmi tebliğ, ''yapılan 

görüşmelerde umumi vaziyetin ve 
iki memleketi aHikadar eden mese· 

Bugün 

Refi Bayar dört bin lira 
hakk ı sükOtmu vermiş 

Maznunlardan ikisinin böyle bir 
iddia ileri sürdükleri söyleniyor 

k v d • • . t • • ı lelerin bahis mevzuu edildiğini,, s o a g a u ş u e r bildirmekte ve bu görüşmelerde 
"iki memleketin gerek kendi ara-

41<65 
Sayfadır 

Dört işçi ağır surette yaralanarak ı l_arm_aa_ge_rek_ı_taı_ya _ile_ola_n a_"-------

hastahaneye kaldırıldı 
Bu sabah .saat 8,30 da Nişanta

§tnda Güzelbahçe sokağında tüc-
Satyc binası tahkikatı dikkate assürans ikinci müdürü Malik Kcv car İbrahim Erdinin yaptırmakta 

değer bir safhaya girmiştir. Yazıl- keb ile avukat Atıf Odül Hessü· olduğu apartımanın dördüncü ka -
clıfana göre mevkuflardan l\lilli He- (Devamı 4 üncüde) tındn kurulan iskele üzerinde ça -

lışan ameleler, iskelenin kınlmnsi
lc sokağa yuvarlanmışlardır. Düş

me neticesinde Kiğılı Hnsnn muh
telif yerlerinden ezilmiş, İnebolulu 

(Devamı 4 ıincüde) 

Meclis garın gaz tatiline giriqor 

HATAY ViLAVETi . 

EDiLDi TEŞK L • 
1 

Veknonnıın verdiği nz ahat: 

mıntakasında şimdiye kadar 
Daıını D D n"V<e 

Dersim 
son sistem 14593 · silô.h toplandı 

(Yazısı S incide) 

ÇERÇEVE 

Para 
BC'yoğlund:uı geçi) orum. htiklül Gaılclesiııl bo~ lu boyunca gören 

hir nokt:ıtlayını. Yali.it rık;,:un. J:;.ıklar yanmıs. Bütün caddenin ı~ık 
demeti, kuru 'c ııön.iik ıınııatyalardan bir buket. Bu demetin için
de, kan )'ıınaklı hirlmt- krfaaııteın. '.l'n) ynrc ııiyanko u bayllerlnin 
I"t'kliiınları. Ynsnılıklanm hnber 'eren yalnı1. onll\r. Sin('ma hare. 
kcbiz, meyhane nyıl•, gömlekçi çıplak, kuyumcu tloııuk, lokanta &(, 

<'cz.-ıne h~lu. Yıılnı:r. JIİ.) aııko ba~ ileri i:: ba~ında. Vitrinlerinin k· 
ııe~iııtle yurnralklar döııii)·or, ol•lar kn rıh) or, dört kö~ler geclt 
rc-.ıni yaıııynr. Hele 'itrinlni ~firülecek manı.ara. Hemen hcı~inde, 
;;iiziiııiine "<'rilıııi~ bir -.<•net tc~iri )ııpacak :L) rı biı· tertib. Tf'rtibler 
arasında miişterck nolcta, trşlıir <'<lileıı banknot deo;teleri. Onar, be· 
şer, birt•r liralık haıılmotlnrtl:ın !mhn imim tlt~iclcr. ı•akat yalan. 
,lc..f.cleriıı içi l•of. therlerlndt• altın su)·uııılıın ince bir zar. Birer 
tek banknot. Ha) iler 50-GO liralarını birknç ~ere için teda' iilclen 
kaJdırııl gelen gL~enin aklmı oynatacak bir hile lıazırlıunış. l\IU\ af· 
fak hile. Ilı•r 'it riııin knr;:.ısıntla bir lt:ıll,a insan. 

Jla1.iıı lınıJn ılii~üııdiim: 

llnlk 11<• a.ııla~ılmn7. şey! 

Yü1.iinc karşı ziij;iirtlliJ'.;riinii haykıran, aç olduğu nesneyi, 'f(!flaf 
bir durnr arka.;ıııda t<'şhir eden, bö~·foce hırsını no1.aketslzce suratına 
çnrımn nşaj;ılık hir lıllrye hC'nH'n t<>-.linı oluwriyor. 

Oltanın lll'lllHlal,i ) .ırım solurnn:ı t'Slr ko<•n balık! 

~·rcip ı··a:ıı KIS.Hı:rnr:r\ 
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Ankara, 8 (Hususi) - Beyoğlu meni Mahir, Üsküdar ikinci orta o
ortam,ekteb türkçe öğretmeni Rrfkı kul tarih - coğrafya öğretmeni Ne 
M lül , Haydarpaşa lisesi felsefe öğ- ıiime, Haydarpaşa lisesi tabliye öğ
r etmeni Cemil Sena, Balıkesir lise- retmeni Übeyd, İstanbul kız lisesi 
si tarih öğretmeni Kamil, Müzik tabliye öğretmeni Fahriye birer 
· ğrctmen okulu öğretmeni Necil takdirname ile taltif edilmişlerdir. 
l{ilzım, Bursa erkek lisesi edebiyat İstanbul Yüksek İktsat ve Tica
oğretmeni Orhan Şaik birer sene kı ret mektebi müdürlüğüne iktısat 

d<'m zammı, Konya kız muallim ve finans ve istat:i.stik muallimi Ni
mekttbi resim öğretmeni Sami, had, Sivas sanat mektebi müdür 
Antalya lisesi matematik öğretme - muavinliğine Ankara sanat mektebi 
ni Süleyman, Aydın orta okul ta- türkçe muallimi Nuri, Sivas sanat 
bıiye öğretmeni Hürrem Fahri Gü mektebi ağaç işleri atölyesi mual -
le ryüz, Milas orta okul tabiyie öğ- limliklerine Ankaradan Bekir ve 
retmeni Muzaffer, Gaziosmanpaşa Vasfi, demir atölyesi muallimliğine 

Reisicumhur l nönü Yugoslavyanın yeni A nkara elçisi Şumenkoviç ilP 
ispanyanın yeni sefiri Lopez Dorilıayı Çankaya köşkünde kabul et
miştir. Sefirler itimatnamelerini takdim etmişlerdir. Kabul esnasında 

Hariciye Genel Sekreteri Numan lltnemencioğlu ha::ır bulunmuştur. 

Resimlerimizden soldakinde ı ·ugoslavya elçisi, sağda ispanya elçisi 
Çankaya köşküne girerlerken görülüyorlar. 

orta o~ulu matematik öğretmeni Reşad, tesviye atölyesi muallimli - y t ı k• ı· 
!shak, tstanbul kız lisesi fizik öğ- ğine Necmi, demir atölyesi staj - umur a arın ır 1 
retmeni Naime, Eskişehir lisesi ta- yerliğine Türkkuşu planör atölye- 1 d k b h 
rih - coğrafya öğretmeni Enver ve sinden Riza, idare memurluğuna O masın a a a at 
almanca öğretmeni Rahmi, Konya Mustafa Siley, Ankara 1smetpaşa • • 

lıtıesi musiki öğretmeni Arif, Ak - Kız enstitüsü türkçe muallimliğine kimin ? 
Rehir orta okul matematik öğret - Ayşe Ege tayin edilmişlerdir. • -

Subay terfi 
kanununda 

tadilat 
Layihanın Encümenlerde 

. müzakeresi bitti 
Ankara, 8 (Hususi) - Ordu su

bayları Myetine mahsus 863 sayı

lı terfi kanununun eekizi.nci mad
desinin tadiline dair olan kanun ıa.
yihasınm encümenlerce müzakeresi 
bitmiştil'. Layihanın encümenler -
den geçtikten sonra aldığı son şe -
kil şöyledir: 

Madde 1 - 863 sayılı kanunun 
'8 inci maddesi aşağıda gösterildiği 
hzere tadil edilmiştir. 

Subaylarla askeri memurların 

a keri mahkemelerce- . askeri ceza 
lmnununa tevfikan mahkfim edil -
dıkleri ~ahsi hürriyeti tahdid eden 
cPza müddetleri kıdemlerinden ke
silir. 

Mezuniyetlerini kabule şayan ma 
z rcte müstenit olmaksızın geçir -
dikleri bilmuhakeme sabit olanların 
17.İnsiz geçirdiklerl müddetler kı -

An karada 
bir cinayet 

Bir kundura tamircisinin 
kafası parçalandı 

Ankara, 7 (Hususi) - Evvelki 
gece sabaha karşı itfaiye meyda
nında bir cinayet işlenmiş, kun
dura tamircisi Kayserili Halim is· 
minde birisi bir alacaklısı tarafın· 

dan kafası parçalanarak öldürül
müştür. 

Halim ölmeden evvel ken disini 
vı.:ranın admr yetişen polise söy
lemiş, katil kaçmıştır. Aranmak

tadır. 

-o-

Biranın şişesi 20 
kuruşa indiriliyor 

Ankara, 1 (Hususi) - İnhisar
lar vekilinin. medi.ste evelki günkü 
beya.natmdan anlaşıldığına göre bi 
ra fiatları yakında ucuzlryacaktrr. 
Halen şişesi 30 kuruş olan bira 20 
kuruşa, hatta 15 kuruşa im;Jirile -

cektir. 

demlerinden kesilir. Ecnebi mem- cil alamıyanlarm tahsil için geçir
lekctlere tahsil için hükfımetçe gön- dikleri müddetler, kıdemlerinden 
derilmiş veya kendi hesabına git -
mis olanlardan yolsuzluklarından 
dola.} ı hükiımetçe geriye çağrrılan
lann veya avdetlerinde' muvafık si 

kesilir. Bunlardan hükumetçe gön
derilmiş olanların askerlik müddet
lerinden tahsil nıüddetleri çıkarı -
ltr. 

\ u:lT ! vermek meselesi bile ciddi ve sami 
\ s ıın l ·s, lmgünkii başyazı sını, va· ml değildi. Çünkü lngillere isteme· 

y.ırı lı.ır.ıtında bir nümuneye misal dikleri halde bir çok devlellere bir 
Mı•slcrrııe)e a}ırnqş \'C l>unun için del taraflı garnnliler vermişti. Halbuki 
n keri kaınpl:ı askerlik ,·azifesini ya· Ballık devletleri zaten Cihan harbin 
l>.ın lnönüniin oğlu Onıerle, lnönünü denberi İngiliz nüruz mıntakası ol· 

Bir ihracat taciri 
mahkemeye verildi 
Dün Sultanahmet birinci sulh 

ceza mahkemesinde Hamdi ismin. 

de bir ihracat taciri har ice kabuk. 

lan kirli yumurta göndermek su
çuyla muhakeme edilmi§tir. Yu -

murta ihracat nizamnamesine gö • 
re bu gibi yumurtala(l ancak hu

susi bir sınıf olarak harice gön

derilir .. Halbuki H anidi bu gibi 
yumurtaları iyi cins namı altında 

ihraç etmek istemiştir 
Maznun mahk emede demiştir 

ki : 

" Hakikaten gönldermek 
istediğim yumurtalar kirli idi. Fa. 
kat ne yapayım, bu kabahat be
nim değildir. M emleketimizin yu

m ur ta müstahsillerinin folluktan 
pis tutmaları yüzünden y umurta. 

larımıiın hemen yüzde 7 5 i pis
tir . Yumurta çabucak bozulduğu 

için de ne yıkar, n e de kazırız . 
Bu vaziyet karşısrnda böylece sev
ketmeği muvafık görmüştüm.,, 

Mahkeme, aynca çağırdığı ehli 
vukuftan vaziyeti sormuş, onlar 
da Hamldiyi bir noktada haklı buL 

muşlar ve hakikaten yumurtaları

mızın ancak yüzde yirmi beşinin 

temiz olduğunu, diğerlerinin kirli 
bulunduğunu söylemişlerdir. 

Hakim Reşid kararı bildirmek 

üzere muhakemeyi ba~ka güne bı
rakmıştır • 

Mekteplere ne 
kadar talebe 

1 

alınacak ? 
ele nlmı5tır. Ümer lnönünün asker· muştu. Ve lngiliz deniz, hava mü-
)ık \.11111!(1 kumpı 1smel lnönünüıı messillcri bu memleketlerde faal lıir Dün Maarifte bir toplan ti 

yapı :dı 
eırıı~ elliği mıı.lünı<lur. :\lilll Şer bu- halde bulunuyorlardı. :\laksal müza· 
ı .ı'.\ n giıtiı:li zaman ııe oğlunu .ara kerelerin uzamasını lemin etmek, ve 
ıııı~. ne onunli1 görüşnıü-,;, ne de o· bu müddet zarfında <la Almanları Şehrimizdeki lise ve orta mek. 
u ıı ;ıördiiğünii hissettirecek bir hare- müzakereye ikna el mckti. Nitekiııı 

1 
. . 

kette buhınıını5lur. Buna karşılık o· bir hafta evvel resmi bir nota ile tep en teftış eden müfettişler bu 
lar:ık ümer de ark:1thışl::ırındnn a)·- Almanya müzakereye davet edildi. husustaki raporlarını vekalete gön 
ı ılııı.ııııı~. ı.ıelen zatın muhterem ba· Fakat Almanyanın maksadı f ngili:ı dermişlerdir. 
tı.ısı :\!illi ~er lnönü olduğunu, dü- ve Fransız hegemonyasını yıkmak D" .. f tti' 1 li "t.:ı" 

ld 
y • • b ·· k 1 un mu e şer ve se m t:...,ur-

JLıııerek onun yanıııu ko~maınış, o- o ugu ·~·ın u nıuzn ·ere ere ·yannş· 
ı n ıluki mcvcudiyetin<lcn onu ha her· m:ıdı. lcrinin iştirakiyle Maarif Mü.dür-
ıJar edece!.: hi~·bir harekette bulun· O hıılde netice ne olncnk '! SoYyet· Iüğünde bir toplantı yapılmış ve 
ııınnııştır. lngiliz mliıakereleri ergeç miisbet b ı r a . b d r 

1 
. 

ıhı m Us ıliyor ki: neticeye vnrmıyacak mı? Du sııalin ers senesı aşın a ıse ere yenı. 
"~lilli Şef kamptaki oğlunu yanı- cevabını İngiliz efkiirı unmmiye~i den ne kadar talebe alınabileceği 

na ~·ağırnıa~ı, onunla hir iki kelime verecektir . tesbit edilmistir. 
konu~;ııı:ıijı, hatta onu kampta gör- İngiliz efkarı umum iyesi hüklııne· N · d ~ t kt 1 3500 . etıce e or a me ep ere 
ııılİ~ olrıı:ı!ıı hile mektep arkadaşla· tın nınksaclını :ırtık anlamıştır. Onu 
ıııtbn ayrı tutmak gibi bir his hasıl mütemadiyen Sovye!lerle nnl:ışnwy1 ve liselere de 1500 t alebe ahnabi-
lahilmesinden korkuyor. teşvik etmektedir. H:iclic;nlın zoru ve Jeceği anlaşılmıştır. Bu miktar az 
ı~ıc Jsmet lnonü budur. Onun dev- efkarı unmmiyenin tazyiki ile So\· .... 

1 
k d. D h f 1 1 lct ve millet vazifesini ifa etmek ba· yellerle miizakereye mrcbur knlan goru me te ır. a a az a ta e-

~ıııııııdnn ha<;sasiyeti bu kadar ince· Çemlıcrlnyn, Sovyctlerle ittifak nk- be alınabilmesi için tedbirler alına 
in. Onun ş:ıhsi hblcri milli vnzift> dine ele mrelıur kal:ı c:ıklır. Belki ele caktır. 
ltıHlll'>ll iı,:inde o dt'reccclc erişmiş fııı iı t ifakt nn sonr:ı Alın:ınl ;ırl:ı ::ınl a~ - 1 
ır. \!illi Sdimiz lm hali ile millet m:mın ılnhn kulav olııc:ıR ı ıı c l iı:: csinc --------------
ııznıelinde \'llZife :ılrııış olanlar içio \':ırıırıık vr o vakit Sovycllerlc illi· 
ıc •iızcl lıil" ıııis;ıl n iinıune.sidirl,, f:ık nkdinılc ınn lızıır r,iirmiyer.ektir. 

R11 ıl:ı olma:ı:-;a , hclki ılc lnqiltercnin 
emurı umunıiyesi Ccmbc·rln:rni çekil 

~ı. Zekcrly:ı "ln~iliz - Sovyct mü· mcğe mecbıır cılecektir., 
ı .. c~ı·lcrl kin hugün şun1arı yazmak 

~r"tlerJe müzakerede ortaya a 
ıı ... m'!~ l,filll1ıt1 co~n esash şeyler 

~~ • .... 1ı ~Cı,\wl olarak gös· 
:-ı n..Jn~ ~ı..·1eri11f) g:ır:ınti 

Yn.·t S\DAH 
Jlii c;eyin Cahil Y:ılc; ın, dikkate şa· 

v:ın bir miinnlrnş:ı başlıklı yazısıncln , 

.\1mnn 'V'e lt:ıly:ın matbuatına mn<>ke· 
(Devamı S ıncide) 

. ~ . . . ' . . . . ... ,, . - ' ~ ~ ' 

Ankara havayoUarı 1s .as;ı~nu 
... .,.. ...... 

}'eni inşa edilen Ankara Tıava istas)'orıu bugiin Başvekil R e_':I! S~yJpr; 
ı1e l\.!ihıakale vekili Ali Çetinkaya tarafmdan işletmPğe açılacaktır. A

çılma merasiminden sonra Ankaradan lzmir ve Adana}'a ilk yolcu 
tayyareleri kalkacak ve bunlara mebuslar binecektir . 

Sirkeci - Küçükçekmcce yolundaki 

Parti idare heyeti 
reis vekili 

lstanbulda ve Anka
rada tayin edildi 

Parti başkanlığının valilerden a. 
ındığma dair olan parti genel sek
·oterinin tebliği dün vilayete bildi· 
ılr.:işti r. 
Vali Lütfi Kırdar kendi 

·ekalet etmek üzere parti 

yerine 
ıdarc 

ıeyeti iı.z3.ı;ınd'.1Il denizyolları u
:mım müdürü İbrahim Kemal Bay. 
orayı seçilmiştir. 

Ankara Parti idare 
Heyetı Reis Vekili 
Ankara, 7 (Hususi) - Ankara 

arti Vilayet idare Heyeti Reis 
vekilliğine Rifat Börekçi seçilmiş
. ır. V iHiyet iıdare heyetin.ele bulu
ıan 3 mebus idare heyeti azalık
:ırmdan istifa etmişlerdir. 
~.lü.Ldtiş~er, bugünlerde mm. 

1kalarma hareket ederek vazi . 
clerine başlıyacaklardır. 

Tesbit edilen talimata göre, 
nüfottişİer senede en az altı ay 
mmtakalarmda bulunacaklar ve 
1:5Utün~teşkilat kademelerini yine 
: enede en az iki defa teftiş et • 
miş olacaklardır. 

Çirkin manzaralı lzmir c ivar ında 
Do!u ve kası rganın 

barakalar kaldırılacak tahribatl 
Vali Lutfi Kırdar Bakırköy, Yeşil 

köy ve Floryada fetkikler yaptı 
Vali ve Belediye Reisi Lfatfi ı l i rmiştir. 

Kırdar Topkapı, Bakırköy, Yeşil. Ayrıca Yeşilköyde bir de spor 
köy ve Floryada bazı tetkikler yap sahası yapılması kararlaşmıştır. 

mıştır. BuraıJan Floryaya gi.dcn vali , 
Lutfi Kırdar bu tetkiklerinde yeni yapılan gazinoyu gezmiş ve 

İstanbul - Edirne asfalt yolun:ın fiyat listeleri üzer inde tetkikl:!r 
başlangıç no!ttasındaki mezarlı- yapmıştır. Bu tetkikler sırasında 

ğın manzarasını fena bulmuş ve Bakırköylüler Liltfi Kırdan.lan 

buranın düzeltilerek bir park ha. su ile orta mektep ihtiyaçlarından 
!ine sokulmasını kararlaştırmışttr. 11ahsctmişlerdir. 

Bural::lan Bakırköyüne geçen Vali gelecek sene Bakırköyüne 

Lutfi Kırdar Bakırköyünden Ye· bır orta mektep yaptırmağa ça
şilköye açılacak yeni yollar etra- lı~acağını vaat etmiştir. Lutfi 
fında tetkikler yapmış ve köy hal. Ktrdar Sirkecide Yedikuleye ka. 
kıyla temas ederek görüşmüştür. dar olan tren yolunda çirkin bir 

Tahsil şubesine uğrayan Liltfi manzara teşkil eden barakaların 

Kırdar, burada işlerini takip eden· da bir an evvel istimHik edilmesi 
tere, şubeye şimdiye kadar kaç isin tedbirelr alınacağım söyle -
defa gelip gitti.kl::rini ve i~ler~n i miştir. 

kolayca çıkarıp çıkaramadıklarını 

sormuştur. 
" Tı rhan ,, vapuru 
Çarşambaya geliyor 

Almanyada in§a eı:Hlmiş olan 
3500 tonluk Mnsin tipi vapurla. 

Bazı yerlerde mahsu
lün hepsi mahvoldu 
lzmir, 7 (A. A.) - Kemalpaşa 

imzasında 30 haziran cuma akşamı 
vukubulan dolu ve kruurganm za -
rnrlarını mahallinde tetkik eden 
komisyonun hazırladığı resmi ra -
pora göre zarar nisbeti Kemalpaşa 
merkezinde yüzde 70, Armutlu kö
yünde yüzde 80, Oren köyünde yüz 
de 40, aşağ'ı Kızılca köyünde yüz
de 95, yukarı I<rzılcada yüzde 85, 
Ansızcada yüzde 80, Yenmiş, A
k:ılan ve E.'meksız köylerinde yüz
de yüzdür. Bağ ve zeytinlerin gele
cek senelerdeki verim kabiliyetleri 
Jc mühim miktarda azalmıştır. Za. 
rar gören halka icab eden azami 
yardımın yapılması için kayma -
kamlıkça tedbirler alınmaktadır. 

Fatihte bir sabıkah 
iki kişiyi ağ ır surette 

yaraladı 
Dün akşam Fatihte Taşçllar so

.mğrnda üç kişi arasında kanlı bir 

LCıtfi Kırdar, Bak.ırköyündcn 

sonra Yeşilköye gitmiştir. Yeşil 

köyde belediye merasının harita
sının yapılmasını ve yol kenarla. 
rında boş bulunan arsaların satı

larak paralariyle bir hükumet ko
nağı yapılmasını aHikdralara bil. 

:mvga olmuştur. 
rmdan Tırhan çarşamba günü li· Fatihte Öksüzler sokağında 4 
manımıza varmış olacaktır. Vapur numarada oturan sabıkalı Galatalı 
Almanyada yapılan tecrübelerin- Arab Kadri Taşçılar sokağından 
de 13.69 mil elde etmiştir. geçerken Hamdi ve Hüseyin ismin. 

ır o n 'lÇ @ifil <Bl m ce ~ 
ifil O ifil ta ~lYl@U 

Mukavele sür'ati 13 buçuk mil de ikı eski tanıdığı ile karşılaşmış
clan Tırhan böylelikle fa zla sür. tır. Araları bir mesele yüzünden 
;; t elde etmi~ olmaktadır. açık bulunan bu üç itişi kavgaya tu 

tuşmuşlardır. 

Sa bıkalt A r:ı b Kadri iki ki~i ile 
başa çıkamıyac:ı.ğmı anla~·ınca der
nal bıçağa sarılmı!) ve Hamdiyi 
karnından ağır surette ve Hüseyni 
de kolundan hafifçe y:ı.ralıı.mil!ltır. 

Vaziyeti tehlikeli ola.t: Ht.mdi Ccr 
rahpa.c;a hastan~ı::in.:ı kıtldırılr.:_ış , 

suçlu polis tarafından yaka.lannu~
tll'. 
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Edebiyat derSıeri 
8 lRKAÇ güne kadar Ankara-

, da toplanacak olan I\i.aariı 
Şfıraı:;ının, bilhassa türkçe ,.e edebi· 
Yat derı:;[eri hakkmda ''ereceği ka
rarlan alaka ile, merakla bckliyc 
ı:ız. Mekteplerimizde riyaziye, fr 
~~k dersleri belki e<:.kisinden çok iyi 
ır surette okutuluyor, herhalde 

çocuklara bizim zamanımızda, hatta 

~nra da öğretilmiyen bir çok şeyler 
go~teriliyor. Fakat türkçe Ye edebi· 
Yat dersleri içi 1, böyle ümit \'ene 
~Yler söylemeğe imkan yok: orta 
~ektebi, hatta liseyi bitirmiş genç 

IA:"d~j~··~·;~·~·~~i~·;··::···v~·i~·;·'b~~~l~~·Ad~:·=·20· İsenedirAdayı görn1iyenler! - "Vatandaş ya_ı 
Jvaş ve türkçe konuş!,, - Pazar günleri Adaya J 
jge/enleı·. -Ankaral~la~·, Adaya biraz ne.~e ge-ı 
:'-;r·~·..,,ı .................................................................................................... 

er arasında. meramlarını do71-ru rj·· o Büylikadada her sene tanıdığı -
~tüst ifade edebilenlere günder. mız ahbaplara, dostlara, a'iinalara 

den daha ziyade neşesiz ve sevimsiz· 
dir. 

&une az tesadüf olunuyor. Edebi bu sene pek tesadüf edemiyqruz 
~evkJeri te~ekkül etmi):Or, okuduk- Çünkü bu mevsim diğer f'" 

~::i~ h~~kile an~yamıyorl~r. Yaz'.· yazlanna benzemiror. Ada d:., ... ~ 
. bo) le oldugunu hcrgun hepı- dı, temmuzun ortasına geliyoruz 

Bunun ı:ebebi nedir? Kimse bil 
.niyor. .. Çünkü her §ey yerli yerin
Je ... Gazinolar, oteller, kahvelen 
ıJlajlar açık. Fakat kimse eğlenmi . 
yor, kimse memnun değil... trırz k d. .. 1 · · 1 Bu "e~ . ı goz e:ım~ı e goruroru~. 'ıaıa oteller Ye birçok e\'lcr bom • 

ni azı~ et \'ahımciır, bunun çaresı- bo~!.. Kime rastla-sanız hemen sizC' Bu ne~csizliğin sebepleri büsbü 
.ün meçhul değildir. Ortalığın dü . 
:i.indürücü yaziyeti bunun başlıca 

amili olmakla beraber, Adanın bu 
seneki tenhalığı da buna inzimam et 
mektedir. 

aramak, bulmak lazımdır. Bu- ilk sözü ~u oluyor: 
nun ,.,.. 1 k t· .. h. ı · -• •uem e ·e ın en mu ım mcse e ı - Yahu bu sene Ada neden ka 
01dtı~unda hiç kimsenin şüphesı ola- labahk de~il, neden bu· kadar ne~e: 
rtıaz. 

Çare btılmanm kola" olmadıcrrnı d . ~ 

a biiiyoruz. I3ir çocuk. meramını 
~oğru dürüst ifade edebilmek kabi
ı~·etini ancak okumakla elde c~~
~ılir; bizde i"e çocuklanmıza oku
;ıacak klasik bir edebiyat yoktur. 

1
.,unu söyleyince kmyorlar: "Fuzu-
1 lcrin, l'\'efi'Jerin kıymetini inkar 

lllr ct· h" e ıyorsun?,, diyorlar. Hayır, 

k1Cbir ~yi inkar ettiğimiz yok; fa-
at o şairlerin eserleri bugünün ço· 

Ctıklarmm fikrini inkişaf ettirecek; 
~~lar:ı ö::nek olacak mahiyette değil 
t'ır. Gerek ~e!dlleri, g:!rek ruhları i· 
~?arile bizden çok uzaktır. Yoktan 
ır klasik edebi· ıt rnr etmek de 

~Iaari f Şfuasının kudreti dahilinde 
~eğildir. 

~ ?l.Jekteplerimizden bir zamanlar 

t:~lller dersleri kalkmıştı, bu sene 
b rar konuldu. İtiraf edeyim ki 
~tı<Ian büyük de~il , hiçbir hayır 
1 .. llluyonım. Gramerin, bilhassa 
l!rkçe g . . d ~ 

ı; ramerın ın<:ana ogru konu-

~.~~· doJtru yazmayı öğrettiği bir 
in 1tndır. Gramer dili zaten biler: 
lcısa~ıar için faydalıdır; onları. cüm 
Ye;.rın tc5ekkülü, kelimelerin mahi· 
F { hakkında düşün.meğ"e sevkeder. 
c~·at on. üç, on dört ya5rndaki ço· 
~ .. 11arın ızafet, zamir, müzari gibi 
~~veri ··~ c:ak ogrenmeleri kendilerini an-
i" ezberciliğe götürür. Gramer, di-

l fe\ r .d 
111 •· e esı ır; çocuk onu çoğu 1a-
ı ij7n anlryamaz. Bir kere kendi tec· 

!la.~f~rnizi dü5ünelim: biz, mektepte 
Yi, ~kuduğumuz zaman o dersi i· 
<la~ •\avnyabilmi~ miydik? Sonra· 
fllek çok sonradan anladık. Gerçi 
ela tepte ö~renme"eydik sonradan 

llliz o~u dü5ünece.~imiz. öğreneceği
llle :.~ktu. O halde mektepte gra 

oıcı~~gr~t~enin. bö~·~e bir fayda~r 
ll!) Ru tddıa edılebılır. Doğru. Oku
do~un; fakat o dersin çocuklara 
tet ru konuşup doıı;ru yazma~·ı ögr-

ece ~ · J 

tir. gı umulmasın. O, ayrı bir iş· 

l::ctcı.:\' t d . 

. ' :;ıı. 

Evet, Ada, bu sene söylenildi~i 

kadar bo5 değilse de, söylenildiğin· Hakikaten bu sene Ada oldukça 
son üç beş seneye nazran, tenha · 

(çoğunun kabil olmadığım biliyo· dır. Bunun sebebini havaların ıttı· 
n.:m) metin okutmak \'e yazı yaz- ratsızlığma, mekteplerin geç tatii 
·iınnak lazımdır. Öyle baştan savma olmasına ve Meclisin kapanmamı~ 
vazifeleri değil, frcnklcrin disserta- bulunmasına atfedip duranlar olu· 
tion dedikleri cinsten yazılar, yani yordu. Fakat mektepler kapandı, 

çocukların dü5ünme kabiliyetini havalar düzeldi, ama Adanın nü • 

ıçmağa yarıyacak vazifeler. Mektep :usu artmadı ... 
]erimizde bu cihete hemen hiç gidil· Son senelerde yazlık için Aday;; 
miyar ve bunun için, edebiyat de~s= g

0

elenlerin mikdan 7 - 8 bin kişiyi 
!eri asri beklenen neticeyi vermiyor. bulmaktaydı. Bu mikdar şimdi an· 
Çocukların meramlarını ifade ede- cak beş bin kişi kadardır. On beş 
mediklerini söyledim; edebiyat ders gün içinde bin kişi kadar daha gel· 
!eri onlarda mcram'ın teşekkülüne mesi ümit ediliyor. Fakat geçen se· 
de hizmet etmiyor, onlara umumi nenin kalabalığım bulma<:ı asla ü . 
fikirler, hadiseler, Ye mücerret mef- mit edilmemektedir. 
humlar üzerinde dü~ünme kabiliye- Temmuz aylarında Adanın nüfu 
ti Yermiyor. !iU 15 bine yakla~maktaydı. .. 

Sözüme başlarken mekteplerimiz- Kışın Adada kalanlar gittikçe a. 
de riyaziye \'e fizik derslerinin bel- zalmaktadrr. Evvelce kışları Adada 
ki e;;kisinden daha iyi bir surette oturanların mikdarı pek fazlaydı. 
okt:ıı<Juğunu sö)·Jemistim. Belki ... Fakat son senelerde hemen herke: 
Fa •. at buna da pek inanamıyorum: Beyoğluna inmektedir. Kış mevsi 
:.>eı.Eiıiyat dersleri ile gözleri aleme minde Adanın başlıca sakinleri yer 
açılm<.ımış olan çocuğun riyaziye, li Rumlardır. Burada oturan yerli 
fiz:!-.' bilgisinin kuv\'etli olmasına Rumların ekseri:;i balıkçı aileleri · 
!midin wremiyorum. Çocuk, evvelfı dir. Bunların çoğu senelerdenberi 
ana dilini ö~renip fikir yürütmek lslanbula inmemişlerdir. 15 • 20 
k< bilıyetini elde ettikten sonra ri· :;cnedenberi l stanbulu görmemi; 
yazircyi, fiziği anhyabilir; yoksa Rumlara çok tesadüf edilir. Burad;ı 
onları da ka\'rıyamaz, ancak ezber- ki Rum aileleri rumcadan başka li· 

~ 

Jer. Zat~n bizde, haylı zamandanbe- ~an kullanmazlar. 
rı, mekteplerin çocuklarımıza ha- Fakat Rumlar burada gittikçe a· 
yaLta ·~e yarıyacak şeyler öğretmesi zalmakta ye yerlerini Musevi vatan 
isteniyor. Hayatta İ!)e yarıyacak şey daşlara terketmektedirler. Bilhassa 
ler ne zaman olsa öğrenilir, bizim y::ızm Adada oturanlarm ekseriyeti· 
çocuklarımıza asıl ötekiler lazımdır. ni Museviler teşkil etmektedirler 
Bizim en büyük ihtiyacımız, i~ gö- Birçok zengin ::'.\1u~eviler, Adada gü 
ren, para kazanan 'adama değil, ıcl kacsaneler satın almışlardır. Kı . 
dü5ünen adama, nazariyeciyedir. ~ın bile pazarlarını burada geçirir 

Nurullah AT AÇ lcr. Daimi olarak Adada oturan Mu 

Sinek avlar gibi 

H emen her gün ~azetelcrtle ~öyle 

bir haber olnıyoruz: 
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Dünyayı bir defa daha 
tehdit ediyorlar !.. 

Yazan: M. DALKILIÇ 

~ 
; M lm'ER devletleri milyonlarca. askeri silah altına. altlılar. Bu 

ilanıharbsiz harb ~ibi ilam rer.mi::.iz se(crberlikti. 
Bunun kar:;;ısında. bütün milletler de kısmi sderb(•ı·lil• yaı>tı. 

Iar. 

Bugün denilebilir ki seferberliğe ıırhk Iıcrkes kanıksamış 

bulunuyor. 
}lihvcr de\'letkri maimi ,.c mantıki müzakere d:n etlerini' !->OD 

dakikaya. ka.dar yanaşmadılar. Fakat ne yaptılar? 

: Almanlar gerek Fransa. hudmhıncln. Ye gc•rck Leh hududunda-

•
::.~ ki Zigfrld istihliiimlarma. taJı~idatta bulundular. 

Danzigi askerle doldurdular. I .. chistan, rraıı-.a \C 1n~iltereye 

•
~ bakan hududlarında 1nn·are üsleri tesis ettiler. 

• İtalyanlar ArnM utluğa a..'>ker yığdılar. Adalara a. ... ker yığili-
lıır. Filoları sar ki Al,deni:t.cle CC\'elfm ) aıHyor. 

Ja.ponlar dahi Uzak Şarkta İngilizlere tcc:ı.\'İiz ettiler. 
nu durum nedir~ 

Seferberlikten bir safha. ilerisi: barb 'aziyc>ti almak. 
Bu, tehdlddlr. 

Mih,·er deYletleri ~imdi dünyayı tehdide ka.U.ı.,hlar. 
Fakat, insanhğm bütün sa.adeti Ye diizeni hiç. de namusl<ara.

nc olmıy:ı.n bir ölüm telıdltli k:ı.1·5ısıncla. olmakla hf'rabc>r, berck<'t 
ki dünyanın vicdanı ve mane\'lyatı bnnclan kısıı bir zaman e\'"\'elkL l le mukayese edilemiyecck kadar yliksclnıiştlr. 

, Onun için inanı:yoruz ki bütün bu tehdidlar, buna diret eden· 

1 
Jerln haca.Jetiyle bitecektir ve dünya, JOluna çıluıı tabınıca çe· 
kenlere bu sefer pabuç brrnkmıyacaMrr. ................................................................................................. 

sevi hemen hemen hiç yok gibidir Bunun için p::ı :artesi sabahla-
Museviler arasında Adada otur· rı İstanbula inenlerin miktarı bir 

mak bir asalet işareti gihi telakk 
edilir. Adaya gitmeyen Museviy< 
fakir nazarile bakılır. Az para ka · 
zanan Museviler bile her ay bir mi1' 
dar para biriktirerek yazın Adaya 
gider. Bunun için Adada oturar 
Mu"evilerin mikdarı beş bini bul . 
maktadır. 

