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or ~-, yann, aflebi ihtimal ' 
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lunacaktır. HABER' in 
oç gün sonra BtıJcree yoluyla ee. Fıkra 

nevreye gidecektir 
Hariciye vekilimizin lMı mrada Ro· • • 

manya devıet adam1ar111e bır görüş. m USa baka Si 
mede btılunm•ı muhtemeldir. o t ft Haber, okuyucu! rı arumGa b ı 
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kanunusani 1937 tarihinde verilert kara- i Fı 'h.lar, g nder nlerln imzalan 
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iAoHOHÜ 

Dtinya buğday buh
ranı karşısı'nda mı? 

"Arjantinin buğday ihracatını aza.iL l bu ,:heple bufday ihtiyacı dalıa ziya. 
ması ihtimal içindedir,., de~. 

Acaba gueteJerde çıkan bu kısa ha Bir takım Avrupa devletleri, ecnebi 
ber erkek ve kadın kaç kifiyi şahsi o- a,3anlar vasıtaaiyle alışveriı yapıp 
larak ali.kalandırm11tır? ,llonra bunları memlelmtlerine getir

Fakat tehdit ortadadır ve kulağı melt aureUfle ııelere ihtiy~ları bulun
delik insanlar, bir buğday kıtlığı olup duğuııu gizlemektedirler. Son bir haf. 
olmıyacağmı sormaktadırlar. / ta içinde gemilerle tqman buğday ve 
Buğday piy•uamda fiaUarm yilk:- un 7,3n,ooo ~yrek galana baliğ ol

selmesi ve ihtiyacın çoğalmuı k~ı- mU§tur. Halbuki bir h:U"ta evvel bu 
sında herkesin vaziyeti kavramasına. miktar ancak 4.844.000 idi. 
lüzum vardır. Bu nasıl izah olunabilir? 

Yeni 7A1Dan, hayat p.rt ve tekille. Gördiljtlmtu.e göre dllnyanm asga. 
rini değiştirmiştir; buna tilplle yok. r1 buğday ihtiyacı 71.000,000 çeyrek 
Fakatilmin ve fennlıı bütün mı terak- galondur ki bunun 56.000 000 unu Av. 
kilerine rağmen insanları y1pmat 1- rupa iateme'ktdeir. 
çin gene ete ve buğdaya. muhtaç bı· Üretici memleketler • ki Amerika, 
rakmıyacak bir çare bulamamıştır. Kanada, Arjantin, Avustralya, Rusya, 
Zamlın ilerlemi§ olmakla beraber, alı. TUD& memleketleri ve birkaç küçük 
cılarm usulleri pek fa.ıla 1değİ§memit- m.ıtket bunJarm araşmd841u - ı a
tir. iutos l936 · daa .31 teıiımu 1937 ye 
Eğer bir buJday buhrani olacaiı kadar ~ edebilecekleri bµfdayı 

bahse mevzu olursa bu yalnız maliye 77,500,000 çeyrek galon olmak Uzere 
ve bank& adamlannı alikalandırmak- tahmbi ediyorlar. Aradald f8*ın. e. 
la kalmaz; hepimizi alikalandınr; ğer ta.leb artm~at'olursa, &J!00.000 
çünkü bu takdirde ort&dald bufday olduğu il+etrtedir. 
stoku ebilecek demektir. Bwu1an bir Hal~ i*mtye 1ildenen wğ4ay 
müddet eneı gazetelerde bufday fia. farkı yuttrcfa da raeterdtfimiz gibi 
tının yilkaeldiğine dair bir haber çık. 250.000 dir. 
mıştt. Gazete- bu habere şöyle bir mn- ŞU laal~ ,~ünde bul9'1clurula· 
talca da illve ediyordu: ''Bu suretle cak Ud •~Mkta vardır: bb.iılclti 
mayıs sonundan evvel vaziyetin sıkı- btı~erde ;t::.:.gemi ile buğday 
Şık bir hal almuı ihtimal ve lmk&n sevldyabma ı btr tekilde olup 
içine ginniftir:,, ol~ ve. 'lan,.. temmuza kadar de. 

Bu ne demektir? Bunun arkasında ği§ip .değitıniyeceğidir. 
ne var? Bu, bufday mtıstıhaiUerinin öteki ile İtalya ve Almaııyada tem.. 
,fiatlan yllklelteceği, nakliyecilerin mu.ta aluaacak claa huadm düzelip 
de bu pahalı manan tqıyacakları de- düulmiyecefidir. \. 
mektir. 

Ayni umanda bu buğday tlcaretile 
ufrqanlarm fazla angi.n olacaktan 
manasına da gelir. 

Bir başka taraftan bu, hl.yat atan.. 
dadmm da yUkaeleceiini ve bu madde
lerJ ~A~ znemleketleriıı 
tiC.fRj,t, ~~~Jı"fJıde1'i..açıfu1. da. &r• 

tacağını gösterir. 
Bir senelik almı ve atmı bitttilden 

~maın~terenıııtlcaretmllVUeDe
slndekf açık daha bllyU.k olacaktır; 
çtinkil İngiltere tiujdaya faal para 
yatırmiştır. 

Buğday mevaiml pçen IN!lle ağusto.. 
sun birinde bqlımıftı ve bu sene tem 
muzun otus blrtDde nihayet bukcak· 
tır. 

Kanadadıki bahar mah8uUl lJk tee. 
rine kadar abnımaz. B07leoe arada. · 
korkunç bir botluk kalacaktr. 

Dünyanın bu mevsimde ta1eb ettıft 
buğday miktarı seçen mevaimdell 
3,500,000 çeyrek ._.,ıon 4ala& fU1a 
Wnntn edilmekt.ıir: l'l.tot.000 w. 
rek plona k&rll 11,000,000 .,.. 
galon. 

A~ bu mevatpad"'~ .... 
om menim 49.SOO,OOO .. ,Nk . ,aıoır 
oldu.(u halde bu mevsimde 56.000.000 
~yrek galondur ki arada 6.500.000 
fark oldugu sörülmektedir, Avrupa 
Oışmda bUfday ithal edilen memle
ketler Weblerini 3.000.000 çeyrek g.a
oln mlktanııda ualtmı,lardn-. Bu mile 
tar Avnıpanm 6.500 000 fazla.siyle 
b.rtıaJştırıiacak olursa ortada geı:e 
3,500,000 fark kalıyor demektir. 

Bu mevsimin 32 hafta.il içinde 
47,500,000 çeyrek galon a;el{liJe yük.. 
lemniftir. Bq, bu ııekilde clevam ed&o 
cek oltıraa mevsim IQDuııda 77 ~ 
çemk ıaıon buğday .sev~k. 
böylece yofaltım 22.500.000 çeyrek 
galon artacaktır. 

Arjantin buğday ihracatmı tahdld 
de etae .gene biz (İngiltere) buğday 
&lma.k mecburiyetinde kalacağız; çlln. 
kü elimizdeki buğday noksandır. 

Talebin fulalqmasınm sebebini aJP 
lamak kolaydır. Geçen mevsimde ken.. 
dl Yağlariyle kavnılmak kara.mu ve.. 
ren ltaıya ile Almanyada mahsul f e
na olmuetu. Silihlannıa siyasetini ta
kib eden bu iki memleketin buğdaYJ 
ihti,acı \'Vdı. Mahsulün 4e fena oL 
muı lll>i bir vaziyet ~rine ibtiyagı. 
l&rr 8.800.000 u bulmutı ve açığı ka;. 
pat.mak içla 15 000.000 ~yrek galona 
ihtiyaçları olnu11t1ır. 
~di İtalya, bir de Jlrilat.emelke or. 

duauııu bellemek mec~dedir; 

Fena havaJV, h$n bu memleketler. 
deki, hem de İngilteredeki ha.adları 
tehdid etmekredir. 

Havalar iyi de gitse gene taleb ta
mamfyle kueılanmıyabilir. 

Ua.fr gören milletler, peygamber 
1YU81lfml •u ,.CSzlerinl hatırlaralr: ~ 

1~~ ·~~~~ !ltz J.t;$~ bU, 
ltın Yfyecek maddelerini bir yere top-
layınız, hWıları ll"iravunlarm idaresi. 
ne verinlz, onlar da bunları tehirlere 
yfyeeek olarak u.klasmlar.,, · 

( DaAly Berald) 

Nlfanlanma 
Cumhuriyet refildmizln bapnuharriri 

Yunuı Hadinin kUçUk kızı JııiHlfer Nadi 
De Cinnhurl,.t Merkez barib11 mUfet. 
titleriilden baet A~ydınm nipnlan
ıdıklarını babu aldık. Kendilefine 11a
det dileriı. 

\ 

Mile llOllra, babamm yqı, onun bir zamanlar 
beıılDJ}e kız kardefimbı yqlarunızm 

.mec"1nma ~vt. •r 'l'Wta oldup günler 
deki ~ ,... .. taıQ 'ç mı.:ı olacal<tır. 
Ben de ıtmlU, babamm o zamanki y&§mda 
bul-*ktaymı. Kız kardeflm 1M o zamanki 
yqmm lld :mı.111ldediı' ve WbaDL d& ca clb 
kuz lelle 90IU'&, kız kardeflmln bu~ bulun 
dutu yapa lkl mlallnde olacaktır. 

Jean ( Fraılaız) 
Paul (1ngtlla) 
~Ulu (ltalyan) 
o.car (Çek) 
Plerre (hpuyel)l 
Fernan (Hollandalı) 
Andre (Alman) 
l:mUe '(İIVeçlO 
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S1S Osmanlı - Yunan sele.rinde ---

DUmek e llarbı 
VE B EN! Adam mecmua~ıııut 

sayısını karııtırzyordUJllo 
parçası tUylerimt ttrpertti, ol Bin ha ı izzet Bey bi alıyorum:, 

"KÖPEK. Bir öğretmen ''ha 
giai,, veriyordu. Konguıu evle 
deki faydalı hayvanlardan köpd 
Talebesine gördükleri köpekler 
rinde incelemeler yapmaları içill 
lar vermişti. Ertesi gün çoc 
görümleri Uzcrinde konu~maıar 
yordu. Çocukla aralarında tö 
konuşma geçti. Çocuk: - K 
faydalı hayvanlardır, dediniz, 
zehirleyip öldürüyorlat? öğre 
- Öldürdükleri başı boş gezen, 
yur~ sahipsiz köpeklerdir. 
onlar bakımsız ve mazarratlı 

C9cuk: - Onların mazarratıaıt 
knnaızlıklarından, sahipsizlikle · 
serseriliklerinden ise ve bunUJI 
zehirleyip öldürUyorlarsa bak 
sahipsiz ve seraeriler yalnız kö 
araamda mı vardn-? - Bir '6ğret 

Kayser Vil e m 
"Yunanistana ·htar 
yapllmaz tarafımdan l 

emrediniz!" dedi 
- t - Yazan : ~';;t:l!ı Duman 

Mora isyanlannda büyük bir rol oy
namıı olan Etniki Heterya A•Milll Yu. 
nan,. teşkilatı müst.ılil Yunan·hüküme- ' 
tini kurduktan sonra Yunanlılar şu he
defe doğru yürüıncfe batladılar: 

Bu yeni ve kUçük devleti Osmanh 
isırıpartorl.uiunun zararına olJrak genit
Jetmek. 

Ve, pusuya yatıp fırsat kolladılar. 

C> devirlerde OsrnmUı imparatorluğu 
prp dnletJeri •raunda ölümü beklendi 
bir ihtiyar zenıin lı\Uameleai görilyqr. 
dil. Dahildeki idaresizlik Avrı.- '*kan 
umumiyesinin bu ihtiyar zentme Jfar· 
ıı devamlı bir nefret bealeıncıiılc yar. 
dnD ediyordu. Pıraza bit taraftan tngf
llZ', bir 'tarartart Rus parmağiyle Tcopan ' 
Erineni isya~rı ıiddetle baltı.rıldı mı 
Avnıpanm her tarafında "mÜilGmanlar 
hiristiyanlara lrıtlilm yapıyorlar!,, diye 
kıyametler kopuyordu. 

Atina bütUn bu nziyetlerden istifade 
ddiyor, Avrupa merkezlerinde sistemli 

. - r"'lıtma ile "mtlstebit sultan.,ın ? ley 
hinde yapılacak her hareketi bavibe 
meyyal bir "efkarı umumiye,, yaratma-ı 
ia çalıpyordu. Osmanlı imparatorlu. 
tunun dıt politikada pek yaya olması, 
bilhassa propaganda adı verilen· tr.\•cize. · 
li silahın Jcqfinden dahi bihaber bulun
maır ~unıalitınn tkWıefine J'it llİıiS. 
yordu. Yunan caw118ll'Pr"Te ı-ro-p&i• 

dacılan ilk hedef olarak' Gitide uidırı1-
mıflardı. Oraya kaçak ailih tokmutlar• 
komiteler tefkil etmifler ve aoııra Girit. 
te umumi bir ihtiW patlatJDıJflardı. 

Komiteciler silihuz ve müdafaauz 
TUrk kCSylerini basarak miıU ıCSrülaıe. 
mit bir vahıctle öldürmet(. yakmap, 
talan etmeğe ve terörün envaını yapma
ıia bqlamıflardır. ç,teler Etnild He
tel'Jf'P. menıup ka.nlar tarafın~ 
1·~ ve'al'all'ma bitçok~ v ..... ,..~ti .. l'lflDll ~clu. fi. 
it ı~rr Amip.1~~ 

. 
(llüşfr) izzet (PGIJG) ~humun 
oğlu ile birlikte y:rmi be§ yıZ ı::;veı 

çekilmif bir resmi 
(KmekH KıırJD&Y BID'baaıJ 

ka bir surette aksettiriyorlar ve satın 
aldıkları büyük gazetelerde Giritteki 
Rumların Türkler tarafından öldürül
maıt~ .oldutunu neırettiriyorlar n bu 
''mUthit ciftı)'et,, '&qfftnldıt tiiriıtiyan 
llliııft. hatan ~nt etiifbrlanfi. 
Jm~tarlffii da-Y"ühal\fat.nda mrlı liıl. 
nl hal'p bazırlıii yapılıyordu. Donanma 
iıtlm a.tGnde dwuyonfu. KıtaJarm bir 
çotu Hferber edilmittL Şirretlik Ye iti'. 

keıU'de bir bayıl Deriye ıidlJorlar, im· 
paratorlutu bir harbe ıilriildemek için 
mUtemacliyta aebepler ibdaı ediyotlaf. 
dı. Parua buıtinlerden birinde Yanan 
donanmamun .Hidra adlı ri'ıhlalite AJ. 
fiyon ıemiıi Manyaya ıetmit ve 1raleyi 
ıellmlamadan tıpkı bir dU-pnan mante
ketine muzafferen ıiriyormut sibi Uma. 
nı ıirip demirlemiıti. O uralarda Girit 
ıulannda bllyük A vnıpa devletlerbıin 
harp ıemlleri vardı. Hanya limanındaki 
tnıiliz amirali Hidra nrbbundıki Yu. 
nan amiralinin kU.tahhpu beienmedf, 
ke"diıine kaledeki Ttlrk bayraiiru te. 
llmlımuan bildirdi. Bir emre r.k titr.. 
aeyen bu ihtan Yunan amirali reddede
medi. 

tbcuğun kendilifinden böyle 
ıoracafmı pek sanmıyorum: ç · 
cuk ekseriya egoiat'tir ve bayle 
ğu için de 'kendi cinsinin fe 
köpekle bir tutmak aklmdan 
Öğretmenin anlattığı hikiye4e 
fun sor.dutu sual bir "bil 
belki de öjretnieQJıı kend ... IMI 
yutup öğreııUmiırtir. Fakat lıl 
tamamile doğru olduğunu, yani 
alin çocufa kimse tarafından · 
memiş olduğunu fanedeceğim. 
Öğretmen çocuğa ne eevap 

ni anlatmıyor, yani o suali pek 
de, muanzı haptedecek btr &ö$ 
ğını hi2settiriyor. ~te l>u, illlıaııJ-.: 
lerini Urpertlyor... Çocup IÖY 
bilirdi, eöyle demek vezifeai 

- Yavrum, bi& insanız, 
ğumuz için de her teYi in" wı.
mmdan diltUnmefe mecburus. 
vanlara acırv.; ontan .aevebillriJ. 

o1M•li1 
öldllnb.eie k..N: kk&t bir: 
artık fa~ ka1mamıetır diye 
mep kıı1n.,,,.ır lalrlnmıs 
bizim kardeoinıis, biıdl c 
bir varlıktır. Diyecebhi ki 
oldufu gibi eeraeri, balnmm 
de bir cam vai"dlr. Uzak 
blriaden dünyamızı eeyreden, 
bibi bir mahlflk, belki köpekle 
arammla hiç bir fark ıörmi 
Fakat biz bunu yapmn&y1&, 

defilc:Ur, çUnldl biz iN8nız; c 
her eeyden u.tftı1 tutmap 
Böyle °'1••a, insanla köpek 
da layniet farJrı görmeaıek 

nat•S. borGlU olc11ı1Uma 
.. mmıv. loı'Jpeıcı.,ir, dÜDJld8 .. ~. 

:tfili atdam, heplmlsln '* ıli.uadlr; bUlrbia ki 
-~terinin Alia Cla lıllall 

Avrupa efkin umu.miyni imparator- na hürmet betliyen kimeelerdir. 
luia ne kadar aleyhtar iseler devletler nun içindir ki 0 yazıyı hayretle 
de Yunani.ıant, clerece ale7Jı~· :6ma. 
lar. ZU. hlçbitiaf AWeatm sDelin& >.-[ 
1ııl ~ 111'1alm ve. ~k senchı adJqın Yu· -
aanlltan tarafından. nptedilme.U.e ta- diiiife il •lliiii .. mlGll 
hammlll edeıqlyorlarcb. Sefirleri Vllrta· Edimebpı cami tçiacle 
lilt Atbıa laWdmae.tlni ~ •• IÜnliik bir erbk çocuk 
kıftınyorlar ve teferberlikten .... ~ 1tır. Zat.ta memurlan mnW111111111 
·•eainl. Girittelri tahriklta nillant •e. unan ~ prip il9i 
rDmealni. iltiyorlardı. U)fa Yunan diifk .... nine löadetiLnit 
baıvekili .. Deli Yani .. tamUiıll• ~vana· ı=;:::::::· :.:ı======~ diyeler alacaktır. Bualln cevabım sene 18 

mayıa tarlllU atllbamızda bulacaksınız 

Jlekamıı llarlJer 
paqo na.banuadald ralwnlı harflerin 

dtWeWe bulac&fmJs atalar llöaO IU7d0: 
Amcık -.ım kt.vsams ıbafun. 

fclan çıJmuı bulunuyordu. 8efltledn Uo. le, daha -dOIİ'llMI 
tarlanna Atina parllmentoauncla Irat I rek mub 
ettitl bir ıut~ cenp verdi, bu nu- nin ortaııc ... ., 

biıadeft p 
Ü.erine altı 
lirden mtlre 
dr....... bıl bil 
.... bi'~llttıJC 
~ Ktlçllük nimn 
napay. meydaa ft!i kuyordu 1 

Frt,Dia, Avuaturj't tncütere 
Ja dıfbebnlıklln Atfeedaki orta 
rine Yunan hiilrGmetine p~ 
birer nota verdiniler. impa~ 
belm ise aefirine ıu telcnfı çektil 

"Yunaniatana bir ihtar ve,a Jıif 
lifte bulunulmaz. Bu ıerkef a 
namıma .emrediniz ki bu i-U!.-~ 
relcetten vaı:ıeçünler. Y-6ba bıl 
nu fena olacaktır .. , 
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~~-: 
KesabaıarımıZ: 

ela dllencı 
çocu~ıar 

Sıv Samsundan bqlamak üzere, 
asa kadar, Kızılmnakla y qibr 
~ araımdaki hemen bütün kasa-

1jı gezdim. Buralarda pek iyi 

3 

CUMHURJYET'te: 

Hakiki mllllyetperver 
kime · denir? 

Abidin Daverin yrJZısındaıı: 

bf~Yder dikkatime çarpmakla beraber 
ır e f · il ' . acıa e kartılaf tım: 

,..L-~~lencilerin adedi Meclineye taf 
~k derecede çoktur. 

._..g:\wfn• .. ~~....:·ı~ılit;,.:$, .· ,, .. L ·'""""'~._ • ...._._ • '••~ r...ıı.....,......ı••lıliliilılllt"-~ , . 
ç"91 ~ ~ ~k çurpıcl; sokak14rdan bir görünii1 ..• 

Ha.kiki milliyetperver, milletini ek· 
sikıiz ve fazlasız, dosdoğru tanıyan· 
dır. Saltanat devirlerinde, TUr.k mille. 
ti, bilhaaaa Anadoluda, bakımsız kal· 
dı. Ba'ta artma olmak tl7.ere bir stlrU 
hastalıklar, barbler, chealet, doktor. 
ıuı.luk, Uılçıızhk, zaruret, beden ter. 
biyeıinin adı bile olmaması, dünyanın 
bedenen en gilrbUz, en kuvvetli, en gü 
r.el milletini çok hırpaladı. Buna rağ. 
men, damarlarımızdaki temiz kan aa· 
yeainde neslimizi bugünkü halile mu
hafar.a edebildik. Batka bir millet ol. 
saydı, ıimdiye kadar çoktan tereddi 
eder, münkariz olurdu. Fakat unutma
mak lbım geUr ki A vrupanm ileri 
milletlerine nazaran, vUcut güzelliği 
bakımmdan çok geriyiz. Bu r.engin \'e 
ileri milletler, yıllardan ve yıllardan. 
beri vücutlarına bakıyorlar, munta • 
zam çalı§lyorlar, beden terbiyesi ba. 
zılamıda adeta yeni bir din halini al· 
mııtır. Onlann yanında, son olimpi
yadlarda olduğu gibi, biz ancak 19 un. 
cu olabiliyoruz. 

"Ylf:aı akat, daha da yürekler parçala-
Yetin ·~:O da, dilencilerin ekaeri
cu~ tiyarlarm değil metruk ço-

B4 tonıt' ~ BoytJn Failotı çocu1;Zarınııı arasına oturmliJ muharrir:mizlc konu~uyor .•. 

Evlenme rekorunu kazanan 
te,kil etmeaiclir. 

~u •~lan yazarken, Sıvaata, 
hane/enid n kartıımdaki Şar kıraat-

ın e oturu B' . ha Yan y ht yorum, ızım • 

Her evi dört beş çocuklu 
bir mahalle : Kariye recek-:WUbkla bir ço~ğa sa~a ve 

kezıin lı .. · Onu takıben, bir tehe
elliden lıucuın~u uğradık. Hilifm: 
de ıeç't azla ~uçük dilenci, önümüz. 

