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El z a Niyegonun katili 

-··- ıma ane11 ö 
On sene evvel gaptığı clnaget, bazı gahrıtllllfrln n1Jma11tı 

ı· ımasını davet eden paıazade cezasını buldu 
aman Ratibi vuran deli, şaşllacak bir akllhhkla 

----·--~~~~=E=liza7.=~N:•·~y~cg:o~~~O~ı~naa-::~-.R=~~ib=-=-=:-=::~~~~ 
~spanva ısvanının 306 ncı günü 

Asilerin tehdidi : 

'' Bask eyaletini me· 
l~rhğa çevireceğ.iz. !,, 
k6 Bılbao. 20 (A.A.) - Bıuk hü· ınan etınit ve bir ırenı ghnp eyle· 

b
. illeti, ademi m .. dah l k . . mittir. Bu tayYareler, c:asteıo.n, ır te) .. u a e omıtesıne Sa Maria de Hıeva ıs-

bııı ··::'f gonclererek general Mola· Hcnıırc•. ':J: bo lıordıman etnıiı· liın I ık ayaletini, Bilbaonun tes· talyonbl~nn:mento fabrikannda yan· 

1 
.. 0 rnarna takd" . d b" )er ve ır Ç ıaa kalbe sı ınn e, ır mezar k rınıılardır· 

ta oldu'" tmek tehdidini savurmak· gın ~-~k hesi' Vaziyette tebed-
gunu., bildirmiıtir. ..

1 
oo-k cepjata 

0

;Jağının asiler tara· 
Ce h 1 du yo tur. 

M ~ e erde vaziyet fından ;1gali haberi ya~lıt~·. 
leb]i· _adnt, 20 (A.A.) - R .. ıni Düıınanın Aınıırc~e~ ı11kame· c!. . tindeki taan"z]arı' nebCCOIZ kalınıt-
SiD1·~ı:..~un~etçilerin tayyarecileri, tır. ,. .. __ (~mı 1 incide) 

bardı· 

tımarhanede 
tabanca 
saklamış 

- 927 ıeneai 17 ağuıtoıunda i 1 . 
nilen bir cinayetin faili dün tiına:~ 
nede öbnüıtür. a 

Bu adam Şiıhane yokuıunda 
Elza Niyego iıimli bir yahudi k 
nı bıçaklıyarak öld!rdükten 10 ızı· 

k d 
.. d l nra 

kızın ar eıını e yara ıyan O.m 
R 

. dl .L.!l· an 
abp a ı ~zaaeaır. Hatırlarda 

dır ki o zaman lıtanbul yahudiler· • 
d k 

... b . ın-
•• en. ~ . çogu u cı~ayeti adeta 
mıllı bır matem.. telakki etmiıl 

ve yahudi güzeli için f evkalide b~r . . . ır 
cenaze meraıımı terbp etmiılcr b 
esnada ıonradan mahkemeye ~ ~ 
k 1 

_ ..J L--- ıntı• 
a eaen DBZI taıkınca nüma . l 

de olmqtu. Ylf er 
(Devamı 7 inciu) 

Anadoluda 
petrol 

kaynakları 
Romanya ile mOşte
reken araştırılacak 

Bükref 19 (A.A.l - Slyul Rıımen maha• 
flllnd• 16ylendlflne göre, kral Karolla Türk 
Hariciye vekili RU,tU Aru aruın.t. 1 '"""' ;{&Pi an 
konu,malarda Bul&'aıUtan hakkmda, bu 

(Devamı 7 incide) 

Peygamberin 
doğduğu gece 
latanbuZ Jltlftülüğünden: 
23 Mayıı 937 Pazar günü Rebiülev. 

velin on ikiıine müsadif olmakla önü. 
mü7.d~ki cuma.rteli ak§&JDı (pazar 
geeesı) peygamberimizin doğduğu ge. 
ce olduğu ilan olunur. 

Küçük anlaşma devletleri 

Macaristanın 
silahlanmasına 
raz' oluyor mu ? 

ltalga, Yugoslavyayı Macarist ı 
b t 

\ol an a 
arış ırmaga gayret ediyor 
Kont Çianonun 

Peştedeki faaliyeti 
p d Roma, .20 (A.A.) - Corriere ı silahlanması mes 1 .. ~ .~no, Cı.a~onun Budape§tedeki cektir. Bu ıilahl eıını de görüıeı: 
goruşmclerının Macaristan ile Yu- anmaya evvelce I muarız olan k .. ··k · · 
gdos avya arasında bir anlatma vücu . d'k" ~çu ıtılafın, Avrupa 

a g·tir v· T . nın ıım ı ı vazıyet· d l d • megı, rıanon muahcdcoin tık h 1 f .' o ayuiyle, lir• 

8

en ve küçük itilafın tesisindenberi l m kt':ru a c et etmıycceği zannolun• 
u_dapcşte ile Belgrat araıında mu· a r. ~ll~kta kalmıt olan meselelerin hal- Kral ve Kraliçe ""' "' 

lını teshil için ltalyanm bir tavassut- Budapqte, 1 O (A.A.) _ lta1· 
ta ~ulunmas.ını istihdaf etmekte ol- ya kralı saat 10,30 da huıusi trenle 
dugunu temın eylemektedir. buraya gelmiıtir. N "b H h 

Muallak mesail araıında bilha,. Kralı istaıyonda k l aı ort y, 
sa Yu;oalavyadaki Macar akalli- do 1 tal yan marıın arılı am,t ve ban· 
yetleri meaelesi vardır. Kral E 

1

, ça mııtır. 
Ayni gazete, Romanya ile Ma- ve maiyeti m~nu~l le Naib HorthY, 

caristan arasındaki münasebetlerin önünd erı ı~11am duran kıt'alann 
ltalya ile Romanya arasındaki mü: en geçmıı erdir. 
nasebat iılah edildikten sonra, mev- )Almanya: Avusturya ve Yu· 
zou bahtedileceği mütaleaıında bu- :;~aavyk aefırlcriyle italya -.efareti 
lunmaktada. , . , da b:İ ralı karıılıyanlar meyanın• 

~~i gazete diyor ki: Kr~n~yorla~dı .• 
Cıano, Macaristanm e maıyetı bun~ sonra (Deuamı 7 &noid.e) 

Beyoğlu Halkevinin spor -rk1- . :r-•• 1 ı<;nnde Halkeui "-.. "-n 'Ve · · '"""MI 1ıare1o4t ... ----~-aeyırcalerden bir. gruP, ~ - (Y aataı 7 tnoide,A ~ 
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2 HABER - :A.kşam postası 
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lJış J'..alitiluı 313 Osmanlı - Yunan seferinde 

Valansda komünistler 
Vazaın : :,ekip Gündüz 

Valans hükiımetindeki son değişikliğin sebebi anlaşıldı. Largo Caballero. 
nun iktidar mevklinden çekilmesi komünistlerle Anarhosendikalistıerin tesi. 
riyle olmµştur. 

Largo Caballero, hem başvekil, hem de harbiye nazın idi. Bütün emirleri 
§ahsan veriyor Ye nazırlar meclisinin fikirlerini almıya lüzum görmüyordu. 
Kabinesindeki mühim mevkileri hep kendi partisine yani "Umum amele birli. 
ği,, teşkilatına mensub olanlara vermiş ve Valans hükfımetinin idare ettiği 
yerlerdeki büyük memurluklara hep kendi taraftarlarını tayin etmişti. Bu va. 
ziyet Frente popuların, yani İspanyadaki halk cephesini teşkil eden diğer par. 
tilerin hoşnutsuz'luğunu mucip olmuştu. 

Mutedil sosyalistler, anarhosendikalistler ve komünistler sabık başveki
lin partizanlığı bu derece ileri götürmesini, devletin üç beş mühim dairesini 
olsun kendilerine tevdi etmemesine fena halde sinirleniyordu. Binaenaleyh 
dört aydanbcri Valans'da hükumete karşı için için çalışan bir muhalefet belir
mişti. 

Komünistlerle mutedil sosyalistlerin haklı oldukları cihetler de vardı. Fa
raza Caballero askerlikten hiç anlamadığı halde gerek Madrid müdafaasını, 
gerek diğer cephelerdeki taarruz ve müdafaa pl8.nlarmı hep kendi direktifleri. 
ne uydurmağa çalışıyordu. 

Halk cephesinin azası en az, yani intihabatta aldığı rey bakımından en za. 
yıf partisi komünist partisidir. Fakat Madritlilere komünist enternasyonalin 
müzaheretini temin ettikleri için komünistler Valansta büyük bir siyasi kuv. 
:vet teşkil etmektedirler. 

Caballeronun bu hareketleri iizerine komünist partisi genel sekreteri Joze 
Diyaz tarafından Caballeroya ııu teklif yapıldı: 

"l - Biz bütün siyasi, ekonomik ve askeri meselelerin nazırlar meclisince 
tetkikini ve almacak kararlar üzerine hareket edilmesini istiyoruz. 

2 -Ali harp şiırasının yeni şartlara göre tensikini ve bunun başına harp 
fenninden anlıyan, meslekten bir askerin umumi erkanıharbiye reisi sıfatiyle 
layinini, bütün harp hareketlerinin bu meclis tarafından idaresini ve umumi 
erkanıharbiye reisinin hükfımete karşı mes'ul olmasını istiyoruz. 

3 - Harbiye nazırının yalnız bu nezarete ait iı,ılerle uğraşması lazımgeldi. 
gi knnaatindeyiz.,, 

Bu te~Ii! Largo Caballeronun salahiyetlerini son derece azaltıyordu. Harp 
kuV\'etlerını taınamiyle elinden alıyor ve kendisini başvekillikle harbiye na-
2ırlığından birini kabul etmeye ve yalnız bu işle uğraşmıya davet ediyordu. 
Caballero bunu kabule temayül etmedi. Lakin yine o anda anarhosendikalisL 
Ier de "umum amele birliğine mensup marksistlere,, başvekilin gösterdiği 
yüksek itimat ve teveccühU kendilerine karşı em.niyetsizlik suretinde tefsir e
aerek hükumete müzaheretten vazgeçtiler. 

Binaenaleyh; 

1 - Komünistlerin milzaheretten vazgeçmesi Caballeronun komUnist enter. 
nasyonalden ve Sovyet hükflmetinden gördüğü yardımdan mahrum kalması 
öemekti. 

2 - Anarliosendilialistlcrin mUza.heretlnden mahrum kalması ise Valans 
tiükumetinin en kuvvetli sillhlı partisinin Caballeroya itimatsızlık beyan et. 
mest idi. -.... ' "' 

Bunun üzerine yapılacak'. tel( iş kalıyoı'd ...... -----
Komünistlerin parat cephane ve siyasi yardımlanndan, Anarhosendikalist. 

!erin silah kullanan kollarmdab vazgeçerek harbe devam. 
Bu ise imk!ruııı.dı. Ve ... kızıl diktatör yerini bunların itimadına mazhar 

olan bir başkasına terke mecbur kaldı. Şekip GÜNDÜZ 

"'.. .. .• 
.uuşuHCUU: 

19 Mayıs ve 
mektepler 

19 may11: 
Milli varlrğımızın ilk temeli atıldığı 

gün! 

o elin gençliğin bayramı idi, o gün 
istanbulda gençlik yer yer birçok §en. 
likler yaptılar. Beyoğlu sokaklarında ve 
Fenerbahçe stadıılda adeta yer yerin
den oynadı. Gazeteler bu bayramın ne 
kadar parlak olacağını günlerce yaza 
yaı:a bitirememi§lcrdi. Gazetelerde bu 
bayrama dair yazılan birçok yazılcm ve 
basılan birçok resimleri gören bütün· 
gençler ve bütün bu gençlerle birlikte 
onlann analan babalan, hısımları, akra
bal:ırı bu bayramı görmek bu lxıj'-~mm 
hareket ve sevinçlerine karıımak için 
gUn.1erce can atmıılardı. 

Nihayet bayram geldi, dayandı. Fa. 
kat bu bayrama karıımak için, bayram 
sabahı, bütün gençliğin hepsi değil, bir 
kısmı hazırlığa başladı. 

Çünkü o gün istanbu)daki mekteple
rin bir kısmı kapalı, bir kısmı açıktı. 

Gençlik deyince, bu gençliğe, ilk 
mektep talebeleri niçin dahil edilmedi 
acaba? Haydi bu mekteplerdeki pek kü· 
çWclere henilz genç değil çocuktur di. 
yelim; fakat yine bu mekteplerde oku
yan on iki, on Uç yaıından yukarı olan· 
lar genç sayılmazlar mı? 
Aynı zamanda büyük bir idman ıen. 

liği günO olan bu bayramda bu ilk mek
tep çocuktan da hiç olmazsa kendi 
semtlerindeki meydanlarda, bahçelerde, 
spor alanlarında kendilerine göre ıenlik 
ler yapamazlar mıydı? 

Sonra ıehrimizdeki bütün azlık ve 
yabancı okullar da 19 mayıs günü sabah 
tan akpma kadar açıktı. 

Dt!n 6fleye doğru tayyareler .uzerle. 
rinde: "BugUn hep güleceğiz, sevine
ceğiz ı,, gibi ibareler yazıh kağıtları ıeh-

rin her tarafına yağdırırken bir takım 
gençler ve çocuklar bu gülme ve eğlen. 
melerden mahrum olarak mekteplerinde 
kapalı kalmışlardı. tıittiğimize göre 
dün mektepleri açık olan bir kısım ço
cuklar ise mektebi bırakıp kendi kendi
lerine şenlik yerlerine koşuşmuşlar, bir 
kısımları da bu büyük şenlikten mah. 
rum kalacağız diye sabahleyin ağlaya
rak evlerinden çıkıp mekteplerine git· 
mişlcr. 

19 mayıs: Mademki milli varlığımı. 
zın ilk temeli atıldığı gün ve madem ki 
0 gün memlekette bir gençlik bayramı 
ve idman şenlikleri yapılıyor, böyle bir 
bayram ve şenlikten bazı gençleri ve ço
cukları mahrum etmekte ne mana var
dır sanki? 

Gelecek yılın 19 mayısında bütün 
mektepler hep birıdcn tatil yapmalı ve 
bütün mektepliler, bu büyük milli bay. 
ramımızın sevincine iştirak etmek im
kanını bulmalıdırlar. 

• 11- • 

AtatDrk kUprUsU 
pU\nında değlşlkllk 

Bir türlü tutturulamıyan Ata· 
türll köprüsü ayaklan için Avrupa
dan dün sabah gelen ve köprünün 
projesini yapını§ olan mühendis Pi· 
geau ve Ankaradan gelen Nafıa Ve
kaleti köprüler müdürü Kemal dün 
Unkapanında tetkikat yapmışlardır. 

Dünkü tetkikler neticesinde 
Pigeau köprü planında bazı tadilat 
yapılması neticesine vannıştır. Maa
mafih mütehassıs daha birkaç gün 
bu yoldaki tetkiklerine devam ettik· 
ten sonra kati kararını Nafıa V eka
letine takdim edecektir. 

Erkanı h arp binbaşı 
izzet: B ey c e pheye 

geliyor 
-10- Yazan : Sadık Duman 

Yeni§ehir'üı sol«ıklarnıda OsmlJnlı devriyeleri <Ülla§ırken 

Fakat haddi zatinde makul olan bu ye zabitanı ileriye gitmişti. c••). 
emir perişanlığa sebep oldu. Emrolu-· O akşam Avusturya ataşemiliteri. 
nan vaziyet hareketi bir firara ben. nin Viyanaya çekilmek tu.ere posta. 
zedi. Sulh esnasında askeri vazifele- ya gönderdiği almanca bir telgrafı 
ringen ziyade iç siyasa ile meşgul tercüme edilmek üzere biı.e getirdi
olan Yunan subayları böyle mühim ler. Vaziyeti harbiyeyi işte bu telgraf. 
bir zamanda soğuk kanlılıklarını mu- tan anladık. Şöyleymiş: 
hafaza edemediler. Tekrar ederim ki 6 mcı fırka Koıköyünde tecemmu 
bu hal subayların siyaset ile uğraş- eylemiş. 

malan yilziinden :9lm~ur. Fakat yine 5 inci fırka Yenişehirde. 
"1tar ~~ kr 1ı;Q h.u&I ~Mü !l ilneC 4' ... tr,. "'--•~"~" · 

1fe!Sinde :-hi• ve fecnibe eden veliaht 4 Uncü fırka Mati ve !.lilonada. 
prens Konstantin Yunan ordusundaki 1 inci fırka Çayhisarda. 
bu eski mahzuru şimdi esasından kal- 3 üncü fırka Yenişehirde. 
dırmağa muvaffak olmu§tur. (*) 1 ihtiyat livası Alasonyada.. 

Bu ricatta soğuk kanlılığını muha- Düşmana dair hiç maliımat yok. 
faza eden yalnız Simoliniski müfreze- Temas tamamiyle kaybolmuş. Bunun 
si idi. Bizim tarafımı?.dan ciddi bir üzerine biz bir toplantı planı tasav
takip hareketi icra edilmiş olsaydı vur ettik. Şöyle ki 1 - Köklü kuvvet
(Makri) ile (Simoliniski) müfrezesini lerimizi Yenişehir ile Tırnova arasın. 
ve (Mavro Mihali) fırkasını birbirin- da cemetmek. 2 - Birinci fırkJLyı tak. 
den ayırmak mümkiln olur idi. Fakat viye ve bir miktar sUvari katarak sa.. 
onların firardaki isticalleri nisbetinde ğımızı tarassut ve müdafaa etmek U
biz de takipte tenbellik gösterdik. zere Zark mevkiine sevketmektir. SU. 

Süvarinin keşif hizmeti yapamama- vari fırkasını ikiye ayırıp bir kısmı
sı ve kumanda vermekteki tereddüt. m Çatalcaya, diğerini keşif için Go
ler sebebiyle yapılamadı. Yunan ordu. losa göndermek. Fakat bu teklifimize 
su şiddetli bir korku ve heyecan için. muvafakat olunmadı gibi göründü. 
de (ricat değil, gayrimuntazam bir (De1-'1Qmı "!'r) 
surette firar) etti. Bunun üzerine ("') Bu. kon/ero.M 13f5 ~ ~~-
Grumbekof paşa ,,ir süvari bölüğü ile ti. O 21C1man ferik olan /::zet ~ Yu
Yenişehire gidip işgal etti. Arkasın- nan aabitlerinin 8iyosetle uğrafml:ıla
dan da 35 inci fırka Ye.nişehire girdi. rını prens Konstantinin mene "»ıu-

Yenişehirin işgali günü Ali Rıza 1Jaffak olduğunu söyUyor. Halbuki 
paşanın başkanlığı altında beş erk3.. &m 15 yılda yani 19!1 • 1936 arasında 
mharp zabiti (Kaymakam Mahmut Yunan tarihi ba§tan baf(I zabitlerin 
Binbaşı İzzet bey, Kolağası Mehmet siyasi hareket'leri ile <ÜllU oo allak 
Ali, Yüzba.5ı Rıza ve Nuri efendiler) bullaktır. 

Alasonyaya vasıl olduk. Fakat geldi- ( .. ) Mareşal izzet Tsalya harbine 
ğimiz anda harp vaziyetini pek iyi an- 1*te bu ikinci devresinde memur edıiL 
lıynmadık. Zira ordunun erkanrharbi. mi§tir. · 

\'orgun başın vereceği ıı az olur. Ayni ~yıerlt' utratmak kadar insanı yoran bir ,e) 
bulunmaz. 811 J·Uzden okuyucularımı11 herglınUn nA-ır dlltün<'f'lerlnden biran olılllın 

&J·ırmak, kendilerini bafka AlP.mlt-rile oyalamak IB&lyoruz. l,lnlzde yoruldutunuır zanuın 
a~ğıdakl ıu:ıllerln cel'aplarını bulmaya \'&lı,mız. Gareceblnlz ki ıdz bu ~yel 
ten sonra tamamlle değiştiğinizi blsted6C.lekalnt7 .. Suallcrlmlsln bir lıı911111l& para mli 
kUatlnrı da vercceii:ı. Böylellkle bem t'ğlenmlı, beıu mUk&ratlanmıı oıacak .. mı:ı. 

YUz adc!~ ~§ ~~ ~r~ ?a1h!t beş adet 1 
(3) le yahut da beş adet (5) le yazabilir mi• 
siniz 

B:ı sun! mUkl'ıfatııdır. Doğru halledenlcl"' 
den bir kişiye bir hediye verilecektir. Ce\'aı:
lann ~8 mayıs tarthine kadar (Arap saçıl 
kaydile gazetemize gönderilmesi J(l.zımdır. 

Hal şeklini de yine 26 mayıs tarihli nüsha• 
mızda g8reccks!.nlz. 

Esrarh rakam 
öyle altı rakamlı bir adet bulunuz ki, 

lkl raı.amlı herhanı;i bir rakamla darp ed!-

lirse edllsln, hasılı darp yeki:lnu 27 veya bu 
rakamın h~ı darbı olsun. 

Bunu pek kolay bulamayacapızı zannet• 
Uğtmlz için netlceııinl hemen yarmkl ntıshe• 
mızda blldlrec~iz. 

Nası 1 10.000 olur'/ 
13 ııuı.yuıta 8 parçaya ayırdıktan sonra 

cıımedlllnl!e yeklUılar1 10,000olmUJ latenen 
adeUerl ~öylece bölmek icap ederdi: 

6111 + t>+•:.ı+361'1 
+4121 +5+21 

'+331' ,0000 
Bu meııcl~yl yalnız \'c!a lisesi talebesinden 

Ragıp halletmı,ur. Gelip hediyesini alabl11r. 

