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Baş ve kilimi z Parti grubunda Hatay işini izah ettiler ------
F ransaHariciyeNazırı Jorj 

Bone, Eylülde Ankarayı 
ziyaret edecekt~r 

Frankistler 
Bir lngiliz vapurunu daha 
bombalıyarak batırdılar 

Leon Blumun beyanatı 

Hitler, na mahdud bir 
hekemonya istiyor 

Mütecavizler, karşılarında müşterek 
lruvvetler bulmazlarsa, emellerin

den vaz geçmiyeceklerdir 



Ev b 11 1 6 f ger oy e ıse .... 
irfan anar 
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ş u 
Kadro a boş azı tnemur klar var. 

bi Muha emat iıd ·· r Ü v Ü adrosu geldi 
Dcfterdarlıkç malıy tahsil Saıt. 

şubeleri kadrolarmd mühim ~1 unnıt>I<' 'c i tilılal 'ergi· 
değ ~ikll lcr yapı n ş, K r y • 
kada yeni bır mılıye şubeşi .h· 
da edıl n · , At ne k m l ye 
şu~e i la vol nmuştur. Karşı· 
yakad hususi uh sebe şube 
bınası m 1 yeni(dı. Defterd ı · 
lığın Karşıyakada yeni Ht U 

ettiğı maliye ubesı, bu bınada 
llO- ıı b ıl mışt r. hlususı muh • 

• b 1 i, ba~k hır bin Y 
na lol omu,tur. 1 ınc kt yal· 
nl% mua le, iıl\h\ k, bu d yı 
koruma, ver set ve lntık l v r· 
gil rile mc~gul o\tuak Üzere bır 

l ihtisas şube.sı çalmış, bu ver· 
~ gilerde ihtiı sı bulun~n ın~m?r· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ la~ bu işlerle tavzıf dılmı~ 
Li) on b lcdi) inin ı fe katetmekte imı 1 lerdır. 
hakkında enli i arar balı pulları ııeleı:e )tırarmışl l\luhakcmat müdür. 
Frınsanıa Liyon ı brind ki Bütun dünyanın ıuprtıntüluğc ln~n kadro u: 

kediler, artlk fare ara ak küf. Attığı ve hatta aşçıl rın her za· Defterd rlık muh k m t n Ü· 
fetini ihtiyar etme tense; aıtr, ID b zginlik gösterdikleri ıu dürlü k ro• g imi tir. Yeni 
haıır tavuldara muull t olmtı bıhlc pullarından K tıadahların kadroda bir \ı vir ukatl k 

a ıılerıne daha uygun bulmuşlar ne ıuretle lltıf de ettiklerlni ıhdu ed imi , mudürlük kad o· 
ve ıli maşallah, şehırde; adeta gortip te hayret etmemek müm• sun b Zl ıne urluklar da ila e 
tavuk bırakmamı lardır. kün değıldir. olunmuştur. 

L1yon belediyesi, k dilerin bu Kanadalılar, b lık pulların Harp nznncı 
huyu katş ımda aylarca tedbir süprüntülüğe atmıyıralc, onları H rp kauncı vergi inden t • 

,1 duşu:ımuş ve nihayet, sahipli b yük bir itf a U toplayorl r manında tahsil edilemlyer 
ır kedılerin boynuna birer çıngırak ve bu pullard n düğme, bu· müruruzamana utrıyantnrıh mık 

asılmasaıu karar aşhrmıştır. ton sapı ve daha birçok şeyler tan ı ı milyon lir olarak leı· 
Boynunda çıngırak olmıyen )lıpmağa uvaff k oluyorlarmıı. bit edilmiıtir. Bu verginin kay· 

k·d ler, b~ledıy c yakalanarak • dı t rkin edilecektir. 
derhaı öld ruı c tır. Kağıd ambalaılı ç nı d i ot ı : 

·li Pcta·o} a nlt h:ılı 90 bin k l Çeşme plaj ndaki lıtanbul 

R Jsya Çarı deli P troya ait 
olduğu anla~ılan çok kıymetli 

ı bır ha ı; ı\cl bıft ö c , N V· 

dol ru tıldı r r o elı şımdiye kad t ıy • 
rafından ıdare edı\mekte idi. 
Malıye Vekale\inın bir emrilo 
bu ole~ Emlak banka mı dev· 
rolunmuştur. Bundan ıonra ban· 
ka t r fından id re ed" ecektir. 

Jorkta müzayede ıl dok11 
' bin dolara Mtılmııtır. 
ı Halayı alan ıdam, ismini ver· 
e mek istem iıt r. Bu adı ın, 
o Amerikanın en büyük zengin• 
f lcrınden bıri oldutu zannedi· 
· 1 ot. Fakat aı l rae elenin tu• 
ı bıf tıraf , bu ıy etlı ~ıhnın, 
a bundan 25 yıl ev 1, l 25 llilyon 

dolara 11tıldıtı keyfiyetinin tabılc· 
luak ıtm11ldir. 

Hala11 muzay de ile ıatanlır, 
fecı b1r Hrette aldıntMclarnu 

, ıoaradan anlamıılat, fakatf.. 
DOD) anın eıı etli 

çocu u 
Kolombiyadı; altı yaılarınd 

lııir ,ocutın, dünyınr en kuv· 
fttll adımı olmılc ıatidadınd 
olclut11 tahaltlc•k etmiıtir. Bu 

. tocnalr. hı az altı yaılırında 
olduiu halde kendiıinden dört 
defa dabı ıtır bir ciımi, bir 
hamlede omuzlarını atmakla 
~• biç yorulmadan, uzun 

Fabrikalarımız.da 
hazı lanacak 

lımir lcahvel rile ç yhanele· 
rind yf b"tlikt mU teral r 

verılen ek rler, kağıd mb • 
l&ılar içind v rıl kt tlir. Fa· 
kıt bu ıek rlerin kağıd mba· 
l f lıra, kah elerö ç l• a lar 
tar•fından lı ıırlandıkı İçin be· 
leJiye reiıl ği, Türkiye ı ker 
f brikılırt umum nıudilrhiğOne 
mtlracaa~ etmiş, kltıd ımba· 
llılı şekerlerın fıbrılcalarca te
min edilip edil m!yeceğini sor
muıtu. G len cevapt Alpullu 
ıeker fabrikasında isteni· 
l n ıekalde k Rıd amb l"ıh e· 
ker pıketltra yapacak tesisat 
bulundu u, ancık bu nevı ıe· 
lcerlerin kılo başına on kuruş 
fazlaya mal olacağı bildiril· 
mi tir. 

B lediy , ıhhatl umuıuiyeyi 
korum k nbkt s ntl n bu ıe-

erltrden etlrt cek, kıbvecı-
lere Uıracııktıt. 

e l}dO ol U ık 

nç , er · i ladillitı: 

Kaz nç verg si kanunu üze· 
rinde son dcla y pılan tatliliita 
aid kanun, bu günlerde defter· 

darlı a tebliğ edilec k v yeni 
tadıl la göre tatbikatı batlı· 
nacaktır. 

\ lıi ııı li} t ub lcri 
Yeni maliye şubeleri kadrosu, 

dtfterdarlıkca şu suretle h :zır· 
lanmıı v vılayeh: tas ı olun· 
muştur. 

Ba d uı k u be i : 

Tahakkuk ıeh B. Hüseyin 
irfan, varidat memuru Kemal 
Yüksel, tıh kkuk memuru B ha 
Kono alp, vandat memur ~;ak 
vıns y ıar Akdag, taba u 
kit pl tı H lit, Mehm t, Tahır 
Ay ı, uh f Zil memuru f"uat 
G tl p 1 lebt memurlara Naz
mi, ilk ' lbr him, d ktılo 

• • • Ankara komur sergısı 
1 ... Bfl)Ok l 
3 utukiar 

uınliurumuz tatnrkün zı}uretlcri 

' 
2 - ın l"l\ iml 

d. hlUnd 

• J ô t t lhtt lf' 

ui;.:~:nı111 Tayyare ınemasrnaa , ...... ıı ... 
Ciizli vesika ve Beyaz melek 

Filmlerine ilaveten gljsterilecelıtir it it 

Fiatlerde .zam yolttur. Fırsattan iıtilade edınız 
Seanslara dıkkat 

.... Gizli H~ ika 3,15 VP 7,1 O lln Beyaz nıelc-k • .05 

leri mnl 'e uhc i: 
" 

Tahakkuk şefi Cemal Tunç, 
tahakkuk memuru Kadri Değer, 
Emin Doğruer, varidat memur 
mur muavinleri Muhıin v R • 
şat, t hakkuk şube kfitıbı Nuri 
Artu, varidat memur muavini 
Rauf ve Hamd·, muhafaza me· 
muru Fethl v Ihsan, tebllA 
memuru Yusuf, daktilo Hatice 
Eriş. 

Karşı)nku uhe i: 
Tahakkuk memuru Ali Rıza, 

varidat memur mu vini Ômer 
Lütfi, t hakku katıbi Suleymın 
Ôzavcı, teblığ memuru Mehmet, 
seyyar yoklam murlıtı Emin, 
H yri e K mil. 

Yeni uhe: 
T abılckuk efi 

kuk memuru Ali em l e Sa .. 
im Bayır, Tal t K mer, varidat 
memmur uavinleri Faik Aktli· 
lek, Nazım Attan, Muhırretn Oü· 
mencr, tahakkuk ıube ka\iplei 
Hüıey"n Ç m, Meliha Peker, 
Halil lbrahi , rıdıt emur 
mu vini H san Fehmi, tahakkuk 
katibi Hayri Cengiz, teb!ii 
memuru İbrahim, daktılo Me
lekper Çobanyıldızı, 
Basmnluıne ube i: 
T hakkuk memuruAhmed Du· 

tal, Bedri Aytan, varidat me· 
mur muavinleri Yalcup Aykut, 
H · A •k n, Mu tala Geçer, 
Cahid Arıtan9 taha\dualt kitlpleri 
Sal"h ddin, Ali Gül, Huıe in 
Olçay, Kadrı Coşkun, daktUo 
Mürüvvet Erdıkut, 
Av vergilerı:Tahakkulc memuru 

Necip Yolu, l h kuk katıpl ri 
V bbi ve Ali Rın Uman, 

'era et vergi i şube i: 
Varidat memuru Recep Ka· 

t bulut. tab kkuk lcitipleti Vahap 
Çetin, Hayri Coşan, Ferid 
Gü er •• 

• •• 
v; rgi kaçakçılığı 
90,000 lira talııil 

edilecek 
Kordonda Turkuvaz barı sa· 

sıhıpl rine vergi kaçakçılığın. 

dan dolayı cezalı olarak 90,000 
lira kazanç vergisi tarhedilmış

tir. Cezalı vergi t baklcuk etti· 
ğinden ve muhtelif dereceler .. 
den geçtiA'inden tahıil için def· 
lerdırlıkca teşebbuslere g riııl
mişllr. __ ,._..·~·~·l'-4•---
Fuara gelecekler 
Fransadın birkaç büyük lir· 

ınll, bu seneki fuarı iştirak 
edeceiclerifli, fuar komitesine 
bild rmiştir. F"uar zamanında 
Bulgarist nd n lzmire seyahat 
tertip edilecektir. 2000 Bulgar 
ile Bulgaristan Türklerinden 
çoğunun, seyahat ucuzlu· 
ğundan iıtifadc edcre\c: lz:maro 
ı lecekleri haber alınmııtar. ...... 

Bel.diye işleri 
Belediye rei11 Dr. Bay Beh• 

çet Uı, dün Kar41yıkada bele• 
dıy nin muht lif 'tlerini tetkik 
et iıtir. Bel diye d ımi encü• 
menıt dun bel dıy de toplan• 
mış, batı an tarın ihılelerıni 
netıcclendirmıştir. 

Heyannameye 

tabi mükellefler ----..····----Kazanç vergısi için 
enıir bekı"eniJ·o.· 

Beyannaır e uzerınden kazanç 
verg sine tabi mükelleflerin İş· 
g llerınde bulunan bmal rm 
varidatı gayri safıyeleri üzerin· 
den yeniden vergiye tabi tutul· 
mal ti m Üna ebetif hu m UI· 

el nin ısl lıı i9'-Jl vil y tçe 
Maliye Vekaleti nezdinde te· 
şebbüste bulunulduğunu yaz· 
mıştık. M liye Vekaleti, bu 
husustakı muamelenin dı.izel· 
tılmesine, bey nn me üzerin
d n namlarına k zanç vergi ı 
tarh ve bhsıl edilmiı olanlar· 
dan yeniden b tkaca verei 
alınmama1ına karar vermiştir. 
Bu husustaki emir, henüz şeh· 
rimizdeki alakadarlara gelme· 
miştir. Yalnız telefonla haber 
Verildığine gör , beyan J meye 
tabi mukellefler haklcınd yeni 
vergı tarhi şeklind bir mu • 
mele yapılmıyatak, yenı emre 
intizar edilecektir. ~mrin, bu 
gunlerde gelmeıı bekleniyor. ....... 
Hayvanların 

ıslahı 
22 numune lnJyü 

ayrıldı 
VilSyetin bazı köyleri, sığır 

yetiıtirme iç'rı ntimune lcöyü 
olarak yrılmışbr. 

22 parçadan ibaret olan bu 
köylerdeki ineklerin ırkları t11• 
oif edilmektedir. Tasnife göre 
bu kôylcre boğalar g6nderile· 
~k va ld.& •d.'1ea.le 
m h uller, i er oy er içın 
htıknme~çe ytikıek para muk • 
bilınde aahn alıncalc, gene köy
lere dağıtılacaktır. 

Vilayetimiz dahilindeki ığır 
neıl nin ısl hına büyük ehem
miyet verılmektedir. 

Zeytin yaflarımız 
standardize edilecek 

lktiaad Vekileti, müıteblık· 
lerin kullandığı zcytiayağlannı 

kalite itibarile tı ife tabi tut· 
mağa ve amb lajları üzerine 
asid derecelerinin işaret edil • 

relc satılmalarına karar vermiş· 
tir. Bunun için 16 Haııranda 
Ankaradı lkti ad Vekaletinde 
yapılacak bir toplantıda bir 
(zeytinya~ı nitanınameai) hazır· 
lanıcakttt. Vekalet, ıimdiden 
şehrimıı Türkofisinden mütılea 
iste i \ir. Zeytınyağı ihracatı da 
bu na:ımnameye göre yapıla· 
cakt1r. Yıeni nizamname,. ıey
tin yaAlarımmn ba:r;ı yatlarla 
karıŞtınlar k 11tılm sının da 
önüne ieçecdtHr. 

Tren kazası 
Yaralanan Ali ölda 

On g1.1n v l G•ıiettur lılaa· 
yonundı bır lokomotif manevra 
yıparlcen Ali adında biri çiğ· 
nenmiş, muhleliİ yerlerinden 
yaralanarak hastaneye kaldırıl
mııtı. Ali, ıldığı )' ralann t_. 
ılrile hutane olmüşlür. . 

Alinin, akd haslalığtna müp· 
tela olduğu ve ekıeriya Gazi· 
emir iat ıyonundakı ıgonlar 
arasında dolaştığı anl111ılmııt1r. 
Adliyece \alıkıkata devam edi • 
liyor. 

Bir ayda evlen nler 
M yıı yında lzmir \1 Kır· 

ııyaka belediyelerınde 132 çıf .. 
tın evlenme mllamelelert yapıl· 
mııtır. 

·ı~ k" da lı se· 
ard Ali 

,. 
.yııı v 

-ll ılı 

özii 

Denim s encJikl<'rimle karsıl:ıR· 
madan d kendileri~ le boy öleli ebili
ı im, d mi tir. 

Tt>kil cJn lı HU eyinin hnyatı hnk· 
kında in\cJiye kadnr g zete ve rnec
ı1nınl ı d.ı muhtelif :vazılnr çıkm1ştır. 
llınıl rııı ~n doğru ı H T kil dnğlı
tun bfa ' bizz t vcı dl ı iznh tn. göre 
uduı·: 

- Ben Bulgntistancl :Kııcn. Aliye 
tabi \kaya köytindcnim. Ynni aslen 
kös llrYünt. ~ç n beyim \•ardır, üçü 
de pehlivnnclır. Ded<'m Kızılcık J{ f. 

tan kös Und ıı Ri.i t m, iri s nrı biı 
ı.ıehlhnnmı . Bize p hlimnh1~ ntnla
larımızclan rnirasbr. Köyde nğnbeyle· 
rim güı tikçe ben onları Zc\ kle ey
rederdim. Köyümde hn~ van güder
dim. Hn)'Vnnlnrı kıra otlntmağn go
t(irdOkç çoban nrk dn lnrımla gOı'e
şir, hep ini yenerdim. Bns ram gün
leri köylerde güresler olurdu. 

Böyle bir bayı: am günü ilk defa gü. 
reşe çıktım. Benim kıspetim yoktu, o
nun için çuval giydirdiler, halbuki 
ı•akibimin 1nspeti vardı. Halbuki 
çuval içimle olmasından i tifnde • 
den rakibim beni yendi. Ertesi sene 
ben de bir kıspet yaptırdım. Bir sene 
evel karşılaştığım ve mnğlfip oldu
gum rakıbimi yemlim. Bu gencin adi 
tbrahimdi. Dıiğtinlerde köylerde g{i· 
reşler yapılu·dı. Agnbeylerimi bu gU .. 
reşlere çağırırlardı.Bir gtln tarlada 
işlmiz V'nrdı, yine bôvle bir kôy dilğU
ııu f çiıı bizden bit- ld§i çngırdılar.Beıı 
gıttnek fstedlm, ağabeylerim de tren. 
dılerl gitmek '.i tiyoı·lardı. Eu bilvtıti 
~Jlın 't. 

