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~ Yeni tefrikalarımız 

MASAL 
ÇOCUKLAR! 

_Ankara terııaslarında 

Bir nskeri tıı. talebc~inin de. 
rin aşkın ı nnlntan bu roman, 
Yılın en hissi, en sürüklc)ici 

Cseridlr. Perşembe günü Haber. 
de okumağa b~lıyacaksın ız. 

Nakleden: 

Muzaffer Esen 

Balkan antantının 
sağlamlığı bir kere 
daha tezahür etti. 

K a p 1 an Romanya Hariciye Nazın diyor ki : 
( 

193
8 Nobeı edebi\"tlt mükiırntını ka ,, B J k t f h 1 ~:.nan Anıerlkaı: lmdın ronınnr~~ 1 a an an an ının e emmiyetini E en ve Yugoslav 

urı ~~:~.:ca":ı'.~~~r ;:;r~~ .. ge~en~ desti arımızla beraber her tü rl Ü şeraitte teyide 
Ingılızceden çeviren: ~ - - _ _ _ 

lAHDET G")LTEKIN . karar 
ırkaç giine kadar 11rşm. vermişizdir. ,, J..,,.. başlıyomz. ~ 
~-~ 

Reisi ~ 
cumhurumuzun ı l 

Hataylılara 
selamı 

An karada 
Mühim nutuklar 

söylenildi , 
(Yazısı 5 incide). 

Alman Silezyasında 
Lehliler 
tazyik 
ediliyor 

Leh armaları ayaklar altına ahndı, 
Pilsudskinin resmi yırtlldı 

Oppeln, 11 (A.A.) - Alman 
Silezyasmdaki Ratibur şehri, dün 
Polonyalılar aleyhinde yapılan 

birtakım harekata sahne olmuş. 
tur. Bitler Jugend erkfuımdan 

elli kişiden ve Gestapo ajanla • 
rmdan bir grup, "Polonya yurdu,, 
binasını istila etmiştir. 

Bu bina Almar.yadaki Polonya 
lılar birliğinin mahalli bina.sıdll'. 
Binaya giren grup bu hareketle
rini muhik göstermek için Ber _ 
linden almış olduklarını söyle .. 
dikleri bir telgrafı göstermişler. 
dir. Bu telgraf binanın ·~itler 

Polonya armalarını ayak altma 
alıp ezmi~lerdir. Pilsudskinin 
portresini yntmışlardır. 

Polonya yurdunun işgali mü • 
nasebetile dün akşam Polonya • 
lılar aleyhiıide muazzam bir nU. 
mayiş yapılmıştır. Polonya. yur
du 35 senedenberi bu mmtakada. 
ki Polonyalıların kültür hayat "' 
larmm merkezi idi. 

Bugünkü saytmız 
" liataylılar müsterih olsun

lar, siyasi mesele de 
hallediliyor ,, 

ta İııkendenın, 12 - BUyUk Kunıl
b Ya i§tirak eden Hatay delegeleri 

~:Ya döndüler. Delegelerder. 
)' il~ lılursal verdiği b~
d. 'llatta Cumburrcisimizin Hatay 
d. tlegelcriyle bilhassa alakadar oL 
ı..11iunu bildirerek 1smet lnönUnün 
.ıı;encUs· 

B U gu •• n Jugend" lerince müsadere edil -
mesini amir hulunmaktadır. M"tl-
earnzlar bu tebliğatr yaptıktan 

Tayyare piyankosunda sonra Polonya federasyonunun 
t 

41<6 
Sayfadır 

evrakını müsadere etmişlerdir. 

Kazanan ş h. . . d k. h 1 numaralar e .. ır ıçın e ı a ır ar 
et .... ._ ıne eunları söylediğini ilave 
~tir: 

ile~- Hataya olen sevgimizi, ona 
to dar kıymet verdiğimizi görU-

~4 Uncu sayfamızda - SUratle kaldırılmalı 
Belediye tehlikeyi görerek bu işi 
halliçin bir komisyon teşkil effi l'Sunuz. Hata:rm idari işleri bit

~tir. Siyasi işini de bitiriyoruz. 

lea~Ylılara sellim söyleyiniz; müs
!ih olsunlar.,, 

lf nelıılcumhurun bu sözleri bütUıı 
d. atayda sonsuz bir sevinç uyan
ııın 

~· 

Reisi cumhur 
in önü 

Yalovada Otel Termalı 
gezdi 

. 

Yalova, 12 - Reisicumhurumuz Bar_e_m_p-ro-je-s-ini-n 
müzakeresine 

ı:ı b~gün başlanıyor 

-
- ~ 

• İsmet lnönil, dün saat 11,30 da O 
tel Termali gezmişlerdir. 1nönil 
burada Dahiliye Vekili, İstanbul va 
lisi ve diğer bazı zevatla 15 dakika 

lng:l'erede, Fransız ve lngiliz kıwuetlerinin bir harp tıukuımda miişle. 
rek çalışma:arı esaslarını görüşmüş olan Fransız orduları başkımıanda
nı general Gamelin l ngiltcrede Alderslıot askeri kararg<ihıtıda yeni 
tip bir mitralyöz ve tank ır,'::: 1 ·:ıı Jel J.:ik ecleıkrm ... 

roJenin çok tenkitle-

re an~2;:r.;~:ğı Çinliler Şanghayı 
letA.nkara, 11 (A.A.') - Mil 

ıııınMccıısı yarnı yeni barem ka- muhasaraya çal 1 ş 1 yor 
lır lflyihasını müzakereye baş-
t;ı acaktır. Mlizakerenin çok ha. 

le:ı:tu. olacağına, blrçoıt hatip· Şehrin garp hududunda mühim askeri 
lıt söz alarak projeyi mulıte -

~::·~~~:~cı::k t::~~tr~:·~:~.~: noktalar Japonlardan geri alındı 
ktadır Hong Kong, 11 (A.A.) - Çekla A . zam bir çevirme hareketl yapmakts. 

:rvteclis . mahafilinde bu i~in jansı bildiriyor: dırlar. Bu çe\·lrme hareketi Japonla. 
Doğu cephesinde faaliyette bulunan rm civar mahallelerle mUnakale ve 

.......__ ( Deı:amı 4 üncüde) Çin çeteleri şangbay etrafında mu:ız. muvasalO.larmı kesmeye matuftur. 
--~~~--~~~~~ 

Şımkingde birJ.J.aYôn bombardımanı 

Lunghdan Şanghaya. kadar Uangho. 
nun iki sahili Çinlilerin kontrolU aL 
tın dadır. 

Çinliler 4 Haziranda şanghay yak!. 
ninde Nanuel Maru isminaeki Japon 

gemisinin mUrcttebatını esir etmişler
dir. Çinliler Şanghaym batı kısmını 

Fıansız bölge.sinin cenubunda Nanyaç 

ş1.;hrine bağlıyan yol boyunca mUtead. 
dit stratejik noktalar işgal etmişler. 

<lir. 

Afyon satışı 

Hongkong, 11 (A.A.) - Çekla A. 
jansının Tientsinden aldığı haberlere 
&"öre I'eklndeki 23.23~ mafazadan 

126S l J aponlarm idhal ettikleri afyon. 
ları satmaktadırlar. Bu rakamda Ja. 
ponların tasvibine lisans almııı olan 
kontuvarlar dahil değildir. 

kadar görilşmüşlerdir. 

lngiliz 
hükümdarları 

Ruzvehi Londraya davet 
etmişler 

. 
-
l 

Paris, 12 (A.A.) - "Ce Soir, 
gazetesinin Nevyork muhabirin • 
(ien: Henüz teeyyüd etmemiş o 
lon haberlere göre İngiltere kra 
ve kraliçesi, Ruzvelti Londrayı zi· 
yarete davet etmiştir. 

Dahiliye ve Nafıa 
Vekilleri şehrimizde 

1 

' 

Birkaç gün evvel Yalovaya gi· 
de Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
\lali ve belediye reisi LUtfi Kırdar
la birlikte bu sabah şehrimize dö:ı 
müşlerdir • 

Nafıa V ekili General Ali Fuat 
Cebesoy bu sabah /\nkaradan 
gelmiştir. 

Çorlu ile Çerkesköy arasında 

Demiryolunu 
sel bastı 

Bu yüzden Avrupa 
trenleri gecikti 

(Yazısı 5 incide) 

ı l 

Dıırduldart sokağı berbat bir lıale getiren yük arabalamidan birkaçı .• 
-- l'azısı 4 üncüde 

ÇERÇEVE -
Suda Yüzen laterna 

Vaktile (Zurnalı nııurla.r) diye yazmı5hm, şimtll do (Suda yü. 

zen laterna) diye anlatıyorum. 
Şu, BoğRziçinin ruc~hur (Şirkctihayriye) Yapurlanndakl bopar. 

lörlü gramofon ze,·ksl:ı: li ğinden lllallah ! 
Boğaziçi gibi, en aziz mlsafl rl uzlet, en güzel sesi şırıltı, eıı 

manalı ra~ilııısı yosun kokusu, en hususi çizgbi alı,ab yalı endamın· 
tlan ibaret bir y<~rin e tetiğine, hiç bu de,· cüssrli k:ika.foni uyar mı '~ 
Bin hayat faciasına karı;ı, Boğ:ııdaki e' inin huzur lıarikadr arkasında. 
tllnlenmcğe çalı5an yorgun ba5, kulağına gaz hunisilc a,·az ayaz h:ıy· 

ı.,rıl<lığmı duyuyor. Olur kabalık mı bu'! 
1nsan ; ı•encerelcrdcn, kapılardan sızan bir piyano S<>slle, bir 5:ır

kı, bir radyo ahenp,lylc ba1.an mes'ut olur. 'Fakat Anadolu ,.e Rumeli 
kıyılan arasında, iki dağ du,·arma sıkışmış yankı bombalan patlatan 

bu seyyar 5amata da. nedir? 
Ayrıca, suda. yüzrn liıtemaların nağme üsfüyaoesindcn daha adi 

bir s~ programı hayal <'ılchilene aı:ıkolsun ! Ku5<]ili mamulatı turkçe 
tangolar mı isten.iniz; ingilizc<', fr:ınsızca, almanca, romC'a, sokak hıç
kırıklan mı dilcrslni:ı:; ka.ı;ab ha\"aS mı mı, Çarda51 mı, 1\laYi Tunayı nıı, 
Karmen.,itayı mı tl'rcih edersiniz, ne isterseniz! 

Sokaklara su yerine süprüntü sıkan müthiş bir nrözöz mıırtfetile, 
(Şirketihayriyc) ,·apurlarmın Ka\'akla.rdan Köprü baljma kadar ser

diği nadide halı işte bu! 
Suda. yilzen laternalar! 
Ya ses kutunuzun (]iiğme<ıht! ÇC\irin, 

dağıtıp huzur muhacerelinc çıka hm! 
yahut ~\inılzl huknnm 

Vecib Fazıl•'KISAKVREK 



hu7.ayır noktadan hücuma geçerek 
Nnclir N:ıdi, h:ırem k:ınunund:ı Baltık de' !etlerine gnrnnti \'erdi. Mnk 

diplom:ının es:ı telAkkl edilmesi fı. c;:ıd.n orlndaki zorlukları orttırm:ık 

7crine b:ızı muharrirlerin itirnzlnrı· ''e tnsn\'\'lır edilen itlifokı akim hı
na cc\'np yermeye ç:ılışıyor, N:ıdir rnkın:ıl: olılıısıınn hükmedilebilir. 
Nadiye göre, diploma esası yerinde· Ruslar im noktntla ısrar etlip ittifakı 
dir \'e lıu, nd:ırıı k:ıyırmn illetinin Ö· imzo etmezlerse Alnı:ınl:ırın tııznğın:ı 
hu z:ıyır nokl:ıcl:ııı hfırııın:ı geçerek dtı5ıııilş ,:e onlarn askeri mıırnffnki· 
cek ve hundan lı:ışko türlü alı yelten C\'\'CI diııloııı:ıtik bir ıııııv:ı!f:ı 
nac:ık tedhirlcrıl l'n d:ı ha :ız zararlı kiyeti kendi ellerile halışelnıiş olıı 

ol:ıcnklır. cak!:ırdır. 

'l'ENl S\8AH 
Hü eyin Cehit Yalçın, bugünldi 

yazısında Baltık de,·lctleri meselesi· 
nl bahse meYzııu yapmaktadır. Bu 
y:ızısında, Son·ellerln lngiliz - Fran· 
sız iltifokını henüz yapmamış olma· 
]arının sebelılni Prıl\dnııııı bir mnkn 
Je~lnden açıkça nnlnşıldığıııı, Ballık 

de\'letkri g.ıranti edilmeden \'e onla· 
rın bilararlıklnrını lıırnkmaclnn bu 
işin lıalledllmesi imkı1nıııı görmedi· 
{;ini f:ıknt bunun Sovyet Rmrn için 
siy:ıc;i bir lıeıinıet olabileceğini lşa· 

ret ederek lıiilu'ialen şöyle diyor: 
Jhıdutların yarısı garanti cdilmiş

ke'l ılircr yarısını da g:ıranli ettir· 
mck için hu ısrarın mıınnsı ne ola· 
bilir. 

B.ıllık dc\lelleri meselesinde, g:ırp 
öcnıc..1.rn~ilerile Rusya arasında ilıti· 

HH ı:ı l. t ı ı- ııı ı ı::urür görmez Almany:ı 

VAKiT 
Sııdri Ertem De,·let sermayesile i· 111 

!iyen müesseseler baremini lıa ' ileride As. dır. Meselcf şıı ~ördiiğüni4z alışap bina lstaııbıılun işlek caddeleıüıde'* 
me\'Zuu ynptı~ı hugünkü yıızısıııı l biri üzerindedir. Pldna nazaran açılacak bir yol üzerinde bulunmasıntJ 
lııılkın yü7.de 80 inin çiflci huluıııl ı ve bir tarafa )'aslanmı<: olmasına ralmen bir türlü yıkılıp yol açıla1'1tr su "e senelik kaz:ınçlarıııın ndoııı lı:ı ,, 

şına ayda 110 kuruş tuttuğu, içtim~ -=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m_a_k_ı_a_d_ır_·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-odalct rnevzııuhnhs ise bunları da -
lıesnlı:ı kalnrnk maaşları buna göre 
hesap etmek l:ir.ınıgeldiğini sö)liye· 
rl'k ~l.iyle db·or: 

"Knnun yapılırken nazarı itibara 
alınacak şey devlet \'e millet müesse
selerinın lıozulmadan, aksamadan, 
kendi hiinyesine uygun şekilleri ala· 
rak inkişaf timesin! temin etmelidir. 

Bunun için de de\'lct sınai ''e iç· 
timni rniiessc'iclerinln işletilmesi hu· 
susunu işin hünycsine terketmeli ''C 

kanun ıısr:arl lle az:ıml ücretleri la· 
yin etmelidir.,, 

' ' •· 1 ·n"ber:·_ 
· 1 ı 

Rasathanenin 
ıslahı 

Türkkuşu filosu Eminönü 
Halkevi binası 

Şehri mi ze ge 1 d i 19 Şubat bayramma 

yolunda feci 
Maarif bir teşkilat 
projesi hazırladı kadar tamamlanacak 

Edirneye hareket, saha köylüler Cumhuriyet Hnlk Partisi lstaıı-Maarif vekaleti İstanbul rasatha-
1 

ri 
bul vilayet heyetince HalkeV e Rami 

·bir. kaza oldu 
~~lb~inp;~~:~irh:~:ıi!~ışt;r~oj:. tarafından ekildigv i için tehir edildi inşaat vaziyetinin tamimi için yap: 

lan tetkikler sonunda yeni verile 
hususta yakında bir kanun layiha. Memleket turnesi irin Ankara· sürülerek bir tarla haline getiril· · ıı · .. tir 

"' kararların tatbıkatına gec; mı,. · sı meclise verilecektir. .dan hareket eden ı ı tayyarede:ı diği bildirilmektedir. İlk iş olarak inşa halinde bulunan 

Ani fren 
üstüne 

yapan 
düşen 

Bu sab:ıh Rami ile Topçular ara. 
ııncla bir amelenin feci ~ilde ölü· 
~---

Fırıncılar 
bakkallara 

ekmek 
vermiyorlar 

Belediye narhı yükselt
memek için itiraz etmiyor 

Fırıncılar, ekmek narhmm yük 
seltilmemesini temin etmek üze· 
re belediye tarafından yapılan mü 
dahal~ neticesinde, bakkal ve tab· 
lakarlara 20 para eksiğine ekmek 
satı~nı bugünden itibaren kesmiş
lerdir. 

Bu tcl:lbir, fırınların mühim bir 
ikısmının ekmek ıSatış şubelerine 

öe teşmil edilmiş ve bunlar kapan. 
mıştır. 

Maamafih bakkallar günlük 
müşteri!erini kaybetmemek için 
f ırmlardan aldık lan ekmekleri 
!l:arsız olarak dokuz buçuk kuru· 
p halka satmağa devam ettikle -
rinden fırıncıların karan ortalık-

ta umumi bir buhran vaziyeti hu-
11ule getirmemiştir. Ekmek satan 
tablakiirlar ise, halka veresiye e'k
ır.ek verdiklerinden fırıncıların 

kcndilerinltlen kestiği 20 paralık 

kan bu defa kendilerine bağlı o· 
fan müşterilerinclen isteyerek iş
lerine devama imkan bulmakta -
dırlar. 

Maafuafih ekmeğin böyle narh 
tan fazl:ıya satddığına dair bir 
şikayet vaki olursa, derhal alfık.:
Jılar h::k1:mda takibata girişilecek 
ve narhtan yüksek ekmek satışı 
yasak edilecektir. 

Zaten belediyenin müdahale -
rıinden maksat yeni mahsul zama
)a kadar ekmek fiyatının yük

st.:ltilmesine . me} dan vermemek
tir. 

Şehrimizde 783 fırın vardı:-, 

buna mukabil ekmek satan 4000 
bak'kal, 200 ekmek şubesi ve yüz· 
lerce seyyar t:ıtıcı vardır. Fırm

Jıirın ekmek satış şubelerinden he. 
düz açık kalanların lda bugünlerde 
islerini tasfiye ederek kapanacclt
Jarı sö,1eniyor. 

kamyondan başı 
bir amele öldü 

Teşkilat projesine göre rasatha- .. kk T" kk f'I d" B .. d d" lt'l k U mure ep ur U§U ı osu un ugun mey an uze ı ece vr Eminönü halkevi binasının ıkına 
ne heyet ve jeofizik olmak üzere saat 14,10 da Yeşilköye gelmiştir. tayyarelerin inmesine mani olacak ilzerinde tetkikler yapılmııJtır. Bil 
iki ıubeye ayrılmaktadır. Heyet şu ;r" kk .. v 1 · d k'ld 1 b .. ··k b' d d'I 

ur uıu ogretmen erın en şe ı e yapı an uyu ır uvar binanın inşaatı bılahare tevsi e 1 • 
besi heyet ve fiziki heyet namile ba• N • k l k f 

yar y Osman urı Baykalın ku- yı ı aca tır. miş, sonradan birçok zaruri masre 
mile neticelenen bir kamyon kazası ikiye, jeofizik. şubesi de -~elzele, mandasında ve baş öğretmen Sa. Edirneden sonra tekrar geri dö lar çıkmış olduğundan inşaat tah-
1 t mıknatıs, cazıbe, mcteoroloJı, yer b'h G"k • t' d 1 k "I k B a t · Adana M •r b' n ... o muş ur. .. .v, ı a o çenın nezare ın e o ara nu ere urs , zmır, • " sisatı bitmiş, ve bu suretle ına ... 
Şoför Şevketin idaresinde bulu· ve gok ~lektrigı kısunlarına tak - dün sabah saat 6,30 da Ankaradan zifon, Kayseri, yoluyla Ankaraya bu sene de ikmali imkanı kalına • 

nan kamyon içinde iki amele oldu- ~im edilmektedir. kalkan filo Eskişehirde yere in avdet edilecektir. mıştı. Halbuki ilk defa bu binannı 
ğu halde süratle giderken önüne ani Bunlardan bilhassa mıknatıs §U. I mişdir. Dün filonun ıehrimize gelme- temeli atrldığındanberi U(üncU se
olarak bir adam çıknu~tır. Şoför b~ine çok ehemmiyet verilmekte - Burada yemeklerini yiyen ha· sinden biraz sonra üç tayyarelik ne dolmak üzeredir. Bu vaziyet kat' 

birdenbire firen yapmış ve bu şid- dir. ı \'<:cılar Bilecik üzerinde yağışlı bir Türkkuşu ekibi şehir üzerinde şısında Cumhuriyet halk partiBI cd
detli sarsıntıdan kamyonda hulu. R~a~hane mUdUrlinün bl~ baş- ve fırtınalı olan havanın açmasını uçmuş ve gençliğe şu beyanname. miası dahilinde bir istikraz yapıla.. 
nan amele Hasan yerinden fırlıya· muavını bulunacak, diğer ikı şube- ' b~kliyerek hareketlerini bir müd - yi dağıtmıştır: rak bu büyük Halkevinin inıJaatınlll 
rak yol üzerine düşmüştür. Kafası de de birer muavin çalışacaktır. c.lct tehir etmişler ve saat ı 2,25 de "Liseliler ve lise mezunları 1 behemehal ikmallnc karar verilınif 
taşlara çarpan za\'allı amelenin ya· Rasathanedeki memurların maaşla- ):stanbula uçmuşlardır. ...~ .ı... '.r?rkkuıuna kotun 1 Ta'.nr.c: ~u- ve

1 
IŞe girişilmiştir. Eminönü halk:-

mna gidenler &dilfünü l~Uş(er- '"-arttJn-...tamr.ıı.s "'" ' : ıl"ilo, Yeıilköy hava istasyonu9. bayı ve Kuı öğretmenı olunuz. vi binası bu sene halltevlerirtltı ~ -

dir. Tahkikata başlanmı§tır. ~ ~- ( - - ··-ı <la, Ye~i.ij(öx m~i,{f.~ze J5y.~~~u Sı,ırd semalarının mUdafaası i~u. !!:at .:glinli olan 19 şubata yettştJrl-

Atatu .. rk bulvarı Yunan veliahdı Halis, T~ğmen Burhan, Devlet sizlerrgözlüyoruz.Hepinizekah· lece"lt've merasimle aÇ1~aa~ktır. -
Hava yollan umum müdürü Fer- ramanların kahramanı olmak yolu Kadıköyde inşaat faaliyetine b8' 

. . başlandı Yarın şehrimizde dört 1 ruh Şahinbaı, İstanbul Hava Ku- açrln:ıştır. Hava Ku~~u ve Türk !anan Halkevi 23~.000 liraya çık•.: 
Tanzim ışına t k I k rumu başkanı Rıza, Türkkuşu baş kuşu batkanlarına muracaatla ıe- caktır. Bu halke,•ınln tahsisatı a> 
Şehircilik mUteha.!SISI Prost ta - saa a aca kanı Sami, askeri ve sivil tayya. raiti öğrenebilirsiniz.,. rılmıştır. 

rafından tanzim ve nafia vekaletin Rumen kralı Karolün tahta çıkı- reciler ve kalabalık bir halk tara- Türkkuşu filosunun memleket Beyoğlunda da bir halkevi bina!' 
ce tasdik olunan İstanbul nazım pli ~ının yıldönümü merasiminde hazır fınd:ın karşılanmıştır. üzerindeki uçuşu takriben dört inşa edilmesine karar verjlmiJJtir· 
nma göre hazırlanan Atatürk köp- bulunan Yunan ve!iahdi prens Pol Tayyarecilerimiz karşılama bin kilometrelik olacaktır. Bu bina için münaslb bir ars:ı ara· 
rUsünün İstanbul cihetine dilşen A. ve maiyeti yarın saat 12 de Roman merasimin.den sonra hava müzesin Filoda Türkkuıunun yeti§tirdi. nırken bir taraftan da masraf kar
tatürk bulvarının açılması için Un- ya vapurile limanımıza gelecektir. ele hazırlanan büfeye götürülmüş ği bayanlardan Muzaffer, Sehavet, şılığı bulunmağa çalışılmaktadır. 
kapanı - Şehzadebaşı kısmı Uzcrin- ler ve ağırlanm!şlardır. Edibe, Naciye vazife almış bulu-
de yapılan pl!nlar Dahiliye Yekli- Vapur, burada dört saat kaldık. Filo bu sabah saat yedide memle· nuyorlar. Bu sabah 
!eti imar bürosunca kabul edil - tan sonra Pireye hareket edecektir. 

ket turuna devam etmek üzere tek 
gelen lngiliı 

miştir. Şimdi bu saha üzerinde is - Veliaht, vapurun burada kaldığı kı· 
rar Yeşifköyden hareket c:':iecek Beruta giden 

tayyarelerimiz 
tlml&k hazırlıklar. ve bulvarın mev sa müddet içinde §ehrimizi gezmek 

1 • ti. 
cut kısmmm tanzimi işine baş an - arzusu izhar ettiğinden kcndısine 

Fakat Edirneden gelen bir ba. 
mqlır. 

Atatürk bulvarı lstanbulun en 
geniş ve en büyük bulvarı olacak. 
tır .. Bu bulvar Yenikapı istasyo -
nundan bB.§lıyara.k Aksarayda Va -
ilde camii ve Pertevnlyal lisesi ö
nünden ŞehzadcbaJ!jı emniyet me -
murluğunun bulunduğu yere çıka -
cak ve oradan Unknpanına inecek, 
sonra Azapkapıdan Şişhaneye doğ
ru uzanacaktır. Bu büyük bulvarın 
Yenikapı istasyonundan Valide Ca
mii önUne kadar olan kLSmr evvelce 
açılıp ağnçlnn dik.ilmiştir. Vnlide. 
camii kö~esinden Pertevniyal lisesi 
yuknrsma kadar olan kısmı da a • 
çılmıŞ', fakat kaldırnnsız bırakıl -
mıştır. Burada birkaç evin istimla
kinden sonra yangın yeri sahası 

gelmekledlr. Bu buh•ann güzer -
gahmda ötedenberl inşaata müsan. 
de edilmediğinden yolun tanzimi ko 
lay olacaktır. Fakat Şchzadebnşın
dan Unkaııanma kadar olan kısmı
da istimlak edilecek çok bina var • 
dır. 

---o--

Eski Arnavutluk krahmn 
hemşiresi hasta 

tstanbulun bütün güzel tarafları ber bu harekete mani olmuştur. 
?Österilecektir. Bu haberde Edirne tayyare 

meydanının köylüler tarafından 
"Aris,, gemisi gitti 

1.imammızda bulunan "Aris,, Yu Bebek bahçesin-
nan mektep gemisi talebe \'e zabita de kavga 
m şerefine lstanbul Yunan konso· 

ıosu tarafından dün aksam Tarab- lk. k' · · k 1 'I 
yad=ıki Tokatliyan otelind~ bir çay 1 iŞi IS em 8 1 0 
ziyafeti verilmiştir. Ziyafette vilayet yaralandı 
ve lstanhul deniz kumandanlıbırı er· 'Diln Bebek bahçesinde Uç ki&i n-

:canı hazır bultmm~lardır. ·Y.unan rasında kanlı bir kavga olmuştur. 
~cmisi bu sabah saat dokuzda Ka- Kumkaprda oturan Artin oğlu 
ra':lrnizc çıkmı~tır. Keğorkla arkadaşı Dikran oğlu 

Tekrar Akdenize çıkacak ve ilk· Garbis ve Arapcmniinde oturan Av 
teşrine kadar Akdeniz turnesine de- mm oğlu Ya§Ova diln Be~k hah. 

vam edecektir. çcsine gitmişler, fakat bir iskemle 

Yeni tayyare ıstasyonunun 

açılma merasiminde 
bulunacaklar 

Berutta açıl:ıcak olan tayyare 
is~asyonu için yapılacak merasim. 
de hszır bulunmak üzere iki tay

yarcmlz dün şehrimizden Beruta 
hareket etmiştir. Bu tayyarelerle 
hava iıılcri müsteşarı Zeki Doğa i
le hava yollan umum müdürü Fer. 
ruh Şahinbaş ve yüksek rlltbcli bir 
kaç subay da Beruta gitm~lerdlr. 

--o--

Milli ReassUransm büyük 
hissedarlarmdan biri geldi 

Evkafta üç aylık 
maaş 

Vakıflar idaresinden mac..ş alnn 
mUtekaitltrle dul ve yolimlerln üç 
aylık maaşlarının tcvzüne bu gtin
öcn itibaren başlanmıgtır. Maaş 

te:ırziatı per§embe günU tamamla -

almak yüzünden kavgaya tutuşmuş Milli reassürans şirketinin hRml
lardır. Tabaklar, iskemleler kın!- llne yazılı hisse senetlerinin başlı
mış ve kavgacılardruı Keğork Ya- ca hamillerinden İsviçreli tanınmış 

şovayı başından ağırca yaralamı~- sigortacı Vust bu sabah ekspresle 
tır. Gnrbis de duda~mdna hafifçe , şehrimize gelmiş ve Sirkeci garm-

' 

nacaktır, 

yaralıdır. 1 da Milli ReaEstirans erkanı tara. 
Yaralı hastaneye kaldınlmış ve ı fından karşılanmııılır. Vwıt, şirke. 

zalıkikata başlanmıştır. ! tin hamiline yazılı hisse senetle-

lİ@ '~~@na mca irinden yUzde onuna sahih bulun -
n maktadır. 

H o ır S>I (% 

seyyahları _ 
Bu sabah İngiliz bandıralı A~ 

dor Star transatlantik vapurile U-- eı-
mammıza 316 lngiliz seyyahJ g 
miştir. Bunlar arasında Ingil~ 
nin bazı milyonerle.ri ve tanıntııJf 
şahsiyetleri de vardır. • 

Bugün şehrimizi gezecekler ve_:!. 
rın sabah Akdenize hareket ed~ 
lerdir. 

1 ngllterc dakikada bir ,... 
saport ,·eriyor. 

* 
Fransa Cezalr müstenıteke-

sinden daldkads ytroıl 
bin franklık nrldat alıyor. 

* 
Amerikada mağazadan rıııv 

ğazaya giden kadınlar dr 
ldkada otuz metre yol atıyorltl'• 

* 
K anadada bir claldbda ,_ 

bq bin sekiz ytlz Utre .tt 
istihsal edWyor. 

* 
Eski Arnavutluk kralı Zogonun 

Fransaya seyahati, geçerilerde Şişli 
Sıhhat yurdunda ameliyat olan hem 
~iresinin rahatsızlığı devam etmesir. 

" f ~dam ,, ar!1adaş1m1z den şimdilik tehir olur.ınu~ur. Has 
1k ':un ga .. t=:ri m:ı":.inc~inc nrız ta i~in Almanyadan beynelıni!el ta

olan bir saknt.! 'dnn dol:ıyı bugün nıruru5 profesör doktor Köfer çağrıl 

M ekslkada claldlreda lılr IO-
aan doğuyor. 

• 
A merlkada vasati 01.,._1; 

claldkada altı bin rııetre 
·.oıdl:6lbı lnp,at için elverl~ll oclOfl 

f _,.or. --~ 

0

"'ttifıı.r ~:ıatlndc b~::.mnnuştır. mı~tır. Doktorun muayenesi netice· 
t~fildmlıı laznngclcn tamiratı bu- sinde seyahat günü kararlaştınla
gün yaptırarak yarm çrkacalttır. caktır. 

•",,,WWWAA~- · ,, 
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Bohemya 
Moravya 

·Çeklerden ne suretle 
teorici edilecekmiş? 

ve 
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1
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Lı !"* te:: : ::: • _J --·=----------· 
~ata dair -
Şahadetname 

ve liyakat 

Çak vatanperverleri tarafından bUUJn müessese, 
atalye ve fabrikaıarda'<i amele era gizli bir emir 
verilmiş: "Mümkün olduilu kadar az çallşmızf,, 

lnaanlarm baklan hil&fına ilhak ; bir şekilde Prağ ıehrinde kaybol
edilmiş olan Bohemya ve Moravya ı makta imifler. Bu genç kızlardan 
da işler pek de Alman!ann istedik- bazılarının cesctleıi bulunmUf, bu 
leri kadar iyi gitmiyor. ı ;,ızların hepsi de Südetli yahut da 
Almanyanın bu husuetaki ı:i:ldct- S:::wa!:nu§lar. içlerinde bir tek Çek G E~EN gün ~1uhiddin Birgen li mürakabeeine rağmen Eabık Çek ol:.nı yokmuş. 

ille hır ~akalcsınde şahadetna· yadan gelen haberler, Polonya hu- Ü9llııcü hikaye: 
t~~esınden bahsetmiş; onu dutlarmı aşmaktadır. Çc:;o~lova!c or.-:usunun tesis 
ttne ım. Fakat Peya:ni Salanın İşte en son alman hab:rkrd::n etmiş oiduğu tahtaları petrol de
hıtr . 0 meseleye dair dünkü Cllm bir kaçı: pcları kapılarının sırrını Nazilu 
~'Yeı:.te y~z?ıklarını o: .. udum. O Çek - Slo,·akyaı.ın yeni hfım".si '.Ju::i::ne kaclar keşfedememiılerdir 
ili liöyledığı gibi ~ahadetnarne Baron Von Neurath oturmo.::ta o!- Eu kapıların açılıp kapannıaa 
li Jl, sahibinde muhakkak büyük bir duğu tarihi Hrandchin şatosunu aııi için bir takım tertibat mevcuttur 
•ir:a~ b.ulunduğunu i.;bat etmeme- olarak terkctmiş 'c şehrin mcrl:c- ki bu tertibatırı nasıl iıleyecei· 
İSbat hıld.ır: ~almz ~ahajetnamenin ?inde bir otelde yerleşmiştir. Almanlarca meçhuldür. Bu depo. 
ııı· ~ttıği bır şey vardır: Sahibi· Söylendiğine göre, ,atodaki o:la - ları meydana çıkarmak için çalııtr 

ll birtaıc Si tekin d ··1 . 1 ~ . . ım imtihanlardan geç· egı mış. rJ:-n Ç::k ameleleri bıyık altından 
tliıtuıçın gayret sarfetti~ini, çalış· Fakat daha iyi malfımat ah:n in- ;ülmctte.;;irler. Bunlardan kır: 
t • • şahsi deha'sı yoksa bile bir- .sanlann iddl~. ettiklerine göre de ild~i. Almanlar tarafından, icap et· 
ı. • ;· ,1 ~eyler öğrendiğini gösterir. Von Neuralh ın gece yarısı birden- -:_:;: gfo: çah§maclıkları için tevkif 
ı.1 _c::: tir liyakat. mükifatiandmL bire şatodan çıkıp gi'meslnin scbc· 1 eciilmidcrclir. · 

l> 1 lbz.mgelen bir has!cttir. bi büsbütiln ba~kaymış. Cörclüncil hikaye: 
~·n :?l'anu Safa. Yeni barem !~yiha· Şatonun muhafız: alayından bir Alman idaresi, Çek ailelerin: 
~ ~ .gö~e, ~hadetnamelilere bü· ~efer hastalanmış. arkadaşı imdat co:nklarını Alman mekteplerin. 
ıi.11,..!~tıyazlar verildi~ini, tahadet· ıazlltembek UzcreF okdRC!a bulunan bir ğöndermeleri için tazyik etmek· 

~~ızlue ı"se ,·ıerlem?k ı·mı:Anı e asmış. a at bu zil sıhhi im- d. F ' 1 . r - .ca d t . . . • te ır. aıcat a ınan netıce ıı ır • 
lınad ğ a servıaını çagıraeak yerde üçU • 

'h:ı_.: • ı mı söylüyor. Benim h ü t 11 d ..._ 
1 

dır. Faraza Eruo şehrınde mev· 
"'llCltfırn en z amam e a:;ıtı mamış olan .. 
il~· . ~ göre yeni barem layihası· Çek 11 t kıı· t k . b •

1 

cut 26.000 cocuktan yalnız 500 ı; 
1'11\'trs te h po s eı a ınm mer ezme ııg ~ 

~I o.ı~:t~ ~~ı!:hsi~!:~: lı bulunuyormuş. İşareti alan Çek ~~~:::ii~ekteplerine devam et • 
"' )'(ile pollaleri tırnaklarına kadar silahlı 
OlQı sek rerlere çıkmasına marl olarak otomobillerile ıatoya gelml§ Beş~nci hikaye: 
~~· Ancak ?nlar: şahadetna ıer ve içeriye girmişler. S. S. mu _ Bütün milesseselerd.,, atelye ve 
ltru ~n daha agır bır surette i· hafıslan hayret ve korku içinde ita fabrikalarda Çek vatanperverleri bir:: Üç se~ ~~ne.~ !enede iarak sillhlannı bırakmı!J ve elle_ tarafından verilen bir &izli emir 
clir e ~· Fakat ı~nı Amırlenne tak· rini havaya kaldırmışlar. vardrr: "Mümkün olduğu kadar 
~ ttırrnesi, eser yazmas~. kıdem İkinci hikaye: ~ a:: çalı~ınız ... ,, 
~sma yardım edebılır. Birçok genç kıslar eararenciz Ve bütü:ı. çalııanlar bu emre 

İll'bar detnam~en ziyade liyakatt tamamen riayet etmekt~irler. 
ile • etmeli. Peki. Fakat liyakat Altıncı hikiye: 

I 
........ ,.,. _____ .................. --.-··-· --........ -----·· .... --...... ...._ 

n,.t-
Bir Milli Müdafaa mes ?lesi 

ve iki acı hatıra .. 
Yazan: M. DALKILI~ 

i B ANA çok bUyUk hayret nrmlı iki ~Y var ki ikisi de ilk b:ı. 