20 :.\f.A YIS - 1937 ~ 

Blum-: Litvinof 
mülakatı 

Berlinde asabi bi r 
bava uyandırdı 
Paris, 19 (A.A.) - Dün Leoıı 

Blum, Delbos ve Litvİnof arasında 
vuku bulan mülakattan sonra neşre 
dilen rCBmİ tebliğde, ezcümle şöyle 
denilmektedir: 

•·Gayrikabili taksim sulhu ve 
müşterek emniyeti İstihdaf eden 
F ranaız ve Sovyet siyasetinin müş· 
terek gayelerini müşahede etmekle 
bahtiyarız. Ve Cenevre çerçevesi ds 
hilinde Fransız - Sovyet paktın& 
sadık kaldığımızı bir kere daha teyit 
ediyoruz . ., 

Almanyada asabiyet 
Pariste Litvinofla Dclbos arasın· 

da yapılan konuşmaları müteakip 
neşredilen tebliğ Almanyada şiddet· 
li akisler yapmıştır. 

Gazeteler uzun makaleler yazı· 
yorlar. Berliner T ageblat gazetesi 
- ·r ki: 

"Bu vesika aklıselime ve haki
kate karşı meydan okumadır. Sov• 
yet Rusya'daki feci vaziyet, lspany• 
daki dahili harp, Paris sergisindeki 
sabotaj, dünyanın her tarafındaki 
grevler, Litvinof ve Delbos ne derler 
se desinler, insaniyet için bir kar de· 
ğildir . ., 

Traınvay Şirketinde 

Yolsuzluk 
Ell l se nedenbe rl mi 

de \·am ediyor ? 
Bir mü2Jettenberi elektrik işrketi gİ 
bi tramvay şirketi muamelat ve he
sabatını tetkik eden Nafıa vekaleti 
tahkik komisyonu bu şirkette de bir 
çok yolsuzluklar yapıldığını ve ka· 
çakçılıklar cereyan ettiğini tesbit et 
miştir. Maamafih tahkikat devaJll 
etmektedir. 

Bu 1C::1calccılılc vr vols~lukları""' 
şırkette tam yamn uırdiılt>en de-
vam ettiği tesbit edilmiştir. Bu şe· 
kilde şirket şimdiye kadar yapılan 
teftişleri münasip yollarla atlatma" 
nın imkanını bulmuş olduğu anlaşıl 
maktadır. 

Şirketin gümrük resminden mu 
af olarak ithal edilen malz.!meyi rcs· 
mini venneden batka ellere dev• 
rettiği ve sattığı, muaf malzemeyi 
tesisatı iptidaiyCBi eski olan hatların 
yerinde kullandığ. bunlan haber da· 
hi vermediği ve daha birçok yolsuz
luklar yaptığı sabit olmuıtur. Yapı· 
lan kacak.çıhklar kadar yolsuzluklar 
da çqitlidir. Tahkik heyeti ıirkette· 
'ki kontrollerine devam etmektedir· 

Deliren 
bir köpek ı 

On yaşında bir kızı 
UldOrdO 

Granoble, 20 (A.A.) - Met• 
hur Saint Be~ard zaviyesinin bir 
köpeği, 1 O yqında bir kızcağızı öl
dürmüştür. 

Karla örtülü keçi yollarmda, yol 
larını şaşırmı§ olan birçok seyyahla
rı kurtarmış olan bu köpeklerdet1 
birinin böyle vahşicesine bir hareke:• 
ti. İlk defa olarak görülmüttür. 

Bu köpekler, bqlarmın yuınu· 
şaklığiyle marufturlar. 

Kızcağız, babası ve iki kız lylr~ 
şi ile Zaviyeye gitmitti. Fakat Zavİ'" 
ye civarında karlar içinde oynamak· 
ta olan bir köpek, üzerine atılrnıf• 
kızcağızı ısırmış ve dişlerini vücıl" 
duna pek derin olarak geçirmiıtir. 

Kızcağız, biraz sonra ölmüıtiit• 
Zaviyenin rahipleri, köpeğin bıJ 

hareketini ani bir cinnet buhranı ila 
izah etmektedirler: 

··su köpek, en iyi hayvanlaruııd 
dan biriydi. Korkunç. sahne kart" 
sında şaşırıp kaldık. Hemen çoG"" 
ğun imdadına koştıık, fakat İ§ iştc:S' 
geçmişti, geç kalmıştık. 

Zaviyenin 962 tarihinde Sai111 

Bernard tarafından tesisi tnrihindt!" 
beri bir köpeğin bir seyyahı uıırdıt' 
görülmüş şeylerden değildir.,, 

( 

il 

• 
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r ~ q&üşj!m~ 
~~ncadcaes tdlovaır 

ve Ankara 
latanbul §ehrinin kur~ıı:~u maa: 

!esef çok hodbinaneclir. De~ıl es~ı 
11 ın~aatta. hatta yenilerinde bılc, .?1r 
il koskoca bina deniz kıyısında yuk· 
~ seliverir; yah~t bayır aşağı bir s~~· 

nrn ön kısmını kaplar; ar~~da~~ bı
Çarclere, nefes aldırmaz, gun guneş 
manzara göstermez. 

Hele duvarlar. o yıkılası duvar· 
~~r .. Bütün Boğaziçinin iki yanı:ıca 
0 lii1rnü§lerdir!.. Dünyanın c~ .şc:ıra
rıe olması lazım gelen bu sahılmı en 
kasvetli haline koyarlar ... 

Fakat c:ıyni zamanda l~ta.nbulu~ 
duvarları ne karakteristıktır. Bır 
ıt\in, dostum Şevket Süreyya ile Be· 
~k aırtlarında geziyorduk, yer yer 
koruluklar ve yer yer harabeler, 
tiirabeler gördük. Her mamur şey 
tnutlaka duvar arkasındaydı. Kimin 
k: •urları yıkılmış, bahçesi de harap 
0 mu, ... 

Mesela itte şu nefis orman yav· 
1:1•unu çerçeveliyen taş mania~m 
bır Yerinde çentik açılmış ... Bazı ın· 
~n1ar muzir fareler gibi o delikten 
~itrni§, çıkmıılar .. Ve her ~yaretl~-
l'i~de en yakın ağaçları kesı~__kesıp 
i:0türnıüşler ... Koruluk, çentıge en 
l'akın yerinden itibaren göz göre gö· 
re eri Yor ... 

- Sakil, fakat mukaddes duvar· 
la.rı • die esefls başımı salladım. • 
Onlar olmasaymış vay halim!ze .. 
13u canım beldenin viranele§mıyen 
k ır Yeri kalmıyacakm1§. . . 
· Bu tahassüsümü, "mukaddes 
~~"ar,, serlevhalı bir yazımda tes
ıt ctrni§tim. 

• • • 
Simdi de, bu seyahatim esnasın· 

da, Ankarayı baştan başa dolaştım. 
~akul bir plan üzerinde yapılan bu 
iehirde, birinin zenginliği ötekine 
~arar değil kar veriyor. Zira, pence· 
k:niıden bakınca komşunun ~al!
·e.nesi nefesinizi boğmuyor. Bılakıs 
~İ:i~üniizü yüzünüzü ve kulağınızı. 

i • ,,.,1 ı.:~-k ' • ... 1 -··~"'oha ı \,.ıajl\.&V .J t 

lılariyle, kuş cıvı1tdariyle ôolduru· 
ior. 

Ankarada duvar sekaleti yok-
tur. Girmek yasağı, görmek. ?e:· 
t\"ıck Yasağı yoktur. Bütün resmı bı· 
~ların bahçdcri parktır. Hat!a 
k ~disinki bile ... Gez, otur, ne~ıh 
_ır surette eğlen .. Çankayada, Çıft-
lıkte, hususi huzurları rahatsız et· 
t\"ıiYec:ek derecede her yere sokul· 
t\"ıak, bütün giizelliklerden gam al
l'tıak nimeti halka verilmi~ .. 

Sed sed çicckler, kademe kade· 
~e ~inıler, ve ~ğaçlar. ağaç1ar .. Bel· 
• 

1 ~unlar tapuya bağlı ... Fakat gene 
l&tifadeai umuma aittir. 
·· fstanbul nasıl hodbince bir esas 
l.J.~erine kurulmu§ da kinleri tahrik 
e~İ§ıse, Ankara bilakis diğerbin C• 

~IJ.slara dayanmr§trr. Bunun için o· 
l'anın hem§ehriainin de ahlakı ba§ka 
b!ur. Bulunmu§ bir dal, koparılımı 
b~r çiçek, kınlmı§ \'e süriiklenmiş t ağaç göremiyorsunuz. Ve esasen l aınaz. Halbuki mukaddes duvar· al' YükseJmemiş ... Her §ey açıkta!.. 
y \l ?için böyle olabiliyorL Çünkü 
lt~~ı bir ahlak bekçilik ediyor. Söy-

ım Ya: Hodbin şekilde kurulmr· 

~~n Ankarayı görenlerin. gezenlerin 
,, 1nde kin deg .. il, muhabbet uyam· 
.ror ··ş k<l • u bahçe başkasının malı, fa. 
b· t 8 Yni zamanda sahibine yakm 
~~/ekildc ondan ben de ve beninı 
y ıler de istifade ediyor!,, hissi tı · 
ilntror. 

f;:ı kNe n1ükemmel şey... Ne büyük 
rı: 1 Yeni bir ahlak inkılabının pı· 

l'J ..•• 

,_ 

Kum.T .. xıpıyı zehirliycn çl)p1c r sahile büyw dökiUiiyor 

lstanbul konuşuyo!.!. Kumkapı C1) 

Adı değişen mahalle 
k pın·ın adı artık "Çöpkapı,. 

Kum a oldu denilebilir ! 
Vazaırn : Haber ci 

. meşhur . h ·ounctıylc, o .. 
n~Jediyenın J b" ··Çöplu ka-
,D<; tık taın ır 

Kumkapı, ar . 
pı ! ,, oımu~. t halkının nasıl hı~e 

Tl'o"° bır sem bı"le sıhbatı.- J ~ """ anların · · · ._ 
sayıldığını, ha~. Uidüğil bu medeni llliiıL..: f 
nin titizlikle duşUn k binlerce insanz ~; 
dünyada, çolukçoc~·ı üZ kokular için. ::, 'I':, 

mikrop ve taharnm~ 5zebirlcndiklerini ~ , 

de yaşıy~~ak :a:~klara değil, şu_r~
görnıek ıçm ço k dar .,.itmek kafı. 
cığa, l{umkapıya a " 

dir. . . kamyonlar, her 
Durmadan ış.hlıı!l~:e tonlarca çöp ~ 

ün bura.nın sa . 
g at1verırler. . .. 
rırıp b·ı döklilmesıne lu· . kadar ı c .. 

Denıze ed cı- ı11·ıe ı:ıöylecc döku· .. "im en, "''° ... 
zum goru .. 1 •r J{umkapıyı, yalnız 
lüvercn bu çop c , ··ı .. koku ,.e 

_...;ı;kları taha.nunu suz . 
çıki:IJ. u.ı • f mikropları ile tehdıt c. 
saçtıkları tı ~or, bu büyük balık mer
dcrek kalını} ı ;n da öldürüyor. 
kezinde balıkçı le· . 

. . istediklerini dinlemek ı. 
Dertlerını, rrider gitmez, daha 

. r kapıya "' . 
çm .o.um dan mahalleli bizi sahihn 
ncfc~. alma }erini kaphyan çöplüğe, 
en guzel yc~ıevves kokusunu bütün 
sonra. d~ ~ı!Uğü ile etrafa yayarak 
tahammUls ana ıağımm baı;ma götü. 
açıkta ak!ln 

rüyorlar... . bir alay Kwııkaprh 
Genç, ihtıya.r. 

b . a.g-1zdan · 
bep ır b.1 d" orıa.rı Hayvanlara ı e 

- fşte, ıye• bu hale tahammül c. ·· ··1em ., 
reva goru rvan olsaydık, belki de bu 
d. ruz Ha) 
ıyo . . f rmezlerdi bize. .. Hayvan· 

cziyetı çek 
1 

"'tniyeti muhakkak mü-
b" aye c, 

Jarr ırn d. Fakat (İnsanJarı hima. 
dalıalc ~de~ 1 ;· olmadığı için, bizi kur· 
ye cernıyeti.acak galiba •.. Geliniz de, 
taran olmıY 

n bakmız... . -
yakında J{üçtik Deniz rolfagı 

Y··ru"yoruz. ... 
u baı:ırna gelir gelmez., nu. 

Yolun ~ . 
1 denen • ltJnı ..,.östcrıyor ar. 

l1 ev Jil a t> 
mara . kenarında kurulmuş 

n denız • -
Heme . altından bir ana lagım 

olaıı bu evın 
k akıyor ... apaçı .... zlııh şaşkın şaşkın su büylik kayı~ı e· 

1» Niiçiil• Dcııi.z mahallesinde bir evden 

Yrederken yanıma iki delikanlı gel. se . 
di. Bunlardan birisı: . _ 

_ Kuzum bay, dedı. Bu sokagın 

yalnız lağımı değil, meşhur karanlığ_ı. 
tozunu. çamurunu da yaz!nız. Bır 

nkı, gecesi benim diyen babayiğit, bcs· 
q b d . ele çekmeden giremez ura an. 

m F to Ali'nin rcsjm almasından isti-

f d o ederek birkaç dakika bu sokakta a e A _ 
t ranlarla konuşunca. şagı yukarı 

ou . 'lbl 
1 . sinin hali vaktı yerme e a ıkçı a. 
tep .. ~ k .. l 
ilclr:ri olduğunu ogrcnmc · guç o ma. 

dı. 
Belki yüz lira<lan az bir masrafla 

k atılabilecc.k lağıma y:ın gözle bir 
ap .~ b k 

k _ daha iğrene ıgrcne a arak tek. 
r=~çöplük cirnrına doğru Y~riidük. 

Yanımızdakilerden ya~h hır adanı 
yana yakıla anlatıyor: 
_ Eskiden çöpleri mavnalar:ı koya. 

ra.k açık denize götüı-Up dökerlerdi. 
~ımdi kimin akhna esti dt> getirip lıi. 
~im bumnmmmn dibine yığryorlar bun 
Jarr, bilmc>nı. 

"İki ay evvel yıkllıın birkaç tonluk 
yığın a.ltm<la boğıılarak öten çoruktaıı 
sonra, lodosla bıı çöpler ınııh.1kkalt 
birkaç balıkçının da canını yal•acnk. 
tır . 

IIabcr m1tharririıre 

Buranuı f ırtmada u, boı adan kork· 

mıyan kayıkçıl3Iı, bütün sahili kapı. 
yan ve lodosta başlrbaşma büyük bir 

tehlike olan bu çöplerden nasıl yıh. 
yarlar bilemezsiniz. 
· Bu çöpler, zaten burada balıkçılığı 
da öldürdü. Balıkçtlar bile bu pıs yer· 
den bucak bucal< kaçıyorlar. 

Bu sırada, benim burnumu mendi· 
limle lıkadığımı ı;ören genç bir nn 
sustu ve sonra 5unları söyledi: 

_ Yine taliiniz vanntş ki, ha·,oa ~t· 

cal( değil... Yoksa mendil değil, zehir. 
1i gaz maskesi t:ıksamz zor dayanırdı-
nız. 

I\okuyu, Kıımkapmın lfı.ğnn, 

çöp, ışık derdini anlamı~tık, bize r:fa· 
kat eden bıırnlı J\önıiiı: tiiccarı llüsc. 
yin Anı iye sordum : . . . 

- Scml lıalkmın umumiyet ıt.ıbarı. 
le hal ve ,•:ı kli yerinde midir? 

_ Oldukça. öyle pek fakir \'C zaru-
' rcL içinde aileler yuk gibidir .. Zatc.n 
burası eskiden en kibar, en ltiks bır 

yereli. . . , 
Tr<'nden başka vapur d:ı. . ışlcrdı. ~ a-
kat şimdi o zamanki halini tam;ımcn 
kaybetmiş- bulunuyor. Dü~iinUıı bir 
kere, öyle ?.amanlar olmu~tur iti, 
Kumkapıda ~0.:15 meyhane öır arada 
ç::ı.hşnuştır. l''akat şimdi lırpsinin Yc· 
r inde yeller esiyor. 

\)zamanlar 80 . !lO liraya kapış kn. 
pışıı kiralanan diikkanlar. şimtii 5 li. 
raya" kıracı bulamıyor. T\umk~pı. o 
zamanlar J{ıımkapı idi... ı 

~Tuhalabım sörunü lamamlı~·amadr. 
Yannnıztlnkilenlcn ha~ltıt birisi atıl· 
dı: 

- Bız bııglin d,., luılim=zdeıı ınn11-

nıııı olııp Alla.lta bin tiildir e:d,..r(ğiz 
anıa , ah şu belediye ... Bizlr>ri de in
san ye>rhıe koyııp çöpliikte yaf; amıyıı 

mahkiım ctmcs" ... Daha far.la bir §t>Y 
istedığimiz yok. 

HABERCi 
Yarma: Kıımkapıııııı ıoı ya--)'111dcı

ki nıc§1ııır balıf:{"l reisi, 2.7 tonm sairi. 
T1i Kiit;iilc A 9071! 
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CUM HURi YET'te: 

TUrk gançllğl için 
nur ve ,uur 

Viln 19 JJ!flyı .. "ifı vı:ı Aft1-tiirkii11 siyn
~ .ı ve iııkıl<ip diiııyusında çehre güs. 
tcrdiği. gil ıı dii 11 yaya gclm.i.ş olan yu::. 
de yii:: iııkrlciıı nc.'lli mcm1cl::Ctin bii
fiiıı al.aııırırıııda ad.alcsiııi tc.1hir etti. 
l'ımıut Na.rli lm vc"ıilcaen i~tifade. c. 
dr.rcl• geııçfi!ic bir "baba nasihati" 
variyor, oıılara çok k.ütil. <;ok "çimle. 
ııici,, bir bc.:irg<iıı 11uıtcryalistliktcıı 
sa1.::ııımaln.rım §Öy!c t rwsiyc ediyor: 

Her Türlt gencinden kendi brao
:smda. A \Tupadaki cmı:alile boy ölçüş. 
mek iddiasıyle mütelıal\Sıslar istiyo. 
ruz. Vaziyet o kadar ciddidir ki onun 
tesiri altında kiHtür hayatımızın bam
başka bir yenilik ve canlılık alması 
lüzumunu hisı=;ctmckt.en hali .değiliz.. 
Bu önilndcn kaçılamaz zarureti Türk 
gençliği duymalı ve irfan alemimizde 
husule gelecek iokılab onların doymaz 
ve sönmez 'bilgi aşk ,.e ihtiyac;ların. 
dan fışkınnalıdır. 

Hayatta emeklenıeğe ve söz keke. 
lemcğe başladığından itibaren küçük 
ya~nınun etrafındaki eşyayı öğren
mek için sorduğu bitip tükenmez su
alleri hatırlayınız: GenÇliğimiz ileri 
memleketlerin şaşırtıcı terakkileri ü
zerinde fikirlerini yorarlarsa µlutlaka 
o terakkilere ulaşmanın ve hatta on. 
la.rr geçmenin sırlarım keşfederler. 

Yeni hayatımızın tehlikeli bir nok. 
tasma işaret edelim: Bilgiyi hayat ve 
maişet desteği farzctmekteki faydacı 
ve acul zihniyet. Eğer bilgi sadece 
sıb ve maişet elde etmenin bir wcti 

farı.edilirse böyle bir zihniyet gençli. 
ğimi:r.c karakterden çok şey kaybetti. 
rcbilir. Elbette hayattaki her adam 
maişetini tedarik etmek mecburiyetin
dedir, ve elbette her vazife için en a
şağısı belli bir bilgi derecesine ihti· 
yaç vardır. Fakat bilginin gayesi bu 
değildir. Bilgi Ye giderek alabildiğine · 
ileri bilgi esasen insanlrk t<ian ıs.yıl. 

mak 16.zımgclcn kendi kendinin gaye. 
sl bir İ§tir. Sen iyi öğren. çok bilgili 
ol ve bilgiye hudud tasavvur etmiycn 
bir aşkla bağlan, tş için seni aramağa 
ve hatta sana yalvarmağa gelecekler. 
dir. Gençliği, bilgi seviyesi neden iba. 
ret olursa olsun ne yapıp yaparak bir 
mm·ki sahibi olmağn çalışmak saka
mctinden bilhassa tahz.ir etmelidir. 

KURUN' da: 

Altıncı Jor)un ataçları 
Kral Jorjım itıTılrı çıl•tığı 9iiıı ln

gili: lmparrı.lorluğuıırm lıcr tarııfında 
a.ğaçl.ar dikild.i. Asım Us bu. sembolik 
jeatiıı m.'il./ı{m. rna;wsııu. tebarüz elti· 
rcrck diyor k~: 

Fakat İngiliz dominyonlarının dik. 
tikl<'ri bıı ağaçların başka bir mana. 
sı dahn vardır: 

Bn ağaçlar büy!AdWlçe. _dal ~u~ak 
verdikçe Britanya adaları ılr bırhkte 
TJominyonların vilC'lıda g-etirdiklcri im · 
rarııtorlıığun bilyünı<'sini \'c kııvvcL 
Jcnmcsini, gcniı; blr ı:1dalct ve sulh 
harckct.i i~indc biitiin dünyayı dalları 
arn.sına alması da mıırad cdililor? . 

Dikilen MayıR ağaçlarrnm bu nıa· 
nasmr cenubi Afrikn. Başvekili Gene· 
ral Smut~. Captovn'da söylediği bir 
nutuldn çol< o.çık olarak izah etmiştir: 

- Tarih le ilk defa cit11.rak Bii)'iik 
Britanyn. ile Dominyonlarr dünyanın 
beş kıt'asına <lağılınrş olan, gene dün. 
yanın dörtte bir topr<lğını \'C beşte 
btr niifusunu toplıyan miist:ıhil dev. 