- H piniz gUıe in, kim gnllp g • 
tiı: tlilğ{ln o rit in. dedi. Knbul et
tik. GUı-e tik, kard ş.lerımfn hep ini 
Yendim ve dUğün Ure ine ben Rit• 
tim. 

dün 

TAKViM 
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Sahife ANADOLU 

soN HABERLER General F ranko tavas- Atatürk 
Dahiliye Vekilim· _,, 

F rankistler dün de bir Jngi- sut teklifini reddetti ~~Q~~ı1~~!~~d~~ 
, Generalleri vaziyeti iyi görüyorlor gö- Vekili B. Ş~krü Kaya, bugün An 

l • b b l d l ' radan gelmış ve Dolmabahçe sara 

ız vapurunu om a a ı ar nüllülerin de geri çekilmesini istiyorlar :ı~~".:~.ı~!~lilrk tarafından 

•-: ·· · ·• ... · 40bin ltalyan 10binAlman! Leom Blum 
Geheral (Gepo De Lıyano )nun; general f ranko Hendaye 7 (A.A) - Havas ajansı-' ve ~ü~:ı·d1e!::ı':":e::ı; kt: 

1 h• • tt• w • • İ k • d• } nın muhabiri bildiriyor: A •k G r ı ~ h te a ey ıne ısyan e ıgını e zıp e ıyor ar 24 saatten az bir zaman zarfında merı a ra -;-apı~a: =-~a~:du;;rinar~as:ih 
Sevilla, 7 (Radyo) - Rad• Bilbao, 7 ( AA. ) - Reımi Hendaye, 7 ~~·A:) . . Havas aktedilen üç nazırlar meclisi i~tiı_na- D • bizzat temin edebilirdi. Fakat 

yoda; GeaeraJ Kepo Delyuo• bir teblıtde bildirditine göre Ajansının muhabı~ı bıldınyor: mı ve başlıca kumandanların ıştıra- enız programı gün, bambaşka }\idiselerle kartı 
nwa ru•i bir tebliti c;ıluaıı ve Franko kuvvetleri mayıı aya 24 saatten az bır zama~ .z?~ında kiyle yapılan bu toplanmayı mütea- V . 7 (A.A.) - H . . şıyoruz. 
keadiliaia Geaeral Franknva ir~•d• 70 ıehir ve köy ile 4500 akdedilen üç nazırlar rneclısı ıç~ın:ıaı- kip Franko İngiltere ve Fran~ ta~a: N aşı~ro:~i zırhlıların t:~:~~~ Diktatörler. kendilerine göre, 
. • -ı- 1:9 nı ve başlıca kumandanların ıştıra- fından yapılan tavassut tekliflerını ezare Y • J • takım planlar yapmıRlar ve 
ıayaa ederek orduama bar kı.. kılometre murabb• toprak ole kile yapılan bu toplanmayı müteakip kabul etmemeğe karar vermiatir. ve 'toplannın çapını tahdı~ ~n. bır mıza bu planlarla çıkarak dem 

L d .ıc11a.. . • r ~ 'til'' f L d da akdedıldıgını ya , mıaı a•man a11na •• Ye ıeçar•lf ar. Franko İngiltere ve Fransa tarafın- Burgosa davet edilen generaller 1 8 ın. A on ra . 1 .1 • - rasileri tehdide başlamııdarqır. 
Lalinacla yirmı beı kitini• Buıüakii harb raporu•da dan yapılan tavassut tekliflerini ka- askeri vaziyetin pek müsait olduğunu kında. ılan edecek~r: ng~;;re tıle Hitler, namahdud bir hekemo 
lıurı11aa clizilditl, Malagada ku· cephelerde miibim bir eleji• bul etmemeğe kar~r vermiştir. müttefikan tasdik ederek başkuman- Amerıka top haddının 4:·t b.;e d~i. kurmak isterken, Mussolini de, 
.... laklar takbiı laaldanclald tiklik olmadata bildiriliyor Buraya davet edılen kumandanlar d na teklif edilen prtlar dahilinde çapl.aı:ının 16 pus. olar~ es ı e ı gün genişlemek azminde bulu 
haberl• tekzip eclilmiftir Alib 6 (A A) • n_ askeri vaziyetin pek rnüsaid olduğu- b~r mütareke kabul etmemesini tav- mesmı kabul ~tmışler~ır. 1 k bir imparatorluk kurmak niye 

• Dte, "'""'" - ua nu müttefikan tasdik ederek başku- . t . 1 d" Fransa, lngıltere müstesna 0 ma dedir. 
Pari .. ~ (Radyo) - Meçlaal •bab aaat 11/30 da 4 bombar- mandana teklif edilen şartlar dahi- sıye.~ mış.er ır. .. ·~· .. üzere diğer Avrupa devletleri otuz Berlin-Roma mihverinin e 

taJ1Af91erİD, Fran•z toprakl.. dımu tayyanai 19bir izeriacle linde bir mütareke kabul etmemesini Dıger ıcıhetten soylendıgıne g°": beş bin tondan yukan gemi inşa olmasınn imkin yoktur. Fakat 
naı bo•bataalara meHlelİ et- açarak •Üteaddit bomba at- tavsiye etmişlerdir. Franko s~anyada çarpışan ecnebı etmedikleri takdirde kendisinin de söylemek lazımdır ki, diktat6 
rafında Fraa11z parllm•tOIWlda •ılar we lnriliı Viaifred Diğer cihetten söylendiğine göre kıtalar ~erı alınmad~n ev~I su~h akt- bu haddi tecavüz .etmiyecetini bil- şimdi kuvvetlidir. Ve harp için 
münak•lar olacaktır. Şimdi- pmiıiai yakmatlardar. Oç Ja. Franko İspanyada çarpışan ecnebi etmek ıstememektedır. Fılhakı~a İs- dirıniştir. lışmaktan geri durmamaktadH'I 
den bana dair tabirler ..,U. fil" .. i il "ki r1· öl• - kıt'alar geri alınmadan evel sulh ak- panyada 40.00? l~lyan. ve on bın _Al- Dr H J Avrupanın bugünkü vaziyeti, 
.... ' " laüklla isallat iZ remıcll . e l ,. 

1 de detmek istememektedir. Filhakika manııı mevcudıyetı dahılde ve harıçte • en ayn polyon devrini andınr. Fransa, 
ette. •ittir. Ve birçok ~ ... ı.rl İspanyada 40,000 İtalyan ve on bin i~tilaflar doğurabilecek mahiyette- H• J ) k na raimen hiçbir zaman serf 

İltea•ittir. ,.,..__,br. Şelıırde de ~°.:' Almanın mevcudiyeti dahilde ve ha- dır. ıt er e onuş- etmiyecek ve harp t.ehlfkeıinin 
Pan., 7 (Radyo) - Haftl tok blaalar ,.kılmıfbr. 15 olu riçte ihtiliflar doğurabilecek mahi- ne &'eçmek için elinden gelen h 

Ajanama T...a ••ll•Wri bil- .. ,a. kadar ,... ... yardır. yettedir. Nafıa Vekili mamış yi yapacaktır. 
dirili1or: . H Mütecavizler, karplarında 

K h b 
• • J • • Berlın, '1 (Radyo) -Daktor ( en- te k b" k t bul dıkç 

Gea..ı v ....... 0•••• a raman ınıcı· erımız Memleket dahilinde la~) ın, (Begezhafen) e l_'derek le;:nde: va~;~iyecU:ıer~. e 
AruclaDıa 1c .... c1uaadaki kav- Hıtlerle konuttuğu hakkındakı ha- Le BI aö •- d 

k•k h • tekz' ed"l . ti on um, zuue evam 
vetl•, ba saball 11.n laareklta tet 1 seya atine herler, resmen ıp ı mış r. . rek tuıalan aöyleJDİljtir: 
ıeçmitlerclir. Perıembe giinü A vrapadan k b'l!~~g, 7 (Radyo) - Havas aJansı -Devletler, silahı bırakımnılil 

Harp; .... kilometre ... d.. •• 1 p lak çı ıyor ) s:~~:rAlmanlan lideri doktor lardır. Bun.un içindir ki 
1 . d bul bir ... onuyor aıı.. ar surette . 1914 aenemnden eve) oldutu •it iiuı e aaıa • ..a • Ankara 7 (Hususi) _ Nafıa Ve- Henlayn bugün Almanyanın (Bad) R .1 ı -ttte ..:ı-

i..-- .. . .. usya ı e n.& re araaın-
iiaeriade .,...la•ıftır. k ıJ •-1ard kili B.Ali Çetinkaya, yakında memle- kasabasından donmüştür. roUlnU ifa etmelidir 

Salama•ka, 1 (Rıd,-) -Ner Brf aDaC8a& Jr ket dahilinde seyahate çıkacak ve Çıkan resmi tebli~ g_öre Henleyn, Leon Blum, bundan sonra 
redilea bir n••I teblitcle. lataab11l. 7 (Huuli )- Per .. mbe paü Avrupada• döaecek Nafıa işleri etrafında yakından t.et- Almanyada resmi, hıç hır şahısla ko- sistemleri üzerinde durarak, 
Fraakilt taYJl'eleria Fruaı olaa biaicilsimiz pırlak a11rette karıılanacıklardır. kikleTde bulunacaktır. nutmamı,tır. ralilerin en iyi bir Uatem old 

topraldmaa boabardı•aa •ttili VU&-t ve belediva. bu lıuımta re•it bir propam hazari.. ~a••fG 'imi• Kral Karol s6ylenüt ve aözOnü Daladfye 
1 

L.a.-..J ı- ,._. IF6~ • ._. lı M nuhıe çevirerek; fimdlki ha 
,PJialan tebıb edi meawuir. •ıılarchr. tlı ,,,,. ,.,.,,. lıaooetwi tfa, Franaayı iyi idare ettiibal 

Teblitde tö1le denilmektedin ~: .. :ıen·ma- parti. - . va"lly_. ... ına bia lirabk .akdi mii· Anlıaraya d6n 11 etmı, takcUrk&ran a•-•--a. laareket. Faalrilt ta,,ar• u-111- -. ,,,.. - lataabul,7 (Hu1aai) - Geael fahri lıamandanı ıemiftir. e ..,..._. 
L-ı-ı- . b u __ L klfat " parti ı...a ..&ueterlik umma da mükellef bir ziya• K,armay D.--kana Mareıal F evıi ld 
...... reaıın• oyan .. ı ..,..,. ı.t wrUecekti r ...-. O a 
~~ tarafuada. Pr... baak. din aktam Aakaraya 7 1~ _ hal,a 

taarruzlar huırlumak içia yoaunda meruimle •turla•· neral (Vale); bupn Raman'; 
Jlpılmaktadır. Gaye mane.- •lfhr. Hava Nazıra (Pol Teodoreako) 

ralarla Awapa11 ,.m bir llarbe DiJn Bti,iJlı Millet M acliıi ne varildi. Ka. Emnı~vet ve ditor zabitanla ( Brat•• ) ı 
liirlklemektir. ._, 
"'Ban.ı... 7 CIWIJo) - ,,... nan 7t1/ıınıla mıtsaker• edilecelc. gitmik " tayyar• fıbrikua• 

L!.-&.I-, dla poe va.}...... L-- .. memurları pzmİftir • 
.._._. ı- Aalrua. 7 (H .. 111 - N&ifa ..... ba•• liJ•-· fÜll ltal al --LıL--
IODl'a ya tawvarelerl• Banelo- 81 L ~ ı yaa,.... i, llit..aı.,.. 

L- L_:dı ·-1- ,.9' IWlllR MIClllllH t6illMlfdi; , •Çin 1aa,aı •igort,,. baraya dÖD•Üf ve kral tarafın-
•• uuauıs ıau etaı...- •• Yeal ba• ile. maaleketia •alatelif yerlwi•d• deneme yır du kabul edilerek, krahn, lt81-
~ltealD) ,. :-d •• ~ .. t-::~ AILk~ .... .,. fap•U ..aibiyeti Dahiliye Vekiteti•e vwilmiftir. Ka- t••İ• olanayor ,. ..... kuvvetleri fab i ıc ..... 
.. •· .. ".. .,... -· yaka•da aiizaken edilecektir. Ankara, 7 (Huıuli) - Dahi- danı ... beclildiğı haldaacla 
balar atmatlardar. li,. Vekileti, Emniyet mem.- Muaoli•iaia mektubunu Ye ltal-

Limanda bulaua Tor-.. lngı·ıı·z mu" heodı·sıerı· lan ıçın bayat ıigorta11 tesiı ,.. bivük haç •ita••D• takdba 
aclmclald l.riliz vapar- dii- n.ete kırar vermıtbr. evlemitiir. 
fe11 bombalar, Yapurcla ,..,.. 
çıkarmıı w p•iain betmua .. 
•bebiyet vermipjr. e tra 

Torutenclea batb bir lap 
liz vapura da buara utr••lfbr ı 

Frukiat tayyareler, öil• .. 
aonra. tekrar Alikaateye P
miıler w ....... bombalar ata
rak. biflk tahribat yap .. tlar
clar. Otel Vakt.or,a ...... 

Zon.uldall luJmiJ.r ocaklarında tetlıilıat 
,apınafa gidi,orlar 

lata.bul, 7 (Hu•ıi) - Zonpldak kömir ocaldan11111, Rııyo
ael bir tarzda if)etil .. ıi iıini tetkik içİll yarı• i~i lnfiliz mi· 
'-diai Loaclradaa plecektir. 

Tarih sergisi 
141,130 lciıi tarafın 
aan ~iyaret .ıiltli 
latubul, 7 (Hu111ıi) - Tflrk 

Tarila Kuruma tarafı•da Dol· 

ehir gazinos 
Mülaead~•. Aakaraya ve oradan Zoapldata ıtdeoektir. 

harap olmatt•· ltalya - Fransa 
Müzakerelerinin tekrar baıla

Vala.i1a. 7 ( Rad,o) -
Cumhuriyetçi lıpanya Bqwekili 
NeıriD, Sııoadaya .. orada• 
Valinıiyaya ,.mit ve uker lerle Dl&sl 
temaı ect.ek keaclilni takclir 

lizımgelcliğini Parla ga. 
zeteleri yazıyor •1lemittir. 

BarHlon, 7 (Radyo) - lnıil• 
tere •ulalıatıüzan Leç, refr 
katiade Soıeks torpitOH ka· 
auduı oldup halde Gr•olefe 

ı•tmif •• Cnmlaariyetçi ı.., ... 
JU•• talebi weçhile, Frukiatleri• 
ya p•ıı oldu klan 1011 bo•bar
dımıaıa tahribabaı teıbit .,1 .. 
dikten aonr.. tekrar bara1a 
dönm&ıtür. 

Soaekı torpitom. Manilyaya 
müteveccibea hareket .,ı.. 
miıtir. 

Banelon, 7 (Radyo) - Bar
HIOD limanının dün receld 
bombardımanmclı, kimir Jlldl 
bir Hollanda vapuraaa •Üt .. 
addit bombalar diit•iil n bir 
•bit •iv •ntte 1arala11•ıftlr. 

Pari" 7 (Radyo) - Pariı pzeteleri, ltalya • F,.... •üza. 
kweleriDia. tekrar b .. ıa... lilamplditi•• dair ••kaleler yu· 
mata ve vaziyet fazla kantD1•da• evvel iN müzakereleri• IU 
uticeye ulaımaa lizampldii·•i ileri aiirmektecLrı.. 

Edvar Daladiye 
Pariae donda. Meçlaal ta,,ar•lerin attılı· 
ları 6om6alardan ddrt .Ytla 6in lranklılc 

sarar laa1ale •eldi 
Parl1, 7 (Radyo) - Bap.idi Dıladi1e. bapn Ba1•a ft 

oradan (Serper) e titmit. ••ca tananleriaia tı\vi1es11İ emretaiı 
ve meçlaul tayyarelerin attıldan bombalar ykiaclm dört ylz 
bİll franklık bir zarar h11111Je g'1diii hakkında beledi,. reİIİDla 
verdiii rapona aldıktan IODr.. ta,,ere,. lliiaerek bsaya da.. 
miftür. • 

mabahçe urayı•d• açdı n tarih 
aerfiaiai, ti•diye kadar 141,t!O 
kitı ziyaret etmiıtir. 

lstanbul 
El•lıtrilı ıirlıeti ın._ 
dltrl•ıt1ne telefon 
ıirlıeti ınttlttr• 
tayin edildi .. 

lıtanbul, 7 (Huui) - lataa
bal elelrtrik ıırketi •üdirli
tl• telef• tirketi •idiiri 

Emi•, •• yerine 4e ald 
l.taabal telıraf b.. aldlrl 
Mulıar tayin edil•iılwdar. 

Rif at 
1Car111• •oen Hafi. 

eeyl 'ldırtl• 
l.tanbtll, 7 (Hu1ali) - Rifat 

aclaada bir adam, kan11m ••· 
ve. Hat·• acluaclald kaclı• 
bıçıklı öldürmiittir. Katil, eler• 
laal yakalaamıttır. 

ltfat. blptım Hatiııaill wlP 
•diae alb defa aapla•ıfbr • 

a.a.iizcleki p•ıı•M 



Haziran 8 

it lyatı inkıl- bınuı 
için e şıyan kadth. 

Ang lica B labaıioff ! lJôlll ~ ~ki ...... - ... 

h b - J k "" M. tt-W uı.ı ı1a,., •i: 
U cüınl~ ıle Sinan paşanın Ö ümüne artı 1111 ı · . . h . . Sat çocuklarında 

duyduğu derin acıyı ifade etmek iıtiyorthı. ırıusso ınının amısı ve llu•mtılar 
kııt biı·•\?. fl~lh.ll1, ltt!fiden gelen Yazan: M, AYHAN t!lit Wp nttyur tlbiydi. L . . ğ k l ..... 2 -

fiıh.hn tltd t1 artladı I s;ıw. t98 ~ BUttln halk• e l@riııe ktıllflt11ttl .tt. enının sa 0 Ue İtiyadi kusmalu süt çocukla· 
urdu il iıı nn, O ıaıanlı pa<li- KahlTeye c\uyuracak sekilde bagıi'l- Mukl\\tt!n\ t t!lttt~k tleğll, Mkagtt bıl~ rıada 11Uli'azi bir sebep görül· 
til onun \ e iridir. . J or, cağırıyor, eğleniyordu. ~ıkttıtlk eMtH~tini klmM gö11ternıi- Vu met'tn "" tHdtr bir Fratt• a An~'ea pdt ltal)'aia (;lal t11•den dtt vulcui ıelmelttedir. 

htt ) umruklarıhı sıkarak Bir aralılt prıdi,aha su haber ve- ~ordu. Şehrin ilk tştıtl ve nıuhaftz sız muharriri va~ıvor: enito Mossolini)ye para verdi. Çolc defa bu bil zaif vücutlar· 
rildi: kuhuıntUuıı h· efı ıcl '<t\~ıtasi)Jle, Angd ca Balabanoff. bd ela. it buhl\la Ohu iuıbali:kak &.it da gôruliır. Bununla beraber 

ıkl.ır ol mı bir umldim bir ?ffo~ır be) lerinden Gazali, refakn- birka defa halkı dı aıı) a <'ıkmuğa ta beb ı \ilnına kabul ettifl lll.. ıefaletteıı kurtardı. al!Vt&nat -'o-•kl••da da kuı-•· 
, Hıclı ı da ritıi. tinde ~ u katlttt ttef~rf ile U~l'i dav l ~tti) se de Luıı<lun bil· netice ' Muisolini;e l:esi• .,ttlği Avanta r ., '"' .. .... 

