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Uzakşarktaki vahir11 vaziyet 
ıtaıvan gazeteleri tarafından 

otaliter devletlerin mukabil 
taarruzu şeklinde ilin ediliyor 
Ingiltere müşkülattan 

___ ,/harpsiz kurtulamazmış! 
osk?v~ müzakereleri başladı Çemberlayn ''vaziyet 

lngılız nıurahhası vahimdir ! ,, dedi 
kremlin saragında. ıtalya, Almanya ve Japonya arasında 
Molotof la görüştü 11~~~.e1~1 <A~!~ita~.!!~al!~~~eri!~.~!~ı~i~iôğ_ 
lng·ı· F h""k" ti · · tahdidi tedbirleri takviye etmi~ler - renilmiştir. l iZ ve ransız U ume erının dir. abluka altına alman mıntaka- Abluka altına alman mmtakanm 

len Çinliler pek azdır. Birçok amele di:. ı.... 

' ,_.., --

Cumhurreisimiz 
Pazar günü Mıstr Hariciye 

Nazırını kabul edecek no~tai nazarları Sovıet diplomatına ya girip çıkmak müsaadesini alabi- iaşe vaziyeti \·ahamct kesbetmekte.. 

izah edi di grupları imtiyazlx mnıtakalara so. '(Devamı 5 incide) 

kulmamıştrr. Bunlar kamyonlarla R H · · An karada Mısırla Türkiye 
be:- ~vıı, 16 (A. A.) - l)i hıı- Bu fçtimaa iştirıık etmiş olan nakledilerek Japonlar tarafında~ omanya arıcıya 

aJan m hfellerde söylendiğine Potemkin tcrcUmanlık e~tir. başka yerlerde ça1ışbnlmaktadır. d b• • .. k 
leıı d .n m l{remlindc aktcCU- 1ngi.ijz - FranBtz - Sovyct mliza· az ırı a r a S 1 n a 1 f m 1 Sa 
~-"e ıki buçuk saat silren içtima kerelerinin başlangtcmdan beri en Bu sabah imtiyaz mıntakasmın 
t~~rnda Strang, Sceds ve Nag- uzunu olnn bu :içtima esnasında, yans sahasına giden yolu tıkayan Yunanistan dönüşünde imzalanması muhtemel. .. 
~İngiliz ve Frnnsrz hükumetle- cdrpi§ edilen İngiliz - Fransız - barikadm civarında silah eseleri i- Pazartesi günü şeh- Mısır hariciye nazın Ekselans resmi ziyaret mahiyetinde olan ~ 
h~.ı. n.oktai nazıırlannı Molotofa Sovyet paktI mlinascbetile ortaya şitilmiştir. Memnuiycte rağmen 

"l,.._ l ( rı'mı"ze gelecek Abdillfett:ı.h Ynhya paşa.. ve ma!- seyahatine çok ehemmiyet veril • 
-........ 'l.U

161erdir. Devamı 4 üncüde). mmtakaya sepetlerle sebze taşıyan 
·----- y · t d bul nmakta 1 yeti yarın akşam şehnmize gele .. mektcdir. 

B 
unanıs an a u o an 

k 
• A ti k K ı dost Romen Hariciye Nazın pa • c_ek_u_r_. _n_o_st_m_em_ı_ek_e_t_n_azırmm ________ (D_e_v_am_ı _4_ım_cü_d_eJ~ 

S ı rnavu U ra 1- fenko refikası ve maiyetile birlikte, 

~~;: ;~=~tazartesi günü şeh- As k e r1 h eye ti m i z 
hın kardeşı• şehrı• mı•zde ra~.I~~~~~~~e~~!rf:n~~~ .. • ~=~~s~:~·;~::~.~;~ıru;i:1:ı: L o n d r ada 

Prens Celale ailesi ve yirmi sekiz kişilik Romanyaya dönecetkir. müzakerelere başlad 1 
Necip Fazılın maiyeti refakat ediyor Ha\W ş,g~~ri Bir lngiliz generali Finlandiya 

ltalyanlar 
~enüz dağlık mınJ 

takalara nüfuz l 
edememişler · 

• li:sk· >-
l.<;1& 1 Arnavutluk kralı Ahm<:t 
~~ 0nun ağabeyisi Prens Cclll 
ıı..; 0 ailesi erkanı ve 28 kişilik 
"<ll:Ycr -
"~rı . 1 ile birlikte bu sabah kon-

•ıyo . 
~ıı neı trel}ıyle Yugoslavya. 

l> !chrirnize gelmitşir. .. 

~c 1'tns, üç kız, üç erkek sooı&k \ 
le b ~t\tcesirrlen miirckkep ailesi· 
S,tk cr~ber istasyondan, doğruca 
llıiit~:,ı.cıe Özipek palas oteline git. 

"tn allı! a..,utlukta İtalyanlara karşı • 
<ıli an mücadelelerde gönüllü 

Ilı~ sh tc~ilatmın başında bulunan 
l: a~ C r Arnavut kumandanı Mu 

~i a.loşi, katideşi Muhtar Gd. 
tf;ılt\te oğlu Ramadan da prense 
~ at etmektedir. 
ı~crcnsin maiyetini teşkil eden 
ttı r ~abitler o civardaki bazı O· 

Cte '' 1 • d" l> .,er eşmışler ır. 

a;-rengi getirmek için Yugosla•r 
İ;ı~ ~iden kralın yaveri kolonel 
hrj i'i.n Selman da ayni trcnl~ ~ 

ltııze_ dönmüştür. t;.t Arnat•ıtt ktmıandanlamıdan 
(Devamı 4 ünoüde)jf' . rı!ıUıta·lGaloşi 

·' ~- · ve lsveçe gidiyor 

Necip Fazıl KISAKVREK 

Muharririmiz güzide şair ve Edip 
~eclp Fazıl I~sakürek gazetemize, 
d>rin bir alaka ile okunan ve bütün 
1ikrl Ye içtimai davaları içine alan 
~ündClik fıkralarından başka ve 
çok ehemmiyetli ıbir cephe üzerinde 
~e yazı verecektir. Herhangi bir 

1. mani çıkmadığı takdirde pazar gün. 
, !erinden başka her gün fıkraları 

inti53r eden kıymetli sanatkar, bun. 
dan böyle yalnız pazar günlerine 
mahsus olmak üzere "Haftanın 

1 

1 

'Arnaı•ıit götıiUlii milis 'teşkilatı sol}beti,, bajlığı altında sanat, fi -
kumandanı Mura&'Gl8şi Y . ~ 4~~;,ı • 

(Yazısı 4 ıincüde), 

ÇERÇEVE 

ULUSBAŞI 
İddia etrnl~tim ki, lnkılib bina mın mlıruın yerindeki de"rlet reis· 

]erine, (cumhurrcisi) unYanmdan ayn olnrak yalnşbrdığmıız (şef): 

kl15egi doğru ve güzel değilılir. Göritümc atako. biçen gazetem, tanm
mı5 iş ve si>z ~ahiblerlle her sınıftan olmyuculan nrasmda anket aç

tı. 

Jiemen herkes, bir mtııct rehberinin yabancı il ilden bir kellmeyle 
sıfatlandınlmasmı doğru bulm?yor; hemen herke , (şef) tabirini be

ğenmiyor. 

l~nse yaı.ımda, ortaya yeni bir um·an ntmaktan ziyade (şef)' 
ldişcslnin yaloşıksıi.lığını b<-lli etmek lstem1)tim. İdcliam bu haknndan 
umumi ta~dika iktiran ctmi tir. 

t:ğer yazm1'Ia (önder) i benim!>er 1,,-ibl giiründümso ~ünkU onu 
(5ef) e nispetle i.)i buldum. Yoksa kendi basma (önder) in tutmruw~ 
ve U.) durma bir },;elime olduğunu gizlemedim ki. 

Milli benlik mümes ili bir zatı (~ef) dlyo annmayız. IJUBcla blr· 
ıe,tık. Ya ne diye analım! 

Buluşumun namzetliğini koymak iskrlm: 
Ulusbn~ı - Uhısba::ımız - Ulusbaro;ılık. 

Tabirin lclıindo uzun uzun murih sebebler anlatmayı doÇu bul· 
muyorum. Bu bir mu iki mesele 1. Kulağa ho5 gelir \'Cjll gelmez. nen
ce hem mana, hem de ses kulağına en Jıo gelecek fublr bu. 

Ilaş mefhumuna .kıymet \Cren ,.e her yükselme 1 lnl başn doğ

ru bir rin,clcsme hareketi kabul eden, ordu ondald Jnımruılln. kade
melerini bile yüzba)ım, binba~un diye anan Türk mUletlntn anlayıı 1'e 

btlıllrf~ ölc;ii Une r.n uygun tabir: 
Ulu-.lıa~-ırn • Ulru.b:ışııı • UhısbR!~ı • lJlu ba..~mııı. • Uluslınş~ .. 

nsbaşlım İ!!met İnönü. Necib."Fozıl!J~I~&REK . . 
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Yunus ~adi, Ankıırndan telefonla 
\•erdiill b:ışmnknle-;inde Halayın a -
navatınıa fltlhokını bahis mevzuu 
yapmaktn ve bu mllll davamızın, bu. 
günkü sıırbaya gelinceye kadar ge -
çirdlsi s:ıfhnlnrı tckrarlıyarıık şöyJ,• 
demektedir: 

"Türk • 1-'ransıı dostluğu Hata~ 
davası ilzerlnde safha safha bÜ)'Ük 

imtihanlar geçirdi. En nih:ıyet va -
rılan kail hol şekli nihai bir imtiha. 
nın iki taraf için de bil)•ük mu\·of
falı:ıyct ,.e hnttn muzafferiyetini teş. 
kil ediyor. 

Asım Us, "İngiltere hakikaten sulh :, 
için mi çalışıyor'/,, Başlı~lı :razmn 
da "Türkiye, Yunanistnn, nomony; 
\·e Lelıislan sıılh fıleali fçln sulh 
rephe~inl teşkil eden bloka girmiştir. 
Frıınsanın harp niyetinde olrıı:ıdığını 
~öyliyebiliriz. ı~nkat İngilterenin bu 
lılok içinde vaziyeti bö~·ıe mldJr?,, 
Diye bir ~ıu::ıl sorduktan sonrıı "ever 
diyor ve foka! buna 1talya Jle Alma~ 
yanın inannınclıklnrını, 1ngilterenin 
melek kıyafetine girmiş bir ,eytan 
felfikki edildiğini söylüyor. Sonra 
r ine acaba böyle mi? dl:ror. 

16 IiAZiRAN - 1939 

Son söz olarak llotoy milll dava
mız üzerinde TUr'k efkArının Milli 
Şefimldn görilş ve isteyişlerine ıo. 
memen mutııbık asabt yekpareliği 

bugün bfiyük bir zafer halinde en 
haklı mükilfotını knznnmış olduğunu 
teh:ırüz cttirclJm ve liundnn dolnyı 
Jıüyiik Sefimlzle milli lıUkömelimize 
milll şlikranlnrımızı nrzelmiş ola • 
lım ve lıizzat hiiyfik Türk milletini 
büyiik samhnlyetimizlc tebrik ede. 
lim.,, 

Asım Us, Türk efkArı umumiye • 

~ine~ tetkiki laydnh olacak bu nokta * Nafıa Ve1tili General Fuat C ebesoy dün Nafıa Mıldürlüğiınde 
uıe~ınde durarak, ayrı bnkınılarban meşgı4l olmuştur. Vekil bugün Nafıa Müdürile Ya/ovaya gitmiştir. 
fngılterc vazlyelinl sözden egçirerek · 
bundn totaliterlerin ynıııldıkları ne- General, bu~.u~dul~ beyanatta, Pro~t tara~tntf~n. ya"2lan ı.st~nbul mı?r 
licesine varmakta ve demektedir ki: Plfinının muhım bır kısmının tasdık edıldığını soylemıştır. V ekıl, 

"Bütçe Meclisten geçırken işittiğiniz değişikliktın ba,ka bir yt~ 
lik olmıyacaktır. Yalnız ~unu il4ve edeyim ki önümüz bir faaüytt d.ev· 
residir. Her halde bu devrede birçok yeni eserler meydana getirtctl•1·" 

* T ürkiye - Litvanya ticaret anlaşması imzalanmıştır. Resim, 1Jtl 
imza merasimini tesbit etmektedir. "İngiltere Jıiiktinıeti harpten çe _ Vekalet teşkilôt kadrosunda yeni değişiklik yapılıp yapılmıyacağı 

kiniyor, çDnkü Avrun:ıda çıkacak u. hakkında demiştir ki: 
mumt lılr harpte lnsilterenin ialip_ ---------- -
ler orasında ve ba~ında bultınacağı. 
na kani olclul!u h:ılcle yine hakik:ıtte 
hundan İngiliz millclnin büyük za _ 
rarl..r gl\receğinl biliyor.,, 

TAN IKnAM 
l\f. Zekeriya, "İnglllerenln plAnı., Alf Naci Karncan, bugfinkQ yazı • 

ndiyle yazdıitı başmakalede totaliter o;ındn, Şehir stndından bahsetmekle 
!ere karşı sulh cephesi, So,·yeUcrln ve verilen karara itirazda buluna _ 
de fllihllkınönn sonra - ki hu yakın. rnk diyor ki: 

Adliye Vekili 
Boşanmaların kolaylaş-dır • kuivctlenlnce, totaliterlerin "Yedi sekiz yllz bin nUfuslu fstan-

yn kabu'klarına çekileceklerini, yıı bul lçln, en az yetmiş seksen bin se. ll rı lmasına taraftar değil 
hıırbedct'eklerfnl söyll)·erek, sulh ylrd aılacnk ve en az )·edl sekiz bin Adli e Vekill Fethi Ok b 
cephesinin kuvvetlenmesinin dilnya_ sporcuyu her salında spor yapmak Y yar u 
yn harp mi gelireceaını soru)·or ,.c lnıkiin ve vasıtalarını lınzırlıyacak akşamki ekspresle Londraya hare
lmna hayır cevabını ''eriyor. l'ıf. Ze. geniş bir meydan ve tesisat lAzımdır. ket edecektir. 
keriynya göre, lnglltercnln plAnı ~u- Sporcuyu nlll.kadar eden stadın şehir Fethi Okyar boeanmalarm ko -
dıır: pl:inınd:ıkl mevkilnden ev,·el kendi- laylaştrrılmaııt hakkında geçenler-

Sulh cephesi kuvvetlenl!.1ce, lota - siclir. Uüyle bir stnddn futbol sahası de Millet Meclisinde geçen mU-
Jitcrlere şöyle bir tekliC ~•pılacak • olıwak, pistler olacak, açık ,.e kapalı ak 

1 
U b til d'' u 

z ere er m na.se e e un eu avz tır: . leni, kordl:ırı olacnk, yflzme hnvm:. 
1 

rl ıs lemi Ur· 
"işle kuvvctliyız. Geliniz masa ha. ları olncnk, sureş sıılonlnrı olacak, e s y § • • 

şına. Hakkınızı teslim ediyoruz. Fa- bisiklet yarışları için bir velodromu - Bu husu.ataki mevzuatnnu: bu 
k:ıl bunları harple değil, masa ba • bulunacak vesaire ... Bunların hepsi- gibi lı;tima! hA.dlııelere karat çok 
4'ındn halledelim. Siliihlarımızı tnh - ne gençliğin ilıtiyncı vardır ve hepsi hassas ve normal hUkUmleıi muh
ıiil cılelinı.,. mutlaka yapılacaktır. Hepsi yapıla t vidir B ı k ı ı tını 

Du tekllfl knbul cılip etmemek to. calc olduğuna göre hepsini bir yer; e · oşanma an:ı-. 0 ay 8.IJ 
taliterlcrc düşüyor. Kabul edecekler toplamnk elbette ki ılnha faydalıdır. nıas?1a taraftar degilim ve bunu 
mi? Halbuki dün lı:ıber aldık ki bir lop. cemıyet için doğru bulmam.,, 

M. Zekeriya şöyle sö>·lüyor : lantıda yerin ıni:.~:ındı;ı:lzlli:Unden Adliye vekilinin izahatına gBre, 
"Fakat bu İngiliz .siyasetinin m?· hatlı\ yirmi be>ş bin kı,ı dahi nlmı • icra işlerinin ISlahı için, tetkikat 

;vnflıık olabilmesi fcln milletlerın yacıık, hlnni~bc küçük hir slnd yap- İsvi ll Ut ha.ss Uta 
Jrtantıkln idare edildiğine kani ol • mıığa kımıı nrmişler. Bu tnktlirde yapan çre m e • ısm m . • 
ınak Jiizımdır. Böyle bir iddiada bu. ,ehir stadından bclrlenen faydalar leaları ve memlcketlmlzin hususı -
Junabilir miyiz?,, • yine hd!i:ıl olmıyacnk demektir.. o • yetlerl glS%8nUnde tutularak bir 

l'ENI SABAll 
nun ltlndlr ki biz oehrln esaslı bir kanun 11.ylhaeı ha.zırlamn!Ut:rr. Ya
davası olan bu mesele görüşüliirken kmda meclise verilecektir. 
yalnız mimnrın, artistin nok!:ıi na ·. İstanbulun yeni adliye sarayı in-

Hüseyin Cahil Yalcın Alman ve zarı yanında sporcunun lhlıyacının tı i in U ti h 1 k 1 
ı ' d h · ·ı üd l'kk 1 l}aa ç s ra e azır ı yapı a -tiılynn noktal nazarı bnşlıklı yıızı _ a a genış o ç e l ı nte a ınması. . 
f'Jnda, son f.amanlnrda bir ltnlyan _ nı zaruri görDyoruz. Bir şehir stadı caktır. HilkUm.et bu işe çok ehem
P,Oktal nazarının knlmndı~ından b:ıh şehir için gllzcl bir manzara olabilir. mlyet vermektedir, 
şedi:ror: "Artık ltalya diye )ılr şey ve zevk ile seyrederiz. Faknt bir stad 
yo~lur: Almanya \•ardır.,, diyor ve Jıir manzıırn olmaktan evvel ve daha 
buna misal olarak, Hnlifoks'ın nuı. çok yilzde yüz de stnd olmak ltlzım
(u bir mantık çerçevesi içinde kor- dır • ., 
f!ta)•an Jtnlyan m:ıtlıuııtının, Alman-

. . j 
Tedavüle çıkarılan yeni 

banknotlar ~a matbuatının tellıkkl hududuqun 
licndl telllkklsfne nykırı oldu~unu 
sezer sezmez hemen temponun de _ 
iıiştlElini, Alman <llliyle konuşulma. 
:.va b:ışlndığını giisterJyor. Hüsc~dn 
.Gnlılde ı:;öre, Almanynnın "hayat sn. 
.hası,, ndıın knsd 1 dol:rudan doğruya 
(f' nt,P.adnkl kOcilk devletler bulun • 
~u~nu gözleri kararmış olan bu 
P.!illelin mn1ml konuşmıık, m~ul dü
ıt'iinmek hossasını ka)bettiAinl sö)li
;>•crek diyor ki: 

".Musolini ve Hiller gibi nd:ımla -
trın sözde demokratlardan milrekkep 
~ır meclis huzurundn mütıehim, ya
~ut ricacı rolünü kabul edeceklerini 

~
i zannediyorlar,, diye bir sulh kon 
rnnsına silmeyi n:ı:ametlerinc sığ • 
ırnmıyacnk derecede g5zlcrl knrar 

~ış insnnlnrla nasıl konuşulabilir? 

tktısat Vekaleti 
imtihanında kazanan 

talebeler 
Ankara, 15 (A.A.) - Memle • 

cket sanayiimizin muhtaç bulun. 
duğu bilgili tclaı.ik elemanları 
y_etiştlrmek Uzere İktısat Veka • 
Ieti taraf mdan A '\TUpaya tahsile 
gönderilecek talebenin 2-5--939 
Wi Ankara, Ista.nbul, Bursa ve 

Sovyet radyolarmda 
Türkiye icin bu akşamki 

konser 

Ankara, 15 (A.A.) - Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasının 
15 llkteşrin 1937 tarihinden iti. 
haren tedavüle çıkarmaya. baş • 
!atlığı yeni harfli banknotlar . 