Jetlerden bir tek imparatorluk vücuda 
getirmiştir. Bu miistakil dc\'kllcr ce. 
miycti belki bir giln bütün milletlerin 
lmrrlcşlik rcıııiyctine esas · olacaktır. 
Herhalde İngiltere imparalorluğu -sul
hii kurfı:ırmağa mm·nffak olamawa 
dünyanın hilrriyctindcn ümitsizlise 
düşmek hi.zımdrr.,, 

Generalin hıı si:\zleri il zerinde dur
mıyıı d"ğcr ehemmiyettedir. Şu iti· 
harla ki bıı zat ırkça bir lngiliz. de. 
ğildir. Halis bir Boerdir. Hatta siya.. 
si hayata cenubi Afrika harbinde ln. 
giliz askerlerine silah atmakla başla
mıştır. Onun için btı eski İngiliz dü~
manınm bugün lngiliz imparatorluğu
mm en sadık bir tebaası olması 1ngil. 

(Sayfayı ç~t·iriniz) 

Kara DAVUT· 



Atatürkil Samsuna götüren 
Bandırma vapuru 

süvarisinin hatıraları 
Atatürkü 1919 aenes.inde Samıuna 

götüren Bandmna vapunınun eıki ıü
variıi 1amail Hakkı Duruıu Uluı arka
daıımna :intiha ve lhabralarmı b:r mek. 
tupla anlabnıfbr. Bu mektultu aynen 
alıyoruz: 

.. 1919 tarihinde Bandırma vapurile 
AtatUrkü btanbuldan alıp Samsuna 
.götürdüğümüz seferde gerek hareketi
mizden evvel gerekse yoda §ahidi oldu
ğum ahvalden hatırıma gelenleri aşağı. 
ya yazdım: 

Hareketimizden bir giin evvel Paşa 
beni idareden Harbiyede dairesine ça. 
ğutnuıtı. Gittim ve kabul buyruldum. 
Surıcti hareketimize dair bir takım mi
zahta ıbnlıı:ndular. Lizım gelen cevapla. 
n verelim. Ertesi gün öğle ılizcri hare
Jcet edileceğini -ve olveçhile geminin 
hazır bulundurulmamıı emir buyurdu
lar. 

Filhakika o glin zevalde gemiYi tteırif 
ettiler. ~trol heyeti .geldi. Hemen ha. 
rcket cdebiJeceğimizi söylediler. Derhal 
.hareket ettik. Boğazdan çıkarken müt· 
Jli§ bir !ır.tınanın icrayı hükmetmekte 
olduğunu gördük. Ne kaldar tiddetli .fır
.tına olursa olııun yolumuza devama ka. 
rar vermiıtik. Böylece yolumuza devım 
ettik • .Maiyetlerindeki zevatı bittabi de
niz tutuyor v~ herkes .birer birer kama-

ral&rma yatıyordu. 'MHJMfib Pap lE:lç 
taraftücl kötktc bir köfeye dayaıumı 

oturmakta ve .kem:lilerinde fıtri bir b-.. 
Jet olan 'barikulbqer meWıeti k&JWye
lerinln u&rı olarak bili fütur ve 1Wad 
bir tefek'kür içcriainde bııılwuukt.a itli. 
ler. 

Bandırma süvarisi f 3nıafl 1Ia1"kı 
Kaptan 1919 dıJ. ve .,tılUU 

Son süratimiz olan yedi mil ile Kara. 
denizin biaman dalgaları arasında yu
varlana yuvarlana 1nebolu ve Sinoba 
uğrayarah bin 'tilrlii muşkiilit içeriair.ı:le 
bir gün şafak vakti Samsuna vardık. 
Paşa bu iskeleye çıktılar. Ondan scmra 
ıVukıaa &elen halitı biUabi ,bnllilrri da· 
ba iyi bilirler. 19 seneden ııonra o meııut 
seferimizi bu kadar hatırlayab'ildim .. , 

Ecnebt kadınlarla ı Emek~i ve yedek 
evli memurlar subayların yoklaması 

Büyük .MilJet Meclisi Dahiliye cncü· Em.IDöntl AtıllRJllk Şıı11eıtlndea: 
meni ımemurin :kanununu müzakereye ı - şu~ ay.ıtıı mmılCl! n )'WdH 

b&1lamı1Ur• mhl,ylarla 'WOmıam aket.l .meadmlırm ,,m-
Yabancı ık.dınlarla evli memurların J&maı.n 937 'huinuı Jpttaumamı Dlhal'9tlne 

ntıar aevaın ~cektlr. :Bu :a)'t}a ~aı .. 
maaşlı da olsa, ilcretli de olsa devlet nm yaptmnayanlar llMlada (ll117'1) numa-
hizmetinde kullanılmaması için kuvvet. rllı .kaınlllUD (il.O) n ,,..,... t&üıik dlle-

li bir cereyan vardır. ~. 

ltatyanın malt açığı 
2 - Yoklamaya pltt.keı ıntıfull dmOam 

doktor. eCZ11m, ve lbaytarJar da ıOljlhnM., ılJI. 
u... vaikalarım ~. 

A~ 1 Ankara maçlarının 
.~tletizm dedikodusu hakkınd 

musabakalan Galatasaray kulübünün tavzih• 
A*-. 19 (A.A.)-C•;M. ıÇ 'S il ..-Willihl'w· Ankara maç!annm dedikodusu~ 

:apDJ" be,YRlm wüin•w-a,le lsqüs '1 ' : hala devam etmekte o1duiunu ~ 
.ı.Ma ,...-e,44 .... jh •ı•P• JCo dli _... .. a.. NNt t.lsa- 1e a-ôrmektcyiz. 

- 1 ----.. Gi.- - Klüb' .. .. .. ~-ı -'- . tı'di ilerini m-.gq, iltJeti*W 1ı 1 JfGo •---------------.ır __ . mmuzun pzeLClcrQC lll 'r. 

ıırunuıı W•.W.. bir. Ad - 11ii1- 19 mayıs eden .aruı tavLihiııin bir takım ~ 
seJe.ri aramda tartip eaiii .- ı-- tdchhümlere ·ebebi~t v.udiklti' 
kalara ibep.=mlfbr. bayramında ;görmekle avzihimizi yeniden ud 

100 - ·-=--· fi:.......... ma~~,, he meolxıriyet hiaedi~nız. 
. n.:_:_-~4-(-..A...:J.._._~11 1 _-. .118 UUIUI 'l'wu Giinqklidüniin A~ 
DH™U ımıan - -1 11 ~v.1 ;t IDiin'kü tpal' ,..a.ırıa; emuında mu,.,..af.F.akıyetini ıhs bzanu •~ 
~· 1•1...-ı'mı'zcl•kı' u·· r _._d.ııa da futbol m•n t-'--ı ,...ı._ı''- - -•-~, : . .J 1ki:nci: Halfık (lstmbul~ U ,9110 ~w. ~ "S 

0
'• 

0 
" ~ .... ·~eDr K n•· Ul5QI dP" 

saniye. .wıüsa\Jekaları yapılmı§tır. _fıarında olan .klübümüz de aaıniıtl' 

O ... r __ !L-!_ TA.KS.lrJSTADI: yetie~lar. 
çuncü: vami (axmir) U.407'0 'Ta\amn~taclyomundaki mektep· 1\1\ac;larri&reeıien azarrma&nrJf 

saniye. 1er !Jeae:n tei'.,iyesinden sonra yapı· uzun aene'ler klübün1fü:e büyük JJi' 
1500 metre mukavemet: lan fatbol müsabakası; Vda. Sü. metler ya,pmq e1lan .Nihaclın ~ 
Birinci Recep (Jatai>d) 4 .<J. leynaniye. lst•bW.por, T ctpkapı, camiaamdaki '*ia:li mev,kii, ,_ 

kiL- ? 5/J() · K-ar•ümırük, Feneryılmaz. Eyüp ,,:Jj 
~ -· &an&)te. 1 h ı· he-i bD'0 

...... rta L--ten ıtaraf · 
ı · R 1 klüp erinden mütetekkil iki mu te ıt ._. ..... -s ~ 
kincı ıza Maksut ( zmir) 4 .._ada jdi. Kır.mııı:ı ve arı .ilmi a1. etmeaiıae :baflibepna :ı;n. manidir, "4 

c!Kika .25. 4ı 1ı0 aaaiye. hrıda çarprpn muhtelit4ermden klübümüz de bu kanaat~. 
Üçüocü Galip (Ankara) 4 daki k1tn1a1 takırµ lstanbulsporlu Bahri Kfü1'ümiiE ikaEIR'IU 1'e keybt 

ka 33 . .31• O laDiyıc. •e Se,finin ayaklarından üç gol ka- den 'her spor 'takımnu \ar&ş ı,;&r• 
75 metre ıürat lazlar arumda: zanarak rakip timi 3 - O yendi. fakat Galatuerayın qorcµ}up y1 
Birinci: Meliha (Gazi yüksek ŞEREF STADINDA: krşmryacak harekeıleı;e Jaquut ' 

beGen terhi.- aibUu. ~ 1 ...Uye. Dün Şeref Mbaaı muhtelif spor debileı:eii hakkındaki .en ufak in? 
lkiıaci: ~ . .., hareketlerine sahne olm~tur. 'E.VNe· lan §İddet ve nefretle kaı)llar~ 
ıı·ır.-:-_.;.;: 'Mallı.i.ie, li Be.fiktaı Halkevinin orpnize et· Bu son tavıdhimizi tJe ıen :Oti ..:4k 
~- tiji v.o1eybo1 .maçları yapılmJJ. bu- Y": 

nu peh1ivanlarm mera"kla ıeyredilen samimiyetle .c>mierir ve eski ta .. ·ıi· 
h!-!_L ı.:- '-=-----m· v• ı.:... ·L:!r te' ıüretleri takip ebni•tir. uru.uc •-s A.&1WC11 ... ·~ "!: d 

~ •ekkiilün -w-fi,W kati.,_. :iatih' Son olarak y,epılan Gü.nq. Ar· :s ~ 3~ 
navut köy. Dojampo,r kliiplerj fut- .etmealijimizi .tebar eyleriz. • ~ 
bo1cu1ariy]e Be,iktaf müteka.it.lerj. cı·m Lon Jos 
ram&'ki futbol maçı çok z;evkli oı a~ 

47. 
muıtur. 

FENER ST .ADINDA: Mısıra aJltl 
Sabık Gün~ aeı!wt rÜTet .g 

Roma 20 (A.A.) - Hamq.har.bınıas 
raUarr hari~ bırakılmıa, 1935 - 1936 ma
li senesi asığı, bir :milyar 550 milyon 
lirettir. Vergi tahsilatında ise geçen .ııe
n~ye n isbttJe bir milyar 554 milyon faz· 
la1ık vardır. 

ı - ktan:bııl .b&r.icmo. ııuıunanıar.m.. ~~ 

tum. Jmm, :amif, n ..r:ütlıUırile, .tdl "" J~ 
deki ka,Ylt :numaralaımm -ve .açık adrelıeml 
blli2h'1r tubhUtlU mektç ~der:ınUrl • !lr.i.ci41firt'Yt"'• (At? en) jğ. 
&ımdır. ________ __..;;.__~__.,-----~-B 40:metre. 

Kachköy F.eıwbab~e atadındaki 
mcıdo1ıuJc::.ıı aunra J"Ja1Cev.a tarann-
dan tertip edile.c .atleıizm müaaba. 
\aları yçilmıJtır. Tenerbahçe Iut· 
bolcuları, muntdif klüplerden alın
ml§ ,aen_ç1erle ka.ı]tl8fl1Utlv ve heye 
canh hir maçtan ıonra ewı lacil'tCl't

..r=;J ~ ":1 .... ,11u if.C:Lüo·.-.~JJ W 
4oı dün Atiııaclan Maıra hare\ıt 
etmiıtir. Londoa lakenderiyede 1't 

Fransız filosunun 
• -ya perp.mbe alqum .... "JL;-=ij: s... (la.iir) 3•,90 
21 4lle XAD!KOY SOREYYA ~ sineme-- ıaıııeft. 
Kara kaş oecesl Müsdbakalıra -yarı;n fbuıi.io) 1n anevrası 

Paris, 20 (A.A.) - Britanya 
(Brete,gne) sahilleri açıklarında 
manevıalarda bu1unacak Atlantik 

Pt devam olunaca,ktu. 
NAMUS cbnı S penie 

Sanatku HALlDE birlikte 
ve Adkeniz f:iloları, bu manev.ralao ~ıimi;•İİİİİ•İİ•n11iiıilıliiiiliiiiiıİİİİİı İİİaİİİIİ11iiliiiliiiialii&1i11İİİı•Iİi111İli 
müteakip 27 mayısta bahriye nazı· ı 1 l I 
rının önünde bir geçit resmi yapa· 'O.u ayd~ .. Ş•onrÇa ; .. kan-:~~-- .; ... 
cak ve bundan sonra Brcet limanına P -· "" ~~~u..u _, 

.gelerek orada .birkaç gün kalacaktır. «ifade etmeğe bqlıyacakmıu. Bu 

Seven katlanır =:kanun sir.e ne haltlarv:ernü§ ve.sil'.. 

1 den Deler .istiyor bilmeğe mecear. 
.SUDUZ. Tefrikamızm yazı çoklujund.n 

buıün dercedilememİf&İr. Özür dile· . 
rız. 

Yüksek iktısat ve Ticaret okulundan 
aldığım hüviyet cüzdanımı kaybettiiim. 
-den yeniıini alacağımı ilan ederim. 

Son sınıf 901 Avni Kaptanoğlu 

İstanbul 4lsliye altıncı hukuk mahke
.mctiinden: 

Ferhunde tarafından kocaeı kovacılar 
cadesi )'aiJıar;ıe '2ıkman 116 numaralı 
hanede lsmail aleyhinde açılan bopnma 
da,,,. asının u.hkikatrnda: M ü:ideialeyhia 
ikamctgihmul me~huliyetine binae:a 
davetiyenin on be§ ,eün müddetle ilanen 
tebliğine ve tah.kikatm 28·:6.:937 pazar· 
tcsi saat 1 O a talikine karar verilmiş :ve 
davetiyenin bir nüshası da mahkeme di 
vanhancsine asılmı~ bulundu~undan 
•ıayyen gün ve saatte İstanbul asliye 
ıncı hukuk mahkemesinde hazır bu. 

lunması aksi ta1<dirde gıyabııd.ı t:..hki
kata devam edilecep tebliğ yuinde ol-
mak üzere ilan olunur. ( 

UtllUllHlltfıı•lllHlllll\lftmilJllWutı1111yıdllllUiı~ 
tere impar.atorlt~unun ruhunda vu • 
kua gelen büyük bir değişikliğin ese. 
rıdir. Generalin bütün yurdda§ları da 
ken.1isi gibi dUşündüklerine biç r;üphc 
yoktur. 

TilrkdlU 
on iki yaşında 

Balılsesirde intişar eden 'Türk Dili 
refjkimizin 16 Mayıs tarlh1i nüsbasi. 
le on 1kınci yasma bastığım öğreni· 
yanız. Rcfikimir.e, daha uzun ömürler 

dileriz. 

Bunlar1 &iz.e sıı&l ıceY&pla 'tOJllU "ve 

:pratik olarak öğreta:e.t o1an: 

it -verenin ve ;§Çinin kannnt 
hak ve ödevim kitahıdır, 
Fiyatı so kuruftur. 

inkılap kilçevio4e ıaWır. 
::mammm-=-. 

İstanbul yedinci icra daireainden~ -
Bir bor~an dolayı maltcuE olup da 

açık artırma suretile paraya çenilmesi
nc karar verilen masa, sandalye, •e sair 
gazino eıyasırun 23 mayıı 937 tarihine 
müsadif salı günü sut 12 den 13 c ka. 
dar Y enikapı Langasmda karakol caıd
deainae karakol sokağında 15 N<>. lı 
gazinoda satılacağından ta1ip olanların 
muayyen saatte mahalli ımezküreye mü
racaat edilmesi iUn olunur. (8334) 

İstanbul asliye üçüncü hukuk mahke. 
mesinden: 

Anika tarafından Tophanede H1:>ca 
Mmun Aokaiuıda 15 No. 1ı ha.nede mu 
kim Eyüp aleyhine mahlDemtmi.zin 36/ 
1426 No. lr ıdosyasile açılan tescili -talik 
davasında: ikamctgihı me'1ıul .olması 

ha&ebile müddeialeyhc ilanen tebli&ıt 

yapıldığı halde muhakeme günü gelme
diğinden hakkında ııyap .kararı htiha. 
ı:ile muhakemenin 2615/937 saat 14 de 
talikına karar verilmiJtir. 

Mumileyb Eyilp meı:kCır &ün ve sut· 
te mahkemeye gelmesi veya bir vekili 
kanuni göndermesi ve aksi takcfü!ılc ıı· 
yabu:ıda muhakemeye devam olunarak 
bir daha celaeye alıİımayacaiı uhlii 
makamına kıim olmak ilı:ere illıı olu. 
nur. (8531) 

1ÇER1Dt: 
• ı.tulN1 Y.ila,yeU .JDU&Llielv! wa MMd 

.menun'lar:ı ~~ wtyı 4*lea ~ 
~ huiına tetitr eıll)mJftlr. 

.Y. Bel•diY4 ı..ııeııcrı.rnı dGJru Türkçe y.
za.bllmelarl YutUU .-am&k i;çt'1 -...at~ 
ulutur tallınatnuı-.. ~ .illft ... 
kararvsMr. 

• K.arif vel<Jlıetbllll l&blat tiilp.i !çUı 
açtıı'f JnUam:u,,. lif> ıa!llllUaJ ._. ~ 
ıdermi§Ur. 

• Azlık Te eqaül IHMlpJımi9ı11 JdUWr 
derııl'11'1 lmtihanlanD& .ııaıartlll ~ blıp 
ıan&CU vt ay ~una ~ ~u,. 

• JllblHllyıe 'kadar IDskiJıl!bh'Oe .,...... ... 
Juır fUrikalan mHUril ..._..,. ,..._. 
e&lGtır. 

• Arnavutluk ,hUk!lıneU ~ m.-.. 
ketlmjze bir ııetlr ıtısıcJencektlr. 

4 Dllıı Blılk1u .llllJll'1t lltr ._,,. ~ur.Ue 
mubtelılt .mtlletleN .-uJ) ldr ~ ..... 
~tur. 
~ latanııul .mlldde"'m"pıleıl Hikmet Onat 

(!Un Aılkaraya cJtmlltir. 

,:e.."?,a UJI 11,11UM%1a2,11 

t.~ .. 

~------T lnElltere h~ 9h1l ~ 
~ etıute ~-.,,.,.ur• 

iı1er 5 - O .kuuımıtlardır. 

• tr.ırP~ buiuııan 1ktaat ,·ektıltılJ 1dtlt 
heyet~rf tt.1~ .HUanıl .Yaman bl.\l'.llnlvde 
fli)ıridlle .,.,ıeoeırttr • 

4 tktıaat veklleU pakll;ı'at e\-1erlnln Ucret 
~ Mıtıldlle ~· li•:J'&tl "UCU,Z. 

Jet~ ~ alına tetBııtr)llri ~ lkaa. 
:aülmu 41a aleleıum ,D&kli)!St <11cret1erıı 
devlet "lcOlltreHl aıtma .ıınabUec.ektir • 

• ~ U""'11! m~ ~ttı'lar do-

~la -- Jgln itlıkı'w Anl*8fS 'l'ltm't!· 
Ur. 

• :tktıaf "Yeklleti, bu .enek! yerli mallar 
~ au.-.uı. aanaylçllere ı«21r ~ 
,.,_, "9 ~ blJ1t.tlıt4en fıe ~ye 11 
tırak etmlyea mUeueae'!win 18brim1niD bDe 

dlrJJmeaiııl UtemiJtir. 
• .-ranam .ırus:aıa .-uıı..me .-a 

dilYUDu ·uanımtya ııe A:llaılelıı CMVilllerlai9 
°'1cla bit ı.rı:m~ .aevt 3 nillyon lira ~ 
r.mm lmıil ol9caiktır. 

• DUa !GI~ .. 1t9flf ..ıilJelll arum
da blr kamyon devrilınle ve 9elııllll -sır d'· 
mak üzere 13 kili yaraıanmı§Ur. 

• ~ 1tl'bareD ttıtl .. mahkemele
ri • ._. kaldrJlıar&k JmDJarDl bir c:ua 
=on •1111 ....._ • ' ...,, ~ 

•• 
..... ..., '... 1 ... lcaga katil 

,__ T..., Ali ırn.aJU tgr,,..ıQij:IM 
,.,,. ... ...... • Jh"'· 

• -- •• il ••• 1 1 1 .......- tıw
ı.t wm am _.. ... ,. • ., ~ 
.............. ~•·lıfl8•. 

• hl 3 1 ..... 1 h •• 1riaQlp .uau-

.nada fmlJÜJ'.OllU K.mpe} !le 'iürett' 

.oektir. 
AWet~ Klbrıata ela gürqleı yı· 

,,.Wlanar. 

• ~ :re.v!tk "'9 &:lıdal!N dt1ıl ~ 
euçund4Jl edlly~-e "*"' ~· ~ 
ııorgu hakimi ltlııbm.l düD .urar.o.d ~r 
,ekmittfr. • 

• !Pevıc ~Avrupa Jıattı ~ 
ıu·öainde w lıattm 'llii1w;e 1mdar ~ 
Qmmd& yeni ~lalar 1•F tıla 
De CUlllaru.i .uabmdall 6llilııa.r9 ~ 
ce.lrtır. 

• ~ctlar cemi~ti nyeıtl um~ 
7-.ı Hlllm'inde 'ttıptmıuelrtır. •u ~ 
... ıC8Jllbıttiıı ~ aıet.tak ~ .,... 
de .millıdeu 1it.m1J eıu :ı.1ı111ıtwaar ;.,.; 
a.ıMlıjr idare ..M)'d ~ __ , DIM*'· 

.,.._ fWlıevi tarafmdaa mtip eciilea 

9 Mayıs idman 
nllklerı 

· luaün matinelerUıı itibaren 
SAKAlllVA sınemesında 

Proıraına ilaveten göa~riliyor. 