ıııru gozlerınl göklere dikti: ltarakollarımı! gel<lt. P4dlşnh hıra- ıknuuh . man biraz milteredd.ti. T~retl• gazet~ıınıd tahrir mi.idilrlütünil lar tk:ıallt detildlr. Hipil1onU1: 
Alltıhını, benim suçum nedir, tıhthlh klbulunu lAliyol'. Mutrezt\ tlet·hni ~e1·lesmişli \"e kn- d.inun ıebebini anlamak l•t• verdi. Mııtto.lni ele 0011 en süt tötukla11bd1 p.lc ıiyade 

\ ıjıtım, ıutsıl btl) uk bit günah \1 ., l.lt oıtUh ~hlhl ~tırl\l\1Mlhl .uahlık tla l.ıa ıttlşlı.. dim: mı brem, en em~n ve en sevditl "ülllllllf rörGlll&ltttldit. Bu ıtt• 
ki. Lenı muharebe meydanın- ~tttr-ettı " tfıtrhata tli tatıtttı. ~umahdan, knlı! knpılat'lh\ k.l}lat- - werek leninle, aerek dostları araıı~I ahit. plttfk teltlınd&n bi.kl ildbci 
ıl \ e h~cil lJlt ıekllde kaçırlı- Uazalt ""\il ~\tltattU\il YQbit lhtt. 'l'lugı uııulttıuŞtt\. t!e\ki de lıunu ht- Muı•olıni tle ktftn bayabıHıln Lakin Mu11olininin f tıı•ı bla- ıeltiltle atöltöllilt tık:iller d• 

l \ U\ llZUı benden çok mu Mev- tıilten \+! Mılll' dftt\ll\lttUh uit-adıtı .ı.tlti ğ0t-Hn:!ml4ll. t:;uııku tııuul utla bUtiln aıfıhıtıftı avn~a mauı... t•• • etm""• A.a. .. ııca BilaL.aı... d, B • ~ ,j l.. 
ll hıtnı oiıu ~ndeıı yüksek mi tett mlilnbl)~ttth ıhn\ta ln!nd&inin itliHıaMtt j'!lttt~~t thtitttkll yukh\. r· vw v• ,..... v.- var i • u eh zıY'gl gıaa uti-

., iill- bıraktlttitrHlltıu da lnlımıt w Flilbl ~~ ~.iltlıhnlt t\uh\l lllt'tl!tt- leri~e I~~ tdhl. Burtl1tdı nı nofftıh işine t•l•t.&i. ztıltlbkl ttiitll törUUlt. Btınlltdl 
r orduAunun baki) ~sf de ~Yl İ'rar esnasındı 191 deliftf~reR Mu- u~lluatt )'1)1 lt~lUttde dulu tliiltlh ~ bit ~kılk, he de bif fı~ll Vlt· Fı"irlerid• üyruı •ör•etlitl betini t h baeıı tltyik f&taıılt• 
ıatle uzaklMşı)ordu. kıtttını dailtta 8&phUff ttıUfr8fft ile en bu. Uk bn· sllvitt-1 kuv\4!U lfjıUlt- da~. $u h1\de ... \' bu teıeı<külden d.tayı Allpli· ıizin ıöltl~tlin tlı tıya ııyella 

ı.t i'fı·ide kalan ttıatıtata 18ıt beı-aater tf111811tiftiı il ve bu kuvvet, kapıdtth llitl kıht Angelıca Balabaaoh dakkitİe ca Mu11olini yı tetİl .. relc tekrar edil. lıd bal ti flzla 11mil•i 
L'\ltpftl 91\ıDMt dhe iltltıa Bıtf'ib1't !@rlte girerek eıttıat\h ttıüffffffl- rilıüme baktı: Loıana seldi. bl hıp tini blı" 91ölkltidı 

~lı:m ordusunun \+trdljı w efra~ınt alili'llt, Mlitb a.ttttüuatt tiln bulund\ltu \'1! setlıerht pldlil ta- -Öyle amma. d•di; 19J1 de Bu 4efa Loııada Pltboaov•a buıul telell tegaildl lbtillllı· 
lrtn beş hını bulurordu. İ't. ıu~ ~-. 08tttanh unl\ti\llıl. reı.. hıfa d"i'ru ileı-ledl. Leninle atumlıiia re••a Wr ZinoYİeY,e Lenin•·· raitlacla.l>il- tlntten tıv ll&t etmıktedit. h 
kitrıs~ bakmıyordu. Onlar da lniati. Gazali, Yavuzu hürmeti"' •e- . İtlüfl1l!e ~ft'adı uyuttıu,tu. Yalnız deLı t uv--:eti doİayııile Lenine· 

d k j .. "' höb .... il d löllltlm•Jt tımamen tahrif tt- • •· b ot .. lcl &ti" k t1•ı... """' lari \•erue, ııtlarln ayaklan lamladı. Yavwı ona elitU uzattu e~ er var ı. in alttaklaralh az lf' limllb • ~ötu ltt •~o ~111 iBua• 
. başlarına savrulan kılıç dar- - Oı>f -dtil- Jlll~ün Clbbl hak SUvari kunelinin başında, Mısır 11Uş~ llfil Ot>ıltHI blliiil k • be& içltıde Alm•ncaya terc4tae etli. mbı srıda bozuklulc.llrı mtltaM• 
ı olUp gidiy rıardı. kndinde mefkOr oldu Bizi de daha ı.ulbını bulunuyordu.. Tomanbay, Leı\ ln~~ b1çblt Hlttaft nım blı\lı BHh.au Lebiııe Alaılhc•Yt v. d d 1 k d' 
tm bu f'&ılahit, bHhada os- fazla '1irattnlıltan bNtdUt! htükettthlel bir baskın tertip etmlş ve olınadım. Hilbu~i •lz, 'lnllra• b li t1 d e e i me te ır. 

toplarınrn sal\Uet-ee IUrtn kor- Gazili padişahın elini öptükten hlümü iöze alarak buraya kadar so- lııthit de onunla henim aramcla hit:9~' :!r:til!l~: a:k~=ll~ Süt çocuklarının itiyadi olıb 
li~etind~h ılerı teünlftı.. sonra hı.ızura ,.ımff Jtuhttıan Hayr. kuımuştu... oJan liübaJiJikten ıık ıık ... ba· rile ~Ullltte •atına döıldfl. Bi• kll!ltaılarına ltlttı mücadele et· 

uz ı.tının üstünde doiruhnuş, bay ile de kucaltlutt Yav'ıız, Gazali- Mısır •GVttrtlel'i. butUk bir liddet- edıyorıunuzl Bu 8 ,· .. 1•8 muLa-.. ldllb b l mele milseleal ço" ehemaıiyet-
11 ' ,,.,_ ...., le Tü :ıt nıntr \ · ustu aıd ... • .- rinaitettln in uu azıt ayı" 

aa m ö1-slhde atıratıe IUMian iılH df h\lWU. llı Vaıtlrttl ~kflf t.!d- r ezes nın ne !!. ır- rı'rlı'lc ıanat.lnızı ""'lhve..aece1.. l i lidir. Çünkü çocuklar bu hal 
matt kattlelerine bakıyor ve kik l!ttl ' thllli-• .MutteR. ttım bir tafl~t içitttlt? t nı u • aeyetia elemanları araıınaa 

'l>tdu: iter lltl MM Mıstflt .. \rltı ıtanutt itH. M\\ktb t!d@ ~k g-eç knttnt$tt. dnıcıde "il} ült bit hıtliiat. talıth, r11tat bı de•a da lıyaa- kar1111nda ııdalanna alamazlar. 
lrf ırı illdun. Yus\ifu kaybet- ıu mel'lttlltılı tö1>Jlt1l~t1·, Esasen miktar itibarile de Mtsıılılar Cenubi Ruıyada yerleıe11 zea- kir ruhu Lenin n ve Partinin Ba ıuretle ıünclen ıüne zıiher• 

M\~r orduıu at'ttk biat ıtoİay çok,, .. , .idi. .. gın ltir alle•i• luıı olan Ang.. ltat•i dırektiflerine boyun •t•e· ler, cılız bir hale relirler. Se· 
h, bu cUrnle ıle Sıhan Pata- toplanamaz, Totnanbay naçaf blaKk Kısa ~~r mucadeleden sonra, O~- licı. ısyatı"l"lıt\ ve bedbtbliğ'İ dt H•lb-kt, L&alllbı ııt lcblu paıtik ve ıtonik: şekillerine 
ın~ kıu11 du~ dugu derm ~ ytlkalaıı•k, yah\ltl t:Mliıtt bla- hıanh rnufr~z. ~ eftilcH ba~t.ım aşagı dolattttılı ı...raı - v.•rd ... ı·• tırk Mlincle olan Aoııllca hlkilip- k dL l 1 '- el 
~tmek ~tı ordu.. ealttit. Yetil b\ltuttltu ~t. tnWle- kılıçtan geçırıJ~ıı. Ancak bırkaç ne- eder~k Belç•;kay,,; ,g .. el~ış~i. Bir çl.ardın bG1Gk ~ve~hlv kö· artı te vir er a maa: icap• er. 

i 1d: hıhınanlara: yi halletıniştir. f~r! ~J~lşedbucakgl\'- sadkllattnınk ke!ı~e- '"dd 1 ... MA•"I rüyor, hDdiae bet suretle ıti· Bunların hafıf ıekillerinde 90• 
h -dPui- uh !.. 8ııi:ıı1 ğ ofma- Yavuı dl b.a mdial~aların tesiri al- rını 0 um ett urı1u• 1 ar TI? avttı a- mu et ıonra lfitfl•• 11V'I• 18 a,at oluntayt>rdu. cul\lb bıılımı meaeleaini bal· 
ç 1\ld\ sın~um\ Mısır fethinde fütda k&ılnn~ı. Yılnt~ 'YUhU8 P"•• bu t>tdım ka.çıp ovaya datdılhr. . inkılapçı kız, Rusyadaki müca-
a~rleht~ hakin ,.ok büyilktu. fkı'rde clegwı·ıdı·. 'tomattba~ or~dn derhal tedbır delelerinl burada da de\tlM e~ 8'8 defa Annlica bütila bü· let•ek lıı:ifıyet eder. Bu t•ltıl· 

.., tün Rusyayı terketti. Troçldıt .J L.... • k f" 
t)\a~ı hubitıı ö katandı. Gaı. - Binim bildf'"lhe göre, 'roman- aldşı .. h' .. d t d'l kti ıt d" • tirmiş, Rus milltecilnUe dlltlk ft 1tulnın ınıuyet ve •Y ı• 

•
1 

h ,.. olarak hariıl'!.te uzun müddet ar L kl ......... 
ım\akl muharebenirt ıeretu bay, nll tıthtiHln ~bttr nhlUnden e ır mu a .. a e 1 ece · en ısı •·"t•--ıı.•a bıtllmı•"'· l 1 'T L.. ~\tıl ıuaıtıta• •ir '' e ive uf'.! hlHl~n "'lknchk s nr kuwetı "• ıc:ıu•,, 'il'' lt~dat arl • ~ırplıtı, uilbdan ,,. 
o ıı.fı. MttrttkOh oJ~a da) top· kıvve\ler topbyalıJilecektir. Bize ıtaf.. şe ~ . • •e er- Onda barı'kula .. d• denecek l 1.. makta 901 .. tu kurt•t••k ... \ le vetl• ...... lttl TMhm olmak w..n.ktu .. ıonra Avrupıdaki ıeyahet thae 

'' ıttı kall ~r ve şu semala- şı ti'Ulkıı~tnetl t1~';aft1 t!d~kttr. .: ""'- ' . • ~v • • kili ı-l•tkttd t. 8\it\\ln tçia 
. leh sahealdarunızla dilfma• YaYU ~ubuı pqa)'i. bakti: Buyiik blr şehır rnuiıarebesı verıle- detecedı liitft -rllU11ek lt•bl- dtftm 11ttlt. ltalyan •GlHıa\leri• muıtaabl fa1tlal1tla b•t .akit 
ıl kı:ıçtıtını görse? - Fakat -dedi- ıtayrbay ile Gazali ce~L liyetl vtrdı. Çolt fltel httabtl•t ala h&ll ıfaüclaf aaıua1ı l1P~ll _... it ..Cdlt. •9'c ı•tMile kut••• 
' tl0$Wıan\ bılt,, etmk rece kullanmız, Mılltllllfl ve buralann um• l\ıltaftı, haldltl~n ftbtttıt\ı irad eder, bqkalannı ikna et- Aogelicı gittiti tetl•r(I• KOGfe. ,,.. ,. 

Kııhfre ka~Ülfthl ztdla~ r-. kMterf \ı'aılye\tni bllMkı!ıı ~ok iti lttlir- ~· IMr ~~ aiDl ~ mekrcçot mofl .rt . _.r.aular aekta...aueteler• • latıı a.laı IJlll•i olwr. 
rdu. Çunkiı karanlıkla, husu- Ier. Binaen eyh, onlann sözlerini ·arar rermış 1

• L meemolata makal• rllilaltta, lıaıı m•m• çonldana • ıçıne 
blbttedıkt arati 'tt•re- dinliyeliill J>ata l -Sonu var-- Otuln ~llftdakt ~lJatı yal lteftdlae •abt\ll lakıllp fildrle· •ldde\iai tıallcllt etmek liat• • 

IOfbt! tak\tlt @dfyf)l"tt\l " l!':rtesi ab h OamanU criuau •il- Halk . k.. eıl DiZ Ruı milliyetçilerile detil, rlnl yaparak geçinmektedir. ıeur. Bunınlı berab•t bir ..,..11 
\ bit: l\idi~ t\t, butt\h h\l rttle da\·ranarak Cezireı Vustanlye- eVI Of ltaltaa mllli1et~:luile ele IMra· Hül huat4a Pltlıte b'iluıaı 1Ma ••• dta l•l~r. Y9ll• 

'*tin \!!\\t~n ""\Mlmdl ye \ıal'eket l!tti. V'e buuu1a karartlh .. ber t~Oi~brclu. llalyan ınllliye\· kadan , .. 1ı: Rıaa, ıere ltaı,a nız yimesi11in IMll 1'flnı 
h! ~•~l. k\lrd"·~ 1 - Halkev.mızan Soayat çileri içil An .. U BalaHMff fftri•lt ta nlı b'r ıabi· ııa1 bir rıda ikame ıt•ea •u· 
fi\t\ b ı ve& l~rn ıerlşe it Keşif kollaı:nı: ... ı ~~~ıatlı1it u:a·ıı Yır••• Kol11nun '-tebbüıile açı· kuralar açıyor, yardım kulübleri didlr. tiltl m ile V.raHıte tlt 11 
tuat'rtiz ~ası lhıiınaU ae KHııt twktl'lerı, .-ui,,_"n tüz un- lacatı evelce biJdiriJen kim· kuruyor, oıılırıo memieket mef • · h 
nkU diltiftltt. rylee hıtı>alan- c.lAt f\l nıallim'b verdiJc. Hali ltadtalıt tarafuıd .. ,.,.. A . , ., . G 'S"C d ehlle'll iham ıe•••lttettlf. Da 

Ml\t bet MI\ \e\etat ~t@ft bir ;:;..ıı.. Sultanın11i 'l'Ma.nba; Atlvi;.e- lacak Türle el emekleri satış kurelerine her ıuretle yudı• m 1 ra 0 0 btlyl k t'cttltlatda b"ftla '}t 
hA ~t '8 kudreti öltı- ye kaçtı. Mairetinde az asker fAr. mazailllll pek yaltı"dı açıla· edi)'ordu. tlne balı eıdl.aet v.,ttl•tlt 19,, 

ha \\a~h Ylı».l•~k ~. Fakat beylerin bir kıstni ber-abelib.- atktıt. Bu ••tatada.. lflwtni Bir ga11 lcar111ıaa amele ya· s.rlın ~·la•tind•n edtt. Çoebta .... , l'itUdltl 
i i urahaUe ~~ ~~ cledıt. ntter ıoMttt ~@httd@ sıltlltt- ıttttt·••k i1te191ler 1ttt flb .. pılı bir adam çaktı. Bu adaaa, _,._ J.a zamanlarda oowtı lllirt••lt 

k•U~l'llf llılôtı. mitlördır. Kahttt!df!, bUttiH ~ttuıtıb at 17 dea tS) za kadar Halk• yara okumuş, kafoını ıöyle cıvnuu llitmdır-. 
atiflb ~ ' ttltı-ini otd\llttftl t!uttm ltutv!\ Y@ltul' v nde B., Sırrıra mira•atle böyle yap11ata .. l tlllt leki To~yo. 7 ( dJo)- Viı Ami '""4öiıu 

Esirlerin ifadesinden bAtkll )1ılli- işleriai ma\cbuz mukablliade bir gençti. Fakat cebinde me· ral Codo, bugiift Berlinden dön ta • • •• • r • 
... ~ 1'l latt tl\tlfd -ıı Mtl\t ıetıtrtloNtt. tesb• 9'...• lhlitltr. telik yekta. Zıtea lizyo\ojik ıe· mit ve baıvekil prenı Koao· VeHm /tliic:aJ•l• 

rdh' Vt'9t*tıife ~ T&'illlt Wbııl ıtdJtlçe bir mUfrt& 2 - lvlmiıde ber perı~mbe falıt bu ,..rıel hayattan tllll yeyl ılyaret tdet•k. • .,.._ati 
i mz oraya h~m· olurıe.. Mbln tehre tiriMsl ~mrini verdi 19 .... t it ... kat~ ... ...._t___ .. &..La ... i a. cemi...aff rıiıllfl 
r için Kahirenın müdafaa süvarilerden teşekkül eden bil' mat• •• 1 .. t• ·1 •t• H dırmıı. aklını fea• fena ftllllWI' 11

•-•••• ••it vermiıtir. .,. nlltk - ~Mlutml• l\itlaldUlltt ... ,& oyun ın roı gn ece• ır. er es 9elmete baılamııtı. Arllk p• Codo. rızetecilere de beya· y,rell Mdeadete Mmlteti 
e ..._ ıettt ~ftluyt ltata h Wli Wdu~tatt a;nhll'lk ~ dlf~tlhUt. .. lıımak arzuıunu bile "•ıbetm~ı oattı bdlunm'1f v• Berlia, Ro- tılıl Dr. Bay Ulth Sabtl Se• 

. _, ._ h.._ -.-..."-- . . 1 ..-. 8/61931 Çart1•'- tlnu T L d·•- • ~ ... ,, tuat. -tıJ1&1adt1 · zıyafet verilmesini !ttt:n:ı.ı .,..,, •n:ı -.-nndan bırırıden &ehft t ti dt Soav.al ~d • ft bulunan bu l»edb~n pocla im· mi v• oacyo araıua aci eıylll nasıl el ıv~ ınıı g• ır 
Utlrıttta teıbtl ıahaneml daltb. 111 ,. .,-

1 b · t" •= temıt ve mllna18t........... L•t Lat Hl6 et lı. ldare hıye&cı "' .. 
elbl\tt n•lli tnôkiifat lltlll """' "" IUktt ıaıt 17 ele laalk tlerılaaa~•,rİ dadına. ir 1111a11 ye lfu. D.u. Dl K İ..L_ .. M w kuralar komltelerinm Bu laıu, Aa,ellea 8alı· dllh• talavly-. edllmetl lbanaro- llllbe ylat ı&t db1m1tU .,.. l• 

ı. .. h.lık toplınt·ları va.-dar. bonoffdu. lecetini ıö \at °''' aeetlmtt\lf. 
_ Af etaltı doatuli\l Kttıdiai ne - sullnt!t\111 ttafka bbtly yok nlev'i '8itthıı&a utth: -. StefandUr h&li gelmedil 

kadar llllh•tll1ül. ltaita tiliün bilf patronum ı - NU1İllb doktor? Dıye mırıldandı. 
içmezdi. Onun ara sıra spor kulüple~ - O me,aıur le& bili d.uy\iluyor - Teııkkür ederltD möQ'O Klh· S~nra eVlnt! geçti. Gl!ll odasına 
-. avam .wtftıi, tok IJl titChltı• m\lf ı•tl f~ki1ul. 
itınıı · l»ols bile yaptıjlnı duy. -Hemen lıemen Wç dqulmUJ'or. - Mirton iyi ah14'or mu? tltldatt talW1ttllY'tt•k Dit llldld• 
nıutl\İm. Dtlt\\Bıl bıtl• lthhltll ~if ..... t1yap •t llım•e? - llf lı blYlı t labahlttDt tıııtaa tıltt. i:ahföt, alttnışuıt 'bit ildltna 
atlama çlk aldllb.. - Bankasına devam edlyor. ilki ateıi ilUtüktü. Fkat şimdi fazlalaıtı. dlhttlUftl. •uruıtttta aıriıt ettiil va-

- !8 - "' sıhhat ve pnJ.iiiııl tllllatlllll ıtuaiı• kttttdlatUt•n tqıklıyor. • kit Stefandür,ü ayakta buldu. Ste-
11..-MJ&@ llirttthriıi ya.. -ıta,ır.. A Kançof, \IZl•MWİm Wdttllll trap> mııtır. - Alıı@lf1at fena bir netice veP fandir, Kaııçof'un tebdili kıyafetteki 
\ll iıfillttl ! ...... ht ıtt89Yö t Môrll ~ttn ıece .. auıı ı.i!'!'M1l atw alır liÖylenc.lı: .-. Ya .. dl 1upftlllt m••»tttt mit elftlailaı &leıtteı'1. meharetine zateb hayrandı: 
~ &e•aa'6 lıloria ıilçiıl at ikidı kalpten vefat etti. . ._ Koitatıı\ ltndul ölWiftftesin- _ lnt IMdıbl ı litiıl itti tUn• - Hatır ınöayö Kan~of ! Buaıuıt. - Uıbtdııtt, d~tU. 'remtn ederim,_ 