:!\Iuse\'i vatandaşlarımızın türkçc 

ko:w~maları gittikçe terakki etmek
:e '..,.:!raber hala umumi yerlerde farn 
sızca ve Ispanyolca konuşanlar çok· 
tur. Bundan iyi düşünen temiz aile 
ler de şikayetçidir. Hatta bu gibi 
kendini bilmezlere ihtaratta 
bulundtıklarım da görüyoruz. Bazı 

aileler zımbalı defterler ~eklinde u· 
fak varaklar tabettirmişlerclir: "Va 
tandaş türkçe ve yavaş konuş!,, Bu 
kağıtları koparıp koparıp ,·eriyor

lar, ama kö dinliyenler de esksik 
değildir! 

kat daha artar ve vapurlarda, otu 
racak değil ya, ayakta duracak yer 
bulunmz. 

Maamafih bu seneki pazar gün 
leri geçen senekiler gibi değildir. 
Geçen pazar, Ada adeta boştu. 
Bunda biraz da vapur idaresinin 
kabahati vardır. Çünkü her sene 
haziran ortasında tatbik edilen 
yaz tarifesi bu sene ancak 6 tem
muzda tatbik edilrncğe başlanmış
tır. Adadan son vapur 8,30 da ol 
duğu için halk Adaya rağbet et
memiştir . 

Bu sene Adanın, hala, eski ka· 
labalığını bulmamasının bir sebe

bi de meclisin henüz yaz tatiline 
başlamamış olmasıdır. Filhakika 
yazın Ankaradan Adaya gelenlc
leri miktarı epeyce bir yekun tu
tar. Bu sene henüz pekaz kimse 
gelmiştir. Meclisin tatili ile be
raber Adaya geleceklerin otelleri, 
evleri kısmen olsun dolduracak -
Iarma muhakkak nazariyle bakıla 
bilir . 

O halde, bir türlü neş'esi gel
meyen A.daya, Ankaralılardan, 

gelirken beraberlerinde biraz da 
neş'e getirmelerini temenni ede-
riz!. O. Ç. 

Bir haftada 59 
kaçakçı yakalandı 

Geçen bir hafta içinde gümrük 
muhafaza teşkilatı, Suriye hudu
dunda: 57 kaça:Cı;ı, 876 kilo güm
rük eşyası ile bir silah 16 mermi, 
38 altın, 71 Türk lirası ile 53 ka -
çakçr hayvanı, lran hududunda: 
92 kilo gümrük c!'lyası ile 2 kaçak. 

Adanın, yazın dolan, ve kışın bo
şalan şalan bu insan kalabalığının, 
bir de gece dolan ve gündüz boşa -
lan tarafı vardır. Çünkü pazarlan 
müste3na ol:nak üzere Ada, sabah -
ları, ı:;afra~mın mühim bir kısmım 
\·apurhra C:c'durarak köprüye bo -
şaltır. Her gün vasati olarak Ada -
dan 3000 kiş~ Istanbula iner ve ak. 
~am doner. nu biraz yorucu seya· 
hati yapanlar i~ adamlarıdır. Esa • 
sen i:>unlar ~eadileri için değil, yal
nız ailelerinin istifadeleri için Ada
ya gelmi--;lerdir. Çünkü iş adamlan 
güneş doğ:ırken ayrılırlar ve güneş 
battıktan sonra dönerler. Çalışan 

erkekler yalr.ız g-i.:Jp gelirken vapur 
d::ı aldıkları deniz havasilc pazar 
f,Üntinden istifa<ie ile iktifa ederler. çı hayvanı ele g-:çirmiştir. 

Ada pazarları çok rağbet gö- --o--
ren sayfiyelerden biridir. Pazar Karaburunda bir aydır 
ı.;ünleri yalnız Büyükadaya beş bi- zabıta VakaSI olmadı 
ne yakın insan gelir. Bunun mühim lzmir, 7 (A. A.) - Hazran ayı 
bir kısmı akşam döner, diğerleri de içinde Karaburun kazası dahilinde 

pazartesi sabahı ı~~anbula inerler. hiçbir zabıta Yakası olmadığı ve 
kalanlar otellerlde ve akrabaları- tek bir suç bile işlenmediği gelen 

nm evlerinde gecelerler. resmi raporlardan anla.51lmıştır. 

.... .. .. ... 'il . ' • · . 

Yaz hakkında noktai nazar 
farkı 

iba u,_ a erslerı c!e ezbercilikten 

0ı. ret kalıyor. Çocuklar eserlerini 
"'U\·~ ' 

ı•iilln ba)·an yeyıı. filan çoeukçağı1. 

İı.tanlmlcla fillln caddede karşıdan l(arı,ı~·a. Bayram etmek hakları ! 
Y AZ ortasındayız .• \kayd:ı Adalar • 

l:alon~ hathnın yaz tarifesi yeni 
ba..~la.dr. 

"' h. unıadıkları birtakım ~airlerin. 
"llJ a • ~ 
kınd rtırlerin hayatlarını. onlar hak 
ijğ a. rnuallimlerinin söylediklerini 
tıi reııırorlar. Olgunluk imtihanını 
ıuvaff k" 

eak· . 1 ıyetle geçirmiş bir gence 
... ıyı Ncct· · · · ı:tn nı ' ımı, sorun, sıze bır yı· 

geçmek c~ar<>tinı.le bulunmu.,, yıldırım ı:,i

bi çıkan bir otomobilin altmd:.ı. kalınır-

mis! .. 

Sanki karı,ıdan kar~ıya geçcn sinek-
mis tle caddede ~iirünür görünmez otoıno. 
blller bir tazı gibi: 

B 1R muhabir Toro.;, dağının ;;imal 
cephesi eteğinde bir nahiyeden 

tstanbnl gazetelerine bll nahiyede yapı· 
la.n bir bnyramr tafsilatilc bildiriyor. 

Bu nnhiye, Yahyalı lsminclc bir nahi· 

Bayramın sebebi de bu nahiyede 21 

Şirkeliha~·rıreninse yaz t:ırifesi da ha 
eYYcl baı,ladı 

., 
rı ..• 

Garib değil mi: Bizclc yaz bile itiba-

lir 
1 
.. alumat veriyor; fakat onların 

.,. c ort ga l" · b.l Ya ze ını ı e anhyarak oku 
lu~rror. Bir insan için böyle ma
rı· .ata hiçbir lüzum '-'oktur· zeYki· 

- Hap!. .. 
Diye zaYallıları kaınnriyor ! .• 
Fakat doğrusunu itiraf etmek lfızım· 

cins itiraz yetişmesiymiş ! .. 

21 <>ins kiraz mı? .. 

Her idar('niıı a~·rc a;-tTı tak,;mi mi var, 
nedir? Maamafih yaz bile buna. .;,inirlen. 
miş ola('ak ki Almym yaz tarifrsi ba~lar 

başlamaz ha\'a da. haziran ort"imda ~örül

memi~ bir ~eklldc kışla.yınrtli ! .• 

1 ınk" . J • 

bdki ~~~f e.ttırmek ~öyle dur:.un, 
\ l' örlctır. 

~ '">cukıara ·· k.. ld v ' mum ·un o urru kad:>-

gelirse bi:ı anlamı;yoruz: 

Şoför mü, l!;eçcn yolcu ınıı, belediye 

O halde bayram 

memurları nıt, han~isi bii~·Icce sinek n,\·h· 

Yani : 
İtibari ya bu! 

O da kı~ tarifesini tatbik etti!. •• 
/\Irm. 

ya.pmaktıı. haklan 
,. Yar. Zira biz bu sene lıuradıı. yalnız bir 

türlü kiraz ~·etlik : ,,,--

ICurtları dahi mayhoş kiraz! ..• 

Doğru değil mi ? 

Yerinde olmayan 
bir tasarruf ! 

Belediyeler, şehritJ ve ~' :ıirlinin 
;a,iilığile yaJ:ından al<ikadar cılmak 

!Jazi,fesilc mükelleftir; nıalı~m ... ls
tanbul belediyesi ı/c, bu ı•azif csini 
müdriktir ı-c biiyiik bir tilizlıklc ii
zcrindc rfu •tr. llususi miicsscsdcri. 
imolatlzanrlcri, ticarethaneleri kon
trol eder. Sıhhi bakımdan gürdiiğii 
mahwrların izalesine çalışır. 811 a· 
rır/rr bilfari abdrstlıanclcrc beheme

hal sifon koydurtmak' için müesse
seleri zorlar. Dinlemiyenleri cezaya 
çarpar. 

l\i.smi müessese ı•c dairelerin tc
;ııizlik Jmsusımda bir niimımc olma· 
;ı icap edeceği tabiidir. 

Fakat, brtlün bir arkadaşt1ll!dmı 
ôjrrniyoruz ki, I si an bul ticmO ı•a 

wlıirc borsası abd cst Jıanclcrind w, 
~u ta.~armftt e11dişcsilc si,f oıılar kal-
4ırıi1mş, gerl'k orada çalışa11 memur 
/11r, gerek iş sahipleri pis bir koku
va marttı b1rakılmıştır. 

Ab.::osthanelcrdcn sifon kaldırılı· 

şı sure/ile yapılan tasarrufun ycriw 
ic olmadtiıtıa işaret ediyor re ala
kalı makamın dikkali11i çckiyorıız. 

lzmir fuarında 
Kitap sergisi açılmas 

kararlaştırıldı 
İzmir, 8 (Husll3i) - Maarif Ve

kaleti, 20 Ağustosta açılacak lz • 
mir beynelmHel fuarında, bu yıl 

Ankarada büyük alaka gören kitap 
sergisinin tertib ve tanzimini kı:ı.bul 

etmiştir. Bu kitablar, yeni yaprlan 
inkılap müzesinde teşhir olunacak
tır. Maarif Vekaleti, kitap sergiııi

ni tertip ve tanrim.inc derleme ::;u 
besi müdürü Selim Nüzheti memur 
etmiştir. 

Kültür parkta bu sene insa edi
len ve fuara yetiştirilen inkılap 

müzesi, müzeler sitesinin en güzel 
binaalrındandır. İnkılap müzesin • 
de, Cumhuriyet maarifi tam mana 
sile tebarüz ettirilecektir. Burada, 
maarifin inkişafı, terbiye ve tedrıs 

usullerindeki ilerlemeler, mektep • 
terdeki terakki ve farklar üzerinde 
ayn ayrı durularak gösterilecek -
tir. 

Fuar sahasında faaliyel deYam 
etmekte, geceli gündüzlü binlerce 
i!:;çi çah~maktadır. 

--o--

Yeni lin1anlarımız 
Münakale Vekaleti 

biranevvel işe 
başlayacak 

Münakale Vekaleti limanları , 
mızın inşasına bir an evvel baş. 
lamak için müstacel kararlar ver 
miştir. İlk olarak lsta.nbul, Trab. 
um, İskenderun ve Karadcn.irxlc 
Ereğli veya. Kayahağzı limanfa . 
rmdan biri inşa edilecektir. 

!ngilterenin en büyük inşao.t 
müessesesi olan G ip finn:ı.!mın 

iki müdür muav:ni "c btr teknik 

müşaviri 12 ağnstosta şehrimi1.c 

gelecek ve doğru Ankaraya ıride
rek Münakale Yckaletile bu lıu • 
susta temaslar yapacaklardır. 

--o_:__ 

Kongreye davet 
Kütahya E.ki t~uallimler Bir. 

liği Umum azasına: 
13 • 7 • 939 çar~amba gunu 

merkez birinci ilk okulunda saat 
14 de fevkalade umumi kcngre 
yapılacaktır. Azanın tcşriflcri:ıi 

rica ederiz. 
Ruzname: 
1 - idare heyeti mesai raporu 

nun okunması, 
2 - M ürakabe heyeti raporu

nıın okunması. 

3 - 3512 numaralı ve 28 • 6 • 

938 kabul tarihli cemiyetler ka
nunu ahkamına tevfikan birlif:in 
feshi, menkul ve rayri mc:-.kulle
rin in tasfi,.-. 

T dare heyeti 
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Danzigte Alman evlerine 
makinelitüfek yerleştirild i 

(Ba§tarafı 1 incide) ı önce Polonya hududu mmtaka
ma yeri olan Schichau dokları smda tayyare ile bir teftişte bu
civarrnda bulunan evlere dün lunmuştur. 
gece sekiz ağır makineli tüfek Çemberlayn beyanatta 
yerleştirilmiştir. Daha birçok bulunacak 
ağır makineli tüfekler ile toplar Londra, 7 ( A.A.) - Röyter 
da Danzig kışlalarına nakledil- ajansının siyasi muharriri, Çem
miştir. Bu kışlalarda halen BS- berlayn·in Danzig hakkında bu
lier toplama ~ksek konsey~ gün parlamentoda yapacağı be
faaliyette bulunmaktadır. Bu yanatm bazı parlamento usulle
konseylerin va7.ifesi, orduya a - ri icabı olarak pazartesiye bıra
lmacak gençler arasn;ıdan iyile- kıldığını bilfjrmektedir. 
r ini ve makineli tüfek ve top "Mançestet-'Cunrdian" gazetesi 

k ıl ki uazıyor: n :mmnğa yarayaca arı ayı - J 

np ı;rçmektir. Bu konseyler Polonya, Danzig meselesi için bir 
huı:munda ishatı vücut etmeğe hal çaresi veya bir anlaşma ş.rkli 
davet edilen DanzigliJerden Po- btilduğu takdirde yapacağı teklif 
lonya milletine mensup olanlar, Pariste ve Londrada hüsnüniyetle 

karşılu.acakt:ı:r. 
Polonyt!!•lıklcrını isbat eder et- Bununla beraber Almanyamn 
mez herr. .. rı d~rhal serbest bıra-
kılmakt3drr. 

serbest şehri zaptetmcs.ine mani ol-
mak için siyasi bir müdahaleye lü-

Gestapn gizli devlet polis a. zum olub olmadrğma karnr vermek 
janlan, Kalthof hadisesinden hakkı Polonyaya aittir. 
sonra Danzig makamları tarafın Polonya htikiımetlni -şu veya bu 
tian geri çekilmesi talep edilen yola sevketmek veya bir anlaşma 

M©d~1rn 
~~IFIFc§llhı 0 O lk 
Nası l ve· ne zaman başladı, 

nasıl ilerliyor ? 

P .. ılonya gümrük başmüfettişi - teklif etmek husasunda Fransa ve " 
nin evinde araştırmalarda bu- İngiltere hükf.ımetleri hiçbir teşeb- Doktor pensele1>!ek suretile katı durdurma usulünü 

anlatırken ... lunrnuştur. büste bulunmamışlardır. Polonya i
Vazifesini icra için tayyare mey IA Almanya. arasında harb patladı
danma ~iden Polonya gümri.ik ğr zaman Varşova ile garb devlct
müfettişleri, ilk defa olarak. leıi arasındaki füjfak kendiliğin -
tayyare meydanma girmekten den harekete geçecektir.,, 

menedilmiştir. N 
Nihayet, Schicl1au doklann. İşantaşında 

&'·çalışan Polonyalı ameleye de 

i(>I verilmiştir. bu Sabahki kaza 
Bundan başka gazeteler, B ic. (İBaştarafı ı incide) 

l'iôfsberg'deki istihkam" işlerinin Srtkmın beli ve Cafer isminde bir 
lftirilmeaini müteak'ıp, amele diğerinin kolu krrılmıştır. Tercanlı 
ekiplerinin şimdi de sahil bo- Hasan isminde dördüncü bir amele 
yunca Glettkau civarında isa h- de muhtelif yerlerinden tehlikeli 
kam işlerine başladıklarını bil. olarak yaralanmıştır. 
a irmektedir. Hepsi de ağır yaralı olan amc _ 
Va~vanın noktai nazarı etrafın- leler sıhhi imdad otomobiliyle Be-

<la alıncm maltlmat ş.udur: yoğlu hastanesine kaldırılmışlar -
Polonya hükfuneti lüzumu olan dır. Bilhassa beli kırılaa İnebolulu 

bfitün ihtiyat tedbirlerini almış bu- Sıdkı ile Kiğılı Hasanın hayatları 
Iunmaktadrr. Buna binaen, Polonya tehlikeli vaziyette bulunmaktadır. 
mn bilhassa Danzig limanmdal{; 
menfaatleri haleldar olmadıkça, Po
lÔnya hükOmeti büyük .bir ihtiyatla 
liareket edecektir. Danzigte alman 
askeri tedbirler, Polonyanm Darı
zigdeki vaziyetini tehlikeye düşüre-~ 
cek mahiyet aldığı ve Varşovanm 

tesbit ettif;ri hududu aştığı takdirde 
Polonya hükOmeti ayni rnahiyettt> 
tedbirle mukabele etmeden önce e
lfonomik sahada kararlar verebile
J:e).dir. 

Yan resmi "Gazeta Volska,. ya
%]yor: 

"Königsberg kruvazörünün yakın 
öa: Danzige geleceğinin Almanya 
IİiikQ.meti tarafından haber verilme 
lfinden maksat, şüphegiz efkarı umu 
miyeyi teskin etmektedir. Bununla 
l:>eraber, Almanyamn, ~rbest şehir 
arazisinde bir kuvvet darbesi hazrr
tadığı muhakkaktır. Binaenaleyh, 
ıvaziyctteki gerginliğin zail olmuş 
gıöi görünmesine rağmen pek mü
teyakkiz bulunmak ıazmıdır. Çünkü 
~ bir istikbalde Alman emelle
rlninin Danzig ile Polonyanın deniı 
mahrecini hedef ittihaz edeceğim. 

§il.phe yoktur.,, 
Varşovada ihtiyati tedbirler 
~'arşova, 7 (A.A.) - Var

tovıc-, mühendisleri, pasif müda-

faa tedbirleri çerçevesine dahil 
olarak, harp halinde Varşovaya 
n:zre ve borularla gelen su te. 
sisatmın yerine kaim olmak Ü
zere kuyular kazclırmağa başla
mışlardır. 

Almanyada.n geçmemeği tercih e-
den yolcular için' 1 temmuzdan iti
baren doğu ve batı Avrupaları: ara
mnda. beynelmilel bir tren ihdas e
dilmiştir. Bu tren Budapeşteden 

Zagreb, Milil.no v~ Lozana gitmek
tedir. Lozandan Paris, Brüksel ve 
Londra için muntazam ekspresler 
mevcuttur. 

Hitlerin tefti~i 
Berlin . 7 (A.A.) - Hitler. 

Berchtesgaden•deki sayfiyesinc 
!:;itmiştir. Hitler, hareketinden 

Vazo kazanan 
eşek 1 

. ... 
............ Mt.t .. ~ ~'ii.ı' · -

lngilt erede Polly adında bir e
şek Kensigton panayırında birin. 
ci l iği kazanmış ve kendisine bir 
va zo verilmiştir. 

Resmimiz Polly nin, kazandığı 

vazoda n y u laf yediğini ve sahibi
nin oğlu üç yaşındaki Peter Srni
t hi n vazoyu tuttuğunu gösteri-
yor. .. , __ _ ---.. BUGON Lale de 

1 - ŞAFAGA DÖNÜŞ 

DAN!ELLE DARRIEUX 
2 - GANGSTERLER Celladı 

Louis Haywaerd - Kay Sutton 
8 - En Yeni Metro Jurnal 

Bugün saat 1 ve 2,30 da ten
zilatlı matineler. 
Yaz fiatlan: 

20 - 25 - 30 Kr. -

Cerrahinin son zamanlarda mü· \ dan serpiyordu. Derhal a!ınan 

him surette terakki ettiğinden l neticelerdebüyük bir salah görül· 
bahsedildiğini çok işitmişsinizdir. dü Antiseptik metod meydana 
Fakat biliyor musunuz ki daha çıkmıştı. Bununla beraber bu 
60 yıl önce bu sanat şimdiki ma_ metod pek çabuk yayılmadı. Bil· 
nasında hemen hiç mevcud değil- hassa Fransa'da 1870 harbmda 
di. yaralananlar üzerinde yapılan a-

1850 de, zamanın cerrahların· meliyatlarda bu usul tatbik edil
nın büyük bilgilerine ve şaşırtıcı mediği için yaralılar yığınla ölü. 
meharetlerine, anatomi hususun· me sevkedildiler. 
daki mal\tmatlanna ve seri mü- Fakat, 1875 den itibaren Liste
dahalerine rağmen, ameliyatlar rin fikirleri artık yerleşti. Cildi 
daima felaketli neticeler veriyor· tahriş eden antisepsi usulü yeri. 
du. En basit urların veya çıban ne asepsi usulü konuldu. Yani a
larm alınması bile ekseriya·ölüm- Jetler, eldivenler ve sairenin ha. 
le sona eriyordu. Bu cerrahların rarct vasıtasiyle takim edilmesi 
büyük bir cesaretle girişmekten esası kabul edildi. 
çekinmedikleri bir memenin ke· B u suretle cerrahi bir hissi ib· 
silmesi gibi ehemmiyetli ameliyat tal, diğeri de bulaşıcı hastalıkları 
lara gelince, bunlar yi.izde elli ile önliyen asepsi ile iki büyük zafer 
doksan arasında ölümü intaç edi· kazanmış oldu. Cerrah Pean'ın 
yorlardı. damarları penselemek suretiyle 
Düşünün ki bu ameliyatlar ay- kanın akmasına mani olma usu· 

nı zamanda his zerre kadar iptal lü bu zaferlere eklenen yeni bir 
c·dilmeden yapılıyordu ve zavalh muvaffakiyet oldu. 
hastalar aeıların en korkuncu i· Bu yeni silahlarla cerrahlar, yal 
çinde günlerce kıvrandıktan son· nız o zamana kadar daima tehli
ra gene de umdukları şifaya ka· keli olan bir sürü ameliyattan bü 
vuşan11y0rlari1. Onun içindir ki yük bir emniyetle başarmaklıı. 

altını~ sene zarfında elde edilmiş kalmadılar, ayni zamanda gitgi. 
olan büyük terakkil~re rağmen de daha nazikleşen yeni ameli
hala cer!'!lhhk namına eskiden yatlara giriştiler. 1875 le 1900 a 
işlenmiş o~!!n cinayetleri düşün rasında modern cerrahi meyda
dükçe insanın dehşet duymama- na çıktı . Ozaınana kadar imkan
sına imkan yoktur. sız olan kemik ve mafsal ameli. 

Daha 1847 de, eter ve kloro· yatları yavaş yavaş taammüm et
formun hissi ibtal edici hassaları meye başladı. Mide ve bağırs'1.k 
malumdu. Halbuki 1840 da cer- cerrahisi 1880 le 1900 arasında 

rah Velpeau ''ameliyatlarda acr keşfedildi. 

nın ö~ünü almak artık takibine Apandisit ameliyatı 1891 den 
imkan olmıyan bir hayaldir.,, de· itibaren yapılmaya başlandı. Bun 
nıişti. dan sonra göğüs ve beyin uzuvla 
"' Hastaları uyutmak usulü pek n üzerinde müdahalelerde buluıı 
çabuk yayıldı; fakat bu suretle mak düşünüldü. Bu suretle 1880 
ameliyatlar daha az korkunç bir ile 1910 arasında cerrahi ileri <loğ 
hale geldiyse de muvaffakiyetsiz ru büyük bir hamle yapmış oldu. 
lik nisbetleri azalmadı. Büyük O zamandanberi terakkiler daha 
hastaha'.l\elerden uzakta, kendi yavaş ise de devamlıdır ve bilhas 
hususi meskenlerinde meslekleri· sa üç nokta üzerinde toplanmak 
ni icra eden bazı cerrahlar gerçi tadır. Ameliyatta tehlikenin git 
bulaşıcı hastalıklardan bir dere· gide azalması, alınan neticelerin 
eeye kadar korunabiliyorlardı, tekamülü, cerrahi imkanlara ye
halbuki hastahanelerde cerrah - ni sahalar açılması. 
lar, ameliyat ettikleri kimselere Ameliyat tehlikesini sıfıra de_ 
bu hastalıkları temizlenmemiş el· ğilse bile, asgari hadde indirmek 
!eri ve aletleri vasıtasiyle bizzat gitgide mükemmelleşen bir asepsi 
aşılıyorlardı. nin hedefi oldu. Artık yalnız am" 

1860 senesi, Pasteur'ün insan· liyat aletleri ile pansuman ma 
lık için ehemmiyeti harikulade bü teryellerinin değil aynı zamandn. 
yük olan keşiflerinin başlangıç ameliyat salonu havasının da ta 
tarihidir. Bu keşifler gösterdi ki, kim edil:rpesi mümkün olmuştur. 
o zamana kadar havanın muzır Şimdi, bilhassa cildi güzelleş
tesirlerine hamledilen hastalıklar tirmek için kullanılan estesik cer 
hakikatte mikrob denilen bir ta· rahi ile kol, bacak gibi yaralı u
kım küçük hayvancıklar tarafın- :ı.:uvlara, spor yapmayı bile müm. 
dan husule getirilmektedir. Bu kün kılacak kadar eski hallerim 
keşfi cerrahi sahasında tatbik et· tamamen iade etmek yolunda bü 
meyi ilk düşünmüş olan ingiliz yük tcrakkiler elde edilmektedir 
cerrahı Listcr oldu,. Bu cerrah. Nihayet modern cerrahinin ö· 
ameliyatlarında ellerini, aletlerini nünde bugün daha yeni ufuklar 
asid fenik mahltı.lü ile yakıyor ve açılmaya başlamıştır: Mükemmel 

1 yaranın üzerine bu ilacın tozun· bir teknik asabi merkezlere bü· 

Refi Bagara hakkı 
sükiit mu verilmiş? 

( Baştarafı 1 incide) müşaviri Atıfm ortağı) vereceksin. 
ransm eski umwn müdürü Refi Ba· Zarfı açık göttirmek istemediğimi 
yarın kendilerine 4000 lira hakkı söyledim: 
sükQt verdiğini iddia etmişlerdir.\ - Pekala! Kapat öyle ise, dedi. 
Bunlar bir gün Reassürans odacıla· Kapattım ve çıkacağım sırada 

rmdan Abdullahın Refi Bayardan Malik bey ayağa kalktı: 
bir zarf içinde 4000 lirayı kendile· - Bunu Ekrem beye verirken 
rine getirdiğini söylemişlerdir. benim gönderdiğimi söyleıniyecek· 
Diğer taraftan Refi Bayar da bu- sin. "Atıf bey gönderdi,, diyeceksin 

nun yalan olduğunu ve kendisinin anladın mı? 
tamir edilecek kotrasr için 200 lira Ben: 
gönderdiğini bildirmiştir. Malik - Yalan söyliyemem. Mazur gö' 
Kevkeb ise odacı ile gelen zarf tan rünüz, dedim. 
4000 lira çıktığını görünce şaşırıp Bu sırada telefon çaldı. Malik 
kaldığını ve bu paraları diğer bir bey birkaç dakika konuştuktan son· 
zarfa koyarak avukat Ekreme gön· ra: 
derdiğini iddia etmektedir. Refi Ba· - İşte bak, dedi, Atıf bey telefon 
yar bu mesele için: ediyor. "Abdullah çavuşta bizim 

"Ben 200 liralık kotra tamir pa- bir zarfımız vardır. Onu Ekrem be· 
rası göndermiştim. Kendim hasta ye teslim etsin., diyor. Görüyorsu11 
olduğum için bu işle M alikin rneş· ki, korkacak bir şey yoktur. Mesc· 
gul olmasını rica etmiştim. Bu para leden Atıf beyin malUrrıatı vardır. 
mn nasıl 4000 lira olup da avukat Daha ziyade ısrar edemedim. 
Ekreme gittiğine hayret ediyorum.,, Malik beyin kızıp işime nihayet ,·er 
::lemiştir. mesinden korktum ve doğruca Ek· 
Diğer taraftan, hadisede ismi ge· rem beyin yazıhanesine gittim. Zar· 

;en odacı Abdullah da şunlan söy· fI kendisine verdim. 
lemektedir: Şunu ilave edeyim ki, zarf Refi 
"- Refi Bayar, beni çok severdi. beyden aldrğım gibi ikiye bükülmü; 

Kendisi umumt müdür olduktan olmadr~ı gibi, oldukça kalındı da. 
sonra beni yanına aldmnıştı. İşin- Ekrem bey zarfı açtığı zaman: 
den aynldrktan sonra da arada sr- - A, dedi. Bunun içinde dört bin 
rada köşke gidip kendisini ziyarete lira var. 
başladım. En son olarak 23 hazi· Filvaki masanın üzerine bir çok 
ran cuma günü akşamı gitmiştim. paralar dökülmüştü. Bu sırada oda· 
Gece döneceğim sırada bana üzeri ya tanrmadığım bir kaç kişi girdi. 
antetli ve ikiye bükülmüş kapalı bir Ben de çıkıp gittim. Ertesi günı1 
ıarf verdi. beni adliyeden çağırdılar ve ifade· 

- Bunu yarın Malik Kevkeb be· mi aldılar. Ben de bildiklerimi an· 
ye vereceksin, dedi. lattrm.,, 
Zarfı aldım, doğruca eve geldim. Refi Bayar avukat tuttu 

' Cumartesi sabahı zarfı götürüp Ma Ankara.~ ,(A.A.) - Avukat Ha-
tip Kevkeb beye verdim. Malik bey mit Şevket bugün 1stanbuldan bu· 
zarfı açarken bana: raya geldi. Kendisiyle görüştüm. 

- Git, muhasebeden Refi Bayann vekaletini aldığını 
bir zarf getir, dedi. söyledi. Diğer Denizbank maınunla 

Biraz sonra getirdi~im zarfa bir nnrn henüz vekaletlerini almadı· 

şeyler koydu ve kap:'' .--cıan bana ğını, haklarında lüzumu muhakeme 
verdi: karan verilecek olanlann belki a\'U' 

- İçinde para vardır. Bunu doğ· katlığını da üzerine alacağını söyle
ruca Avukat Ekrem beye, (hukuk di. 

lngilterede kadın hava 
kuvvetleri kuruluyor! 

""" ~ lngilterede kadınlardan müte~ 
~ şekki! ve harb zamanında hava 
.~ ordusunda vazife görmek üzere 

muntazam hava. kuvvetleri teşki 
li İngiltere kralı tarafından tas· 
dik olunmuş ve bu ayın birinde 
tebliğ ve ilan edilmiştir. 

Bu kuvvetlere mensup, tayya 
reci kadın efradı resmi tayyareci 
üniforması giyeceklerdir. 

! Ik resmt kadın tayyareci üni· 
formasını bayan Valeric Hodge 
giyerek Hayd Parkta yapılan me
rasime iştirak etmiştir. 

Bu müııasebetle bir nutuk ve. 
ren İngiltere hava. nazın Sir 
Kingslcj Vood şu sözleri söyle
miştir: 

"- llinı ve keşfiya.t bize y:ır· 
dım ediyor. Diğer müthiş müda· 

1 faa ku·ıvetlerimizle beraber şim

di de bu kuwetlcre sahib oluyo· 
ruz. E ll:ctte bu memlekete yapıla. 
cak her hıı.ngi bir hücum gayet 

. •., \tehlikeli. ve bahalıya mal olacakt
tır. Şimdi faaliyette bulunan hl)' 

ln~il~err>_de kadı~ 1ı.~v~ kıwı·r.ı- ı yarelerım~z ise, dünyanın her t:ı~ 
lerının ıl k rc.mıı unı/orma.~ın ı rafındakilcrin en iyileridir. 

giyen İngiliz kızı 
Bu yeni kadın hava kuvvetlC'ri 

yük biremniyetle dokunulmasını kadınl:ıı·dan hava subayları yeti'~ 
mümkün kılmıştır. Guddeler üze tirec<.>ktir. Bu subaylar harbde 1:\1 
rinde yapılan müdahalelerle bir ra ile alm&cak ka:im tayyarecilerı 
ferdin umumi fizyolojik şartlan talim ve terbiye edeceklerdir. K:ı
değiştiriliyor, ciğer ve kalb gilıi dır. t ayyHecl kura efradı da uı'"' ıı 

en nazik uzuvlar artık operatör mf antrenman yaparak yetişece l< 
neşterinin işlediği sahalar arası. terdir.'' 
na girmiştir. 
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8 TEMMUZ - 1939 H A B E R - Aktam Poataaı 

sıovakyadan 15000. yahudi aynldı iT~r~UJWJE@ir~E~L~iFa~®'l@I 
Almanyada yahudıler hakkında - ~-----•111 --
yeniden bazı kararlar verildi Meclis garın gaz tatiline giriqor 

Bratislava, 7 (A.A.) - Şim.. hakkında yeni bir kararname 

diye kadar 15.000 Yahudi, Slo- ne§retmiştir. Bu kararnameye H A T A y v • L A-iL. v E T • 
vakyadan ayrılmıştır. göre, Yahudiler için bundan 1 1 

Yakında yeni muhacır kafi. s~nra. bir ··~illi Cemiyet" teş-
leleri yola çıkacaktrr. Hicret e. kil edılecektır. • 

:.0.~~:.di:..::~~\: .. 1u •• ola~:~k:ı:~ ~~":~;~;:;, v.:: T E ş K 1 L E D i L D i 
Bcrlin, 7 (A.A.) - Alman. di muhaceretini kolaylaştıracak, 

Ya hükumeti, Yahudiler statüsü g~nç .Ya~~dilerin tahsil ve ter. C cSl Gıl ft 0 fi \\09 
bJeAıne ıtma edecek ve Yahu. l7 

~~ ;!;~;g:ı'~::'!.~~chm işleriyle Dersim mıntakasında şimdi-
. . ( Baştarajı 2 ın::ıde) Bütün Alman Yahudileriyle 

Vel}(DODnln veırdDCJD nzalhla't: 

s~ hır cehre ile içlerini döktüklerin· vatansız Yahudiler bu cemiye. k d . • t 14593 
den dolayı müteşekkir kalmamız la· . • ' . . ge a ar son s ıs em İÇERDE: zıın geldiğini söyliyerek Alman deniz te ıntısap edecekle~clir. Ecneb· • Ayın otuzunda limanımıza 300 
anlaşmalarının n lngilterenin yeni· tebaası olan Yahudıler de bu Cf' kadar seyyah geJcceklir • 

den konuşmaya hazır olduğu teklifle· miyete girebileceklerdir. Cemi- ·ı Ah toplandı . Üniversite imtihanlarının netice-
rl~in totaliter matbuatla doğu~duğu yet, Almanya dahiliye nezareti- s l a leri alAkadarlara bildirilmelte başlan 
ınunakaşaların bu ma~sada k:Uı gel· nin mürakabcsi altına konmuş- mıştır. Randıman nhbeti yüzde 
diğini işaret etmekte ve önce, fran· tur. Ankra, 8 (Hususi) - Altıncı masma, Sümer Bank sermayesi . ye daha girmek istedi ve orman ka· 40-45 dir. 
sızca Tan gazetesinde gördil.Rü bir y Ik h B ba h Büyük M'II t M r i bu ·· kü · nıe 19 milyon 500 bin ilavesine, nununun tatbikini halkı ifsaat irin • Pendikle acılan hazırlık kampı 
habere inanmak istemediği halde, ö ·ise er eo c ter gazete- 1 e ec ıs gun ıç- )" dün kapanmıştır. Pazartesi günü ta· 
ayni fikirleri bir İtalyan gazetesinde si, yeni kararname sayesinde timadan sonra yaz tatili yapacak· belediyelerce yapılacak istimlak vesile ittihaz etti. Filhakika bu if· !ebe kamplarının açılmasına başlan· 
görünce hayretlere düştüğünü ifade Yahudilerin ecnebi memleket. tır. hakkındaki kanunun bazı büküm satkar propaganda muvaffak oldu. mıştır. 
(?1mektedir. Hüseyin Cahidin, hayret· terine kolaylıkla yerleşebilecek- Bugtin~.ü ru~namede en mühi:11 !erinin değiştirilmesi ve yeniden 1937 senesinin martı içinde şarkt • Mıntaka ticaret müdürlüğüne ye
le gördü;:tü haber ,.e miitaleaM şudur: lerini ve yeni cemiyete mevcut nic~e1 ~e m.ustakıl grup namın~. r~ıs bazı hükümler ilavesine ait ka _ Dersim mmtakasında Yusufan ve ni teşkilatı dolayısile dördüncü vakıf 

"Fran~ız gazetesinden sonra, ltal· umumi ve hususi Yahudi mek- vekı ı Alı Rana Tarhanrn huku· nunlan alkışlar arasında tasvip Deneman aşiretleri nahiyeler arasın hanındaki daire dar gelmektedir. Ye 
:ran matbuatını gördüm. Fransız mu· d - 11 b 1 eylemiştir. ni bir müstakil bina tutulacaktır. 
harririn hakikati hiç değiştirmemiş teplerini iade etmekle Alman- metten sor ugu sua er ve una- daki köprüleri ve telefon hatlarını • Taksim kışlasının enkazına kıy· 
olduğunu, Almanlara karşı bir suizan yanın alicenabane bir harekette ra verilecek. ~ ce~apla:dı~. Rana Dünkü cel8ede Ha.taya dair ka- tahrip ederek fiili harekete başladı- met koymak üzere mühendis Faik, 
na kapılmadıj:tını, Almanların hissi· b 1 d .... ·ı~ . 1 kt Tarhan harıcı tıcaretımızde tat- nun IA.yihaları da. kabul edilmi§, bu !ar. Bunlara Haydaran aşireti ile azadan Mehmet Ali, ve Neşetten mü· u un ugunu ııa"\i e ey eme e- b.k ed'l k 