1 

tahrik 1 r~nu yaptı. Mcrhametimi%İ 
raırn.e Ui!'8ftı. Üç yaımclan on iki 
lar B kac • · zavallı metruk yavru· 
tın" Jib!ı:a hiç bir içtimai tqkili· y _olrn~dığmı gördüm. 
p ·· ~ dılencılik olsa gene de ö-

up muza koyalım. Bizim baya. 
1 

Kari e camii etraftDdaJd dar, 
Mef&&ır 1 ok pil tokak1arda do

yamn yuaıtU .,. ç 

lapyofUS· çaplükten farkiu hali kar 

SoJraklaruı --'• konUfUJOrdum: 
f111Dda arkada,....- ÇöpçtUer bura· 

Acaba! diyorum· 
· - -""""'e bir mi ıescrlcr. 

lardan 15 ~--be ...t'ndc. bir ıeçselert 
_Jtetkıon t•- l 

A ~·ıı. yıldan ne haber blyun .. d 
r- cevabı veren arJcadqun c
Bana bu 1 bl.ı! ımıı.eyi ıör· . di B' saniye evve .. 

ğal •• ~ bi evin pencereafnden genç 
medijimil r _,_ .. _ttl ve dert yaıımaia 
bir kadın bap u.--" 
ba,ıaauttı· ordu. ~n ha· 

- tıte, cliy ... ...s...a tavuklar çöp-
r ... .aıdUnils· şu ~-" hal' . 
üU • dıın etıneteJer ımız 

çillerin i'":ı:;:su!.. Geceleri ise tek 
,ı;ımanclır · 111 aokaldanmızda 
bir tanıba yanmay Maha'll,,enln oyun oynıyarı çocukları: 

TAN'da: 
Romanya nereye gidiyor 7 

"Günün meseleleri,, sütununda ır 
kunm.U§tur: 

,ası6ı:U ı&rme= .. .-sa iki yatlı bayan 
susırada r--- ı 

sokuldu ve daha 1ıls tormadan on ar an-

(Çer~ içindeki rumin 84htbi matbaamua gelip hediyemi alabtUr.) 

Romanya bir taraf tan küçük antan. 
ta bağlıdır. Öte taraftan mütemadi 
surette Nazi propagandasına marus. 
dur. Bu propaganda dahilde mühim 
aksUlimeller vUcuda getirmekte. bil • 
k\uneti siyasetinde mütereddit bir va· 
ziyete dU§tirmektedir. 

Ayni zamanda Romanya, Sovyet 
doatluğuna bir türlü inanamamakta
dır. Bir gün gelip Sovyetlerin kendisı. 
ne hlleum edecekleri korkusu içinde 
~aşamaktadır. Bu korku onu münfe
rit sulh ve anla~malara aevketmekte. 
dir. Ayni endişe içinde )'alcyah Po1on
ya hlttnmetr'R6man~bU ••~ 
da.ıı fıtlf&de ederek onunla mUntcrf t 
bir 1ttif ak yapmağa çalışmaktadır. 

. . . . . - .......... ... \ .· ~ ... . d..._ Kemal olduğunu al}y1iyen ve 
10J1 GCIMaı bUnüycn 1.!üçilk dolandırıcı 

Jatmala tiaflacbJarS u..:- bi 'b' • 
- Yarın kusum. fU Ul6111A n ınne 
eçmiı çarpık prput ıob.klın yamı. 

:u yokuıu ,artıyor muauııus? Buradan 
intan sarhot da bııe ! ayıkta. insel 

Birb.S ke" ~-d-.P. Ji>~'"' ~d • ... ••-l'lftWI tamamen topraıııo o~ u-nsu. a Oua dan 
iu için yum toSdan. Jatm çamur 
ıeçemeı:ainis· Hem bilir miıinis aJallıhk 
ett1nis de bu ite yum mf]admız. Yo~
sa kıftn buralardan bira sor seçerdi· 

niz ıiz. 1 

imaret kUyulu bostan I01ralı denen 
b Jdan ınabellenln bitu daha içerle-
~ yod ~· ..:..ı .. ce Y edilnıle ıurJarmm 

rıne O•·-• 5 ..... 
k ctaJri bir 91eydanetkta. cıvıl cıvıl 

ilin ilgiaini görünce, serseri çocukla- enarm çocuklarla karpJaftık. ~im 
rı tehekesi bize tuzak bile kurdu. oynaipnf •,Atiftin boynundaki makineyi foto ra çı 

içlerinden birine kendi yafmda cana" : 
01&n bir oğlanı aıöıtererek: ıörilr Ani" ~niın de resmbni al. benim 

- Bak, 0 , boyacılık yapıyor 1 - ı. dl e bUtiln çocWdar etrafımuda 
Sen de onun gibi hayatını kazansan de ~ dLY Birdenbire baılana uirayaıt 
4l "°l d 1 . .,. di top n •--"•1tİ ..... --•..t•ra dert a-'-t-

... 1J1 encilik ayıp eii mır • Y~ Ali eırau--~-;,:;;-;;da evl. 
cek olduk... mala utraF 
. Çocuk bu aözlerimizden fevkali önünde 0ıuraıut iki baranla kQnupn&• 
de rnütehaniı olmuı gibi görünerek b pdıal· 
~Yane etrafına bakındı. Bir aralık i' aba .ısse batla"""" meydan kalma-
IUlybo]du. Sonra. elinde bir boya ku- Da ı oldu bilmem, çocuklar bu se-
tu.iyle. mesut. bahtiyar, etekleri zil dan~ etraftrntU toplandılar. trlll 
~ yanmuza geldi: ~~klı 4.5 yavru bu bayanJarm orta 

- Allah razı olsun ıizdenl Ba· ~ · 
na 0 eözleri söylediniz, lıte ıuradaki ya_ Bt1,ek anne. bUy~ .. anne. ne °" 
ll'lalada bir yüzbatı oturuyordu. U· ı de bilim reaaumızı alamlat'. 
aulla beni bir kiifeye çekti. (Sana bir ıur • 1 ı~rınal• batJadılar. 
~ kutusu alaymı da dilencilikten diye ~su bu yafta bir kachnm yyte 
ıt ı Do.il· -torunu otaatm• aklım 1ret
h Urtu 1) dedi. iki buçuk liraya, ıUrU ı e 

unu pazarlıkla aldık. Şimdi artık. eaüftl 
lıaaihat verdiğiniz gibi çabfac:ağmı.. m s~r hep senin tonmlarm au? 

Biz ve yanmuzdaki masadakiler - tofllllktln kencliml alamathın. 
~ aözlerle fevbJAde alAkadar ol· di>;uJsatabılD iftihar dolu bir taw-la: e 

torunum vardır. Hem buna pfmayın 
tiz.. Bidm mahallede çocuk pek bere· 
ketlidir. Mqallah her evde muhakkak 
4·5 çoc:uk bulunur. 

Evlenme itinde de mahallemi% çalıı· 
kandır dofrusu. Sık sık kız gelin eder, 

~ ••llllldlrlda 
- Peki ama, bu kadar çok çocuk, bir 

u sor ıeçindlritmes mi? 
- Hiç de sor ~ndirUmes. ICocala· 

mrm hep CIMf adamlardır. Çahfrrlar 
pbalarlar .,e Allaha çok tükür peklla 

ıeçlniriz· 
tmaret ıokıpnm l 7 numaralı evinde 

otunD ve isminin Faika olduğunu Ciğ
renclilimU bu ıenç büyük anne yukari-

hız Çocuk bir feY ietemiyordu. Yal _ ı:vet! dedi. Benim tam bet tan 

~üre gelmitti. Çekileceği .. • Wr .,_ile ,..ıır. aile ye 

··- B bizdeki ha 1iii ~ ~ plıfalin ıMlrri+ ~-
~ui,u. yazı ıne:rv:labi· ~ CJl-IO) biaıla WltiD ı,. iillenm na· 
Inr .. diye diifündüiüm için. yirmi 1 f:b,. temin eden bipn •••: • 
bet kUl\lf venlft'.: bir 1eyyar fotoi
r~~lY.• resmini çıkannaaım söyle· 
eli~ •. ·paranın Ü•tü de aenin olaunl,, 
dedim. 

Llkin. nice nice dolandıncılık
!a!'Ja hir ha,rli 1eferler karp)qtığım 
ıc;m, çocu~n arkaaına gözcü koy
dum. Hakikaten reamini çıkardı 
Bir taneaini bana getirdi. Fakat~ 
aonra: 

... ~ Ku!'1mu çaldılar! • diye te
l~ uan ıo.terdi; ipte, kurduğu ha· 
ııt tuzak kendisini aöetermiffü Ay

(Devamı .f flncllde) 

<va· Na> 

ki sözleri ıöylerken torunlarına sımsıkı 
sarılmıı. sanki biz onlan elinden alacak 
mıpz cibi muhafaza ediyordu. Bu 11ra
lda fotoğrafını almıt itini bitirmiı olan 
Ali vaziyetin farkına vırmrı. ol~~ ~i 
derhal: 1'Toruntanım:ı A\lab baiııla
ım, Allah artttnm,,ı ~rcb V~ bay&JJ 
Faikınm biraz evvel çatılan ~ları bun 
dan sonra tekrar emmeye baıladı. 
Arkadaırm suumııtı. Bu evin önün· 

den aynlmadan evvel kendiıine çok te
miz bir bardak içinde ıu ikram ettiler. 

MahaJJenin batb 10bldannı dolaıır. 
ken bir gedikti kUçUk zabitle konupralr 
ıunu öğrendik. 

- Bu mahallede, diyordu. Hiç kavga 
eksik olmaz. Niçin bilir miıiniz. Bu ma
hallenin çocukJan m~tbit kabadayı o
lurlar. Hani ufaklar araırnda bir kaba
dayılık müAbılraıı yıpıln, biç tlipbe 
yok bizim mahalledekiler pmpiyonlufu 
alırlar. 

Kabadayılık hikiyeainl dinledikten 
ıonra Kariye camünin tinilndeki meyda 
na ıelmittik. Burada ellerinde küçük 
küçük kovalar bir kuyunun batına top· 
lanmrt çocuklarla kartılattık. Yanlan. 
na sokulduk: 

- ~edir bunlar, elerinizde ıizin a. 
kar ıu yok mu? diye ieracak oldum. 
ÇoculrJar bön bön yt&ilme ~tılar. 
Sonra i~lerinden birili cnap verdi.: 

- Evet .ardır. Blı bu .koviltnlüi 
ıutan flmcll mutlulrJu tenekelere ~· 
tırı%, sonra musluktan açtııus mı luıar 
akar. 

Geçen hafta Polonya Hariciye nan· 
rmm BUkrefi ziyareti ve orada mühim 
müzakerelere girlfmesi bu sebeple her 
tarafta endişe uyandırmııtır. Roman. 
yanm Polonya ile anlqm&11 demek, 
Ktl~k İtillftan ayrılması, müşterek 
emniyet siyasetini t.erketmesi demek· 
tir. 

Bu da orta A vrupadaki muvazeneyi 
bozan bir harekettir. Romanyanm Kil 
çUk ftillftan aynlmaaı, Alman siya. 
setinin Roman yada muvaffak olması 
demelct!r. 

Polonya hariciye nazın bu endite
leri in le 1.;ln şimdi Pariae ıitmiye te. 
şebbUı etmietir. . 

AKŞAM'da: 

Unlvererte1ı,....n -~•ltatı 
lata,ehl "' A"1oucı •tclaüc fakii.ltc-

3' ~ mıı,tereMn meml6'ket i
gtiade """"ya karar verdikleri bir 
~ffma takdirel lxılıaettikten son. 
,.. .. .AkfGmct,, diyor ki: 

Bu mUnuebetle, memleketi tanı

mak pyetUe, başka bir tedbir de ak .. 
lmuza geliyor. Avnıpada. memlekeUe. 
raruı bir talebe mübadelesi usulü var 
dır ki muhtelif Avrupa milletlerini 
blribirine yaklaştırmak için en iyi bir 
vaınta tellkki ediliyor. Acaba maarif 
vekaleti bi7.de memleket dahilinde bu 
usulU tatblka imkln bulamaz mı? Hiç 
olmazsa kimsesiz leyH talebelerden 
başhyarak bunları bulunduktan ve 
dofduklan muhitlerden uzaklardaki 
mtle11111elere götürmek ve kabilPe iki 
U9 tenede bir mekteplerini değiştir· 
m~lr. c;ocuklarımıza memleketi tanıt
mak hususunda çok raydah olabilece. 
fi ümidindeyiz. 

Bu cevap üzerine etrafımdakilere ıor 
dum ve anladım ki, tramvay caddesinin 
burnunun dibindeki bu mahallede akar 
ıu, yani Terkoa yoktur. Ve bura sakin· 
leri bu inanılmaz hale o kadar alıfl1llt• 
o kadar boyun eğmiılcr. ki, bize sokak· 

tarının pisliğinden, çamurdan, tozdan, 
karanlıktan tiklyet ederlerken, bütün 
hayatlarının kuyulann mikroplu ıuJan 
içinde geçmesinden bahıetmeye lüzum 
bile görmemiıter, ve hakları da var ya .. 
Anlatsalar aöyleseler neticede dertleri
ne derman bulunmayacak olduktan son· 
ra .. =:============ 

Su vaziyetini de not ettikten sonra 8 numaralı evi önilne ~eldik. MUezıin: 
bu mahallede artık itimiı bitti 11nıyor· - Kevser hanım, Kevser hanım, 
duk, tam ayrılacağımız zaman arkada· batını ört de ilet. bık gueteciler se
tıma dedim ki: ninle konutmak iıtiyorlar. diye blğudt. 

Bir dakika sonn üzerinde temis fakat 
- Ali, ıarip değil mi. bu mahıUede yamalı bir entari bulunan 35 ya•lann• 

raatgeldiğimiz herkesin hali vakti ye- da l:·ir Arap kadınlı karşılaştık. Renıi· 
rinde .. Acaba buranm sefalet r•ken, va-

:s" nin solukluğu ıiyah cildinden bile betH 
ziyeti bozuk aileleri yok mu?.. oluyordu. Klldrnın pefinden irili ufaklı 

Tekrar geri döndük. Fikrimizi cami- birkaç çocuk peyda oldu. Bu çocuklar 
in müezzinine açtık ve onun kılavuzlu· (Dovclmı 1 ftlctde) 
tuyla Kariye pkmuı denen ıokalm HAURCI 
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~-~.e!! "Asli mtltereddll 
K•::.,:::.r~::··· Ttlrklyede yoktu 

çocuklar Ziraat bankaaı IAylhasının mOzaker 
Yazanı Naclge lz%et . ~., "'!'1" 3 

...,..., eaaaııada lktl•t Veklll beyanatta bul 
nı :arayı eozcle bizden de kopara- 81,uk lıllllet MıcHtlnln •OnJcU top- ıinde aözlerine devam ederek 
ca ·Arkadqlan, lualcancbkJan i~in, Jantllmda Zltaat benkuı kanun ıa,ua. ıin~n banka m~dür~üjünde 

- ıı - oilanı ıammazladılar: il mu .. Jrerı tdilmlftlr. duıu zamana ıud bir hatıı 

Her hakkı ablan ~·79 &ltUr. x...... lmıtıımJ: 

Fakat mert Kadri bu parlak tek· ı din ıUzellillYle wpilmif bu .. yanı -Sizi alclattıl. elediler •• Kutu• aa l&Jlhlma mllü~i latmı§tır: 
lif karpnda kalbindeki acıyı belli hayret mamaraya kartı hayran ola· yu, birinden ödünç almrtb. emıaamda da birçok mebus~ar m~. ··-O zamanlar bankaya ın 
etmemeye uğraprak, bu ümidin rak dunnUf~: K~~ük .~?t Jan Polise vermek tehdidi)"ie çocuğu ta.lea.larda bulu~uıI~ ve u ara a eden bir Avrupa bankalı 
fevkindeki parlak ietikbal karfmnda köyü olanca guze1ligıyl~. 0.~une ser- korkuttuk, azarladık; parayı geri a· Htıantı Klta.pçı zıral ııgorta~m ~ec~u- timize ucuz olarak zirai 

'"reiinin mdtılarmı eevgili kmna pilmiıti. Uzaklardan k~~ukle'?:ere~ )arak, öbür çocuklara verdik. Fakat 11 . olmuı mUtaleumı ılerı ıur. malt istemitti. Baılıca §&rt 

!:İ.. ihou etmiyerek hemen kabul gelen hafif ~lgalar ~u ogle • gu~qı bu ..,fer de bir ailama tuıtuıdu. mliftllr, Ba . b "'Ariıtokratlara,. Ye bUyük 
etme.ini aöylemifti. altında tepenın 8fda11tm1da~ ı~z~ Yirmi otuz aerseri çocuk önü- tlttmat vektu Celll yar , .~. hiblerine para verilmemeaiıU 

So Ş rumı da itiraf ebnek küçük körfeze ka ar ge ere sıya müzde toplanmı§tı. Birçoğu, küçük ~talealara karedık . olarak ftrdıgı sürüyorlardı. ,, lhım ~'kiiçük Nec:lacıim bu izdivaç "" oyuk kayahklara hot bir. tırdtı ile dolandırıcıya )'alancı tahitlik odi- ıahatt& "111 deııııetu': Celil Bayar sözlerine " 
teklifinden duvduğu eaadet ne hu. çarpıyordu. Dah~ arka~ki .. lo§ çam yordu: .. Hatiplerden kıymetli ~r . adrkadbaahıı- eli • 

.T B oil la--'- lclen u-rten K t .. ba __ L·de mı• Bankanın kuruluı tarihın en · vam e yor. yu""k bir -rv·t v• ne de · · · u orman TllKlll yure • r- u uyu yuz •ı ona sanı n • 
~ "" "" eh - :ı d b"" ··k M"ta n_..ıı_ kiı ''Sam'' Lem'i beyefendinin zevcesi olmak· vah§i bir .. mana var. . aldı. Öteki oğlan bkandığı için ıettiler ve bu vellle ile e . uyu . ı t ~ 

tan ı·ı .. ..: -Jı'yor. Bu yalnız ve ancak Necli tekrar etti: • 'fti tt" ı d" )ardı P8fi1ı laatırladdar~enız de, Zıraat dan mabadmm bir talam 
"<>&• •- t bbi 

1 
ra ~ •

1 
• ıyor • L__ • Banllaıaun tcmeHndt bir himmet payı olmuı, medeniyetlerin babelı. 

Lem'inin sri renkli parlak sözlerin· -Ne güzel ne güze yara m.. Hulaaa, Sıvu ~ta ounak üze- bulu .. •n bu bilyyilk zatı, ayni zamanda nm L_L ___ .. -1.-- Lı_ ·-•-.J_n ve Lı'r 1-nruk gülü.i;uü •. n· Genç kocan .titiz bir.ta. vırla: . K ı ki y l k d ·- uaD11M 
7
u.u UU" lmftlloP 

ae u :s-- ır- Ç k I I b re, ızı ırma a e§ı ırma arasın a b. 1 ırr•a b"d" •--L fatile buzu . 
1 
___ T _..J_ le. cbran büyu"leyici tebeeeü:nünclen ıle· - Evet, dedı. o guze o a ı- k" k --1..~1-----cla .. talibe) ır n .. p tt ı ı OUll&& 11 ...._ ürlciy~ öy maan 

ri aelmitti. lir. Fakat hot bir manzara ancak ~iy:~t ed=~llkaız : runuada takdir Ye tebcil ederim (Bra • Eter bundan makuchDJs .. 
- Ah benim aüzel, benim mini IUİDtiye yarar. Halbuki ben lpON cuklarm pek mebzul miktarda oldu. vo aeıleri). Wdı ldımelene bütün T" 

mini NeclActinn ı .. Artık aenlİz ya· daha çok tercih ederim. tunu eeefle aördük. AJikadarlum Kanunun eusı uillerden ibarettir . ., 
f1YUD81n ben 1.. Hatta eler küçük, Şom. ıene nqeeini taJunarak dikkatini ceJbeclerim. Cetll Bayar bundan aonra milli Banka bu kanunla tek 
8fJV1i1t elini 1leaa uzabnamlf oleay· illve etti: ( VA • N4 \ bir mile11eae olan bu \anka hakkındaki edecek 
dm fU zavallı bacağım iyiletmit bile - Hadi bir parti daha yapahm. ------------- kanun 1lylh11mın uzun tetkiklerden Bundan eonra Ziraat 
oı. yilriiyebilmek benim için im· ı.em·ı aö!lerini topa clilanit bir DürrUşehvar •onra h~ırlandıtını ve esaslar hakkın· nunu üzerindeki izahatma 
kinsız olacaktı .. Arhk benim •. Ebe· golf OJUllCUIUDun killik wziyetiyle da milteh11111 Kemerer'in raporu a- eden CeW Bayar Jlyihaıua 
aiyen benim .. Yalnız benim olacak· oynuyonlu. Cenç ricudu dimdikti. Londrada lmdıtrnı söylemiı ve demittir ki: hazırlancbimı, anlatmq, 
em delil mi Necia ~ Mütena.ı,. çevik. caalı Wr u.tatU· .. Kanun, enelemiıicie Ziraat bankası 

Bu aözler hararetli bir buıe ile ye lwmbwdu. Cenç •.mnm ıöz. Taç •lrme mera I· nın bUnyeaindekl idare uzuvlannı na. zirai iluazatı ve dijer faali 
temyiz edildi .. Ebediyen!... Jerincle o hattın dünyadaki aüzeUik• 9 ran itibara almaktadır. tdare uvuzlan kmda maldmat vermiftir. 

lıte bunun için .. BilhUea bunun lmn ~ daha süzel, daha mini 88f redeeek araaındaki vazife ve aalahiyet noktai · Bundan aonra bazı meb 
içindir ld eaadetten batı dönen kü· fevblAde a&Ondü. tnıııızce Nen Chroniclt ..-..ı. nazarından tedahUl vukua gelmemesini tekrar ınütalealar aerdebn' 
çük Necil B ... oğullarından Lem'i· Partiyi bitirdiler. iyi bir aport• tıııntere kralmm yarmkl tae 11Jm8 derpiı eder. Her unıur, her uzuv inisi- aad vekili bunlara da cevab 
beyefendinin kum olmuttu. men olan senç adam büyük bir uıta meruimlnde bulunmak üzere, koeuı yatifini kullanmakla beraber biribirinin sözlerini "'Ziraat bankan bu 

Genç çiftler evlendikleri gün bkla oynadı. Kendilinden emin bir Haydar&bad nlummm oflu ile birlik- yardımcnı olarak çabfmayı temin. e • la tekamül edecektir .. diy 
balayı seyahati için Avnıpaya hare- tavn vardı. t.e DurrOeehvarm da Londraya ıeldl- der. Bilhaaaa buna dikkat edilmiıtır. '1Üftİr. 
lcet etrnitlerdi. Ötekine gelince çok beceriksiz- fini yazıyor. Toprak ll7uetfaıiz Dünkü ceJ.ede kan 

. . · · . . • • • di .. Bir çocuk gibi o)'llanUfb. Jest- 23 yqmda bulunan ve ufak çocufu lktıaat Vekilimiz izahatında zirai ko- düncü medcleliM lraclu m 
Ahi Şu kuzuya baJi Lom'il Ne !erinden hiç birili oyunda iyi bir ne· ile lıenıher pJen Dtlrrillehvıırm. bu, operatiller, ldlçük siflfiye yardım me • yapılnui ve ...ı.tin pı:llmıell 

ıüzel... O bdar çabuk yürüme .. Za· tice vennemiıti. Fakat genç vücu- Londra.ya ilk 1eyahati fmil. Hintli la. aclcaine temu ederek meıiıleketteki yıaiyle mecliı yamı tapılanımll. 
va)lryı korkutacalcnn... dunun zerafeti, ahengi ve tenaaübü yafeti ile gniyormuı, taç giyme me. toprak politikuma ıeçmit ve Anıdolu- re daiılmlfbr. 