Moakova, 15 (A. A.) - Yaban- dan 15. 6. 1939 tarihine kadar, 
et memleketlerle kUltUr mUnnse- iki buçuk liralıklardan 7.310.000, 
betleri ldıımesi umum Sovyet - beş liralıklarclan 41.177.885, on 
Voks - Cemiyeti ile S. S. C. B. rad- liralıklardan 27.835.480, elli lira. 
yo komitesi, Tilrldye için bir radyo Jıklardan 32.564.900, yUz liralık. 
konseri tcrtib etmiştir. Bu konser !ardan 33.053.900 liralık olmak 
16 hnzlnı.n cuma günU, Türkiye ü:zere yüz kırk bir milyon dokuz 
saatlle saat ID,30 da, 1744 metre- yUz kırk iki bin yüz altmıı beş 
de Moskova, 1210 metrede Klyef, lira tedavUle çıkarılmıo ve muka. 
1060 metrede Bitlis, 349,2 metrede bilinde eski harfli banknotlardan 
Simfcropol ve 30999 metrede Ode- aynı miktar tedavillden kaldırıl • 
sa istn.syonlan tarafından ncşredi- mıştır. 
lecektir. ... 

-0- ,, 
Konserin programında Türk ve '1 ~ 

Azerbaycan kompozitörlerinin aşa- Tükkuşu filosu fzmirde 
ğıdald eserleri vardır: ! . 

Necil Kfi.ztm Aksea (Piyano için zmır, 15 (A.A.) - Bu sabah 
• tU 1 ) 8,30 da Bursadan hareket eden 

mınHya r cFr ıi. d Al (Ş Tilrkkuş11 filosu saat 11 de lz _ 
asan c nar u yamaç- ir 

1 ta) u uk d B' d il m e muvasa at etmi§, havada 
• yuc ans, ıraz ur Y • tayyare filolarımız ve alanda va. 

rllkçe, oyun havı:uu. 
li Etem Aykut, müstahkem mev. 

Ma~omaycv (Şnh İsmail opera- k" k d mnJ t dl kt~ 
d Ş_.. 1 . ı uman anı, e ye re o. 

sın nn ""' smaıl nrynsı). ril h k b k 
S "b k (K" - 1 , ava urumu aş an ve aza. 
acı c ov orog u operasından tb t Um i11 r1 t f 

iki aryıı. sr, ma ua m ess e ara m. 

Zc 1 ( . 1 in dan kar§ılanmıetır. yna ı pıyano ç mlnyatilr-
lcr). Filo şehir iizerinde bir cevelfı.n 

Bu ooerlerl piyanoda F.-<iclman yapmış ve Türkkuşu, tayyarecL 
çalacak ve ıınrkılnn solist Tnrhov lik vo hava kuvvetlerimize ait 
teganni edecektir. dövizler bulunan kağıtlar atmış_ 

!ardır. 

ı Eskişehir yolunda ekspres 
bir arabaya çarptı 

Arabacı ile bir çocuk ve birköylü 
kafaları parçalanarak öldüler 

---------

Bakırköyünün 
su derdi 

Büyük bir arteziyen 
açı lması kararlaştı 

Bakırköy halkının su ihti~ 
karşılamak üzere şimdiye kadar: 
pılan arteziyen denemelerindeJl 

Şehrimize gelen malUmata göre, ı çlııde bulunan köylülerden 22 ya - ri su elde edilememiştir. bil 
dUn Ankaradan hareket eden To- şmda arabacı ŞUl:rU, 10 yqmda Bunun il.zerine gayet büyüksufat 
roe ekapre$l treni 75 kilometre sU- Burhan ve Ömer adlı bir köylU arteziyen kuyusu açılması 
ratle Eskleehire liderken Afapt _ kafalan parçalanmak ıuretiyle öl- ldaresince kararlaştınlmqtır._t,tnl" 

milolerdir. Bu maksatla !Azmıgelen ın---nar istasyonu civarında kiraz yük-
Bu hldise tahklkatı dolayıaile ler lngiltereye ısmarlanml§tır,_· li1 bir köylU araba.ama çarpmıııtır. 

tren Haydarpqaya Uç ıaat t eah - Bu makinelerle bol su bul:-:.-t 
Araba tamamiyle parçalanm11, l- hurla geleb.llm.iştlr. ~ı umuluyor. Sular KartaltıP-

Bayazıt - Laleli cad
desi genişletiliyor 

Adliye tahkikatına göre, kaza, yapılacak büyük bir depoda~ 
köylU arabumın birdenbire hattan dıktan sonra borularla evlere P"' 

geçmek için yol değiştirmeııinden ğıtılacaktır. 
olmuştur. Makinist araba yak.la - , 

Şehrin en işlek caddelerinden bi. gınca treni durdurma.fa vakit bul -
rini te_şkil eden ve bilhassa t stan - madan ara.be.ya carıımı.tır. 
bulda otomobil adedinin çoğalması 

Floryaya artan rağbet ve Trakyaya 
otobüs servislerinin tezayüdü nis • 
betinde ehemmiyeti artan Beyazıt -
Aksaray caddesinin Beyazıttan LL 
leliye kadar olan kısmı çok dar bu
lunmaktadır. Evvelce müteaddit de 
falar istimlak edilip a~ılmasma ka. 
rar verilen fakat her defasında te
şebbüs yarım kalan bu dar cadde • 
nin bu defa kati olarak açılması 
İ§ine başlanmıştır. Belediye fen he
yeti istimlak olunup süratle açıla -
cak olan bu rnesaf enin pl:ınmı ha -
zrrlamıstır. 

tik iş olarak a~ılacak kısımda 
üç bina için tamir müsaadesi veril. 
memiş ve bunlardan maili inhidam 
görülen iki tanesinin yıkılmasına 

ba~Janmrştır. Esasen caddenin açıl
ması için bir sıra ekserisi tek katlı 
dükkftn ve eski binanın istimlaki 
ile yıkılması lbımgelmekt~ir. 

Kansını öldOren 
adamın muhakemesi 

Fatih ıulh mahkemeai önünde 
kansı Şükrüyeyi, toför Mustafa ı
le birlikte görünce bıçaklıyarak 
öldüren Sulu Halilin, ağırcezada 
görülen muhakemesi ıon eafhıst· 
na gelmiştir. 

Dünkü celsede mtiddeiumwni 
muavini Ubeyit iddianamesini o. 
kumu~tu~. Ubeyit suçlun un karı· 
11nı öldürdüğünü sabit garmüf, 
ancak kamı Şükriyenin ıoför LOt
fi ile zina etmesinin husule getir
diği tMdetli elem ve asabiyetle 
bunu yaptığını ileri sürerek, le
hinde bir t ahfif sebebi sayılması
nı, 51 inci madde gözönünde tu
tularak 449 uncu madde ile ceza
landınlmaaını iatemittir. 

Bunların sonradan caddeye çıkıla • Emrazı sariye mücadele-
rak inşa olunduğu arkadaki bina - ıinde bulunanlara 
!arın vaziyetinden anlaşımaktadır. verilecek yevmiyeler 

An'ka ra, 15 (Husuıt) - Vazi
feleri haricinde sari hayvan huta
lıklarr mücadelesine memur edile. 

Buz dolapları kontrol 
edilecek 

Belediye, §Chrimizdeki dükkaruar cek fen memurlarına ve aaireye 
da ve diğer umumi yerlerde bulunan verilecek yevmiyeler hakkındaki 
buz dolaplarını kontrol ettirmek • Iiyiha ruznameye alındı. 
t .. Liyiha esaslarına g8re bulaıık erur. b 
İçindeki aksamı lcursundan yapıl- ayvan ~astalıklannın aalfın bir 

mış buz clolaplanmn kullanılması halde hilkllm ıilrdUfU samanda 
yasal( edilccetkir. Çünkü ku!"§Un memuriyet mıntıkası haricinde 
buz dolabına soğutulmak rnaksadile hastalığı ortadan kaldırmağa me· 
konulan su ile temas edince birta • mur edilecek veter inerlere harci
kım zehirli maddeler husule gel • rah ve yevmiyeden ba.§ka ayda 60 

ve reislere 80 lira maktu ücret ve· mektedir. 
rilecektir. Aıker ve jandarmalara Buz dolaplarındaki kurşunlar ye. 
Yevmiye 25 kuru• verilecektir. :- :ıe aleminyom konulması muvafık S' 

görülmüştür. 
--O-

Kalp sektesinden 
ölüm 

938 Yıhnda tahsilat 
256.64 7.178 

Denizyolla~ 

kadrosu 
Birbuçuk ay sonra 

tebligat yapdacak ft811· 
Denizbankm ilgası üzerine_~-" 

yete geçecek Denizyollan ve ~, 
İşletmeleri kadrolanna ait tafl~ 
rin yapılmasına başlanaugtır • .....,,. 
kalılara tebligat 30 aRtıstoSt8::J'. 
lacaktır. Maamafih şeflere Ş1 
den vazifeleri bildirilmiştir. ,- , 

Mümkün olduğu kadar al ti , 
mur açıkta bırakılması için ,J. , 
kaütlük müddeti gelmiş veya eriSI, 
mek üzere bulunanlamı cliterl.....d" 
den evvel çıkarılması kararlll"'-:: 
mıştır. Listeleri hazırlanıyor. 

Poliste 

Sevgi~sini bıçar<Jicfl 
. t11"1 

Beyoflun.d& Y~ of#' 
sokağında 19 numarall evde ~Adı 
ran SalA.baddin beraber ~ 
Öjeni adh genç bir ermeni ~ 
nı kıskruıçlık yüzünden dOll 'f,rtP 
la sırtından yaralamJltD'· - ·~·
tedavi altma alının~ v~-~ 
hakkında takibata oqıaıa--

Hakaret iddieı ,,,,_ 
Panagltıda oturan Asli ~ 

adh bir öğretmen, ayni evde~ 
LCıtfiye ile bir kira m-1 ~ 
milna.kaşaya girişnıiftlr. ~
haknrctc uğradığını iddia ~et 
den öğrctınen hakkında 
bnşlnnmıştır. 

Yang ın başlangıcı _,._. 

l
limir yüksek sanat okullarmdn 
yapılan soçme milsabaka imtiha. 
nını sıra. ile Abdullah Arkunt, 
t.Nınat O.rgant, !hsan ErgUn, Meh 
lrtı:et GUçkan, KU.mil Yiğiter ve 
'Ce1alettin Arkun ltazanını.5ln.r -
'cllr. Bu altı genç Istanbulda Fes. 
hane fabrikasında. dört ay staj 
gördilktr.'l sonra Avrupa.ya yün. 
lü mensucat tahsiline gönderile
ceklerdir. 

Sahillere konulacak Xuzguncukta Arzu ıokağmda o-
Btrknc ı:ı.ydnnberl belediye t Ahmed Ş"'"-'' Adi bir le 

Belediyedeki teftişler Maliye VekAletJ 1938 yılının 

12 aylık devlet tahsila.tını t esb lt 
etmiştir. 1938 yılının 12 ne! a· 
yı olan mayıe ayı içinde 21 m il
yon 3 3 7 bin 999 lira tah ll&t ol· 
m u ot u r . N isan ayında 235 mU· 
yon 409 bin 179 lira ol a n deT· 
let tahsflAtı b u suretle 938 malf 
yılı sonu nda ~66~6~7.~78 .Jfrayı 
bulmuştuli 

Topkaprda Muvalddthall9 ~ 
ğmda Karabete alt e'V', ~ 
btrakılan ateşten ~ 

-o-

Vali Yalovadan döndU 
Birkn.ç gUndcnberl Yalovada bu

l~nan vall ve belediye reisi LO.t!i 
Kırdar 1nl a:ıb.h~ dön-'""' ---motW 

I 

Şamandıralar uran wı.n' ı ame 
muhasebesinde tertlşler yapan muakkibi, dUn Galata Necatlbey 
mUlklye mUfettfşlerl bugünden Belediye sahillerde tehlike! ının- c:ıddeslnde .UtçU Dtmttrinln dUk -
itibaren fen heyeti .muıı.meldtı- takalara konulacak şamandıraları kAnmda birdenbire dtlferek ölmUı 
nı gözden gecırmeye başhyacak Floryada hazırlatmıştır. Bunlar tes tur. ôIUmUn kalb ıektealndcn oldu
lardır. Muhasebedeki tetkikata bit edilen yerlere konulacak ve bu ğun& dair verilen heklın raporu u
alt fezlekeler pe7derpey gönde- suretle )'fizenler tehlikeye karşı ikaı .zerine, cesedln defnine m&aade o-
:?ıHeed~tfrA t.ecHıecektir, mnetur. -

larla tutuşarak yanmJllll'• _,,,,,,,,,,,,,, 

ZAYi - Davutpap ~ 
kulundan 932 sen~~ ../~ 
hadetnamemi zayı ettiJD. JdtP• 
alaca~n zaf.iiıı Jı01mdl -wM 

-· """" J ........ 
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1 Hasen Resim us 
ÖARE EV}: lstaııbd Ankara caddal 

,._ -..: bd• ti& flftnl drul: lılııhl llAll:I 
Y •• ı,leri reteloııu ' 238 72 
ldı,. • • : 24370 

Mihver politikasında 
Almanyanın rolü 

................................................................ - ..................... -, 
1lor i 

işle gençlerimize ecnebi dili 
öğretmenin ameli çaresi 

. 
~ 

Tercüme eftiri· 
lecek eserler 

Maarif iki sene müddetli 
bir musabaka açh 

l'vlaarif Vekfileti bu sene ilk me
zunlarını vermekte olan Ankara 
Devlet Opera ve Tiyatro Mektebi 

aıı- . 20335 
Yazan : M. DALKILIÇ 

'""" (-1
•1aö-t3e:• ~1i:SftARİ ! 
....... l'-00 "'" U.00 Kr. : 

1 :117bk 7.SO • 14.00 • 

1 ~
hlı 4AO • 11.00 • '* l.30 • 1.00 • 

E Cl'ılTEBI dlll meseleslnln mönakaŞMı münnscbeHJc geçen gün 
mezunlarının i~tirakilc ümitli bir 

kii yazmııuJa eneli memleketin mnarlf ihtiyaç , .e umde· istikbal devresjne girmekte bulunan 
verdiğini iddia etmek kabil değildir. kendi ırki mefhumunu ileri suru· lc.ri hak01lmdnn prensiplerin tayini lfıınn~eldli'.:-tnl kaydetrnı, Türk sahnesinin tekamül ve inki • 

Yazan : Comte de Paris 

··--······-·· Fakat o manzumeyi okuduktan yor. Fakat şunu anlamıyor ki ef. ,.e hayatla teyfd olunmadıkı;a ecnebi dlJ öğretme gayretlerinin şafına yardım edecek mühim bir 
• k" · ç k s1 ak Al bo.!}una olaca~nı ileri stinnUl}tük. 

.... q.ata dau-'• Reich, merkezı Avrupa \'e Balkan ·an umumıye e o ov ·yanın · kararın tatbikatına geçmiş, Vekalet 
t r d 'lhak F narem kanununun Mecliste cidden ı:ok dikkatli bir tenldd lan bir Alman müstemleke sahasr manya ara ın an ı ·ını, ran sahnemizde beynelmilel eserlerin lft 

:'._ıiııı_____ F 1 ·ı · F~·1· · · süzgecinden ge~rlldiğinl memnuniyetle ~örüyoruz. Bu meyanda . - telAkki etmektedir. Komşumuz Al· sanın ası, ngı terenın ı ıstını ve yiki veçhile dilimize çe\Tilrnic: bir 

Y h K ' • h " t t II be · 'lh mU~takil grup sayla.\·lamnud&n Fuat Slrmcn Barem Jin.nununda :s a Ya emal in manya yeni mali ve itkisadi siste- atta ta yanın a şıstam ı a· şekilde sahneye konulması için mü-
k d dah k .. b' h k 1~1. bu noktaya da isabetle ilişti. minin kendisini yeni mevaddı ipti· ·m an a ·ötu ır arc et tc cu\ sabakalar tertip edecektir. 

• • • k' k · Snym sayla.v kanon projesinde dil bilen \"atandaşlıım tanılan 
Şiiri daiye ve müstehlikler üzerindeki si. ı etme tcdır. llk olarak ''Faust,, ve "Jül Se • 

k rik b. hak ve kıymetin de dereceleri olmMı lüzumunu Heri sUrUyor, zan-
yasi hakimiyetini tevsie mecbur "Bal anlar ve Af a ırer müs zar., piycs1erinin dilimize çevrilme-

ş İMDlYE kadar Yahya Ke kıldığı kanaatindedir. Almanya J temlekedir.,, telakkisi Almanyada nede~~. esas lttbarllf', ecnebi dlll öğrenmenin gerek de\'let memu- lerine karar verilrnitşir. Faustun 
ıı.,: .rnal'in az yazmasını bir ku- mahrum bulunduğu mahsulleri it·ı hakim olmakta ve Almanya eli al- birinci kısmı Jül Sezann tamamı 
...... d 1 1 k 1 · . rlyetl hAkla.nJ gerek mesleklerin nizamında mutlaka kanuni lılr • 
.. ıye gösterenler onda artık bir hal mecburiyetindedir ki bunların tında bu unan müstem e ·e en daı· 

1 

türkçeye revrilecektir. Evvelce 
•e.!Qd} , mlieyyede altnı.s. alınması vo sarih surette tayin edllmcslno taraf. ::.. 
lıa. uk ba)ladrğını bilmem neden bedellerini tesviye edecek altına ı ma tercih ettiğini ef'alile göster· Faust müteaddit kimseler tarafın • 