:'ftMH11a " "' nlttnrn mtihı• - Mtt YtMI .. tbndlll Alız dostla- • te lthnı Vllldı 1 Lltthl ., uhltleıı den beri mektebe aidemiyor. kuvvetli konsUltaayon da yaptık. Bilhassa dok tlhinn\iY'acilk bir vazi~ttetiiıiz 1 Be· 
itt w.caaua lirihliijUaü nmdaftda. .. •• lb.U ** t M:~ a•hıJt;. bit nezleden ınuitariptir. tbt MlU@ı- blHat koil1tlltaıiyonda. bu- nim iÇitt ntıill bit· kıyafet ettıir 

t\ ttt l ltltiıı k~- - ltftftlfth! lötlittıYörttırı mo:!:i kail tsı•-..ı Fakat alıtlD ıhla ha• - Ona dair bU~ d@tllkl~tin\l Jl- htn~\1. 'ilıl! .•ell'!lllltı. \tat. ltlatlbıtt buyur\ırstlnUE? 
-.ıllMll 7 - JhM-or Taöaeb •• Kad.~ hal b~ orta,a ...,.., BeltdQrqe ı.- pıyorsunuz değil illi HUberf Yazıyeti halı tabildedır. ,_ Sen de mu'fakkaten ihtiyar el t 

ıar haltlltltltt Mlmtn& 181. lan mtttthumıı.., lef on etse*1 fUphetl, ee\bedeeeiitıık _ faftlltlll tantaıutta ttltadttn. - 'hte1tkllr etl~l'lttt tlttktor ı Mir- tkiıniz de bu gec ya lanalım .• Dik· 
it t li .......... ftln 'hı)lkltlr .. tl"lftl dolttOl'I Bttt, İyisi ml edahattetle ~ Jlrod. _ Oerek m@ktebe ıldetbn, g!& ton keldln@ Jf@ldltl 21lht&ft, sevgile- kat et ı Elbiselerin temizlerinden ve 

ltehll M\lfU milrl Kotı.•üı fakıtt akrabalarında- adlı adamı••~ 81-, almak rek mektepten gelirken onun yanm .. rimi aözlerini öperek ona. söyle! Ya- bilhassa nefi terinden seç! 
atHHtllt tatltt.flltt ..._ tum~ Atlım, lı,_..tl,ll\ lbldllllt etli- şartile imdilik: bqb "11er d&tiln .. Un ıklik elmayıttız Hilberl Eter nn behemehal si~e uj'l'lyacatım. Stefantltif de yarını saat sonra 

~lftt@tt l\lt ltltnad t~. ht~yi ielkl ltln .biJon~ daıt M- llm.. . 'f Uttıhı'l haydudlara kapt\rtrsak he- !\l !@el! Stl!fattdtltle aVll ~tltlyofttz. güzel bir ihtiyar olmuştu. 
hafı i, ect:atuınede ya- 8ah &'etdlnı. · ~olis hafıfeaı, ~WUıA batua 1*ıtiln ll"fslzliltttt ölmesi Iilıftll. Bakalım tallınue tte rMtenc@k? Utl ıtıtı. arıtt yanyana nturttıalan 
adl.tftla lt&ftll•ftt• -8"ah ki. M:ol'll'ln HhaıttiıUle geçti. Tahıttİ kttftııS!l'lllll• ve met- Zaten bu itin bir an evel halledilmesi - lnşaallah iyi şeyler göateril' \' bitibitl~rftt baktt1ahtrı hayli ra

adarn esmer ve uzun botlu ••ıanaaa*m. Şü~htsiz y&kın dôit- kH gizli teıkilatile mü~abere tül hecleflmbdir Hübel'l llt!f mM~l,yt ttıbsyö lbtt~of! Yarın mümkünse ripti. 
ltttWı 1laftt ltnl-sfnizdir... Bir aralık banier Şiyap m ploıuilU ı.&rar 'Wr i6n1Uiümle körleıtireeek .yemeli bizdtt y.lfellm. Belki de Mir- Kançof yavana ttyai• kalktı: 

Kimi •rıroN&nıaa tnOayö t --Ylna.ld •a.ro eeaatlıde hemen buldu: olıı:-k iu Mbı lihıden ıok aüç çıka- ton•tı o zamıUıil kadar daha iyi bu.. - Dostum Stefandtir, dedi; (Kan .. 
ö yö .Morlı'L hiç tilMe 1'tk aibi ull. B.tıdlye Jllb. - KJmıtnl!T . ~ ~.! Ôl\\ltn ~ ll'ladqla&ta beta- lursunbz.. 1ı mendili) tihutıttadın d iil mi? 

llatt ~ tllU llW8? tlklll fttlt lle,~i ~kaç alh- - HOber!. uer 111 ertftt!t dlft açtöt Anllfıldt *•* - M:etttlU afıdl!ydJ Ustadırtt l 
••• · i*mızl• mu~ lllUDl'elen a-. - Sen misin llübır7 ttıı 1 Git~ sHt bir bu~utıı t@tiybrdtt. - Evi!t tttettdf~ bende: llkin kanlı 

11 ltoria lıı aJW&m vefa- raaiml 7apt1k •. Aıla\i ~tw af tat- - Beillıl\ üatadım.. - Anlafildı Unadıtn ! Polis hafl.yetııi, koltukta bftaz uy- man'dU hldl a lhi deme it t.tiyötWnl 
lla illlql ı - Ne var, 11• 1ok 1&tocla?.. Kançof, bwıclaD aonra doktor Qe. ku kutirclikten sonra ayata kalktı Sonu •at-
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Doğu lllerimizd n Röportajlar 
Yazan: A. EnrJtJr Tok~o,, - 5 -

_ ............... _ Memleketimizin en güzel köşelerin· 
- 174 - Alekıandl DÜMA Talaltik.,.tta suç den olan Dörtyolun mühim ihtiyacı: 

Kalbinin derin köşesinde Dük için tarafkitlik hissetmek· Alıa!~:ı~1:b~t~: cadde· Gümrük teşkilatı 
t 1 D rt Pi • b• k•• kt • sinde lılik il makarna fabrıka· Ya.tan: Ali Enver e o an a anyan, anşeyı ır oşeye çe ı.. Hülu l Sl'~ .ıluıtim nnicld •tinı.: . IJ n k l l 

sında yangın çıkmı~, yetişen 
- Ortadaki ınaraya göre öyle an- r..ine de emin olabilir iniz M. Dartan) ana bir fenalık gl~lecek f d de deı in H' ili 1me intilıalaı hı ıt 

- g ılfaiye tara ın ın söndürülmü -
taşılıyor; dostumuz Dattanyanın Atos deeai ki: olur u. seni nercdeolsnn lıuluı· ve bun yerlcı dl'n rı 1 d lJö t ol olmtı t ı·. 

d 1 k d tür. Yap lan tctki:..atta fabrika ı b h kendi parasından birş y ilave etti- - Şu halde Plan <'YC redi ylız lira an do U) ı nrnmı e crım. Onun t ı tn 1 iı de. n k n. 
iini zannetmem. gidiş ,;e geliş ma rafı \e Bazene de VesH f>den .inen \c . sil.hsorun ı..vuıunda bıraı<ılan esıei . vc çu· \İ deni i tnd. ·r · ı ne I'<' 

Dartanyan dedi ki: uç yüz lira gidiş v~ üc ytiz lira geliş serin knnhlıgı knrsı ... ında th k n Plan- rük tahta parçalara arasına her olnn ko~ !erinde du~ dugum e\ki, rnkın i kt>le idir .• 1 ı· inle aral nn-
- Fakat efendiler, kraliçeyi unu- masrafı vermeek lazım; bu parayı 5 şe: hangi bır arab. cı veya i~çi ta· yalmz bu ı.t'\ ah~ tim t>sna ında de- da ımıh· 1 faı·klar v. rclır. H ı , -

tuyoruı .• Onun sevgili :aukinghamı- bin liraya indirir. Her birimize de Oh efendimiz! rafından altla ı yanı< sigaradan il. buııdı n eH•lki gezilerimde de ıı 
nın uyatı için de tedbir düşünelim. biner lira kifi geleceği için kalacak Diye\.ııldi. tahta parçalarıntn ate, aldıtı dir du) muştun · mfatuı a ı e ) etmi hı u~ ı gece bir 
Bttn\l yapmata borçlu~·uz. bin lirayı da fevkalade masraflar ve Portos i ·e ko<'. nrnn giizleı ini anlaşılm ş', hadise zabıtadan (,a\llr dagıııın. deıııze baknn H ft 1 k .. u hu ide. l)ol'l\ ol, .Meı. ln 1 0 

_ Doirudur, ancak bu va?.lfc Arn- utrtumt ihtiyaçlarımız için ı>apat ~fen döı1. uçarak dedi ki: gitlik~e hafıfle eı ek ni~a~ . t du~ o- belli lı lı biı ı nklpt ir. E eı· hm 11 
miaindir. diy~ saklatırız. Olmaz mı? _Ben diı"i diri tleıini viizeıim. milddeiumumilıte haber ver:l- v~yu rnkılap eclt•ıı ı~lCyılleırndeıı u- .\RI 11 .ıl\, put ılur ıkla ırılı 

lılt.418 taadik etti. - Azizim Atos, siz Yunanlılar - oh efendimiz! mitle de tahtaların fabrika av· hıll' dognı erpılmı olan Dottyol, \ t> ih J\ 1 11 gidı 1 itecek oluı a 
ı ..,. Peklli ne yapmalıyım al"asmdn en akıllı olarak tanılan Ne~ Aramis te yumusuk ve tatlı sesi ile luıunda bulunmasından dolayı nwııılt•kctimi~dl, i~inci '\al.om n- l> 1 h İ. t le lıtlt 1 ~ ıkın ~ 
j l>iyerek: tor aibi söz suyliyorsunuz. dedi ki: yangına ıeb!b.yct vermek ıuçu 3 ıl.ı c:ttk '~· lrn az hımmetle ) a!o\ • ~·ı ıhnı. \ ithııl isk le: ı. c ırnb 
ı r.a ........ cevap verdı"•. Dıve Arami.s cevap verdi. - Beni e 3 abnnilet· gilıı ağır np:ır d · . d.ı gN·el.>ılC'cl'k gtızellıkte !'>irın lm nıt 11 .101 lıı" ı 

1
•1 aı.u11 mevcu o.am.yacağı net.cesınc 

; 
Y ~ Oht Bıı rwnk basit•, Turd• 2eki Atos devnm etti: ate te kızartıl'ırn. • L ka?.a nı rke:r.ldıı. Uenlze olaıi me-

r" D d k 11_ d" • varıımışıır. f .. k f tıı. aflııtıdqımta :ikinci bir mektup ya- - e e iş Kararlaştı; Planşc ile - Aman efeh ınuz ! sue ı ı ı ttt~~ oııa bir buçuk kilo- • 
...... Bazen ıidecek. HerteY yolunda de- Planfe ailamaga lıa lnmı.,lı. Fn- llamamtla bir 'ak ·a me redh. Bo olnnl a ~onla şehir lJ t ld 

1 
• • •. . 

1 1 •us._ 8 h . . ur \o n ç.ı ısk:ın ı.ıll ' ı 
:Araaıiı kalemini aldı, biraz dil- m~ktir. Ben i e Grimonun kalıfına kat bu agla) ı ın yapılan tehdirllerden uma ane hamamında Os· ara ıııcln .g 'et güzel bır cadde açıl- \"e bett>dh enin değerli biı 1 

'

ünAG ve aonra fuı.Amdaki satırlan esef etmiyorum. o. benim hallerime kor.ktuğu için nıi, yok n dört arkada- manıyelı Ramazan Çakal, bir mıs, deııızle ku ı )fl ara ını hah e-
1 

ll b Ad"ll 1 "'... ....,...... 1 kt b. 1 b . 1 k l t \ .1rt ır. \e a ı l ' ı yudı W arkadaşları hemen beien· a ışı ır ve ben de onu bilirim; çünkü ştn biri ır erine olan sıkı mer utı~- \lacak mcıelesindeb Koçınılı er ·ap anu. 1r. bulunan B. Tah in {'nal !l ' 7 d in-
ınlpeııH; vak'~ onu biraz sarsmıştır, bu seya- tini gorerek hasıl ettiği rikkatten mi Şükrü Erdolu yumrukla dö••üı Portakal.. Portakal.. Sanki bu t"h d"ldi-. . rk k'" i 19 

..,. le~l halazadem, hat ;~e onu bUsb
1
ntün berbad edeli ilerbgeldigini söyli)•emeyi\ı ve yaralamıttlr. m<'~ venin hücumu kat·şısmdayım. ~u~~f:z~ e~;e:;k;edi;e' ~::ı n ~ 

.,.. fi"r :&hl Bil kız kimse uraba· anşe çağın dı ,.e kendisine • aı1.nn) an onuh elini tu u: Nere~ e bnkMm, başımı ne ybne çe- intihn)ltnn Dorh·olun gord·i 
1 

, 

1lMI lrll OIUJorl zım gelen e!Jlirl~r vertldf. iş kendiıi- - Bak Planşe, dedi. Bu efendiler Dôvınek vlrsem uçsut. bucaksız portakal bah dindigi \stifade · hnkık.ıtrn Liınıktm• 
Diye Atoa sordu. nee Dartanyan tarafından aıtUitt!tnış bu sözleri bana karşı olan muhabbet- Karııyıkada Selımiye ıok.. çelerile karşı karşıya gelh orum. ntıtçesi 

011 
\"ti e\el clorl bın \e bu 

I _ Haluademdir ve ona evveli parayı, sonra ıerefı, ve lerinden söylüyorlar. İçlerinde ~ana tında Dan ı' oğlu z ya, Ha il Artık portakal, mandarina, limon gün ~ irml dö~t bin Ilı .t olnu b ledl-
.- Devam et, llaİaıadene JU110i'· daha. sonra da t~hlikeyi .aatermişti. karşı muhabbetleri de rnrdır. oğ;u 8 yaıında CevdJti döv- ve turunçlar sona ertniş. Bu güzel- ~ enltt :upmış olduğu i leı i kı aca 1_ 

IWI de811kl - .Mektubu kaputumun astarı i- Planşe cevap verdi: likler içerisinde yol aftnası ne ka- zah ed~lim: 
~ 10rdu: çine !altlar ve ete aeeersern onu YU- - Oh efendimiz; ya muvaffak o- müıtür. dar da hoş oluyor. Gittikçe gidesim, 19 zu kasap ve sebzedl re 

t - 8efJrill balazadem tarını.. lacağıtn, yahud parça 11arça dogran- Sarhoşluk yilrüyesim, ve bu güzellifin zevkini yirmi beı dükkan in i 

-
·.aıt..'L e-an•~n,n ' ~- .. ..ıetinl .. 8 Diye Planıe cevap verqi. ntata raıi olac•tı..m; vucudümil lok- K ·• dd d f . 1. d h k . · ı· D" rt 1 AIQUl ~c~---- ıH&AU .. e1I eçec aer ca eıın e zmır ı a a ço ıçesım ge ıyor. o yo a bin lira sarfiyle ayet güzel ,<' k • 

Yatan dtlfman)annın iztnihlllini da- Dartanyan ci iki: ma lokma kesaeler hiçbir parçam- manav Fuad sarhoJ o'arak nara bir ,ur ve aşk ~atağı demek daha forlu bir otel, 2 bin Hın h ı , ı 
hn etam, Kardinai ~retleri La Ro- - İyi amma sonra vazifeni yapa- dan lif alamıyacaklarına emin olu- atmış ve zabıtaca tutulmuıtur. doğru olacak. sahneli, havuzlu 'e kamerh eli hfr 
tel aflnabJcltİannın asiliklerine ni- mazsın. k nuz. il ka Dörtyolun Pnyas ve Erzin adlı park, bir gazhane, bir umumı hali. 
Jıa1et 'VVmek 1lzeredir; İngiliz do- - Bli a ~aı:n .mektubun bir kopya Planşenin, söylediği veçbile, mek- 8 rt'l iki bahiyeeile 25 parça köyü ve 25 yapılmtt, on kilometre tnesafed dag-
nlftftlalttml onların imdadına tam sını ona verırlıınız, sabaha kadar e2- tubu o gece ezberlivebilmesi için er- Kemeraltı ctddesılide büyük bin nüfusu vardır. Kaza merkezin- dan çıkan ve muhım bir kısmı ort • 
zamanında yetişemiyeceği de ihtimll I berlei'fm. tesi gün saat sekizde yola çıkması ka- salepçi ot ha banmda Bn. Zebra, deki nufus sayısı dört bindir. Nüfu- len su üç kilometreden itibare 1 d m r 
...a.-'L••ı·n..ı-~1·r·, hau- .ıı:-ebı.lirim u :M. • - Bakınız size net söylemiş- rarla•tırıldı. Bu mesele sebebile tam 1 h ~ -. .. _ ....., au ti ? 'i Bıı. Ayşeyı ağır ıôıltrl• llakı· su bir kaç sene evelisine kadar 8 borulara şe re getirilerek on iki çe 
cl6 Buldnaham bilyük bir vak'a se-l m on iki saat kazanmış oluyordu.; on ret ıtmiıt r. bini mUtecavizken yirmiıer dakika meye taksim edilmi , ayrıca . ulama 
beblle yola blle çılanıyaeaktır· Kar- Demek ister gibi Dartanyan arka- altıncı günü akşamı saat sekizde gel- meaafedtld dölt mahalletiliı aonra- kanalları açılmış, i8tasyon c dd i, 
41Mı hlntterl seemf1 zamanın, da9ları?ın yüzüne baktı. Soara Plan- m~)uıµıımaaı lazımdı. tlan k•t Jaallltct fftoaf tdllffl bat ınfk- çarıı yoUan ve kaldırımlar dosenmif 
limdiki vaktin, ve ihtimal ki ıelecek şeye hitap ederek .ada• ...... aaa a ~.n. kalbi- ~ ,,. ••• tar.ı dört bitte fndırnt{ftll'. ve atatıanmıı • .} anrrın için emme b 
Mnn da in patlak bir eiJUfaldir. etti: ntn derin koşeslnd~ dtık içhı i\fA~ katında 8. Sa ıh ·n eYinde mi· Bize kalır a bu kö) leri eski hu- ma tulumbalar lirihniş, sah hl 
Kendisine rhatsızlık veren güneş bf- - Şimdi Lord dö Vinterin yanına lik his~etmektP olnn Dnı tanyan, Plnıı f Ad l S 1 h 1 8 lekalbevlemelidiı-. Şehı e çe) ı ek a- i kele yapılmış. Lı ledi~ e bh .1 ı 
le ... , .. _ onu da ao··nduru·r. Azı"z halaza- ~idilinct)>e kadar sekiz gün ve ıel- şe~·i bir kö~es e ekti: sa r n ı ı a ı oğ u . l l t l k. 