Lem•i genç kanama ku1ak u- oyuna büyük bir kıymet vennİ§ti. ruiminden sonra da Londrada bir daki tetkiklerinde bir yanda dörtte biri _ --------...-:: 
makamn, gözlerini deliğin çok ya]u. Ve .. lıte Lem·i de bütün bu güzel- ınllddet kalacakmı1- ekilmemif ıeniı bir arui bir kitinin Yunus emre lbt 
nma fırlattıir beyaz küçük topa dik· tikler U.Wmda onun spordaki bu mali olarak aunarkea: diler tarafa top-

lllitimh \udi ilerliyordu. hatalannı affetmiıti. Kız yDzllndeD rakaıa olan köyUiluin bulunduiunu aöy 
Çimenlerin üzerine yayılan mi· Son parti de bitti... bir "OCUk yaralandı leıııif ve demiftir ki: 

ni mini kuzu1an korkurtmaktan hiç Oyun tabnlarmı arka1armdan ~ ''Yiia ...._ döaüm lıir ad.amm • • 
endite etmiyerek tekrar topu fırlat- ıelen ufaia vererek apor klübüne fatihte oturan lhan iaminde bir lin•ıür. Yialer:e .._ topnk11abktan 
mak istedi. doiru yürümeğe hatladılar .. Bu klü- çocuk - zabıta raporuna ıöre - a.ı.ı.t ~. Rica ec1..- 1ııu 

- Bu dördüncü oldu Necla. Cid bün bir lolı:antuı da vardı.. hir kız yüzünden anJ.cı Huanla nwn:unya ~ MJı telim lllbilai ta -
den çok tık oldu .. !Adeta bir bujjeye Birdenbire samimi bir aeain ken kavga etmiftir. Arabacı, çocuja laemnül ı•.Wlir ve haasi lllds Mlim ... 
henzedi. dilerine aealendiğini duydular. Cenç altma alıp ça)u ile kanundan yara- mw ı.u ,.ı;a-.11 cliall~• llli1Ude 

Necil sözlerini açarak: bir aclam kendisi kullandığı otomo- lamlfbr. Yaralı çocuk Cerrahı-ta ....._?,, 
- Bujjey de ne demek) bilinden nqe ile bir fey söyliyerek hutahaneeine t.-1..1-•--, arabacı TOrklyede "Ariatokral,. JOklur 
- Bunu aana ~ dün aöyle- onlan aelimlamıt ve süratle geçmiş· yakalanmı•br. ~~lif 

miıtim. Ama •en dikkat ebniyor· ti. Necil otomobilin gürültüaiyle a- ı ____ ...,. ____ ~ _______ lk_tıaad __ v_eki.,....·li_·_ to_p_rek_aı_· .... yue ___ ti_ba_h·-------- ----: 
ıun kir Ancak küçük kuzu lan dü- danım ne söylediğini anlamamqtı. 
ıünmekten spora alcfmt bile ettiğin Fakat onu tanıyordu. Bu iri yan ol
yok. itte gene anlatıyorum, iyi elin- makJa beraber çok saf çok temiz yü
le eevgi)im: Bujjey demek iyi bir o- reldi bir c:lelikanbydı. Kocaıma sor· 
yuncunun küçük topu meharetli bir du: 
clarbe ile deliğin içerisine yerlettirme - Oeman ne aöy)ecli) 
ai demektir ... Şimdi anladm mı) Lem'i müatehziyane: 

Necla müphem bir cevap verdi: - Randevuau VUDUf •• Bizimle 
- Peki anladnn. Fakat bu yap kahvaltıda bulunanuyacakmq. 

tıinı neye yarar an ki Lem"H Sonra aenit parmaklıklı pavyo-
Genç adamın dudaklarında mer nunu göstererek: 

llametkir ve hiraz iıtihfafkir bir te- - Acıktın mı Necla) Şurada bir 
beaüın dolaftı. Sonra ehemmiyetle fey yiyelim mi) Ben çok acıkbm. 
eöyledi: - Ben de. Hemen sirelim. 

- Bu kıymetini takdir eden için Her tarafı camlı büyük aalon 
ıayet mühim bir oyundur. bupn çok tenha idi. Lem'i 

Çimenli bir bayırdan yukarı çıkı. Mimoza çiçekleri bulunan bir ma
yorlarch. Ti tepede iki büyük ağa· saya doiru ilerledi: 
cm aruı son derecede büyük, ke- - Çiçeği çok seversin Nedi ıu-
merli bir kubbe huaule ıetinniıti. racla oturalım. 
Genç bdm büyük bir hayranhkla Neda gözlerini hayretle genç a-
haykınnaktan kendisini alamadı: dama kaldırdı. Onun bu ince d~ün-

-Ah Lem'i) Buram ne ıüzel, ceainden çok memnun olmuıtu : 
ne hot!.. Deniz .. Denizi çılgın gibi - Ah Lem'i iatediğin vakit ne 
eeverim. kadar iyi olursun! 

Birdenbire ayaklan albnda bü- (Devamı var) 

.--ıNGiL TERE TACININ--
iNCiLERI 

Fdmi münuehetiyle iyi bit müjde! •••• 
SAKAR VA sinemauna sönclerilen telrnfname sureti: 

.. lnıiltere Kraluım incileri .. fi imi tam bir muvaffaJbyet kazanmıı· 
br. Ekçreale aevkediyoruz. Diier memle\etlerle ~raber 18 ma· 
Y11t:a iraeeine betlayuuz. SACHA GUITRY 

Sineme- ••• tarihinde Ull1l\lllmıJaca - tarih olacak olan ı a ma)'JI 
...... 1RiJük GALA OLARAK 

SAKARYA sinemasında 
........ '-tleMaıktır. Gala U. müteelğp aünler için biletler 

timdicleu •blmaldadlr. Telefon: 41341. 

1 ç E R 1 D E ı ı IGtfm&Jar yapllllfl&rdır. Bu lçtlm&larda ı.. , 
• Parti w ı.-... 1ıoa hr h ..... .... panya ve Almanyaya ihraç edlllp param a. 

lıt hıtulıal "°' ı wta da '-- JC ıl 911. llDuu7u maDarm '*'-Dert aııertnm ıerıı.. 
t.dlr. fQlmQfUlr. 

• !mir llmu ~ .aCll4 ..... •~ilden l&Dlli U)'eU ~~ 
~ plmlftlr. dan bir 1uau cMlamU, ve dtııı .anayl ttn 

• ııau,.. ..,_ mlllll•-.ıt l'llls ..._ w,. de mlllı!m bir lc;tfma yapıbmft:ır. Heyet An. 
JdJderdt 1ıuhmmall a.. ıı~n ·11 ....._ karada yeıı1 lthallt rejimi, muamele " ı.. 

• Oo - 11b11ı1 _..,. .._ dll. Ub11k Tel'lflerl UArbld9 at'! neUce aım11. 
)'Ular lıulae19 IDWaıl ............ tir. Tlbua bWı:6mltla Ml'dalU lıUI .wlerbı •Roman,... mml .,._,..,, .... 1u cevaplpan bamtaacü ve bbilk umumi kl. 
le dOn ~ •11·n*•aıı11 ...... Ubl lluDlan Aakaraya ıötilrecekUr • 
7&PdmıftD'· • lktl8ad veld.leU 1917 ı.taabul yerU mal 

• Ziraat WJrlletl t.ptılhaa aft llaUD Jar NrglabıiJı O&Jatuaray u.atılde tu;dm&ll 

J&J1buı llllCUa ru•meelne alm•lfbr. için Jılu.rlt vek&lettle mutabık kalmdJllDı 
•Tapu ft kadutre melct.aıl ffldrmde 1' dDD ..... Jl lıirqlne llUdlraüfUt'· 

nS bir talimatname çdcanllufbr. • • fark demlr,oUan fura7ı Devlete mllra 
• Limana plen vapartan. acentaıar cı.. cut ederek flrkeıten b.ak1anDI s.temltler. 

rebllecekUr. dlr. 
• 8&Dat DMldepleriDde J0 mayıata lmtf. ------------

llual&ra nSb1f9t ..uecek. mnurnt imtihanla 
n. ı bulnDda, ..._,. lmtlhaıııara da • 
llaıdranda 1ıafl&Dlcaktır. 

• Krabtlk t&lırtlıalarr lola dün eek& ta • 
ıots mllbeıldlll *il& plmlfUr. 

• Harlçt.D limon lthallae bql&IUDJlbr. 
• a~ bU MD• 80 mayıata 

mektapte yemek "'*"' ft IOllr& lbldeye 
CeltU lıoyaealdarcllr. 

• lllUcJn ~ M'rb'e Mllul eda 
dl 1ıalaau 'Uaklf• *"'611 .. ........., 
dma 1111darı ~ ....... ..... ...... ..... ,. ..,, ........... . 
1lmd& ... bir --........... , • 
...... ,. ........... ..,1111 ........ . ... -- ..... ,. .. ,.*' .. 
• 1JJ1p 11111.,... ' '' Ntı ...... 1111!'11Wlt , ............ • Jf...,. mGdllllılEllll ......... 

llt& il..- tıllddbtı ,ap&nllflôiMM 
dlrllaıltllr . . 

• lo tıcartt mman madUrlı lnalM _... 
ı.tla Wl'dlll lllr ... ,. ~ flbrlqdM ~ .. 

... " clla Tlcant --- ·---- .......ı tacfı'larl Jftmtaa ....... .atmdt. ll'llP ırup 

• Parlamentolar Ucaret lıbflll 
ama ltUrak edecek beyeUmla bu 
karad&a l'brbnla plmlftlr. 

• EkalllyeUerlıı de halkevlerl tel 
çall§&bllmelerlııl t emin makaadile 
rl taumatnamulne bir madde il&.,. 
tini dtlnktl Akpm pzetelertnden 
10l'du. Halbulcl evler taılmalt.nall_.,. 
nwı aicıdDl aöeterir iılr madde o 
Sön böJ1e bir maddeye ıtısum 

• ne 1ılmda ,.ı:ınmtu u .160 
DıltUr. 

• Vali 1&l'IJl Ankaraya psecektfll 
• Tllrklye tıp tncQmenl yarın 

11.IO da Etfbba odul ..ıotnmda 
tır. 

• Şelıitwderl imar oemlYetllllD cif 
tetlle lldlmekapa tehltulinde 1ılr' 
t&fları mOsul kun&lac&ktır. BuDd 
zrrlıktar yapılmaktUlr. 

DIŞAR A: 

• Japoa ueanı ıaUırı amını 
kabmyetlııl llrttırm&k mauadil• 
daklne benzer blr mecburi '"it 
•mı tekJ1f etml;ttr • 
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in even 
ses ... 

Bu sözleri, yavrumun sükün bulma. 
eı için söylüyordum. Onun bir asabi 
buhran geçirdiğine, o anda, ben de ka 
nidim. Yavrucak, tcl8.şla: 

- Ama, bab cığım ... Zannettiğin gi
bi kolay değil •. Ben de kim olduğunu 
bilmiyorum ... lşittiğim yalnız bir ses. 
Ah, siz de duysanız merhamet edersi
niz ... Hep o feryad basımın içinde, ku
laklarımda! ... Bunu tekrar edince çıl. 
dırdığımı sanıyorlar. 

Söuerine bakılırsa saçmalıyordu. 
Fakat çocuğun ne hararetinde, ne ha. 
linde bir gayri tabiilik vardı. Sordum: 

- Roland! ... Emin misin bunu işit
tiğine? ... Sakın rüya görmiyesin? 

- Rüya mı?... Aman, babacığım? 
Bunu benim gibi midillim de işitti. 
:ıeını öyle Urktü ki, geri geri gitti. E
ger üstünde kendimi sıkı arkı tutma
saydım, yere yuvarlanırdım. Ben de 
korktum, baba! 

Ne diyeceğimi bilemeden, ga;>Tiihti. 
Yari: 

- Tabii değil mi, evladım? • de
d" ım. 

Cocuk devam etti: 
. - İşte baba midillim öyle korktu 

kı, ondan sonra dört na1a evin kapısı. 
rı~ kadar koştu. Buna ne dersiniz? Mi
dılli de mi rüya gördü? Bu sesi ilk 
dera i~ittiğim zaman siz daha Lem. 
~y ~gitmemiştiniz... Anlatsam kor-
aklıgıma, tevehhümüme hükmede. 

Ceksiniz diye utandım. Belki bir tav
~aztd1:, yaralanmış başka bir hayvan. 
kır dıyerek kendimi teselli ettim. Fa. 

at ondan sonra her akşam ayni ses 
~~dan geçtikçe bir inilti halinde ku· 
d~~a çalmıyordu. Nihayet siz gi. 

nce o sesin söylediği kelimeleri iyi-
ce i"itt· An . . . 

• :ıı un. " ne! bırak ıçcrıye gıre. 
Yınıı A b 1 . . . . ' d' . nne: ıra { ıçerıye gıreyım·,, 
Yor~~ 

liCocUğurn ba.ruı. bunları anlatırken 
e titrı·y a·· 1 rı Y ordu, Rengi uçuyordu. oz e-
hi ~la dolmuştu. Acaba bu bir ateş, 
nı: buhran alaimi miydi? Onu üzme. 

. Ye karar Verdim. Hakkını teslim 
eclıyorınuş gibi durarak: 

d - Bu, Pek acıklı bir şey, Holand! 
edıın. 

ha~ Ya sız de benim gibi işitseydini~ 
~ ·:· :Muhakkak bu zavallının hır 
liaresıni ' b 
ııa in arardınız. .. Fakat annem_ a. 
ben· B.nnııyor. Doktôrun sözlerıyle, 

1 
boYUna Yatağn. yatırıyor. ' 

- boktorıarın vazifesi bu, evladım. 
Sonra, ilave ettim: • 
- Belki bu yolunu kaybetmiş bir 

çOCUktUr. 
}\·· 

k UçUk eliyle omuzumu tuttu. Dik
atıe \71\..ı•-

J -u.wne bakarak: 
- Ya o ses sağ bir insana ait değil. 
baba. .. 

ö - Se~gili Çocuğum, nasıl o~ur da 
lnıil§ hır çocuğun sesini işi tirem 1 
lra§larını kaldırdı ve ciddiyetle: 

ltı - Demek istediğimi Ranki anlama
• • 

1
§ gibi konuşmayın baba... Siz de 

oıı ..... · 
"

11Yor musunuz? 

- Peri mi demek istiyorsun? 
i - Ne bileyim? ... !ster peri olsun, 
b~tcr b~ka §ey .•. Herhalde bµ betbaht 
ır adamın sesi: 

'":- Peki ama, çocuğum, fanet ki 
Pe:-ı, Yahut kavbolmuş bir çocuk ... Ne 
Yaptığımı istiyorsun? 

~ - Ne bileyim? ... İster peri olsun, 
ba: ter başka şey... Herhalde bu bet. 
~ir adamın sesi! 

.. !JP., .. 
ğum f arzet ki pe

- Peki ama, çocu bi~ çocuk ..• Ne 
ri nhut kaybolmuş 

' Y • raun 1 

yaptığımı isUyo f~e olsam mesele. 
· in yerin b .. _ Ben sız çu· nkU siz u. 
d . baba ... 

yi halleder ım, . . aklınız erer. Bu a-
yüksünilz: J?~~a. ıY~e yardım etmemek 
cıkh iniltıyı ışıtıp T:"ı· den bir şey gel. 

U •. •or .D'ım 
beni çok zu) · k Yapayalnız. .. 

uva!lıcı ··• miyor. O . . Ona yardım eden 
Harabelerin ıçınde ... ağhyor. Ben buna 
hiç kimse olmadan 

Ül edemiyorum. 
tahamm .. UşkUl vaziyette 

ömrümde böyle ~hadisenin komik 
t Gerçı -kalmamış ım. d "'"ldi tnsanın çocugu 

d ·ok cgı . 
tarafı a :> • ..rdüğU iddiasında 

·1· ki perı go ·d· d olabı ır .k. baba.sının gı ıp c 
·ı· Ui ın bulunabı ır. ·stemcsi gayet ga-

. . k rtarmasını l 
perıyı u t 1 itikatlars. son derece 
. t"' Ben ba ı - ·ı· F rıp ı. • 1 rden degı ım. a. 

. t verene d" ehcmmıye nnediği, keşfedeme ı. 
kat ııkhnuzınd~ 1 r me\•cut olduğunu 
;;1 ·niz bazı ha ısc e c•' . 
d kabul edcrım. Ço 

a . ··mı· bilemiyordum. cu. 
Ne dıyccegı . 

.. ·ine yalvarıyordu. 
gunı Y k aJ11 olacak, baba ... 

_ :Nerede~"S~ ,a ~k ben de onu dil. 
Bütün gece. ınl~.yel .. r~hat uyuyamıya-

.. d"kl"e bır turu .. 
şun u :. 't, bir çaresını 

• K zum baba, gı 
cagım. u t.me! İyiyim. Zaten 

Be i merak c d 
bul. n d nnem de yanım a 
o müddet zarfın a a 

oturur. t Ne yapacağımı şa. 
Odadan çı~ 1

.m. ndan beklenen hiz.-
ı..t ım. Bır ınsa ·ı şırm ~~ 'b"ydı· bu Og um pe. 

U ·n en garı ı · _ 
me erı ·resi vapmakhgımı is-
riyc babalık \•azı " tl 

da arabamın a a. 
tiyordu. t~~~ o esnaan nasıl ürktükle
rının geldıgım zam .. tti 

• 1 •. Unde tccessum c . ri gözlerım n on 
k •a ılncak i~. herhalde, ahır tara

tı ) ~d ek tetkikatta bulunmaktı. 
fma gı er . . k ka. 

Köylülerin zihniyetını anl~a 
bil degildir. Belki onların bır muzır
lı "'ı bir !iakaları neticesi bu sesler du. 

g ' "'esele,•i aydınlatmak lflzım-yuluyor. ~u • 

damakıllı kararmıştı. Ha. 
dı Hava. a b 

· . ·· iine gcldığim zaman ır rabclerın on 
. tigı· ·n1• go'"rür gibi oldum. "I enın geç . 

go g t'" bir şey değildi. Fakat ınsan. 
Bu. kn. 

1 
zdi .i bir mevcudiyetti. 

larm hıssen sc g . . . 
• hikayesiyle beynımın tesır 

Oglumunk Jdı.ı;..nı düşündüm ve işi an
altında ·a 6' .. • 

.. c ayagımı yere vuraı ak Jamak uzer · 
bağırdım: hızlı sesle d ., 

- Kim ,·ar ora a . 

- ... cvap vCJ111edi. Çıt yoktu. 
Kimse c 

.. . • yürümeye başladım. 
ıcnıdcn • . ... dil K n 

aydınlıgı gorun . apını 

Ahırın yı·· kova ile su la§ıyordu. önünde se .,, 
Beni farkedince: 

'lf'" Uk bay nasıl?. diye BOrdu. 
- ,n..UÇ d k be • 

b 1 \'C karısı a çı muş, nı Ara ac 
l" miıyordu. 

sc a Se Ier mi? Tabii efendim .. O-
,_ 8 Çcd d 

•• Ar Bnh en geçen ere. RuZS'ö ... 
Iur... l<'nknt hiçbir dilencinin 
nfn mırıltısı .. . .... 

ktan içeri gırdıgı yoktur. Buna 
bu _rar 1 bilirsiniz .. Kapıyı daima ka· 
emın ° n Her tarafa iyice dikkat 
palı tutuyor. 

edıUyor. . ·· k 
Arabacının karısı. bır şey soylcme 

bi bıı..c:ını f!nllıyarnk kocasına 
ister gı .. · b 

Nihnvet ısrarım Uzcrıne u 
ba.ktl·h·zmetkA.rlnn konuşturmıya baş 
anut ı 

Jndım. 1 
(Devamı oor) 

Ume eden· Hatice Sitreyya Tere · -

Tonton 
anıca 

ve yoOaı!rilOar 
{/P6~J 

Kızı ı 
s acayak 
çeon~ ylYıır~~nn 
ma©~ıraıoaıro 
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Yazan : Niyazı Anmet -------
65 sene evvel IJu gün 
-. ~ ~ F'"'t ._.ı._a .... t:w:t .......,,,,,,,,,,,. 

iki enteresan yazı 

1 
Basiret gazetesi f(>yle diyordu: Şimendiferimizi, topumuzu, tüfe~· ı 

· · · in biz yapmıyoruz? - 65 sene evvel fıtanbul ve beled;. mızı nıç h ld "di? 
·~ne a e 1 • ------Esk. B ·r t gazetesi kolleksiyo- I ve diğer bütün iltizamııt bahsimız 

ı ası e dah·ı· d d" nunu karışbrıyordum. Açtığım 1 ın e ır.,, 
sayıfanın tarihine dikkat ettim. Dikkatle okudunuz mu? Tam 
1288 yılı 11 mayıs .. Yani 65 s7ne 6? sene evvel yazıln!ı ... Bu gazete· 
evvel bugün çıkmı~ bir sayı. Basıret nın her sa!1f~~ı bu gıbı y~~ıl~rla do-
p;azetesi, o vakit istipdada ve haksız· ludur. Bır gun evvel de mıllet pa· 
lığa karşı daima hakkı müdafaa ~t: rası ba!ık kılçığıdır yutul~az:, başlı· 
miş bir gazetedir. Bu sayıda ıkı ğı ile bır ynz.ı yazılmış. Mılletın para 
yazı göz\ime ilişti ve dikkatle oku- smı aşırıp yıyenlere çatıyor. ?.a!~a 
dum. Çok enteresan. Bu yazıları sonra A.n~ak~ad.a vuku bulan bu~uk 
65 inci yıl dönümünde Haber oku- zelzele ıçın hır ıane açılını§ oldugu· 
yucularına vermekten kendimi ala· nu ve bu ianeye gazetenin önayak 
madım. olduğunu görüyoruz. 

