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Telefon: 23872 Sene: 8 - Sayı : 2659 

Almanya da 
21, 20 ve 19 yaşındakiler 

Askere 
çağırıldı 

Danzig vaziyeti vehametini 
mu haf aza ediyor 

~embeırllaynnn n utku: 
İ ngi l iz hava kuvvetleri birçok 

noktalardan dünyanın en 
mükemmel kuvvetleridir 

"n ct·ı·el l ıg'llercde yapılan tayyare dafii bataryaların manevra
sn fl I ıgılız g ncllmrnıay başkanı general Gar/ (solda) ile Almanya-
11m Lon lra clçılıği askeri ataşesi ı•e hava ataşesi ... 

SON HAVADiSLER 

AKŞA'M POSTA 
9 T E M M U Z 1939 P A Z A R tlan işleri: Tel. 20335 

Italya ve · Almanya ile 
münasebetlerimizde 

son vaziyet ·. nedir ? 
HARICI V E VEKiLi MCIHIM iZAHAT V EROD: 

Almanqa ile 1 ürkige arasında, tek bir 
iş müstesna, iki tarafın birbirinden 

şikô.geti qoktur 
SlYIDlha A~olko~ 
Fakat birgün sulh bize harpten daha bahalıya satılmak isten irse 

Harbin ve zaferin bize ne kadar aşık 
olduğunu göstermeğe de amadeyiz 

Ankara, 9 (Huıuat) - Büyük "- Arkadaflar, 1 ğunu, genif yangmlann tahribatı• 
Millet .Meclisi dUn yaptığı çok Yurtta s ulh, cihanda sulh : iş- nı yirmi yıl içlntle U4nir ettik. 
mühim bir celseden sonra yaz te bizim harici politikamız, dün Me:ıtteplerimizln ve mektepte o~u • 
tatili karannı vererek 11 eylUl sulh taraftan idik, bugün sulh yan çoculdanmızm adedi ıulh yil • 
pazartesi günU toplanmak üzere taraftanyız; yann da sulh taraf lan esnasnıQa. bifkaç iniııli arttı, 
dağılmııtır. tan olaca(ız. (Bravo aeıslerij, zirai ıahada istibsalimiz mlltema-

ceı.e a~aa. 0 6if harı • Sulh waf~ çilnkl .Wh 
0

3i'Jl çoğalıyor.' On beş sene 

ciye vekili Şalem Saraçoflu, bey içinde yqıyan bfr TUrkfyentn /Dıt1111111 4 ibdtlıl 
nelmilel mUnuebat ve memle - her sahada neler yapmata kadir 

ketimizin dı§ politikası hakkında. olduğunu 80ll yirmi enelik inki

parti müstakil cruP reiai vekili §af ve terakkimiz vazıban gös -
Ali R a na Tarhan tarafından va- termifiir. (Alkıtlar, bravo aeale
ki ıuale ae&tıdaki &vabı vermiş ri) . 
tir: Uzun harp yıllarının yorgunlu -

~. Paris, 9 - Leh - Alman gerginli-, madiyen silah ve cephane sevkedi· 

gı \ahim_vc had safha mda. devam yorlar. Lehistan da mukabil ihtiya- s atye binası tahkı·katı 
etme ,te:fır. Almanlar Danzıg~ mütl ( Dtvamı 5 incide) 

Mtclisin son celsesim!en bir görıinü1... ' A lmanlar bir lıarp Alındığı ~öyle~en. «komisyon» 
hayatı geçirlgorlar yuz hın. hra .mı? Taksimde Belediyenin 
Bu sabah gelen bir mebusumuz Almanyada Refi Bayarın ıf adesı üzerine 

harp olacağını gösteren alametler mevkufların yarın yapt1racağ1 binalar 
olduğunu söylüyor ' .. I . 'I 1 . h 1 ş h" T" H lk · ter~'~ b.uçuk ay kad~r evvel lngil· muha~ir Hüseyin Cahit Yalçın bu yuz eşhrı me erı mu teme Şehir Klübü, e ır ıyatrosu ve a evı 

') )ı. zı)aret eden Turk matbuatı sabahkı Avrupa ekspres trenile şeh· Satye binası satışından çıkan yol mına Satre şirketinden çekildiği söy binalarının inşaatına Eylülde başlanacak 
· _:tı aza"Indan Çankırı mebusu (Devamı 5 ıncidt) suzluklara ait adliye tahkikatı biti· !eniyor. Fakat kati vaziyet ancak Taksimde stadyum yerinde ve Eylülde inşaata başlanacak -
[S - ı d - --- r ilmek üzeredir. tahkikat net icelendikten sonra belli civannda yapılacak şehir klübü, tır. Kışla binasının kıymeti yaoe yo gv un a tramvay Mevkuf mamunlar yarın dördün· olacağından bu gibi şayiaları şimdi· gazino, sergi, ticaret klübü, halk kında takdir edilerek belediyeye 

cü sorgu hakimliğine getirilerek es· lik ihtiyat kayd ile karşılamak zaru· evi ve şehir tiyatrosu binalarına devrinden sonra bina yıktınla -

h att 1 k a
·ı d 

1 
r ı I a c ak ki M illi Rea~ürans m üdürü Refi rtdir. Sat ye hukuk müşaviri Perte· ait planların hazırlıkları tamam· caktır. !nşaat tek katlı ve üstle-

Bayann istinabe yoluyla alınan ifa- vin de şahit sıfatile malCımatı· Janmak üzeredir. ri tcra~ şeklinde olacaktır'. 
desi hakkında tekrar isticvap edile· na müracaat edilmiştir. Tahkikat 8 b h 1 Taksımden Ayaspaşaya ~ıde~ r r 1 k ki h k ceklerdir. Bir kısmının yeniden gizli olarak yapılmakta olduğundan U Sa a ge en yol, kısla kalclınlırkcn g<'nıf'ılctı -

amvay yerine e e tri e are et yüzleştirilmesi ihtimali vardır. Bi· mevkuflardan Milll Reassürans ikin Japon lecektir. Bu sahada miihim is-

d b 
nanın Denizbanka satılmasını te· ci müdürü M alik Kevkebin, Ref timlaklcr de yapılacaktır. 

e en OtO üsler işletilecek min için delalet edenler arasında Bayardan hakkı sükQt alarak 4000 maslahatgüzarı Tcp<'basında. Asri siı:cmanm 
ci ~clcdiye, Beyoğlu tramvay cad- ilan etmek üzere iken büyük bir taksim edildiği zannolunan paranın lira aldığı iddiasını teyin edecek ma U yeri~c 7~ ki i ~lacak ~iiyliklük-
i ~erindeki i~ihamı hafiflctm~k Amerikan firması müracaat ede- 100.000 lirayı bulduğu ve komis· hiyette malQmat adliyeden verilme· mumiharp İhtimal i ni tc bır. ~ıyatro bınnsı m~ası bu 
Çın bu d .. .. yon bedeli olarak verilen bu para· melet~ ve bu )'oldaki neşriyat ancak varı't go"' rmı'yor scnckı ışlcr arasındadır. 

1 ra a mevcut tramvay hat- rek dunyanm en konforlu otobüı- . . . . . . . .... . · · . 
arını kald ğ 1 . t . d'l -· . bild' . . lann kazanç ,ergısınden muafı}·etını tahmın sayılabılecegı bıldırılmekte· lkı· hafta e\'\•el Berlı·n ,e Parı·se 
işı ırma ı, yerlerine otobüs erı cmın e ı ecegını ırmııtır. . . . . . . M "f v k ı C~ıneği kararlaştırmıştır. 20 güne ka:iar bu firmanın ıe· temın ıçın maznun ıkı avukat na- dır. giden Japon ma lahatgüzirı l\1. Tc· a an e i i 
"c Ş~Indilik Tünelle Şişli, Maçka tirteceği nümunenin tecrübeleri rayina bu sabahki Semplon ek ... pre-

Jc· Urtuluş arasınldaki hatların sö yapılacaktır. A k Ha Yo 11 a ile şehrimize gelmi5tir. 
Bu sabah Ankaradan 

şehrimize ge'di 
Otob" l ' · · w 1 d l 'I . t } k b

11 
tra uıı er getırtıldıkten eonra Tak!!lmde yegane kalan, f}<'hff maı:; an ° ayısı e son ,·azıye 1a •• Maarif Vekili Ilasan Ali Yüc.J 

rı~lrneai ınuvafık görülmii§tür. y ı: r n ara va r 1 Terajima Avrupadaki siya i te· 

Sına ınvay hatlarının kaldırılma -1 en yakın güzel manzaralı ·, stasyo n u açı I d 1 kında malumatına müracaat eden bu sabahki ekspresle Ankaradan 
li ba§lanacaktır. p A N o R A M A · b~r muharririmize kı aca demi~tır seh.rimize gelmiştir. 

"kı~· hatlar yerine Trayleybüs ·il: , :Y •.k;l şehrimizde bir hafta ka-
'l)lll(le otobüs iıletilecektir. Uabçfflnde : her akp.m Münakate Vekili Kabile kadar ' - tımumt Mr h<&.i,\ c~<ı<.d'.omt\9tr xalarak mektep işleriyle m:ş-

cJ"l; • ~ a~c :ar.. O!IOM•:: ı J • y zannetmiyorum. Çünkü hıçoır mıl-' guı olacaktır. Bu sene talebe teha· 

~tı.: cereyanı temin edecek O· ,ıamıyet üceses tayyare seferleri yapmak let b<>yle bir şey h.temiyor. \lman· cü.nii dolayısiylc tedrisatta inti-
l'tJt, b •ai şebeke muhafaza edile· ı B.-!!tekir tanburi SALAHAD· !arla Japonlar :ıra ında a keri hir z2:ıısızlıklar, •ıı: müracaatların 
l~rdır.u arabalar raysız işleyecek·! DİN P i "AR, Kemani NOB:\RI istediğimizi söyledi ittifak m~\Cllt değildir. Böyle bir kabul edilmemesine meydan ... -

ll1:ıcd· TEK\'A y ,.e arkada§lan anla~ma yapılacağına dair mallıma· ma"ı için bu binanın ) ıktmlarak 
ıye otobüs şartnamesini (l' azısı .? incide) • tım yoktur.,, caktır. 



c 
r. 

.\':ıdir Naul, "Kim haklı 'l,, bu~lığı· 
nı laşı}aıı )azısında dünya krizinin 
,chelıleri hakkında kendisinin mi 
l'anli)önüıı mü hakll olduğunu :ıra~
tırı) or ve tli)·or ki: 

"Tnrdiyö gibi diişünebilmek için 
lınk kuv\'eli n) prl'nsipini benimse

mek lazım ki, so~yetclcrin bugünkii 
, ırulu~u bun::ı iııık:iıı vermiyor. 

Scbelılcri hir larara Lıırakalıııı: Al
ııı:ın) a ~u \ eya bu hadisenin sevkile 
heybetli bir hale gelmiş karşımıza 

.tikilrni~liı·. Bu Almanya, bizimle be
raber neden T:ırdiyö'nün de hoşuna 
.:itmiyor, hl•pimizi birlikte sinirlen
diriyor? Hakkını yalnız kuVYetinde 
ııradığı iı;in değil mi? O halde, baş· 
kasında heğenmedi!(imiz bir şeyi 

kenrliıııiı yapmaya kalkarsak bu yan
lı~ ve .c;akal l'llmaz mı? 

Orta zamanlarda devletler arasııı1-

daki ıniin:ı<:ebeller (hak kuvvette) 
prensipine clayanıyordu. Galip mağ

liıbn ezer, onu bir lföle haline sokar
dı. Bn :mn•lle, mahiyetini döğtişlcn 

.1ıan lıir hakkı tanıtmak icin de gece 
.ııundli;o: harbctmek Hizım geliyordu. 
SiH'ılı kuvvctile karşısındakine her 
i<;tcıli~ini k:ıhul ettiren hükumet, 
koın~u kütleler tarafından, 

- Kahraman! 
Di;yc alkışlanıyordu. 
Hakkın bu iplidal tclakk.iı,i artık 

tarihe kunşmıştır. Bugün, zorla ta· 
hakküm etmek isliyen bir devlet, ne
J,;adar J.:unetli olursa olsun, kütlele
l'İn ruhunda şiddetli bir realı.:siyon 

uyandırıyor. Otıa karşı koyuyoruz. 
- Hayır, kimseyi e~lr esir ede-

ıuiycceksin 1 
Diyoruz. 
Hitler Almanyasının, en bitaraf 

memleketlerde bile uyandırdığı an
lipati, hak mefhumunun geçirmiş ol
duğu tekümülden ileri gelmektedir. 

lluyır, hayır, Tardiyöye hak ver· 
mhorum. 1919 sulhu inkişaf edeme· 
de~ öldü ise bu, mu:ıhedelerin hatit
liklcrinden değil, tnhnmmiilsür. dere
cede a~ır oluşlanndantlır. 

hesini bozmaya çalışıyorlar,, başlıklı 1 

yazısında, İngili:ı: - Sovyet müzakere
lerinin uzamasının mihver <levlclleri 
nlıı ce~;,ıretini arttırmış ve ağustos 
uyına doğru :yeni ve kati bir hami 
hazırlamalarına sebeb olduğundan 
onların sulh cephesine girmesi muh
temel olan devletler üzerinde tm~~i~ 
icrasına çalı~tıklanndan fakat bufıe
)elıhiblerinin akim kaldığını, Roman 
yanının sulh cephesinde yer aldığı; 
111, \'ugo~lavyanın bitaraf kalınuf, 

tercih eli iğini kaydederek önleri o de 
Sovyet - İngiliz konuşmalarının /bir 
ittifakla neticelenmesine mani olnı:ık 
gibi bir tek yol kaldığını gören tolu 
lilerlerin şimdi buna çalıştıl.:Jarını 

ve bir iki Baltık devletinin Alman taz 

yikine muk~veınet edemiyerek bazı Şehrimizdeki otomobillerin senelik muaymelerine başlanmıştır. 
:ınlaşm:ılar ıınza ederek Sovyet - ln- b' · h k · k' l 

geçen otomobillir de memurlar toraftndan dttrdurularak mııaym<')'~ 

·ı· ·· k 1 · · ama a se hfittehassıs memurlar tarafmdan o tomo ıllenn em ta sı nıa ıne erı, gı ız muza ·ere erınm uz sın - tabi tıüuluyor. 
beb olduklarını İ)aretten sonra diyor hem de tekerlek ve motör aksamı güzden geçirilmektedir. 
ki: Bu muayene ani surette bekleme yerlerinde yapıldığı gibi,yollardan 

Tertibatı noksan ve bozuk gorülen 
rek tamire sevkolunacaklardır. 

otomobiller seferden nıenedile 

"Almanya bir taraftan da Ağustos 
için harp hazırlıklarını tamamlamak 
in meşgul oldu. Şarkta ve Garpta talı 

kimatını kU\'vetlcnclirdi. lludul boy
farındaki hasatları toplattı. Ordusu
nun noksanlarını tamamladı. 1tal.ran 
ortlıısunu Alman stiline göre yeniden 
organize elli, bu hazırlıkların Ağus-