~her ermiyorlar? Bir sene içinde malik değildir. Maliyet fiyatı yük- mektedir • • tanz.Baremde bu clhet kat'Jyyen tasrih olunrnahdll'. Aynca Maa- dan dilimize çevrilmiştir. Fakat 
~~~Yeni manzumesini okuduk; bir- sek olan ihracat emtiası da harirte Allahm bilhassa Almanlar için ya Vekfiletin bu müsabakayı aMsından 
:"'Ç ::.. rlf Vekiletl de biltiin. teknik meslekler itin ecnebi lisanını kıı.t'i :r-~ 
t.: tanesini de hazırlamakta oldu - ecnebi rekabetine maruz kalmakta· ratnu~ olduğu bu Avrupa parçasını maksat beynelmilel eserlerı'n en du"z ""ll bir mecburiyet altına almalıdır. 
eı,~u biliyoruz. Dün kendisine hü. dır. Binaenaleyh ne bahasına olur· rnüstem. lekeleştirebilmek için .Hit- gu"n bir .... ı..:ıde türk""'"-'e ""\.Tı'lebil-
-..ııı Böyle maddi mileyyedelerdJr ki ecnebi Usanı öğretmenin en ~ r--., :..-
ll'ıtıt ~enler bugü.n bun.dan bahset- sa olsun otarşik iktisadiyatının ler, ~ır taraftan Fransa ve I~gılter~ pratik çarcleridlr. mesidir. Müsabaka dünden itibaren 
%; lUZUmunu hissetmıyorlar. A - üzerinde müesses bulunduğu siyasi ve dı~er taraftan da §arktakı eskı Ecnebi dll bilip bJlmemenln maddeten mil<ıavf olduğu bir başlamıştır ve iki sene devam ede • 
dar hn:üz bir kusur. ~yıla~. ka- kaideyi genişletmek ve sağlamla~tır ve büyük. menfa~tleri arasında aşı~- memlekette nya. m~lekte ecnebi dlJ öğren.menin tcıı.b ettirdiği de- cektir. Aceleye meydan kalmaması 
~k yazmadığı ıçın mıdır? ... mak mecburiyetindedir. Milletleri maz mamalar yükseltmek mecburı· \'anılı enerjiyi sarfedeoek bir lnsıı.n farzetmek beyhude olur. için müddet böylece çok uzun tu • 
Cl:ın SU onlar Yahya Kemal'e hü- kendi kapalı ve altınsız iktisat siste. yetinde idi. Bu işi yapabilmek için Yer yüzünde bir ecnebi dil öğrenmJye hl9 ihtiyacı olmıyan en tulmuştur . 

. i~in bir -~·esil~ arıyor ve onun mine tabi tutabilmek için ilhaklar de Alman):a~ın 1talya_yı _sımsıkı ka.ra.kterlstik millet tn~lcrdlr. Zlra dörtte biri ıngUlzce konu~ Tercümeler Vekalette t~kil edi • 
~nde gördüklen her vasfı, hatta yapması, himaye idareleri tesis et avucunun ıçınde tutabılmesı şarttı. bir dUnya yüzünde bir tngfllzln bB.!lka ı111 öğrenmesine lüzum yok- lecek bir jüride tetkik olunduktan 
l:ı.Uitenımeıiyet iştiyakını, bir zaaf mesi !Azımdır. Bu suretle Fransayı Avrupa kıtası· tur. sonra Faustu tercüme edenler ara. 

~esi saymak istiyorlardı; yoksa Almanva kendisini vicdanen ve nın mütebaki kısmından kesip atı Fa.kat lngtllz dedett, mesela harklye memuru olan tnglllzle- smda birinciliği kazananan 1000 
~lte kemiyetin bir şey isbat et- ahlrucen .temize çıkarabilmek için yor ve her zaman hizmete hazır • rl bulundokhm memleketlerin dillni öğrenmeye mecbur tutar. Fa- Jül Sezan tercüme edenler arasında 
~~eteğini onlar da pekalA mu • - müttefiki vasrtasile de Akdenize bt her dil öğrenmesine mokabU de kanuni& m:ıa,ma zam görUr. birinciliği 1:3.zanana da 500 lira ve-
"'llftirler. sonra: "Yahya Kemal kendine yep. mahreç elde ediyordu. Bir taraftan rilecektir. 
~ ~abya Kemal bu velO.dluk dev. yeni bir çığır açmrş; eski yolundan Belçika ve Felemengin ademi mü· Biz, böyle mileyyedeler olm:ıdık~a bu ı,ı taammüm ettirmeyi Tercümelerin en sahih bir şekil. 
~~ne girmek iç.in, sanatinin mil - vazgeçmiş,, de demiyoruz; o man- dahalesi ve diğer taraftan da Ren dilştınllnek elbette k1 hata ctmı, oluruz: de yapılması iç.in her iki eser de a-
~iyetinden biç bir ~y feda zumenin bir Yahya Kemal şiiri ol- üzerinde Siegfrid hattı tarafından Herhalde tnglllzlerden daha ~ok enerjik olduğumuz lddiasmda sıllan olan dillerden dilimize çev _ 
~i. "Hazan "Mihrabad,., duğu belli; kendinden evvelki ~iir - muhafaza edilen Almanya garp hu· değiliz. ·ı cektir. 
!lir tepeden,. •• :Osküdar vasfında !ere, bir zincirin hepsi de biribirine dutlannı bu suretle tahh emniyete ........................................................................................... -...... n e _ 

taıeı,, gibi manzumelerin, gerek benzi yen, seri halinde imal edilmi; aldıktan sonraşark hudutlarında ser ya üz~ri~deki müte~~di tazyikleri: ı velem~rde ~upta Yugoslavy~ ~sti- set _binasının birdenbire yıkıldığına 
~teva, gerek ~l itibarile biri- halkaları gibi değil, tamamile deru. bestçe hareket edebilecek vaziyete le. bu ı~tıkamett: ~htikasına yem ka~et_ınde yurümek ve ~nra ıstika- şahit olacaktır. 

llnden farklı olan 0 dört şiirin ni olan ba~larla merbut. Auguste girecekti. bır Yeçhe vermıştır. Polonya Al· metını açıkça ~k. yanı Romanya· Musolininin birinci prensipi Ak· 
~el birer eser oldukunu kim. Brcal, bir dostunu "l'ami inden - Nihayet, Akdenizi daha sağlam manyanm genişlemesine ' karşı en ya tevcih etmek vaziyetinde kala· denizi ltalyan hrutlmiyeti altında 
te inkar edemez. Bittabi hiçbir sa. tique a lui-m~me a travers les chan. bir şekilde elinde tutabilmek için büyük manilerden biridir. . caktır. . _ tutabilmektir. Eğer Almanya Bal· 
rıa~n her eseri bir kıymette ol- gements,, (tahavvüller arasında yine Almanya İspanyada da berri üssül 36 milyon ~üfuslu b~ k~vvetlı Fakat hız Fransızlara I~un. kanlarda haklın olur; Karadenize i.. 
~; V'ahya Kemal'in şiirlerinden ke~di kendinin aynı olan ~ost~. ~iye harekeler aramaktaydı. me__mleket ~enıze ~ar bır ~o~dorla dan ~azla. h~yalperestane görun~ ner ve Ege denizine de bir mahreç 
.e ~lannı ötekilerden daha güzel tarif eder; Yahya Kemal'ın un de Bütün bu-PHlnlar tahakkuk et- baglıdrr. Eger hakıkaten bır haya- bu plan gıtgıde aşılması daha güç bulursa şarki Akdenizde hfı.kim 0 -

~:t~·a ruhumuza daha yakın bulabi- öyledir: daima kendi kendinin ay - mek ti.zereydi. Avusturya ve tt saha .. tabirinin mevcudiyetini manialarla kar§ıla~dır. lur ve İtalyanın bfitün müstakil ha· 
~;fakat onlartıan hemen hiç bi- nıdır, fakat daima d<:ği~tt!k, ltıze_ y'anm işka1i ltaıyayr Alman biran için kabul etsek bunun en ha- Almanyanm bu i~ düşmanları rekatını felce uğratabilir. 
~.!n bir diğerini tekrar ettiğini, !eşerek. B~~un içindir . _her yeni amalin_; müfit harek~tlerde ~uıu:ı- kik~te ~m ma~asmı ''.1?~nzig,,ve v~rdır. Dos~.lan da old~ru gibi. Ş~ Bu yüzden son zamanlarda bu iki 
~ttısuzlulunt4 iddia edemeyiz. ~~umesını oku.Yun.ca, ılk sıerp • durrnaga mecbur ettı. Aradakı mus korı?or ı~ıne tat bık edebıhn~.. dı ~e. en ~ükenın_ıel dostunun vazı· müttefik arasında Karadenize doğ· 
b'ı Utı §iirlerini revmemek kabil de.. rıse den sonra, bır sükftn duyanı: terek hudut Brennerde Cennen fır Dı~er taraftan, Almanya ıçın ce- yetım tetkık edelım: ru sessiz bir yarış başladığı görül· 
~~dir demiyorum; bazı kimseler, Yahya Kemal kendi kendini inkar kalanna !talyan diplomasisi için ma nupta Bulgaristanı himayesi altına On beş sencdenbe~ . Balkanlarda mektedir. Macar ve Yugoslav na. 
·-t.ıı de ze\;.k sahibi ve anlayışlr in- etmemiştir; eski bir şiirine devarr. nevra yapmak imk§.mm vermemek· almak suretile Romanyayı eritmek ve aşağı Tuna havalısınde tevessü zırlannrn Berlin ve Romaya müte
~ar, 0 sanate samimi olarak Hi- etmemiştir ama kendine devam et. tedir. yolu vardır. Bu suretle ayni zaman- için gayret sarfeden ltalya Avustur madiyen gidip gelmeleri bunun ilk 
~d kalabilirler. Fakat gerçekten miştir ve sanatinin asla zoraki ol- Ağır ve sıkıcı komşunun dosta da hem Karadenize. hem de Akde· ya ve Macaristanla çok dostane alametleridir. 

~nıt olan hiç bir anla;,~tı insan mıyan, o pınardan tabii bir surette ne tazyiklerinin •günün birinde l· nize inmek imkftnmı bulacaktır. münasebetler idame ettirmekteydi. Arnavutluğun İ§gali de bu ltal· 
~tirlcrde asil bir san:ıt endişesi akan yeni bir eserini verrnitşir; o talya için boğucu bir mahiyet al- Ancak bu takdirde Polonyanın bi· Berlin elini Viyanaya uzattı. Eğer yan emellerinin bir tezahüründen 
Utıd~nu ye ~airin her zaman yeni eserinde de kendi kendine sa- ması endi~si Romada şiddetle ken· taraf kalmas.rm temin etmek mec- ya~ Berlin, Bu?a~teyi de elin: başka bir §CY değildir. ltalya, Al-

il)'tsirıe erdiğini okunu hedefe i- dık kalmıştır. dini hissettirmektedir. buriyetindedır. Eğer Polonya bu geçınrse Roma ymnı senodenberi manyanm Macaristanı siyasi haki· 
~ettirdiğini inıca.r edemezler. Nurullah ATAÇ Almanya kr§tanberi şarkta Polon· işte müzahir olmazsa Almanya ev- bin bir ihtimamla yükselttiği siya miyeti altına almak suretile bu kıy. 
~azan velQd ~ler vardır, daima metli kozu da ele. geçirmesine mani 
~ daire içinde kapalıdırlar; on • .,, olmak için elinden geleni yapacak· 

.~birkaç manzumesini okumak- Yıldırım yağıyor 1 r 1{a.~J)te Parmaklarm kanlı hamurları!.. tır. Eğer ltalya Almanyanm bu 
~oteıuıerın de zeykini tatmı~ olu- s ON günlerde köylerimiz arumda ~ f STA..~BUL adUyo binasmclald cins- hareketine mani olamazsa Musoli· 
~ Sanatıerini göstermek için bir r;ıırlb bir rekabet , -ar? yete ne buyrulur: Gen~ bir kadın ni, Hitlerin tam hakimiyeti altına 
.. tcJıabat kitabına üç dört siirıe. Venı· ı"hracat maddelerı·... girecek ve bir daha m.ihverdeki ye-lli aı · Hemen her gün gazetelerde (fl!An tam adliye metballnde bir lwlmla bir er-
·ıı _rnaıc k~fidir. Yahya Kemal ı· .. Jd i ke~ brçaklamı,tır. rinden k"'Urtulamıyacaktrr. 

bayt d..X.:ld' hemen he. koyde yıldırım iki ~ yi öldürdü, falan ı NGtLtz gazetelerinin nrdiklerl bir M'h d l tl · ~ti e .. ~· _ır; o~u~ köyde Uç kl~lyl birden kömUr etti .. ) diye Bir de kadmla.rnı na.sıl askerlik yapa- ı ver ev e en ve 
~er §tın müstakıldır, ayrı, baş· haber haber ü'!tüne... habere göre Almanlar Arna.,ııtJu.- eaklanıu, harblerdo nuıl adam öldürecek· ispanya 
~r eserdir. . Ne oluyor, hayrola!... Ormanlardan ğa tank, zırhlı otomobil ku\'\etlerl ihraç lerlnl bati düşlinüp soranlar ,·ar! lberik yarımadası üzerinde de 

~ ~un ~ kendıne mah~s kömUr lmall yasak edildikten sonra, biz ediyorlarmış. Bunları tayyareler takip ede~ Blllkls: bu iki dost devlet hakimiyet, tesir ,:a!I, bır ~ası yo~tur d~- de Almanlann kimya usullerine ı;öre ha.· cekml!'... Kadmla.n harbde bir ölüm mahine l !erini temin etmek üzere gizli bir 
~ elbette ki yarın ıst~ Na- yılmI§ ı;lbl, insandan mı kömür yapmaya Anla.,5Ilan mahtere.m Alıruutlar son haline getlnnek iı;in §U kumandayı '-er- mücadeleye giri~iş bulunuyorlar. 

liilanet veya Orhan Velı tar- basladık!... \·azlyet kaı'§L'illlda bu nesnelerin ihracat- menin kifl g;eleceğt görUlüyor: Bu yarışta da Almanya ileriye git.. 
bir §İir yazamaz. Her sanat. Bizim gökten gelen afete karşı (se- ta.o ba.,ıa bir rseye yaramıyacağmı :uılamı~ - K~mmlakl dü .. man kocnnrzm sev- miştir. 
~ .b.~~ .~duttur "~ ma'1 Met) diye körü körüne bir huşu ,.o olacaklar!.. diğidlr •.• Marst... lspanya hükfuneti iktisadi kalkın 

ı · . ı~ındır kı hıçbır sanatktln. tevekkUJUmU:r. vardll'. * * * masını temin edebilmek üzere tngi-

. ltuı §U yolda eserler vermiyor?,. Ams. bu kadan dıı. faztaı... * * * Rekabet kıvırcı "'gı liz - Fransız yardımı ile beraber ge· 
~~- tnuahaze etm. ek manasızdır. Ayni merakla dünkü ~nzeteleri de ~- len liberal eekonomi, yahut da Al -
"<\Clt Yah K mal''n havası sa G AZETELERDE b:ışkalarmm sııa-
Stdabit•dya "ikie .. ı_ dak~ hm: Antalyadıı. Kcşlrlcr köyUncle tlftılk Nerde hareket, orada fe· Aketf.. detne mes'ut olmak his!\l.mhl he- man teh."Ilisyenleri ile beraber gele. 

1 ır; §tın arasın baca.,ma yıldırım dil~milş, yine 4. kişi öt- cek otarşi ve mücadele kontrolunu 
bet ""' -·.ı- .... 1,.-lde taha'"· yccana nren bir haber ı;ürilldü: DcnlzU-~c ·:·~V"uua, ~1 

. .' J: mu,!. F.almede Ilaıma köyline yıldımn G AZETEU:RDE 24 saat zarfındaki tercih etmek vaziyetindedir. Gözü· 
' degıt, ancak ıkısının de b~r clüıJmü~. biçare Jiiimil ~a\'OfU kömür e~ nakil nsıtalan kaıalannı JUtten de et Ut'ozlanu,t.. ken ilk emarelere göııe F~o hükO 

da ıkmı bn dad Hıç Fakat haberi okuyunca inkisara oğ-'tı n ç ş 0 asın ır. mlş!.. okuyalım: metinin ikinci şıkı tercih edeceği 
alı Ölekinı'n bı'r devamı de~ildir. ğ 1 ra.dık. Zira Denizli belediyesi ete 35 kurus tahmı'n edı'leb'ıl'ır. b Dlkltnt huynıluyor mo: ~lftll e da.h 

h ""' mal d · k d' k d'ne G&latada 6 yaşındaki bir çocokçağt- narh koymuş. Bu fiah nz gören kasablıı.r 
n.e aıma en 1 en 1 ~'lldımn dii:;üyor! .. Bert ta.rotta lnssnlan Bu suretle '"·eni lspanv~ hUkfune· 

t da · k d' · bi h l'a ı;oför Silleymanm idaresindeki otomobll hay\"'3.n kcsmiyorlarmı~. " • llt • serbesttir; en ısıne r u sokmasın diye akrebi parayla alıyoruz, tinin hiç olmazsa siyaset ie ekono· 
Çı.,._ .,..... d f ı ı:nrpmıı;. Muhabir mahzun mahzun ~u sözlen 

, -uetnı;ı .. ır; sa ece a an veya karga i<'ln bile parn.lar dökttyorn7. mi bakımından totaliter d~·letlere 
ll l'old ---·1 • · 1 lli\'O ediyor: 

• b a '.uc: .v." .w a_r §aırı. O mam~ş- lblbnld yıldımnı tutan (paratoner) Gr.dlkpaı}~a Artln oğlu A'·ııdJs tum- teveccüh ettiğini kabul et~..k mec· 
'ltr b d b pr - Flat inerse k~im azalıyor, ttkar-i . Yem şun ız e ır sur ıst elenilen bir demir pa~aslle bir teldir kl cı çırağı llasıuıa motosUdetle çarpıp bn.- burivetindeyiz. • 
ti bt-'· vah K r· ~ . ıııa fıkara halk et bulamıyor! Bunun lldsi· ., b· •ClJ\ır; ı. ya ema ın O} - ~'lldınmı bcrlna tutar!.. şmdan yaralamı,. Fakat medeniyet namına herhan-
ır ... k d' d h'l" nin ortıısı bulunamıyor! ... "°"· ""y yazmasın .. ın ..•.. e~ ı a 1 1 Patrr patır kömlir olup ölli\'erfyor da, gı' bir harp takdirinde t spanyanm 

'IO.&l l'" K:ısımpıış:ı yokuşunda 12 yaşında Ya- Bunan Ud~lnln ortası blrlm knsnblnrm 
•- ~e sahası du~unu unce, ga • hiçbir köy ısu demir p:ı~ıısmı s:ıtmalıı, tam bir bit,araflık gütmesini temen· '<lb t ld ~ cak koyu bir kamyon altına aJmı,. bulduğudur: Uekalıct lm-ırcığı diyerek 1 ve zaruri o ugunu an kü~·lrrinln tepesine rllkh·c.rmek himmetini ni et.'11ek lazımdır. 
"'~- nı Tahmi .. ceden keçi dayamak! ... 
"411 a anı. ne on gfö:c alamıyor. Acaba yıldınmıı. ökc;c lmr- Yine Kasımpaşada ;ı ya.,mda bir çocu- • • F 

Ve F t M · •· h lngıltere ve ransanın nnez. o o o gazın m a- mak da güı'ıtıh mı?... ğa araha.cılle çarpıp ayağmı krmu,... Biz de ('f'·allnh dlyonıı. d b l k 1 
· ,.,..~. &ayısında çıkan "Dü~ünce,. 1 Anl:ı.o:ılryor Jd kilylı-rlmlzc §11 halk tt- Maliım a, koyun fiatlan bu mertebe- elin e u unan oz ar 
·<uı rn . . k "H Görillüyor ya, çarpmıyan nakil ,.Mıta.· B 'ki d k. · • m··t,,macli ,.. anzumesını o uyun. a-, pi nı (Zlimriid Anka) koşu marlm rmlyo- de oldok~a keçi bizde sizdeki gibi Abdilr· u ı emo rasınm u 
·•, "1'" 1 ı r;ı kalmaınııs. ı.----"kta oı.ı .. 1.1~-•' usküdar vasfında gazc" lım clağrtmadan ewcl Fe\'abma hlrcr pa· rahman ~e1('b1 değllıllr. Nerede • gtlnltt, yen saha ~~ \M.lA1ouua 

· ~nzumelerin, daha eski eser- ratonrr <la~'ltn·('rmelt gerelrmMlr. Ederin de lmnılclayıp cadde döne- yağma mı ,·ar? O blzd~ §-_ndl: Prens Ab· kimse inkar edemez. !ngilterede 
~~ c:~eliği, bu alfıyişsiz. sakin 1'ol·.,~. yılıhnm kih•lcrlmlzde bn gl- m~lerindo bizlere to!llamadığma Allaha dürrt.lmıanl... mecburi askerliğin tesisi, Polonya· 
"'<l!tırn1 iğe bürünen mel~li haber dl~1e niifas bıralmııyıw:ık ?.. ~in §ilktir!.,. Mim (Lütfen ssyfayl !(Cdrlnlz) 
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Arnavutluk Kral ının 
kardeşi şeh ri mizde 

( IJaştarllf ı 1 incide) 
Prens Celal Zogo ve maiyeti di. 

ğer bir çok Arnavut zabit ve gö
nüllüleri gibi memleketlerinin t.r 
mamiyle işgaline kadar adım ad:m 