Birinci yazı "Deruhde ve iltizam,, Sokaklann sulanması hakkın?a· 
ba lığını taşıyor. Bakınız neler ki yazı da çok enteresan. Bcledı •e 
yazmı : "'Deruhde ve iltizam ti~re- So~akJ:ırm sulanması için nr~zo_zl~r 
tin en esaslı bir ıkkıdır. HususJyle getırmı§. GM:ete bu husustakı fıkır
memleketimizde bu esas diğer mem lerini yazıyor: 
leketlerden daha kuvvetli bir halde ··Medeni bir memleket için 110· 

olup dahili ticaretimiz içinde en kaklan sulamak lüzumu o kadar 
menfaatlisi bundan ibarettir denil· bedihidir ki, bunu inkar edecek hiç 
ee yeridir. Zira, evvela dcvle_t aşar kimse yoktur zannederiz. Birkaç 
ve ağnam ve saire gibi e'!1 ~Ilı başlı vakittenberi belediye daireleri ile 
varidatım "dcruhdc ve ıltızam,~ et- §ehremanetinin sureti mahsusa.da 
mek istiycnlcre ihale ed.er .. s.anı~en imal vetahsis kılınan Pfabalarl.a. 
asakiri §8hnncnin ve saır mırı daırc- Bahçekapr ve Babıali caddeleri gıbı 
1 · en büyük levazımını deruhde büyük ve işlek caddeleri ak~amları 
enn ) d "'b · t 

ve iltizam eden ~imse ~ en ~u a. sulatmakta olduklarım mcmnun~y: 
yaa ederler. Salısen ımendıf~r .?· le gördük. Vakıa §İmdiki halde ı§ın 
mcliyatma varıncaya kadar .b~yuk derecesi hiç kabilindendir. Ve bun~n 
ameliyatı gene deruhde ve ıltızam ileride zaruri ihtiyaçlanmızı hakkıy-
cdenlere yaptmr. le tesviye edebilecek bir dereceyi bu. 

Deruhde ve iltizamın harici tica- lunduracağı hususunda da ümidimiz 
retle alakası yoktur. Dahili ticaret· kesilmiş değildir. Ancak gazetelc
ten maduttur. Dahili ticaret ise ait rin bu gibi hususat hakkında fikir 
olduğu milletin kendi elinde bulun- bcyıın etmeleri salnhiyeti birkaç söz 
mak iktizn eder. Zira dahili ticarete söylemekliğimize lüzurh göstermig-
tam vukuf gene ait olduğu millete tir. 

mahsus gibi bir §Cydir. Şöyle ki, sokakların sulanması 
imdi hal bu merkezdedir de bir serinlik maksadiyle olmayıp tozu 

dahili ticaretimize olsun sahip ola- bastırmak maksadiyledir. Zira so· 
mazsak ayıp değilmidir? Haydi Av- kaklar sulandığı zaman serinlik hn
rupanm ticaret usulünü bildiğimiz sıl olmaz. Sıcak toprak üstüne dö-
için ona cesaret edemiy~Jim. ~~cak külen sudan hasıl olacak sıcak buhar 
kendi memleketimizin tıcaretını ol- bilakis hararet saçar. Evet, soknk· 
sun bilmekliğimiz icap etmez mi? lan sulamakla serinlik olamıyacağı 

Mesela şimendifer ameliyatı. biitün bütün iddia edilemez. Ancak 
Şimendifer nmeliy~tının c~ bü. bu serinlik yerin hararetine galebe 

yük kısmı dahilen tesvıye edılecek edinceye kadar su döklilmekle olur. 
işlerden bulund.uğu i~~~r ol~ın.amn:r. Binaenaleyh sokak sulamaktan r.ınk 
Yerlerin d\izeltılmesı ıçın ıstıhdam at serinlik olmadığını ve yalnız to· 
edilecek amele ise yerli ameledir. zu bastırmaktan ibaret idüğünü ka· 
Yolların en biiyük lev~zımından bul etmeliyiz.. Dundan sonnı mun· 
madut olacak şey yatak agaçları 0 - taznm memleketlerde sokakları ta· 

lup bunların dahi biz:-, orm~nlar- bahleyin erkenden hem s~larfor l ~m 
dan gesildiği dergfı.rdır. Şu hal ıle be süpürürler. Bu sulnyı egcr ynz ce-
rab r biz böyle cesim bir ticareti yal- ğil ise yirmi dört s?nt için küfi~i~: 
nız demir levazımının Avrupadan Yaz mevsiminde kıfayet cdemedıgı 
celp olunacağı mahzuruna mebni icin ikindi üstü bir clnhn sularlar. 
d hd "lt" tm g"'e cesaret Fakat onların her türlü le\azımı mii eru e ve ı 12'.am e e ld .. d · ·· · ] · 

d · B d hd ., 1"ltizaın kcmmel o ugun an supunt" erı e emeyız. unu cru e .e . .. . l 1 d 
eden ecnebi bari işleri ba lı bl'l§ınn hakkiy~e supuruş veB~u ?''11id~kr~ l \ 

·· · e Amele olarak bıhakkın sulayııtır. ız ım ı ı lal-gorse gene ne ıse n . k · · · d ,. 
bizi i letir. Cesim levazımı ,gcn_e de memle ctımızın o crccc nezv ,.._ 
bizden mübayan eder. Yalnız bır tini dairci belediyeden ve yahut! 'ı
d m"r edevatını kendi memleketin- r manetinden beklersek malın m 
d:n ~cip eyler. Acaba bu ameliyo- kalırız. Çünkii dairei belediycrniz"ıı 
tı biz deruhde ve iltizam etmi§ olsak ve ehremanetimizin iktidarı o de.e
ve demir edevatını mcmleketimizce ceyi bulnmam ştır. Şimdiki de:e<"c
tedarik ve imal edemezsek bunları sinin gayri kafi olduğu ise zanncdc
Avrup fnbrikalnnndnn celbedemez riz ki bunların kendilerince dahi mu. 
miyiz? scllcmdir. 

Bah imiz yalnız imendifere Böyle olunca ve fikrimize l:nlır-
mah us d ğildir. Ter ane, tophane (Dctxımı 11 ıncide) 
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Arl!k mir:-ar!!lerde ~~~:~~~ 
sala verllmıyecek hazırlanmıştı? 

Diyanet itleri reiılili Sall vermek 
uıulilnil kaldırmak karanm vermif ve 
bu karar bUtiln müftWUklere bilcfiril· 
miftir. 

Saltnm menedllmeıine Bartmda halk 
araamda salt yU.Unden uyanan heye
can" sebep obnuıtur. Bartında kıt ayı.. 
mıda tehirde tifo ıörillmUf, birkaç kiti 
ötmUftilr. O mada bafka baıtahklardan 
da tesadüfen birkaç 51ilm vaki olmuı ve 

bergiln bunlar için aa1l verilmesi halkı 
fena halde mUteeuir etmiıtir. 

fıtanbul mUftUıil Fehmi bu· hususta 
demittir ki: 
"- Salanm ldinle ve mlllli1manbkla 

al&kaa yoktur. fıtanbulda esasen ıall 
verilmemekte idi. ltöylerde bir cenaze 
vukuunda minareye ,ııahp ..ıa verilir. 
dL Bu, bilhaıaa hastalara Uzüntil ver
mekte oldutundan menedilmittir.,, 

Firar hadisesi tahkikatı neticelendi 

Miiddeiumumt 

Londra. 11 (A.A.) - Zabıta, 
iki yahudi polis memurunu tevkif 
etmiıtir. Bunlann elinde mühim 
miktarda silah ve mühimmat ve bu 
meyanda 1 7 rovelver ile iki bomba 
bulunuyordu. 

Evler aranıyor, bftytlk 
mikyasta tevldfat yapılıyor 

Londra, 11 (Radyo) - Polie 
bütün mezuniyetleri kaldmmfbr. 
Birçok nöbet mahallerine yardımcı 
memurlar tayin edilmiıtir. 

Zabıa kuvvetleri üç misline çr 
kanlmqtır. Dün gece ve bu sabah 
bir çok evlerde taharriyat yapılmır 

l l
' _ı tır. Birçok eıhasa bayram günle-

Firarın nası o auğunu rinde 1...ondradan 11zaklB§malan •ÖY· 
lenmiıtir. 

A Dl atıyor Bir tetklllt mı ? 
Bombalı ıuikaıtçılarm yakalan· 

Tevkifhaneden firar edip Ada.nıda \ kıyarlar. Kapıyı açıp anahtarı Ur.erin. maaı efkan umumiyede büyük bir 
yakayı ele veren ve evvelki gün de de bıraktıktan sonra kesilen heyecan doğurmuıtur. Yakalananla 

nn keneli namlarma ve tek bqlarr 
eeJırimbe getirilen katil Abdullah ile 
Tevfik hakkında mllddeiumumllikçe 
yapılan tahkikat netlceleımrlttlr. 

Cumhuriyet mtlddelumum!Bl Bik· 
met Onat bu firar hlcliBeai etrafmda 
bir muharririmlse tu izahatı vermit-
tir: 

.,_ Abdullah tevldflwıeden firar 
etmeyi tlç ay evvel aklına. koym111, fi. 
rarmda. ile yarıyaıı destereyi de ame.. 
lly&tlwıe Jntaatmda çalıten ustaia • 
rm bıralrmuile ele geçirmiftir. Abdul
lah kendi bulunduğu kıamıdaki demir 
k&pmm Uaerindeki kilidi açmak Ii.zım. 
geldiğini ~Ue, hamurla kilidin 
anıeğinl aımllbr. 

Abdullah bundan IOlll'& bir kqlk 
apı da tedarik ediyor. lntaatt& ça
JJl8l! ustaların kırıp bırakbklan bir 
eP ile bu katık apmı eiell,_- bun. 
C!aıı bir anahtlı' J.aPIJ'Ol'c :Abdullah 
bu ~ sapından anahtarla demir 
bpı kilidini açmayı teerilbe ediyor. 
Bunda muvaffak olduktan acmra yu. 
karıya ameliyathane oduma çıkıyor. 

,_ ~ ımtUJ&t odamm ~111111. 
~ JllqrlafJYor. SallJlm .... 

nahtanm bu idilde uydurmak 18UJ01'. 
Anahtar uymayınca efe ile bu anah
tarı da eğellyerek kilide uyduruyor. 
Bu kapıyı da açıyor. İçeriye ameliyat 
odasına giriyor. 

Bunda muvaffak olduktan aonra Uç 
ay evvel eline geçlrdil{ deetereyi ala. 
ra'k dört bel gUn ameliyat odaama gi
riyor. ()dayı arbamdan kllltledikten 
aonra de9tere De adliye yanım yerine 
bakan penceteniıı parma1dJimı keel. 

yor. De&tereyi hell aralarmda, ötede 
beride saklıyor. P~fl iyice efe. 
Uyor. Fakat demirl kopart:mıyor. 

21 nisan l&bahJ Abdullah bete dol· 
nı yatağmdan kallrmıe. Tevtifi uyan
dnınıttır. Tevfjfla o daldlrqa kadar 
firar hamrhimdan haberi :yoktur. Ab
dullah Tevflll de firara tefVfk ediyor. 
lkiai 'birden demir kapıyı açıyor, ame. 
lfyatJıane,e lfrlp amdfyat oduma çı-

parmaklığı söküp birer birer dışa. 
n çıkıyorlar. İkisi de pencere kena
rında duruyorlar. Hava yağmurlu
dur; esuen Abdullah firar için bilhu. 
sa yağmurlu havayı seçmiştir. ÇUnkU 
dıprda nöbet bekllyen jandarma yağ
murlu havalarda kultıbeeinde bulun. 
maktadır. I 

tkl flrarl pencere kenarmda ııra. 
1aııdıktan IODl'& ildai birden ayni sa. 
Diyede duvar tberinden yangın yerine 
&thyorları Burulan makat da biri at
lana jandannanm gUrtlltUytl duyup 
dJIU1 çıkmuı ve diferinin firanna 
mbl olmumı önlemektir. Ya.ngm ye
rine atladıktan sonra iki firari Aya. 
80Jfa mtbeei önünden yilrüyerek tram 
vay yoluna çıkmak istiyorlar, korku
yorlar. Geri dönüp GUlhane hastanesi. 
ne çıkıyorlar. Buradan Sirkeciye inip 
bir taksiye biniyor, Kabataş& geçi. 
yorlar. 

Suçlulardan Abdullahm Uzerlnde 58, 
Tevfiğin yanmda da 49 lira para var. 
dır. Kabatqta bir sandal kiralayıp 

Sal&elfa ~. oractan. 'Yftrilyerek 
Pendlfe gidiyorlar. Biırada tıçUncU 

mevki bir bl}et alan iki firari Eskife
htre gidiyorlar. Eskitehirde Abdullah 
altJ liraya bir Amerikan, Tevfik 23 li
raya bir Vebley tabancalı alıyor. O. 
rada kırlarda iki gün kaldıktan sonra 
Ak§ehire geçiyorlar. Bir hamamda iki 
nüfus ki.ğıdı buluyorlar. Bu nüfus ki.
ğıtlariyle Adanaya gidiyorlar. Orada 
bir kahvede yakalanıyorlar. 

HAdiae bundan ibarettir. 

Firar hldiaeai yüzünden iki jandar. 
ma ile bir gardiyan ihmallerinden do. 
layı zan altına alınmııtır. Alellde bir 
bAdlleyi bazı gazetelerin tefrika ha. 
Unde Y9flla&mda ne gibi bir fayda 
görtilmeKte olduğunu anlıyaımyorum. 
Nihayet kaW suçundan mevkuf iki 
phmn kaçmaaı gibi alelide bir hadi
seden ibarettir. Bu her yerde, her za. 
m&1l için vukua gelen hidiaelerden • 
dir.,, 

Roma resmi mabaftllaln kanaatine srUre 

lnglltere, Italyaya 
hakarette bulundu 

Roma, 11 (A.A.)-Reamtma-
hafil, ltalyan gazetecilerin Londradan 
~ağınlmalannm Romadaki lnailiz 
gazete muhabirlerinin hudut hari· 
cine çıkanlmalannı intaç etmiyece
ğini beyan ve böyle bir muamele 
yapdc:biı takdirde bu muamelenin 
ferdi olecaimı ilive ve gazetecilerin 
geri çaimlmaJmnqı taç giyme me-

raaimini boykot etmek demek olma· 
dığmı taarih etmektedirler. 

Bu mahafil, diyor ki: 
.. İtalyanın, taç giyme merasimi

ne ittirak etmemesi, lngilterenin ha· 
tul yüzündendir. Çünkü İngiltere 
T af fan gibi lialettayin bir adamı da
vet etmekle ltalyan milletine karıı 
hakarette bulunmuıtur. 

Yahudiler için 
Lehistan da Almanya bAllne ııellyor 

Va1f0va, 11 (A.A.) - Leh avukatla· ıirebileceklerini ve Yahudi doktorlanıı 
rı hUk6metten Leh buolanmı yeniden 1 bu cemiyetlerden plranlacaklanru natık 
teıısildne mUt.ıtik Olaak yalmılda bulunmaktadır. 
isdar edilecek bir brunamqe, Yahu. Milliyetçilerin naıiri efkin olan "Ge. 
di avubtlar hakkında hasual maddeler niec Waruawıki,. buaule gelen bu ta. 
konulmaıını istemiflerdir. banilliln millt birlik yeni kampı erkl-
Diğer taraftan l 1 bnnm doktorları. nmm &~enlerde vaki beyanatına cevap 

diln bir toplantı yapmlflar ve kendi tefkll etmekte bulundutunu yumakta. 
dahili 8'z•mnı11Mlerfne h...ı bir fık· dır. 
ra iliv• etmitlerdlr. Ayni pzete, doktorlarla avukatların 

Bu fıkra, doktorlar Cemiyetlerine an- bu hareketlerini diler t11Wt1ann da 
ak ad ırka meanp oJUl tıloktorlarm takip edeceklerini t11!Haln eylemektedir. 

na hareket etmemekte olduklan eöy 
lenmektedir. Bunlarm bir tqkilita 
mensup olduktan ve tqkilitm ge· 
nit mikyasta auikaatler tertip etme
ğe karar vermif bulunduktan da ri
vayetler cümlesindendir. 

Sebep ne olabilir ? 
Londra, 11 (Radyo) - Ceple

rinde bomba olduğu halde yakala. 
nan iki ıuikutçinin yahudi olmaları. 
bunların yahudilere kup bazı mem
leketlerde yapılan hareketleri prcr 
testo etmek ve lngilterenin yahudi· 
ler lehine müdahale etmemekte ol· 
mamıı göze vurmak için bu ite kal
kıftıklan zannım verkmetedir. Bu 
vesile ile bazı gazeteler geçen yıl mil 
Jetler cemiyetinde bir musevi gazete 
cinin yaptığı tabancalı nümayiıi ha
tırlatmaktadır. 

HABER - BahMdilen yahudi 
gazeteci Pragerpreaenin fotoğraf 
muhabiri idi. Adına Luka diyorlar. 
eh. Hitler rejiminden aonra Alman· 
yadan kaçmJf ve Çekoalovakyada 

=-~.r:ı:::ır .. t:ı: 
mut ve kalbinden yaralanarak öl· 
müıtü. 

Sokala çıkmazdan yarım uat 
önce ... 

Londra, 11 (Radyo) - Suikast
çilerin yakalanmaaı üzerine Scot
landyaıP, Londrada miaafir bulu
nan ecnebi mümessillerin, ecnebi 
hanedanlarmm ve ıiyui memurlarm 
e~daki inzıbati tedbirleri arttır· 
ımftlr. Bunlann bulunduklan er 
tellere girip çıkmak pek ıılu kontro 
le tabidir. Bu zevattan tehre çık. 
mak istedikleri 7.aDlaD yarım aaat 
evvel aiyut polise gic:leeeii yerler 
hakkmda malGmat vermeleri rica e· 
dilmittir. 

Grevler de teaadntt delil 
Londra, 11 (A.A.) - Londra 

nakliyat ihtilifmm taç giyme mera· 
ıimi esnumda diğer ilakil vantala· 
rma ıirayet etmeai ihtimali, hüktl
met makamlannı dütündürmekte 
ise de bu endiıenin gizli tutulman
na dikkat edilmektedir. 

Müphitlere göre, timdiki amele 
ihtilaflan, tesadüfi değildir. Bu ihti· 
Iaflar, taç giyme haftuı eanumda 
kaaden çıkanlmqtır. 

Ayni müphitler, bazı aiyui ae
bepler dolayısiyle müfrit aol cenah 
tetkilitınm merkezi tarafmdan ha
zulanllllf olan bu hareketin amele. 
ye sadece mesleki bir ihtilaf teklin· 
de gösterilmit olduğun~ iddia ey
lemektedirler. 

Bu vaziyet ka11ısmda hüktimet 
makamlan grevcileri kızdırmamak 
için son derecede mutedil bir hare
ket ittihaz etmiılerdir. 

Grevciler, grev bozuculara ta· 
hammül edemiyeceklerini bildirmit 
olduklan için hususi müteahhitler, 
umumi grev eınumda yapmlf ol
duklan veçhile kamyon servialeri 
ihdas edemiyeceklerdir. Bu huauata 
geçen hafta yapılan bütün tetebiJür 
lere, hükCimet makamlan cevabı reci 
vermiflerdir. 

Hük<tmetin taç giyme menllimi 
eanasmda bu hattı hareketi m~ 
za edeceği, fakat grev betka lel'YİI: 
lere airayet ettiji takdirde de tid· 
detle müclahale edeceji zannedilmek 
tedir. 

Kazanan numara 
12000 3000 

Lira kazanan 

8590 
10000 

Lira kazanan· 
27752 

2000 llra kazanan 

25904 
1000 Lira kazananlar 

12308 555 
23564 

500 Lira kazananlar 
2099212135 4559 5006 7766 
14530 969 31997 18107 

18107 
150 llra kazananlar 

3231 31204 14394 9949 30SSS 
3725 30355 31385 7630 31708 

10014 24108 5502 13890 22538 
23244 231.67 39034 

Başvekilin 
Londrada 
faaliyeti 

<Bat ,.,..,. ı 4""'8) 
lanan teknik komilyon mesaisinin ne -
ticelerine ulu bir ıurette ballı bulun • 
dutu i~ Türkiye Hariciye Vekili dok
tor Aru ve Fransa bUyilk elçili 
PonlOt meullerini, Milletler Cemiye
ti konıeyinin toplantıundan enet in • 
taç etmek llaere, Cenevrede devam et
meye karar venniflerdir. 
Franm elçlıt Parlae ulrQıJ) 

Cenevreye gidecek ~ -
ölfendllimbe ıare P'ranu bUyilk el· 

çiıl B. Ponaot, çarpmba akfamı Anka
ridan hareket edecek ve 18 mayııta 

Parllte bulunacaktır. B. Ponaot, oradan 
Cenevreye hareket edecek ve ayın yir
misinde orada Hariciye Vekili doktor 
Araıla temau ıelecektir. 

Parlı g8rfttmelerlnden 
IODrald tebllt 

Pariı, 10 (A.A.) - Baıvekiliınifin 
Pariıte Franıu nazırlan ile CiSriltme • 
Jeri sonunda apiıdaki teblii nqrolun· 
muıtur: 

88. lnönü, Saat Da.u ve .. Na -
.... Men.n.cioiha 8 .... ,.. tarUüa• 
88. &han".,.... ile .Wtmıltrclt 
lııalwı••ı.--. Tiri& " Fruem __.. 
ı.r, A~ ......-a -~la 

............... •mttiii •••lll•ü..m 
.. lörit Wrlild.nai miit•h ........... . 
MillMllr Ca4eti ~ ...... . 
.... QIÜ ....... ...,.. ... ı.•• ... 
....... "7Bi .... • ııaiitall•Dj With 
hiktmetlarle itimadı Wr ifllirlilİ -.. ...,.~ ............ 
lcilitlwlmlmıMma plı....,.ac haWDIMl.W 
mutü+etllll'lm te:rit eT ............. 

Suriye Bqvekllloln beyanatı 
Berut, 10 (A. A.) - Suriye bqve

kW Cemil lılardam burada beyanatta 
bulunarak, Hat&yda TUrk ve SUriyelL 
ler taralmdan 19kavetıerde bulunul. 
dulun& ve hudutlarda tecavüzler oldu. 
tuna 4air çıkan haberlerin çok m11-
ballğalı olduiunu eöylemit ve demlt
tlr ki: 

..... lllilil.-it ................ . 
W.tir. ...... huicilılıll ffata7Ü her .., ...... . 

.....,_ ait ... • wsh• Clımt1Mc 
,.......,.., ... h .............. .. 
li+h=d- Tilki7e, p,.... ve Sal'i7e a
rumcla Wr ~ ........- de aldoha· 
BH .. 111'. ffataJ -dııleliain ita arm 
....... ,....., llitmali ............ 

Suiııiı Wr Dini au ll•i meftllt 
...... Dini tepnkbnadaki nriitki
lat ._ ... ._u .. ııli- "...,.,.b~ • ... 