uuta Ah-ned Remıı, B. Zühtü Ko· at me ufedl v on l\'leı le hemen marn anmı • u me rece · ı 1 1 
dem, iten e ı:Plf1.f ıUvam- mek i ·u 8 gün iester8lniz, hep i on - B ni dini ' dedi. mektubu L ı d hemen "an'-'&llll bir emtin ·ancak ı tıbsal_ u_ıunncuk elektdk te l 
Glaif ıantlliiı .,. IMa mw.a ._. .. ,...._ ll8ltG Vintere •ertlikten ve o da melttubu <r- yunun ıı tflı plinine tarluahltlt ' ~ 
kızkardeşim" bildir. Kıh~la yahud akşamı saat sekizde burada bulun- kutluktan sonra ona, Lord Buklng- cttıtındeı\ 1alcınl•nu9bt. mahalle itibar edilme9i ralzdir. Bun ba lamak uzer<' uulunulmu tu 
zehirle mi oldürüldüğünii lıatır1a- mnzsan, hntta beş dakika geçmi~ ol- ham için dikkatli olunuz, çünkü onu anketlclUk lar köy kanunundan bade bele- ;. 
ınıyorüm: yalnız rüyamda kendisini sa, on paı·a alamazsın.. öldUreceJtler, dl,yeceeksin. Fakat . bu diye kanunundan istifade l'Orür. Ni- Dort) ol rrittikçe ehemmi~ et lm'•• 
114btıım111 aördüiüme eminim vel Plante dedi ki: hUSUS cok ciddi \'e mühim oldu~u. ıçln Kıtanuaa tramvar caddeıin· tekim } apılan tecrübeler de iddia- bil- iakin mıntakaaıdır. Merke deki 
b~d"'1ttt.nıın yanlıs çıkmıt- - o halde ~fendim bana bir saat bu sıırı sann emanet ede~~.egıını ar- de Eık ıeh th Rımuan. Sefı• &mızı teyid edecek mahiyettedir .. dürt bin nüfusun bin be suzunu "* 
tını da bllll'sfnli. -!•klnuır~ ~ almalısmız. kadaşlarıma ha bel'\ ermedıın. huttll, rıh ıatlı Muıtıfanan 37 litlltU Hep 1 de muhtarlıkla ldare edı- ka yerlerd ıı bura~u gelt-n \atan ..... 
........... nite enıın olabilit!intz. ~ ll13ınnı olan cümertliğini bu sentn sUylemen için tırnktulıa Ju yanlcea cilik l'ltetile talaılt• len köylerden )'lrnıl birinde köy ka- lar teşkil etmektediı· 

_ llübmmel, diye ~töB batınlı; i§te de töste:rll'ek aeıım wauıaı . tutulauaıbıt. nunu tatbik edflmekte ve kasabaya • • • ·• • 
•Is ...._.n fll11•ın11, Aramis; Apo- np vererek dedi ki: - Rahat olunuz, efentlirn. bana utak olan beı köy müstesna diter- f•ı• • d • 
lralq,. (Apooalypee) aibi SÖE stiylü- - Al bunu, hlıY-di ıureyim seni.. itimnd eni olup olın dığını görec k- .. •t....tt terinde telefon lıeke i \'e mmta- 1 ıstın e vazıy t 
1onunuz "' inci kadar doinısunuı. Lakırdıya dalarun, ıevHelik eder- siniz. lıf911 .. lilttı Ala~bey cadde• kalarda karakol tskllilı mevcud- kudüs, 'i lA.A.) - Tulk 
~rbk bu 9*duba adresinizi yaz. sen, aarhoı olursan, ıadakatinden e- Diye Plnn,e cevap 'er<li. &iddt ltabvecı Ahmed. esrar bulunmaktadır. On kö) dP tneklep l kte 1 bi k 
_ .. .....__ ı. ... ı,.,, bir · k f"l l f d k er açıl-ı,tır. M .. ı kezdekı· be 1nıflınıı1 gı me 0 an r am) onuh ü ~- ~ · şey kalmadı. mın ve sana e ı o an e en inin ba- Yirtni fenah l'itti ten onra e. • satıtken 2 rtam ,srırla t•tal• ... "' 1 ._ .. lınlay feY· (tını tehllkeye koyarsan eeyüd oee miye binmek uzere bindiği milkl•tn· mu,har. talebe sayı ı 385 dir. da bır bomba pat amıştır. Biı ln 

DlJ9 Aıamiı cevap 'f!M'dl. şını tehlikeye koyacağını duşün. İyi met atı dort nala silnnekte olen Phtn· Ba•hca mah ulu )loı1akaldır Se- liz neferi omu • iki lnarillz 
Buua a.erine mltiubu kttıalt, tiilşOnki,pterseninhaianyllzUnden -SONU VAR- .-••••••••••••llnelik vasati rekolte 50 mil)on olup ~aralanmı tn·. A)ni mıntAt cJ k 

knh ... alarak yalKiı: Nobet9. ec~aneler bunun otUE nul onu ihraç edilmek- bir Arap kasaba mda sillhlı bl 

terz 
.... f, ~~~zel Mişon (Mich<lh), Ç J M D j K L E _R tediı-. Bini be liradan on liraya ka- kasaba eşrafından birini o hı fi 

... ~- _ _ Eczanelerin bir haft•hk dar satılır. Doğrudan doiru) a Rus- . 
Oı arkadq biribirine bakıştılar nhet aUnlerini gösterir ya \ e Almanynyn dtl. sevk edilen lıkte likte öldth-mO lerdlr. 

- .ıını•.Mt.1 Şnnn1 tardı s· k cetvel.· portakal cinsini ıslah ve hMtAlık- Zabıta birçnk klm~leri t \lltlf 
~ ...... :...':!: ..... e:.1, 'U;amış • ır mera a cevap. anuum ucw aı. Jara mıni .olmnk için çalışılmakta- mlttir . 

... , B Pazartesi: 
n
,:-... ~~ktu' efebundTiJtr, Jıuo·~tıuzre,...l~ Dün, bazı mün.evver arkadaşlar kutu huzurunda .kendini bir H .. ind ku- dır. Diğer ihraç mevaddı buğday 
..... ...,.. ura ı uı......,.. f ehan kemenlttndı Şifa; l: ... t,ıbtls ve arpadır. Pamuk ekimi on be bin 

i . 1 Miti bn--ı:-· . h )&Sadem dar eye ırelmışler: maşı sanan herıflerden degılım. <;a,et,.aı; TUU~ktt 8. l'lllla .,. 
Bıa en uıı~ınız;_ a - Çimdik kimdir?. 4 - ~en, diplomahdır, diye cahile çeıaelik .. İkiçeımeliko .&luDoak&a hektnrı bulmuştur. :-U başka kimseyı ıaı;::n:e;: Dfye sormuşlar. İtiraf edeyim ki, hilrmet, diplomasızdır, diye münev- 1f. l!'•d. Ay••IWadı till&. Paynsa uğnyan vapurlar biryıl 
r1 ~~ bqka f 

1 
~- buıı{ı bir aralık, ben de dnıundilm: \rere laiıbalılik gosteren adam de- eve Haine kadar Dörtyola aelmez-

ı-.ı& __,... AUll tltse t ~ ... ._ B ki 1 ? t\ • 1 -·ı· Salı: ken sayın lkb8ad Vekilinin himme-
B dan )Jeeerikll - en m m .nen neyım I'• ım. 
~ .. batk8, BMen ta iih . Benim bir adım vardır, bu cihet 5 - Ben, uydurma şöhretinin kuy- ~••eralbada Şifa; ~ır .. tlucla tile her hafta muntazaman uğra-
: d .~rmUftQr. Bann 

0 
ri bır! .• Benim, bir de herkesten okla. ruguna yapı ıp yedi ko eyi dola an 8· f.ttef; ~·••• &.--. Alla.o mıya başlamıt \e Dörtyol bu mühim 

uup ıçın llbtua (Slxtus u n- dıtım, hatta bana aynadan daha sa- sözde kıymetlerden degilim. Çünku takla B. Ahm.ct Llır4 itnfp11atia ihtiyacını a-idermiftir. Şiıttdlki hal-

Dr.Behçet U• 
ÇMM A•ıt.lılalara ,,..,...,l 

Hutalanaa U,30 ._ bH kl6 
d. •,ı- *9bttadl Ah.w 
matbaaaı fUlnda kab.ı eder. ~)'un domuz çobanlığında papa o!• ~ık, ~ ... ~tı.i aynadaki zahirt şeklim gibi bir kıymet değilim. . ltt•f paaa. de duyulan en büyük ihtiyaç güm-

hlau Mlirl O da benim gibi kih· ıs~?ı~m zaman gülüp oynıyan. poz G _Ben Peyami Safanın, yetıımi- Çw,-6• rflk tetJlllltıdır. Üç sene enel, mu-1••--•••••••••• 
~ ıtnaek iltecQindett bir ıun ~- degıştıren deiil, beni sürükleyip ba- yor, dediii muharrirlerden delilim ..... _. ... ...._ &:ıw"' vakkat kaydile Payasa kaldırılan1 .. •AN•••AD•••0•L••u•• 
pa ,.._. Kanlinal .~nıaktan Umı- 2~? deli divane, hazan' mesud ve bah· ve yetişti dediği muharrirlerden de & a.w~ lllWlilllt YellA ...... teşltlllt bir daha D6rtyola nakle-
dinl kasma. İşte bu fikirleri be8Uyett tikiı). ar eden bir benliiim var, bu da hiç deiilim.. .......... Allf; ....,_.. dilmemiştir. 
• adallMiı etle ~emfyecetını ve ... 7 _ Ben; tok l'ftip te aıeml dolan- At,,... Bn tUzden uğranılan ildısadi 
""8 Mit •1lemek yerine şehld ol- Son~, tl~üncUsil bqbyor: dıran uiladelerden değilim. mü•klllt Ourlnde dunılacık ehem-ı·---ı11-~S;;1;if;ir•1 
malt tercih edecetfni anlarsın. ... Şu 5ım~ik atan adam! \"ani sı- _ Fakat ben, fakirim, diye aleme ,...,... miyettedir. Her vapur seferinde H,,.,. Ra,d;; ÖKTEM 

Dartaatan eımıp verdi: gındıgı klişe altında, adeta aüİilp oy- rezil olan adam da deiilim.. .ta =~ndan::::;. ~= Pa1aetan bir memur eelbedllmekte .,__. '91ill - _... 
..- Peklll, ben Bazenin gftmesine namaia, güldürüp bota sitmeie Şu htllde ben neyltn?. Ben kimim?.. ... n dolaylllle açıktan bir mı.,.f a • ,._dl ,. .... ÇAllÇM 

raıyun, fakat bana da Planıeyl ve- mahkOm ve m~bur adam t Galmeyip lıl\lkkak ki ben, benim .• Fakat bu-•••ı• .. !!:*'!; meydan birakılmış olmaktadır. Kıt . ~- ... 
rlnlz. Mayledi bir g1ln onu bastonla de gUldürnıe~ıifn, bazan rast&'ele, nun ıfta veya tarifinde tle benim h~ CIMMI: zamanı yollardaki boıtıllluk itlba- lDAKf.HANF-11 
d9tetlk bpı dışarı etmişti. Halbuki muhterem sehırcilerin nezih buzu- iıtemedliim bia,ey vardır. eroi me l'ı•ınlta• ......._ .._.,.. rte l.lltly&l' öltınan kllfet bir llat lt•ir itJMI .,._ ..... 
Plan19 bunu hiç unutamamııtır, ve runda ~em aalaına, hem de sillmenin l:Mmliyen birşey... ' Wa C....,.. ....,1110• .. ._ faılıra çıkttlt flbl blit ıranıer de C.lialk flltlli ..._ ı...-
'bftde dola'1. elftıe geçecek her in- en kilçük teterruabnı aöstermeie lklı•ı•ılll&tı .. ııı•·"• ..._ imltlamı kle 11ımektedlr. Ttlpalı l..ıt- AMADOLU 
tlkam fırsatından istifade ederek t11ahk6m zavallı adam?. Bu da iiq !.. Yl!dıl1m pylel' matah mıdır, . bir •• 8. ,..._ Dörtyol, Pa1utan çok dtha mu- 'l elelwu l"6 • ,.... k.a.nı: 
Gl0nee1' kadar utraşacaktır. Turda- Evet, ha1.ları da var, ben kimim?. dalkavukluktan, ınnun btr ~li~~a- -;ı;..-.- him htr tlUfl mı,.ett11r. Ealt:I teş.11----..""'!"' ..... Mıılııl ............. ._.. 

ki itler nuıl ıfıln kendi işlerinizse ı - Ben, arkasından küfür maka- cl!t olmaktan daha kıymetlı mıdır, C..arı. ldllba Pan* lftUHta lfltum his- ÜW ..... . 
~er de benimdir. a 0 hahle ralan işliyen ve burnuna kafa tutu- hayır, hayır! .. Fakat ne de olsa.. ken- .... .akla •W.. g ,._. ee41tmı~ ile DörtJolda tam satı- \tJJlll lt .. tlM IJllll M 

'il rl ... ::.:ı di"-1 rta ı- ... _ ... ı., - ......... k .. a ~ Ee.... "--•- •...-Plantenfn benimle birlikte Lonarada lan muallim -.uim.. m 0 ya Aı.u.uı.maıuıg-ım, ..-:ııı ıa- ..,.,,.... lltre'H Mr slmrGk bqmetnurlutu 
lnıımımut olmuıııı ve doiru oıarak, 2 - Doğruyu söylediii için, ilnll- men teselli edebilir.. lttefp..... Mlll 1takbtda1tl tlddetlf ihtfyact la._. ........ ._ 
l.ondon, air, if you please, ve My mas- nin bafına edeli• kelimeai takılan Ç'6nkil bent ben olmakla haııtını ,...,,____ 4a tak.ıtr eJllllıtk ll!ımdır. Dört- •Mil• '-«nd 11 .. 
ter, Lord Dartanyan, demesini bildi- adam d.Mrilim.. bulmuş adamım.. İı'1na ne kulp ta· rı•ı•l•.. ilMll. Kattı•.. -mıtar bu idareye lüzumlu bina- lt-... ~~~ .. ~-~--~-,&lııı,.a -• & U.Ll K, , ... V t-a- ~v A~A»Ul. l&ATllAA»J!ıJM 
..... dtlflnerek onun seçilmelin;i rica a - Haddini bilmemeeiaden iltl· karl•raa taklınlar; IMn, Milim. --~ ~"' •• _... lan kendi keselerinden yaptnalt dlı 1 ... 61, ... IWl'ID ....,........__ B Jr,.t an.da All'I. • .-.,, .. ._ --un. u 1&7ede -1dip ıelebilece- fW• ederek, berklmin llelAbt w d· · Çim4w ~~ ıb;D.Jiltr vı ~IT•tl ve-ı .. _________ _ 

--., --



Manisada Atatürkün TrOkyada giil· 
h k l • k cltl k yağcılıfı ilerliyor ey e ı re ze ı ece • iL# .. ı·ı , ~ . 

ır~ante ı yerıerue ,,_ 
ynelmilel şöhreti haiz heykeltraş- toayonlar açılacak 

la d b• •• b ka Jd Edirne, (Anado u) - lsp lr• r arasın a ır musa a açı ı. tıldaran 1935 de bqhyao rül-
yak Şefimiz Aaa&tlrldlla maladad bir miiaabak açalmu cülik prclımları Trakya riilcü-

anıb kararlafbralmıı ve maketia .... leriai Olduta kadar yerli halka 
••ila. ( Humıl ) - BIJlk ıırlaa... için anıtın inıa edi· da •vindirıaittır. Karaağaçtaki 

1-fe bir tükraa amileli ol .. lc ltceti yeri• topotrafi haritam eptm• kursunda pratik den
li.re •uzzam bir uaba ,.. ile etrafınıa fototrafları ve M• leri aramaa ıülcüiük "- ilive 
...... tetebbla et•itlerclir. aİUDI• baauıi vaziyeti laakla .. 

ufalt Atatürk belYan da 11.,keıtrqlara •aJGmat ıöa- edilmııti • 
lılıll'İIKle Parti ,,. Halb.i itti- deril•ittir. Bu lene ilk olarak ve bol 
.U.cle. fi•dilri belediye bia• Saa'ıtkirlann bamrla1•caldan miktarda zül veren l'iilbalaçe

.. ~- ,_, .. rekzedilecektir. &. ..Utlere ••kab·ı keadalerine sinde Kızanhkla ıılyata aataaı 
~ bi._ Huıaai Mabı... biaer lira verilecektir. Muratotlu, Lüle bar gaz kaza• 

latlll alıamıştır. Abıde Miiabaka •idcleti EylGI ıo- 11ndan kendı taktmlarile davet 
llİll be,..lmilel ıöbrlti uia aa olarak teait edil••t Biria • oluamuı ve i•hıurlar müdür
~ büJiik lae1~eJtr.. •U1Dda citetria ipticl-nda G~zel Sı· lütünce her tiirlii kolaylıklar 
..Wut bir maket ... -. aatkirlar Akaclemiliade ba11r 

ı-.tar. baJua_.. Uıt••iftir. röıteri1-ek çok muvaffakıyetli 
lluia ballanı• atuıaa br11 Maniaada J•pılacak ola11 abi· neticeler alaamııbr. 

olaa MVJ'İ ve ll)'J'laını ifade de, Tilrkiyemızio ber tarafında 23 rüa ••umi müfettiılitia 
eclecek ba aaıt içia g&zel mew.at olan anıtların • büyii- miAfiri olaa uatabqı, Liilebar
-·atıar alcademiıiade l.taa- ti ve • 1öıteri1Jıai olması içia gazdaki Kırkataç lcöyüae dön
W .. baıu 8. Salih Cimcuzua lliçbir fedakiıhktu kaçaaılma· miiftür. Gelecek HDe orada da 
....... tı altıacla edipler jirıli. racaktar. .. bir ,Wcüliik i•ta•1•• 

••ketiaia huarlaa... Maa 11 Atat•lr anataaı yap- T 
• AlmıayanıD büyük -·at- ••kta belki biraz gec; kalmır açdacakbr. 'l'akJahl• lıpartala 

......... profeaör Herbert br. Bu l'•Ç kalmayı telifı ed.. brdetleriae b• tarilai kaynatın 
~..tlıiiMlııa ile profeaör te.lbe Ye cek •• ıiikraa borcunu • bü· Trak1ada tekrar uyandırıl••· 
,_ H,keltrqlanaclaD Po- Jiik bir aaıt yapmakta batar· anclaa itilrii •• kadar tepk• 

ile DiriYiyer aruında •11 olıeıkbr. kir etle&. ucl1r. 

Mersinde 
MOtlern bir ~ocala 

~uvası 
U-•ia, (Huausi )- Meraiode 

ve babaların biiyük b r 
yacını lca şılıyaa ( laa Yuva) 
ük fedakir&aklarla burüo 

alliiik yuralana la ~- •· 
e p1iaifo 

Küçüklerin Sard gezintileri.. 

Al.,.,. . S.lilıli illıOlaıl ,,.,... ö,,..,,,,.,,,.,11. Sıırtl 
,,.,.,,.,.,,., Wld1*. 

Alqelalr, (Huuıi) - Alaşehir n Salahlı .. ldeblerl talebeai, 

'-tlara•da Kiltür iıyırlan o duğa halde Sard barabelerioe bir 

aaiati ,.p•ıtlar, ıltifadeli etüdlerde balaum ...... dar. 8ta ziy•el• 
_,. Salibl talebeıi de A aıehire ıele ek bir ıaiati yap

_.._.._ 8Jra ilk ok.ı.da aiufirler f81'efİDe bir itle Jıemeti 

- Ayeiında 
Lilı ,,,a,ları 

A,dan, ( HuH1t ) - lldaci 
devre lik maçlarına bel hafta da 
dewa• .......... lpOr 

l'•l .. difincle• Karap11ar lliik· 
•ea pıip •IJıa." Sölie • Ç ne 
aaaçaaı ela Söke takamı J.2 ka· 
zanmıttır. 

H ılkevi alouada açalı• bob 
denleri çok alik, ıörmiiftiir. 
Kısa bit zamanda birçok ıenç
ler ,.tiımiıtir. 811 laıfta dera 
alanlar bir ıöıteriı müaabalcu 
Japacaklardı .. 