1 11 
. -d.li 

Yatını ve düşüncelerini pek sadık d. ı ı me te o an usu erın ta l münasebetle Ha.tayın eski Devlet Se':it Rizanm a~ireti olan yukarı rekkep bir takdiri kıymet komislo-
ır. J ~ ~ft1. ~ 

bir surette ortaya koymuş olduğunu için ne düşünldüğünü ve hayat Reisi Antalya nıebwıu Tayfur Sök- Abbasuşağı aşireti de katıldı. nu ..-...şma&a başlamıştır. Takdir edı-
gördüm. Çünkü İtalyan matbuatı da pahalılığı hakkındaki tetkiklerin men bir hitabe söyJ ....... ı., •özlenn· i Jecek kıymet belediye tarafından ha· 

~ " 31·12·937 tarihinde Kalan mınta- ı .. d kı· ayni lisanı kullanıyorlar ve meseleyi • _ ne zaman tatbikine geçileceğini §Öyle bitirmiştir: ı neye o enece ır. 
ayni ~uretle tas\ ir ve teşrih ediyor- Naz·ı dıplomatlar so __ rm_u~tu .. B. ilhassa in.giltere ile kasında Mansuruşağı köyünde jan· • Ağır ceıa mahkemesinde bir iş· 
lar. Corriere deJla Sera'nın Berlin ~ Aziz arkadaılar, bu yüce Mec- darmalanmıza ve Dizdaş köyünde· len dolayı muhakeme edilen Fatih 
muhabiri aynen şöyJo yazıyor: hukumetımız arasındaki anlaıma· Iisin bu mukddes dava uğrunıda noteri Şükrü beraat etmiş ve işine 

"Almanya hükumeti, İnRiltere ile ( Baştarafı 1 incide) dan ve Ha tayın ilhakından sonra ki jandarma karakolumuza tecavüz tekrar başlamıştır. 
Almanyanın hiçbir zaman blrlbirlc- rupanın cenubunda bir nizamn un Almanya ile aramızda hadis olan her zaman ve her vesile ile göa· ler vaki oldu. Bunun üzerine üçün· • Torna Nikolof adlı biri komünist 
rile harp etmemeleri arzusundan suru,. olarak tavsif etmekte ve iki siyasi vaziyetin ihracatımız üze· termiş olduğu hassasiyet ve yük· CÜ ordu kıtaatının da iştirakile 1938 lik tahriUtı yaptığı zannile adliyeye 
nıillhem olarak, lngiltereye bir bahri memleket arasındaki münasebet- rine tesir yaptığı hakkındaki şayi· sek alaka kar§ııında Hataylıların senesinde kati bir tedip hareketine verilmiş ve ağır cezada muhakeme 
r.:ıuahede teklif etmişti. Bunda lnsil· leri inki!Clf ettirmek niyetini, de alan, Ticaret Vekilimizin verece- sonsuz §tikranlarını tekrar arze· g...-ildi. Bu hareketin sonunda Koç edilmeğe başlanmı1tır. 
1 ~renin büyük bir dünya devleti sı· derim. -~ • Elektrik saatınden gizlice cere· 
r.ıtile denizler üzerindeki vazifesini izhar eylemektedir. ği cevap tavzih edecektir. ve Kalan mıntakalan yasak bölge yen çalmaktan suclu olan Bahçekapı· 
tanıyor Ye Alman donanmasını İn· Resmi Alman mahfillerinin be- Klering ve genel ithalat rejim- Sözelrime nihayd verirken bu ilan edildi ve sakinleri garbe nak· da biri üç ay hapse mahkO.m edıl· 
sıliz donanmasının yüzde otuz beşi· yanatrna göre, Alman - Bulgar teri hakkında .da yeni tedbirler milli davanın yapıcısı Ebedi Şef lonundu. mJ§tir. 
ne indiriyordu. Bı.t hareket İngiltere göril§meleri esnasında bilhassa e- düşünülüp düşünülmediği anlaşı· Büyük Atatiirkün manevi huzu- • İstanbul asliye dördüncü cer.a 
t1r.ıfından da Alınanyanm Avrupa konomik meseleler bahis mevzuu lacaktır. Refik Saydam hükfime· runda eğilirken bu mukaddes iı:la· Bunların içinden isyanda. te- mahkemesi reis1iE!ine ta)in edılc 
1.ıtasındaki kudretinin ,.e kudsl vazi· ecliimi~tir. Bu meseleler üzerinde tinin hayat pahalılığı ile mücade· vayt tahakkuk ettiren Milli Şef merrüd edenler sarp dağlann a· Bursa ceza hakimi Burhaneddin Ö· 
fesinin C\lission) tanınmasını isli!- b'l~b .. b 1 1 tnönüge layezal şu''kran ve tazı·m· gen dün vazifesine başlamıştır. ı a are mus et an a~ma ar yapı· le hakkındaki programında yeral- d mag-aralarda. banna zam ve tazammun ederdi. Almanya, rasın a ve • Yüksek mühendis diplomasını 
sulh namına böyle bir fedakarlık lacaktır. mı§ olan mühim i~lere tatbik saf· lPrimi arzederim. rak mukavemette israr ettiler. haiz olanlara Nafia .,.(?kaleli tarafın· 
~ apmıştı. lnsiltere, Almanyanın Av• Görü§melerde her halde bütün hasının nelerden ibaret bulundu· Yine bu aziz davayı yılmaz bir Hükümct de tedbirlerinde devam dan yeni diplomalar sönderılmi~tir. 
rupa kıtaı;ınrlaki kudsl nzifesineı n dünya meseleleri göi!dCn geçirıl- ğu da bilhassa r.ıerakla bcklenil· cı.zim ile takip eden Refik Saydam etti. Yolları hükumet konaklan- Bu diplomaları beledi~ c dağıtmak! · 
icraatına sed cekince Almanya da mi• ve bittabi Bulgaristannın si. mektedı·r. kab. ·n vrlmaz reıı·k Tu··rk ' dır. 

:s dınesı e .s ve J • :s • nı, mektepleri, karakollan, Jnşla. İngiltereye karşı ayni tavn takı· yasi arzuları da obahi11 mevzuu edil Gene Ali Rana Tarharun bey- or uııuna .ua saygı ve mınnettar- • Vali ve belediye rcl~l Liıtri Kır· 
nır.,, · ti . lan muntazam bir plan ve proğ- dar bütün nahiye müdürlerini diln 
Alrnanyanın Avrupadaki "Kudsl mı~ r. nelmilel münasebat ve memleke- hklarımr ~zede~ım., Yaşasın :_e ramla ikmal yolunu takib etti. şehir mecfüıi salonunda toplamı$ 'e 

vazifesi,, nedir acaba diye sormıya Fakat yalnız aatht mUphedele· tirnizin harici politikası hakkında- varolsun Türk n:ılletı,. Hata~ mu: Bu seneye kadar hal bu suret kendilerine şehir işleri hakkında dı· 
hacet yok. Çekoslovakl·anın ve Arna· re varılmııttr ki bu da, Köseiva • ki şifahi sual takririnc de Harici- barek olsun. (Şıddetlı ve sureklı le devam ederek nihayet Koç m.ın- rektifler nrmiştir. 
vutlıığun feliıkeli bunu pek güzel an· nofun ziyaretinin derhal kendisi- ye Vekilimiz izahat verecektir. alkışlar). takasında kalanların bir kısmı • Belediye İktisat mürlürlüğı.i depo 
!atıyor. Dün onların başına gelen bu nt gösterecek mühim ve müabet Saraçoğlunun beyanatında dıt Ye ardiyeleri teftiş ettirmektedir. Sıh 
h 1 1 ·11 · - naati olma· tenkil edilmiş ve bir kısmı da. son hl olmıyanJar kapatılacaktır. a • ngı erenın muma neticeleer varmadan bittiğini gös politikamızın çok şümullü bir bi· Dahiliye Vekilinin 
mış olsaydı demek bugün başka dev· . ·b'd. zamanlarda hükumete teslim ol- DlSARDA: 

terır eı ı ır . Janrosunu yapacag~ t ve bu mil- 1 d B D · d K leUerin, yarın da hepimizin başınıı :s muş ar ır. ugün ersım e oç • fngilleredcn yapılacak istikraz 
idecekli. nasebetle de devam etmekte olan verdiği izahat mıntakası baydudlardan tama.. hakkındaki müzakerelere men:ıur Leh 

Bundan daha açık konuşmak ka· bazı müzakerelere temas etme· men temizlenmiş bir hale gelmiş· heyetinin reisi albay Adam Koc yeni 
bil olamaz. Alman ve İtalyan matbu· Surı·yede si muhteeml.dir. Bugün başvekilin Meclliıin gene dilnkü toplantmm- tir. (Bravo sesleri, alkışlar.) talimat almış ve müukerelere devam 
alına biç olmazsa artık maskesiz bir Meclisten itimat istemesi de muh- etmek üzere Varşovadan Londraya 
çehre ile içlerini döktüklerinden do· Cumhur Reı"sı· temeldir. da, Tunceli vi!Ayetinin idare.si hak- Kalan Yasak mıntakasına ge· hareket etmiştir. 
layı müteşekkir kalalım. kmdaki kanun hükmünün 31 ilkkl- lince; Yusufan, Deneman, Hay- • Japon kontrolü altında çalışan 

Meclis yaz; tatilinden sonra her nun 1942 yılma. kadar uzatılmaııı- daran, Körabbas, Keçcl, ve yuka Tiencin Cin ticaret odası, İngiltere 
CUMIIURlYET ı"stı"f a ettı" sene İkinci teşrin birinde açılırdı. na dair kanun lA.yihasmm milzake- n Abbas aşiretleri orada barınan ile her türlü ticari münasebetleri bs 

Yunus Xadi "Nevl·ork dünya ser• Bu sene Meclis 11 Eyllıl Pazarte· resi münasebeti.le dahiliye vekili lar da artık Hükumetin tazyiki. meğe ve İngiliz mallarına boykot 
gi~inde Türkiye., den bahseden yazı· Şam, 7 (A. A.) _ Havas mu _ si günü saat onda toplanma kara· Faik Oztrak eııa.ıslI izahat vermlg- ne mukavemetten ümidlerini kes eımeğe karar vermiştir. 
sında, sergimizin, kazandığı muvaf• n verecektir. Tatil esnasında me- . • Nevyorkta yevmiyeleri arttırıl• 
faki"etl ve etrafında. topladığı alaka· ha.biri bildiriyor: tir. Dahiliye Vekili Tunceli ve Der- mi.ş bir haldedirler peyderpey tes madan iş saatleri arttırılan 20.000 

J s r1 · · umh H · b y buslar intihap dairelerini dola · s:- ak la ı ho.tı ı t k e "ilm ı · Yı uzun uzadıya anlattıktan sonra u ye reısıc uru aşım e ~ v a rm r a ara z... - lim o uyarlar. Yakın bır zaman- yol ve nafia amelesi, grev iUn etmış 
şunları söylüyor: Ata.sst istifa etmiştir. Rei.sicumhu- şacaklardır. le 3unları söylemi§tir: da o bölgenin de tamamen temiz.. tir. 

"Devlet paYiyonurnuzun yanıba,ın run bu kararını bildiren mektub "- 1936 senesinde yüksek Mec· lenmiş olacağından eminiz. • Baltık memleketleri arasında bır 
daki Türk ı;itesi ise dünya milletleri yarın ıabah sa.at 9 da mebusan Dünkü celsede lisce kabul buyrulan 2884 numara· . . . Alman işbirliği cemiyeti teşkil el-
arasında Tu'"rku··n hayat kabiJivetini •· ı k b··.~;ı .. bi dilek t ba Dersım mıntakasından şımdı- mek maksadile bir Aln:ıon iktlsadl 

J meclisine tevdi olunacak ... r. ı anunun u,...,., r a ve - . 
lt>relli ettiren istihsal kudretinin ce· -o- . I ik. . . ·ıd· b ye kadar toplanan sılahlann ade- heyeti Kaunas, Riga ve Ta111nin alA· 
şitli tecellilerine tah~is edilmiş ve Ankara, 7 (A.A.) - B. M. ~ıre~ale ta~b. ı~e··fırı!ı ~ ~e d ~un dl 14.593dilr. Bu silahların hepsi kadar rnakarnlarile görüşmeler yap 
nıim Türk mimari-si motirıerile vü· lsviçrede yakalanan Meclisi bugün Refet Canrtezin .er. dtesı.rı goru mege daş a ~· .. ,,,~~ son sistemdir." z maktadır. 
cuda f{elirilen bu bina ile muteviyatı • • Al başkanlığında toplanarak ruz _ sı~ın A ahıl~ ~~arasın a U!l.LI\ Dahiliye vekili bundan sonra, • Sofyada Rulgar "Yunak,. teşek 
'e karşısındaki şadırvan· Amerikan ıkı man casusu namesinde bulunan muhtelif ka. bır salah goruldu. Her sene cıvar Tuncelindeki umran hareketine kü1ü tarafından tertip edilen buyük 
tııııtbuatında görülen neşriyata Ye di- vr t} yapılmakta olan tecavüz tezahürata iştirak etmek Üzere \•u 
~er Yesikalara göre • hemen hemen Bale; 7 (A. A. ) - Polis dai· nunları ve bu arada devlet deniz. 

1 
aye ere . . · • · dair izahat vermi§, sözlerini şöy goslav "Sokol,,ları dün ak~anı Sofyı-

i~ıisnasız çnk iyi telakkilere mazhar resinin siyasi §Ubesinden tebliğ e yolları ihtiyacı için muhtelif tip. !er durdu ve Dersımın dahılı asayı· le bitirmiştir: ya hareket etmişlerdir. ' 
otmu~tu~ . .. Site~izdeki Tür~ _ ı~k:ınta· dilen bir notta gizli Alman poli.. te gemiler inşa ettirlmesi ve sa. şine de hayli salah hasıl oldu. Dör· "-Düne kadar hüküınet otori • Alman • lsviçrc tediyatına al• 
ının bulun ?-;eyyork ı;ergısının en . b. memurun ge,.en ir vesait, techizat, malzeme, a. cüncü umumi müfettişliğin bu İsa· tesinin ve nizam kuvvetlerinin nü takas anıaŞması01 bir sene rlaha uzn· 

rn rf k 1
• •• ı · d b. · · t k'J sıne mensup ır ~ betı· · t T ı· h lkı h b' 'l·'f · 1 t " ı· ı·u u,·a a. ,.;oşe erın ~n ırını eş · ı 1 'f cdild' ~. b"ld. j !at ve edevatı siparişi için 12 mil. ı ıcraa I ~nce ı a .. nr uıura fuz edemediği bir mıntaka bugün tan ır itı .. unza anmış ır. •en 

etmiş olması hile bizi irtihara sevke· lerde Balede tevkı ıgı 1 ı. ka\'Uşturdu. Hükfunete ıtımada sev küçük bir parçası mUstesna ol· IM ile lsYiçreye ~·apılıın terliYatın ki· 
cl ecek bir hAdiscdir. Demt'k ki tut- rilmektedir. Biri İsviçre, diğeri yon 600 bin liraya kadar gelecek k f K b' d hükfun t rayetsizli~i ve Alman idha1Atının a· 
tuğmmu: i~lt'rdc b:ı5arı gfi~tcrebiliyo· 1 Fransız olmak üzere iki pasaportlyıllara geçiçi taahhütlerde bu· ·et ı. ısa ır zaman a . e e mak üzere emniyet ve huzura ka zalması neticesinde klering hesabn· 
~z: :\t.vl orkun duııya 1>ergisi gitıi 'tu bulunan bu memur bir mtid., lunması hususunda Münakalat 788 silah teslim ettiler. Mücrimle· vuşmuş, scyyidlcrin ve ağaların tında gittikçe artan açıjlın azaltılınn-
lıır yerde bile. \det evvel Alman askeri istihba- Vek~letine mezuniyet veren ka- rin çoğu hükCımete teslim oldular. zebunu ve esiri olmaktan kurtu· sı istihdaf edilmektedir • 

Yuk:ıriki ~alırlar Nev•·ork "er0 isi· . . 1 • . . lif" d Hükfunet otoritesi Tuncelinin her larak meı:or dil bi hlikO. t nn . 1. k" . • t c ·ıüı~ " k rat servısı hesabına çalışmış ve1nun la.hıyasıle n us eneme ya. ' "' u ve a r me 
" ıs ır:ı ınm:ın n sı ını vermr 1 .. . " ,, . • , ~ . .• C tarafında yerl~mek ve devletin ka idaresinin nimetlerinden istifade 

irlcli :ısında de~ildir. Ona höYle bir muteakıben Ges~apo. kendı~ın~lzım kanını layıh.~.s~ Türk .e~ . 
1 

h ft hak. 
ıl""il, cın mnknle ~·etmez. Devtrt pavi·!Almanyada tevkıf edilen Balelı Kanununun 494 uncli maddesının nun ve nızam arı er tara a ·ım eder bir hale gelmiştir. Kalan o Dün 
~onumuzdnki munıffok tertibattan bir memurun isticvabı vazifesini değiştirilmesi, tapu ve kadastro olmak için muhtelif yerlerde nahi· küçük parçanın da ayni nimete 
lıu~ka ~itemizrle memlekefinıiz nınh· vermiştir. umum müdürlüğünün adliye ve. ye ye karakollar tesisine girişildi ve yakında kavuşacağından eminim. ferCÜme 
sı!Jılt ,.e mamutAtının te5hiri Ye ttş E:ı tevkifle alakadar olarak ya kaletine raptı köylerde açılan e. bunlar biribirine telefonla, köpıi.i· 

ve yann 
külliyah 

hır )lekillcrile lııınların etrnftnn top- . ' · ' - lerle bağlanmağa başlandı. (alkış· Düne kadar bir isyan mıntaka.. 
hl ığı telitkki ınrzl:ırı hrıkik:ıten hü· kaıanan şa?ıs:an rapo~. alması ı- ğitim kurslarının ve k?y ögret . lar). sından başka bir şey olmlyan bu 
'"iik ve ı:u•nişlir. Sl•rı:ıt-•n tertibine cab ~den bır. •Gestapo. mcmurulmen okulları~n idaresı ha.~km . 
ınrmlckctimizc1e muhtelif Ycktılrl vclda blr kaç gün evvel sıyasi şube· daki kanun Iayilıalarını muzake. Ancak, hükumetin bu ciddi ve e bölgede tahakkuk ettirildiğini bi 
ıııne%esrler<ll'n hnşkn :ıklı rrcn ve ı:ıü nin bir detektifi tarafmdan tev· re ve kabul etmiştir. saslı tedbirleri ağalara \'e seyitlere raz evvel arzettiğim eserler hlç 
~;.i vetC'n ,.;ıl·ınd:ı<ıl:ırın haldk:ıtl'n t:ık kıf edilmiştir. B. M. Meclisi bugün kabul et- tagallüp \•e t<:,;1akküm devrinin, ça· de istihfaf edilecek kıymette de 
' "lr krm•ılonacek Pnvrl'tleri iştirak Maksadlarına muvaffak olama tiği diğer kanunlarla da Tunceli hsmadan halk sırtından geçinmenin ğildir. Sunduğumuz kanun layı.. 
··~ı.n". s--rıriw i~ti,.akirııM tnkrlir· ı b iki hı hakkındalvil!yetinin idaresi hakkmdakl halka efendi olup onu esir gibi kul- hasını kabul suretiyle büyük ese-ı ... 1 "r~•ı..rı ,..,, onu mııvııffııl; kılan mış 0 an u şa s ı 
• 1 k d · d takibata kanun hu .. kmu··ni'n 31 Birincika • !anmanın sona ermekte olduğunu rinizin ikmali fırsatını hükQmeto · .. :· ., hır ı•ı•ııı r,, ... F,·etlcrc te~ekklir casusu ma esın en I "' 
... trı p"I \·:ııdfc biliriz.,, b~lr.nmıştır. nun 1942 tarihine kadar uzatıl • anlattığı için bu zümre bir tecrübe- vermenizi rica. ediyorum." 

7 nci seriden 

61·67~7 kitap 
61 Vikontun ölilmU 3C 
62 Leneit Il. ı. 

63 Liza ı 

64 Evlilik :?o 
65 Gizli Pamuk harm ;o 
66 Bizans t:ırihi ı. 
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,, 
·~ incirin ağacı, 

neden acıdır ? 

~Sonya Heni Parislileri> 
~şaşırttı : Çünkü o artık~ 

eski kırmızı yanaklı , ~ 
geniş kalçah, sağlam ~ 
bacakh Amerikan tipi s 
kız değildir ; bilakis ~ 

~i nce li ğiyle bir Parisliyi~ 
~ andırıyor. ~ 

\ 

Marlm Dltri1t, re}lsörQ n: be-raber ~t yarışlarını scyrediy<Y 

Holivut b ·u yaz 
Parise taşındı! 

M arlctı, köpeği le beraber 

mevzularını ezbere anlatabilmek ve 

patinaj yapmak. 

Marlen Ditrih'in Fransa da . .... . 
çevırecegı film Klübün seksen azası vardır. Son

yanm klübü ziyareti sırasında bu 
seksen aza pek sevdikleri yıldızı 

bir saat doya doya seyretmişlerdir. "Anversin şımarık çocuğull adını taşıyor 
Bu yaz Holivudwı birinci sınıf 

yıldtzlarmdan birçoğu Parise ta -
5ındr. Hiçbir yaz bu kadar çok yıl
dız Pariste toplanmamıştır. Marlen 
Ditrih, Mirna Loy, Sonya Heni, Ke 
rl Kran. 

Fransız mecmualarından birisi 
bu dört yıldızın Parisi ziyaretleri 
münasebetile dikkate diğer bir rö
portaj yaptı. Bu yazıyı hulasa e
diyoruz: 

"Doğrusunu söylemek lazımsa 
.Marlen Amerikalı olduğu kadar 
I•'ransrzdrr da. Zaten Amerika tabL 
iyetine yeni geçti. -:Ve Amerikan va 
tandaşı sıfa.tiyle ilk ayrılışı pek de 
tatlı olmadı. Eşyasının ve mücev
herlerinin kazanç vergisinden olan 
borcuna mahsub edilmek üzere mü 
saderc edildiğini gazetelerde oku
duk. Binaenaleyh yıldızı Pariste 
merak ve tecessüsle bekliyenlcr çok 
tu. Fakat onu trenden inerken gö
renler artistin eski ihtişamım mu
hafaza ettiğini anhyarak müsterih 
oldular. Bileklerinde ve boynunda 
güzel mücevherler vardı. Elinde i
ki metre uzunluğunda @müş bir 
zincire bağlı on bin dolar kıyme
tinde bir köpek var. Biraz ilerde on 
beş hamal yıldızın sandıklarını ve 
bavullarrnr taşıyorlar. Demek olu -
yor ki 178.000 dolarlık kazanç bor 
cuna karşılık vermek yıldızı tah
min edildiği gibi fakirleştirmemiş _ 
lir. Kendisi de Amerikan hükfıme
tine teminat olmak üzere 50.000 do 
lar kıymetinde bir zümrüd yüzük 
bıraktığını söylüyor. 

Marlcn bu sefer Fransaya bir 
film çevirmek üzere geliyor. Bu 
şayia bfr ııenedenbcrl dillerde dola
ıııyordu. Fakat artık tahakkuk et -

miştir, tıenıı.T')·o hazırlandı. Muhar -
rir senary"ya şu ismi veroi: "An _ 

Mirna Loy'ım Pariste kaldığı giinlere ait bir resim 

Mirna Loyu bulmak çok 
güçtür' 

Mirna Loy hakiki manasile bir 
kuyruklu yıldızdır. Hiçbir yerde L 

ki günden fazla durmaz. Parisc bu 
ikinci gelişidir. llk defa 1935 te gel 

miş ve iki gün sonra kaçmıştı. Bu 

sefer Havr'dan Parisc kadar şimen 
diler yerine otomobille geldi. Koca-

sile beraber seyahat ediyor. Ve ilci 
gün sonra )ine ParisLen ayrıldı. 

Yıldızın bu ziyaretten hatıra ola -

rak <;ekilmiş birkaç fotoğraftan 

başka bir şey kalmadı. 

Keri Grandan bir hatıra 
HaYa yoluyal seyahate bayılan 

Keri Grant Havr limanına iner in
mez kendisinden daha evvel gelen 

otomobiline atladı. Doğru tayyare 
meydanına gitti. Bir tayyareyle Pa 
rise geldi. Paristc ancak üç, dört 
gün kaldı. Yine bizzat idare ettiği 
hususi tayyaresiyle Londraya doğ_ 

versin şımarık çocuğu,,. Fakat kumpanyası onun ~erefine bir kok- ru havalandr. 
Marlen bu ismi beğenmiyor: teyl parti verir. Geçen sene Son_ 

Bristüllü bir tngiliz olan Gran, 
- Fransada ilk çevirdiğim fil- yayı bu eğlentide görenler, onu, 

Holivutun en çok roman 
me bir Belçilca şehrinin isminin ve- kırmızı yanaklı, geniş kalçalı, me-

okuyan 
yıldızıdır. 

rilrnesine razı olamam, doğrusu, di- rasimdcn hoşlanmıyan Amerikan ti 
yor. pinde sıhhatli bir kız olarak tanı

lsmi ne olursa olsun bu film mışlardır. 

Fransız stüdyolarında J ozef fon 

Gran merasim ve teşrifattan hoıı 
!anmaz. Gittiği yerlerde kendisini 
tanıtmaz. Bu sefer Pari!!e gelince 

Bu sene Sony:ıyı çok değişmiş a · k d. · · t t d do Stcrnbergin nezareti altında çev - e yıne en uııını anı ma an -
buluyoruz. Zayıflamış, incele"miş, ı t B' b ra gı'rdı· Bı'r genç kızı rilecek. Filmin çevrilmesine başla_ " aş ı. ır a · 

nılacağı güne kadar yıldız kocası 

ve "Garb cephesinde yeni bir şey 
yok,, eseri müellifinin kardeşi Er -
nest - Mari Rümark ile bcrabcı 

şıklaşmış, Amerikalıdan ziyade Pa- dansa davet etti. 

ri.sli~i andırıyor. Geçen sene hiç Beraber dans ederlerken 
fransızca bilmiyen ylldız bu yıl za- kız yıldıza baktı ve: 
rarsız fransızca konuşuyor. 

Paris eğlenceleri içinde vakit ge- Sonya bu sene Pariste Fan -
çirecektir. Kbuleyi ziyaret etti. Bu klüb yıl-

Sonya Heni sporcudur ! dlZI sevenlerin kllibüdür. Klübe a

Sonya Heni arasıra Parise uğrar. za olabilmek ic;in iki şart vardır. 
Her gelişinde mensub olduğu film Sonyanm c;evirdiği bütün filmlerin 

- Keri Gran'a ne kadar 
benziyorsunuz, dedi. 

- Ben Keri Gran'ım. 
Kız yıldıza şaşkın !!8.§km 

ve ııonra hayktrdr: 
- Hadi oradan yalancı! 

genç 

çok 

baktı 

) 
) 

) 

Yazan· lCıra Ga A . 
İncirin yemişi, 

sonra yemişlerin en tatlısıdır . 
O kadar ki, incir satanlar mal
ları övmek için: 

-İncirden bal akıyor! • 
Diye bağrırlar. Halbuki in. 

cirin ağacı gayet acıdır. incir 
ağacının tadına bakmış olma
sanız bile, onıdan çıkan ve be
yaz süt gibi maddenin elinize 
bulaşmış olduğu vardır. Bu 
maddenin eli yakması bile incir 
ağacmm acılığını gösterir. 

Böyle acı bir ağacın pek tatlı bir yemiş vemesi eski za
manda filozofların merakmı mucip olmuştur. Bir rivayete 
göre Eflatun filozofun inciri,- pek ziyade sevdiğinden dolayı 
incir dostu lakabiyle şöhret alınası lda incir ağacı ile yemişi 
arasında görülen bu tezadın bir felsefe meselesi olmasından. 
dır. Ancak, Eflatun, sadece zamanında her şeyi değil, kendi
sinden pek çok sonra is.bat edilen bilgilerden bile bir çoğunu 
önceden bildiği halde incirden çıkan o felsefe meselesini hal
ledememişti. Daha sonra Plütark filozof da bu incir meselesi
le çok meşgul olduktan sonra niahyet meşhur "yemek sohbe_ 
ti,, kitabında, doğru olmasa da zarif bir surette şöyle hall~t
miştir: 

- İncir ağacının tekmil lezzeti ycmişine gider de ·onun 
için ağacın kendisi acı ve yakıcı kalır!. 

Sizde filozofça düşünmeği severseniz, incirin yemişi o 
kadar tatJı ol'::luğu halde ağacının neden acı olduğu mesele

sini halletmeğe çalışırsınız. Fakat üzümü yediğiniz vakit ba· 
ğınr sormak adetiniz değilse, bu mevsimde inciri de bol bol 
yer ve ağacının tatlı mı, acı mı olduğunu düşünmezsiniz. 

İncirin şimdi tazesini, bütün yıl içinde kurusunu yc~ek. 
le hiç aldanmazsınız da .. Bir kere incirin ilk vatanı bizim 
memleketin Ak!::leniz taraflarındaki Karya topraklarıdır. 

Bundan dolayı de incirin ilim dilinde resmi adı Fiküs 
Karika olmuştur. Onun için inciri yerken, bizim toprakları • 
mızın bu kadar nefis bir mahsul verdiğini düşünerek koltuk
larınızı kabartabilirsiniz. 

O nun tadından elbette şüphemiz yoktur. Tazesinde şe
ker ve şeker olacak malddeler yüzde 14 nisbetine kadar çıkar 
Fakat kurusunda bu nisbet yüzde 79,94 olur. Baldaki şeker 

ve şeker olacak maddelerin nisbeti de en çok 80 olduğundan. 

incir satanların kendi mallarını balla mukayese etmeleri hiç 
te mübalağalı değildir. İncirin azotlu maddeleriyle yağlı mad 
deleri de natm sayılacak nisbette olduğundan yüz gram taze 
incir insana yüz kalori verir. Kurusunu yediğiniz vakit onun 
yüz gramından alacağınız kalori iki buçuk misline çıkar. 

Taze incirin bir iyiliğe de alkalenlik nisbetinin yüzde 
8,14 olmasıdır. Bun~an dolayı yalnız incir yemek içinizi ba· 

yıltır diye çekinirseniz onu ekmekle yeyebilirsiniz. Ekmeğin 
kana vereceği ekşilik nisbeti yüzde 7,5 olduğundan hem da

ha iyi qeselnmiş olursunuz, hem de ic_tinize ferahlık gelir. Ku
ru incirin alkalenlik nisbeti yüzde 28.35 olduğundan onunla 
dört misli ekmek yemek mümkün olur. 

incirin madenleri tahlil eı::lildiği vakit neden ilk .defa bi. 
zim Karya tc-praklarında yetişmiş olduğu da tam fence mey
dana çıkmıştır. İncirdeki kireç nisb:ti tazcsinde yüzde 56, 
kurusunda 280 miligram::lır. Bu kadar çok kireçli başka hiç 
bir yemi§ bulunamaz. Karya kireçli topraklar demektir. Ki· 
recin yanınl:la fosfor madeni de tazesinde yüzde 60 miligram, 
yani ikisinin arasındaki nisbet bire pek yakın olduğundan iki-

sinden de istifade tamam olur. Bundan dolayı çocukları ke. 
mikleri düzgün ve kuvvetli olması için onlara verilec.ek en 
faydalı yemişlerden biri de taze inciridir. Ancak kurusunda 

bu nisbet bozulduğundan kuru incirin tazesi kadar yarayıp 
yaramıyacağr pek iyi bilinemez. Bununla beraber kuru inci
rin yüzde 3,4 miligram çeliği pek değerlidir. O da çocuklara 

kan verir. 

Vitaminlerine gelince, tazesirıl:le A vitamininden 100, B 1 
den 35, B2 den 33 ölçü. C. vitamininden 2 miligram. Kuru
sunda bunların isbeti, tabii, haylice azalır. C vitamininden hiç 

bir ~ey kalmaz. 
incirin pekliğe karşı iyi tesirini de elbette bilirsiniz. 

- Canım bir )elMiye lunldl dl· y~ maha.lle~ ayağa. kaldrrmağa lü

zum var mı ! Bir yeniAhli a.lnMıl. Değeri necli.r ki ! ,, ' 
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Define 
Peşinde 

:ek Orangotan, mağarnyr rn. her geçen dakikıı tehlikeli bi- na toplanmışlardı. Tarzan, dik -
atağını bildiği için diğer nz daha yaklaştırıyordu ve şim-1 katle bakınca bunun, bir kadın 

nt~nları önden dışarı çıkar- ii tehlike yalnız kendisi için de-\ olduğunu gördü: 
•~zdc onların içeri girmeleri- ~·il, aynı zamanda ona bu kadur Evet, bu bir kadındı, yani Tar-
~ni olmak istiyomıu§ gibi, ~eda.karlık gösteren Kaya Gülle zanın kendi kansı ... 
~aı lnağaranın dış kapısında çin de vardı. 

Dişi Tarzan, baygın bir hal
e yere uzanmı§tı .. üç maymun 

da onun üzerine bir örtü örtüyor. 
tardı. 

ln~ \'c 1'arzanla berabzer ma- Cesur delikanlı, her tehlike~ i 
'a;n obur ucuna gelmemişti!. -;öze alarak, kendisini, mağara · 
ln ~n Yüze yüze nihayet ma. 'lın yüksekteki kapısından, uçu
:> ın duvarları dibine gelmiş · ruma doğru fırlattı. 
ı ;~ki bir sedin üzerine çık. Ayak basmak üzere, kayala • Tarzan deli gibi yerinden fır
tı ~ın başını kaldırıp yukaıı nn bir çıkıntısını ni§an almıştı. ladı ,.e adeta ikinci bir defa ken. 
ı · · Burası, bir karış kadar bir yerdi. disini uçurumdan aşağı atmaya 
1ç~an. gene hayret ve deh- Ti;ğcr oraya basabilirsc ne aliı., hazırlandı. Fakat, yine Kaya GUI
t ~de kaldı: basamazsa uçurumdan aşağı yu _ le onu kolundan tuttu ve- uçuru
ı. Otlcunç suratlı, ateş gözlü. varlandığının resmiydi! mun dar yolundan apğı inmeye 
.ı: YliıJü çirkin canavar, ma- Ve bu, Tarzanın başına muhak başladılar. 
~t~ duvarlarındaki yüksek kak gelecek bir felaketti. Fakat, (Arkası var) 

s.-h~:.~~ .. hm-n.e~ç~ık...,a--:cr--a_k~?~ ıı_Ş_e_n_S_ö_z_le_r_I 
kalım ne çıkacak?., 
eğlencesini biraz 
kolay bulacaksınız. 
Çünkü, resmi bo -
yarken az boya kul 
!anacaksınız. Fa -
kat, buna mukabil 
karşınıza öyle gü
zel bir resim çıka
cak ki, sevinme -
mek mümkün ol -
nuyacak. 

Şimdi derhal bo 
yalı kalemlerinizi 
veya sulu boya ta
kımınızı alarak, çiz _...-+--+
giler arasındaki 

yerleri, içindeki JC 
killere göre fU 
renklere boyayın: 

1 - Kırmızı, 2 - Yetil, 3 - Kahverengi, 4 - Sarı. 

N e an layışı 
Apartmandan çıkmıılar, yazı - işte, soğuk su li.zım oldu~n 

NE ili I.,.! 
İki arkadnş kara~War. Biri 

sordu: 
- N'asılsın bakalım? 

- ly.iyim. 
- İ§lcr nasıl? 
- İyi. Yuvarlanıp gidiyor. 
- Ne iş yapıyorsun? 
- Futbol oynuyorum. 

Sokakta 
Sordu: 

GEVEZE 
arkadaşına rn.sgeldi. 

- Nereye gidiyorsun böyle ace
le acele? 

- Ahmedc gidiyorum, beni çn. 
ğırtmış. 

- Yine muhakkak her zamanki 
kıymet.siz şeylerden bahsedecek, 
senin vaktini alacaktır. 

- Evet. Her zaman senden balı_ 
seder ... 

geçirmek için tehir haricinde bir zaman çıknğın sapını sağa • 
köşke gitmişlerdi. doğru çevirir, kovayı indirir, su 

Orada evin hanımı hizmetçiye: çekenin. Anladın mı? 

- Fatma, dedi. Burası apart · Hizmetçi: 
mana benzemez. Sıcak ve soğuk _ Anladım, dedi. Anlamaz 0 • • 
su için ayn ayn musluklar yok. 
Şu kuyuyu ve çıknğı görüyor 
musun? 