topraklarım müdafaaya çalışmış • 
Iar, fakat savaş neticesiz kalınca 
Yugoslavyaya ilticaya mecbur ol
muşlardr. 

de bulmuştur. 
Türkçeyi çok güzel konu~an 

prens muharririmize kısaca demiş 
tir ki; ,, 

"- Türk şimendiferine bindi
ğim anda içimde büyük bir ferah
lık duydum. Türkiyeyi ikinci va. 
tan olarak biliyoruz. Burada yer
leşmek arzusull'dayım. Maamafih 
alacağımız direktife göre bu cihet 
tekarrür edecektir. 

Cumhurreisimiz Mısır 
Hariciye nazırını 

kabul edecek 
_... Baştaraft 1 ınridı j lcket dostluğu etrafında resmi zi-

Mısır hariciye nazın yarın geceyi yaret hududunu aşan samimi ve 
şehrimizde geçirecek, pazar saba· 1 hararetli tczahUrler yapılacaktır. 
hı kendilerine tahsis olunan De- Bu arada bir pakt imzalanacağı ve 
nızbankın Ülev vapuru ile Yalova- bu paktın Türk - İngiliz anla§ma
ya gidecektir. sını tamamlıyacak mahiyette ola -

Yalo,·a iskelesinde Hariciye Ve- cağı söylenmektedir. 
kiliıniz Şükrü Saracoğlu tarafından Ankarada misafir nazıra müte-

Moskova 
müzakereleri 

Karışık ınal gönd 
ren bir tacir 

Oçbuçuk sene hapse 
mahkOm o:du 

Ticaret \'ekaleti, memleketimi 
den karı51k mal ihracına merd 
\'ermemek için çok sıkı tedbirler 
mı~tır. 

Son günlere kadar Usküpte o
turmuşlar ve memleketimize gel
mek hususunda izhar ettikleri ar
zu e.ski kral tarafından muvafık 
görlilerek buraya gelmeleri temin 
olunmuştur. 

Vatanımızı sonuna kadar mü
dafaaya uğ;aştık. Ne mümkünse 
yaptık. Seyahat yorgunluğu geç • 
tikten sonra daha fazla konuşu • 

karşılanacaktır. addid ziyafetler \'erilecek, suvare-
Reisicumhunımuz İsmet İnönü ler tertib olunacaktır. 

11,45 de misafir nazırı kabul ede- Ekselans Abdülfettah pa§a rad
cek ve öğle yemeğine alıkoyacak- yo evini de gezecektir. Ilu ziyaret 
tır. Bu mülakatta hariciye vekili- l münasebetile hususi bir program 

Buna rağmen Almanrara ?i~ 
defalar karışık mal gönderdığı 
taahhütlerini ,·aktinde yapmad 
anla5rlan Mersinli bir tacir mai 
me tarafından üç sene a'tı ar tıa 

• se \'e 5833 lira ağır para ceza.! 
mahkum edilmiştir. 

Draç cephesinde İtalyanlarla 
çarpışan gönüllülerin kumandam 
Abbas Kupi ve emniyet teşkilatı 

şefi Kurtşkuti de bugünlerde ge· 
Ieceklerdir. 

Bunlardan başka daha mevcut 
80 mülteci .zabit şimdilik Yugos. 
lavya;:la kalmağa karar vermişler-
dir. . \ .... ' ~ 

Yunanistanda da
0 

40 Arnavut 
b.. d "" za ıtı var ır. "'5?:1;;;:: 
:Bu ..sabah oteldeki hususi daire 

&inae Zc:>gonun büyük kardeşi 
Prens CeHni ziyaret eden bir mu
harririmiz, 'kenldisini Türkiyeye 

J\rnavut 2 

kavu§manın büyük heyecanx için. 

ruz . ., 

Prensin kıymetli bir cıgara a· 
ğızlığı gelirken trende kaybol • 
muştur. Trenden inince ilk işi bir 
ağızlık aldırmak olmuştur. Bunun 
üzerine kendisine muhtelif yerler
den bir çok ağızlık nümuneleri 
gönderilmiştir. 

miz de hazır bulunacaktır. tertib ·olunmuştur. 
Ekselans Abdülfettah paııa pa - Kardeş Mısır mümessilinin rad-

zar ak3amı sant on sekizde har1ci- yoda Türk millletine bir hitabede 
ye vekilimizle birlikte Ülev vapuru bulunması muhtemeldir. 
ile Pendiğe gidecekler ve oradan Misafir nazır, 21 haziran c;;ar
hususi trene binerek Ankaraya ha- ııamba günü akşamı Ankaradan 
reket edeceklerdir. ayrılacak ve lstanbulda iki gün 

Mısır hariciye naZirınm Ankara- } kaldıktan sonra bazı Balkan mcm
da. kalacağı üç gUn içinde iki mcm- leketlerini dolaşacaktır. 

Prens ve maiyeti bugün Pera· 
palas oteline giderek kral Zogo 
ile görüşeceklerdir. --------·------------------

Nerede 'kalacakları, bu görüş. B a re m p roJ· es ,· n ,· n 
meden sonra kat'i şeklini alacak-
tır • 

Gelenlerden Raınadan Galoşi, m u• • z ak e re s ·, ne b u g u• • n 
babasının İtalyanları Arnavutlu-
ğa çağırdığına dair İtalyan rad. 

lngiliz llariciye Nezareti miişaııirl 
erinden Strang tayyare ile Mosko· 

vaya hareket edeceği sırada ... 

Baştarafı 1 incide 
çıkan meseleler görüııUimüştür. 

Yakında yeni bir içtima, daha 
doğrusu seri halinde yeni içtima
lar yapılacağı haber verilmekte -
dir. 

İngiliz - Fransız mahfelleri, Sov
yet mahfelleri gibi bu hususta 
tefsirlerde bulunmaktan çekinmek
tedirler. 

ya verilen garıvıti, Ruzveltin rnesa· 
jı birer emniyet arnilidirler. lngilte~ 
re sfüatle silahlanıyor ve Fransa 
çok iyi çalı§ıyor. 

yosu tarafından veri- devam edı·ıecek 
len haberlerin hiç bir as-

Şimdiye kadar malüm olan bir 

Büyük Millet Meclisi bugün top- 'mektebleri mezunları 13 üncü dere- şey varsa 0 da mUzakerelere de -
lanarak devlet memurları barem ceye, liseden sonra en az bir yıl vam edileceği keyfiyetidir. 

h olmadığını, Yugoslavyaya ilti· 
calan bunu tekzibe kafi olduğu. 

nu ileri sürerek şunları söylemiş-
tir: • 

''- 'Umitlerimiz kaybolmamış -
tır. Günün birinde vatanımıza 

kanun layihasının müzakeresine de mesleki tahsil yapmış bulunanlar -vam edecektır. IAyihuuı, ma8.§lf 12 inci dereceye, yüksek mekteb 
memuriyetlere ilk defa girenlerin mezunları 11 inci dereceye, nlb yıl
tahsil YC men§elerine göre alabi - hk yüksek tahsil mezunları 10 un-

Yunanistanda 
Sovyet Rusranın tam bir yardı

mını ve müttehit Amerikanın dost· 
luğunu temin etmekle Almanyanın 
infirat tabiyesine karşı tok daha 
müessir biı tabiye kullanmış olu· 
ruz. 

döneceğimizi umuyoruz. 
Zaten işgal kuvvetleri şehirler. 

dedir. Dağlık yerlere nüfuz elde • 
memişlerdir. İtalyanların kral a· 
leyhinde tertip etti~ bir propa. 
ganda filminde kralın resmini gö
ren bir çok mektep talebeleri bü
yük tezahürat yapmışlar ve "ya. 
şasm kral!.,, diye bağırarak şid

lecekleri dereceleri gösteren Uçün- cu dereceye, mesleğinde ayrıca ih- Harp gemileri tezgahının 
eli maddesi müzakere mevzuu ola- tisas yapanlar 9 uncu dereceye, ee 
caktır. temeli atıldı 

Elimize bir harita alıp da dikkat· 
le bakarsa~ lngiliz • Fransız ittiia· 
kı için Po?onya ve Romanyaya yar· 
don etmenin pek güç, adeta imkan· 
sız olc!uğnnu görürüz. 

detle alkışlamışlardır. 

Ortamekteb mezunlarından is -
tekli buıuıunaOJğr t:ıkOtrde memur 
olabilecek diğer talihlerin ırf in
ci dereceye, ortamekteb mezunları 
14 üncü dereceye, lise ve muadili 
mektebler ve ayni derecede meslek 

nebi dile vakıf bulundukları icra \'e· 
kileri tarafından teşkil edilecek bir 
komisyon tarafnfclnn tcsbi edilen-

ler kendilerine ait dereceden 'blrer 
derece daha yukar.sma göre mua. -
meleye tabi tutulmaları teklif edil 
mektedir. 

E~er Sovyct Rusyanın temin ede· 
ceği malzernei harbiye elde bulun· 
mazsa ı\lmanya ~ark cephesinde ça· 
buk yürüyebilir. 

Modem harplerde kara orduları
nın silah, kuvvet ve ~iddetlerinin 

fazlalığı ve Majino gibi istihkam· 
larm çoğalması karşısında bulun· 
duldan yerde mıhlanmış gibi kal· 
malan dolayısile deniz ve hava kuv 
\•etleri büyuk bir ehemmiyet kazan 
mış olmaktadırlar. Binaenaleyh 
Fransız • lngiliz ittifakı Sovyet ve 
Amerikan kuvvet ve malzemesi sa· 
yesinde altı ay zarfında hava haki· 
miyetini temin edebilir. Dernokra· 
silerin deniz hakimiretine gelince, 
bu hakimiyet esasen herkes tara· 
fmdan kabul ve teslim edilmiş bu· 

Propagandanın böyle aksüli'i· 
mel yaptığını gören İtalyanlar 
tezahürata i§tirak eden 1050 Ar. 
navut talebesini tevkif ederek, İ· 

talyaya göndermişJerdir. Bundan 
başka eski mebus ve mümtaz şah· 
siyetlerden 104 kişi de tevkif o. 

Atina, Bükreş ve Belgradda 1 

Büyük elçil ik ihdas 1 
ediyoruz 

Askeri heyetimiz 
Londrada 

lumnaktadır. 

lunmuştur. 

Bu hareketleri protesto etmek
ten başka şirn'dilik yapacak bir 
şey yoktur. 

Hiç bir Arnavut, memleketini 
işgal edenlerin dostu değildir.,, 

Eski kral Yalovaya gitti 
Eski Arnavut Kralı Ahmet Zogo 

refikasile birlikte dün Yalovaya git 
miş ve dönil~tc Büyükadaya da uğ. 
rayarak bir gezinti yapmı~tır. 

lki güne kadar Parise gidecekleri 
söyleniyor. 

Reisi Cumhurumuzun 

1talyanın, Radosun \e Trablusun 
ve 1 Iabe~istanın be lenmesi hiç de 
ko~ay olmaz. ltalya ithalatının dört 
te üçü Süverş ve Ccbelüttanktan 
geçmektedir. Trablus halkının yan· 
sı ithal edi'en gıda m:ıddelerilc ya· nezdinde 
~akta ve Habeşistanda yerleşe:ı Yalo,·a, 16 (.ı\.A.) - Reisicum _ 
400 000 1 talran ltaly::ıdan getirtilen hur 1 smct t nonü, Kral. Zogo ye 

Ankara, 15 (A.A.) - Anadolu 
ajansının haber aldığına göre, 
Cumhuriyet hükumeti, Balkan 
misakı müttefikleri olan devletler 
nezdinldeki elçilerini büyük elçi. 
liğe yükseltmeğe karar vermiş ve 
keyfiyeti Atina, Bükreş, Belgrad 
hükumetlerine resmen bildirmi~-

tir. \ 
Müttefik hükumetlerden ahi • 

ren büyük elçiliğe tahvil edil. 
miş olan Romanyanın Ankara el
çiliğine zamimeten Yunanistan ve 
Yugoslavya elçiliklerinin de bü. 
yük elçiliğe yükseltilmeleri mu
karrerdir. 

İtalya 
ispanya 
cevelan 

filosu 
su larında 
yapacak 

mevaddı gıdaiye ile beslenmektedir. Kraliçeyi dün saat 16,30 da hususi Roma, 15 (.A.A.) - Ilirlnci 
Bandan başka ltalya kadar hava olarak kabul buyurmu~lardır. t!alyan deniz filosu clizütamla-

hücumlarma karşı açık bir memle· rının bu ayın son 10 glinli ile 

ket tasawur olunamaz. Zira, aşa· ç k d Al ı temmuzun ilk 10 gUnil içinde 
ğı yukarı birinci derecede ehemmi. e ya a man ar İspanya \'C Portekiz suları i!r 

yeti haiz İtalyan ı;ehirlcrinin hepsi neye ha· zırlanıyor 1 Tunc~da bir Ce\"C'lrtn yapacakla 
sahillerdedir. Bunların verilecek ilk rı haber \'Crilıncktcclir. 

ihbar işaretile bombardıman tayya· Deniz ltuv\'ctlcrinin normR 
Londra 15 (A. A.) - '"fimcs" . . . 

relerinin ~hir üstün::! gelişleri :ıra· 
1 

'P h bi . d ld "::1 nln·ctlcri çcrçc\'esı için~ ı;ıreı 
gazeten rag mu a nn en a ı- · . 

sında geçen zaman zarfında müda- ~ _ d k' h b . d' ,·c gnyesı antrenman olan bı 
faa tedbirlerini ::ılabilmeleri için gı Çeaşkagıı a ık adenAnlcşrcl ıyor: . ·~,·elana lıirçolc tahtcliJ~hiı le. 

asgari :sa kilometre mesafede te· b' r 1. ti 1 kk d "t dd"d :J;tirftk edeccl\tir. 
os ovn ya a man ann ycnı 1 

. . . ,, . ır aa ıye ıa m a mu ea ı · 
sıs cdılmış b:.ılunmalan lc1zımgelır. emirnameler vardır. Pragda bulu _ -------------
~lma.nya bile Silezya 'c Te~en, nan bUtUn lokomotifler ısıtılmı§ ~ ... ~ 

çelıklerıne Romanya petrollenne ve iki gUn mUddetıe islim Uzerin
ve Mac1ri tan bu~daylarma malik 1 de durmak emrini almı!jtır. 
olduğu h.a!d~ he~hangi ?ir. h~rbi i. j Bruno, Oimutz ve 1glnu arasın
darne ettı rebılece c bzı ıptıdaı mad daki yollar, si\'il nnkllynta yarın 
deleri~ ekrikliğini pc!c çabuk hisse-, ve cumartesi gUnU için kapanmış~ 
decektır. tır. Prag otellerine birçok subay 

Büyük Alman ve İtalyan kurma· ve )iiksek polis memuru gelmiştir. 

Evvelce veresiye ve t:ıksitle 

iş yapan müesseselerde çah~
mış ve tahsildarlıkta ihtisas 
yapmış olan, beş yüz liralık 

kefalet senedi verebilecek o. 

Londra, 15 (A.A.) - Geçen
lerde Lon:tlraya gelmiş olan Ge· 
neral Orbayın idaresindeki Türk 
askert heyeti ile General Rayski
nin idaresindeki Polonya askeri 
heyetinin harp malzemesi hakkın
da müzakerelere giriştikleri res· 
men bildirilmektedir. 

Diğer taraftan General Lundun 
idaresinde bir İngiliz teknik he
yeti 1stanbula gelmiş ve iki 
memleketi alakadar eden müdafaa 
meselelerini görüşmek üzere An
karaya hareket etmiştir. 

Metropol kuvvetleri umumi 
müfettişi General Sir Walter İek, 
Finlandiya müdafaa nazırının da· 
vcti üzerine, yarın Sinkiye hare
ket edecektir. General Stokholm· 
de de biraz kalacaktır. 

Avusturalya Genel Kurmay 
Reisi General Lavarack Londraya 
gelmiştir, Londrada altı ay kala· 
cak olan General modern harp u
sullerini tetkik edecektir. 

dün Fatihte 
geceki 
Karı koca 
at ;ıyarak 

yangın 

pencereden 
yaralandılar 

Diin gece Fatihle Sultan mahal
lesinde 11 numaralı evde yangın 

çıkmıştır. Yangın esnasında e\"İn 

Ust katında oturan kiracı Emin ve 
karm Fatma gürültü ile uykudan 
uyanmışlar \'C odalarına alevlerin 
gelmekte olduğunu görerek teliışla 
kendilerini ::;.~neereden soknca nt -
mışl::ı.rdır. . 1 

İkisi de ağır yaralanmışlar ve 1 

hastaneye kaldınlmı;ıl:ırdır. 1 

Atina. lJ; ~A A )•........DÜn~la. 

min civarında Skaramangu'da, 
K~alın, Bükreşten yeni dönen Ve-

liahtın, başvekil Metaksasın, bir· 

çok nazırların ve yüksek general. 

terin huzuru ile, harp gemileri 

için yapılmakta olan tezgahların 

nırkanik ilk tesisatının küşat me-

rasimi yapılmıştır. 

Bahriye Genel Kurmay Başka

nı Amiral Sakellariyu, bir nutuk 

söyliyerek, otuz senedenbri düşü

nülen fakat şimdiye kadar yapıl. 

mıyan bir işi başardığından dola

yı Mctaksas hükumetine teşekkür 

etmiştir. 

Navarında ba ta n 

kadırgalar çıkarılacnk 
Atina, 15 (A.A.) - Maliye: rı 

zareti ile bir Fransız şirketi ar 
'z ııı sında, 1827 de Navarin deni ?<{ 

harebesinde batırılan Türk -
sı. donanmasının yüzdürülıt1e 

}·ıı hususunda müzakereler cc:re . 
·1c:rı 

ctr.ıektedir. Batan bu gernt 
yüzdfüülmesi ile gemilerde bul 

. h hat nan J.:ıymetlı madenler, arp 
1 

nesi ve gemilerin kıymetli ağil) 
rı kurtarılmak istenmektedir. 

Elde edilecek kazanç. Elen d~ 
leti ile yüzdürme işini uzc:rl~ 
alacak Fransız şirketi arasırı. 
müsavi surette taksim e~lileceI<t•, 
P.u conanma, altmışı hemen taıt1 
-- dO miyle tahrip olunmuş, seksen 

kuz gemiden mürekkep buıunLI 
yordu. 

Necip F azılln . 
hafta sohbeti ol'I 

( Başta1a/ı I uıcidt) 
kir ve ideoloji m::ı.kaleleri yazacal' 
tır. Bu makalelerini okuyaca}{ 013 

münevver karilerimiz, ~ecip faZI ~ 
·r ,. 

lın fıkra tarzında gösterdiği rik1 

ifade yeniliğini makale mikracıJld; 
daki tahlil ve terkip yazılarında t 

müşahede edeceklerdir. Böylece, tJlıı. 
buatımızda büyük bir eksiklik teıtl 
sil eden hakiki entcllektüd ceP~; 
günün en mümtaz kalemleriııdeJl ıı9 
ri tarafından gazetemizde merdıı.ıııı 
getirilmiş olacaktır. Necip fazı 
ilk sohbetini bu pazar gUnil oJ.'tl ' 

yacaksınız. 

YI herhalde bunu pek iyi biliyor. Pragda oturan Alman subaylarına, 
Renin öte taraflndan böyle bir ha- eğer Bohemynya nilelerile birlikte 
rekete ce r@t edilebileceğini ben gelmişlerse, nllelerinl Almanyaya 

lan bir tahsildara ihtiyacımız 
vardır. İstanbul Sultanha· 
mam Rozalıan ikinci kat No.: 

Evin bir kısmr ynndılttan l'!onrn 
& . ~JL 

Dün (çarşamba) fngillercdo Yeni bir radyo istasyo~ aÇ e· 
,\ç•lma merruıimi Somcrset dükü ta rafından yapılan bu istasyonun 
ıas anteni 300 metred;İr. Resimde bu anten dikilirken görülüyor. h · l 1 8 e müracaat. 

ta san ıannetmıyonım. geri göndermeleri emri verilmi§tir. ı -----~·• 
o civar h:ı.lkı \'C itfaiye tarafından 
ateı:ı bastırılmıştır. 
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tdihtlf:~ TtjgJI 
lzmitte Büyük derbend 
batakhğı kurutuluyor Cumhur Reisimizin 

~undan sonra lzmit vilayetinde sıtma mücade· 
esi tamamlanmış ve sıtmanın kökü kurutulmuş 
olacaktır. 80 yataklı yeni bir hastane yapılması lngiliz Kralına telgraf tarı 

da kararlaıtı 
~t, (liuauııt) - VllAyetln ,;t- men, kalmam11 olacaktır. Zira ert- T t ı·ı d ı ti • ' da Yer yer, halkalanmış olan ma mUcadele başlangıcında yüzde 0 a 1 er ev e erın 

• 
ismet • 

Inöoü 
~ lıkiann kurutulma.ama devam 6 ya kadar dU1UrUlmU1tür. r k b · ı t 1 
'tktedir. Üç ekskavatör maki- Eskiden Paç mevklinde yapılan mu a 1 aarruzu • 
)\ t.ııun senele r halka ve köylil- memleket hastanesi ıehre uzak bir 
~~~ar olan sıtma kaynaklarını sahada ve dik bir tepenin Uzerin-