Ilgında eski e ıer· 
ler bu .-anda 

Konya, ( Huıuıi ) - lltının 
Ç fil nala yesıne batb Balyıı 
köyü civarında bir tepe üzeri .. 
de tarihi aaıtlar bul•ıamuftur. 
HJse17in isminde bir adam bu 
mahaldeki tarl sında yiptıra· 
c•ta ev iç n tq arıyordu. Hü
aeyi n bir metre derinlikte tq 
balm.., açdıa ,.rde iki tat 
meydana çıkmııbr. Ayrıca ya
pılan bir kaZ1da iki tat clalaa 
bulanauftur. Burada tat ve 
kireçle yap1lmı1. bir metre cle
rialikte temelin ba'-ciut• ar 
lqalmııbr. l.rın bepti tarafı .. 
.... ,.,i.de tetkikat ,..,. ..... 
br. luraclaD ~kan ~ 
üzerinde ••hlcO:C yaz lır • r• 
aiml• nrclar. Balunu ba k.,-
.. tli eaerlerin elki z, ... llit 
old•lta ••IAfılm ıtar. S.. ... . 
ı. tetkik edilmek U-e •ilzeJe 
..U.Cektir. 

A,dında 6a.a ilıti,acı 
Aydan, (Huıuıi) - Aydıa Zi· 

raat Banlra11, Ôdemiı beledi
Je Buhaaeli•dea laerpa baı 
ptirtsek ldloaa 3 karaqtaa 
halka atbrma ktadar. Bular 
••tar levhalar ........ twte-

ı.rıa kapla betoa tlepocla .. ıc .. 
laamatctaclar. Banka ewı... ka
dar biç bir ücret al•adaa baz 
a&aclefllelrteclir. BaakMı• bu 
t11ıblllrfi A,tt ........ ,. .... " 
p • ks arailaakta• --.. ... ,. 

Mayon 
yanardağı 
Şiddetli bir lı11r•hti 
arala leoerana 6111· 
ladı. Hallı tl.l&ı•t 

i~indedir 
.. illa, 7 (A.A.) - ... ,.. 

yaaardata ııddeth bir lalreketi 
arala birlikte few,.. batı. 
mattar. Bitin civar kivlerin 
üzerİll• kıv ıcımlar ,.p.akta
dar. Halk deb .. t ıçiade evir 
ri ıi bır•kırak k=tçı .. •t• bat-

... .1 

Bir hava hücumu karşısında 

Londranın yeralb yer
leri sığınak olacak 

londradaki 3,5 milyon nüfasrı11 
felıir haricinde bu unan koruma 
sahalarına nakli ancak 72 •il· 

~ atte kabil olab.lirmif 
laıiltere, harp teblıkeıi11e ıi· vardır. 

raıet ile mioi olmıya ç -ılı,ırlcen Şebır boşaitalı kea allali aile 
~ir b~r,!> olursa ka~ıı koyma;c itibarile mi bır araya toplu· 
ıçıa 11lablarana ve mu 1afaa ter· mo.lı, yoksa yaı itıbarile ıai? 
ti'-tulı da en ince teferrüabaa Ana, baba ve çocuk. ltiiat 
kadar ve unki muhareb~ he- ailenin bir araya toplaa•a11 
~en )'arıa oıuyormut ı bı va· tüpbeı ı ki, llerkeıia iatecliti 
~ıyet alıyor. Ba aracla, batta bir şeyd r. Bu kayamet ailoiD
aaıe defterlerinıa bile laaz1rian· de berkeain, ıevdıkleri ile be-
dıtaaı, Y•zmııbk. raber bulu1ama11 arıa edilir. 

Geçenbrde b r l.ııiliz otomo- Fakat, erkekaer o bir yaaa, 
bi&ci.,, hava laücuma ... aıında lcadrniaran bar yana, çocu~n. 
berke~. otomobille ~çıcak bile pnçlerin, ıbtiyariann bepıı ar 
oha~ ~u Ü • ... hırdekderın Londrı re ayn bir yana •Jr! ma• da 
barıcane bar aaatte çakamıyacak- korunma ve iate tedbirl•iai 
larını heaap etm ıtı. Bu zamaaa kolayla, ıracakt r. Mcıeli bır 
kadar da dii,mu taY)'areJeri ka•p a yaıaaz çocakı. 1 ...._. 
tehrıD iizeriae plıp bombaları 
yatd.rıcak va ı dec8Jcti. 

Loaclranıa, bava bücmuna 
br11 •iidafaa tertibtıta ile mer 
pi olu komisyon ela ba aıti
ceye varmıftır. Dıbı ince yap .. 
lan bir lauaba göre Loaclrada
ki 3.S milyonluk aüfıısua "bir 
haric:iadeki koru11ma ıabalanna 
kaldi iti• tam 72 11at, yani üç 
gin llzamdır • 

8'a ..... plı beraber ,.birden 
50 mil upkta yapılacak olan 
bu kor•n•a aalaalanaı• plla
lan da haz rlaamııbr. 

Londraa• hangi 1emtı.iade 
1d balkın haagi 11 hayı ve 
•• vuata ile aaldoluaacıtı te .. 

bit eclilmit. aakil ••thlua ara .. 
. Bat 
dıaıua 1•••* _. 

••Y laatlarıaıo baz lan laalkı 
ıebir d tına taı •aJ•• baıı. r. 
ela zılairli pz bo•bsduMD
-• ..,. .... k elarak kul· 
leqılmaya tabıiı edilmiıtir. 

Ş.mdılilc Loadraqıo 1,5 mıl• 
yoa nufaauau .c.orutaak ıçıo. 
•aldolua.,.k .... ._.. pıiaları 
bütl11 t.ferriaıiJle bıtırihnittir. 
D.ter alaalana miitemtaim 
plial lz .. •d• afrqumata .... ........ ,. 

Loadraclaki Okaford ve Ke .. 
brıç kollejleıi harp eaıı .. ada 
... ltane laaliae km ulacakbr. 
Budan bqka, ıelaır civanada 
aeyyar hastaneler kurulacaktır. 

Yalnız balledilmit bir mes•le 

la1D1fbr. Auer v~ po.&a 9'UV• 
vetleri halka yardım etmekte
ti r. laaanca zayiat ol.ap olma
dıta NÜZ bilinmıyor. 

cak ve orada ıcorunma we-~ 

itleri yalnız çocuklara ıör• ya· 

pd cakbr. Bu da, ıfia teQiJi 
demektir. H:tlbukı. icada.. .. 
kek, çocuk ~enç -.e ihtiyar •er 
züıweden bulunan bir k .. ptı 
İM ııler, baıolana hekıi• aılre 

ayn tekilde yapılacata itill, ela 
tılacak, o aiabette el taUmk 
ve o niıbette fazla .a. W. 
nılacıkbr. 

Moaeli. b6yle olana. il• 
kampta bir lcacha clolctera, bir 

çocuk doktOl'9 bW.amaa llzm 
gelecektir. 

Çocaldar veya bdınl• a1r 
kamplara alıadıtı zamın ile,, 
b . tRCtk 
b11d kadiD ioktona .-... 
mak t<ifidir. 

Diter taraftan, ph · r 
•• •tak havada korlllllia 
tedbirleri alıamcea, ıelaar ~ 
liade de ııfıoak.er ,,. dijer 
tert bıtıD yapumaaana de.,.. 
ed lmekted r. 

B.a •rada, .,,.. bmar .. •ı• 
bodrum kabnıa gayeı ailel w 
büyük bir ııtınak o&.catı aala
tılmıttar. 

S.raeloıaunam bomb.. .. _. 
lan, LoadraoıD miıtakbel laa• 
miiclafaaıı ıç n, bjr öraek • 
rak e&e alıpmalctadır. 81,lk · 
ıebrin bava bombarcla ... ma 
kartı müdafaası, •ncılc a. .. 
loaa gibı bar örnek ıöz öal .. 
tutularak kararlaftıralabıllr. .. 
it iç n lnıılterf, Bar~l•adu 
maı6mat aldıtı I' bı, ,_..
tetkıkat y pbrmıya da bir heyet 
gönderece.ct r. 

muıtu. geliyordu. - Evet GOler, güzel!. namıyacağıru da dflşOıaüyonun.. <HZ-
Aradan geçen ıu uzun zaman ba-ı Güzide, bunu anlıyabilecek miydf T Bahsi dejiftirmek istiyorum: terinin sıcaklığım bir tabloya vere. 

tından esen bu feliketten sonra, aca- Heqey, eti ve adalesi ile ölçen bu - Şuralarda tenha bir yer?. bilseler, buna muvaffak olacak l'eıı-
ba, Gflzidede o nisbette kuvetli bir zaif kadın, ona yaldapbDeeek mf. -tete.. Bak, ıu çınarin altı bom- sam, yegane f&)leeerini yaratmıo 
aksOlimel, bir toplanma ve dütün- ydi?. bof.. Neden yorgunsun Aferide abla 7 olurdu. 
me olmut muy.du?. Bence, hayır!.. - Ben mi?. - Sen benden çok ince, çok gtbııil-

1 Zavahire bakılırsa, timdilik öyle.. Babamla epeyce pride blchk. GUlflyorum: sin yavrum, diyorum, buna emin fi ... 
Fakat onun kompleksleri çok kor- İkimiz de ıuıuyoruz .. Bir aralık ya. - Yanlıpn yar Güler, yorgun de- Utanıyor, yüzünü avuçlannm tÇi-

- 69 _ kunçtu. Bazan en Bakin bir yaz ha- zöme baktı: filim.. ne saklıyor: 
. _Doğru amma, ~ ~ '- •aaım karartop ortalıgı kanftıran - Ne düşünüyorsun Saime? Başı önUnde cevap veriyor: - Aaaa ... Söylemeyin böyle riea 

ladillllJ9 ,.p.bld olmak keJfıye~, . sinin verdiji intiba ...ur 11- deli J&imurlar gibi, en tabii 1a- - Hiç baba! •. Epeyce toz savrulu- - Gözlerin dtlıOnOyor Aferide ab- ederim, söylemeyin 86ylemeyin.. Ben 
MlıUdzin alnına yaz • mum~ halde çok iyi.. ~ alda, hesaba hh} gelmiyen yor yollarda ... Şurada çmarlann al- la! .. Çok durgunsun.. bilmez miyim kendimi? .. 

- ;;, t bana da öyle •eliy r 7-iatldadmda idi. tında biraz otunak. Epeyce yol ytı. - Belki.. Gülerek '!'Çları,nı okfll)'01'llJD• 
Gane1mae ordum. - mw: gayri ihtiyari fUJl)an ~ınee, lllellele henOz halledil- rUdOk, yoruldum.. Yanyana oturuyoruz. ÖnOmüzden Uzaktan bize bakanların buıları 

dMnadı konuf\\Vor- . Ve .• m, dan ~ Qlıdde ui kfldı._ on- - Fakat misafirlerimiz var.. akan, dijer aiaçların altında biriken hafifçe Jrtllilmsiyorlar ... 
b r aormamış- il&ve e~;ut olsalar barı.. ~-~ ı>otaJn çö- Tam bu sırada Gflleri aörflYOrum. blababktan bize doğru bir yıjtn ha- işte geliyorlar.. . 

ve W başkalan - . h k"ki manası şu idi: Şimdi Gtıdc1e Bana dotru geliyor. O artık gQJıden kit uzanıyor. Herkes bize bakıyor gi- Onların dönütünü ilk srören G~ 
• he b~ gibf. Bu ~ümlenı_n in~ ~u güzel eserin· bU~ı *••ı~ ~ ve 1 rttne ajırlqan ve olguiı)afan bir bi .. Çok benziyoruz da ondan olacak.. oldu: 

0 n ı m n • vermemttlerdf G~ı~e, talih aklanı başına fÜllilYOJ.'WD, ..._ 4'RI .._.. de dl- gen9 im oluyor.. ince vOeudOntln Ayni diiıOnce ile Güler başını bana - Dönüyorlar -dedi- dfliüq ne .sa-
tesaıdllf bunlar!_ den ıstif~e etse, bu garip, eerarena1a eldu ki. ahenkli hatları, pflrfluüz, lekesiz ve çeviriyor ve tatlı, beyaz, ipekli bir man olacak? 

lince, ~ Jasa bari.. esele burada idi: olmağa, aevilmele ~ ._. ~up)r. cildi, gözlerinin için~n sO- gü-l~t hatasız dudaklannda toptanı- Bilmiyorum Güler emin oı... 
tefkil ediyorlu Evet, bütün ~- biyesi temayül- rın ve ayni zamanda y~~ .ztllen tem~, ka.1ıdsız bakıflan ıle g(l- yor· - Butada mı kalaeUlar? .. 
m koluma girdi ft ~u kızın ~~; ~gös~ren zaaf· dinlendirmek IAzımdı. Onun, ......, tlfıl 'b1r 1m ! - Nerede o saadet Aferide abla?. -:-- Henüz verilmiş bir karar yok 
· fleri. ~ · · · dürüyo.rd Aya· başka bir ruh şefkatine w hünnı ""* ~ Gtıer geliyor, ben onunla Ne var Gfllv? galıba!. 
· 

1 
lan hepimizi düşün k u. f 1 "bt" cı vardı • hft ŞG. QtlnkG d1zlerilil atn- - Ben size benzer miyim biç!. Bu - Abla!. 

eni teni • i7.ıun kaJmuJ istidadı ço aza ı ıya ·. . ,_ imkin var mı?. - Ne var Güler' 
olaa GOzid ortade iken nedamet- Bu adam, hır yan hasta idi. 4l8lın\ iıl..ı.&1 • 

ouıcıum ., t ..a-.r ? Fakat Trende dinledigim fikirleri ve ba me lııalrar-......., .,......, dikkatle yUzO- Halbuki bu genç çocuk, benden çok - Bı1ey söylesem .. 
sonnaK aerektı.. nsan, n1U nasıl bana anlatm14tı · . . . . . ..., -.ı: başka .• Şöyle, boynunu ve omuzJannı - Söyle yavrum, benden ne .... 

b 1 rdu ?. a kadm A7111 hareke fstanhulda fi.kırlen anlatırken gösterdiği h~ye. - ~ Iİlliıl-41ı18 mi Ated- a6tib'orum da, en a11zel bir kız hey.1 çekinecek.. ·~ 
~illin.em -uecııım- olmaz!. kra la e arlD aleve tut- can ve taşkınlıklar, hep bundan deri dt' Rh1a keli ~ bundan iyi bir mQCle1 bulu-
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Amiral Nelson ~ 
~ 

Bir ihtişamın parlak destanına karışan aek. 
• r! 

26 Nalclerle·•:. Ktimi Oral 
Ressam (Domney), bir iltifatın Reı:ısam Romney, dostunun yanına baltalamak hıtemi~ti. 

ifadesi olan bu sözlerden ziyade, gii- yakluşmış ve büyük bir sevinçle: Romney, dostu Çarı Grevilin bu 
'Zel kadının yola geldiğini anlıyarak - Bak. Grevil bak!» sözleı-inden kızmış: 
son derece memırnn olmuş ve hemen Demiş ve güzel Emmaya bakarak - Deli misin? 
~Ol'nlUştu: iki aydan beri yapmış olduğu kıymet- Diye haykırmış ve müteakıben de: 

- O halde, teklifimi kabul edi- li tablolam1 örtülerini lıirer birer - Emma, gel de bu centilmenin 
yol'suııuz? kaldırmağa \'e arkadaşına gösterme- hesabına olarak, berarber gülelim b 

Emma, hiç düşünmeden şu cevabı ğe başlamıştı. Diyerek, güzel kadına seslenmiş; 
verrnisti: Çarı Grevi!, hayranlıkla tablola- fakat o, Çarı Grevilin sözlerinden 

- Evet kabul ediyoı·um. ra bakmağa başlamıştı. Bu sırada müteessir olduğundan, çıkıp gitmişti. 
Mfü~takbel Ledi Hamilton, doktor ressam, tekrar Çarı Grevilin yüzüne Ressam, bu vaziyet karşısında dos-

( Graham) m şiddetli protestolarına bakmış ve sonra: tu Çarı Grevilin yüzüne bakmış ve: 
rağmen, hemen 0 gece; bir vakit - Emmanm Yüzüne karşı söylü- - Sözlerinizden müteessir olmuş 
kendisine ~ifa verecek diye Orad yorum, san'at hayatımda bana çok ki, .Allahaısmarladık bile demeden 
Nelsoııu ilk defa gördüğü mahud fay?alı oldu. Onun güzelliğini ebedi- bırakıp gitmiştir. ~en bunu anlama-
klin'kt k •tmı'st.1• ı 1 leştirmekten duyduğum zevk, çok hyun. Otur da, evıne kadar gidip 

ı en çı ıp gı . ..• b.. ··kt·· H k . . . .. . 
t • uyu ur. ayatımm bu sevinçli endısını goreyım.» · 

'* " . .. demlerini, hep ona medyı;•num » Demisti. Ressam Romney, ertesı gun, me- · . . · ' · :-. . . ı Demıştı. Çarl Grevn yerınden fıı·lamış ve ai daire~inin vanıbaşmda hır ev · ' 
k. 1 E. oturt Emma. bu sözlerden kıpkırmızı yüksek san'atkarı elinden tutarak: 
·ıra amıs ve mmayı oraya - k .1 . . A B .. 

1 
k 

t ~ ı eın mıştı. Bununla beraber fevkala- - u guze adını ne zamandan-
nruB!} .. u ... k , tkA t k d ~ 1 ha de memnun kaldığı, yüzündeki ala- berr kendinize mal ettiğinizi daha 

uyu · san a ar. ar ı ara ıg - ı tl d b 11. 1 t ı b .. l · · f ı · · · . . b 1 t me er en e ı o muş u. eve ana soy eymız şıttığıme göre; 
zmeyı u muş u.: d d k 

1 
Çarı Grevi! ise, yalnız alakasızlık şifa perisi, doktor Grahamın yamn-

Aylarca mesaı o asın an cı m - .. . d 
1 

. • 
-ht 1 'f gostermekle kalmamış, aynı zaman- an ayrı ah, tam ıkı ay olmuş .. » 

nm Romne\' Emmanın mu e 1 d n· k • . · ' . . . b .. ..tm .. a da: ıyere , ressam Ronneyın Emma-
ı .. ozlarda kı tasvn·erını uyu ht ~~ 1 - Sizin san' atınıza Emma ne ila- yı ne vakitten beri inhisar altına aldı-
~aheser denecek derecede mu e ve etmiş oldu ki?» Demekle; ressa- ğını anlamak istemişti. 
tablolaı· yaratmıştı.. . lmın, Emma hakkındaki kanaatini - ARKASI VAR -

Yüksek san'atkar: modellıkten 
başka birşey istemi~·eceğine dair 
l·:mmaya Yermiş olduğu sözü arasıra 
unutmağa ba~lamıştı. Glizel kadın, 
· ma rağmen kendisine çok merbut 

lmış ve ressam arzularını yrine 
et irnıekte ku-.ur etmemişti. 

Pariste yakalanan 
dolandırıcılar · 

Romney güzel kadına baktıkça, 

hayrnn~ığmı saklamağa lüzum gör- Bir 
memiştı. Yavaş yavaş: Habeşi, Cenevrede Negüsün mu

rahhası diye tanıtıyormuş .. - Allah, beni me~ud etmek için 
ı-><' ıti yaratmıştı'!·.:. 