~ • ';. ~- ' 4. ' • • • • _: • " • 

~~~a ka.dar bitmesi içinde lertibal al- Garip bir para 1 An kara Hava 
tngiliz - Sovyet müzakereleri o ıa- kaçak ÇI l ıg"' I . 

Yolları / 
açıldı 

Kabi le kadar 
seferleri yapmak 

mana kadar müsbel bir neticeye var • 

rnazsa, ~ımanya su_ıh cep~e~inin za- Memleketimize gelmiyen 1 StaSyO n U 
:ırına hukmederck ısteklerını harp . 
rnlu;\·Ja lemine leşelıbüs edebilir. De mllllfln bedeh 
mokrasiler herhangi bir te~a~ü~c ~i- ödeniyormuş Mu .. na ka 1 e Ve ki 1 i 
liihla mukavemet edeceklerını bıldır-
ılikleri için Alm:ınyanın bu harekcli Gümrük muhafaza teşkilatı 
dünyayı harbe sürükliycbilir. mühim bir kaçakçılığı m eydana. 

Fakat Moskova müzakereleri Sov- çıkarmıştır. 
yet nusyayı da sul~ ~ephcsine . ka~- Bu işi yapan şehrimizdeki bir 
mn·a muvnfCuk olnbılırse, o "·akıt Hıt . .. . 

tayyare 
istediğimizi söyledi 

Ankara, 9 - Devlet havayol -
lannın yeni hava gan, dün saa.t 
on beşte büyük mera.ı:ıimle açıl -... 
mıştır. 

tan muvasala.sı temin olunmuş, 
her sene genişliyen bu seferlerle 
şimdi imparatorluğun her tara -
fına muntazam postalar kurul -

ler: bütün hazırlıklarına ra~men, ıhraca.t_ tuccandır.~ Bu .. tüccar 
sulh yolun:ı y:ıtmıy:ı mecbur olahiJir. Bulganstandan aldıgı yuzleree 
Çiinkii o -vakit harbi kazanal':ığına tonluk Bulgar kömürünü İsken -
yüzde yüz güvenmesine imknn yok· deriyeye satmakta ve Bulgar 
tnr. şirketinin buradaki mümessille -

Şlı halde dünyanın mukadder:ıt · d bed r · T "" k Açılış m erasimi meclis reisi muştur . ., 
'.fo.skov"'da cereyan eden lnAiliz - n ne e.. e ını . ur pa;ası o - Vekil bundan sonra dig~cr mem "' ... 1 k öd kted tarafından yapılmış, Abdülhalik 

Sirkec:de eski 
gümrük binası 
yıkılacak mı? 

Belediye ile ı;man 
işletmest arasında 

ihtııat çıkt ı 
Şehircilik mütehassısı Prost, E

minönünde eski gümrük ba~müdür· 
lüğü binasının bulunduğu Reşadıye 

.;addesinin genişletilmesi ve Saray· 
bumuna kadar bir sahil yolu yapıl
ması için bu binanın yıkıtmlarak 

'rnldmlmasma lüzum göstermiştir. 
Fakat liman işletme idaresi bu tek 

Ye eski Fransız başvekili gibi dü
şunen müttefikler kanaat değiştirme
dikçe, yeryüzünün esaslı bir sulha 
l .. t\'u~acnğını da hiç ummıyalım. 

Sovyet müznkercJerinin alacağı şekle ara em e ır. . • . leketlerdeki hava faaliyetlerin -
bağlıdır. lngiltere ve Fr:ınsa<la efk:i- Bu suretle memleketimıze gır- Renda büyük bir davetli kalaba- d b h tt" .. 

1 
, .. 

1 
ife itiraz etmiş, eski gümrük bina-

rı umumiye bakim bir surette bu ka· miyen bir malın b edeli başka el- lığı karşısında istasyon binasının en a se. 1 ve svz eııne şoy e •mm antrepo olara< ku!lanılması· 
nnattedir, onun iÇindir ki İngiliz • lere geçmektedir. önündeki kurdelayi kesmiştir. de~am ~~tı.: . . .ıa li .. _.n olduğunu, mevcut nhtı· 
Sovyet müzakereleri ~emokrasi mil- Muhafaza teşkilatı TUrk pa- Merasimde hazır bulunanlar - Buyuk devletlen n hepsın- · n:. tahmil ve tahliye işleri için kul 

T \~ leU~ri ta~afından. endışe ve merakla rasının böylelikle harice çıkarıl- arasında ba.şevkil Refik Saydam, de hav~yolla1:' üze~n~~- gittikc;e lanıidıii;ım bildiımiştir. 
\I. Zekeriya "~lhverciler sulh cep takıp edılmektedır. dığını tesbit etmiş ve gerek bu hariciye, dahiliye, gümrük ve artan ~ır faaliye7 goru~~yor. Bu- Belediye ile liman işletmesi ara-

t · d k' f b ) - ü inh" ı ·· k ı·t kili · lundugumuz vazıyet boyle bey-t\.A a a r·ıf Veka"' letı· zmır e 1 ut o antrenor ihracat tüccannı ve gerekse ~r- ısar ar, muna a a ve "ten . r i r :f't ,., ·~ r '""" tındaki ihtilafın halli için işe Mü-
1"1 B k t ·· ·ıı · · be · ile parti genel sekreteri müsta- nelmıle b r mUcadelenfn ortasın nakalfit vekaletinin el kov<:.c<:1ı an· 

a ta Y ·ı n e mumessı ennı şıncı ceza . . . . 1 dadır. u J -

B~de ı1 terbı"yes·ı muallim- ursay mahkemesine sevketmiştir. kil grup vekili ve bırçok mebus 1 v ~ • !aşılmaktadır. 
~ lar vardı. , Bagdat, Tahran, hattJ. Kiı.bıle - --Q---

ı . . . b"ı r kamp açıyor ed.ıldı" . \kadar seferler yapmak imkanını 
1 erı ı çın Fethi Ok Devlet havayolla.n u mum mil- bulacağımızdan eminiz. Yeni si-

Maarif Vekaleti kendi beden tzmir bölgesi futbol antrenörü Yar dürü Ferruh, bir nutuk söyliye - pariş edilecek tayyareler bu se-
terbiyesi öğretmenıen için 22 a- dört sene meşhur tsparta . takı- stanbulda Adliye iş leri ni rek 1933 te teşekkül eden hava rer1ere daha elverişli ve daha 
ğustosta başlamak, bir ay devam mında solaçık oynamış bulunan tetkik edecek yollarının bugüne kadar geçirdi kuvvetli motörlü tiplerden ola -
etmek ve futbol ve atletizm e- Her Horeks Bursa futbol antre· Dil hri . 

1 
Adli ği tekamülden bahsetti. caktır 

b. k n şe mıze ge en yel .. .. .,, 
ı::as olmak üzere ır spor ampı nörlilğüne tayin edilmiştir. V kili F th' Ok ! ta _ Bundan sonra birkaç soz soy- Ali Çetinkaya sözlerini şöyle 
açmıya karar vermiştir. DUn şehrimize gelen Horeks bel dl" e .ı 1 . y~rt ~:-~ın t s ~ liyen münakale vekili Ali Çetin- bitirmiştir· 

Kampa futbol dersinin baş- u a ıye ış ennı e ı e mege k d h 11 1 . 
.. H Hi 1 d tl t• yann Bursaya gidip vazifesine başlıyacaktır. kat-y_a _ak. aafvayo annın mcm e - "- Bugün lutfen teşrif ede-

antrenor er ren er, a e ızm başlıyacaktır. V kil 1 gü ·· A k d"" e ın ın ış ına uygun ve bey- rek tetkik ettiğiniz müessese 
d · · Ank ti tizm antre - e ' sa ı nu n araya o- 1 ·1 l t kki ·ı h h k crsıru ara a e ---:-<>-- necektir. Fethi Okyar, şehrimiz- ne mı e era ı e ema en işte böylece istikbali açık ve ge· 
nörü Her Ra.tkay verecektir. olarak yürümesi zaruretinden · b" ·· k 1 -o-- Futbol baş antrenörü de hapisane binası yerine yapı- bahsetti. bnış1 ır muna a enin mlıkebdeinae 

O çok 
idare heyetini seçti 

!zmir, 8 (Hususi) - İzmir Üç 
ok spor klübü seneµk kongresi 
evvelki gece Tilkilikteki klüp bi
nasında toplanmı§hr. 

Nizamnamede bazı değişiklik -
ler yapılmış fakat klübün, Üçok 
spor isminin ipka edilmesi mu -
vafık görülmüştür. Yeni idare 
heyetine, reisliğe B. Reşat Leb
lebicioğlu, azalıklara B. Niya?.i 
Arslan, Mehmet, Behçet, Mus
tafa Balöz ve Salahattin intihap 
edilmişlerdir. 

Ankara Gençler Birli ği 
Kayseriye gidiyor 

Gençler birliği takınıı 2 maç 
yapmak üzere bu hafta içinde 
Kayseriye gidecektir. 

--o--

Ankara 

lacak yeni adliye sarayının bir u unuyor. bu bahtiyar la sayın 
Bir buçuk. ay . i~inle an evvel inşasını temin etmek Ve sonra şunları söyledi: Meclis Rei~ine, Başvekile ve di-

ml k t ne ıdıyor "- Hükumet, bu esası takdir v k d 1 me e e 1 g üzere bu işle yakından alakadar ger ar a aş ara Ye muhterem 
Futbol başantrenörü Her Hır- olmuştur. ederek havayollan işini layık davetlilere şükranlanmı arzede _ 

lander bir buçuk ay mezuniyet - Hapisanenin yıktırılması 14 olduğu ehemmiyetle ele almış rim . ., 
le yann memleketi olan Viyana- temmuzda ihale edilecek ve üç ve icap eden tahsisatı diriğ et- Merasim bittikten sonra da -
ya gidecektir. ay zarfında. arsa yeni sarayin ~emiştir. Şimdi göreceğiniz te - vctliler havayollan tayyarelerile 
~ · h b l d l k sısat ve tayyarelerden başka ye- şehir üzerinde uçmuşlardır. Ga-

Edirnede Eskrim 
müsabaka ları yapılacak 
önümüzdeki hafta Edirnede 

ınşasına azır u un uru aca ~ · d b. k ta d h 
t nı en ır aç yyc..re a a nl- zeteciler de hususi bir ta"'.'a.I'e i-ır. k il k J.' 

-<>-- ma ve m na asaya koymak le bir saat kadar hava gezintisi 

M A k 
mevkiinde bulunuyoruz. !ngiliz - yapmışlardır. 

1s1 r 1 n n ara ler, bütün imparatqrluklarile o- -::-:---:---:--·-------
lan münasebetlerini deniz ve Bir kadın merdivenden 

elçisi kara yolları kadar hava yollnri- düşerek öldü 
le de temin etmek hususunda 

eskrim müsabakalarına Ankara Kahirede başka bir hemen hemen bütün milletlere 

Edirne, İstanbul, Ankara eskrim • 
elleri arasında yapılacak büyük 

eskrimörleri Her Ratkay idare- vazifeye tayin edildi t:ka
1

d
1

düm etmişlerdir denilebi -
sinde i0 tirak edecek, Ratkay ay- Ur lmparat 1 k h n "' Bir haftadanberi Balkanlarda · or u avayo an,, 
nca hakemlik te yapacaktır. bulunan Mısırın Ankara sefiri adile teşkil edilen k umpanya, 

---o- Mehmet Lutfi Cezayirli bu sabah- ilk seferlerini yaptığı sırada 63 
Beykoz Ki ü b ünün ki ekspresle §ehnmize gelmiştir. bin kişi nakletmiş, ertesi sene 

kongresi Bulgaristan.da da memleketini bu rnikdar 300 bine, bir sene 
temsil eden sefir. Mısır adliye ne- sonra 400 bine çıkmıştır. llk se

Beykoz Spor Kurumu Başkan- zarcti müsteşarlığına tayin edildi- ferler Londra ile Kahire ve Kap 
! lığından: ği icin Sof yaya giderek krala ve- arasında iken daha sonraları Su-

Kuru~umuzun senelik muta_: da etmiştir. tiye, Bağdat ve nihayet Hindis-

Galatada Hoşkadem sokağında 
9 numaralı evde oturan Eleni ismin 
de 40 yaşında bir Rum kadını mer· 
divenden düşerek beyni patlamak 
;;uretile ölmüştür. 

Turhal - 3. Zile - O 

kongresı 12-7-939 çarşamb~ gu Yarın Ankaraya giderek Cum-.. .. ·· ı . nü akşamı saat 19 da Beyko:.: rdsimize de arzı veda edecek 
Y U ZU C U e rl c.umhuriyet Halk Partisi Uçe 1 ve vazifesini yeni sefir Abdurrah· 

Turhal - Kasabamız gençle
ri, kalabalık bir seyirci kütlesile 
peraber Zileye gitmişler, yaptık
ları m11.çı sıfıra karşı üç sayı ile 
~alip gelerek bitirmişlerdir. 

Zilesporun verdiği öğle ziya · 
fetinde Zile kaymakamı, Turhal 
nahiye müdürü ve Zilenin ileri 
gelenleri hazır bulunmuşlardır. 

B h t H 'd" I bmasında toplanacaktır. Kayıtlı ı man Azam beye devrederek Kahi-
U a ta ~taya QI ıyor ar l iiyelerimizin mezkflr gün ve sa- ·d ktı·r 

rey~ gı ece . 
Hatayda büyük bayram günü atte hazır bulunmaları ehemmi- -------------

yapılacak yüzmelerde Ankarayı yctle rica olunur. 
temsil edecek takım, bugün Ka - Ruznamei müzakerat: 
rndcniz havuzunda yapılacak 1 - Yıllık mesai raporu. 
müsabakalar neticesinde tesbit 2 - Yeni cemiyetler kanunu-
P(tU"!cck \•e hafta içinde Beden na göre tadil edilen nizamname
Ttr:!rt:'~·em Umum Miidürlüğü bU- nin müzakere ve kabulU. 
r:".)QIA\ftntıım lllı e)ya Ankara. 3 - Yeni idare heyeti intiha-
i.M.'f'l'61 hın ıtjftnı Necdet idaresin hı. 

Haliçte bir kaza 
Bir motör tayfası öldü 
Dün Galata köprü ;ü altında bir 

kaza olmuştur. Şile limanına bafı 
"Gözüşen., isminde bir motör Ha· 
liçtcn dışarı çıkacağı sırada seren di 
reğinin indirilmesi unutulmu~tur. 

Motör köprü ağzından geçerken 
direk köprüye çarpıp kırılmış ve 
büyük bir parç..ı motörün üzerine 
düşerek tayfadan Rizeli on altı yaş· 
larında Hurşide isabet etmiştir. Ba
şından yaralanan tayfa baygın bir 
halde denize yuvarlanmış ve sular· 
da kaybolmuştur. . 

!ki saat araştırmadan sonra tay
fanın cesedi köprü dubaları altın

dan çıkarılmıştır. !\füddeiunmmi 
muavini Necati ve belediye fen he· 
yeti azasından Beşir hadi.se talı.ki· 

katma başlamışlardır. Direği indir· 
meği unuttuklarından dolayı motör 
kaptanı ve tayfalar hakkmda tfud
bat yapılmaktadır. 

Yıldırım beş kişilik 
bir aileyi öldürdü 

Havalardaki gayri tabiilikler 
devam ediyor. Adapazarına bağlı 

Akyazı nahiyesinde Alabağ köyü
ne yılıclırım .düşümüştür. 

Köy muhtarı Hilmi Yılmaz ';:a
nsı ve çocuklarile birlikte tarlada 
çalışırken hava birdenbire boz -
:nuş, §iddetli yağmur yağmağn 

başlamıştır. · 
Yağmurdan kaçan muhtar ile 

çocukları bir ceviz ağacı altında 

bulundukları sırada ağaca bir yıl
dmm dütmil§. H ilmi, kansı Hati
ce ,oğlu Necdet, Süleyman ve Ah
metli öldürmilttilr. 

9 undan ba§ka Yusuf Gezer, 
Fatma Bulut ve Havva da ağır ya 
ralanmışlard.ır. 

1 • • • • 1 • 
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Beşler paktındaT ürkiye .. 
Yazan : M. DALKILIÇ 

S ON ajaruı haberlerinden sulh emniyetini yüzde hesaplarm-
da.n a.yırına.k \'e riyazi bir kat'iyet haline getirmek maksa.· 

dile ıngUterenln akdine çalıştığı İngiliz • Fransız - Rus üçler pak
tı konu,rrıala.rmnı yeni , .e enteresan bi.r safhasını öğreniyoruz: 

Maltimdur ki bu müzakerelerin şimcUye kadar uza.yıp gitme
sindeki amillerin başı, şimal deyletıerlne i!o!tememı, olınaalrma. 

rağmen garanti 'ermek meselesiydi. 
Mihver deYletlerlnin akid , .e taabhüdlerini, yine kendi görüşle· 

rini sebeb tutarak ve makul hiçbir şeyi ne dinlemeğe, ne muhake· 
me etmeğe lüzum görmeksizin bir hamlede Ieshhedip dunna.larmın 

m ah k o m U .. S bütün dünyaya. itimatsızlık verdiği de maltımdur. Bu de' letleriıı 
A :::=:· geçenlerde ademi tecavüz paktları yaptıkları şimft.l deYletlerine de, ntalyadan getiri terek kendileri istesin istemesin, ga.ra.nti , ·ermek sırf bu noktadan isteııil-

bu sabah Edirneye mekteydl. Ayni zamanda. bu derletlere bir t~a\'ÜZ vaki olursa 
bütün pak de\'letelrinin otomatikman harekete geçmesi taleb edi-

S8Vkedİ1 d İ • llyordu. Niha.yet, ha.rb tehlikesini önJemek gayesinde çok samimi 

Antalya hapisanesinde bulu - olduğunda. hlç şüphe olmıyan İngiliz noktainazan Rusların bu tek· 

~an. lllalıkumlardan Habip oğlu lifine ihtirazi kayıtlarla. intıbak edebildi. 
A~Stafa, Abdullah oğlu Ahmet, Fakat Rusya, bugün daha genJş bir emniyet sistemi istedlği-

.. 1trı.et oğlu Mehmet ve Ahmet ni göstermiştir. 
~g· 'il Ali bu sabah şehrimize ge- Aktedilmek istenen sulh paktının üçlerden ibaret bırakılma.-

l'llerek Edirnedeki asri hapisa- • yıp kemlyeten ve keyflyeten dünya muvazensin<le en büyük iimll
neye gönderilmişlerdir. ( lerden biri ola.n Türkiye lle Lchist.anın da dahil ola~ağı daha ge

k' l3unıarın h epsi kat ilden malı - j niş bir beşler paktı Yüeuda. getirilmesini hatırlatnıa.kta.dır. Bu e· 
k 'llll'l.dur-Iar. Hapisanede şimdiye ~I sas kabul edilir ' 'e yeni uzmlar da pakt esaslarına. itiraz etmezler
fı adar geçirdikleri müddet zar- 1 se, lju halde, herha.ngi bir tecayüz ka.~ısmda beş pakt deYleti, ya- • 

nda ıslahı hal ettikleri görül • : ni bütün sulh cephesi otomatikman harekete gt'lı,:mek vaziyetine gi-
ın·· .i k'U§ Ve kanun mucibince mah- recektlr ki bundan sulh cephesinin dahıı. dinamik bir hale ginncsi 

h u~~etlerinin geri kalanını da- i istihdaf olunduğu anlaşılıyor. 
a ıyı §artlar ve çalışarak geçir i Fakat, ne olursa. olsun, bu sulh cephesi için yeni bir nzjyet

~e_k üzere Edirneye sevkedilme· ,. tir. Diğer muha.kkak bir nokta. Yarsa o da. sudur ki, Türkiye bu 
rı kararlaştırılmıştır. pakta. dahil olursıı. Romaya çıkan ~·ol olan boğazlar yolu bütün Av· ! 

, ~ahkıinılardan Ahmet oğlu rupanm can damarlarına Ye hayat mcnbalarma kadar uzamış ola- i 
~1: saz şa.irinir ve büyük bir ! c&ktır. e 
agJarnası da vardir. _-_-__ -___ •• _ •• _ .. _ ... _._._ .. _ .. _ .. _.-_ •• _ .... _-_._._ •• _ •• _ ... _ .. _ .. _··_·-_·_··....;.~_-_·_·-_-__ ··_-_ .. _-_-_·· 

Rüşvet suçlusu imza taklit ederek 
polisler 

Dün birinci ceza mahkemesin- ( Ş 
de, Galata esnafını haraca kes -
ti~leri iddiasile tevkif edilen ko- o n be~ 

• bulan adam 
lira mukabilinde bir 

tn.iaer ınuavini Talat, Niyaıi, Hü -s 
:Yin, polis_ Zeki, Kani ve Kahr~ arkadaşına hademelik temin etmiş 
d atı.la hakıkate uymıyan şaha -
n::!~ suçlu 12 esnafın muhake lstanbul sıhhiye · müzesi mü· görmilştür. Hafilse bu suretle 
Ş ~ ba.kıl~ıştır. dürü Nurettinin imzasını taklit eElaı:ıılınış ve ... ~~yeye aksetmiş; 

~ ahıtıcrın bır kısmı , maznun etmek suretile arkadaşı Abdul- tir. 
tıaetnurların bazısına paraların lahı müzeye hademe yazdırmak Hademe Naci mahkemede: 

1111 ve · ıdi w • • 1 t l d l3 . rı gını ana mış ar ır. teşebbüsünde bulunan Nacinin "Ben arkadaşıma bir iyilik ol-
tııtı. u lfadelere göre, bir fırıncı- mevkuf olarak muhakemesine sun diye bu işi . yaptım. Fakat 
Ve . defterinde, m emura para dün agwır cezada başlanmıştır A k · b k tildi •· . · para almadım. nca i.ıç ucu 
t" gıne daır kayıt bulunmuş- Abd 11 h d · k f -.r. · u a a gayrı mev u o- lira almıştım. O da masraf için 

Cel . . . . larak mahkemede bulunmuştur. di.,, 
ai i . nııyen şahıtlenn dınlenme- Tahkikata göre, Naci Abdul-
bı Çtn ınubakeme başka güne lah~ bir istida verdirmiş ve son

t'a.ltıhnıştır. 

40oofumvay 
ra da yaptığı imza taklidine kar-
şılık on beş lira almıştır. 

Nihayet evrak tekemmlil ede -
rek müdürün masasına geldiği 

Pasosu var vakıt, müdür dikkatıe bakmış 
Beled' . ve evrak altındaki imzanın ken-

ıye bunların mıktarı- di imzası olmadığını hayretle 

Şe~~ 30~ . e indi~~cek 

Demiştir. 

Abdullah da imzanın sahte 
olduğunu bilmediğini, istidayi 
bu vaziyette takip ettiğini söy -
leıniştir. 

Bundan sonra müze müdürü 
Nurettin şahit olarak dinlenmi§ 
ve diğer şahitler için muhakeme 
başka güne bırakılmıştır. 

(Tek bacak saat) in 
fıkraları .. 

Ti yen 
Meseles"i 

- Çin 
edir? 
Yazan: Kont Sforza 
- Sabık ltalyan hariciye nazırı -

Avrupa hala bunu itiraf etmekten Prusyahlan drr. Hakikat halde Ja- Bu satırları Londrada lngi!tere-
çekindiği halde ortada bir harp mev ponlar, müthiş ferdiyetçilikleri. nin en mühim birkaç ricali ile görü~ 
cut olduğu şu sıralarda en m ühim rekabetleri, Tokyo iş 1damları tüğümün ertesi günü yazm2...'11a rağ
nokta dü5manın hakiki niyetlerini ' ve politikacılarından nefret eden men bugün lngilterenin ne yapa· 
keşfedebilmektir. zabit ve askerlerile dünyanın mu· bileceğini kestirememek yaziyetin· 

J aponlar T iyençinde !ngilizlere hakkak ki en çok :ınrfa ayrılmr~ derim. İngiliz milleti şimdiye k:ıdar 
karşı yaptıkları tahrikatla ne elde anarşik bir milletini teşkil ederler.1 bütün tarihinde cldu~u gibi l:C u: 
etmek istiyorlar? B üyük Britanya Tabii burada impa atcının otori· \ 'C azimlidir. Fakat maalesef buızüı 
kuvvetlerinin mühim bir kısmını tesi bir aıııane hali:ıdedir. An İngiliz liderleri henüı manen hazır 
Bahrimuhiti a tlasi ye Akdenizden cak bundan iki üç sene ewel zabit· !anmamış oldukları bu tarihi dfr 
bin mil mesafede çivilemek istiyen ler ara~mda sık :;ık gö:-ülen di,iplin nüm nokta~rnda tereddüt gösteriyoı 
Avrupa d i.ftatörlerinin emirlerine sizlik hadiselerini orlndan kaldır· lar. 
mi inkiyat ediyorlar, yo~••a sadece mak için emir ,·e:·m~kte uzun ıcred· Ancak burada İngilizlerin elind(: 
lngilterenin manevi kuvvetini mi ::lütler geçirm:!k surctilc !:nparator olmryan iki ihtimal mevcuttur. Sw 
ölçmek istiyorlar? bizzat kendi milletinin ::ıağ:amlrk ve dece mümkün olan birinci ihtimal 
Aksayı şarkta cereyan eden hadi- disiplini hakkmda!:i end i~e..,ini a- şudur : 

seleri bizim kendi düşünce ve ior· çıkça meydana rnrmuştur. l mpara- Eğer Japonya, J!arbın Çindckı 
müllerimizle muhakeme ettiğimiz i· tor emirlerine itaat olurımryaca- imtiyaz mıntakası dahilinde prc:.ti-
çin dünyanın bu kısmını a lakadar ğmdan korkmaktaydr. jini mütemadiyen ve hiç bir rnuk;ı· 
edt:n mevzular hakkında sorulacak bele gönneden kamçılamak im:\anı· 

l\.Iarksin, bütün "ermayenin birkaç 
c;~1allere ekseriy·a güçlükle cevap ve· m bulursa, hiç de müstebit de· kasada toplandı~r neticesine varan 
rebiliyoruz. Hatta (harp) , (d in) ye ğildir ki günün birinde Japont:.ıı 

peygamberliği tam manasilc Japon-
(hak) gibi manası bizlere pek açık ve Çinliler mü~terek bir \'a~ıflarınm yada tahakkuk etmiş bulunmakta· 
~fiz.üken kelimeleri bile bizim, kısa· mevcudiyetini hissetsinler, Du 

dır . Bu memlekette hemen hepsi kü d ı cık Avrupa t arihinde kullandığımız a Avrupalı ara karş ıeski bir nc(ret 
.;ilk çiftlik ye emlak sahiplerinin oğ· . d w w 

anahtarla uzak şark hadiseleri için ve yenı ogmaga ba5laran bir kır· 
lu olan zabit sınıfı, Tokyoya kanun 