Bektaşi 
Hoca 

ile 

11 lk hikayesi -_ a 
0 

~ ....... an 
• ıardt. __... ' 

' 

b' kere sormuş A 1k kap1· liocanm biri, arkasında çömezleri ya, ı~ caıniin dıı;ıındaydı. ç Ona da· 
adanı akıllı şartlı şurtlu aptest aldık- bek~şı, . e bir öküz dalmıştı .. t' ki. 

' . . dan ıçerıy t i demış ı . tan sonra. camıye gıder · ~ k atıyorlardı. Bek aŞ aptığını bili· 
Sallana sallana ön saflara .. d-~8:'1 ya_ 0 bayvand~r. Ne ;e! Bakın ben 

YÜrüdügu-·· sırada bir de ne gorsun. ., Girmiş ışte ca 
' . . yor mu. ., 

Bektaşinin biri oturmuş, huşu ıçın- giriyor muyuID · al k gibi, dam-
' d' dang a de ibadet ediyor. Şimdi de gı ıp da. ne yapıyor· 

. Fak t . . ''bura .. Hoca gözlerine ınanamamış.. a dan düşer gıbı, 
1 

kim bıhr ne 
' d -·ı d' sorsa ar, d tgördüğü rüya değil, hulya egı_' ser~p yorsun?,, ıye . }{endi de başın an 

değil.. Hakikaten Bektaşi camıye gır- antika cevap v.er~r. boğazına kadar 

tniş .. Ellerini açmış, göulrini semala- büyük kiinaha ;;;s~dakileri de cehen
ra çevirmiş, iki yana sallanarak dua küfre ba.tar, ka . 

edip duruyor. nemlik eder. .. ez1eri bu cihetlerı 
Hoca çömezlerine, çömezleri hoca- Hoca ile çotimiindükleri için, bek-

zadıya d ş · ual sor-Ya bakmışlar.. uzun u y doğruya bır s 
., . dogrudan y tnız, onu - Bu domuz burada ne arıyor·.. taşıye t demezler. a 

y esare e g-a karar - Evet .. Ne arıyor.. maga ~ ··ı hapsine alma 
b·ı· · ·ce bır go Gidip sorsalar fena.. Kim 1 ır ne ıyı 

hazır cevaplık edecek. Çünkü maliım verirler.zl arka safı işgal ederk. Ho-a 
Çöme er turara n • 

vanına o ' 
Şikayetler temenniler : 

Kınahada'da 

Saat 23 den 
·sonra ışık yok! 

VUz mumluk bir 
IAm ha için ayda 

550 kuruş ! 
"'Kınalıadanın elektrik terlfira~ 

M. Gider imzasiyle aldığımız bır 
?n~ktupta deniliyor ki: 

Kınalıadanın elektrik tenvi_~atı 
b!r müteahhide verilmiştir Bu mute· 
ahhit adayı aydınlatmağa ~· 
· · he lıl!Yor~a da alınan netıce 1 • 

de adalıları tatmin e d e c e k 
ın ahi y e t t e değildir. Mese· 

la iki~ haftada bir ikiugiiı_~ş~~a~~:.: 
~ xaımaga mahkum z. 
len 50 mumluk bir lamba için a~~a 
275, 100 mumluk bir lamba ıçın 
550 kuruşu peşin olarak ahr. _Sokbk 
lann tenviratı için de beledıye . u 
oh\itcahhide 90 lira vermektedir. 

Buna. rağmen sokaklar da dahi~ 01: 
lllak üzere geceleri saat tam yınnı 
i.i~te elektrik cereyanı kesilir ve ada 
~itan başa zifiri bir karanhğa gö
ll"ı ülür. Eğer deniz kenarında fener 
le~ idaresinin yaptırdığı çakar fener 
0 bnasa geceleri saat 23 ten sonra 
bura.dan geçen vapurlar Kın~Jıada
llnı mevcudiyetinin farkına bıle var 
lllrya.caklar. Kınalıada sakinleri çok 
defa son vapurla döndükleri za
~n elektrikler söndürülmüş oldu· 
ğu için yağmur, kar altında ve z~iri 
kara.nlyık içinde iskeleden evlerme 
aidinceye kadar bin bir tehlike atla
tırlar, biribirlerine çarparlar, tosla· 
§rrlar. 

. f stanbulda ve diğer adalarda bi-
21rn Verdiğimiz paranın yarrsiyle hat 

ti üçte biriyle istenildiği kadar ve 
her zaman elektrik yakılabildiği hal 

·de Kınahadamn bu acı vaziyete düş 
~üı olması acınacak bir haldir. Bu 

a), adanın inkişafına ve rağbet gör
mesine de mani oluyor. 

1.. Evvela bu müteahhidin muame· 
atının sıkıca kontrol ediJme!i ve bu 
tn" k . .uı ül vaziyetten kun ı:ılmamız 
''?ın belediyenin sonra da adaları 
~~e11eştirme cemiyetinin nazarı 
ıklc:atini ce1betmenizi rica ederim.,, 

1 , ?kuyucumuzun mektubuna faz 
cı ·lır §ey i1aveye ]üzum görmüyo· 

fe~. Anlatılan vaziyet doğru İse bu, 
b-ınahada halkı için cidden büyük 
ı: ırl srkıntr ve azaptır. Adanm bu ha
ry e alakadar olunacağmı limit ede· 
1~. 

Dış T A B i B i 

Necati Pakşi 
liaataıarını her gün sabahtan akşa· 

~a kadar Karaköy Mahmudiye cadde
!!ı ~o ı 

S .2 kabul eder. 
alt ve cuma gUnleri 14,20 ye kadar 

Parası 
z nıuayene eder. 

da gider, ta • :az kılmağa başlar. 
Hayret! Usul ve erkanm-
Bektaşi de kalktı. imam farza 

. ld Sonra · . 
Ca sünnetı kt J. nate uydu. 

da cem-başlayınca, o , 
Allah Allah .. 
Nedir bu? . ., 

1 • ınet1erı • 
Kıyamet a a kılıyor. hem de 

namazını . 
Hoca, hem bu değişikliklerı 

. alemde olan 
hadısatı 

düşün•:.iyor. . . 
d eseflenıyor . 

İçinden e başka şeyler ak-
tb d t ederken . 

- a e af eyle yarabbı .. . Sen 
hından geçıyor. . · ·böylo? Mutlaka 

. tanın ışı 
Bu hangı şey d baştan aşağıya ·r· vücu unu 
bu hen ın bana da sirayet et. 
dolduran şeytanlar . 

ff t yarabbı .. 
ti ! Sen a e b' t' Evvela imamın 

ma.,. ıt ı. 
Nihayet na " . :-.ı.. • ._.~:. 

• h ............ 
-p .. ı. ... .,.. a .ı;. ye· ;ı,,~o• d yıkhktan sonr U4 

Fakat, cemaat d ag Tesbihini çıkararak 
rinden kalkma ı. 

zikre başla~~i tesbihte, şübhanallahlan, 
Hoca da N'h et s•ra 

d··ıiJlahları okudu. 1 ay · · 
elhaın u ld' 

dıya duaya ge ı. uzun uıa . . . 
ellerını açarak. 

Hoca, bb'! 
. nı kamil ihsanet yara . 1 .. - Sen ıma 

d. dua etti. 
ıye k . d 

kulağı be ta§ı e .. 
Fakat . onun şu yolda ırunldan-
Birdenbıre, 
- duydu: 

dıgını bb•' r Yarabbi!.. Sen halime Yara ... · 
- "ndenberi gırtlağımdan hı 

acı .. Ka;k;ugeçmiyor .. Nedir bu uğra
daınla r A Ben sana ne fenalık yap-
d - bela.. · • 'b" ıgım 1 kesme.. Yine eskısı gı 1 

t - :Rııkrlll . h ·-· • ı··tfet r,.... "t dır emcıgımı u .. 
her akşa'.11. yukoyma.. Rakı ı Yarabbi.. 

. 'çkısıı 
Benı ı t bu kuluna .. 

kı ihsane 
Ra hoca değil. !:Ömezler de bu 

vaınr.z. 'kleri için artık sabredeme· •• J • ışıttı 
soz erı b' ağızdan haykmlık: . Her ır ., 
diler.. · Utanmıyor musun. bektaşı .. 

- Ulan . · Allahtan yasak ettiği 
geırnışsın. . 

camiye n Nedir bu senin ettı-.. fyorsu .. bir §eyı ıs ı 

ğin.. . rr•:idahale üzerine bektaşi 
B fuzulı . .. 

1 
.. . 

u elebi tebessümıle gu muş . 
o mutat ç fıoksa Allahtan onu 

t anda ne .. 
- ns k k rakı ıstıyorum .. 

Bende ra ı o ' O u 
ister.. da imanı kamil yok.. n 
Sizin hocada ö le İ§te .. Ben bak imanı 

· r Ya .. B Y Ç" k" bende 'stı~ ·· ' un u ı . . or rnuyum... . 
kamı ıstıy k Onu istedım.. 1 

T"kenen ra ım .. 
var.. u Hatice Süreyya . 

--

---~~----------~~---

K ızı I 
sac ayak 

çeonB< ylYııreğnn 
maceıraoaııro 

-85-
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Yazan : -Niyazı Anmet 
------------------- - --- - ----

866 .~ene evvel bugün - - ~~ ~w.-

Magosa kalelerinin zaptı için 
lağıml_ar ate~len dl 

...... . ....... 

1 
Sekiz yüz genç cariye, parçalana~. kal!onl~. deniz~ gömüJduıe. · ı 
Patlıyan müthiş lağımlar altında uç yuz Turk ~ehıt oldu. Fakat 

in'ikam kat kat fazla alırdı ... 

Lefkoşanm zaptından sonra Ceyi.ıc t!.' pcışa bu kcuı11e ıll ,..u 
Magosa muhasara edilmişti. Fakat, cevabı verdı: 

deniz ve kara kuvvetleri, kışın yak- -, ~!eş... . 
l .. erine muvaffak olamıya- ve ılcıve ettı: asması uz I I .. 

· d - ucunı cağını anlamışlar ve onanmanm - . ·. A y 

1 t b 1 d ··nmesine karar vermiş· Bırkaç dakıka sonra lagrmlar 
s an u a o b "k b" .. · ·ı .. ·ı l -1 d. üyu ır guru lu ı e pat anıaga, 
er ı. l h 1 - b ı t b 1 d .. n donanma ara· taş par~a arı avaya savru maga aş san u a one K k ı · b' f 

smda veziriazam Mehmet paşanın 1~~ı. ar~ uvdvet. erkı ır tara ~adtan 
d b. k 1 d B kalyonun hucum edıyor, cnız uvvet1erı ur a ır a yonu var ı. u b b d d" d F 
· · d L fk d 1 aı·m madan om ar ıman e ıyor u. a-ıcın e e oşa an a ınan ganc • h b l h. b" · · J 
b: k · h" 800 k d c riye kat ayır un arın ıc ır tesırı o -ırço sıpa ı ve a ar a d • 

d muyor u. 
var r. Uıw 1 d d'ld' T k da d gım ara evam e ı ı. e rar 

Bütün gözler bu kalyo~ .Y ı. ateş verildi. Tekrar taşlar havaya 
Güzel kızlardan pay almak ~~tıytlen uçuruldu ve tekrar şiddetli hücum· 

b. f t goze e-
leven tler her an ır ırsa . lar yapıldı. Fakat neticesiz .. 
m~ktey~ile'.. ~akat zavallBi~a~ı::~ Lala,paşa.: .. _ 
lerın talılerı hıç yokmuş. b t _ - Kaleyı hucumla alacagrz. 
neticesi kalyonda bulu~an aru a Başka caresi voktur ... diyerek kati 
teş aldı ve yüzlerce ca1 rıhe ~ara:e~ hi.icuın .emrini verdi. Türk askerle-
parça olarak lev~ntle~_e .. f~~l er ri saldxrmağa başladılar. 
nizin derinliklerıne gobmlu d':1. erd'..w .. Cenup kapısı •"ı, '"n-1 ~ bulunan 

D Istan u a on ugu k 1 k 1 F k b onanma k J y· t p a e o ayca zaptedilmişti. a at u 
halde Lala Mustafa .paşa a ~tı d' zaptetme büyük bir felaketle netice-
ateşi ve açlıkla tazyık edtmew· ey kı. lendi. Yenediklilcr evvelce buraya 
Bu suretle kale~e.ri za:tl eceg~e a saklamış oldukları lağamı ateşliye-
niydi. Fakat Gırıtte u unan k.e:ıe: rek 3.000 Türk askeriyle Malatya, 
. . l' Mark Antuvan ırırnı ,. b kl . h. ld 1 dık amıra ı .1 M Antep Kars e en şe ıt o u ar. 

yirmi iki gali ve dört parç~·h·e a~ Fakat bunun cezasını bütün düş 
gosa limanına asker ve mul ımma man kumandanları çektiler. Bu fe-. ı m hsur ara yar· ı çıkarmak suretı~ e a ld laketten son derece galeyana gc en 
dımda bulunmaga muvaffak 0 u. askerler şiddetli hücumlarına devam 

Bu hal, Lala Mustafa paşanın ettiler. O kadar ki, düşman muka
bütün ümidini kırdı. Bundan son- vemet edemiyecek hale geldi ve tes-
ra kale açlıkla fethedile~ez~i. Bu· lim olmağa razı oldular. 
nun için lstanbula yazdıgı: hır mek- Şerait basitti. Kumandanlar eş-
tupta şöyle diyordu: . yalariyle Magosadan ÇJkrP ,C~ridc gi 

"Magosayı fethedebılmek ıçın deceklerdi. Kumandanları Brago-
60 büyük 40 küçük top ve 20.000 dino kale anahtarlarını kendi elleriy 
kantar barut lazrmdır.· Düşmanın le Lnla Mustafa paşaya teslim ede-
tekrar erzak getirememesi için de rek ayrılırken paşa sordu: 
kuvvetli bir filonun Kıbrıs suların- _ Gemilerinizin Türk gemileri 
da dolaşması icap ediyor . ., ne sarkıntılık etmelerine mani ob. 

Padişah ikinci Selim bütün tec- caksınız tabii 
hizatiyle 20 kadırgayı Kocaeli beyi Bragadino: 
Kayanın kumandasiyle Sakıza gÖn· _ Hayır, dedi, mukavelede böy 
derdi. Jskenderbeyi Şolak Mehme· le bir madde yok ki ... 
de de yirmi kadırgasiyle Sakızda Bu, Mustafa paşanın müthiş su-
kaptan Ali paşayı beklemesini bildir rette hiddetini mucip oldu. Ve ken 
di. Ali paşa, buraya kırk kadırga dilerinin otuz Tiirk esirini işkence 
ile gelerek Magosaya yürüdü. As· ile öldiirmüş olduklarını hatırlatarak 
keri Magosa civarında karaya çıkar· bütün kumandanları tevkif ve idam 
dr. ettirdi. 

Magosaya gelen deniz kuvvetle 
ri bu kadar değildi. Bir müddet 
sonra vezir Pertev paşa 124 kadır
ga ile lstanbuldan çıkarak imdada 
koştu. Bu donanma Venediklilerin 
yardım edememeleri için Rodos li
manında beklemeğe başladı. 

Kış mevsimini yalnız muhasara 
ile geçiren Lala Mustafa paşa ~~z 
gelir gelmez şiddetli hücumlar ıçın 
hazırlıklara başladı. Fakat burada 
yapılacak en mühim iş yer altından 
tüneller kazarak kaleye yaklaşml'\k· 
tr. fşte Türk kuvvetleri gece giin
düz bütün faC\liyetlerini buna has
rediyorlur, muazzam tüneller kazı
yorlardı. 

1571 yılı 29 mayıs günii, 366 
sene evvel bugün lağımlar tamam
lanmıştı. Bu işe memur olan ku
mandan Lala paşaya: 

- Lağımlar hazır ... 

-~~~~~~-~~~~~ 

HABER 
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ıstanbul Ankara Caddesı 
Po,,.t11 kutu~u ı lstanbul 214 

Telgraf acıresı . ısıant>uı HABER 
vazı ışıerı teıoıonu :?:ıHi:! 

ıcıare 11e l ı.!!ln .. 24370 

ABONE ŞARTLARI 
Senft•ıı. 

e •v••k 
3 8ylık 
1 avıııc 

'"'"'"' 1400 Kr 

730 .. 
400 .. 
1$0 .. 

Enıt:bı 
~700 ı<r. 

1450 .. 
600 .. 
300 .. 

SuJııbı tot• Ne~nqal Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıjı ver (YAKIT) matbaası 
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ii!i OKUYUCUSU ? • ile yakında açıhyor. illi 
1
1
.m Nezih ailelerin yuvası olacaktır. Pek yakında bilyilk tafsilat · :hı, ... n. 
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• HARBiYEDE ~ fE:IL V/ ~ BAHÇESi4a 
il 

Büyük yenilik ve müstesnalıklarla 29 Mayıs 937 akşamı lı 

AÇILIVOR 
A. 

Pek yakında Bayan M U A L L A Yı dlnleyecekslnlz 

ÇACUY AN ıazinoaunun memlekette çok töhret kazanmıt artittle rini hep bir arada dinliyecekıiniz. 

AVIROCA 
S. A T İ L l A revüaünün yeni fevkaladeliklerini mutlaka görünüz. 

1 ! • 

I VAR., 

Ever cici M .' 

PERLODENT oi~ MAcunu 
,SAYESİN OfD\R ., 

Türkiye Ziraat Bankası 
lstanbul şubesinden: 

24 Mayıs 1937 Pazartesi gününden itibaren 1 T. Evvel 1937 tarihine kadar 
bankamız gişelerinin aşağıdaki saatlerde ara verilmeksizin açık bulunduru. 
la.cağı ilin olunur. (2856) 

Adi günlerde: 
9.1/ 2 den 15.1/ 2 ye kadar 
Cumart~i gilnleri: 
9.1/ 4 den 11.1/ 2 ye kadar. 

Deniz · Levazım Satınalma 
·. Komisyonu ilanları · · 

Marmara üuübahri aatm alına komisyonundan: 
Cinsi Kilosu Tahmin tutarı 

Kuzu eti 
Koyun eti 
Sığır eti 

Lira 
25.000 10.000 
20.000 10.000 
40.000 12.000 

İlk teminatı 
Lira 

32.000 2400 
Komutanlığımız Deniz erleri için yukarda cins ve miktarı yazılı üç kalem 

et kapalı zarf usulile .satınahnacaktır. Eksiltmesi 26 Mayıs 937 Çarşamba gü
n il saat Mat 15 de lzmitte Tersane kapısındaki komisyonda yapılacaktır.1 Bu
na ait farlname 160 kuruş bedel mukabilinde komisyonumuzdan alınabilir. İs
teklilerin yukarda yazılı ilk teminatlar!le birlikte kanuni belgeleri havi teklif 
mektuplannı muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyon baş. 
kanlığma vermeleri. (2617) 

• 
DEJÖ GIYARMATİ 

Istanbul Kuru 
kahveci han 22 

Nurlanan çiftler 
VOG 'a medyun 

Alim 18 Avrupa profesörünün 
gençlere, ihtiyarlara, nur veren yeni 
keşifleri dünyayı hayrette bırakmı§· 
tır. Avrupada, Amerikada gençle
rin ihtiyarlamamasma ve güzelle§· 
mesine, ihtiyarların gençle§mesine 
yardım eden (Genç hayvanattan) 
istihsal edilen VOG (Maddei mües
siresi) yağlı pembe VOG KREMi, 
yağsız gündüz VOG KREMi for
mülüne girmi§tir. VOG KREMLE. 
RI güzellik, beyazlık veren bir hari
kadır. VOG PUDRASI krem köpü
ğünün kurutulmasından yapılmı§ 
olması cilde kadife gibi yumuşak ve 
beyazlık verir. Cildi besler. Bugün· 
den itibaren memleketimizin maruf 
ıtriyat mağazalarından ve eczahane
lerinden arayınız ve bit" tecrübe ya
pınız. Mutlak VOG KREMi, VOG 
PUDRASl'nı kullanınız. 18 profe
sörün keşfinin ehemmiyetini göre· 
ceksiniz. 

lO MAYIS - 1937 -
Herkes onu istiyor 

RAD~~İN · 
DYOLİ~( 

----------
Çıtlı n klYı : 

RADVOLiN 
Türkiyede ve kom§U memleket. 
lerde yüz binlerce ki~inin diıleri. 
ne ııhhat ve güzellik vererek bu 

şöhreti kazanmıtlır • 

RADYOLiN 
Ditlerdeki paı ve küfekileri te
mizledikten bafka dit etlerindeki 

haatahklan da tam;ımen 
izale eder. 

Af yon ilinden: 

Günde iki defa kul
lanılmalı ve ditler 
bol bol fırçalanmalı
dır. 

Radyo Un 
Kullanan ağızda dai
mi bir bahar tarave. 

ti yap& • 

1 - Muhammen bedeli yedi bin lira olan yetmiş ton motorin 28 Mayıs 
937 Cuma günü saat 16 da kapalı zarf usuliyle vilayet encümeninde kat'i i. 
halesi yapılmak ürere eksiltmeye konmuştur. 

2 _ Eksiltmeye girmek istiyenlerin 525 lira muvakkat teminat vereceklel' 
ve teklif mektuplarını yukarda yazılı gün ve saate kadar vilayet encümeı> 
reisliğine vermiş olacaklardır. 