Fw - s.n,. -shıleei 1 Do 
............ 1 _.,,... ..... ..... 
........... , l . ., ...... Anp 
.................. 1.-dn .. ............... ~-
.....an rı rd..,.. ı•ııal at.. , 

SonJan 89 ile niha1 
ler ikiter lira amorti alacıaldll' 
100 lira kaiana 

2603 12755 3168 10496 
29215 27852 38195 3379.S 
35075 24916 17067 6591 
15225 117 17414 1282-i 
3444 27314 1070.3 22100 

152711937.316562.35899 
4180 3Ô971 4324 1os94 
50 Lira kazana 
36115 23612 2607 15211 1791 

19235 115410 24339 335515 39 
25712 19419 21509 36328 23 
30918 18620 2313 14211 1221 
37578 6879 14519 3695 249 
12519 25326 12610 37972 3944 
20101 16953 4585 215019 ı 

24951 6111 81315 34037 s 
27628 8805 24504 4252 100 
18251 1644 23597 37424 3739 
26176 2776 33406 26972 3571 
27113 39939 6651 8130 109 
29654 27119 215453 17349 328 

4412 26158 17172 31795 71 
3461515 197415 29972 13555 317 

4747 15615 33579 18743 103 
28315 39388 215804 5765 26 
9922 2533 213159 

13132 16904 22412 29889 27 
34331 7944 31346 10180 11 
29184 2604 161507 25442 354fl 
29006 396155 739 400 3" 
315515 37484 6502 1057 360· 
39313 33323 32145 21587 ısıl 
11099 611 23235 3162 21 
1289 39385 22847 33872 34 

SO Ltra kazana 
21736 639 15019 7166 231 
2<K3:s 13951 10676 10286 1 
81M8 383115 271'3 13088 
281193 12M5 128 82470 
13032 3401'2 7S6 18'00 
1032317387 9C561 27W 1114 
33938 791 1187 15383 
24 733 22233 1524 7 33322 1 
32237 1378 22010 23467 
33438 24740 27M 7 39233 121'1 

7085 12909 27668 38813 
13678 14104 32580 37231 1 
1497117299 31654 1783 sMSi 
12144 26722 27824 10836 -
37833 334S6 26384 19426 
6312 39530 15599 19438 1 

13019 C558Ş 2:5300 8241 
29132 3"50 lMM 10M9 1 
19877 25708 38498 6127 181 
328'0 31089 8723 23770 Ml 
MM 10228 36595 8919 

11919 25110 27866 9565 3 
« 75 10422 24 736 27122 

20487 12671 15888 37S65 
2M73 3089 25786 37975 3914 
33438 24111 29M2 1lMK5 3' 
30659 31362 39896 lMST 21 
33979 9546 17191 9414 
7882 5945 16316 35597 381 

Aşk yüzünd 
bir feraga 

dahal 
lsvee Prensi 

hukukunu terk 

Amerllla 
Cumhur Re 

Ruzvelti 
yazdığı 

zabıta rom 
Pek pkınde 
BABER'dı 
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Söz söylemek sanatı 

Herkes hatip 
olabilir, fakat-. 

Esash ve metot dahilinde 
ciddi çahşmak şartile 

Çeviren: Mı 
NOKTA: 35 - Jestler, fikirlere 

UJIUD ohnalı ve onlan tebarüz ettir 
ıneli! 

Tavır ve hareket maksataz, ma
nuız, gayesiz ve makinelepniı gibi 
olmamalı, söylenen sözlerin manası
nı aydmlatmıya yardım etmelidir. 
Jest kelimelerin yerini tutmamalı 
ve ayni zamanda kelimelerden ayn 
\re müstakil olmamalıdır. Tavır ve 
hareket kelimenin yol arkadatı, kla 
vuzudur. Jeatler; kulağa sacla vası
taıiyle aelen kelimeleri göz önünde 
reame tebdil eder. Tavır ve hareket 
bir nutku canlandınr, bir tablo hali· 
le koyar. Onun için söylenen aöz-
er~ uyıun olmalıdır. Maksatsız, ga· 
)'eaız eallanan bir kol hatibin tesiri
ni zayıflatır. Mhnaaız ytimruk nk· 
~ bot yere kolun alt kısmmı ap· 
tfl yukarı eallamak, elleriyle caket 
>'akumı kavramak, ellerini uiuıtur 
inak, yahut mütemadiyen eağ elin 

~~t parmağını tehdit eder gibi earı 
~ Ve yahut ela kürsüye yumrukla 
~. yukanda söylediğimiz gibi 
uır nutku mahveder. 

Claıı ~ hi,~etli, gazaplı bir mevzu
uanaeaıyoraanız o zaman yum-

:tnuzu s~km.ız. Eğer birine beya· 
Oflmedi ediyorsanız ellerinizi a-

~._H~ek ve tazimle biriıin-
"'lllleCIJyonanız " linizi" • L-. ~ . age ,oa 

dırınız &eçınceye kadar, yükseğe kal· 
~ istihza ve alayla konuıu
ı .. -.::- ız o zaman iki elinizi, avuç
~ dztanya gelmek prtiyle yü-

yiikselti~ Elhasıl 
- UYl\ı L •öylediğiniz keJiınefe-

u n narekctler yapmız. 
ftlu • 

)'a lr..Jk~Yc_tle el omuzdan yukan 
~dır. Ancak büyük ih
leeiaür ~tnıak ve yahut kuvvetli 
battan d:ııa infialleri t\ıyunnak için 

yın.. Yukarıya kaldmlabilir. 
!DalZı ~İNCi TICROBE: Kolla· 
l>it ~Utnkün olduğu kadar büyük 
riniz. K reameder ıribi havada çevi· 
Jerauı ollar çevrilirken tamamiyle 
itol ada)e UZablmıt olmalı. Evveli 
Oncfan clerinizi ıerbest bırakmız. 
Claire .8011ra bet. altı defa tam bir 
irauı)a Çtzer aibi çeviriniz. Bwıa (o-

~::._ lerbeatlqtirmek) derler. 

c.... teharüz~' A: 38-Snsi "nesa-
~ .. ...:~=-

--~- ......... JU• 
~ •• laanet, kadret •nlataca
- ....... da düz jestler kullam-

~ Eter h?'1 gitmek veya bir feY 
)~ek ıçm konU§uyonaıuz jeat
Y\lın ; sevimli, ölçülü, yuvarlak ve 
Öalrıvt Ufak hatlı olmalı. Lakin jestler 
~ ıöylenen sözlerin hükmü al
lı:uıı onlara tabi bqlunmahdır. Nut 
....: -:anamda bqka bir phsm 
nı.n •tilfi _tıaklit edİJı>raaruz o za. 
_ .. hu bidelerin haricine ,,kmak 
... iiJnk·· d"" ~-un ur. 

JeJalazla ınenalı jestler, kıaa ve a· 
.i_~.;;-;..nutuldarda. taniyeye pyan 
,...uaır. Anıa ~n ve- :L__ • • .. li .1.. llUIB ıçm 
90Y 1ecekaeniz, yahut da dinleyici
lefe herhanai bir meselede fikrinizi 
bbuı ettimıeye karar verm· . 
o zaman "eetlerin ıpenız !erden mk ~ ~sık sık ve kelime 
li il" kni ve manalı olabi· r. 

~ gibi ~erd~ jeatler hatta aert, 
' c:lo.dolJ'U, bıçimsiz b ·ı 1 sene aöze batın 1 e o sa 

aada bizm az ..• Jeatler iki mak· 
et eder. Ya nutku tasvire 

v~~t da bir vakayı tahrik dini 
yıalen plej . .. e, e 
Eğer tuvir . ~ getirmege yarar. 
lak zarif ~se yumUfak, yuvar 
._:__ ·· Yok tahrik ve ga
~,.aua getirmek irinse düz lru 
li ve aert obnaL~- ' vvet-YIRMJ wr. 

Dimdik duru JktNcı 1'ECROBE: 
..... x...._ .._~uz. Sol ... bac:aimızı, t8 

'""&UIKIJI -. ~ Yere deiin· 
CQe bclu JllDa açnuz. Sal kolunu-

mızdan yukarı. yana doğru 
zu bat Sonra 11111ki bir duvann 
uzatnııZ· . .. __ 1 ... 
.. .. linizi dejdinneae yıaugtyor 
uatune e "bi aai elinizi yukan kal 
muflunuz gı . ' 1 ~tt tamamiy 
dmnız. Takı ıo aya.-
le yerden kelillin· 

B 
··L-.: ui bacak ve sol el. 

u tecJ'Uıı.ııııı:;J'. ti .. 
d .. -'--·Ja ..... n.. Bu sure e vu-

le e ~ .... ,_ '-- · '-=--f 
d 

uzun en uzun ,.ttmı ınııuga 
cuun Bh kt .. . . lununuz. u are e ; vu· 
etbrDUf 0 , ___ ..:ı. .. · 1 
vudun katı ve ~...,ız o masına 

mini olur. n:_ı_:_:ı_ • 
NOKTA. 37 - UJ11111:J1--nn 

adedi ~ jeetlerin sdclapnuı 
ve manah oım- llzımda, 

B"r meclisi idare toplantısında 
veya bir salondaki içtimada hiç jeat 

mıya lüzurn yoktur. Nutuklann 
~!nak• veya mübahasa derece· 
. . ~ii bütüıı k~ toplan

:iarda katiyen jeıt. yapm~ma.lı. v~ 
kürsü hatiplerine aıt teknık bılgılen 
oralarda hiç kullanmamalı. Meclisi 
idare toplantıımda evvelden hazır· 
lanmJf bir nutuk okuyan adamm 
mühim bir hatip olmadığını herkes 
esasen bilir. Binaenaleyh jest yapa· 
rak diğer azalann muvaffakat rey
lerini kazan!DIY•caiı zaten muhak· 
kak ta. 

Aile jçeriıinde kendisine yap-
macık paye ve tavır takınarak nu· 
tuk .c;yJeıniye kalkan adamı dinleyi 
·ıeri pek o kadar 1eV1Dezler. Halbu· 

cı . b 
ki yapmacık tavır y~nne iraz nete. 

bö Je hatalara dütmemize mini O• 
y b•• • .::1. bir to L-tıda - __ t 

lur. fakat u,,...... pmn 'uu 
mAkeadı ve pyeaa cotturmak ve he-

ecana 1etinnek olan büyük bir içti y , __ ..J_. • t _____ ,_ .. 
mada ne sauaa Je8 "'""t'&&IAA mwn
)ünle o kadar çok yapılabilir. Çün 
kü ha)k ,ekilc:len ve mueavver ter 
)erden hoflamr· Kudreti, btiyeti, 

vebyii -~er. !-feyecan esnasında 
herhangi bır ,eyı parçalayıp kmmz
Hallc ıize tapnıır. Fakat çekingen, 
can1ız duran bit adam hiç bir za· 
man halk kütlesini kendisine çeke· 
nıez ve böyle-bir adim bunu tecrü
beye dahi kalkmamalıdır . 

Bir hatip kendi fikrinin kuvveti
le bizzat harekete ı~ldiiini göatere
nıeae. bu .fikirler onun bizzat kep
clilini bile soğuk ve eakin bırakıyor 
,. naili olur da dinleyicilerini, h«:.>:e: 
canm plıikaama çı)waBi1ecepu 

mnar? -YiRMi OÇONCO 'n;cROBE: 
Elleriniz kalçada diıııCJk cfuninuz. 
Sağ ayaiınm yerden .,et edi,_r 

mut gibi serbestçe ileri, ı.-i ~11-
A · .. __ ..::&.-.: .,Layaguıızla mz. yıu ~,.. 

da yapnm. Bu eize ~bir taVIJ'.1:8 
d öjretir :ve vüeuc:lunuza guunnaY' _.....__ • • _..ı_ 
el bir tekil •-.. - 111 ternm cucr • 
~u tecrübeyi tek ·~.~rinde ra
hat ve emin durabilincıye kadar 

tekrarlayınız. 
NOKTA: 38- Y•"""9!• ll-

mn plen jelderl; kemi! t.hİat 'H 

miacmnm idare etmesine imala-

.< ..... ..........,•>. 

7 

ıstanbul A k 
konuşuyor • n ara 

<Baf tarafl 3 ~> IDflJA 1~ 
civarındaki 
nasıl oldu? ıGtlO çikolata renrfndeydJler. JI.. aA. 

la oldukları.. her hallerinden belli olu· 
yordu. 

ille lkO IByllyen ıene klaTUUmua 
oldu. 

- Xmm bak dün allıyor 11sla
nıyordun. tıtl ıimdi gazeteciler geldi: 
lderdJnJ aıılıt ta belki 1'ir çare bulunur. 
dedi. Biçare kadın biran Urkek Urkek 
yUzilmUze baktı. Sonra e•e dl5nere1ı: ba
fırdr. 

- Efendi, efendi, gelip baylarla ko
nuı. 

Harap evin içeriıinden yUzil sapsan 
bir baı uzandı. Bu uçuk benizli batm 
sahibi kııık bir ıeıle : 

- Halim yok ki, sen ne iıteraen söy
le diye söylendi. 

Bunun üzerine bayın Kevser ııkıla 
büzüle anlatmaya baflıdı : 

- Bizim bay dedi. Bir ıenedir h11ta. 
Galiba ciğerleri boıulmut- Eıkiden 
Ankarada 1malitı Harbiyede çabııyor
du, sonra buralarda seyyar satıcılık 
yaptı. Ve nihayet ya tala dUıtil çalıp· 
mu oldu. Bu evde onun eline bakan 
tam altı kiti idik. Benim Uç çocufum, 
analan babalan öldütil için benim ken 
dilerine analık etmekte oldufum kız 
kaıdqimin de ild çoeutu nr. 

Mahallecle terlioe yoktur, halk •uya 
kuyuJanlan temin eder. 

Çoeuklanmm btıyUfil askerde, ikiıi 
çok JdlçUk, ıu 13rdtlfiln0% kız belki 
çatıpbilfr ama, onu da, nereye mOracaat 
ettiıme, "daha çok lrUçUlr., diye alma
dılar. Yalnız bir erkek çoculı:: var iri 
bapa it bulamacbft için sabahtan ak~ 
pma bdlr caletıe satar ve cUnde ı 5-20 
ınuuı kazanır. ftte bla bUtUn bu para 
ile 1eçinlrlz. Ama bazı cUn biç para 
JruınalllU, "' yıpalnn o can de 
aç yatıyonu .Bereket iri blzlna efendi-
nin lUçlarmı HIWiıbmerden pan11ı •· 
ı.,onız. Eakiden bu~aldan bize az Sok 
yiyecek de verirlttdı. Fakat timdi kesti
ler. Bu vasiyetten kurtulmak için yeıl
ne çareyi benim çahımamda buldum. 
Fakat hangi lapıyı çaldımq elimde ta• 
liye olmachjı için yUzUme kapadılar, ne 
tlldlnde, ne batb yerde, bet on lloruı 
Jruanıcak bir it bulamadım. Baımıulda 
bata da .ar. Artık dUll ne yapacatmuaı 
ppnnııtnn, ve onun için ağlıyoıfdum. 

Jllçare kadm IBzUniln 'burasına ıet
clJfi aman pne Juçkil"a hıçkıra •ilama· 
la bqladı. Ve bafCSrtUıile yüziinU bpa
yıp hıçlanklanaı boimafa çalııtı. 

Cebimden Jrartnnı çıkanp büy.Ulı: fab
rikalardaki bir tamcbğa aclklı bir tanl
ye pzabllmek için bu ıefalet bynaiı· 
evin kapımtÖ kendimi birkaç dallib 
lclaha sor tutabilc1im. 
~ teMIU edebilmek için .az 

bulamıyonlm. Bu arahk 10luk yiblU 
m, peneereden ıene uzandr, •1-i k11ık 
sesle: 

- Ne aflıyorıun, hanım, Allah elbet 
bize acıyacak ve bizi koruyacaktır, diye 
inledL 
Yanıma baktım, Ali ııözleri dolu dolu 

ohlnaftu. Bir kelime ıCSyliyemeden usak
lattı. Artık benim de tahamml11Um 1ı:aJ. 
mamıftı. 

- Bu hafta, dedim. Mutlak r~yledi· 
ğhn yere cidin. Ben de aynca telefon 
edeceglm. Bir teY olacatına çok ümit
varım. Ve sözümü bitirir bitirmez ide~ 
kotarak kendimi otomobile attım. Arka· 
da,ıma: 

- Hani bizim içtimai muavenet te,. 
ldlltmu.r, hani Hillliahmer, hani çor ak 

Hlclaenin .ebehl? - ZAnr 100 bin lira - infilak sesleri Ankaraclan 
• duyuldu-Olenlerve yaralananlar. 

Verilen resmi malumat 
-.\JU.ylk M.illet lılec18lnin dUn Fik. 

.ret 8ılaym bathn1ı~ tOplahb
amda Dalaiilye Vekili ve Cumhuriy4!t 
Halk Partiat Genel Sekreteri Şükrü 
Kaya birkaç gUn önce Mamak civarın. 
daki merrnl imalithaneıinde vukubu
lan kaza hakkında ıa izahatı vermiı· 
tir: 

Arload.a§'lar, b1ı ayın btofi"ci günü 
Jlomak oi"°"nda1ri bir yattgın hakkın 
da, acıyuı ar1otJdailardatı birinin aooli. 
fte ômJob o'ltmJk, ba:n malümat arm
miftim ve butıa dair alao(ığımız mü. 
tem.mim malümah Mecl~ arZtUkoe
ğimiai tüJ ıtöylemiftim. Jlea'ul makam. 
Zardan ve 'Jı,eyetlMiUn aldığımv maıtı. 
mata glJre cıyuc befİ"ci günU aaat 7 de 
Jlmn.ak oivanndalei mermi imaldt1ı.o
nuinin boyahane kınmula atq çıt. 
'"'lf -ve müte1oobilen patlamalar olM"f
tur. Ya.ngını Uk giJNm, boyt.ıhafa6 uto-

lMfus 8atslrntfol•ll---· ...,... "" 
lattığuwa göre~ .,bati\,.., "" ~
,. ba,W. ..., - ....,_ *""'1el 

edµıı:ı edilmiyeceğıni sormue. Şük· 
rf1 Kaya da bu teklifi btlı1netle naza• 
n dikkate alacağım ve icabeden yardı. 
mm yapılmasını Vekiller heyetinın ıt· 
tılaına arzedeceğini söylemiştir. 

Fransız meclisinden gelen 
telgraf 

Bundan sonra Fransız mebuslar 
mechıl reisi Edvnrd Heryo tara • 
fından gönderilen aşafıdaki telgraf 
okunınu§tur. 

Abd.ii.lhalik Renda 
BUyUk Millet Meclisi reisi, 

Ankara 
Dugar o14u,ğunu:: feWootten dolayı 

en canlı aempatimizin Büyük Mil~t 
JlecUai tara/tnd.an ve 8izin tarafınız. 
don kabulünü rica ederiz. Buna f01ıai 
doatane tıe knr~lik his'lcrimi ildııe e
derim. 

Bu telgrafa riyaset divanı tarafın. 
dan k&lftlık verilmesi taavib edilmit
tlr. 

Joendiai Uri cırkaclqae ~e geL -----------"*" 1'e i7CI •1oaddfnt• m'Gdıl btNl:Mak 
Toendiri <M~ .. ,. w1cıadaftraa o aıra-
da iltihak etmek~ d.,an ÇJkmlf 

yangın da~~~ 
.!inde Etlia k()yfı,.,_ ~le Anl«ı
T011ın K.,_ ~ Jfelmı.ed bu
~,.,,.. y_,. çalMorJ orcının 
mi14ilriı 1fii.:bafa Nail ~. kendi. 
aindeta "Ne oldu,,~ aorvyor. O .. ra.. 
da p.ıtlomMJr •ıor. Bu pcıtlama
kır ya"4a1ol lllft*flclnn 11e amelcmfn 
oturduğu da.t,,. d6 airayet ediyor. 
Depolardtm biri ü yanıyor. 

/n/iWctn §idden An1oaradon duyul. 
mtlftU1'. Bu in/iUikın Ankaradan du
yulmaaı Mık cmJ8UldG biiyiik zayiata 
1"Jml&Ulmi§tiT. Bi~ '4naan aıg.yia

tı ILıerfttcW. /fUtiMfrııU ~ w fOYL 
aJGra g6re, insan myiah ô.tGmi iç yüz 
aagııri ya.ı em olarak aöyleftmi§tir. 

/"""" myiatımaz 'boya1&aM4e ~n 
boı GfM?edtr. Btınt.N da actmamak 
eldeft gelmez. Yaralt olıtMlar da yüz. 
bafa NaD. ile U/olı/Je tte/er~rinüzden 
biridir. Baflcaoa lloyol myi,ıtımı.ı yok 
tur. 

Jlad4i .pıhnau, ya"°" daweler 
daAil o'ldu.P MlM. imal edilmekte ve 
kwmft OO,,.,,.alcta oZ.. e.tki mermi. 
lmn ..ator. utbcri~ 100.000 1'nJyı te-
0011"1 etmdrlNlctedir. CtvardıJlci bazı 

bWetllann camlan ktnlmtf, aımlan dö. 
ldUnMl§Hir. Ytbntı olmam4flır. 

YG11gıt1 çs1oıar ça1mta.ı ~ me
ifWf' w omele ~--. 1MU'lreye a
larM yıt.Mglfn aö~e kopı.uflar 
dsr. Bunadclft g1den Uffıl!le de tı37ri ta
birJe oanai,,.,-ane detlecek ~'kU· ça. 
ll§mtf ve bu"'1M dolays Jltlli llW/4/aa 
Vewı.ti it/~ te,e'kkür efMltHr. 
~nna n gUM weiaal nwm11i 
~ biriftM,.,.... ,_,,.,.'hal 
de,.,....,.. llırtcı""°6G fMWfJf/tlk OL ...-.... 

Orada p:sllfGtt iki VGtolWldflmızın 
h auretl'1 ff""'1 oı~ ~ tua
rinMır. Bu~ ·ün.~~ sene. 
tlenberi opi fJGZi~ bultiNtltık'ları gi
bi 1cııMd~itl ııyamıf dm rlerince de 
,,.a.ellemdir. Kazanın d kkatmzlikten 
veyıa Mflara içmekten çıkmadığı tahak 
kuk ettMktedır. Kaza, b"r kımycvi M
diHMtı, bir madden n tah~Uiü"nden 
f'kmlftır. A.ldıyuruz resmi malumat 
bundan ibarett"r. 

Dahiliye Vekihmlzin bu izahatın. 
dan sonra İbrahim De.nılralay (İL 
parta) kazada ~ehid olaolarm aılelerl
ne ikramiye vermek 8\lfttne yardım 

eairıeme kurumu, hani ballıevlerinin 
muav~nJt ~?l? 'fardnn için bun. 
dan diha bfl,uk Mi' itfalet ve fe1'ket mi 
bekU1or •k 'lltJJM!am. Baht bo
iadlaa sanlEJ Mı ilj. d..,..-uniıti. 
Hiç mi~ ~Ufıemediti. Ve mat 
baaya kıcbr ne o, ae ben tek kelime 
konupm~ık. 

Masamrn ba11nı oturup kaleme sa
rıldım. Arkadaşıma söylemek isteyip de 
boğurmda düğümlenip kalın ıözleri, 
.burada kalemle hayJmıyorum. 

HABBRCl 

DemJryollarımızı 
Irak demlryollarll., 

birleştirmek 
hazırlıkları 

Diyarbekirden Cizreye yapılacak 
olan demiryolunun istikpf işlerine 

bql&mnl§ ve bu ile memur edılen 
devlet demlryollan lDl&&t müdürü 
milhendia Abbu, Diyarbekirden Ciz
reye gitmift.ir. 

lrak hUkflmeti de Ciareden Bağda. 
da gidecek olan yolun hazırlıklanna 
ba.şlamııtır. 