(Baştarafı 1 incide) 

Roma, 16 Bütün gazeteler, Tient 
sin'in ablukası hakkında mütalaa. 
!ar serdetmektedirler. 

Thetis faciası münasebetiyle 

~ tlllaya gayret etmektedir. dedir. Bilhassa yolu yoktur. Eski 
~ lııı~~oğlu, Dipsiz, Bakırlı, Ka- bir iki pavyondan ibaret olan has

Gökçeören gibi yüzlerce dö- taneden fazla istifade edilememek

Taziyelerini bildirdi 
lakıaraıi;i LsWA eden muazzam tedir. 

lltlar, kurutulmus ve kurutu- Bu vaziyeti takdir eden ıııhhat 
' l'azinin topraksız köylUye da- vekAleti ve vilayet §ehrimizde ye-
ita sına baslanmıştır. nl bir hastanenin ln§asmı zaruri 

~~UyU sıtma.dan kurtarmak ı- görmektedirler. 
~ ~l'Yan mücadele bUyUk bir e- Bu sebeble, bu eene viliyet hu
~lo devam etmektedir. Son ba susi idare bütçesine konulan tabsl

olan ve 300 bin dönUmlUk satla !zmitte 80 yataklı &Uzel ve 
'1ı~1 kaplıyan bilyUk Derbent ba lhtiyaCJ karşılıyacak yenl bir mem 
j1 da köylUlerin ve sıtma mu- lcket hastanesinin inşası takarrür 

1} teıkllatmın işbirliği ile ku- etmiştir. Hastanenin yapılacağı sa
~taktır. ha üzerindeki t etkik ve inceleme
~ tıı.ıı tamandır 0 civar halka en le r devam etmektedir. 

"be llıap ve i§kence veren bUyUk Yeni yapılacak memleket hasta
~! lld bataklığı kurutulunca Ko- nesi için en uygun mevki, Kozluk 
~de sıtma hemen be - mahallidir. 

Gazeteler, bunun çember içine al. Ankara, 15 (A.A.) - Majeste 
ma siyasetine k~ı totaliter devlet- altıncı Jorjun doğum yıldönilm.U 
ler tarafından ya;ılan bir mukabe- ~tinaseb.eti:ıe. :ağıdald t elgraflar 
le oldu~u beyan hususunda mtit- eati edilmiştir · 
t f'kt' ı Majeste altmcı Jorj, İngiltere 
e ı ır er. büyük 1 ili~ . 

P 1 d . R "Demokra"il e ç ği vasrtasıyle 
opo o ı oma, " e • v to 

rin Koalisyon teşebbüslerine karşı qing n 
total iter devletlerin mukabil taar - Majestelerinin doğum yıldönüm-
ruzları,, unvanlı yazısında §Öyle de- !eri münasebetiyle ea.mim1 tebrik -
mektedir: lerlmle birlikte ıa.hst saadetleri ve 

"Büyük Britanya, o kadar kan • Britanya imparatorluğunun refahı 
hakkındaki en hara.retli tcmennileşık bir vaziyet karşısındadır ki u • 

mumt bir harbe sebebiyet vermeden rimi kendilerine arzetmeklo pek 
bunun içinden çıkmasına imkAn bahtiyar bulunuyorum. 

lamet tNöNO yo!itur.,, 
fımet İnönü 

Oıel okullarda 

Gazetta del Popolo, d iyor ki: 
" l\ihayet aJponyanın sabrı tüke-

M i lyo n 1 arca necektir. Totaliter devletlerin yeni 
Japonya, Almanya, ltalya ve 1s • 

Türkiye Cumhurreisl 
Ankara 

Doğum yıldönümU münasebeti 
le vaki tebriklerine pek ziyade 
ıuütehauia bulunduğum temen· 
nilerinden dolayı eksel1nslarına 
içden te§ekkürlerimi arzeiderim. 

~ a 1 ı na n dön Ü m a r az i panyanm kayıt ve şartsız olarak ve ı Ücret her sahada teşriki mesaiye karar 

eni bir talimatnan:c Büyük Mendereste vermelerinin zamanı gelmiştir. 
~1, hazırlandı muazzam bendin Corriere Padano, gazetesinden: 
llrk • b 1 "lngilterenin Uzak Şarkta uğramış Altmcı Jorj 

betiyle a~ağıdaki telgraflar 
edilmiştir: 

Majeilte altıncı Jorj 
İngiltere büyük elçiliği 

siyle 

teati 

vasıta. 

Vaşington 

Bir çok kahraman subay ve 
bahriyelilerin hayatına mal olan 
kaza ile kraliyet bahriyesinin ma 
ruz kaldığı büyük ziyadan pek 
müteellim olarak, Türk milletinin 
İngiliz milletinin bu milellim mate 
mine samimi bir surette iştirak et 
tiğini majestelerine arzeder te· 
heyyli~ ve taziyetlerimin kabulli
nil ricct eylerim. 

hmet ln&nü 
Ekselans ismet İnönü 

Türkiye Cmhurreisi 
Ankara 

-:ı'ı_ Öıel, azlık ve yabancı o. ınşasma aş anıyor 
. ~rırıd olduğu müşkülattan dolayı mem • 
~c a talebelerden ücret alı- Aydın, (Husus[) - Bilyilk Men- nun olmalc icabeder. Bu müşkülatm 

-.,,} Ucret talimatnamesi bil- deres havzasmda milyonlarca dö- d 

Thetis felaketi sebebiyle do. 
nanmanın maruz kaldığı ziyaldan 
dolayı gerek ekselanslarının ve 
gerekse TUrk milletinin taziyet 
terini bildiren nazikftne telgrafı • 

Taziye n•zdan dolayı peki ziyade minnet-

-...ıctirıc . d"l d' ğ · 1 1 t . neticeleri Japonya ile mihver ev -
den rıayet e ı me ı ı, ta e- nilm sahanm ııu arunasmı c:mın letleri arasında askeri bir ittifak o-

\ ıı.ı. f~la ücret alındığı görill. maksadiyle Iııklar köyünde yapıl- labilir. 

Ankara, 15 (A.A.) - Thetis tı:rım. 
denizaltı gemisi kazası münaıe- Altmcı Jorj 

~ diJt~ ~arif Vek~leti bu huıu· ması dilıUnUlen muazzam •u tut- Romada bir miilAkat ' t "'-tc alarak yeni bir talimat· ma beııdlnin sedde mmı bir ınil-
bıı:"'.zırl~gtır. Bu talimatna· yon yUz bin , Ura üzerinden ihale Roma. 16 (A.A. )- Kont Cia· 

1 ~Umlerıne göre: ed.llm.Jştlr. Bu kısmıdan eonrakl iş- no, Almanya aefiri Von Mac -
"' ,.., .. tU ı · tUdl rı ln id -J-d hUm kenıeni kabul etmi§tir. i h ou n husust okul idare. enn e e ç su areı:wı e 
~·~r derı yılı ba§ında yatılı, malı bir faaliyet gösterilmektedir. öğrenildiğine göre bu mlilakae 

Uılu" Yak b' · tikb ld al kıs esnasında antikomintern paktın 'ttttı • talebelerden alacakları m ır ıs a e ovanın t -
Ctı 'k tüdl i ı birllkt d ... kviyesi irin İtalya • Almanya U n nıı tarlannı gösterir mı e er Y e e su eposu .. ~ 

~ •tc hazırlıyacaklardır. ve kanal da ikmal edilerek Egenin ve Japonya arasınida yapılan mil-
' ~ Özel Türk o'ku11an reimi altm yatağı topraklarmda Türk zakerelt'rle Alman - Leh gerginli -
~bı1c' or:a okul talimatnamesi çifçi.sinin hakiki faydalanması te - ği meselesi mevzuu bahsolmuı-

ııı Cttıklerinden bu talimatna· m.1n edilecektir. tur. 

lecilere beyanatındn, alAkadar hükCı
metlerin Tienlsin vaziyeti hakkında 

erek Cindeki m~messiUeri :ve ge. 
ret. Pads, Londr.t "O VıışingtorıdakJ 

müm ec;silleri vnsıta"ii}le teması mu
h:ıfııza etmekle oldtıklarını bıldir· 
miştir. 

Çinde vaziyet 
Tokyo, ıs (A.A.) - Tientsin. 

den Japon telgraf ajansına gelen 
bir telıizde Tientsin'deki imtiyaz
lı İngiliz nuntakasına karşı yeni 
birtakım tedbirler alınacağı haber 

ıı takıit borcu hakkın.da dip- Pirlibey kanalı Amerika lAkayıt kalamaz 
~ t'lc tasdikname verilmiyece- Pirlibey sulama kanalı altı yüz Nevyork, ı6 (A.A.) - Bu sa. Bu telıizde Tientsin'deki Japon 
t ~ke~bit eden 79 uncu madde küsur bin liraya müteahhide ihale bahki gazeteler. Tientsin'in Japon makamatının fimdiki tedbirlerin 
~ Bıt alınma iti için 78 inci edilmiş ve müteahhidi gelerek işe ya tarafından abloka edilmesi kar matlup gayenin elde edilmesine 

veril:ne ktedir. 

a t tatbik edilecektir. başlamıştır. ıısmda Amerikanın lakayd kala- kifayet etmemesi halinde yeni bir 
~ Azlık ve yabancı okullar. Tosunlar kanala mıyacağını yazmaktadırlar. enerjik harekette bulunmağa ka-
~tbcden alınacak ücret okul Tosunlar, Burhaniye sulama ka- Nevyork Times gazetesi, diyor ru vermiş oldukları beyan edil· 
~tnazncleri hükümlerine göre nalının nokşan kalan hafriyatı ta.. ki: mektedir. Aynı haberlerde Tie.n-
tttiıı~r. Değiıme ancak Maarif mamlattmlmı~ ve bu sene bu kanal "Japonyanın Uzak Şarkta, Al· tsin meselesini haUedecek yegane 

ığ• • " . d 
~ ....._ ltlın karariyle olacaktır. üzerindeki tarlalara su verilmesi te. manyanın Avrupada'ki mıica e. çarenin mevzii müzakereler ol-
~ ttı l>arasız olarak okuta alına- min olunmuştur. Bu kanaldan 40 lesinin aynını takip etmekte oldu- mayıp İngilterenin Çine karıı ta-
tıl~bcye ayrıca okuLda karşı- bin dönüm arazi sulanacaktır. fu günden güne aşik!r bir surette kip etmekte olduğu ıiyaaetin ta· 

lıtıı k Uzere bedeni itlerde ça- Nazilli kanalı meydana . çıkmaktadır. Bu müca~ mamiylc yeniden gözden geçiril.. 
l'tıaları caiz değildir. B k d G . köyü 1 deleler, bır tek devletin teve11U mesi olduğu illve olunmaktadır. u ana a ar erenız a - ~ . . . . . . . .ı· v 

Oılh. tına kadar olan takriben 30,000 dö- ve haki~ıyetını temın ıçın .... ıger Aynı haberde mevzii hal ıuret-

leyli olan memur 
çocukları 

Ücret yeniden teabit 
edildi 

Leyli olarak tahsil eden memuı 
çocuklarının pansiyon ücretle. 
rin':len yapılacak tenzilat yeniden 
tesbit edilmif, okul idarelerine bil 
dirilmiştir. 

Pansiyonlarda tenzilata tlibi 
memur çocuklarından birinden zi
yadesi için hem memur tenzilatı , 

hem de kardcı tenzilatı yapılarak 

bu suretle birinci çocuğun taksi
tinden yalnız yüzde on, ikinci kar. 
deı çocuğun taksitinden memur 
tenzilatı ile birlikte y ilzde yirmi 
beş, üçüncü \fe daha ziyade kar· 
deşlerin taksitl~rinkien ise yine 
memur tenzilatı ile bir likte yüzde 
otuz tenzilat yapılacaktı r. 

Bu şekil önilinüz.deki ders yılı 

batından itibaren tatbik edilme~e 
batlanacaktır. 

ti ~ "'nluk imtihanına nüm sahayı sulamakta bulunan defvletlerı ortadan kaldırmağa ma leri devresinin maziye karışmış 
b"'." ternı·ye t l bel II 1 N · ıı· ı k l tu tur. b"tU · t• lı b' t ~~tı n a e er orsun.u _ azı ı su ama ana ı _ Ç b l l: h ve u n ım ıyaz ecnc ı mın a- ği yazısında §Öyle diyor: 

b~~at Yabancı ve azlık okulları nm geri kalan hafriyat ve in~aatı em er aynın eyana kaJarı meselesini esaslı surette "Uzun sürecek bir sinir harbi 
.".ltıı llaJnelerine göre imtihan. c a ' kmal edilmi<:tİr Ku'-·ucak kö - I.ondra, 15 (A. \.) - Çt>r.ıberlu . .-n hafö zamanının gelrr.i§ olduğu ne· bat1.lamıt1.tır. Tam bı'r kuvvet dar-geç 1

•• , '" • J • hugOn öAleden :;onr .ı e-.u:n ı.arna rıı. s ~ 
'iıtıt·h yaptıkları için olgun. ::uı: J ;:eçerek Kestel deresme ka - sınd:ı Ticntsin vaziyeti hakkında he- tice olarak kaydedilmektedir. besi ile Japonların iti bitirebilme· 
Lfll~ anma girecek tatebele - dar ola:l takriben 50.000 dönümlük yanalla bulunarak ezcümle demiştir Tiençin, lS (A.A.) - Domei leri ihtimali yoktur. Bu vaziyette, 

lK~~ 
DATIILJJE : 

* Alutürk köprü'>ünün orta Jmını. 
n:ı is:ıbel eden dört dubası do diin 
yerlerine konulmuş, böylece köprü _ 
nün dubal:ırı tıımamlanmıştır. Şim. 
di döşeme kısmı kalrıuştır. 

* Galata köprOsü, köpril allıııdan 
geçen elektrik k:ıhJosunun tamir! 
doloyıslle bugfin açılamamıştır. 

* Kuruçeşme kömür depolarının 
Dakırköye nakli diişünülmektedir. 
ll.4.RIÇ1'E : 

* Birkaç gilndenberi Macarfstanın 
her tarafında yallmııkta olan şiddelll 
yn~nıurlnr, köylerde mühim h:ısar 
lara sebebiyet vermiştir. Sular, dü~ 
gece Mıırkus tiyatrosunun parterin! 
istilil etmiştir. Seyircileri dışarı çı -
karnhilnıek için muvakkaten bir köp 
rü kurmak mechuriyeti lıAsı l olmuş~ 
lur. ' 

.,,. Almany:ı polis müdürü ile n<lll . 
ye nazır ı halen vazi(e ile Pr:ığd:ı hu .. 
lunmnkl:ıdırl:ır. Bununla herabcr, 
Bohernya ve l\fornvya him:ıye idare
sinin şimdiki stalfisündc t::clil.it ya. 
pıl:ıc:ıliı lıakkıncloki hnhcrkr Berlin 
de mülem:ıdiyen tekz_ip ed ılmektc • 
dir. 

* C:f!:,anct, Almnn:rn lıüyiık elçisi 
Von ?ılackenscni kohııl etmiştir. no. 
madn mesul mahfiller hu m 'H:'ı'rnt 

hokkındıı pek ketum dovra:ım:ık':ı -
dırlar. 

* Hlller in temmuz başlansıcıntln 
Brl·men<.le l 0.000 tonluk beşinci kru • 
\·azörOn denize indirllmesi münaı.e
bctile bir nutuk söylemesi muMc • 
meldi r. 

* Eski A rnsturyn Daşvckili Şuş -
nlg, firar elmiş olduğunn dair deve_ 
rnn eden şnylalnrn ra~mcn Yiynn:ı 

Gastapo'sunun merkezi olan Metro -
pol olclindo bıdunm:ıktnclır. Herika. 
sının her hacın muntazıımıın kendisi 
ni z.iynret .etmesine müsna<lc cdllınek 
tedlr. 

* Polonya ile Jngiltcre nr:ısmdnki 
maU görüşmeler, dun Londrnda b:::.,. 
lamıştır. 

* Fransnd:ı PnrHımentonun sosyo. 
list grupu, B. Dnlnclycnin derpiş t'~ .. 
mekte ollluğu askert hizmetin temdi. 
dine nlt projeleri tetkik ctıneğe kn • .. 
rıır vermiştir. 

* )[acarfstanda yeni mchusnn mcc 
}ic;l, eski re is YC eski Unşvekll n. 
Darnnyiyi reisliğe inlihnp etmişlir. 

* Ilerlin • Prns sürat kntnrı, Süde'ı 
memlcektinden k!iin Mlllclgrunf j .:; 

tnc;yonunu geçerken yoldıın ıkmış '" .. 
tır. 10 ölü ve llçfinün yar:ı.sı ağır o~ .. 
mak üzere de 20 )'arnlı ,·ardır. 'q.O. 
,·ogon denilmiştir. 

Denizbank erkanı 
arasındaki 

Bir ihtilaf ınahke
meye intikal etti 
Dcn izbank erkfinmdnn iki kişi 

arasında cereynn eden lıir va.lta 
adliyeye intikal etmi§tir. IIU.di!e 
şudur: 

~~l~t hık imtihanına yetişe • sahar.m da sulanması temin edilmi, ki: Ajnnsı tebliğ ediyor: yalnız ıurası unutulmamalıdır ki 
'ıı~ttl ve geç kaldıkları gö · t Pekinde aktolunan bir konfe- İddialara göre, Denizbank u \. 
~ "Vtilr • tır. Tokyodaki ngiliz büyük elçhl Slr Çinde mtlcadele eden bir Fransız. mum müdür muavinlerinden fen 

~ q 0t,.,_: Robert Craizle, Japonya hariciye na· ransta Japon makamatı İngiltere- İngiliz birliği ldeğil, fakat bir tn. .. 
hı- :ı:ıu idareleri fmtihanlan. lebeyl olgunluk imtihanı gUnle. zırı Arita nezdinde teşebbüste bulu. nin Mare,..l Şang.Kay-Çek lehin- heyeti mUdürü Harun bir lmç ny 
""-..ıı :ır- gili:ı: - Fransız • Amerikan birliği. di , · ~ " 

evveı tamamlayarak ta. rine yetiştireceklerdir. narıık Tienl51ndoki salllhiyettar Ja. deki hattı hareketini tamamile de· evvel Banka mUhcn ı::.ermu"n 

1 pon memuru tarafından yapılan ve dir. Şimdiki bUtUn gayretlerimiz Sermedi yanma rngt~ rm1r:ı, bir fao. 

k . .. • • ğiştirinceye kadar ablukaya de- J 1 k ı tl ı · t 11 ,.. 

t t meselenin mesul Çinlilerin Japon apon ann açı ça n ye er nı eş- rike. tesisatının b:ışka bir yere a S l Ucre ln l m.akıımlarına t.eslimi suretiyle h. nlle· va.ma karar vermittir. kil eden bir ara açrklıfına dilşme. · F- t. t 
ç Konferans aynı .zamanda tngil- nakli için emir vernıi3tır. i.lol\a 

').. dılemcyecdlnı YC ablokanın ınde- mektir.,. m Uhendis Sermct bu itin }:~un.. Ue t l b l ki lngiliı makamlarının çok daha terenin teklif edebileceği her tUr. Kerillis, Epoque gazete!irıde di ,.mey en a e e er geniş. hlr teşriki mesainin lslihsuline Hl muatavassıt tesviye tarzmı red· suz olduğunu söyliycrck ynpa • 

~ m:ıt uı huhı ndu#unu blldiren beyana- detmeğe karar vermiştir. yor ki: mıyııcağını bildirmia. ı:.ıı un ise 
'• tın tn7.J ınmun erlcbileceği ,·ehaınete "Japonların bu hareketi ile "burada &mir ,.c mc:ı l c! ·n be. "21 ·· • t•h ı ı k el Amoy, ıs (A.A.) - Amoy En- S .,,_.. k V u 1 m 1 an ara a 1 naca nazarı ikkatlnl. çe.kmlşlf r. Böyle bir trangın ıu os ovaya varışı :mı· nim. Cen c:nrir.ıi Y~!?· Ü ~ t:ı:afı-

' l 1 1 k l 1 d h ı.. ternasyonal mmtakasmın bulun- d b ' .. b t ·• l •\ta . a ep, mem e e ı~ız( e~ .. ~ a az a "" sın a ır munase e gormeme : na knr:§ma . ., demi~tir. r ul'a rı:?.ğ. 