-Evet. 

lur muyum! Sıcak su 18.zım ol -

duğu zaman da çıknğı sola doğ -
• 

ru çevireceğim değil mi? 

ÇAJ,AR SAAT 
Koca Dana bu sefer de arkadaşı 

köpek Knrabnşa dert yanıyordu: 

a~en. Tarzana bakıyordu. bereket versin, Kaya Gülle, onun 
ekten, Kaya Gülleden şüphe böyle tehlikeli bir şekilde atla -
'ak haksızdı. Bunu, biraz dığmı görmüş ve tutunduğu yer
!l b.endisi de gördü ve ondan de, bir kolu ile kayalara sarılarak 
lef lrçok defalar olduğu gibi, bir kolunu da havaya açmıştı. 
~u er de hayatını bu haY'·nna Tarzan11iÜ§aJt. a.J4ı,ğı yeoorl.ıa.sa 
ll. 

0lar8.k, o tehlikelerden kur mayınca havada bir takla atmış 

Ne garip şeyler I 
- Bir &at aldım, diyordu. Çok 

tuhaf! Öyle kızıyorum ki! Nere -
deyse yere atıp bin parça edece -
f;rim! 

- Neden! 

~ ınağarada bin bir tehlL 
~~da, ne yapacağını şa 
bi bır halde dururken, bir -
• ::·.kapı tarafından, tahaf 
~ 14İtti. 
ll(U,~ ona tuhaf geliyordu. 
lan °ra.ngotangı tamamile ak 
~fa s:;arınıştı. Fakat sesi ikin 
lu on ttiği zaman hatırladı: 
e~Ur un sadık hayvan arkada. 
kendi ~e. 7.eki Orangotang. Ya 
,a cu8inın ona verdiği isimle 
·~ Ue idi! 
at k n, onun sesını i§itiyor1 

1ihıı.l'endisini göremiyordu. 
l~et~et, bulunduğu tehlikeli 
laitn ' kendisini canavarlarıu 

eld a a.tınamak için, tedbir -
, dueıı birakmamaya çalışa . 

iU ~ara sürüne sürüne ve 
la ·ıı.rıtavarlara doğru olnral:, 
Sar tit ~· nıağaranın kapısına 
=>ra11a u •. 
l YU~. hırdenbire Oranğotan
' ~ıur:ı ıle ~arşılaştı. Hayvan o. 
'tili b· llıüddet hasret kaldıt;ı 
r, faıt ltisine bakar gibi bakı -

t!ettn:! •Ynı zamanda, zeki 
li anıa 1 onu kurtarmaya geldi 
• lacak bir ı§ık parlıyor-:a,. 
.... ~e· 
t~k var K G"ll ., a· b~ ' aya u e . ,, ı . 
lrra.>'?n ı salladı. 

. un on . d gibi ~ un sesın en anla -
bni§ .ı agıını açtı ve sanki di!e 
•• ~e: 

k- 9abuıc ... 
a:Ylrı.ll aşagı atla,, dedi. 

lısın1 in, bunu ona, ba§ı ile n. 
t;-alcat ~aret ederek anlatmıştı. 
~ atıldı~. bulunduğu yer
l\tarıa11 gı takdirde uçuruma 
bgot:ı.rı acafını görüybrdu. o -
far Çı'kg, lllagaranın kapıswa 

• uçu~anıış, kayalıı.ra tutuna 
'"ıiu. rnun kenarında duru _ 

~artıı.r:ı . 
"-nlaQı kendı kendine: 
ğat-acıa~· dedi. Kaya Gülle. 

İYoı- \> 1 canavarlardan kor 
'2ıi:ı1oı- e onlara görünmek is • 
'l'a~ .,, 
lt<>ı. an bu d" .. . "11:ete uşunce ıle, derhal 
e)c l~eçnı_e~~· vakıt geçirme. 

geldigım anla . Zi-

ve boş!Jli« yuV"arl.anmıştı. Fakat.; • 
Kaya Giille, uzattığı kolu ile onu 
tutmuş ve, ağaçtan düşen bir eL 
ma gibi, yakalamıştı . 

Tarzanın, muhakkak bir ölüm
ien kurtulduğu a~kardı. 

Kaya Gülle, onu kucakladığı 

gibi, kayaların üzerine oturttu. 
Tarzan, kendisini bu kadar kaH 
bir ölümden kurtaran maymunun 
hararetle elini sıktı ve yüzünii 
öptü. 

Fakat Kaya Gülle, onu sersem 
liği gitsin diye biraz kayalaı ın 

üzerinde bıraktıktan sonra ko _ 
tundan tutarak çekti ve aşağıda-
1<i ovayı gösterdi: 

Orada, üç goril, bir seyin başı-

BİLME€ E 
Ben 11 harfli bir semt ismiyim. 

11, 12, 9 ve 10 uncu harflerim es. 
kinin eksini gösterir... l ve 2 inci 
harflerim askeri demektir, 

3, 9, 6 ve 7 inci harflerim fırtı
nalı zamanlarda bütün gemicilerin 
nradığı bir yerdir. 

Bllln bakayım ben neyim ... 
nu bilmecemizi doğru hnllcden-' 

!erden birinciye altın uçlu bir dol
::na kalem, ikinciye ve üçUneüyc 
birer §işe kolonya, ayrıca 200 oku
yucumuza muhtelif hediyeler vere. 
~eğiz. 

~ ................... mi! 
HABEF.' 

...:ocuK SA y;. ASI 
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i;~e ::iz:: bu hafta da, düny<*la 
oiup da sizin bilmediğiniz birçok 
şeylerden bazıları daha: 

* Havadan doyan ku,! - Bu 
im§ için, ha1dkatcn, havadan do -
yuyor diyebiliriz. Hani, türkçe -
mizde "armut piş ağzıma düş., 

diye bir söz vardır. İşte bu kuşun 
tıa:i t"nun misali: 

Bu, denizlerde hepinizin göre -
ceği marti kuşudur. Belki, bu 
ı.uşların ne ile geçindiklerini dü
şünmüşsünüzdür. Vakıa, şehir ci
vaunda denizler.de bu kuşlar, ide -
nizc dökülen veya atılan ba?.ı 

~eyleri, çöpleri yerler. Fakat, açık 
denizlerde de martilere rastgeliyo 
ruz. 

Bun1ar ne yiyor acaba? 
Meıo.Y. etmeyin. Onlar karınla -

rını dc.yuracak şey buluyorlar. 
Hem c;e, yukarda dcl:iiğimiz gibi 
havadiln ve armut piş, ağzıma 

düş kabilinden. 
Mar~ıların başlıca avı sinekler 

ve ı.; nur. gibi diğer kanatlı böcek
lerdir. Bunlar, hemen her denizde 
buhı:ll:r. Martı veya onun gibi di
ğ-er deniz kuşları, gayet açıkgöz 
dür. Bir taraftan, suyun üstüne 
çıkan veya suyun yüzüne yakın 

bir noktada yüzen balık var mı di
ye bakarken bir taraftan .da ha -
vayı gözler. En ufak bir böcek 
geçtiğini görünce hemen sıçra. 

yarak böceği yakalar. 
Bu deniz kuşları, böcekten baş

ka, bazan ufak kuşları da yakalar 

tar ve höylece "havadan,. karın -
larmı doyururlar ... 

* K ibar kılıklı ku,. - Penguen 
için "şık adam,. tabirini kullanır
lar. Hakikaten, bilirsiniz ki bu ku
şun kanadı ve sırtı siyah, göğsü 
beyazdır. Bu suretle, beyaz kola
lı gömlek, arkasına lda uzun etek
li siyah ceket ve pantolon giymi§ 
baloya veya resmi bir toplantıya 
giden şık bir adama benzer. 

Fakat, Penguenin benzeyiıi sa
de kılığın.da değildir. Kuş, arka • 
sındaki bu "elbise,. ile nasıl yü -
rünmesi lazımgeldiğini de bilir ve, 
iki ayağının üstünde, kanatlarını 
kol gibi sallryarak ve gövdesini 
hiç öne bükmdden, ağır ağır ve 
dimdik yürür. 

• "Yeniıe}ıir,, ne kadar çok! -
"Yeni şehir,, ismine birçok memle
ketleri:ie tesadüf edilir. Fakat, ta
bii, bu isimler, her memlekette dili 
ne göredir. 

Fakat, İtalya.da, meşhur Vezüv 
yanardağının eteğindeki Napcli 
şehrinin isminin de "yenişehir., 

manasına geldiğini biliyor nuydı -
nız? 

Bu şehri vaktiyle eski Yunan -
lılar kurmuşlar ve "yeniıehir., ma 
nasına oraya "N ca Polis., demit -
ler. Sonradan, "Neapoliı ve Nea
polia,, ldiye diye ıehrin ismi ''Na
poii,, olmuş ... 

ıit 1 milyar yıldız bulundu! -
Gün geçmiyor ki ilimler yeni bir 
kC§ifte ıbulunmaeın. 

Fakat bu sefer milyarlarcası bir 
arada bir şey bulundu: Bu, gök -
yü:ıündeki yeni görülen yıldızlar
dır. 

Gökyüzü bilgisi alimlerinin 
son zamanlarda bulundukları bu 
ke§if hakikaten çok mühimdir. 
B.ıgUne kadar en kuvvetli telce -
koplarla bile görünmeyen 1 mil -
yar kadar yıldız meydana çıkarıl
mııtır. Bu kefif fotoğrafçıların, 

sisli resimleri aydınlığa çıkarmak 
için kullandıkları kırmızı cam kul 
lanarak çekilen fotoğrafla yapıl -
mıştır. O zaman, gökyüzündeki, 
yıldızlar arasındaki sis tabakası -
nın şim::Hye kadar gözlerden sak
ladığı 1 milyar ka.dar yıldız bulun 
cluğu görülmüştür. 

* Univenitede çiçek derıi -
Bazı üniversitelerde çiçek saksı -
ya nasıl konur diye ayrıca mühim 
( 1) bir ders okuttuklarını söy -
]ersek bilmem inanır mısınız? 

Bu üniversiteler JaponyaJdadır. 
Bilirsiniz ki, Japonlar da bizim 
gibi çiçeği çok severler. Hele ka
sımpatları Japoi-tyanın milli çiçe
ğidir. Sonra, karanfil de onların 
memleketinde çok güzel çeşitleri 
yetit~n bir çiçektir. 

tıte, Japon ilnivenitelerindc 
lrız talebeye evlerde vazoların 

çiçekle nasıl doldurulacağı, evin 
nerelerine çiçek konulacağı, bir -
çok JCYler, ayrrca dersler halinde 
öğretilir. 

- Neden olacak! Saatle çalgısı 
biribirine uymuyor. 

- Ne yapıyor? 
- Ne yapacak? Sn.at onken bir 

çalıyor. 

Karabaş gUldU: 
- Hah ha! Sen anlamıyorsun! 
-Ne~i? 

- Neyi olacak, saati! O saati 
yapan adam çok hesaplı im.Jf. Bey. 
hude masraf olmasın diye ayle yap
mış! Saat 10 da evvelıl 1 çalıyor, 
sonra srf:ır çalıyor, ediyor on! 

1MTUIA.NDA. 

Tabiat bilgisinden imtihan oluyor 
!ardı. Öğretmen bir çocuğa: 

- Söyle bnkaymı, yavrum, dedi 
Elma ne zaman koparılır? 

Çocuk hiç dü5Unmcdcn, derhal 
cevap verdi: 

- Bahçıvanın köpeği bahçede 
bulunmadığı zaman. 

Hesap imtihanında öğretmen kar
§Ismdald çocuğa: 

- Cebinde on beş kuruş olsa, 
dedi, yansını kaybet.sen ne kalır? 

Çocuk: 
- Hiç, diye cevap verdi. 
- Nasıl hiç? 
- ÇilnkU cebim deliktir, düşerse 

hepsi düşer ... 
Bu da tarih imtihanında: 
- Napolyon ne zaman tahta çık. 

tı? 

- Kral olduğu zaman. 

Oyun ve eğlence: 

Ev sahibi nerede? 

Burada güzel bir saksı görüyor 
sunuz. Ne güzel çiçek, ıdeğil mi? 
Fakat her halde hiç aklınıza gel • 
mez ki, ev sahibi bu çi~eklerin a
arasına saklanmıştır. 

Bulmak istiyorsanız saksıyı bi· 
raz sağa sola çevirerek bakın, 

derhal :lcal'§Itlrza ~ ... 



- --- --- -- -- -~-----------------... -----
/ltlilli kümenin son haftasında 

OEMiRSPOR, BEŞiKTAŞ ve VEFA iLE KARŞILAŞIYOR 
ilk maçlarını muhakkak kazanmak mecburiyetinde otan Demirsporlular; ikinci 

mavlarının 

elde 
son dakikasına kadar takımlarının şampiyo ıluk yolundaki muvaffakıyetini 

bulundurmak gibi fevkalade nazik bir vaziyetle karşı karşıyadırlar! 

Şampiyon kim olacak ? 
!.\J seneki milli

0 

kümenin son o
y-:u1larıru teşkil eden Demirspor -
Vefa ve Be.şikta.-, - Demirspor maç 
larmda bugiin Demirsporluları Ve
fa karşısında göreceğiz. 

Şarupıyonluk yolunda Galatasa -
r:ı.yla al başı yüürycn 
lstanbulda yapacağı ilti 

Demirspor 
oyunu da 

a JU>.arursa, bir puvan farkla Gala
t;ı.saraym üstüne geçerek 1939 se
nesi milli küme şampiyonu oluyor. 

Bu derece nazik bir vaziyette ve 
fampiyonlu~un mevzubahs olduğu 
r.eyahatte Demirsporluların ne ya 
ııacakları hakikaten meraka değer. 

Her senekinden çok daha sıkı o
lan ve son dakika.sına kadar kim.in 
f'ampiyon olacağını belli ettirm.iyen 
hu seneki milli kümede Demirspor
lular bilhassa kendi sahalarında İs
tanbul takımlarına. karşı aldıkları 

güzel derecelerle temayüz etmiş 

lerdir. 

l 

Yapmak istediği şeye ltavuşmak 
için bitmek bilm.iyen bir enerji ve 
nefesle çalışan Dcmirsporlular Ve
fanın karşısmda muhakkak ki iyi 

bir derece almak için oyruyacak -
Lırdır. Çünkü Vefaya takılmaları 

milli kümede Beşikta.']m ikinciliğini 
ümit verdirici bir §ekle sokacağın -
dan, bu sefer Be§liktaş karşısındaki 
oyun çok sıkı olacaktır. Velhasıl De 

Dcnıı'rspor ve Bcşikfrı.~ takımları '.tıı kara"da uaptı°ı.:ıarıYJrcjÇ.ı:t lı~larlatken. 

tarzı tutturmalıdır. 

Demirspor kuvvetli bir manzara 
arzeden taknndır. Ancak Vefaya 

mirspor ikinci deplasman maçların- karşı· oynıyacakları bu maç, ilk 

Maçlarln hakemleri değişti 
Görülen lüzum üczrine fcderas -ı Evvelce yapılan ilanda gösteri

yon bugünkü ve yarmki macların len Milli Kume maçları aşağıda ad-
da çok nazik bir vaziyette bulun - Vefa. - Demirspor maçının revanııı 
makladrr. mahiyetinde olduğundan, saha ve hakemlerini dcğüıtirmi§tir. Yeni ha !arı yazılı hakemler tarafından ida-

Vefahlar, geçen hafta Galata.sa - alışkanlık avantajlarına malik bu - kemler hakkında nerırcdilcn tebliğ re edilecektir: 

ray karşısında tatbik ettikleri a.sr- lunan Vefalılarm bundan istifadeye SJUdur: Demirspor - Vefa Ahmet Adem 
rt kırıcılık tarzmı Demir.spor kar- çalı~acakları ve iyi bir netice almak Bedt>n tcrbiye'ii h tn.nbul bölge i Göğdün, Demirspor - Beşiktaıı Fe-
şısmda da kullanmağa kalkarlarsa için oynıyacakları tabiidir. futbol ajaıılığmda.ıı: ridun Kılıç. 
zararlı çıkarlar. ~ Devamı 15 incide 

Çünkü Dcmirspor iltinci bir oyu- Sacid Tuğrul ÖG~T 
nu daha olduğu için muhakkak ka-
zanmak gayesile oynıyaca.ğı için, 
Galata.sa.rayın yaptığı gibi çekin -

Demirspor takımı 
dün geldi 

gen bir oyun oynamaz. Ve maç mu Bugün Vefa, yarın Beşiktaşla 

hakkak birkör döğüşü halini alır. karşılasacak olan Ankaranm De -
Vefalılar sıkı ve enerjik ve hü - mirspor taknnı dün şehrimize gel

cumları hiç ihmal etmiyen bir oyun mişlir. 

Dııqiin ·ac n('('mirsporıı11 lmr5ı.~ııula mire<'<'tiimt:: l't•fa /akımı 

Merkezi Avrupa kupası 
1.1 er kezi Avrupa kupası maçı için 

Pragda Siavya ile Beogradski ta -
lmnları a.rasmda 25000 kişi önünde 
oyn:u::ı n maç çok heyecanlı olmuş
tar . 

Ankara at 
yarışlarında 

Kazanan hayvana aşı 
yapılmadığı anlaşıldı 

Ankara, 7 (Hususi) - Riyaseti-
cumhur koşusunda kendisine aşı ya 

Benim görüşüme göre 

Galatasaray-Beşiktaş 
maçının tekrarı 

me·selesi 
Galatasaray klül>ünün bükmen ma~li'ıbiyl'tilc nctit•cleniı> Bc~ikt ı.~ 

khibiinüu munıfalmtilc tekrarına <leııcl Direktörlüiiçe müsa.ade <'di!en 
ma<:, ötede beride bir dedikodu mc\zuu olma~a ba~ladı. Bir telınfü ko

mite tc~l\il ed ilmi~ ve Gcn<'l Dircktöri.in n•rıni::! olduğu karaı· lıilfıfımı 

a,yrıra karar vrriyormu':_i. 
l\liıcbir !>ebeblcr tahtında o~·ııannmı~·an ntü'iabakalar hakkında 

karar nnnt>k 'futbol fcd<•r:ı.-;yonu ba~kanıua ait bir nızifodir. BedC'n 
Terbiye'iinin en yi.ik'iek idare me\ kiini i~µ:al ed<•n bir kimse spor <:er
c:c, ·emiz dahilinde lıer tiirlü \"O nihai karar , ·erebi!lr. lliisııüniyetle 

tcd\ ir l'dilen 'e ciddi bir idare cih azı haline gclt•n Beden Terbiyesi 
Genel Direld(irlüğüııüıı im kararı nizamnamenin maddelerinin tetkik 
nl'tkt"si dc~il, Galab'iaray klübünün hangi st>beblcr tahtında sahaya 
ç ık:ırm.clığı tetkik < ılilcrt!k ,·crilrni~tir. 

Hu karar nizamıı:ırnt>nln m:ıddclt>rine belld m ultall f olabilir. An 

ra.k :;.unu da i<;arC't t>tmek isteriz 1.i milli küme talimatnamesinde m ü. 
sabalrnya çılm1:ıya11 talmrnn hiilmıcıı ma.ğlübiy·ct ka~·clı olduğu gibi li· 
san<; ibraz edilıncıh•n bir o~·uncıı da mü-.. abal<alara it,ötirak edemez lı::ıy

dı d:.ı ,·ardır. l."inc nizamnamelle a~ ni -,chir dahilinde bir klü1>tcn di

~er kfübc g<·ı:en bir ldms<'nin bir sme beklemesi haydı vaı·ılı r. Lisans
l arı nutulaıı İzmir takımı lbaııs ibraz ('tıncdcıı rnüsabalrn.ya io,tirak et. 
t iği g;ibi iı.larcdleri tarafınılan li •t>. nsları Y<>rilmiyen Fcnerball(;e talumı 

da rniisaba!.alara iştira!• <'imiştir. Half'n mr\·cut Giinc5 kfübiinün 
oyuııcnhırı da muht<'lif kliiblerde oynamaktaclırl:ır. Meşru n~ mücbir 

Sl,ı.v;.-a takımı çok sinirli, buna 
:r.a.ıra.bil Yugoslavlar, çok sakin ve 
~~ oynamışlardır. 2-1 Slavya ta 
~mımm g-alibiyetile biten maçta ya 
JJIM 'l~ g-ol dl' birinci devrede ol
r::nı!jtu.c. 

pılmasr neticesinde birinciliği ala -
k 5

-
00 1

. k B t . sebeblcr neticesinde nizamnameye aykırı olmasına rni:i;mcn nrilcn bu 
ra <> ıra azanan a ıray ıs- · 

· d k' t l h kkı d k' miı.saatlr. lcre bit:ıraf bir ~özle bııkafak Jınlı.C'i mii'iamaha cdrbil<'<'Cğİ 

ü!'lmobil ile 1500 mil 
Lo11c1r.1Ja yapılan otomobil u

um mesafe yarışına iştirak eden 
veo· gc Oven geçen gece (J ohn 

mın e ı a m sa vası a n a ı ra-
1 k 

. • 
1 

h t' t l ı !.';ibi ilk milli kiiıne mü-.;abalı.asına bilahare lrn.bul edilen mazeretleri por sa 1a omıser er eye ınce e - , 
kik edilmiş, yarı~ın usul ve kavai- dolapsile i-,tiral< t•Jcmiycn Galata arayı <ia mazur ~örmemiz kab e-

de uygun bir şekilde cereyan etli- tler. 
ğine ve aşının ynpılmadığına karar 
verilmiştir. 

ı)" Oroaa) ı vı:ui olmuş ve İngil- yolcu gibi Yeni Zelandalı Phil-

Dıuıimarlrnn (11 en büyük beden tnbiy<'si m~deblerlııc.1en lıiri .,o 
:ı,ylarcla ,\ merikaya bir seyahat yap mı~tır. Mckteb talebeleri ,\ıııt•ril .. 

da. ;\ iil\."~'' binalardan birinin tara~a smdn. ııP-k brğrnilcn bt>clen tNbi' 
si gösteri'.~ ha reketleri y:-.pnu-,Jardır. Ucsim de bu sırada nlınmı~lır. 

Yarın yapılaca k 
profesyonel güreşle 
Bulgar pehlivanı Dinarh ile, Kara 

Ali de Habeşli ile karşılaşıyor 
Bir aya yakın bir zamandanbcri 

1 

haftaki muvaffakıyetsizliğini 
memleketimizde bir çok güreşler nutturmak kararındadır. 
yapan iki ecnebi pehlivan Bulgar Binacnaelyh yarın karsısına 
Freştanof ile Habeşil Tafar yarın karılacak Türk güreşçisinin 

son güreşlerini Taksim stadında zun nefesli olması ve güreşin 
Kara Ali ve Dinarlı ile yapacak. yenişinciye kadar yapılması Ş 

lardır. koşulduğu için bu şeraitle Din 
Bulgar Freştanofun, geçen haf- Mehmet güreşmeğe ikna ettir' 

ta 45 dakikada Kara Aliyi mağlup miştir. 

edemeyişi, yarın yapılacak olan Bundan sonra da Kara AÜ 
Dinarlr Mehmet maçına başka bir ikinci ve son intikam güre 
hususiyet verdirmiştir. yapacak olan Habeşli Tafari lı 

Dinarlının, geçen hafta Habeş. şılaşacaklardır. 

liyi iyi bir oyundan sonra mağlüp Bundan evvelki güreşlerde 

etmesi, kendisinin tam formunda l ta ve yan hakemi ile aralarında 
olduğunu göstermiştir. l ihtilaf çıktığından ?arın yapıla 

Freştanof geçen hafta Kara A - güreşin ycnisinciyc kadar ol 
}i P2ı..güreşirken1 ringde müddeti da ayrıca bu güreşe büyük bit 
kırk beş dakika olarak kendisine heınmiyct vermektedir. 
kabul ettirdiklerinden maçın Fakat Kara Alinin nefessiz 
beraberlikle neticelenmesinden ması, bu kadar uzun bir zattı 

müteessir olan Bulgar pehlivam, dayanabilmesi de ayrıca mer 
memleketine iyi bir derece alarak değer. Bakalım yarın yapıla 

dönmek niyetinde olduğu için aL güreşler ne netice verecektir. 
lesinin Romanyada beklemesine Bundan başka tanınmış peh 
rağmen Türk pehlivanlariyle son vanlarımızdan bir kısmı yarın 
bir güreş daha yaparak, ribirleriyle güreşeceklerdir. fr· -~"%·~ H~ 
~·- ' 

\. 

" (;ı•Çeıı -J°';af/11/;i niirt•5ll'r di'n liir [ıiirtlııii~ 
--------- -----· ------

Beşiktaş klubünür lzmir fuannda l 
spor hareketleri 

Getirileczk ecnebi 
takımlar 

kongresi 
Urtoilda~ jimnastil< klülıii ba':I<• 

lığ"ından: 

5-7-939 çart;amba günü sa;ll 
de toplanacağı ilan edilen k\Ul 

Futbol federasyonunun İzmir fu- müz fevkalade kongresi nisabı t 

arı münasebetile memleketimize ba- seriyet hasıl olmadığından 12~1 

zı ecnebi takımlar davet edeceği Çarşamba günü sant 18 de BC 
anlaşılmaktadır. taşta Akaretlerdeki klüb mer1' 

Alina, Pire, yahut Selanik muh- zinde toplanacağından sa) ın asli 
teliti namı altında bir takım davet zanın teşrifleri rica olunur. 
edilmesi ihtimali kuvvetlidir. ls - Ruzname: 
tanbul ve Ankara takımlarının da 

Cemi.retler kanununa göre tıı 
iştiraki düşünülen bu maçlar, 2 ey-
• ıd 1 k b' !tafta d zim olunan klüb nizamnamesi 
hı e baş ıyaca , ır cvam 
edecektir. 

1 
müzakercs_i.---o----

G ü reş l er Demtrsporun müessisl6 
İzmir fuarında İstanbul, Ankara 

ve tzmir takımları arasında güreş 

müsabakaları yapılacaktır. 

heyeti toplantısı 
İı..tarıbnl n<•mir:.ı•or ldübiindf1 

Cemiyetler kanunu hük!.imlC 
Bu sene yapılacak Türkiye ser -

bcst güre!} birinciliklerine ordudan göre esas nizamnamede ynpılıl 
da takımların iştirak ettirilmesine tadilat hakkında görüşmek uı 
karar vt'rilmi!~I ir. müNısis ürelc-rin l0-7-fl39 paı:lt teore er•fmd" ba~tacJığı 300 millik !is Fo11ey ile iki kızını almıştır. 

--~~~~~~~~~.:..._......::~~~~__L.._ ------~----~_..._.__ı_ı.-...ı...-~ı.........a.--..ı.::~ ..... . u... ..... .u.:ı.!UllL-b~icl.:ulAIJ.o.i..J.ıı.u:cJ.u:,tlc.cin....sı~:ıuı111Ll.:....l..JıMW.:liL..jn[!Jll;.ı:ı1•'......Yv:.Qol..Jf'!!ı r:.J!k~aJ:l:lJll.:ı.· _hbiu_ı~C'!_r si ii ıı ii sn :-ı t 18 r1 c Yedi kul r.•1 

Ycııid<•n fahadılü'i cdrn ban seht:'bl<'r ılolayı'iilt' ma<:ırı tekrarı 

Jıalı lunda \ erilen ı.nrar :.;-eri alınsa <lalıi Gnlatnsara~·lıların bumlan 
mütct•s-.ir olmamaları liızııııgclir. Çiinkii lıii'inüııi;\·ct Ye diiriisllüğiiııc 

'ianıimiyctl(' iııamlıldan Grıwl rnrcldorlül• hiç -,üphc etmc-.inlcr ki 
hund:m son m1'1 Nl<'<'rktir. (' iinhi : 
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tihakından 

23 haziranda imzalanan Fransız · ! mek lazımdı. lşte, Fran:.ız hükume 
Türk anla .. maları ile Türkiye; Fran ! ti derhal buna karar vermiş ve Tür· 
sa Inı..ilterenin teşebbüsü ile kuru· kiye ile yapılan müzakereler şu an· 
lan fülh cephe ine kati bir şekilde 1:-:ma!:ı.rla neticelenm:şti: 

girmı::- bu!unuyor. Bu, öyle mühim 3 temmuz 1938 de Antakyada im· 
bir 1adö::;cdir ki ne kadar seYinsek zalanan bir erkanı harbiye anlaşma 
yeridir. sı ile, Hatay de\ !eti i;;mini alan San 

Malumdur ki, Türk - .Fransız mü cakta bir nevi Türk - Fransız aske· 
nac;ebatınm düzeltilme"i bir çok ri müşterek mıntakası ihdas edil· 
mi.ıc;külfıta uğradı \'e her iki tara· meklc beraber, Sancak üzerindekı 

f m da mükerrer defa hataları ile Framu manda idaresi muhafaza o· 
kar<;ıla.tı. Bunların netice5i olarak lunuyordu. 
da 1-:\enderun ancağı \aziyeti bi.ı· Bu anla~maya göre, her iki tara' 
yük bir ihtilaf .. eklini aldı ve Türk· Sancakta 2500 asker bulunduracal, 
!erin talebi ile. manda idare inı tı. 

Fran ızl:mn elinde bulundurduğı: Fakat Sancak anla .. maı;;ı bu neti· 
Suri) enin menafatlerini telif müş ~eye doğru ilerlerkeg Ankarada el::! 
k-ıl ,ıJ\lyordu. 'Jir Türk · Fran<;ız siyasi anla::ması 

Butün bunlar da 1921 anlaşmala imzalanmıştı (~temmuz). Bu anla~ 
nmn tefsir ve tat bık inde ortaya çı· mada ancak Antakyadaki askeri an
kan mi tef ehhümlerden ileri geliyor IJşma ile kabil olmuştu. 
du. • Hu anla~ma mucibince, Türkiye 

Fran,.ız kıtalarımn Kilikyayı iş- ve Fransa, içlerinden birinin aley· 
:ılı i:c orta) a çıkan ihtilMı halle· 1 rci(ki siyasi veya iktisadi bir blo 

derek 20 te rinievvel 1921 de Anka ka gir..ıiyeccklerini taahhüt ediyor· 
rada ;IııLa edilmiş olan muahedenin !ardı. lki devletten biri bir diğe 

7 in ; madd~i mucibince Fransa devlet tarafından taarruza uğradığı 

sulh cephesine 
değildirler ? 

de harbe müncer olacak bir ihtilaf 
zuhurunda ayni neticeleri doğura· 

cak tam bir i;;. birliği hu::>ule getire· 
ceklir. 

-

SÜ\'PYŞ Rnnalr Anla5manın bilhas::.a 6 mcı mad· 
Je.:.ini işaret etmek isteriz. Bunda 
.öyle deniliyor: 1 nin do~rudan doğruya tehdidi al· ı 1""""'"""""":"""""0 

.. ""'""'"f r ooebiliriz. Anlaşmanın bütün yakm 
"I~er iki h~k~~t Balkanlar~a tında bulunduğu. içi.n, bit~raf ka_ı· ı 11La T r1bune des : arktaki l\1üsl~~~~ mil.letler üzerin 

emnıyet teessu unun elzem oldugu· mak arzusundan ılerı gelıyor. Hıç İ . f rie ha ıl edecegı ıyı tesır de başka. 
nu kabul ederler \'e bu gayeye va:-ıl ~üphe iz, Türkiyenin gö:slerdiği mi· i Nallons yazıyor i Sevkulceyş kı)nıeti o!an faydalar 
olmak için müazkere halindedir- al, onlara karşı muka,·emet için 1,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,.,:: ........ ,,,.,, ....... J rlerhal goze çarpacak kadar aşikar: 
ler.,, ·uıl;oslavyaya <:esaret verecektir. 1 - Boğazlardan geçmek serbesti 

Bu suretle, İngiliz - Fransız . İskenderun sancağı meselesinin !anan muahedeler gibi bu anlasma· i, Romanyaya denizden yardım et· 
Türk denizde ve havadaki a::>keri halline gelince; anla~ma ile, Akara lar da bir kül teşkil ediyor. ınek ve So\ yetler birliği ile müna-
jbirliği ::-ahaH vazih bir ~ekilde ga) da~ı müc;tesna olmak üzere, bu ara· Bazı menfi dü~ünceli kim eler ebata geçmek imkfınım ,·eriyor. 

ri mahduttur. Bu saha yalnız a-ıl zinin Türkiyeye iadesi kabul edili- Sancağı terkederek, Tiirkiyenir. 2 - Sü,·cyş kanahnm karadan 
.\kdenizi ve Bo~azları değil, ayni yor. Türk • Fransız Hatay anlaş- dostluğunu pek pahalıya kazandı· · '"ıc:ı temin olunuyor. 
zamanda bir siyac:i nizamın hakim ma ında Sancaktaki bazı un urları ğımızı ileri sürmekten çekinmedı Bu faydalan gözönünde bulundur 
olduğu bütün Balkanları ihth·a e· - ba;hca ermenilerin - gerek, Türk. ler. ma·~ c:artile, anla~manın pahalıya 
diyor. Bu siya i nizam da Balkar. gerek Suriye Ye ya Lübnan tabiirc- Fakat, unutmıyalım ki bu anla~- mal o'd.ı•! .l lll kim iddia edebilir? 
antanlıdır ki, o da hiç şüphesiz, tine geçebilecekleri hu<:.usunda bir malar bir bitaraflığı kar~ılıkh yar
s·.::h cephesine iltihak edecektir. kayıt \'Rr ki bu mubadele tarzı bil· dım taahhüdü şekline sokmaktadır 

la:>sa Trakyadaki ve Anadoludaki w, kati anlaşma imza edilinceye 
Türklerle Yunanlıların mübadelesi kadar, hakikatte gene bir ittifaktır. 
gibi yakın şarktaki bazı vaziyetler· Bir harp çıktığı takdirde Türk or
lz inkar edilmez iyi neticeler ver· du:;u yam baş1mızda çarpışacaktır; 
mi-;ıtir. ve belki yakında Türk iktisadiyatı· 

Mihvere bir darbe 
Homa ile Berlinin de hakkı var. 

1 liddetleri on derece. l Iakikaten, 
son dakikaya kadar, Almanya ile 
ltalya, Türkiyenin kati bir \'"aziyet 
alma m::ı mani olacaklarını zannet· 

] .,ı~emlerun mıntaka. ında husu i bir takdirde. bu itilaf müddetince, di· 
.rhıc tatbik etmeyi kabul ediyordu. i{er taraf. düşmana herhangi bir ya · 
~i.inkü burada (takriben 100 de 4C dım ve müzaherette bulunrnıyacak· 
ıı;:ı '>etinde) bü) ük bir Türk nüfusu tr. 

Fransa, Sancak üzerindeki hakla· nın Fran ız ve İngiliz iktisadiyatı 
ondan ,·az~e<;mesine mukabil Türki ile iş birliği ettiğini göreceğiz. (Tür 
yeden. Suriyeyc ait meselelerle hiç kiyenin ihmal edilmiyecek bir sa
alakadar olmamak ve ilerde bu ta· nayii, muhtelif \·e mebzul bir ziya· 
rafta hiçbir talepte bulunmamak ta· ati vardır. ). 

mişlerdi. Yon Papen Fransız - İn

giliz · Türk müzakerelerini akim bı
rak-mak için derhal Ankaraya gön
:f erilmi~ti. 

hulunm::ıkt::ıdır. l'zun zaman Türk· Bundan ba~ka. her iki hükumet 
!er b·ı idareye itirza etmediler. Yal· umumi sulhu ve .ı\kednizin ~arkın· 
nız, Franı:-a bir müddet sonra ta· da emniyeti muhafaza etmek hu u· 
ınarn::!n mu<;takıl olacak ol~n Suri· o;undaki arzularını da ifade ediyor 

ahhüdünü alıyor. lleri sü:lb :e;~ğ-.miz bir şer var· 

~ihayct, aııia5malar arasında hir sa o da şudur ki, siyasi hatal::ınn 

de husu i beyanname var ki bunun· nihayet bir gün cezası çekilir. l\I. 
·ada Fransa Suriye ve Lübnan üze· La,·al,dnn bahsetmek istiyoruz. M. 
rm•!e, manda idare.i hakkt ile, etin· Lfıval, 1935 de. Türkiye bize yar· 

de bulundurduğu hakimiyeti ba~ dım teklif ettiği zaman, İtalyayı 

ka lfr devlete terketmiyeceğini ta· gücendirmemek için, yanaşmak is· 
:ıhhüt ediyor bu madde çok mühim· temedi. Bu, bizim için, tabii, çok 
dir, zira bu kayıt Fran.anın, her ne tee<;c:üf edilecek bir şeydir. Bugün 
şekilde olursa olsun, Suriye ve Lüb Türkiye) i yanımızda gördüğümüz 
nan üzerindeki hakkından \'3Zgt'Ç' zaman ela o ni bette sevinmemiz la· 
miye niyeti olmadığım ~ö teriyor. zım geliyor. 