/!' - \ .. ~ --- -·- - - -~--·, 
";, . - . 

Sokak orta•ında baygın 
bir kadın 

Osküdarda Sulak Sinan mahal· 
lesinden geçen bir bekçi bir kadmm 
sokak ortasında baygın yatbğmİ 
merkeze haber vennif, memurlar 
kadının yanına gitmiıler, aö;-söyli· 
yemediğini görünce hastahaneye 
kaldırmıılardır. Bu kadının üzerinde 
nkan nüfuı kağıdına göre ismi F ah· 
riyedir. 

Limanda bir kan 
Ankara motöni dün Haliçte 

Yağ iskelesine girerken Seferin ka
yığma çarpmıf, kayık batm11tır. De
nize du,en Seferle iki yolcusu motor 
tayfalan tarahndan kurtarılmqlar 
cfıı;. 

Tremvaydan atlarken 
Firuzap«la Karakol aparmanm· 

da oturaft Aleko dün vatman F chmi 
nin idatesindeki tramvJlydan atlar· 
ken dutmüş, yaralanmııtır. 

Yangın 
Dtin gece Firuzagada Maç soka· 

ğmcla Pavlinin kereste fabrikasın· 
dan yangın çıkmıf, kerestelerle fob· 
rika tamamen yanmqtır. Üç bin li
raya sigortalı bulunan fabrikadan 
yangının ned n çıktıgı henüz tcsbit 
eclilememiıtir. Tahkikat devam ct
mekt~dir. 

Otomobll kaz••• 
Bugün, saat 9,15 de MecıdiyekbyUn. 

deki lıkör fabrıkasının bıraz il rsin. • 
de l388 numaralı hususi Ford 11 arka 

otomobille, 2715 numaralı taksi ara
bası çarpışmış ve her ıki araba da ha. 

sara uğramıtı, on tarafları tamamen 
parçalanmıştır. (483l) 

Bir kavga 

Kapalıçarşıda Fesçiler caddeain· 
de gramofoncu Hasan ile terlikçi 
Halıl kavga etmışierdır. Halil, Hua· 
nı ansızın yere iterek düşürmüı .. 
Hasanın dizkapajt yerinden çıkmq, 
hastahaneye kaldınlımttır. 
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farihi macera ve qk romanı - 62 - .t Yazan: (Vi • Nu) 

Deli padişah kendi biricik oğlunu ve hanedanın 
biricik varisini kavradığı gibi bostan kuyusuna attı 

Geçen kııonlarm hüla.uı 
SuUmı lbrahim, çok asabi bir hal. 
dedir. Yani açı~ delidAr. Kendi 
oğlıma kii.çük tıe tne.n,.~ beUi.!iz Os
mam ter& ediyor. Bu sıralarda, 
Silnbül ağa da artık iktidan kaybet. 
tiğindcn 1rorkmaktadır. Etrafında. 
J..i kuSÜuıetlcr birikiyor, arlttJor. 

• • • 
İbrahim: 

- Of, bu karı! • diye, Hueki sul. 
tana hiddetle baktı. - Bir türlü beni 
rahat bırakmıyor ... Keyfimce hareket 
etmeme mani oluyor. Halbuki ben, eğ. 
lenmek istiyorum ... Süslenmek ve eğ. 
lenmek ... Haydi, beni süsleyin ... Nere
de incilerim.. .. 

Berberbaşı, derhal, elinde kutu ile 
geldi. Padişahın sakalını taradr, yağ. 
ladı, sonra, tellerine incller geçirmeğe 
~ladı. 

Civarındaki dalkavuklar: 
-Ne kadar ya.klşıyor. Maşallah a.s.. 

lancığım ! - diye onu bu mecnunane 
hareketinde teevik ediyorlardı. 

Bu tuvalet bittikten sonra, cariye
lerine döndU. Süslerini ~östcrmek is
tedi: 

- Nasılım ben? 
- Fcvkaladesiniz. .. 
- Hepiniz bana işık mısınız? 
- Hepimiz ... 
- Haydi öyleyse, B<>yununuz, ken. 

dinizi şu havuza atmız... Eğlenece
ğim .. : Eğlenmek istiyorum, eğlenmek. 
H~ki sultan buna da itiraz etti: 
- Eğlenecek ba§ka yer bulamadın 

mı, a efendim ... Biricik oğlun bura. 
dn ... 

- Buradaysa.? .. , 
- Onun yanında çınlçıplnk kadın. 

Jnrls. eğlenmek olur mu? Ahlakı bozu
lacak . . 

Padişah: 

- Ahlakı da, kendi de yerin 'dibine 
batsın! - diye homurdana.ıi padişah, 
kadınlar~ verdiği emrin tatbik edil. 
mesi hakkında işarette bulundu ve 
'küçük Osmanı kucağına çekti. 

Yine saz başlamıştı. Hafif hafif 
kitara çalmıyordu. 

Padişah kucağındaki çocuğu okşa
yıp dururken, Osmana haYretle bakı ... 
yordum. HenUz pek küçük olduğu 
halde, soyunan kadınlara, ihtiraslı bir 
erkek gibi bakıyordu. 

- Bu bebeklerden ben de isterim! 
diyordu. 

Bu sözler padişahı fevkalade eğlen. 
dirdiği için gülüyordu. 

- Ulan karata ... Sen şimdiden böy
Ieein, büyüyünce ne olacaksın acaba? 
Bu aralık, Sünbül ağa yanımdaydı. 

Elimi usuna sıktı: 
- Şüphe ediyordum. Mustafa! - de. 

di .• Bu çocuğun rengi epeyce açık 
olması yüzünden acaba benim evla
dım mıdır, değil midir diye arada sı. 
rada şüphe ediyordum. La.kin, şimdi, 
buk:ıdınlarm soyunll3larına gözleri ı
şıldıyarak baktığını görüyorum da o. 
nun hakiki evladım olduğunu anhyo
rum. Zira, ben de o yaştayken böyley. 
dim ... O, benim yerimi tutacak .. ; 

So;"Unma faslı bitmişti. Cariyeler 
çırılçıplak havuzun kenarında oyna -
şıyorlardı. KUçük Osman, birdenbire 
padi<:ahın kucağından kaçarak, onl11. 
ra. doğru atıldı. İçlerinden en gUzel 
birinin boynuna sanldı. Onu, yanak. 
!arından §apır şupur öpmeye başladı. 

Padişah: 

- Aferin oğlan! Ne yamansın! - de. 
di. . 

Sünbül: • 
- Bu oğlan beni de ge<:ecek ! Gözüm 

arkamda kalmıyaca'k. .. Öyle bahtiya
r :m ki ... Yegane tesellim budur. 

Biitün meclis, kUçük Osmanın bu 
hareki.tiyle eğleniyordu . Sade bir küp 
lere binen hiddetlenen vardı. O da Ha
lleki sultan ... 
Çocuğun bu ho\'ardahklarına, Meh

met de bakıyo du. Çıplak bir kadının 
yanında arkadaşı Osmaıu görmek o. 
nu hayrete dilsürmüştil. Osman, hare-

mağaları tarafından cariyeden uzak_ lşte bu sözler, sultan lbrahlmi büs. 
laştırılıp tekrar padifahm yanına gö. bütün çileden •çıkardığı için, yerde du
türüldüğU vakit, Mehmet de ha.buma ran veliahtı, bedeninden umulmıyacak 
gitmek istedi. bir süratle huşunetle kavradı. Kucağı-

1brahim onu ayağıyla dürterek: na alarak, bostana doğru koşmıya 
- Defol! • dedi. başladı. 

Osmanı kucağına aldı: 

- Af erin!... Adam sensin... Cinci 
hoca.dan izin alarak seni de evlat n

l&rak tanıyacağım ... Tam benim evla
dımsın! • dedi. 

Hueki sultan, bu sözler üzerine, 
yerinden fırladı. Osmanı boğmak ü
zere, P.eJıçeleri takallüs ederek: 

- Kendi evli.dını tepiyor, bu piçi 
göklere çıkanyorsunl Artık taham. 
müliim kalmadı ... Onu öldüreceğim! • 
dedi. 

7 aç giyme merasimine 
dair 

Merasim münasebetiyl;, Londra 
sokaklarının süslenmesi takriben 
120.000 Türk lirasına mal olmuştur. 

Kral kafilesinin geçeceği cadde· 
ler zengin şekilde, süslenmiş birçok 
taklar dikilecektir. Bunun için şim· 
diye kadar 600 den fazla resim ve 
maket yapılmı§hr. 

Miiteveffa kral hc§inci Corcun 
taç giyme merasimi esnasında, o za
man on dört yaıında bulunan kızı 
prens Mari ayakları merasim elbise
sinin üç metre uzunluğundaki ete· 
kine takıldığı ve üstelik başındaki 
koca tacı da düşürdiiğü için, bundan 
ibret dersi alınmış ve bu defaki me· 
rasimde, kral alıntı Corcun on bir 
yatındaki kızı prenses Elizabetin kr
sa etekli elbise giymesini ve tacının 
bir lastik kordonla muhafaza edilme 
si kararlaıtmlmı§tır. 

~ . . 
Meraıim esnasında, büyük bir 

kalabalık olacağı nazan itibara alr 
narak, çoculdarın ezilmemeleri ve 
hırpalanmamalrı için birçok tedbir
ler lmmıttır. On bir yaşından aşağı 
çocu.klar, merasimi sokaklarda seyre 
demıyeceklerdir. On bir yatından 
yukarı çocuklar, ailelerinin müsaa
desiyle ve mektep doktorlarından 
sıhhatte olduklarına dair birer vesika 
almak şartiyle merasimde hazır bulu 
nabilirler. 

Her çocuğun bir pardesü veya 
empermia?Ji olması, başında kasket 
veya bere bulunması mecburidir. 

Çocuklara şeker ve içki satılmı
yacak ve herkes yemeğini kendisi 
getirecektir. 

Şemsiye ta§ımak yasaktır. 
... • .y. 

lngilizler böylece hummalı bir 
faaliyetle merasime hazırlanırken, 
Amerikanın st'Mistik mütehassısları 
derhal kağıt kaleme sarılmı§lar ve 
bu merasimi mali noktai nazardan 
tetkik etmişlerdir. 

Tahminlerine göre, merasimde 
Londra ahalisinden başka 2 milyon 
insan hazır bulunacak ve bunların 
elli bini Amerikalı olacaktır. 

Ecnebiler, lngilteredeki b~ ika-

Sakalı incili padi§ahın bu hareketi 
öyle komikti ki, birçokları, işin vaha. 
metini birdenbire kavrıyamıyarak gül 
meye başladılar. 

Yalnız Haseki sultan: 
- Nereye? ... Yavrumu nereye götü

rüyor? Tutun, yakalayın, felaket ola. 
cak! • diyordu. 

Netekim, tahmininde haklıymış. 
Padişah, hanedanın biricik evladını 

salladı, salladı, bostan kuyu.suna attı. 
,. (Devamı var) 

Dolu t icareti I 

G öKTEN yağan dolu bir afettir, 
fakat bunu bir ticaret malı o

larak kullananlar da vardır. Dolu 
ticareti yapmakta olan yegane' firma 
Mckıikanm Kolima vilayeti dahilin 
deki yüksek dağlardadır. 

Bu dağların tepesine kıt yaz dai
ma dolu ve tabaka halinde buz ya. 
ğar. Dolu ticareti yapan firma da 
bunlan dipleri samanlı kuyularda 
toplıyarak sıcak şehirlere nakletmek 
te ve orada satmaktadır. 

lJgkunun kaideleri ? . 

M ESELEYI senelerdenberi tetkik 
etmekte olan bir takım AI. 

man mütehassıslarının iddialarına 
göre, nasıl uyumak lazım geldiğini 
hiç kimse bilmemektedir. 

Muayy~n saatlerde yatağa uza
nıp gene muayyen saatlerde uyan
mak meğerse pek boş ve hiç tesir
sizmiş. 

Buna mukabil gün, her birisinin 
arasında iki saatlik uyku fasılası O· 

lan, müsavi kısımlara ayrılmalı imiş. 
Jşte böylece ev halkı her altı sa

atte bir yatağa çekilmelidir. Böyle 
yapıldığı takdirde bila fasıla şu ka
dar saat uyumaktan daha ziyade İs· 
tirahat edilir ve tazelik duyulur
muş. 

Ameliyat larda 
dikiş m akinesi! 

A MELIYAITAN sonra "vücu
du dikmek için,, Amerikanın 

Filadilfya şehrinde doktor profesör 
Villis Andrews bir "dikiş makine-., . . . 
sı.,. ıcat etmıştır. 

Operatör ameliyatı bitirir bitir
mez bir asistan dikiş makinesini has· 
tanın vücudu üstiinde gezdirmekte 
ve bir iki saniye içinde yara dikil
mektedir. 

iddia edildiğine göre bu dikif ma
kinesi sayesinde cerrahlıkta bir a· 
dım daha ileriye atılmıştır. Ve elle 
pek uzun süren dikişler yüzünden 
vuku .bulacak komplikasyonun bu 
sayede önüne ge;ilmiştir. 

Atlara merhamet 

1 NGIL TERENiN "lnsanperver 
sosyetesi,, adiyle tanınmakta 

olan hayır cemiyeti çok ilerlemiş ya~ 
larına rağmen hala Belcika ve Fran
sada çiftliklerde çalıştırılan, sabık 
lngiliz harp atlarım satın almakta· 
dır. 1918 mütarekesi üzerine lngiliz 
ordusu tarafından Fransa ve Belçi
kada ucuz pahalı satılmış olan bu 
atlar lngiltereye taşınacak ve orada 
hayatlarının sonuna kadar tenbellik 
içinde yaşıyacaklardır. 

metleri esnasında, 20 milyon lngi· 
liz lirası ( 1 3 7 milyon Türk liraıı) 
sarf edecek !erdir. 

lngiltereye taç giyme merasimi 
için gelen her ziyaretçinin, orada va 
sa ti üç haf ta kalacağı zannedilmek· 
tedir. 

il MAYIS - 1937 

Yazanlar:~ gasterton - 2 Sayera - 3 Agata KrUU - 4 Vlla Klrofta - fi. Vayt~ ~ 
6. Henri. Ved '- '1. C. D. H. Ye K KiH - 8 Kilvard Ke~edl - 9. Con Royd - ıo P'. 
Aknoka - 11. Edgar Jepson - J2. Klemans Dan - l3. Antonl Berkeley. 

Çeviren: fa. Tefrika numarası - 3~ 

-:- Gidtp bana kalınca ve koyu renkli Racın bir zaafı vardı. Erikleri ~e~; 
bir kağıt getir. verdi. Çocukken kaç kereler erık 

Cenni gitti ve istenilen kağıdı getir- ırzlığına gitmişti. Bu eski zaafı tiırsdi « 
di. Hempstid kilları kağıdat kifıdı ce- uyandt. Papazın eriklerinden birle~~ 
bine koydu ve aıağr indiler. Hempstid lAkki ne yemeği fena bir hareket te a "' 
halasına hiçbir 1eyden bahsetmcıdi sa- ~ rıı r 
dece sordu: medi, ağaca doğru ilerledi. Aga~ır' 

nına gelince, miıfctti§ durdu. ~ 
- Yaptım halacığım. Yalnız bir ıey u, 

soracaktım. Madam Holland Londraya küçük bir beyaz mendil görmUıt 4' 
gittikten sonra banyoyu kimse kullan- kadın mendili. Eğildi, baktı. ]de:, 
dı mı? yanında birkaç erik sekirdeği 

_ Hayır. Çekirdekler henüz kurumamııtı. ~ 
deklerin yanında ayak izleri de " 

Hempıtid veda etti. Ayrıldı. :Müfettiı 
Racı aramağa baıladı. Onun, papazın 
evine ıittiğini öğrenince, oraya gitti. 
Müfettiti görünce 'hidiıeyi anlattı. Rac: 

- Tuhaf, deldi, banyonun el yıkama 
yerinin ıu yolunu tıkamış .. Demek .. 

Gözleri parlamağa baıladı ve Hemps. 
tide baktı. Hempstid: 

- Evet, ldedi. Madam Holland, evle
nip de Londradan geldiği vakit, odasına 
çıl<mış ve borunun tıkandığını şikayet 

etmiş. Buna göre, amiralle birlikte pa
paza yemeğe gittikleri vakit herhalde 
boru tıkalı değildi. Sonra, cinayet saba
hı madam Hollandın gitmesi ile dönme
si arasında da, evde sakallı bir kimse 
yoktu. 

- Yani demek istediğinize göre. o. 
rada sakalını traş etmiş olan, bu i~i ci. 
nayet ıeceıi yapmıştır, değil mi? 

- Evet mister Rac ! 
- Mister Hollandın eskiden sakalı 

var mıydı? 
- Hayır. Onu üç, dört defa gördüm. 

Sakalı yoktu. 

Müfettiı dalgındı: 

- Fakat, diye mırıldandı, cinayet 
gecesi Lord Marshall oteline gelip mis
ter Hollandı soran adamın sakalı vc:.rdı. 
Şimdi hemen hemen eminim ki, bu a
dam amiral •değildi, ve o, Rundel Kroffa 
döndü, sakalını orada traş etti. 

- Evet. 

- Bunu da, eğer evdekilerden biri
sini tanımamış olsa yapmasına imkan 
yok. Ya amirali, yahud da madam Hol
land mı tanıyacaktı ki, yapabilsin. 

- Herhalde bu amiral olmasa gerek. 
Çünkü sakalını. traş etmekten maksadı, 
biraz evvel amiral hesabına oyna=lığr 

rolü belli etmemek içindi, değil mi? 

- Doğru. Amiral böyle rol oynanma. 
sına ne diye müsaade etsin? 

- Fakat katilin yegane görünmeme. 
si lazımgelen yer de burası değil mi? 

- Doğru ama. Bazan en mühim ka
tiller qile yanlı! i!ler yaparlar. Hem bir 
çok kimseler, katilleri kan tuttuğunu id
dia etmezler mi? 

- Siz buna inanıyor musunuz? 
- Tabii inanıyorum ama, kimbilir? 
Müfettiş sustu. Hempsti.d bulduğu 

iz çok miihim olabilirdi. Biraz sonra 
tebessüm ederel( ba§ını kaldıı'dı: 

-Demek, şimdi. aradığımız ukalı 
olan ve bunu traı eden birisidir Dur b:'. 
.kayım. Ben bügünlerde sakalını henüz 
traş etmi! birini gördüm galiba. Eğer 
aldanmıyorsam. .. 

ON BlRlNCi KISIM 

l'azan: Xlematıs Dan 

r PAPAZIN E ViNDE 

Rac papazın evinin önünde durdu. 
Kapıyı çaldı, bekltcdi. Şimdi gözleri ö
nünde yeni ufuklar açılmı!tı. Kapı açıl. 

mıyordu. Tekrar çaldı, bekledi. içerden 
bir. ses çıkmıyordu. Ba~ını kaldırıp bak. 

tı. Evin bütün perdeleri kapalıydı. Mü
fettİ§ eğildi. ıözünü kapının deliğine 
uydurarak baktı, içerisi bo!tu. Görünür
ide kimse yoktu. Ne pap;u;, ne de hi::
metçiler. 

Rac dütlindü. Belki bahçeye çJ:mıı
lardı. Bahçeye geçti1 Evin arka kapısı. 
na doğru gitti. Orası da kapal~ Ui. Fa. 
kat kapının üzerinde bir kağıt vardı. 
Kağıtta "7 ,30 da döneceğiz,, yazıl· idi. 

Mesele anlaıılmııtı. Müfcttiıin çanı 
.sıktldı. Döndü. Yavaı yavaı yür\:ıneğe 
başladı. O saate kadar ne yaparakt? 
Gidip Neddi Var ile ıörü§meği t'ü•ün
dü. Belki biraz malumat koparabilirdi. 
Fakat hava da çok sıcaktı. Hem biraz 
ilerde, bir erik a&acı ıörmüıtü. 

Rac izleri muayene etti. 36 nurn.•~'; 
ayakları, bir kadın ayağı, mendıh. 
Açtı. Nemliydi. Anlaşılıyordu Jıl•JI 
kadın orada durmuı. erik yemif. el 
ni ve ağzını silmiş, gitmişti. GidcU 

çok olmuyordu. Zira mendil ncıııli 
çekirdekler henüz kurumamıştı. ~ 

Mendilin üzerinde "S., markası 
Müfettiş, düşün~yordu. İsmi •'Sı• J 
başlayan bir kimse tanımıyordıl· 

mendil kime ait olabilirdi. Kim o~ 
olsun, buralarda birisi vardı ve ıjjl 
yordu. 

Rac bir rahatsızlık etti. Bu ıis~ 
kadın acaba kendini gözetlemiyor ~ 

du? Onu görüp de uzakla1mamıf: 1 
dı? Bu takdirde, kapıyı ça1dığıJ1J 
duymuı olacaktı. En iyisi, .gider 
yapmak, sonra tekrar dönmek~i. ~j 
baktı. Altıya yaklapyordu. M~ 
bahçeden çıktı. Yavaı yavaı yürilP"ı 
baıladr. Papazın evine giden bir teW 
vardı. Bu yolun etrafında ağaçlı~ 
çalılıklar vardı. Biraz yürüdükten ~ 
Rac yoldan ayrıldı, çalılann ar1'• 
geçti. Kendine, evin kapısını göre~ 
cek fakat kimse tarafından görü? 
cek tarzda bir yer intihap ederel\~ 
du. Beklemeğe başladı. Rac pipo ı 'I 
istiyordu. Fakat dumanı görülür~ 

kuıu duyulur diye bundan va / 
Cebinden bir ' 'çiklet,, çıkardı. Çiğ111 

ğe başladı. Böylece, yarım saat• 
saat bekledi. Ne gelen, ne giden .~'el' 
Kilisenin saati yediyi çaldı ve ı:ııtı!,, 
şin sabrı, o zaman mükafatını ı ~ 

Zira, yoldan ayak sesleri duyulın 

Müfettiş, ayak seslerinin önünden ~ 
mesini bekledi, sonra, usulcacık. s• 
n ayırarak baktı. Gelenler, Hollal1d 

karısı idi. Rac şaşırdı. Karı koca urr i 
ler. Kapıyı çaldılar. Rac çıngırağıı' 
sini duydu. Kapı açılmadı. Bir da1':S,, 
dılar. Gene açılmadı. Holland ]cal'l 

- Biraz, dedi, bekliyelim. 
- Saat kaç. 

- Yediyi bcı geçiyor. ·~' 
- Buraya kadar boşuna mı geld'. 
Holland derhal cevap vcrınedi 

müddet sustu. Sonra dedi ki: J 
- iyi düşündün mü? Belki bir t 

tır. 