1 

kıı;ta insana fantnl gibi görünen, fakat altlarında büyük 
hakikatler yatan hldl.seclklerdir. Bld (İkdam) gazeteıtl salıflıl mrr· • 
hum Ahmet Ce,·detle yine merhum baro reisi Lütfi 1'1krl ara!\mda 

• geçen bir n.ıılyet muhanreı.ldir. 
İldıd de te,·l;.ifhanede me,·kufken hemen hemen son sözlerini 

konuştuktan bir g('CC yarnıı, Lf.ıtfl Fikri Ahmet Ce,·detc tın·lc;renlıı 

ırtlmdl L'lmlnl hahrhyamadığım bir şehrindeki ls!aııyondan süt içip 
l~medlibıl Hrdu. Übürü mt!ı'ul bir tahatturla hemen bunu ha. 
tırladı, ihtiyar ya.')lanna rağmen ... 

1 Bunun Uzel'ine Ahmet- Cc\·det Lfıtrl Fikriye ,·ulyet etti: 
i 
• - Ben ömrümde bu kadar latif, bu kadar nefis bir lezzet tat· 

i
l madım ! .•• Lütfi, şayeti ııağ kalırsan tnlc;ttyf' git, o istasyondan 

1 
bir bardak sut iç ı .. dedl 

Lütfi Fikri söz ,·erdi. Merhum baro rplıd bu t.özünü yerine ı;e· 
tlrcbildl mi, bilmiyorum. t"akat nefis bir bardak süte ti tıniçre. 

ye kadar gidilip içilecek kadar ha..'iret duyulabllt"<eiine sonsuz bir 
hayret blnetnüştlm. 

Ayni ne,·I hayreti duyduğum diğer küçük hatıra da, tstanbu· 
la bir tarihte gelen (Beni Ammare) isminde bir Fulınm muazzam 
slrkldlr. Bu sirk, dünyama en büyük sirklerinden biriydi. 

Şehre ,;eee çıkmıılar, n.gon ~kllnde muazzam sürü ııürii kam· 
yontar dolusu seyyar slrklerlnl aluak bir yer arıyorlardı. 

Bunlann lstanbalda nerede biiyle bir yt>r bula<"aklannı son 

1
° dt1rece merak etml,, buna hatta gülmüştüm bile ... 

Ertesi aaball, o zaman henüz apartnnanlar yapılmamı, olaıı 

• Taksimdeki hali Talimhane meydanında bUrolan, gişeleri, ahırları, 

I
İ localan, tes\1ye edlhnl' meydanları, anflteatrları ile muazzam bir 

saray kurulmu!J oldupnu görünce şaşırdım. 
Valul ba muazzam binanın portatif kurulur bir bina olduğu 

muhakkaldL Fakat bir gecede yerler tcnlye edllmlt, kazıklar ça· 
kılmı!f, elektrikler çeldlml!f, baynnlar yerleştlrllml,, herkes uyku· 
suna yatmııtı. 

Bizde olaa böyle muazzam bir binayı, , ·ele\ ki portatif dahi oL 
3a, deill bir gece, bir aydan enel kurmaya ihtimal \·ermek kahil 
deilldl. 

Bu yıldınmb yaratıcılığı ecnebi bir memlekette göateren 
adam da Avrupalı kafası tatıdığını souradan yalundaa gördüğüm 
genç bir FulıJdı. 

o vaklttenberldlr: bizde sut işinin halll için talimatname ko
lniılyoalan oahlıyor ! O süt iti ki her an doian Türk milletinin ye
lbe pluı, 1ec&ae katUI, ula pka 1tötürmlyecek bir amaml aıh· 
hat me11elnl, Ttlrld7enln eaa '1nası olan bir nilfm mfJllCleel dejll, 
belki bütün ıümullle kat'tyyen bir mllU müdafaa meselesidir. 

Yine o nldttf'nbcrldtr ki bir tek süt fabrika.411 kurulmak •• 

·····-··· ....... --··-··-··-··-··-··-··-··-.. --
ile ölçülecek? Bazan pek parlak bunlar budalalarda bulunabilecek Sokaklarda bir çok Alman as. 
~ adamlar vardır; kendilerinde vasıflar değildir; fakat öyle yüksek kerlcri öldürülmektııdir. Fakat bu' muılardır. Bunlardan biri (Mavi 
~~ bir liyakat bulunduğu veh. bir zeki. sahibi olmağa da mütevak. cinayetlerin failleri bir türlü ele ıömlekliler), diieri •de (Yeminli 
!ere Uyan<Jınrlar. Yüksek mevki kif değildir. Şahadetname, )•ani ilk geçmemektedir. Pilıende on dört 1cardetler) cemiyetleridir. Bu iki 
c . lttirirsiniz. Arası çok geçme· >kuldan üniversiteye kadar devamlı S. S. zabitinin üniformaları kezap te,ekkülün de lillh ve cephane • 
~ ~Cl§dır ki zekfilan bir panltı· bir tahsil insana bu meziyetleri ile yakılmıttır. teri mevcuttur. 

Morovoko Oıtrovo ve Silezyaım 

kömürlü mıntakalannı ihtiva et • 
mekteıdir. Bu mmtakada buluna 
7 50 bin kiti umumi ıef erberliltn 
ilin edildiği gün buradan kaldın.. 
labilecektir. "Yakın tehlike mınta· 1aı._ ~barettir. Böyle insanlara, ve~~· onda bu meziyetleri inkişaf Çekler bir taraftan müıtevliye Tanınmıt. riyaziyeci, erkifu. 

Kumkapıda bir 
genç boğuldu 

Sandal safası feci bir 
şek ılde n:hayetlendi 

Dün Xuml:apı açıklarında bir d 
niz kazası olmuş, bir genç boğu 
muştur. 

Fenerde Aynalıçc~mede 38 n 
marada oturan Koçonun kızı El 
ıle Çakmakçılarda büyük 
handa gömlekçilik yapan 
Kumkapıdan bir sandala binere 
gezmek için denize açılmışlardı 

Sahılden epey uzaklaşan iki gen 
banyo yapmak için eoyunmuşlar: 

ılk olarak Maksud denize atlamı 
tır. Fakat aradan dakikalar geç 
miş ve genç bir daha su üstüne çı 
mamıştır. Eleninin feryatlarına ye 
tişenler, gencin cesedini dahi bula 
mrunıı;lardır. 

Yerli Mallar sergisi 
Temmuzun 22 sinde 
Galatasarayda açılıyor 
22 temmuzda açılarak ağustos 

J mo giinü ak~amı kapanacak ol 
bu seneki yerli mallar ~rgisi iç" 
fevka!Ade hazırlıklar yapılmakta· 
dır. Galatasaray mektebi salon 
balıçesrnde şimdiden tetkiklere ba~ 
lanmıştır. 

Bu yılki serginin, tezyinat ve e 
lence ba!.ımlanndan çok güul ol 
ması için hususi komisyonlar t~il 
edilmiştir. Bilhassa paviyonlann 
kuruluş \'e tezyinat işleri bu komis
yonlar tarafından kontrol edilecek! 
,.e serginin her cihetı;e güzel olma
sı temin edilecektir. 

Serginin kapanma tarihi lzmir 
luannın açılmasından 15 gün cn·e· 
le rastlamaktadır. Bu suretle ~hri. 
mizdeki sergiye iştirak etmiş olan· 
lar ayni zamanda sonradan Izmir 
fuarına da iftircik için rahat reıl'ıt 
vakit btttacak!arcbr. G:-'..,ta :ar~y 
!';cr3i inde t 0 m irat i~lerinc de cheın 
mi yet vcril~k ve gecelc;-i r~· gi çok 
güzel ve he arlı olarak temi: edi!e
c~ktir. 

kadınlar da askeri elbise diki:n • 
hanelerinde çalıştırılacaktır. 

"tnamesizlerde ,şahadetnameli ettmr. karp bu pasif mukavemeti göster harbiye akademisinden diplomalı 
'Olduğundan daha çok tesadüf Bunun içindir ki şahadeetnameyc mekte dursunlar, Almanya diğer olduktan bapa felsefe doktoru o· 
llıtl· · Bunun içindir ki şahadetna· ve.rilen ehemmiy~ti hiç de garipse· taraftan Çekyayı tamamiyle orta· lan Çek liıanını bir Çek kal:iar gü· 
~~e bazı imtiyazlar bah~edil· mıyorum. Hele bız uzun zaman ~·a: dan kaldırmaca ve orasını tam mi zel konupn general Mentz ?.6 
l'~ı hiç de yanlış bulmuyorum. wz şahsi meziretlere. şahsi liya naıiycl Cermenleıtirmeğe bütün niıan tarihinde marepl Göringe 
~.~ edeyim ki ben şahadetna kate itibar eettik; çocuklanna tam gayretiyle . çalıımaktadır. bir plin göıtennit ve onun tas. 
Ilı~ ve öyle olmanın sıkıntıları· ve sıkı bir tahsil vennek arzusu en Bu i§e general Mentz memur e· vibini de almııtır. Bu plin bir ih· 
~Yorum. Fakat buna haksız- müreffeh ailelerimizin bile aoanele dilmit ve vazifesine ıiddetle baı- tilif halinde Bohemya ve Morav· 
bel diyemiyorum. Doğrudur: on rine dahil değıldir. HükQmetin şa· larnııtır. Yanında binbaıı Fiıcher, yanın ne suretle Çeklerden tecrit 
~ ~muntazam tahsil ~ö~üş, had~tnameli!ere imtivazlar bahşet· Gestapo direktörü Reichert kısım edileceğini tesbit etmektedir. 

Maa:nafih bu plan muvakkat 
birplandır (Üçüncü müdüriyeti) .. 
·n ikinci {A) şubesinin gayesi çok 
daha geniş ve ilmidir. Bu şubenin 

kası,. ismini taııyan 2 ve 3 ünc:ö tqeklriil gaye::;i (Büyüle Alman .. 
mmtakalarda ~ulunan 400.000 kip ya) içinde ki bu yabancı taaz:z:u•ıu 
ise seferberliğin ilanını takip ede- tamamiyle eritmek ve onu Cer .. 
cek on bet gün zarfında bu mınta. '11cn tc:-:yil;i :ıltında tamamiyle or
kada bulunan 200.000 kiti de ihti· adan kaldırmaktır. 
yaca göre peyderpey Almanyanın Hay:.t sahasının temizlenmesi~ 
zirai mıntakalanna ıevkddilecek • t:er halde çok güç bir if. Reiclı, 
terdir. Bohemya ve Moravyada 600 Al· 

ltt.:~tihantardan geçmiş bır kını. mesı bu bakımdan da doğrudur: ıefi Von Lerner de bu iıle meıgul Bu plana gore Çekya altı rnınta-

Kadınlar ve çocuklar ailenin er. man mel:tebinin faaliyete geçiril· 
kekleriyle beraber gidemiyecek· :.ıc:ıir>e J;ı:ı:ar vermi~tir. Kısım ıe .. 
terdir. fı Vilhelm Lielumann'nın kontroül 

~ sadece keyfinin istediği şey- bizde de tahsil ananesinin kuvvet· olmaktadır. kaya ayrılmıttır . Bunlardan 
lıi..": Çalı§llU~. kendini pek sıkmamış lenmesine hizmet eder. Bunlar, mücadele etmek üzere "Drohende Gefahr, ,iımi verilen 
~~en daha imtiyazlı olması Nurullalı ATAÇ 1 karı•larında iki gizli teıek'kül bul- b:rinci mıntaka Prague, Plissen. 

Bunların iaıeıile hükUnıet meı· altıda 5000 Alman mürebbi, üç 
gul olacaktır. Çocuklar huıuıi Al· -ıylık Çek lisanı lturslarına devam 
man mekteplerine tevdi edilecek,, ctmektc:iirkr. • 

~~detnamelilere bazı imtiyaz 
~ ~edilmesini doğru bulmıyan· 
\ıe 'fita_llnederim işi sadece edebiyat 
Ubt iltir meseleleri bakımından dü· 
~pflY?rlar. Kendi ker.dilerine oku. 

ltfa~ı~nlar arasında, münevver 
~ • şahadc~naır.elilerden çok 
lıaiftt lAYık insanlar bulunabilir. Şa· 
lliıı llaıne nerenin, hangi fakülte· 
~r 0l~sa olsun, insanı muhakkak 
"'~ llıUnen·er, bir inteUectucl et· 
~,.Sadece birtakım haklar iddia 
~llllJnek için alınmış şahadetna 
~~ de vardır. Fa!~at bu, gene 
f~ Yorum, bilhassa edebiyat ve 
«Sit. ilıe3'leleri bal~ımından böyle
~ ~rıl~rda bilhas~a şahsi zeUyı, 
~~ıdat ve meslek aşkına itibar 
~ ı lbur.1:ır. Fakat devlet biz· 
~ · böyle değildir. Devlet me 
~teUerinde şahsi zeki, istidat 
~ aranacak başka meziyetler 
,,dır: işte intizam. sadakat. 

~be ~irlere şuurlu bir itaat, 
' . • çok sıkıntılı olmasına rağ. 
~ ~ ı~na hiçbir şöhr~t temin ~t· 
t ltı:.~ vazifelere de ~on derece ıh· 
'~~ ~ • f~gat. Bir memur için bun 
• ,. .. a tlb~tte ze!;:l kadar ehemmi· 
~1'"a ıOardır. Memur budala da 

ır demek istemiyorum; hayır, 

Sulh yo:unda adım mı? 

A .ıANSLAR ıu haberi nrlyorlar: 
(Almanya Baltık de,·ıetlerlyle aa· 

laştı. Alman pzeteıert son paktlarla ıulh 
yolunda yeni bir adım atddıpu fUl)'Or• 
lar.) 

llaldkaten 1&1•1aeak ıey ! Almanya 
ııuıl olda da •ulh yolunda blr adım attı? 

Allah blHr, adım biçiminde yeni bir 
torpil lcad etmlı olmıyalar !. •• 

• • * 
Zavalh şiir krah ! 

Z AVALU Florlnah 1Hr krab! Haya. 
tmda sanki hakikaten kraliyet 

protokolu lcabıym11 gibi her ölen edebi· 
yatçmm cenaze mera9lmlnde bizzat bir 
çelenk gibi hazır bulunur, her edebiyat. 
çınm mezan bafıud&ld ihtilallere kotar, 
nutuklar okur, ölülere cebi hümayunun· 
elan ihsanlar, atıyeler saçıp duruda. 

Halbuki adamcaifzm kendi cenueelnde 
biç kJ1119e bulunmUDJıl ... 

Bu mttthlıt tezat, (kanldl edeb) e ne 
parlak bir ml•al r •• 

Merhumun kaderi hakikaten prfb· 
mit: Zavallı ölmeden enel pir kralhit 
lddlasmdaydı, be~kl maradma nail ola
madL Fakat öldükten sonra lnll&Di nan. 
körUlie muharlyette kral oldu 1 ... 

Hemlekett. bil' edebiyatçılar tefek· 
külü yok ki sırf lnaanJ olan böyle bir aoa 
, ·ulfeye royallat obnıyanlan dalal mecbur 
edebllalnr ... 

\'oba lldebafı klrun, za\·alb Flori. 
uJuwa mezarı batma cellnee dayanamaz, 
tabatuaclaa fırladıp gibi kendi mezarı ö· 
nönde kendine· maamm natuklarmı okur 
diye mi korktular!! .• 

• * * 
O da bir şey mi ? 

B İR dakikada neler oluyor! •lihın.. 
larıada okuduk: 

ıı--e,·1orkta bir dakikada fO kiti tele· 
fonla saati aoruyormaı .• 

Bu da bir teY mi ki: 
tstanbulda da dakikada fO bin kiti 

ünbıünU mcydanmda saati soruyor r_ 

. * * * 
Nereden biliyor ? 

S AAT dedik de, blsbn radyo •Jfa
&YDda yuıldıpaa ıöre Amerlkada

ld radyo ı.tuyonlarmdan blrt a.,rlyata 
batlamadan en·el: 

- 1-ondrada sut 9, Ne\7orkta f, şı. 
agotla sı ... 

Diye haber \'eriyormuş ... 
Adamcağız, bunu ••ilam, bizim Tak· 

llm, Köprü, Beyazıd tehir 1a&tlerlne ayni 
zamanda bakarak blleblllyorl ! .. 

* * • 
Ağzı sut kokan tekzipciler 1 

S VT itini tetkik eden mtlt.ehuıaa 

kombyoaun itini bltlrdljlal, rapo. 
runa bazırladıimı Uk (Haber) haber ver
dlil nklt dlier gazeteler tekzibe sa.nıtı. 
lar. Ne garlbdlr ki iki ıün Hnra ayni ha-
beri keadilert \•eriyorlar! ... 

Ba\·adls turfaadacdıjmda da zahir 
rekabet böyle! .• 

Her ne halse, yalnız bizim esklttlit· 
mlz bu ... , .&!fiil yeni bir tar:ıfı \'ar: 

Koml•yoaun raporuna göre •tltler biz· 
de de bazı Avrupa memleketlerinde ol· 
da!a gibi klltt ~teler içinde satılacak-

mı,r.. 

Şlteler kltıttan olunca ıu halde halk 
•lit tf,elerlnl ellerinde . taıımak zahmetin. 
den de kurtuluyor demPktlr. 

Zira bizim sUtlerln kola ile ,apıldığı 

dtltiatlltlrse, demek ki, ana edenler bu 
tltelerl kannlarma yapıftmp tqıyablle· 

ceklerdlr! ... 
Jflm 

Bu ıuret}c 1940 senesinde Bo " 
hemya ve l\foravyada mevcut ilk 
ırc!:tcp ve liselerin yüzde 50 si 
:: crmenlcştirilmi;: ola-:n~;tır. 

iktısadi sa!ı:ıda alır.:ıcak tedbir· 
ıcr biz-at Göring ta:afınd.::n imza 
:dil:niş olan bir emirname de tas• 
ih edilmi!?tir. 

Alma;ı sanayiininin tc:n".yüz et. 
n::}. üç yüz adamı, Linz ve Avus· 
ııry:ıy~ Çek lisanını öğrenmek Ü· 

ere gör.clcrilmi5ler~:-. E!l üı: yüz 
.o.iti Çc~eyi ögrendikten sonra 
Bohemya ve Moravyaya gönderi
lecekler ve oradaki sanaf! hare • 
kederini tam kontrolleri altma a• 
lacaklardır. 

Diğer taraftan Düıeldoda üç 
kjlometre mesafede Ruhnın askeri 
ve sanayi mıntakalarmın ortasın
da geniş bir arazi üzeripe, kullanıl 
mıı tahtalardan bir yığın küçücük 
baraka, büyük bir sür'atle inp C· 

dilmektedir • 

Burası adeta geoit ve eaki bir 
takım mahallelerle do)dunılmakta 
dır. Bu barakalar henüz tamamile 
bofturlar ve Üzerlerinde Çek liaa· 
niyle yazılmıı bazı ibarelere tel& 
düf olunmaktadır. Bu nevi bara· 
katardan müteıekkil mahalleler 1& 

(Lütfen 1ayfa3'1 ~irlnlz) 
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SON DAKiKA 

lngiliz Hariciye Nazı
rı nın bugünkü nutku 

Lolldra, 12 (A. A.) - Lord H alifalum bugUn öileden sonra lord.. 
lar kamarasında aöyllyeceği nutka ve mezkflr kamarada harici mese
leler hakkında cereyan edecek olan milsakerelere bUyUk bir ehemmi· 
yet atfedilmektedir. Bu nutuk, geç en pel'lembe ıünkU nutku itmam 
edecektir. 

Şömendöfer suikastçisi, şömendöfer 
kazalarını önleyecek keşifte bulunmuş 

Budapeıte, 12 (A. A.) - Alm a.nyada ki.in Gutebroı, Avusturya
da k!in Saintpelden ve Budapefte - Viyana hattı üzerinde bulunan Bi
atorbaglde yapılan ve 1931 senesin de 33 klelniD ölUmllne lebeblyet 
vermiş olan şimendifer suikaatlerin in bıllt olup mUebbed hapee malı.. 
kfım Sylveatre Matuaka, tfmtndifer Jı:ualarmm önüne geçecek bir ih
tiram lthlra beraetleri ofiaine teac ilt nıhaatmı elde etmiftir. 

Tunueta yakalanan ltalyan 
Tunue, 12 (A. A.) - Prelto Del Carlino pseteeinde çahpıak. 

ta olaıı İtalyan gazeteciai Ciucl, 15 iklncikinun 1935 tenberi mahpus 
bulunduğu hapishaneden kaçm.ıpa da Tunus varoolarmdan birinde 
tekrar ele geçirilmiştir. 

Ciucl, memnu mmtakada fotoğ rafüer almakta olduiu esnada .Me
deuine'de tevkif cdilmqti, kllteleri bir ağacm gövdeli.ne aalı:lamağa te
eebblls etJrüşti. 

Ciucl, avukatı ile görilfürken haplalıane içindeki gidip gelmeler
den mUtevelllt karg&.falıktan istifa de ederek kaçmağa muvaffak ol
muatur. 

Yapılan arqtırmalardan sonra tekrar ele geçirilmif olan Ciuci, 
ttalyan mektebi mUdllrUne ait olan Gi~Ua villasına iltica etmlfti. 

Öfrenlldlğine göre, mumaileyh in f1rarr için hazırlıklar yapılmlf 

ve 1talyaya gidecek bir tayyarede kendiai için bir yer tutulmuatu. 

Şehir içindeki ahırlar 
süratle kaldırı l malıdır 

Kazanan 
45 000 

Lira kazanan 

26~.78 
78 le biten numaralar ikiler llra 

amorti alırlar. 

12,000 
Lira kazanan 

·20689 
10,000 

Lira kazananlar 

21103 36 916 
500 Lira kazananlar 
26948 1983 35022 500 29254 
10811 12022 19199 23601 3347 
22590 4213 423 18J72 

200 Lira kazananlar 
38156 35995 37274 13394 32009 
23268 15515 20670 37551 26212 
31993 21217 39223 2116 30535 
16039 1350 14770 15060 12774 
13566 3S629 5949 38312 29550 
24482 37174 21247 

100 Lira kazananlar 
14998 54 1738 27g2 24699 
10753 18251 20378 14158 35961 
8088 5292 27447 24474 20451 

36775 9646 1507J25627 25445 
34595 7755 4112 1955r 36451 
34865 7644 12773 1705 23455 

Istanbulun bü}1ilc dertlerinden bi durma binalardır. Esasen bunlar, 6959 4106 325 23178 35428 
ri de ahırlar meseleşidir. ahırlar için laztqelen sıhht prt· 21004 3643 334&7 32653 4758 

Bu mesele yakında halledilmedili lan haiz olmadıklarından ruhsat· 5170 34214 S6l87 
takdirde şehrimiz, evvelki sene Me- namesiz olarak açdmg}aahr. Bil- 50 Lira ~ananlar 
cidiye köyilniln geçirdiği felftketi bassa Alemdar mıntakasında naza· 10924 17646 2M46 !520l 36971 
hatıra getiren büyük bir sinek is. rr dikkati' celbedecek kadar sayısı 37896 6481 3:569 7289 17323 
tilasına uğrıyacaktır. artım§tır.Bu \raziyet daha havaların lNtB lM01 'f88B UM sıMı 

Bir muharririmizin elde ettiği yeni ısındığı busıralarda şikAyetlere 15847 3il09 1650l 21'538 23237 
rnahimata göre, Istanbul belediye.! yol 8Çlllllbr. Ahırlann civarındaki 14802 1690 11284 ~ 1880 
si işin ehemmiyetini takdir ederek evler, pis koku ve sineklerden otu- 1060 10209 11212 32238 ~ 
ıJüratle esaslı tedbirler almak mak- rulmu bir hale gelınİJ, böyle mik. 11138 1148' 2185 &&29 f2ee 
sadile faaliyete geçmiş, ~ir içinde- rop yuvası vaziyetin devamı bir çok 9606 'T80l5 2G088 7773 ST059 
ki ahırların kısa bir zamanda evler hastalıklara aebeb olabileceijnden 29413 15978 1272 37048 19898 
den uzak yerlere naklini temin için bir kısım halkı teli:.,cıa düşürmü§tür. 23'088 19928 12703 349&2 11630 
bir komisyon kurmuştur. Belediyenin elinde, evler arasında 9159 12288 H2'18 22116 4731 

Komisyon bugünlerde toplanmc ahır açılmasını yasak eden bir tali- 11799 33907 38n 22908 19075 
ahırlann nerelere kaldmlacağını matname vardır. '1690 36&92 6189 19109 4425 
kararlaştıracaktır. Ancak belediye talimatnameyi tat 27037 2'1'116 8129 11918 1S889 

lstanbulu teşkil eden 11 kazadan bik ederken, allkadar esnafın güç- 15879 25909 238'9 200G9 19972 
yalnız Eminönü müstesna olmak lQk içinde kalmamasmı gözönünde 13091 19939 4099 88221 1392 
üzere diğerlerinde birer alur mın- tutarak ahır mmtakalamıı tayin 2T4M 2IK28 28328 12922 1190l5 
takası tesis edilecektir. etmeden bunlan yerlerinden mah- 34°'6 191531 14444 1948 38617 

Eminönü kazasının her tarafı nım etmeli dolnı bulmamlŞt!r. 22122 5490 2'1020 815183 4124: 
kalabal~ ve meskQn ol~uğundan Maamafih bu dü,ünce, belediye.. '1219 23821 4313 8&206 31515 
buradaki alurlann tamamıle kaldı- den evvelce müsaade alınarak yapıl· 34873 1'1'195 29923 4ı689 4229 
nl.ması zaruri görülmüştür. mı, ahırlara münhamdır. Yeniden 3l.SK2 12092 15250 ııcsa 15094 

Sırt hamallığı ilga edildikten son ahır açılmasına ruhsat verilmemek 13899 15821 47n 108ı58 16227 
ra araba ile nakliya: bir misli dere- tedir. 6ll7 18119 ıruı 2'863 39381 
cesinde artını,, bu yüzden fazla bey Rubsatnameslı: beygir banndın· 25388 8962 29390 676 10648 
gir kullanıldılından ahırlar da ço- lan muhtes ahJrlann da meydana 1541 1430& lSIOT 280G6 '11383 
plmıştır. ıkanldıkça kapatılması için bele- 37888 33815 21243 13027 2639 

Bu alurlann çoğu mahalle arala· ~· belerine emir wrilmiştir. Bu !5010 15639 32844 16042 64H 
rmdadır. işin garibi ekserisi ahır hıy~ üsamahası görülecek me. 1'1442 19260 32846 28830 8962 
denilecek halde ~ile d~dir; Muh- ::rıar ş~etle ceıalandmlacak· 29390 676 10884 1H1 3430C5 
tes ahır ~dı. venlen kuliıôe harap tır. 18307 269:56 11383 124151 18183 
dükkAn gıbı yerlere yapılmış uy· Şehir halkının sıhhatine ve raha- 27071 4195 32887 U621 1811' 

tına dokuııan Muhtes aluriann bir 7794 37612 24427 34223 35996 
ı rtadan kaldırılmasını va- M41 36624 39773 3618'1 17828 

dece burada yoktur. Şimalde Ha· ~n evve c. . • l.Qtfi Kırdann 183M 20688 25840 28'68 27208 
nover civannda Silezyada bunlara 1ı v~ belt'diye reısı . 39429 22892 20140 1CM82 17'lM 
benzer bir ço'k mahalleler tetlôl bu ı~e .de ~ olma~~=; 583 11352 18297 91H '886 
edilmittir • ~z: Jşın komısyon g1.11ugaug · 31269 6381 32060 16199 2il27 

Böyle bUyUk bir ıür'atle ka~ü surü~~. kalmamasını : 35788 18996 14872 10749 8968 
lıerakalar inpuna meınur edilmıı edem:. Komısyon kararml . 30 L" 
olan ameleler yaptıklan itin neye ten sonra! elediye, beygir sahipl.~- ı ra kazananlar 
yarayacağını anlayamamaktan mü ne, ~ehir d1J1118 ~ ~hçın 18619 23400 1532 11005 23826 
tevcllid hayretleri içinde çahtır • bir mühlet vemıek nıyetindedir. . 3031 3666 32852 37731 24169 
larl:cn arada bir tefleri tarafından Diler taraftan Muh~ ahır sahi~ 15642 6048 33311 5612 36830 
ıöyle garip bir emir i§idiyorlar: leri yeni ve asd ahır ınpaına ~ı- ~ 5793 38672 7505 12103 

''Hi:nmler ve General Mentzin yetleri müsait olmadJimı, belediye 36409 31012 6978 16713 17559 
emri, çabuk çalıtınız . ., kararının tatbik kabiliyeti olmadığı 4'07 13059 5188 30035 15779 

I·far~ vukuunda Çekyanın yu- nı ileri sürerek .ıiındiki halin deva.. 156&9 24993 38540 29253 9048 
1-amh zil-mJJilen ınıntakalarının mını istemektedırler. Bu yolda bazı 38590 15653 10219 26345 37065 
i1': .. -;: C:.:n n1::: .. cü lnaanlann t~eb~liislere iİrişrnitlerdir. 32908 20306 409 25757 15345 
} ı;::-1.;.i, iJ::ccl.:lc:-l } c:l-!r bu suret Belediye, bu itirazlara rağmen, 6471 22824 31176 21728 26928 
1 .. t ;.::ı cci1ıın:t o:~adır. şehri yeni bir sinek istilasına uğ· 14272 35832 18862 38601 39334 

rr:ın . .ıııde büyük bir büro, bu ratacak ahırlardan kurtarmak az· 39882 37444 7169 33079 3331 
i : ·'1 : .. :A"! -;~ il:z:u~ listeleri ha- mindedir. Yeni ahır tesisatı için 11944 24462 8751 0027 4708 
z r· Ta[: :,ummalı bir faaliyetle al11>a:11ara bir çok lr.olaylı!dar göste· 816 1103 39867 31087 1419 
c::: ~:-~al:taür. rileceldir, 29959 33744 11721 30804 33667 . . 

numaralar 
20373 6438 8469 10732 21023 
6981 32353 38236 11333 38029 

23159 26464 29968 37285 25956 
22985 19760 6254 17157 22.$1 
28110 21253 17161 844 2733 
39304 14778 27310 26968 27824 
15825 6315 2f)997 34085 17974' 
3748 22331 5216 14731 3S906 

18348 33109 23508 1387 4110 
7712 11172 26135 25471 39812 

35673 31231 28152 37485 22689 
884 4148 '7922 22382 32758 

12376 4170 31698 9570 25687 
8587 20320 ZJ870 32026 5330 

18497 69 31859 15157 1639 
36515 29032 37380 19944 35993 
23000 34009 5814 39894 13420 
24333 39056 4445 32265 17387 
11378 28747 25048 31119 .9140 
6736 26794 10880 18380 386~8 

34169 22650 23643 2106~ 24309 
24692 14270 24289 12604 7033 
34498 39511 10946 37697 21658 
33745 16979 34.555 32949 82 
12760 28042 20070 21315 14082 
5017 2707 21150 19699 32494 

246.55 32131 137 28270 129 
28934 29295 4280 37815 38075 
12202 24893 19769 19622 9890 
17176 7404 17179 30128 20379 
27930 18386 11549 13939 8102 
31106 29373 671 4CYT 4490 
24591 23307 31163 38784 11539 
38329 1049 20658 2984 9648 
4993 1759 33273 12583 39644 

36177 22591 23584 21401 34478 
22492 1877 4663 7860 39999 
34691 28170 17981 25173 1689 
15693 21288 8356 19681 35902 
1389 32655 5346 5059 20510 

10048 66 25329 38654 18198 
26422 18582 30126 25845 5316 
37556 9564 17644 3271 8204 
34598 11441 819 10673 25155 
16006 19259 23447 24412 

20 bin liralık . 
son mükafat 
86360 

ingilteredeki Türk 
gazeteci heyeti 

ln".il'rreye gitmiş olan Türk gazetr cileri heyeti Londradan lıarık~ 
m.şltrdir. Resimde Türk gazetecileri bir askeri mektebi ıızd 

sarada görülüyorlar -"" 

Kudüsfe 
iki bomba patladı beş 

ölü var 
Kudüs, 11 (A.A.) - Posta 

merkez bürosunun mektup ku • 
tularına saklanmıı olan iki bom
ba infilak etmiı ve beş kiti öl • 
müıtilr. Bunlardan dördü Yahu. 
di polisi, biri bir hıgilia ukeri. 
dir. Bir kaç ay evvel inp edilmi§ 
olan poata binaımm duvarı ta. 
mamile çökmüştür. 