~llıı ltıt Vekaleti tarafından fazla 1stanbulda olmak üzere tak kn.dar olm~_:ı·~n dıgcr _lıuyu.< devletler duğu Kulangşu adası etrafındaki imkansızdır. Gene §Unuda l;fü~ün- men mühendis Serme~ i~ı ~·t:>ma. 
11, 'n tertı 1 t • . d ö 1 't .. i i d •W• • . .. 1 kın de muhım sırası meseleler or- Japon ablokasmın bazı İngiliz ge. memek imkansızdı r ki Uzakııard: - f b . ..a·· .. H d 
'qlıı .... a §er n. e ıcesın. e.. ze sı ucret n verme ıgı ıçın oze ta~·a ko~·a"aktır. Ye Fransa ~e Ame- • s mış, en şu esı mll ur-..ı .:--.ı:ı a 

--u t ., ,, .. milen geçmeğe muvaffak oı1u- k' · f' kl · d Akd · d 

~\'~h.. • ~le~nın taksıt ucretl okul idareleri yüzde kırk nisbe. rlka hiikQmellerl sıkı teması muha- ta ı mıitte ı erın en · enız c bu memuru i:;inden azlc~tirmi§ • 
. "!_ ği ğundan, Japon deniz: makamatı bi .ı • • b. ı• w · d J te "~1 için ikmale bırakıl. tinde talebeyi kanaat ve sözlü im faza etmektedir. Rlr tıır&llan dıı r uenız ış ır ıgı va ı a amıyan tir. Blmdi m Uhenclis Sen:.~d ken. 

b ~ıı \t•bit edilmiştir. tlhanlara almıyarak ikmale bı • tnslltere hükCımeli bir tahkik komis- bu ablokayı daha ziya.de tiddet- Roma ve Berlin, hiç olmazsa Av- disin in haksız yer e işten çıkarıl. 
IJe lal.yet talebenin bllıtılzli. ralmııelardır. )'onu ve abloka~ın llzerine ~~dis 0 • lendirecek tedbirler almııtır. rupa milzakerelerinin kat'l dalti. dığını ve aylarc:ı ieslz k:ı.lmasına 

~bt 'laka.dar olmadığı i in bu Talimatname },UkUmlerine ö. lan vaziyeti Mkık etmektedır. Frana1z ıazetelerinin kalarında Tokyonun Uzak Şarkta· ıcbop olunar ak m nddt ve ma . 
~ tt>cukı ç . g .;,J;ı.\ du .\;ı;ı ııs nq\lw J!q 'rı:ıtaAA-.g · t 
~ara~ arın. lk~ale bırakıl • re bu talebeler imt~?ana a~ı~a.: rek, ,nnl3rı ilhe etmiştir: nc~rıy3 ı bir !darbe vurması için Japonya u. nevi zara:-n uğrnd:t(.=ıı Uerl silr. 

~,:l b\}t 8ÖzlU ımtıbanlara alm • caklar, fakat okul ucretlerını o. Vaziyet vahimdir. İttihazını kar1r- Pariı, ıs (A.A.) - Pietri, Jour zerinde tesir icra e~erdır: Fa- iııek suretile umum m ildiir mui. 
~Ur Un okullara tebliğ olun. deyinceye kadar kendilerine dip. ıa,ıtır11cıtğım>ı hattı hnr~ketfn ne gazetesinde, Tientıin'ldeki İngiliz kat ~okyonu"::,!T.lter~ tuttu- ~ lla~ı:n ale.]Nne dav..a. 
' lom& ve tal!ldikname ver ilmiye • ol:ı c:ığını şimdi söyleyemem. ve Franıız imtiy<71.ı mınta!:aıan. - ğ~ yoldan ~ilmesi i~in va. - DQ~ ~a adlı-·_ 

letJdkler.e nuar.an ~n celttir. Vaşington, 15 ..{A.A.l - Hull g::.ze-•La ablob mesel~ıne tahtıı c~~ kıt çek geç.miftj.r. / _go~ 
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~~~an ins~nları ~~~sı.nd~ : .32 f 

YAZAN: L. Busch 35 Yılmı vahş i le r arasında geçirm iş bir Alman seyyahı 
HABERiN TARiHi ROMANI: 28 Yazan: MlYlzaff e r MlYllh1Bttnn Bogazlarına kadar toprağa gömülmüş olan 
Cellô.t: Haşmetlii efendimiz 

insanların canlı bulunduğuna şüphe yoktu 

k 

Af roditinin boğulmasını 
irade buyurdular dedi 

- Evet! Toprağa diri diri gö. damlar?.. - Sonra da toprağa gömm.Uş-
mülmüşler! Baksana bazıları ıs· Hayır! Vakia bu toprağa diri ler! Bu ne zulüm yahu! 
tırabla başlarım oynatıyorlar! diri gömülmüş insanların yüzleri - Hakikaten müthiş işkence.. 

Filhakika boğazlarına kadar kanlı bir kırmızılıktaydı. Uzakta ler çekiyorlar zavallılar! .. fakat.. 
toprağa gömülmüş olan bu zaval· ateşlerin aydınlığında hakikaten Han.s homurdana homurdana 

~eUat aldığı emri yerine getir. 
~ için dar ve loş dehlizlerde yü_ 

lı._ en omuzuna bir elin değdiğini 
e· etu baktı bu ihtiyar ırezir Ra.-
11' l!t itU: 'cellida: 

ıı.· ~ ~yle acele nereye şltap e -

e ~ ..... Devletin hüka.nm iradesin yeri 
geUrmeğe. 

..... liangi iradeyi? 
ı ~ ..... liaşmetlu efendimiz A!rocliti • 

boğulmasını irade buyurdular. 
~ ..... 'Bu i5i biraz tehir eyle .. Hl -

hiddet sevkile verdiği bir emir-
• • 

12 Pişman olsa gerektir. Sonra bu 
~entn başına patlar.. Ben varıp 

11 ll:ı ile görU.,eyim .. 
l.~llat vezirin bu fik\.mi makul 

e· "ll1du ve: 

il ~' l!en burada bekliyorum diye • 
11 ~ boyun bilkUp durdu. 
l· "r •aşıt hakanın huzuruna girdi .. 
il ~dili bu defa dn ölil.mdcn kur -

U§ sayılırdı. 

* * * 713 senelerindcyiz. 
~~an, erleri bir araya toplan -

r ve Hakan Osmana hitaben: 
··ı:: 

• Y Gaz.!. Hii.n, elhamdUlillBlı 
~t~ne dUşman mağlfip ve mak . 

11 
t ~ Oldu. Şimden geru ev katı şeri-

1" ~ tazyi edip epsen oturmak ce-
~ ~~ 1 §Crifinizi reva değildir. Her 
~ ~~hiıe gazaya me§gul olmanız ma.. 
r ll~:e nıfinasiptir,, dediler. 
~ da: 

• ~: ()J Köse Mibalı davet ed~lhn. 
]l?ıı, ~. Her nereye derseniz vara -
~ıı. • dedi ve bunılan ~nr& Köse 
--::ı-ıa. bir tezkere yazıldı. 

' ~ 'l'izcek gelesin atlm se!erlmlz 
~lrılır. Cemi gazller mUheyya ol -

~~· Hemen sana muntazırız.,, 

ı ~ nu suretle Köse Mihal . H8.k~ 
'til'tııanın emrile derhal huzura ha • 

· ~et cttı. Bu tarih hlidiseshıi ta -
t\Jı Osnıant EncUmeni Osmanlı ta

,,1 llSerinden takip edelim: 
~Osman Bey bundan fevkallde 
~t hıuz olarak Mihal Beye ağır hl. 

1 lıtt t:iYdirdi. Bir knt da.ha mubah -
ııı Ve hürmet g5sterdi. Oğlunu hiz 
~tine aldı. İdaresindeki mahallin 
~ fıınetini uhdesinde ipka ile, bir 
t Cn.k Yerdi. Mihal Beye aancak 
~esi Sultan Selçu:klnin vaktile 
~ Hana göndermiş olduğu san 
%.a nazire gibiydi. Yani kendisinin 
~ llnıdar ve Köse Mihalin maiyeti 
~ertnden olduğunu gösterir bir 

, 
0 

ele icli. 
~ Zanıanm usum siya.setince ma
~ addolunan i§bu.muamcle Os. 
~ lJ.k fılemlnde ilk defa vaki olu-
1\lu 

~ Germiyan oğluna karşı 
'la llZ.'\ etmek Uzere oğullarm. -
~Orhan Beyi Saltikalp ile Kara. 
~ara, gönderdi. Bir oğlunu da 
~ c Bileclkte alıkoydu. Kendisi 
~ ltıınV'\ızluğa tayin ettiği Mihalm. 
'ita lctue Leblebic.ihisar tarafına 
\ l> eyıcdl. Leblebici tekfuru Os -
e ıı. liarun istikbaline çıklp dehalet 
~~?'ıt itant etmekle mansabında 
'

0
lundu ve ricası üzerine oğul -

~dan biri hizmeti Osmaniyeye 
ı. 

() 
>~ ?'adan sırasile Lefke, :Mekeçe, 
~ tidiJdi. Bu hisarların tekfurları 
~e Leblebici tekfuru gibi hareket 
'i' t'eJt dehalet ctmelerile aynı im • 
'tıı~~ lnazhar oldular, mansabla -
~~ipka kılındılar, mUlkleri de ha 

1 h n nıasun knldr. 
iııı! ı.ı Yeni fethedilen yerler hak • 
~ a IXıalumatJ külliyesi bulunan 
ı thsa Çavuşu, tekfurların itaati 

C"n olup tekrar Bizans impara -
~.tına nıUtabaatlan müsteb'ad ol 
~ 41hı1 ifade ırc "olmıya. cemaat ki 
i'~ lllilletlerlne rücu göstereler., 

4 lr.b~·o.nı rnül1'ı.hnzo. eyledi. Bunla. 
~ııı ~ndisiııc tefviziui ~tidn ettl. 

an liii.n: 

- Bu hukkamı tamamen mlllkle- meğe mecbur kalmıştı. Jrlarm henüz canlı ve hayatta. ol· kırmızıya boyanmış gibi görünü- küfürler savuruyordu. 
rindcn ve diyarı aslilerlnden mah - A!rodltl, bu işi vezir Raşidin mey duklarma şüphe yoktu. Fakat öm yorlardı. - Ne fakatı kaptan! 
rum bırakamam, ibka ederim. IA - dana getirdiğini <le yazmıştı. Vezir rümde bu manzara kadar insana Fakat bu boya değildi. Dedi. 
kin Samsa çawşun sözü dahi ihti - Raşit, yalnız Karaman oğullarından dehşet ve nefret veren bir man· Daha müthiş bir şeydi. Bütün - Bilhassa buna pek canım sıkıt 
yatı mutabıktır.,, değil, Ertuğrul oğullarından da kor zara görmedim. Toprağa gömü. tüylerim diken diken olmuş bir dı benim! 

Decli. kuyordu. O pekala biliyordu ki n - ıu bir halde bulunan ve inlemek- halde: - Niçin? 
Beyşehir suyunun Sakarya.ya hanların bu haşmet ve §evketleri te oldukları yüzlerinin, ağızlan· - Hans! diye mırıldandım. E· - Zira ormandan avladıklarını 

munsap olduğu mahalde Lefke mUl bir sabun köpUğti gibidir. Ya.km bir nm şeklinden anlaşılan bu biçare yi dikkat et! Bu boya değil.. . ~):ledi~leri bu adamların nas~.!, ne 
hakatmdan bir ufak hisarı Samsa istik.halde bu ~e bir nihayet verile. insanlar bu suretle en merhamet· _ Evet, evet .. boyaya bcnzemı- bıçım msanlar olduklarını gorme-
çavuşa temlik ettL Böylece Samsa cektir. Bittabi onun L~e de bu gel- sizcesine bir işkenceye maruz bı· yor! . miz, anlamamız kabil o1mıyacakl 
çavuş mUlahazai vakıasının fille mezeli. Bu tarihte hap.is cezası yok- rakılmış ibulunuyorlardı. Dehşetimden ,. ' teessürümden - Evet? ... 
çıkmaması için tekfurlarm harekil- tu. Eğer böyle bir mağinbiyet veya Hans gözleri önündeki man- birdenbire gözlerimi kapadım. - Halbukı ben onnanlardan a':" 
tma nezarete memur edilm1ş oldu. perl§anhk arrz olursa Raşidin de zaraya baktıktan sonra adeta göz Hans heyecanı~ sordu: !anan b~ ada~ların ~~sıl mahlQK .. 

Bundan sonra Osman HAn AkhL kellesi gidecekti. Bu itibarla Vezir !erine inanamıyormuş gibi dönüp _ 'Kaptan! Nen var, ne oluyor- lar oldugunu gonnek ıçın son dere-
sar tarafına hareket etti. Tekfuru Rnşit, Karaman oğullarmm tedibi - .. .. bakmağa başladı: sun? ce meraktayım! Şimdi ne yapaca. 
birkaç bin sUvari ile karşı çrkmakla n1 milteakip Ertuğrul oğullarmm da yu~:ıa dayanamryacağım! de· _ Hans! Bu adamların yüzleri- ğız? 
§iddetli bir harp vukubuldu. Tekfur yola getirilmesini istiyordu. w I di. nin derilerini soymuşlar! - Bunları neye merak ediyordun. 
mağlfiben kaleye çekileli. Kale ta.z. Olcaytoyu bu filtre sevketmege _ Aman Hans! Olan olmu~ _Ne diyorsun! kaptan? 
yik olundukta müdafaada sa.kat ka- muvaffak olmuştu. Bu fildrle idi ki bir kere .. Bizim yamyamları ısla· _ Evet! Yemin ederim ki aerl- - Çünkü bu adamların gorillerle 
tarak Karaçiş hisarına ka~ AkhL Afroditi idamdan kurtarmış, HMta- ha memur olmadığmıw bir defa lerini soymuşlar! ~şil_erin evlenme!erinden t~remi~ 
sar eyadil Osmaniyana geçip yağ • nın gazabmı Miraya çevirm.fşti. Na. daha hatırlatırım.! Müdahale et- _ Vay gaddar yamyamlar gonl ınsanlar oldugunu tahmın edı· 
ma olundu. sıl olsa Marya da gelecekti. Bizans meye kalkmak delilik olur! vay! yordum! 

Badehu Geyve üzerine varıldı. hUkUmdan Andrenilcos Paleologos F k t d 1 yüz!' • • _ Evet! Hakikaten görülme· - Goril insanlar mı' 
0·0manlılarm hareketini haber alan il 01 - a a a am ann ennı · 

.. e . cay~ arasında haml olan bu bo amı lar mı? Ne kadar kor- miş bir gaddarlık! derilerini yüz- - Evet! Yan hayvan, yan goril Geyve tekfuru kale;>i boşaltarak a
halisini alml§ Kurudere denilen ye. 
re tahşit eylemişit. Burası bir mUs
tahkem vacli olup sarp, mUruru im
k!nsız bir methalden başka geçicli 
yok idi. 

sıhnyet bır taraftan da Osmanlda • Y § .. , insanlar! .. 
rm tedibine Amil ve sebep teşkil kunç bir yüz almışlar zavallı a... muşler ..• 

Osmanlılar bu medhali zorladılar. 
Vadiye girdiler. Mevcut halkı kılıç _ 

tan geçirdiler. Geyve tevabünden 
(Tekirpmar) nam.ile maruf ve meş
hur kalenin de zaptı icap ediyordu. 
LA.kin mUlkiln mesallhi killllyesi 
cllıetl, bir aydanberl me§gulü harbı 
kital olan padiııahm merkezi hUkfi
mete avdetini i.ştil~P,?ı etmekle Te. 
kirpmarm teshiri .Aykutalp oğlu 

Kara Aliye brraıatarak ml!Vkfp Yc
nlşehre döndil. (1),, 

edecekti. Zaten vezir Raşit Olcay -
toyu daha şimdiden teheyyUç et -
meğe muvaffak olabiliyor ve sllAh 
olarak da Maryayı kullanıyordu. 

- Uç emlrl Osman, nlşanlmız 

Maryaya fena muamele etmiş biri. 
dir şevketlfım, diyordu. Karaman 
oğullarının ne nisbette tedibi icap 
ederse, Osmanm da o nisbette yola 
getirilmesi gerektir. 

Olcayto Gazandan da mağrur ve 
cebbar idi. Muhakeme etmeğo ıu -
zum görmeden haykırml§tı: 

- TAI!n etsinler! 
TAlAn etslnler, ama, neyi? Osman 

orduları öyle kolay kolay sntı yere 
Mehmet Hüdabende Karam.an o • getirilecek bir kuvvet değildi. Fil -

ğullarmm teclibi için Çoban Bey ku· hakika İlhanlar daha kuvvetli ve 
mandasında muazzam bir orduyu daha çoktular, ama, Osman kuvvet.. 
Anadoluya sevketmişti. Bu ordunun lerl de daha muallcm idiler. Hatt! 
maksadı pek malfım değildi. HattA Köse Mihalin dediği gibi, Moğollar 
Afroclitiden alman bir habere naza.. belki de vukubulacak bir harpte 
ran ordunun Karaman oğullarını mağltıp olup şevket ve saltanatlarr
tedibi milteakip Osman Ulkelerlne J ru bile kaybedebilirlerdi. Zaten Qs. 
doğru hareket edeceği de anlaşn1ı - mnn ordularmm maneviyatı çok 
yordu. kuvvetli bulunuyordu. 

HUnkiir Osman bu vaziyet karşı- ( Devamı var) 
smda icap eden tedbirleri almak L 
çin merkezi saltanat Yenişehre dön 

( .... 
t;:j lK~ 
ÇıLıN~I~ 
ÇıR"~' 
OLMU~ 
F.qt<.qT 1'1E 
ON,!\ NE 

()E 
USi.c\SIW,«\ 
YAP1~C~K ' 
j ~ Ç •Kl'llA· 

ıvı ı$Dı 
~ 

(1) Sayfa 609 - 610. 

Mütehassıs kimyagerler ta
rafından senelerdenberl tetkik 
ve tetebbil edilen ve bUtiln 
dilnyada. tesir ve faydası mu. 
him olan yeni bir 

KEŞiFTiR 
Püskürtmeye !Uzum yok. Yak
mak lüzumu hissetmez. Hiçbir 
zahmeti yok. 

Ynlruz odanızın ıre ya eıbı.,e 
dolabmızm herhangi bir köşe. 

rib eden GÜVELERİ kökünden 
yok eder. 

Yemek salonuna, yatak oda
sına, banyo odasına, mutfağa, 

aptesanelere koyacak olursa. 
um. 

Sinek • Sivri Sinek 
ve bütün ha§aratı uzaklaştırdı
ğı gibi fena kokulan da izale 
eder. 

sine asılması klfidir.,. Sıı.ri hastalıklar mikroplarmı 
Sizin başka bir meşgaleniz taşıyan haşarattan korunmak 

olmadan ASEPTA tableti ''azi- için E'VtNtztN, APARTIMA
fesini kendi görür. NINJZIN içine bir veyn birkaç 

Kürkleri, elbiseleri, çama- ASEPTA tableti asmak kfıfi_ 
şırlan, halıları, ve aalre;>i tah_ dir. 