Tarzında sözler sarfetmeğe başla- p 
mı:-jtıı. ara kaçakçısı sahtekar Noter, hep uy

durma murahhasın adamları imişler 
1782 yılının Martında, hava çok 

gli;,,elleşmisti. Emma, ikametine tah 
:.is olunan dnireye döıımek üzere ha
.rn'laıımağa koyulmu~. ressam Rom- . 
ııe~ de, fırçalarım toplamağa baş

lunıı~tı. Bu sıradıı kapı çalınmıştı. J 
Humıı , J.Jınmtt) a )JakH1°ak: 1 

Aft'tmzı l'icu ederim .. > 

Demiş, kapıya bakmasını gü.zel , 
kadından dilemi~ti. ı 

Emma, ıslak saçlarını çarçabuk 
J, uı·utnrnş ve l.ıaşını l>iı' peşkirle bağ

latlıktan 1'onra. kuı.nya koşmuştu. 
}t;ınma, kapıyı açınca hayrette 

kalnııloltı.Sir Hurriııin eıı yakın arka-
da~lar;ndan Çarı Grevil gelmişti.! 
Güzel kadın, onu görünce put gibi 
ılurmustu. 1 

Çarl. Gre\'il de, güzel kadının kar- 1 
~ı~mda şaşımıı~tı. İhtimal ki, çok 1 
saydığı yüksek san'atkarın ziyareti-! 
ne gelclij!iııe pişman olmuştu. Ne içe- ı 

rb e girmek ve ne de Kt'ri dönmek is
temişti.Bu ımada, res~amın içeriden 

- Kim geldi? 
Diye bağırdığı işitilmişti. 

Emma, cevap vermemişti. Çarı , 
.Gı:evil de, kapının önünde dikilmiş 
kalmıştı. j 

Güzel kadınla. Çarl Gı·evil, karşı 
karşıya gelmiş oldukları halde bir-1 
kaç dakika tek sör. teati etmenıi§

lerdi .. 
Ressam Romneyin sesi ikinci defa 

olarak işitilmiş: 
- Canım kimdir? 
Diye bağırdıktan sonra, kendisi 

de odasının kapısında göriin"?1ü~~.' 1 
Çarl Grevi], dostu Romneyı gorun-

1 
ce, daha fazla duramamış, yavaş 

adımlarla çeriye girmişti. 
ltes.sam, güler yüzle: 
- N eı·desin Gı·evil? Benim görün· 

memekliğimin yegane sebebi, -Em
mayı göstererek- şu anda senin kar
şında canlı duruyor. Çok meşguliim. J 

Seni 1ıördüğümden dolayı ne derece 
sevindiğimi söylemeğe Jüzum yok- • 

tttr.• 1 
Demişti. 
Cari Grevil, t'essamm elini sıkmış · 

ve sonra: 1 
- Anladım; fakat, yeryüzünden ı 

kaybolduğun şu iki aydan beri neler 1 
yapıyor~un onu söyle?» 

Diye sormuştu. 
Yüksek san'atkar, bir kahkaha ko

parmış ve sonra: 
- .ı:"'c söylüyor:ıun iki ay mı? za .. 

man ne çubuk yuvarlanıyor!..:. 
Diye ha~·kınnıştı. 

Çnrl Grevil, ortada duran !'landal-, 
;relerden birini cekmi~ ve oturmuştu. f 
gmma, odanın kapı:->ı önünde ses çı

ı 
kın·ınadan dayanmıştı. 1 

Lerm Bo_qa 

Franıız polısi, g~çenlcrde 36 
yaşlarında Leon Boga ism nde 
bir habeşi tevkif etm .~t . r. 

Bu adam kendis.nin d p!omat 
oldu~unu söyliyerek, Şanzeıize· 
de kahve kahve gezip harice 
g .tmek istiyeniere ıaiıte pasa· 
port ve hatta ıiyasi vesika te• 
nıin etmekte im ş. 

Ayni zamanda gazeteci oldu
ğunu iddi eden bu sahte d ı p· 

lomat, polise karşı evvela yüıc.· 

Hkten atmış; fakat karakola 
gidince onun yedi defa mahkii· 
miyet yiyen sabıkalınm birı ol· 
duğu nuıydana çıkmışbr. 

Bundan baıka, eviade yapı· 
lan bir araştırma net· cesinde, 
bir çok ıahte haritalar ve bir 
Hariciye müsteşarı olduğunu, 
d ğeri da sömürgelerde çıkan 
gazetelerin muhabiri bvlundu· 
ğunu gösteren iki vesika ele 
geçirilmiıtir. 

-Leon Poga ıorguya çekil· 
diti sırada, 14 Mayıs 1936 
senesinde aşırd.ğı bir lükı oto
mobille Ccnevreye gittı ğini ve 
orada kendis' ni Negüsün reımi 
murahha11 Ahmet paşa diye 
tanıttığmı, itıraf etmiştir. 

Bu entresan hadise bu ka· 
darla d ı kalmamıştır. F.ansız 

pol ıi, Hoga ıın .cıayesirıde, Mıra 

namını taşıyan Aleksandr Bam 
i~minde bırini daha ele geçir· 
miştir.. 1896 yılmC:fa Petrograd· 
da doğa,, bu adaman be~ sabı
kası vardır. Vatandaşlıktan da 
tardedılm ştır. 

Aleksandr Banun üzerinde 
60,000 fr ınk bu . unmuştur. Fazla 
o a rak, B..ıgadı:ın aldığı b .r 

sahte pasapo tta cebınden çık· 

mıştır ki bu oıııın para kaçak

çılığı yaptığıaı ortaya koymuş: 
tur. 

Fakat iş bununla da b it me· 

miştir. Tahıeikat yapdn polısler 

yeni bir sürprizle karş laşmış· 
!ardır. 

Komisrr, Raş Bamun oturdu· . 
ğu lüks ev.ıe araşrırına yap: 

mekta iken. "arşısına seksenlık 

bir ihtıyar çıkmıştır. Bu lhtiya · 

rm kim olduğunu göıtcren ki· 
tıtlar tetkik edılince sabık Pet· 
roğrad Noter !erinden Staviski 

olduğu anlasıimıştır. Staviıki 

de, sahte vasiyetname yapmak 
ile tananmış bir dolandmcıdır. 

Amerika 
Harice aatfığı sildh 
ve mühimmat rapo. 

r unu neıretti 
Vaşington, 7 (Radyo) - Ha· 

riciyo Nezareti, Mayıs ayındaki 
ihracat raporunu neşretmiştir. 
Buna göre, J 1poaya ikinci ve 
Çin dördüncü derecede mal 
çeken devletler aras .ndadır. 

Birinci derecede Brezilya 
gelmektedir. Japonya bir m:l· 
yon dolardan faz'• mal almış, 
bilha11a tayyare mübayaabuı 
çoğaltmııtır. Üçüncü geien in· 
ıiltcre tayyare, infalak edici 
maddeler ve mitralyöz müba· 
yaa etmiştir. Dördüncü dere· 
cedekı Çı n . .;e 523,298,000 

1 doiarl: k tayyare veaarı malze· 
mf' satın almıştır. 

Meşhur tayyareci Redferm ~lmemiş! 

On sene evel Amazon ormanında 
kaybolan tayyareci bulundu . ......... ·-

Redferm, vahşiler arasında yaşamağa alışmış; beyazların 
Amerikaya dönmek teklifini de reddetmiş .. 

Tam on ıene evci, 1927 ıe· 
nesi J;kbabarmd1, Amerikaiı 
tayyareci Redferm, atlas sahili 
boyuaca, Şimali Amerikadan 
Cenubi Amerikaya doğru bir 
uçuş yapmı~tı. Bindiği tayyare 
tek motörfo idi. Bu uçuşu tek 
başına yapıyordu. Onun, ıon 
olarak VenezüeUa üzerinde uç
tuğu görüldü ve insan ayağı 
hasmı mış Amazon ormanlarına 
gittiği, •lçalarak ağaçltk mın· 
lakaya daldığı farkediJdi. 

Ve bir daha onu kimae gö• 
remedi .• 

Müteaddit araştırma netice 
sinde, Redfermin Amazon orma· 
ama inemi yeceği kabul edili· 
yordu. On aenedenberj, izini 
bulmak için muhtelif keşif gu• 
ruplara Amazon ormanlarında 
taharriyatta bulundular. Hatta 
altl ay ıüren bir araştırmada~ 

Tayyaı cı..:7 ııe görii§en mükendi . .., 

bile uetıce çı "madı. 
Geçen sene, Amerikalı lar ta· 

rafından Redfermi bulmak için 
son bır teşebbüş daha yapıl· 
mıştı. Müteşebbisler, bir arka
daş arım da orada terke mec· 
bur kalarak birkeç hafta evci 
geri döndüler. 

Heyet, bu defa beyecanh bir 
h:wadıs getır mışti; lngiliz Gu· 
viyanın n cenubunda, Redfer
m in tayyaresinın döküntülerini 
bu lmuşıardı. ' 

Bu döküntülerden başka bir 

şey elde edememişlerdir. Fakat 

bu suretle Redfer mio akı beti 
hakkındaki şüphevi ortadan 
kaldırmışlardır. Onu, orman 
ortasına, tayyaresile sağ olarak 
düştü!<ten sonra imdat bulabil
mek için günlerce yürüdüğü ve 
nihayet vahşi hayvanlar tar• 
fından p1rçalandığını meydana 
çıkarmışlardır. 

Bir ay evel, Nevyork muba• 
kemesi, Redfernin öldüğünü 
resmen ilin etti ve ıervotmin 
varisleri tarafandan paylııllma• 
ıına izin verdi. 

REDFERMl GÖRDÜM 

Bu karar iiin edild.ktea ıon· 
ra meçhul bir adam ortaya çı• 
kıyor ve diyor ki: 

- Brez.lyadan geliyorum; 

senelerce orada yaıadım. Bu· 
ıünlerde, Avrupa gazetelerinde 
Redfernin öldüğüne dair yazılar 
Çlkta. 

Bu havadiı bana pok acaip 
göründü. Çünkü daha, iki üç ay 
evel, ben Redferm dört gün 
bır arada bulundum. Sıhhati 

yerinde idı .. 
Bu meçhul adamın sözlerine 

ııerkea güldü. O ilave etti: 
- Gülmeyiniz; söyleditim 

doirudur: Onu Guviyanın cenup 
lı::ıımmdaki Brezilya ormanında 
gördüm,. 

- Peki, onun fotoğrahnı 
çektiniz mi?. 

- T lbiil. 
Bir fotoğraf uzattı. F otoğ

rafta, yerliler ıraımda bir be• 
yaz adam görünüyordu. Fakat 
on bir sene evet kaybolan 
Redfermi bu fotoğrafta nasıl 
tanımah idi. 

Bu meçhul adam Cenubi 
Amerikada dolaşan bir mü· 
beadis idi. Seyahatini ve ka· 
yıp tayyareciye nerelerde tosa• 
düf ettiğ'ini şöyle anlattı: 

- Ben Fransızım. ismim 
Rene Alesidir. Ur.un miiddet· 
tenberi Cenubi Ameriieada, Pe
ruda, Brezı lyada bulundum. 
Oralarda maden taharrisi yap· 
tım. Tam bir sene evel, kur· 
şun madeni damarları aramak 
içın Amazon boyunca Guviya· 
naya kadar ilerledim. 
Yanımda iki arkadaşım vardı. 

Bunlardan biri Amerikalı b ir 
kimy ı ger, diğeri de bir mü• 
hendis idi. 

Hanpos Hintlilerin yaşadık· 
ları topraklara gelince, ş:srka 
doğru yollandık. Bir müddet 
yürüdükten sonra, hattıüstüva • 
nın geçtiği mıntalcaya geldik. 
Hararetten boğuıuyor gibi idik. 

Geçtığı miz arazinin kurşun 
bulunması ihtimalı olan yerle· 
rine işaretler koyduk ve tekrar 
Amazon ormanma doğru yol
landık. Bu sırada karşımıza 
Karipuna yerlilerinden bir ırup 
çıktı; bizi çok iyi karşıladılar. 
Bu grubun ıefi bize şunları 
anlattı: 

- Burada bizden daha vah· 
ti bir beyaz var. Bizimle be· 
raber yaşar, fakat adetlerimize 
biç uymaz. 

O, melelc gibi bir adımdır. 
Bütün tanıdığım beyazlar ara .. 
ıında onun kadar uslusuna rast
lamadım .• 

Hepimiz şüpheye düşmüştük. 

Fakat reiıin işaret ettiği H .ntli 
kövüne kadar da gitmekten ken• 
dimizi alamadık. Bahsettiği b"e· 
yaz adamı aramağa bile lüzum 
kalmadı. Bakır renkli yerliler 
arasmda, uzun boylu. z:ay f, 
hastalıkla bir beyaz adam gör· 
dük. B zim cinıimizden o .an 
bu adamın ayağ' nda yalnız bir 
don vardı. Kemıklerine yapı. 
şan yüzünün der ı si kans z ve 
şeffaf idi. Parlak, ö gün gözleri 
yuvalarından fmamış g.biydr. 

Sefaletin son basa.nağında 
olduğu, yuzünderı okunuyordu. 
Y ğh bır tabakanın :.-aphd ı <? ı 

başında saç namn• W.1 
görünmüyordu. 

Etrafana ıarap, keadiılai _. 
ruy,, çektik, hi~ itiru et•iili. 

Meşlım· taıım·eci Reefemı 

Hıntli ıehçesı ile birkaç keli· 
me mırıldand r. Ona lıpaayolca., 
Franıızca, İngılizce 111aller ... 
allor sorduk. Nihayet götıü .. 
vurarak: 

Redfcrm; benim adı• 
Kedfernıdir; dedi. 

Bu iıim bizi pek o lcaclu 
a lakadar etmedi. Ç 'inkü. Avnae 
p:tda olduğu gıbı, Redferm la 
kmda hergün gazetelerde t;alam 
yazıları takip etmiyorduk. 

Redfermi tedavi ettik. O.. 
biraz giydirirek eski medeill 
haline ıokmak iıtedik. Bizi.ı. 
beraber gelmesi için tekliflerde 
bulunduk. Başanı şiddetle I• 
riye doğru sarstı. Tekrar me• 
niyete dönmek iıtemiyorcha. 
Acaba son derece olgun bir 
insaa haline mi relmişli? Fa
kat bunun daha ziyade dımaif 
sarsıntıdan ileri geldiğini çabak 
aniadılc. 

Bu adamı zorla sürü'deyıp 
getirmek için ısrar ettik. Fakat 
kendisini şiddetle müdafaa etti. 

Nihayet onu terkedip geri din• 
mek mecburiyetinde kaldık. 
Yanmdan uzaklaş1rken bizi, 
sessiz sadasız, gözleri ile takip 
etti. 

işte, öldüğü zannıdilea ba 
adam•, biz, 20 Huiran 1937 
aenesinde, yani bundan on bir 
ay eveı gördük. S!k z gü 1 evel, 
lngıltereye gelince, gaıeteleri 
okuyarak maceramızın ~ıyme
tını öğrendim. 

Vesika ile sabit olan bu ha· 
kikatin alakadarları hı ekete 
getıreceğ nı ve za vaJ 1ı Redfer
m in sefaletten kurtarılacaj'ını 
ümid edıyorum .. 

Bütün veıtıkal..ır, bu meşhur 
tayyarecioin Öımediğın me • d:t· 
na çııcarmıstı . T ~ yareciy an· 
mak üz~re Amazon o·ın 'lnl 
rınn v~,. h .. vet (" fT. C>l'(> 



hııtl 

göndermeği taah· 
hüd etti 

~raz etmeditiMZ takclircle ba 
.,.~ki kararan lceabı ka~ 
~~ecetl ve Ga•h•un .ı.cat. 
ticaret 1'anua8•• '" cı macJ. 
deli biikmiin• teW kaa na., .. 
•~lfi olua•r. 19''1 



ATLAS DENiZiNDE 

On iki kişinin oturduğu 
bir ada. 

ANADOLU 

Ölümünün 5 inci A. Haşim 
yıldönümünde Ve Şiirleri 
IOnlar birer rD.ya parçaaıydı 

HiKAYB 
Ulua refikimimen: 

Aralarındaki kadınlar 
orada da boyanı

Ahmed Hqimin ölümiaiiD PiYANGO 
be,iacl yıldöniimü münuebetil• 
Halkeviade hazin bir ihtifal Yazan.· Nurı· Akyel 
yapıldı ve S11ut Ke•al Y etkia; 
Hqimle olan etki doatlutaaua O, başını önüne iğmis düşünüyor, ah)orsun. Hila da kendi keyfine 

yorlarmış. 
Atla denizini• 111kara taraf· 

larıncla 60 derece timali arzda, 
lakoçya ile lrluda aruanda 
bir tıkm adalar vardar. Bu .. 
a.n F•oe adalan derler. Ba 
adalar 28 tmedir. 17 tue1i 
•eakladar. 811 17 adada otu· 
raa ia .. alann H)'lll 20.000 
klfid• ibarettir. 

Fakat ba adalar aruıncla bir 
taDell va dır ki üzerinde tek 
bir aile oturur. S. da Stora 
D mua acluadar. Ba adada ot• 
raa aile 12 kiıidir. 20 melderi, 
200 koyanlan vardır. Aclaaıa 
ekilebil• kaama yala.a ı.s clö
nümlüklir. 

Aile. ba tarlada uld bir 
aaaeyi bozmada• patata J• 
tiftirir1-. 

Burada ,.ti... patatu aile· 
.ıa bealeameai• ucak kili 
19lir. Kullaadıldan ziraat alet
leri arı. •ım• iledwiaclea 
farbızcl1r. 

Aile nili Jacck lımlade Wr 
ihtiyardır. Ba adamın başhca 
moııalai her ya adadaki 
Penpea lnq1anaıa y•martala
naı toplamakta ibarettir. Ada· 
da bta katlardan bialucelİ 
yilklek. aarp ka1alıklan11 tepr 
leriDcle ,.valarıaı kaıarlar; iMi 
arp ka,.tar 200 metre kadar 
,übelır. Kuı ana akı yiiı met• 
..... clelli• clalclıklaruu ıör
•ek laot bir •1iıdiı. 

Fakat ....... c111* r.tlwt 
ba 1umurtaları toplamak llak· 
luaa laaıı değildirler. Kuş aea
liaia kl'ii•i kurataaaıaak için 
aha.., olu IMa tedbir. aile 
arumda ••kaddea bir anue 
aibi kökleıip lcalmııbr. A le 
IOC8klaıma bu -kadclel ... 
ueJi Wr .... , .. kaldqtirirı.: 

.. YÜI ... kadar •••I iMi 
aileclea bir çocak babı••• 
.... iai cli•lemek ilteaedi. Yik· 
•k bir kaya a..riade yamarta 
toplamak içia iple kayaya br· 
.... ırU. ip kopba. Çocuk b
J• luriaclea duize ravarlandı. 
O dakikaya kadar ta .. mile 
•lda ola deniz, çocuğua dür 
••ile beraber bırdeobire ka· 
bırclı. köpürdü, yavruyu •ii· 
rildedi .. Açak deaizleri• -Yi 
bot aklanna gömdü .• ,, 

Ba ada da öteki ıdalar gibi 
volkanik topraklardan ibaret· 
tir. Eni 3 kilometreyi pçmez. 
Tapkı ... I••• denize çökerek 
H iizeriade kalmıı livri bir 
tepeyi Mdırır. Adaam ea yük· 
•k aoktua denizden 196 met• 
re fibektir. 

Topratan lmraklıtı, her P. 
köpiinD dalıah dea•z, ba a• 
da tek bir ıtaç bile J9lifm• 
Iİll• •ui olmuıtar. Aclada 
ulaile la•elc çok miifkildür. 
Kema kayalar aruaa•a iace 
bir 10ld1D bin miifkiilitla de• 
-. ka.-.mak kabil olur. Bu· 
raya diter adalardan ara 11ra 
gelen aaadallarclan afak tefek 
etJa almak için yii• metre Jiik· 
aeklitiade bır kaya üzeri .. 
konmuı bir çalmktan iıtifade 
edilir ve ku111da ıu çeker si· 
bi eıya çalcaıılır. Alınan eıyaya 
••kabil para yerine verile• 
koyanlar ve kuzular da gene 
•knkla iaclirilir. 