3 - Bu işe ait şartname vilayet elektrik müessesesi daire direktörlüğüll-
den bedelsiz olarak verilir. (2648) 

Cocuk haftası 
Hediye kazananların 
adlarını .yazıyoruz 

1 mayıs tarihli bilmcccmizin halli. BİRER ATLAS KAZANANLAR 
(Mahallebici, güllabici, leblebici, ve 11 - Melahat Ersan Aksaray Uzun· 

harbici) idi. yuıuf sokak 12 - Seyfi Kumkapı orta 

BüYÜK BiR LÜKS LOSYON okul 14-Cahlt Pertevnyial lisesi 1s...,. 
KAZANAN Osman Sıral Gcdikpaıa Dağınman so-

kak 7 16 - Hikmet Sandıkcı Gelcnbe~ 
Birinci: Necla Kansu Bakırköy 1 inci orta okul ı 28 17 - M chpare Bengi 

okul İstiklal lisesi 302 18 - Samim Tunalı 
ORTA BOY BiR ŞiŞE LOSYON lıt:kıa.1 lisesi 1359 19 - Kazım Hııa1 

KAZANAN Fatih 13 üncü okul 20 - İsmail Koç• 

d Yeni kapan Perteniyal lisesi 21 - Nevzat 
İkinci: Rabia Yavuz Beyazı • 

Gençay Eyüp orta okul 22 - Salaha<!-. çeriler ca.ddesi 128 
OÇ ŞiŞE ESANS KAZANAN din Kumkapı orta okul 23 - o. Ze1'• 

Vefa lisesi 393 24 - Cevdet 5 4üncU 
Üçüncü: Hale Edip Haydar 9 

ilk okul 25 - M. Kemal Çoksever gı· 
MÜREKKEPLi KALEM bata§ erkek lisesi 405 

KAZANANLAR YAZI SİLMEK tçtN BİRER LAS'flli 
1 - Nikola Papnikolof Tophane Ne- · KAZANANLAR 

cati bey caddesi 2 - Adnan Uluc; Ge· 26 - H. C. O. Olçay Pertevniy•1 

lenbevi orta okul 3 - Müfide Kasım· lisesi 27 - Rıdvan 63 üncü okul 28 _,, 

pa .. a Zindanarkası ıokak 56 4 - Adnan Mahüzer Erkalan Sarashane 5 
"~ıwiur Bahçekapıda berb:r : . - Nu~ ı---------__,.O.,._ _ __,, 
Evirgen Bahc;ekapı Yalı koşk·~. caddes~ 

1 

Devren satılık veya kıralıı(dükkiJ' 
48 6 - Emin Çokıcvcn ortakoy Yenı işlek bir yerde tütün, pul, tayY'
mahalle g 7 - Osman Acar Samltya bileti ve saire satmağa elverişli b~t 
Arabacı yokutu 8 8 - Muazzez Gülen tarafı boya salonu, ortadan bölnıelıı 
Ccrrahpa,a caddesi 9 - Dürriye Çok- askerlik dolayısiyle acele satılıktı!• 
seven Ortaköy Yeni mahalle 9 10 - Görüşmek için adliye karşısında f(ı· 
Şükrüye posta memuru Ahmet Hıfzı J mıcıyan han yanında kunduracı dii1' 
kızı kanına müracaat. (V. P. 1436) 
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20 ınns - 19a1 z== 

- Bütün Türkf yede 
gençlik bayı:a!!!!0 
Bayramın dfln öğleden sonr Y 

kısmına ait t afsUAt ııııııeun ıcınde ve mil· 
BUyUk blr coşkunluk ve varlık içinde geıo rl önUnde parlatan ve TUrkiyesinl yaratan 

letle beraber bugUntlll t .. h .. u)<ranlarunızı Sen dUnkU 19 mayıs bayramının öğleden ı.nne .~ ~ 
·mı . . AtatUrke sonsuz ın d&D bir tek nefer gi· evvelki kısmını dtin yazmış ve resı erını kasın 

ke.ıı dalma ar ve ıtmınanı ile verıniştik. Bayram ve gençlik hareketi öğ· sunar 
1 

heyecanı di 
leden sonra. da canlı bir şekilde devam etnıiı;· bi gitmenin ze':~Urler ve yeni başarılar • 
~ s~~~m~ 

Düıı öğleden sonra saat 15 de Bakırköy, ler::!. enda. s. M· l\Iecliai Rel•i 
~ AbdtUJııılil< n milli iradenin ve mU· .,,eın.sıpaşa, şeref, üniversite, Topkapı, Şişli tın ve 

Milli hAkiınlye ıangıcı olan 19 rnaytıı 
ve Beyoğlu spor sahalarında da semtin Halk 11 kurtulU!I cidallnln b8.Ş en manalı eseri olan 
evıerine mensup sporcular tarafından mera· gtinUnde ınkıl~bırnı~ın sayın başkanma 
1Jinı yaptlmış. sonra da muhtelif eğlenceler BUyUlc Millet Mecıı1s1~;izi sunmakla bahtı• 
ve ınusabakalar tertip r ... ~ıiştir · derin MY&1 ve sevg 

Eminönü Halkevinin merasimi yarız. t tnönü Ba§bakan 
Lınıv.ır .. ıLe ıspı.ır ııanasındaki merasinı ve ı,11)1' ·ıı.ffak ba.şarrcısı 

. in en mu~ yıl 
ı:nusabakalar, .b.:mlnönU Halkevi himayesinde Atatürk rejlmın . une yorulmak ve • 
bulunan 14 klübe mensup gençler tara.Lmdan Başbakan İ!ırnet tnö~e y~ıatma aşkmm da• 
YapIInııştır. Genç sporcular evela Cağaıog·. rnak bilmez çalışma 

1 
önünde şükran ve 

lundaki Halkevl binasında toplannuşlar ve ima muvaffak eserlher tekr:ı.rıarnak için. bu 
1 bir da "' ııaat 14,30 da. önde itfaiye mızıkası olduğu saygılarımız ddederlz. 

h ı S 1" ....ıı u vesile a a de Beyazıda hareket edilmiştir. aat v mutlu 6 vn d bayraUl 
de, EminönU kaymakamı, Ha!kevi reisi, Ankara a AtatlirkUn Sam• 
kaza erkAnı da hazır ol<'luğu halde İstiklAI Anlıara. 19 (Hususi~ -

18 
ıncl yıldönlimU 

tnarş11e merasime başlanmıştır . suna ayak bastığı gU~d: olduğu gibi Anka• 
.AgAh Sırrının nutkundan sonra geçid re~· bUtUo yurd iç rıunı olarak kut 

ı:nı yaptlmı"tır. Daha ı:ıonrıı da beden hare bugtin. rk ve spor bılY 
-i re.da ı!n genç ı 

ketleri voleybol, futbol maçları yapılmış. 
kazanandarıı mıv'lııh·ııl<ır dağıtılmıştır. ıanmıştır. ' aşa spor 

şems l a bir kaza Şişlide 
Şişli Halkevl spor sahasında saat 15,30 da 

İ.stiklll marşile merasime ba,ıanmı:;ıtrr. Bur· 
dan sonra Ev reisi Ahmet Halit tarafından 
19 mayıs ııpQr şenlikleri hakkında bir nutuk 
l!löytemiş bu bayramrn gençlik üzerinde b!• 
?akın11.31 ıu1m gelen tesl:-1 tebarUz ettirmlş 
tır. 

sah ası" . aşa spor saha 
O k"d rda Şernsıp . t s ·u a sirnt seyre • 

d.. yapılan mera . .. . 
smda un .. k ıkhanesı uzerıne 
mek üzere kiup ~y ...., 1·şlerdir. k geCITı•• "k cıkanlar aza kh nenin damı ço 
~ Bir ara kayı da Tahir, Mı-

fk Han an, .. 
Kadlko··yde müş Re 1 a, . ·nde beş seyırcı 

• R rnziye ısmı l . d 
Kadıköy Halkevını.Je ı.aat 14,30 da mera• uırdıç. e k htelif yer erın en 

" d·' ere mu 8l.ıne başla.nmı§tır. Halkevl azaları, kaza yere uş d 
k&Ymakamı ve sporcular Ev bınası önUnde lanmrslar ır. 
lopıanmışlar ve Ev binası önilnde buluna.o ~ylık m&aŞlftrJD 
J..ta.tUrk heykeline bir çe!enk koymuşlardır. o kesirleri ... 
"ndan sonra önde fırka bandosu olduğu hal• 
de eski idman muallimlerinden Falğin evine d zdığımız gıbı §tm· 
&"ldi!erek ziyar~t edilmiş ve kendiaine bir Evvelce .. e yl~kların kesirleri ve-
bUket verilmek sure tile eski ve kıymetli diye kadar uç ia~aliye vekaleti def· 
~Porcu se,·indirllmlştlr. Oradan Fenerbahçe rilmernekteyd :. d rdiği bir tamimde 
8la.dma ~1c1!lı>re)< ha~·ram yap•lrntştır. terdarlıklara gon e.h. den itibaren 

d d . 193 7 tarı ın .. Beşiktaş sta ın a hazıran. . ve eramilin uçer 
l3e;ı' "·~, J '""tcvı tara!nıdllD hazırlanan mütekcudın. eyt~T • ,1 birlikte Ö· 

Oı.ere.aill! Ş1:reC stadmda yapxtmıştır. Mera• a hklarının kesır erı~ ~e.:..,;;.~~-
•lmde kaza ltaymııkamı, HaLl<evi reisi ve y • · tebliğ etmıştır. -. denmesını 
8Porcuıarlıı. Rt>~i!:tıı.ş ha.Jkmdan 10 binden zı· - t 
~•de seyirci bulıınmııştur. - Macaris anın 

Üskildarda 
ÜskUdar Halkevinin hazırtadığ'ı pro&· s•ı ıa,., hlan m.a.sı 

.. da tatbik edil· •aın, Şcmslpa§a spor .sahasm 1 Gide) 
ll:ıiotir. Gece de Hall\nvlnrle toplanılmrştır. (Ba:J tarafı tn . 

• l binmişlerdir. Adedı 18 °· 
Beyoğlu Halkevinın araba ara b )ardan üç tanesine beşer 

muvaffakiyeti lan bu ara a·ne de dörder at koşul· 
DUı:ı Be,·ogıu Halkevinin gençJllc ve spor at 1 5 tanesı · d d'" d" u·· ,, • l 917 senesın e or unc ba.Yra?nına lotiraki tertip edildiği güzellik muştu. ·yrrıe merasimi esnasm· 

ve intizam içinde çok muvaffe.klyetli olmu,• 5 }' taC gı 
tur. ~ ar ı~l ;ırnış olan bu arabalar, o 

lialkevf blnaııında önde şehir bandosu ol• da kıt :n beri istimal edilmemişti. 
duğu halde 130 Jnz ve 100 erkekten mureı·. ?:anıan an geçtiği sokaklarda kala· 
kep genç kafl!lenin yUrUyUşU biltün halkm Alha~~ kütleleri misafir kralı se· 
takdirini davet etmiştir. balık a d 

lieıe Taksim Abldoslnde tstlklAl marşından ! rşlar ır. l 
lam ~rnı'b Horthy, bundan sonra lta. 80nro. !bidenin, gençler ta:-:ı.fmdan coşkun N 

bir ~içek yağmuru altında bırakılması, heye• a l nt kabul etmiş ve Daranyı 
canın en tatıısmı yaşatmıştır. yan kra Cianoyu öğle yemeğine da· 

Taksim stadmıia bsyral< seJAmlanmasmı de kont . 
ll:ıUteakip mllziklP. yapılaı:ı jimnastik hat('. vet etrniştır~·----.----~--
ketıerı ve cstetlk d'an::ıar iftiharla seyredll nva ısya nı 
lne~e llyık şeylerdi. 1 spa 

Beyoı?lu Halkevı başkanı Ekrem Turun (Baş tarafı 1 incide) . 
lrtJcaıen söyledlıl'I 19 ma~'lsın manasmt anı?. cephesi: Kıtaatımız, Lıllo 
tıuı nutuk, gençleri tl'"C:I l'tmek bakımından Leodn Av"ılla dagwmı işga] etıniş· 
ISzııı leli ve halk kendisini tıı.Mirle alkışladr. yakının a 

Gençler ~!!ne avnt intizam içinde yllrl'• !erdir. k t l ' ... 
31tl~ıe EvP r.önmUolerdir. Guoernika a ıamı 

Cecı:ı Mllt ı'lokıırdıın ltllıaren E'•ln spor 
1
. 19 (A.A.) - ispanyada 

l!lat('I,,, • .,,,'\ rlfll-er 0'1r>r t"zahtiratı "~"rımıştrr. Ber ın, d · f 
'k nın bombar rmanına ış ı· 

Şehremininde bayram . Guernı ... ~ biraz sonra da Basklar 
Şehremininde bayram Topkapı haricindekı rak ettıgl ve 'r edildiği söylenen Al

'Por sahasında tesit edil mi§ ve gece de aile tarafından esı . Han del• in isticvabı 
bah(;esJnde toplanılmıotır. tayyareci b .. .. 1 · 

man d t fsilat veren utun ngı· 
Atatürke telgraf etrafın a l a. Berlinde polis tara· 

.A.n.kara 19 {A.A.) - Bugı..ln gençlik ve l' gazete erı, 
8l><ır bayramı milnasebetlle statta idman fr~dan kamilen toplatılmıştır. 
lenliklerine başlanırken merasime Iı:ıtirak -=ı 

5 
ya ŞJ Od 8 b 1 r k) Z 

tden bin kişinin imzaladığı şu dilekçe okun• 
lllu_v, stadı dolduran OD binlerce balkın CO~• i llsl ne kaçtı 1 
ltun te"~htir&tl \"8 aJkl"Jarı'IA kar"IJanınıştır. sev (J' ~ 

.... " ~ " ... ~ mekteplerden birinin son 
19 nıayıa gençlik ve spor bayramını kutlu• şcı:ırimizdekl ilk be yaşmda bir kız bir 

lanıak için Ankara ste.dyomunda toplanan smı!ında oıwyan on ~I yaııında bir gençle 
halkın heyecan ve m.lnnetfnl ifade eden aşa• sınemada .,;alışan on ye b ıarm evlenme!('. 
h·1 -»• illl tıa.• ı Kızm anası un -..., tebriklerimizin Atattlrke ve m sevişmişt r. ~50 lira kadar bir 
kınıtyeun mUmessllU olan Kamutayın bll1i• rine razı oıma~ınct.ai kı:n:e vermiş, birkaç 
ka.nı AbdU!halik Rendaya ve AtatUrkUn ideal ~~ravı alıp sevışt r; gk m Hııydarpasadan 
lbU • ·• • bir a ·şn · 

Cadele arkadaşr ve direktiflerinin en JllU• gün e,·el ild.!11 de ld n uze.klaşmr~lardır. 
'V~ffalt başarıcısı t:ıımet tnönUne arzını Pi!• trerıe atlayıp tcte.nbn ada vakalanmışlıı.rdır. 
h.il!ye Vekili ve c. H. Partisi genel sekreteri Bu iki .ııevglli Ad~n~nb~la ~etıriteceklcr-
~UkrU Kayadan dileriz. Birkaç ~ne karlar ıı 

Gençliğin telgrafı dir. -------
Atatllrk, cumhurreısı ---ok kayboldu 

Çankaya B 1 r çoc danmd: SU!Uklil sokt• 
~ .. ~an 18 yıl önce vatanın ufuklarında ve Al:sarayda At rne{uran l2 yaşmda Mu!ltıı 

ll:ıt.ıleUn ruhunda bilttin Umtt ışıkları söndl!· >1-rnda 18 numarada oıınlln~enht>rl ortana ''"'< 
<"mdt'"ü ı kAbusu " "1 inci g · ükkA biltüııı; ve yesin, çarcsizli~in ıare. ~ fa nı~rmın - iM bir "'are.cçı el p 

.ltt YUrkclert :oıardıftI ,.;aman, içinde taşı ·• tur Mıı5tafa f;ir:k~~I .Ak~B.m Uuri eve dön• 
hl! hı1trı, trarte ''e ııcvgt g!lneşinl, sıı.ltıınat V" nmda çatışmakta bı~ya ba.şvurmuıııtur. 

HABER - ~tam postası 

Londra 
görüşmeleri 
Başvekilimiz Leh 
Hariciye Nazırile 

görüştü . 
Londr& 19 (A.A.) _ .ı. ilrkiye bilyilk elçı• 

l..iğinde verilen ziyafette Türkiye B&§vekill 
.ı.emet 1nonU lle İngiliz Hariciye nazm Eden 
arasında yapılan konu§malara dair alma.n 
malumata göre, TUrk Vol İngiliz nokta! na. 
zarları arasında mUhim bir yakınlık muşa 

d·lmı•tır Maamafih konkre hiçbir an• hede e ı " · .. 
ı~ma beklenmemelidir. İngiliz mahafılınde 
beyan olunduğuna göre, şimdiye kadar yapı· 
lan konuşma.lar hakiki mUzakere mahiyetinde 

tı Ancak umuml olarak noktai na• 
olmamış r. 
zar teatileri yapılmıştır. 

Türkive ve Lehistan 
Londra 19 (A.A.) - TUrkiye Başvekili İt• 

met 1nönil Polonya Hariciye nazrrı Beck Ue 
iki memleketi ala.kadar eden meseleler Uze. 

rinde bir görUşmede bulunmuştur. 

Petrol 
kaynakları 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
memleketle dostane mUnasebat idame edil· 
mek ve fakat iki taraflı muahedeler akdedil· 
ınemek hususunda mutabık kalınmıştır . 

Diğer taraıtan zannedlldiğine göre, ~lir· 
klye ve Romanya btiyilk devletlerle ve bına• 
enaleyh İtalya ile olan mUnasebetlerinde biz. 
zat bu devh:tler arasındaki mUnasebat tavaz 
zuh etmedfl(çe hiçbir ~eye teşebbUS etmeme. 
ğe karar vermi~Jerdir. 

Petrol işinde elbirliği 
Ronmanya hUkOmetinlıı ınllsaadesUe Tür. 

kiye Hariciye vekili Ane.doluda petrol ara. 
mak ve petrol etlldlerl yapmak Uzere bRo~: 
ya tahakat proresörlerinden bir gru u 

k, t t 1 t'r BUkre~ten hareket et. ıyeve dave e m ş ı · 
· H rlci..,.. vekili gaze-mezden evvel TUrkiye a "v 

tecllere verdil\i beyanatta Romanya Başvek.I. 
it 'nde Ankarayı zı. 11 Tatareconun birine e~n 

ye.ret edeceğini de söylemiştir. 

Bahri nümayiş 
Londra, 20 (A. A.) - Röyter ajan. 

sından: Portsmouth, bugün Londra
nın taç giyme merasiminde arzetmiş 
olduğu manzaranın ayni bir manzara 
arzetmektedir. 

HaTptenberl görtllinemfş miktarda 
çok olan harb ve ticaret gemilerine 

kral ve kraliçe tarafından biraz son
ra bir geçit resmi yaptırılacaktır. 

Kral ve kraliçe, bu merasimi yatla. 
rından idarP. edeceklerdir. Bu yatı, 
amirallık yatı ile hükumetin misafirle 
rini taşımakta olan gemiler takib ede. 

cektir. 
!Ik defa olarak Hindistan, Kanada, 

Yeni Zelanda ve Avustralyayı kendi 
donanmalarına mensup bir gemi tem. 
sil etmektedir. · 

tmparatorluk filosunu her smıftan 
145 harp gemisi temsil etmektedir. 
Bunlara İngiltere kral ve kraliçesine, 
dünyanın her tarafındaki deniz dev
letlerinin tekrimatınr arzetmek üzere 
gelmiş olan 17 ecnebi harb gemisi il· 
tihak etmiştir. 

En büyük ecnebi harb gemisi Ar. 
·antinin 28.000 tonilatoluk "Moreno'' 
!rrhhsr, en küçük ecnebi harp gemisi 
de Estonyanın 600 tonluk "Kalev" 
denizaltı gemisidir. Resmi programda 
Almanların Graf Spee ceb kruvazörü 
resmigeçide iştirak edecek olan "en 
modern ve en enteresan harb gemisi., 
olarak tavsif olunmaktadır. 

Merasimde bulunacak gemilerin ye. 
kunu 300 dür. İmparatorluğun her 
köşesinden ve ecnebi memleketlerden 
gelmiş olan binlerce seyirci, sahiller. 
de ve gemi ve sandallarda yer almış. 
Jardrr. 

Harb gemileri b:ı~hca beş hat üze
rinde bulunmaktadır. Bu hatların her 
birinin uzunluğu 6 mil olup Spithe3.t.1. 
dan Portsmouth limanına kadar ı:. 
zanmaktadır. Bu hatların cenubunda 

4 mil uzunluğunda ve gene harb ge. 
milerinden müteşekkil başka bir hat 
ve şimalde yani donanma ile Wight 
adası arasında diğer iki hat ile tri. 
bün yerine kaim olan ticaret ve nak· 
tiye gemilerinden mürekkep gruplar 

vardır. 

Bu son hatların birincisinde, tabiri 
diğerle yedinci hatta ecnebi milletle
rin ,..emileri bulunmaktadır. .... 

Gemilerin mevkileri 
Portsmouth, 20 (AA.) - Ha

va. cok güzel ve güneşlidir. Kökte 
ancak bir iki bulut vardır. 

Şarktan garba doğru a§ağıdaki 
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Arnavutluk asileri · 
bozgun halinde 

Ethem Toto ve 
rüldü, amcaları 

Tirana, 19 (A. A.) - Delvinanın da 
işgalinden sonra, bütün isyan mahal. 
)eri hükumetin eline geçmiş bulun
maktadır. Halk, hükumetçi kuvvetle
ri sevinçle karşılamıştır. Etem Toto
nun kardeşinin ölümünden sonra am. 
cası da dün intihar etmiştir. Asilerin 
şefi olan Etem Toto ü::e, uf ak bir 
grupla Gusmaraya doğru firar halin. 
dedir. 