kullandığımız zaman bu kelimeler met vermemezliktir. Bu hal ise böy 
lan dikte eden topu topu yarım dü-

manasız formüllerden ibaret kalr- le devam ettiği takdirde nihayet biı 
yorlar. Faraza Japonyanm 1931 sc- züne milyarderden pek tabii olarak gün bütün konsolos ve sefirlerimi· 
nesindenberi Çini ilanı harpsiz isti- nefret etmektedirler. zin Ç inde yapacak isleri kal mı~ a: 
laya başlamış olmasr Uzak şarkta, H iç şüphesiz Tokyoda ~mparator, cakiır. Çinlilerin, nihayet l\ longol· 
bizim Avrupada takip ettiğimizden mucizevi J apon rönesansma yetiş lar ve l\Iançularla olduğu gibi Ja
çok daha az çirkin bir hareket ola· miş birkaç ihtiyar ve nihayet yeni ponlarla da kaynaşabileceklcrini ek 
ra!< kabul ediliyor. sanayi ve banka hükümdarları J a- düşünmekten menedecek hiç-Jir ~c 

IJatta ben şah~an Çinde bulundu· pon generallerinin P ei·ho sahillerin beb kalm1yacaktrr. Bu hiç olmaz":
ğı..m zaman çok garip bir hadiseye de etrafa meydan okumalarını takip içlerinden bir kaçmm uzak bir t 
şar. it olmuştum: ediyorlar. Bunlar bu hadiselerin midid ir. 

trr.paratorluğun yikrlışmdan sor: günün birinde Japonyayı müthiş Bundan birkaç sene evYcl ~laı : c;• 
ra başlryan dahili harpte Sarı nehir bir uçuruma sürükleyebileceği kor- lu müstebitler tarafından Çincl:-ı 
ve Mavi nehidn arasında mücadele ku'ile titremektedirler: ... nefyedilen Japon Kang-Yuyci'c ra , 
eden iki hasım kumandan da yan- Faka~ a }\çri zümr~ ,gnlap,. !ngi· gelmi~tim. O .bana şöyle demi;;ti. 
larında mukabil taraftan birer ya- liz imtiyaz mmtakası barikatlarrnm - Sadece Ching süla lesi ha,·a\ • 
ve" h:ılur?duruyorlardı. Bunun sebe- kapısr önünde serseri ve sarhoş bir ifsat eden bir leş değildi r. Bütün Çı· 
bi heran başlayabilecek sulh müza- J apon neferinin ! ngföz a<::kerlerine içinden kurtlanmış bir haldedir .. \ 
1<erelerir1i kolaylaştırmak Ye böyle yapacağı tahkire dahi İngilizlerin deta Japonyanın Çini istila. elme~i· 
bir anla~mqya yol açrnaktr. tahammül gösterebileceğini temin ni temenni ediyorum. Bu söz bclkı 
Jaİ>ony:mın Tiyençindeki bu hat· ettiği zaman bunlar susuyorlar. size bir ahlfıksızlrk gibi gelecektir. 

tı hareketinin manasın~ anlamakta Askeri zümre onlara karşı sadece Fakat emin olunuz ki yüz sene son· 
e1' büyük güçlük buna amil olan J a- Göbels ve Ribbentropun teminatla- ra J apon imparatoru ve bütün J a· 
ponlarm ınngi Japonlar olduğunun n m bild irmekle kalmıyor, ayni za- ponlar bizim gibi olacaklardır. 
bilinmemenidedir.Avrupadaki faşist manda T okyonun ihtiyatlı bulun- Bu kadarı da garip bir milliyet-
mernlekt:tl~rde totaliter satıh altrn· mak hakkındaki tavsiyelerile alay perverlik. 
da büyük bir kin ve nefret kaynaş- eden Roma ve Berlin sefirlerinin F akat şunu da hiçbir zaman akıl
ması olmasına rağmen bir merkezi sözlerini de tekrar ve Tiyençindeki do· çr:i<armamak lazımdır ki Japon
idare yahdeti nakabili in,kardır. Fa- şiddet hareketlerini takdir ediyor- y:ı ile Çin arasında bir ittifak hiç de 
kat Japonyada bu böyle değildi r. !ar. olnııyac2k bir ~Y değildir.Ve böyle 
Biz Avrupalılar için Japonlar şarkın Ingil tere ne yapacaktrr,? bir ittifakın sağlamla~asını temin 

Sokakta kadınlar 
hamamı 

edecek en farklı şey de dcmok· 
rat devletlere karsı bu iki milletin 
hissedeceği kun·etıi itimatsızlık \ 'C 

nefrettir. 

E MlNÖNÜNDE rasgeldJğim bir ar
kadaş yanıma. sokuldu. Sinirlenmi~ Acaba? .. Ç OK ŞIK: 

F akat burada söylemek mecburi· 
yetinde olduğum ikinci ihtimal da
ha az muhtemeldir. 

fevkal: tnecl ısı on beş gune kadar 
1',-r'tl' ade toplantıya çağrılacaktır. 
illUtç ı s_ tramvay idaresinin altı aylık 
hutç~1.ni tasdik edecektir. İdare 
tranı :ı hazırlamaktadır. Aynca 
k<ınt Vay idaresinin hesaplarının 

tolu · . 
rnurak· ıçı~ meclis tarafından iki 
ler h ~P 5eçılecektir. Bu rnürakip-

11 <1.tıçte iş görmiyeceklerdir. 

bir haldeydi. Koluma girerek: 
- Birader! dedi. Gel de sinirlenme!. HA l"RET değil ml: 

Gaze~lere blldiriliyor. Bu haziran 

Fatihte Il:ısan Halife mıı.hallct.intle 

otura.n Yt>zire, Makbule, Hatice, 'e Z"ki~·e 

lsminclc 4. bayan bir meseleden ka\'ga. cclip 
biribirelrinl döğerken yakalı.ınmrşlar ! .. 

Eğer Londra "T iyençin için ölme· 
ğe değmediği,. veya Avnıpa ate-; i· 
çi:ıde iken bu kadar uzak bir yerde 
n"" ha"'gi bir mücadeleye girmekten 
ç~kindmi için T iycnçin mesebindc 
tam enerji ile hareket etmezse ort:ı· 
d:ı tehlikeye konulacak şey Şanghay 
:3\·atov 'e Jlanko\'dan daha mühim 
oir :-~·<.iir. Btı takdirde Japanyada
ki a:ıkeı i zi.irnre o kadar kunetlene
cek ve bu ziirnre lngiltereyi o kadaı 
zayı f \e cht-:ı~miyetsiz bulacaktır ki 
Siamdaki Japon tara~tarı :ıüınre der 
hal başını kaldıracak. kısa bir za· 
man zarfında Fran::ıız Hindiçin i -ı. 

.\ syadaki zengin İngiliz himaye ida· 
relerinde i~yanlar patlayacak Ye bü· 
tün bunlar Japonyanm Asya üze" 
riııceki emellerinin tahakkukun:ı im 
kfın hazırhyacaktır. 

'lJ.'tı 
&'çtı.ı ca meclis, miktarı üç yüzü 
\·a}· etbek üzere alakadarlara tram

f.' Pasosu verecektir. 
b akat b .. 
Ulund .... ugun 4000 paso dağılmıs 

inde ~-gundan 300 pasonun tevzi
rnin tn~şkülat!a karşılanacağı talı· 

e{jıltnekted" Seh· ır. 
~ ır l\ı r . 

sınd ec ısı fevkalade toplantı-
kars~ ... beş milyon l iralık istikraz 

' gı olarak ·· resrrı· . Yüıde on oktrm·a 
ı nın ..... . 

~decekt· !">osterılmesini de tasdik 
ır . 

P0ı·~ .ıse hakaretten 
çat-şıka maznun 

Sabah . Plda mezecilik eden 
13 attın . . 
eya.tıt . ısmınde bir genç, 

rıtıdan SPolıs m~rkezi memurla -
diaaile rn. arruye hakaret ettiği id

Sab .. b. abkeıneye verilmiştir 
" atti · etı:tı.ediP. · . n, memura hakaret 

JeN colnı $ d 
"il ,.,, • a ece aldığı sebze-

da t•arası y·· .. 1 
t' ll'ıUnak uzunden araların • 
ır aşa oldu.ğunu söylemiş 

1 

- Hayrola'! .• Çhili yerlerden karşı
dan lmrşcya. g~mek için dolmuş bekle-
mek usulü çıktığına mı sinirlendin? .. 

Arkada..,: 
- Hayır! .. dedi. Şu sa.ate tutuhıyo· 

ruml •• 

- Hangi saate? .• 
- Canım ~u Eminönü meyılanmdald 

tek ba.ca.k saate?.. 
- Tek bacak mı! •. 

- Ent!. Yahu şu saat nekadar gü· 
lünç ~y!.. Bir defa. listün sa.at sü
tunu değil!.. Üyle bir sütun üzerine an
cak saksı konılbillr !.. Hiç dünya yüzünde 
bu ~ekil bir sa.at kulesi görülmüş mü? •. 

- iyi ya, zaten o da. görülmüyor! .. 
- E\·et! .. Hem de hakikaten görün-

mın adamın saati gibi!.. K8.h görünüyor, 
kalı insan görebilmek lçin ara.nıyor!.. 

Bu saati neden yılrnııyorlar nnhyanu-

yorum! .. 
Hayretle sordum: 
- Yıkmak mı! •• 

- Öyel ya! .• 
- Ni~in? 
- Gülünç de onclan ?.. 
Alı adzlm bu da. kusur mu! Sırf gü-' , 

liinç olduğu için yıkmak Jbnngelse İstan-
bulu bMaıtağı ı;c,irmck kah etmez mi ki?! 

a'yı içinde tzmlrin Karaburun kazasında. hiç 
bir zabıta. \'&kası olmamış, tek bir suç İJıi· 

lenmemiş !.. 

Aca.ib lş! 
Hiç kimse kimseye borç vermemiş 

mi? Hiçbir eY sahibi kiracısı ile konu sına-

mış nu? Hiç ·kimse saat açtırma.dan ot-0mo
bile binmemiş mi? .. Bir ay hiç kimsenin 
yerinden bile kımıld.anırıamı~ olmasına. im

lian yok! •• 

Eğer ha.kikaten böyle olmu5sa o hal

de mesele olsa. olo;;a şudur: 

Sa.km Karaburun a.haJisl bütün ha.1i

ran içinde yeni 40 derecelik rakı ile fitil 

olmasınlar!!. 

* * * 
Nasıl naklolunacak 

A MERlKANIN 
Ii.lc\'land kollcjinde ticaret ve tu. 

· Ohyo şehrinde 

rizm afişleri hakkında bir !lcrgi ~ıla.cak
mı§. Bizim belediye de Amerikadan yapılan 
müracaat üzerine turizme ait olarak bu
rada. yapılan afiş n bro5ürleri sergiye 

gönderecekmiş. 

İ)'I ama bblm bu kadtn turbm afi_şle

rini hangi tran"aUa.nUk alacak!! .• 

Ne buyrulur? .. 
Bu Yezire-, .Mal•bull', Ilııticc ve Zeldye 

acab bayan futbolcülcr mi? .. 
Haşha.y, efendim, hayhay!. •• 

* * * 
Öyle zannetmiştir!.. 

Ç OK garib, olmıyacak bir hırsızlık 

,·a.J•ası clo~nısu: 

Güllıaııe basfıınesinılc operatör l\f. 

l\.emal Ükcnin hususi mu:ıyl'ne oda<;ından 

birka~ ~ün rnel ba11 ula t \'C cM' at ça-
Jınm15. Bütün araştırnı :ı lar bir netice ver
menıi5. 

11.iha.yet hastaneye ,pığııd getiren yo
ğurtçu: 

- Bu aletleri ~alan başhem5ircdir! 

Ben gözümle ~ördüm! .• 

Demiş. Ba~hem5irt'nin e,·inde ara~. 
tırmalar yapılınca hakikaten bu aletler bu-
lunmuc;. Ba:;hrm-;ire ndli~·e~·c Yerilmiş •.• 

Akıl l're«:'ck bir lıır..ızJık clt'~l, <1<'.L,.;ı 

mi? Baı;lıemşire bu doktorluk aHit ,·e edr· 

Yatını ne ynp:ı.<'ak ki? .. Iluncln mantık ~·ok 

~ibi görünüyor. H:ılbald mtlkemmel mantık 
'\·ar: 

Zantllı kadıncağız, znhir aparl ımanl:ır 

bu aletlerle yapılıyor sanmış olacak! ... 

~~ ,1\!-., hakiki sulh için Avnıparl:: 

c,ldu.~- gibi ı\<;yada da birç:-ık ft>da 
ktı.rlıklara keıtlanmak doğru bir 11~ 
rek"'~ -. 

f akat. hakikat halde hcr!ara 1 

edilmiş olan kanlı hadic:e!erclcn yü; 
kere daha feci tehlikeler kaldı 

lı halde nalkı sulhurı tc'min f' 

dilmiş o!du.:,ı;una inandırın~.:. hiç tlt 
doğru olmaz. 



H'KB ER - :Akıam Po.lul 

Italya ve Almanya ile münasebetle
rimizde son vaziyet nedir ? ş 

7 Baştarajs 1 inddt) 
evvel on mllyon liradan fazla pa 
ramızı hariçten getirdiğimiz una 
ve ekmeğe veriyorduk. BugUn mil 
yonlarca liralık hububat satıyo -
ruz. 

Ştmendife.rlerimiz her sene birkaç 
yUz kilometre çoğalıyor. Hemen 
yok denecek bir halde bulunan 

zail olmamıştır. Vakıt va.kıt muhte
lif devletlere taallfrk eden şekiller
de bu buhranlar tazelenmekte ve 
ağırlaşıp hafülemektedir. Bu ah -

tiva edecektir. 
Arkadaşlar, 
Hiç bir medeniyet harbin ço

cuğu değildir. Bilakis her mevalin başlaması bize memleket i-
çin yeni emniyet tedbirleri almak deniyet uzun süren bir sulhun 

mahsulüdür. Harp esaret tev. ve cihan sulhuna başka yoldan fay I 
dalı olmak için geçirlleeek çok it eder. Sulh hi.irriyet yaratır. 
vaktimiz olmadığım öğretmiştir. Medeniyet de hi.ir milletlerin e-

seridir. sanaylimiz, memleketin dört buca- Nihayet hiçbir gıda maddesi ve 
ğma kurduğu bli~ük, kUçük fabri- hiçbir maddei iptidniyesi olmayan, Bugünkü Avrupa medeniye. 
ka1ar sayesinde inkişaf göstermek- ne madenleri, ne de zengin top_ tinde. laakal büyük devletler ka
te ve bunların etrafında yer yer raklarz bulunmayan Arnavutluğun dar, ki.içük ve müstakil devlet
ne§eli mamurlar vücut bulmakta- iegnli, bitaraflık politikamızı terke !erin de hissesi vardır. 
dır. derck, sulh cephesi ta.rafını takvi- Bunları bertaraf etmek, me-

Güzel devlet merkezimizi sulh ye etmek knrrını verdirdi. (Alkış- deniyetin ve ternkkinih seyrini 
yıllar:w.a borçluyul':. Jar), o _zamanlar İngilizlerle ma - kırmak demektir. Bu mümki.in 

BugUn mükemmel bir Universi- lüm beyannameyi ilan ettik. değildir. Miimkün sananlar a. 
teye, Anknrada birknç frı.killteye Sulh cephesine iltihakımız cı akıbetler ile ergeç karşı kar. 
ve çelik gibi bir gençliğe mnlikiz. Bundan sonra dahi, yurtta sulh, ~ıya kalncaklardır. 
Sulhün memlekete hediyesi cihanda sulh politikamız değişme- Bugün dünya politikasının 
Her sulh Ylh Türk nUfusuna za- mlştir. Sulh cephesine de, sulhu ~ündeük seyrine bakılırsa görti

yiau telAfi ettikten sonra, üç y(lz takviye etmek için iltihak ettik. lür ki silah ve cephane fabrika. 
elli bin Türk çocuzu hediye ediyor. Bizim bu cepheye girişimiz, kar- ları tam bir harp faaliyeti için-
(Alkıelar) §1 gnzeteler ta.rafından çok tenkit dedir. Diplomasi görüşmeler bir 

ümit ediyoruz. 
Bir aralık, Almanyanm Türk 

talebesine fena muamele ettiği 
havadisi verilmişti. Bu havadi. 
sin doğru olmadığı anlaşılmış. 
tır. 

Arkadaşlar, 
Tekrar ediyorum: Politika

mız. yurtta sulh, cihanda sulh-
tur. 

Gene tekrar ediyorum: Biz 
sulha, fakat emniyet ve şerefi. 
mizi ve bunlara bağlanmıı; olan 
teahh:;tın .. ;_;_: 1---····- - ı_: .. -,,l 
ha aşıkız. (.S:irel-1: ;-lk•slar). 

Bu izahatı miiteakıp sual sa. 
hibi Ali Rana Tarhan söz ala
rak demiştir ki: 

MuhtPrem hariciye '\'e!,ilimi
zin memleket J..--·-· -ıi-....... ti hak 
kında lütfettikleri tatminkar 
sözlerine arzı teşekkür ederim. 
Ve isabetli siyasetlerinde mu
vaffakıyetlerinin tevalisini dile
rim. Bravo sesleri. alk•şlar). 

Ticaret Vekilinin suale 
cevabı 

Milletin gururunu teşkil eden kah edildi. Bu gazeteler kendl rejhnle- harp havası içinde devam edi
raman TUrk ordu.sunun karada, de- rin1n en esaslı kitaplarında Alman yor. Gazeteler, radyolar, ajans
nizdo Ye havada buglikli mükem- milletine tavsiye olunan İngiliz lar beşeriyete aylardanberi bir 
meliyetini de sulh =llarmm ha. - ittifakmı, bilmiyorum, unutmuşlnr harp günlerı· yaşatmaktadır. De. ~· Hariciye Vekilirlden sonra, ha-
zırlığına borçluyuz. (Bravo sesleri, mı? nilebilir ki bugün sulh içinde ya- rici ticaretimizde tatbik edilmekte 
alkt§lar). Alman milletine tavsiye ddilen :;;ıran tek kuvvet bizzat harhi 

t . olan usullerin t a d i 1 i için ne 
Arkadaşlar; ngıliz ~ostluğunu Türk milleti yapacak olan ordulardır. Te-. · I düşünüldüğüne dair ve hayat pa-
Hiç bir zafer, sulh yıliarmm bi- ıçın ena göstermek, doğru bir mennı· ederı·m kı· bu bulanık ha. h 1 v a ılıgı hakkındaki tetkiklerin ne 

ze vermekte devam ettiği bu ni - muhakeme olacağından şüphe edi va içinde sulhu kurtarmak gay. zaman tatbik sahasına intikal ede; 
metleri veremez ve hiçbir viodnn lebilir. (Bravo sesleri). rı· mı··ımkı··10 olm-ıhcaktır. İn . ·~ ccğine dair parti müstakil grupu 
bu güzel şeylerin bir harp alevi gilızlerle başlıyan temas ve S ovyetlerle dostlugv umuz reis vekili Ali Rana Tarhan tara-
iı;inde erimesine· razı olamaz. (ibra müzakerelerimiz müvazi olarak 

' Sovyetler ı"le d tl ... fından vaki sulae Ticaret Vekı'U vo sesleri). Fransızlarla da müzakere ve te • os ugumuz, 
Bunlar, bizim memleketimiz fçin masa girişmi§ idik. ilk dostluk gi.inlerinin bütün ha- Cezmi Erçin cevap vermiştir. 

rareti.nı· tamam· 1°yle h f t Cezmi Errin "haric"ı tı·careti' -ne kadar varitse ufak tefek faric- Hatay meselesinin hallinden mu a aza e • :s 
mektedi B · l 'l I h mizde tatbik ddilmckte olan usul !arla her meleket için vakidir. ' sonra, Fransa ile Türkiye arasın _ r. eyne mı e er me. 

Ben bıtnları yalnız Refik Saydam da, muallak hiçıbir mesele kalma- sele, iki devleti yanyana ve dai. lerin tadili düşünülüyor mu?.,, 
hlik"'- · · ğiJ dı ma aynı safda b I t (Al sualine etraflı cevap vererek bu-wnetinin de · , bUtlln Türk mil- ğı iç.in, İngilizlerle yapmr§ old~- u muş ur. . • 
lctinin sulha ne kadar derin ğumuz beyanname, aynen Fran· kışlar). . •. . . günkü mübadele ve tediye rejimi.. 
lıağlnrla ve :ne kadar sağlam rabı- sızlarla daitnza :v..c teati eclilerckr. Potemkın ın Ankara ziyareti, mizin hangi müesısirler alttnda §C· 

1 b wl ..... _ . ıJ .t.'1- ~. • • b L- • • killendiğini ve nasıl bir iatikam~t 
t.n arla ag ı oidu6 '"'u göstermek İngilizlerle kat'i asistans muka _ aoo:ıuu6 .... ınuzun u nararetını 
için saydım. velcsi j~in yapılmakta olan müza- tebarüz ettirmeğe bir kere daha takip ettiğini anlatmış ve yeni 

Fııkat biz sulha, sulh olduğu i _ kereler aynı hizaya getirilmiş ol- vesile~ teşkil et'ffiiştir. mahsulümüzün ve stok vaziyetini 
çin değil, biz sulha, Türk memlcke- ldu. Böylece bir.kere daha anlaşıl- bfülirmi§, memleketin yüksek men 
tine ve insanlığa getirdiği hesap - Arnavutuğun işgali, bitaraflık - mıştır ki, konuşmadan, görüş- faatleri baknnından kuvvet ifade 
sız ve ölçüsüz i,>ilikler için flşıkız. tan ayrılıp sulh cephesine iltihakı· meden, her iki memleket diğeri eden buğl::lay stoku haricindeki 
Şayet buna rağmen bir gUn sulh mxza, bir bakıma göre, en büyük için ay~ı şeyleri diişünmekte ve hububat maddelerimizin stoku kal 
bize harpten daha pahalıya satıl - amil olmakla beraber, diğer bir yopmaktadir.• (Br~vo sesleri). ınadığmı söylemiştir. 
mak istenirse, 0 vakit harbin ve bakıma göre de, bu iltihakı son se- iki muhtelif inkılabın cok Hayat pahalılığl 
zaferin bize ne kadar fı§ık olduğu- nelerin siyasi hadiselerinin tabii müşkil şartları arasında ve aynı Vekil bundan sonra diğer bir 
nu göstermeğe de amndeyiz. (Bra- neticesi addetmek lazırr*lır. zamanda d~.,.t:Türkiye ve Sov- suale cevap vererek ~unları söyle-
vo sesleri, §iddetll ve sUrekli al- h-;";",.;~; tJ . kci miştir: 
kışlar.) Tarihi dostluklar vet cugı~;CJ c!'· ye iğerini "- Muhterem Rana Tarhan akra 

Biz uzun yıllar yurtta sulh, ci -
handa wlh politikamızı: ta.kip et -
tiğimiz bitaraflık siynseti yolunda 
1!'tihsalc uğraştık. 

Çünkü: Evvel!, o zamanlar 
kendisine az çok gi.ivcnllebilen bir 
cemiyeti akvam sulh mUessesesi 
bUtun kuvvetile nyakta bulunuyor. 

Çanakkale.de, Suriyede ve t. 
rakta karşı karşıya harp eden 
Türk, İngiliz ve Fransız milletleri 
yekdiğerini takdir ettiler. Bu tak
dir tabii dostluklarla birleşince, 

yeni bir incizabln sevişmeğe baş
ladılar. 

Habeş harbi esnasında, Sancti
onlann tatbikinden !doğacak teh. 
likelere karşı, Türk ve İngiliz mil
leti mütekabil tahhUtler ile yek
diğerine bağlandı. 

·nkılap ruhunun ateşi ile sev-
k eli l

• daşmuzın bir suali hayat pahalı. me te 'r er. 
B ..,. lığı hakkında, bütçe müzakeresi 
alkanlıları, yekdiğerine bağ. -.:ı be ed'l teki.fi · l • . • . · sırasıı!Ma yan ı en ı erın 

ıyan Balkan n~t.tı, şımdıye ka. t tb'k --'- · 'k 1 
d B 

~ • -~ 1 ne zaman a ı -.nasrna ınti a 
ar alk'an suHiuna yapmış ol- • tm · beki b·1· t d d d .., h. .., ,. . b • e esı ene ı ır arzın a u. 
ugu ~zrp~n... unda_e sonra Bu suale cevap verirken, ev -

da, aynı kuvvet ve ku.dretle yap velemirde, hayat pahalılığı mev
makta de~a~~ecektır. Son za. zuunu nasıl anladığımızı kısaca 
manlarda Y.an.!,ıy.rm1z temaslar ifade etmekte fayda görüyorum. 
ve muha~ereler bunu vazihan Hayat pahalılığı denilince, bun-
giistermiştir. dan fiyatlann., sureti umumiye -

Türkiyenin kararı de indirilmesi manasına çıkarma 

tiyaç gösterdiğini açıkça söyle -
mek yerinde olacaktır. 

Yüksek heyetinizin malümu 
olduğu veçhile hükllınet, bu mev 
zuu sistematik bir surette tetki
ke girişirken, birkaç ecnebi mü
tahassısın mütalaasını da almış
tı. Yapılan tavsiyeler meyarunda 
ilk iş olarak, sahih fiyat statis -
tikleri, geçimin pahasını ve bu
nun değişikliklerini hakkile ölç. 
meğe yarayacak endeksler mey -
dana getirilmesi bulunmakta idi. 
Bu tavsiyeleri yerine getirebil -
mek için faaliyete geçilmiştir. 
Ticaret Vekaletimizdeki konjonk 
tür bürosu bu ihtiyacı karşıla -
ya'cak surette teşkilatlandırıl -
mıştır. Bu bllro, statistik umum 
müdürlüğü ile işbirliği yaparak 
fiyat statistiklerini, mühim mad 
delerin fiyat teşekkülünü tahlil -
!erini geçinme endekslerini, ha -
zırlıyacaktır. Bu büronun, milli 
gelir, Tilrkiyede gıda maddele -
rinin fiyatları ve geçinme mas _ 
rafları Türk çiftçisinin istihsal 
ve geçinme vaziyeti gibi neşre -
dilmiş etüdleri maltlmunuzdur. 
Bundan başka büronun muhtelü 
vilayetlerde geçinme masrafları
na dair hazırladığı geni§ bir an • 
ket \'ardır ki, neticeleri alınmağa 
ba§lanmıştır. Bu yoldaki mesai -
ye kuvvetle devam edilecek, böy
lece meydana getirilecek mater 
yelden her daire kendi sahasın • 
da istifade edebilecektir. 

Bu tetkikler bir taraftan de -
vam ederken, milli iktisadiyat 
ile alakadar her V:ekalet istihsn. 
le, imale, münakaleye, inşaya ve 
iş sahası açılma.sına, devlet mali
yesine taalluk eden hayat paha -
Iılığı dltVaini 'ihtrMJet lia
yırlr tesiı:Jeri bulunan,. t~birleri 
almaktadırlar. Vekil arkadaş -
lar, bu yeni faaliyetler hakkında 
fırsat düştükçe arzr mal Om at ey
lemişlerdir. 

Bu meyanda Ticaret Vekile -