AM 11~ burada otwt'tıtılm-dmı baıl.an 

eaki kalmıt det ldirl•. Erkek· 
ler kilot paatalon Ye caket. 
larmı11 çizgili mavi yiin bere 
fiyerler. Kadanla11n elbi1e1i ıi
yala bir rop ve göze çarpan reak
l•d• dıkilmiı önlüklerden 
ibarettir. 

iti• ea 111ılaeak .-old:aıı 
adada evli kadın olarak bula· 
un ~ kadıaın dudak boya11 
bll•• .. dar. Hu defuında 
edaya pi• sandal. birkaç tüp 
dudak boyu çakanr. 

Golt latrim akınta11 ba ada
dan ıeçer, oa•n için adının 

lık J deNc»cl• apta n. .. s 
ve 1•zaa da 12 el.eceden yu
kan çıkmaz. Fakat 11k sık yağ· 
mur yatar ve · hemen her gün 
hava liılidir. Bütün aeyabat 
yollanaclaa uak kalaa Feroe 
aclalm tabii ... ., .... itib .. 
rile ,.ı.11: teaezziala . gemileri 
taralıaclaa ziyaret edilir. Bu 
adalar 1907 de utrı,.. kutup 
klfifleri•dea doktor Şarlcu duy· 
pi..., .. cümlelerle ulabyor: 

•Tabii ıüzellild•e çok alı,. 
imi olu tayfalara• ba adac k
lara ilk 111dıldarı vakit valafi 
tabiat ıüzelbtinin fevkalideliti 
karıt 11ada kendileriadea geçt.• 
ler. S.ılere bürünmiiı tepeler 
inaana dünyanın ıoouaa gelmi· 
ıiz hiuini veriyor diyor •• 

Medeniyet ba adacıklara eli· 
Dİ uzatm·ıbr. Artak Stora Di
ma ada11adan baılca mesku11 
olan adalar eıkiai gibi yeryü· 
züaden ayn yaıamtyorlar. Kü
çük aclaaklar araıında telsiz 
telgraf vardar. 

Radyo makineleri dünya br 
berleriai ba 1111ız topraklara 
ıötüriiyor. Büyükçe adalarda 
morina balıtından 1at çaıearan 
fabrikalar kuruldu. Son zaman· 

ba •dalsa utnyaa bir mubarlarda 
rir: •ı.... bir defa ba adalara 
pkaaoa ban•aa ._ Nlak 
kok._. bir laafta •üddetle 
her •efu alıttncla dayayor.,. 
Diyor. 

Ba adada oturan iaaanlar, 
WltiiD dünyadan uzakta yata· 
daldan laalcle, 1i1inmelerinde 

Bu adalar Danimark.,. aicl· 
cfir. Adalana ae vakit Dui
markalılar tarafından iıgal eclil
cliti malcı. detildir. Halk ıra
•nda dolqan rivayetlere göre. 
•ki Duimarka krallannclaa 
biri11nia zulmiiaclea kaçan Kren 
Kambaa İlminde bir Daaimu
kalı ilk defa ba adalara ka;
mıı yerleşmif, bngün bütün 
•dalarda oturanlar bu adımı• 
aeıli•den türemişler. 

habralarile ıiialediti; iyi hazar- kendi kendine mırıldanıyordu: re mi hareket etmek iatiyol'8Wl?. 
lanmıı bir konferansla, bet ... - Nedir bu geçirdiğim hayat?. Se- fol buradan senin gibi miskin 
neden beri rözleruu çok aevditi nelerdenberi ayni şey: Sefalet, aç- }ere ihtiyaç yok burada .. 

hk, ve ümid izlik .. Günde aldığım şu İhtiyar amflle titriyerek otu :'d 
ba diinyanın rengine ve ıııtına elli kuruşla kendimi mi, karımı mı, yerden kalktı: 
kapamıı ıan'atkirı bir fÜ• •çİD yoksa evde cana, acız !> Diye haykı- - Siz bilirsiniz, dedi, gide 
canlandırdı. ran çocukları mı besliyeceğim? Bu- Lakin ıu benim on iki gunlbk "'"""'·~ 

Haşimin Parise ilk plitinde nun sonu yok mu, yarın• yok mu?. liğimi de verin de ... 
aralAnDda k11ruhauı olan dost- Seneler geçiyor .. Ben hala bu elli ku- - Ne sayıklıyorsuu sen?. 
lutan IODr&lara nasıl kuvvetle.. Ahmed Haıim ruş peşinde sürükleniyorum. Neden - Altı yüz kuruş ala'!'ljmı 
ditiai anlatan konferansçı d• -·-----------•ive niçin zengin olmıyayım? .. Ben de Verin de bir dakika bile du 
di kiı Anlatan.• bir insan değil miyim? Benim de ya- yım burada .. 

şamak hakkım yok mu !.. Patron kabarık portföyünden 
·- H·ç anatmım; bir IODba- S. Kemal Yetkı·n o böyle düşünürken patronua se- beşlik bankanot cıkarıp 

laar ak .. mı, Gymaaae tiyatro- si duyuldu: onüne fırlattı: 
IGDda • zıman m11vaffakıyet - Haydi, kalkın ... İş başı zili çal- - Al bu parayı da defol lf'lt 
kazanan bir p.yeıi gPımete ıi- ·- tsizde aemboaizm• ao•. dı !. - Bir lira daha ısterim. 
decektilc; fakat bilmem aeden yu da 'A doğruau . duyu ve İhtiy.ar amele yerinden kıpırdama- - Haydi dedik ya Yeti '"'· 
bu fikirde• vu pçmit. Sen- on• hulya dolu mizaana me&e- dı bile. Bu sesi duymamış olacaktı. artık! 
mite.dt, Sen aelari kartıaında · ederek tahıi bir kılıta t0kan Hali düşünüyordu. Patron ağzındaki ZualJı ihtiya,. ocGne l>aka 

b O 
ıüpheıiz ki Ahmed Hqimdır.. siğaradan derin bir nefes çekerek uzaklaştı .. Hiç ~ilmeden yürüyo 

ir kahvede oturmu,tuk. siniri•' sı·nı'rlı" ba"""rdı .. Nereye gıdecektı, ne yapacaktı"· •- .. ı · d d • b" B, Suut Kemal Yetkin; b...- ıs• a"11m ıoz er1n e erın ır _ Hey, sana söylüvorum .. Kalk- Ne kadar zaman geçtiğini 
büzila vardı. Oturdutumuz iki dan sonra, aembolizmin •e de• sana ı.. · yordu. Birdenbire ürperdi. 
aaat zarfında iki kelıme aöyle- mek olduğunu izab etmiı, oau Amele hiJi oturduğu yerde dalgın bir rüz~r y· züııe çarprnıftı: K 
medi diyebilirim. Soara kalk· turlü edebiyat devirlerinde ia· duruyordu. Patron fena halde kıza- ~~ :el~'. etrafma bakındı; köprü 
tık, bir müddet yavaı yavq kııaf aeyr•ni anlıtmııt•n rak zavallı ihtiyara yakla tı ve a- n ey ı. Gece olmuş ~er tarafta 

Sembolizm, 1880 senelerine yak ıaruıa bir tek . d" dş.. rıJ pırıl yanan elektrıkJer karan 
yürüdük; LüU.burg babçeıi • me m ır ı. · bete d~tm w ... ..ı 

d "-r Fra d ı aı. a....__ Utan be d , nı n -,e· aga ~ışıyo 
DİD öaiadea pçiyozdak; bava- 06 u nıa a yaya ma.a -.- - a am ·· Bu kadar para Oç dort adım karşıdaki klçük 

d bi --LI L layan Scbopenhauer felıefeaiain a ayuştaraca r ••Çil& ls; var· tav Kaha gıbı mahir sanat ir· benin önunde birçok insan topla 
..ı. u • ... · d b L yam her teYiD bir tasavvur, bir b" le rı d w. n .. ı•, ıo ıe11a e irço" lar bal• .. rbut nazam, Hı,.. ırşey r y~pıyo 81: 1

• 

bipk .. irleri banadır ... olu bayal (illu ion) oldutunu iddia• mi• eli•de laariblide bir mu· KuUl~nın üzermde. elektrikl 
·L • l eden bedbin, urar dolu fel... .ld . süslenmış kocaman bır 
ıatiyar çaoar ataç anna uz• • ve evoc:atio• vaaatua ol· ~.ooo rakamı pınl pınl yaınıuo 

ba•- So d fenia edebi fadeıidir. Derin uuv __,. azan "ta. nra ora aa ıe- •utta. Hatim • cıriiul ... bo- Yavaıııraı yakla..+ •. Baktı. KulO 
b. 'ft' " ı ·ı " d.. bir (ıubı·ectivısme) e dalaa .... • .........- ..,,.~ çen ır çı ı goz erı e suz u. lik tiirleriai bu naza• tekaiti önünde birikmiş olanlar harıl 

Tekrar Jiirümete ko111lduk.Bea boliat .. irler ~uayı bulyalı ruh- de yazmıfbr diyebiliriz. Ruhu yılbaşı bileti alıyorlardı. Hepsi 
de o aari sükuta kendimi kap- laranın tekil büzücü menşurun· .gibi datanık olan bu na11mla zengin olmak ümidile bile bile 
tırmııtam. 5Jkiitıı dağıtmak için dan temaşaya daldılar. Bam... fifu•z meliliai. bıze du7urma· lannı bu zevkli ve en tatlı ku 
b r veıile bulmata çalaearkeo yenler YaZlla çevreli, müke•mel t• çalıtb. fakat aatarab on• yalthırtiı!orlardıele. 

k 1 
-- ıelrilli dbgiia m11rafana mefta. ~ d le d yar am gayri ihtiyari ti 

o ... ZUI o u•u •••S JUg ı.ar a 9A Maab a ol-la· dı". Elıni cebine att~ Bütun van 
B l d d H nu idi. Semboliatler•n elinde •- .. - • iyor musun, • ı. a- ııyordu. beş lirayı "•kardı, baktı. Sonra 

a&. b - d JI. .... mısralar rüya kapılar1nt y y .... mıa uıua en acı •a•m le- Hqimde (Syrteı) lerin aea- nı kaldırarak bir daha 0 -..a-ı.. 

l · ·· t d · af · açan büyalü birer atan anahta• ı-a-ne erı, ınr u rua a ıar ettl· bolizmınden (Stanceı) leria .ıa.. ~o~ alı~ı 600,000 rakamına baJdı. 
im MDe erdir. n oluyordu. Rüya, edebiyata ·ciı•i•• M-.. .HM ikı sanıye kendi kendine 

yatİlft• IUn ....... - 1•• .......................... 
adet ve Det' e ıçerıainde etra
fından geçen çiftlere bakarak 
vermişti; fakat dünyanın hangi 
zevki, baag• anı, ban gı ıaadeti 
ebedi? Her fani l"Y ıibi bız. 
lara ela ebediyet verea ıanat• 
tan bqka ae olabilir? Hati• 
buıüa aramızda yıııy....., ya· 
nn da yaııyacaku auatl ile, 
atrunda hayatı•• isaf ettitini 
aöyliyerek yaadıta IUab ile 
yqayıcalcbr. 

Bunun içindir ki, b•ıia br 
rada ıöyliyecekler m Hatimia 
faai tarafına detil. unataaa 
yani, ebedi tarahnı aid ola· 
cakttr. Haı min uoatandan bala· 
aedildıti zamaa Franaaz aeabo
lı:ımiaden bahaetmemek miim· 
kün olamaz. Oaun uaat bayatı 
1eabolizmle o bdar kayaa
mııb. Göl ıaatları ıairiaia MDat 
anlıyı11aı ve auabnı kavramak 
için umumiyetle anbolazmdea 
bahsetmeyi zaruri ıörüyorum. 
Yalaız aeaboldea ve aabo
lazmd• babıetmedea öıce, bir 
çok a11rlar illıamaaa, .. kliai ve 
ifacleliai · tarlctb ala edbi,.. 
bmızaa taozimıt hareketi ile 
prba teveccühünü babrlatmak 
İllerim. • 

B. Suat Ke .. ı Y etlda prlca 
•itevec:cih oıa. Türk edebiya. 
baıa manzara11aı, ifade bala
•ıada• di•i, t-w.fi ,...ı... 
methiyeler, aaitler; '8kil bakı
maadu arab w aeemclea İllti
kal eden aruz vemiain uzuaı.
pna ve laaalıta•• ayarak ... 
laiyetiai bybeclea b1r dil olarak 
maladıtı karalcteriatik aoktala
naaa bir izahına t•P••tı Fraa
•z MDbolizminia muun olaa 
Serveti FünaD edebiyab•• par
auyea ıürdea ileri siclemedi· 
tini itaret etmiı ve •aYİ ıiyab
taD nrditi mi .. llerle bta prii
tlaü iabat ecl•ek cle•iftir ki: 

eclebiJab•da bütiill bıkıtlar içe bir (clallİcİlme) u•-- nı vererek ku!übeye yaklaştı ve 
çevrilmiş, dııırdan içi•ize ak· 1 -.•lfb. alan kalabalıgın arasına kanştL... 
1 d lt l t 

Şu son manzumeai bu olcmnlH • 
e en pm ı aran emquıa •- • dılmııtar. Hangi millivettea dıvreıiaia aoa bedbia bir .. ,. Şimdi elinde, de~inki bet 

ı ... dar. yerine, küpık bir bilet parçası 
olarsa olauD, her se•bolist ... TAHATTUR Aldı batma areür aibi oldu! L E 
ir Ha,ımin •Göl Sutlan. na• Bir ace• belaçeai: bir MCcad.. timdi ne yapacaktı??. Eve .. ıca 
....nı koydap ıu latayı, kite- Dolduran havuza atettea blcle: Da.. Çocuklanna ne 
bana bir mabdclime 1apabilir: Ne kadar gamlı ba _.__

18 
vakti: Hepsi açtı •• Hepsi de &un &'ibi af 

Seyreyledim eekili bayab ...,.. bir dilim ekmeie hasret çekiyo 
S.. havzahayalin aalanada Balaıın beıazeaiyor mutadel Biled cebine koydu. DaJauı" 

Gök Yetil, 1er WI, • .,... adunlarla evin JO)una tuu... 
Bir akıi milenendir oauaçia claUar, kendisini dört aöde bekli1m 
Anın bana eıcarü aebab. ..... ıktan Dalmıı iiatiiacleki lmtl• Jide. na, ~ ben~ri solmut 
Garp --~iatleriaİll eaerle- Bize bir zevki tahattur blcla, larına ne aötürecekti, ne c1ı·o._.11 

rinden parçalar werea koaferaa• B Bu korkunç düşüncelerle evla 
ça, H şimia tiirlerinde bütüa a aöaen, ıölrelen• .. ,.._ JJlllma aeldL Elini uzattı. Lllda 
-' ki bal d itte IOll devrillİll oı,., kil- pıyı vuramadı.. t-rlden -ı-aa,. .. ı anaın dD atu• IÖy· lik Hatiaai. çocuk atlamalan :r-on•• _..,_~. 

lemit: ö - 9U&ll .. lüm •• ••turmamıı ol· tu. Gayri ihtiyari gizleri 
•- Hqim, demiftir. Ha1a· aaydı, kimb.lir, o, rah11•ua Başı önüne düttü. Geriaia 

ta olan ıonauı aevgiaindea, tat· dalaa neler fısıldayacakta? döndü . .Karanlık Mkaklara 
mia edilemiyen iatekl•inclea Senboliz• hakkında, ••bo- kayboldu_ 
dolayı daima braolak n yan O ıreceyl nerede geçirdi. 
karaDlık görmete alıta•fb.. lizmi hisli Ye hulyah 1ıhıi199 du. Ertesi dntl akpD8 kadar 

Her büyük pirde oldatu tinde •iten Ah•d Hqüa beride serseri seneri dolafta, 
.ibi Haıimde de realited-. laaklaada .c;,liJ0C91deri• bu· du. Açtı.. Evet hiçbir şey vn.ı.....ıı 
•· lardar. Haşimin .. ab ideal Birşey dilenmeie iaeti nefsi 
realitenin bayatıhtıadaa ka9" bir aaat mı? Örnek tabllacak oluyordu. Akfam oldu .• Bir )'il 

••k, ideal, •ahıYJ9l l;tir bel- bir aanat mı? Bu •ale ce- aaatler ... Geçmek bilmiyen dalda 
deye 11t1 .. ak isti,_ bir nala wab vermek içia .. laakibti biribiri arkaaana yavaş yav 
vucl•: Hqim •••• bitim ti- hyorlardı .. .clai .. pzöniiacle bul•cl.r.aıa: Vakit gece yansınş Y.aklllllYCld 
irlerlade dal• tahayyll •ttiil S..at bir mizaç n 1&11ai,.t Bitkin ve ölgün bir Mide IOll bir 
(o belde) nia iftiyala ile yuar, •ueleaidir. Ayrı •İa~ta ret ve ümitle evine sidea 
MCrUla röaliM llllizlitl ... olM ld1Uel•e de ayai ..;... saptı. Yürüyemiyor. adeta Ail•Ali!I 

da arar: ideal aaat olarak ıW-•ek yordu. Bir iki adım attı eve 
O Mide? boftur. Yiikaek tabai1etı.ia Kapıyı çaJamadı, ka'PUWl &ıande 
O.... ••abla ... ini ... ifadeleri oı.. ... t1arc1a .... ~ =; ilerisinde duran lfllıa 

bayyülcle? tablc ve ,.kanhk dejil. ucak otomobilin gijrültilstl zavallı 
Mili bir akea• Mtkabk mevnaballl olabilir. kendine getirdi. Göderini .., 
Edere a.tillde dai.. irw; Hati•i• fiiri, dit• ..... Duran otomobilden şipnan bir 
Eteklerinde ._ beuemiy•, batka bir 1fir«1i. atlamıştı. Amelenin evine doift 
Dök• ervahı bir ıibaau •• Bed•inia. nba-. laaliu yordu. Bütün kuvvetini 

kalktı. Şişman adam kendisini 
...._ .. hliyetiaia ifadeli olaa ı11lc müştü. Bir ild saniye dttkatle 

Hatimın bütün hıyab ba ve gölge dola bir Pirdi. Ma- tıktan soma, haykırdı.. 
laayal·hıkikat trıjedesine .alaae ziye ıömiil• •vclikl•imiz~n _ JrlOJde, ağam mljde. .• 
ol•attar. Şiirleri bu trajediaia ıealeriaı aadır• bir ıiirdi. dm! 
izlerini taıır. Böyle bir pir ·zevke. mizaca, Zavallı ihtiyar f8ŞU'Dllftı .. 

Sembolizmin mühi• icadla· anlaJ1f8 göre· ya sevilir; ya - Ben mi ... Ne kuaehm ı 
randan biri de serbeıt nazım- •Yil--. Fakat; aevilmese bile -Büyük ikramiyeyi. Haydi 
dır. N11mı deru :ıi ritme ıntdar- bii te r kta - L nın otomobile, beraberce -ı rme aya r; ÇUDK:Ü bayatı• almaga gidelim? .. 
mak endiıeaindeo dotan w aa unata baaı..şlıy• bi h a• r ta • ihtiyar amele hayret, aevinf 
Fraeaada Juleı Lıforgne, Ga" ıiyetin ifadeıidır.,, f - Lllf•• ,.Wrl•& _ 
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