Eczanelerde ve büyük bakkaliye mağa1.alarmda sablır. 
Şark !spenciyari Laboratuvarı. İstanbul. 

-Acaip şey! 
lfans ilk defa kendisine. bahsetti· 

ğim bu me..~eyi duyunca hayrete 
düşmüştü. 

- Demek bu toprağa gömülen· 
!er tam insan değil! dire mırılda· 

myordu. Şu halde pek telaşa mahal 
yok, desene! Bunlar insan değil! 

- Nasıl insan değil, Hans! Gör. 
müyor musun ki kafalarının şekille 
ri tamamile insan kafasının şeldi! 

- Evet! insan kafası! 
- Yüzleri de insan yüzüne benzi· 

yor! 
- Fakat derileri yüzüldüğü için 

bu pek anla~ılamıyor, kaptan! Aca· 
ba yüzleri de hakikaten insan yil4 
zü mü, değil mi? Bunu tahmin ka• 
bil değil ki ! 

- !nsan! lnsan!.. Bu muhakkaK 
Hans! .• 

Hans: 
- Evet, beni de pek meraka dil.ı 

şürüyorsun, kaptan! dedi. Acaba 
bu mahlOkların vücutları da ne bi· 
çim? Hakikaten insan mı, gori! mi" 
dirler? 

Bazutolar reisi Patharanın Nan'" 
Huta ziyafetleri için ormandan aV"" 
ladıklannı söylediği ve gorillerle 
münasebeti o1duklarına lrntiyen §ÜP. 
he etmediğim bu insanların böyle 
derileri soyulup tanınmıyacak bir 
hale konmuş olmaları hakikaten be.. 
ni son derece meyus etmişti. 

Reis Patharayr görüyordwn. 
Boğazlarına kadar toprağu gömüln 
adamların ba~ucunda ve ateşlerin 

etrafındaki dönen Bazutalann or· 
tasında topraklaı:dan Yücuda geti· 
rilmiş olan yüksekçe bir tümseğin 

üzerinde ayakta duruyordu. Fakat 
halinden fena halde sarhoş olduğu 
anlaşılıyordu. Arada sırada yum
ruklarını gö~rsüne vura vura, yabani 
bir sevinçle alabildiğine h;lykınyor
du. Bu adamın bize herhangi bir 
suretle faydalı olamıyacağmı görü. 
yorduk. Binaenaleyh topr:oğa gö
mülerek işkence edilen bu zaYallı 
orman adamları hakkında malfırnııt 
alabilmek için Baharangomın tek· 
rar görünmesini beflem<>kten başka 
çare yoktu . 

1 Iar.s benim yeisi mi görünce der
hal tabancasına sanld1: 

- Kaptan! dedi. Neyıe c.ının sı
kılıyor? lstcrsen §U hunhar herifle. 
ri çil yavrusu gibi datrıtn·crelim! 

- Hayır, Hans!.. Ne olacağını, 
ne yapacaklarını ta111amile görelim. 
Bu daha i)•i olur! 

- Ay! )'oksa bu herifler o za· 
vallı toprağa gömü~ü kurb:ınlanna 
da dah:ı:!:t mı iskence yapacaklar 
elersin? 

- Zarmederim ! 
(Devamı ırar} 
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Bununla beraber, Bayan Çu perdeyi açtı ve 

kızma hiddetle: 
- A.merikadayken bizim iUıhlardan korkma

makta haklıydın, Ma.J.i, dedi. Fakat mademki bu
giln burada yaşıyorsun, onların hakimiyeti altın
dasın demektir. 

Sonra, tekrar sert bir hareketle perdeyi kapa.. 
clı ve tahtrcvanı taşıyan adamlara yola koyulma
larını söyledi. 

Mom, biraz sonra kapalı tahtrevanmın içinde 
dtişiinceler arasında kaybolm~tu. Kolec arkadaş

ları onu şimdi bu halde görseler kimbllir ne der. 
lerdi ! Geçen haziranda, diplomaların dağıtıldığı 

gUn, arkadaşları onun etrafını ~lardI. 

- Allaha ısmarladık, Molll ! - Bize mektub yaz.. 
mayı unutma... - Dünya seyahatine çıkarsam 

ıeni gelir görürüm .•• 
Molll de: 
- Memnun olurum, demlşt1. Yalnız, evvelden 

haber ver ... 
Herhalde evlerinden utanmıyacaktı, Kolecde

ki dershaneler de onların bu eski evlerindeki odıL 
lard!Ul pek geniş şeyler değildi. Onların bu evleri 
ltllelerinin birçok neslini bilyütmüş bir evdi. Her. 
halde Molli'nin arkadaşalrı evi, gen.iş damı ve kıv
rık damı, budannu,, bodur ağaçlı, taş döşeli avlu
ları, avlulardaki etrafı çiçek çevrili havuzlarıyla, 
evi çok orijinal bulacaklardı. 

Molll onlara görnıiyecekleri aeylerden hiç bah
ıBelmem, diye dilşünUyor ve kendl kendine gUlüm.. 
1!1Uyordu. Eski toprak maltızlı mutfaktan, hizmet. 
çilcrden, hizmetçilerin kir pas içindeki çocuklarnı
CJan ve sayısız sineklerden hiç ba.hsetmiyecektl ! 

Esasen o hiç mutfağa uğramazdı. Bunlar hlz
ınetçilerin işiydi. Hizmetçiler de her işi yaparlar~ 
ör. Fakat Molli Uç a.sırlrk hayata mukavemet et. 
miş, ve ilAnlhaye de dayanacak gibi görünen bu 
~ki evi nekadar seviyordu! Bununla beraber, ev .. 
tiekl derin sllkfın ve sessizliğin hazan onu hiddet
Iendirdiğl de olurdu. 

Molli birçok defa fııl~, babMI acı acı eöyle 
eikayet ediyordu: 

- Şimdi hiçbir aeytn ömrll yok! tnean nere. 
de, ecdadmm zaman.mda olduğu gwi asrrlarca da. 
yanabilecek diye bir ev yaptnıı.bilsin! Bir iUıı Ja, 
ponlar gelir ... 

Babası b6yle söyledikçe !loll1 korkuyordu. 
Fakat onun bu korkusu ancak bir an devam eder, 
geçerdi. Çilnktl. daha çok ktiçUk yaştanberi bu kor
kunun tekrarlanmasına alışmıştI. Çocuklar sokak .. 
larda kavga ederlerken biribirlerlııe: 

- Kara cUceler gelsin de seni alsm gatüralln 
inşallah! diye bağırırlardı. Yine aynı uekilde ağız.. 
larmdan eksilt olmayan bir tehdit de ıuydu: 

- Kaplan yamaçta iner, ıen1 yer, görilrsUn ! 
Japonlarla Kaplan! Japonlar Molllnin çocuk.. 

ken dinlediği masallarda.ki cUcelerdl. Kaplan 
da bu masallardaki dev. Bllyüdilğü zaman ise, bu 
iki korkunç mahlük onun için sadece birer masal 
kahramanı olarak kalmıştı. 

Esasen kollejden tanıdı#ı bir Japon km var-
~ı. Çiyo, hakikaten, ellti.ılnenJn masallarındaki cU .. 
~ler gibi kısa boylu, esmer, hattA çirkin denebL 
lecek bir kızdı. Molli ile bu kız bir tUrlU ahbap ola. 
~amışlardı, fa.kat d~man da değillerdi, hayır! Blı 
,çok Amerikalı kızlar Çiyoya karvı bir sevgi göst& 
tlyorlardı. 

Kaplan'a gelince; Molli bunun çok bahsedilen 
fa.kat hiç görülmeyen bir haydut reisi olduğunu bi
liyordu. 

Hükumet kanun çıkardığı gilndenberi artık hiç 
bir yerde haydut görülmüyor diyorlardı. Ama doğ_ 
ru muydu acaba? 

:Molli penceredeki kaim perdede mahsus açıl • 
mış küçük dört köşe delikten dışarı baktL Ah, 

babası Şangbaya gidip yerleşmelerine razı olsa ne 
l)'i olurdu! Merkezi teshlıı usulil ile ısıtılan bir ev
leri, yeni tarz mobilyaları olacaktı! Şanghayda 

ahali A.merikadaki gibi eğlencesini biliyordu. 

Bu meseleyi ne zaman aças babı;sı sade: 
- Ben şimdiye kadar burada yaşadım, derdi. 
Sanki bu da cevap mı! Bir kere de şöyle ilave 

etmişti: 

- Merak etme kIZtrrl, yakında evleneceksin. 
Kocana söylersin, seni Şanghaya götUrUr. İhtiyar, 
yerimden kalkamaz bir adammı. Şanghaya gidip de 
ne yapacağım? 

Babası hep ona evlenmekten bahsediyordu. 
Halbuki Molli bunun likırdısmı bile işitmek iste
miyordu. 

'Babam beni evlendirmek istiyor, diye düşll _ 
nüyordu. Madem öyle, neye gönderdi Amerikaya ?., 

Bunu bir gün babasına da sormuştu. İhtiyar, 
dllşüncell düşilnceli başını salla.mı~: 

- Bunda hiç bir maksadım yoktu, demişti. 

Bakalrm Yeni DUnyada nasıl yaşıyorlar, bunu 6ğ. 
renmek her halde faydalı olur diye düşündüm de. 
Bana tayyarelerden bahsetaene bakayım. Demek 
uçurtma gibi havaya çıkıyor ha? 

Kızı ona saatlarca Amerikadan bahsederdi. 
Fakat kendl kendine: 

"Bundan bir şey çıkmıyor ki, diyordu. Anlat -
tıklarım, kendial için yeni ve meraklı şeyler oldu
ğu için, hoşuna gidiyor. Demek ben tiniversiteden 
o diplomaları Hindista.nm cenubundaki kllçUk bir 
limana gelip babam olan flıtlyar ve ş~ko bir ada.. 
mm gönlUnü eğlendirmek için almışım!., 

Bu aırada. tahtıreva.n alçalmış ve birdenbire 

nrsılarµ yere koıunuvtu. Orhlde perdeyt açµ, 
Mouı yere ayak basar basmaz a.ıın esını gördU. Ka. 
dm tahtırevanmdan ondan evvel llımi3 ve hiç yok•· 
tan e1nlrlenml§ bağırıyordu: 

- Orhide, kızım! Şey nerede? ... Ha, burda.y -
mış ! Mendlllm nerede? Ha kolumdaymış 1 MaJi, 
kızmı, bak rahip bize doğııı geliyor. 

Kurııunl ctibbesl rüzg!rda savrula sa.vnıla bir 
rahip geliyordu. Molll hiç sevmezdi bu rahipleri. 
"Adamın gözlerindeki ihtiras, ağzındaki zalim insan 
hallni görmUyormu acaba annem?,, diye dUşUnU • 
yordu, "Koca koca ıılş elleri nasıl titriyor!,, 

Bununla beraber, annesinin selAmladığı rahibi 
o da selA.mladı. Rahip, saf ve zengin bir kadm ken
disini ziyarete geldiği için memnundu, ağzı kulak
le.rma varıyordu, 

Rahip aldı onları mabede doğııı götürdü. MoL 
ll, mağrur ve mlltekebbir bir halde annesinin ar. 
kasmdan gidiyordu. !ıa.hlara verecekleri hediyel~ 
ri taşı:yan hamallar da arkadan, Oriıidenln neza • 
retl altında geliyorlardı. Mabede gelen bu kalaba.. 
lığın etrafına bliyük bir alaka. ve merakla dilenciler 
toplanıyor, yanlarına yaklaşmak için biribirlerini 
itip kakıyorlardı. 

'(Devamı var) 

Hellis, aramıroa fark var. Ben 
intihar etmek niyetinde değilim . ., 
diye düşündü. 

Kitap önünde olduğu halde oku· 
yordu. Şakaları atıyor, gecenin 
sessizliğinde kalbinin çarpmasını 

duyar gibi oluyordu. Endişeden zi· 
yade sabırsızlıktan heyecanlıydı. 

On dakika böyle bekledikten son
ra biran yerinden fırlamak istedi. 
Hayır! Beklemeliydi. Kendinden e· 
mindi. Tehlikeden korkmuyordu. 
Tabancalı bir müteamzla karşılaş. 
sa elindeki kitabı kuvvetle onun su· 
ratına fırlatarak birkaç saniye kaza· 
nabilir ve kendisini kurtarırdı. Ga
fil avlarunıyacaktı. 
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l' XIX liselere istinat ediyor. FaraziY 

Komiser arkadaşlarına döndü:- nizi benim düşündüklerimle m 
- Bu kadım götürünüz. yese ederiz. 
- Peki efendim. - Sizin de bir faraziyeniz var 
Şapsü öne geçti. Taylfer kadına mek? 

önüne geçmesini işaret etti. Apartı· - Evet. Katilin hakiki ismi 
mandan çıktılar. Ayak sesleri git· Luiz Pişo olmadığını, saçları 
tikç~ uzaklaştı ve nihayet kaybol· hakikatte sarı değil siyah olduğ 
du. sc:nıyorum. Fakat maalesef k 

Hellis ile komiser yalnız kaldılar. ni tanımıyorum. 
Komiser: Vak.tile Tulonda bir evrak hı 

- Size birkaç sual sormak istiyo· lığma karı~rnış bir kadına dair . 
rum. Bunu tabii bulursunuz sanı· gün malümat aldun d.IDa kayınbı 
rnn. derinizin casuslukid me;gul olın 

- Tabit efendim. ğmı temin ettiğinize göre bu rn 
- Dolambaçlı yollardan yürümi- mata fazla güvenemem! BUJlll 

yerek maksadımı açıkça ifade ede beraber ... 
Fakat polisler onun kadar sabırlı ceğim. Sizin, Mongardm ve Parso. - Bununla beraber? 

olacaklar mıydı? Rahatsız olan nun kim olduğunuzu biliyorum. - Bununla beraber kör değil 
ı. 

yerlerinde yorgunlukla kımıldanıp Hellis gülümsedi: Biraz evvel sütçü kadının şaP1' 
biraz gürültü yapsalar katil geldiği \ düşt\4~ü zaman sağ kulağının. ~r 
yoldan kaçar, o zaman onu teşeb- - Kimmişim? sında ve tam saç bitiminde ırı. 
büsüne bile girişmediği bir katil fiili - Biribirimize oyun etmeğe çalış· ben dikkatimi çekti. Bahsett' 
ile itham mümkün olamazdı. mıyahm. Siz de bir politika ajanı, Tulonlu kadının bugün koPY~. 

yani açıkçası casussunuz. aldığım eşkfilinde de gene bO 
Komiser Tülliye ile arkadaşları - Yanlış 1 bir ben olduğu yazılıdır. Garip te 

hadiseyi sessizce seyretmeği kabul Hellis, sözüne inanılmrycrca-

etmişlerdi ama pek uzun zaman bek ~ını bildiği halde ink~r etmeğe ka· düf değil mi? · ı 
lemezlerdi. Vazg...,.tikleri anda da · t' K · T··ı· - Mirey Estev ... Parmak ız 

~:. rar vermış ı. omıser u ıyeye ve· fotoğraflan ve ölçüler sayesinde 
Hellisin pl!nı altüst . olurdu. Ç.Ok rilecek hesabı yoktu. Komiser omuz 
bekliyecek miydi? Yoksa aldanmış. silkti. iki kadmm bir tele şahıs ol~pe~ 
mıydı? Hayır! Biraz evvel yavac:ra N 1 · t · B . sal"ı...· dığı anlaşılacak. Bence Mır 

'S':S - ası ıs ersenız. enım cıuı. . Pi . k ciındlt' 
bir kapının kapandığını duyduğun· yetim hudutlarda durur. Fransa da- tev ve Luız şo aynı a '.

1 dan emindi. Biraz daha beklemesi bilinde faaliyet göstermediğiniz Şimdi ben bazı faraziyeler 1 

lazımdı. müddetçe sizi itham etmek hakkı· süreyim: Zannıma göre MireY 
Hele şükür! hafif bir ses işitti. na malik değilim. Bununla beraber tev Tulonda sütçülük yapnııY 

Yemelc odasının koridora bakan ka· zabıtaya yaptığınız yardımın sam)· - Bravo, M. Kampell lyi 
pısı açılmıştı. Dikkati Hellis elini mi ve menfaat düşüncesinden uzak min ettiniz. Evet Mirey Tu1° 
kaldırarak polislere hazır olmaları- olup olmadığını öğrenmek isterim. sütçü değildi. Bahriye erkanı.bar 
ru işaret etti. - Hiçbir menfaat kaygum yok. yesinin dosya dairesinde meJJlılr 
Başını hafifçe yemek odasile bil· - Mukabilinde hiçbir şey iste. Babası 1914 de cephede öl~ 

yük salonu birleşiren sağ tarafında. miyor musunuz? annesi kaybolmuştu. Mireyi Jll3 .. t 
ki kapıya doğru çevirdi. Bu vaziyet - Hayır, istemiyorum. Solive isminde bir halası bil~~ 
te kapının tokmağını görüyordu. - Mükemmel! Kayınbiraderiniz ve bahriye dairesindelci me111UI' 
Tokmağın yava~ yavas döndüiünü ~nwı. biı:~ Q).du~~~ijraf Ptı - ı- ı.....ı.-- ı,...ı..ıu. . 
farkettt. Başını çevirdi. 1çeride kim ediyor musunuz? Maalesef kız çok hoppa idi:. 
senin yürüdüğünü duymadı, fakat - Yanılıyorsunuz. Kayınbirade- yil7.den iğrenç bir tuzağa dii;tü· 
hissetti. Duvarda bir gölge büyü· rimin iradı vardı ve yaşamak için Bilmem bunları size ne diye a!l 
dü, bir el havaya kalktı. aynca çalışmağa mecbur değildi. tıyorum. Bütün bu tafsil!tı 1934' 

Bir hamlede odanm ortasına frr· - Yani size sual sormamın fay- seneleri gazete koleksiyonları 
ladı. Ayni zamanda küçük salonda dasız olacağını mı anlatmak istiyo- bulabilirsiniz. "Mavi dosya bırst 
bir iskemle devrildi; polisler de gör- rum. ğı,. zamanında çok gürültü k0 ~ 
müşler, koşuyorlardı. - Evet. mıştı. Maamafih gazeteler her , 

Fötr şapkalı, kendisine büyük - Size teşekkür ederek gitmekten yazmazlar, değil mi M. Kafl'I 
gelen gri bir pardesü giymiş ufak te- başka yapacak işim kalmadı öyle Bari mim kütüphanedeki gaıe 
fek bir adam salondaydı. Hellis, mü mi? Yanılan sizsiniz. Olüler konuş· koleksiyonları tamam mı? 
teamzın incecik bileğine yapışarak mazlar, fakat biraz evvel sizi öldür. Hellis gülümsiyerek cevap \'er 
ku~tle sıktı, bir cisim halı üzeri· meğe teşebbüs eden kadın söyliye· _ Tamam, hiçbir eksiği yok·. 
ne düştü. Şapsü ile Taylfer de koşa- cektir. Onu isticvap edeceğim. Ne Komiser, o zamana kadarki~ 
rak ~üteamzı ellerinden tuttular. dersiniz? cı tavrını bırakarak bird~n 

Mücadele sırasında şapkası dü· - Ben de onun söyliyeceğine ka· ciddileşip: 
1 şünce müteamzrn san ve uzun saç- niim. tııe bana sual sormak ister· - Beni dinleyin M. KamJJC ı; 

lan alnına döküldü. Pardesüsünün seniz ben size ancak bazı faraziye.. di. Sizi sempatik buluyorum· f~3 
önil aç.ılınca beyaz önlüğü meydana ler bildirmekten başka bir şey ya- Mongard ve Parsonun F.ra~sa il'I 
çıktı. pamam. Şahadet telfı.kki etmemeniz faaliyetlerinde sizin de ıştıral< · 

Hellis~ şartiie size bu faraziyeleri anlata· olduğunu öğrenirsem vazifeı:n. e 
- Siie Parson ile Mongardm yun. F..<\bul ediyor musunuz? derhal istintak hakimine teslılll 

katili olan sütçü kız Lui.z Piııoyu - Kabul ediyorum. Sanırnn ki mektir. 
takdim ederim dedi. faraziyeleriniz bazı vakialara ve M- \ 

- Annenizin ölümünden sonra bu ka. 
(!ar acı bir vatiyette kalaca~ hiçbir 
zaman düşünmemiştim. Ç.ocukluğumun 

en tatlı günlerini beraber geçirdiğim ar 
kadaşımın bu sıkıntılı halini bilseydim ... 