Fakat, ıniizakcreler ôeğil, Von Pa 
penin te~bbüsü akim kaldı ki bu 
onun hayatında ilk mu\'affakiyetsiz 
liğidir. 

) (;~ c muhtari) et verdiği zama1. lardı. Almanlar memnun değiller, çün· 
kü gorüyorlar ki, bir harp olduğu 
takdirde 250 bin Türk askeri Süveys 

T."':l ... r, Fransa ıle Türkiye arasın ~ihayet, Türkiye ile Fransa San 
da do~n:dan d ğruya bır anla"'ma ::ak hakkındaki mii)terek taahhüt 
•• :ll m::ı r için ı rar ettiler. !erini tamamile ~ · ~rinc getirmek i· kanalının muhafaza ına iştirak ede 

cek.( Hamburger FTcmdenblatt gaze. 
tesi, 23 haziran.) bunu dü~ünerek 

Almanya lbni uuda elçi göndefr 
yor. Geç kaldı! Yakın şarktaki va
ziyet kati bir şekilde bizim lehimize 
i ·tikrar almı~ bulunuyor. 

Tu ki) e, ) c.u • ..ıriye idaresinde çin, yakın şarktaki bir ihtilaf vu 
Arapların lehine olarak, Türk hal- kuunda bu memleket tehlike altın· 

Almanyanın Ankara f'lçi'li Papen 

kının fena muamele gormesinden 
'e Fran anın kabul ettiği hakları ye 
ni idarenin tanımama ından endışl." 
cjıyordu. 

l\1'llctler cemıyetinin ha\'a ı da 
hilinde başlanan müzakereler, 2~ 
ma) b 1937 de nihayete ermiş ve 
SanC1ğın e:;a teşkilatını, hudutları· 

nı \e Suriye ile olan hududunu tes· 
bit eden bir anlaşmaya varılmı~tı. 

Gene bu muahedeye gbre, Türk -
Suriye hududunun tesbiti için de 
-0nradan Türkiye ile Suriye ara m· 
da müzakere yapılacaktı. Bir Tüı k· 
Fran ız crkanıharbiye anla'.;ması da 
bu muahedeyi tamamlıyacaktı. 

Fa1mt. bu anla,ınanm da tatbikiıı 
d:! 'c tehirinde ihtilaf çıktı ve e· 
çim huzırlıkları için Sancağa gidcıı 
ın·llcdcr cemi) eti komi yoııu ılc 

-r ... kiye ara ındaki müna ebat son 
clerec.! müşktil bır vaziyete girdi. 
Seçim için li teler asıldığı esnada 
• ıcl if"tli hadiseler çıktı. Bu vaziyet 
l'urJ... - Fransız münasebatının gerı
lu-uı ini mucip oluyordu. O kadaı 
\i \nkar:.ı hukfımetinin, hudulla· 
rının yanı başındaki bir Türk küt· 

ıni mi.ıdafaa etmek bahane::-ile. 
bır gün, kuwete müracaat ederek 
alnız Sancağı almakla kalmıyacağı 

f ıkat ba~lıca Halep ,.e Cezire gibı 
' mamilc Suriycye ait toprakların 
• • .t tamami)etini tehlikeye koyaca· 

ı <>' ':ı eı;, ordu. 

1938 Temmuzu 
a ı 1ac;mnları 

I3J t hlikdi \aziyete bir son ver-

da kalırsa. isti5arcde bulunacağı da 
wzleşiyorlardı. 

1938 temmuzu anla~malan, neti· 
ce olarak, tehlikeli bir )('kilde bozul 
muş olan bir vaziyeti düzeltiyor. 
":..lih,·er .. devletlerinin daima çıkar 
dıkları entrikaların önüne geçiyor 
ve Ankara ile l'aris ara-:ındaki mü· 
na.ebatı normal, hatla her ikisint 
.le emni~·et veren ~artlar dahilinde 
tekrar tesis ediyordu. 

Son anlaşmaların hülasası 

Bul{ün Yunanbtana Ye Roman· 
yaya garanti verilmi~ bulunuyor. 
Şimdiki halde yalnız Yugosla,·ya 
hariçte kalıyor. Bu da, tehlikeli 
komşuları olan mihver devlellerı-

Anlaşmanın faydaları Bu sevinci anla~manm bize temin 
Geçen senenin temmuzunda imza· ettiği seykulccyş faydaları ile izah (La Tribıme dcs ı\

0

0/iomJ.,. 

Danzig meselesinin tarihçesine bakış 
Leh Alman ademi Almanyanın 

onun bundan sonra gireceği 
tecavüz misakını feshetmesi, 

taahhütlerin kıymeti hakkında 

kafi bir fikir vermiştir, deniliyor 
23 haziranda imzalanan anla,.ma· 

lar geçen senenin temmuzunda \'a· 
:ılan anlat-maların mantiki bir neti· 
cesidir ve 0 muahedelerin hükümle· Danzigdm yazılıyor: [dit defalar söylemiş ve kabul et - lerc riayet niyetinde olduğunu bil • sakı ,\yusturya me zle,inde daha 
rinden doğmaktadır. Ağustos sonlarında Alman J\.oe - mi~tir. O zaman samimi miydi, yok- dirdi. scrbc t hareket imkfınlannı temin 

4 temmuz 1938 dostluk anla~ması nigsberg kruvazörünün Danzigi zi . sa Lehistanı uyutmağa ve onu y:ll- 193.3 C):ülünde B~on Von Neu - etmek üzere akdetmiş olduğu anla -
nm iyi bir tarafı \'ardı ki o da bü· yaret ettiği sıralarda 1 Iindenburgun nız bırakarak sırası gelince karan- rath ıle Goebbels ( enevrcde Leh şılmış bulunmaktadır. Almanya bun 
tün ihtimallere uyabilecek derecede Samsonof ve Remıenkamj'ı mağlup m kabul ettirmek gayesini mi gü - hariciye nazırı J. Beck'e aym şeyi dan başka Lehistanla Fran ayı bağ-
geniş bir bitaraflık csa. ı kabul et· edi:-:inin 25 inci nldönümü dolayı · düyordu? tckrarlmdılar. Runun üzerine bir a-' la) an bağları rm aş yava5 ge,·şet • 
mesiydi. Bu suretle. I· ransada, ln· il; Hitler Tamı;nberg'de bir nutuk Biraz tarih ! demi tecavüz mi akı akdine karar

1 meği \C butün şarki A\Tupadaki ha. 
gilterenin bir müddettenbcri yakıı söyliyecektir. Danzigin nazi mah - IIitler iktidar mcvkiine geçtiği sı- verildi \'e Joseph Lip~ki bu nazik kimiyeti temin etmeği umuyordu . 
c.arkta tatbik ettiği siyasete iştirak fellerinde bu nutka büyük bir ehem ralarda Sunday fü,-pres gazete.si mu- meselenin müzakere i için Berline llitle,. p-ızarıııda Danzıg mesele -
• 
.. tmiş oluyordu. mi yet verilmektedir. Alman Baş\ e- habirine Yerdiği beyanatta harici gônderildi. . inde bulunan hal ~ki inin mu,·ak -

13inaenal•w"' hu anlaşma, son de· kili sadece söz sö\'lemekle iktifa e • ;iya etteki hedeflerdt•ıı birinin Dan~ Bu mahir diplomat mi ak metni-, k:lt o!Jui•unu bilen Ya~va hükfı • 
··anlan muahedl'ler için müke'TI decek,e, tabiatile,· bir ~ey olacak de- zig ile Pomorze'nin ilhakı olduğu • ne son d"'rccede mühim hukümlerl meli me ~leyi kati :•kilde ve Yer

me! bir hareket nokta ı te5kil edi· ğildir. Hudut taşlarına nutukların nu söylcmi,.ti. koydu. Bunlardan biri her türlü a - c:ai:1t'~ muahec!esinc dayanarak de -
rordu. yer deği::tirtmediği malum! Lehi:::tan buna. Danzig limanı razi taleplerine yolu kapıyor. ikin - gil dqı., ..: . .!an doğruya Lehi tanla 

1\1. Gcorge Bonnet ile Suat Dava~ Danzigcr Vorposte>ı gazete i medhalinc hakim Vestcrplatte'dcki cisi fıkid taraflardan biri i, ihtil.if - ,\lına~·.c. ara~ınd::ı bir anlaşma ile 
!~rafından Quai d'Orsay'da imzala· "Danzigin Almanyaya dönii-~ü mu - kuv\'etlerini takviye etmekle karşı- !arın halli için harbe baş vurduğu ı:öktind<?n krc:;p atacak bir itılfıfın 
nan mii~terek beyannamede iki hü· karrerdir. Bunun tarihini llitler te:ı- !ık verdi ve Berline Alman hükft - takdirde misakın keenlcmyckftn sa- c a laı ım birk&ç defa ortaya koy -
':um"tin giric:tiı- 1 ... ~: t"1~1····1 ... r buı bit edec('ktir . ., diye yazıyor ama bu metinin hakiki maksatlarının ne ol- yılacağını kaydediyordu. ma~a teşebbüs etti. 
rian ev\ el Türkiye ile İngiltere ara· bir hatadan ibarettir. Bitler tek ba- du!hınu sordu. Bitler 2 mayıc:; 1933 2G !1ı0n kanun 1931 de imzalanan Lehi tan :lnlaşma yolunda çok i -
.ındah; anla~manın -ı:·:ıiydi. Bu c:u· şına böyle bir karar veremez. Biz - de Lehistamn Beri in orta elçisi bu mic:ak. Lchistanın ar~zi tama - leri gitmeğe daima hazır oldu. Dan. 
,.etle. Türk - Franc.ız ve Türk · ı.n zat keı.ufüi, I.t•h'..;;tan içiı~ denize ~rıV~·~>e~i'.ye cevap \'ert'rt.·~ ı\lm:ıı.ı ~ti miycti aleyhine çeHi!m:,. t\lm::ın zigtle Leh - ı\tman müsttrek hMıi • 
giliz melinaseb::ıtı bugiin tnmamılt· bcst bır mahrccın hayatı ehemmı - kumctının muhahcdelerın kenclıı;ı müc.ıdelt'c:ine ~on wriyorclu. rniycti te~isini hile teklif etti. Bu -

muyazenede bulunuyor, ye Akdcnizyette hir mesele olduğunu müte:ıd-lne tahmil ettiği her türlü taahhüt • Almanyaya gelince, onun bu mi- (Denunı 14 iincü<lc) 
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günkü cehennem hayatnnızı ona 
borçluyuz. İçimizden hangimiz da
ha. evvel karaya. inerse bu dişinin 

n 

•• •• 

• 
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U Ç gemicllcr 
mck için dişlerinden 

meyhanesinde 
tırnakların- hakkından gelmeğe söz versin. Sen 

kenarda masada oturan 
sarhoş bir mU.şteri l!kırdıları güç
lükle tel&ffuz ederek hizmetçi kı-

za: 
- Bana bir viski daha getir, di

ye kekeledi. 
Hizmetçi Anny bu adama çekin

gen gözlerle bakıyordu. Beşinci vis 
kisini ısmarltyan bu adam sarhoş-
u. Fa.kal Anny rıhtımdaki bu mey

hanede ondan daha çok içen müş
teriler görmUştü. Hayır, Anny ona 
sarhoş olduğu için böyle çekingen 
gözlerle bakmıyordu. Yalnız ma
sanın Uzerine dayadığı iki bilyük e

le gö1Jerini dikmişti. Bu eller çok 
bü~'ilktü. Yamrıyumru idi. Birçok 
yara izleri taşryordu. Vaktiyle bir 
k·aza geçirmiş, bir şeyin altında 

kalıp ezilmiş, paralanmış gı'bi bir 

hali vardı. 
Bu müşteri birincl defa olarak 

bu meyhaneye gelmiyordu. O bu
raya. müteaddid defalar gelip git
l?iliıti. Her defasmda bir kenarda 
c!turmWj ·ve viski kadehlerini biribi

ri tüstüne boşalttıktan sonra göz -
le-rlni bir noktaya dilmı.iş ve düşün 
ceye , dalmıştı. Hep dalgın görünen 
bu müşteri yalnız meyhaneye bir 
kadın girerse başını kaldırır, ona 
L tlcar ve tekrar ayni dalginlık içer-

sıne dilşerdi. 

I<'akat bu akşam onun her ak -
şamdan fazla 1çtiği nhiliakkaktı: 
Hesabı 1CaÇırm.Işa beriziyordu. Ve 

beşinci viskiyi getiren hizmetçi kız: 
- Neredeyse masanın . altma yı

•. lrcak!. diye düşünüyordu. 
Onu 'rahatsız eden şey bu ihti

mal değildi. O masanın üzerine ka
dehi bırakırken elinin bu korkunç 
ellere dokunmasından korkuyordu. 
B~"'dikka.tle kadehi masara bttakır
ken o korkunç elin yattığı 'ınermer 
d;;ı. ka.lkıp kendi bileğine doğru 

dan arttırarak para biriktirmişler _ 
di. 

Londraya ilk geldikleri vakit de 
onlar büyük bir gayretle çalışmağa 
her şeye alaka duymağa başlamış
lardı. Fakat günün birinde yolla
rının üzerine çıkan maceraperest 
bir kadın El.ise, bütün hayatlarım 

alt üst etmişti. Onun peşinde se -
fahatin en alçak basamağına ka -
dar alışmışlardı. İflas etmişler, on 
para.sız kalmışla!', içtimai sefaletin 
en sonuna kadar düşmüşlerdi. Bu 
şey onların bir gizil kumarhane -
den koğulup atıldıkları geceye ka
dar devam etmişti. Burası rıhtım
da bir yerdi. Kapıdan çıktıkları za
man karşılarında bir dar ağacı gör 
müşlerdi. Ve onları kapı dışarı atan 
adam, eliyle dıı.r ağacında asılmış 

olan adamı göstererek: "Siz de bu 
gördüğünüz adamın akıbetine uğrı
yacaksınız, köpekler!., diye bağır_ 

mıştı. 

Bundan sekiz gün sonra da ken
dilerini alacak yüzünden hapse 
mahkum cttirm:Ş ve hakimlere 
borçlarını ödemeleri ıçın, onların 

Royal Navy'ye gönderilmelerini ve 
onlara gönüllü bedeli olarak veri -
lecek paranın alacağına mahsuben 
kendisine verilmesini istemişti. On
lar mı bahriyeli olacaklardı? 

Denizden o kadar uzak memle -
ketlerinden gelip de onlar mr bah. 
riyeli olaca!L · ·T? Onların denizle 

ı. 

ne alakası va •• ? 
Fakat muharebenin açık bıraktı

ğı boşluklar için yeni adamlar 18.
zun değil miydi? 

~ yaklaştığını görünce acı bir fer -
y;t kopardı. Fakat sarhoş müşteri 
b~ feryadı işitmemiş gibiydi: Bile
ği da.lia sıkıyor ve kIZI bardağa doğ 
nı eğilmeğe mecbur ediyordu. 

Bir fahi.ljenin aşkı ve bir gizli ku
marhane sahibinin arzusu üzerine 
John'la Jack bir sabah kendilerini 
bahriyeli olarak, kendileri gibi ek
seri.si hapishanelerden toplanılmış 
serseriler, eşkiyalar arasında buL 
du1ar. Royal Navy'nin bahriyelile
ri hep böyle toplamlryordu. Hakim 
ler bu serserilerden bu şekilde kur 
tulmaktan memnuniyet duyuyor -
lardı. Onları gönüllü olarak gemi
lere yazdırıyorlardı. Bu bir nevi 
kürek cezası gibi bir şeydi. 
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- Bak... Bak görüyor mU.Bun? 
- Bırakınız beni bir şey gönnü-

yonun. Hic;bir şey görmüyorum. 
- Görüyorsun ... Nasıl görmüyor 

sun? Evvela ge!llşleyip sonra sıkı_ 

lan şu .hl!-1kayı .. : Şu halkayı ... 
- Görmüyorum. 

O görmüyordu. Fakat sarhoş 

John Davies bardağın içinde bir dil 
ğüin. görüyordu. Bu halka 1798 se
nesinin 12 inci mayıs gününün sa
~mda bir şafak vakti biri şıı.ku
li ~biri ufki iki direk arasında sal-' .. 
!andığını gördüğü düğüme benzi -
yordu. Evet, daha sabah olmadan 
güv~rteye çı)tmış1 yerlere yatmış
tı. Ve ufuk ağardıkça siyah bir i
pin uçunda .bir düğüm seçilmeğe 

başlamıştı. 

O, yerde yatıyor, başka bir şey 

g5rınUyor, hiçbir şeye bakmıyor, 

yalnız. t>u dtiğUme bakıyordu. Çün
kü geminin çanı çaldığı vakit diğer 
arkada.şlan gibi o da elleriyle bu 
düğUmü, kendi en sevdiği arkada
§ınm boynuna g~irecekti. 

Çeneleri sıtmalı gibi ditıleri biri
biril!e c;arparak korkulu gözlerle i

pe ?akıyordu. 

Tesadüf iki arkadaşı biribirinden 
ayırmadı. Ayni gemiye düştüler. 
Askerliklerini de ayni şekilde yap. 
War, ayni felaketli ve azablı gün

leri g~irdiler. 
Eli.se yUzünden aralarında bir 

kıskançlık olmuşsa bile onu da u -
nuttular. Fakat şeamet onları unut 
matlı. Arkalarından denizleri a.'ja
r:lk onlara yetişti ve geminin için

de onları buldu. 
Gemilerine fahişelerle dolu olan 

ba.~ka hir gemi yanaşmıştı. Adet 
böyleydi... Uzun yolculuklardan 
sonra kumandan gemicilerin gemi
ye kadın almalarına müsaade edi -

yordu. 
lı,te bunların içinde Elise de var

dı. Jack·m karşısına gülerek dl.kil
miş ve ona: "John Davies nerede?" 

diye sormuştu. 
Jak ona sırtını çevirerek yanm. 

dan uzaklaşmış, fakat yine daya -
namamış, on dakika sonra arkada
'Jinı aramağa çıkmıştı. Arkdaşı o
radaydı. Ağzında bir pipoyla bir 
ltenarda duruyor ve ileriye doğru 
bakıyordu. Elise ona gelmiş, onun-
la beraber bulunmak istemişti. Fa 

B UNDAN günü glinilne tam kat John Davie11 onu koğınuştu. Ve 
bir sene evvel en iyi dostu ııimdi kadının baska bahriyelilcrlc 

olan Jak Greyi idam etmişlerdi. yapmakta olduğu rezaleti sot::ukkan 
BütÜIL gençlik senelerini beraber lılıkla seyrediyor ve dişleri arasın 
geçirdiği arkadaşı mahpus bulun - :lan: 
duğu geminin anbarında idam 2'aa· - Ne giizel bir ka.Jt;ı!; ! diye ho· 
tlıM ~ murdanıyordu. 

6 dar Jdlçük k'5yferlnf beraber Jack'ın reı:.gi sapsarıydı. 

~kedem bUyük şehre tahsile git - Evet, pek güzel diyerek ark:ı-
~lerdl. İhtiyar 1Jabaları zengin daşınrn kolundan tuttu. 

l· - Ailelcrim;zin ülasını \'C bu 

yemin eder misin? 
- Yemin ederim. 
- Ben de yemin ederim. 

1 6 N~an 1797 de gemilerde 
isyan çıktı. Jack Groy işi i

dare etti. İsyan muvaffakıyetle ne 
ticelendi. J ohn Da vies: 

- Hakiki bir şef! diyordu. 
Arkadaşları: 

- Hakikaten 
alkışlıyorlardı. 

bir şef! diye onu 

Amiral murahha:3larm elini sıkıp 
onlarla anlaştıktan ve Jaek Gray 
büyük bir muvaffakıyetle gemiye 
döndükten sonra. yine eskisi gibi 
mütcvazıdı. Arkadaşlarının alkı~la.. 

rmdan kaçıyordu. 
Bundan birkaç gün sonra karaya 

inip tekrar gemiye döndüğü zaman 
o tamam.iyle değişmiş, bambaşka 

bir insan olmuştu. Yeni bir namus · ·ı 
suzluğundan, şerefsizlikten muz -
tarihmiş gibi ortadan sa.klanmağa, 
çtlgın gibi alkol kulla.nmağa ge -
miciliğin zahmetli hayatından kork 
mağa, mazeretsiz itaatsizlik yap -
mağa başladı. John Davies arkada
şındaki bu değişikliklerin sebebini 
kendi kendine soruyordu. 

Onun asıldığına şahld olduğu için 
mi? Onun itirafatmı dinlediği için 
ıni nedir? ... Bir ip dilğümU arka _ 

bir kat'iyyet kesbediyordu. gemiciler, elleriyle asmağa razı ol- mlş ve haşladığı i~i ihmal etmiş ve 
Evvela bahriyelilerle, büyükleri ınazlarsa gem.iyi topa tutup batıra- lU suretle arkadaşlarından on kişi-

arasında bir anlaşma olmuı;ıtu. Fa- caklardı. ıin ıdamma sebeb olmuştu. 
kat muvakkaten .. Sonra. büyük şef Davies, zabitinin sesini hala ku- Yeminine sadık olmıyan bu ar -
amiral Jasvis işe müdahale etmişti. laklarında duyuyordu: i:adaı:;a layık olan şey ölüm değil 

İsyanda önayak olanların hepsinin - Davies, idem mahkumu arka· ıniydi? İpi elinden bırakmıyan Jon 
idamına karar verilmişti. Tabii daşınız sizinle hemen görüşmek is- .ırl~ada!Jarına: 

Jack Grayda ayni akıbete uğrıya - tiyor. - Haydi çocuklar! 
caktı. Gemilerinin kumandanı 3.mL Jack, itirafotta bulunmuııtu. Son Diye bağırmıştı. Yemden çıplak 

smdan güneşin doğuşunu seyretti- rale giderek kendi gemicilerinin ra bu iki solgun yüzlü erkek biri. ayakların dar ağacına doğru yak-
ği gündcnberi o kendisine malik 

dfrğil .• ' ... 

kendi elleriyle o arkndaşlar~nı as
mıyacaklarmdan korktuğunu söyle-

Evet, o millhiş günde güneş ylik- mişti. Fakat bUtlln harb gemileri o 
seldikçe feci hakikat daha bilyük gemilerin etrafını sarmıştr. Onu 

< 

- Kart vizitlerdetı tasarruf iç f tı bu usulü. buldum. 

Anneciğim neden bu htyke il desteklcml!;ler böyle? 

birinin kolları arasına atılmış. ö~ 

püşmüşlerdi. Orada bulunan bir a-
dam, sonradan, bu son kucaklaş
madan evvel John'un bir adrm ge. 
ri çekildiğini ve bir an tereddüdden 
sonra arkadaşile öpüştilğünil anlat
mış,tı. 

Yine bir gedikli sonradan anlat
mıştı: Mahpus arkadaşından ayrr -
hrken şu sözleri söylemiş: "Ben 
ettiğim yemine sadık kalma.dun. 
Sen bana benzeme . ., 

Sekize beş kala, dört ttifekli ne_ 
ferin arasında mahpus güverteye 
getirilmişti. Onun yüzünde büyük 
ve tatlı bir sükfı.net vardı. Bir şey
ler mırıldanarak kuvvetli ve metin 
adımlarla ilerliyordu. llk önce o
nun dua etti~ini zannetmişlerdi. Fa 
kat sonradan şarkı söylediğini an
ladılar. Gemicilerin şarkısını söylü
yordu: 

"Selam size gemici kardeşler! .. 
Bunu söyliycrek arkadaşlarının 

laşıın sesleri duyulınu§tu. Ve Jakın 
vücudu direğin +a tepc\ine kadar 

yülrnelivermişti. 

Gök bulutsuzdu. Ve amlral Yar -
mis dürbünle idamın bütün tcfer -
rüatmı seyrettikten sonra yanında 
bulunan yaverine: 

- Disiplini kurtardık. Artık öğ
le yemeğımizl yiyebiliriz! 

Dedi. Marlboroug'un güv~rtesin_ 
de bir gemici kaah elleriyle yilzUnil 
kapatmış, hıçkrrarak ağlıyordu. 

B U akşam John'un vaziyeti 
tıpkı o akşama benziyor. 

Neredeyse ağlıyacaktı. 
Kendini o sabah duyduğu ıstırab 

kadar kudretli bir ıstırab içersinde 
hissediyor. O:ıun kederi biraz da 
bu gilne kadar Jakın intikamını a
lamnmalttan doğuyor. Müddeti bi -
tip terhis olduğu, karaya indiği 

gündenberi Elisc'i her yerde, şeh
rin en kötü ve müstekreh muhit . 

:uasmdan ge<;miş, dar o.ğacının ö- !erinde arıyor. Günün birinde bu a
·ıünde durmuştu. di kadma rasgelcceğinden emin ol

Bir top sesi ~arkı sesini boğ - duğu i<;in bu meyhanelere devam 
muştu, Ve çıplak ayaklar dar ağa- ediyor. 
cma yakla~mrştı. 

Jack Gray'in ,·ücudu ha.Yada bir M eyhanenin kapısı açılıyor. 

'ln sallanmış, ve yeniden yere do~- !çeriye yeşil gözlti güzel 
ru inmişti. Onun arl<adaşlarmdan bir kadın giriyor. Kapmm önünde 
,ok fazla bir şey istenilmişti. Ar- duruyor, birini aranıyor. Sonra d.ı

'cad:ışları kaçıyorlar, bunu yapamL 1 şo.rı çıkıyor. Jak sakin, sakin ye_ 
yorlardt. İpi gcvşetmiı;lcr, vücut rinden kalkıyor ve bu kadını takip 
vere dü~müştii. Yandaki g-emil~r - ederek rıhtımın dnr sokakalnnın 

len birinin kumandanı: slsi arasında kayboluyor. 
_ Ateş!... On dakika sonra tekrar meyba-

Kuınandasını vermeğc hazır bir neye geldiği zaman sarhoşluktan a-
- Yanum o he~· kel değil, biıc misıılir gelt>n silifı~r... Ziyafette 1 · M 

baldeydi, Fakat bunu yapmadan yı mış gıbi blr hali var. asaya o
o kada.r kmdinclen ~eçmlı, ki bir türlü kendisini soyup ~·at.ağma. ya.
tırmağa rnU\'affak olamıuru~Iarl.. - Fransız karilutiirli -

onlara seslendi: turuyor ve Anny'ye bir viski daha 

- Haydi durmayınız... GönnU- ısmarlıyor. 
Ve yarını sat sonra iki polis meyor musunuz? Haydi diyorum si -

1e! muru kendisini tevkif etmek için 

V.. d t k .. 
1 1 

_ meyhaneye girip: 
ucu c rar yu tse mege başla-

c::t ç·· k" J , · . li d b - Yan sokakta sapında Jack 
nı., ı. un u o.ın ıpı e n en ı _ ı ., . . 
·a"....,am t B' I . - urav ynzılı b:r bıc;akla kalbı de -"'" ış ı. ır'lz evvc ıp aşag" · 

1 Ju .. e k 11 · ·ı . 
1 

.ilmiş kadını öldürmek zannı altın-
§ r ·en e en ozı mış, parça r.ıı - J 

ı fa ı:i::i tcvldf Pdh·oruz ! 

l ırn, fakat o ipi bırakmamıştı. Çün· D ··~· · •t· onlr>.t"I .. . • _ cc ıgı zaman da ı ıraz::rz . 

1 

;u :::o:ı rn.van hıırehetı 1dc oyna ıı:., 
.ı'..ip 0di:or. 