Diğer cihetten Hayfanm ti . 
malinde kiin Meahek iamindeld 
Yahudi köyünün lili.hlı bir çe • 
tenin taarruzwıa uğradıfı bildi _ 
rilmektedir. 

KöylWerden biri alır •urette 
yaralanml§tır. 

Hayvanları himaye 
kanunu hazırlanıyor 

.Yugoslavya sefir:erini 
değiştirdi 

Belgrad, 11 (A.A.) - "/ut" 
lavyanın Milletler Cemiyeti tJll' 
dindeki daimi murahhası Ş~ 
kO\'iç Ankaraya, Varıova 

Vukoviç Atinaya, Londra bti1 
elçili Kassidolats Berne, pral ,,,_ 
çiıi Protiç Var10vaya, Antcar' ı; 
çisi Subotiç Londraya, At~~ 
ai Vazareviç Brüksele tayııı 

mitlerdir. 

Edenin nutku 
Londra, 11 (A.A.) - EdeO tf 

gün muhafuakirlann bir ~ 
twnda söylecliii nutukta 1~ 
renin taarruza kartı muka·:...ıı; 
aiyuetini artık deiiıtireıni~ 
ni ehemmiyetle kaydetml§ •• rrt
yetlerin de biran evvel ıulb c:A 
ai jçine alınması !mumunu te""' 
eıtlt'IDiftir • 

Ankara, 11 (Hususi) - Zira. 
at VekAletl yeni bir hayvan hl
m•t• 1'~n l~-au. lalı.ıurll\
mıştır.'-LA.ylha esaslarına göre, 

· her tUrlU nakliye vuıtalıtı ;"a- ._._ ________ _ 

zıfeaını gören hayvanlara ıu1a Fransova JorJ"efin tortl,( 
yUk yUkletllmlyecek, ihtiyar, 
hasta ve zayıf hayvanlar bu gibi ölnU . ~1" 

Beher- ..._... ....... ~ lira işlerde katlyen kullanılmıya • Parla, 11 (A.A.) - Vi~ 
caktır. bildirildiğine ıöre im~ 

10428 2162~:';:r;0745 28917 
Hayvan sahipleri hayvanla - ''Francoiı Jofes'in torunu rJt" 

24488 25498 29370 35608 27011 
rının sıhhi vaziyeti Ue yakından Rudolf Windischgratz,, bir ~ ..... 

17519 2805 37855 28778 11567 
altkadar olacaklar, ahırlarının siklet yarıtı için antrenmaıı ~ 
temiz bulundurulması, hayvan- ken c:liğer bir motosiklete sP'~ 

31337 1174 22427 7125 1168 pP"'4 lara muhtaç oldukları ylyece • rak, kafa tası yanlmıt ve bal 
32052 34273 635 23401 :w5l 7 tin tam vermek için azami ih - neye naklolunurken ölmiittUt:ı 
26160 28009 28632 27947 10661 ~J 
25026 24799 30546 21318 31593 tlmamı &östermete mecbur tutu 26 yatında olan Prenı .;, 

lacaklardır. bir motosiklet yarııçısı olara1' 
37981 1551 5056 llSOI 20652 Kanun 'hUkUmlerlnl yerine nınmakta idi. 

getirmeyenler cezaya çarptırıla ...,.-A 

TUrkkuşu fı-losu caklardır. B · 
1
• 

Bazı Memurlar Yeniden &rem pr8)8S 
Yarın akrobası Terfi Ettiriliyor . J,,ıJ 

Mtınakale VekAletl liman re· ( B01tarafı 1 ,_... . .,,, 
UÇUŞU yapacak lsllklerl teşkllttı kadrolarında llalettayln bir kanun proJetl ..... 

Ş h · • d b 1 k yeni değişiklikler yapmağa veımayıp çok mUhim bir meı»1 _ .. r e nmız e u unma ta ola:ı -ı_...._ 
-rn~ı..... 

1 
ri ile bu arada terfi müddetleri ıel meselesi olduğu ileri sUı-11 fi .. --..,u tayyare e yamı ı - şJJ 

t d
.. y "lk" d k dlğl halde henUz terfi etUrll • te, bUtUn memurlara, ma• .. , 

saa on ortte ep oy e ço -• r 
dikk te d ğ krob t'k memı, olan memurların bu hak Ueretll kaydı gözetnmlyeı .. ,J• 

h 
ak tl .e er 

1 
ak a 

1 uçuı tarını yerine getlrmete karar savt hak ve refahın temlnl 111 1,ı are e erı yapı aca tır. d bUkOdl 
. vermiştir. sa ile projeye yent ... 

Tilrkltutu bat öğretmeni Sabi- Limanlarda 15 senedenberl konulmasının zaruri buluııd 
ha Galrçtnle Wğer dört kadın tay- çalıştıkları halde htll terfi et- beyan edilmektedir. fi' 
yarecimis de bu uçuılara lftirak I memlş memurlar vardır. Eğer Bu cümleden olarak uzuO 
edeceklerdir. Devair erkinı, mat-

1 

bu memurlar bugünlerde terfi man devlet hizmetinde bulrı' 
buat mUmMlilleri ve bllttln la- edemezlerse yeni barem kanu • muş memurlardan tahsil 4etf,f 
tlnbul balla bu u~uıları seyre da· ı nu tatbika başlandıktan sonra celerl az olanların bariz bir D ,ıt 
fttlidirler. bUtUn terfi haklarını kaybetmiş sızlıfa maruz bırakıtmalll~ 

Uçuılar iki uat kadar sürece:C- olacaklardır. ve devlet hizmetine yUkse1' ~ 
dr. Kut tayyarelerine ait diğer Çttnktl barem kanunu neşrin sil görmUş olup yeni glrell1 J" 
maltlınat 2 inci aayfamudaaır. den evvelki terfi mUddetlerını maaş derecelerinin bilgi -ye ,,. 

-O- tanımamaktadır. blllyetıerl ile mUtenaslP bl~s • 
Yunanistanlı veteriner Buna göre terfi mtı.ddetlerl kilde olmasının teminin• c 

mukavelesi gelen, fakat bunu kaybeden bir şılacağı lllve edllmektedlt· fi 
çok eıkl memurlar yeniden ter. Diler taraftan eski rUş4l1', • 

Türkiye ile Yunanistan arasındL tt etmek lc;tn dört sene beklemek ilk tahsil görmUş vek&Jet :tf 
ki yeni veteriner mukavelesi meri· mecburiyetinde kalacaklardır. murlarından mudur ve ıofl .,ıt• 
yete girmİ§tir. Bu vaziyetin birçok memur - ylzler de dahil olmak usert ,.o' 

Mukaveleye iött, canlı, camm ıarı mağdur vaziyete aokacağı çoklarının yeni bareuıde el• ..,,s 
hayvan maddeleri, sart bir liasta- nı gören Mttnakale Veklletl ter almak için lise imtihanı -yer r• • 
lık intiprını vasıta olabileceğinden fi mUddetleri gelen memurları Uzere Maarif Vektıetıne 111tıe • 
bunlar aldd memle!;:etlerin birinc:tenl derhal terfi ettirmek lçln bir caat ettikleri haber verfllll8 

10, 
diğerine ithali ancak veteriner kon. liste hazırlamala ba,ıamıttır. dlr. Bu suretle bu sene uıe ıoO 
trol konulan yerlerde yapılabilecek Bu yUzden kadrolarda bazı de - zunlyet imtihanına hartcteOect" 
tir. Bu yerler iki tarafın hudut ge- lltlkllkler olacak n becayltler raeaat edenlerin sayıı~J 101ısJ1 
'it mevkilerile kontrol altındaki !yapılacaktır. Bu karar, burttn· senelere nazaran birkaC 
limanlardır, terde tatbik 1aha11na konula • fazladır. 



T 1i ? 
H A B E R - Aktun Poe ... 

taınıı:~ Tt•R 
Cğe tütüncülüğnde 

- , . . ~ '· ·""··~!.· l 

iJE!~il@f'ir~t?jL@f~F-~~ 
Balkan antantı 

En mükemmel bir sulh ô.leti 
vazifesini görmektedir 

geniş ıslahat 
lnhisarJar idarasi Gavur köyde yeni bir tutun 
mücadele istasyonu açtl. Hasta~ıksız ti de 
yetiş\\ rmek u.sulferi köylüye gösteriliyor 

t Ct~rköy, (Hususi) - Ege böl
~ nefis tütünlerini yeti§tiren 
tllt~rköy mmtakasmda hastalıksız 
~ fidesi yc~Unnek için alın. 
~i ı 1.azınıgelen tedbirleri tütün e. 
~~erıne göstermek ayni zamandn 
dtıı arlar tütün enstitüsü tarafın
~ ıslah edilmiş tütün tohumalrı. 
elı:ıı bu nınıtakada yayımını temin 
~ek Uzcre inhisarlar idare.si Bul. 
)orı tada hastalıkla mücadele ista.s-ı 

u lesia etınıştir. 
>.ıu aııı .cadele ista.ıyonunda fennt u • 

k~ldeciiikle mahalli usul üzerine 
ttu lan Yastıklarda, cameklı.nlarda 
ta en lütUn nümunelcrlnin bir haf 
dıJt~rfında tcnebbUt etmeye ba§la. 
~r: halbuki yerli usul i:apnnca
'orı ise ancak ekimden 20 gün 
!tahra tohumlnrm tenebbUt ettiği 
fı ... it 'dilıniııUr. Bu sene havaların 
u.ıelik 
~· devresinde çok yağııılı git • 
laıı, ıne rağmen usul üzerine kuru. 
liı ~astıkJarda fidelerin tenebbU
~ ı::rı kalmış camekanlardakiler 
tn. iiin zarfında yetiştirilerek tU -
"llCIU lir. ere meccanen tevzi edilmiş • 

1'~Ucadele fideliklerinde yapılan 
tı ~ alika göst.eren tütiln alıcıla. 
l(

1

tıs:nnı usullerin daha faydalı ve 
bıı dl <>lduğunu görerek badema 
~ ıısuııerin tatbikınn karar ver • 
~rdir. Fenni usulde işlenmiş a
tilb en alınan toprağa (dörtte bir 
~ te) karıştırılmak suretile hazır. 
fJıi an Yastıklarda çok güzel köklü 
. e elde edilml~tir. 
~u 
~ lllune fide liklcrindc doğrudan 
htııtı l'Uya gUbre üzerine ve aık to • 
tibı, atmanın zararları gösterlldJği 
~U aynı zamanda fidan çürüklü

' ha.stnlıklarmı yapan mikrop. 
tıı~~ lnıııasında kullanılan ilAçlann 
~dir. tollcri de tcbarUz ettirilmek 

llu 
\ tı 11Uretıe hazırlanan yastıklar. 
lıt ldeJerin ilaçsız olan yaatıklara 
~~n daha kuvvetli bUyümeai, 
~ suyun gUbrclerdc bulunan 
ht., h kabili temessül ve münhal '! aJe getirdiği, inta,, eden to • 
kola 8ıın gübrede bulunan gıdaları 
>ııd:11kla alarak dııha gürbüz bil • 

itlen görUlmektcdir. 

l;,;:aeılk1crde formalin ilAcı yiU 
r~11UYa iki buçuk kiol hesabiyle 
~e bt e to formaldehid) kullanılmıe 
' tltlanan bu mahl\H ile dene • 
l10~'11lıkıan metre murabbama 
4ıt'i litre hesabiyle aulanara.k üzer 
~ çu\'allarla 24 saat örtüldUltten 
'~ir hafta havalandınlara.k to 

ekllmiftir. 
~ 
~:lrda ismi geçen her iki usul 
~ de Uzun :ıamandanberl yapı • 
t.ııı. _ tecrtıbelerde tutUn fideciliği • 
~e §' 
ıııu,~ llndiye kadar alınmış olan 
~'l'ıı t neticelere istinat edilerek 
'Jt ()ar BUyun kullanış Ulrztnın ba
flıld hııaııı ve tutüncUlcrimiz tara -
~lte.n kolaylıkla tatbik edilebile -
~ t6tönünde bulundurularak §a 

1 
t.a\'8lye görUlmektedir. 

~~hıaaı-lar idaresinin bu teşeb • 
"-.l' ~le tütün ziraatimizdo daha 
ti <ıtıeı çalışmanın tem.in edilece. 

'Urıhe8ı .... 
~u,u.ır, 

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

Şiş'id 3 bir çucuğa 
otomobil çarptı 

~arı 
l~~ Caltıda Rumeli caddesinde 
~in nllınarada oturan bakkal Yor. 
'-',ı~kiz yıışındakl oğlu Vilon 
bel'd dUn akşam Uzeri Osman'e tr:mvaydan lnmis ve kaldı
~ 

1 
dogru yUrUrken §Oför Sa.mi

~llı bdal'<.ısindcki 164 numaralı o • 
1 () ıı· 
ıt l' ın altında kalmıştır. Muhte-
~'lc erlerinden ağırca yaralanan 

~· !Hııli hastanesJne kaldırılmış 
wf" 0

l' hakkında takibata baş -
''Itır. 

Bemket~ 
Trakya bu yıl sekiz 

Ankarada Romanya Nazırı [(~] 
dostane tezah Ü ratla karşı landı 'C:1:.1?~:lye veklll F•lk :•fr•k b· 
Hariciye Vekilimiz ve misafir Nazır ziyafette ~~n~~~;:;1~k~~!~.1t:~~;~ s~:~:i"~!: 

~senedenberi görül
memiş bir rekolte 

alacak 
Edirne, (Hususi} - Bu sene! 

Trakyada mevsim. ziraat ve 
hayvancılık bakımından çok 
mfüait geçmiştir. Şubattanberi 

her ay ihtiyacı karşılıyacak de
recede yağışların de\'amı ve he.. 
le on beş günden beri kısa fası· 
lalarla hemen hergün Trakya· 
::un her tarafına düşen çok be
reketli yağmurlar bu seneki ya 
lık \'e kışlık mezruatı garan· 
ti etmi~tir. Bu ay içinde de ara. 
aa sırada yağmur yağdığına 

gnre rekoltenin geçmiş yıllarla 
m:.ıl~ayese kabul etmiyecek dere 
cede zengin olacağrna ~üphesiz 

lk Turel, Mutia valisi İbrahim A· 

muhl•m bı"rer nutuk söyledı•ı er kıncıyı Yalovada kabul etmi, lir • * Vlbetlere bir tamim yapılmış, 
klly ihtiyar beyetlerfnJn 50 liraya 
kadar olan alacak verecek ve kira 
da"alnrına bakabllecell \'e bunlar
dan 10 liraya kadar olanları için ve
recell kararlann ktı olacağı bildlril 
mlşllr. 

nazarile bakılmaktadır. 
Temas ettiğimiz bazı çiftçiler 

yedi se!dz senedenleri mevsi· 
minde bu kadar bol \'e düzgün 
yağmurlann görülmeciiğini söy 
!emişlerdir. Çiftçi bundan çok 
memnun ve ümitlidir. Herhalde 
939 ydı Trak}'a için zengin biı 
:-ekolle ve kalkınma yılı ola· 

ÇanRırıda büyük 
bir hal yapıhyor 
Belediye istikraz 

edeceği 50 bin lira 
ile neler yapacak 7 
Çankırı (Hu5usi) - Belediyenir. 

939 bütçesi gelir ve gider ka11ıhğı 
te\'azün ettirilmiş ve bütçe 80.000 
lira olarak tespit olurunuştur. Bu 
vaziyete göre belediyenin geçen yıl· 
ki bütçesine nazaran üçte bir bir 
fazlalık vardır. Bütçenin tanzimin· 
de ~hirin mübrem işlerine mühim 
par~lar aynldığı gibi, 17 bin lira 
da imar işleri i,ein ayrılmıştır. Bele
diye bundan başka ve ayrıca beledi· 
yeler bankasından 50 bin liralık bir 
istikraz yapacaktır. 

Bunun 30 bin lirasile bir "hal., 
yapılacak ve bin lirası da elektrik 
tesisatının yetişmiyen kısımlarına 

harcanacaktır. Hal, odun pazarının 
yanındaki Demirci çar~ısı istimlak 
edilerek şehrin en merkezi yerine 
!rnrulacaktn. Bu mıntaka iki ada· 
dan ve 52 dükkandan ibarettir. Bu 
ralar istimlak edilir edilmez yıktın· 
lacak ,.e inşaata derhal başlanacak· 

tıt. Projeye göre hal: betonarme 29 
dükkanla çevrelenmiş olacaktır. 

Hayvan ve buğday pazarı yerine 

halkevi binası yapılacaktır. Yeni 
hay\·an pazarı da dibakhane üzerin 
;:!eki arazide kurulacaktır. Bu saha 
da 8.000 liraya istimlak olunacak· 
tır. Ayni zamanda buranın etrafına 
ja buğ::lay depoları yaptırılacaktır. 

Bu suretle belediye bu yıl büyük 
işler başaracak ve Çankınya güzel 

eserler verecektir. 

Arnavutluğun eski 
Görice mutasarrıfı 

~nkara, 12 <Hususi) - Dün ş~h.ri· I Türkiye ile Romanyayı blrlblrlnr 1 vazifeler vermiştir. Sizler, blly(lk bir 
mıze aeımı, olan Romanya barıcıye ı hağlayan rabıtaların bu tarıda telAk inkılApcının idaresi altında muhte • 
nazırı Gafenko 611eden evvel harici-' kisi, B:ıJkan dnletlerinin her biri şem bir milli kalkınma harekellle 
ye ,·ekili Şilkrll Saracollu, Ba,vekll lcln en hakiki ifade.,inl, harlcl siya. )'epyenl bir vaziyete giren bir deT • 
Dr. Refik Saydam, Büyük Millet Mer. setin muvaffakiyeli fcin en esıı~Jı tel otoritesi ile botaıların emniyetine 
!isi reisi Abdülhalik Renda>·ı zfyarel unsuru teşkil eden kuncll! bir da. nezaret ediyorsunuz. Bizler de, blklm 
etmiş n bu ziyaretler iade edilmiş· hill teşkllAtta bulmaktadır. ve cesur bir Kralın inkıJApkAr hare· 
tir. Baya~ Gafenko 

0
da bayan Sara· Bay Nazır, Iş!tı bu unsuru, Roman keti ile )"epyeni ·bir vaılyete ılren 

co~lunu zıyıret etmıı ve bu ziyaret ya, büliln millelln kendi büyük hil· enerjileri giıtikce daha mOhlm bir 
iade edilmiştir. Misafirler Zille )'eme kQmdarı etrafında birleşmesinde hale gelen bir vazifenin emrine ve
ğini Romanya büyük elçililinde bu· bulmalta muvaffak olmuştur. Bük • rerek aıaAı Tunanın bOrriyetlne ne. 
sus! olllrak yemişlerdir. reşten hareketinizin arifesinde, mil. zaret ediyonıı. 

ll organizasyonun kail bir merhale • Bu blribirine benziyen ve biri-
Atatürk Kabrine Çelenk sinin küşadında bulundunuz ve yeni birine bu derece sıkı surette bağ. 

Romanya parl&mentosu kuvvetli , h bulunan vazifeler bizleri, en. 
müttehid ve kendisine dilşen Tazife· te al tesan.Ut 'vazifeleri _ Gafenko, saat 16 da maiyet· 

leri erkAnı ve Romanyanın Ankara 

büyük elçiı;i Stoyka ile Rumen mat· 
buat mümessilleri olduğu halde Etno. 
rratya müzesine g1derek Edebt Şet 
AtatilrkUn muvakkat kabrine bir çe
lenk koymUftur. Bu tazim DyareU ea. 
nasında Ankara emniyet direktörü ŞI. 
nUi ve bir polilı ihtiram mutrezell de 
hazır bulunmuotur. 

Gafcnko, ve bayanı bu~Un saat 17 
.}''3 doğru Hipodroma retmlıler ve ora. 
da hazır bulunmakta olan B8jvekll 

1 Doktor Refik Saydam. Hariciye VekL 
il ŞOlrrU '8ar~lu, Ziraat Vekili )f'ub. 
Us ıı!rt?menfl~ 'lı1rıfkte at yanı arını 
takip eyleml§lerdir. 

Gafenko ,.e haranının Hipodro· 
ma geliııi burada bulunmakta olan ka. 
!abalık bir halk t&ra!mda.n aUrekll al_ 
kı§larla k&l'fllanmıııtır. 

Misafirler Şerefine 
Ziyafet 

Ankara, 11 (A.A.) - Hart:tye Ve. 
kili ŞUkrü Saraçoğlu ve refikam, bu 
akşam Aııkarapalaata doıt '"e mUtte. 
flk Romanyanm muhterem Hariciye 
nazırı Ek.sell.nı Galenko ve re!ikaaı 
geretlne bir ziyafet vermiıUr. Bu ıi. 

yafette bazı vekiller, hariciye ve Ro
manya büyük elçillğl e.rkA.nı, Balkan 
dovıeu~rt diplom&Uk mUmellillert ha. 
zrr bulwımu§tur. Bu zlyafeU çok sa. 
mimi bir bava 1ı;lnde geı; vakta kadar 
devam eden parl&k blr kabul reıml t&. 
kip eylemııur. 

Ziyafetin aonunda Hariciye Vekili 
ŞUkrü Saraı;otlu, a7afıdakl nutku irad 
etmiıUr: 

Saracoğlunun Nutku 

Aıdz dostum B. Nazır, 
Ekselansınıza Ankaraya hoş aeldi. 

niz demekle ve ~izi hµ birkaç gün 
içinde sıkı ve dostane bir temas ha
linde aramızda bulundurmaktan dıı.} 

duıtumuz sel'inclmlzi bildirmek!<' 
bütün Türk milletinin hisslyatın:ı 

tercüman olduıtumdan eminim. 
Cumhuriyet hükQmeli adına ve 

şahsen kendi adııno, ekselansınızın 

şahsında dost ,.e müttefik memle • 
ketin muhterem mümessilini selam· 
lamakla hassaten memnun bulunu • 
yorum. . 

Balkan Antantının t:ır:ırımızdan 
üzerine kurulduAıı sıığlem ll'meli teş. 
kil eden sulh ideıılinl', Atina vesika. 
!arının imzuındanberi geçen sene • 
ler zarfında dürüst ,.e s:ıclık bir su. 

lerl mildrik bir memleketin harlcJ maayon. , k tl i ·ı anl 
siyasetini mesut cümlelerle izah ey- mizin hakıkı ıyme er l e a. 
!ediniz. mağa sevki lılıirdir. Umuml ma. 

B:ıy Nazır, hiyette menfaatleri müdafaa edi. 
Sıkı bir azimle ATrupının en ka • yoruz.Bu vazifelerimizi,bUtUn dev 

rışık bir kıtuını teskin etmlı olan \etlerle en iyi mUnaaebetler ida -
Balkan devletleri, kanlı hAdlselerin mesine gayret ederek, anl&§ma, 
karışıklık ve Ubus devreJerloin acı. uzlaşma ve bitaraflık emniyeti 
sını birçoklarından daha fJ'i hisset • dahilinde yapmağa a.zmeylemif 
mektedir. Bu <le\'leller, tehlikelere 
bOyük bir cesaretle karşı koymayı bulunuyoruz. Fakat biz, gerek 
bildiklerinden dolayıdır ki gerek bizim için gerek diğerleri i~in bu 
kendıleri gerek bütün dünya 1ein derece faydalı olan vazifemizi, 
sulha azimk4r bir ur"ettc balUı bulun ~cak arazimizin emniyetini ve 
makt:ıdır. milli istiklalimize hU.rmeti mUte. 

Dünya yü1ünde hüküm süren cmni yakkız bir surete temin etmekle 
yetslz.lik ortasında, bizler, beş sene 
en-el bizi topla:raıı aynı idealin et • ifa edebiliriz. Bizim için her şey-
rafında birleşmiş bulunuyoruz. Bıı den daha ziyade az.iz olan bu 
birlik, bütün Avrupa icin mühim biı mülkler, esasen, coğrafi vaziyeti. 
sulh un<:urudur ~·e bunctan böyle de, miz dolayısile de yüksek enter • 
milletlerimizin '"e bizler gibi aynı nasyonal bir menfaat irae et • 
mukaüdes d:ıv3ya ba~lı bulunan her mektedir. 
kesin en büyük nef'ine olarak mü -
him bir sulh unsuru kalacaktır. 

Aziz dostum, 
Büyük dost ve müttefik mcmlcke. 

tin hariciye nazırının Ankarayı ziya· 
ret!, Romanyanın harici siyasetinin 
~elliği vazifesi ile Balkan Antantı 

konseyinin bu seneki reisliğini şah
sınızda birleştirdiğiniz bir zaınandıı 
vukua gelmektedir. 

Bu iki yük~ek vasıfla, sözlerimde 
kalpten gcfen samimi bir dostluğun 
hürmetkAr ifadesini bulmanızı rica 
ederim. 

Kadehimi, Majeste Kral İkinci Ku 
roliin sıhhatine, dost ,.e miiıtefik 
nomanyanın şan ve refahına kaldı 
rır Ye, aziz nazırım, sizin ,.e Anka • 
rada hnlunm:ısı ziyaretinizin bizde 
tııraktıAı minncıtarlıAı arttıran Ba -
yan Gafenkonun sıhhatinize içiyo • 
rurn. 

Balkan Antantına ve Türkiye ile 
Romanyayı birihirine bajllayan bü • 
yük dostluğa içiyorum. 

Gafenko'nun Cevabı 

.Muhterem mi~aririmiz, bu nutku 
:ı,ağıdaki sözlerle mukabele eyle · 
mi~lir: 

Bay \'ekil, 
• Sözleriniz beni derin surette mü · 
ıchnssis etli. Bu sözleriniz, asJI ve 
hararetli kelimelerle, ittifakımızın 

ıemelinl teşkil eden ve bu illifakı 

kuvve!li ve cnnlı bir bıığ haline ge. 
tiren his, her türlü imtihanı murnr. 
fakıyetlc geçirmiş ~adık bir doslluAıı 
ifacle eylemektedir. 

Bay vekil, 
Komşu milletler arasında. bir 

sulh birlik ve kardeş iş birliğine 
aıet olan, hi~ kimseye karşı mü. 
teveccih bulunm.ıyan ve hiç bir 
Balkan milletini hariçte tutnıı -
yan Balkan Antantının sulha ve 
Avrupa muvaT.enesine lüzumlu 
olduğunu müdrik bulunuyoruz. 
tşte bundan dolayıdır ki, niyet • 
terin ve sulhsever idealini bu de. 
rece sarih cümlelerle tebarüz et. 
tirdiğiniz bu antantm faydalılı ~ 
ğuu ve ehemmiyetini, Elen ve 
Yugoslav dostlarımızla dürüst it. 
tihat halinde, her tilrlü şeraitte, 
teyide ve ispata karar vermi -
şiiftir. 

Aziz dostum Bay vekil, 
Sözlerimi bitirmeden ewel, ge. 

rek refikamın ve gerek §.ahsan 
benim, Türkiye cumhuriyeti mer. 
kezinde bulunmaktan ne derece 
memnun olduğumuzu ve Bayan 
Saraçoğlu, siz ve bütUn Türk hil • 
kumeti taraf mdan bize karşı gös 
terilen hüsnü kabulden ne derece 
mütehassis bulunduğumuzu size 
bildirmek isterim. Sizlere, hepi. 
nize, derin surette meydunu şük-
ranız. 

Her adımda Kemal AtatUrkün 
hatırası görülen, feyiz ve kuvvet 
ler dolu bu şehirde, Büyük Başa. 
ncının hatırası önUnde hilrmet -
le eğilirim. rt.>llc hizmet edilmiştir. ~le.sut i~hlr- Bu dostluk, m!lletleriıııizi ayrılınu 

li~lınizi, ayrı anı hepimizin sira~e. bir tan.da biriblrine bal!lamaktadır. 
timi:rin istikl:ilini hir ittihat noktası Bu dostluk, hükOmetlerimizi biribiri· 
haline getirilerek teşkilutlendımağa ne rapteylemektedir. Yine dostluk, 
mu,·arrak olduk. Bu ittihat noktım, Bay Nar.ır, ikimizi blribirine yaklu5-

l • i.stillsı Uzerine Arnavut ugun harici münasebetlerinin se,·k \'e ida• lırnıış ve araınızüa emniyetli ve ınu-
Selaniğe iltica eden Görice muta- resinde Balkan devletlerinin nıüşte - habbetli işbirlıği münosehctleri ,.ü -

Ve onun büyük eserinin liya -
katli ve asil devamcısma kar§ı 
derin hürmet hissiyatnnı ifade 
ederek, kadehimi ekselans Tür • 
kiye Reisicumhurunun sıhhatine. 
memleketimin sadık dostu Tür -
kiyenin şan ve refahına, ve aziz 
dostum B. vekil, sizin ve muh. 
terem refikanız Bayan Saraçoğ. 
lunun sıhhatlerinize kaldmyo • 
rum. 

saITifı Veli \'a..ııyari bu sabah ~eh- rek direktifini teşkil eylemiştir. cude getirmiştir. 
rimize gelmiııtir. Sulh için vücuda getirilen, sulh ı. Türkiyenin ve Romanyıının b!rllktt 

M. Vasyari, Selanikte daha 15 dnde inki'.'l:ıf edem \"e sulh getiren ifa edecekleri var.lfenin do~ru bir 
.. . . b Balkan Antantı en mükemmel tarzda anlnyı~ını bu dostluk hissesi· 

Arna\'Ut multecı aıle mevcut u- bir sulh Aleti vazifesini .ıörmü~tür ne medyunuz. Kader, gerek ıizll'rc· 
lunduğunu, bu gUnlerdc lstanbula l '"e hı\diselerin ıeakübü her ne olur. ve gerek bizlere, milli inkişafııım 
gelerek burada yerleşeceklerini sa olsun en miikemnıcl bir sulh lt • cerçevesi içindl', büyük ,hrupal e . 
söylemiştir, ·-.u kalacaktır. hemmiyeti haiz biribirine müşabih Balkan antantına içiyorum. 

* Geçen sene tatbik edilen yaz me 
sal saatlerinin kaldırıldı {i ı vilayete 
resmen teblil edilmiştir. 

* Denl7 lılilbO umumi heyeL top
lantm dlln yapılmış yeni idnre heye· 
ti ıeçllrnlştir. 

* AlatOrk köprOsünlln i5 metre 
uzuuJu~ndakl mnteharrlk kısımları 
bu harta yerine konacaktır. Bundan 
sonra kllprilnün açılıp kapanmn tcc
rill:ıdeı ine bo~lanacaktır. 

* lJalılllye vekili Faik Oıtrak l\lec 
lls tatilinden sonra memleket içinde 
bir seyyalıate cıkacaktır. 

* Taııu ,.e kadastro umum müdur
liilüniln adliye vekAleline raptı ın
karrilr etmiştir. 

* J.fsel~rdt• ~özlil imtihanlara hu 
sabat.tan itibaren başlanmıştır. 

* Ortn tedrisat muallim mun,·ini 
olmak istiyenlrr 900 ü bulmuştur. 

Bunlardan Jiynkatli görülenler lıu oy 
içinde im:tlaan edileceklerdir. 

* Devlet h:ı\'a )'oll:ırı umum m ii
dOrtl Ferruh Sahlnbaş dün tııyy:ı rc 

ile şehrimize gelmişti r. 

* KarakÖ)' ile Em inönü ar:ısın doki 
elektrik ona kablosunun bu sabah· 
tan itibaren tamirine başlanmıştır. 
Bu yer limanın en mütekllslf fnnliyct 
il mahalli olduğundan tamir işi ağır 
ilerllyet'ek ve on beş sün ürecektir. 

Çorlu ile Çerkesköy arasında 

Demiryolunu 
sel bash 

Bu yüzden Avrupa 
trenleri gecikti 

Trakyada son günlerde yağan 
• giddetll yağmurlar yüzünden A vnı-

pa trenleri büsbUtiln inliza.mmı 

kaybetmiştir. 

Hattın Ç.Orlu ile Çerke6köy ara
ımıdald k.Jmnmı su bamnıe, bu yüz
den Avrupa ile tren seferleri inkı· 
taa uğramak tehlikesi geı;irmi.ştir. 

Yapılan muayene neticesinde tehli
ke olmadığı temin edilmekle bera
ber hattın bu kısmının mukııveme
ti seller yUzUnden azaldığı hesap~ 

lanarak takviye edilinceye kadar 
trenlerin yavaı geçirilmesi karar
Iaatınlml§t.ır. 

Her uman saatte 60 kilometre 
aUrat ya.pan Avrupa konvansiyo
nel treni, bu sabah Ç.Orlu ile Çcr
ketıköy ara.anıdan ancak beş kilo
metre eUratle geçirilebilmiş, Sirke
ciye sabah 6,40 da gelmesi icab e
den tren, bu ylizden saat sekizde 
ıelebilmiştlr. 

Ekspres treni de iki buçu!! eaa. 
to yakm gecikme yapmıştır. 

Devlet dem.iryolları artzalı yer
de derhal tertibat aldır&ra.k t&kvl
ye ameliya.tma baı:lanml§tır. Böy -
lece tehlike önlenmiş bulunuyor. 

---o--

lraka giden Amerikah 
mühendisler 

Balırcyn adalarındaki petrolleri 
işletecek Amerikalı gnıpa mensm 
beş rnUhendi9 bu sabahki ~cmplon 
ekspresile Avrupadan gehnişlerdir. 