tinizi yakından alakalandıran 
ithalat rejimimizin hayat paha -
!ılığı davasile olan sıkı irtibatı 
asla gö7.den uzak tutulmamak _ 
tadır. Himaye politikamızın ter -
biyetkar, hatırlayıcı ve yeti~iri
ci bir himaye hududu içinde kal
ması için gümrük ithalat tarifesi 
üzerinde bir reviziyona ihtiyaç 
bulunduğu muhakkaktır. Bu mak 
satla İktrsat ve Ticaret Vekalet
lerinizi.- hazırlığa başlamış bu -
lunmaktadırı,. ... Hazırlık milatc
rek mesai ile tamamlanacaktır. 

Keza ithalatçının ihracatçıya 
ödediği takas primleri de, ha -
riçten getirilen mevadın dahili 
istihsal eşyamızın fiyatlarının 
te~ekkü!Unde ve yükselmesinde 

amil olması dolayısilc bu me,-.ı; 
un şayanı dikkat bir safhası! 
teşkil eyler. Müstahsili himB) 
için yapılan bu fedakarlığın ~ 
evvelki suale cevap verirken ar 
zeylediğim veçhile, normal had 
de indirilmesi esbabının tenıı 

meşguliyetlerimiz arasındadır· 

Dış ticaret sahasında, yük9' 
fiyat politikası takip eden me1 
leketlerin piyasalarımızda za 
man zaman ihdas ettikleri fi)' 

teşevvüşleri de nazarı dikkati 
mizden kaçmıyan bir mevzudur 

Hayat pahalılığı ile mücadel 
tedbirlerinin bu umumi çerçe• 
dışında, ihtikarla milcadele, fi 
yat tesbiti, kalite kontrolü gı ' 
hususiyet arzeden safhaları d 
vardır. Bunlar için ceza kanun 
muzdan tutunuz da hususi kan' 
!ara ve belediye mevzuatına. k• 
dar muhtelif metinlerde cefJ. 
hükümler bulunmakta ve bun!• 
rm tatbikinde daima artan b 
dikkat gösterilmektedir. 

Bu kısa cevabımla, hayat ps 
halılığı davasını nasıl telakki t ın ) 
tiğimizi ve tetkik sahasına ı7ruını 
suretle geçilmek mümkün old\I kanın 
ğunu ve geçildiğini arzctmiş ol lezon 
yorum. ıı rıu 

Ticaret Vekilinin bu izahatıf 
müteakip, sual sahibi Ali R8 
Tarhan, (İstanbul) şunları sö) 
miştir: 

Muhterem Ticaret Vekilimiı: 
\'ekaletlerinin·cn mühim iki no 
tası hakkında lUtf ettikleri kıt 
metli malUmata arzı tcşekktir ' 
derim. 

Harici alış verişin daha i).ı 
işlemesi ıçın alınmakta ol• 
faydalı tedbirlere igar.ct buyı.ı 

dular. İşi, ehemmiydi ve piyll 
anın hassasiyeti ile mütenas: 

süratte iltizam buyuracaklarıJI 
şüphe yoktur. ılll· 

l .. 
Hayat pahalılığına ge!inclı. · 

bu sahada muhtelif cephelerdl'.ını .. 
~.alışmak zarureti aşikardır. :fi ...... 
saslı tedbirlere istinat eylemi): te 
cek kararlan almakta fayda ol_.~· 
yacağı da malumdur. Hatta b\I r 
bi kararlar menfi neticeleri itJ :arfı 
barile itimatsızlığa da sevked~ ,~be 
bilir. Yapılacak işler hemen bUllQe 
tün vekaletleri alakadar etme1' 1 
beraber esaslı tedbirlerin ticstfah 
vekaletinde toplanması ve e~ ~ 
tedbirlerin Ticaret Vekiı.letill :ıa 
den ifade olunması zaruridir. 'J{f 
dilerine bunu nrzetmek isteri 
ki çalışmalarında, ihtiyaçlııt1' ~ 
en hayati olanları üzerinde )rf 

kında semere verecek bir yol tJ 
~ibine muvaffak olunursa vat9' ,U. 
daşlar kendilerine müteı;ekkir 
lacaklardır. (Alkışlar). 

Saniyen, her devlet kendi derdi 
ile ve milşkillatiyle meşgul oluYor 
ve 1mUnakaşalar dalı~ ziyade ide
olojik sahalarda k~ sahlpleri 
arasmd& kalacak gıbi göıilnUyor
du. Ve nihayet, dilnyanm herhangi 
bir yerinde· şayet ibir harp çıka -
cak olu~ bu harbin mevzii bir 
halde kalacağına inanılıyordu. ' 

Cemiyetin nüfuzu 
Cemiyeti akvam yavaş yavaş es 

ki nU!nzunu Jı:aybetmeğc başladı. 

Tahdidi teslihat t:cşebbilslerl if
lA.s etti. Yer yer mihraklar ve 
mihverler doğdu. Sözle, silah ve 
kalemle, top anuımdaki , mesafe -
ler azaldı. 

Montröde, İngiliz ve Fransız 
murahasları, Boğazları yeniden 
Türk hakimiyetine iade den mu
kaveleyi yaparken Türk milletine 
karşı hakiki bir yakınlık gösterdi. 
ler. (Alkışlar). 

Akdenizin bozulan asayişini ia
de için Niyonda toplanan murah
haslarımız, ayni kararın altına im
zalarını koyldular, ve nihayet Çe
koslovakya hadisesi ve onu takip 
eden hadiseler ile Arnavutluğun 

işgali karşısında ayni hisleri duy
dular. 

Arkadaşlar, maktayız • Memleketimiz.de 
Sulh cepnesine iltihak eder- fiyatlarının indirilmesi icap eden 

ken, s111hn takviyeden başka maddeler yanında, fiyatlarmm 
bir emelimi:i olmadığı icin Al. korunması ve hatta yükseltilme
manya ve l~lya dahil • b,üf'n si iktiı.a eden maddeler de bulun-

d l tl ·ı l '.. bu maktadır. Fiyatları indirilecek ev e er ı e norma munase a- • 
t d tt. k k maddeler ıçinde de, kendi şartıa-
ımızr evam e ırme ararm. .. 

da rımıza gore, normal addedilen 
YI ızt · k. h • 1 birçok eşya ve mamulat fiyatla. 
s eyoruz ı, er çeşıt a ış ve-

riş ve kültür münasebetleri ve nnın, bizden çok evvel iktisa -

Belediyenin, arabacı .. 
lan telaşlandıran 

bir kararı 

Cebren yapılan bazı emrivakiler 
bazt memleketleri tamamen, bazı -
lıırnu da kısmen yok etti. 

Siyasi hadiselerin bu yeni inki
§afları karşısında yurtta sulh ve 
cihanda sulh politiknmızı takip et
tiğimiz bitaraflık yolunda istih -

sal etmenin artık mümkün olup ol-
madığını kendi kendimize sormağa 
başlndık. 

Meşrutiyet ile hiçbir telü kabi -
liyeti olmayan hadiseler, bu htidi -
selere uzak vo yakın her millet 

~ * • ~e bqla• Orta w §!lrld Avnıpanın bu es
nada ciddi bir buhran geçirdiğini 

hep hatırlarız. Hakikatte ise bu 
buhran earld Avnıpada da henUz 

işte bu siyasi hadiselerin tevlit 
ettiği görüş birliği, bu üç devleti 
sulh cephesinde daha sıkı bağlar 

ile birleştirdi. (Alkışlar). 

Üç devlet arasındaki 
kat'i anlaşma 
Bugün, bu üç devleti birlC§

tirecek olan uzun vadeli, kat'i 
anlaşmanın teferrüatım tesbit 
ile meşgulüz. Şimdiden size söy. 
liyebilirim ki: 

Türk • f ngiliz yardımla§ma 
muahedesi üzerinde çalışılmak. 
tadır. 

Bu muahede her iki devlet a. 
rasında muhtelif sahalarda işbir
liğini tanzim eden hiikümleri ih-

umumi olarak dostluk mi.inase. di kalkınma Hareketine başla -
betleri eskisi gibi devam etsin. mış ve bu hareketi ilerletmi~ o-

y lan memleketteki fiyat seviye -
alnrz şurası da muhakk~k. 

tır ki normal ve dost mümıseba. !erine nazaran, belki uzun müd -
tın eskisi gibi devamı için, arzu det yilksek kalabileceğini berveç 
ve karnrm iki taraflı olması şart. hipeşin kabul eylemek lfizımdır. 
tır. Bu noktayı hassasiyetle ta- Bundan başka, hayat pahalılığı 
kip ediyoruz. mevzuu, geçinme seviyesini yük-

ltalya ile alış veriş münase . seltme davamızla sımsıkı bağ • 
hdır. Fiyatları indirme tedbir -

betlerimiz, eskisi gibi devam et 
mektedir. leri yanında, kazançların yük • 

seltilmesi tedbirlerinin de birlik
Almanyada ilk günlerde bir te ele alınması zaruridir. Kazanc: 

tercddiit ve bir kararsızlık belir· ları arttırmayan fiyatları ne ka-
di. Fakat, yavaş yavaş bu te. dar indirirsek indirelim birçok 
reddüt zail oldu, ve işler norma\ mallar ve eşya, birçok vatanda§
yola girmeğe başladı. lar için yine pahalı kalacaktır. 

Bugün bir tek iş müstesna, Binaenaleyh, biltiln iktısadi ku -
iki tarafın biribirinden bir şika- nıluşumuz ve 8artlarımızla ali
yeti yoktur. kalı bulunan bu mevzuun an.cak, 

Bu tek işin de yakın bir atidı muayyen bir plan dahilinde şa • 
mi.isbet olarak halledileceğini mil sabırlı ve itinalı mesaiye ih-

Belediye, Kan.köy köprüsünden 
yük arabalarının geçiş saatlerini 
yeniden değiştirmiştir. 

Köprüde izdihamı hafifletmek i
çin bu arabaların saat 17 den 20 
ye kadar k<5prüden geçmeleri yasak 
edilmiş Ur. 

Bu memnuiyet, hem tacirleri, 
hem de mlkdarı 45CO il bulan cra
bact esnafını telaşa düşilnnliş ve 
birçok şikA.yctlere yol nçmı6tır. 

Arabacılar cemiyeti, ticaret odn
~rna müracaat ederek bu vaziyetin 
düzeltilmesi fçin teşebbüslerde bu
lunmuştur. 

pandıktarr sonra köprüden ~ 
sine imkan bıraktJğından eeya 
üstü kalmakta ve nakliyat '" 
tinde yapılamnmnktadır. 

Evvelce yük arabnlnrınm fi 
on buçuktnn on sekiz buçuğa j 
dar köprüden geçmesi mcnedilU 
du. Yeni tedbirlerle bu ya.sak Jt\ 
det! bir misli arttırılmış bulıJl' 
yor. 

Alnkahlar memnuiyetin ri 
gibi on sekiz buçuğa kndar ~ 
sınr, sadece izdihamın önüne f 
mek için boş araların mcınnll~ 
müddeti znrfında geçirilnıe 

maksadı lemin edeceğini s5Sııf • 
Oda, bugünlerde belediye ile te- ' 

mas ederek işi halletmcğe çalı~a - !ar. 
caktır. Arabala.nn köprüden gcçıne f 

Allkalılardan aldığımız malüma sağının müddeti artlınlmMI <f(J, l 
ta göre, belediyenin bu tedbiri, yeni bir nnkliya~ sıkıntısı çılC11 

birçok ticarethanelere ait gümrük ı ~ndan meselenin siiratlo ııallt" 
eşyasmın ancak müesseseler ka - mcsi lüzumlu görUlüyor, 
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Son moda beyaz 
pan::ııa kadın 

Şapka-

1 arı 

WM~@'ieir~@@f~rm~rfilmill 
225 000 Alman 
ı yayı terkediyor 

1 I t a l l/ an ı n iki ş e h r in de g ö ç 
istasyonları tesis edildi 

ıı r. ,. . ... __ .. 
el ın ·~nı.inıiz bu ppta!ardan iki mo •.,1 gös' e> iyor. Solda.ki ı:"r·.n
,~ıı.tarı krvnlmış k~nan 1tı gıbi öı ııimU:: mo.vi bir kori!cla ile çev

ll lta ştlr. Ortadaki geniş kordelfı.k.r dıı nyni renktedir. Sağdaki şap. 

1 1 nın kordcla ve şeridi de ayni renklı.:.ji:-. Y:ılnız ortadaki kordela he
ezonvan cu··ı ·ı · t" ı~ "k' ı ·· ~ u mış ır. ~er ı ·ı şnp rn uın on tnr:ıflımna beyaz ve kırmı-

sun't papatyalardan bir demet tutturulnı..ı~tur. 
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Al 
b·r h rp 

• • geç r yo a 

Berlin - Evvelce Avusturyanm 
ir Yılayeti iken büyük harpten sor: 
a ltalyaya terkedilen cenubi Tirol 

:le almnnca konuşan ekalliyetlerin 
Almanyaya nakli için Musolini ile 
nıııcr arasında bir anlaşma olmuş 
tur. 

9oğaz'<esan de bir börek
çiyi bıçakladılar 

Boğazkesende 116 numaralı evde 
oturan börekçi Kadri bu sabah dük 
':amnm kapısını açarken tanımadı· 
;ı bir adamın tecavüzüne uğramış 
:..ır. 

Serseri kıyafetli olan bu meçhOl 
:ıdam, börekçiyi bıçakla ağır suret· 
te yaralamı5 ve kaçmı5tır. MeçhUi 
mütecaviz aranmaktadır. 

-0-

Taraçadan düşüp öldü 
Dün Boğaziçinde Boyacı kö -

yünde şarkı dinlemek yüzür*len 
0

Jİr kaza olmuştur. 
Boyacıköyünde Feyyaz soka

;ında hş numaralı evde oturan 
T~azarya Ligona adlı genç bir ka. 
lın evin taraçasından çama§lr , top 
larke., Boğazdan geçen bir tirket 
vapurunun radyo şarkılarını din
l::meie dalmış ve bu dalgınlıkla 

niiv:ızcnesini kayb::derek on met-
ıre.. yükseklikten evin bahçesine 
Ji.işmüştür. 

m:ılih ben hala harp olmıyacağı ü- Biraz sonra imdadına koşan ai-
mit!ini muhafaza ediyorum. Alman· lesi, kadını ölü bulmuştur. 
ya::ta Türklere karşı istisnai bir mu --O--

amele görmed;m. Bütün temaslarım Taşla yaraladı 
da ~yi kar3ılandım.,. Karacaahmet mezarlığı civa. 

llü5eyin Cahit trenle gelirkcr rında oturan İsmail adlı bir genç, 
Avrupa istasyonlarında yolculara dün Kadıköyünde İsmail Hakkıyı 
meyve satmak için yapılan kola~ lı! tıir kadın yüzünden taşla başından 
'ardan da bah<:etmi~tir. ağır yaralamıştır. 

Birçok meyveleri ba~lrn mcmlekc' -o-
lerd0n tedarik c::len Macaristancl"' 1 h d · 
bi"e Dulgari tanda olduğu gibi rol- l!. ümle te I~ 
culara ucuzca satılan kanşık m"yve Zabıta. !dün Kızıltoprak cıvarın· 

p~tlcri vardır. Hatta bu sepetle: daki Merdivenköyünde Hakkı 
"çinde portakal gıbi bu mevsımdel .... : .. :--=~ :--·-~~ t::: :;·n:i ölü~le 
nadir meyveler de bulunuyor. tchdıt ederek yumruklarla.. d~v

mC"k suretiyle yaralayan Huseyın, 
Peşte jo;ta yonunda böyle bir mey 

k l•t b 1 ve c:"pctini bir pengoya, bizim para· a ev 1 mızla 24 5 kuruşa satın almak ka· 
j ıldir. Bu satı !ar çok rağbet bulu 

Ve yarın tercüme J)Or. Mey\e memleketi olan bura-

Mehmet ve İbrahim adlı üç kişi
yi yakalamıştır. 

-0-

Yangın başlangıcı 

k ·· ı ı · 'a da böyle tertib~t alınması 
l'fo., u ıyatı nühim bir propaganda amili olaca-
1 ı 11 ·20 iluncı aeri Kr ~,,ından b.u hu. usta hüku~etimizin 
la Gono baba l:>euı 1 Otı ~arekcte geçmesi bekleniyor. 
13 tı iğin Psikolojisi 50 
14 ltıı kbahar •elleri 
ı~ ıeret düğUnıQ 
ııı lta.tn kUlllyalı m 

Sa · 17 la lllımı Saadet 
ıs tattstlk 
19 ~Uk dUşUrtı-nler 
2Q "l.11. rrı ve Felsefe 

evcudu kalınadı 

~I 
50 

30 
60 
30 

Su Seri 53< 
lit-p81 '

1 
nln rıatı 5.30 brıştur 

to n alanı 
Yapıı ara yUzde 20 iEkon 

l.24 ku~· Kalan 4 24 kuruşun 
baklsı şu r>eşln alrnarak mnte 

ul 'lttl"e O.&Yda birer Ura ödenmel! 

e .~kaJte -~!anır. 

oJ ~"\;"'\ ...... 
c ~ --.._.-

uU 1939 
el' RESiMLi HAFTA' nm 

ttı.."-ea 
ı '- ....._ k-...... takip edlab 

Dün Galata.da Ahmet özcanın 

marangoz fabrikasında bırakılan 

taşlaşlar tutu~arak yangın çıkmıJ

:ır. Ateşin büyümesine meyda:ı 
verilmeden yangın bastırılmıttır. 

F~ l., olaft'a tlcJo f'deceluılnlı. 
_ Evde çalmmala de~ btr §ey babmadml ım:a soaır.m ti ID 

~ r.:ır:ı cc!~r. 

2~3000 kişinin vatanlanm terket
.:ncsi <ımlardanberi görülmemiş bü· 
yi.ık ~ir ~öçtür. Bolzamo ve Meraoo 
la ,.c daha birkaç yerde göç istas· 

yon ve merkezleri te_c:.is edilmiştir. 
D:ıha şimdiden beş altı bin erkek 
\'e kadın kendi nzalaıile hududu 
gcçmi~lerdir • 

Cenubi Tirol ahalisinden Alman 
yaya gitmek istemiyenlerin cenubi 
1talyaya veya Trablusa hicrete mec 
bur c · ilecE'kleri hakkındaki şayialar 
teeyyüt etmemektedir. 

Berlinden alınan haberlere göre 
Macaristan ve Romanyadaki Al· 
man ekalliyetleri liderleri, Alman· 
yadan gelen ziyaretçilerle, Maca· 
ristan ve Romanya Almanlarının 
Almanyaya nakli meselesini görüş· 
müşlerdir • 

Evvelce Avusturyanm bir vilAye· 
ti olan cenubt Tirol, umumi harbir. 
sonunda A vusturyanm imzaladığı 

(Sen Jermen) muahedesi mucibir. 
ce ltalyaya ilhak edilmiştir. Italya· 
nın cenubi Tirolda almanhğı yok 
etmek yolundaki bunca mesaısım 

rağmen bu havalide c:.akin 680.000 
ı iifu tan 225000 i almanca konuş· 
:naktadır. ltalya hükCırneti cenubi 

Tirolda Almanlara ait emlak ve a· 
raziyi istimlak etmiş. mekteplerden 
Alman tedrisatını kaldırmış, Al· 
manian resmi memuriyetlerden çı 
karmıştır. 

C.enubt Tirol ha,•alisi evvelce A
~·sturyanm bir cüzü olduğu ıçın 

almanca konuşan ahalisi Avustur

}·anın Almanya}-a ilhakile beraber 
Almanyaya geçeceğini ümit ediyor-

du. Fakat sukutu hayale uğradı. Zi· 
ra geçen mayısta Hitler, Romayı 

ziyaretinde irat ettiği nutukta Al· 
manya - İtalya hudutlarının değiş· 

miyeceğini bildirmişti. 

Almanyada askere 
çağırılan gençler 

( Baştarafı 1 incide) 
ti tedbirler almaktadır. 

Berlinden gelen haberlere göre 
Almanyada 1918,1919,1920 tevellüt 

tülerle 1914 den 1917 ye kadar te-

vellütlülerin biilcayası ve şimdiye ka 
:lar muayene görmemiş 1906, 1907, 

191 O ve 1913 tevellütlüler, so
kaklara yapıştınlan ilanlarla 7 
~emmuzdan 9 temmuza kadar 
'lskerlik muayene §uhelerine 
-nüracaata davet edilmi,lerdir. 

İngilizce "Suydan Times .. gazete· 

ine beyanatta bulunan Fransız ha
riciye nazın Bone Polonya hakkın
'.ia şunları söylemiştir: 

"Sarih ve vazih olan vaziyetimi

zi anlamak için başvekil Daladye· 

"Öyle zannediyorum ki hava kuv 
vetlerimiz birçok noktalardan dün· 
yanın en mükemmel kuvvetleridir. 
Şunu da haber vereyim ki Sir 

Kingsley Vood (İngiliz hava nazı
rı) size bütün sırlarını söylemiyor. 
Sille bir §eY söylediği zaman, sözle· 
rinin arkasında bir çok şeylerin giz
li kaldığından emin olabilirsiniz ... 

Çernberlayn, daha evvel İngiliz 
hükOmdarJan tararından Amerika
ya yapılan ziyaretin muvaffakiye-
tinden bahsederek şunları söylemiş· 
tir: 

Bu ziyaretin verece~ bütün neti
celer hakkında şimdiden tahminler
de bulunmak belki mevsimsizdir. 
Hükümdarların imparatorluğun bir 
Jiğine ve Amerika ile aramızdaki 
dostluğa pek kıymetli bir yardımda 
bulunduklarından eminim ... 
Başvekil, şimdiki ger~inlik zail ol 

duktan sonra shil tayyareciliğin 
misli görülmemiş bir inkişafa maz
har olacağından cr:.1in bulunduğu· 
nu il~ve etmiştir. 

Sir Kingsley Vood, baş\'ekilin ha· 
va limanı filolarından birinin fahri 

• Jst:ırıhııl ınınt.ık:ısı lı:ılh ;ıarıı~ı 
müfellİ)lığıne l.ıl irı ellılerı Konya 
mebusu Tevfik Fıkrcl Sıl.ıy )arın 
şehrimize gclcecktlr. 

• Kndıköy hnlke\'inın temel atma 
merasimi yarın saul on sekiz buı;uk· 
ta vali ,.e belediye reisi LOlri Kırdar 
tarafından yapılacaktır. 

• Amerika ile aramızdaki ticaret 
anlaşmasının normal şekilde ıntbikl 
ni temin için yarın nnnt:ıkn ticaret 
müdilrlüğfinde bir toplantı yapıla· 

caktır. 

• Ekalliyet mektepleri önümüzdekı 
ders yılından itibaren ~azı derslerin! 
ayrı bir progr:ım ol:ır:ık tatbik ede· 
cekler ve hu derse saat tahsis edecek 
!erdir. 

• .Maarif vekiıletl bütün hususi mek 
lcplerc bir tamim göndermiş, sözlü 
imtihana girmesi karar allına alınan 
talebelerin adları, mektep numaraları 
sınırJnrı, hangi derslerden sözlü 
imtihana girecekleri ve muallimler 
meclisinin kar:ırları E!ibi hususları 

lıir liste hıılinde vekfılelc hildirmclc· 
rini istemiştir. 

• S:ırıyer mıntak:ısı ilkmekteplerl
nin sergisi dün saat 17 de S:ırıyercle
kl 14 iincü mektepte açılmıştır. 

• Eminönü meydanının tanzimine 
ait keşifnnme diin vali Lulfi Kırdar 
tarafından tetkik cılllmiştlr. llk ola· 
rak meydan asfolt y:ıpılac:ı.k ve köp 
rünün iki tnrahndaki Adalar birer 
park şeklinde lnn1im edilecektir. 

• Taksim bahtesinin b:ıhte kıSrtlın 
daki inşaat tamamlanmıştır. Bahçe 
cumartesi günü halka açılacaktır. 

• Denlzyollan umum müdürlüğü 
yarın Tophanede tamiratı biten ·yeni 
binasına taşınacaktır. 

iki kadın arasında 
bıçakh bir kavga 
Taksimde oturan Sara isminde 

genç bir kadın, ayni evde oturan 
kiracı Abbas Şöhreti, aralarında 

çıkan bir anlaşmazlık yüzünlden 
bıçakla ağır yaralamıştır. Kavga 
esnasında Abbaı ta kadını bıçakla

m.ııtır. 

tki yaralı hastahaneye kaldırll· 
mıştır • 

nin 13 nisanda söylediği nutku ve 
benim 9 hazirandaki beyanatımı 

hatırlamak kafidir. Fransa ile Po· 
!onya hayati menfaatlerine dokuna
bilecek olan her türlü tehdide karşı, 
bu tehdit gerek doğrudan doğruya 
~erekse bilvasıta yapılsın, biribirle
rini derhal ve doğrudan doğruya 
garanti etmektedirler. 

Polon);a istiklaline ve haklarına 
karşı bir tecavüz vukuunda darbı
mesel haline gelmiş olan kahraman
lığına olduğu kadar İngiltere ile 
Fransanın kayıtsız ve şartsız yar· 
dımlanna da güvenebileceğini bili· 

komodorluğuna tayin edildiğini bil· ============= 
dirmiştir. 

yor .. , 
"Sunday Times .. gazetesi, Bone 

ile yaptığı görüşmeyi tamamile ifşa 
etmek mümkün olmadığını, fakat 

nazırın vaziyeti \-ahim addetmekte 
beraber Fransanın istikbaline tam 
bir sükunetle baktığını ili.ve etmek 

Fran11z gazetelerinin 
tefsirleri 
Paris, 8 (A.A.) - Danzig me· 

selesi hakkında tefsirlerde bulu
nan Excelsior diyor ki: 

Totaliterlerden bütün propa
ganda gayretleri, dünyayı Danzig· 
in bir harbe değmcldiğini iknaa ça· 
tıımaktadır. Fakat Danzigin bir 
harbe değmediği maalesef doğru 
değildir, zira Avrupa için, birbi· 
rini takibe.den tecavüzler politi-

tedir. kaıı karı111nda bir kere daha bo-
Diğer tarartan Londradan gelen yun eğmesi imkinsızdır. 

bir habere göre İngiliz başvekilı, Oeuvre gazetesinde Bayan Ta· 
Ç'.emberlayn yarın Avam kamara· bouiı diyor ki: 
sında Danzig meselesine dair yapa· Vaziyette en tehlikeli nokta, 
cağı beyanat esnasında Almanya Almanyarun bir harbi göze alma· 
tarafından geçen hafta Polonyaya dan Danzigi işgal edebileceğine 
yapılan te.klifleri hatırlatacak ve kani bulunmasıdır. Halbuki bütün 
Polonyanın bu teklifi niçin kabul hükumet merkezlerinde emin bir 
etmediğini izah edecektir. surette bilinen cihet, Polonyalıla· 

Ç-emberlayn hafta tatilini Bir rın Danzig ıtatU.ilnde değiıiklik-