·ollc :ı il: s::!t bir me\':.ie cıl:mış o -

-----~ ~ ~~ ~ ~--- ı' :ın bu ar'.~::.:.lnş. \"ine kirli. bir ar.kır: j o ~i gli:ı sonra rl-ıtrmdıı. kurul-
~~~ ~~~ ~ - ·:ın~:!ine ~"1:rnrl~!"r·:c; ~ıılunıı~·~r · ı mu;; üç dar ::cıcr.;•rn sonun. 

'--~ '. ~ ~ ...._=-----"" ~ j lu. For~!lmudda!o bir c:;Icnce ızi - ·usunda sallanan J~ek bir kadını 
~~ ~ 1 · ıinde Elise'i bulunca yeminini u- cıcvm!ş, bir k2.dını haysiyetini, şe -

1 
:ıutmuş, onu koll:;.rı arasına almış. refini, istikbalini r.ıahvedecek ka -

- lloyır imdat islemiyornm. Kol saatimi çıkarmağı ımuttuğum yeniden ati kafasmn hakim olmuş- dar sevmiş olmanın cezasını öde -

için böyle yaptım - Fransız karikaUrü - tu. Bu aşka kendini yeniden ver - miş bulunuyor. 



a 
ı 

b 
n 
ıı 

Hı 
.eı 

rn 

/\ 
a. 
e ı 
ini 
Ü 

hıc 

~l!r 

•g~ 

r:ın, 

n-,n 
Uru 
!r a 
in ı:: 
ldd 

t a1ı. 

ırçok 

Y~urı 
·ree L 

Andre Maurois, Oklahoma yerlileri arasında l Orman insanları arasında: 50 

"Hizmetçinizle ya evlenirsiniz, 
yahut onu geri yollarsınız!,, 

Tulsa şehrinde bir iki ayın içinde servet 
elde e(;:ienler, servetleri eritenler var 

YAZAN L.: Busch 36 Yılım vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyalll 

Esrarengiz bir ilacı çocuklarının kanlarına 
şırınga etmekteydiler 

Bunu her sihirbaz bilmez ha!.. 
!htiyarlar bilirler! .. 

vet şırıngalaı ına atletmek doğru <>· gorunen bu ha:·cket ülunialarda 
lur, zannındayım. çok büyüktür. 

Tulsa'nın 
canlı nayaleti 

AmeriMla. bir seyahat yap
mış '\'"C ıuhtelif yer1crde kon
fern.ns1f Yermiş olan meşhur 
Fransı romancı ,.c muharriri 

AndrcMaurois, seyahat inti
baları naklederken Kızılde. 

rilile arumda gördüklerin· 
dene ba.h'!ediyor. 

-~;ı 
~ 

~ ~ 

- Peki buna neden (Kutbal) di
yorsur uz? 

- Çünkü bu bal erkeklere gayet 
kuvvet verir, cesur yapar, bizim U· 

lungalar çok kuvvetlidirler. 
- Bunu biliyorum!.. P.eki bu ba· 

lı çocukken kanınıza nasıl karıştı -
rıyorsunuz? 

Ulunga1arm gayet garip ~eylerın- Onlar e3aı:;en çocuk doğarken de 
den birisi de ibadetleridir. tükürürler. Tükürmek suretile, na • 
Vakıa tabii tohumlar denilen ipti .,ıl kendi ağızlarından kolayca tük

dai insanlarda henüz ibaciet r;krı rük çıkar:;a, çocuğun da öylece ko
tam bir surette tc~ekkül etmemiştir. !aylıkla doğma,.ını temenni ve tes • 
'.\1alumclur ki ibad . t ' enbolik bir ma hil etmış olurlar!.. 
lıir~t arzeder. Se:1bolik mabutlar Güneş de her gün ana~ınm kar • 
senbolik bir ~urette tatmin edilmt>k nından doğar!. Doğarken onu gören 
tikridir ki ibadete müncE>r olmu~ - her Ulunga tü!;:ürmek suretile bu do 
tur. &ru':iu kolaylastırmağa mecburdur! .• 

flterikan yerlllerlnin me
ral bayatlan ha.kkmda tür
lü ey ya.zılmı~ Ye a.nlahlmış. 

tı Fa.kllt onların arasında en 
sı bulunmuş olmak !ödatiy· 
7Andrc Maurois'nin anlat • 
.dan _şüpheııdz büyük bir 
ıymeti haizdir. Bu itibarla, 
a.zıyı nakletmt"yİ faydalı bul· 

Meğer ]ohn Stink ölmemı ş, ağaçtan iniyor! .,, 

- Sihirbazlar, çocuklar söyledi -
ğim mukaddes ormana çekildiklerı 

zaman birkaç defa bu balı kanları 
na karıştırırlar!.. Bunun çin çocu • 
ğun kolunda bir damarını yararlar. 
oraya bu koyu balı bağlarlar .. Da -
mar o balı içer!.. Bu suretle kanma 
kuvvet balı karışır!.. 

Halbuki iptidai i ıı ·,anlarda henüz Eğer tükürmiyecek olursa hem <>
>en: olik mabutlar yoktur. ibadet de nu do~uran büyük cin (ul:>i-bahuri), 
büvük cinlerin ~erri:ıden korunmak ya hürmetsizlik etmis olur ki bu cin 
içi~ aynen in<:anlara yapılan şey _ dl.ınya anadan ba~ka bir şey değil • 
'erin onlara da yapılma<;ı şeklinden dir. Hem de güneşin o gün doğ -
ibarettir. Yani na<;ıl ki itiyatlı bir maması gibi bir felakete sebep ola • 
adama kar~ı onu memnun etmek i- bilir!.. 

Juk. 
ı-ıferans vereceğim yerler ara

sw Oklahoma ismini görünce o
ra garip şeylerle karşılaşacağımı 
z:tetmiştim. 

Jte şimdi Oklahomanın Tulsa 
1rinde, bir otelin on altıncı ka -
dayını.. Pencereden bakıyorum: 

• ufukta Fransanın Ronen tepelc
ne bcnziyen tepeler var. Sonra 
umlu bir nehir. Arkansas nehri ... 

3üyük bir fabrika, "Mid Continent 
Refinery,,. Baharın tatlı yeşili iL 
zerinde göze çarpan kırmm damlan 
ile alçak alçak evler. Parlak mavi 
boyalı köşkler ve her tarafta, bah
çelerde, meydanlarda, binaların et
rafında safı harp şeklinde sıralan
mış binlerce otomobil. 

Tulsa büyükbir şehir. Nantes ve 
Ya Le Havre kadar bir nüfusu var. 
Fakat planı hiç te bizim bu şehir
lere benzemiyor. Göklere ba.5çek -
miş bir binanın teşkil ettiği merkez 
etrafında "Eski,, Tutsa var. 

Eski (}edikleri, daha otuz sene
lik şehir.. Burasmr adi evler, 
benzin depolan, lokantalar teşkil 
e<iiyor. 

Bunun etrafrnda oturma mahal
lesi. Burada bahçeler içinden ye. 
ni ve güzel kır evleri yükseliyor .. 
Bahçeler, parklar o kadar çok ve 
geniş ki insan hayrette kalıyor . 

alıp boş topraklan işletmiye çalı -
şanlara verince Tulsa büyüdü. 

1894 de yerliler barut depola. 
rmı havaya uçurmakta devam e
diyorlardı ve şimdi otelin pcnce -
resinde gördüğüm şu karşıdaki te 
peler eşkrya doluydu. 

190 5 de şehrin hakimi, petrol 
kuyularının cazibesine kapılıp 

Tulsaya gelenlere, yanınız.da ge
tirdiğiniz hizmetçi kadınla ya ev. 
lenirsiniz, ya geldiği yere yol
larsınız, diyordu. Bu suretle, şe

hirde evlenenler çoğaldı ve 1901 

de bin kişi olan şehrin ntifu<;u 
1905 de yirmi bini buldu. Bugün 
ise 150 bin .. 

Bura.da bir iki ay içinde servet 
elde edenler var, servetlerini art. 
trranlar da var. Biri, bakıyorsu • 
nuz, on milyonlarca dolar kıyme -
tinqe petrol buluyor; biri de l.ıu 

kadar bir sermaye ile gelip iWi:i 
ediyor, mahvolup gidiyor. 

Henüz kırk yaşında bile olmı
yıın ve bir yerli köyünde mucize 
i•e mey.dana gelen bu şehrin bu. 
günkü 1939 senesinde bir mimari 
şaheseri olan büyük bir kilisesi, 
n">Üt~adiycn işliyen bir tayyare 
meydanı, iki bin talebenin okudu-
ğu bir üniversitesi var. 

Golf sahalarında, elbiselerini 
Pariste yaptırmış. fakat damarla
nnda bu topraklan işleten ilk Av 
rupalılann kanma karışnuş A
merikan yerlisi kanı taşımakla gu. 
rur duyan güzel güzel genç kadın 
Iar Joyce'den Claudel'den bahse • 

Fransada, bir f;ehir civarında bir ciiyorlar. 

Tulsadaki ahbaplarım: 

- Yerlileri görmek ister misi
niz diye soruyorlar. 

Ulunga reisinin verdiği bu izahatı 
son derece hayretle dinliyordum. 
Anlaşılıyordu ki lJlunga sihirbaz -
lan, belki kendilerinin hakikattte ne 
olduklarını bilmedikleri bir takrm 

çin yapılan c;cyler, ziyafet vermek, Ulungalarda ay doğarken de ka • 
5erefine dansetmc-k. ~arkılar söyle • dmlar tükürürler. 

- Tabii ,diyorum, yerliler var 
mr daha Amerikada?. 

mekten ibaret<:e ')~rlerinden korunu Demek ki, aşağr yuka.n, gilrH!o 
!an büyük cinleri de menun etmek :.>rkeklerin, ay da kadınlann ma -

maddelerden yaptıkları esrarengiz için aynı ~eyler y<lpılır: Kurban ke-
- Şuracıkta, Pavhuskada, O- b ·1 b b · · · ir ı acı u asıt ve ıptıdai usulle ~ilip ateşte kızartılır. Şarkılar ~öy-

sageler aşiretinin s_~n. efradr bu. çocukların kanlarına şırınga etmek- !enerek hep birden dan~ileerk 3 -

budu gibi bir mahiyet almıııtır. U .. 
lungalarda kadın, cemiyetin teme
li ve adeta gayesi olduğu için er .. 
kekler yalnız güneşe ibadet ediyor, bnuyor. 1871 de hükumet Kan- t ·d·l B l 1 k.k ,.. · ı . . e ı l er. u şırınga arın ıa ·ı ·aten vinler yapılır. Bu ayın er aym za -

sastakı topraklarını para verıp f d 1 ld v .... 1.. d D · . • • . kadınların olan aya lr.arl§malc ce -
_ OkJ h d ay ar o ugu goru uyor u. e - manda dını ve c;ehvarudırler. aldrgr zaman onlara a oma a . .. . , saretl bile gösteremiyorlar! .. 

"yedek,. bir yer a ayırmıştı. Son- mek kı vucuda şırınga tesır etmek- Vakıa Avustralyalılarda bir dere- Yalnız ayın (bedritam) da dedL 
. d b'J· . . b t ak te ve onları son derece beslemekte ce'-'e kadar sembolik olan ve Çurin - gım"' iz on ı...n!linde civarda bulunan ra, sız e ı ırsınız ya, u opr - .d. 

1 
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larda petrol olduğu meydana çık. 1 ı.... ga demlen, ucuna tuykr l·ag anmı~ (Ubaka) gölünde kadınlı erkekli 
tr ve oradaki yerliler birdenbire Bu suretle vücutlannın dahili gud mukaddes bir de.~neğin ve Ameri -
zengin oldular. deleri kuwetlenen çocuklar bütün ka yerlilerinde de tütemlerin timsal-

- Bunlar ayrı ayn kimseler mi hayatlarında birçok normal insan _ leri olan bir takım yan hayvan, ya-
yoksa bir aşiret mi?. 1ardan pek farklı olan cins bir km·- rı nebat Ye yarı insan tahtadan o -

- Aşiret. Bizden evvel onların yete sahip olabiliyorlardı. yulmuş şekiller Yarsa d.ı bunlar tam 

çırılçıplak göle girip yıkanıyorlar!. 
Bu, temizlik arzusile hiçbir all

kasr olmıyan bir adettir. Ay ışığı-
nm aksettiği gölün içinde yıka.n -
mak suretilc bizzat ayın içinde yı
kandıklarma itilc:ııd etmektedirler. olan bu melkette, yerliler ma - Ulunga reisile bu muhaveremiz bir mabut mahiyetinde de~ildirler. 

d · 1 11 · ti b 1 ·b d Bu suretle kadınlann perisi olan encı sayı ıyor ve ma an aşıre c- bu suret!edir ki kabile adamları _ Sonra, un an ayrıca ı a et o -
· k' 1 d b. 1 d ayın içine girmiş ve ondan aşk tıL rınc mensup ımse er en ır mec- nın ölmüş kadınlarının dahi rüya • iunmaz. Yalnız mukaddes gün er c, 

lis ile buradaki hükumetin bir mukaddes ayinlerde bunlardan ba - srmlart almış oluyorlar. 
da ziyaretlerini kabul edecek dere- Filvaki lJbaka ı;ölUnde yıkana.n-

müme:>sili tadından idare edili -
yor. Bugün Osagclerin, iki milyar 
frankta fazla bir servetleri var ki 
bu para onların hepsinin müşte • 
rek malı. 

- Ne kadarlar?. 
- Osage kanından olanlar üç 

bin kişi kadar, fakat halis Amefr 
kan yerlisi kanından ancak iki, 
üç yüz kişi var. Aşireti teşkil \!

m:lc bitmez tükenmez cinsi azgın _ zrları iı;tirak ettirilir. k . • , __ , 
~ larm e sensi bekar A..1.2'J&r ve er -

lıklarımn esrarını halledebiliyordu. Halbuki Ulungalar güneşe adeta keklerdir. Çoğu da &şıktırlar! Ek _ 

Hadiseyi bu şekilde Hansa anlat· ibadet etmektedirler. Fakat bu iba- seriyıİ. gölün kenarında. (Via) de
trğım zaman Hans pek çok hayrete det son derece gariptir. dikleri yaylı ve iltl telli inleyici ya. 
te dü§tü ve: Ulunga~ar sabahleyin tam güneş nm keman çalgılariyle ka.dm erkek 

- Kaptan!. !ster misin, biz de şu doğarken dışarıda bulunup da gü - dans ettikten sonra çınlçıplak bir 
kuwet bal~c kanımıza şırınga et- ~eşin doğuşunu görecek olurlarsa halde göle atlıyor ve uzun müddet 
tirelim mi? ayakta olarak ona doğru döner ve gölde kaldıktan sonra tekrar çJkı-

Dedi. tükürürler!.. yor, yine dans ediyorlar ... 

dc-nlcr ve serveti ellerinde bulun. Maamafih, Ulunga sihirbazları -
duranlar bunlar. Güze levleri var, nm kuvvet balı dedikleri bu gariı: 
köleleri var, mükemmel otomobil- ek:;irin bu kabileye böylece mühim. 
!eri var. Aşiret reisi, ailesi ve bir faidesi olduğu gibi, zannederim, za. 
iki ihtiyar müstesna olmak üzere, rarr da ol<;a gerektir. Nitekim bu 
hi~bir artık mill kıyafetleri ile gez 
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k~bi.le a?~mlan~ın fevkalade çir _ 
mıyor. kınlıklerını ve ,•ucutlarının hay\'a -

Tükürmek mütekamil insan ce - Fakat geceyansmdan sonra va -

miyctlerinde alelümum hakaret ıla· 

de eden bir harekettir. 
Halbuki Ulungalarda bu bfüıki , 

hürmet ifade ediyor! .. 
Fakat tükürmenin ne gibi iyi bir 

manası olabilir? 

kit sabaha yaklaşırken danatan bi-
tab bir hale gelmiş ôlan bu göl L 
badetçileri çift çüt gölün sahille -
rine yayılıyorlar!.. 

Ubika esasen Ulungaların dilin
de (nişanlanma suyu) demektir! .. 
Yani (ni!lanlanma gölü suyu) .. 

(De,·amı 14 ünciidc) na yakın teşekküllerini de bu kuv- Zahiren tamamen manasız gibi 
iki bü:·ük malikane bulunur, bura- ----------------------------------------------------------

Bu suretle bu gölde },kanan A
şıklar manen ve ay peri.sinin Ullı:e.. 

sinde nişanlanmış oldukları gibi 
maddeten lı:aVU3muş oluyorlar! .• 

daki gibi milyarderlerin bahçe şe
hirleri yoktur. 

Tulsadaki zengin evler bana bi
raz, Balzac'm ''Modcste Mignon,,
unda bahsettiği, Le Havre'in 
Gote'in eski hallernii veya Saint 
Malo gemi sahiplerinin'' çılgınlık
lar., mı hatırlatıyor. 

Fakat, bir kara şehri olan bu. 
radaki servet denizden değil, pet
roldan geliyor. Tulsa dünyanın 
petrol merkezi. 

Şehre şu üniversiteyi, şu or· 
kestrayı, şu konferns cemiyetini 
kazandıran hep petrcl olmuştur. 
Burada petrol demek asalet de
mek. Tulsa prensi, buranrn Roc • 
kefeller'i olan, petrol kralı, P .... 

Bu havalide başlıca ı_röz~ çar
pan şey nüfusun şimşek sür'ati ile · 
artamsı. Daha bundan altmış sene 
evvel Oklahomayı Birleşik dev· 
letler hükumeti son kalan bir iki 
Amerikan yerlisi aşiretine, otura
cakları yer olarak göstermişti: 

1882 de M. K. T. "Missuri • 
J{ansas - Teksas) deniyordu. 

M ühendislcri Krikler aşiretinin 
topraklarında bir sol istasyon yap 
nuya karar verdiler. Zira bunlar· 
<lan başka bir kmlderili aşireti 
kendilerinden olmıyanlarr toprak· 
!arına ayak bastırmryordu . 

İşte, Tulsa şehri bu suretle ku. 
ruldu. Şehrin ilk seneleri Ameri
kalıların bugün o pelı- bayıldıkları 
ve arap havalisnii gösteren film -
lerde görülenleri hatırlatıyordu. 

1889 de Amerikan hükumeti ' 
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Biz ulungalarm bu göl ayinlerin
de hep birlikte hazır bulunduk. Zi
ra mehtabda hakikaten ayla dol-
durulmuş bir havuz gibi yaldr.sl&r 
ıçinde kamaşan bu gölün ma.nza. -
ra.'Jı son derece güzeldir. Mehtabda 
;ölün etrafındaki yüksek sailıklar 

adeta sislenmcktedirler. Yani, bu -
rası hemen hemen insanı birdenbi
re hakikatten uzalı::la.§tıran bir rü
ya gölii gibidir. 

Göl derin de değil. 

Suyu da pek serin ve temiz oldu.. 
ğu için biz de dans eden Ulunga
larla beraber göle girip yıkaıı.mtk· 
ta.n kendimizi alamadık. 

Fakat yıkanıp çıktıktan i!IOIH'a 

garib bir hadise oldu: 
Hans ve Buba da ortadan kaybol 

muşlardı. 

Onları aradığımız ,..aman sallcmı. 

salkI.M sarkan büyük bir ağa~ k1L 
mesinin altında birer ulunga kadı
nıyla beraber olduklarını hayretle 
gördük! .. 
. Filhakika gölge yıkandıktan 

11onra insanda şiddetli bir gençlik 
hi9Sinin galeyana geldiği muh&k -
kaktır. Netekim Hana ve Buba da 
bu nefret ettikleri Ulunga. lr.adm _ 
!arım bu gece yarll!ı mehtab b&n -
yosundan sonra en tatlı &eTgililer 
olarak görmüşlerdi! .. 

Bu hal gösteriyor ki bu gölUıı ıu
larmda radio _ aktivite denilen hu· 
sa vardır. Aramızdaki müna.ka.e" 
üzerine duygularımnm !lliddetletı 

1 
mesini buna atfederek iu.h eıde • 

bildik. CDenm1 yar) 
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-4- Yazan: RAHMi YAGIZ 
ancak beş kişi 

- 17 - Çeviren: Fethi KARDEŞ 
Şmit, mahbusta sözlerinin aksU - (19 mayıs çar~amba 1919) görmüs olan iki \iman jandarması-

1ameJini bekledi. Cevap çıkmayınca: Ertesi gün IIaym, mülazim ~mıtı dır. Jandarmalar11 beni yakaladık-
- Söylesenize, dedı. Ne diyor - kendisiyle beraber hapishaneye git- \arı yeri de size ıaritada göstere _ 

Bu kafileden 
sağ kalmıştı 

sunuz? meğe razı etmek için epey dil dök yiın'. Sanırım ki nndarmaları ko .. 
- Hiçbir şey söylemiyorum. An- mek mecburiyetinde kaldı . 1' laylıkla bulabilir niz 'e şehadetie -

latacaklarınız bu kadar mı? Şmit yeni bir delil olmadan hL ine de kı~ınet \'eırsiniz. 
Harbin ilk günlerinde ba.§kumandanlık \'Cka. 

!etinden orduya yapılan bir tamimde hava hizme
tinde vazife almak Uzere tayyareci sınrf~a gö • 
nUllU ay'nlma.k isteyen subayların &e!;ilmesi hak -
kında Enver Paşanın imzasile bir tezkere gönde -
rll.mişti. Tez.kerede: 

"Kadro unun te, "Sll kararJaşbnlan tayyare 
te.,klıatmm zabJtan smıfmdaki noksanların ikmali 
zonnmda mütt&haz Udablre ltbaan artU) i 1.atile -
rlyle tayyareci smıfma nakle talip olan zabitanın 

kUnyelcrlnln tesbltllc, cetnllerinln serian ba kuman 
danlık ' ekalcti ceille lno inba ı zmınında a1ikaclar
lara tebligat yapılması i_ş'ar olunur.,, 

Deniliyordu. Ordu kumandanlıkları, başku -
mandan vekilinin bu emrini derhal kıl'alara tamim 
ettiler. Henüz gelişmiş bit' smtf halinde olmıyan 

tayyareciliğe bilhassa genç subaylar talip çrkıyor, 

:aıJU~ani ve evveller on safta bulunuyor
du. Btfuada acar yUzbaşılardan 40 kadar gönüllü 
isimlerini yazdırdılar. İsteklilerin künyelerini havi 
cetveller çarçabuk umumi karargaha gönderildi. 
Bunlar arasından seçilen 11 k.i§i ilk kafileyi teşkil 
ettiler. Bıışlarmda. Mecdi bulunan birinci kur.ıı lz -
mire gönderildi. Orada talim ve tatbikatlara başla
dılar. 

ÜçUncll ayın nihayetinde de bu kafileden an • 
cak beş kişi sağ kalmıştı. 

Ölenlerin yerine eldeki listelerde yazılı kUnye 
sahipleri gönderiliyor; 11 kişilik mevcut daima ta.. 
mam bulunduruluyordu. Fakat, bu tabii eleme, mu
kadderatın sevk ve idare ettiği ayırma, seçme ni
hayet 4 kişilik ilk kura mezunlarının irntihanlarilc 
sona ermi§ti. 

el hnreketilc lövycyi ve pedallcri muayene etti. - Hayır, bu kadar dtğil ama müşkül i ticvaba giri~menin fayda- Hayın ~a~ırdı: 

Sonra, ön tarafta motörü mükerrer anvalclcrle ~imdilik bu kadarı yetişir. Şimdi si. sızlığmı ileri sürüyor, amirinin b<>~ - Na ıl? Demeho papaz sizdi -
deneyen yuzbaı:ıı Mecdinın omuzuna dokundu. Ha. ,zin bu i~le ala,mmz olmadığını ve- le birdenbire fikrini değiştirmesine niz? 
reket emrini verdi. ya cinai bir makc:atla hareket et - şaşırı~ordu. Bir gürt e\'velki mu • - Biliyorsunuz bie mi? Bra\'o! 

llecdi gaz diığmcsine baş parmağı ile bastırdı, mediğinizi i hat etmeniz lazım. vaffakıyetsizlik bedbinliğini arttır . Evet, o papaz bendir Jandarmala-
motöril nvnnsa geçirdi, dakikalardnnberi c;lurduğu Hadise bir kaza da olabilir. Size mak lazımgelirken o yeniden ümit- rm beni tamyacakl~na eminim. 
~rde vızıldıyan bir eşek arısı gibi uçuşu bekliycn el kaldıran bir düşman a kerine leniyordu. Haftalarca inkarda ıs:aı beni köy papazı sanaı,k evrakımı 
tayyare küçük tekerleklerinin üzerinde koşmağa karşı hiddetle mukabele etmiş ola- ettikten sonra birdenbire _uçlarını ;orma.mışlardı. Bu da·ayet tabii, 
bıışladı. Meydanın ortasına kadar ilerledi, yavaş bilir iniz, bu sırada o suya dü;e · itiraf edheren birçok suçluları sa binaenaleyh onlar için ıüc:amaha -
yavıış tekerlekleri yerden kesildi, 45 derecelik bir rck boğulabilir. Bu takdirde hadi - yıyordu. Tatlılıkla muamelede ısra- kar olun. 
meyil üzerinde bulutlara doğru yükselmeğe, başını senin mahiyeti deği~ir ,·e hiçbir rın mevkufun n ihayet muka\'emeti- ş· d' h .

1 
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göklerin masmavi dcrinlikelıine daldıran iri bir mahkeme cözlerinizden şüphe ede - ni kıracağı iddia ... ında idi. Fakat se- ı;a ım ~d - an al yak~} .e . goz atar
kuş gibi arlfada heyecanla sıralarını bekliyen üç ar- . . b' . · nız gı ıp geme 1çın eaşağı do-

miyeceği içın çok genış ır mi.ı.:a ri bir muvaffakıyet de beklememek- kuz saat yu-rümem laz 
1
·d·w• . 

kadn.~mın gözlerinde ufaldı. Küçüle küçüle nakta- h .1 d k 1 d' tge ıgını 
ma a ı e e arşı a~ır,mız. tey ı. anlarc:ınız Bir c:aat de "1d" 'd 

lııştt... Sti f ('lin nasıl bir adam old~ğu dü. Bununla beraber hiç bcklcmedik- ı kaldı~ . ~tti on saat. Bı 0'~ c 
Binbaşı Klayzçr, imtihan programını seyrüse- şünül~se onu öldüre~n~ tebrı~ et_ - leri şey oldu. Hatta kendisini isticva 12 may~s sabahının saat a1ı~~·~~e 

ferden başlıynrak bombnrdmıanla bitirmek üzere mek bılc Hi.zımdır. Stıfel çırkefın ba ba~lamalannı beklemeden, ewe-ı 1 .. 
,.... uruz. 

hazırlamıştı. birivdi. ulümü herkesi bir beladan ıa. papaz söyledi: 12 b h •.. d 
. . mayıs sa a ayının e ni kili 

kurtarm15tır. Halkın ondan haklı o- -Dün bana Stıfelin 11 - 12 ma- scde ördüklerini size bir. Tayyare 1200 metreye ç1kmca yüzbaşı MecdL 
ye müteakip emirler vermcğc, meydan üzerinde 
muhtelü za\iyelerle dönüşler yaplırmnğıı. bnşladı. 

TUrk yüzbaşısı, binba51 fon Klayzere parmak ısır-
tan bir ustalıkla dönüşleri yapıyor, tayyareyi, s er
keş bir kısrağı hUkim dizgin tutuşlariyle kuzu gibi 
yürüten bir binici kolaylığıyla sağa, sola !;eviriyor, 
kolay kolay her 16vye tutnnyumruğn baş eğme

mekte ısrar eden asi Fokeri oyuncak gibi istediği 
tara.fa eviriyor, çeviriyor, meydanın üzerinde fır 

döndürüyordu. 
Fon Klayzcr; 10 dakika kadar dönüşlerle de. 

ğlşlk yüksPkliklerde uçu§lar yaptırdıktan sonra 
Mecıliyi üstün bir heğenişle alkışladı. Seyrüsefer
den "fevkalade,, numnrnsını verdi, yeni hareketle
re geçti. 

larak şikayet ettiği de malumumuz; yıs gecesi öldürüldüğünü sövlerrıiş · h'tl gt · cd b'I' 1 B !i:. şa • 
. . l' . . h . . v• '") • ı er emın e 1 ır er. u 'ıy~t-

St1fel şehır aha ısını soyuyor, ara- tınız degıl mı. t St'f 1" k t·1· · .. d .. w .. . . . . .. . . e ı e ın ·a ı mı gor ugum1ao:.d 
ca ke ıyordu. Bır ıntıkam veya mu- Cevap veren Şmıt oldu: 'dd' d b'l' · · ., 

· · b" b .. ı·· ı ıa e e ı ır~ınız. 
clafaa hareket1 cına\·etten u u un - Evet. lk' b't b' ·b· ı · · .. .. . . · . .. . ·ı za ı ırı ır erının yuzu ba-
b~şka bır şeydı.r. r~~ydı ~oyleyın, - Bundan emin mLiniz? ka kaldı. Hayrn: 

böyle oldu. değıl 1:11• • - Evet. - Fakat, dedi. Bu yolu bisitıe 
- Ben bır şey bılmıyorum. - Val civarında mı? 'd' elm' ı b 'l' · · ...... b d lı ıp g ı~ o a ı ırsınız. 
Şmit hiddetle yuzunu uru5tur u. - Evet. 

Papaz Gayyard gibi sinirlerine ha- - Pekala. O halde ille beni me\._ - Bisikletim yok, hiç olmade 
kim bir maznun karşı ında hile ve kuf tutmak arzusunda değil;;eniz binme ini de bilmem. Esasen şe, 
oyunun para etmiycceği anla~ılı - tahliye emrimi hC'mcn hazırlayıp im- deki bütün bisikletleri müsadere 
yordu. zalatmız. tiniz. 

- O halde suçlu olduğunuzu söy- - ~eden? Jandarmalar beni yakaladıkları. 

Kazadan '.i1d gün sonra mnstahkem mevki ku -
":landanlığınm emri bir tUrlil imtilianlaM b:ı.~lnmı
·n.n muallim ve miltehassı:s heyetlerini harekete 
cçirmi§; imtihanlara girecek dört subay: YUzbaşı 

• ~inci imtihan hava muharebesine aitti. Fon 
KJ.er, Mecdinin omuzuna dokundu, başını !;evi
re ·eğit pilota l§arctle bir avcı tayyaresine hlL 
cu etmesini bildirdi. 

Iemeliyim. Stifeli, vatanperverane fa - Stifelin katlinde medhaldar bu- man yaya o!duğumu gördüler. za 
aliyetinize nihayet vermek üzere ol- lunmadığımı size isbat edeceğim de ten geceleyin müsaadesiz gittiğin 
duğu iı;in ortadan kaldırdırıız \'eya ondan.. .. _ . . yola bisikletle çık:nak budalalık o. 
kaldırt tınız. I~~r hal.de. c~nlı ol~rak J 11 mayıs gunu eve çekılme ı::aatın lurdu, çünkü bu takdirde devriye -
en son defa goren sız ınız. Bu ıd - den 12 mayıs sabahına kadar na,ıl !erin mekik dokuduğu yollardan 
diamın doğnı olmadığını isbat e - vakıt Reçirdiğimi gösteren bir kağıt. gitmeğe mecbur kalırdım. 

'1ccdl Efendi bin Sait Astane, YOzbaşı Fazıl Efen
rii bin Mustafa Sellni.k, J§Ulhiınlevvel Raif Efendi 

in Şem'i Adana, MUlll.zimitıanI :Refet Efendi bin lb
rahim Trabzon, kUnyelerilc taburun "cmdycymt., 
taht.asma yazılmı!lb. 

Uçuıılanm ikmal etmill olan, bazırlıklarmı ta -
mnmlayan dört subay imtihan gününU iple çeker 
gibi beklediler ... 

- Dl-
- Emniyet! 
-Ateş! 

- Emniyet! 
- Ateş! 

- Emniyet! 
-Ateş! 

Şiddetli bir motör g{lrlllttlsU liavayr yrrtan bir 
vmlayışla meydam doldurdu. Makinist motörü bir
kaç defa. arka. arkaya anvale etti. Makineyi rölan
tisöre aldı, yere atladı. 

Arkasından savrulan bir hava cereyanile ka
ğıt parçaların, toz, toprak ıre otları havaya. kaldı
ta?l tayyarenin önünde bir sıraya. dizili dört subay. 
la muallimlerine yaklaştı, tekmil haberini verdi: 

- Hazır ..• 
Muallim başını salladı : 

- Güzc.I ... 
- Kapiten Mocdi,.. Sıra sizin! 
Genç Türk yüzbagısı arkadaşlarının gıptalı ba

kTŞları arasında sıradan aynldı. Çabuk admılar
la, pervanesi dönen tayyarenin yanına. geldi. Bir 
1;çra)'l§ta pilot mahalline yerleşti. Muallim binba
flKlayzer de arkadaki rasıd yerine oturdu. Bir iki 

Mecdi, nıevhum blr dü8mnn tan nrcsile kal'lı
Jo.,<;nu,çasıpa harekcUcrc basladı. Tayy aresini önce 
bir müstııklnt hat üzerinde olıınca hızı,>la sürdü. 
Dü~anı ~ağıya almış gibi pike- (1) ye geçti. Da

ha sonm hit· lupiııg (2) ile tc>kr:ır ) ükseldi; bu 
lıarekelleri güz alan bir atiklikle başarırken löv
yesindc el değiştiriyor; tabnncasmı çekiyor (3), et 

bombası atar gibi hareketler yapıyordu. Bir ara 
tayyaresini bnşaşağı dikti. Vril ( 4) e kaptırdı, tay. 
yare burgu gibi kendi etrafmdıı. döne döne 700 
metreyo kadar indi. Klayzer mesafenin alçaldığı
nı, gözU pek Türk pilotunun vrilc devam ettiğini 

görünce telft.ş ve heyecana kapıldı. Mecdinin löv
ycye hô.kiliıiyetinl kaybettiğini sandı. Kendi önün
deki fövyeye (5) sarılmnğn kalkıştı. 

(Devamı var) 
(1) Pike dümdüz tlikiliş. 

(2) Tayyarenin yUksellı> geriye deullerek tak. 
I& atması. 

(3) Harbi umuminin ilk . enec;lnıle tayyarclnc 
henüz makinelitiifrk konulmam ısh. llıinri J·ıl ın bi-

dayctindc motörün adedi de\·ri hesaplanarak per-
'&nimin arasından ateş 'len makinelitiifcklrr tat 

bik edildi. İlk zamanlarda pilotlar tabanra ' e ol 
bombaları atarlardı. 

(4) \ 'rll tayyarenin dUserkcn olduğu gibi kt n. 
dl ufki mihveri etrafında döno diinc başa~ağı in
me~lno denir. 

(5) ~lekteb tayyareleri duhl komanıl denilen 
' e icabında muallimin hakimiyeti pilottan alması 

mümkün olan iki kumanda te lsatını hali.dl. 

demezseniz kur~una dizileceksiniz. Bunda sözlerimin doğrululunu te. Smit homurdandı: 
Papaz son derece sükunetle cevap yit edecek ~abitledıı jsıml~rini ek ~ p kr-.l· lf d . . d -ruıut 
d. 1 b'l' · · - e c:ı a. a enızın o, • 

n·r ı: bu a ı ırsınız. d · · tahk.k d' ··ğ ır.·1ı 
h k 'ld - r, • • • erccesını ı e ıp o reneceb • 

_ l 1akkımda u şe ı e muame· UzattıS;n k.ı~ıdı ıkı Alman dık -
1
• k b b' d h 1 .. 1· • . ·a at unu ıze a a evve soy ı 

le paprlma f:ıınt bır kere daha pro - katle okudu: b'l. d' · :11. 1 1:. d - d ~ 
l d · ı:ı ed · 1 k l . . ,.e ı rr ınız. ·' ese ..ı un ne en su e to c crım. :ıer m cnı mem e ·e Papaz ızah ettı: · 

tunuz? 
te, delil göstermek maznuna değil, -- 11 maps günü ~aat beşe doğ. 

Hafifçe sararmış goriıncn maznun 
itham edene düşer. ru Verne ic;imli bir tanıdığım, Van-

epcy süren bir tcl"cddı.ittcn sonr~ 
- Harbde olduğumuzu unutu - dö\·raile evimde tek başına oturan 

cevap verdı: 
yorsunuz. sütninemin ölüm halinde olduğunu 

- Beni çok tazyik ctmi~tiniz. Dil 
- O halde heni hiç sorguya çek- haber \'erdi. .. d' 

· · d l k l d . b . . . c;uneme ım. meden kurşuna dızın e me5e e a · Bu ka mı SC\'erım, enım ıçın • 

mac;ın, Artık bundan sonra ize hiç çok azizdir. Annem, beni dünyaya n·· .. t 'k' b't tek k r kcr 
• .. 1 · - · k · · "ld "w .... be. b" "t onuc;e ı ı za ı cımc bır şey SQ\" emıyecegım, ararım getırırken o ugu ıçın nı uyu en d.l 

11 
h ·ne 

, • .. 
1

.. d . _. d d nuşma ı ar. aymın yazı anesı 
katı... odur. Onu o um o~egın e son e- 'd k 'd d k tl' b' k 1:11 . . . . gı en ·on or a uv\'e ı ır o" 
Hayın, bır saat, ısrar ettı. Bclk: fa zıyaret etmeden yapamazdım. d 

1 1 
b 

1 
k ld ttf· · · · ı·r . . k .. a gası on ara a~ arını a ır 

yırmı defa aynı sualı muhte ı şe • Dığer taraftan c:chırden çıkma • mu- L' b' t ıart · ı d d "S ·r ı· 11 . . 1 k.. . . d k t .. ıvon ır sıraya o urmuş. on 
kıl er e sor u: • tı e ın mayı saade ını ama· ıçın e \Ct · ı mu - bek· 1. d A t k 'lk f k' 'b ·· · · · ıa · ~· · · · r d ' . w ·ıd· · ıyor u. r ı · ı · se er ·ı gı gunü evınızc gc ıgını ıtıra e ıyor saıt edgı ı. k k .. .. .. d 

.. 1 d 1 - .. k . . bek or ·muc; gorunmuyor u. musunuzr .. ve ce,·ap a ama ı. Gece karan ıgının ço mec;ını · • ' 
Yumuşak, tehditkar da\ rantlı. !edim ,.e her tehlike) i göze alarak Kac:lannın çatılı~ından, ma\ i göl 

Kurnazca hileler buldu. On mcv - ~en Kortentenden çıkıp Vandö\.Te !erinde parlayan hiddetten Hayrı' 
kuftan dokuzunun aldanacağı kapı- gittim. kendi ine "tanıdığı mühim kimse' 
lar gö~terdi ve muvaffak olamadı . İyi ki gitmisim. Za\'allı kadın, ler,. den bahsederek tehditkar b'C 
Yah'Cirdı, küfretti, bağırdı. Papaz ben yanına geldikten sonra kolla - rol oynamağa hazırlandığını anla • 
Gayyard ağzını açmadı. Tesbihin1 •ımda öldü. Şahitlerim orada sütni- dı. 