Buradan Toros ektpresile !raka ha
reket edeceklerdir. 
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HA B E R - ~li,am Poıtıa11 

'Grata Garb 
aşkta neka
:lar bet'oaht
a , NormaŞi 

rer enbüyük, 
en lekesiz bi 
saa:let i 
bulmuştur J 

x: ...... ..... ..-...~...-......-.....-......-......-... ......... ...-.........-... ................ ........ ~ 
~~-l.L.A .. L.A.-.i-~....ı...ı9 _. 

Bir başa iki dert 1 
(< 

Yazan: !Dıru Ga A . l/ 
Büyük başın der.eli büyük J 

clur, elerler. Bazan da bir ~ş: ' 
ta. baş büyük olmasa bile· ık• ~ 
dert oluyor. M. Kemalpaşada.n ~ 
gazeteye mektup gönderen bıl" 
sayın okuyucumuzun da başın: 
da iki dert varmış. Fakat ikisı 
de kendisinde değil... 

Biri 927 doğumlu çocll· 
ğunda. Şimdi on İKİ yaşında 
bulunan bu çocuğun - ona artı!.< 
delikanlı denilebilir • yatalc, 
yorgan, elbise ve çama§ır rnas· 
rafı tahammül edilmez bir h31:: 

gelmiş . Neden dolayı olduğunu tahmin edebilirsiniz. 
öteki derd de sayın c1myucumuzun kendisin.de bulu•1

• 

duğunu haber verdiği ve yirmi beş yıldanberi devam ede!\ 
basur memeleridir. Sayın okuyucumuz bu hastalığın aıaınet• 
lerini gayet belağatla tarif ettikten sonra, eğer buna sare 
varsa, ameliyatsız olarak, ifaya hazır olduğunu yazıyor. . 

··ı 
Okuyucumuzun ayn ayn birer derd olarak tasvir etti~ 

bu iki şey birib:rine bağlıdır .. Daha doğrusu birincisi ikinr.ı· 
sinin devasıdır. Bir hastalığın başka bir hastalığ~ deva 01• 
duğu vardır, ama, bu ancak ayni ki~sede kabildir, ayrı ayrı 
iki kimseden biri ötekinin babası da olsa birinin hastalığı 

·ır.ı ötekine deva olmaz. demeyiniz. Çocuğun geceleri yata& · 
ıslatmcısı babasının basur memelerine devadır. 

Hem de bu, yeni bir ~ey değil, he1cimlikte en eski de· 
valardan biridir. Onu bütün hekimlerin piri ve büyük üstadı 
Ipokrat hekim söylemiştir. 

ı ·r 
O büyük hekimin söylediğine göre basur memeleri :ıı 

kere insanlara tabiatın büyük b:r lütfüdü•. Çünkü • tabii heP 
onun dediğine göre • basur memelerine tutulan bir kin'l5c 
zatülcenb hastalığına, zatürree hastalığına, cilu üzerine }(~· 
rahalara, Çibanlara, sivilcelere, lepra hastah~ına, yani rnislon 
illetine bile tutulmaktan kurtulur. 

Fakat basur memeleri pek ziyade rahatsızlık veri~ 
ce onlara ameliyat yapmak. yani keserek çıkarmak, yah.~.t 
kızgın demirle Key yapmak caiz olur. Bunu söyleyen büyu« 
üstad ipokrat, basur memelerine ameliyat yaptıktan sonr3

• 

S 1 • d v bakırdan bir kap içerisinde güneşte tcbahhür ettirilmiş idrar· 
. ar o, sınama a yaratttgı dan kalacak tozu, ameliyat yarası üzerine koymayı şart koşar· 
şahsiyetin , aynıdır. o her böyle yapılırsa basur memelerinin ameliyattan sonra nükset• 

ı 1 1 miyeceğini de ilave eder . 
zaman, genç l\IZ arına ay Sayın okuyucumuz da vaktiyle basur memelerine anı.e· 
ettiği hayalperver, hassas liyatyaptırrnış. fakat bir sene sonra tekrar nüksetmiş .. ipe": 

ve zavallı bir serseri gibidir, rat hekimin söylediği usul çoktanberi tatbik edilmez olJ11ı.I~ 
sa da, belki hastalığın bir sene sonra nüksetmesi onun dedı· 

buı ,geceler karısı uyıwkın enu ği gibi yapılmış olmamasından ileri gelmiştir. 
seyreder, yü~ünün çizgilerinden, 1 Şimdi, büyük üstadın sözünü yerine getirmek için, tel<• 

kendisini aldatıp aldatmadıglRI , rar ameliyat yaptırarak oğlunun gani gani hazırladığı de· 
' d . ..,. · 1 " vayı kullanması elbette tavsiye e.dilemez. 

SeV ip S8Vme IQIRI an amaga Zaten basur memeleri ona tutulan kimseler için çok dt· 
Uğraşırmış ! fa lüzumlu ve faydalı bir şeydir. Mesela karaciğer hastal::: 

Saadeti. beyhude yere arayanlar· ~:~n~n;ny::1~~:eas~:!~:i~;~,:nya~uz:ı~~~:: r!::~;ar~emclerı 
. ' ta za~:~a~i~a~~=:~~~a:~u:.a;;;s~:~:~~e;:~ ~~~stı~et:C~ 

k 1 ı k ı 
• 

1 
derin bir kansızlık gelir. Fakat basur memelerinin fayda 

ona ne kadar bcliiğatli olsa da • ayırd edilemez. Uzaktan ta~ı O ay 1 a erişen er ve yahut faydasız olduğu böyle uzaktan mektupla - mektll~ 
·nıtl 

ye edilecek deva, fay:la yerine zarar verir. Basur me~esı U· 

Saadlfi beyhude yere aramı§ 

1 

vermişti. Grcta, 11.k görü~tc bir çıl-ı mevcudiyetini sanata vermişti. Bu- yalperver, hassas ve zavallı bir ser hangi cisten olduğunu ayırd edecek anca'lt 0 hastalıgın :si· 
olanlar gm gibi Stillere a§ık olmuştu. nun haricinde, yalnız hatıralarına seri gibidir. ı· tehassısıdır. Onun için bu sayın okuyucumuzdan da ken 

1 

Genç kız, onu kalbinin bütiln yeni- merbut, adeta vahşiler gibi her şey- Kendisi itiraf etmiş: Bazı gece- ni mütehassıs bir hekime muayene ettirmesini rica ederirn;., 

f;ğer karşımızda yok!i!a, ne ka- !iği ve safiyetilc sevmişti. Tıpkı her den uzak bir hayat geçiriyordu. ler karısı uyurken onu temaşa e- -t-~ ~~- • ... -~ 
dıır i tcrseıılz, u~rru an11. a~k genç kız gibi. Halbuki Stiller her- Şimdi artık kendi seviyorsa. da der, yüzünün çiz~ilerinden kendisi- • '(tô,P~ 
,.e aadcte erişemezsiniz. Bura- kes gibi bir erkek değildi. O, bir sevilmesine müsaade ediyor ve bil- ni aldatıp aldatmadığını, SC\"ip sev- rini değiştirmek için bu kadınlar- i de_ti ölüm kısk:ındı. Ve N~ )CD' 

da me,-zuubah~dcccğlmiz dört tek kadına bağlanacak adam değil- hassa kendisini sevenleri bedbaht mediğini anlamağa uğraşırmış. dan birini hiç olmazsa meşhur ede- I elmden canından fazla sevdıği ur'bl 
in andan ikisi bütün arzularına di. ~çi kızın nşkilc oynadı. Ona e- etmesini biliyordu. Birçok kimse- Halbuki Charlo ne kadar saade _ rek kurtarmak isterdi; fakat mu - casını aldı. Genç kadının ıı ,,tı 
rağmen ask ,.0 saadete karnsa- hemıniyet bile vermedi. lerin aşkını kabul etmişti. Ancak te muhtaçtır! Ne kadar çok mesııt vaffak olamadı. Şimdi Paulctti Gu-

1 dehşetli idi. Şimdi yeniden h&>~,, 
ınamı lar, C\ 1p C\'ilememişlcr· Greta artık hayatta her§Cyi kay- bu adamlara kal'§ı biraz mağrur ve etmek ister! Şöhretinden müşteki - addardla ayrılmak üzereler. 1 ve işine avdet etmiş olan ;;o dctl' 
dlr. Diğer iki ı de hiç aramadan bcbni§tl. Yani: Saadet ümidini, tat- yüksekten gelen küçük bir dostluk dir. Şöhretinin ağırlığı kendisini ra- Kimbilir genç kadına ne olacak! 1 blitün mevcudiyetile eski . 58~ ıı' 
n~kda en bliylik, en lekesiz san- lı ve sakin bir hayatı ... Bilhassa aş- gösteriyordu. Hepsi bu kadar! Şiın- hatsız eder. Servetinin nazarında Charlo yenisini. bulmuştur .. Bu ~-, ~'.n hatırnı:ı~~ bağlıdı~ ... Şi.J1l~ıc'4 
dctlere mazhar olmuşlar<lır. 

Greta Garbo 
lşte Grcta Ga!·bo. Hiç şilphcsiz 

onun hnyntı parlak değil, fakat me
sut ve sakin olmalı ıdi. O lstokholm 
de doğmuş bir işçi kızdı. Onun gü-
nün birinde dünyanın en meşhur 
artistlerinden biri olacağına kimse 
ihtimal veremezdi. Asıl ismi Greta 

kI .kaybetmişti. Delicesine savdiği di hain ve hiçbir şeye inanmaz ol- hiç ehemmiyeti yoktur. Onun iste - da Vinters ismınde genç bır ıı.klrıs ı tun saadetı olen sevgilının rıt ol~ 
bu adamı kendine bag~lamak için mak, hassasiyete ve sevgiye gül- diği münzevi ve saadet dolu bir ha- tir. Birkaç zaman sonra filmde gö- dit portre ve fotoğrafları doldll ;( 

~. k . d 'k" ~ asın ıı 
büyük bir yıldız olmağa karar ver- mek onun sırası idi. John Gilberi, yattır. Sevdiği kadınla herkesten rüleccgı muhakka tır. evın c, 1 1 çocugunun ar 
mişti. Ve buna muvaffak da oldu. Geory Brent'i, rejisör Mamoulian'ı her gördüğünden uzak, sade ve sa~ Saadete kola)'ltkla erişmiş o· çirdiği sakin saatleridir. 

Fa.kat onun bu muvaffakıyetine bedbaht etmiş, onlara ıztırap çek - kin bir hayat!.. lanlar 
dahi Stillerin ehemmiyet verdiği tirmi§ti. Belki şimdiye kadar bu hayatı Norma Şerer Kraliçe Elinbet 11sıl9 
yoktu. Grcta, sinema hayatını sev- Onun eline düıımek üzere olan bulabilirdi. Fakat her izdivacında Sanki saadet ve ~k perileri Nor- O İngiliz aristoltrasisine rııede 1

" 

.. 1 R b t T 1 tam bir gcnr kızdı. Hayatının sll <'.! ' mezdi; onun riya ve zayıflığından guze o er ay er, zamanın da, her rabıtasında olduğu gibi kıs manın beşiği önünde çok kaimi§ "' " 
iğrenirdi. Ancak ~evdiği adama e- da kaçabilınişti. Grctanın, §im- kançlığı, endişesi yüzünden saade - oldukları için Grctanın bc§i~ine sakin geçeceği zannolunurdı.l·v& 
rişmek için bu ha)al.a atılmı§tı. Fa- diki arkada§ı orkestra şefi Stokovs- tini yine kendisi bozmuııtur. zamanında yetişememişlerdlr. Gre- tun asil İngiliz kızlarının t ıı ~' 

olundukları tarzda onu bir gi1 . .:.1 
kat Stiller ona bir gün bile ciddi ky'dir. Greta ile son defa Avrupa- Beraber ilk filmini çevirdiği ar - ta a.5k hususunda ne kadar bedbaht r ıv 

d ·· ·· b d d b" 1 rn'"·a takdim ettiler. O d3.hC 11>~ bir hisle bağlanmfü~an ~lüverdi. O- a gorunen u a amın a ır za - kadaşı Edna Purviance'i sevmişti. olduysa Norma aşkta en bUyUk, en " bv 
memi~ti. na bir gün bile tnUı bir söz söy- man ı::onra bir tarafa atılaca~ı mu- Sonra, evlendiği ve kendisinden iki lekesiz bir saadeti bulmuştur. İngiliz kızı gibi nfgiltcren~tlC eı" 

h kk k ·ıı·d· bir adaınile parlak bir zııbı 

Gustafson olan genç kız, mahcup 
ve sekinkcn bir insandı. Onun ne
§C ile gUldüğünü henüz kimse gör-

Hayalperver ve tatlı bir teni olan lememlştl. a ·:ı gı ı ır. çocuğu olduğu Lita Grey'i sevdi. Norma Sherer hayatının ba§lan -
Gretanm yUksekte gözü olmadığı Her zaman onun hassasiyeti ve Yıldızın aşk aradığını söylüyor - Ondan boşanmıştı. "Altına hücum,, gıcrnda çok 11efalet ve yoksuzluk lcneccğini Umit ediyordu. d'' 
zannolun urdu. Şapkacı dükkanının hayat hakkındaki düşüncel erile a- lar. Fakat bunu bir daha bulamıya- filminde beraber oynadığı Georgia 1 çekmijlir. Kimsesiz ve servetsi7: Saraydn kendi'Sini ilk dan

9:&1& 
arkasında çalışan 1şçi kızların için- lay ederdi. O hiç bir şeye inanma- 1 cağını Greta Garbo herkesten daha l Hale'~ .dah~ ~nra da "~~mi:re de: bir. kadın olan Norma, uzun znma\n vet eden, ~e sonra hemen &cıı 
de en mütevazı, ve en nz parlak o- yan çok yaşamış, çok görmüş bir iyi biliyor. la Villı,, fılm ınde partonerı olan 

1 

i.şsız dahi kalmıştır. I<'akat bu fe- bütlin gece kcndisile dan9 reıl~ 
lanı o idi. Kendisine arkadaşları hiç insandı. Stiller öldüğü zaman, bu - Charl i Chapli, virginia'a aşık olmuştu . na hayat genç kadının ne neşesini, gc•nç adam hakikaten lngil~: ,,ııJ' 
ehemmiyet vermezlerdi. Kimse onu gün meşhur Greta Garbo olan genç Charlo'nun vnziyeti Gretanm va- Sonra Paulette Goddard'a tesa- · ne de tazeliğini mahvetmişti. O, bUyilk bir adamı, en parlak bı 0&C· 

1 -ıu JO ~ farkctmezdl. Böyle olduğu halde kız, yirmi beşinde bile değildi. Böy ziyetinin aksidir. O seviyor, fakat düf etti. Onu sevdi ve evlendiler. kendi.sine saadet ve 'aşk verecek ti idi. O, kralın ikinci og re t 

kader denilen o büyUk kuvvet elini le olduğu halde artık kalbi ölmüş, saadet veremiyor. Chnrlie Chaplin Paulctte (Asri Zamanlar,. filminde 1 sevgiliyi emniyetle bekliyordu. Bu Onlar birbirlerini sevdiler ' f' 
onun omuzuna koymuştu. Günlin bi 
rinde onu bir erk~k gördü, bir er
kek onu farketti. Bu meşhur reji
sör StiUcrdl. Stiller, Grctayn bir 
filmde kU~ücük bir rol vermişti. 

Bu bir angajman değildi ve eğer 
kadt>r böyle istemiş olmasaydı genç 
kız belki yine lşçl hayatına avdet 
cdeccktf. Fakat kader hükmünü 

yeniden sevmek kabiliyetini kay- melankolik bir adamdır. Çok me- Clıarlo'nun arkadaşıydı. Bu kadın- 1 
hissinde aldanmamıştı. lena;;:-r. Elizabet hiç bir zıırnıı.~ o''' 

bctmiştı. ~akkatli geçen çocukluğunun hala !ardan hiçbirine saadet vcrcmedi. ı Thalberg karşısına çıktı. Genç n'/, birinde İngiltere kraliçe!! 
Seneler geçti. Greta dilnyanın hatırasını unutamaz. Çocukluğun- Hatta muvaffakıyet bile temin e- adam Hollyvud'un en mühim §ahsi- cağını zannetmemişti. ,111" 

kendine hayran olduğu muhte§em da açlık çekmiş olan bu adam, yeni demedi. Purniance sefalet içinde 1 yetlerinden biri idi. Birbirlerini gö- İki genç mesut ve tatlı bir • rr ' 
bir yıldız oldu. Erkekler etrafında ve parlak hayatındcn ürkUyor gi- öldü. Lita Grey bir memurla yeni-1 rür görmez sevdiler. Çılgın ve bil - kurmuşlardı. Az zaman s~nrtı ~ \i' 
dola§ıyordu. bldir. Kendisine emniyeti yoktur. den evlenmişti. Georgin Hale orta-1 yilk bir aşkla sevdiler., Hollyvuddn ses Elizabotlc !larr,nrct • n;1; r

1 

Binlerce kişi kendisine Aşıktı. Hakikt benliğinde, sinemada yarat- dan kayboldu. Virginia Cherilli si-' şimdiye kadar görlilmcmiş bir tarz- yanaya ~elerek saadetlerini 
Fakat o artık hiç kimseye aşkını tığı §nhsiyetin aynidir. O, her za- nemadan çekilerek tngiltereye ev - 1 da sevişen bu çift, evlenmişler ve daha arttırmış bulunuyordu· ~dr 

1 
·· ·cıı 

vermcğe muktedir değildi. O bütün man, genç krzlarm alay ettiği ha- lenmeğe gitti. Charlo talünl, kade - çocukları olmuştu. Bu büyük saa - (De camı 14 "'' 



lJ\fkusuzıulk 
~ - Uykusuzluğun şimd 
~ta. - Daha iyicedir doktor 
~itler uykuya dalmak için 
Sten 5.367 J<oyunun çit üze· 
' atlayışın: geçiriyor onlaı 
~ Uykuya dalıyo::dum. Şin 
\ t . kadar koyun sayarken uy 

elıyor. kendimden geçiyorun. 

Dolktor 
~!tnıi 
\ llilc adam, bır mecliste 
~dığı bir doktora ıord4 : 

\ı 0ktor, genç bir kadınla ev. 
t lltnııı yaşında bir erkeğin 

'il olur mu?. 
bazı b , I> • azı ••• 
> tki, erkek yetmiş yaşınd<. .. 

...... li 
tr ıamanl. 

,. 
ı ...... ..,, 1"'\l' !e.n tcl>meyle 

• H hu,tlJm. 

Takdir 
Adamcağız oğlunu denemek iı. 

tedi: 

- Senden çok memnunum ... 
Mcsa!ni mükUatlandırmak iste· 
dim. İntihap et: Bir on liralık mı 
i!tersin, yo-ksa takdirlerimi 'kazan 
:nal<\ mı?. 

- On liralığı iıteriın tabii ha. 
'.la .. Çünkü ben ıenin takdirine e· 
hemmiyet veririm .. Eğer on liralı
ğı a 1""laaam nazarında budala ola· 
cağım için takdirlerine liyakıt 

kesbetmemit olurum .•• 

Servet 
- lnanki çocuğum. servet dah 

nsana ~adet qetirmez. 
- Biliyorum amcacığım. Benirr 

·ervet isteyişimin sebebi kendim i 
·in ne gibi bir !'efalet seçmek \azın 
.;eldiğini tayin etmek içindir. 

ııtmı:k ltiyaılınd:uı vaz;etlrmek için 
\ 

H A 8 E R - Aktam Poatım 

AmarPkan 
faıt<rası 

Bo~anmak istiyen erkek (mah· 
kemede) - Başlıca şikayetim şu. 
:!ur: Evlendik ev!eneli karım benim 
:>nüm~ bir tabak bile sıcak yemek 
'mymamıştır. 

Genç 
kadını 

kim 
Kansı - Ya!an bay reis. Daha 

j" k k d" . ••td .. d .. un a -~.?.m . en ısıne haşlanmış yu 1 o ur u 
:nurta verdım. . ? • • 

JngDDlz fıkras• -1-
Ge b . ...... ı..· 1. dak .1 Dilğünden bir gün evvel 

nç ır ~.ır ı tı o köyde ta. .. - . 
t'l y 'tm' t' 0 d b' 'f Dugündrn evvel Marya, karısının 
ı yapmaga gı ış ı. ra a ır ı;;ı t -·u u d · d t . . . oı m n en sonra evın c o ur&L er-

çı delıkanlı ıle tanıştı. k k k ..., . t rzid 1 lbL . c a,uc§ıne e er. ge en e 
Bır gece mehtap altında oturu· 9 ,.1 . . gi k k dls' · ·· t a· 

• • y. y • • ...: ennı yere en mı gos er ı. 
yorlardı. Bır ınegm buzagısıle bu· 0 • k k k d ı M zaman er e ar eş , aryanın 

~n ~uruna sü~üşti~kle:.i!'.~ gören ~ift sevincinl arttırmak için bir gün 
çı delıkanh derın bır goı,,'Us geçıre· servetinin mühim bir kısmını ona 

rek: . terkedeeeğini vaadE'tti. Çünkü bu 
--:- Ah .dedı. Bu manzara ban~ da ıServet, g:ıyet müsrif ve haylaz o· 

l}'lll şeyı ya~ak arzusunu ,·~::ıyor lan oğluna kalacak olursa çalı§'ITlr. 
Daktilo sadece gülümsedi ve: yacak, bUsblitnn mahvolacaktı. 
- Gidip sen de yap dedi. lnek Halbuki çocuk u para ile kala· 

~enin ineğin değil mi? Kim ne diye. cak olursa muhakkak ki kendi ken 

;ek? dine hayatta muvaffak olabilmek 

FrranSDZ'! 
fıkrası 

·.ııl 6&yretile daha çok çalışacaktı. Bu 

Çocuk, yatmadan önce dua et
nişti. Annesi: 

- Bugün yaptığın yaramazlık
ları .da duanda itiraf ettin mi ba· 
ri? dedi.. 

Çocuk cevap verdi: 
- Hayır anneciğim .. 
- Neden?. 
- Bu işin ikimiz arasında kal· 

masr daha n.U.~asip olacağını dü
şündüm .. 

muhavereyi Maryanın yeğeni gizli • 
..:c kapıdan işitmişti. 

-2-
E r te si gün saat altıda 
Ertesi gUn sııat altıda şerbetçi 

Kız, Marynyi dostlar ve akrabalar 
tarafından düğün için yollanılan 

lcdiyelerin teşhir edildiği odadan 
yerde ve kendinden geçkin buldu. 
Sa.at altıyı yinni geçe polis 'ağı-
nldr. Polis odada araştırma yapma. 
:lan evvel açık duran balkon kapı· 
:m.r örttll. Çilnkil bu kapıdan oda. 
}'il buz gibi bir rüzgar giriyordu. 
Nisan ayında bulunulma.ama rağ
:non havalar çok soğuktu. Ve dı. 

1::.nsı donmuştu. Zabıta doktoru, 
•!aryanın başına indirilmiş bir ci· 
·imle ağır surette yaralandığını te9 
bitı tU. HMlse ikiye on kala geç. 
,...'le !W'caktı. Çünkü hediyeler ara· 
nda bulunan ve bu hadise cere. 

·.rnn ederken yere dilşmUş olan bir 
aıınt ikiye on k::- l:ı. durmuştu. 

-3-

.;~ 

- Ok!lford üııhersıtcslnllcn bir 
telgraf geleli nıajel'>tC'. Oğlunuz ünL 
versltedE'n l•onılmuş. 

Marya nın erkek kardeşi 
bir gürültü duymuıtu 
Maryanın erkek karde§i bir gU· 

- Sebeb? 
- Protcs1irünü l·cme~e kalkmış! 

- İngiliz karikatürU -

7 

Bu c n ın aı '4~ ~ 1 ln'l ~ ~ ır<dl lYı ® lYı m ddı et 

liiılYl ç ~~IQ> .. O~r mOSDIFiln~? 

.,., 1"tasyona tarlanızdan geçe rek gldenem 6,46 trenine yetite. 
'"~im? 

rtiltU duymuş, fakat ehemmiyet 
vermemişti. Şimdi, bu gürültUyü 
Juyduğu zaman ne o1uyor diye gi. 
dip bakmadığı için kendisini kabahat 
li addediyordu. Eğer gitmig olsay. 
:lı, muhakkak cani !:.alkondan kaç• 
madan evvel onu yakalıyacaktr. 

' 110"-a sl.ı.1 görürse 6,20 tren ine de yetlıeblllnılnlz. 

ı'lf 0tladığıru bundan sonra da lnki.rda ısrar edecek mi baka-

K.:.~1 ı n gaz~te okurken kocasına 
dö; .. _,: 

- Ea!<, dedi, yirmi sene kadar 
evL'k hayatında karı koca çehre 
:tibariyle biribirlerine bcnzemeğe 
başlarlarmı~ .. Bir do-ktor yazıyor. 

Ko:ası bu işe şaşmamı~ görü:ı
medi: 

- Yirmi sene beldemcğe zü· 
um yo'.: ki.. Ecn mavi gözlü bir 

1 elikıınlı bilirim. Siyah g:.izlü . bir 
enç kızh evlendi. Evlend;kıc"t· 

in !:el:izinci tr:· nü delikanlının bir 
·-u simsiyah olmuştu. 

Canir.in ön balkondan girdiğine 

;:;r:.indi. Muhakkak kız karde§i de 
ayni gilrliltüyü duymuş ve hediye. 
terin teşhir edildiği odaya gidip 
-:>rada hırsızı ya.kah.ınrştr. Adam da 
'taçıp kurtulmak için kız kardeşi• 

"tin b::ıı;ın::. blr~ey inclinnL,ti. 
O, h3.dlscnin bu !tekilde geçmiş 

'du~unu tnhmi'" ediyordu. 

-4-
Maryanın yeğeninin hiç bir 
şeyden ha ~eri yo'..< 
Marynnııı yeğeniııin hiç bir şey • 

den haberi yoktu. Hiç bir şey duy 
maınış, hiç bir şey it1itmemişU. Fn
knt buna mukabil hizmetçi kızın 

söyliyecek birçok süzü vardı. Mnr. 
ya on birde yeğenlle konuşmuştu. 
konuıımak ta değil kavga etmişler
di. Yeğeni teyzesinden birçok ke -
re UslUste para istemişti. Hatt! 
teyzesini tehdit etmiş ve bunu du. 
yan hizmetçi kız hanımının yanına 
girmeğe mE'cbur olmuştu. Fa.kat 
Marya birşeyden korkmadığrr:.; söy. 
liyerek hizmetçiyi yanından u:::!k 
laştırmr3tı. 

- 5-
Matmazel Marya çok 
kederli imit 

Hizmetçinin söylediğine göre, 
kavgadan bir saat sonra, hizmetçi 
matmazel Maryanın odada hıçkıra, 
hıçkıra ağladığmı duymue ve bir 
kere daha hanmımın yanma gir· 

ÇIPLAKLAR KAMPI!'ıı"DA mlfU. Fakat hanımı bu defa nL 
- Oradan ne bakıyor$unuz öyle? çin ağladığını ve g~en kavganın 

Siz İ$kambil oynayan görmtdiniı ha1d1d sebebini söylemem.işti. 
tni lıiç? Sonra da hizmetçi kiz matmaw 

"!"P.itmmmn ~leaHirü- Mar.Ya'1 odada baygm buk!alu va.. 
kit, balkon bpısmm ~ ftY'& ka· 

:>alı bulunduğunu kaUyen hatırla . •nntlt ktymetll b!r mftt'e"1\erdl. 
ınıyordu. El· gece evYel matmazel Mar-

-6-
Kıymetli bir pantantif 

Polis mUfettişi evin genç efcndl
shıin odasını araştırdı, onun gar. 
derobtmda asrh duran lblr ceketin 
"ebindc bir pantantif buldu. B~ pan 

yanın boynunda bulunuyord:ı. Ve 

hlzınetçl kız, kavgadan 80.llrn da 
bu pantantifin matmazel Maryanm 
boynunda bulunduğunu iyice hatır. 
ladığnu söylllyordu, Genç e.da.ni, 

'f.Deoamt 11 incid~). 
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dönür11ü ço·k parlak oldu 
lzmirdeki milli küme maçında 
--=wwwa~ - iW2 ,_, ,_,, ,,_., =-- ,_,--,_, ,_., _......_, 

Galatasaray 
Doğan spora karşı oynadığı maçta 

Dün de 4 - O galip geldi 
"" 

İzmir, 11 (Hususi) - Cumar-J rede ikişer gol atarak oyunu 
•esi gUnU yapılan maçta Ateş 4 - O gallbiyetlerlle bitirdiler. 
taknnnu 7 - 2 mağlup eden Ga. Galatasarayın bu sayılarını 

latasarnylılar, bugUn (dUn) de SalA.hattin, Cemil ve Buduri 

şehrimizdeki miııt kUmenin t - yaptı. 

-- . ~ ~, 

Stadyumdaki Atatftrk biistilne buket konması merasimiıı etı ne> 

Beden terbi_vcsl kupası için sözdcmu1ıtclit fakat 1ıakika/fe Ttcmcn 
lıcnıen kendi başlarına olarak l'era •• ~işli takımları diin sabah Taksım 
stadında karşılaştılar. Yukarıdaki resimler bu maç esnasında alınmı} 
nmlıtelif tnstantanelerdir. Sıra ile: iki takım merasim esnasında, Şişli 
muhacir;:rinin, Pera kalesi önündrki tehlikeli bir akını, Pera kalecisi
~.,,-, ttizel bir kıırtarışım, bıı maçlarda lıiç eksik olmıyan kavgalardaw 
~ıri unasında polislerin kavgacıları yakalayıp luırakola götfö iişii11ii 
rı: Wttterct meraklı seyirciden bir grupu göriiyorsunuz. 

ki i d 1 U b k 
Bu sene !zmirdeki her iki ma . lı dakikalarından biri oldıı. 

ne ep asman m sa a asını 
çr da kazanan yegA.nc İstanbul 

Doğansporla yaptı. İzmirli 0 - ckipi Galatasaraylılar bugUn 
yunculnrın enerjik çalışmaları. buradan hareket ederek pazar -
na cidden yüksek bir mnç çıka- tcsi akşamı saat dokuzda İstan
ralltGalataşaraylılıı.r her iki dev bulda olacaklardı"-

Milli kümede puvan vaziyeti 
Takımlar: Oyıoı Galip Bera. Jiağ. Attığı Yediği Pımaıı 

Ankaragücü 13 8 1 4 31 19 30 
Demirspor 11 8 1 2 31 14 14 
Galatasaray 11 8 3 31 21 26 
Fener bahçe 11 6 1 4 26 18 24 
Beşiktaş 1..0 5 1 4 24 13 21 
Vefa 12 3 2 7 28 32 20 
Doğanspor 12 3 1 8 12 37 19 
Ateşspor 11· 1 1 9 8 31 14 

Demirspor Roman
gada 3-0 yenildi 

&iikres, 11 (A. A.) - Romanyada. Romanya Dcmiryolları 

spor lilübü ile Türkiye Demiryolla.n idaresinin Apor klübü olan An. 
liara Dcmirspor klübü artl$mtla burada. büyük bir imla.balık önllntlc 
bir maç yapılmıjhr. 

Blrin<'i haftaym golsüz geçmiş, ikinci hafta.ymda. R-Omen" takımı 
arl<a arkaya 3 ~ol çıkararak m~ı 3-0 ka.zannn~hr. 

Beden terbiyesi kupası maçında 
..._ __ swwwı ._..ı ~ - 1-2 ı::wwws ..... _........ 

Şişli, Perayi 2 - O yendi 
Takımlar mnhtelit ismi altında oynadı 

fakat yalnız Şişli Süleymaniyeden iki 
oyuncu 

Beden terbiyesi kupasr müsa-
ba kalarmdan Şişli - Silleymani· 
ye, Pera - 1. Spor maçı dUn sa. 
bah Taksim stadında Feridun 
Kılıcın hakemliği ile yapıldı. 

Dün ikinci tabımızda kısaca an· 
Jattığımrz bu maçın bugün de taf· 
silatmı ve resimlerini veriyoruz: 

·Pera ile Şişlinin geçenlerde 

almıştı 
Oyun, karşılıklı akınlarla 

başladı ve dakikalar ilerledikçP 
silratlenerek çok zevkli Ye here 1 
canlı bir hal aldı. ı 

Bu arada. Peralılar bir gol 
atmağa muvaffak olduysa. da 
hakem bunu kabul etmedi. MU
sabaka Peralıların sıkı hılkiml · 

yetıeri altında cereyan ediyc.ır 

yaptıkları maçlardaki heyecan· Şişli ise soldan Diran vasıtnsilr. 
dan eser olmıyan cllinl~U karşı - hUcum etmek için usraşıyordu. 
laşınaya tararınr şu kadrolarlle Nihayet 38 inci dakika olmuş. daha Ustun oynuyor ve sık sılc 
çtktılnr: tu. Bu defa sağdan inen Şişlili. rakip kaleyi tehdit ediyordu. llu 

l;i~ll • Siil<'~·nuuıiyc: Armc -
nnl.: • ,\lh~r. Huhi - ~fnrtnynn . 

lbrahhıı, ı\r~cvh· - ~\gop, Nubar, 
})ani,, Mikrop, Diran . 

Pern: Çafnt ino • lJl"isto, Ch·e
lek - Stt·I~ o, ı;üyen, ~'ko\'I<: • 
Todvri, nuınlJino, :\lcsinl':.ıi, Cu. 

lafi, CnnhaT.. 

Icr, Pcrn knlcrisinin bariz blr;hftkimiyct 2l~ uncu dakilrndn 
hatasından istifade eden Ago -jsemcresini verdi. Diran sıkı lıir 

bun ayağlle ilk gollerini attılaı-. 1 ofsayd vaziyette yakaladığı top-
İkinci devre başlıtrında Bam-!ıa takımının ikinci golUnU de 

1 
blnpyu tekmeleyen Nu barı ha -ı ttkardı. ~taç da hilylecc ~işlinin 
Jcem salından ~ıknrdı: bunda.a.

1
~k!ınl.rett..aitıııda, t~knt başka 

sonra cl:ı. oyun gittikçe ı::ertlcş • gdl kflydedilmeden 2-0 Pcra 
nıeğc başladı. Bu kısımda. f;iŞi't alcylıiııe bitti. 

• 
liıb cbni§tir. 
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i8"kiDii Sold•F·en erı '"2 ,,,: 'ö" gü·y eneiiiı di 
Misafir takımın umumi 

~aziyeti bizim Milli küme 
takımlarımızdan pek 
Ustun bir manzara 

ar zetm iyordu 
Sarı - laciverdin 31 inci yılını 

~tlulamak için 15 gilndür göze 
~rııan htimmalı bir faaliyet var. 
~ç ~Untine daha çok vakit varken 
lt llhulıye biletlerinin kalmadığım o-

11Yoruz. 