minghamda geçirmektedir. Dün öğ- teri katiyen kabul etmiyeceği ve 
leden IOnra Kent dükası ile hava buna alllhla mukabelede buluna· 
n~ ııam:· ~~~ halde Bir cağıdır. 
~ cı~ klm Elondon Flp.ro diyor ki: 
pava~~ ~~ resmini ya· E•ıen, ream! Polonya mahfil· 
'JN'(l ~ayn, birmutuk irat e l•ri, dün bir kere daha Polonya· 
.!~ d.:ni:.'"r ki: r.m D:m:iz :-..lc::cb:'. k:ır~ısmd2ki 

battı hareketini tasrih etmişleridi.r. 
Polonya noktai nazarına göre: 
1 - Danzig, Alman hudutları

nın haricinde birlik olarak kalma
lıdır. 

2 - Danzig, Polonya gümrllk 
şebekesi dahilinde bulunmalıdır. 

3 - Polonyanm Danzig üze
rindeki haklan batka bir devletin 
keyfine tabi bulunmamalı ve bu 

haklara yalnız kağıt üzerinde de· 
ğil fakat aynı zamanda fiiliyatta 
da hürmet cıdilmelidir. 

4 - Danzigte Alman ekseriyeti
nin kültürel inkiıafı iç.in imkanlar 
mevcuttur. Fakat buna mukabil 
Pc.lonyalı ekalliyetin milli şahsi· 
yetine de hürmet edilmelidir. 

Bu beyanatın üçUncü noktası, 
kasten kapalı yamlmıştır. Varto· 
vada tebarüz ettirildiğine göre, 
Danzigdeki menfaatleri Unrinde· 
ki tehditlerin Polonyayı harekete 
getirebilecek bir mahiyet aldığı 

dakikayı tcsbit etmek yalnız Po
lonyanın hakkıdır ve Polonya hU· 
kl1mcti, bu planı katiyen ldaha w· 
''elden if~:ı emelir..dc değildir • 



Demirspor: 2 
Vefanın mağlubiyetine en 

~ ~itli~ 
-

Vefa: O 
amil . havadan mühim 

oynamaları oldu Demirs/X)rlular illl gollerini V ıfa hluine böyZ, attılar. 

Vef alllar hakim oynamalarma 
beceriksizliği yüzünden 

rağmen 

netice 
for hatlarının 

alamadılar 
Diln millt 1ri1me maçlannın son' de (ICiemiyor. Oyunun 17 inci da- cerikaizliği yüzünden netice ala

haftaaı idi. Şampiyonanın en lruv 1 kikaamda Vefa kalni 6nUnde ha- mıyor. 
rın hatalarını bekler kapamakta 
müıkülit çekmiyorlar. Bütün 

vetli namzedi Deminpor takımı valanan topa Vahid yanlıt bir vu- Devrenin sonlanna doğru aağ
IOn deplasman maçımn ilk müaa. ruı yaptı. Top Orbanın önilne dan yapılan bir yeıil beyaz hücu
bakaaxm, Taksim ıtadında, latan- düttü. Orhan da güzel bir pliıe munda top birden sola geçirildi. 

hatlar biribirlerini takip ediyor. 
.Akınlarda hafların forlara yar

dımları görüldüğü gibi kateleri 
11kı1tıiı zaman rene haflar bekler 
le beraber kalelerini müdafaada e. 
nerji aarfettilderi görülüyor. !fü 

bulun Vefa takımına karıı yaptı. ile topu Vefa kalesine gönderdi. Adnan ırkı bir tüt çekti. Necdet 
Saat beı buçukta ta. Birinci Demirapor golü. topu ıeri götürdü. Top gene Ad· 

Jamlar hikem Ahmet Ademin ida· Bu rolden ıonra Vefahlann 

1 

nanda. Buıefer Gazi sert bir tarj· 
resinde sahada töyle yer aldılar: biru canlandığını ıörilyoruz. To-
Dımirspor: Necdet - Gazi, Sev· pu yerden oynayan Vefalılar he· J ~ 

lrıt • Kdmil, lbrallim, lbralıim • men Demirıpor nısıf sahasına in· I !:I 
Musta/a, Arif, Orhan, Orhan, Zeki. diler. Fakat Sulbinin bozuk o

yunu netice almaama mini oluyor. 
Vefa· Valtit, UUfi - Abduş, Hak- Devrenin ortalarından 10nra, 

ltı, Sekip - Necip, Mulıteıem, Sul- rbgira rağmen zaman zaman Ve
lıi, Şükrü, Adnan. !alılar. rakip aahaya bile yerleı • 
Demiraporlular oldukça §icldetli e- tiler. 
aen rüzcirı lehlerine aldılar. o-j Fakat muhacim hattımn ve bil· 
yuna Vefalılar ba1ladılar. Demir hı ... ıol tarafın fena oyunu ıol 
ıpor müdafaaamcla kesilen top yaprlmasma mini oluyor. 
Ankara muhacimlerinde. Şimdi o. tbrahlmin sebebiyet verdifi 
yuna Deminporlular hakim. Vefa hendenbolu Adnan ıüael çekti. 
takmu oyunun ıeyrini defiıtiren Kaleci bunu yumrukla brtıla-

rüzcin heaaplamıyor, havadan o- dı Ve Necibin 8niine ıd8tUrdü .... Vefa ,,,üdafaan bir Demws/X)r lsiicumunu durdurmola çalışıyor. 
yun tutturuyorlar. Necip topu kaleye g8nderdi. Top 

B.undan dolayı Anbrahlar to- aflarda. Bu aırada Sulhi ide kaleci- la ve Vefa aol açığını yere serdi. ara Vefa kaleli önünde top ayak
pa ve oyuna bikim. tık tehlikeli ye favul yapmqtı. Hikem favul Devre de ı _ O Vefanın aleyhine tan ayafa dolapyor. Nihayet çe-
Vefa hücumu merkez muhacim verdi. Golü saymadı. Bu ıuretle bittL kilen ıütü Vefa kaleciıi kurtarı· 
Sulhinin ağırhp yüzünden heder Sulld de k~ndi~e relen topla~ .1kiııci devı:e; yor. 

oJ4µ. 91~ 1~ beyaz, nısıf sa· heder !\t#Ji }'~~-~ ılfl' a.. tleue~• ı;»~ ..anı 'Oyun-~ Afo1'tit lj-
~da: AbdU§un bo~ oyunun bir de ya~an r~le mlnl oJ4Su. A\• ~~~~ '-~.ilf! J~hinGı Mart apcn1'\f1ann Vera k'1~1.ti sıia~tır -
da n11tifade eden Zeki Vefalılar Oyun miltevazın .. Fakat V efafı. Vefalılar bu akını kestiler ve De dıklarmı cörüyonız. Soliçin çek
için her an bir tehlike tqkil edi· lar daha tehlikeli akın yapmalan- minpor nmf aahauna yerleıti • tiii tüt •~ta gidiyor ve oyun da 
yor. Fakat üç orta bundan istifa na rağmen muhacim hattının be- ter. Fakat hafların forlan beale- Z _ O Demirıporun galebeniyle 

memeleri ve bilhaua merkez mu. bitiyor. 
hacimle merkez muavinin fena o- Nuıl oynadılar ? 
yunu bu tazyiki rolle neticelendir· Demirapoı kaleciaine it ldütme-
miyor. di. Müdafi ve muavinler kendileri-

Fakat Vefanın tazyiki devam ne dilten vr.%ifeyi yaptılar. 
ediyM. Ve bunun neticesi korner. Muhacimler kendilerine gelen 
le kesiliyor. Çekilen korner gene fırsattan istifadeye etmesini bil
kt-merde Necibi çektiği korneri diler. Akınlar eınasmda muavinle· 

Vefa muhacimleri avuta atıyor· rin muhacimlere yardım etmeleri 
lar. Bu ara Muhteıemin güzel ~Ü- sıkıttrkları aman mudafi ve mu. 
tünü Hilmi kafa ile çeliyor. De- avinlerin kalderini müdafaa etme 
minPorlularm derhal hücuma teri, bu takımın fütbolün ferdi de
geçtikleri rCSrillüyor. Vefa müda- ğil takım oyunu olduğunu bile~e~ 
faau bu akını kesiyor oynac:lıklarmı röaterdi. 

Vefa kaleoiainin gollerfde hatası 
)'Oktu. Güzel kurtırı1Jar yaptı . 
Gollerde hata müdafilerindir. Sol 
ve orta muavin vazifelerini yapa
machlar. Muhacimler fırsat kaçır

makta biribiriyle yanı ettiler. 
Eğer Vefa bu maçını kazınsa 

Kencjini m u a v i .il hatbn.. 
dal' relen topa Sulhi geç kah • 
yor. Kaleci Necdet topu ayakla 
karphyor. Sulhinin ağırlıiı takı. 

mı aleyhine oluyor. Bu ara Demir 
sporlular Vefa kalesini aıkııtırı -
yorlar. 

veya sayılı bir farkla berabere kal 
Ofaayd vaziyetinde duran De· ımı ot .. ydı, Sarıkmnw talam 

ır.in~r sol içi topu çekiyor, Vefa pmpiyonlula daha ziyade yaldat· 
kalecıli tutuyor. ımt olacaktı. Ha)buki timdi bütün 

Milli küme biterken .. 
Yeni sene bir disiplin inkilabı 
yapmak zarureti karşısındayiz .. 

Yazan: Sacıt T. Cge t 
Her Nlleldnd• dab canlı ve lleJeeuh devam eden mlW ktL 

me m9f1an, ba Wtald llaqdapnalardan llOIU'a nllıayet buluyor. 
Ba MDeld mllll kUmealn dalla maataum oım..-da ea mWdm 

roltl OJIUJU tlplaeııls ıeoea Ud HDe De elde edilen tecrtlbe ve görtl· 
len nobual•na öabe ı~eeldlr. Aıacak IUD da Uive edellm: Bu 

· HMld milli kime maclumc1a c1a DOklualanmız mevcutta. 
Od aokta llseıtade daracalm: Hakem ve saba dl8lplbd... 
Sabalarmmm, maçlar lmtldadnaea, aekadar bqıbof oldajana, 

dayak yiyen, yaralaun oyanealarla sördü. BMlseels cereyu. eden 
1DaÇ hmıen hemen yok pblydl. Hele maç llOllnda ,.....Mı IAmage

len mel'Mlm • eter maç eeyrettlalDe • soranm lise • kere mUllta.. 
zam yapddı. 

Maç biter bltma, bir pDe teWdd edilerek hakemin daveti llze· 
rlae .... um ortuma kadar latemlye lateml7e bir tcplanıf,. V-e ..ı.a
Ja Heam edell aeytrelleıtD arunada ..... e bir (merulm) ... Sahum 
bir tanımı aelimladddaa soara arkalanadaldlerl de sellmluaak için 

oyaaealarm geriye saldaa, soldan, henlls bir araya ıelmlı 11Ce1D1 ef. 
rad gibi döndtllderbıl • kere 1eyrettlk. 

Mtlfrlt taraftar aeJlrel, ba anda wtedlil OJ11DCQU ve hakemi 
raht nlıat tartalılMJ. Ve her maç dalma bir llUlae ile yahut W1se 
endltesl altında bitti veya bitirildi. 

Diler Ud mllU kime mmtabamda ae oldu Mlml1orm ama, ba 
uıau.tmı hal 1stubalda Jaer maçta a,.en v11kabalmattar. 

Ba dlslpllnslzUlba OJ11Dcalar uumA c1a nebdar atın bir hal 
alcbinu, amaml menesla paeteleıde neıretull eesa Jlateleıtaln •lk 
ve dolgu mahtevfJ'atb ........... pek ll& aalanL 

Dlslplln ve eea dlletlaee Jaer aenekbulea daha •ıntmlt vaziyet-

te v ~~!'4:*~ bUe 

liyıklyle idare edcmlyecek hakemlerin mevcut oldajanu yalua bUI· 
eeler bbe tekrar tekrar ılefierdL 

Bala• .... olmu, ... --•akk•k •. Faka& ..... dlftlltl ba
tap Wrcok defalar dltemes- O.be ı~yor muT .. ta llalde ba 
Mam Aebdlr: VugecmeJll.. Karamq aiaclarm c'9ek ar"Mmı bek.. 
lemek kadar manun teJ' olar m•? .. 

Tecrübeyle sabit: btaaltal mat.Mumda ö1Je balı•ler vardır 
ki, idare ettikleri her OJ11Dda mwhalıbk ld bir Jaidl9e sallar eder. 

Bu, bir kere, Od kere olm111 PJ deiUdlr. MtltemacllJea teker
rür halindedir. Ona arilk hallı da · ahfmıltu': 

- Hakem ( •••• ) o ma T Bitti ublm. llahalıkak bir hidlae çı
kacak. .. 

\ ' e muhakkak bir hidlae çıkar da. .. 
Fakat o hakem de elb maç idare eder. 
\ 'ulfeslnl ihmal \'ep •allatlmal eden memur ceza glrlJor da, 

\'ledanmm ,·ereeell hlllmıc tcrkeclllmlt dldlil mlt.emadlyen 11haorta 
öttUren hakem nlçbı ceza 1irmtl1orT Bir JaUlee ~ zamaa, ka
bahati girtllen OJUllCU aeabal bUe cıkarmadaa boykotla keDara atılı· 
yor da, belld o lııUleeDla odanuaada • blJlk imli olu hakem DL 
ela h~blr aaal' altmda bbmJorf 

Vardır... ille pmlmıyoru... por efkln amamlJesbdll fek iyi 
tuıdılr, ezberledljl llakmıler vardır ld ba \'Ulyettedlrler. 

a.lık, -.tu kokar, derler... 8poramuda blT dlslpUn lnlallbı 
,_,..._, .. ,aten klflie çok lllk bir eleme ameUreel yaparak me

lim. 
Sponmn lçla ook faydalı oldapada sene kadar ttlplaeadz ba· 

.......,.. 1111111 kime .......,.... ıeleeek aeaeld ~ 
ba en b1J111 4efdlaldll balledllmlt olarak kartmma plmeeilll, müs
pet ~· J'ohalda bl)1tk ,.e ook deierll adımlar atmıı ....... Be
dea TerlllJ'elll u- ............. dea ve onaa ~ faal ve loJmetll 
Dlıektill G....a ()emil Taaerle, meeal arkadaflaıDldaa beklemek ... ......... Şimdiye kadar iyi oynayan Ve- ümitler buıünkü Beşiktq ma-ı 

fa mtldafauı bilhaaaa L~tfi ıene ~da .... 
favullü ~ğa baflıfor. Sal· T. ~ 
dan' yapılan bir Demirıpor akı- .;._-.:..--..,....---------------------

S~alfar bl1111n şlddell'le hüiü,,, sürQyor. Hn tarafla 4eniı ,,,tösi· 
•i baflad•. Bu yıl Avrupada billulssa ltadınlar dntiı stxnlanna ,ok r 
i1111,,,;yıt 111riyorlar. Kadınlar arasında yatnln yüaııı _.....,, 
•lılılnthn dalul ,o1c rafbtt ıörüyor, biliaııa dmiıin vikul ,...._ 
,,,,. ,.,.. • .,,,,, ..,,,,,, """"'1d•d•l• iPn Wnlar- büliill boJ ,,,;IU
,.,.. .... ,.priyor'far. l'ultariki rm•lndı bir ,,,asabaltayo F""'' 
lıaztrkı""" ınıç hzkıra görüyorsunuz, tılt re$i,,, Al,,,anyamn •qllur 
yüzücü kadın ıampiyonlarından biridir. 

nanı ıörüyoruz. Bu ara kale önü 
kanpyor ve bundan iaifade etme 
aini ~ilen Deminporlular ikinci 
ıollerini yapıyorlar. Ve bUndan 
sorira da Deminpor akını devam 
ediybr. Vefa müdafaası da, bilhaa 
aa LGtfi settliğe baıbyor. A~ 
zamanda Demirsporlular da ıttt 

oynamakta biri-birleriyle ~ e 
diyorlar. 

Sal açıklan vaaıtasiyte alan ya. 
pan Vefablar, Demirapor kalesi ö
nüne indiler. Fakat Sulhinin §Ütü 
kalenin hemen dibinde avuta git· 
ti. Vefalılar yaptıkları bu akınlar

dan iıtifade edemiyorlar. Sol açı. 
lı bir pel akım hcl~er ettiğini 
.&:Byorus. Vefa forlan buciin re· 
'fll' baHa Gaıatuarıya 1-rtı çr. 
'kat'dtkJaii oyunun yarıaınr bile ov• 
ntmırorw. Demlrspor mlllafaaıı Bu,U;ı IJ:ııi~a YMdfli tdfllrl• Mill lrümı ,.,.JllyonlulU11t4 taıanacale olan Aüaranın Dmrirspor 
ıuurlu bir oyun çıkatiyor. Hana. tdi#ıı 
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y A7 AN L.: Busch 36 Yılım vahşiler arasmda geç i rm :ş bir Alman seyyahı 

• « Bizim yarım vücutlu ecinniler reisini 
gördünüz mü ? » 

Esasen Ulung:üarın da bu göle '.)e esnasında başından yara a!mrs. 
(Ni§anlanma gölli) gibi manidar .:mdan sonra birdenbire cenga\'erli· 
bir isim takmış olmaları bu ciheti }ini kaybetmiş, ha~talıklı bir adam 
takviye etmektedir. Şüphesiz ki on. olmuş, fakat bütün merakım cinlc
larda da 9.şrklar bu gölde yıkandık- re, perilere, mane\'i fıleme sarmıştı. 

1 

tan sonra ay perisinin hakikaten Buba ile yarı zenci lisanı, yan i
:~endilerini sihirlediğini ve nişanla- ~aretlerle, fakat mükemmel konuşa· 
Jığını şiddetle hissediyorlar!.. biliyorlardı. Bu adam bize gayet ga-

Ubaka gölünde radio • aktivite rip bir şey haber verdi: _ 
otdu~unu görünce de Ulungatarın _ Siz bizim yarım \'Ücutlu ecin· 
1şk duygularındaki şiddeti ve gud- niler reisini gördünüz mü? 
Jelerinin normal insanlardan da -

Dedi. Adamın bu sözüne biz be
ha kuvvetli işleyişini daha iyi izah 

Uu resfm lngiTterenin 1ron Ouke zırhlısının 13.5 pusluk ağır top l ar ı ate~ ederkeM çekilmiştir. 
etmek mmilkün olabiliyor. 

yazlar gülmüştük. Fakat Buba hi~ 
~ülmemiş ''e bunu gayet ciddi telak Zira, mademki bu gölün sularına 

bu hassayı veren maddeler bulun- ki etmişti. Haklı da çıktı. Resiın o kadar maharetle arınmıştır ki mermiler uçarken görünmekt edir. 
maktadır, şu halde bütün bu ha _ Zira, adc.m bizim alay ederek gül 
valideki arazide bu maddelerden düğümüzü görünce mütees..;ir olup 

Almanya halkına f 1 k 1• a n a 
gizli radyo ile verilen / , 

susmustu. Fakat Buba,_·a: çok miktarda olduğuna hükmedile- ._, 
bilir. - Yarım vücutlu ecinniler reisin 

harp mesajı _ _ h k _....... 
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1.. NG!L1Z mesai partisi tara· r 1 1 a u llıllllıllllllllı• 
fmdan Alman halkına Al· 

manyadaki gizli yeraltı radyosu va· 

Demek ki bu ha valide toprak ve den bana ba~ka <:J bahsetmi~t i ! dedi. 
bütün nebatat radio _ aktivite neş- Ben de merakt:lyrm. Hakikaten, ~i:: 
retmektedir. Burada yaşıyan hay - de böyle bir adam \'ar mı? 
vanlar ve insanlar da arazinin bu Sabu - llaYti: 

sıtasile heyecanlı bir mesaj gönde o ı d u 
rilmiştir. Mesajın Almanya işçilerı , 
ve halkı tarafından kati surette du· 

mütemadi radio - aktivite neşredL - Var! \'ar!.. dire cevap \'erdi. 
~i karşısında guddeleri hususi bir fakat korkuyla da etrafına bakındı. 
surette kuvvetlenmekte ve cinsi ka O vakit biz de alakadar olduk. 
biliyetleri aşırı bir hale gelmekte _ ~abu - Ilavti gayet yavaş \'e çok 

yulabilmec:i için bu yola müracaat 
edilmiş ve maksada vüsul için her 

türlü tedbirler alınmıştır. İngiliz ga 
zeteleri mesajın bu şekilde Alman 

gizli polisi olan Gestapo tarafından 
durdurulamıracağmı temin etmek· 
tedir. 

Bu mesaj Alman halkmın gözünü 
açması ve .Nazi diktatörlüğünün Al
manyayı harbe sürüklemekte oldu· 
ğunu bildirmek için gönderilmiştir. 
' Mesajda Alman halkından, gizli 
polisin takibatına ra&rmen Nazi şef 
lerine Alman halkının da, bütün di 
ğer milletler gibi, harp istemediğini 

sulh istediğini bildirmeleri talep c
dilmiştr. 

(Niçin biribirimizi öldürelim?) 
isimli olan hu me~aj İngiliz mesai 
partisi ve trayd üniyonlar kongre
sini temsilen İngiliz milli mesai 
konsülü tarafından kaleme alınmış· 
tır. 

Mesajda AJman halkına hitaben 
deniliyor ki: 

- Herkes biribirine soruyor: 
(Harp olacak mı?) Şimdi milletler 
soruyorlar: {Sona mı geldik?). Fa
kat ne siz, ne biz harbin ictinabı 

kabil olmıyan bir şey olduğuna as 
la inanmamalıyız. insan aklı ve i· 
radesi bunun önüne geçebilir. 

Sizler arasında bazıları şöyle di· 
ycbilirler: At•rupa sulhu tehdit al
t mdadır. Çünkü Almanya, memle
ketinizi malıuctmek ve Alman halkı 
11rı cr.o11omik hayat imkanı b1rak-
1111yaıı düşmanlarınız tarafından 

çc;:bcr altına almmaktadır.,, Hal
l; : ı '·i btt iddia bedhahane bir suret
te uydurulmuştur ki propaganda 
11a..: ırmız Göbbels bunu pekala bili-
''OT.,, 

T\k-:;ajda Çekos1ovakya misali de 
zi!•··ejilerek deniliyor ki: 

" - Şimdi de harp lıaztrlıklan 

)''l''mcı propagandalar tıe kışkırtıcı 

1 ·a·:~L'rnlar Darızig yüzünden Lehis 
l (l:' ı !:arşı yapılıyor. 

llakikali bilmelisiniz bu hal 
der am ederse harple neticelenecek
ı:r. 

/ nlammıız lazım gelen lıayatı bir 
nol ta da şudur:Hiç kimse Almanya 
ile lınrbctnıck istcmi}'Or. Biz sizlerin 
do$tlanmzız . ., 
~ Ie~aj. biitün milletlerin, 

rındaki münazaaları cidalle 
arala
değil 

akıl ve mantıkla halletmekte ısrar 
etmeleri lüzumunu zikrederek şöyle 
bitmektedir: 

"- Egoist diktatörler tarafından 
tehdit ot iğfal edilmeye razt olma· 
malıyız. Ne sulh, ne harp olan bu· 
günkü korkunç t•aziyct somtmı ka· 
dar deı•am edemez. Ancak sııllıçu 

bir mesai birliğile mesut, emniyetle 
.ve müreffeh bir dünya kurabiliriz?,, 

Suçları, gece küçük çocuklannı dir. heyecanlı bir sesle şu izahatı \'erdi: 

evde yalnız bırakmaktır 
Ulunga reisinin anlattığı ve erke!; - Bizde yanm Yücutlu bir sihir-

İngilterede Doverde iki genç ana, 1 sık yalnız başlarına terkederek so
gece çocuklarını yalnız bırakarak kağa çıktıkları ve gece yarısın -

ıstırab çekmelerine sebebiyet ver- dan sonra eve döndükleri şöyle an. 

çocukların kanlarına kanstmlan baz ,·ardır!. Adı Ucala - Gualadır 

(kuvvet balı) nm da mahiyeti •anla- ':i (::>cinniler reisi) demektir!.. De
~ıhyor. Bu bal, buradaki bazı ağaç· mek bu sihirbazla görü~mediniz? 
larm göğdelerinden sızan bir neyi - Hayır!.. 

diklerinden muhakeme edilmişler !aşılmıştır: 
usareden yapılıyor. Demek oluyc; - Hakkınız ,·ar! Çünkü onu gii. · 
ki bu usare de radio - Aktivite'le. ·nek gayet güç ye tehlikelidir~ 

ve haps: gönderih~.i~lerdir. ! Müfe:tişin biri saat 9,30 da_~~-
Bu ikı anadan hın Florence Ma. sını çagıran çocuklardan bırının 

ry Goddard, diğeri de Nora Ste-J feryadını işitmiş ve evi nezaret al
va.rtdır. Herbiri üç ay hapse malı _ tına alarak madam Goddardrn sa -
kfun olmuştur. Yalnız brrakrlan 5 1 at 11•45 de ve Madam Stevartın da 

olan bir maddeden ba~ka bir şe~ - Neden? 
değildir. Halbuki bu havalinin böy· Çünkü o in,.anl:ıra cehennem 
le esrarengiz miknatisi hassalanmı ·;e cinleri gö.>terir! 
kendilerini kaptırmış olan Ulung<ı - Cehennemi, cinleri mi gö:.,terir: 

saat 11,50 de eve avdet ettiklerini 
!ar hakikatte müthi5 bir felaketin i· - Evet! Kendisi bir mağarada 

çocuktan en küçüğü 11 aylık, ve en .. .. t·· M""f . d God çine dü~müş oluyor. Zira bu suret· 
büyüğü altı yaşındadır. gormuş ur. u ettış ma anı - 1 f . • f1 f k 1 .d 

d rdı · r b tf w. k d e, sır cmsı tara arının e\' ·a a _ 
Analarının bunları gecelevin sık a 18 ıcva e ıgı zaman a ın ·· ·· b lm h ı..J 

u ışe e emnuye verme ıgını soy_ · • b · h . t d. w. . .. 

1 

neşvunuma u ası ve aY'·an <.1!\. 

malan yüzünden hem tedenni etme:.: 
lemiş ve çocuklarını yalnız bırakıp t h d ·· ti ·nkı hk • 

w e, em e sura e ı raza ma ·um 
çıktıgından evde onlara bakacak b 1 akt d l 

Sovyet- k - b 1 d _ .. af tm" u unm a ır ar. 
ımse u uruna ıgını ıtır e ış-

t· Bizim zenci tayfa Buba (ni~anlan 
görüşmesi ır. ··ı··) d k dk b. l' Doverde Prenses caddesinde otu- ma go u n e yı an ı ·tan \'e ır · 

Roosveltin 
lerle ilk 

S OVYET Rusvanm Amerika ı k d ·1 ta t ktan so a l' 
J ran maadm Kathleen Vilson her ge unga ·a mı e nış ı · nr · 

sefiri Oumansky cumhurreisi ce saat 11 den bire kadar çocuk _ lungalarla do~t olmu~tu. Onun de-
Ruıvelt tarafından kabul edilerek !arın haykmşlarını işittiğini söy _ laletile Salu · Havli isminde bir {;
yarım saat görü~müştür. Elçinin i· lemi§ ve bu hmmsta şehadet etmiş Junga ile ahbap olduk. Salu - Ha\·ti, 
timatnamesini sunduğu bir aydan· tir. 1 Ulungaların içinde yegane zayıf \e 