~ıkarmı~. elinde oynuyordu. Son nemin evinde beni gören birkaç köy İçinden "sen görilrsün?., diycrtl' 
dçrecedc sinirlenen Smit tcsbihi pa· lü ile geccyarıc;ma doğru yakalayıp gulümç,edi ,.e kadına hitap etti: 

pazın elinden alarak koparıp yere şatoya kadar benimle beraber gi • - Gir içeri bakalım. 
altı. den ve sütninemi ölüm yatağında (Devamı var) 

. .. • ., \" ., • ~ i 1 
__... 

asa ==•= **' ı a 
tik ııa~kınlık dakika~ından sonra Behire 

sevinçle misafirini karşıladı, elini Necdete 
uzatarak: 

- Nihayet gelebildiniz dostum, dedi. 
Evimin yolunu unuttunuz sanmıştım. 

MASAL ÇOCUKLARI 
bir a~ masalın ı hatırlattığı için bC'Oct 
kıymetlidir. 

Necdet bu özleri söylerken ince bir kl 
ğıttan çıkardığı !:iyah tastan beyzi bir r~ 
züğü Behirenin parmağına geçirdi. tlt 
bakı~ta bu yüzüğün de öteki süc:lerden hi 

bir farkı yoktu. Fakat ta!:mın üzcri11cll 
kabaca çizilmiş bir resim bu yüzüğe b1 

hususiyet veriyordu. Üzerinde tek bir g 
açan bir ağaç \ e hir de yatan bir ~,f, 
resmi ... 

- Tereddüt ediyorum Behire, buraya 
gelip, ikimiz için de ıztırap kaynağı olan 
maziyi anmak i t~iyordum. Bu mak -
satla sizi görmem~ için kendimi zorla -
dun, fakat olmadı .. Penane nasıl ışığa 

doğru atılırsa, ben de aynı iştiyak içersin 
de buraya gelmek istedim Fakat kapınızı 
çalmak için bir vesile aramak lazımdı. 

Bugün o \'esileyi buldum. Şimdi size bir 
Erzurum hatıra ı sunmak için buraya ge· 
liyordu. 

Necdeti günlerce içten özliyen Behire 
onunla ka1"5ılaşmca biraz soğukla~mıştı. 

t.akayt görünmeie çalışan bir sesle: 
- 1*J!Mnta, ~ mm"ksiniz Necdet 

""r .. 
- ~in ~ ziy:ı.retimde henüz eşyam 
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ESEN Nakleden : MUZAFFER 
gelmemişti. Onun icin bu hatırayı ilk ge. 
lişimde getiremedim. Bu hatıra, Erzu -
nımda sönmek üzere olan bir sanatin son 
eserlerinden sayılabilir. Yalnız bir tek 
ihtiyar sanatkarın yapabildiği bu telkari 
gümüş çekmeceyi beğenecek mi iniz ba -
kalım. 

Behire kalbinden kopan bir çığlığı me-
99demedi: 

- Aman ne cici sr.,y, bu .b<l) le .. 
- Hakikaten beğ~diniz mi? 
- Çok güzel.. Bunu yapan adamın ru-

hunda bil} ük sanatkar ate~i yanıyor .. 

Oyle bir ate ki başka m 0 mleketlerde an
cak atbl} elerde, akademilerde senelerce 
çalıştıktan sonra elde edilebilir. 

- Sanat tıpkı aşk gibi insan kalbinin 
beklenmedik mi~afiridir. Bu adam üa mü
tevazı ruhunda bu kırmetli misafire iyi 
bir yer a)'ırmı . 

- Beni hatırla} ıp da bu gü7.el sanat 
eserini getirmenizden çok muteha si ol -
dum. Size nasıl t~kkur edec~ffmı bılmı. 

yorum. 
Behire küçük çekmecenin d•~mı uzun 

ve takdırli bakı~larla se) rcttikt n sonra 

çekmeceyi açtı. Ve içersinden ipek k~ -
ğıda sarılmış "iyah kehribardan bir çok 
ufak tefek çıkardı. 

- Fakat doğ·uc;u ~ecdet Bey, siz b:!ni 
adeta şımartıyorsunuz .. Ne güzel ~eyler 

bunlar .. 

- Sizin gil:li doğduğu günden itibaren 
büyük sanat c.:ıerleri ara ında, büyümüş, 
yasamış bir genç kız için bunlar ne gü -
zel, ne de rnnatk!rane ·ayılır. SadC'CC 
yurdun uzak bir ko~sine ait m<ıhalli iş

çilik örnekleridir. Yalnız içlerinde bir ta
nesi vardır ki sanat itibarile değıl, fakat 

Betire rec:imlere dıkkatle baktı \'e: 
- Bu ço:•ıkça resimlerin her halde h 

.manası olacak .• Bunu bana anlatır mıc:ı 
mz? 

- Ben de bu re ·im'erin manasını c:at 
adamdan sordum. Bana güzel h ir a~k J11 
salr anlattı .. Şayet dinlem~k i ter cmı 

- Ne duruyo:- unm:, h '"men h<' :'arı 

(Devamı \'ar J 
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Gregorius, Selçuk Emirinin YUMURCAK 
bu müthiş hiddetini görünce SUAT DIERVIŞ 

leri sabaha kadar <lolapbilecek ğe hazırım! • 

Çeviren: 
Hilclyo ı 

şaşalar gibi oldu Karısını, yünlü ve eski elbisesi 
içinde, saçı başı karma karııık 
görünce hayret ve hiddetle sor
du: 

!erdi. Fırsattan istifade etmek ıa. 

ıım. ÇünkU Jan ile kansı Jizel beş 
yaşırJ::laki çapkın oğullarına çok 

• • • 
Nihayet, gribini geçiren 

jel teyze onlara merhamet e 
ti. 

- Bur&y& kadar bu mesele için 
nıi zaJımel buyurciunuz? 

Diye sordu. 
Bu 11efer Selçuk Emfri 11apıarı 

kesilmilti Gregoriusun kahkah.'!Sı 

başından aşağı soğuk su gibi do -
külmU,tU. 

BUlUn damarlarına ya;>,lan müt
hiş bir hiddetle dişlerini sıktı. 

Gregorius hAIA omuzlarını sarsa
rak giılü;>ordu. Yanındaki öbür ea • 
rap kupasını da ağzına dikti. 

Selçuk Emfrinin ceırap ırermediği 
ni görUnce aynı müstehzi tavırla 

sualinl tekrar etli: 
- Buraya kadar hakikaten bu 

mesele için mi zahmet buyurdunuz? 
Selçuk Emirl hiddetini yenmiyc 

çalışarak di leri arasından ktsaca 
bir: 

- Eıret!.. 

Diye mmldandı. 
• Gregoriwı tekrar o bayku~ gülU
§ile bir kahkaha daha attı. Sonra 
oturduğu sedirin Uslllnde sallana • 
rak: 

- Çok tuhaf! .. Çok tuhaf! .. 
Dedi. İhtiyar kocakarılarm uydur 

duklan bir masalm sizi buralara 
kadar Eie\'ketmiş olmamıı hayretle .. 
hayretle görUyorum! .. Çok şey! .. 
Demek, de\'letlO Emir hazretleri, 
bu muallara inandınız!.. 

Emir, Gregoriusun bu şiddetli ls
tihzam karıwnda bu sefer mompor 
olmuatu. Hiddetle ay&ğa kalktı. 

Gregoriwıun ytizüne yıldırmıb 

nazarlar atfederek: 

ğumu da aöyliyebilirim. Fa.kat bu j 
mc§gul olu5um sır! merak ettiğim . 
den dolayı idi, 

Nitekim aynı neticeye va.ıııl ol -
dum. Bu defineler hikaye11i çocukça 
bir masaldan ibarettirl .. 

Selçuk Emirl istemeksizin acı a . 
cı güldil. Başmı kaldırıp Gregoriu -
sun bu derece yiluıüzlilğiine hayret 
ediyormuş gibl onu sl.izdü. Sonra: 

- Pek Ul! .. dedi. Siz Ayazma
da.ki Meryem resmini alıp da ye
rine bnşkasını koydurmadınız mı? 

Gregor:ius birdenbire hayret etti. 
Fakat derhal kendiıılnl toparladı. 

Şeytanr bir gUlll§el gülümsiyerek: 

- Şüphesiz ... 
- Elbette, şliph8iz ! Ufaktefek 

bir şey olmayınca da ö~ le kolay ko
lay herkesin l.izerine atılacağı bir 
şey olamaz! .. 

-Ya? .. 
- Elbette!., Sonra, dil§ilnmelisL 

niz ki eğer bu defineler meselesini 
böyle bir tablo hallediyorsa ve bu 
tablo benlm elimde bulunuyorsa 
bunu görmek için yalnız emir ver
mek kafi değildir! .. Zira bt>n henüz 
sizin bayrağınız altında bulunmu
yorum. 

Selçuk emiri tekrar mosmor ke
silmişti. 

- Ne? .. Sen hlli bu kılıkta 

mısın?. Saat yeldi buçuk .. Neden 
hazır değilsin?. 

- Telaş etme yavrum.. Bu 
ak~am yemeğini evde yeyeceğiz .. 
Ne lokantaya, ne de tiyatroya git. 
mek var .. 

ı.lüşkündüler. 

Akrabadan olmıyan bir kimse· 
ye çocuğu emanet edip sabahlara 
kadar eğlenmeğe hiç.bir zaman rr.· 
ı:ı olamazlardı. Esasen onlar, ço. 
cuğu hizmetçiye bırakıp çıkmak 

isteseler bile küçük şımarık hiç 
buna müsaade eder mi? Velhasıl 
Anjel teyzenin Parise gelişi onlar 

- Ne diyorsun? Anjel ?. Teyze için büyük bir saat:let demekti. 
gelmiyor mu?. 1 •• • 

- Kırk derecei hararetle grip· 
ten yatıyormut .. Çocuğu bekleme 
ğe gelemiyeceği için telgraf çek· 
miş .. 

İşte uç haftadanberı kurduk • 
tarı o güzel planlar Anjel teyze • 
nin hastalığını bildiren telgrafta 
sonra ııuya düşüyordu. 

• • • 

Küçük Piyeri berabcriDe 
götürdü. Çocuk bir haftayi ihti 
kadının yanında gcçirmeie 
olmuştu. 

Bu, genç kan kocayı aevins 
lisi etmişti. tık akşamı loka.nt 
yemek yedikten sonra gilzel 
piyes seyrettiler. Sonra da tık 
barda sabahı ettiler. Eve dönd' 
leri zaman ikisi de fildeta bet 
sene daha gençlc§mİJ gibiydile 
Jan içini çekerek: 

- İ§te bir gün çabucak geçiv 
dil. 

- Siz bunu nereden öğrendiniz? 
Dedi. İznik tekfuru fena halde alay e. 
Selçuk emlrl kılrcmm kabzasile diyor ve hakaretlerini pervasızca 

Bu ne büyük bir sukutu hayal
di! 

Diye mınldandı. Jizelin b' 

Piyer kaç aefalar onlann kav· kaşları çatılmıttı: 

oynryarak: 
- Birçok §eyler bildiğimizi ni _ 

hayet anlar gibi oluyorsunuz, sanı
nm ! .. dedi. 

Sonra birdenbire Gregirouıs'un 

şqı gözlerinin içine baktı: 
- o halde aunu da anlıyacağını

zı Umid ederim ... diye ill\'e etti. 
Ben buraya beyhude yere gelmi3 o
lamam! .. 

Gregiroul!I istihfafla omuzlarmı 
silkti. Muslehzi bir eda ile: 

- Tabir, ona aUphe yok! .. 
Dedi. 

sa\'Urup duruyordu. Gregorlus iyi-
ce sarhoş olmuştu. Defineler gibi 
şUphesiz butün hır111yla peşinde ol
duğu bir mesele me\'zubabs olunca 
bütlin ~ ırtıcılığını ve mcJ.B.netini 
kullana.cağı muhakkaktı. 

galarına sebep olmuştu! Jan gaıe- -Tabü ya! .• Ne olacak, 
Anjel teyze mektupla, üç dört tt-sini elinden atarak: gün, göz açıp kapamadan c 

gün için Pariıe geleceğini, üç haf· rir f. 
- Canım bu da bir hayat mı? 

at evvel -Oildirdiği zaman genç . Fakat ikinci akpm, ıa.at 
dıye haykmrrlı. Her gece böyle c. 

karı koca son derece de sevinmit· hın üçünde eve döndükleri 
ve bağlı mı kalacağız? Bu mende· 

leti::li. Nihayet geceleri curaya, Jizelin içinde tuhaf ibir hal 
>" bur yumurcak hayatımızı zehirli· 

buraya gidebileceklerdi. Tabii An. Küçüğün boş yatağı önilnde 
Sel"uk cmtn' o-.ı bi boğu yor .. Zaten kabahatin büyügvü de 

" 'nua r şma- jel teyze memnuniyetle küçük Pi· an tevakkuf etmitti. Sonra bir 
yı gözline alamazdı. Çünkü herifin yeri bekleyecekti 1. sende ya! .. Bir çocuğa bu kadar omuzJarmı silkerek oradan çe 
her ihtimale karşı tertibat alınış oL yüz verilir mi? lirken gillmüı: 
duğu ve ilk fırsatta üzerine atıl- Onlar bu gece, iyice eğlenmeğe 

- Şuna da bakın! Asıl yüZ' ve. Ama da budala ' 
nıa.k üzere adamlarının tetikte bu- karar vermiılerdi. An jel teyze ço- - yım • 

ren sen deg~ .il misin?. Dı'ye m lda tı "' 
lunduklan muhakkaktı. cuğun yanında olacağı için kendi. ın nmrı · vç 
Onun için cebrinefs etmek mecbu- Bazan <la Jizerin sabrı tükenir gür.il adeta keyfi yoktu. Hattl 
riyctindeycll. Jı"akat Gregorius !'!On di. Yemek yer yemez, uyumağa casına bunu göstermemek 1 

- Onun için, miliıaade ederseniz sözlerini de aö~lemiş olmak lhmı. ket ettiğim Bizaruı imparatonı haz· hatlardı. cebrinefs ederek giilmeğe 
au ayazmadan aldığmız Meryem geldiğini dU§Unüyordu. Birdenbire: retlcrinden ba§ka kimse de ola- - Gene mi uyukuluyoraun Ji· sahte bir neı'e göstermeje u 
remninin a.almı bir defa da ben gör. - Grcgoıiua! dedi. Beni dinle! •. maz!.. zel?. ııyordu. 
mek isterim?.. Seni bir lahza dü§Unmeye davet e- Selçuk eznirt he·--'· ayağa U k ,._ DördüncU gece, Piyerin . ,. .. ..._.. - yu larrm ya!. -n cıkmtı. d 
Gregoriuı bir kahkaha ath. derim. Tahmin edersin ki ben bu kalktı ve asabiyetle: aki oyuncaklara. bakarken 

sından öleceğim! .. Bir röatrana, · 
- Ooo ... S&rhO§ mueunuz? dedi. - Çok naziksiniz, devletlu emtr. işte yalnız değilim! .. Hakan os- - Ben onu bunu bilınem! •. diye rı yaıarmıı ve eğilip onun Y 
G k bir bara gidelim bak o zaman u· 1 

regorius to rar gUldü: Diye ba~t. Nıhayet beni mlliye - manla beraherim! .. Bunun no de _ gürledi. Ben sa.na sulhan teklif e- ğını öpmüştü. ştc tam bu ı 
K b t M t " }-uklar mıyrm, görünün r. 

- ereın uyurun, o unın. c • inizdekı bir ayhklı nefer addedi - mek olacağını elbette takdir eder. diyonım. Zira bu İl neticede elbet. kocası onu yakaladı. 
rak buyunna,-ın, bö'-·te bir maaal -.-unu• d mLı.ı.., sın' '··· İşte AnJ' el teyzenin teJ...-rın- f t ,_al dm ı On " " .,..... .. c eıı: ... te gerek .aenln, gerekse metbuun •·- - 1 c ya& an ·· u 1üzerinde resmen konu§abilecek ka • S"l" k i · G ri .. , u 1 dan sonra bu gecede asabiyetleri d v•ı ·? D ıı:. ' "$u em rı rego uııun ) uz - znik tekfuru gllldü: Baana hUkUmdarmm hayaUannıza yonun, egı mı • o.ruıunu 
dar ,ıarboı değilim. Mllstcrih olun! ne birdenbire hışımla bakarak: - Hakan Osman mı? dedi. E • bile mal olabilir!... son !dereceyi bulmuıtu. Sabırsız. terıen be.nim de dehıetli ıö 

Dedi. - Ne demek istiyorsunuz? vet, çok cesur bir kumandan!.. Fa- Gregorius bu yukardan tehdidi !ıkla: ğim geldi.. Fena bir hald 
O vakıt Selçuk Emirl hiddetle Diye sordu. kat hayli ihtiyarladı, değil mi?.. işitince tekrar kahkahalarla gül _ - Bu böyle devam edeıre, diye Ne klersin? Onu gidip alalım 

ayağını yere vurdu. Oturmadan: - Şunu demek istlyonım ki eğer Ve Selçuk Pmfrinin cel'ab verme meğe ba.şladı. Selçuk emiri bu bay- homurdandı. Bu müz'iç yumur Jizcl sevin)le kocaımın 
- Gregorluıı, dıye bağırdı. R~mi hakikatC'n böyle bir defineler me • sine meydan bırakmadan ilA.vc etti: ku15 kahkahaları onUnde kendini caktan nefret edeceğim!. na sarıldı. 

veya hususi, her ne şekilde telilkki ııclesi varsa ortada Bitinya lc.ral - - Sonra siz de şunu biliniz ki, c- güç tutuyordu. Fakat herüin epey- Jinl büyük bir hiddet İ)İnde: - Ne budalalık ettik te 
edersen eL.. Fakat şu yüzündeki larmın defineleri me\'Zubahs oldu- ğer böyle muazzam bir i§le meşgul cc sarhoş olması bu kabalrğnu na. - Yarabbi 1 diyordu. Sekiz yolladık, diye bağırdı. Jan, 
sahte nikabı at! .. Açık konuşalim!. ğuna göre bunun öyle ufaktefck bir oluyorsam, elbette ben de yalnız zannda tahfif etmekteydi. gün, sekiz güncük hür kalabilsek, men tren tarifesine bakalım .. 
Anlamıyor musun? Bu meselede, §ey olamryacağı llı,ikardır!... değilim! .. Ve benimle hirlikte hare ( Devamı var) bu hürriyet için neler fclda etme- ki hemen bir tren vardrrl. 
bil ki, her ikimızin de hayatları -------------------------------------------------------------------
nıcvzubahstır ! .. 

Gregorius Selçuk Emlrinin bu 
Parlayışını \'C muthia tehevvürünü 
görünce şaşalar gibi oldu. Şqı göz
leri yüztindc iki tarafa oynam&ğa 
ha.şalmışlardı. 

Yüzü birdenbire ciddi!~, ba • 
Nna ağır bir gcy vurulmuu gibi o -
turdugu yerde kanburlatml§tı. Eğ. 
rf eğri ve fıldır fıldır bakan iözleri
nın ucılc de Emirin kılıç kabzaımu 
8 Ikan clinın hareketlerine bakmak. 
laydı. 

Kaşlarını mUthi§ bir surette çat
!lıı lı. Birdenbire: 

- Anlıyorum, devletlu Emir haz 
!'etlen?.. dedi. Bana bir harp veei • 
leei Çıkarmak için hakarete geldi -
lliz! .. 

- Flayrr! .. 
- J'akat, affınıza. mafruren t&r-

ıı h ' b &reketinJz bunu gösterir, yalnız 

f_ilnıeliainız ki burada benim mia& 1 • • 
rı tim bulunuyorsunuz. Her misafi -
tın de nıisaflri olduğu adamın bir 
h tl'Yf esiri demek olduğunu takdir 

UYurursunuz! .. 
Selçuk Enıtri tekrar sapsan oldu 

"e bu 
ditirı nıeıun adamın ne demek iste. 
d 1 anbyarak tekrar yerine otur-u. 

Sakin bir tavır almağa çalışarak: 
ıt - Sizinle açık görü§ebileceğimi
lte ~:n.etnıintim ! .. dedi. Halbuki ıiz 

C karla b !adınız! .. 
llıU tegorıua Selçuk Emlrine hlla 

at hzi 
~I> k nazarlarla bakıyordu. Şa-
t Upasından bir yudum daha iç

en llonra: 

~ ;;- Ben, dedi. Bitinya krallannm 
r "'elen dil c bir mesele oldufu. 

ık· r etml ı H .... r un yoruın ... atus. bu-
a, merak ederek meeguI oldu-

kt'b; biri elbiseler, dJğrrl 
çam~ırlar itin) 

33. F: l'armoire /. [a glacel 
(meuble m. comprenant 
deux parties: une grande
robo et une armoire a 
linge) 

83. t : the cupboard ( com})ıned 
Wflrdrobe and lincn cup
board) 

83. ~: der Schrank (Schrein, 
Spind; ein Kleidcr. und 
Wi.scheschrank) 

W. GÖZ 
.U. F: la c.a!le 

M. t : the shelf 
M. A: du Facb 

8.'>. F: ÇAMAŞm ISTtFI 
33. F: la pile de linie 
33. t: the pile of linen 
85. A: der Wi.schestapel 

36. A l'N A (kristal ayna) 
S6. F: la psyche 
36. 1: the (Jong) dressing.mir· 

ror 
36. A: der Ankleidespiegel 

S'7. PARAVAN 
8'7. F: le paravent 
37. l: the draught - screen 

2M 

v 

' 37. A: der Wandııchirm (die 
Spanısche Wand, der Pa
ra\'t:mt) 

S8. Ç1ZME ÇEKECEGt 
<tlzml')i çıkarmak itin) 

88. F: le tire - botte 
38. t: the boot • jack 
38. A: der Sticfelknecht 

(Schuhknecht, Schuhaus
zicher) 

89. K \N \PE (kan&pe l8 • 
kt!rnle) 

89. F: la cha.ise - remboume 
!m. t: the stuffed chair 
39. A: der Polstcrıstuhl 

4-0. YOL HALiSi 
40. F: le ebemin (le pauage) 
40. F: thc carpet - runner 
40. A: der Liiufer 

4 1. TABURE (iıııkt'1ll)e) 

41. F: le tabouret 
41. t: tho stool 
41. ~ : die Gondel ( ein Ho

cker) 

42. A vtzE (ta,·an limbuı) 
42. F: le plafonnier 
42. t: lhe chain pendant 

ı H. A: die Ampel 

9. A: der Beth·orleger (die 
Bettvorlage) 

10. ŞIPJTIK TERLİK (düz 
terlik) 

10. F: lea babouches f. (les 
aavatcs /.) 

ıo. t: the shppcr (the pa. 
houche) 

10. A: der rantoffel (Schlap
pen) 

11. LAZIMLIK 
11. F: le pot de chambre (la 

va.ııe de nuit) 
11. t: the chamber. pot (the 

chambre, the pot, tlıc po) 

11. A: das Nachtgeschirr (der 
Nachttopf) 

12. GECE MASASI (komodin) 
12. F: la table de nuil (la 

tablc de chevet) 
12. t: the commode 
12. A: der Nachttisch 

lS. MASA I .. AMBASI 
13. F: la lampc de chevct 
13. t: the bedside lamp 
18. A: die Nachttischlampc 

H. FtŞt h.E BERABER 
PRiZ 

14. F: la. priııe de courant avec 
aa flche 

a 

' 14. I: the wall aocket witıı 
the plug (the wall - plug) 

14. A: die Steckdoae mit dem 
Secker (der Steckkon. 
takt) 

15. ÇINGffiAKLI SAAT 
(münebblhU uat) 

15. F: le reveille • matin (le 
revcıl) 

15. t: the alarm (the al&rm • 
clocJC) 

1.5. A: der Wecker (dle Weck· 
uhr, Weckenıhr) 

16. KARI.OLA (tahta karye. 
la, kere,·et) 

16. F: le lit (le lit de bot., le 
chalit) 

16. t: the bed (tlıe bedatea4, 
the two bedsteads) 

16. A: das Bett (die Bett.atatt, 
die beiden Bettatellen) 

17. Rt\'AK 
17. F: le ciel de lit 
17. t: tho canopy 
17. A: der Bettbimmel 

18. l' ASTIK (kırl&nt) 
a marka 

18. F: l'oreillcr m, 
a le monogramme 

18. 1: the pillow (lhe feather 
plllow) in tlıe pD\ow elll8 



rcr.:r.-"""•u:--~~-~~ _... Danzig meselesinin Pons Vineke H. lanu:nil~l1 
1 K k 1 ld ızmetçınız e ya 

t~:,!,~!?.~~i ,~~d.~~~a~.!~nebağ- vuz ~~rs~?evveı k~fedr~ bu s!~! evlenirsiniz, yahut onu 
riunla beraber Hitler bu mevzu ü - ltyabilir. küremizin yanından bir kere daha geçti ' 11 ' 
zerinde sh.·a::i müzakereler açılma · Berlinin 21 martta Danzig mese - d ı k" f k g e r 1 y o a rs 1 n 1 z 

1939, heyet irin bir rekor sene- derece ay m atmıştır ı en u a • ' ' ısını hiçbir zaman istemedi. Bazan !esı·ni, Alman hükumetinin istediğ: ~ f b h f t ·· a·· ·· ·lı· , . . .. 
- sidir. Bir kuyruklu > :ldız tara ın. mat aa uru a ı gun uzmuş gı ı L~.1İ~tana alenen teminat vermeğ! ~.ekı"lde birkaç gün zarfında hallet- 1 k 1 1 kl k b·ı · t" B (Ba 9 t"'rafı 11 incide) Fakat Yamapta yerhlerın m. u. -d;;.n takip olunan iki yeni yı dı- c- ayı a o una ı mış ır. unun- ~ .... 

faydalı buluyor, bunlar ek. .. --eriya v.ı mek yolundaki sert talebi işte bu zın ayni zamanda parlamağa baş· la beraber kuyruklu yıldız 0 va· _ Aşiret reisini kim seçer?. messilliği, bir <le Qsega aşiretının 
;him hacjiseler sırasında oluyordu. şartlar içinde yapıldı. Lehistan iki ladığı 20 Kanunusani akşamından kit bizden bir çok milyon kilomet- _ Aşiret reisini <lört senede bütün yadigarlarını bir araya top. 

Mesela it mart 1936 da Rayştağda kolorduyu seferber etti ve 26 mart. beri, hiç bir hafta geçmiyor ki re mesafede bulunuyor, fakat arz bir seçerler, ve hemen daima ay-
1 
J~yan. bir ı:ı~ze. var: Bunlar, .. ~~r

.. Lehi~tanın denizde bir rnahrece ta mukabil teklifler ileri "ürdü. Bun- yeni bir semavi hadise kaydedil - onun mahrekinı:len inen düğüm ni sülaleden seçilir. Bugünkü reis,! lı elbıselerı, ıncıden ve kuştuyun-
.ııihtiy:ıcı olduğu aşıkardır,. diye ba - dan sonrası ise malum... rr.esin Zaman zaman görülen dört noktasında ngeçiyordu. Fred Loohout, akıllı ve zeki bir den yapılmış eşya. yatak, yorgan 
~ırmı~tı. Avusturyanın ilhakından kuyruklu yıldızın avdetiyle bera- Al d ihtiyr. g~ti şeyler .. 

evvc • şu a e şoy e soy · Le ı er aşa~ı yu ·an ıyor ar ·ı: ber semamızda dolaşan kuyruk. Pavhuskaya gıtme ıçın ır pe :ı: ı 20 b t 1938 d 
.. l .. hl"l ~ k d' l k. manya a · k · · b" t Ac:iret reisi ile burada görü~ıc· 

•emişti: . . . . - Lchistamn Almanyaya yaptı- lu yıJ.clızlarm adedi yediye baliğ rol sahasından geçiyoruz. Etraf ccğiz .. 
r il d d" Müzenin müdürü Mis Mattevs • "- 35mtlyonluk bır mı ete enı. ğr tecrübe, Almanya hesabına fena olmuştur. Bu kuyruklu yıldızla- sade Eınai bir manzara arze ıyor. 

ze mahreç verilmemek istenmesini netice vermi~tir. Leh hükumeti nazi rın en meşhurları meyanında Bütün yabancı Her' çayırda bir petrol kuyusu ... isminde biri. O da yarı Os~geler. 
Alman milletinin imkam•ız ve binae \!manyasına itimat etmişler. böyle Pens Vineke kuyruklu yıldızı danslar kontrol Uzerindeki tahta çatısı ile papaz. den, yarı beyaz ırktan .. Bır. er-

lıaıeyh budalaca bir teşebbüs tclô.kk• vapmakla. Almanya ile her türlü vard<r ki üç gün evvel 16.090.000 lan giydiği kukuJatah elbi .. ye 1 kek. hrdeşi varnuş, Amenh.n 
tmesini isterim.,, teşrikimesaiye aleyhtar olan Leh kilometre mesafeden bizi ziyaret altına altndl henziyoı. Müthiş bir böcek ordu· yerlılerının hayatı hakkında gu-
1938 ilkt~5rininde, Südetlerin il- "fkan umumiycsinin mühim bir kı• etmiştir. 1 Yabancı Jisanlarla dans su toprağın barsaklarmı çıkar • zcl ~ir kitap yazmış. • 

~akından sonra Alman hariciye na· ııiylc mücadele mecburiyetinde kal- Bu kuyruklu yıl.Irz heyetşina<;-1 şar~ısı söylemek yasak edildi :nakta .. Şurda bur<la daha yük. Mıs Mattevsunb. hemh 

1

. asıl, hek~ 
D 

· d · k b" la ve gaz fabrikaları. Ot· de biraz vahşi ır a l var ı, ...ırn \'on Ribbentrop anzıg mesc. · mıştı. Almanya Leh - Alman a em' ıar için pek kıymetlidir. Yüz yir- Aimanyada, son günlerde neşredı- se ıııa r . 

1

.

1

.k 

P'ıı: kC'ndisine büyük bir sevım ı ı ve· e~ine, ilk defa olarak, başka bır tecavüz mi!'akım bozmakla Alman- mi sene evvel Marsilya rasathane- len bir emirname ile bütün yaban lar san ve yanmış. 
~akımdan temas ve Ll'histana ser - ··a \'e T -hi<ıtan arasmda ta.m hir an· . k Pons tarafından kecı.fe d la de ·Jet kontrolu altın' Parhuska civarında bir orma· riyor. Halbuki saf yerli kanından 

• LA" sı apıcısı :ı • ::r an-; rm \ ' ' olanlar pek 
0 

kaıdar cazip değil. :ıt bir mmtaka bırakılması şarti· 'aşma ihtimallerini mahvetmekle dilmiştir. Müteakiben ka!~ol.muş 
1 

alındığı bildirilmektedir. Bu emima nrn yanı başmıda, vaktiyle John Aşiret reisi, kansı ve oğlu mil· 
c Danzigin Almanyaya dönmesi ih. 'rnlmad1, aynı zamanda teklif etti - ve 1858 senesinde heyet alımı Al· menin bir maddesine göre, valnız Stinkin oturduğu kulübeyi gös. 

J 11 kıyafetlerile, bir otomobile ku. imalini ima etti. Leh elçisi Lipski ~i \·eya imzaladığı anla~mcı 1:ı~m kı~ man Vineke tarafmd-ın tekrar gö '"abancr danslar değil, Alman dan~· teriyorlar. Bana, John Stink de· rulmuşlar, geliyorlar. Otomobili 
X>yle bir hal şeklinin Lehistan için metlerini de sıfıra ya!daştırdı. rülmüş olmakla her ikisinin ismini lan da bir nen kontrole tabidir. dikleri bu adam bir Amerikan yer ayrr bir şoför kullanıyor. Bunla· 

~atı• ""urette ga,•rikabili kabul oldu- Almanların ce,•abı cı..,ö\_·ledir: t maktadır s· d.d k t ı ga lisi imiş. Kardecı.leri onu öldü di-~ J aşı · .,. •m ı en sonra, or ·es ra arın · . :ı.b. b" t k rın yüzündeki hatlar çok sert ve .u cevabım verdi. _ Lehistan Almanyayı sukutu o zaman<lanberi bu yıldız, Jüpi- "".ı·nolarda. barlarda, balolarda çala· ye ~detlen mucı ınce, ır ya a . . . . A 
' · ' 1 keskin. Amerıkan yerlılerınm s· 1939 sonkanun ayının ilk günle - hayale uğrattı. Almanya. Lehistan' ter ailesinin yirmi dört kuyruklu ·akları büL. , parçalar kontrol edile çarşafına sarrrnşlar sarma :mış. 

1 

yalı bir kavim oldukları belli.. Her 
·inde Leh hariciye nazırı Beck. zengin devletler aleyhine semerc.li' yıldızı meyanında sayılmakta - ceklir. lar,, götürmüşler bir ağacın epe· halde eskiden son derece şidd.!tli 
:3erchtesgaden'de Hitleri ziyaret et- bir dinamizme sevketmek isti - dır • Alman kültürüne muhalif olmı sine bırakmışlar. insanlarnuş. 
i. Bir defa daha Danzig me5elesi yordu. Halbuki Lehistan "muhafa- Bir gün namütenahi fezaları:lan \·an hazı vabancı dans müziği. havcı Yerlilerin adeti böyle .imiş: Selamlaşıyoruz. Gülümsiyo. 

' nevzubahs oldu, fakat daha emniyet zakar., bir devlet olduğunu göster - zuhur eden bu kuyruklu yıldız ;annın ç;lınma~ma mü~adc edile ölüleri, sükunet için<le çürüsün, ruz.. Sonra bir "Povpov,, başlı -

•erici bir şekilde ... Hitler: di. Bütün anlaşamamazlıklar bu - seyyarelerin en büyüğü olan Jü. cek~e de, bunların yabancı lisanda·' yırtıcı kuşlar yesin diye ağaçla- yor. Reis bana Osage diliyle çok 
_ Adam siz de! dedi. bu taşra radan geliyor. (Fransızcadan : piterin o kadar yakınından geç - 'd güftelerini söylemek katiyer nn üzerine koyarlarmış.. uzun bir nutuk veriyor. Lakırdı· 

lehri için bozuşacak değiliz ya! F.) - miştir ki onun tesir ve nüfuzuna memnudur. Meğerse John Stink ölmemiş ·· Jarr arasında bazı şeyleri tekrar 

Sonra Lehistanın "mihver,, dev - EGE TiYATROSU esir olarak kalmış ve artık manzu· Kontrol vazifesini yapacak olar Bır müdı:iet sonra uyanıyor, üze. söylediğini farkediyorum. A!::la -
ctlerile daha sıkı bir teşriki mesai D, ~. ~.. TE.\ISJLLEill mei şemsiyemizden kaçıp kurtul- müessese milli tiyatro ve müzik ida tindeki kefeni sıyırıyor ve ağaç • mm bu konuşmasında Omirusun 

.. tmesi lazımgeldiğine Leh hariciye ı feınımız Cuın:ırtc·sı mak imkanını bulamamıştır. Bu ·d· an ıniyor . dilini ve eski efsane lisanlarını an. 
-e$ı ır . 

.razrnnı ikna etmeğe çalıştı. akşamı Ileylcrlıcyi kuyruklu yıLdızm arasıra avdeti ----------- Fakat, aşiret halkı onu görün· dıran bir şey var . 

• Geçen sonkanunun 26 smda, Leh - ı,kclc liyalrosunrl:ı bazı tesirler ikamdan hali kalını - Satılık ev aranıyor ~~ d:hşet içinde kahyorlar. Hort. Tercümanımız şen bir yerli. 
liman misakının beşinci yıldönü- KA;-\UN ADA:\TI yor: ıak diye aralarına almıyorlar. O Reisin sözlerini çok kısaltarak 

• 'hıra[ Şamil Y(ll'YClCSİ.. • ed'k Ç' be l•t . a "d • •• J h""l" d' ' • ü münasebetile Varşovaya gelmı~ Saatlerin değişmesı, manzara G ı paşa veya .en r ı aş cıv · da mecbur oluyor, gı iyor, o cıvar şoy ece u asa e ıyor. 
~lan Von Ribbentrop da bu naka · IST\~BUL 11.\LJ\ tahavvülatı, hadisatı cevviye ve rında bah~·eli, kagir kü~·ük bire\ da kendisine bir kulübe yapıyor - Reis diyor ki sizin Fran.sa-

1 LY \TilOSU ·k 1'l .. 
nt üzerinde jc:.}edi. Buna mukabi! (\ ilah .. gibi. aranıyor, böyle bir ev satmak iste- ve burada, bir tek ki .. i ile bir keli· dan kalkıp Amerı an yer ı ennı "' .. llur.:lin günıliiz s. :ı: ıd· -· · k 

f anzig meşelesinde ise çok çekin - kiidar lnşir:ıh hnh- Hatta heyet alimlerimiz tara • yenlerin gazetemize K. 14 rumuz ile me konu§ma.dan, daha ta y_· nıi görmiye buraya ge ıgınıze ço 

en göründü. ·sinde llalıibe Moll<ı fmı:lan her altı senede bir kendisi· müracaat etmeleri. sene yaşıyor. Canlı hayalet ... Ed. memnun olmuş. Amerikan yerli-
d Ital han.cı·'-'" ne verilen randevularda bile iki, aar Poe ı"rı'n ne gu'"zel bı"r hikaye lcri Fransayı bilirlermiş. Fransa· Şubat sonun a, yan ~... \kşanı Orl:ıl.;iivılc ı :ı 

azın Kont Ciyanonun Var~vayı sınıx TEYZE üç defa görünmemiştir. Bunun ı;=N~:JAICe:::r=:c .. a:~:t:r..,::::•p::::a.·:mk:c::cş~:;ı:İ ~evzuu olurdu bu!. ::ıe~:::~~:: :ı~~~~:~ni :~~ 

lyareti şırasında ancak "mihver., le - scbepelri alimlerimizi şaşkın bir ii !i Pavhuska bu tarzdaki bütün ~i- ti le bu memlekete Fransızlar çok 

eraber yürüyebileceği noktainaza - ~~\1'.~n{fZŞ~~ ha~e9;8et!::~::~~e bu küçük kuy- if Diş doktoru .. fi ğer Amerika~ şehirl~rine behn~ı - g~miş. Osage reislerinden cle 
na Lehistanı imale yolunda son te hirlikte hu gece : :1 r>azardan ıııaad:ı herS(un ~:ı:ı ı il .,en küçük bır Amerıkan şe rı ··· F .J 

1 
ok olmuş 

kl ld zira nüvesinin i . k 1 h •• ı ' d ransaya gı' en er Ç • bbüs yapıldı. Taksim ,\llııılepc ru u yı ızm • .: 9 ılan akş::ıııı 18,.lO 1a ·aı ar a~· :: Eczahanelerinde dondurma an 1 • • k" b 1 k,..t 
h . ebadı 500 metreyi geçmediğindl!n ii t:ılıırını kalıul ,.e ıc•clavi <''lı·ı H . . csı·mlı" mecmu 1 "Reıs dıyor ı, u meme -Verilen cevap şu idi: Le ıstanm Aile h:ılıı·c~inrle ·• • .. •ntun da aspırıne r - . . .er · t 
B 1. SUP(f< - JT.\C:I" kuyruklu yıldızın en küçüg-i.i!:iür · i: Aılrc-;: (llula Tünel meyd.ını :: . ' hakikaten yerlılerın ır ve ıs erse arici siyaseti, Varşovamn er ın- ' · •• • :: lrt a kadar herşey bulursunuz . . ~ 

1 yaklaşması üzerine geceleyb :i Ter~anc c::ırldc~ı h:ı')ınrt:ı 112 :: a r 1 b 1 . 1 b nz·n d ... 1 daha çok hıkayeler an atmnış ... 