Fener takımı dünkü maç .. 
ta netice alıcı muhacim· 
lere sahip bulunsaydi 

maçı ihtimal keAdi 
lehine de çevirebilirdi 
İldnci: Cihat (Fenerbalıçe). 

%4,8-10. 

ÜçUncU: Sagopolos .(Kurtu .. 
luş). 

.1500 metre: 
Birinci: Rıza Maksut (Fener. 

bahçe) 4 dakika 19 saniye. 
İkinci: Makridi (Kurtuluş) 

1 
31 senelik spor hayatında, mem. 

;:et sporunun ytiksclmesi uğnın -
fedakarca çalışmış ve çok kıy

Ibetu ıı hatıralar eıde etmiş olan Fe-
Ctbahçenin yıldönümUnU kutlula -

Ftnerbalıçeliler ı·e 1 ugiliz misafir lcr maça bnşlamazda~ı evvel Jıalkı böyle scliimladılar. 4 dnkika 29 saniye. 
Fenerbahçeli atletlerin galebesile U'çUncU: Abdullah (!<"ener -

~' ilzere herkes hazırlanıyor. 
,,ihayet 

çekme merasimi yapılıyor. 
San lacivert takımın §erefle mü4 

dafaa ettikleri ve uğrunda çalıııtık
ları şerefli rengin bayrağı sahanın 
öblir ucundaki direkte dalgalanı -

b ~ilıayet işte gilnlerdenberi sa. 
"Itsızlıkla beklenen pazar geldi 
uaha yor. ,. sabahtan itibaren Fenerbah-
~~ Şun"dı" ltı.b Yemyeşil stadını çevrcliyen Artık merasim bitmiştir. 

Yazan: Sacat Oget 
• - - - - '4f' 

neticelenmistir. lıahce) • 
Neticeler şunlardır: 4X100 bayrak yarışı: 
Yüz metre: Birinci: Fenerbahçe takımı 

Birinci: Atineas (Kurtuluş) 46 saniye 4-10. 
İkinci: Kurtuluş takımı. ll,5_10 

1kincl: Cihat Fencrbahçe. Puvan itibarile Fenerbahçe 
39 puvan, Kurtuluş 22 puvan ü~UncU: Neriman Fenerbah-

çe. kazandr. 

800 metre: 

~nler dolmağa baglıyor. KlUb i- yapılacak ola'n tekaütler maçı ve 
lııı- ileri ve zabıta el ele vermiş, atletizm temaslarından sonra ge -

41 ızaııı, temin için çalışıyorlar. l~k bgi.Uz ~uı,. ;gittikçe ar-
.a~aıı tedbirler sayesinde, b' h nlil b ~kliYeb·ı· · Birinci: Rıza Maksut (Fener· "~ F tan ır eyeca-w;; 'li~ ı ırız;. 

Futbol maçı başlarken 
Saat be§i on geçiyor .. Saha· 

daki bütün faaliyet bitti. Şimdi 

herkes sabırsızlıkla misafirlerin 
lb enerbahçe stadına toplan ~e~aütler maçı 1 balıçe) 2 <lakika 2 saniye. 
ı.. 00() e Yakın bir kalabalık hiç sı- İkinci: Vla.dmir (Kurtuluş). 
'llıt Fcnerbalıçe • Galatasaray teka-
d:.11 ~ız. \' .. e rahatça takımlarının yıl Üçüncü: Adro (Kurtuluş). 
u u ütleri arasında yapılan bu ne§eli 

ltıtı~_nıünu kutlularken staddaki 4 00 metre: 
-.anıS ı takdir etmek lfıznndır. maçın tafsilatını sUtunlanmızda ay Birinci: Firuzan (Fenerbah-

tad nca hikaye edilmiş olarak bulabile- • -' · --- ··- - • • 
çe) 55,1.5. 

lfa:Ugl.in stadda her zamankinden cekslniz. Onun için biz burada aL Rtşat lngi/izlerin bir akınım kes meğt çalışıyor. !kinci: Ali (Kurtuluş) 
llaJ a baııka bir kütle toplanmış- letizm temaslarına geçelim. arasında tertib edilen atletizm mil- iltler maçından evvel ve sonra ya- 200 metre: 

eeı Iton ve tribünler tanınmış kim- Atletizm müsabakalan sabakaları sahadaki seyirciler ta - pılan bu müsabakalar çok munta- Dirinci: Firuzan (Fenerbnh -
Tluerıe dolu. Ve hayret değil mi? Fenerbahçe ile Kurtuluş atl~tleri rafından zevkle takip edildi. Teka- zam bir şekilde devam etrniı;ı ve çe) 24,4-10. 

gözükmesini bekliyorlar. Civarda
ki ağaçların hiç bir dalın.da yn 
yok. Sahayı gören her nokta fu. 
san dolu. Xızıltoprağa kadar: oltp. 
damlarm bile fuıtii, tnöün gil)i 

-.a~ kadın seyirciler de erkekten 
ı. kalmadığını iddia edebiliriz. 
" 1trasim 

~o~aat tam 15 de merasim başlı -
llıa • Bandonun çaldığı yürüyüş 
l'!ıı. 'lın~. ayak uydurmuıı Fenerlile-
1\ eıı ondeki çe?engine Galatasa -
~r ve Süleynıaniye klüblerinin 

insan dolu olduğunu göz önüne 

getirecek olursak dünkü mafln 
15 bin seyirci önünde oynandtgt-4 
nı kabul etmek Iazmıdır. 

Fen·erbahPe - Galatasaray ~:~1~1t:e:~~ayg~ç~ık~::rir. y takım çıkış kapısında gözüktü. 

mu .. te.kaı·t t~kımları karşılaştı =~~::~.:~;:~~l:~~:i;:~ 
:ıkıerı takip ediyor. 

~ hatırlatan agır agır, ad.eta bır c~~ 

Çe .undan sonra sırasile Fenerbah. Eski gün/ eri hatırlatacak 
~~ nıüessislerinl, idare heyeti bir 

berabere 
oyundan 
kaldılar 

sonra 
lıoı arını, klüb mUmessillerini, fut- i k i taraf o - o 
l'li lakımJannı muntazam bir yü-
ta~~ş halinde önümüzden geçerken Zamanlarında herbiri birer fuL 
~l'or ve alkı§lıyoruz. bol yıldızıydılar. Ve sırtlarında 

biiıu Uruyüş bitti. Hepsi gelip trL milli formayı senelerce temsli etti-
~· ere ~ön tik olarak sıralandılar. ler. Sarı lacivert ve sarı kırmızı 

Urp llndj ıstiklal marııı, tüylerimizi takım dün işte yine karııı kal'§ıya 
ııaıı~rten nağmelerini hazır bulu -
11 barın kulaklarında işlerken şan 
~e1t~~~ğımızm yavaş yavaş direğe 

'tl dıgını görtiyonız. 
dj,, tı.ııu İııgillz milli marııı takip e

"ot. 

i!ı~li nıarştan sonra AtatUrke geldi. Birinci takımları değil, teka-
...... llll:ı. ütleri. Geçen hafta gençleri karııı-

d..ı_.:" olmak üzere bütün saha 3 1 t B h ft d 'hti 1 t~ahk derin ve knt'i bir sükuta aş r. u a a. n 1 yar an ... 
.... 111·· Bu iki klübün maçlarında bam-

'lıııdi. UYor. 13.000 kişide çıt yok başka bir husaayet vardır vesse-

\'a1t~1-
~:- "'ll hitamında gelen çelenk-
llıı,,llletasimıe Atatürk büstüne ko-

"or 

'ltıı 'tl~~dan sonra Sarıyer kayrnaka. 
r,~·cı Usnu, sporun ehemmiyet ve 
~l·eı~Jndan ve Fenerbahçenin faa
~ı~ıtıden bahseden nutku ile al -

"'llryor b . 
aha. sonra temsili bayrak 

lam. İster birinci takımları, ister knnlar çıkıyor. Müthiş bir alkı!j ko günlerini yaşatıyorlar insana. Ma -
genç takımları, her ne olursa olsun puyor. Takımlar beden terbiyesi i şallah Zeki topu yakaladı mı, sü
başlı başına bir heyecan taşır. Ve 

1 
tıı.limatnamesi mucibince halkı sc- rüyor, sürüyor da Galatasaray ka

o temiz heyecan hiçbir zaman ek- lamlıyorlar. lesine gelince bomba gibi §Ütlt?r sal 

silmez. İ§te bu tekailt oyuncular ı1 Hakem meşhur Abdullah ağabe- lıyor. 
Fenerbahçenin yıldönümünde tek - yin idaresinde Galata.sarayın bir 
rar kaJ1lıla§m.a fırsatını. buldular. j hücumu ile oyuna başlanıyor. Şu 
Aman yarabbun, o ne göbek! ~-

1 
Necib ağabey yok mu, çok mUt

si yaşını başını almış, çoluk çocuk hiş ( !) şütler sallıyor. Tanımadınız 
sahibi olmuş insanlar bugün saha· 1 mı canım? Taksim stad müdürU. 

da maç yapıyorlar. 1 Arkadan Galatasaraym meşhur Biraz sonra top Galntasaraylıla _ 
Doğrusu göbekli futbolcülerin hocası Muslih ... Onun da Necibden ra geçiyor. Onlar da Fener kalesi

maç yapmaları bir hayli eğlenceli o- 1 aşağı kalır yeri yok ya.. j ne iniyorlar. Top Şadlide ve sıkı 
luyor. 1 Fenerliler topu ayaklarına ge _ bir şilt. Top Nedimin kucağın • 

Saha müthiş kalabalık. İşte ta •. çlrdiler mi hemen o meşhur eski 1 ( Deı;amı 14 iincüde) 

" 

Fenerbahçe tekailtleri bir araaa ve maçtan bir görünüş. 

1 naze merasimi yürüyüşüyle saha" 
nın kenanndaki çizgi üzerinde di
ziliyorlar. 

Sahada görülmemiş bir fotoğ
rafçı kalabalığı var. Gazetelerine 
resim yetiştirecek foto muhbirle
rinin sağa, sola koşuşmalanndan 

enstantane yakalamağa uğraşma • 
(Devamı 10 uncuda) 

Dun BUkreşte ki maçta 

Romanyalllar 
ltalyan takımına 

1 -O yenildiler 
Bükre5, 12 (A. A.) - 45.000 

ki lllk bir .seyirci kütlesi mun
C'ehesimle 1talyan futbol takımı 
sıfıra karı:>ı bir sayı ile Romanya 
takm1mı mağlıib etmiştir. 

Gol, birinci haftaynıcJa. yapıl

nıı<; ve b<-rab<'rllğl temin 'i~ln 

Romanyalıların sa.rfetmi~ olduk· 
ları bütün gayretler bo~a gitml§. 
tir. 



·___.} 

'-___ ı ,,, &., 
,--6~-,,;;._)~ ~~ 
• • 

(Baştarafı 9 uncuda) 
larından başka, İngiliz takmun -
dan bir hatıra edinmek isteyen 
bir çok fotornflı kimselerin de faa
!iyetini görüyoruz. 

İngiliz takımının kaptanı kale
ci Mully elindeki buketi Atatürk 
büstüne koyarak alkışlanıyor. Tek 
rar yerine döndüğü zaman, takım 
kaptanının bir ihtarı üzerine, İn. 

giliz taknnı oyuncuları her yerden 
haur ol vaziyetine geçerek büstü 
6elamlıyorlar. Stad görülmemiş 

bir uğultu için.de... Merasimlerini 
bitirmiş olan İngiliz oyuncuları 

yerine ağır ağır kalelerine doğru 

ilerliyorlar. 

Sahanın ortasında üç hakem -
Kemal Halim, Şazi Tezcan, Aanan 
'.Akın Fencrbahçeyi Jbekliy~rlar. · 

Kemal Halimin bütUn oyun 
müddetince pek yerinde kullandı
ğı dildüğil Fcnerbahçe takmum 
sahaya çağnyor. 

İşte Jt'enerbahçe., Onlar da gö
züktüler. Sahada ayni heyecan ve 
alkış.·,. Koşa koşa çıkıyorlar. 

Ortada epeyce uzun silren bay· 
rak teatisi ve karşılıklı nutuklar
dan sonra takımlar yerlerini aldı. 
lar. !ngilizler güneşe karşı oynu
yorlar. Oyunun seyri üzerinde 
müh!m bir rol oynanuyacak hafif 
bir rilzgar, lehlerine ... 

Maç 
İlk nkın Fenerde.. Hemen me-

6af e IUSif aa.hıı.sma yerleştiler. Haf 

hattının ke.stiği lbu akında top tn. 
giliz nmf sahasından uzaklaşamı
yor. Misafir takım oyuncuları ilk 
onlarda bocalıyorlar .• 

ta 
rba 

Pflrlayan bir FenerbahÇc akının
da Fikret topu sağa ve sola çeke· 
rek bir bek ve bir hafı ikişer 'kere 
atlatıyor. Her güzel §eyi alkışla • 
mak için bekliyen kalabalık seyirci 
kitlesi, Fikretin bu çalımını uzun 
uzun alkışlıyor . 

Başlangıçta size Fener ve 1ngi· 
liz takrmmın kadrosunu söyleme
ği unutmuştum galiba.. Fenerliler 
aralarında olmıyan Hüsameıddinin 

yerini Cihada vermişler. Bundan 
başka sabik (Gilnet) ten geçen 
Melih, merkez muhacim mevkiini 
işgal ediyor. Ve Fenerbahçe, İn· 
giJizlerin 'karşısında §Öyle bir kad 
ro ıile yer almrt bulunuyor: 

Cihat - Ya§ar, Lebip • Ali Rıza, 
Eıat, Re§ad • Naci, Şaban, Melih, 
Rebü, Fikret. 

İngiliz: takımı da §Öyle idi: 
Mally • Hiko, Foeth • Bravn, 

Hokadey, Riçatson, Anderaan, 
Had, Kelehen, Grifits, ~rnz. 

Fenerin kaçırdığı fırsat 
13 icin ldakikada iki bek ara. 

smdan fırlayan Melih, kaleci il'! 
karşı karşıya kalıyor. Fakat çok 
biçi:nsiz yapıştırdığı top, seyirci
lerin teessüf nidaları arasında a
vuta çıkıyor. 

1 S inci dakikada sol iç Cihadla 
karşı karşıya .. Çektiği şütü, Cihat 
çok alkışlanan bir plonjanla kesti. 
Yaşar yetişerek topu uzaklaştın • 
yor. 

Fenerin kaçırdığı ikinci 
gol fırsatı 
J S inci dakik~4a ,.gen~ iki.lıek 

arasında sabırsızlanan Melihi, İn-

ırn 

ç 
muhakkak bir gol istiyen seyirci· 
lerin çığlıkları arasında avuta çı

kıyor. 
Oyunun mütevazinleştiği anlar 

da bile Fenerlilerin top kapması 

zor. Topa daima 1ngiliz:ler hf.kim. 
KendıJeıini hiç 'sıkmadan, rahat, 
rahat oynuyorlar. Hele müdafaa 
hatların!da acele denen şey yok .• 
Her vuru§, her tehlike, gayet so· 
ğuk kanlı hareketlerle bertaraf e• 
diliyor. 

25 inci dakikada maçı çok gilzel 
idare eden Kemal Halim ilk defa 
bir favul için düdüğünü öttürdü. 
Favul de Fener aleyhine .. Ve bü· 
tün oyun mllddetince yapılacak S 
favulden 4 ünü Fenerliler, bir ta· 
netini de misafir takım yaptı .. 

29 uncu dakikada sol dizinden 
hafifçe sakatlanan Fikret bir 
müddet içine yerlpi Basriye ter1ce
diycr. 

Fenerbahçede birinci fdevrede 
canla baJla çalıpn müdafaa ve 
haf hatları misafir takıma gol fır· 
satı vermemeğe uğra~ıyor. Bu 
gayretinde muvaffak ta oluyor . 
Bilhassa Esadın çok güzel oyu
nu nazarı .dikkati celbediyor. 

38 inci dakikaya kadar Fener 
yan sahasında oynayan İngi
lizlerin tıol içi, kalenin sol zaviye 
sine sıkı bir 3Ul çekiyor. Cihat 
çok güzel bir plonj<>nla topu ya · 
kcJadı. 

Devre sonlanna !doğru Esat ta 
dizinden yaralanarak dışarı çıkı
yor. Yerini Boncuk Ömer aldı. 

Biraz sonra, birinci devre mi
safirlerin hakbniycti altta.da .ölti-

YOf· • ' • ' .... J 
Bu devredeki umumi intiba; 
Fenerbahçc muhacimleri bir.:ız 

toplu bir oyun çıkarabilseler ı;ol 

atabilecekler. Misafir takım, b:zim 
t'lkımlarımız ayarında.. Üstün o
lan vücud kabiliyetleri ve enerji
leri.. Başka bir şey ldeğil .. 

ikinci devre 

dünkü - 2-0 

Misafir taknnmm hiçbir zaman 
bozulmıyarak daima sakin ve so
ğukkanlı oyunu Fenerlilerin hü. 
cumlarına bir tehlike haline gir· 
mek fırsatını vermiyor. 

-

Fener müdafaasr sıkışık bir anda topu uzaklaştırıyor. 

Misafir takımın beklen• 
medik anda ikinci golü 

mecmuasiyle bizim milli kürnede 
yer alan takımlar ayarında bir kıJV 
vettedir. Bir an, Fener hakimiyetinden u 

Fenerin mağıtıbiyetinde en b' • 
sıyrılan misafirler, sağdan bir a. 
1cm yapıyorlar. Sağiç, Lebibi üze- yük amil, for hattının iyı' bir oY0 •

0
• 

rine çekerek topu merkez muhaci- çıkaramamasıdır. Takımda Rebll 
• me yolluyor. İngilizlerin merkez sol tarafta irtibat vazifesini yapıı· 

muhacimi ileri atıldı. Bu anda her- madı. Melihin kaçırdığı iki fırsat 
taraf edilmiş olan Fener müdafaa- yenilir yutulur şey 'değildi. 

Takımda mUdafaa ise iyi bir o· 
sında Cihat, top ve İngiliz oyuncu ıc 

yun c_ıkardr. Cihat ;u. muhakkll . suyla karşı karşıya kalıyor. Çıksa ""S 

' belki kurtulmak ümidi var. gole çok güzel plonjonlarla ınfitıl 
Kal d k tdık 1 h kk k 

olarak misafir takmı tarafında!\ 
e e a ça go mu a a .. ı,er 

15 inci dakikada Fikret çalım· 

la herkesi geçiyor. Fakat İngiliz 

Çıkmakla çıkmamak arasında te. bile·w~~~landı. Bununla bera ·ııcl 
.reddi.it eden Cihadın ,plonjon• J~dı~l lkı golde de şansrzdı. tkı 
},1eyhudedir. To~ ikinci lr:re Re- go]4~ .kale'dtn çıkma~ı lazımdı ... 

ı 'T!m.-:o.f.t ~"9 ' ~ •11fllt ., lu'lfki bek. İngiliz muhacimlerırıJ 
nerbahçe aglarında.. , , "' · ,,ar 

Son be"' dakika misafirlerin ya. muvaffakıyetle 1cestiler. Ya). ı' 
:x ' b k · l •· el ıl1 n sahasında devam ediyor. Fakat u sene 1 oyun arının en guz 

h. 1 . 
1 

oynadı. 
ıç ace esız ve §UUr u oynayan f 

misafir takım müdafaası bir gol Lebip; şuurlu ve güzel.. fla 
fırsatı bırakmıyor. Ve oyun 2 - O hattında herkes çalıştı. Fakat :f,:
lık netice değişmeden İngiliz ta. s.ıt takımının en iyi oyuncus0 ·• 

kımının galebesi ile nihayetleni· Foı hattında çalışan yalnız Fikret· 

yor.. ti. Melihin Güneşteki tarzını f~: kaleci ayaklarına kapanarak takı
mım muhkkak bir golden kurtarı. 

İkinci devre gene Fenerin hu -
cumuyla başladı. Hücuh hattı bir yor. 

Nasıl oynadılar ? n~ı hücum hattının, hücum ~ekb 
İnglizlerde fevkalade bir ş:y ne uydurması ve yahut kendisinin 

yok. Çok iyi bir futbol oynamıyor- o lıc.ttın oyun tarzına uyması bil" 
lar. Yalnız iyi futbolü seyretmiş hayli müşkül olacağa benziyor. 
olmanın verdiği (görgü) fazla.. Sacid Tuğrul öıet 

. 
.. 

şeyler yapmak istiyor. Fakat iste- Fener muhacimlerinin hasım ka 
nilen şeyi yapmak için anlaşmak leyi sıkıştırdığı bu anlarda kale
lazım değil mi? Hücum hattında 0 cinin ve iki mül:lafiin canlı oyunla. 
yok işte ... Burada biraz .da takımı~ rı çok güzel. -
en iyi yeri olan misafir müdafaa- 20 inci dakikada birden Fenı-r \ 
sının tesiri var. İkinci devre Fe. kalesi önüne iniyorlar. Kimseler 
nediler, Şabanın yerine Boncuk yok. Sağdan ortalanan topta sol ta 

Kafile reis:nin söy"edik le rı 
V · tngiliz m111ıac?mleri Fenerba1ıçe kalesi ön"ündt • • 

fngiliz1erln topa çıkışları, top,gllizler ofsayld zannederek bırak- Ömeri almı§ olarak oynuyorlar. rafta müsait vaziyette bulunan iki 
kesişleri enerjik ve muntazam .... tılar. Kaleci de zaten tereddütte .. İlk dakikalardan sonra oyun İngiliz oyuncu var. Birinden biri 
Fakat çok kere aksadıklarını da Melih üzerine tereddütle çıkan üzerirldeki umumi hakimiyet mi. erken davransa gol yapabilirelr . 
görüyoruz. Mesela başlangıçta her kalecinin yaklaşmasını beklediğin safirlere geçti. Fakat biribirlerine bıra1cıyorlar .. 

iki bek te üstUste iki miihim ıska den isabetil bir vuruş yapamıyor . 9 uncu dakikada Cihat, merkez Nihayet sol açığın çektiği şüt .dı. 
yaptılar. Beşinci dakikada açılan Ve top ikinci kere direklerin di- muhacimin ayağından topu ayak· şcırı çıkıyor. 
hücum hatları, sağdan bir tac ka- binden ldışarı çıkıyor. Fener takı- la uzaklaştırmak mecburiyetinde Bir aralık Reşad sakatlandı. İki 
z<.ndr. Sağaçığıp çizgi kenarından mı başlangıcın.da elde ettiği ve kalıyor. Bir dakika sonra da in- İngiliz oyuncusu Reşatix aralarına 
yolladığı taç atışı sanki ayakla a. İngilizlerin henüz açılmamış bir gilizlerin iyi oyuncularından o!- alarak muayene ediyorlar. Halk 
tılmış kadar kuvvetli ve uzun .. anına tesadüf eden bu fırsatları duğunu çıkardığı oyunla isbat c- bu sportmen ve centilmence hare· 
geldi, ta bizim kalenin önüne dü· bir ldaha bulabilecekler mi acaba? den Sağaçığın sıkı bir ~iltünü, Ci- keti şiddetle alkışlıyor. 
§Üyor.. Halbuki bu iki fınatm gole tahvili hat nefis bir plonjonla yakalal:lı ' . z,7 inci dakikada Fikretle karşı 

İngilizlerin kalemize ilk şütünü neticeyi, dün Fenere daha müsait Ve uzun uzun al1oşlandı. karşıya kalan İngiliz kalecisi ve Takımlarının en iyi yeri mü.da-
6 ıncı dakikada görüyoruz. Bu 10 uncu dakikada Cihadı gafil 

bir vaziyette marı bitirtebilirdi. lı w• . .. .. C'h d takım kaptanı Mulley, Fikretin a· faa hatları .. Zaten dünkü oyunun 
şüt dışarı çıkıyor. :ı av yan sagıçın §utun ı a ın na· 

Yı'rmı"nc'ı dakı'k-.:ıa yukarıdan fil b' j yaklarına kapanarak bir gole daha en heyecanlı anları, Fenerbahı:e Oyun şimdi seri bir şekilde oy. cııu ue ır plon onundan sonra Fener " 
nanıyor. İngilizk:in büyü1c bir gelen bir topa çıkış yapan Cihat, ağlarına takılıyor. mani oluyor. !kinci devrenin bu forları misafir mUdafaaaı önünde 
ene:-ji ile işe ba;ıladıklarını görü- topa hakim olamıyor. Sol için ka~ 13 üncü dakikada Boncuk ö- da.kikalarm:lan sonra Fener bahçe iken cereyan etti. Bu anda müda. 
}Cruz. Bu şekil devre sonuna ka- fa şütü boş kaleye girmek üzere me,r çıkarak yerini Basriye terke. hakim oynamağa blşladı. Bir şey. faanın soğukkanlı ve ~uurlu oyu· 
dar l:ievam ederse Fenerlilerin yo- iken, Yaşar yetişerek topu kurtar· diyor. Fener takımına şimdiye ka· ler yapmak istiyc rlar. Fakat mis:ı · nunu gözümüzde (büyültürsek) 
rulacaklan tabii .. İngilizler Feneri dı. dar yapılan değişiklik hiçbir te fir takımın müdafaası meydan ver İngiliz profesyonellerinin oyun 
yarı sahasında bir hakimiyet ku- 21 inci dakikada Fikretin aü - sirini göstermedi. miyor ki... (tarzlarına) yaklaşmıt oluruz. 

r ·Jyorlar. Fakat muhacimleri gol rüklediği çok kombine bir a1cmfa 14 üncü dakikada Naci saŞdıın Oyunun başındanberi İngiliz Hücum hatları, dün iyi bir ...,. 
hususunda hiç acele etmiyorlar .. misafir takım müdafaası bir hayli sürdü. Kale önünde ortalıyor ... , kalesi çerçevesine Fenerbahçenin yun çıkaramıyan Fener hücum 
Rahat ve seri bir oyun, fakat neti-ı bocalıyor. Fikretin 18 içinden çek Fikret yere indiremedi. Halbuki ancak 3 - 4 §Ütü gitti. Kaleci iste- hattından üstün bir şey çıkarama
ce yok.. tiği sıkı bir şüt, baılangıçtanberi çabuk durdurabilse}i:li topu, gol diği kadar iyi olabilir. Fakat güt .dı. iki açıkları hücumlarının mih. 

11 inci dakikada birden soldan kaçırdıkları iki fırsattan ıonra, muhakkaktı .. ikinci güt dışarıda ... tecrl.ibe etmek doğru mudur?. verini te§kil ediyor. Takım, heyeti 

cıo- ---

, 
/ 

l\ taçtan sonra kendi sile gorii~e~ 
l!azetecilcre 1 ngilizleri n kafile reisi 
demi~tir ki: 

- Gmumiyetle maç iyi olmuştur· 
Fencrbahçe takımı iyi futbol ofJl~' 
van bir ekiptir. Kaleciniz irird1

• . ~ 

Bizim takım. havanın sıcak oluşı.ı 
dan beklediğimiz orunu çıkaraınıı: 
mıştır. Fenerbahçenin hücum ııııt 
tında sol tarafı beğendik. _____________ __,.-_ 

-~ 
~..CJI 

Amsterdamda dun yapılan 
beynelmilel maçta 

Holanda, Yugoslav 
n1illi takımını 

4 -1 mağlOpetti ,. 
Amsterdam, 12 (A.A.) -: F~tbO; 

Holanda, bire karşı 4 sayı ıle 'ug 
lavyayı yenmiştir . 
~...,,. 
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M ulıarebesiz harp/ :Z.abıf~B.~~!.~:::)si / ~~~~n ~nsanlar~-~~asında : -~al 
Hitlerin icat etfig" i bu harp bu ~antan:if.i .te~:zesi~in kendWne YAZAN· L 8 sch ı hedıye cttığını soyledı. • • U 35 Yılını vahşiler arasın da geçirmiş bir Alman seyyahı 

belki diğer harpten daha az 
feci; fakat daha fazla 

Bundan sonra polis müfettişi bir 
kere daha hadisenin geçtiği odaya 
gitti. Oda kapmm dalgın dalgın 

açtı ve tekrar kapadı, döndil. 

Baharango akşam üzeri yorgun, müteheyyiç 
mahvedici! E!lki Fransız nazırlarından 

HANRl LEM ER Y 

Delikanlıyı tevkif etti. Polis mU.
fettişi odaya şöyle bir bakınca bu 
yaralama hadlııesi failinin yalnız 

ev içinden biri olabileceğini ve 
bunun da Maryanın yeğeni olduğu-

bir yüzle kulübemize geldl 
~ ı~ Vrupa tam bir harp halinde bu-

lıa UYor. Bu herkesin gittikçe da. 
ı;. ~ILZJh bir §ekilde farkına vardı 

bekliyecektir. Onu hareketlerinde 
aceleye aevkeden hiçbir amil yok
tur. 

~· bır hft t..n. ı,l'd cwua.at. Ben de bundan ay- Hatta, karşısında.kilerin uyanık-

}( IUıberi tekrar tekrar bahsettim: lığı daima ayni kuvvette devam 
. tıaı .:J: d ClrJt a\.Uer e parlamentoyu a- etse, her teşebbı.isli diğer tarafın 

Ilı en Verdiği be~-:ınatta bunu res- mühim bir mukabalesi ile karşılan-
en 8ÖyJed1. sa bile, bu suretle devam ettirilen 

nu nasıl anlamıştı? 
Düşünün; hUkmünüzU verin ve 

yanılıp yanılmadığmrzı 11 inci sa
hifeye koyduğumuz izahtan öğre

nin.) 

Vakaınon 
ızalhı ı 

'a~ harp henilz kan dökmek fır- sulh gayri tabii bir sulhtur ve ra
~ı bu.~m~dı. Buna ca §Ükretmek hat bir l!lulh değildir." Bu vaziyette, 
ti.. · Butün milletler esasen har- hakiki sulhun meyvası olan refah "" bıı h Beşinci t'l' Alltıtcı resme miiracaai 
flld rnu arebesiz halini mümkün yerine bir sefalet ortaya çıkacak 
t~u ~~dar uzun müddet devam ki, bu da büyüye büyüye nihayet Polis müfettişi taraf mdan ertesi 
~t h !!13ın1 temenni ediyorlar. Fa. hara biye müncer olacaktır. o;abah genç adamın gardrobundaki 

- İşkembcne ayağım girsin! di
ye bağırdı. Bu Bazutoların her hal· 
de garip bir küfürleri olsa gerekti! 

Sonra hayretle patlak gözlerini 
kımıldatarak: 

- Bunu da kim roylemiş! dedi. 
Bu lakab benim ecdadımın lakabı· 
dır! (Et yemeyen aslanı yiyenler), 
sizünün kısaltılmı~ıdır.! 

Dedi Ye Hansın yüzüne gayet ma. 
nidar bir hışımla baktı. Et yemi. 
yen aslanı bile yiyenlerin oğlu olan 
herif galiba bizim Hansı haydı hay 
dı yiyecekti! .. ~l arp orada burada manevra _ Alelade harpte, ilk teşebbUs fır- bir ceketin cebinden çıkarılmıs olan 

~l'eat "e mukabil manevralarla faa- satını düşmana bm kan, yalnız ken pandantif saat on ikide !\laryamr. te b 1 bo - Peki Pathara. bu aksam bii-
~·e u unuyor: Evveli siyaset di.sine nereden hUcum edilirse o- ynunda bulunuyordu. Genç adam -Prop ün Nan-Huta merasiminde bizi bu 
' aganda aonra ailihlanma radan mukavemet gösteren, jJk de- teyze3İnin odasına gittiği zaman er 
lııa.s ?Jı.da. Bu suretle muazzam fa hiçbir harekete girişmeyen ta- J te:-i !,"Ün evlenip onlardan ayrılacak lunduracak mısın? diye sordum. 

)..raflara da bais oluyor. raf kendini aşağı mevkide kalma - olan teyze~inin bunu bir hatıra o- - Evet ama .. 
•'Üfuz t - Ne evet ama? 

bltırcı ve esir mticadelesi, hali ya mahküm etmiş demektir. larak kendi~ine hediye etmiş oldu· 
feltnck:.:k Cazla bir kunet sar - Bugün bize kar§ı açılan muha- ğunu söylemi~ti. Halbuki hizmetçi - Dayanamazsınız diye korku-
"'1lı 1 • daha uzun zaman de- rebesiz harpte de vaziyet böyledir. kız de!ikanh odadan çrkıp gittikten yorum!.. 
~d edebUır. Fa.kat ııilihlanma mil Hr..reketsiz bir mukavemet zihni- wnra da bu pandantifi hanımın - Dayanınzı 
lett~ı~ ile değil. Bu, milletleri yeti beslemek fenadır; boynunda gördüğünü iddia ediyor- Herifin bu sözü işkencelerin ne 

Eletiriyor kesk" 1 ti · müthiş olacağını bir defa daha gö· 
.\lrn • ın C§ nyor. Hatta, anlaşmak için üstüste du. ::-..l b 

).... anyanm usul! · 1 ı zürnue Ü'-"Ütmüstü. Tekrar: "llfı:n en, ta ya ta - taleplerde bulunmaktan daha fena. Bu yanlış ifade pofüin ~üphesini J • 

)a. dan da taklit edilince, bizi '-'a· B h b" b. lbet · t. d b 1 B" d ı B" k -t ı..? Yavll.§ .. 
1 

. .. u ar ı ız açmadık. Ona kar- ce mı~ ı Ye ~enç a amm u me. - ız ayanınz. ız ço · mu -
~ ltJ . oy e hır vaziyete sürük- şı cephe alırken, sadece mevkile- sele ile alakadar olduğunu anlamış· hiş ölümler görmüşüzdür! diye te· 
~ o1ın bız~. - muharebeler müstcs- rimizi muhafaza etmek kafi değil_ tı. Ve birden balkon kapısını hatır· minat verdim. 
ır... alı: uzere - 1917, 1918 deki ~Yeu dir. Karşımızdakinin harp arzusu - lamıştı. Eğer katil hariçten gelen Reis hayretle patlak gözlerini kr-

" hatırlatıyor. 'lUgU nun frenlerini sıkmamız laznndrr. bir insan ise balkon kapısının saat mılatarak: 
rltJ.ı., n, tablt hayatın semereli şu h •- !n · ikiden itibaren açık kalmış olması H ~ıı. .. 