beri bu görüşme ilk defa vaki ol· Madam Goddardm kocasının fe - uzun boylu adamdı. Kendisi 30-35 
muştur. nalığmdan dolayı ayrıldığı ve ma- ya5larında biri olduKu halde 15 ya~ 
Görüşmelerin mevzuu ifşa edilme! dam Stevartm müstemlekitta as - larmda görünüyordu. 

miştir. Sovyet elçisi bir iki gün z~r- kerlik eden birinin kansr olduğu öğ .saıu-na;·ti ?elikanlılığ~nda müt
!ında Mosko\'aya hareket edecektır. renilmiştir. hış muharıpmış. Sonra bır muharc-

Mll<i J_~ 
f> U i ~l>E 
GENE AT
U\ DU<. •. 
NE t>f RSi-

t-ı iz.? 

yac;ar! Oradan dt'iarıya çıkmaz'. El
"eri, ayaklan yoktur! .. Fakat ne r~::. 

na..; ıl yer, nasıl ya~ar, kimse bilme~: 
Onun yanına girdiğiniz zaman si 

ıe isterse cinleri çağırır .. Yanınınz· 
da, etrafınızda dola<;tırır! Onlarla 
konuşabilirsiniz., dan-;edcbilirsiniz! 
Birlikte Yerdikleri yemişleri, yiye
::ekleri yiyebilirsiniz! 

Sabu • IIaYtinin verdiği bu iza· 
hattan sonra bu cinler rei.;ini ~id 

detle merak etmemek imkfınsızdı. 
Evvela bir mağarada ya51yan 

kolsuz, ayak<:.ız bir sihirbaz görüle· 
cek bir şeydi. Sonra Sabu-Havtinir. 
an'attığı cinler alemindeki baloya 
i~tirak etmek i"tihfaf dilecek bir 
eğlence de değildi! Hemen Bubya: 

- Buba!.. ~e yapar~an yap, bu 
:ıdamr ikna et!.. Bizi bu cinler rebi
:-ıin yanına götürsün'. 

Dedim. Buba bu arzumuzu Sabu· 
Ila' tiye derhal açtı. Fakat adam 
yerinden sıçradı. 

- Olmaz! Kabil de~il! .. 
Diye bağırdı. Elleri ayaklan tit

riyordu. 
- Ben size bı.ınun için, c:ızı ora

ya götürürüm diye söylemedim! 
Bundan haberiniz olup olmadığım 
='Ordum! O kadar!. diyordu. Yokc:a 
bu adamın yanma yakla;ılmaz! .. 
İnsanı cinler parçalarlar! .. 

Buba adamı ikna etmek için hayli 
~~.-a~tı. Fakat bir türlü mm·affak 
:>lamadı. 

l\lüdalıaleye mecbur oldum. 
- Sor bakahm. Buba! dedim. Bu 

,;ihirbazm ma~ara.::.ına girmek için 
ne yapmak lazrmdır! Biz bunun i
~i n her ~eyi yapma~a razıyız! .. 
Bulxı benim . orduğum suali so· 

runc::ı Sabu · Ilavti: 
- Cinlere Cuanik dişleri ~ötür· 

ınek lazımdır! Onu da bulmak için 
Cuanik öldürmelidir ki bunu yapa
cak in~an yoktur! .. 

Buhara: 

Cuanik de::liği nedir? diye rnr· 
:hım. 

\'erdiği izahatı dinleyince birden· 
bire bunun goriller olduğunu anla
:lım. İhtimal ki sihirbazı bu 
:1ale koyan goriller \'eyahut da es-
arengiz goril adamlardı! 

Sabu·liaYtiye sordum: 
- Bu sihirba~ı görınrk için laz1m 

olan yalnız bu mu? yalnız cuanik 
di~leri mi lazım? 

- E,·et! 

- Peki, ben bunu bulacağım! 
Sabu-HaYti tekrar yerinde "IÇra

dı: 

- lmkam yok!.. diye bağırdı. 
- Neden imkanı olma"m? Ben 

sana bulacağım diyorum!.. 

Sabu · HaYti yerinde tcpi:ıiyor· 

.!:ı: 

- Bulamaz"'ımz! bulamazqmz! 
Bunu bulmak için cuanik öldürmek, 
a\'lamak lazım! Bu imkansızdır! 

Buna kalkr~m•anız hepiniz ölecek
siniz! Do.::.tlanm rnız! size acıyo-

rum[ Yapamazsınız[ Yapamazsmızt 

Sabu - liavti adeta ağ'ayacak gibiy 
di. Adeta çocuk gibi tepinerek bizi 
bu emelimizden vazgeçirmeI!e çalı-

5ıyordu. Fakat Ulungaların bu ,ga
rip sihirbazım ve marifetlerini ya
kından görmek o anda benim idea· 
lim olmu5tu. ltiraf ederim ki icap
ederse esasen aynca merak ettiğim 
goril ormanlarına dalıp bır goril 
öldürmeyi dahi gözume almıştım. 

Sabu-Ila\tiye sordum: 
- Sen o cihete karr~ma, dedim. 

Yalnız biz şunu bilelim: Biz cuanik 
di~!eri getirir:.ek bizi bu sihirbazın 
roa~arasına götürür müsün? 

Sabu-llavti bu kadar emniyetle 
ye ölümden korkmadan konu~u~u

muza hayret etmişti. Tereddütle yü· 
zümüze bakıyordu. 

- Söyle dedim. Yoksa ba~ka da 
<;artlar mı \'::tr? 
• - Ha),r! Başka ~:.r ş~r i:ıtemez! 
Yalnız cuanik di5lerı kafi! 

- O halde d'tha ne istİ)'<>rsun! 
Ben bulacağım .. O vakit bizi oraya 
götürmekten çekinecek bir ~eyin 
kalıyor mu? 

- Hayır! 

- Ey? götürüyor musun? 
Sabu-Ha,·ti korkak korkak etra

fına bakınarak: 

- Götürürüm .. diye mmldandı. 

l<akat... 
- Fakat ... 
- l'lunıı;alardan kim..;e bilmeme· 

li!.. 
- 'Jiçin? . . . . ~·..., 

- - Çünkü cielcr re•sı yerının o~· 

renilmesini btcmez' 
(DcYamı var) 
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uallim, bir saat süren imtihanda 
yorulmuş ve hatta korkmuştu 
Mualllmlnin telıiş ve heyecanını hls..~eden genç 

· başı onun k.umandayı almasına meydan verme_ 
en haşin Fe;.erl düzeltti, vrile nihayet verdi Ye 

· kaç yüs metrelik düz uçuşta eski irtifaına yük

seldi. Klayzer usta pilotun akrobaaideki muvaffa
kıyeUne hayran olmuştu. Mecdi arka arkaya, 3-4 
tono (1) da.hn. yaptıktan sonra ters uçuşa koyuldu. 
Meydan üzerini böylece bir defa devretti. Tayya
resini düzeltirken başını çevirdi. Arkasında duran; 
heyeca.n, takdir, hayret, korku gibi müte:ıddid his. 
lerin müşterek tesiri altında kendisini seyreden 
mualliminc, Alman binbaşısı Klayzerc baktı. 

Sapsan kesilen yüzü, iri mlka camlı gözlUk
lerlnin arka.smdan ışıklanan mavi gözleriyle Al
man binbaşısı Mecdiye: 

- Yeter ... Bu da kati ... 
Diye el hareketleri yapıyor; arada da hırçm 

"'artalın harikulade muvaffaklyetini bildiren l§aret
ler yapmaktan kendisini alamıyordu. 

Bu fasıl da bitti; telsizle muhabere deneme
leri, meydana serilen işaretlerin manasını anlama 
talimleri, ve nihayet bomba atma egzersizleri ile im. 
tihana. son verildi. 

Klayzer bir saat kadar süren bu imtihanda 
adamakıllı yorulmuş, çok heyecanlı, hatta korkulu 
dnkikalar geçirmişti. 

Hırçın pilot, bomba yerine altığı son kıtık dolu 
torbayı da aşağı savurunca Klayzer imtihanın bit
liğfninl, meyana inmesini bildirdi Mecdi, ustaca 
bir alçalışla meydana indi. Köşeye serili (T) i
ı;arctinin ufkt çizgisine basan tekerlekler hızla 

dUmdüz pistte koştular. Tayyare hareket ettiği 

noktaya geldi; durdu. Yüzbaşı Mecdi bir sıçrayış. 
la yere nlladı. Fazıl ile diğer iki arkadaşı muvaf-
nkıyetle imtihan veren arkadaşlannm yanma koş
.ılar. Fazıl MeedinJn boynuna sarıldı, içten gelen 
r sevinçle arkadaşını kucakladı, öptU, heyecan-

1 n tıkanır gibi anlattı: 

- Tebrik ederim Mecdi. HarikulAde bir pllot
t ın kardeşim. Biraz evvel seni seyrederken yaL 
11?: bizim değil, başunızdakl Alman mütehassısla
ın da gerçek bir imrcıtişle ağızlarının suyu aktı ..• 

... aç defa yerlerinden sıçradılar, avuçlarını patlatır
•:ı.oıına seni nlkışladılnr. 

Mecdi, arkndaşlannın tebriklerine kısa cümle
lerle teşekkUr etti, Fon Klayzer de tayyareden 
ıtlamış, biraz evvel imtihan ettiği, muva.ffakıye

line hayran olduğu genç Türk kartalını tebrike 
koşın~tu. 

Fazılın kolları Me<:dinin boynundan çözülünce 
Klayzer yüzba§ınm elini tuttu, kuvvetle sıktı, bu 
muvaffııkıyette hoca olmak mUnascbetile kendinin 
de bir gurur ve iftihar hissesi bulunduğunu anla.. 
tır bir tavırla söylendi: 

- Seni tebrik ederim yüzbaşım. Kendi memle
ketimde de birı;ok talebe yetiştirdim. Şimdi Al
man ordusunun hava kuvvetlerinde vazife alan ta
lebclerlmJn arasında vücutlariyle öğUnülecck bir
çok istidatlar var. Fakat sen, blltün bunların ba_ 
emda bulunuyorsun! Türk hava kuvvetleri senin 

gibi 10 pilot kazanırsa bu göklerde değil bir düş
man tayyaresi tek gölgesi hatta yabancı bir ku~un 
bile kanatlan boy gösteremez. I'Urk havacıhğınm 

istikbali senin ve benzerin korkusuz kartalların el
leriyle dünya tayyareciliğine örnek tutulacak bir 

· inki§afa namzcd bulunuyor. 
Mecdi bUtün bu takdirlcn miltcvazı bir 

gururla karşıladı. İmtihan sırasını savmak için 
kendisinin bıraktığı tayyareye binen arkada§ı Fa
zıla: 

- Haydi Fa:tıl, Tann ba.'}analr versin. Yüz ak. 
lığıyla dönmeni bekliyorum. 

Dedi, öteki arkadaşlarının yamna çekildi, içi 

kürklü me§in b&J}lığmı, iri mika camlı gözlüklerini 
çıkardı. İmtihan turunu savmağa uğraşan Fazılı 

seyretti. Biraz sonra, tebrikler araıımda Fazıl da 
muvaffakıyetle imtihanı bitirmiş, yere inmiş, arka
daşlariyle kucaklaşmıştı. 

O gün, son denemeyi de muvaffakıyetle başa
ran 4 Türk tayyarecisi brövelerini aldılar. 

Fazılla Mecdi, yalnız kalınca kendi dairelerine 
gittiler. Akşam, kumandanın vereceği çaya hazır
lanacaklardı. 

Mecı!i, yeni kr:xııtümlerini giyen arkadaşına. ses-
lendi: 

- Fazıl! 

- Ne var kardeşim! 
- Seninle buraya geldiğimiz gUndenbeıi !ilrilp 

giden dostluğumuz, bugün, yeni tayin emrimizle 
müstakbel şeklini şüpheli bırakıyor. 

Fazıl arkadıışoım bu sözlerinden bir "ey anla... 
mamL,tı. Düğmelerini ilik.temeği bıraktı, Mecdlye 
döndü, sordu: 

- Ne demek istiyorsun Mecdi? Blr ~y anla
madım. 

öteki izah etti: 

- Arkadaşlığımız, diyorum: derin ve köklll

dür. Yanlız, Harbiye nezareti bizi başka başka 

yerlere tayin edebilir. O takdirde yan yana bu
lunmamıza da imkan kalmaz. Halbuki seninle ne 
ta.,avvurlanmız \'nrdı ! 

Fazıl arkadaşının s<Szünü kesti: 
- Canım o b~ka iş ... Burada ya.km ölllm teh. 

likesi karşı1'ında böyle bir karar vermiştik. 
- Şimdi o devam etmlyccek mi? 
- Niçin etmesin. Andımızı tazelemeğe lüzum 

yok ya! 

Mecdi yerinden kalktı. Ağır adımlarla arkada
şına yaklB§tı. Elini Fazılın omuzuna koydu, ağır, 

bir önsezlı? tesiri altındaymlj igbi ağdalı bir sesle 
izah etti: 

(Devamı vtn') 

(1) Tono, dümdüz , o~arken tayyarenin ozon 
ufki mlbHri etrafında dönm~ldlr. Bu dönüşte ka
natlar ,·npur uskuru c;lbi yere, göke ıunud ,·azlyet 
alırlar, hareket birk~ defa arka a.:-kaya. tekrarla
na.bilir. 

Evvela o, peşinden de Şmit ooa · 
ya girdi. Daha sonra gelen kadıı. 

oturmağa davranınca: 

- Oturma, dedi. 
Kendisi oturdu. 
Kadın hiddetten köpürüyor, söy • 

!enip duruyordu: 
- Kolonel, binbaşıya şikayet ede 

ceğim. Bana bu muameleniz nedir? 
Bana nasıl sen diye hitap edebili· 
yorsun uz? 

Haym, dişlerinin bir kısmını mey
da:ıa çıkaran bir yüz buru~ması ara· 
~ında: 

- Pekala, dedi, sonra istediğin: 
yaparsın. Fa!ı:at şimdi suallerime ve· 
rilecek cevapların haricinde tek bir 
kelime söylersen seni, kendin gibi 
kadınlara mahsus hastaneye gönde· 
ririm. Anlasıldı mı? . 

Bu sözler kafi geldi. Liyan kar~ı· 
;ındakiler üzerinde tesir yapmak 
manevrasının hiç muvaHak olmak 
ihtimali olmadığını anladı. Sustu 
tekrar eski haline dönmüş. p:>lis!er· 
den korkan kaldırım kadım o!mu~
tu. 

- Sen Stifelin metresiydin. 01· 
Jüğünü biliyor musun? 

Hiç mütees.c;ir olmuş görünmeden 
başile evet işareti yaptı: 

- Onu seviyor muydun? 
- Ne demezsiniz! Bana vesika 

aldıran odur. 
- Biraz evvel veya sonra olmuş 

ne çıkar. Demek ondan nefret edi· 
yordun? 
Kadın endişelendi: 
- Ben böyle bir şey söylemedim 

Bu işi benim sırtıma yüklemek ni· 
yetinde misiniz yoksa? 
Şimdiden korkmuş ve telaşlanmış 

tı .. Hayataki tecrübesi ona daima 
her şeyin fenasını hatırlatıyoıdu. 

Haym lafı uzatmağa lüzum görme· 

di: 

- Çok sinirlisin, dedi. Belki öy· 
le, belki değil! Eğer Stifelin parala· 
rını alanın sen olmadığını bize isbat 
edersen hayır ... Haydi söyle baka· 

hm. 
Liyan, rahat bir nefes alarak: 
- Öğrenmek istediğiniz buy 

muydu! Evet, para bende... Fa· 
kat bu benim hakkım. Çünkü elim· 
de onun vasiyetnamesi var. 

Çantasını açarak çıkardığı bir !.3· 
ğıdı uzattı. Hayın alıp yüksek ses· 
le okudu: 

"Brni arttk gömıiyeuksin. Czfil
mt. Damda bacanın sağ köşesindekı 
tuğlanın altında 40 bin mark va1 
dır; 'senindir, al.,. 

"Stif el, 
Mektubun metni ve imza daktih 
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makinesinde merkez kumandanlığı· 
mn resmi başlıklı bir kAğıdına ya· 
zılmıştı. Harflerin çoğu çok hafiı 
belli belirsiz çıkrnı~tı. Hayın, ttr
cürnamn evinde bulunan yazı ma 
kinesinin getirilmesini emrettikt!'n 
z,onra Liyana döndü: 

- Ç.ok güzel, dedi. Kağıtta note 
mühründen başka c·ksik yok. Bu 
masalr k;rne yutturmak istiyorsuıı: 
Bizi budala mı sandın! 
Kadın bağırdı: 

- Ne? Kağıdı elimden almak mı 
istiyorsunuz:? Buna hakkınız yok 
Kağıdımı bana \erin. !sterim, o be· 
nim! 
Artık kendisine hAkim değildı. 

Bağmp çağırıyordu. Haym masa

nın üzerine nırdu~u bir kırbaçla 
onu teskin etti. 

- !yi kalbli \'e f'ılicenab Stifel 
;;ana aşkmrn bu vesikasını ne za· 
man verdi: 

- Kapımın aralığından içeri at· 
mıştı. Evime geldiğinizin ertesi gi.ı 

nü buldum. 
- Yani 13 mayı~ta... lm~;:anı 

yok. Stif el 11·12 mayıs gecesi öldü· 
:·üldü. Senin \·erdiğin isimle va~i 
yetnamesi de zaten 11 mayıs tarih· 
li.. 12-13 mayıs gecesi biz hepimi:.. 
senin odanın önünde idik, kağıd ol
sa idi görürdiu<. Yalanını iyi tertip 
edememi sin kızım. 

Liyan düşündü. Biraz sonra göz 
teri parladı, hatırlamıştı. Hemen i· 
zahata girişti: 
Kağıt kapının aralığından çok 

hızla atılmış ve gardrobun altı:w 

kadar kaynu~tı. Liyan odasını 11 
mayıs günü öğleden sonra ve 13 ma 
yıs sabahı toplamıştı. "Vasiyetna 
meyi işte bu ikinci ortalık tola· 
yışınd~.,l>ulmustu. Uinaenalerh Sti
fel k~ğıdı 11,12 mayıs gecesi atmış 

Liyan ye polisler de 12-13 marı~ 

gecesi gar<lrobun altında görmemi~ 
olabilirdi. 

Haym: 
- Pekala, dedi, §İmdilik bu iza 

hat kafi. Sen biraz dışarı çık. 

Şmit Stifelin biraz evvel getirilen 
daktilo makinesile, "vasiyetname,, 
metnini yazdı ve aslı ile mukayese 
etti. Her iki metinde de harflar 
vardı. Mektuplar ayni makine ile 
yazılmıştı. Makinenin kordelası ya
kında değiştirildiğini anlatacak ka· 
dar yeni değildi, fakat vasiyetname
deki harflerin iyi çıkmamış olması 
nı izah edecek kadar e~ki de ~arıla· 
mazdı. Tu5lara son rlerece yavaş vu· 
·uımuş olacaktı. Smit buna şaştı 

fil<in büyük bir ehemmiyet ve:me· 
li. Arkada5ımn omuzundan, ki:ığı· 

Ja clkan Haym mırıldandı: 

Çeviren: Fethi !(ARDEŞ 

- Garip, değil mi? 
- Hayır, bilakis çok vazih ... B•J 

makineyi ne zaman müsadere etti
.1ız? 

- 12·13 mayıs gecesi... Sizi yat· 
nağa g5nderdikten sonra Stifeıin 

.vinde bıraktığımız nöbetçileri de· 
:iştinnek üzere oraya gitmi~tim . As
~erlerle Stirelin defterlerini, kıymet· 
li eşyasını ve bu arada bilmem ne· 
den yazı makinesini buraya gönder
dim. 

- Farkında olmadan çok mü-
kemmel bir tedbir almışsınız. Şimdi 
bu sayede Liyanm 12 mayısta Sti· 
telin ~l mayıs gecesi öldi.irüldiiğiın· 
den haberi olduğuna dair elimiıde 
kati bir delil var. 

Bu kağıdı mal~inedc Uyanın ~aı· 
jığı muha~kak. Ondan başka kimin 
menfaati olabilir ki? 

Liran bu ktığtdı biz onun evini 
3.raı:tırdıktan sonra yazs3ydı ~imdı 
ıkı~ınca ba~ka türlü konuşur ve 

"siz gelince ben bir şeyler o!duğım
lan şüphelendim. Dunun üze ine 

)tifelden kalan paraların ergcç !'!1cy 

lana ~ıkacağını dü~iinerek b~ınu 
miras gibi göstermeğe çalı~~·m . ., 
derdi. Makineyi müsadere etmekle 
onun bu ricat kapısını kapamı~ ol
dunuz. "Vasiyetname,.yi onun 12 
:nayıs gecesi saat ondan evvel yaz
dığına hiç şüphe yok. Stifelin öl· 
düğünü nereden bildiğini bize sö::k· 
mesi lazım ... 

- Tabii söylemeli.. Soralım. 

Kadım çağrrd:lar. 
Birinci mülaz:m sert bir tavırla 

sordu: 

- Masalını şöyle böyle uydur
muşsun ama bir hatan var: Stitel 
intihar etmedi. Onu öldürdüler. lıu· 
nu sen bildiğin gibi ben de tiliyo
n7m. Benim bildiğime ihtimal ,·er· 
miyordun değil mi? Gördün mü ya, 

işte şimdi mahvo'.dunl 

Kadın itiraz etti: 

- Ben onun intihar ettiğini söy· 
lemedim ki! Böyle bir harekette bu· 
lunacağını hiç sanmam. Ben onun 
kaçtığına ihtimal veriyordum. 

- Kurnazlık yetişir. Ben senı. · 
Stifeli öldürmekle itham ediyorum. 
Onu 11-12 mayıs gecesi Valde Ka
nala attın ve ertesi günü bu sahte 
vasiyetnameyi onun daktilo maki
ne~inde yazdın. 'Maksadın da a~ıkı 
nın biriktirdiği paraların ü tfü:e 

'conmaktı. 

- Yemin e1erim ki ben öldürme· 

~lim. Yemin ederim. 
( Dcv:ımı var) 

A &L!JM 4A2t& • • .. • . • ,.. ' • • ! • ... f"f+&QWW114i • Güle yalvardım .. Bir çiçek açacak .. Yal· 
nız istiyor ki oraya gide;;in, dalın üzerin· 
de tatlı sesinle aşk nağmeleri terenniım e· 
de3in .. Yalvarırım sana .. Oraya gideiim .. 
Fidanın dediği olsun, istediğim gülü ver
sin .. Onu oradan alayım .. Sevgilime götü
reyim .. s~vgime inandırayım. 

Necdet oturduğu koltuğa biraz daha 
gömüldü. Altın ışıklı başını güzel bir yas 
tığa dayadı. Sigarasının ucunda biriken 
beyaz külü silktikten sonra masalına baş
ladı: 

"lnsanlann aşka inandığı, para, i tik
bal, rahat düşüncelerinin zihinlerde yer 
tutmadığı; sevişen çiftlerin yeşillikler a -
rasıl}da serbestçe dolaşmaktan başka bir 
düşüncesi olmadığı; bir tek ~cvgilinin ar
kasından ölünceye kadar \'efalı aşıkla:-m 

gözyaşlarından inciler işlendiği zamanlar 
da ülkesi yer yüzünün bir ucundan öbür 
ucuna kadar uzanan, uçsuz, bucaksız top
raklara sahip bir hükümdann bir km 
varmış.. Şafaklardan güzel, çiçeklerden 
narin, kuşlardan şakrak, bahardan neşelt 
bir kız .. Kızın güzelliği diyar diyar duyul
muş, genı;ler prensesin güzelliğine vurul
muş, rahatlarını bırakmışlar, güzel pren. 
sesin sarayının pencereleri önünde ümit
sizlikten c!meği saadet sayarak hükümda
rın oturdui!u büyük ~hre gelmişler. Gü -
zel prense· alçal.: gönüllü bir kızmış .. Sa
rayının kapısı zengin, fakir herkese aı;ı· 

ı... biWıı ziyaretçiler 90lra~ında yer bu· 
hr, medfsfıdt: ~ ~rirmic:. Fakat bu 
şafatdardan ~ıel, çiçeklerden narin, kuş
lardan şakrak, bahardan neşeli kızın bir 
kl!"llnt v:ırmış. askı anla:nazn115. herkec;le 
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Nakleden: MUZAFFER ESEN 
konuşur, her yüze güler, her yaraya m:!r. 
hem olmak iste::-, fakat se,·giyi, inc:anı ölü 
n:! \'e saadete götüren bu at~şten zinci -
rin g'.iğ ,ü üzerinde yayılı~mı hissetmez -
miş .. 

"Gönüle gem vurulmaz, aşk ferman dın 
lemez. Şehrin bir köşesinde oturan fakir 
bir bahçıvanın on sekiz yaşmdaki oğ'u 
prensese vurulmuş. sararıp so!muş, ye -
mekten içmekten ke;;ilmiş, her gün sabah 
tan a:~şama kadar sarayın önünde dola§ır 
her gece akşamdan sabaha kadar gözleri
ni sevlrilisinin pencere inden ııan ı;ığa 

diker duru·muş. 
"Yaz, delikanlının derisini tunca boya 

mış. kış vücudu üzerinde şerha şerha ya. 
ralar açmış. o; fırtına dememiş, bora 
dememi~. yıldmnı dememiş. bu yollarda 
dolaşmış ... 

''Gfhün birhde ... 

"R.üz-;5:1a"'ln ufuklarla boğu5tuğu. ka-

r:a kı5ın kudurup ı;oşluğu bir kış günün -
de, bizim aşık yer ~ üzürün kardan kefe
ni ü::erinde, kardan daha rt:nksiz yüzün.:!e 
binbir ıztırap :!ade;i ::ı~:yarak dolaşıp 

dururken bir pencere açılmı~. prcn~e:::ı go 
rünmüş, delikanlıya seslenmiş: 

"- Yarın on sekiz yaşına giriyorum. 
Babam büyük bir ziyafet veriyor. yer yü
zünün her tarafından gelecek binlerce 
misafir bana kıymetli hediyeler getire -
cek, sıcak iklimlerin kokuları, Çinin ip~k
leri, Afrikamn fil disleri. derin denizler· 
den çı'<arılmış ışık yüzü gö:zn:!miş inci
ler, ka::-a ta~l~rın çatlayan göğ~ünden hr
layı•n el:na; a·. siyah cariyeler, beyaz e -
sirll!r yar .:ı coşkun bir ırmak gibi önüm· 
den akal'a.:. Seni de bu ziy:ıfete davet e
diyor. senden de bir hediye istiyorum. 
Eğer beni seviynrı.an yann bana ateş 

ttnkli bir gül geti-ir~n. 

"Delikanlı çdgın gihi koşmu~ bahCf'.:$İnr 

çıphk d:ıllı ağaçhırın ara.ında c;o:a~mı5. 

uluyan rüzga ıarm ~ir silkun anında göı. 

ya5mı k'?ttarak re.;ine b~r güi fidanına yal· 

\'a.mı~ .. 
"- Ne olur .. Bana bir gül ver.. Ate~ 

renkli ufacık bir gül... Sevgilime götüre
yim. Sevgime inandırayım. 

"Fidan dayanamamış. meyus a~ıkın 
ralvan,ına ce\'ap vermiş: 
"- Sana istediğin gülü veririm. Fakat 

bir şartla ... Git bülbülü bul.. Gelsin. di
kenlerime kalbini dayasın. Bana ı:;tırabın 
dan inliyerek kanını versin.. Bülbülün 
kalbinden damla damla sııan kan dal1a· 
rımın boşluklarında dolaşsın .. Ben o kar.· 