1\1oskova arasında bulunması do- .Şchz::ıılcbaşı TUH.\~ sineımısııııla !t ... ınr No. Jı mtı:ı)cnehane ~:::::: Kırmızı tu um a any e e ı - · Fa'-at Amerikan yerlisi, cok bil-ed·ı . t• Leh"stan t göğyüzü kıpkırmızı olmuş ve par. .. .... du""kkanları.. . . ~- . 

}'l ile tayin ı mış ır. ı • (~) F Ul r-oları, berber dig-i halde susar, beyazlar ıse, bır peml""'ktı·n mukadderatım ne Ber- (Alirıcz kar:akr:ıları - ı;rkck llrılııJ lak beyaz bulutlar gökyüzünü 0 d k J ~f d 

;..... "'" ~<·yler söyleme en ço a e ~r-
yı. ler . ., §ll 

dı: 
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18. 

PLANŞ 31 

a. the inonogram (thc ini
tials) 

A: das Kopfkissen (Fe -
derkissen) 
a das Monogranım ( die 
Anfangsbuchstaben des 
Namens) 

19. Al,T l"ASTI(il (uzun yas. 

tık) 

19. F: le traversin .. 
19. t: the padded wedge 
l'ı. A: das t<eilkissen (der o. 

der das Pfühl) 

20. Y.\T.\K YE\".\ YORGAN 
Ç.\RŞ.U'I 

ıo. F: le drap de !it 
20. f : thc sheet 
20. ,\ : daıı Bcttuch (Laken) 

21. ŞİLTE (~·ntal•) 
21. F: le mat('Jas 
21. t: thc mattrcss 
21 .\ : die Auflcgcmatratzc 

<das Untrrbdtpolster) 

22 f': )ı" r,omminr 
2'? ' : tlıe snriııo . mattrcc::ı: 

2:! \ : dio Stal•lfrdcrnıntratze 

23. <fantezi ~·or-

~~n) 

23. F : l'cdredon rı 

111 

23. 1: the fcathcr bed . 
23. A: das Deckbett (Feder-· 

deckbett, 
Plumeau) 

I<'edcrbett, 

24. PİKE KARYOLA 0RTÜ

S0 
24. F: la couverture piquee 

I (le couver-pieds) 

1 2t. 1: the quilt 
Z 1. A: die Steppdeckc 

25. nna~u:u 

ÇAR!5AFI 
YORGAN 

2.3. I•': le drap de lit, a retours 
boutonne 

2.3. i: the turn • ovcr shcct 
25. A: das Überschlaglaken 

16-2.3 K\R\'OL.\ (iki 

ld":-ilik karyola, riYaldı 
J,aryola, C\"lilik ;\·atağı) 

lG-2•3 F: le lit (un Ut 
double, lf 1it conjugal. il 
Ht a baldaquin) 
1 G % thC' bC'd (t he gen r
ral tcrm: here: a doııhl'? 

b"d. mnrriage - bed, en. 
nonicd bed) 
Hi.'?.i da; Brtt <irıı wl'ilc

r<'n Si..,.,ı.,. l'in no•·p0 1-

bctt. Eheb<'t . TTimmcl. 
ı.~ı 1) 

1 2G. IUY.\.U.;T l\1.\S.\51 crı. 

rLANŞ 31 

32 ve 98 bak) 
a çekmece [açık] 

2G. r: la coiffeusc (la psyehC, 
la table • psyehC) ; voir 
aussi les planehes 32 et 98 
:ı. le tiroir [ouvcrt] 

2G. t: the toilct • table ( the 
dressing - table, lhc dres
sing • chest; cf. Plates 32 

and 98) 
a. the (opcn) drawer 

2G. ı\: der Toilcttentiseh 
(Putztisch, die F~sier
kommode, Frisiertoilet
te; s. aueh die Tafeln 32 

und 98) 

'I a ]lonpon 
29. F: le poudricr 

a la houpctte 

iV 

29. t: the rowdcr - box or 
powderbowl 
a. the powder-puff 

2:>. A: die Puderdose (Pudcr 
schachtel) 
a. dic Pudcrquaste 

30. KAI,El\f RU,J (cludaJ; 

jıı) (küçük bir kapta, 

mahfazada) 

ru. 

30. F: le baton de rouge (dans 
une pctite coupc) 

30. 1: the lip _ stick (in a 
a die (geöffnete) Schu _ 1 small tray) 
bladc 30. A: der Lippcnstift (in ei-

27. TUYALET MASASI 
1 

nem Schiilchen) 

AYNA.Si 31. YÜZÜKLÜK 

2i. F' : la glace de la coiffeuse 
27. 1: thc toilct mirror (the 

dressing-glass) 
27. A: der foilcttenspicgel 

28. \'.\POJ:tZ.\TÜR 
28. F: le vaporisatcur 
28. t: thc perfumc spray or 

scent spray (the spray 
bottle) 

28 .. \: der Parfümzcrstaubcr 
<Snritzr'?kon) 

2::ı. Pt:D:1.\Lfü 

31. F: le porte - bagues 
31. t: the ring-stand 
31. A: der Ringstii.nder 

32. 
32. 

ECZı\ DOLABI 
F: la pctite pharmaci0 (la 
petitc armoirc - pharma· 
C'İC) 

32. l : the mcdicine cupboard 
32. i\: dic Hausapothekc (das 

IJ "· 

Arzncischrankchen) 

.\ Yl'\" .\ T J nor_,,\.Il ;;-n ~·l. 

rol>) (iki kısımdan mürrk. 

~07 

Ben de reisin nutkuna İngiliz

ce cevap verdim. 
Tercüman tercüme etti. Gülüm 

sedik.. Selamlaştık .. 
Bundan yüz sene evvel bu A. 

mcrikan yerİilerinin bazılarına 
müthiş birer düşman, baztları;.ıa 

çok değc~li müttefik oldtığunu, a
sırlarca bu kıt'aya hald n btıhn

duklarını bugün havsalaınız ain"ı

yor ! Ilugün bunlar milyoner ol. 
mu~1ar ve onların paraları etrafı.1-
da beyaz kadınlar dör~ dönüyor. 

Tulsaya gece dönd~k. Yolu
muz petrol içmiş çayırlardaki ışık 

tarla aydınlznıyor. Ovayı her ta· 
raftan ışıklar kuşatmış. 

-V.\KIT kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

No. 
l l 

külliyat. 
11 20 akıncı seri 

Gorio baba 
12 Deliliğin psikolojisi 

İlkbahar selleri l3 
14 Engerek düğümti 
15 Rasin külliyatı lll 
16 Samimi Saadet 
17 lstati<ıtik 

18 Çocuk düşürtnnler 
19 tlim ve felsefe 
20 Mevcudu kalmadı 

Kr. 
100 

50 
75 

60 
75 
50 
30 
60 

30 

530 
nu l!l"rinin fiatı 5 30 k:ırıştur. 

Hepsini alanlara yüzde- 20 iskan. 
to yapılır Kalan 4.2·1 kuruşun 

l.24 kurmıu peşlıı alınarak müte
bakisi ayda birer lira örienmek 
tlzere üç taksite &ağlanır, 
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bir G 

emrı 
•• 
uzerıne 

• Milli kümenin son iıaftası Bitlerin 
\ iman müzelerindeki 

(B<J§ tarafı 8 incide) 
Her iki tarafın da ~alışa.cağı ve 

büyük bir gayretle oynıyacağı bir 
maçta neticeyi kuvvetli tarafm le
:ıine görmek insanı aldatabilir. Her 
iki tarafm lehindeki me-ziyetlerile, 
aleyhindeki noktalan ölçerek neti-

luğu üzerinde olduğu kadar, Be -
şiktaşm da 3 üncülük ümidi üzerin 
de rol oynadığından mühimdir. 

18.3;) Müzik (Sousa'ıım 

ı:ırşl:ırı - Pi.). 18.ta ~Hizik (Kii.,;iıt\ 
orkeslr:ı _ Şef: 1\rcip Aşkın): l -
Liem:ınn - \'nls boston. :.! - Vilhclnı 
Vncek - :\Inrş. 3 - Carlo Tlıomsc ıı 
Dua. 4 - Gustav Lindncr _ Snraı~ 
ilfüıı B:ıküs şel'cfine dnrı . 5 - J · 
Slrauss - Yaras:ı operetinden ( l'olpu. 
ı·i). 19.15 Türk ıniiziği <Ince s:ız f:ı,. 

lı) . 20 Menılr'· ,. s:ıııl ::ıyarı, nj:ıııo; ıı 

meteoroloji haberleri. 20.10 xe~. l 
plaklar - R. 20.15 Türk miiziği: 1 -
Pu~clik peşre,·i. 2 - Itri _ Pust•lıl 
')arkı - SiinhüJisl:ın etme ctrah. 4 -
tshnkın - Puselik şnrkı _ <~öniil ı l'r 

ıne bi nf::ıy:ı. 5 - III. Selim - Pu
sı·lik şarkı - mr piir rcra hoş dıllıt ı. 
ılir. G - Puselik ) iirük semai. 7 -

kıymetli 
tablolardan bir çoğu 

SViçreye götürülerek haraç r.~~: .. c:.~ ';~tıid l 
Ahlaka uygun görülmediği için A~ nıa ny~d&n 

Dem.ir$porun Vefayı yendiğini 

farzctsek bile, Beşiktaşı yenmesi 
söylediğimiz gibi hem milll küme -
deki derece paylaşılması yüzünden 

ce için bir tarafı namzed göstermek ve hem de takım kuvvetleri ölçü
bir hayli mUşklildilr. sU bakımından epeyce zordur. De

Ve zaten bu meziyetler ve aleyh-
te noktalar da netice Uzcrinde rol mirspora karşı oynıyacak Beşiktaş 
oynıyaca.k kadar mühim değildir. takımı, ~il~i kümede _33 puvanla 

Tamaıniyle heyecanlı bir hava 1- 1 Ankaragucü takanı hizasına gel -
· d · 1 k . . ı mek ve gol averajında öne geçerek 

çın e, şampıyon o ma ıçın oynı - l . 
a.k bi tak 1 "lk ... hakkak kazanmak içın oynıyacak-

Ya.t: r nn a, ı maçmm ıyı 1 
k . d b" 1 - - tır. şe il e ır revanşmı a maga ugra-

sürülen bu saheserlerin adedi 
eşhur Van Gogh'un (p;rtresine) 

t25 d r 
şacak ikinci bir taknnın karşılaş -
masmı seyredeceğiz. 

Neticeyi - §ampiyonluk ümidini 

Hele, Vefanın Demirsporu yen - Puselik saz scın::ıisi. 8 - H:ıhıııi lıt•\ 
diğini farzcdecek olursak, o zaman • Kürdili hic:ızk:"ır şarkı • Sana c~ 

Demirspora kar§ı Beşiktaşm galib canımın canı. 9 - Osman Nihat • 

" 1 b' k ta t .. U- aç ay evveıdı. Dı!' 
atılı e· d ı·ı.::- . ·leşen . ::>nasın a ma llWJıesırc 

'dt.ı. V liıtıer iş odasın ·..1 çalı51· 
niıtk az~akta olduğu lüzumlu 

S"'\d'u bırk:.; dakika için bırak· 
~ . ı·· 

lnı b'gı resimlere benziyen bır 
l\te . l.tdenbire gözleerini çekmış 
• ak~zuun. aşikar cüretine rağmen 

b .~enıık olan bu e-er, bir yı· 
bi.r 'ı, etmekle meşgul yarı çrp· 

an bu.kadını gösteriyordu. 1 Iitler 
• 1'ı ~ te<:ıne dikkatle b:ıktı .. Onu 
liitı e:nnıcı h~ ıuyordu. 

end '~ ressam 
!l1 _1•1 de, yaşamak için bizzat 

lar. \~tığı zamanı dikkatle ha· 
nız b 0tnada 1\1işel Anj'la biran 
i\'ll:ı 1rakıimasını istiyen adam. 

>.a.~ kan tara !ından yapılan bu 
e t ka~ını büyük hir c:anat eseri 
Rİni~ dıs ediyor. Alman devlet 
zü k kaşları birdenbire çat!lıyor, 

u . b' . 1 k .~, .ı • 1r memnunıyebı ... ; • - .... e~· ~ 
\lrıı 1 ~0rdu. lı:tler d:.i<:.ünüyor 
bu aıı Illl.izelcrinin mahzenlerin· 

•:1 e 
1~<lLiğünden çok farklı lıir 

fi'h rı olan ta'..,: o: ar ,-~ • :-. O. a· 
·~ı.·k 

.at h ''1 .a. kc:11·~!c:-ccn çı1 n• ) 
her l~.n~ yırtılınamı,. h-ndileı"i· 
Si::!rb Urlu mecburiy-~.e den uzak 

b est addeden artistlerin tablo· 
'atı. Ulunuyor. Bunl:ır Alman ve 

12 sanatkarlarının e~crleridir. 
"a· t· c · h ıT '1k~ ;ebeı:rnann .. ~:ınt . ~o-
:r1 ' uaugı:'\. Matıs~ ın 'c \ .. ., 
kuı ~ bir buhran e~na ında k- .-

erle ~~ını kesen o deli re"c:amın 
rı. 

Alına 
ı;-;ların Führeri düşünüyor. 

ik etti~~~ız re<:.s::ımıarnın tefe\ 
tttı.ııın &ı bu sanatten çarç:ıbul: 
etttı· ak lazımdır. Bunlar tered 
Satış resimlerdir. 

1-Iitle~ak yahut yakmak 
k sen· katt bir emir vererek: "Bi. 
a il.t e evveı, Henri Heine, Th<' 
.--büt~~n'ın kitapları ra. ıl y:ıkılc 1 

~ ar bunları da yakınız.. d 
r dah:us~nu hiı;setti. Fa!rnt bu ~c 
ı l'l\a!' ıhtiyath bulunarak, bell. 
... ıye na k ı· . ' ""erin , zırı ont fon uo~ıg 

ltırJıy g le Yaptığı geçen mülakat 
h arak sadece· 
Qu t · . 

ttııll1cıs abiolann süratle İsvıçred 
lokrat ırıa karar \'erdim. Eğer de 
t tıyl> <llnatörler bunları ze\·kler• 

l!>\lrı b 1 : e..ını u ~Yorlarsa satın alsırı 
'1 ala ar bıze iyi Alman ~~~ · m 
rDunq:ak Parayı getirecektir. 

'1'd<1 ~t ~aşka, heynelmilel p< 
~ di&, atı·se!erin Van Gogh'larr 

~ ... r ''l: ' 
n .. itira anete uğramış resc:.aml <' 

'ığ, 1 1\t z k~bui etmiyen kıymetle 
1 ·~s 1 liıt' er de bilmiyor değild 
u abiaksiı tablo 

tıreu . 
rans1, e, l lıtlerin tardettiğ 

.. Ve 
'l1C>Q ecnebi sanatkarlarının 

ern e . • ' 
Yonaı sen Lucerne de ote 

't!!deye ~lonlarına dağılarak mü 
l-'ra.rı ondu. 

~Iz (i 
• Natj~ tadlarr, Gauguin, Pica<:· 
l'lein, v~· ~an Gogh, Marie Lau 

'.rıı~'e:k anıınek, şöhret ve itiba 

~l>.g r re ayn salona yerleştirildilcı 
r"' :s arn• qn~ız ·<:ıra da hemen heme 

l:"ll1 re ··"rnl 
~ rtıi>·ct " . arı derece ·im.le , 
üyuı.; t(i Verıldi. Diınyanın buhi 

tr aldı!a~arıarı eksp:!rİn yanınd· 
~il \:İddi · Araıa:ındaki mücade't 

dıi en b~~acağı belli oluyordu C 
ra U••tik' alı11n.1 J beyne' milel c:atır.:ı:::. b' ... , 'oı • ,. 
ırçoı. al ·anlar, müzelerden geleı 

11Y•• ıcıtar . . . 
&Un bir 'Ye nıhayet, zevkıne 

lerce k"l tabloyu g·· k . . b' 
ı oll'l t orme · ıçın ın· 

e re gitmekten hiç çekin· 

tar ... C::)'") ,."V"\Q fan' Ve"dıler kaybetmemek için - Demirsporun gelmesi demek, takmıınm milli kil- Kürdili hicuıkiirs::ırkı_ı\l-.ş:·mgııH·-
·11 I.;) - • JJ ( (\ 1 ı' !·,azanması Jazımgeldiğini so··y1ı·ye- şi. 10 - SeH'ıh:ıtıin Pın:ır - Kiirılılı · me .2 inciliğini kazanması demek -

_ 0iliriz. Fakat futbol - hele bizde - tir. hic::ızk:1r ş:ırkı - Aşkınla ynnnn ı.ıoıı_ 
ilime. 11 - Sndeıtin K:ıyıınk - ~Iıı 

~ 

l 
l 
\ 

.' · · " 'ı i'' (mıc •:,ıiıı ·ı sı•içrede Jıaraç m~zat satt1ğı ktymelli tablolardan 
meşhur Pica:,so'rıwJ ( Apse11d içen f.aılm) tablosu. 

GörUIUyor ki Beşiktaş ne vazl- hnyyer şarkı - Ne 1:ınınn µiirseııı "· 
:ıeticeler vermez mi?. Onun ıçın 

0u lüzumu dinlemlyecek kadar tenı 

yetto olursa olsun muhakkak maçı ııu. 20.50 Konu5ma CDış no'itil..1 h:. 
K.al'i olarak galibi kestirmek pek kazanmak mecburiyetindedir. discelri ı. 21.05 Teım.il. 22 11 ıft.ı 
müşküldür. lık posln kul usu (Ecnebi clillcrılt: ı. 

Beşikte.~ bu maçla kendi derece- 22.30 Müzik (Ilııle mtiziği - Pi.). ~.~ 

Jeşik laş D • sini yükseltirken ayni zamanda Ga Son a:ıjns haberleri, ıir::ınt, esham - emır- latasarayın şampiyonluğunu da tııhviliıl, kambiyo - nukut hor•ası 
• k (fiyat). 23. MUzik (Cıızbnnd - Pi. ı. 

kat'ı bir şekle so muş olacaktır. 
~3.55 • 21 Yarınki progr:ım. 

Binaenaleyh bu maç yalnız Beşik-
taş ve Demirspor için değil, ayni za 

spor maçına 

gelince : manda Galatasaray takımı ve her 
Bu maç, Demirsporun şampiyon- Uç klübiln Tilrkiyeye yayılmış ta -

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

Prouram 1'iirki11c saati ıi:eri11c 

ue öfileden sonraki saat olarak veril. 

bir hadın portresi 36000 bir diğer 

tablosu 80000 franka çıktı. 

Tablo:arı satın alanların isimleri 
~izli tutuldu. Fakat Van Goghun, 
:nö,,yc Francfort adında büyük bir 
Amerikan koleksiyoncusu tarafın· 

:ian satın alındığı zannedilmektedir. 

l\ fodhı,lianinin küçük bir kadın 

po:!resi pek ehemmiyetli bir fiyat~. 
:ıbca~ı siiylenmektedir. Bu tablo· 
:uır: müessir bir hikayesi de vardır. 
:920 :;;enesinde onu Gualino satır. 
ıldr. İtalyan maliyecisinin gözdE'n 
lüşmesi üzerine eser müsadere edil· 
1i. Musolini, Berlinde milli galeride 

"Juluıünakta olan bir Michettiyi el· 
Je etmek istediğinden ona mukabil 
t\1(1diglianiyi teklif etti. Almanya 
~unu ~emnuniyetle kabul etti. Fa
!\3.t 1931 c:le Alman eksperleri küçük 
bir tablo ile büyük bir tablonun de· 
;iştiri!-.iiğ:ni ilan ettiler. 

raftarları arasında da heyecanla 
beklenilen mühim bir dönüm nok-

tasıdır. Pazar günü, Türkiyeki bü-
tün spor meraklıları, çok haklı bir 
heyecan ve merakla Beşiktaş - De-

nıislir: :: 
, OPERALAH \'E SENFO. "l 

KO::-iSERLERl 
9.30 Brüksel l: Çek ,.c Hus ııı us i

kisi. 
9.30 Sottcns: Senfoni konseri. mirspor maçmm neticesini bekli -

10.15 Brüksel 2: Hııydn, Drnrjıık. 
yeceklerdir. 11.10 Prnğ: Opera pnrı;nltırı. 

GörUIUyor ki Beşiktaş muhak - ODA l\IUSll\.lSl \'E 1\.0:\ ERLEH 
akk kazanmak vaziyetindedir. Bu 7.10 ;\liinih: Şarl,ı, piy.ıno. 

Vefa maçmm neticesinin henüz 7.45 
8. 

hangi tarafa gtile-ceğini bilemediği- 10_30 

Lonılra (~.): Br:ıhıns. 

Eyfcl: Şarkı, piyano. 
IstoJ,holııı: S:ırkı. 

miz için, Be§iktaşın karşısına mağ

lüb mu, berabere mi, galib mi çıka
cağını kestiremediğimiz Demirspor-

1 t.20 Bcrliıı (l.llln el.): < 1 ıg. 

11.30 l~oırııı J(rupıı: l~Pmllıı J,cınsl.'rı. 

HAFiF ;\fü:,fh.1 \ 'J: OJ L!.E'l 1.Lll 

lularda, birinci maçlarında ne neti
ce alırla~a alsınlar, muhakkak ka

~~k için oynıyacaklardir. 

İşte bu vaziyette, senenin ve 
milli kUmenin en gergin ve can a

7. 
8.30 
().15 
9.15 

9.15 

lıcı maçını yapacak takımlarda biz, !1.30 

Beşik taşı daha avantajlı göriiyo - 1 O. 
ruz. 

11.15 
1 1.40 

\'arşovıı: H:ılk orkestrası. 

Uralıslı.-ıı: <:ıgıııı orkr ır; 

Breslnv: \'aryetc konseri. 
Berlin (Uzun d.): Dohr:ı 

orkestrası. 
J{önif.{sbC'rı;? (Ifoilslıerg): \', 
yele konseri. 
N:ıpoli grupn: H:ırif mu~ıkı 

Torino grupıı: Orkcstrıı, soı• 

rano. 

rnt"' 
miyen sanat amatöı ü me~hur profe· 
·fü \"entmi vardı. 

:ııifesi çok müşküldür. 
Saat 15,25 de Yan Goghun porl· 

re:.;i, bütün !'atışın en ehemmiyetli 

tabloc:.u 175000 İsviçre frangı gibi 
yiiksek bir meblağa yükseldi. Gaug 
ninin bir tablosu 5.000, Picassonun 

Belki Luzepnedeki satışa da ka· 
rışmıız olan bu zararlı eksperlerin bu 
gün de Modiglianinin portresi hak· 
kında ne düşündüklerini biz de öğ· 
renmek isteriz. 

Şu halde Galata.sarayı da milli 
küme şampiyonu kabul etmemiz la
znndır. Bakalım dost Beşiktaş klU
bü, kendlletine maçsız 3 puvan he
diye eden Galata.saraya şampiyon· 
luğu hediye edecek mi? 

Bu kreş: ll:ırif orkestr ı 
Kolonycı: Scrennllnr ve 
hııv:ıl:ırı. 

l:l.30 llıııl'ı • ı .1141111 orkı•<;tı·n~ı. 

\'.\HYETE \'E Kı\fiAP.ELI:H 
Satış 

Saat 15,30 da satış :;on derece kı· 

zı'7mış bulunuyordu. Reich hüku 
metinin müme$sili doktor Hopsin ( Pari Suar' dan) 
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nızı doğru bulmam ... 
Babamonun bu sözleri 

sesi sakinleştirmişti: 

- O halde gördüğünüz 

'
1ler felaketler midir. 

pren-

şey. 

- Evet, madam felaket, hem 
de büyük, çok büyük felaket .. 

- Hepsini söyleyiniz .. 
- Çalışacağım. 

- Dinliyorum .. 
- Sual sorunuz cevap vere· 

yim. 
- Evvela ailem mes'u<l yaşa

yacak mı?. 
- Hangisi? Ayrıldığınız ai. 

le mi?. Sizi bekliyen aile mi? .. 
- Hakiki ailem .. Annem Ma

ri Terez, kardeşim Jozef, kız· 

kardeşim Karolin .. 
- Sizin betbahtlığmız onlara 

dokunmıyacak ... 
- Bu felaket ve betbahtlık 

bana mahsus mudur?. 
- Size ve yeni ailenize .. 
- Bu felaketlere dair izahat 

. verebilir misiniz?. 
- Tamamiyle madam .. 
- Kral ailesi üç prensten iba· 

ret .. 
-Ent ... 
- Dük dö Berri, Kont dö 

.Provens ve Kont d' Artuaz .. 
-Tamam. 
- Bunların talihi ne olacak?. 

, - üçü de hükümdar olacak. 
- O halde çocuğum olnuya -

eak demek?. 

ün yaya çocuklarınız 

gt1ecek ... 
- Demek ki erkek evl~d ge

ti rmi yece ğim? .. 
- Evlatlarınız arasında erkek 

!erde olacak. 
- Bunlar ölecekler mi? 
- Birinin öldüğüne, diğerinin 

yaşadığına müteessif olacaksı -
nıı; .. 

- Kocam beni sevecek mi?. .. 
- Evet ... 
- Çok mu?.· 
- Pek çok .. 
- O halde sizden sorarım, ba-

na ne felaket gelebilir, kocam be· 
ni sev.dikten, ailemin himayesini 
gördükten soma?. 

- Bunların ikisini de kaybe· 

dcceksiniz .. 
- Bana da ahalinin muhab· 

bet ve yardımı kalır ya?. 
- Ahalinin muhabbet ve yar

<lınu mı? ... Ahali sükunet içinde 
bulunan büyük bir denizdir ... 

Siz fırtına zamanında büyük 
denizleri gördünüz mü?. 

- iyilik ederek fırtınanı:ı 

k:.ıpmasına mani olurum, şayet • 
isyan ederse ben de beraber is. 

yan eıderim. 
- Dalga ne kadar yükııek r.1" 

lursa açacağı uçurum o kadar 

derin olur. 
- Bana Allah kalır ya?. 
-Allah biz.zat mahk\im etti-

ği başları müdafaa ve ınuhaf az:a 

Sacid Tuğrul ÖGET 

-:ıoZEF 

- Bu üç kelime mektubun ba
şında yazılıydı. 

- Ben bu kelimelerin yeri ne· 
resi olduğunu değil, minasmı 

soruyorum. 
- Mektubun hitap ettiği za. 

ta karşı büyük bir muhabbeti ol· 
duğu görünüyordu. işte anlattı· 
ğım zaafından bir nümune bu· 
dur. 

- Bu üç kelimeyi hatırlıyor 

musunuz?. 
- Tamamiyle ! • 
- Söyleyiniz. 
- Açıkça mı?. 

- Evet ... 
- Sevgili dostum .... 
Mari Antuvanetin rengi soldu, 

dudaklarını ısırdı . 
Balsamo: 
- Şimdi zatıaliniz, bu mek~ 

tubun kime karşı yazılmış ol
duğunu söylememi de bana em. 
rederler mi?. 

- Hayır, söylemeyiniz, fa. 
kat bir kağıda yazıp bana veri
niz .. 

Balsamo, cebinder. kenarları 

altın yaldızla sUslü bir defter 
çıkarıp altın saplı bir kurşun 

kalemi ile defterin bir sayfası. 
na iki üç kelime yazdıktan se>n· 
ra kağıdı koparıp prensese verdi. 

Bu kağıdın üzerindeki cümle· 
ler: "Mektup kral Beşinci Lili
ain metresi madam la markiz 
PomP,adura yazrlmr§tı.,, dan iba. 

9. Loııdr:ı (N.): Vnryeıe. 
!l.rn ı'.\liinilı: Varyete. 

10.10 Eyfcl: \'aryele. 
10.50 Paris (PTT): Varyclc. 
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retti. 
Prenses, Balsamoyu hayret 

ve !dikkatle süzerek: 
- Bütün bunlar pek doğru, 

diye söylendi. Sizin bu tafsilatı 
ne vasıtayla aldığınızı bilmiyo
rum ama, ben yalan söylemeği 

sevmediğim için, bunların tama
miyle doğru olduğunu itiraf e· 
derim .. 

- O halde madamın ilmimin 
bu zararsız nümunesiyle iktifa 
etmelerini rica e1jerim . 

- Hayır mösyö hay~r. sizi .ı. 
lim gördükçe istikbalim hakk1ı1-
da söyleyeceğiniz §eyleri duy
mak için daha büyük bir arz·ı 

•juyuyorum. Siz şimdiye kadar 
bana maziden haber verdiniz. 
Ben istikbalden .de haber ver
menizi İsterim. 

Prensesin, bu sırada fevkala. 
de telaşlı ve meraklı old'uğunu 

herkes görüyor ve anlıyordu. 
Balsamo sakin bir sesle: 
- Emrinize tabiim. dedi .. 'Mn · 

amafih bu hususta israr etmeme
nizi ikinci defa istirham ederim. 

- Şimjiye kadar ben "~ste

rim, ,kelimesini ik! defa söyle. 
memiştim. Bu kelimeyi size bir 
defa söylediğimi biliyorsunuz. 

Balsamo adeta yalvararak: 
- Htç olmazsa müsaade hı 

yurunuz da bir defa haber veri· 
ci ruhları göreyim, o zaman ıbe 
istikbale ait sırlarınızı söyle. 



IG 

......................................... 
-- 17572 Atatürkün 

A ıtı 
Mühim ır tavsiye: 

HA 

TWN 
Motosikletleri 

Avrupa motosikletlerinin en 

SC\ğlam ve en çok sevilen 

markadır. Müteaddi:l bey. 

940 MODEL i 

SCHAUB 
DV 

Teknik ve zevk 
harikasıdır 

Bu eseri ruhundan kopan bir heyr.ranla plağa oku)an ve ~alan \c 

a) ııi 1.amanıln güftc..,i 'c bc .. tesi Türk milletinin llu~ gul:ırmn lıi-
tab eden l.ıu eserin bestekarı ol n nıe~hur lıalk -.airi AŞIK \'EY. ı gir kuvvetlerinde modelleri vaı·dır. Her keseye elverişli, tek 

.;:n. r r i blıtün lnreli~le dinlemek \C aslını almak btivenlC'r Fiatları gayet ucuzdur. Heveslilere mü1' de! fiat, bir kerru.~nu"'zu.ğrayıp gö • • • < ır. ~ser . • 'I 
) alıırl A~IJ\'. vr;ı· t:L tarafından okunan hu ıılfığı bayilerdf'ıı h.l<'-

mPkri l:O\"iİ\C olunur. Umumi acenta: Adem Kara d ag ... 
-----· COLUMBIA PLAK ŞiRKETi 4----- J 
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mem muvafık olup olmadığını 
söylerim. 

- şidiyor musunuz? İyi, kötü 
ne olursa olsun bilmek isterim .. 
Haberleriniz, iyi olursa belki de 
inanmam. Bana doğrusunu söy
ley.r... Her halde size mütcşek
'kır kalırım. Artık beni üzmeyi -
n.z. başlay;:uz. 

Prenst-sın bıı emri kat'i i"Jı. 

Balsamo sofranın üzerinde su 
dolu sürahiyi aldı ve altın bir 
tabak üzerine koydu, şişenin 

icindeki parlak suyu tetkike baş
ladı. 

Herkes derin bir sessizlik için
de bekliyordu. Biraz sonra elin
de tutup tetkik ettiği sürahiyi 
sofranın üzerine koyarak müte
essirane başını salladı. 

Ma.ri Antuvanet merak ve he-
yecanla sordu: 

- Ne gördünüz bakalım?. 
- Söyleyemem. 
Prenses sinirli sinirli söylen

eli: 
- Çünkü söyleyecek bir şey 

gi;rmediniz de onun için değil ., m .. 

Balsamo da mUteessir bir hal
ele cevap verı:li: 

- öyle seyler gördüm ki cm
?a:-ı prenslere kat'iyen söylemek 
istemem .. 

- Bilhassa bu seyler hiç. 
' 'imesiyle tercüme olunabilir -

- Madam, beni söylemekten 
meneden bu .değil.. Bilfikis ... 

Prenses hakaret edici bir ta
vırla gülümsedi. 

Balsamo, ııe yapacağını şaşır

mış bir adam gibi telfiş gösteri. 
yordu. Kardinal sihirbazla alaya 
başladı. Baron ise Balsamoya 
yaklaşarak: 

- Şimdi bizim sihirbaz işe 

) aramaz oldu, çok sürmedi, artık 
bütün bu altın takımların şark 

hikayelerinde olduğu gibi asma 
yaprağına .dönüverdiğini görme· 
miz kaldı. 

Mari Antuvanet gülerek: 
- Mösyönün bana takdim e· 

dilebilmek için hazırla:lığı bü
tün bu takımların yerine sade 
asma yaprakları olmasını tercih 
ederim, dedi. 

Balsamonun rengi atmıştı: 
- Madam, size takdim olun

mak şerefini bendeniz arama
dığımı hatırlarlar. 

- Bunları gördükten sonra 
sizi görmek istiyeceğimi anla • 
mak güç bir şey .değildi. 

Andre de yavaş bir sesle söze 
karıştı: 

- Affediniz madam, mösyö 
bunları fena bir maksatla } ap -
mamıştu her halde ... 

Prenses sert tavrını bırakma
mıştı: 

- Bunda kabahat ettiği kana. 
atinıdeyim .. ÇUnkü bir ihtiyara 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~-
• - ...... '\~···" ....... 't•'lt"- r .. t-~~-··ı l•.:.a.:t• .... · .. ~ .. · • . ~ ............................... . 

Marka gel ir. 
Eczaneniz
den ısrarla 

i-.tc-~ iniz c;ünkü: 

Sağlamdır \ c 

1 ~~9~~tan 
BUYUK VARYETE 

Sumpreta ve Kalket dansları, 
FOFO LUKA ,iVONi VLA
DiMiRU, KARMİNA, meş· 
•,ur okuyucu FAHİRE, Ope
ra Tenoru BAKEAS, Kompcr 
KONTARiNIS, Komik AN. 
rztNiOLiS (Kirkor) ve AT. 
PENNAS. 

BÜYÜK ORKESTRA 
{eni program muvaffakiyetle 
l"vam ediyor. Akşam saat 20 
le bütün müskirat ve meşru· 
batımız taze ve soğuktur. 

"":umartcsi ve "'"•rı .. ,ih·~'"=-ı .. ~i 

' ""'· •of, r.. ...... .. •• • • ' • .. • • 

Sondaj barakcsı yaptırılacak 
Yeşilköy Mıntaka Meteorolojı istasyonundan : 

Hali tasfiyede maadin ve cevahir ve mevaddı 
madeniye Türk anonim şirketi 

Hali ta-.fiyede 1\laadin ve Ce,ahir ve .Mcvaddı ::\Iadeniye Til 
\nonim Şirketi hi" edarları Ticaret kanununun 456 ıncı madde i mll 

hince aşağıda yazılı ruznamcyi miizakrre etmek üzere 14 ağu<:to !I 
tarilliııe mG aclif pazartesi günü -.abah ant on birde sirkctin l tanb 
da Galatada A ikurasyoni Generali hanın.Jc. birinci katla 3 \ e 4 nu 

15-7-939 tarih cuınarte i günü c;aat 10 da Ye~ilköy mıntaka mete
oroloji istasyonu bina ında {.l IS::i.08 lıra kc ıf bedeli olan Yeşilko~ 
mıntaka istac;yonu için yapılacak sondaj baraka ı in~:ıatı açık ek 
siltmeye konulmu)tur . l\luka\ ele ek iltmc bayındırlık isleri genel hu
susi ve fenni sartnameleri proje kr§if hülfı~ ... r ile buna müteferri diğc1 
evrak dairede görülecektir. 

rada :if.İn merkezinde içtimaa da\"cl oll!nurlar. 

Hl'Z~ı\MEl ::\1CZ \KERAT 

1\Iuvakkat teminat (87) liradır. 1 - Ta fire memurile mürakip raporları. 
l tcklilerin en az (1000 liralık bu i c benzer ic:; yaptığına dair dair<: 

lerinder. almış oldu'Yu \C ikalara i-ıtinaden 1 tanbul \tl5yctindcn d .. c;ilı 
me tarihinden (8 gün c\ 'el alır.mış ehli} et \ e 939 yılına ait ticaret o· 
dac;ı \e ikaları ile gelmeleri. (1711) 

2 ı iklncikanun 939 dan 31 mart 93~1 tarihine kadar olan d 

reye ait bilfınço :ı. e kftr ve zarar he. aplarının tasdiki. 
3 - Ta--fiycye giriş bilanço unun ta diki, 
ı - ı ikincikanun 939 tarihinden 31 mart 939 tarihine kadar 

lan de\Teyc ait muaınelatından dolayı meclisi idare azalarının zimıl' 
!erinin tebri' esi. 

1939 e imli Hafta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftalık gazetesidir 

Ilcyeti umu~iyc i.;;tirak etmek arzu-;unda bulunan hi edarların ticil 
kanununun 371 inci madde i mucibince hi<; e c:enetlerini içtima günı. 
den laakal bir hafta e,·,el ya do~rudıın doğruya c:irketc te\di ctnı 
ı i , cYahut lıu maksatla haşka bir mües,c c)·e te\ di cttiğıne dair 
,.c ik;ı ibraz l'\'lcmeleri icabeder. - Tos}iyc nl<'mıır 

. (K. ı. 166 
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hakaret etmekle bir insan yük
selmez, bir müstakbel kraliçe bir 
asılzadcnin m::ıden kadehiyle su 
içmek istedigi halde bir şarlata
nın altın kupasın.dan içmeğe mec 
bur ediliyor. 

Balsamo, yılan sokmuş gibi 
birdenbire dogrularnk hiddeth. 
den titrek bir sesle ;.deta bağır
c1ı: 

- Madam ben size talihinizi 
taınamiyle bildirmeğe hazırım .. 
Mademki gözleriniz kapalıdır, 

istikbali, gelecek karanlık vak
aları görmek istiyorsunuz, öyle 
olsun.. Kabahat ben <le degil.. 

Balsamo bu birkaç kelimeyi 
o kadar kuvvetli ve o kadar sert 
bir sesle söylemi~ti ki orada ha. 
zır bulunanların hepsi damarla
rın'1aki kanın donduğunu his· 
settiler. Prenses de göze çarpa. 
cak derecede ı:oldu. 

İhtiyar kadın Almanca olarak 
prensese: 

- Kızım onu dinleme, tavsi· 
yesinde hulundu. 

Balsamo ihtiyar kadına Al· 
manca cevap verdi: 

- Bmık dini in, madem'd 
bilmek istoJi, hep ini bilecektır. 
Kaderin hükmü de ı tirileme 7 • 

Orada bulunanlardan ancak 
birkaç kişinin anlayabıldigi bu 
sözler herkesin korku ve mera. 
kını L;.isuiitiin aı ttırdı. 

Prenses ihtiyar katlımı dö.ı-

diı: 

- Dırak ta söylesin! ek :li ... 
Şimdı ona söylememesini emre
dersem beni korktu sanacak. 

Balsamo şimdi gülümsemeğc 

baı:;la.dı: 

- Dediğim gibi zararlı ve 
tehlikeli bir cesaret .. 

Prenses sabırsızlanıyordu: 

- Söyle mösyö, söyle .. 
- Zatıaliniz tekrar emredi-

yorlar mı. 
- Ben kat'iyen kararımdan 

dönmem .. 
- O hal:le yalnız size söyli

yeceğim .. 
- Peki öyle olsun.. . 
Prenses etrafındakilere döne. 

rek: 
- Sizler, dedi, dııiarı çıkınız. 

- Herkes çıktıktan sonra Bal· 
samoya döııdü: 

- Mükemmel, dedi gizli ve 
hususi bir mülakat için iyi bir 
çare, değil mi?. 

- Madam, beni hid:letlendir
mege, tahrike çalışmayınız, ben 
size istikbalinize ait fcvkalfıcle 

miihim haberler vermek için 

belki de Allahın bir vasıtasıyım. 
Talihi tahkir ederseniz, o da si. 
ez hakaret eder, çünk'.i talih pek 
giizeJ intikam alır. Ben size ka
derinizi haber vereceğim. Bu kl· 
dar mühim bir şeyde tereddüt 

ederek emrinizi yapmakta ge· 
ciktiğim için bana kar§ı kızma· 

• 

d • 
Satıtık ve Kiralık 
ASRI MANDRA 

VeJiefendi civarında asri 

1 
bir mandıra satılık ve kiralı\' 
tır. 

Müracaat: Hamal B;:şı 

1 KAYRA Ap. No. 14 kat 2 

_,..,.. Saç Bakımı ... 
Güzelliğin en birinci şartı 

Petrol Nizanı 
Kepeklen ve saç dökulmcsJ 

tedavi eden tesirı müecrreb b 

ılfı.çtır --·= 
1 

Hizmetçi aranıyor 
I~ i bir :ıile ~ anınd:ı h i bir iir 
rcllc ç ılış.w:ık İ) ı lıır hızıııl'lçl• 

1 
H' ilıl i~ aç v:ırdır. Mnılııı:ımııırı 
,ıı ıp sııtış \'erine ıııiır.ıC'. ıı 

Or. iRFAN KAYRA 
RöNTGEN MOTEHAssısı 

Tiirbe, Bozkurd Kıraatharı' 
ı karşısında eski Klod FafC 

1 ;okak No. 8 • 10. öğleden sot1 
·-. 1 f'n 7 ve kadnr 