Fevkalade mahkeme 
Tırana, 19 (A.A.) - Ergiride husu. 

si bir mahkeme kurulmuştur. Bu malı. 
keme, isyan hareketine iştirak edenle
ri muhakeme edecektir. 

Temiz.leme harekatına devam olun
maktadır. Asilerin bir kısmı. Kurvele
si mıntakasına ilticaya teşebbüs et. 
miştir. Jandarma kuvvetleri, bunların 
peşini bırakmamaktadır. Sevoasyter 
civarında vukua gelen bir çarpışmada 
bir jandarma ölmüştür. Asi şeflerin • 
den eski jandarma yüzbaşısı 1smail 
Gilbogadu tevkif edilmiştir. 

kardeşi öldü
da intihar etti 
Diğer tarafları Belgraddan verilen 

haberlere göre Arnavutluk isyanı 
hakkında alman malmata göre, isya. 
nın başlangıcında Ergili jandarma ku 
mandanı ile diğer üç rnmtakanın jan. 
darmalan asilere iltihak etmişlerdir. 

Ergili hapisancsinden tahliye edilen 
180 mevkuf ta asilerle birle;miştir. 
Asiler arasında ihtiyat zabiti Con 
Leykadan başka tanınmış adam bu· 
lunmuyordu. 

Asileri tenkil için jandarma mekte· 
bi talebesinden üç yüz kişiyle hudut 
muhafız kıtaatı ve Tiranla Avlonya 
garnizonu kıtaatı ve gönüllüler gön· 
derilmiştir. 

Tenkil kuvvetleri asileri dağlarda 
takibe devam etmektedirler. Dün asi. 
lerin eline düşen Derbinu şehri bugün 
hükfunet kuvvetleri tarafından geri 
alınmıştır. Halk, hükumet kuvvetleri. 
ni coşkun tezahüratla karşılamıştır. 

Asilerin reisi eski Dahiliye Nazırı 
Etem Toto ölmüştür. 

Elza Niyegonun katili 
(BQ4 tarafı 1 incide) ı 

· fşte bu cinayetin faili olan ~s
man Ratip tedavi altında bulundugu 
Bakırköy Emrazı Akliye ha.~ta~a.~e 
sinde bir katil tarafından oldurul-

müştür. 

Cinayet nasıl oldu? 
Osman Ratıp diğer azgın olmı. 

yan delilerle birlikte müessese yo~~
nun tamiratında çalışmaktadır. Dun 
akşam saat on yediye doğru yanında 
iki deli ile yol üzerinde ilerlerken 
birkaç adım geri kalarak yolun ke
narına abdeııt bozmıya durmuştur. 
Bu sırada arkasından yavaş yavaş 
gelen bir deli, gömleği altında sakla
dığı tabancasını çekmiş, abdest boz
makta olan Osman Ratibin Üzerine 
doğru ate~ etmiye başlamıştrr. Os
man Ratıp kurşunlardan ikisinin vü 
cuduna saplandığını anlayınca geri 
dönmüs kedisine ateş eden deliye: 

- "'Dur! Atma diye yalvarmış· 
tır .. 

Tabanca sesleri üzerine Osman 
Ratibin iki arkadaşı i1e yol üzerin· 
de bulunan diğer deliler ve muhafız. 
ları hemen yerlere yatmışlardır. Kur 
şunları sıkan deli Osman Ratıbın 
yalvarmasına ehemmiyet vermemiş, 
tabancasındaki yedi kurşunu bir 
hamlede boşaltmış, Osman Ratıbı 
cansız olarak yere sermiştir. 

Katil bundan sonra cinayet ye
rinden ayrılmış, hastahaneye yaklaş 
tığı zaman elindeki tabancasını bir 
teneke altına saklamış, elini kolunu 
sallıyarak koğuşuna girmiştir. 

Katil uzaklaştıktan sonra deli· 
ler ve hastabakıcıları yerlerinçien 
kalkarak Osman Ratıbın yanma gel 
mişler, öldüğünü gördi.ikten sonr~ 
müessesenin nöbetçi dokturuna cı· 
nayeti haber vermişlerdir. 

J{ntil kim ? 
Yakanın kahramanı Hüseyin 

isminde bir arnavuttur. Beş sene 
evvel bir ermeniyi öldürmüş, tıbbı 
adlide müşahede altına alındıktan 
sonra T arnnaya teşhisi konularak 
emrazı akliye müessesesinde teda\•İ 
altına almmı~tır. 

Katil Hüseyin sorguya çekilince 
cinayetten haberi olmadığını söyle
mi~. bunun üzerine keyfiyetten Ba
kırköy jandarma kumandanlığı ve 
nöbetçi müddeiumumisi haberdar 
edilmiştir. 

Katil Hi.iReyin ikinci sorgusun<la 
cinayeti itiraf edNek şöyle demiştir: 

"- Osman Ratıp senelerdenbe. 

sıraya göre mevki almış olan ecnebi 
gemileri, bu devletlere aiddir : 

Amerika, Fransa, Arjantin, Sov 
yet Rusya, Almanya, Yunanistan, 
Felemank, Japonya, lsveç, Danimar 
ka, F enlandiya, Küba, Portekiz, Ro
manya, Türkiye, Lehistan, Estonya. 

Kralın yatı, ecnebi harp gemile
rinin önünden geçecektir • 

ri benimle alay etmekte, hakarette 
bulunmaktadır. Gece gündüz rahat 
yüzü vermiyor, ben yanından geçer 
ken boğazındaki gıcıkları üstüste te 
mizliyor yani benimle adamakıllı eğ. 
leniyordu. Evvela bu huydan vaz
geçmesini rica ettim. A1dış etınedi. 

Tehdit ettim, döğüştük. Gene vaz· 
geçmedi. Nihayet hakaret ve nİs· 
betleri canıma tak dedi. Ben de çek· 
tim vurdum!,, 

Deli tabancayı nereden buldu? 
Gece gündüz nezaret altında bu 

lundurulan bir delinin yedi kurşun-
lu tabancayı nereden 1r,1ablleceği 
cidden merak ediJeceK bir şeydir. 

Nitekim müddeiumumi ile jandar· 

ma kumandanı da bunu merak edip 
deli katile şu suali sormuşlardır: 

- Tabancayı kimden aldın? 
Katil buna da soğuk kanlılıkla 

şu cevabı vermiştir: 

"- Geçen sene hava almak Ü· 
zere müessese civarında dola,ıyor· 

dum. Otlar araaında ayağıma sert 
bir cisim çarptı. Eğilip baktım. Ka-
ğıda sarılı bir tabanca idi bu .. Aldım, 
gömleğimin altında sakladım. Gene 
kağıda sarıp toprakların al tına göm· 

di.im. Arasrra gidip yokluyordum. 
Osman Ratibi öldürmeğe karar ve· 

rince tabancaya kurşunları doldur
dum, vurdum .... , 

:Maktul Osman Ra tip kimdir ? 
Maktul Oı;man Ratip yazımızın ba

şında da söyledifimiz gibi on sene evvel 
Elza Niycgo isminde bir yahudi kızını 
öldürmüştı.i. 

Esbak Hicaz valilerinden Ahmet Ra· 
tip paşanın oğlu olan Osman Ratip ba. 
bası tarafından İngiltere ve Fransada 

tahsile gönderilmişti. !ngiltcrede iken 
bir İngiliz krzı ile evlenmiş, sonra bunu 

bırakıp Fransaya geçr.ıiş, haylaz oldu. 
ğundan tahsilini bitiremeyip !stanbula 
dönmüştür. 

İstanbulda da bir zengin kızla evlenmiş, 
Fakat kocasının sefahat ve kumarma 

tahammiil edemiyen kadın Amerikaya 
kaçmıştrr. 

Osman Ratip babası 324 senesinde 
ölünce büyük bir servete varis olmuı. 
Galata ve Beyo~lundaki han, hamam, 
apartıman evleri satıp kumarla ve i<ski 
ile yemiştir. 

Osman Ratip Al:ıfülhamidin hünkar 
yaverliğini yapmış, kendisine o 2'Ciman 
bahriye miralayı rütbesi bol keseden 
verilmişti. 

Osman Ratip 927 senesinde Büyük• 
adada otururken lzak Niyego isminde 
bir yahudi ailesile tanışmış .. bu ailenin 

evine girip çıkarken ailenin 18 yaşında. 
ki genç ve güzel kızı Elza Niyegoya 
aş:k olmuştur. 

Osman Ratip kızı kısa bir zam:m son
ra ailesinden istemiş, yahudi aile kabul 
etmemişlerdit • 

A.tet rejiminin btltun "enaatıne rağmen ilk meyince aile!! za 
~~·~b ~ w~ö~d~le~..:::::.:==.. __________ ~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ <:ı&nımırıa. milletin ezı;:-ln ve bitkin .! 
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fuihi macera ve aşk romanı - 71- Yazan: (Vi - Nu) 

Bir Maltah asker, ihtiyar bir müslüman kadınını 
bir hamlede öldürdü. Lakin onun güzel 

ve nefis kızını esir aldı, bileğinden 
yakalayıp sürükledi 

Geçen laaımlarm hülilaıı 
SünbüZ a§a öldüriilmek üzeredir. 
ÇünJ..ii korsanlar gemilerimi:i ih4. 
ta etti. Bizimkiler de Sünbül ağayı 
bu felakete müsebbib diye zincirle
diler. Son dakiktul.a ö'ldUrecekler. 
Yalnız 'ben ve diğer birkaç sadık 
adamı, onun bu. son daki1oada yanın. 
da fakat göz Jı.apisi altında bulunu
yoruz. Bu mrada müthiş bir muha
-rebe GereyQn ediyor. Sünbill. benim 
kendi.!ini kaÇtrm.amı istiyor. 

• • • 
Dedim ki: 
- A efendim... Eğer siz söyleme. 

miş bile olsaydmır., bunu • ben yapa
caktnn. Zira, Osmanı kendi oğlum bi
liyorum ... 

- .Allah razı olsun senden ... 
- Bu hiasim sizin duanızı kazan. 

mak için değildir. Ona bakacağım. 
Ona her yerde müf id olacağım. Peşin
den asla aynlmıyacağım. Fakat size 
:manevi bir borç ödemek kııygusile de. 
ğil. Sırf hissiyatım bu merkezde ol. 
duğu için ... Size manevi borcumu öde. 
mck içinse söylediğiniz gibi kaçıraca
ğım sizi... 

- Peki, peki... Haydi bakalım ... 
Muharebe alevleniyor. Pek az zamanı
mız kaldı. Lakırdı ile oyalanmryaJım. 
Senden ~ok memnunum. Hem kendi 
milletine karşı bir kötülük yapmış de. 
ğilsin, hem de bana kal'§ı pek iyi dav
randm. Allah muinin ofsun. İyi adam. 
sın, Mustafa... Kurtulamazsam bile 
hakkım sana tekrar tekrar helll ol. 
sun ... Bu işin mükatatını da dünyada 
göre~eksin. 

- Esaret şeklinde mi? _ diye acı 
acı yüzüne baktrın. 

- Esarette sıkıntı çekmek şöyle 
dursun. bilikis paşa ı:ibi yaşıvacak
sııı . 

- Ne şekilde. 
- Onun blsımmı ben sana verdim. 
-? 
- Tılsım Osmandır. Sen Osmandan 

ayrılmadıkça ikbal de senden ayrılmı
yacaktır. 

Bu söz'erin manasını sonradan an. 
lad•m. Esasen o dakikada manalar ü
zerinde ince eleyip sık dokumanın 
imkanı yoktu. Muharebe alabildiğine 
ilerliyor. Hıristiyanlar, öteki gemiye 
rampa etmişlerdi bile... Zaten daha 
evvelce, güvertedeki silahşorlarımızı 
mermiler mahvettikleri için, şimdi, 
göğüs göğüse muharebede de muvaf. 
fakıyet kazanıyorlardı. 

İhtiyarlan, ağır yaralıları, işe ya. 
ramazları habire kılıçtan geçiriyor. 
lardı. Onları beslemek külfetinden 
kurtuluyorlardı. Güzel, genç delikanlı
ları ve kadmaln ise yakalayıp yaka
layıp bağlıyorlardı. 

· Zavallı kadınlar çığlıklar koparıyor. 
lardı. 

- Ah ... Gfıvur eline düştük! ... Ga
vur eline düştük ... Ölseydik daha iyi 
idi. ... diye inliyorladı. 

Birdenbire tepem attı. 
MUsIUman kadını! 
Hıristiyan erkeklerinin kucağında .. 
Gerçi, saray içinde yaşadığım müd. 

detçe nice nice rezaletlere şahit ol. 
muş, bizce malfım ahlak telakkilerinin 
hiçe sayıldığını görmüştüm. Lakin, 
zavallı müslüman kadınlarının böyle 
bağıra bağıra, isyan ede ede hıristi
yan erkeklerine nasip oluşu pek fena
ma gitti. Bahusus, gözümün önünde 
bir manzara cereyan etti. 

Bir Maltalı, bir kocakarıya çaldı 
satırı... Onun yanındaki güzel, nefis 
bir kııı bileğinden çekip götürdü. 

Herhalde onu hizmet halayığı ola. 
"3k almıyordu belli... Çünkü kocaka
rı pek de ihtiyar olmadığı için hizme. 
ti o daha iyi görürdü. 

Bir an, nefretle, gayzla Sünbül ağa_ 
ya döndUm. Bütün bu felak3tlcrin se. 

bcbi o değil miydi? ... Hem de bile bi
le, istiye ıstiye onları yapmıştı. 

Fakat yine göz göze geldik. Yalva
rır gibi bana bakarak kalbimi yumu. 
şattı. 

Bir göz işaretiyle: 
- Gitt Git! çabuk ... - diyordu .• 

Son dakikalarımı yaşıyorum. Ben sa. 
na böyle mi yar oldumdu? 

O sırada, bir düşman güllesi de bi. 
zim bindiğimiz geminin direğine isa
bet etti. Hıristiyanlar, ne olur ne ol
maz diye, bizim güverteye endaht eL 
miyorlardı. Çünkü orada kendi adam. 
ları da vardı. Fakat muhariplerin ma
neviyatını bozmak için, babafingoyu 
d·;\·irmişlerdi i~te ... 

Sünbül ağanın deminki sözleri ku. 
laklarımda çınladı: Milletime zarar 
vermeden velinimetime hizmet için! 

Sevgilinizin kaç tel 
saçı var? 

B IR kadının ha§mda kaç saç var 
dır~ Bunu merak etseniz bile 

oturup saymanıza tabii imkan yok. 
Fakat endişe etmeyin Amerika "a
lim,, leri bu hususta tetkiklerde bu
lunmu~lar ve kadın saçları hakkında 
§U malumatı ne.,retmişlerdir: 

Sanşmlann sac miktan vasati : 
f 40- f 60 bin arası; esmerle tin: 80· 
126 bin; kızıl saçlıların: 25-55 bin .. 

Diğer taraf.tan, kızıl saçlar ekse
riya daha kalın olduğu için, diğerle-
rinden bol ve gür gibi görünüyor. 

Sovyetlerde nüfus 
siyaseli 

ı 

B lRKAÇ Avrupa memleketin-
de olduğu gibi Rusyada da 

doğum nisbetinin azalmasından en
dişe duyulmaktadır. Sovyet hüku· 

meti aile bağlarını kuvvetleştirmek 
için lazım gelen tedbirlere baş vur

duktan başka çocuk bakımı yükünü 
büsbütün anne ve babaların umuz
larma yükletmemek için geniş faa
liyetlerde bulunmaktadır. Gördiiğü-

nüz fotoğraf Leningrad Şehri Jine
koloji enstitüsünde devlet tarafın-

dan bakılan yavruların ne sıhhi şe· 
rait altında büyütülmekte olduğunu 

göstermektedir. Yüzünde operatör 
maskesi bulunan bu hastabakıcı 

hemşire, çocukları ziyaret için gd· 
miş olan anne ve babalara mahsus 

intizar salonuna götürmektedir. 
Rusyada biitün gebe kadınlar 

hükumet belediye hastahaneleriyle 
kliniklerinde bedava muayene ve te-
davi edildikleri gibi doğumlarınr dcı 
buralarda gene bedava ıyaparlar ve 
çocuklarını bakım müesseselerine 
bırakırlar. Çalışmakta olan gebe 

Ben, bu işin içinde cidden bitaraf 
kalmalıydım. Düşündüm ki, Sünbül, 
yapacağı mel'anetleri zaten benim 
dahlim olmadan yapmıştı. Bundan 
sonra ölmüş, ölmemiş bizim millete 
bir faydası yoktu. Onu öldürmek sırf 
bir inti)rnm fikrinden ibaret olurdu. 

- Kurtuslun varsın: . diye düşün
düm. 

Hemen, butün süratimle, geminin 
içine daldım. Orada koridorlar geçtim. 
Anbarlardnn anbarlara atladım. Mer
divenlerden inip çıktım . Nihayet Sün. 
bili ağanın yanında bulunduğu deliğe 
yaklaştım. 

Bir de kerpeten tedarik etmiştim. 
Elimle işaret ettim. Zaten Sünbül 

tetikteydi. Zincirinin kilidini delikten 
aşağı uzattı. 

(Devamı var) 

insan kuvvelile 
iş/iyen tayyare 

E CER verilen raporlar doğru 
ise, insan hülyalarından biri 

daha tahakkuk etmiş bulunmakta

dır. Bu da insan kuvvetiyle işliyen 
bir tayyaredir. Fotoğrafını gördüğü

nüz ayyare İtalyan hava binbaşısı 
Vitorio Bononir tarafından ınşa 

edilmiştir. Bunun pervanesi tayya

recinin ayakları tarafıdnan bisiklet 

mekanizması gibi işletilen bir tertip

le çalı~maktadır. 125 İngiliz lirasına 
(bizim paramı::..~=ı 780 liraya} mal 

olan tayyarenin bütiin ağırlığı da 

95 kilodur. 

"7 abuttan dışarı!,, 
Tanınmış İ

talyan yazıcıla -
rmdan Stella Vi • 
telleçinin yazdı
ğr en son eserin 
adı "tabutumdan 
dışarı., dır. Haki
katen de muhar
rir ikinci hayatı 
na tabuttan cıka
rak haşlamıştır. 

Ancak dört 
aylık bir kız iken 
bütün görün iiş 
bakımından öl -

düğü anlaşılmış ve mezara götü 
rülmek üzere bir tabuta konmuştu. 

Bahası tabutu musalla taşma ka 

dar bizzat taşımak için ısrar etmişti. 

Kilisede dar bir dönemeçten dö
nerken, tabut taş parmaklığa çarp

mış, yere düşmüş ve içinden cılız bir 

haykırma sesi işitilmişti. Derhal ta· 

butun kapağı açılını~ ve bu kaza ço

cuğun hayatını kurtarmıştı 

bir anaya doğuma üç ay kala, maaşı 

kesilmemek ve üç aylığı peşitı veril

mek şartiyle izin verilmektedir. 
Bu tedbirler sayesinde doğum 

adedinin artmakta olduğu resmen 
bildirilmektedir. 

Yazanlar: l çeaterton - 2 Sayera - 3 Agata KrlaU - 4, VUıı Klrotta - ti. Vaytçörç -
6. Henri Ved - i!f, C. O. H. ve il KQI - ıı Mllvard Kennedi - 9, Con Royd - ıo Roııald 
Aknok.s - ıı. Edgar Jepson - 12. Klemans Dan - 13. Aotonl Berkcley. 

Çeviren: fa. Tefrika numarası - 48 -

O zamana kadar hiç sesini çıkarma- l 
mış olan müdür sordu: 

- Rac, silahı buldunuz mu' 
- Hayır. 

-Ya! ... 
- Fakat bunu buldum. 
Rac cebinden bir kağıt çıkardı. Kağı

dın içinde, ince, uzun ve oldukça küf
lenmiş bir Norveç bıçağı vardı. Bu bı
çak papazın çocuklarının kaybolan bı

çağıydı. Polis müdürü, bıçağı aldı: 
- Demek silahı bulmu§sunuz ı 
- Hayır. 

Muavin müdahale etti. Rac bu ceva-
bını izaha vakit bulamadı: 

- Nerede Quldunuz? 
- Papazın bahçesinde. 
- Oralda olduğunu nereden biliyor-

dunuz? 

Dün gece güzel bir mehtap vardı. 
- Orada olduğunu nereden bildiği

nizi söylemediniz? 
- Söyliyeyim. Cinayet taammüden 

mi yapılmıştı yoksa bir tehevvür netice 
si mi? Bunu ..tesbit etmek istedim. Bir 
çok sebeblerden dolayı cinayetin taam
müden yapıldığını zannetmiyorum. Bu 
noktayı tesbit etmem lhımdır. Eğer 

Valter amirali öldürmek istiyorduysa, 
muhakkak bıçağı yanma alacaktı. Aksi 
takdirde, sadece sandalın ipini kesmek 
için aldıysa, herhalde bıçağı, bahçede 
bırakacaktı, bunu da sandalın fırlatmak 
suretile yapabilirdi. Bu bakımdan ara
dım ve buldum. 

Müdür tekrar etti: 
- Lakin benim sorduğum, cinayeti 

işlemiş olan silahtı. 
Rac gene doğrudan doğruya cevap 

vermedi. 

- Bunu da buldum. 
Diye cebinden bir başka kağıt ve ka

~ıttan bir ba~ka bıçak çıkardı. Lakin bu 
alelade bir bıçaktı. Müfettiş, onu mü
düre uzatırken: 

- üzerinde, ıdedi, pumak izi yok. 
- Bunu nerede buldunuz? 
- Valeryan gülleri arasında. Sir Vil-

frit Denninin bahçesinde. 
- Sir Denninin bahçesinde mi? 
- Evet. Bakınız anlatayım. 
Rac amiralin sandalının içinde çiçeği 

nasıl bulduğunu, anlattı ve: 
- Tıpkı peri masallarında olduğu 

gibi, bu meselede mütemadiyen yeni iz
lerle karşılaşıyoruz. Ben <le bu izi takip 
ede ede Sir Denninin bahçesine gittim 
ve orada bu bıçağı buldum. Fakat bu 
bıçak ta cinayetin işlendiği bıçak değil. 
Üzerinde kan lekesi yok. Sadece küf
lenmi§. Asıl aradığımız bıçak herhalde 
nehire atılmış olsa gerek. 