la gülümü boyıyayım .. Sonra kopar gülü, 
sevgiline götür.,, 

"Delikanlı koşmuş bülbüle, gözleri yaş
lı, sesi tel~şh yalvarmı~: 

.. - Sen ~şıksın rüle.. Aşılı olan h!lden 
anlar_ Sevıtilim benden bir gi1I istedi. .. 

"Bülbül peki demiş, doğru fidanın üze· 
rine uçmuş. Bir dala konmuş, başlanuj 

ötmeye ... 

"Dulbül öttükçe fidan ye~illenmi~. to· 
murc:.ıklanmı~. bır toınurcu!~ üzerinde 
b~rr.:;~yaz bir gül açmış ... 
"Delikanlı yal\'armış: 

"- ScYgilim benden ateş renkli bir g 'il 

istedi.. Bu beyaz gülü ona na ıl götüıe· 

yim. 

"Fidan bülbüle: 

" - Güğs~nü dikenlerime daya.. Gü' i 
boyıyayım, elemiş .. 

"Bülbül göğı:ünü dayamış .. Acı çeke Ç"' 

ke, inleye inleye ötmeğe başlamış .. B:.ilh~ıl 
inlerken gül yavaş yava~ penbeleşirmi~ .. 

"Ara sıra, fidan bülbüle: 

"- Biraz daha dayan, kanını bir dahz 
'-'ersin, yoksa gül penbe kalacak, Asık ıı:c· 
ne muradına ermiyecek .. 

'Devanu var) 
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H A 8 E R - Aktam Poıtnsı 

''Def ineler için kimseyle, 
ortaklık kabul etmigeceğim,, Dağ hı 

Çevıren: 
Gregorius. elini önündeki taş ma_ me:cut ~lm8:'.3ı .. ileri sürülerek bu 1 Sonra acı bir gülüşle ilave etti: 

aaya vurdu. defınelenn butun esrarının meyda- -:- Maamafih inkar etmesi de ga. 
Korsikada, küçük bir köyün yorsun! Fakat beı: 11r. u:ı aynı göz 

- Bizans imparatoru hakkında na ~ıkarıldığı. iddiaları da vardır. 1 yet tabiidir!. ÇünkU bu mel'un 
böyle konuşmaktan sizi menede- Bır sır halinde kalmış olan bu yakında bütün hazineleri eline ge-
rim!... definelerin nasıl hal ve keşfolundu- çireceğinden emindir! .. 

fakir evlerinden birin.de, ihtiyar ve ayni kalble görmediğim için 
Katalina, ocağın ateıııini canlanJı~ · ı böyle düşünüyorum. 
mağa çalışıyordu. Bir müıddet a- - Emmim ki onun hakkmı:la 

Diye bağırdı. ğunu kısaca hikayeye devam ede _ Meryem tablosunun kendisinde 
teşi üfledikten sonra yerinden aldanıyorsun !. 

!ki adam biribirlerine kin ve hid- ceğiz. olduğunu söyledi mi? .. 
kalktı ve lambayr yaktı. Tam bu - Öyle olsun .. 

detle bakıştılar. Selçuk emiri omuz Selçuk emiri Malik Kod ur Bursa- Selçuk em.iri omuzlarını silkti: 
sırada köyün kilisesinin çanı vur Katalina çorbayı hazırladı ve 

Iarmr silkti. mağa başlamıştı. sessizlik içinde yemeklerini yedi-
ya avdet eder etmez resmi hil'at. y 'k tt· D k · 

ı - arr ı rar e ı ama onu da ua va tı idi. Katalina yere diz !er. Yemekten sonra akrn.baları 
- Laf an amıyacak halde sar- !erini gi}ip dinlenmeden hakan Os-

hoş olduğunu zannetmiyorum! .. de. kat'iyyen göstermek niyetinde de - çökerek duasını etti. Duası bit- olan Santi, a ğzında piposuyla ku-
di. Sana teklif ediyorum, kısa ve manm huzuruna girmeyi ve mese- ğil! .. Daha doğrusu herif her ne tikten sonra açık duran kapının lübeye girmişti. O da bir iskemle: 
kestirme olarak: leyi bütün tafsilatiyle arzetmeyi ka teklif ettimse şiddetle istihza ede- önüne gelerek kararmağa başla. ye oturdu. Ve ~apl;asını eliyle ar. 

Bu meselede ortakalma çalışma- rarla§tırmışt. Hünkardan Gregori- rek kat'i surette reddetti!.. mış olan dağ yollarına baktı: kaya doğru itti. 
mıza razı mısm? İkimiz birlikte ha usu tedib etmek için asker ve mü_ - Red mi etti? Şimdi ne yapa. - Ne kadar geç kaldı! Acaba Pr son felfik::ttcn sonra. kadın-
reket edersek elbette hiçbir tehli- saade istiyecekti. Fakat daha mai- caksınız? bir şey mi oldu?. ldiye mırıldan - lan daha sık ziyaret etmeğe baş. 

kesiz bu işin uhdesinden gelebili _ yetiyle ikametgahına vasıl olur ol- _ İyi bilmiyorum! .. Fakat kuv- dı. lamıştı. Ekseri ak§amlan onlar-
riz !.. Hem aramızdaki bu ittifak şu maz kapının 0··nu .. nde 0 esrarengız· t .. • Yeni bir felaketle karşılaşmak- la geçiriyordu. ve e muracaat edecegim! .• 
itibarla da faydalı olur: Sen BL genç papasın kendisini beklemekte tan korkuyordu. Artık keder ve Saneriaya sordu: 

Gözleri fıldır fıldır dönmekte o. 
zans hükümdarmı, ben de hakan Os olduğunu gördü. göz y2şlarma tah:ımmülü kalma_ - Polo buraya sıkı sık geliyor 

lan sahte papa..s Selçuk emirinin. 
manr dilediğimiz gibi idare edebili- Genr papas 81·~·ah kukuletesın· e .. b mıştı. Bir gün ona, bir dövüşte öl- mu?. ,. ,, yuzüne tiyük bir dikkatle bakarak 
riz r Aksi takdirde a d dürülmüş olan kcx:asmın cenazesi- - Oldukça .. 

· ramız a çarpış sarnımış, .sabahın serinliğinden üşü bir müddet düşündü. Sonra: 
ma olacaktır!... ni getirmişlerdi. Kızı ile oğlu, ba- - Halinde bir değişiklik yok 

"'ormuş gibi kapının o"nu'"nde bek- - Anlıyorum dedi H-.... an "'-- b 1 · 'k h · ? Herhalde siz bu vaziyet karşısın- " ' · ~ vıo a arının ıntı anımın ayali ıçinde mu·· 
da Son derece mu .. .. ku·· ıa·ta dücebı·. lemekteydi.' mandan yardmı diliyeceksiniz?.. b'· .. 1 k K ,, ,. uyur er en, atalina sönmez bir - Ne demek istiyorsun? Söyle .. 
lirsiniz! .. Bildiğime göre definele- Selçuk emirl papası görür gör - - Evet, böyle bir tasavvurum ateşle o sevgili ölüye yanarak Bu sözleri ıhti\ ar Kata',na :-o·, 
rin yeri a.nla§ılması için vakit de mez tanımıştı. Fakat papasın giz - var... seneleri geçirmişti. Ve gene bir lemişti. 
pek yok! .. Bundan başka bu iş bir lenmek istemesinden tanışıklık gös Genç papas şiddetle mUteesııir gün, kuvvetli bir .delikanlı olmuş Santi başını ona çevirerek: 

harbe sebeb olur.sa bundan en çok teriJmemesini arzu etmekte oldu - bir halde: olan oğlu, baıbasının ölümüne se- _ Oğlunun saklı olduğu yeri 
zarar görecek olan yalnız sen ola- ğunu anlamı§, tanınmamazlığa gel- - Ah! .. dedi. Milmkün olsaydı bep olan katili vurmuş, öldürmüş, jandarmalara Paolonun haber ver-
caksm, Gregorius!.. mi.ştir. Fakat iki dakika sonra genç da efendim Mirayla bu meselede sonra da dağa kaçmiştı. diğini söylüyorlar!. 

İznik ha.kimi eaşr gö.zlerinl iki beraber çalı§saydmız! .. Zira hakan 
papas seyisin delaletiyle odasına Janldarmalar saklandığı mağa- Diye cevap verdi. Saneria sid. 

tarafa oynata. oynata ve yerinde · · d Osmanm size bu hususta iltifat gös d 1 · d f 1 
gınyor u. rayı çevirmişler, bu sırada genç et e yerın en ır amıştı. 

:~:ı~~:k~:~~~·a Selçuk emirini Selçu emiri hayretle ayağa kalk. tereceğini hiç zannetmiyorum. BilL katil bir de jandarma öldürdük - - Yalan söylüyorsun!.. diye 
mıştı. Seyise çıkmasını i§-8.ret etti. yorsunuz ki hünkar ihtiyarlamrştır! ten sonra yakalanmıştı. Şimdi ha- haykırdı. Ben kendimden old<lğu 

Selçuk eıniri sözün il bitirince der - S b ti d b' tak Sonra merakla: onra u y z en ır nn entrika- pishanede idam edileceği günü kadar nişanlrmdan da eminim .. 
hal ayağa kalktı. Ayakta salla.n - l d ·ım b ı tı ' S · 

H 1 ., N ar a. çevn eye aş a.mJ§ r ..• beklemekteydi. anti gitmek için yerınden kalk 
maktaydı. - ayro a . .. e var? .. 

• - Defineler işi için hiç kimseyle, Diye sordu. 
herhangi bir ortaklık kabul etmi- Genç ve sahte papas gayet heye-
ycceğimi bildiririm!.. canlı bir haldeydi. 

Diye bağırdı. , - Develtlu! dedi, Efendim Mi -

Efendim Miray bile gayet müte. 
yak kız ve ihtiyatlı bir haldedir! 
Siz isterseniz efendimle birle§Cbi -
lirsiniz! O vakit mutlaka muvaf _ 

fak olacaksınız! .• 

Katalina kızı ile beraber hayat
ta yalnız ve himayesiz kalmıştı .. 

Birden genç krz annesinin kar
şısına çıktı. Ve elindeki yünü ye
re attı. Esmer Saneria fevkalalde İki adam ayakta, tekrar biribir. raydan haber var. Derhal efendi-

lerinin canlarına susamış gibi kin ınizc a:rtetmek" istedim! .. Bazı di _ Selçuk emiri hayretle ı!!&hte pa-
ve dehşetle göz göze bakıştılar. leklerimiz var. pasın yüzüne bakıyordu. Bu genç 

güzel bir kızdı. Annesi: 

Selçuk cmiri Gregorius'un bu kat'i - Dileğiniz nedir? ve esrarengiz adam her şeyi biliyor 
- Merak ettim, kızım, dedi, 

Geç kaldın! Bugün Paoloya tesa
düf ettin mi?. cevabı karşısında bir müddet ııwı- - Dileğimiz Gregorius mel'unu gibiydi. Miray bu adamı kullanmak 

tu. Sonra Gregoriusa doğru bir a- ile ne konu~tuğunuzu, ne netice ha ta hakikaten isabet etmişti. Zira a- - Hayır, anneciğim .• 
dım yüriidü: sıl olduğunu öğrenmektir!.. dam cin gibi ada.mdr. - Çok tuhaf! Kardeşinin ya -

- Demek son sözün bu? Selçuk emiri homurdanarak bir Selçuk emiri defineleri Gregori- kalandığr gün.denberi nişanlın ba
na pek acayip geliyor) Sakın se
ninle evlenmekten vazgeçmesin ... 
Öyle ya şimdi kimsesiz kaldık .. 

Dedi. küfür savurdu. Sonra genç papasa us'un elinden kurtarmak için her 
- Evet!... jöndü: türlü şeyi, her türlü vasıtayı, her 
Selçuk emiri sordu: - Herif her şeyi inkar etti!. de- türlü te'klifi kabul etmeğe amade 
- O halde gidebilirim?.. di. Papas hayretle: ı idi. 
Gregorius tekrar gülümsemeye - İnkar mı ediyor? diye sordu. (Devamı var) 

- Anneciğim .. 
- Biliyorum yavrum, onu sevi-

başlamıştı. 

- Acelenize &cbeb nedir ki? .. 
dedi. Fakirhanemizde hlç olmazsa 
bir gece m.i..wir kalabilirsiniz! .. Ya. 
nn hareket edersiniz ... 

Selçuk em iri ba~mı salladı: 
- Hayır! dedi. Mümkünse he

men gitmek isterim... Esasen bir
likte getirdiğim adamlanm da böy 
lece emir almışlardır. Benim bir L 
ki .saat sonra geleceğimi biliyorlar. 
Hep birlikte avdete hazır bulunu
yorlar! .. 

Selçuk emiri bu sözleri hiç şüp
l1esiz, tekfurun kendi.si hakkında 

herhangi bir tuzak fikrine kapıl _ 
maması için ihtiyaten söylemişti 

Gregoriuıı kıııaca: 

- Siz bilirsiniz!.. Bu kısa ziya
:-etinizle bana şe::ef verdiniz! .. 

Diyerek kapıya doğru yilriidü. 
Selçuk emiri :;elim vermeden dı

ı::arıya çıktr. E'!ıuıen kendisini kapı. 
da.n gözlemekte olan adamlarilc bir 
Ükte, yine önüne meşaleler tutula
rak saraydan çıktx. Atlara atladı· 
lar. 

~aba.h olmak üzereydi. 
Yine kale kapısı hususi parola L 

le açıldı ve Selçuk emiri a.tınm ü
zerinde başı önünde, gayet dilşün
ccli bir halde karargihrna avdet 
etti. 

Okuyucularmıız define meselesi . 
ilin böyle geceyarısı iki yabancı a
tasında bir pu:arlık ııeklinde ya
flılıp kapandığını zannetmesinler. 
IIak.ik.attc bu ilk mülakat bir mu. 
kaddime olmuş, bu mesele eonra
dan dal budak salmıştır. 

Tarihte bir rivayetten ileri gec;
~erne!tle beraber bu defineye. ait 
0lduğu zannolun:ın birçok ai;ır kıy. 
?ne tte mücevheratın müzelerde 

PI~ANş 32-38 

serkastens 
k die Kette (Zugkette) 
1 der Griff (Zuggriff) 
e-1 die Wasserspülung 

!>. TU\'AU;T KAGIDI MA. 

l\ARA.SI (temizlik ka-
ğıdı) 

ö. F: le rouleau de papier 
hygienique 

5. l: the toilet-paper holder 
with the roll of toiclt-pa
per 

5. .\: die Klosettpapierrolle 

G. POJtTl\lANTO (a~kı) 

6 . F: le portemanteau 
6. t: the elothes • rack 
6. .\: die Kleiderleiste 

7. PT<:ı-)lilRL1K (ha\'lııluk) 

7. F: le porte - serviettc (le 
f)orte - drap de bain) 

1. t: the towel - rail 
7 .. \: der Badetuchhalter 

8. HA YT,U (eponj, hamam 

silrt'P~İ) 

8. F: la servi ette de bain (la 
servie~te epongc, le drap 
de bain en tissu eponge) 

8. ı: the bath - towel (if lar
ger: the bath ı;heet) 

8. \: das Bı:ıdetuch (ein 
Frotticrtuch) 
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9. SABUN (el sabunu) 

9. F: le savon (la ııavonnette) 
9. t: the soap 
9. A: die Sei.fe 

10. J,AVABO (muıduk) 

a teknenin kapağı L zin
cirile] 

b pe5kirlik (h&Yluluk) 
pe~kJrlerUe (havlularUc) 

c emniyet deliği r tekne
nin taşmama~• i~in] 

d tekne (kü\'ct) 
c temizleme kapağı (bo. 

rmm) 

f Msteği 

1 O. I<': le lavabo 
a le bouchon de la cu

vette [ avec chaincttc] 
h le port _ servicttcs avec 

les serviettcs 
c le trop - plein 
d la cuvette 
e le tuyau de decharge 

(la decharge) 
f. les consoles f. (!es 

supports m.) 

10. t: the basin - fixturc 
a. the plug (with chain) 
b the towel • rail with the 

towel!\ 
<' the overflow pipe 
d the wash - hand ba.cıin 

mıştı. 

- Her halde bir an evvc~ cc:-. 
ninle evlenmesi :~ zımdır, d !Jı. 

• • • 
Saneria bir ağaca dayanmış, ni. 

şanlısını beklemekteydi. Bu gece 
onu buraya çağırmıştı. Kendisi
le görüşecek şeyleri olduğunu 

söylemişti. Çünkü Sancria karar 
vermişti, her ne :. r.hasına -, : r~1 
olsun hakil:ati f. g ;rnmeliydi. E ; ;: 

sen Paolo hakkın.fa bir çok şey 

daha öğrenmişti. Onun ker.l:iisilc 
alay ettiğini başka kızlarla 

gezdiğini ve Mar:;ilyaya çalışmak 

üzere gideceğini duymuştu. 
Bu meseleyi hiç kendisine açma 

mıştı. Demek bu gidişi onu terket. 
nek ve ondan kaçmak olacaktı. 
vağlarında, böyle bir nişanlıyı 

tcrkctmck en büyük bir tahkir sa
yılırdı. 

Bu büy: k tahkiri ancak kan te. 
miz1eycbilirdi. Bir.elen karanlıkla

rın içinden çıkan Paolo genç kızı 
kollan arasına almıştı. Genç kız: 

- Beni dinle Paolo, dedi .• A11-
nem çok endişede .. Bana karşı iyi 
olmadığım söylüyor . 

- Haksızlık ediyor! 
- Çabuk evleneceğiz değil mi, 

Paolo? Bu işin uzaması annemi ü
züyor. Bugün sana şunu itiraf e-
debilirim. Kardeşim seninle evlen. 
mckliğime razı değill:ii. Senden 
nefret ediyordu. 

- Yok canım?. 
- Doğru söylüyorum. Kaç de· 

fa senin hakkında fena şeyler söy
lediğini duydum: "Paolo iyi ve 
namuslu bir genç değildir!.,, di.. 
yordu. Fakat ben ona haksız oldu. 
ğunu, ve ona rağmen seninle ev
leneceğimi söylüyordum. 

Bu sözler Paoloyu tuzağa dil. 
şürdü. Birden hiddetlenmişti: 

- O halde, dedi, onu jandar
malara ihbar ettiğime çok iyi et
mişim .. 

- Fakat senden nefret etti. 
ğini o zaman bilmiyortdun !. 

- Bilmiyordum, fakat hissedi
yordum. 

- Paolo, Marsilyaya gideceği
ni söylüyorlar, bu doğru mu? 

- Hayır, doğru değili Doğru 

olsa ne çıkar? 

Paolo gülüyordu. Genç kızı 

öpmek istiyordu. Saneria çevik 
bit" hareketle onun kollarından 

kurtuldu. Paolo yeniden ona sarıl. 
mağa uğraşırken , genç kız belin· 
den küçük bir hançer çıkarmış

tı. Bu hançeri şiddetle nişanlısı • 
mn göğsüne sapladı . 

Şimdi Paolo ayaklan <libind: 
cansız olarak yatıyordu. 

Saneria vahsi bir kahkaha ko
pardı ! Kardc~inin intikamı alın· 

(Lidfcn S<Zyfayı çwiriniz) 



F ransanın en elıemmigetli 
lıarp limanı 1 ulon~ dua 

Genç bir Alman casusu yakalandı K u Birkaç zamandanberi, Alman ca
susları Fransamn muhtelif yerle
rinde geniş bir faaliyete geçmiş bu
lunuyorlar. 
Fransız emniyet te~kilAtı ise, yurt 

müdafaasının en büyük düşmanı o· 
lan bu casuslarla sıkı bir mücadele 
yapmaktadır. 

Fransanın en mühim harp lima· 
ru olan Tulon da Alınan casusları
nın çalı~ merkcz!erinden biri· 
dir. Çünkü dünyanın sayılı dor.an
malanndan birine malik olan Fran
sa bahriyesinin çalı~a merkezi bu· 
rasıdır. 

Fransa mukabil casus teşkilAtı a
janları, uzun takiplerden sonra, ls· 
viçreli bir Alman genci olan Jorj 
Fid~'in, sık sık Tulona gidip gel
diğini Ye Almanlar hesabına casus· 
luk ettiğini tesbit etmiştir. 

lsviçrede 1936 senesinde .. Jenev 
şehrinde doğmuş olan bu genç ts· 
viçre talebesidir. Ve bu sayede uzun 
zaman şüpheleri üzerine çekmemeğe 
muvaffak olmuştur. 

Jorj, uzun boylu, yakışıklı ve es· 
mer bir delikanlıdır. Saçları kıvır
cıktır. Gayet şık ve kibar giyinmek
tedir. lsviçrede .uzun müddet oku· 

muş ve nihayet güzel sanatlar aka· 
dem.isine girmiştir. Burayı da biti· 
rince sık sık Almanyaya, bilhassa 
Stütgartt §ehrine gidip gelmeye ba§· 
lamış ve İsviçre polisi bu seyahat· 
lerden ~phelendiği bir sırada ise 
Fransaya seyahat etmeğe başlamış· 
tır. 

Nihayet kendisinden ~üpheler büs 
bütün artmış, Fr;tnsız polisi sıkı 

bir takipten sonra, genç Almanın 

7ulonda casusluk ettiğini tesbit ede
rek kendisini tevkif etmiştir. 

Jorjun casuslu~u tesbit için 
Fransa gizli emniyet te~ilatrnm 
1·ullandı~ çare şudur. 

Gizli ~llt memurlarından bi· 

mıttt .. Eve girdiği zaman köy de. 
rin bir uykuda idi. Ay yükselmit

ti. 
Ertesi sabah cesedi buldular. 
Saneria köy halkıyla birlikte 

ölUnUn baıucunda feryad ediyor
du. Hiç kimıe, onun niıanlmıu 
öldUrmüt olduğunu öğrenmedi. 

ri, Alman gencile arkadaş olmuş 't' 
kendisinin de ) abancı bir devlet he 
sabına Tulonda casusluk yaptığım 
onu ikna etmiştir. 

Sahte casus bir gün arkadaşım. 

KUBIK RESSAM 
Erkek - Sizin için her çılgınlığı 

yapmağa hazırım! 

Kadın - Anlaşıldı 1tsmimi yap
mak istiyorsunuz. 

-ltalyan karikatürü -

BANYO • SANDIK ODASI Planş 32 - 33 
P'ı L.a aalle ou ıe cablnet de baln - L.e r•dult 
Cd•l»aft'-) lı Batly'ooın - L.urnber • Roorn 
Al 8ad••lınıner - .__•tellraurn 

Planş 32 
-nyo (-k Pi. ~t ve 98) 
P'ı La ••il• de baln ( voır ••• pıandl'I•• :a1 et 
••> h The •attlrooıu ( c~. Plate• 31 and ea > 
A ı D- Badeaırnrner • ( v91. dl• Ta~eın ~1 

und ••> 
L KADRANLI OTOMA.. 

TIK BASKCL [ llkleU 
kantrola yarar] (insan 

kantan) 
ı. F: la bucule automatique 

a cad.ran [dont on se 
sert pour contrôler son 
poiruı] (le pese - per
IOllD.e) 

ı. t: thc weighing - maehine 
ı. A: die Pcrsonenwaagc 

2. Bh>E 
:!. F: le bid"t 
!. l : the bidct 
!. A: d:ııı Bidet (eine Sitzba

deschUssel) 

S. VARDI BA..~YO 
S. r: le hain de siege 
J. t: tlıe ııitz - bath or hip -

bath 1 
S. A: die SIUbadcwanne 

4. Al.APRANGA HELA 

[ıu tertlbatlyle] abbr. W 
C. yahut (100) 
a tcıuae [slfonuy~] 
b müteharrik ahta 

(mt"llie,eH tahta) 
c kapak 
d temizleme borusu (ho. 

şalına. temb:Iemc kapa
ğı) 

c depudan gelen ıu bo
rusu (tekneyi temizle· 
mek için] 

f ııu deposu (tazylkll o 
deposu) 

.1 maalveli (kol) 
b musluk [depoya akan 
ıuyun akJlmı tanzim 
ldal 

1 depo kapai'ı 
k ıdadr 
1 top 
eJ ını tertibatı 

4. F:le water - cloaet (le 
W. C. le pettt cabinet, 19 
ca.binet d'alsance) [l 

mühim bazı askeri evrak elde etfr 
~ini söylemi,. tir. 

O gece Jorj, memuru sarhoş et· 
miş, daha doğrusu i>yle sanmış 'c 

m çantasındaki evrakı çalmıştır 
Alman gencinin bundan sonra ı 

yaptığı şey, tabii bu e\·rakı Almat 
c Jc; te~kilatınm büyiık ajanlanna 
y · tirmeğe çalısmak olmustur. 

Fakat tuza"7ı kuran Fransız poli· 1 

si, kendisini adım adım takip etmic 1 
ve tam sırasında onu cürmü meşhut i 
halinde yakalamıstır. • 

1 

Tulo:-:daki askeri deniz divanı 

harbi, Alman casusunun muhake 
m ·ne hemen başlamıştır. Netice
nin yakmda belli olacağı ve Alma
nın idama mahkQm olacağı muhak
kalı; gibidir .. 

I~in garibi, Fransanm casuslu] 
vakalannı ölümle tecziye etmeye 
ba)amasına rağmen Alman casus
' :mnın gün geçtikçe çoğalmaları ve 
,. :: etlerini büyütmcleridir. 

Bütün Fransa, .casuslara karşı 

amansız bir harp açılmasını ve 
memleketin bunlardan temizlenme
sini istemektedir. 
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\NKARA TlYATROSC 
Zeki Alpan \'e arkadaır
lnn bu gece Defterdar: 
Pazartesi Kadıköy Yel
ıleğfrmeni; Salı ltlallepc 

f Piyes, komedi, varyete. 

' 

EGE TiYATROSU 
'azar gündüz: Üskudar 
inşirah bahçesinde: 

KUKLALAR 
\k5nmı Yenişehir Cum

huriyet bahçesinde: 

PLANŞ S2·3S JI 

chaue d'eau] rinıe t.he bowl) 
a la cuvet te (le vaıe) a- f the water tank {the 

vec le siphon nuah-boJt) 
b le siege mobile (le al- g the ball - cock (the 

ege a charnicrcs; la Iu- lever) 

nette) il the ıtopcock ( for tur. 

c le couvercle de la cu- ning off the water whict 
vette 

ı l 
flows into the tank) 

d le tuyau de decharge 1 the lid of the tank 
(vidange /., vidage m.) k the chahı 

e le tuyau de deacentc l the handle 

de l'eau [pour le rin- e.l the water • flushing 
çage de la cuvette] system 

f le reservoir de chasse 4. A: der Abort ( dıuı Klo-

( rcservoir a clıasse ııett; ein SpUl-, Wasser-

d'eau) kloeett) 
g le levier a da.11 Becken (SpUJbe-

h le rohinet d'arrN eken) mit der Sehüaeel 
[ permettant de rigler b das (aufklappbare) 