0 

.. etı ikinci plana geçmi§ bulu- P esu. giltere, ilk evvel kar- - ayır! .. Dayanamaz, pişirilen 
~ r. F:ser vermekte pek güç dav- şISmdaki tarafın yorgun düşeceği lazımdı. Dı~arısı tamamile donmuş avların üzerine atılırsınız. diye kor· 
ı!::"l1 11.'Jk ri kanaatinde. Bir yıprandırma ve olduğuna ~ike a;ık balkon kapısın· kuyorum! dedi. Zira bunun cezası 
'"il.il.' t e fabrikalar, gittikçe · · 1 ~ " aııa kudret çekiyor: Müda- mahrum etme mücadelesinde, çok dan giren sc~uk ha,·anın ikı ıle a · sizin de ayni ~ekilde pi~irilmeniz 0 -

i... eya ~-- fazla ihtiyati olduğu için, kendi.si- tı arasında çiçekleri dondurması Iur!.. Zira Baharango dedi ki siz de 
"Qlıaı- 14ö.rrllZ vasrtalarrnı art -

b .ıı. zarureti her §eyin ibtünde nin galip geleceğine inanryor. l~ımdı. insan eti yiyonnuşsunuz ! 
h~ ~lcUn memleket üzerindeki. Biz tamamlle ayni fikirde deği- Halbuki kapıyı tekrar açıp ka. - Ha .. evet!.. :):. ., Zuluların bir "(yağmur doktom) bit aolı' bululımtl 'ı7rkı71mek irin sih· 
..... Y11ti gittik liz. Sulhçu devletlerin di.ktatörlUk-~da bo çe artıyor, hele ma!J ler tarafından ~imdiye kadar ka _ padığı vakit (ikinci re~me müraca· Dire gülmeye başladım. Meğer rini gösteri>·or! .. 
~ lalı ğucu bir hal alıyor. lk- dar ka.ıa.ndıkları %af erlere aldırI§ at) çiçeklerin donmamış olduğunu herif bizim fecaate . değil, işin zev-
~ a da bunu her tarafta etmemekte hakları yoktur. Bohem- gönnüştü. kine dayanamıyacağımızdan korku - Akşam üzeri, tam güneş ba· - Baharango ak_şarna mı gele· 
l!ıı Yoruz;. Genç adam teyzesini mirasını e· ı tarken.. · • , cek? 

~ ... ~ haı.·ret etmi'-·eıı.m· • Hurn·· ·- ya • Moravyanın ilhakı, Slovakya- 1· d l ak d" ld"" k . yormuş... - Bı"z nao:ıl .uelecegvı·z'. E ı s· b ·~ " " ha•!c..:.:ı ., ın en a ac ıye ö urme ıste· o d ı d v · sa - 'C - vet. ız ugün evinizde din. 
~~. ~Calt aulh zamanında ın· "~-at nın ıuu.uuyet altına. alınması, Ar- - rman an av a ıgmız ın n-

"• ı.. - navutl ğun """- t "'.; 
1
. tah fil mişti. Hediyelerden kıymetJiterini ları: öldürürken nİl"İn birçok i5ken. - Sizi Baharango getirecektir! !eniniz! Tam zamanında Baharan· 

ı< <\.&n§ılc zamanların tabii ka- u a.oAer ..,..ga 1 amm . >-' - B h ed ' A b 'b~ .. da dikta edilecek dereceyi ~tı. çalmıştı. - B unlardan bir kısmı celer yaptığınızı söyler misin? - a arango ner e. ca a has go sizi almaya gelecektir! 
,"'llltıı törlllktür. Çilnkü o Onları geriletecek bir harekete sonradan mahzende bulundu. - ta mı oldu, çünkü dün akşamdanbe Haşmetlıl Baziıto reisine bir defa 
~ uı:numı selamet endi§esi her Bu suretle işe bir hmızlık havası ve Herif, o garip adeti veçhile yum· ri görünmedi?. daha kendi Metleri v~hile: 
~ _'11 e'Vl. ·eı .gelir, w geçmek 18.zı:m. Ta bil, silah kuvveti 

~ 'l:., ile d ğil · diki h ld b vermek istemisti. ruklannı göğsüne vurarak güldü: Reis, yüzüme yayet manidar bir - Bağlar sızın olsun!.. di'-'e 

harpqıtlerın kat ettigi muhare- e , eım a e unu mcv- • J \ zu b·,_- tm' r k t i.kt di Hizmetri kızın sabahleı.·in Gene iğri iğri Hansa bakarak: nazarla bakı~·ordu. te~ür ettikten sonra reisin :kulü· 
Q\ h , belki diğer harpten da- u ilLillle ıyoruz; a a ısa ~ J J ~. ~ fe~; fa.kat belki daha fazla vasıtalarla. Zira bu sahada sarfe - Maryayı hediyelerin odasında bay. _Bir ava ne kadar eziyet yapar Müst~hzi bir tavırla: besinden çıkıp kendi kulübemize 
~ edid cı. Çilnkü ondan çok daha için daha acı, daha tahripkar neti- gın bulup korku ile koridorlardan sak eti o kadar lezzetlenir! - Korkmayın! güzel masuri kö- avdet ettik. Ak~amı , §U :Nan·Huta 'lb evıun edebilir. Bir uzvu u- dilecek gayret karşı tara.ftakllern koşarak gittiğini duyunca hemen Dedi. künün ormanda işi yardır!.. inerasimini §iddetle merak edivor-
~ lr ha.atalık ani bir buhrandan celer verecektir. hemen gece ihmal ettiği bir şeyi _Peki Nan.Huta ne vakit başlı- dum. Bazuto reisi ormandan ;vla· 
'ı b l'llı az tahrip eder? Esa.ııen Her halde, bugün tehdit vasıta- yapmış hadisenin geçtiği odaya gi. yacak?.. Dedi. Bazutolar kadınlara ma· dıklan adamlardan bahsedilmesini 
~ .Uhranın da izale edilmesi ih· ~ olarak kullandıkları, yarın bel- rerek balkon kapısını açmış. bu su· suri kökü) tabiri kullanıyorlar. Bu hiç istemediği; bu meseleye kar"-I 

~Uli )'~k değildir. «ı taarruz vasıta.!lr yapacakları ~ey retle dışardan bir hmız gelmiş ol· ve donu ve çiçekleri unutmuştu. kök, gayet acı, fakat insana bir ne gayet büytik bir hassasiyet göste;. 
~Pheeız biraz dil .. u k .. Yere harcayan memleketlere maden ması zannını daha kuwetli yermek Polis müfettic:i de ihmal edilen bu \·i sarhoşluk Yeren bir kök!.. diği için bu adamları Nan·llutadan 

~~- lq totaliter devletlerin he- va petrol gibi iptidai madde ver-. istemişti. Ve bunu yap:ırken dışar· küçük noktadan faili yakalayacak Güzel bir yamyam nüktesi değil e~·vel görmek talebinde bulunama-

r 
• ı:ıun rse , go - " 