- Bu gülü oraya kim bıraktı zanne
diyorsunuz? 

- Valter: 
- O halde artık onu tevkif etmek 

sırası gelmiştir. 
Polis müdürü bu sözleri söyliyerek 

ayağa kalktı. Lakin Rac: 
- Kendisi, d~i. saat 11,30 da ~ura

ya gelecek. Ona mühim bir malumat 
vereceğimi söyledim. 

- Acaba gelir mi? 
- Gelmezse bile bir tehlike yok. 

Appleton onu nezaret altında bulundu-. 
ruyor. 

Muavin müdahale etti: 
- Merak etmeyiniz. Kaçamaz. Başka 

bir malümat istiyorsanız sorunuz, söy
liyeyim. 

- Amiralin cebindeki gazetenin ne· 
reden geldiğini öğrendiniz JTli? 

- Hayır. Fakat herhalde amiral ga
zeteyi Vinmutta bir yerden, mesela 
Lort Marshall otelinden almı§ olsa 
gerek. Hem bunun pek ehemmiyeti yok. 

6 d'' - O halde otele giden amiral mi}~ ı. 
- Öyle zannediyorum. Müdür mua-

vini bu fikirde değil ama. artık amiralin 
Vinmuta gittiği sabit oldu. Neyse. de
vam edelim. Amiral otele gitti. Herhal
de Hollandi görmek, belki de alıp, gide· 
ceği vere beraber götürmek istiyorou. 
Fakat kapıcı ona Hollandın yattrğını 
söyleyince, vazgeçti, bir şey uyıiurup 

döndü. 
- Peki, . sandalda bulunan amiralin 

anahtarı? 

- Kendi düşürmÜ§ olacak. Muhak
kak ki en basit bir şeye harikulade bir 
mana vermek lazım değil ya? 

Müdür muavininin yüzü kıpkırmızı 

oldu. O derecede ki polis müdürü mü· 
dahale etmek mecburiyetinde kaldı ve 
mevzuu değiştir: 

- Madam Muntun ölümü hakkında 
yeni bir ıey var mı? 

- De:liğim gibi, müsbet bir şey, bir 
delil yok. fakat eğer sizi alakadar eder· 
se, ne düşündüğümü söyliyebilirim. 

- Söyleyiniz bakalım. 

- Eğer bu ölüm bir cinayetae, f(>yle 
olmuştur. Madam Munt bir sürü ran· 
devu veriyor. Zira sinirleri bozulmuı· 
tur. Bütün bHdiklerini anlatacaktır. E
sasen Holland ile karısı bir takım ıey· 

ler biliyorlar. Papazın ne dereceye ka· 
dar malümat sahibi olduğunu bilmiyo
rum ama. o da bir şeyler biliyor, ıru:ıda111 
Muntun söyliyeceği sözler muhakkak 

ki birisinin aleyhine olacaktır. Hadiseyi 
haber alıyor, ve madam Muntu sustur· 
mak is;in o da papazın evine gidiyor. 
Bu her kimse, kadın onu, daha papa%In 
evine gitmeden içeri almıştır. Ve be-

nim geldiğimi görünce, adanı, eline biça 
ğı alıp onu tehdit ediyor, ağzını açacak 
olursa öldüreceğini söylüyor. Ka:lın su· 
ııuyor, benim s;alılıklar arasına saklan· 
dığımı görüyorlar. Sonra Holland ile 
kansı geliyorlar. Adam gene tehdit edi· 
yor. Kapıyı açtırmıyor. Hollantlar bah· 
çeyc dönüyorlar. lçerde adam ile ma· 
dam Munt ayni vaziyeti muhafaza edi· 
yorlar. ikisinin de sinirleri gerilmittir. 
Adanı bıçağı daima elinde kadının göğ· 
sünde dayalı tutuyor. Sonra, bıçağı ka· 
dının ellerine veriyor, ve o, kadının elle
rini tutuyor. Kadın korlçudan yan ölü 
vaziyettedir. ~rıısındal:inin her teyi 
göze aldığını anlıyor, ve susuyor. Bu 
arada Hollant ile karısı kapıya geliyor
lar. Adam onların sesini, içeri girdikleri 
ni duyunca, kapıyı iyi kapayamadığınt 
itiverince açıldığım anlıyor. Karı koca 
yaklaşıyorlar. Neredeyse bulundukları 
odaya gelecekler. Biran i_sinde karannı 
vermek mecburiyetindedir. Ne yapacalc. 
kendi hayatını mı (cıda edecek yoksa 
bir başkasınınkini mi? Bu arada, o, tarn 
Madam Muntun arkasındadır, ve onun 

ellerini tutmaktadır. Kadının ellerinde 
de bıs;ak var, kalbine dayalıdır. Adam. 
kararını veriyor, bir hamlede, bıçağı, 
kadına, kendi kendine aaplatıyor. Ka
dın bağırıyor. Adam bırakıp kapının ar 
kasına koşuyor. Holland ile kartSl içeri 
giriyorlar. Madam Holland koşa kota 

kaçıyor. HoUand biran kalıyor, sonra 
karısını takip ediyor. Ben de o aralık 
koşarak gelmekteyim. Katilin, tuvalete 
gidebilmek için, bir iki dakikası vardır. 
ve oraya gid'\'or. Lakin, çıkamaz. Mu· 
hakkak görülecektir. En iyi yapılacak 

şey beklemek, yol serbest olur olmat. 
bahçeye çıkmak, o zaman, hızlı hızı! 
yürüyerek. sanki yeni geliyormuı cibi 
eve dönmek. Ve b~nce, katil böyle hare 
ket etmiştir. . 

Rac sözlerini bitirdi. Derin bir ıükut 
oldu. Biraz sonra. Rac muavine sordu: 

- Affedersiniz, katili hangimiz wr· 
kif cde;eğiz? 

Muavin cevap verdi: 
- Siz, zira bu işte en faal rolü ait 

oynadınız. Eğer müdür de müsaade c· 
derse .. 

Muavinin bu hakşinas sözleri, müdii· 
rü memnun etmişti: 

- Tab:i, dedi, 'tabii. Rac hakikaten 
s;ok iyi çalıştı. 

Rac kızararak teşekkür etti. Saate 
baktr. Saat nercıde ise ı 1,30 oluyordll· 

- Bekliyelim, dedi, aı kaldı. 
Fazla beklemediler. Kap,ı vuruldLl· 

içeri bir polis girdi: 
- Graham isimli bir gazeteci gehnif· 

Mister Racı görmek istiyormuş. 
Dedi. Poliı müdürü, gelenin içeri a· 

lnımasını söyledi. Valter içeri girdi. O· 
dadakileri gülümsiyerek selamlıyara1': 

- Mister Rac. dedi, beni çağırtmıtp' 
mz. Mühim bir havadis verecekmit1i• 
niz, nedir? 

Müfettiş gülümsedi; 
- Hakikaten mühim, dedi, şiındi 

birisini tevkif edeceğim. 
Valter hayretle sordu: 
- Birini mi tevkif edeceksiniz? :Aaıi· 

ralin cinayeti işi is;in mi?. 
- Hem onun is;in, hem de baıka bit 

şey için. 
(Devamı var) 
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----------- · ·~ .. -- eden ycı ı: verilmiştir .. Bu vaziyet dahi. 
ilmit ediyorum. Çünkü siz:.iı: y;.ı~.:ınıdma !inde yapılacak bir iş kalmamıştır. Sa· 
imkan yoktur. Binaenaleyh si.mı scıdık. niyen. ba~ka bir yerde saklanınrştır ... 
ve sizi seven nişanlınız olarak kalıyo- şu halde her y~ri aramam lazım: S~.lı-
rum. sen. bunu gösteren kağıtlar, şu bır tur. 

Luici Kapello. ş \ ld ı ü anlayamadığım kağıtlardır.. u .1.a. e. 
"Kont dö Vobrün., ' bunları okuyup tercüme decek b,rıc:ıııı 
Kollin Kol, bütün bu tafsilatı batrza. · ararnaltyım .. Ve tabii bu vaziyt>t daht 

una hakketmek istiyormuş gibi, bu mck 
l lı'nde bu define benden çalınacaktır! •. 

tubu birkaç defa okudu. Gözlerinde ç.ı • Gayet tabii olarak. bunu terc.iı.'me e.dc· 
gm bir sevinç vardı,. şakakları bulTUTla- 1 

C
ek olan adam bana hakikat? soy emıye. 

lı bir ate§ i~inde yanıyordu. Düşünme- ı k 
C
ek ve defineyi gidip kendisi bu aca • 

ğe başladı: ı ı tır .. Doi\'rıısu bu aptallığı yapmam ... 
- Bir ıdefine ! .. Müthiş bir define·." d .. 

Bir müddet ıdaha derin detin uşun-
Acaba ne kadar? .. Yüz bin altın? •. Bır 
milyon?? .. Belki de fazla! .. Eğer bunla· dü ve nihayet kararını verdi: 
nn nerede sakh olduğunu gösteren ka- - En iyisi gidip peder Parfe G..ılara 
frdı bulsam, bütün bunlar bana ait ola· müracaat etmektir. Bu adamcaf,ız hem 
bilir!.. bana yapmam icap ettiğini söyler, hem 

Çehresi takalhis etti, ve acı bir iztı· de günah işledimse onu da çıkartır. 
rapla mınldandı: Kağıtları tekrar kutuya yerl~~ş.tir~~ ve 

- Ne aptahm ben! .. Mektup bun~a.n r;ıhibe göstcrmeğe karar verdıgı kagıt. 
on yedi sene evvel yazılmışı •. Kim bılır tarı da bir kenara ayırmağa başladı. 
bu define §İmdi nerede? Tam bu sırada omuzunun üzerinden 

Fakat her şeye rağmen, ümidini ~es. bir el kağrtları çekti ve aynı zamanda 
mck istemiyordu. Ve muhayyilesi mute- kulağında idam hükmünün i~f~.zı cs~a-
madiyen ralı•ıyordu. nda çalınan trampet giirültuıu şcklın· 

ss SJ b~d 
- Fakat pek de belli oımaı:, di·y·e de uğuldayan. bir ses agır 

1
: • 

mmldandr. Şu Kont dö Vobrüıı, sevgılı· _Ah sefil kadın 1 Alsak köpek! .nı. 
h halde tmen 1·cap eden bir insana hıya· 

ainin ani red cevabı üzerine er maye c ·b· 

d t 
~ d'' . . du ! iki t dip satman yetişmiyormuş gı ı, 

011 unu aramagr uşı.. •• mıyor .. w ııe e h 1 

niıanlı Pardayanr ve ıdefiııesini ararnagıı şimdi de onu soyuyorsun a ... 
vakit bulmadan ölmüşlerdi!.. Tabii ı.. Dehtet içinde gözleri fırlayacakm~ş 
Muhakkak öyle! .. Aramalı!.. gibi bir hal alan Kollin Kol, boguk bır 

Kağıtları yeniden birer birer kar~§· sesle inledi: 
tırdr. Fakat definenin saklanmış oJdugu _ Yarabbim! Biraz evvelki delikan· 

Yeri gösteren bir §ey bulamadı. Jı .. Bu defa artı~ mahvoldum.· . 
Yalnız, ecnebi lisanlarda yazıldıgı Filhakika. bu yiğit Jandı. Dclıkan~ı · 

için bir tiirlü anlayamadığı bazı kağıtl~.r eve döndüğü sırada Brrtiyi~ pencereı;ı. 
vardır ki bunları kenara koydu ve ıclu· . ~.1na kadar açık oldugunu hay· 

ııın ag .. 
§Ündii. retle görmüt ve içeride nele.r cer cyan 

F 'bt' 1 An· h J b l - akat mektup gayet sarı ır ... ,wini anlayarak der a, ıraz evve 
e k . E la bu • ettıg . • . • 

a il~ ihtimal görüyorum: vve •. girdiği yerlerden tekrar ıçerıye gırmı§ 
lrA;:;.~'-- • - •-··- ...... ,,.ıuıt da ıca 
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-
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- Ne tatlı musiki! .. Cennetteki me

leklerin sesi de böylc olsa gerek! •. Yüz. 
BeşyÜE ... Bin lira! .. Daha da var! •. A
man yarabbim! İki bin lira! .. 

Yatağına koştu, paraları şelalelcr 
§~_klindc oraya döktü. Koııçinidcıı bu· 
Y~k bir 'lıstalıkla kopardığı altın kesesi 
nı de oraya bo~alttı. Çılgın bir sevinç 
ve saadetle bu altın yığınını seyretti . 
Sonra biı den bire: 

- Herhalde, kö~eye bucaba yuvarlan 
mış olanları ela varı 

Diye nıınldandı ve yerlere eğilerek 
hütiin mobilyeleı i itmeğe ve ht'r altın 
bulıışıtnda sevinç nidaları çıkarmağa 
başladı. Ayııi zamanda mütemadiyen 
Bcrtiyi de •düşünüyordu, 

- Kral., oıııı ne olduğunu öğrt'nmek 
istiyccektir. Mösyö Fukeyi göriip onun 
nerede oldugunu söylemem, hiç olm;ız. 
sa onu kaçıranın kim olduğunıı haber 
vermem la;ı:ım .. Herhalde bu m.ı 1 üınat 

ve ir:ahatım için bana gene on bin lira 
• 1 F.~ b vcrır ... ..vet ama unları nasıl öğ-

renm,.!i?. Eğer. Karkan adındaki o deli 

kanlı benı i!Örmc~c gelirse, onu söylet· 
nıcııini bilİıim ya! .• 

fştc tam bu srıadayclı ki Jaıı lir.erine 
at lmrştr. Bıı tafsilatı ]andan dinledigi
ıniz için, buna tekrrır avdet ctmeğe lü
zunı yoktur. 

Jan gittikten sonra. kaduı, uzun müd 
det yerde kalarak deh§et içinde titredi 
ve hir ı;evkitabiiyle pek fazla sıkılmış o· 
lan boğaıııu ogıdu. Biraz sakinleşince 
de, arağa kalktı Herkesin rahat rahat 

~i:ip çıktığı kapıyı tekrar kapıyarak mı-
1ıldandı: 

- Yarın buraya hakiki demir çubuk
J;ır koyduracak, üurinc de iki kat, sağ
lam çerçeveler koyduracağını. 

Kendisini emniyette hissı:-tmediki için! 

çabucak alınları topladı ve ihtimamla 1 

büyük bir sandığın ıdibine yerleştirdi. 

Bu işi bitirdikten sonra tekrar düıün. 
meğe başladı: 

-Bertiyi kimin kiıçrrdığını öğı en dik 
farzcdelim .. Çok iyi.. Fakat asıl karlı 

olan şey, onun kim olduğunu, nt'redcn 
geldiğini, ne istediğini öğrenmek ve bu 
kadar büyiık bir ihtimamla gizlediği do
guşundaki esrann içine nüfuz etmektir. 
Bu kolay bir it·· Kifıtlarrnı ve belki de 
servetini ihtiva eden küçük kutuyu nere 
de sakladığını biliyorum!.. Evet ama, 
bu genç kızın kağıtlarını · karıştırmak 

günah değil midir? 

Biru dü~ündü ve eabahr muhaffcfc. ve 
maı:eret bulmakta katiyen gecikmedi. 

- Beni bu harekete ııevkcıden amil 
merak değildir. Bu sadece krala hizmet 
etmek arzusundan ileri gelmckteıiir. 

Tab:i bir mükafat mukabilinde, günah· 

larımt çıkartmak ve tavsiyelerinden itı. 
tifarle etmek Üz;er~, müracaat ettiğim 

peder Par{e Gulara, Sir Fukenin teklif· 
lerini kabul etmenin bir günah sayılıp 
sayılmayacağını sorduğum zaman, mu
kaddes peder bana fU cevabı Vt'tdi: 

"Kral, tanrınm yeryüzündeki mümes. 
ailidir. Krala hiı:met etmek. tanrıya hir
mct demektir. Bundan başka tanrının 

naı:arrnda matliıp olan şey hareketin 
kendisi değil fakat maksattır, binaen· 

aleyh ben yine krala hizmette bulundu. 
ğum için, giinah işlemi§ olmuyorum. 

Kollin Kol böylece giıya vi:danını 

müsterih ettikten sonra Ust kata çıktı, 
Yanmakta olan bir şamdanı ve duvarda 

asıh duran bir sürü anahtarı alarak .. 
genç kızın, kralı kabul etmiş olduğu 
küçük salona girdi ve köşede duran bir 
dolaba yakla§tı. Anahtarı soktu, çekme· 

ceyi çekti v:: oradan güzel ve küçük bir 
kutu ç1kardı. Sonra odaya .döndü, pen
cereye doğru bir masa itti ve sert bir 
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--·~----------------------------------j11tle kutunun isindeki feyleri muanm 
üzerine döktü. 

Yüzünde acı bir inkiaan hayalin ifa. 
deai belirdi. Kutunun içinde para yoktu. 
Yalnız bir ıilril kağıt ve Jaymetlb ma· 
deni küçük bir kutu vardı. 

Kutuyu alarak salladı n içinde bir 
fCYler bulunduğunu anladı. Çabucak 
açarak bof&lttı. Burada urılmıt bir 1c4. 
lıt ve kutudan daha kı.1 metaiz demir bir 
yüzük vardı. Yüzüğü büyük bir iatih.. 
k.ırla yerine koydu ve kağıdı açtt. Bu

ndaki yuılar ecnebi bir lilanla yazıl. 
mııtı. Bunu anlamayacağını görerek onu 
da yüzüilhı yanına koydu, kutuy:ı kıpa. 

m ft ne yaptrimm pek de farkında oı
rudan, etekliğinin ıeniı cebine yerle§
tirdi. 

Bu ilk 'hamledek: -··"han hayalden 
mütevellit bir teesailrle, klğıtları kırıt
tırmağı koyuldu. Bunların içinden en 
büyügünü aldı. Bu Fransızca yazılıydı. 
Bunu büyük bir dikkatle, ağır ağır ve 

müpulatla okudu. Çünkü pek de llim 
defildi. Fakat ne de 0111 battan •taft 
okumaaf ve anlamafı muvaffak oldu. 

Ba. Blant dö Sojinin, doğacak knı 

için Y•muı olduğu, acı ve feci 'mactra. 
aydı. Bu macera Kollinl son derece ali
kackt etti ve dü§ündürdil. 

- Demek mamet Bertiyin adı dö 
Sojidir .• Şart da emlaki var •. Kralm da 
kızıdır!.. Kral bunu biliyor muydu? .. 
Belki efft, belki de bayır_ Muhakkak 
olatı bir teY varsa o da, annesini pek 

fena bir vaziyette mahvtttijidjr. Bu çok 
mühim bir aırdırJ.. Böyle bir arla inun 
müthit bir servet 'kazanabilir .. Yahut da 
mükemmel bir dar ağacı .. Amml.. Sör 
le bir qe girifmeden evvel bir hayli dö
fÜDmek Jtznn .. Veyahut lda hiç clü§iin. 
~k daha hayırlı ohtt1 ... Fakat. ma
dem ki BertiY. OUl1 lmıdır, bau tiyle 

&eliyor ki, krıl onun nerede bulunduiu· 
nu öirenmek iıtiyecektir. Vaki& bu da. 
ha az karlı bir ittir ama, hiç olmanı 
kelleyi kaybetmek tehlikeai yok. 

Kiiıdı tekrar bükerek kutuya yerle§• 
tirdi ve ıelifi cilzel diierlerine bıkma· 
ia baıladı. 

Yine ecnebi li-- · 7~-hrut 1rUıt1ır. 
Sonra, ona mütlıiJ bir heyecan verdiden 
ve gözlerini fal taı ııibi açtıran Fran• 
ıızca yazılı diier bir kiirt daha. 

Mumlar artık eridiği için, mektubu 
iyice okuyamıyordu. Bafb bir mum 
bulmak için etrafını balcınm&ğa batla· 
dı ve o zaman ıünetin iyice dotduiunu 
ve ziyanın pancurlann arasından odaya 
sızdığını gördü. Ayıp kalktı, pencere
yi ardına kadar açtı ve sonra yerine 
dönerek titrek ellerile mektubu aJch ve 
tekrar büyiik bir dikıktJe okudu. 

ı 599 tarihli olan bu mektup Ber
tiyin annesine hitaben yurlmf!tJ "' iJte, 
Kollin Kole müthit bir heyecan veren 
parçalar: 

•- Sevgilim ıbe birçol: defalar. Şö
ntye dö Pardayan adındı, aşil bir er
kekten bahıetmittim. 

Biliyonunaz ki o benim düşınanımdı, 
beni yaraladı.. Ve aonrı bir kardet ~bi 
tedai etti. 

Diğer taraftan hükümdanm Prenses 
Faustayı karşı bededifim derin ve lıür 
metkir udakatimi de biliyonunuz. 

Pardayan tarafmdın matlöp edilen 
Fauıta ftaJyaya ıitti. Fakat, k::ndiaine 
&aii! 1" •te hi r.met edenleri mülif&tlan· 

dırmıdan &itmek istemedi. itte bu ali• 
c:enap:.!:1 -: rı sayesindedir ki, ai.:P t.ga. 

etti etmek ve tiri 8"18ek ıaedetiM ıııil 
olaalam. Bojinin yımnda1dVotwiin ara
zisini satın alabiWim. 