- Ne gibi tuzak? Neden? 
- Bilmem. Fakat çağıranın seli 

duğuna emin m:sin? :1 

- Tabii. Hem Artur, fazla ın~ 
§aya lüzum yok. Oturalım, bekli!/ 

Madam Holland bunları söylı~ 
bahçeye gitti. iki ağacın arasına ;/ 
miş bir salıncağa Oturdu. Öylece, k-,,, 

madan durdular. Rac, onlar tara~ 
görülmemek, duyulmamak için ~ 

dufu yerde kıpırdamadan durı.ı jfl 
Bir tar;ıftan da madam Hollanda 

ediyordu. Ne biçim kadındı bul~ 
kika konuımadan durabiliyordı.J• 
yer:nde bir hukaar olsa muhak1',

ıeyler söyler, o da, me~el'enin ne 

ğunu anlayabilirdi. Yoksa. kendil"''JI 
gözetlendiklerinfo farkına mı varftl1r 
dı da susuyorlardı? 

. M üfetti§ buna emin değildi· A 
hıç kıpırdamamış, gürültü yapısı .;,f 
Aradan on dakika kadar geçti. ,ıı 
madam Holland kalktı. Kocasına: 

- Bir bakalım belki ıelmitl~rdi'I. 
~iye ilerledi. Kocası onu takı~~ 

evın kapısına eeldiler ve ikiai bl 

- A, dediler, kapı açık: .. A 
Filhakika kapı açıktı. Rac rnut 

yen onlara baktığı için, kapr~ı~ 
ve ne zaman açıldığını görmetı11f ) 

lDcvanıı Vlr 
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aıldıran yatağa doğru yüriimege ba§1a· 
dı. Agır ağır yürüyordu. Çünkü ıurat1· 
na · ıncn zayıf yumruk yağmuruna rağ• 
rncn, artık hiç bir kuvvetin onu elinden 
kurtaramıyacağına sarsılmaz bir itima· 
dı vard V .... k d .. ı, e yurur en e, onun mute. 
rnadi imdat çıghklanna cevap olarak, 
uludu: 

- Senin Janın mı?.. O Şatlcdedir .. 
Şatlcde diyorum ya. Bir bodrumun isin 
de \'c zincire vurulmuş bir halde.. Ora. 
dan ancak cellada teılim edilmek üzere 
çıkarılacaktır ı. 

Bu söı.Jcri söylerken, arkasından 
genç bir scı çınladı: 

- Yanılıyorsun, Konçini! .. Jan Şat· 
telde değil, buradadır! 

Ayni zamanda, Konçini kasıklarının 
alt t.araf.ına müthiş bir darbe yedi l Bu. 
kralıçcnın gözdesinin arkasına inen. 
Janın çizmesiydi. · 

. B.u darbe o kadar şiddetli ve rnüthiş· 
tı kı, eğer ayni zamanda kuvvetli bir 
el onu omuzundan tutmasaydı. J{onçini, 
kollanndaki kıymetli ağırlıkla beraber 

~ere kapanacaktr. Taarruz öyle ani. 
~yle beklenmdiik ve darbe öyle sert, 
o!le ~.aydı ki, afallayan Konçini, müt• 
h~ş .bır ıstırap çığlığı koparmaktan ken· 
dını alamadı. Fakat ayni zamanda kotla. 
rını açarak kurbanını bıraktı ve genç 
kız, koRarak k ıs urtarıcısının arkasına sı. 
ıındı. 

• J_an henUz iıini bitirmemişti. Konçi· 
nının aklını hapna toplamasına ıney· 
dan bırakmadan sert bir hareketle onu 
kcndiııinc d ğ · k o ru çektı ve havaya kal • 
~§ olan eli, bütün şiddetile sefilin yü· 
aline indi. ~ini y ere yuvarlanarak 
baygın bir halde oı:aıda kılldı. 

.xıv 
Jan. genç kıza döndU ve tasavvur edi. 

lemlyecck bir tatlılıkla: 
- Hiçbir §eyden korkmayın, dedi. 

Bcrtiy. §Ükran, hayranlık ve masum 
aşkını. samimiyetle ifade eden bir bakıı 
la ona haktı ve kafi hir itimadı göstc. 
ren mües lr bir sadelikle: 

- Artık korkmuyorum. 
Dedi ve heyecanla yorgunluktan bit· 

kin bir halde. güzel gözlerini kapaya· 
rak bayıl:fr. Mücadelede bütün kuvvet 
ve kahramanlığını nrfetmi§ otan genç 
Jcıı. §imdi tabiate borcunu ödüyordu. 

Jan kollannı uzatarak onu tutmak i
çin ancak vakit bulabildi ve inledi: 

- öldu mü? .. 
Sonra yer.de hareketsiz: yatan 

J{on~iniye kanlı ve müthit bir nazar at• 
{ederek bağırdı: 

- Vay haline! .. 

Fakat ıenç kız, o ıırada kendini top. 
!ayarak kollannldan yava§Ç& aıyrılıyor. 
ve mest edici bir tebessümle ona bakı· 
yordu. Jansa, ölü gibi sararmıı bir hal
de, ürpererek. hançercsi sonsuz bir he. 
yecanla tıkanmış bir vaz:iyctte, hiçkm 

ğa benziyen bir iniltiyle: 
- Oh! nekadar korktum. dedi. 
Ve bu. cidden §ayanı takdir ve miı. 

kemmel bir manzaraydı. GözünU kırp. 
ma~an e11i jandarmanın taarruzuna kar
şı koyan bu aslan korkunun ne oldugu· 
nu bilmiyen ve Avrupanın en büyük 
hükümdarına kafa tutan ve istihkarr, e. 
nu, sarayın kapıııına kadar te yi ede· 
cek kadar ileri vardıran bu bahadır, kral 
dan daha tehlikeli bir adam olan Kon • 
çininin hususi ikametgihına girerek, o. 
na en lekeleyici en ıercf ıiz bir hakaret· 
le haddini bildiren bu emsalsiz kahra· 
man. §imıdi, önUnde bir çocuk bayıldı 
diye. uyıf bir kadın gibi titriyor ve 
korktuğunu saf bir 1ekildc itiraf tdiyor 

du. 
Hangi ilanı a§k, böyle bir insanm ağ. 

zından çıkan: "Ne kadar korktum" 
cuınlesi kadar, tatlı ve müessir olabi· 
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. - Dııraya casusluk ctnıege ıııı ı::eldi· 

nu.:? Sizi kovuyorum!.. Uefolun köpek
ler! Dııarıya çıkın. diyorum ıiz:c ! 

. ~~ arkada!! doğruldular, gözucuyla 
bırıbırlerie i ti are ettiler ve emre ita· 
at ederek dışarı çıkacaklarına ıığır ağır 

ve tehditlıar bir vaziyette onun üzerine 
dogru yürumeğe başladılar. Bir dakika 
daha ve Konçini berbat olacaktı. Fakat 
lam bu sırada, Konçini fikrini defiıti. 
rerck bağırdı: 

- Hayır, iyi i mi kalın .. Sen E kar. 
gas, söyle bakayım, siz:in dnsle inııanlar 
dan başka kimseye inanmıyan bu kıza 
haııa :öylemiş olduklarını tekrar et, 

Yalnız sözü uzatma. 

Uç arkadaş derin bir nefeıı aldılar. 

Ve adeta mesut bir tcbessUmle, göz 
ucuyla biribirlc:rine baktılar. Mc eleyi 
anlamışlardı. MaJr-mki butün mestle. 

hiçbır zaman vuku bulmayan ve Konçi
niye uydurmuş oldukları masaldan iba· 
retti, demek ki eflcrinin akibcti hakk 
d d. ın a en ışe etmekte mahal yoktu. Derhal 
h~urmetkar tavırlarını takındılar ve 
1· ~ka rgas beyan etti: 

- Monsenyör, hız alçakça bir cinaye 
t ın vukubuldugunu ve c ninin yakalan. 
dıgmı size bildirmiştik. 

Konçini, bu sözlerin Bertiy üzerinde 
yaptıgı tc iri görmek için ona doğru 
ldöndU. O zaman, arka ından, Uç arka. 
daş elleri, ağızlan ve gözlcrilc genç kı· 
za i aretler yapmağa başladılar. Bu i~
rctler açık bir şckıldc, unu İfade edi· 
yordu: 

- Bu doğru değıl ! .. Buna inanma-
yın ı. 

V c Bertıy, bu i arctlcrin amimiyet 
ve dogruluğuna inandı. Neden? .. Bunu 

k~ndisi de bilmiyor:iu. Öyle ki, onun 

~ıha~~t .sarsılacağını ve hatta bayılaca. 
gını umıt eden Konçini, onun hala va. f 

kur ve sakin b' .. .. ır vu:ıycttc durclugıınu 
gorunce hayretler içinde kaldı. 

.Ad~~la.~ının ihanetlerinden §U~ helen 
ınıı gıbı suratlc döndü vr onlaıı dimdık 
harcketsiı: göroi.i. Bir muddet d:kkatlc 
onların yüzüne bakarak duşiındu ve 
yumıı§ayan bir esle sordu: 

- Size i aret ettığim zaman nıçın 
dı arıya çıkmadınız? 

- Görmedik, mon enyor. 

Konçini onlara bir defa daha dıkkat· 
le baktı ve yiulerindcn do ru soyledik. 
!erini zannetti. Bunun üzerine ısı ar et· 
meden, ayni yumuşak ıesle: 

b -;; ~uifc esna ında lakaydi ıı;tcmcnı, 
u e alık affediyorum, fakat bir daha 

buraya gelmeyin. Şimdi aşagı inin ve 
çağırmadıkça gelmeyin. Haydi baka· 
yım! 

Uç rkada§ çıktılar. konçint aıkala • 
rından kapıyı açarak dinledi ve <'nların 
ayak seslerini duyunca kapıp tekrar 
kapadı ve kilitliyerek mınldandı: 

- Yarm bu heriflerin he5aplarını 

göreceğim .. Artık onlara itirnaJım kal. 
madı. 

Yer~nden kımıldôimamı ol ıın genç 
kııa hır nazar adetti ve bir tek kelime 
söy)emeden, gene ondan uzak hir yer· 
de dolaşmaga ha tadı ve d.:ıtnşırken 

de ona kaçamaklı naıarlarla t .kmakta 
devam etti. Bu dola ma on beş dakika 
devam etti. Artık çıkıp gitmdıtcn ve 

dUşünm.e i için, ona vakit bır.ı'·maktan 
vazgcçtı. Ar.ıu u her ı.amanki:ı ten d" 
ha bU "k · ' '" .,.. . y~ hır iddetle uyanmı~tı Kendi 
kendını mazur göstermek kir .. •I 
d 
.... d" ıı O) e 
u un u: 

. -- Ne diye sık1lacağım! Bır u cri
nın metresi değil mi? 

İşe bir nihayet vermek ! tiye• ek ona 
doğru ilerleidi l'e sordu: 
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---· ·-----------~--------------~--------------------------- Size yaptipm tekliflt-ri .lü~ündü
nüz mü? 

- Siz teklifierde ml bulundunuz? .• 
Siz mi? .• 

Konçini ıarardı yumruklannr aıktı ve 
aoğuk kanlı görilnmeğe çalı§arak: 

- Pekala, ldcdi, §U halde tekrar ede. 
ylın. Size yilz bin altınlık bir gelir, muh 
teıem bir bina, markiz veya dü§eı ün
vanr teklif ediyorum. Bunlara, istediği. 
niz miktarda mücevherat ilive ediyo
rum. Durun •. Kızmayın da sözümü !ıi

tireyim. Bütün bunlara mukabil sizden 
ancak ıunu istiyorum r Sizi ziyaret et. 
meme, sizinle ara Sira gezmeme müsaa. 
de edin .• Ust taraf r kendiliğinden gele
cektir. Bir kelime, bir tek kelime söyle .. 
yin ! Evet deyin ve ben derhal çıkıp 

ııcteceğim, beni ancak gündüz görürsü
nüz ve o zaman iyice anlaşırız. Cevap 
verin, gideyim mi? 

Konçini bunları söylerken, sinsi bir 
vaziyette ona doğru ilerliyordu. Bertiy 
bir iki adım ıerilemişti. Biraz daha ge
rilerse, duvara sıkı~cağını anladı. Ka 
masının kapzasını sinirli bir tavırla 

aıktr ve onu ikaz etti: 
- Kımıldamayın! Olduğunuz yerde 

kılın! 

Görilnilşte uslu bir !ekilde itaat etti 
ve ısrarla: 

- Cevap verin, dedi. 

- Bana, siiden kor~up korkmadığı. 
mı sormuştunuz. Size cevap veriyorum: 
Size karır korkudan daha fazla bir his 
duyuyorum. Size karşı hiuettifim §CY 

nefret ve tiksintidir. Sizin iğrenç tema
ıını:ıa ölilmil bin kere tercih ederim. 

Konçini kudurmu§ gibi bağırdı: 
- Peka.Ja, öyleyse, her§eye rağmen, 

laenim olacakSin ! 
Zaten bir müddettenberi genç kızı 

.. olluyor ve hilcumu hazırlı)'.ordu. Bir .. 
Stenbire ısaldırdı, 

Bertiy elini kaldırdı ve bütün şidde-
tile indirdi. Fakat Koniini onu gözlü
yordu i bu hareketi evvelden görmüştü. 
Süratle kendisini yan tarafa attı ve ha. 
vada onun bileğini yakaladı, iki eliyle 
bükmeğe başladı. 

Bu vaziyet uzun sürmedi. İnce ve za. 
rif beyaz kol iyice büküldü. Genç kız 
canhıraş bir çığlık kopardı. Kama yere 
düşmüştü. 

Konçini vahşi bir kahkahayla kamayı 
ayağıyla itti ve genç km kucakladı. 

Mütemai:liyen sinirli sinirli kahkahalar 
atıyordu. İçindeki ateşin şiddeti ve mü 
cadelenin heyecanı, yü,;ündeki maske· 
nin düştüğünü görmesine mani oldu. t. 
talyan şivesini gizlemeği unutarak ve 
soluyarak yarı italyanca yarı fransızca 
alay etmeğe ba~ladı: 

- Vah zavall;, beni korkutacağını 

zannediyordun! .• Beni tanımıyorsun!.. 

Benim olacaksın!.. Benim! •. 
Genç kız bütün kuvvetile başını geri· 

ye atarak iğrenç buseden kurtuldu. 
Ve küçük yumrukları rastgele inmeğe 
başladı. 

Konçini onu daha büyük bir kuvvetle 
sıkmağa ve karyolaya doğru itmc ğr ' 1 
ladı. Ayni zamanda soluyarak inli, •• • 
du. : 

- Vuur .. Isır tırmala .. senin darbe 
lcrin benim için okşayıştır. 

Maamafih, genç kız herşeye rağmen 
nihayet onun kollarından kurtulmağa 

muvaffak oldu. Artık bir tek düşiincesi 
vardı. Vakit kazanmak ... Kapıya kadar 

varabilmek. Sonra? •• Bunu o da bilmi
yor1du .. Belki bir mucize vukubulabilir. 
di. Ona biraz: evvel acımış olan ü; adam 
belki de müdahale ederlerdi... Tavan 
yıkılp onu ezebilirdi .. Döşemeler söküp 
onu sukut ettircb:lirdi .. Dehşeti o kadar 
büyüktü ki hiçbir ıey dilJünemiyordu .• ı 
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vakit kazanmak ... ! 

MücaJjele \::snasmda, küçük kapıya 

kadar dayanmııtı. Bu kapı açılsaydı bel 
ki kurtulabilirdi. Onu açmağa teştbbüs 

1 
etti. Kapı kilitliydi ve anahtar, üzerinde 
değildi. Şu halde büyük kapıya gitmeğe 
mi te§ebbüs etmeli? .. Fakat o zaman da 
muhakkak cesim karyolanın etrafından 
dolaşmak lazımgelecekti. Hangi yoldan 
geçmeli! Vahşi atdam onun önünd.e 
durmuı. onu sıkı§tırıyor, yolunu kesı· 
yordu. ümitsiz bir vaziyette bütün so· 
ğuk kanhlığını toplayarak kaçmağa te. 
şebbüs etti. Bulunduğu ufacık köşeden 
dikkatle yavaş yavaş yana doğru gitme
ğe başlayarak. dehşet içinde önüne gc• 
len her§eyi itiyor, deviriyor. kendisine 
yol açıyordu. Ve bütün bunları yapar
ken fevkalbeşer bir iradeyle soğuk kan
lılığını muhafaza etmeğe çalışıyor dik. 
katle hareket ddiyordu. Çünkü biliyor· 
du ki eğer düıerse veya heyecanından 
bayılırsa mahvolacaktı. Ve bu aralık 
du:madan dehşet içinde imdat çığlıkları 
koparıyordu: 

Şehvet ve heyecanından kuduz ve çıl 
gın bir hale gelen. adam geçmesine ınz .. 
ni oluyor, gitgide sıkıştırıyortdu. önüne 
rastgelen şeyleri ayaklarile deviriyor ve 
onu karyola isikametine gitmeğe mec 
b-.ır etmek istiyordu. Ayni zamanda ar· 
tık insani olmaktan çıkan bir sesle ho
murdanıyordu. 

- Kurtulamazsın! .. . Benim olacak· 
sın! .. 

Genç ku. kuvvetinin tükendiğini hi!'• 
setti: artık tahammülü kalmamı§~: . 
güçlükle nefes alıyordu, çığlıkları inıltı 
halini aldı. 
Kudurmuş adam onun zayıfladığını 

2!nlach: Daha büyük bir ş:r::ldetle saldır
maga başladı. Nihayet pen!jeleri onun 
omuzlarına indi. Onu tekrar yakalamı§· 

tı, Şikarını ele geçiren yırtıcı bir hayvan 
sevincile. bağırdı: 

- Yakaladım! .. Artık benimsin! .. 
Genç kız. soluyaral:, kan ter içinde, 

üstü başı yırtık bir halde kalmış. del:. 
şetten şuurunu kaybetmek üzereydi. 
Artık düşünemiyordu. Yalnız bir sevki· 
tabiiyle son bir gayret sarfetti. Boş blr 
gayret! Bu defa iyice ele ge~mi~ti. O 
~~man kalbimien dudaklarına çıkan bir 
ıs.ım, canhıraş bir çığlık halinde yi!ksel. 
dı :. 

- Jan! Beni kurtar jan! ... 
Delirmeye delalet mi? Gecenin sükQ. 

tu içinde uzaktan bir ses duyar gibi ol· 
du : "Geliyorum!,, 

~e~hat! Bu hayalden başka bir şey 
degıldı. Beklenen mucize vukııbulmadı 
ve genç kızın yüzünde iğrenç ve yakıcı 
nefesini dolaştıran canavar ho 
murdanarak alay etti : 

- Bağıra. Çağıra! .. Seni kimse dur• 
mıy~cak ! .• Kimse jmdadına gclmiyecek ! 
Benım kollarımdan seni kimse ayıra· 
maz. 

Maamafih bu hayal ve kuruntu ve 
uzaktan duyar gibi oldugu ses. genç 
kızı~ kaybolmak üzere bulunan şuurun. 
da hır aksülamel uyandırdı . 

Bu kuçük ümit ona yeniden kuvvet 
verdi. Şuurla beraber soğuk kanlılık .. 
tan b!r azı ı:ta avdet etti. Tekrar rastgele 
vurmağa, ısırmağa, tırmalamağa ve ken 
disni sımsıkı tutan pençelerden boşu· 
boMşuna çabalamaga başladı. Ve ayni acı 
çıglık, daha ümitsiz, daha zayıf bir va· 
ziyettc renksiz dudaklarından fışkırdı: 

- Jan! Yetiş, Jan! 
Konçini bütün kuvvetini topladı. KL"• 

caklaması mukavemet edilmez bir şid· 
det iktisap etti ve onu kaldırmağa. a. 
yaklarını yerden kcsmeğc muvaffak ol. 
du. O zaman, şikarını yutmak için cesim 
çenesini açmış efsanevi bir canavarı 
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klrt.zJa, 21,20 muatkl, 21,41! keman vı piyano 

1 
stG1Jc p~ Vahfllere .:-r1, 22,20 kitaplara dair, 22,15 ıan kon FEllAll Jcarll 

.., ' 2:?,35 haberler, spcır, 22,50 gece konseri ..... • • 1 RomeG n ;Tulyet 
e;ıı &o 1 ........, 

1 
-·-t blllblllU. Kfm 01• ~l a manca, franııızca haberler, 24 IOn ha elLA.L ..,...,_ 

er. d1lrdll 
l.o!lfOft.Aı I JtQçllk LoJ'd Te Sefiller 

ı 7 AMS 
1 

xaata • DlvL Boma sev 
03 .35 ınuatkı, 18,05 çocukların zamanı, 19, A....,.8 daları 
'bertdaııı tnUslklıl, 19,50 konu,ma, 20,0:S ha 

1 
canavar avı. Kara odanm 

ıc.r:· bava, 20,35 piyes, 22,l:S opera yayını, BALK elraıl 
2a.aıs en, 23,0:S haberler, hava, spcır, konu§ma 
•- dana orkeatraıu, 24,411 gramofon. v A D 1 K O Y 
"""'11.\: .... 

1 BıJdr deJlkaııJJ 
ha!,!os haberler, dana mustklal, 19,M turizm 8ALS O S v O D A R 
lllc.ı tlert, mustki veaaıre, 21,45 eğlenceli mu ft 

l>ly~ 22,05 kenıaıı ve piyano koııMrl, 23,05 RAL8 'I )hC&I' Kap.odlll 

Veaaı~e~3,4S dana nıustklal, arada haberler B A K 1 R K O Y 
-- PrO ..... ammı blldirmemtıttr N ----------- HILTIYADI • .. . 

B~~:!çl ecza ha neler _:::::e::u=n;_u_g11~n::u=-n•~ .. =r1~h-
bllbetı:ı olan lehr!n muhtelif aemUeriDde 

lııtanbuı eczaneler §unl&rdır: lkı· enteresan l:nı.ı 
6 

ClbeUndekller: 
C.A.aad n ntınde {HUseytn Hll.mU), Beyazıtta 
EyUpt:r), KUı:Ukpazarda (NecaU Ahmet), 
dl), ıc.~1ı.luataıa Arif), ŞehremlıılDde (Ham 
otııos) IUınrtıkte (.Ari!), Samatyacta (Te 
da (~ Şetu:a<Seba§mda (Hamdi), AJta&ray 
(Sırrı ret), Fenerde (Emll)'adl), Alemdaı'd& 
Jley~ın). Bakırk!SyUnde (lııtepan), 
1-tuı~u ctbetlndekiler: 

da (lIU ~elinde (Della Suda), Galata 
l'aıı) ;"Yln lltı.nu), Taksimde (Limoncl 
Yan)' ı lllde liattaklr caddesinde (Narıııecl 
CNe~nı ll8ıınp&§ada (MUeyyet), Haııköyde 
)'~ <N4'.aeo), Beııktqta (Ali Rıza), Sarı-

l)' Urt), 

JclUı •kUdarda (lttlhat}, Kadık8yUnde munk 
~ (~e Caddelinde (K. Te\'flk), BilyUkad& 
~I Rıza, Heybelide (Halk), 

Çok ucuz fiyatla 
kiralık köşk 

da ~~zareti fevkaladeyi haiz hava
b r ıçınde müteaddit meyve ağacı 
k~lu~an sekiz odalı kullanışlı bir 
t 0 tk ıster senelik, ister sayfiyelik, is-
cr1 baılı batına, ister ev sahibiyle ki· 

ra ıktır. 