.• ~ u ' ·memeli. d k" h h t d · · · lıt .~'andırmak için yaptıkları a ·ı avanın arare erece~ını, ıpucunu elde etmişti. mi?! mıştım. 
~ di8e daha ziyade inuna em-~ Herifin Baharangodan bahseder-

~~~~t:~ ta~=~:n~ç11: lA\~ı j~ 6-0·Ay"e YAXANvızc;.iZ~N 
l'cııt harpte otomatik bir suret- rıın ,.. , ..,...._I'~ 'W ~ b)Aı.,.'DfsHJ...Y ~ 
~ U.bi olmayi icap edecek bir - -- ..L - - - -· --- - - . - - - - -~ 
·~~""-:i. kabul etmif olacağını dü-~"~'lz u f:A K 

ltlb· · Her halde, bu madde-
ık mecburiyeti olmadığı 

~ e temın edil • tir l~'~t mış • 
l~ltttıı lter Hftler, demokra.siler' 
~~ 1 Çekmeden evvel, daha 
~d lnUalıedenin yırtılmMma 
~l'ore edecekler kanaatinde gö -

Ol:J:ı • nu kanaatle, ta.miri ka -
~tıb~ tehlikeli hareketlere de 

~tı r. 
~. \'~ gösterdiği ailkün sadece 
~. a t kazanma.klan ibaret ola
~'!~ lldetıer meııeleeindeki h!di -
~: cereyan oeklinl hatırlıya-

~'~ b eUın lef, Fran!lız - lngiliz 
:-. "e..t· atında \'e A nupanın umu

llj ~~etinde husule gelen büyUk 
tıı~l' ler Bitleri ihtivata sevke-
.. ~61> takat onun kendisini artık 
~~ aaYnıadığı da muhakkaktır. 

çfn A ~ • lmanyanın harp hazır-
\ ~tltı 1 

<laba fazlalastıracak, mem 
~ ~tlSad~yıf taraflarında. bilhM
\ t\l 1 sahada tedbirler al.ma-
t). 14acaktır r. 'ltJ • "4 er b·r 

t.. ~ . ı ıyor ki , kurulmakta o-
~ lli~ et birliği tamam ile mü
ı h~ ~adını gütmektedir: Men
ı ~\rtt 11\'vet insanı mlisb::t bir 
, ~ lrı ltadar hiddellen:iinnez. O
• , Ilı 11

• bugün bağlanan bağla-
\ıatta1 kalarak, ge~emetıini 

ken eldığı o §İddetli müstehzi yüze 

bana kadına bir fenalık yapılmı~ 

olduğu zannını vermiş, endişelerimi 

. mucip olmuştu. 

Halbuki bunda hata etmiştim. Zi 

ra Baharango tam ak~ üzeri ga· 

yet bitap, yorgun, müteheyyiç bir 

yüzle kulübemize geldi ve: 

- Nan.Hutaya gid~l>iliriz .. ha· 

zır mısınız? dedi. 

Ben Baharangoyu görür görmez 

hemen k~ndisine o saate kadar nere 

de olduğunu, niçin gelmediğini me· 

rakla sordum. 

Hiç cevap ,·ermedi. 

- Haydi! Çabuk olunuz! dedi. 

Hem biilyor musunuz ki biz Nan· 

Hutoyu gizli olarak göreceğiz! 

- Niçin? 

- Zira bu merasime şimdiye ka· 

dar asla yabancı sokulmamıştır! 
Bazutolar sizi görürlen;e belki hep 

birden hücum ederek sizi parçalar. 

lar! Onun için reis Pathara sizin 

Bazutolara ~örünmcmenizi müna· 

c;ip giirdü .. Ormanın gizli bir yerin· 

rlc" l•er ~evi gfüeceksiniz! Reis Pat

ı;ı n ,merak etmesinler! lnsan etin· 

~k:1 kendilerine de verilecek!) dedi. 
~1 . . 1 ! _ Bag ar sızın o sun ...• 

( Dcııanu l'Or) 
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,~~· MAL- HATUN 

t~ fx ELIARE N&i ~. 
m--~ .. ..r._·~ıuı- - ~~&21?0~~~r:$111~~~~~ 

HABERiN TARiHi ROMANI. 25 Yazan: M lYJzafffe r M lb!l lfiı nttn n 

Büyü ogol devletine şe- -
- Hayır. Ismi filhakika Mon· f - Hayır. ·çıktısını gördüm. ğıı 

refli bir istikbal aramakla 
uğraşıyOrdum. 

garddı. Mesleğini biliyor muydu- - Harır mı? Değil misiniz yani? Nereye gidiyordu? erha!de soka 1 
nuz? Hellis ona "evet, Ben l\longard değil. Altıncı katta ışık yandıiı~rıl 

- Şimdi biliyorum. ve Parsonun yaptıkları işi ycıpıyo· daha dofnJSU yanan ışığın .. a)cs~r 
- Şimdi mi? rum, ancak onları~ be'.~ber çalı~mt· kar5ıki ~inanın duvarınd~ gor;:;du· 
- Tevkifimden önce bu adamın yorum. Bunu da sıze ıtırııf etmek tü, Yanı M. Parsonun evınde 

~dm olduğuna dair malOmatım yok· istemem. Çünkü bu itirafımın sizi iunu böylece öğrenmişti. 
Bilirim efendimin devlet maka • 
mmda gözU yoktur. O bir lokma ve 
bir hırka ile kanaat eder dervtı;ı bir 
kişidir. Ama tehlikede olan sefinel 
devlet olunca elleri böğrllnde bom
boıı durmak da kan akil olmaz. 
DevlctıOm saraya ıııf;•mmııı cariye. 
nlzln orndan tard ve tebidinl dUııU
nUrken ben bUyUk Mogol devletine 
şerefli blr istikbal aroıno.kla uğra
ıııyordum. 1lho.nınzamın tahtında 
tecrUbeklır bir melik, Bizansn doğ. 
ru yürüyen kuvvetli bir devlet gör
mek istiyor, ve bu maksat uğrunda 
da garb hududunda. yıllardıınbcri 

rum tekfurlanyln bari> ve cidal ha 
!inde bulunan Osmandan devleti • 
mlze bir müttefik çıkartmağıı. çaba
lıyordum. Onun için sizden Olcayto
nun ölilmUnU ve Osmıı.nın himaye. 
aini istedim ..• 

Hrrsm girmediği yer yoktur. KIU 
besinde yan aç yntnn dilencinin 
gönlUnden tutunuz da earktan gar
ba nt koşturan, iklimleri bir ıilı: • 
gar hızıyla aaan, yanan 5ehlrlerln 
ateşleriyle bir §ehrnyin yapan ci
hangirin dimağına kadar her yere 
girer. Şimdiye kadar ömrüntl tarih 
kitablannm soğuk uzletinc göm -
mil§ vezir Rn3idin yüreğine neden 
girmesin? •• 

Alcmivczir, HUsnUnUn zincirine 
Gazan-1, Olcaytoyu, Mirayi bağla -
ynn Afrodidinin hüsntlanı knraısm
da ı;Uphesiz kolay kolay mağlup 

olmazdı. Fakat fettan ka.dmm, bU
yük bir tnlfi.kntI lisan önüne serdi
ği ihtiraslı atem ve yaptığı teklif 
vezirin gözUnli knmaatırrruştx, ~it 
dlişUnUyordu.. Bu güzel ke.d.m fik -
rinde sam.imi olmayabilirdi.. Fakat 
tasavvuru yerinde bir tasavvurdu .. 
Bu düşllnce niçin bir hayal halinde 
kalsın da bir hakikat olmasm •• 

Ra.şit büsbUtUn yumuşamıştı, çok 
tatlı bir sesle: 

- Afroditi, dedi, sen mekri Hu
dada olduğu kadar umuru siyasette 
de Bchrcdar bir nadire devran.sın. 
Fi!!.rin düşUnm.eğe değer. Amma bu 
hıtc çok teenni lD..zmı .. Valnt hayli 
ilerledi. 
Akşamın hayrından sabahm eer

rl yckdir; derler .. Şimdi git daire
ne uyu, istiraho.t eyle.. Yarın bu 
mevzu üzerinde bir daha düşUnUr 
ve görU3UrUz bak.o.lan gUn doğma -
dan meşime - i - şeb'den neler do
ğar. 

Afrodltl, ağır ağır oturduğu se -
dir Uzerinden kalktı, mo.hlr bir hey 
keltrnşın elinden çıkan mermer bir 
heykel başt kadar güzel başmı dhn 

HABER 'in Edebi Romam 

dik, bin işve ile vücudunun biltUn 
kıvrnnlarını ihtiyar vezirin bakış -
lan önüne seren mevzun bir yilrü
yUşle odndıuı cıktı, kendi dairesine 
doğru yollandı. 

* * * 
Gece ilerliyor, gökte yıldızlar bi-

rer birer koyu bir bulutun altında 
sinmeğc baelıyor.. Sema §ark tara
fından gittikçe karanlıklagıyor, ha
fif bir meltem halinde esmeğe ba
layan rUzgAr glddetlnl arttırdı. 

'Meyva lmhçelerinde ağaçların yUk
lU dallan eğildi Ufukta yıldırımla
rın ateşten izleri parlıyor. Bunlar 
ba§lrunak Uzere olnn fırtınanın ilk 
alametleridir. 
Şehrin karanlık sokaklarında. cin 

ler top oynuyor .• Evler derin bir 
uykuda.. Kale kapılarında tolgalı 

muhafızlar nöbet deği§tiriyorlar ve 
sesleniyor: 

- Türe var olsun, gUn 
yor. 

doğu-

- TUre var olsun, gün doğu

yor. 
Yeni nöbetçi kale Uzcrinde yer -

lCBti. Fırtm.n ufuklarda kudurmuş 

bir köpek gibi uluyor .. Birbirini ko
valard,n elm§ekler gözyüzUnde veh
ri Ayin yapıyor. Ovn derin bir ses
sizlik içersinde .• Tolgalı muhafız u
yuklo.r gıöidir. 

Ova.da uzaklardan gelen bir hare 
ket canlanır gibt Bir ısilvari ulu -
yan rUzgftra aldrrmadnn atını mah
mızlıyor. Beyaz atm ağzı köpük -
lcr içersinde .• Mağrur bir koşu ile 
kaleye yakla§an hayvanın karnını 
muhakkak lfanlidrr. 

Silvari ne beygirini düşUnüyor, 

ne de fırtmanm gUkreylşine kıymet 
veriyor. Onun bir tek emeli var .• Gü 
neşle beraber ııehrc yeti~ek. 

Uyuklayan muhafız bu gürlüyen 
ses karşısında birdenbire silkindi, 
yerinden fırladı ve kargısını boşlu

tu, şimdi biliyorum. benden uzaklaştırmasından korka· 
8 

b . . k tt onların JPil' 
li el • d en, e~ıncı a an, dıJ' 

Bu ~özleri, ke ımeleri tarta tarta rım.,, demeye cesaret e emıyor u. k 1 ~ f k tf BağınP 
ve Hellisin gözlerine bakarak söyle. Bununla beraber yalan da söyleme· na aşal adrınıS ar etaımb .nca roeipi de 

d
. ruyor ar ı. onra a ~ttıın: 

• mişti. Devam etti: ı. :luydum. Bunları polise anla 
- Zabıta onun isminin :\Iongard - Evet, ben Mongardın meJek k .. t h pc:ı·nı· 

ğa doğru salladı: 

- Kimdir o? 

- Yabancı değil, tümen beği 
Miray'ın adamıyım .. Efendime diye
ceklerim var.. tez kapıyı açın nö -
betçi hu kadar ufak blrşey için ra
hatının bozulduğuna adeta öfkelen
mişti; 

- Deli misin sen? Ciln ufuk U
zerinde yükselmeden alaca karan
lıkta kale kapısı açılır mı? Bunu 
bilmez gibi fecirden evvel ne 1iye 
kapıyı zorlarsın be adam! 

Yolcu sesini bfr l:at dah:ı yllJcseJt 
ti: 

- Nizamı sizler:lcn daha iyi bili
riın .. Amma iş ac~leclir, ı eklemeğe 
müsaadesi yoktur. Mırny BP.y bana 
"ne vakit gelirsen ;:el, kale kapı -
.ııından seslenir, kapıyı açtırı:-, hem 
ona §U emaneti verirsin .. ,. don.işti. 

Aceleci silvarinin eli ko~liğma 

dalmış, oradan kırmızı bir kese çı
karmıştı. Keseyi elinde ,ı::cırdata
rak: 

- Sen billnln, istersen a<,ma ... 
zaten gUn doğm~k UzercdJr. Biraz 
dan nasıl olııa kapı açılacak:, o va
kıt bu emanet te bende kalır .. 

Altın her kilide uyan bir anah -
tardır muhakkak .. nöbetçinin sesi 
yumugadı: 

- Bekle, dedi, anahtarları alıp 
geliyorum .• 

Kısa bir zaman sonra kalenin a
ğil' kapısı pa.sh rezeleri • lizcrinde 

gıcırdadı .. Silvari ~ehre girdi .. Ke -
se;i nöbetçinin eline verdikten son
ra şehrin dar sokaklarına daldı, 

Silvarl ayni alışkın yUrUyUşle 

şehrin sokaklarında bir hayli dola§ 
tıktan sonra bir evin kapısı ön Un -
de durdu.. Kapıyı çaldı •• Kapıyı a
çan adr11a: 

Mira! 'a çabuk haber verin, ben 
geldim .. 

olduğunu söylüyor. taşıyım. 

- Demek biliyorlar? Genç kız rahat bir nefes almıf 

- Evet biliyorlar. ~öründü. 
- Ya kayınbiraderim hakkında? - Zabıtaya sizden bahsetmemek· 
- Onu da biliyorlar. le iyi yapmı~ım. Kızardı. Stiylediği-
Biribirlerine, nffien._c, itimat be~- ne pişman olmuştu. 

liyorlar ve sempati duyuyorlardı. Hellis tatlılıkla sordu: 
Bu sempati, l\1ongardm e\'İnde ilk - Benden kime bahsedecektiniz? 
ka~rla~tıkları vakit llellisin genç _ Peki, hepsini söyliyeçeğim. Po 

?sas no ta mus esna e • ·· 

- Esaslı nokta mı? 
. d n ~nra 

_ Evet, tabanca sesın e . " ldİ' 

i\longardın be~inci kata gelı~ığınJ• 
venlerini alarak tekrar çık . ~ 
ikinci ve son gelişinde eldiven~~rı 
elinin baş ve ~ahadeet parın. §C)' 
arasında yuvarlak ve parlak bır 
tuttuğunu zabıtaya anlatrnadtıl1· 

kızı teselli etmesile başlamıştı. Yar· li~e hakikati anlattım. Beni itham 
d d · k - Neydi elinde tuttuğu? un vaa etmış, genç ız da ona te- ediyorlardı. biliyorsunuz. Bir müc· 
şekkür etmişti. rim (Tibi muamele gördüm. Kendi- - Tabanca kurşunu kova~ı .. , 

b ed .... endınıZ· 
O zamandanberi Hellis hep mat- mi müdafaa edebilmek, bildiklerimi - Bunları ner en ogr ~ 

mazel Verpen, sırf onun için bu ci- söylemek mecburiyetinde kaldım. - Bırakın da anlatayım. O Jrıe-
nayet muammasını çözmeğe uğra~ Biraz durdu ve Hellise bakarak işi pek iyi kavrayam~ıştun. ôfi)!I. 
mıştı. Fakat bu mesaisi genç kızın ~rdu: si günü evden çıkıp bır daha ~3 eır 
:nasumiyetini değil, bilAkis suçlu- - Bana itimadınız \'ar mı? memeğe karar verdim. <>?aın ıefoll 
luğunu ortaya çıkarmıştı. Kompi- _ Tamamile. Ya sizin? dişe içinde kıvranırken sız te 

yendeki ihtiyar kadının evinde delil _ Olmasaydı şimdi burada bu- ettiniz. ak telcfotııi 
bile bulmuştu. lunmazdım. Beni dinler ve sözleri· Mongard kapırı nır~r ldu~llıııl 

Sordu· açmamı ve arayanın kım 0 ,ıı 
· . me inanır mısınız? Anlattıklarımın l f nda ~· 

d 
- _!v1ongardın e\'ınde yalnız mıy iyice anlaşılması için çok eskilere sormamı rica eetti. Te e o ıııııc' 
ınız' b'l d' 1 · . · ? "Mösyö Verpen,. diye 50 iJl1I 
- .Yalnız mı demekten maksa. kadar gitsem 1 e ınlb~rmlmıdsı.nıl:· fena halde kızdım. Kontratı :;

5
tr 

S. · b"t" "ka ı e ın ıyo· ~tta v dınız ne? - ızı u ~.. zalamağa razı olduktan bai"' ıısııı' 
- Yani sizden ba!;ka bir kfttibe rum .. diyecektı. Bunu manasız bul- lik bu adamın kocam sanıl~ . ...ı· 

:ıo ' d c- 1 · · tamamlavamıyarak . 'k..:..-ıı J\v başka bir kadın vannıydı? u. um esını . ~ . tahammül cdemezdım. Fı 11" .. ~ 
- Hayır. Ben yalnızdım. anlaşılmaz birkaç keelıme kekeledı. disine söyledim ve muha.,.·e 

- Hizmetçi de yok muydu? Oksürdü. . dinledim. edill1 
Genç kız devam ettı: Ertesi sabah gelişinizi gözetl 'tJ\· 

~ Yoktu. Ev işlerile de ben uğ- _ Ben yokken komşusunun evi· . k tuklarmızı dirıleÖ' 1a 
d lk. k" . ld ğ • .. •ğ' • .. \ e gene onuş ro 

raşıyor um. ·ı ·ışı o u umuz ı- ne ginneğe te~bbus ettı mı gor· B t ik 1 'cıte bana ,.erlleJl 
· f ı · d k b u en r a ı ıll çın aza ış e yo tu. Zaten en düğüm gündenberi "M. Fr;ınsuva,, 

1 
ak 'ndeydim. 

h . d k l d' O an am azmı d • er gece anneırun yanın a a ıyoı;:- m~r~tmf ahrik etm~ktey I! nun 1 ol tl 
dum. Hafta sonu tatillerini de mun- y~ni'ndakl m~sai:n:ldilüel:i~ttİ°ii 1yl- Mongardın, cinayetin n~sı ·ıııırı'' 
tazaman annemin yanında geçirir zıları makinede yaimrufü. · ğuna dair anlattıklannıı: hi~ ~illg.r 
dim. Mongardın esrarını kısmen I .

1
. . A ik muharrirle _ madım. İşlediği cinayetı 111 pe 

b ·ed "ğ d' ngı ız ve mer an kl. d .. t ğe raiıc:ması ....ııı 
u say e o ren ım. . d il<.t', d. eserler tercüme et· §C ın e gos enne ~ :. 13·r r 
- Nasıl? rın k~n ·d· ı~ 1 

s krcı yeknasak bir cüretti! Belki alda~ı~tın:'· f~ jıtlP 
- Bir pazar günü ö~leden sonra ~e De~ktı. edan k 

1 
pen' cere ~·anında ewel altıncı kattan ıkıncı de~ .. eı:P 

1 ·ı..- be P · ı · ı· ı~... 1 e er en J ·mı k ·oo da karc:ılac;ını.<> .,.,. annem e 'Ul:ra r arıse ge mış ım. k' ek 1 ki' k it ğuna oturu~·or, benı e ·on r .. ~. • .c;..,1 JI" 

Ak .. t" Se . d.. .. ı t er e ı o u J d .. ~. lak ku,.;;ı,. cı:;.- ..,. 
~ us u n1ermene onup er- b ak .. .. pencerede da- e tuttU>;u par ~··n J3U ~ 
. b h k P . 1 k azan su ar gozu ' b. tmak lmu"tu. ti tesı sa a te rar arıse geme ten- kik 1 d" .. - . d Ilk zaman· men ce ıne a o " · .. a)-e 

d ğı . . a arca uşunuyor u. . bah nun CI» ~ • 
se bura a yatma tercıh ettım. 

1 
d h • 1• t d ld .. m sanmış- beble ertesı sa o . teO 1:• 

Gece karanlık.. Ara sıra ufku· 
yn;tan şimşeklerin ışığından ~ka 
aydınlık nnmmo. bir§ey görünmiyen 
bu karanlık ovayı yolcu pek iji bi
liyor.. Hareketlerinde en ufak bir 
tcrcddüdUn izi yok. Ovadan geçen 
ufak bir çayı elile koymuş gibi bul 
du. Atını mahir bir süvari gibi de- - Efendim çoktan uyandı. Bu -
renin en nz ııkmtılı yerinden stirdü. lak gclinıe derhal bana haber ve-
Öbilr sahile geçti. rirsiniz dcmigti. 

Apartımanda odaları dolaşırken ar \~ ~) ~ a a a .. ıg~ü hMiseden- intihar şeklinde göstennek ~ o~· 
mutfak kapısını açık görerek dışarı betrm.' a ·at pa~atr gtunekte\.·edim H::ı ni konuştuklarınızı dinliyer .... i t!ı1l; 

n onu arası;u e m J • • • • • ceblenı... .. 
çıkıp baktım. Mongard altıncı kat kik t b k ltukt turarak 0 dıc;a renınce ılk ışını onun . ~ltlt\ 
dairesi~i yani bu apartımanı a· n :t :ak:·or~u. A~t~ncı katın kir~· tırma~ oldu. Bu, baruttan ~~~-aııJ 1 

Mağmum bir gUneş bulutlan yırt 
mağa çabalıyor. Ufukta ince bir kı
zıllık var. Tan yeri ağarmağa başlı
yor .. Uzakta kalelerin kara. ve ka
ranlık gölgeleri beliriyor. 

Bulak, derhal içeriye daldı, bir 
holü ve bir serdabı geçerek bir höc 
reye girdi. 

nahtanle açmağa uğraşıyordu .. Ro Y 
1 

~k b' d 'nizi gözetle mış bır tabanca kurşunu k 
. 

1 
f 

1 
. cısı o an ayın ıra eerı lı' 

matızma arını a an unutu\'ermış- d:..,. . 1 d F'k · · bu arada di. • da. 
. d' . b' .. 1 ed' ıgını ana ım. ı rımı .. led'"'. b·r kere -1l 

tı. Ken ısıne ır şey soy em ım. . k .. 1. ·m· Onu Mon· Yalan soy ıgınc ı A., ıJtlY" 
1 .., d ld .., "ıze açı ·ça soy ıyeyı . . . d n hetn""' ot! 

Hasta ıgmın uy urma o ugunu - d "ld" d". kanaat getinnce ora a btr' 
Miray sedire serili yumuşak 1-

ran halı.sı üzerinde bağdaş kurmuş 
oturuyordu. Bulnkı görür görmez 
haylcırdı: 

k~fettiğimi de belli etmedim. An- gar 0
T u~. u. ? ıa"ıp kurtulmak, zabtıaya ha ıtıt d' 

cak artık ona karşı ihtiyatlı olma- - 1 e ıyorsunuz. m~ i.;tedim. Kurşun ko~:~abı~: 
Süvari atını bir daha mahnuz -

ladı. Kalenin önünde bir şimşek gi
bi parladı: 

ğa başladım. - Evet, Mongard öldürdü: elimi çantama koydum. Fakat. 51 ldllııııJ• 
Size bunları söylemekle belki ha· ateşe sokarım! Cinayet akşamı, ya· ra haber venneme manı 0 

- Tez kapıyı açın. 
- Emaneti getirdin mi? 

(Devamı var) 
ta ediyorum. Çünkü siz onun mes· ni 12 sonkanunda onun müthiş so niçin? ~r> 
!ekte arkadaşıydınız. ğukta şapkasız ve parde ü üz dı§an (Devaın• ' t" 

.. .. ...... . . . . 
kanatlanmak, uçmak, düne kadar 
benimsemediği bir varlığı bırakarak 
kendisinden uzakla~ak istiyordu. 

"Sen adam olmazsın!..,, 
Arkadaşı böyle bir hüküm vermek 

te ne kadar acele etmişti. 

sesle konusuyorlardı. istiyor fakat bir inilti \'e bir hırıltr 
Zeliha kendine geldiği zaman ev- dan başka ses çıkaramıyordu. 

vela çok terlemiş olacaktı. Sırtında Hastalardan biri ona başını dön-
müthiş bir sızı vardı. dürerek: 

Bütün azası, elleri, kolları bacak- - Zavallr gene inliror dedi. Hep 
lan sanki külçelcşmiş, zincirlerle bir şeyler sayıklıyor. 
biribirine sımsıkı bağlanmıştı. On-1 Zelihanm ta yanındaki yatakta 

Bahçenin kumlu çakıllı taşlan a· lan kımıldatmağa kendinde kuvvet yatan hasta bu akşam ağrılan ge
yaklan altında çıtırdayordu. Ali yü hissetmiyordu. 1 çirmek için verilmiş olan müseekki· 
rüyordu. Ali bu adımların kendisini Gece ne müthiş kabuslar içinde nin tesirile uyumuştu. Onun geldi· 
yeni bir yola sevketmekte olduğu_ geçmişti. Bütün o korkunç şeyler ğini duymamı§tı. Onun içih bu söz 
nu hissediyordu. ne milthiş bir rüyaydı. ı teri söyliyen kadına sordu. 

Eski Ali, siyah eski smokinler i-
1

p d' . ken<l' t ğ d - Kimdir bu kadın ne zaman gel 
· d sk. Al' nk. · d' · A \.en ını ı ya a m a zanne· 1d' 1 çın e e 1 ı, sa -ı şım 1 yem · den Zeliha hu ktibusun kötü tesirin 1 • • 

linin arkasından bir uşak gibi gidi- d k rt 
1 

k .. 'd'l l .., . . ı - Bu gece bırkaç saat ewel.. Ha· 

-
••ordu. en u u ma umı ı e ya agın ıçın . b .. t k d 

l h t "ğ .. .. b' "t · d nı ugun ramvay ·azaı;m a yara· 
S b h 1 t 11 .. t ı • c e a· a go sunun ıraz o esın e .. 

a a o mamış ı. enuz or a ıK . . . _ !anıp buraya getırılen çocu~un ana 
bile a"i-armamıı:tı. Memduhun başını elıyle aramak ıs . . 

g " t d' Si ımış. 

sg ı;b~ 

yordu. Bu se~ler .. Bu mel On sesler vetile bütün bu dıvarları yıl\~: edtf 
·ozı. 

nereden geliyordu. Gözlerini açtı. busu ebedi olan bu .uyku)'\1) 
~ğsünün hırıltıları içinde acı, acı di. 
'>ağırdı, - l\temduh! .. Mecmduh!. Fakat sesi çık.rnırordu. i~rıtlt 
Burası neresiydi.. Buraya onu Hasta kadınlar. yatağını~ ,.d~ 

kim geçmişti.. Bu oda ve tanıma.. çırpman bu acıklı anneye ;ıd3ti. 
dığı bu kadınlar nerelerden çıkmış- )arı merhametie yeniden ~~ ı·tfl&ı 

·IJVe " ., lardr. mağa başladılar ve içlen t~'° 
I lasta kadınlar korku ile yatakla· sini en kuvvetli his eden yadeJ1)t>1 

rma sindiler .. Nöbcetçi hademe ko· atla)•arak kapıya ko~up h
3 

ğu§ta olmadığı için bu hınltıh göğ- pğırdı. 

:;ün feryadını duymadı. * * * çitli 
Vücudunu yastıklardan kaldıra- Abus yüzlü bir hadenıe geıd'• 

mıyan hasta. titriyen basını doğrutl d~li koridorlardan odaY~aıdıı >°': 
maya çabalayarak bağırıyordu: Hayır .. Zelihayı kandırı? • ıı ı-ıı*r 

- Memduh .. Memduh!.. tırma~a imkan yok. YenndeıatıO'° 
Onun göğsünün hırıltıları içinde mak için mütemadiyen çaba 

Memduh dediğini anlamak da pek ve güç durulur bir sesle: . ~ 
.. • "ldü a rıı1'1 :nu~ • ı . G'd -· a· rdu 17I 

ğ ı ~ b d" .. II - ı ecegım ıvo · ı1-·ın-Do ru ttugu aşı onuyor. er. d .. ,...., - gidecebı . nll' 

Yarın gün~ doğunca yepyeni bir e ~· - Hani gece ölen çocuğun mu? 
- 7 4 - hayata başlayacağını hissediyordu. l akat kolları kımıldamadı .. Mem - Evet ya!.. 

· Yepveni \'e bambaşka bir hayatı duh yanında yok muydu. Onun vü- _ Za\·allı kadın demek duvuncr 
Bu gece ne harikulade bir gecey· olacak-tı cudunun harareetini de yorganın ... _ld""'" .. • 

d . Gö. .. .. .. ·· d b. d · lt d h' t . d y k k çocu~unun o ugunu .. 
ı. zunun onun en ır per e sıy- İzah edemedig"'i bir scvinr biraı a rn a ıs.~ mıyor u. o sa ·en-

1 
O 1 • .. .... k t·· 

• •• :ıt• a· . d h d . . - te.<ı sozunu es ı. 
rılmı§tı. Hayatı, her ~yı başka tur. evvel vapmak istediği harekette- ısı a a uyanma an ışe mı gıt-ı _ S , • .. ,1 k rl n dah~ r· .. ·· rd 1 7 • • • 1 ~us ) a\ aş SO) e a~ ını • 
u gobruybo. u .• stırabı vardı: ~ e bu tatlı bir gurur du)•uyordu. m0ıştdı. d k' d 

1
p . 

1 00
. 

1 
bir seyciklerden haberi yok .. ı\ma:-

ıstıra ı ır dogum ağrısı gıbı mu- a a ·ım var ı. \.ım er ye .., ah t b. d ... . _ 
• • 1 <ıı~ır asa ız en ogrenmcsın son •. 

kaddde" ... ve fayd!al~ odlmbu:tu. Bkır ~n· 18 ~orn~~~u)d'or~~·l k . t :1· S ı k . ·,ir hal olur. Biz fena oluruz! 
san ogmu~tu. çın e 1r baş ·a m· L<:ı.'1T ı wy em~ 1s c ı. ~ası.aca · 
~an p~yda olmuştu. Tıpkı kozasını Kovuşta sabaha karsı, hafif hac- Jey se~i de yoktu. 1 Zeliha kendi kendine soruyordu 
-lclcn bir ipekböccği gibi. Bu insan talardan ikisi uyanmışlar, yava~ - Memduh .. Memduh .. demek! Bu feci kabus hal& mı devam edi· 

k d k d. - . Mem uhu gorm-.,e ... ·rıı ' 
ln, bavrlacakmı' a ar en ısını 

1 

.ı.· ed mi>•cce~1 t>:l' 
f h. sed' d Hastayı teSAın e hnstıı 

-:ayı ıs ıyor u. 
1 

k- 1 .. h d e kadın avan ·o\' u a ~m 
Burasını tanımıyor.. Burada · - d 

· · d ... k a· k a· kıcıvı çağır ı. 0.,:ı nıçın bulun ugunu en ı ·en ıne - d:.l 
izah edemiyordu. Sade Memuhu Fakat nöbetçi hastabak1~1 dıııOI .ı 
· · · A 1 · · 1 rdu ı-.a · >utmak ıstıyor. cı acı ona ses em· bır şey er yap;ımıyo . · d~rcC · 
yordu: zın heyecanı müthiş bır .,.0roı.ı· 

h 'A' d h H' b' • dinlenıı. ) - Memdu .... Hem u .. çıkmıştı. ıç ır ~e) ,.:ır 

Ciğerlerinde ses olsa bu sesin kuv ( Dc,·ııJll' 



-3- Nakleden: Fethi KARDEŞ 

11:\'velki lefrikoların hül611sı: :,ir büfe açmak istiyor. Zeynep otomobilin arkasından 
Beudere fıtaıuo/l ıefi Mthmel Kocasını hep "Mehmet Ali bey., ·>a!<arken "kocama, Hüsrev be>yir. 

Alinin karm Zeynep doJCma bü 11 li~·e anardı. ·Jana karcı ne kldar nazık davran· Soytarı T .. ulı: filime oralıdır. Genr Vt' rok nü " .,. -
teldir. Okudııklnrı, onda ltilmf· - lstanbul':ı sık sık gelir misi· jığını anlatmalıyım., diye düeürı - Can:m hepbniz aıap yukaıı 
di61 ıehre "uükıek hnyat .. n Jtar niz? :lü. Sonra tereddüt etti, Hüırtvin bu f'Ylere iqıurız .. B.ıksanııa §U 

'' biiuük bir merak rıe tern•ütı lfakikati söylerken Meta utandı: bu hareketine manalar vermez ~)' yirllll altı :l'l'tındaki cambaza.,. Tel 
11ll0ndırmııtır. lıl oürü ır~nlı - Evlenmeden evvel bir kere geL :li? iıaeri!Wde ı•r•t tehlikell bir oyunu 
Oerrn u~lcuları ıeurclmck ıık mi:ı, iki güri kalmıştun. *** var., Kendisinden ıon derecede 
kadınlarırı qivlniılerlle altlkndar ~ H h ld l I t 
olmaktır - er a e epey o uyor. san· Beıikta~taki akrabasının tvtndt emJndlr. Enerji ve kuvveti var .. 

Mehm;t A.11 onu, her t"rkeiJltı bul o zamandanberi çok değişti. toplanış, hep beraber Beyallu aulh 8öyle olmakla beraber mayoıu
her oü:t'/ kadına d11unbill'nği Hem bu sefer size ben rehberlik e- mahkemesine gidi~. nsmt muarıtelt nu11 k•narından görünen ıu kü· 
bt,. •evol ile •tvmdıtt.dir. Falı:tıl de:-im. !er, imzalatılan bir sürü kağıt, ley. çUk ainciri hiç bir zaman Ustün. 6

" aldka, Zeuntbl lotnıin etmek Bunlan vüzünü genç kadının nebi pek alakadar etmedi. O hep den •yırmaz. Allo Jenny buraya 
'"rı 11:0/.:lır. O kendiıile daha zi- .. - ak, •1 H" · d ti · A" .. U ord 
llad ıA•· d 1 '· yuzune y aştırıp tra5ı uz:amı, ya· usrevııı ave ru "'uıun y u. ıel.. e a uı\O ar o 11nmas1111, ,;en· • . 
diıi de pek farkım/o olmadan. nakl:mm onun yanaklannıs sürer. Mıras kocasıle beraber umduklan ]•ııny antrenmanını bırekıp bi-
icttn fre ar:ulamnktadır. etsine söylemişti. Zeynep cevap p&i '1JcmamıştJ. Zeynebin hisse!fnt ıe yaJdaıtığı zaman boynunda'<i 

6 Günün birinde Zeuntf' lslttn- vermedi. Hüsrev onun şqkmbktan :ıncak üç yilı lir• düftU. zinciri çektim.. Bu zincirin ucun-
11:'t1 oltmek va:luetllt. karıılaıı· doğma bu siikt1tunu kendi haabmıı * ** da altından küçük bir salip vardı. 

r. lstanbulda nkrnbaıından bi· . . t f · ed k d arn .... ,., L · ül. k 
ri -1 - ıyı e sır ere ev oaH • • • • ouı.s g ere : 0 muıtur. Zevnep mlraıı mue· S Uçyüz hrayı adhye veınesınderı t ~ . 
leı; için, parauı alıp dönecek- - - Bu gece n~ yapıyonunuı? i· aldık lS,30 k - §te ona upr getiren bu sa· 
tir. Kocası kendisine rcf a!·ot e- ze htanbulun ıece hayatını CÖSte" da 't!n = dı ~~~na a- liptir ! dedi. Kendisi buna lruidir. 
demiyor, rUnl•U vakit dar <tldu- reyim. Ç.ok ~leninirüı. . . r e~ tı var ' ~· e .~~ Hepimiz gülUttük.. Jenny o. 1" için irin almaırna imltttn ~ Teftkkilr ederim. Fakat maa· bdirdı. Beyoğluna çdmıağı duşun· muzlarını silkerek yanımız~n U· "°"· ı d ı dü. Gazetelerde. meanualarda ve . • ~ih 1 k d Li - lc~:,.f ben bu gece stanbul a omı- da k da .. ,, 

1
_ 1 zıldaıu. Louwldcvam ettı: 

' Cll/f! (ltnç a rn " r 11un . ·ı Be d nxna.'llar o a r ç~ :)JIJI FÇen 
1Jeuderede11 tunt biniuar. Teıa· yacı~ım. Saat yedı trenı e y ere- 9eyoflu kimbilir nasıl bir ycrdi? - Mulsıklralc ... Muhalckak he· 
dllfe~, Reuderede bl~ ~trı.lt ye ~~nü~orum. Fakat Beyoğluna Msıl Qkacaktı? pimi• bu ıeylen inanırı.r.. tıtc 
fqlJrıkası armıı olem l\eklık:adc· Hu5:rtvın cam sıkıldı. . • . .. .. d .. - ben bile 1 Eğer llıe uğru111un hi· 
lerin o~lu Hüsrr.u de aımi lrfıı- - Yank! çok eilenceli bir gece Adlıyeden Emınonune kı. ar yuru· kiyesini anlattam hayret edersi. 
dedir. G•nç kadınla hmu•uuor . b'l d'k verek orada bekleme yennden du· 

.. • r gı:çı re ı ır ı . · . niz ı. 
be cıoara ikram ediyor. z k ... cak Beydere rup gelıp ge~-.en tramvayların levha. 

.eynep, pe aı. ... ak H' b .. d "Be ğl 
.... 'l'-..1.1.ür -~--=m İstasyonunda trenden indili zaman ~arına. t:ok·tı. 

1 
ıç hıralın de . ·mıro ~·: 

it 'tcAA ll:UC{l • • • ~ • ·~retı v ·tu. _ev ar a ısı enru 
~ aYatında hiç içmemiı olmasına selamlaşmak s~üle tanıdı.ı. hu !. .;ördüğü semtlerden hangisinin Bey 
.'""ile '·-bul · T · damla gece!eyın cezmeae gıtmeıs1 

• • • • aa..._ -n CJgarayı A4 ettı. renın . _ . oğlu tlrafında olduğunu bılmıyor 
~"1ltısı yüzünden Zeynep taba· hı~ muna31p ~örmernekle beraber ~· du. 
~ alamadı~ jr1n Hüsr~ ciıa· nun bu davetıne nezaketle teeekkür ~ 'liğ' yda ık 
"" 5• )" . . Sonn~5• acemı ı me na ç a· 

1L_ 
0nun eline verdi • ettı: . . calı için gururuna yediremiyoıtfu 

ııı~dere ne kada~ uzaklarda kal. -: ~ de ilıül~~· . &>r: Düşündü vt .çaresini buldtı. 
() ~~ı. Zeynep koC3sını düşündü. ~araköy~ •. Zc1 ~ebın g~dec"'~' 
~ ~di yatmafa haıırlanıyordu. evın adresı.nı ~fore v~rm~~.rdı. Bir taksiye bindi. Şoföre: 
~~llin t'kerlek gürültüleri arasın· Araba Beşikta~ta o evın onundf' - Beyoğlumı.. dedi. Galatasara· 
~ kar;·ola snmyasının gıcırtısını durdu Hüsrev: yma gidiYol'UJJl. 

~ ar gibi oldu. Kocası bu gece o- ..,_ Geldik, dedi.t ld H" Galatasaray ismi nedentt ikim.. ara ak ~ynep çan asını a ı. usrev o· . . .. . . . . . 

Ben ihtiyar ıd'ytarı ile beraber 
çalııan aantın kın dütUnenk gü
lümsel::lim; 

- Eııııny'nln biktycsi mi? diye 
10rdwn. 

- Yok canım .• Emmy ı.pa hi· 
ktyı ! Ben Belpkadüi ıu kUçük 
hayvancığı kaatediyoruın. 

Hepinıil Louise daha ,aldattık. 
- Bir ço1' Hne evvel, Us gün. 

lUlı ulunetlt bir teyah&tten eon:-a 
hı'rpten dBnUyoılılum. O kadar 
bitkin bir halde idim ki Nord Ga-

Sirk'de 
yaşamak lfin çabpıak, bütün k•Y· lrn\I c•tirmiyerdum. (:alguaı eli. 
JO]an §eyleri )'tflldtft mt)'t\tna I•• me alıp ekzçrtiJimt -~ ba§la• 
drmek icap ediyordu. pıu doıtum küçüll f•r• 1'•rşnna 

Karım uzun mUddıt ıığrAJmIJ. 
mukavemet etme~ !tttnsltı fakat 
sirkteki nu~amıı Ullutulmuı 
gitmişti. 

yeniden çı~tı. 
Vo orada puıuiun yedi gün 

zarfında her cün bin• ı~liyor:iu. 
Artık orıı blru" ıUt ıetjriyor. 
dqm. Arkadaıtarım locanın kapı-

Binbir ıUçlUkttn sonra nihayet U)'ld;uı onu ıUt içerken ,eyredi· 
karımla btr~ber çalıımağa bltla. yqrJarclı, Onunla o k•dar dost ol. 
mıştık. Bir rnUddct kUçük kabare- muıtuk ki JW,rlreıı enu berab~r 

lerd~ çalıştıkttn aol\ra 19 ıel\t1l. götUrnı•ie Q.rır vcnUm. Vt ke;ı. 
sinin başında B•lçikada bir tur • diıi içln küçUcijk bir kafoı satm 
neye çıktık. O Hne deh§etli bir .tdım. 
$Oğuk vardı. Ve C1b1trğımız tiyat. Gideceğim ,Un çalgımı S-lmağa 
roların artist locaları delik deşik baflat batlalftll ıene brııma çık· 
duvarlar ve kapılariyle buz kutu- tı. Taın ktmUllni kaf~ıine koya
ıu gibi ıeylerdi. Ben Mhncye çı~ cıtım hiJ zamand& bnaı Jcıcama 
madan evvel çalıımak için her aa- gelerek bir lt icln ~ni dıprı ça. 
bah bir iki saati bu localard. ı•• l•nh. Avdet ttt1lhPlı Jil!Wfl kil
çiriyorduın. Bir aabah ~•lııuk•Jt ı&UJ ıcloıtumu J.enard• unytulm:ıt 
tahta aralıklarından kil~Ucli~ bir bir taş ıuyul\ l~lndo boiulurken 
fare çıktr. O kadar küçük bir ıey. bulduk. lf eıneıı hndtdma kÇ>Ştuk .. 
di ki bir kibrit kutusuna aığabllir. Henliz 6lmemiıtl ıma bütün gay
di. retimize rağmen oııu Y•flt~adık. 

tık dütüncem ayairını kaldınp Küçük fareciğin öl~ni boni çok 
topuğumla onu ezmcık oldu. rnUtee11lr etml1tl. ÇUn1rtl onun ba· 

Sonra başını kaldırıp boncqk rıa ı.ıiur gctireçeğine k•niydim.,, 
gibi gözleriyle korkak korkak yü· Emmy bize yaktaımıştı. Qülü:n-
ıüme bakışı beni güldürdü. O ~ ti1erck: 
man yavııça eğildim. Avucumll - Anıcacığım, dedi. Küçük ka. 
açarak elimi ona yaklaıtırdnn. Fa.. ftll htll evinizde saklat:iığınm 

re hop idi ye avucumun iPıse 11c. ltiylemcil unuttunuz 1 • 
radı. İhtiyar soytarı ıCSzlerini ıey-
Soğuktan dttnmut &ibl ol~ za· rederek 1WdU: 

vallı farecik avucumun harareti - Evet... Evet!.. Doğru ıöy

içinde bu defa da memnuniyetjft • !edin... Onu J&ylemeği ıınutrnu§
den titriyordu. Hemen dott oı. tum. 
dulr. Yukarıya tl1atronun lokan. 
taıına çıkıp ona biru pıynlr Y•• ... - - • ~ - --
diıtdim. ~ 

' - Yac tJ. 1 .. t t k a alr manalı da ıdı. Boylece acemılığını bellı et· <.Ql..ta k t ı::1ü • nun e mı u ara m n w 

~ "-~ vagonu apanmı~ ı "1 s . d . k meden BeYogluna çıktı. Galatasa-
uq i•• kız:dr cJ;."·l•ndi. sıktı. Sonra pe~ın en mere genç da t • b'lden . d' S l 

....._ .,... • """J '- • ...ıtimJICb ray o omo ı ın ı. onra s· 
b.. ~tanamhk! }'atmaktan bafka kadmi p~m çıkÇiP 'l""'l cfi · tilfll~ndl ytltldCI. 
·":Jaca': i~ yek bu vaziyette.. Arnlırlarken teklifini tekrara : 

~ döndüler. Hüsrev komparti· - Beydereye bu akpm dönm.. lçinden "hayat dediiin böyle o· 

rrna çıkınca bir otomobile atladım. Tabiidir ki akpma kadar onun. 
Eve kad•r yürüyecek veya bir la meşgul olamazdım. Locama ce· 
C>tt>.9iil ~J~İ Jati4t dıiiWJ• linçe on.. yere bırutmı. Fakat o, 
Kııpıcr beni fUyle bir yan g6sle kaçmadı. Benden ayrılmak iıteıne. 

1939 
Resimli Hafta 

stızdü, kcndlaine sordum: di. 
~ın kapısında ııordu: seniz ne olur sanki? Düşünün, Ilf lur! .. dedi. Cadde ne kadar kalı-
' Trend! uyuyabilir misiniz: kadar eğ'.eneceksiniı. Böyle frrsatJ b3lıktı. :Majaz:alann camtkinlan 

''- Madam Allary evde mU. Ben çalgı çalarken ~tlllonu• 
mecmuası 

Bu hafta çıkan "- Madam Allary mi?. mun paça11ndan ginniı, tl diz 
"- Evet, madam Allıry... JY· kapağımın üstünde uslu uslu ek. ' llayır. Bilmem! her zaman bulamazsınız. Ben ıiz:e ne güzeldi. "Böyle güzel §eyleri hiç 

~&en de U)'Uylm2..'11 aır.a ne ya. telefon numa~~ brr~ınnm. tul ~?~e~i5tirn ... dire düşündü .. ~ık son sayısı rım.. zerıizimin nihayetini bekleıniıti.. 
"-Ne? .. S~ rnöıyö Allary mi. Fakat giderken ondan zorla ayn. 

· · ., labildim. Birsalc JNel yaıılar ve resimlerle •ınıı .... d 
k__? Geceniz: hayırlı olrun. 1 ka:-annızı deii§tiri~tı bana habe; 1ıyı~mış kadınlara baktıkça üstu~· 

\ ""lllJıartimanına Jirdi. Zfynep verirsiniz. • deki robdan utaruyor, ppkısı yu· 
"agona ge;ti. Genç kadının eline kartını c;ıkJ§- ıünden herkesin maskarası olduğu ''- Evet.. Miiludt edeneNı 1. Ertesi sabah hali küçük fart. olqdur. Almatı uınıtmayınız. 

't • * * tırdı. Otomobiline atla}•ıp uzaklaş· nu sanıyordu. '"1l .Haydarp ;aya sa.~ah1eyin tı. (Devamı var) 
~~h. Zeynep vagondan indi, 

Dört ıene bofuımadan aonra J mi düıilııüyordum. Ama onu bir 
memlekete avdet eı:iince yalnız daha görebileceğimi kat'iyyın ık· 

~ · ~a~kın etrafına bakındı. 
\ı.' ·mm tavsiyelerini hatrrlrro-
~ <iohu yürüyerek camlı kapı· 
\'ta ~cak, merdİ\·enle:-den inin· 
~ iskelesile ka~ıla~caktı. 

I 11 kuruş \'erip bir bilet ala. 
~anbul tarafına geçecekti. 

"':-''lan biliyor, fakat a~ili~ 
- ·~ek gülünç olmaktan çekındi 
~heyecanlı bulunuyordu. Söy 
\ti; lcolaydı ama, tatbikatta kim 
~ ~ zorluklar çıkardı? 
, ~.başında bir ses: 
~}tıi gittiğiniz: yere bırakayım; 
~ S ltüıırev Keklikz.3deydi. Arka· 

~f6r kasketli bir ad~m. ihtimal 
\ lll.ua,ini, iki valizini tasıyor-

~liare\r devam etti : 
~ ~trtye &idiyorsunuz? Tabii 
, ~e ieçeceksiniz:. 
~ t"et, lstanbula geçeceğim. O. 
'lr~a _Beşikta~ gideceğim. Ko
~Ye çıkınca ~ikta1 • Fa· 
1f~\'ayına binmemi tenbih etti. 
~ t\' gülümsedi. Blvull~r~nı t.a 

adama bir de Zeynep wn bı. 
\ alctırdı. Beraberce vapura bin· 

lr.._ \'e köprüye geçtiler. 
'~~·de Zeynep tramvay arar· 

Usrev· 
~ si~i otomobilimle götür~ 
dedi. Trarnvavda rahatsız: olur 
~ . . . 

. ~st otomobil beklmıekttydi. 
1~. Zeynep mzik yol arkada. 
ltıi"as hikayesini anlattı. Hüs· 
~clu: 

t:.ı PJ-a ile Istanbuldan kim· ... ,, 
.,. a'aeak•ınız? .. ,...,,,, d 

4~.ırn~t Ali bey istasyon a 

22. t: the (small) bow to clip '1 
on 18 c and h, 20-22 are 
neclcwe&r 

22. A: die (klelne) Schleife 
(Fliege) zum Einhlngen 

28. TAKMA KOLLUK 
23. F: la manchette mobile 
23. t: the (looae) cuff 
23. A: die (lose) Mauchette 

(du Röllchen, elle Stulpe) 

24. a KISA (nRAB 
b jartiyer (çorab bağı) 

c burun 
d topuk 
e alt (taban) 

f oorabm koncu 
H. F: a la chausette 

b la jarretl~re 
e la 

0
polnte 

d le talon 
e le desıous 
f la tlge de la eh!).ua-
sette 

24. t: the Mek a with the aock 
ltılpellder b 
c the toe 
d the heel 
e the aole 
f t'he Jer 

H. A: die Socke (der 
~tnımpf) a mit dem So. 
cbnhalter (Strunıpfhal -
ter) b 
c die Spltze 

d die Fenıe (Hacke) 
e die tohle 
f C:ie Linge (Strumpf. 
llnıe) 

25. ERKEK GEC!EUGt 
a denik yaka 
b gecelik dtlpnt 
e ıecellk kola 
d kol upap (kol 

it) 
23. F: la chemiM de nuit 

a le eol rabattu 
b le bouton de chemi8e 
c la manche de chem~e 
d le revenı 

25. ı: the (man'ı) night -
ahlrt 
a the coltar (the ahirt 

collar, the lying • down 
collar) 

b the shlrt button 
c the ııleeve (the shirt 

aleeve) 
d tile cuff 

25. A: du Nacbthemd tur 
Minner 
a der Krq'en (Hemd -• 

Umlegekragen) 
b der Hemdknopf (H~

denknopf) 
c der Xrmel (Hem4.., 

Hemd11lrmel) 
d du Jl.rmelauflchlag 

(Aufachlag) 

Pl..ANŞ 1S 

(dle Schlupfhose, der n 
SchlUpfer, das Trlkotbein· 
kleid, Trikot; elne Triko
tage) 

11. BVT'VN KORSE 
& ula 
b jartiyer (ula) 

e ~orap IAatljl 
11. F: la pine 

a l'epaulette (la bretelle) 
b }fl jartelle 
c la jarretiere 

11. t: the combl~ation corset 
(the corselette) 
a the strap 
b the stocking ııuapender 

c the garter 
11. A: das Korselett 

a der Trliger 
b der Strt!mpfhalter 
r ~ .. q (runde) Strumpt. 

b'lnd 

12. tc ETP:HLtGt 
a kemt'r 
h forbtı. (\·oJan) 

1!. F: Jı> junon 
a la ee!nture 
b ll'.\ vot:ınt 

12. t: the nettief'at 
" the ba.,d 
h t~e frf11 

m 

b der Votant 

13. KOllBİXEZON [Jüpon) 
a aııkı 

b gaml 
ıs. F: la comblnaiaon (le ju

pon) 
a l'epaulette 
b l'empiecement 

ıs. t: the underskirt (the ılip. 
the petticoat) 
a the strap 
b the petticoat _ top 

13. A: das Unterkleid 
a der Tr!ger 
b die Blende 

H. KAŞKÖRSE Cy~lek) 
a askı 

14. F: le cache - corset 
a l'~paulette (bretelle) 

14. ı: the camlsote 
a the t.trap 

14. A: die Untertaille 
a der Trliger 

115. KORSE 
15. F: le coraet 
u. t: the rational cersat 
15. A: das Korsett (Mieder, 

der Schnllrlelb, da111 
SchnUrlelbcben, Lclb -
,,•, .,n) 

12. ı' · ,.A.,. ,. '-,.rock (Jupon) 1 " 
• lı 

"''\'Ml.:KTE 
a der Bund .• ..:.\M 

ıoı 
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Saadeti ,beyhude yere arayanlar 
(Baş tara/ı 6 ıncıda) yanınd:ı yine eskisi kadar tatlı ve 

Genç annenin kalbinde tatlı bir sade bir arkadaştır. 
grur vardı: Parise geldiği zaman, cazibe ve 
"Eğer müstakbel kral Edvardm tatlılığile bütün Franıııızları teshir 

çocuğu olmaz.sa belki kıznn Vic- etmiştir. Tıpkı bütün lngilizleri 
torianın tacını tqıyacaktır.,, teshir etmiş olduğu gibi. 

Diye dilşünüyordu. Kral aileslnin Elizabet mesut bir kadındır. Ve 
üstünden bir fırtına geçmişti. İşte bütün temennisi, bu bUyUk ve kud
Ellzabet kocası Jorjun yanında bir retli saadetin hiçbir kederle bozul
kraliçe oluvermişti. Şimdi o kralın mamasıdır. 

Çünkü ·ASPfRIN senefer· 
denberi her türlu sooukal· 

gınlıklarına ve aorılara karş. 
tesiri şaşmaz bir~ il3ç olduOunu 

lsbat etmiştir. 
A S P I R 1 N rn ~resrrrnde" 

emin -Otmak"" için~ lütfen 

sına-dikkat ~ıi ~ ... 
ffi ~ ·marka~ 

inhısarla~. U., Müdü~~üğünden : 
1 - 12·6-939 tarihinde ihale edileceiji il~n olunan 7 adet taham· 

mür kabının eksiltmesi görülen lüzum üzerine 10 gün müddetle tem· 
dit edilmiştir. 

il - Muhammen bedeli sif 23000 muvakkat teminatı 1725 
liradır. 

Ill - Pazarlık 23·6-939 cumagünü saat 13 de Kabataştaki leva· 
zım ve mübayaat ~ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler hcrgün sözü geçen şube veznesinden ve lzmir 
ba~üdürlüklerinden 57 kuruş mukabilinde alınacağı gibi planı da gö 
rülebilir. 

V - Münakasaya i~tirak etmek istiyen firmalar verecekleri mal· 
zemenin teferrüat \'e evsafını gösterir tcklifle:ini münakasa tarihin· 
den 10 gün evveline kadar İnhisarlar umum müdürlüğü müskirat fab_ 
rikalan şubesine vermeleri lazımdır. 

VI - Eksiltmeye gireceklerin yüzde 7,5 güvenme paralarile bir
likte mezkur komisyona gelmeleri. (4024) 

PLANŞ 13 

a frenk gömleği (göm. 1 

lek) 
b kolluk 
c l<ol lastiği 

d plastron (gömlek öoli) 
e n&kı 

f kemer 
J; J;olııh yaka 
h kra,·at 
1 kranıt mandnh 

16. F: le monsieur en train de 
s'hn.biller 
a la chemise de jour 
b la manchette 
c le fixe manch< 
d le plastron 
e les bretelles 
f la c~inture 
J; le fnm; col 

h la cravate 
1 le fixe _ cravate 

lG. l: dressing 
a lhe shirt (day shirt for 
m~n; bcnı>alh it, the 
l1nden•"r t ) 

h thc cuif 
e slec,•e suspenders for 

the shirt .slcevcs 
d the shirt - fron l (if 

wom loose: thc loose 
s!lirt - front, coll. the 
dicky or dickey) 

e the brace. 
f the belt 
ı lhe collar (the [stiff] 
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double collar; if single: 
the [stiff] 11tand • up 
collar) 

h the tie 
l lhe tle - cllp 

16. A: beim Ankleiden 
a da.ıs Obcrhemd (Tar. 

hemd filr Minner: 
darunter das Unter-
hemd, Unterhemdchen, 
t:nterjackchen, die 
Unterjacke) 

b dle (feste) Manschette 
c der .Armelhalter !Ur 

die Hemdiirmel (Hemd
siirmel) 

ti dle Hemdbrust (Hem. 
denbrust; wenn lose: 
das Vorhemdchcn, Vor
hemd, Chemisett, die 
Chemisette, das Brett. 
chcn) 

e der Hosentrlger 
r der Cürtel 
g der Kragen (Stehumle· 

gckragen; wenn nicht 
umgebogcn: der Steh
kragen) 

h der Selbstbinder (Bin. 
der, Scblips, die Kra
watte) 

l der Schllpshalter 
(Krawattenhalter. 
Klip) 

II ı\ BE R - Akşam Postası 
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Galatasaray 
Fenerbahçe 

tekaütleri maçı 
.,.. IJnşıaraJı 9 rmcua• fer 

da... lkinci bir hücum. Bu ae·aı, 
top direkleri yalıyarak dışarı gı 111 .. rd uğilın 
yor. Bugün sahada go at•· 
göbekli futbolcülerlr. top kapın h14 

rı, şilt atmaları kahkahal~r t~~rlll 
yor. Fakat her nedense bır rlJl 

b fenC' gol yapamıyorlar. Aca a z • 
bu mes'ut gününde dostluğu .!'° 
mak mı istemiyorlar dersiniz· 

Orasını Allah bilir. ı:ıdJ. 
Şimdi topu Muzaffer )~~:ıbÖ • 

Koşuyor, koştukça da göbcgı 

pür höpür oynuyor. }.J 
Bomba gibi bir şilt sallıyor. 11 surb• 

kalsın gol oluyordu, fakat kur· 
topu kendine ha.s bir çıkışls Necib 
tarıyor. Şu stadyom müdiiril tÇ 

• nıı g 
yok mu, tuhaftır. Top ayagı roklll 
ti mi, hemen yuvarlanıyor. ı! 

• ıçin IJ1 çimen sahada oynar..ndıgı G•• 
Fakat hiç de fena oynamıyor. deli 

k aısln 
latasaray takımı neden en ·ret 
istifade etmiyor? Doğrusu h9~rıı· 
ettik!.. Fener kalesini adeta şilt 
bardımana tuttu. Nedim bU ı,o 

nl ,.ıı 

yağmurundan afalladı. Ha · ,·e.
• sola , 

yu uzun olmasa da saga 
1 

)1· 
tişcmese, muhakkak bir kaç go 

yecek. uddet 
Tekaütler dün bir saat rn rel 

oradan oraya koştular da bir i~ 
gol yapamadılar. Halbuki beJ şad· 
taraf da birer gol yapm~ııydı. bOııı· 
linin, Zekinin, Muzaffertn ° rıJl. 
mo gibi §Ütleri ne yaman geylC·nlJl 

k utıcrl Galatasaray - Fener te a utııd 
dünkü karşılaşması da, bernt 

berabere neticelendi. ıat • 
Bu iki tekaüt takımın kartı w.f• 

ması sahayı dolduran binlerce 

şiye 
1

gilzel bir neşe ziyafeti 01~~1• 
Takımlar sahaya şu kadro 

çıkmııılardı: aıeaı-
GALATASARAY: Nejat • t)lft. 

ile diker erkek ve kadın terzi aranıyor:' Dr. Ahmet Akkoyunlu J:iE~ERnAnçt.: Nedllll _, • 
. . , rt, Cafer • Ragıb, Ziya, FlrO ~ 

1 - Tophanede 2. No. lu dikim evi için saraç el işi ve ma
kine kalfuı ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ve kadın 
terzi alınacaktır. 

T:ıksım • T:ılımh:ıne Palas ~o. 4 Sahih l\luzaffcr Zeki ()ıncr, 
Paz:ırdan maada her gun ' ' ' 

saat 15 den sonra. Teıcron: 40127 ~·aıl. ,__./ 

2 - Yaş ve askerlik nazarı dikkate alrnmıyacaktrr. 
3 - Ücret haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnühal ve 

tifo aşı k§ğıtlarile birlikte hemen dikim evi müdürlüğüne mü. 
racaatlan. (5) (4000) 

GOZ HEKl~:ı:- -ı 
Murad Rami Aydın Dün ve v arırı 

17. KISA DON 
a kemer 
b bacak 
c askı deliği 

17, F: le caleçon court 
a la ceinture 
b la jambe 

c le paMe • bretelle 
17. t: the (short) pants or 

drawers 
a. the waistband 
b the leg 
c the loop (for the 

braces) 
17. A: die (kurze) Unterhosc 

a der Bund 
b der Beinling 
c die Schlaufe 

18. UZUN DON 
a kemtr 
b bacak 
c a.-ıln d~tısı 

d bağlar 

13. F: le cale<:on long 
a la ceinture 
b la jambe 
c le pa:ıse - brelelle 
d les eordons 

18. 1: the (long) pants or 
drawet"8 
a the waistband 
b the leg 
e the loop (for the 
braccs~ 

1118. 

Pazardan başka her gün ss:ıt 2 • fı 

ya kadar Taksim • Tnlinıh:ınc Urfo 
ap:ırtım:ın No. 10. Teclfon : 41553. 

v 

d the ankle tapes (to 
hold down the pan~) 

A: die (lange) Untcrhose 
a der Bund 
b der Beinling 
c die Schlaufe 
d die Unterho!enband

chcn 

19. l 0 AKA DCGıucst 
19. F: le bouton de Caux col 
19. t: the collar stud 
ID. A: der Kragenknopf 

!?O. UC.U KIR!K KOLAU 
YAKA 

20. F: le faux col cas!le 
2(). t: thc coll2r (with tumed. 

down comet"8) 
20. A: der Kragen (Eckenkra· 

gen) 

21. MERASİM KRA'\'ATI 
21. F: la cravate dP ceremonie 

(le n~ud pıırıillon) 

21. t : the tie to fastı>n b,..h;nd 
21. A: rl"r ~ı-hlirııı (c'li" Kra. 

wattc. das Schnallchen) 
zum Schnallen 

ÇiFT J(ATJI J<OT .,-' Tf 

VAJ(A tcıtN PAPİ\°O:S 

K°RAVAT 
F: le Tlt""Ud nenll1on pout" 
faux col rabattu 
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Tercüme külliyat 
Satış yerı: 

VAKiT KITAPEVI . 
O k l k b. . cı· seri 

1-1 itap ı 1rın ~ 

Numara 'ı~ 
1 Safo l~ 
2 Aıle Çemberi 15 
:3 Ticaret, Banka, 

Borsa ~ 
t Devlet ve lhtilil 15 
5 Sosyalizm 

1 
15 

6 J . Rasin külliyatı ,,o 
7 lşçı sınıfı ihtilalı ,,o 
8 Ruhi hayatta ıMuuJ' 1~ 
9 Isfahana doğru 

1 
1~ 

10 J . Rasin .külliyatı 1 ..,...,, 

195 
5 ıtı.ırıı' 

Bu serinin fıyatı 79 ~ 'J. 
ur. Hepsini alanlara kl.lrı.ıf' 
·konto yapılır. 236 1tııl'1 
'E'Şin alındıktan son.ra ödet' 

ı lirası ayda birer ııra b•ğl' 
ı111ek iizere dört taksite # 

nır ...-
1 

Dün ve ya~ırı ~ 
tercüme külhY8 

7 nci ıeriden 
~o 61 • 6.7 . 7 kitnP 

61 Vikontun ölürnÜ 1· 

62 Lcneit II. J~ 
63 Liza 
64 Evlilik 50 
63 Gizli Pamuk harbi 1 

66 Bizans tarihi tO 

67 Scnyolbeos A"ruP1 
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~AFER MUSHil ŞE KE!Ri tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil ~e!ceridir. Billımum ec
zanelerde bulunur . .............................. _ 

Saç eksiri 

Komojen 
Saçları besler, kök

lerini kuvvetlendi
rir, dökülmesini ön. 
ler, kepekleri ciderir. 

lngiliz Kanzuk 

Eczanesi 

Beyoğlu - Istanbul 

Yolcu katarlarında izdihamı önlemek ve yolculuğun daha 
müsait şartlar altın.da yapılmasını temin etmek maksadile 15-61 
-939 tarihinden itibaren Ankara - Haydarp:ı.~a - Ankara a. 
rasmda işleyen 1 ve 2 No. Iı Anadolu ekspres katarlarile 3 ,.e 
4 No. h sürat karatlarındaki birinci ve ikinci sınıf arabalarda 
mevcut yer adedi nisbetinde bilet satı~ması mukarrerdir. 

Bu katarlarla seyahat etmek isteyen yolcular beher birincı 
sınıf yer için 25 kuruş ve beher ikinci sınıf yer için 20 Kr. te 
diyP etır.ek ~artile: 

A) Ankara±ı Haydarpaşa ara·ında ve mütekabil her gün sey 
rüsefer eden 1 ve 2 No. lu Anadolu sürat katarı: 

Bl Pazar. Salı, Çarşamba ve Cuma günleri Ankaradan ha. 
reket eden 3 No. lu sürat katarı: 

C) Pazar, Salı, Pel"§embe ve Cumartesi günleri Haydarpa. 
şadan hareket eden 4 No. lu sürat katarı: 

İçin Ankara ve Haydarpaşa mebde garları ile Polatlı, Es. • 
kişehir, Karaköy, Bilecik, Arifiye ve İzmit mutavaesıt istasyon- I 
!ardan yer kuponu temin edeceklerdir. 

Yer kuponlarının satış mahalleri ve zamanları: 
1 - Ankara garı 

~~!!!!!!L!aasuz!!~~~~;ı~!!'.'!Ci~!!!!!i!!!!!!ll!l~~·~ ....... ~i!l!!!!!R!!:!~~~ 
A> 3 No lu katar için katarın hareket saatinden 24 saat 

evvel ve 1 No. lı Anadolu katarı için katarın hareket edeceği ı 

günün saat 8 inden itibaren. 

inşaat ilanı 
Sürner Bank Umum Müdürlüğünden • 

2 - Haydarpaşa garı. 
· A > 4 No. lu sürat katarı ile 2 No. lu Anadolu sürat katar• 

için hareket saatinden 24 saat evvel; 
:i - Polatlı istasyonu: 

tarı l.) TUrkiye demir ve çelik fabrikaları idare kantin lfiboratuvar, 
t~l kapıcı binaları in§aatı vahidi fiat esıı.sile ve kapalı zarf usulile 

lnıeye konmuştur. 
:·> İ§bu inşaatın muhammen ke~if bedeli 270,993,53 liradır. 

Bu katarların Ankara ve Eskişehirden hareketlerinden sonra, 
4 - Eskişehir garı: 

Polatlı ve Karaköyden hareketlerinden sonra, 
5 - Karaköy istasyonu: 

ctaj ... ) l:~ksiltme evrakı 25 lira mukabilinde Sümcrbank muamel!t şu. 
"den alın b'l' t a ı ır. 

Eskişehir ve Bilecikten hareketlerinden sonra; 
6 - Bilecik istasyonu: 

~l!ı~) Eksiltme 20.6-939 aah gUn U saat 16 da Ankarada Sümerbank 

5 
1 InUdUrtük binasında yapılacaktır. 

~ilJ.tı .) İstekliler teklif e\Takı me yanma ı:ıimdlye kadar yapmr:t ol
~ı~1 hu kabil işlerele bunların bedellerine ve hangi bankalarla mua-

6 bulunduklarına dair vesikalarını koyacaklardır. 

Eskişehir ve Arifi yeden hareketlerinden sonra; 
7 - Arifi ye istasyonu: 
Biler.ik ve lzmitten hareketlerinden sonra; 

8 - İzmit istasyonu: 

7·> ıruvakkat teminat miktarı 14.600 liradır. 
lt 1,., .) Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale gilnU sa.. 
~~· e kadar Ankarada Silmer bank muhaberat şubesine teslim edi
lt e~ır. Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet ihale saatinden bir sa. 
i:I •• · eıe kadar gelmiş ve z.arflarm kanun! ıekilde kapattlmı3 olması 
~~r. 

Haydarpaşa ve Arifiyeden hareketlerinden ı!Onra; 
Yer kuponları satacaklar. 

Mutavrssıt istasyonlar kendi emirlerinde kalacak serbes! 
yer nisbctinde yer kuponu satılabilecektir. 

Yolculann aldıkları yer kuponlarmı gidecekleri mahallere 
ve kondüktörler tarafından ~oplanmcaya kadar muha.f aza et. 
meleri l~zımdır. 8.) ~ 

~it Uessese bu inşaatı taliplerden 
~Yı bükUmsil.z aaymakta t aman;en aerbeatür. 

1 ve 2 No. lu Anadolu sürat k.,atarlannd::.ki bütün birinci ve 
ih~ Ntf!~ erlerin e~c!den k p~ılrouı ~urfd'r. y;r, '~1,ij'}. 
nu~a1manuş olan yokular bu katarlnrla ~eyahat edemezler. 

la~ 
ltıı ~Uztk <Şen oda mtızlği • 
~tur ve ateı böcekleri), 19,0Cı 

~tıı U, 19,25 Türk müziği (Fa. 
~ ~ 20.00 Memleket aaat aya. 
<t ~~it Ineteorolojl haberleri, 20,lC 
'lltl°tlt lar • R. 20,1:5 Türk mUziğ 
lıt~r~ "• •oto tagannD. ı - Ma 
• " • 2 - Eyyubl Mehmet be 

"tllıı.ı 
l<ıur r butesı • Ey gözU ahu 
~tb atanın mahur §arkıaı 

ıııı -
~ ...., cın feleği, • - Keman tai 

• ~ Renk Fersnnın mahur ~ar 
ı:ıe~ -

ı ı.. "6 Yarat iıasta gönUI. 6 -
t "Q:t• tı •lı _ mahur oarkuıı • o gtı 
• llıtıı (l'Uıcuık çağı 7 - Rahmi bt 

.. Ut fll.tkı Se:-vU 08.%1 8eV1'el 
~ .. ~ - ,,. 

\...• Q(I ıı.. 8 - Dedenin mahu 
'~"'ıı ba~uı atılı bUlbUIUm \:-.r. 9 -

. 10 it lUrkUsl' • Alıverin bağ 
'iL. - Dedenin halk türkU 
''il~ - . \ "-tııııt UZ bir kol tuğa sığar mı 

\_, ~l· <atyaaeU cumhur Ban 
\. "lld ~ lııaan KUnçer). 1 - B 
ı..ı_ .. 't~ &rf. 2 - E. Reevea A 
\.'toktkıaı, 3 - F. Schmlt ~ Di~ 
ı ttı~ ..... .' ; - E. Gulraud _ İrar 
, 'llt\(0 · l..Uızt Aaaso (Lamen 

) ScntonJk parça, 21.ıso :. 
'laıı ı~ •ı <Spor aervlall. 22.or 

lt.l'ıı. tı P.caıtaıı bayan Olga So 
~ tınd 
'Cıı anı. ı - Chopin • Me 

""'-~ a Op~ • 1! lnc.f uır ÇObs 

"-'ilıı ..... Strauaa hlavt Tuna • -
~~~ "Gavaıı~rıa Rust'~ana, 