l'arrivee de I'eau dans Sitzbrett (der Sitz, die 

le reservoir de chasse] Brille) 

1 le couvercle du reser- c der DP.ckel des Beckena 

voir de chasse d daa AbfluBrohr (der 

k la chalne de tirage Ablauf) zor Kanalieation 
• e du Wauerfallrohr 1 la poignee de tirage 

~-1 la cbaaae d'eau (zur Spillung des Be-
t : the closct (the water _ ckens) 

closf't; abbr. W. C.) f der Wasserkasten 

a the bowl ( SpU !kasten) 

b the (hlnged) seat ~ der Hebel 

~ lhc lid or thc covcr 
h der Abstellhahn (zum 

Absperren der Wass,.r-
d tbe waste • pipe leading zufluBleitung zmrı Wa.s-

to the sewerage ser kut en) 
• the flush - pipe (to 1 der Deckel dea 'Vt'u-
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11ugü n gündüı Ye
llikule Pınar sine· 
rııasında: (Şen mü
t üılm), Gece Kadı
kôy Yeldeğirrncnın. 

le l~Ale slnemaııın-
<la: (ŞIP SEVDİ) 

NAŞIT OZC:AN 
I:rluğrul Sıı dl Tek 
lı l rliklc bu gece : 
Ortaköy Emek 

bahçesinde 
SUPIK - H \ÇIK 

Vod\'il 3 perde 

• 

• 

•• 
~_,,.,__J TÜRK REVÜ 

OPERETİ 
Bel lerbeyl Aile 
bahçesinde bu 

akşam: 

EFF.!'ilN AŞKI 
Jlulılis Sabahalliı 

--srHZADI:BAŞI TURAN"DA 

Gündıiz hem TiYATRO hem SINE~lı 
Gece Atina knçnl.çıları ı c Erkek 1/alı 

Dün ve Yarın 
Tercüme külliyatı 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

1-10 kitaplık birinci seri 

Numara 
1 Safo 

1 2 Aile Çemberi 
3 Ticaret. Banka, 

Borsa 

Kuruı 
100 
100 

75 

4 Devlet ve thtili.l 75 
5 Sollyalizm 75 
6 J. Rasin külliyatı ı 75 
7 loçi sınıfı ih tillli 60 
~ Ruhi bayatta l!fuur 60 
O Isfahana doğru 100 

ıo J. Rasin külliyatı n 75 

795 
Bu 'Serinin fiyatı 795 kuru§. 

~ur. Hepsini alanlara % 2C 
'3konto yapılır. 236 kuruşı 
'l(>Şin alındıktan sonra kalan 
\ lirası ayda birer lira öden.

1 rk Uzere dört taksite bağla
nır. 

1939 
Resimli Hafta 
mecmuası 

Bu hafta çıkan 
.son sayısı 

Birçok güzel yazılar we reıimlerle 
doludur. Almağı unutmayımz. 

. . "" . 



9. 7. 939 Pazar 

12.30: Progra.m. 12,35 Türk 
mUziği (Kadın kUıne ses heyeti) 

13: Memleket eaat ayan, ajans 

---~ 
Bestekar Selahaddin Pınar'ın 

ve Bayan Melek Toksöz 
taraf~dan okunan en son §&rkısı 

17573 Kalbimi ayağına 
·- ·.·üzüm gülse de kızlar 

Beıtekar SADETTiN KA YNAC'ın ve bayan MEHARET 
tarafmdan okunan 

l _iN ___ HiS_AR_LA_R _U_MU_M _MU_ .. DU_ .. RL_OG_ON_DE_N 
Cinsi 

Tütün tozu çuvalı 
Sıcak su kontörü • 

Miktarı 

6000 adet 
3 .. 

Muhammen B. % 7,5 teminat 
Lira Kuruş Lira Kuruş 

1605- 120 37 
450- 33 75 

Eksiltme 
şekli saatı 

Açık Ek. 14 
Pazarlık 15 

ve meteoroloji haberleri. 1315: 17571 Adma and içerim 
Milzik (KUçUk Orkestra - Şef: Seni ay dil a.ğya.re 1 - Şartnamesi mucibince 12-VI-939 tarihinde ihale edilemiyen (6000) adet tütün tozu çuvalı '<' 

gene şartnamesi mucibince (3) adet sıcak su kontörü satın alınacaktır. 
Necip Aşkm.) 1 - Felix Gless • COLUMBIA PIAklarmı araymız 
mcr • Kırlangıçlann vedaı. 2 - .w 1 1- Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme şekli ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

Waldemar Gibish - Çakır keyfim ··---· su·· m er Ban_ t(~ !!"l!!!!P"l'!llJll["J9llJlllPI 
(Viyana şarkısı) 3 - Eduard ,,. _" 

III - Eksiltme 17-VII-939 pazartesi günü Kabataşta levazım ve miıbayaat §ubesindeki alım komho 
nunda yapılacaktır. 

Künneke - Ledi Hamilton opcre -il 
tinden potpuri. 4 - Micheli • Ço-
cuk oyunlan. 5 - Miroslav Shi-

Jik • İspanyol dansı. 6 - J. Stra

Yerli Mallar Pazar & ·, 

Mersin 

iV Şartnameler hergün ~zü geçen §Ubeden parasız alınabilir. 
V - İstekliler % 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ,.e saatlerde yukard, 

adı geçen komisyona gelmeleri. (46 64) 

uss • $abalı havadisleri (Vals.) ~Yeniden tevsi edllmi'.l ve 10 Temmuzda satl§a b~lıyacaktır 
7 - Dohnanyi - DUğUn valsi. 8-

J 1 BUGÜN· KUMBARANIZA ·ATAGAGINIZ · 5 ·KURU}] 
Walter Nock • Romantik Uvertür. 
14,15 - 14,30: Müzik (Şen şarkı
lar - Pl.) 18,30: Program. 18,35 
Müzik (Şen oda müziği - İbra -
hi~ Özgür ve Ateşböcekleri.) 19: 

Çocuk saati. 19,25: Türk müzlği 
(Fasıl heyeti.) 20: Memleket sa. 

at ayarı, ajans ve meteoroloji ha 
berleri. 20,10 : Neşeli plaklar - R. 

20,15: Türk müziği: 1 - .....• Hi 
caz peşrevi. 2 - Şerif İçli - Hi
caz şarkı: Derdimi ummana dök 
tilm. 3 - Şekip Memduh - Hicaz 

§arkı: Mahvolsun o talJ. 4 - Udi 
Fahri - Hicaz şarkı: Bahar olsa 

çemenzar olsa. 5 - .. ... • Kanun 
taksimi. 6 - ....... _ Halk tUrküsü: 

Ince çayır biçilir mi. 7 - ....... -
Karcığar tilrkil: Benliyi aldım 

kaçaktan. 8 - Bimen - Hil.zarn 
şarkı: Silkfuıla geçen ömrüm. 9 
- Mehmet Nasib - Hüzzam §ar
kı: Açmam açamam söyliyemem. 

10 - Udi Ahmedin - Karcığar 

şarkı: Varken gönülde bin türlU. 

21 - Müzik (Riyaseticuınhur 

bandosu - Şef: İhsan Künçer.) 
1 - C. Strauss - Niki (Mar§) 

2 - Tshaikovsky • Çiçekler val
si. 3 - Berlioz - "Les Francs 
Juges,. uvertürü. 4 - Leonca -
vallo - Mala (fantezi.) 5 - Cha
brier - "Bourree Fantask,, 21,50 
Anadolu A~ı (Spor servısi.) 
22: Milzik (Cuband - Pl.) 22.45 

TRHTR
HURULRRDR/f 

kurtulunuz -

= 

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMEtİDİR 
= 
T. C. 

ZiRAAT BANKASI 
... ' ' . . ~ : i ' 4. •· 

;7:p~;r:~~shaberleriveyarınl7 939R • 1· 'LJ ,.tt r KIRALIK ODALAR ... 
es lm l rı QJ 1 Q Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır Yazıhane, Atelye, 1 O • 7 • 939 Pazartesi 

12,30: Program. 12,35: Türk 
nıUziği - PI. 13: Memleket saat 
i.yarı, ajans ve meteoroloji ha • 

berleri. 13.HS • 14: Müzik (Kan
§tk program - PI.) 19: Program. 

19,05: Müzik (2 inci rapsodi -
Liazt - Pi.) 19,15: Tilrk müziği 
(Fasıl heyeti.) 20: Memleket sa· 

at ~yan, ajans ve meteoroloji ha.. 
berleri. 20.15: Konu~ma (Dokto
run saa.ti.) 20.30: Türk müziği 

(Halk şarkıları.) 20.50: Türk 
müziği: ı - Salahattin Pınar -
Kürdilihicazkar şarkı: Ne gelen 

\'ar. 2 - Şem~ttin Ziya - Kürdi· 
lihicazkar şarkı : Güvenme hUs -
nüne. 3 - Artaki - Kürdilihicaz 
kar şarkı: Ay dalgalanırken. 4 -

Bogos • Kürdilihicazkar şarkı: 

Güller açmış. 5 - Lemi - Kürdü
lihicazki.r şarkı: Nazlandı bülbül 
21,10: Millt musikilere dair ü -

çUncU konuşma (Leh musikisi.) 
Halil Bedi Yönetken. 21,25: Ne -

eeli plaklar - R. 21,30: Müzik (Pi
yano soloları • Ulvi Cemal Er -

kin.) 22: Müzik (Küçük Orkest
ra - Şef: Necip ~kın.) 1 -

Ernst Sorge - Köy evinde çen kız 
3 - Arnold Mcister . Bohemya 

rapsodisi. 4 - Hcinz Link - ln
t"rmezzo. 5 - Cari Frick _ Ren 
k yılarmda ben evimdeyim. 6 -

\"ittorio Guiliani - Yn!nız sana 
( erenad. ) 7 - Viktor Hruby -
\'iyana operetinden (potpuri. ) 

8 - AJoil Pachernegg - V•yana 
•Uiti. a) Küçük geçid reamı. b) 
Operada balet müziği. c) Graben 
de gezinti. d) Paraterde atlı ka • 
tınca. 23: Son ajans haberleri, zi 
l'aa.t, esham, tahvilat, kambiyo • 
rıııkut borsası (fiat). 23.20: MU
~k (Cazband • Pi.) 23.9 • il: 

'l'lnki program. 

Memleketimizin en güzel ve en ucuz 
haftalık gazetesidir 

Muayenehane yapılmaga elverişli kiralık ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine müracaat 
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yalnız kalmak hakkındaki emri. 
ni bilmediği için ~oğru kameri
yeye girmişti. 

Prenses, pek dalgın ve derin 
derin düşünüyordu. 

Andre ses çıkarrnağa cesaret 
edemiyerek bir müddet ayakta 
sessiz ve hareketsi:- durdu .. 

Prenıeı neden sonra batını 
kaldırıp Andreyi gördü, gülüm
sedi. 

O zaman genç kız : 
- Odayı hazırladım efendim, 

dedi, ancak rica ederim ..... . 
Prenıes genç kızın sözünü 

kesti : 
- Çok tefekkür ederim, mat

mazel, rica ederin:, bana Langer 
Hozeni çağırınız ve bize yol gös. 
teriniz ... 

Andre bu emri sür'atle yerine 
getir<li. 

Prenseı, derhal içeriye giren 
Kontese Almanca emretti. 

- Kolunu bana ver Brigit, 
çünkü kendimi yalnız yürüye -
cek kadar kuvvetli hi11etmiyo . 
rum. 

Konteı kolunu uzattı. Bu sı. 

rada Andre de yardım etmek iı
teyince prenses sordu: 

- Almanca anlar mısınız mat 
mazel?. 

Andre, Al~ca cevap ver
di: 

- Evet ef eddim. dedi .. Biraz 
konuıurunı.. 

Prenses sevinçle bağırdı .. 
Güzel konuşuyorsunuz, 

bu benim tasavvurlarıma uyu • 
yor .. 

Andre bu taaavvuratın ne ol
duğunu anlamak istiyordu. .. 

Fakat muhterem misafirine 
bir §ey açmağa cesaret edeme· 
di. 

O ıırada prenseı, kontesin 
koluna dayanmıı olduğu halde 
yürüyor ve bacakları Adeta na. 
zik vücudunu kaldıramıyor, ken• 
di kendine bükülüyordu, kame· 
riyenin altından çrktığı zaman 
mösyö dö Rohanın sesini duy• 
du. 

Kardinal diyoıidu ki: 
- İmkansız, mösyö lstanvil, 

prenses yalruz kalmağı emretti. 
ler ... 

Diğeri kuvvetli bir sesle bağ
rıycrdu: 

- Kafiyyen lazım .. Emirleri
ne rağmen girdiğim için beni 
derhal affedeceklerine eminim. 

- Bilmem ama ..... . 
Prenıeı uzaktan müdahale 

etti: 
- Bizim valinin gelmesine 

mani olmayınız mösyö Roban, .• 
Sonra öbürüne döndü: 
- Geliniz, mösyö btanvil, 

dedi .. 
Herkes bu emir llzerine bfto 

tarafa çekildi. 
~ransayı parmaiuun ucuyla 
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etmeı: .. 
·- Ne diyorsunuı:, mösyö? 

Kıaliçe olmıyacak mıyım?. 

- Bilakis olacaksınız madam, 
fakat keıke olmayayı.dınız .. 

?renses hakaretle güldü .. 
Balsamo sözlerine devam et· 

ti: 
- Madam, beni dinleyiniz, 

söyleyeceğim ıeyleri hatırlayı-

nız •• 
- Dinliyorum mösyö .. 
- Fransaya girdiğini% gün. 

de yattığınız odanın duvarları

na ıdikkat ettiniz mi?. 
Prenses titredi: 
- Evet möıyö .. 
- Duvarlarda ne vardı? 
- Bir katliam, kabahatsiz in-

sanların öldürülnesine ait re. 
simler .. 

- İtiraf ediniz ki katillerin 
müthi§ yUzl~ri hatırınızda kaUı. 

- İtiraf ederim. 
- Peki, dünkU fırtına sırasın· 

da bir teye dikkat ettiniz mi?. 
- Evet, arabanın sol tarafın 

da bir ağaca yıldırım düıtü, az 
kaldı arabayı cıecek idi. 

- İtte bunlar ilk alametler . 
- Fena alametler deeğil mi?. 
- Bunlara başka mana ver-

mek mütkfildür, sanının. 
Mari Antuvanet bir müddet 

dlifilndü. Nihayet sordu: 
- Kocam nasıl ölecek?. 
- Bapız ..• 

- Kont dö Provens? ... 
-Bacaksız .. 

- Kont d'Artuaz?. 
- Kalbıiz .. 
- Ben?. 
Balsamo başını salladı. 
- Söyle 1 Söyle! .. 
- Söyleyecek bir şey yok. 
Prenses bütün vücudu titre. 

yerek bağırdı: 
- Kat'iyyen emrddiyorum ?. 
- Merhamet ediniz madam. 
- Söyle artık rica ederim. 

- Mümkün değil madam, 
mümkün değil .. 

- Söyleyin mösyö .. Yoksa bu 
söylediklerinizin hepsi bir ko
medyadan ibarettir, diyece. 
ğim, dikkat ediniz ki Mari Te
rezin kızıyla oynanm:ız, otuz 
milyon nüfusun hayatını elleri'. 
de tutan bir kadının kızıyla alay 
edilmez. 

Prenses, ltalsamonun ayn 
sessizliği muhafaza ettiğini g" 
rerek: 

- O halde a tık bi §ey bil 
miyorsunuz ;iemek, yoksa hay-=l 
kuvvetiniz bundan sonra icat 
tan mahrum mu kaldı?. 

- Madam, hepsini biliyorum, 
mademki mutlaka istiyorsunuz. 

- Evet istiyorum. 
Balsa.mo su dolu sUrahiyi ta. 

bağiyle beraber alıp kameriye
nin bir kö§esinde kuytu bir yere 
koydu. Sonra prensesi elinden 



HANGi RENK) 
Sizi mes'ud eder? 

- PARASIZ -f Bu s:hramiz yeni f 
i " PudN. renkleri,, 1 

1 tecrübe edilebilir. 1 
HIHIHıtU ttllllUlfl•fflllltltl 

Fena renkte bir pudra yüzü· 
nüze korkunç bir makyaj man. 
zarasım verir ve sizi olduğu· 

nuzdiln daha fazla yaşlı göste· 
rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intihap etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bir tarafında 
bir renk ve diğer tarafında baş
ka renk pudra tecrübe etmek. 
tir. Bu tecrübeyi hemen bugün, 

ze parasız olarak verilecek 
ni ve cazip renklerdeki To· 

alon pudrasile yapınız. Bu ye
i"Cilt renkleri,, (Kromoskop) 

tabir edilen en son ve modern 
ır makine va ıtasile kanştml· 

mı tır.Sihramiz bir göz, tam ve 
,u ur uz bir incelikle renkleri 
ıntıhap eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra !;a}•esind~ artık makyajlı 
bir ruz gôrünmiyecektir. Toka. 
!on pudra ı, imtiyazlı bir usul 
daire inde "Krema köpüğü,. ile 
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tutarak C'raya götürdü. Aldeta 
korkmuş ve ürkmüş oaln Mari 

Antuvanete: 
- Hazır mısınız? diye sor • 

du .. 
- Evet .. 
- Öyle ise diz çöküniiz ma-

dam, diz çökiinüz.. Göreceğiniz 

neticeden, Allahın sizi koruması. 
na dua etmek İçin vaziyet alınız. 

Prenses bir makine gibi bu 
emre itaat ederek dizleri üzerine 
c "ktü. Balsamo dinde tuttuğu 
küçük çelik çubuk il.. sürahiye 
<lokun:lu, bu anda sürahinin i
cinde korkunç ve müthiş bir 
manzara görülmüş olacak ki 
prenses ayağa kalkmıya çalış

tıbı halde bir türlü muvaffak 
olamadı. 

Arkası üstü duştu, bir kere 
haykırarak bayıldı. 

Baron Taverney, kameriye • 
nin içine koştu .. Pren~es bayıl

mış olarak yerde yatıyordu. 

Bir iki dakika sonra kendi
ne gelerek ellerini başına gö. 
tiıdü. Giıya bir şey hatırlamak 
i.,tiyorclu. 

Prenses heyecanla bağıra-

rak: 

- Sürahiyi, sürahiyi ıötü· 

rünüz, dedi. 
Baron aUrahiyi alıp götürdü. 

lcinde.ki ıu parlak ve elmas gi· 
bi lekesizdi. 

1 O Kadında 9 u 

Fena renkte bir 
Pudra kullanır. 

kanştınlmıştır. Bu sayede pud 
ranın saatlerce sabit kalmasını 
temin ettiği gibi pudranın cil· 
din yağlı tabii ifrazatını mas· 

setmesine ve bu suretle cildin 
kurumasına ve sertleşmesine ve 
binnetice buruşukluklann zu· 
buruna da mani olur.Her vakit 

krema köpüğile karıştırılmış 

meşhur Tokalon pudrasını kul. 
!anınız ve birkaç gün zarfında 
teninizde yapacağı cazip lekem 
mülü görünüz, daima kutuların 
üzerindeki Tokalon ismine dik· 
kat ediniz.Teninize uygun renk 
intihabında tereddüt ettiğiniz· 

de lOtf en l stanbulda 622 No. 
posta kutusu adresine (Tokalon 
pudra!;ı servisi 30 No.) vaki ola 

cak talebde size memn~niyetle. 
muhtelif renklerde nümunelik 
altı ufak paket pudra göndere· 
ceğiz. 

BALSAMO 

Balsamo ortadan kaybolmuş
tu • 

- 16-
BARON dö TAVERNEY Nt. 
HA YET İSTİKBALiN KU· 
ÇUK BİR KöŞES1Nl GöRUR 

GtBi OLDUÔUNA İNA
NIYOR 

Prensesin bayıldığını en 
evvel gören Baron dö Taverney 
olmuştu. 

Çünkü Mıri Antuvanetle si. 
hirbaz arasında geçecek vak'a 
ile en çok alakadar olan ve me
rak eden baronıdu. 

Ve bu yüzden kamcriyeye 
pek yakın bir } erde durmuştu. 

Prensesin haykırdığını evve
la o duymuş ve Balsamonun ka. 
meriyeden çıkarak sür'atle 
uzaklaştığını görmüş, derhal 
içeriye girmişti. 

Mari Antuvanet aklını başı· 

na alıp kendine gelince ilk emri 
sürahiyi götürmek ve ikinci 
emri sihirbaza bir fenalık yapıl
maması olmuştu. 

Bu ikinci emir tarr vaktinde 
verilmişti. 

Çünkü Filip dö Taverney, 
Balsamonun arki'sından hemen 
fırlamıştı. 

Verilen emri duyunca geri 
döndU •• 

O sırada ihtiyar kadın kame. 
riyeye girdi ve Almanca ne ol
duğunu sordu. Mari Antuvanet 

i
Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca ve Fransızca ihtiyati olarak mütehasl 
sıs muallimler tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayat 
yaşatılrr. Kütüphaneleri ·mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin beden 

tekemmülünü terr.in eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

MOHENDiS KISMI: Ameli ve nazari usullerle Elektrik, Makine ve Nafıa 
Mühendisi yetiştirilir. 

KA YiT GÜNLERi . Yat tatili zarfında Pazarteıi ve Perıembe günleri saat 9,00 dan 
• 12.00 ye kadr. 7 Eylulden llonra her gün 

Fazla -- nat için m ektupla veya bi7-- -· ...... ı r ... - - • ,.,/;/ebilir . 
........................ .-1 .............................. . 
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buna cevap vermedi. Ancak si
hirbazın kendisine kat'iyyen 
hürmetsizlik et!Ticdiğini ve yol 
yorgunluğu yüzünden bir bay. 
gınlık geçirdiğini söylekli. 

Prensesin bu sözleri Kardinal 
Rohana da söylendi. 

Filip, Mari Antuvanete yak
laştı: 

- Madam, de.di, emrinize uy
mak için size, hayvanların hazır. 
lanmış olduğunu haber vermek 
mecburiyetindeyim. 

Prenses pek kuvvetsiz oldu -
ğunu gösterir bir tavırla ce· 
vap verdi: 

- Ben evvelki kararımdan 

vazgeçtim, şu sırada yola gide. 
cck halde değilim .. Eğer bir 'iki 
saat uyur ve rahat edersem, ken
.clime gelirim. 

Barc-n dö Taverneyin rengi 
soldu ,Andre babasına endişe ile 
baktı .. 

Baron kekeleyerek: 
- Prenses evimizde rahat e

demiyeceklerini biliyorlar, de. 

'di. 
- Böyle söylemeyiniz mös • 

yö .. Ben bir parça yatabileyim, 
bu kifi gelir .. Başka bir şey ara
dığım yok .. 

Andre, Prensesin biraz din. 
lenmesi için odasını düzeltmek 
üzere derhal gitti. Bı. oda, şa

tonun en büyük odası· olmadığı 
gibi, en süslü yeri de değildi, 

YAl21N 
CEK DEFTERfNE 

BALS.\!\fO 

IMZAATAH 
t>OYOK EL 

OLACAKTlll -

TOR,KfYE 
'1$ 

e,ANKASi 
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fakat Anl:lre gibi asilzade bir 
kızın odası, ne kadar fakir olur
sa olsun, bir kadının daima ho. 
şuna gidecek halde bulunuyor
du.· 

Herkes, prensesin etrafına 

toplanmış, rahatsızlığı hakkın· 

da malumat istiyorlardı. 
Mari Antuvanet, bu meraklı. 

lara gülümsiyerek mukabele et
ti. Şimdilik konuşmağa vakti ol
madığını ve yalnız kalmak iste. 
diğini işaret etti. 

Herkes çekiMi. 
Prenses yalnız kalınca, sapsa

rı yüzünü titriyen elleri üzerine 
dayayarak düşünmeğe başla

dı . 
Fransaya girer girmez tesa. 

<lüf ettiği şeyler müthiş felaket 
alametleri değilmiydi ? . 

Kraliçe o'acağı memlekete ilk 
ayağını bastığı zaman yani 
Strazburgda girdiği odanın du
varları katliamı tasvir eden re· 
simlerle doluyıdu. 

Dün arabanın yanıbaşında, 

bir ağacı parçalayan yıldırım 
şu garip sihirbazın verdiği ha. 
bcrler, şişenin icinde görünen 
miithiş manzara, bunlar hep fe
lakete deıatet eder §eeyler değil 
miydi'?. 

On '1akika sonra Andre dön
müştii. 

OJayı hazırladığını söylemek 
için koşmuş, Mari Antuvanetin 

• g 

Daii 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
müstahzaratından 

Krem Balsam in 
t 

KANZU 
ile 

Eksir Balsam 
KANZUK 

isimli 2 gaheseri, bütün dünyan 
en mükemmel güzellik müstahzar· 
!arıdır. ötedenbcri memleketimiz 
kibar aleminin takdirine mazhar • 
olmuıtur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terki

binde saklıyan en ciddi ve §ayanı 
itimat markadır. Genç ve ihtiyar 
bi..tün kadınlar için zaruri bir ıh· 
tiyaçtır. Cildin letafet ve tarave· 
tini arttırır. Yağlı, yağsız ve acı

t.,adem cinsleri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını te· 

min eder. Yüzdeki !:il ve lekeleri 
alır. Sivilceleri tamamen izale e
der. Traıtan sonra cilde latif bir 
serinlik: verir. 
iNGİLtZ KANZUK eczanesi 
BEYOGLU. İSTANBUL 

1 LAN 
Binalannız için en eailam en 

kolay en ucuz 

ALABlSTONE 
BOYASIDIR 

Deposu: 4 üncü Vakıf Han 
Asma kat 19 

VAKiT kitabevi 
Dün ve yar1n tercüme 

külliyatı 
No. 11-20 ikinci seri Kr. 
11 Gorio baba 100 

12 Deliliğin psikolojisi 50 
13 İlkbahar selleri 75 
14 Engerek düğUmU 60 
15 Raain kil11iyatı W 75 
16 Samimi Saadet 50 

17 lstatlstik 30 
18 Çocuk diltllrtenler 60 
19 llim ve felsefe 30 
20 Mevcudu kalmadı • 

530 
Bu serinin fiatı 5.30 lı::ınııtur. 

Hepsini alanlara yOzde 20 fakon. 
to yapılır. Kalan 4.24 lı:unqun 

t,24 kuruıu peşin alınarak mUte
baklsi ayda birer lira ödenmek 
'lzere Uı; taksite 1tağlanrr. 

Dün ve yarın 

tercüme külliyah 
7 nci seriden 
61-67-7 kitap 

61 Vikontun ölümü 30 
62 Leneit il. 1. 
63 Liza ı. 

64 Evlilik 20 
65 Gizli Pamuk harbi 50 

M Bizans tarihi ı. 

67 Senyolbeos Avrupa 60 