Adreı: Kuzguncuk Naka§tepc 
rnektep kar§ısı No. 27. 

ZA ~ - Hüviyet varakamı kaybet
tlnı. Yeniıini alacağımdan eskisinin 
'bUlmıu yoktur. 

yazı 
(Bq tarafı 5 irıcid.e) 

• elik. halde aulamağa mahsuı 
1aıa::m ~lar da süpürüntü araba· 
0

1 
ara_ edilerek hiç olmazsa bari 

arma za... . 1 h 
1 ··keınmelce hır ha e koyına 

on an ınu . ... 
b ndala eonra evvellen yqmur ya 

~e u ur hatıl olduğu zaman her 
~~!'k:n birer adam çıkanlıp 10kak 

1 
u .. ··-lükleri gıôi timdi dahi •· 
an supuıu ,. k ak 

bahl ·n dükkanlarını açaca çır -
cyı kail 1u)amaaı ve ikindi vakti 

larm '°b. daha tekrar etmeai bir vazİ· 
bunu ır 
fei ınahauaa tarzına ~oymalı. V.e ~u· 

ahallelere yanı evlere tamım 
nu ın 
etJTleli. "f . b 1 

Vakıa bu vazı e!1 .. u. au~et .e 
k tehremanetı ıçın ııtenılmı-

ko~ bir haldir. Maahaza ayıp 
yece k f • h değildir. Zira ma. sat neza etin U· 

1 .. olup nezafet ıse gene umumu· 
su u da d .. beJ~..l: . ·n olduğun n evaırı ew-
muı ıçı . 

'ehreınaneti matlup dereceyı 
ye ve k da .. ~-~ 
buluncaya ka~ yu . an . ı~ıcnu· 
""'ıniz vazifeyi hıç bır ehli hımmet 
81 

L.a:ô ez yüJPOunm .,. 

- ............... Hukuk Jl'a'kaUMi ilobıci ınttt/ ta
~ 50_,_. /llwJn TüregU"- r 

lııtanbul 4 UncU icra memurlufundan: . İ 
Beyoğlu Hllaeytn ata mahallesinde Ferldf : 

1 ......... 1 
AÇLIK 1 Ye llOkaflnda •ld 114 -Yeni 130 ntınıaralı ~ 1 

ne sahibi ve Elplnlklye borçlu lılarika Allkl".. : 
nun tahtı tu&rrutunda bulunan haııealnln 
aatqma dair olan ""ımhurtyet razetealniD 
8-4 937 tarih ve .e&33 sayılı gazetesindeki 
ilA.n IUtellnln borçlunun halen ikametgthı 
meı;ııot oldufundan f&hama tebligat yapıt.. 
munıtır. turazı oldutu takdirde mezki)r 1 
ilbda ya.zıtı olan ınUddet zarfında itiraz et. 
mek hakkı oldutu tebliğ makamma kaim oı .. 
mak Uzere llAn olunur. 

DIŞ TABiBi 

Necati Pakşi 
Hastaıarmı her &Un sabahtan akp

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde
ıi No l.2 kabul eder. 

Rom•n 1 
Yuan: 

Refik Ahmed 
sEVENGlL 

Yeni çıkt 

Sah Ye cuma cünlc i 14,20 ye: kadar 
ı>araaız muayene eder. 

---.. ··-·--············ --------------

MAZON 
MEYVA TUZU 

......... HisWr ........ mialail-••111,... ............... 
olanlar b~e ~~ler. ~iDE ve BARSAKLARI AUŞTIR• 
MAZ. lçilmeıı litil. TMiri 1ıo1a, •e •lli)'immr. 

Y .ad hisbir mümasil müstahzar tutamaz. 
MAZON isim HOROS markaama dilcbt. Depotu: MUOft 

ft 8otaa Ec:u depoıu lstaaba) Y eal poeblhane --....c1a No. 41 

mı w 

... \ *'- 2 ~ ... 

Türk Milli takımı 
Yunanistan ve 
Yugoslavya ile 
karşılaşacak 
lstihbaratnnıza nazaran bu ~ 

ne Yunan ve Yugoslavya milli ta· 
kırnlariyle biri Ankarada diğeri de 
Belgratta olmak üzere iki milli maç 
yapılması takarrür etmit gibidir. 

Yuıoılavya federasyonu maçı 
kabul etmif fakat tarafımızdan ileri 
sürülen tarihlere mukabil bir ve iki 
aiustoı tarihlerini teklif etmİ§tir. 
Bu teklif umumi merkezce muvafık 
görüldüiü için bu maça kati nazariy 
le bakılabilir. 

Diğer taraftan Yunan federasyo 
nu da 1 O haziranda lstanbul - Ati· 
na ve 13 haziranda Yunanistan -
Türkiye mac;lanna ve bunların mali 
tartlanna muvafakatini bildirmir 
tir. 

Antalya da 
B!slklet yarışları 
Antalya: 10 (A.A.) - Antalyıda 

yapılan seri bisiklet yarııında 70 kilo
metrelik mesafeyi 2 saat 13 dakikada 
tutan Akdeniz ıpor klübünden Sülcy. 
ırıan birinci ve Mahir de ikinci gelıniı. 
tir. 

Beynelmilel futbol maçları 

lskoçya - Avusturya 
Macar - Yugoslav 

Maçlan beraberlikle_ nihayetlendi 
Viyana, lO (A.A.) - lskoçya dcların her neclenae iyi bir oyun ÇI• 

- Avusturya milli futbol takımları karamaması yüzünden bütün gayret 
maçı pazar günü viyana stadyomun ler verimıiz kallllılftır. 
da 60.000 seyirci önünde yapıl· ikinci haftayim bqladığı zaman 
mı§ ve bir bire beraberlikle neticelen oyun gene Avuıturyalılann hakimi• 
rnİ§tir. yeti altına aimıitti ki, 30 uncu daki

Avusturya milli takımı §U §eki). kada merkez muhacimin ayağiyle 
de sahaya çıkmııtır: bu üetün oyunun mükafatı olan.-

Adamek - Avuıtria, Pekarek yı yapılmııtır. 
- 'Vacker, Nauıch, Avtatria - Bu ayıyı müteakip, lskoçyalr 
Gcirter, Sportklup, Stroh, Sindelar, Jar derhal parlamıılar ve yedikleri 
Jerusalem, Avstria, Preaacr, Rapicl. gölün üzerinden 4 dakika 10nra or· 

Bu ehemmiyetli maçın birinci 
haftayiminde her iki takını ela ayı ta muhacimleri Frank Donell'in r 
yapmıya muvaffak olamamlflardır. yağiyle beraberlik sayılannı kaydet 
lskoçyablarclan daha üıtün bir oyun mi§lerdir. 
göatenniı olan Avuıturyablann al- Macarlıtan • Yugoılavya 
dıklan netice, hak ettiklerinin ka11ı- Budapqte, 1 O (A.A.) - Pazar 
sılığı değildir günü l 8 bin seyirci önünde burada 

lıkoçyalılara ıelince, ~· kufılatnut olan Macaristan - Yu· 
n büyük ıöhret niıbetinde bir fev. goslavya milli futbol taknnlan ma• 
kaladelik göaterememiılerdir. Birin çında, Yuıoılavya milli takımı bir 
ci haftayim ba§tan af8iı Avuıtur. bire berabere kalmak ıuretiyle dik· 
yahlarm hakimiyeti altında geçmi,- kate değer bir netice alnuttır. 
tir. Ancak merkez muhacim Sin· Bu ka11ıJa,manm birinci hafta• 

---------------------------- yiminden Yuplavyablar aıfıra kar 
fi bir sayı ile plip vaziyette idiler. oavis 

Tenis 
kupası 

maçlanna devam ediliyor 

Blslklet haberleri 
ZUrih: 10 (AA.) - Aııanıiyon yor· 

tulan mlinlıebctiyle, tsviçrc, yeni bi
aiklet tpıpiyonlarını ıeçmiıtir. 

Bu maksatla .Zürihte yapılan müsaba 
kılarda 10.000 seyirci hazır bulunmut· 
tur. 

Galip &elen amatörlerden Baumann, 
Vegclinin yerini almıt ve Reicber ile 
Ganuyu büyük bir farkla geçmittir. 

Profesyönelliic batlayan Veıelin de 
derhal 11mpiyona yıntlanna ittirak et. 
mif ve bu yarı§larda fena bir intiba bı
rakmamı1tır. Nitekim Kaufman ile Bü
lcrin önünde çetin bir mücadeleyi mütc 
akip 100 kilometrelik yarı§ta Dinkcl 
Kampftan ıonra ikinciliği almııtır. 

ırasında yapıldı. Maçta Avuıturyılı 
Rcdl, Dettmeri 8.6, 6·1, 3.6, 6·1 yen
miıtir. 

tTALYA. MONAKO: 
Boloına: 10 (A.A.) - Daviı kupuı 

kaI]ılaımalarmın ilk gilnil !talya ekibi 
Monako ekibine sıfıra kartı iki puvanla 
galip vaziyet ceçmittir. Bu karplatm•• 
larda Canapelc, Medecini 6-1, 6.t, Ste
fani, Landauyu 6.2, 6-0, 15.3 mailup et
miıtir. 

FRANSA • NORVEÇ: 
Paris: 10 (A.A.) - Fransa ile Nor

veç arasındaki Daviı maçlannda Peter
bemard çifti Bur• Jenıen çiftini 6-2, 
6.2, 6 .. 2 yenmlttir. Pranu, Lehiıtan .. 
Çekotlonkyı maçının calibi ile kartıl• 
pcaktır. 

CENUBi AFRiKA • YENtZELANDA 
Londrı: 10 (A.A.) - Brichton'de 

karııJıpn Cenubt Afrika. Yeni Zelar.. 
da daviı ekipleri çiftleri araaında yapı-ı 
lan maçta Farıhanon Skirrby'den mU. 
rekkep Cenubt Afrika çifti Malf roy • 
AndreV1'ten terekktlp eden Yeni ~elan
da çiftini f.5, 6·2, 6-2 yenmiıtir. Cenu. 
bi Afrika, bu ıU{etle bire kartı iki ile 
Yeni Zellndaya calip celmltth". 

Cenubi Afrika bundan aonra YUIOI- , 
lavya ile\ kartılatacaktır. 

Fransa kupası 
Paris, 1 O (A.A.) - Fransa Ku· 

pası final maçı Colombes ıtadında 
cumhurreiıi Lebrunun da hazır bu· 
lunduğu 50.000 seyirci önünde ya
pdmııtu. 

Fransa kupasının finaline kalmış 
olan Sochaux çok çetin ve sert bir 
mücadeleden sonra Strnsbourgun 
Racing'ini bire karıı iki aayı ile yen 
mittir. 

Bir bire beraberlikle bitmik olan 
birinci haf tayimden sonra, galibiyet 
aay11mı ikinci haftayimin bitmesine 
iki dakika kala atılmı§tır. 

Bu maçta her iki takımın uyun· 
culan o kadar büyük bir enerji &ar· 
fetmiıılerdir ki, ma~ bittiği zaman 
her iki taraf oyuncularından bir ÇO· 

ğu bitkin bir halde yere scrilmittir. 
Cumhurreiıi Lebrun kupayı galip 
takıma bizzat vemıittir. 

Sochaux ile tampiyon Olympi
que Marseille Paris ııer..,.isi mi.inase· 
betiyle tertip edilen futbol turnuva· 
sına iştirak edecektir. 

' 

Kmnen üstün bir o}'Un oynamlf ol· 
maıına rağmen, Macarlarm hücum 
hattı aayı çıkarabilecek derecede it· 
liyememittir. Hasım müdafaasının 
bir hataıından istifade eden Yugol" 
lavya takımı, haftayimin neticeıine 
3 dakika kala Lesnikin ayağiyle kay
dettikleri sayı ile galip vaziyete geç· 
mittir. 

ikinci haf tayim bafladıktan 15 
dakika sonra, Ccheh, Macar takımı· 
nın beraberlik sayısını yapmııtır. 

B. takımları 
Yugollavya S Macarlıtan O 

Bellfat. 10 (A.A.)-Yugoalav 
ya - Macaristan B takımlan arum 
da yapılan futbol maçmda Yuıor 
lavya takımı sıfıra kartı üç tayı ile 
galip ıelmiıtir. 

12 nci olimpi
yatlar için 

Mir a lar baıladı 
TolrJo, 10 (A. A.) - 1940 da Tok. 

,....., ,...ıı•lr olan 12 inci olimpi. 
yad oyunları orpnizasyon komiteal 
reJai preDf J'oJumkovaya plecek o
limpiyada iltlrak hakkında ilk mllra. 
eutlar bqlamı§tır. 

Enternasyonal olimpiyad komitesi 
azalanndan Georre Vargu, Preııae 
Fılippin'in en geniş bir kadro ile ge
lecek ollmplyad oyunlanna ittirak e

deceğini bildirmiştir. Fillpin &.erlin 
olimpiyadına 31 kioi ile iftrak etmt-

,, ti. 

Hu1ro mefıel'ln yerine 
H. Relsf'hury ıretf rlldl 

Viyana, 10 (A.A.) - Geçen· 
ltrde vefat eden Hugo Meiıel'in ye• 
rine Entemuyonal hakemlerden 
Heinrich Retachury Avuıturya fut. 
bol federasyonu kaptanı ıeçilrniftir. 

Yeni kaptan, lskoçya maçından 
sonra vazifesine başlıyacak ve ta· 
kımların tertibinden mesul olacak· 
tır. 

lift Ü) Uş rtıkoru 
Yürüyüş §ampiyonu Florimond 

Comet, 1 00 kilometrelik dünya yü. 
rÜyÜ!J rekorunu 9 aaat 41 dakika S 7 
saniyede katetmek suretiyle, kınnlf 
tır. Kendisi cskt rekorun da sahibi 
idi. Eski rekorun müddeti, 9 saat, 
5 3 dakika, 1 5 .,aniye idi. 
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Dişlerinize 
bakıyor 

musunuz? 
H er ıeye inanın, fakat çürük diıli 

bir insanın uzun ömürlü olabi
leceğine asla 1 Diıler sıhhatin temeli• 
dir. Her çürüyen dit bu temelin bir 
parçasını söker, insan genç yqmda 
dişsiz kalarak pek çabuk ihtiyarlar. 

Ditlerinize bakıyor musunuz? 
Vücudü bir kaleye benzetirsek 

ağız onun kapısıdır. Bu kapıdan vü
cude faydalı gıdalar girdiği gibi mu 
zır olan mikroplar da girer. Sabah, 
akşam dişlerinizi temizlerseniz bıı 
kapıyı mikroplara karşı daima kapa
h· tutmuş olursunuz. 

Dit1erirftze bakıyor musunuz? 
Dişleri çürük bir kadına hiç bir 

zaman güzel denemez. Böyle bir 
erkek te başkaları üzerinde iyi bir 
tesir bırakmaz. Güzelliğin ve temiz
liğin ilk §artı ağız bakımıdır. 

Sağlam, temiz ve 
beyaz dişlere sahip 

olmak lstlyenler 

Siz de Ra 1 i n kullanmız ! 
a::::::::.-.:ı Nefis ve lezziz makama yemek isterseniz ? en:. mm: 

1 
:: 

1 

Her Yerde 
B 
!! 
ii 

Italyan usulü &afi irmikten yapılan !1 

YILDIZ ~ 
~'\.KM GLUTEN MAKARNASINI iSTEYiNiZ 

Baflıca bakkaliye maiazalannc:la aablır. 
F abrikaaı: Galata Necatibey caddesi No. 167 

MAKARNACILIK TURK LTD. ŞIRKEn Telefon: 43481 

P. 
&: 

1 
-=:::::-.:::::::::::::::::::::::::=::::::::=::::::::::::::---m:::::::::wmnn ... .._=== 

~ ............................... . 
Ankara Memurlar Kooperatif 
Şirketinden : 
1936 aeneai kirmc:lan aennaye nisbetincle o/o 1 O temettü tevzüne 
ve biue senetlerinin yenileriyle tebdiline bqlanmıttır. 
Ankarada bulunan ortaklanmızm bizzat, Ankara haricinde bulu
nanlann da mektupla eski hisse senetleriyle birlikte firkete müra
caat eylemelerini dileriz. 
o/o 8 niabetindeki iatihlik temettüünün tevziine de evvelce ilan 
edildiği veçhile devam edilmektedir. 

Deniz Levazım Satınaima 
. Komisyonu ilanları 

Marmara ü11übahri aatm alma komisyonund:ın: 
Cinsi Kilosu Tahmin tutarı 

Kuzu eti 
Koyun eti 
Sığır eti 

25.000 
20.000 
40.000 

Lira 
10.000 
10.000 
12.000 
32.000 

İlk teminatı 
Lira 

2400 
Komutanlığımız Deniz erleri için yukarda cins ve miktarı yazılı üç kalem 

et kapalı zarf usulile satınalınacaktır. Eksiltmesi 26 Mayıs 937 Çarşamba gU
nU saat saat 1ı5 de İzmii:te Tersane kapısındaki komisyonda yapılacaktır. Bu
na ait şartname 160 kuruş .bedel mukabilinde komisyonumuzdan alınabilir. İs
teklilerin yukarda yazılı ilk teminatlar!le birlikte kanuni l:el,.,.clrri havi teklif 
mektuplarını muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar~ komisyon baş. 
kanlığına. vermeleri. (2617). 

r.zzı:n Birinci sınıf Operatör .. 

Or.CAFER TAYYABi 
Umumi cerrahi ve sinir, dimağ 

cerrahisi mütehassısı 
Pariı Tıp F akülteıi S. Asistanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik - "Yüz, meme, karın bu-ı 
• ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

~Muayene: ~~~~=iMSi e cc•ıen 
I 8 den 10 a kadar U 1 
ff öğleden ıonra ücretlidir 
b Beyoğlu, Parma.kkapı, Rum_.eli Han 
İ!::::::n No. 1 Telefon: 44086 llDllll 

---Dr. lliSAN SAMİ--.. 
GONOKOK AŞISI 
Belsoğukluğu ve ihtili.tla.nna. karşı 
pek tesirli ve taze a§ıdır. Diva.nycr 
lu Sultan Malı.mut tUrbt-si. No. 113. 

•---or.----.. 
NIŞANYAN 

Hastalarını hergün akşama kadar 

Ele • 
trı 

• •• 
O~ 

Kolay Seri ve Ekonomiktir. 

SAT • 1 
ve şehrin bütün büyük elektri 

mağazalarında satılır. 

F!atı 240 kuruştan başla 

Beyoğlu, Toka.tlıyan oteli ya.nmdı 90 k Ketif bedeli 1209 lira uruı o lan Azapkapı çöp iıtaayonuna 
Mektep sokak 35 numaralı muı- cak duvar pazarlığa konulmuştur. Kegif evrakı ve ıartnameııi levazım 1' 

yenehanesinde tedavi eder. ğünde görUlebilir. istekliler 2490 N. h kanunda yazılı vesikadan batk• 
- Td: 40843 •m1111••ı•ı: aiye Fen itleri Mil'dürlüğünden alacakları Fen ehliyet vesikasile 90 lir• 1 

ruıluk ilk teminat makbuz veya mektu bile beraber 12-5-93 7 çarfllllbl 
saat 14 de daimi Encümende bulunmalıdırlar. (2633) (B.) l lstanbul Levazım mirliği Sa· 

tmalma Komisy-onu llAnlan 

Süvari binicilik okulu hayvanatı i. 
çin alınacak 38610 kilo taze çayırın pa 
zarlığı 12 Mayıs 937 Çar§aIJ),ba günü 
saat 15 de Tophanede Satınalma. Ko. 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be.. 
deli 579 lira 15 kuruştur. İlk temina
tı 43 buçuk liradır. Şartnamesi komi&. 
yanda görülebilir. İsteklilerin belli sa
atte Komisyona gelmeleri. 

(443) (2573) 

İdareleri İstanbul levazım amirliği

ne bağlı müessesat için 500 bin adet 
yumurta 27 mayıs 937 perş~mbe gUnU 
saat 15 de Tophanede satmalma ko
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 7500 li
radır. İlk teminatı 562 ilra 50 kuru§. 
tur. Şartnamesi komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evvel komisyona ver
meleri. (446) (2656) 

ZAYİ- Yağ iskelesi ile Yem posta. 
ne arasında cür.danımı zayi ettim. 1-
çinde bulunan rezinotrustun Uç adet 
mahsup mektuplarile birkaç makbuz 
ve senetleri bulup getirenlere içersin
deki paradan başka fevkalade mem -
nun edilecektir. 

Pangaltı Kuyumcu lrfa.n aoktık 
No. 36 Hüaeyin R.alı.nıA 

Hzpsine 15 lira kıymet tahmin olunan J{uml:apıda Muhsine Hat1:Jt 
lesinde İbrahim pa3a yo!tUşuııda Çel:bi M~hmed efendi mektebi ank.,a 
mak Uz.ere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdilt'l 
görülebilir. letekliler 112 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubil' 
ber 18-5-1937 sah günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar· 

<1> (2390> 

Senelik muhammen kirası 300 lira olan Floryada istas~·on ~ 
gazino teslim tarihinden itibaren 1 ci teşrin 1937 sonuna kadar ki~~ 
mek URre açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdil 
görülebilir. İstekli olanlar .22 .. u~.a 50 kuruşluk ilk teminat mektup ~'!' 
buzu ile 17-5-937 pazartesı gunu saat 14 de Daimi Ençüıncnde bul 
lar. (B) (2419) 

Ist~nbul lnhlsarler Ha~mOdOrlOğUnd 
Hükmü Mayıs 937 ıonunda bitecek olan müskirat ıııa.tıcrlarmm 

kerelerinin yenileme muamelesine 20..5-1937 tarihinde başlanarak 7 
zartesi akpll'mia kadar devam edilecektir. 

Ruhsat tezkerelerini tecdit etmek istiyen satıcıların tayin olunan 
eski tezkere ve konturatıariyle beraber birer de fotoğraflarını aıara1' 
taştaki İnhisarlar Batmildilrlllğüne müracaat etmeleri ve 7 Hazirall · ~t 
hinden IOIU'f. tezkerelerini yenilemiyerck içki satanlar hakkında k&Jl!JP'! 
bat yapılacağı ilin olunur. (2430) 

Gaip mut mührü 
ZA Y1 - 'O skildar kazası malsandı. 

ğmdan 694 maaş defteri BJra numara
siyle almakta olduğum m~ tatbik 
mühürümU kaybettim. Yenisini çıkar_ 
dığımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Beylerbeyi K1iplüoe yolu1!d.a No. 
!6 ~ lamoü e,fi Rukıye. 

ZAY1- F.eki Vefa idadis 
ğım tudiknaroemi zayi ettiJll
ni çıkaracağımdan eskisinin 
olmadığı ilin olunur. 

Kumk1.pı w1h:ycsi Lfnt~ 
lrolunda polis memuru g 