~:: . .-::; :E~ 
l\ehz:ıdrba:şı !TUTi..\;-\\ 
lıl·:ırtrosunrfa bu gece 

> -ı Her yer 20, pnrndi J0 
~ IJ 4 localar ı 00 
btrıı ~· A 1\ U V 1· E 7 

~Okuyucu ... YSEf. 

Ankara Tiyatro<oıı 

Bu Rece Karııgüııı 
rük Zaferde 
HARUN REŞİT 

'q Cumartesi Mecidiye 
'~ille köy, pazartesi 

Pınar bahçesinde 

3 ve 4 No. lu katarlarda yer kup::>nu almıyan yolcular b" 
katarla.rda bulunan serbest arabaya binebilirler. Yer kuponu al. 
maksızın No. lu yerleri işgal eden yolcular işgal ettikleri yerle. 
ri terketmeye mecburdurlar. 

Bu mevzu hakkında Ankara ,.e Haydarpaşa garlarının is. 
tihbarat bürolarında daha mufassal malumat alınabilir. 

Roul.nl • '•Se\1lya berberi., operasm • 
dan toBlne'in aryası, e - Ro.ulnJ • 
Macar halk oarkıları. 22.2~ MUzik (caz 
bant _ Pl. l 22.415 • 23 Son ajana haber 
teri ve yarınki program. 

Umumi istirahatin ve herkesçe matlup intizamın temini 
için sayın halkımızın istasyon ve katar memurlarının tavsiycle. 
rine uyınalanm ve tahsis edilip kuponları verilen yerlerden baş. 
ka yerlere oturmamalarını ve herhangi bir hoşnutsuzluk vuku. 
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kil sonra bir katresi dökülme· 
den ek!:irim kaynayacak idi. 

Muhterem üstadır.ı, bir 
kaç saniye sonra eksiriniz gene 
kaynu .. 

- Gene kaynar ama dökülen 
miktarı ne yapalım, geçen dtki
kaları nasıl telafi edelim? 1 Bu 
iş:ie hakkın belası gibi bir §ey 
va~ 1 Şimdi de ateş sönüyor, o
uktan içeriye dÜ§en nedir bil
mem?. 

- Ben bilirim, sudur. 
- Nasıl ıu? Su mu düşüyor, 

o halde cksir mahvoldu! Tekrar 
ba~lamak icap edecek.. Sanki 
kaybedecek vaktim mi var! Ya· 
rabbim, yarabbim! Bu ne hal .. 
Aşarat söyle bana bu su nereden 
gc liyor?. 

- Yağmur suyu, dışarıda 

b:ırclaktan boşanırcasına yağmur 

yağıyor, hissetmedin mi?. 
- Ben i§imle meşgul oldu

~ um zaman bir şey görür ve his
t<eder miyim? Su, yağmur ha? .. 
Nihayet bu da bapma geldi! ... 
Benim gibi ihtiyarın cesaret ve 
ün.idini mahvediyor. Altı aydan· 
bı ri borunun Uzerine bir kapak 
ı~oydurmak lüzumunu ıize söy· 
ledim, altı ay:iır rica ettim, belki 
de bir sene oldu.. Sen hatırına 

bile getirmedin.. Genç olduğun 

için bunu en ziyade düşünmek 

e;enin hesabma elzemdi. Bu ih. 
malin saY,Slnde ne oldu? Bugün 

yağmur, yarın rür.ear, bütiin he
snplarımı karmakarış•k <Jjiyor, 
~Jütün gayretimizi tahrip ediyor, 
Hliyorsun ki benim için acele et
m<"k ne kadar lazımdır? Örr.rü • 
mun nihayeti yakla~ıyor. Ben 
i~c o gün için hiç bir hazırlık~a 
Lulunrr.adım .. Eğer (hayat eksi. 
ri) ni bulamazsam, ne alim Al. 
tc-tas kalır, ne servet ve saman 
kalır .. Hepsi elden gider, kuş 

gibi uçar. Temmuzun on üçüncü 
giinü saat on birde tamam yüz 
yaşını bitireceğim .. O vakte ka
dar eksirim mükemmel ve hazır 

o.malıdır. 

- Ostad zannel:iersem bu ek· 
sir pek güzel hazır edilir. 

- Şüphesiz ... Şimdiye kadar 
birer miktar i~mek suretiyle tec. 
rübeler yaptım, kuvvett•n düş
müş o!an sol kolcm eski kuvvet 
ve elastikiyetini elde etti. Artık 
yemek için sarfeyle<liğim vakti 
de işime hasreyledim.. Çünkü 
tiç günde bir, yemek yiyorum, 
tamamen hazırlanmamış olma .. 
sına ra~men arasıra bir ka~ık ek
rir beni kuvvette tutmak için 
kifayet cı:ier. Ah ekıirin mükem· 
mel olması için bir ot, o ottan bir 
yaprak kifayet ettiğini düşün -
dükçe, bu kıymettar otu belki 
timdiye kadar hayvanların ayak· 
lan, arabanın tekerlekleri altın~ 
da b~ kereler ezip geçtiğimizi 

dU,ıındUkçe stldıracağmı geli• 

....... ,. ~~ .. - 1 - • .. • - : ... ' .... -

12 Hazirandan 19 Hazirana kadar muh
telif hatlara kalkacak vapurların isimleri, 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacak-

lara rıhtımlar. 

. '-<lradeniz hattına - Salı 12 de (Aksu), Perşembe 12 de (Tarı). 
Pazar 16 da (Karadeniz). Galata rıhtımından. 

larhn hnttma - Sah 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Mer. 
sin). Sirkeci rıhtımından. 

.zmit hattına - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Top· 
hane rıhtımından. 

;.1udanya hattına - Pazartesi 13 te ve diğer günler 8.45 de 
(Trak) sistemi vapurlardan biri. Cumartesi ayrıca 13.30 
da ve Pazar ayrıca 20 de (Sus). Galata rıhtmun.dan . 

• 1andırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Sus), ayrıca Çarşamba 20 de (Mersin), Cumartesi 20 de 
(Antalya). 

~arabiga hattına - Sah ve Cuma 19 -da (Seyyar). Tophane nh. 
tımından. 

lmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nhtmun.dan. 
Ayvalık hattma - Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de 

(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 
1zmir sür'at hattına - Pazar 11 de (Ege). Galata nhtnnınCıan. 
Mersin hattına - Salı 10 da (Konya), Cuma 10 da (Dumlupı. 

nar). Sirkeci nhtımmdan. 

~OT: Vapur seferleri hakkında her türlü malUmat aşağrda tele
fon numaralan yazılı Acentelerden öğrenilir. 

Karaköy Acenteliği 
Galata Acenteliçi 

Sirkeci Acenteliği 

Karaköy, Köprübaşı 
Galata, Deniz Ticareti 
Müd. binası altında 
Sirkeci, Yolcu Salonu 

42362 

40133 
22740 

(4160) 

• •· ,· ....... , ......... ~ .. ,- .. _,.,,~.> ~.. . ... , ·~·· ı;.·~. 

unda dileklerini istasyon ve katar memurları yanında bulunan 
şikayet defterlerine yazmalarını chcmmi~clıc ric:ı. ederim. ( 40~3) 

UMUMi MÜDÜR 

* * • 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan a5ağıda yazılı (2) grup 

malıcme ve ~ya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 29.6.939 per
sembc günü saat 10.30 on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilin~ 
deki komisyon t:ırafmdan açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu İ5C girmek istiyen!erin her grup hizasında yazılı mu,·akkat te
minat ve kanunun t:ıyin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saati
ne kadar komisyona müracaatlan ltlZımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parac:ız olarak dağıtılmakta. 

dır. 

1 - 2000 kilo muhtelif cins ve ebatta altı köşe ba~h ch·ata mu· 
ham.men bedeli 7S.1 lira mU\-akkat teminatı 56 lira 55 kuru~tur. 

2 - 8 kalem muhtelif cins ve ebatta zarf muhammen bedeli 
3516 lira 12 kuruş ve muvakkat teminatı 190 lira 96 kuruştur. 

:C4158)j 
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sürücü, yolcular karmakarışık 

uçururr.a gi<:lccck, ezilip parça • 
lanacaku. İşte tam bu sırada a· 
raba:la bulunan yolcu sürüc:.i -
ll'rin yerine atladı. Sürücüyü bir 
eliyle yakasından ve diğer eliy. 
le kuşağından kavrayıp on adım 
öteye attıktan sonra hayvanın 

üzerine atladı ve derhal dizgin -
leri toplayarak ilerdeki sürücü -
ya: 

- Hayvan herif, sola sola 1 
Yoksa kafam patlatırım! 

Diye bağırıdr. Bu emir kati bir 
tesir yaptı. öndeki iki atı idare 
edl'n sürücü bedbaht arkadaşı • 
nın yere fırlatırken çıkardığı 

feryafü işittiğinden aynı akib~tc 

g y:etlc. hayvanbrı •f'1 tarafa 
l ... r.!.- a._u-.1• y ........ ·- il 

getirebildi. Şimdi de araba orta. 
da yıldmm süratile aşağıy;.l 

<lo:ru adeta yuvarlanıyordu. 
Yolcu sürücüye tekrar bağır· 

dı: 
- Dört nala! Dört nala 1 Eğer 

biraz sür'ati azalt rsan seni hay. 
vanlarının üzerinden geı:en çiğ
nerim. 

Bu tehdidin be§ olm:ıdığ·nı 

kestiren sürücü bütün m:ıhareti
ni toplayarak hayvanları dört na· 
la kaldnidı ve araba dehşetli bir 
sür'atla yokuş aşağı inmeğe ba!
ladr. 

iBunu, gece karanlığında ~ı· 

knrdığı müthiş gürültüsü, ateş 

saçan ocağı, iç:n..:cn işidilen kor
kunç çığlıkları ile görenlerin 
t;Jyleri diken diken olurdu. 

Yolcular diğer bir tehlikeye 
<lüşmck için uçurum tehlike. 
sinden kurtulmuştular. Elektrik 
ile ~iolu olan bulut guya 'kanat -
lanmış bir kuş gibi dağın eteğin· 
de arabadan ziyade bir hızla iler· 
liyordu. 

Vakat, vakit ve bilhassa şim• 
şek çaktığı zamanlarda başını 

kaldırıp göğe ookan yolcunun 
yüzünde teliiş ve heyecan görü. 
lüyordu. 

O bu telaşını saklamak lüzu
mun:.ı görmüyordu. Çünkü ora
'Cla bunu görecek ki:nı;e yclttu .. 

Araba yoktı~U:1 alt bn:: ı:ı var
<lığı zaır.:ı.1 aldı~ı h ::la, L üz ze
min üzerinde de gene ayn: sür'at 
le ilerledi. 

Bu sırada müthiş bir gök gür
lemesi oldu. Her taraf b:r anda 
aydınlandı. Bu manzaradan ar
kadaki atlar ürkerek şaha kalk. 
tı. öndel:il:rin ikisi birden ka
yışlarını korarnnık ileriye fır. 

ladı. Fakat yeni bir yıldmm 

onlardan birini bir an.da cans z 
yere serdi. Diğeri de sürücüyle 
beraber başka bir tarafa kaçtı ve 
gözden kayboldu. Arnba ise atm 
o1üsUne çarparak biraz sonra 
durdu. 

Btıtiin lju işlerin rge~gi: ı;ıra,. 



l6 H Pi. B E R - :A1işam Postası ·-· lstanbul Telefon Müdürlüğünden · 
5 del ,---_-S_a ____ n_B_a_y_a_n __ h-; n_g_i ___________ _ Açık eksiltme ile 17000 adet galvanizli askı teli h~lkası, :ı 22~ :ı· galvanizli askı teli civatası, 420 adet galvanizli askı telı kenedı, "d3 

det galvanizli lente gergi me!cı!;ri, 5500 adet gah·anizli ~irfon ;ıjçi~ 
1400 adet galvanizli direk ayağı ve 2000 adet kutu dirseğı "N°· 

kremi kullan rsu z somun 20xG mim alınacaktır. e1'· 
Muhammen bedeli 2162.50 lira muvakkat teminat 163 lira ol~P ,11• Kreminizi kullanmadan evvel terkibinde neler 

olduğunu kimyevi tahlillerle öğrenebilir mi- siltmesi 19-6-939 pazartesi günü saat 15 de müdürlük bina.sın 3 giıP 
pılacaktır. isteklilerin muvakkat teminat \'C kanuni vesikalanle 

0 

~}~ siniz? 
@ı Elbette hayır. Çünkü bu çok üzücü iş yalnız memleketimizde 

o saate kadar komisyona müracaatları. · .. ··ı bilir amirliğinde goru e "'2!i' 
(31.JJ" ~ değil, bütün dünya kadınları arasında bir mesele olmuştur. 

Şartname ile nümunelcri hergün le\•aıım 

' Bu hususta Parisin en büyük devlet hastahanelerinde vazi
fedar olan cild mütehassısı Doktor D E B A T şöyle diyor: 

"- Bir çok genç kadınların bütün itinalarma rağmen yüz· 
terinde vaktinden evvel BURUŞUKLUKLAR, ÇlLLER, 
LEKELER hasıl olduğunu görüyoruz. Senelerdenberi klini. 
ğimize müracaat eden ve aralarında Parisin yüksek tabaka. 
sına mensup kadınlar da bulunan hastalar üzerinde, yaptığı. 
mız etüdlcr bize göstermiştir ki: Güzellik kremleri ekseriya 
bu hale s.ebep olmaktadır, Zira her güzellik kremi ııhhi evsa
fı haiz değildir.,, 

Sütçüler aleminde bir hadise·· 

~ Buna karşı INNOXA SÜTÜ kullanınız .. 
t N N O X A S O T O çilleri, lekeleri, buru§uklan giderir. Geceleri yabnaı:dan evvel 

t N N O X A S O T O ile temizlenen cild, makiyajın bütün şnrtlaruu kabul eder. Her 

hangi bir kremi kullanırsanız, kullanınız, elverir ki gece yatarken 1 N N O X A S O T O ile 

cildinizi siliniz. 1 N N O X A S O T O Parisin en kibar mahfillerinde maruftur. Milyon. 

Jarca kibar kadın her a.k§8m l N N O X A S O T O ile ıslatılmış bir pamukla yüzü. 

nü siler ve istirahata sevkeder. 
1 N N O X A S OT O bütün parfümörilerde ve tanmmış eczanelerde bulunur. 

:... ...................................... ..... 

En hoş ve tabii mcyva usare· 
!erinden yapılmıştır. 

ECZANESİ 

BEYOCLU - 1STANBUL 

Süt Makineleri 1 1939 modelleri ge • 
miştir • ,·e .. 

Dünyanın en sağlam 
ucuz 

Mi EL~. 
~~!!!:.~::~~~·, 
bozulmaz. Yedek aksa ıt 

ima mevcuttur. MIE 
5 

k. 1 . . mabsu 
ma ıne erımıze . tir· 

Beton arme köprü inşaatı 

hususi yağımız gelrn1~alıJ 1 
Fiah diğer yağlardan 

ucuzdur. d~ 
Anadoluda acenta aran~akt;l 

Türkiye umum deposu Jak Dekalo ve Şş . tst. TahtakaJe N°· 

Nafıa Vekaletinden 
1 - Amasya vilayeti dahilinde Amasya - Samsun yolu üzerlnde

.. 1 ahşab Ycşilırmak köprüsünün betonarme olarak yeniden inşaatı 
"38.500" lira ke§if bedeli üzerinden kapalr zarf usulile eksiltmeye çr. 
karılm.tşhr. 

2 - Eksiltme, 22_6-939 tnrihi ne mUsadif perşembe gUnü öğle

den evvel saat "11" de Nafia Vekaletinde Şose ve köprüler reisliği 

odasmda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme ıartnamesi ve buna mUteferri diğer evrak "193" 
kuruş mukabilinde adı geçen reislikten almnbilir. 

4 -1sttklilerin, eksiltme tarihinden en nz sekiz gün evvel yazı 
ile Nafia vekaletine müracaat ederek bu gibi inşaatı yapabilecekleri.. 
ne dair ehliyet vesikası almaları l!zmıdrr. 

ts - Eksiltmeye gireceklerin dördüncn. maddede bahsedilen v~l
kn ile 939 senesine ait ticaret odasr vesikasını ve "2888" liralık mu.. 
vakkat teminatlarını havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı daire
sinde haztrlıyacn.kları knpalr zarflarını ikinci maddede yazılı vakitten 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine ver. 
meleri muktcz.idir. (2097) (3892) 
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lda arabadaki kadının acı acı fer
yadı iJitiliyordu. 

Yolcular hayatta olup olma. 
dıklanru anlamak üzere her ta-

:aflarını yo'lduyorlardr. Arabanın 
6abibi olan zata hiç bir fenalık 
olmamışsa da arabaldaki kadı::ı. 

bayılmııtı. 
Arabanın içinde mütemadiyen 

yükselen feryatlar birdenbire 
kesildi, umumi bir sessizlik 
başladr. Yolcu kansının bayıl -
dığıru hissetmişti. Fakat, daha 
mühim bir işi olmtlıdır ki ayağı
m yere koyar koymaz karısının 

yanına gitmedi ve arabanın arka
sındaki hususi daireye koştu. 

Arabanın arkasın!:la bağlı olan 
atap atı da ürkmüş olduğundan 
bağlı olduğu yerde sıçrıyor, yu
lannı koparmağa çalışıyor, rahat 
durmuyordu. 
Arabanın içinden bir ses ba

ğırdı: 

- Gene bu şeytan at. Araba
mı sallıyan bu melun ata bin ke
re lanet olsun!. 

• Yolcu atı bağlı olduğu yerden 
çözdü, arabanın arka tekerleğine 
bağladı ve: 

- Ustad, Cerite (*) karşı 

(•) Cerit, kitnbın mukadde. 
mesiıt·i~ gördüğümüz meçhul 
j·okııuun 01-ınanda bıraktığı arap 
...... .r.. iwmiydi. 

hiddet etme, ne yapsın? Hayvan 
fena korktu: 

Bu sözleri söyleyen yolcu ara
banın arkasındaki kapıyı açıp 

içeriye girl:ii ve tekrar kapadı. 

-2-

ALTOTAS 

Yolcu arabanın hususi dairesi
ne girdiği zaman bir ihtiyarın 

karşısında bulundu. Bu ihtiyar 
mavi gözlü, sivri burunlu, tit
rek, fakat faal elli bir adamdı .. 
Bir eliyle büyük ve eski bir ki· 
tabın sayfalarını kanştırıyor, di· 
ğer elinde gümüşten küçük bir 
kepçe tutuyordu. 

Arabanın bu kısmındaki dö
şeme ve eşya çok calibi dikkatti. 
Fakat, yolcunun bütün bunları 
eskiden tanıdığı anlaşılıyo~u. 

İhtiyarın vaziyetine, meşguli
yetine, buruşmuş sakin yüzüne, 
varıncıya kadar orada buluna -
cak başka herkesi hayrete düşü· 
recek şeylere dikkat bile etme. 
diği görülüycr'du. 

Arabanın kapının bulunduğu 

tarafın haricinde kalan üç kenarı 
kitaplarla dolu raflarla kaplan
mıştı. 

Bu rafların altı, vapurlarda 
şişe, bardak gibi eşyayı koyma· 
ğa mahsus yapılan gözlere ta· 
mamiylc benziyorclu. 

Bu gözlerde bir çok ~lşeter, 

Mühinı ilan 
Taşra satış yerleri. 

Ankara accntamız: 

Münakalat Vekaleti lst. Deniz Ticaret Müdürlüğü 

Denizcilere ilan 
İstanbul Elektrik işleri Umum Müdürlüğünün Eminönü 

ile Karaköy arasında, Galata köprüsünün Haliç cihetine ve 
dubalar zincirlerinin altına konmuş olan denizaltı kablosu· 
nun tamir edilmek üzere kaldırılacağı alakadarlara bildirilir. 

Adana 
Konya 
Ceyhan 
Gaziantep 
Erzurum 
Polatlı 

Eskişehir 

Trabzon 
Trabzon 

" .. 
" 
" .. 
" ,, 
" .. 

12 Haziran 1939 da başlıyacak ve 15 gün sürecek olan tamir 
işi için kullanılacak dubada arsıulusal işaretler gece ve gün. 
klüz bulunacaktır. Bu yerden geçecek gemilerin dubanın ya'la
nından geçmemeleri denizcilere ilan olunur. (4151) 

Bolu .. 
Ri7.e .. 

Bolu ,, 
Bafra " 
Kastamonu .. 

lvrupatta en çoK 
kullanılan 

KER/' 
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kavanozlar, büyük küçük kutu
lar doluydu. 

ihtiyarın oturlduğu koltuk 
sandalyesi bizzat kendisinin 
kullandığı bir alet vasıtasiyle is
tediği t~rafa sevkolunur, arzu o
lunduğu kadar yükselir, alçalır, 

döndürülürdü. 
Onun için bütün alat ve ede

vatı raflaı\ian almak ve sonra 
gene yerlerine koymak için diğer 
birinin yardımrna lüzum yok -
tu. 

Bu hususi dairenin tam kapı
sının karşısrnda şişeler ve kutu
lardan başka bir küçük fırın, bu 
fırına bağlı körük, ıskara, ve ma· 
şa gibi malzeme vardı. Evvelce 
bahsettiğimiz kesif dumanı çı

karan bu fmn idi. 
Yolcu içeriye girdiği zaman 

fırın.da kızıl ateş haline gelmiş 

bir pote içinkle bir nevi mayi 
kaynıyordu. Yerde karmakarışık 
vaziyette atılmış, şişeler, kutu
lar, kitaplar arasında, bakırdan 

.maşalar ve kıskaçlar, muhtelif 
mayiler içine batırılmış kömür 
parçalan, yarısına kadar su do
lu büyük bir kap, iplerle tavana 
asılı yeni ve eski nebatlar görü· 
lüyordu. 

Yolcunun içeri girdiği sırada 
ihtiyar san.::lalyesini fırının yanı . 

c:ı getirmiş, kaynatmakta ol:Iu -
fu mayii karı~tmyordu. 

Yolcunun girmesi onu bu mU-

him meşguliyetinden ayrıdı. ih
tiyar on senedenberi kullandığı 

için rengini kaybetmiş siyah ka. 
dife takkesini başının üzerinde 
düztlterek, sandalyesinin altına 
sıkışmış olan eteğini de oradan. 
kurtararak yolcuya döndü. 

Fevkalade hiddetli görünü • 
yor, homurdanmak kabilinden 
söyleniyordu: 

- Mel'un hayvan korkuyor 
öyle mi? Neden korktuğunu siz· 
den sorarım; hiç rahat durmu -
yor, nihayet kapıyı salladı, fırı

nı oynattı da bu kadar uğraştı -
fım eksirin bir kısmını ateşe 

döktü .. Aşarat, Allah rizası için 
bu mel'un hayvanı ilk geçeceği
miz çölde bırak.. 

Yolcu gülerek cevap verdi: 
- Üstad, evvela biz artık çöl

de seyahat etmiyoruz. Çünkü 
Frc:ınsada bulunuyoruz. Saniyen 
bin lira değerinde ve daha doğ. 
rusu asaletinden dolayı kıymeti 

takdir edilemiyen bir atı böyle 
bırakıvermeğe nasıl razı olurum. 

- Bin lira! Bin lira! Ne vakit 
istersen bin lirayı sana veririm, 
yahut c değerde bir ~ey veririm .. 
Işte senin sevgili atın l:ana ta
mam bir milyon zarar verdi ... 
Benden aldığı hayat günleri de 
caba ... 

- Gene bu biçare Cerit ne 
yaptı? • 

- Ne mi yaptı? Bir kaç .daki·. 

Yusuf Esendemir ve oğullarI 
Omer Başeğmez 
Mehmet. Şükrü. Necati Ka~ıkçt 
Sait Akman 
Mutafoğlu M. Şakir Ozşeker 
Neşet Solakoğlu 

Süleyman Uzgcneci 
Alanyalı Abdurrahman şeref 
Polathaneli kardeşler 
Kurumahmut oğlıı Hafız Salib 
Mehmet Yönder 
Musa Güveli ve Şeriki 
Mustafa Gözüküçük 
Saim Çelebi 
Mustafa LOtfi Nuhoğl u 

Bisi kletıerı 
MünhasıraJJ 

BAKER dlf· 
ıılc~ mağazalarında sa~ ......... 

~~~~~~---~- . 
VAKiT kitab.~!! 

Dün ve yarı n terciJ 
küll iyatı 

No. 11·20 ikinci seri 

11 Gorio baba 
12 Deliliğin psi.kolo~iSi 
13 ilkbahar sellerı 

H Engerek dUğiiıllU 
15 Rasin külliyatı IIl 
16 Samimi Saadet 

17 İstatistik 

18 Çocuk dUşilrtenlct 

19 İlim ve felsefe 
20 MC'Vcudu kaırnadı 
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30 .:ırııstı 

Bu serinin fiatı 15
· ""~~ ~z<ie ı,v 

Hepsini alanlara yu 4 ı! 
to yapılır. Kalan 4.:? ~ ıııU 

,_ nlınıı ~ıt 
t ,24 kuruşu peş.. Jir1' zsdev'" 
tınkisl nyda birer ~ıanıt• 
•Jzere Uç taksite ~g 