Bu iyilikleri yap.ısı olan prenHR ta• 

d!lratım 80DRZa.. Diler Umftn"" 
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ve1t alicenap bir diipunım. tonrı da me.,Jrı fiile koymaaaydı, belki dt ona 
çok savdilim l»ir dosturn oları Paı-da,... pek Yakından çocuiu iade etmek fına. 
Da clerin bakikt ltir hürmet ve sadakatım tını bulacaktım. Çünkü bu iı bıkkındı 
•udır. bir ip ucu ele ceçirdim. 

Ve itte timdi her imine kartı kaJ. Bundan bir müddet evvel Parİ.ite, 
bf- ·~ki muJaabbetYI Ndaakti ilbat ede- Saetta adile maruf ıeraeri, adi ve en 
ecir bir frnat bulu7orum. b.yığı itltti görtn b!r Flerınsatı tınr-

Kendi evim .. emniyette ıörmedijim dım. Bu •dam Mdenae prensn P'auıt .. 
İÇİD sUe Cönderiijiıa bu CYrak namiiı. ys rDfithit bir kin baJiyorc!u ve bu 
nah.i bir kıymeti haizdir. Çilnkü buolu 14hm annesmden alıeatı intikını ço. 
premea Fauatunı akıl ve laayaJe sel- cu1rtın •11111fa ka4ir btr ıefilclir. 
miyecek zeqinlikte bir dciineyi ulda Belki Ylrulıyorum. Fakat beı ıeyı 
dılr tll'atqİz yeri ıöttumektedir. rıfmen ısrarlı dtitUnüyoruaı ki eier o 
SevıiU bülriimdarua Fauata artık yı· zaman bu lef il herif nezaret altında bu

tımıyor. 0 katledildi. Ş.haı için •yanut lundurulaydı 5ocutu bulmak kabil ola. 
olduiu bu defintyi. P.arı:!ıyanda.ı ola cıktı. Maatteesılif Mirtiı birçok .arııtır
,.,.4,tlunı lmakh. Fauatınm ıadık cari- malırdın ıonra, .zehir içerek beni ıör• 
yeıi Mirtla. bu çoc:ucı annelik etmeje mele &elmiıti. 

başlamrıtı. Fıbt lteyltıı !.. Çocu1c kı· Çocuk kıyboldufundan, anoeaile Mir. 
çmldr. tiı de öldüklerinden bu klfıtlar aıyet 

Mirtiı benim Fausuya olan ur11lmu tabii olarak babaaı Şövalye dö Parda· 
11dalraa.ri Mfıyordu . ..,... r3rmek Un· yanı aittir. Bu ı~n her türlü tqeb
rc Vohriine rtMI Ye bana bu bitmedifim büslere kartı oiJunun bu ıervnini mil. 
çocu ~ dtfiM Mkkmdt maHlmıt wr· dafaa edecetinden arre kadar fGphem 
eli. 8a evraka da hine ~-net etti. Dl- yolrtUT • 

fer tanıta. P'nManm amanmı d6r Binaenaleyh bunJan, ona tnlim ede-
~ ıa11dte haleflefiaiıı. bu ilefia'Ti ele ıe- celrtim, fakat bulamab. 
çirmek iıteııliklftial de llıber wriL Şimdi made!n ki artık bunların tSele-

.Mirtri.aı 'Jl'ı1ı1ta.ya iraqı ibmet de. rini biliyornnuz, bunu bilytik l>fr ihti. 
recaine Yaran lrir adabti vmC. Oa\1111 mamla müahrı ..S.Cepnift eminim. 
la 1'eraber ölmek iMedi. F.alrat 1alD bu Bilhana ki, baa!ar bybo1VR ben kea. 
aırıda ç~ •otdU .. .mk bdan sırf 
GIW büyütmek içia J81'MIP rui oldu. dimi lekelenmq farndecqim. Bu ıe-
Bu sadık Ye cWdm yiktdr nahhı k8dm refıiliği iae aneQ aftimle M~liad 

bitiyorıuınu... 
Fıuıtaya olan muhabbet ve pereat.iti ~ 
cuğa kAl'fl da bealiyordu.. Ve bu ~ocu- Bundan 90ftra defineden bUIOlmadı
ğu ondan çaldılar. MjıtH bu mikhit iı için Ko11ini ıllltadar etmiyeı, 8flka
dube üzerine artık yıpmalc iatemedi. M bU1 ttfemıat )'Ulhydı. llektup tir• 
r·ndlıinf HlôrJedi. Ben1ı- e\ ·:ııde 61. le biti1ordu: 
aü ,.. ben cSc oııu Uyılr oldutu veçlıfle ••ff er ıeye ratmen, ihtimam, u4üat 
ıaatlUn!Gm. ve •Jk 11yninde, Iİıi birdenbire, lııiitiiD 

• imnif edllemes bir feltkettir. & ilmitterimi btmq ol4afum bu birl.
~ nvaDr bdm. ırtuabmda mtite"2· • mulen vazıe~iren ve ıthebini bir ttirlli 
Ut e • fl8I fll'o)eyi ba 1rdar pbuk u1amadıfım mecburiyeti yeaecıllmt 
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siderir. Hiçllir zmoarı. H •üıhil ....ıaeai J'Gktur. Şeker haıtalığı 
olan1s bile .W.ilirl•. lllDE ve BARSAK!.ARI ALIŞTIR· 
MAZ. lçı1meai latif. Tesiri kolay ve mülayimdir. 

Y eriDi hiçbir ...w..il miiıtabzar tutunu. 
lılAZON isim HOROS markaama adrat. l>eposa: Muon 

w .._ Ecza depoıu lıtanbul Yeni poıt.Jaane arbsmcla No. 47 

UğiftMm: 
Devlet Demiryolları ve Limanlar. 
işletme lJmum idaresi ilanları 

Beyoflunda Balıkpuarmda Dudu- Muhammen bedeli H21 1 2 lira olan muhtelif şekil ve eb'atta 2430 adet 
Iar 10kajuıda 10 No. lu kaup Niko. lamba m•ki"'m 27.5.1937 perşembe günü saat 10 da Haydarpaşa.da gar binası 
nwı dWtJrtnmda iken elyevm ikamet. dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile aatınalmacaktır. 
,ahı meçhul bulunan Vaail'e: Bu ite girmek iatiyenlerin 106 lira 62 kuruşluk muvakkat teminat verme. 

Un tUccan Ali Fuad tarafmdıan L lerl ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme giinU saatine kadar ko. 
R & D y O S l N B • A LA B - leyhlnlze açılan KadıköyUnde ZUhtO.- milyona mllracaatlan limndır. Bu işe ait şartnameJer komiıyonda para.sız 

.., 8 E Y O C L U pqa )(. Fener S. eski 11 ve 11 ve ye- olarak dqıtılmaktadır. (2191 l 

!aT.ursVL: 
1 maa eorcua tac ni 34 ve 36 ve 38 ve •O N. lu bmtL ı---------------------------ıuo pWtla dan.I maaUml ll,80 çor nu.. Mll&I • ::. m....ıms raldl nm izaleyi mıyuu talebi davasına dair 

lllaıbelerl Blref '8ftk tarafladaD 20 Sadi ve ıt IDaJlll TQrqe Ulnen tebll~ta rafmen ademi icabe-
~ tantmdall TQrk mU81ldal ve = tum ve leD mi 61- ti-'- Ur.erine h&kkmır.da gıyap kara. lııelk IU1alan 20,ao Ömer Rlu t.araınıd&D dardDll- Top • Bat UU1 ·--u· 
1ıa1ıca llDJln 20,41 Safiye ve arkad•flan ta. ,........ " Kral n verilmit ve mllpm keffi ;,ay._ 
l'allDda TUrlc mu.ilmi ve halk prlalan, 117m1 ı _,.. tao ..,_ tlreD1 IJpdan ehlivukuf bil8edarlann adet 
tat a.ıan 21,15 orkutra 22,15 ajana ve bona 

1 
;9 ~ .. ~ ve hlwleri niabetlnde tefrik ve ~ 

laaberım ve ertem &11DUn Procramı 22,ao 11s•• ••• .t1av .......... - t mev.ıdl 
P11kJa IOlolar, opera ve operet parçaları 2S !::.~ 11 m&Jl8 mmt. simi bulunmamıı ve aem ve 
-. r-;,.. Jcra1mlD t&C sif ile eekline göre altı bin lira kı~et 
:vlYANA: r..- 1 :11..,.,....mı. ıt maym takdir edilmi§ olduğundan bahl6le 

11.11 prkılar 'H poera parçalan 18.45 ko- mınl ıumı: !ngUte namınıza gıyab kararının yirmi gün 
llQfma 11,0CS piyano kouerl 21,05 Kopenhag. ıt ~-............. Altmcı müddetle tebli~i ile muhakemenin 11· dan D&Jden: l'enn1 haberler ve A.lre 20,30 M&AJll'.I 1 tlGIDDl ""'""ıı:.-.. ti ki k 
karo komert 21,05 Kopenhqd&D naklen: "' tlC ıtrme torenl 6-937 cuma günü saat 10 a tali L 
A"fnlpa koDlerl 22,05 etıenceıı mulkl 22,45 oorcua JılaJUrka rarlqtJnlmıf olduğundan tarihi teb-
ll'!lnoton, b&berler ve ...ıre 23,23 orkutra ypa ı ,...- oarcaa tac liğdeıı itibaren yirmi gUn içinde mu. 

......_ ı Kral ~ .-idi mmı. amelltı vakıaya itiraz eylemez ve 
llllR.UN: IOllSI ~ --- .,. yevmi muayyende muhakemede bila. ll,G5 pl)'UC> koUerl 11,05 IJ'&IDofOD 20,0G ....._.. ..... -· 
aeı..u ...ıar JronMl'I 20,45 ctmtın aJdalerl, us-.....,. ... 11 •ittir aale veya tarafmtzdan mUAddak ve. 
laaberter 21,21 dam mmDml 28,05 havalar, ~ULUA• 1 

PtCIF Jflltl8ıns klletname ile bir vekil göndermek ıu-
laa!ıorıer, llJ>OI' 23.M etlenceU konaer. r~Jll : :.-;:.. ....,_. ıra.. retile hazır bulunml"anız ve gıyab 
Pl:.şTE: t• ,.,_. ~ AJtm mun.fmı mahkeme veznesine tediye ıuo cubucl takımı 19.20konuıma11 .. 4o 1 •• ,., ...-.... ı• Allı eyleme---:- muhakemeye kabul olun flllt Jcomert 20"06 konteram 21,05 Kopen- fASS ...._._... -· ~ 

o habe ..,..--- cıuaaplJatlan mnra"•~•• gı'bl 1ıa1mm dermeyan .___ mJden: Avrupa kouerl 22,1 r- aa BallU!.- Jrm1 C&" -,,--e...._ kabul tmi 
ı_., ıramotcm, b&va 23,10 Gitara koneeri 1 xacu s- ettifl vakıaları ikrar ve e f 
-.ıo edebi )'&)'Dl 24,25 ç1Drene orkutruı A_, F DtlJ lraıp addolunacafı H. u. M. K. mevadı mah 
ı,10 baberler. ~ ı Mk sDDetL IUAlma tevfikan ve tebliğ makamına 
~katra kouerl 1t,50 konferamı :!!. ....,., a6Jr1ISI atlller.IGIDde- ..kaim olmak Uzere illn olunur. 
20,ıo muallel 20,43 koaferana 21,03 Kopen-~ 1 

OllDI' ldPID (8523} 
...._.naklen: AYJ"Upa komerl 22,10 Rum• 1 5 T A N 1 U L 
llıtalan. b&berler, 9POI' n 8a1re 22,50 pce 1 PC8 ,...- Vallllltft l ™bÜİ Levazım Amirliği 
lreuer't 21.ııo aJmınca ve tıUm haberler ,_.. Wll .,. .Ja119t. Rbl. Satmalma Komllyonu llAnlan 
2t - b&berler. • ~ -

LONDRA: dı.I t1a • t111 DD • idareleri ı.tanbul levazım imlrlifi-
11.0& oocuklann zamam 11,0& orc kon.eerl 1 ....- lılllılll1I- ne ballı mlleeaesat için 65.000 adet 

ıt,11 ortcestra kouerl 20,05 b&berler, bava. llllAL _.. dnUl ed!JW limon 2 llazlran 1937 Çarpmba gi1. 
.. la!re 20.!5 rramotoa 21,0G Kopenh&Jd&n ı ~_,. "P9PO -. --• 115 de Tophanede satınalma !\aklen: Avrupa komert 22,03 muaDdU pıyeııı ASAS (~' __ 

• '!3,M haberler, hava, 11pe>r, 1r.onuJID• 23,30 1 1 UDCU ..ıcmL KallnlD&D komJlyonunda açık elmlltme ile alma-
4aı!• orkestrası 24.U hava, haberler ve ..ıre ar,.,..• ıat.JdUt U. Yılmu caktır. Tabm1ıı bedeli 1787 buçuk 1i. 
24,41 ırramofon. BAUl ı JIWDYll&r ""8 n4Jr. tık teminatı 13' lfra • kwtrf-
~ARf!ll CP. T. T.l: (Dtld JCeill&Hıq) ~ • ., 0 Y tur. 

lT.U .- ,,. erkMtra 1rcıuer1 ı9.oıs °" K AD • bortlak Şartnameıll komiayonda görllleblllr. 
ltoı.err 11.35 haberler 20,0I prJaJAr ıo,20 ı palrODUID. KOC&lll ı.tek1ilerln belli saatte kanun! veaikL 
?tamnr11ft. ba-n. haberler 210ll ettencell ye- _... O S K O D A R JarlvJe beraber komiaıyona gelmeleri. 
hı :M.35 plye123.U haberler, gramofon. ha- ı ~OY ,,. (448) (2758) 

.... uıa BAKIRa 
Nöbetçi eczahaneler lllL'l1YADI • Brodvaf melodi 

a.. ÜfUD ,elırlD mUhtellf .emtıerlnde nıı. • T • • k 
betı;a Olu ecsaneler fUDl&rdır: v enı ur 
~=tınc:-~:ıc~an), Be~ı: Mus·ıki Yayım 

(0..0), KOçQkpuard& (Yorrl), .ıay.. 1 ..... 
<8Umıet Atıamaz), fehremlDIDde (N~ - l•fllM .... 
'-'*>. JCan&1lmı1lkte <Kem&J>. aamatf&da Kuru uınuz üyeleriilin m ~ 
rı.om.,, feUadebefmd& <laıall :;· Kul'Ulll buJunmalan dolayllfyle 
~ <Sartm>, "•n;: ~yde ~ mı tafl~tıda eberiyet olmadı· 
~ <AbdWkadlr), ır ıenel tOplantmm 22-S-937 cumar· 
~ dbeUDdeJdler: ~ Ü ... t 14 e ~ 
ı.tı1'W caddealnde '(KaDSUk). Bo.tanba- tC81 Pil ..... tkir arbdaflarm na• 

tdareleri tatanbul levazım imirliği
ne Wlı mOereaat için 500 bin adet 
yumurta zr mayıs 937 perşembe ~il 
..,.ı 15 de Tophanede satmalma ko
mfl10Dunda kapalı zarfla eksiltmesi 
,_,.ııcaktu'· Tahmin bedeli 7500 li
ra41r. tık teminatı f562 i1ra 15() kunıe. 
tar. ~ komlaYoDda ıtirllle
blllr. flteldllerln kanuni Veelkalarlle 
beraber teklif mektuplarım ihale .... 
tinden bir uat evvel komisyona ver

ll8da <ltlmat), aaıatad& KahJDudlye t;: ı bi1Gın°1 ~ rica olunur. 

-.. <!met>. T&Julmde <N.-e • zır bu ,u;:·~--_!:H!:-~H!:.2~~ .. !kaan~~~-==:;:=::--------"911de Kartalut caddMIDde (Necdet), Ka- I ~ 

~.-sa cvuı0. Bukayde· <Barlıutl. •barlret Merkez Bankası 

meleri. ('48) (26l58) 

Ttlrklye Ca ,.,,.,,7 vaziyeti 
16/&/t~ P.A91P' 

- LI ... 1 
Lira 

}\KTIF .... 
&illa .. 1ıı11apmm lı.t&Ul1 ..._..._ .... . . . u--. . . • 
> P ZS 'I •Mllll?lııılllın. 

............. • • 
lldlJM.....,: 
A.dP .. tnlralldto • • • • 
B ..... • • • " • • ' 

,.. .......... •ı -...... . . __. ... ..-..... 
.... ?ıllııl .,........_, _,.Ol ... F 1 .. 1 ... ...... 
-. .... 'lk.,.r UIU'ıf 7.1....... • ............ ..... 
..... tMYal kalla ...... S.4Jl.29 ... - ...... 
... o .. .,... ... ..,.......,.. 

._.. .. ,... .. borChl ~·- .... ...... • - • • _..:_ .. ........ ~.... .,._ -----
ı::--~..:~-----t. 1 ...... --- ......... _, ... - - .... IJW _...,.. --- _... ........ ........ ' 

.:: .. 158.7 1 • 

........ ...... ....... .... - - .4.117- 14.IJ.378.la&- ............. . 

2.105.172. 
4.518.007. 7( 

158.7&583-

13J372.4ı7-

ı4U'J8. •»-
19J)00.000-

15.000.ooo-

6.8'll. J80. IO 

1ı.ooo.ooo- 178.378 136. -
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ıstanbuı Beledi esi ilanları 
Tramvay dıt bpıJ&nnı hareket halinde daima bpab bulundunmğa 

ve kondoktörlerin mecbur tutulduklanna dair itt!baz olunan belediye 
•ıaiıya yazılmıttır. İlin olunur. 
B~e Tenbilai: 

vatman 
tenbihi 

Tramvaylann hareketleri eın&ıında vatman ve kondoktörler tuamvaylann 
kapılarını kapalı bulundurmağa m~chıwforlar. (B.) (2853) 

Ehliyetıiz kimselerle çoculdann kayık ve sandal kullanmalan ve bunlara ki· 
ra ile kayık ve undal verilmesi yasaktır. Belediye zabitaaı talimatnamesinin bu 
huıuıtaki memnuiyeti mutazammın olarak defittirilen 204 üncü madeıi qafıva 
yazılınıttır. İlln olunur. 

Madde:20ıt 
(Herhanp bir makatla oluna oı.un umumi mkil vaııtaaı ol&n sandal ve 

kayıklarm içinde aandalcw bulunmadıkça ehliyetnameyi haiz olmıyanlua kira
Janmaır memnudur. 

Muayyen iablelenle yolcu tqımalc üzere kayık veya sandal kuJWımak iıti· 
yenlerin 18 1lfllU bitirmit olmalan yüzme bilmeleri ve ehliyet ve bedeni kudret 
veıikaarm bala olmaJan mecburidir. Bu ıeraiti haiz olmıyanlara ehliyet vesika· 
11 verilemez. (B.) (2852) 

Şehir 19ftcle etekle nakliyat yasaktır. Bu yasak Beyoflu ve Eminönü bele
diye ıubeleri çevresinde 1 Ağuıtoı 193i den itibaren ve diier mmtakalarda da 
ı Şubat 1938 den itibaren tatbik edilecektir. Bu huıuıtaki Umumi meclia ka· 
ran qajıya yuı1mıttır. llin olunur. 

FIKRA: 
(Beyoilu, Bqiktaf, Emiııönil, Fatih ıubei idariyeleri ıur dabUindekf 1D1Dta· 

ka.lannda ve KadıWy ıubei idariyesinde Kurbaialıderenin prhinde epilD na· 
kil vaartau olarak kulllnılauıa memnudur. (B.) (2851 

Kendi kendine 1000 ketime ile 

lngllizce dersi 

A 

.. . ....... 

Re•lm: 15 
Hollday ın the Country 

( Kırda bir yaz taUll ) 

... 
•• 

-- ..... ,..,.. 1 .... 
....... 98111 tıedlJat. • 1-ı.o~ ..... ,..,,,_1 

-- - ..... .... ..,..., l .193.9t 
~.,. ....,.., ~- 784.15 Alm clltlller " aWaldt 1-A ıtable: bir aAır. 2 - Horseı: atlar. 3 - A cow: bir inek. • - A 'l'lııld '-*"- • • • ~ 4.WJ&78f!! 28J128. ~ llaldJlllrl • , • • • .DMT.77 22.507.~l.89 cowabed: bir wk GAın. :5-A lamb. bir kuztı. 6 -A calf: bir datea. 7 -~ ~· ~'.( 'J I -;;;, r , 1 e , , IOl.975.8'l7.8I A goat: bir keçi. 8 - A ıheep: bir koyun. 9 - Rigı: domuzlar. 10 - Tbe 

aty: domu: GAan. 11 - The Ewe: difi koyun, marya. 12 - The ıheep-
l =. -..::- rl Jlf!lJ'lllJ.41 fold: koyu•lan• bııl•llduğ• !l"T· 13 -The fowlbo._: idi.,..!.,.. 14 A 1 ı:::: - - _77 41.-711.11 coclı: blr Aoroz. 13-Heııa: tawklcır. 16- A duck: bir ıırıı.ıc. 17 _ A 

-... " trdmlat L 3.857~· - drake: bi1' erltıek 6rMk. 18 - A turkey: bir hindi. 19 - A gooae: bir ktUJ 
._ louı 20 - An apple: bir e1ına. 21- A pear: bir arm•t. 22 - Pluma: erikler. ~ ._-..._-... t 8f.4.f7.IO • •ı.... i ı.: la 2 Ra be ~ ;;;:_ -- l.T48. ı88.! Oılfl vııı 23 - cherr ea: -raz r. 4 - ap rries: ağaççilcği. 25 - Strawberries: 

... ~ ç~kler. 26 - Gooeeberries: frcnkü.:ümü. 27 - A traktor: bir traktör. 
ııJ111!313.lltl..!-__ ~~~_::_~~~-T~ellta==~~~~~::::=: _ _:28:_-_::.:A~m-o~to-r_van_:_b_ir_locı_m~y~on._:_~~~~~~~~....:....,_~~~~~~ 
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