MASAL ÇO~CUKLARI 
-Size,hatta kendime beni böyle t;:ıfll 

annem oldu Necdet Bey.Zavallı k~d;ıı 
ni öyle şimartır, öyle şımartırdı kt. l'. 

sağlığında sıkıntının, ıstırabın ad:ıi 
taplarda okur, fakat manasını bil.ın 

Behirenin ıstırabla gerilen yüzünde ant 
bir isyan ifadesi dolaştı; başı şahane bir 
gururla do~du: 

- Necdet bey, dedi, annemin ölümün· 
aen duyduğum acıya iştirakinizi anlıyo· 
rum. Bu ıstırab için bana acımanıza da 
ses çıkarmıyoru,çünkü bu manada ha· 
kikaten acmmağa layıkım. Fakat bugün
kü halim için teessürünüzü yersiz bulu
yorum. Hayatta herkes çalışır. Biraz da· 
ha fazla refah içinde yaşamak, boş vakit 
!erimi faydalı surette geçirmek için, ça· 
hıımakta, bac:kalarmm işlerine emek ver_ 
mekte hazin bir mana göremiyorum. Baş· 
kalannın bunu hazin bulmalarını ve bu 
yüzden bana acıma'.arını asla istemem. 
Bilhassa bu acuna hislerini, mazimi iyi 
bilen, eski bir çocukluk arkadaşımın wz· 
lerinde ve bakışlannda bulursam çok ü· 
zülürüm. 

Necdet biraz evvelki ifadesini derhal 
Cleğiştirdi : 

- Korkarım ki maksadnm iyi anlata· 
madun, Behire hannn. Demin yanda br 
raktırdığınız cümlenin ifade etmek istedi· 

HABER'IN AŞK VE HiS ROMANI • 1 

Nakleden: MUZAFFER ESEN 
ği düşünceyi müsaade edinizde tamamlı
yayım. Sizi burada yalnız görünce çocuk
ltık ve ilk gençlik hatıralanmın arasına 

giren Behirenin ışıklı yüzünü dü~ündüm. 
Askeri tıbbiyeye girdiğim günler, mcktc· 
bin yatakhanelerinde geçen uzun gece!cr, 
sonsuz•koridorlarda bazan mağmum, fa
kat ekı:;eriya neşeli dolaşan arkadaş grup
ları tekrar gözlerimin öminde canlandı. 

Bu arkadaş grup1annm dc~işmiyen ko. 
nu)ma mevzularından birisi de aşk hika· 
yeteri idi. Orada her talebenin dudakla· 
rında dolaşan bir isim vardı, hemen hep· 
si ufak tefek Mdiselerle dolu birer mace
ra geçirmişlerdi. içlerinde bir eski zaman 
destanı gibi anlatıldıkça uz:ıyan bir a<• 
masalının kahramanı olanlar da vardı. 

Bugün aradan seneler geçti. Fakat bir ha. 
tıra şimdi olmuş gibi gözlerimin önünde. 
dir: 

Bir tatil günüydü. Akşam üzeri melde-

be dönerken size uğradım. Siz de Adaya 
gidiyordunuz. Köprüye kadar beraber 
inmiştik. Orada siz Ada vapuruna bindi· 
niz. Ben de Haydarpaşa vapuruna .. 

lşte o günün akşamıydı. Yatakhaneye 
girerken çok sevdiğim bir arkadaş kolu
ma girdi ve kulağıma fısıldadı: "Doğrusu 
bunu senden umrn~zdım Necdet..., Şaş· 

km şa~km yüzüne baktım. O boyuna sö
züne devam ediyordu: "Ben senden h iç 
bir şey gizlemiyorum. Halbuki sen, bugü
ne kadar sevgiline dair bana hiçbir ~ey 
söylemedin.,, "Hangi sevgili,, suali du· 
daklanmdan do!cülünce "şimdi de anla· 
mamazhğa gelm2 Allah aşkına. Bugün A
d:ı i3kcle3inde be:-aber dola5tığınız l~ız., 

cü.mlesile karşı:aştım. Bilmem niçin bir_ 
denbire arkadaşımın kolundan sıyrıldım. 
Bütün kuvvetimle çenesine bir yumruk 
ealladım. Zavallı çocuk yere dOştü. Kal· 
kınca üzerime atılmak, mukabele etmek 

istedi. Arkadaşlar ayırdılar. Çavuş dahi· 
liye zabitine haber verdi. Ve o hafta çar· 
şamba günü vukuat curnalmda ilk defa 
olarak ismim okundu: "Üçüncü sınıftan 
3-12 Necdet efendi. .. Yatakhanede arka
daşile kavga ettiğinden üç haf tabaşı izin. 
siz.,1 Bunu niçin yapmıştzm biliyor mu
sunuz? Siz, fakir bir aile çocuğu olan kil· 
çül( ~ecdetin nazannda yeti:zilmiyecek 
kadar yül{sek bir mevki sahibi elan mu· 
kaddes varlıktınız.. Sizden her insandan 
bahsedildiği gibi bahsedilemeroi. İsmini
zi adımla yanyana getirmek bir küstah. 
lık olurdu. O gün zavallı arkadaşımı bu 
küstahlığı için c~zalandırmıştım. Aradan 
seneler geçti .. Fakat sizi daima ayni uf
kun üzerinde gördüm. Şimdi başkaları gi
bi 1stırab çeken, üzülen, maddi işleri dü· 
şüncn Behirenin karşısında içten gelen 
teessilrümü tutamadım .. Bu teessürü an· 
latırken de." ı 

I 

• ·11 i> 
Behire hafifçe içini çekti. Maz111\ırll 

günlerini hatırlarken bir taraf tan 15 
.. 

çekiyor, bir taraftan da gözünün ört~ıJ. 
uyanan mesut hayallerle oyalanIY0 

daıgı 
Birkaç saniye sonra g~nç ~z .. el ) ·· 

düşüncesinden uyandı. Şımdi ~ ere 
zjrd~ yeisini ve ümitsizliğini gost tıi 
tt!k bir iz bile kalmaınış~ı. -~~ş:.~3<1~ 
yaz :,.ağmurundan sonrakı gokyüZU. 
parlal~tı. Kc:ti ve azimldr bir sesle. . 

ded1 

-- Maziyi unutalım, Necdet beY· \~ 
IIa!in aı:ı dakikalarında geçm~in ~~t. 
terinden saadet dilenmek doğrU .... d ,.,, ... .. 
Şimdi herşey değişti artık .. B~tı tediP 
f ımdakiler niçin düşüncclenmı keŞ tir 

erıne ge 
de ben istemeden arzularımı "I ~ 
miyorlar .. , diye içlenen eski şımarık ,,ef 
değilim. Sizi temin ederim Necdet 1~11J: 
l nsan yalnız kalın~~ ~ayatla ~aıa:ııf 
için icap~~~~Jıyı çok çabuk ( 
y_or. r -... \ ,. 

:<DefalDI .,.r '~ 



mm 
l:sl\liliR Mağazalarının 1 

ttığı kostüm ve pardesüler, 
S Cl?lsatsiz bir biçimdir. 
ağ lam 

Şık 
liaı· Ucuz 

il A B E R - Akpm Po.tıul 

MAZON MEYVA 
ll&zonsızlık, Dlfldnllk, bulantı 

gaz, sancı, mJde 

bomkluğu, banak ataleti iNKIBAZ karaciğer 

Sarılık, safra 

u 

ve 
. thazırda piyasamızın er; 

~·~ çeşitleri, her yerden u 
fıYat ve müsait şartlar!; 

$<1tJJmaktadrr. 

bütün M 1 D E, B A R S A K bozukluklarında kullanınız. H O R O Z markasına dikkat. Son 
derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan daha çabuk, daha 

kolay, daha kat'i bir tesir İcra eder. Yalnız toptan ıabf yeri . Mazon ve Boton ecza deposu. 

f--------~~~~~--~--------~~--~--~-------Y-.e_n_i_P __ o_st_a_n_e_a_r_k_a_ı_ı_N_o_._3_1 __ 1_s_ta_n_h_u_l~-----~~~~~~~------------------~~ 
i~aç. el işi ve makine kalfası ile makine 

dıker erkek ve kadın terzi aranıyor: 
l 

e k- Tophanede 2. No. lu dikim evi için saraç el i§i ve ma-
~ , al!ası ve aynca makine ile elbise diker erkek ve kadın 

.]ey_te~ . p~rpiry~J1arı ve Limanları . 
· İŞietme . Umum .· idaresi ilanları · 

alnıacaktır. 
: - Yaş ve askerlik nazarı dikkate alınmıyacaktır. 

~o - Ücret haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnühal ve 
~ lşı kağıuarile birlikte hemen dikim evi müdürlüğüne mu. 

Yolcu katarlarında ızdihamı önlemek ve yolculuğ'4!1 daha 
müsait şartlar altında yapılmasını temin etmek maksadile 15-6 
-939 tarihinden itibaren Ankara - Haydarpaşa - Ankara a. 
rasında işleyen 1 ve 2 No. lı Anadolu ekspres katarlarile 3 ve 
1 No. lı sürat karatlarındaki birinci ve ikinci sınıf arabalarda 
mevcut yer adedi nisbetinde bilet satılması mukarrerdir. 

~· (5) (4000) 

Cuma 
ııı 19,05 Müzik (UvertUr 

.15 ·ru • 
, ~O rk mUztğl (İnce saz he. 
~e ·00 Memleket saat ayarı, a. 

"1ı Plllletcoroıojl babcrlcrl, 20,Hı 
l fikıar • R . 20,20 Türk mUzJ 

~;;- Şe\•ki bey • U§,ak şarkı • 
,, lla.zar kıl, 2 - Tamburi Fa 

' \Jf~ • 
' ıı_ .. alt §arkı Nl"ln nalendesln 
~ın • " . 

~ltı &eUtn Ziya • U§~ak şarkı • 
~ tın söğüdün altı da.ima, ' -
' Uru • Söyieyln gtlne§e, 5 -

't Pe~revı, 6 - Nazım Şehnaz 
:tıaı -

"1 la<! • Didem yllzUne mızır, 7 -
' e • Şehnu şarkı • Etmedin 
~ ihya, 8 - Santur taksimi. 
,,

12 
&ettın Ziya • Şehnaz oarkı • 

-ıııı :ırıdım bem aldattım, 10 -
; Şehnaz ıarkı • Ey dilberi ı~. 

~() 1·00 KODU§mll, 21,111 Müzik 
~. 1. 0rl<eatrasJ Şef : Hasan Fe 
«ıar) • • 
~ · l - M. Gllnka Rustan 

lla UvertUrU. 2 - Cl~ude De. 
'&~r~npres midi d'un fnune, 3 -

12. R:ıdio Paris: Moz:ırt, R:ıvf'J. 
ODA 1\IUSlKtsr YE KOXSEnr.ım 

7.30 fierlin <Uzun el.): Strnus .. 
tıın p:ırcalıır. 

10.50 Torino grupu: Trirol:ır. 
tt. Str~shurg: Org. 
11.20 nerlin (Uzun rf.): Triyo. 
11.40 Hilversurn 1: Piynno. 
'l.40 Hih·cnııın 2: Kemnn, plyanu 
HAFİF '.\ıtJSfJ\f \'E OPERETLER 

7.:lO Prag: llnfif musiki. 
ls.20 

8.30 
!1.15 
!l.30 
9.30 

9.~o 

9.30 
'0.30 

Budapl'şle · Çiı;nn orkestr:ıı-;ı. 

l\lokholm: Rnılyo orkt'slr:ıc;,ı 
nerlin: Operet . 
Kolonyn: Orkestra, keman. 
lfomlııırg: ı:aık musikl!li vr 
hafif parçalar. 

Lille: Slüd~·ocJa operet. 
Renne: Offenhnclı'ın opereti 
Ror .,ı J.ıruım: Musikili komt• 
ıli. 

10.50 Napoli grupu: Slrauss Ttıls
lnrı. 

l 1.30 nir~·ok Alman ist:ı:-.yonl :ı rı 

Harir musiki. 

Bu katarlarla seyahat etmek isteyen yolcular beher birinci 
sınıf yer için 25 kuruı,ı ve beher ikinci sınıf yer için 20 Kr. te. 
diye etmek şartile: 

A) Ankarada Haydarpaşa arasında ve mütekabil her gün sey 
rüsefer eden 1 ve 2 No. lu Anadolu sürat katarı: 

B) Pazar, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri Ankaradan ha. 
reket eden 3 No. lu sürat katarı: 

C) Pazar, Sah, Perşembe ve Cumartesi günleri Haydarpa. 
şadan hareket eden 4 No. lu sürat katarı: 

İçin Ankara ve Haydarpaşa mebde garları ile Polatlı, Es. 
ki§ehir, Karaköy, Bilecik, Arifiye ve İzmit mutavassıt istasyon· 
!ardan yer kuponu temin edeceklerdir. 

Yer h.-uponlarının satış mahalleri ve zamanlan: 
1 - Ankara garı 
A) 3 No lu katar için katarın hareket saatinden 24 saat 

evvel ve 1 No. lı Anadolu katan için katarm hareket edeceği 
günün saat 8 inden itibaren. 

2 - Haydarpaşa gan. 
A) 4 No. 1u sürat katarı ile 2 No. lu Anadolu sürat katarı 

için hareket saatinden 24 saat evvel; 
3 - Polatlı istasyonu: 
Bu katarların Ankara ve Eski§ehirden hareketlerinden sonra, 
4 - Eskişehir garı: 

Polatlı ve Karaköyden hareketlerinden sonra, 
5 _; Karaköy ista.syonu: 
Eskinehir ve Bilecikten hareketlerinden sonra; 
6 - Bilecik istasyonu: · 

~Y • Asya çöl'erinrle, f - N 
ııı • l<orsakov, Capplcclo Ea 12. 

. :!'> 
Pra~: '.\tnrtin11 pro1ıromı. 

Eskişehir ve Arüiyeden hareketlerinden sonra; 
7 - Arifi ye istasyonu: 

!\ ~.13 konu,ma 22,80 mUzlk 
{) t~ıı , kabnre ve aalre • Pl. l 
bı... llJans ha berleri, zlr:ınt, e~ 
Q~I • 

ırıy0 a.t, kambiyo • nukut borsa. 
~ ;ı. 23 20 MUT.Ik (Cazbant 

•v5 - 24 Yannkl program, 

·n.~.,9 c · 
.an~ umarte:a 
~·-arotiram, 13,3:1 Türk müziği 

".-ra~aban pep-evl, 2 - Dede el. 
D şarkı • GllzUmdcn gön 

11 g;tıı:ııyor, 3 - Sadettin Kay. 
• 'l'tta • 
i taban 'arkı • Gecemiz kap 
;; Artakl • KUrdlll hlcazkAr 

,;.,. e.,e ile geçen ömrUmU, il --.rer 
ı, 6 §arkı • Batan gün kana ben 

t~r; Bedriye Hoı:gör • Muhay. 
~ U • GUneş doğdu damlara, 

1erıııeket saat ayarı, ajıı.ns ve 
~ 1~1 lınbcr~rl, 14,10 - l:S,30 

ı:ı aııgık program Pi. ı, 18,30 
ta~ lS,35 Milzik (Mcteodllcr . 
?:~/'> ~Uztk ( KUçU:ı orkestra 
tııı p A.şkın ı, 1 - Humphrles 

1 \'c ı:ıu tHaz.Ln serenat), 2 
~ 1nvano (Serenadı, 3 - Mo. 

• ; lapanyoJ dwıııı, • - Ralpt 
<t • Grfzinge bir daha gitme. 

~r...'li), IS - Paul Llncke Kap. 
'"'t • ttı. ), 19,111 Türk mQzlğl (Fa. 

' ), 20,00 Memleket saat aya. 
~eo:e meteoroloji haberleri, 

(SU PIAklar • R. 20,111 Türk 
l'tı ~. ı>e§rev ve aaz aeme.!Jıi), 
~ ıxıtızığt, ı - SalAhattln 

• 1~ farkı • Hasta kalbim. 
t} • 2 - Suphl Ziya • Hlcaı 

' Un gece yeslle, a - bhal· 
~ '~11.!eyııı ıarkı • Baygın su 

t~tı SadelUn Kaynak • HUaey, 
ttırı;11Cöl'e3tn mı geldi. l5 - HU 

( • M~ıı me§ell, 20,60 ko. 
, ~ 1><>11Uka hAdlaelerll, 21,0: 

·bı <it.O() Hatlalık posta kutuın· 
llerdel, 22,80 Mllzik (Dann 

~ l>ı.), 23,(J() Son ajans haber 
lıo t, esham tahvflAt. kambiyo 
t l'aaaı (t'yat), 23,20 M'Uzlk 
~ • Pi.), 23,ô5 - 2f Yarmk' 

~~~cı R,.~yol;-rdan 
o?·"ılnı\1' Parcnlar 
ı~;arn 1'ıirl:lue saııtl ıi:er/111 
· erı ~onra/d saat olarak ııuil 

OııeJ\ı\ l.A R \'E SENFONi 

~. l:'Jxsımr.Ent 
Ilı P~li Rrupu: "llalnyık hn
f)~ (Pergolcsl). 
~u lr.r,,: ''Faust" (Gounod). 
"' dınc~te: "l.ohenıırln" (Yıı 
1-e~) lkinrl perde. 
l>a 1>7.lr,: Hn)·dn ,.,~. 
'1~'"1s C'PTT) : Sıılnt. Sal!ns ves 
ıı:nıh: 9 uncu senfoni (Beel. 
laı "'en). 
l<.o~klıoım: Keman konçertOIU 

0tıı_a: Orkestra '!e piyano. 

Pl'ı'ES, KONFERANS \'E 
KO!'.'U~'.\tAI.AR 

·O. Bcrl in (Uzun d.) : Piyes. 
•o ... I~yrcı kulesi: \lersailles'teki 

... -oMdntadsi~r tiyatrosundan nıı ., 
len Hcke festh·:ı!i. 

l.SGlT.tZf.E HA\'ADlS 
1.16, 8.18 Rom:ı 1; 9.15, 11.15 Ko 

">nv:ı; 9.15, 11.20 IIıımburs; 111\loc, 
ova; 11.50 Bu<l11pcşte. 

DA~S MUStKtSI 
1.15 Napoli grupu, Brnlislıı,·a: 

t 1.40 I.onclr:ı (N.); 11.45 Pnris (P . 
r.T.); 12.10 Londra (R.); 12.15 Ro. 
na ve Torino ıırupları. 

VAR\'ETE \'E •"AIURELEI'\ 
7. II:ımhurg: \'aryete konc;crl. 
i.10 Istokholın: K:ıhnre . 
!l.15 Lonrlr:ı CR.l: Gillmı• ~aati. 
ıı . :ııı Evfc>l lrnlcc;i : H11rirn fon!t'1İ<;İ. 
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Bilecik ve lzmitten hareketlerinden sonra: · 
8 - lzmit istasyonu: ', 
Haydarpaşa ve Arifiyeden hareketlerinden sonra~ 
~e lffipofilan satacaktar.-~~~....--r'.'-...,..,,.."=""'""----~ 

Mutavusıt iatuyonlar kendi emirlerinde kalacak eerbest 
yer nisbetinde yer kuponu satılabilecektir. 

. Yolcuların aldıktan yer kuponlarını gidecekleri mahallere 
ve kondüktörler tarafından toplanıncaya kadar muhafaza et. 
me1eri lazımdır. 

1 ve 2 No. lu Anadolu sürat katarlarmdaki bütün birinci ve 
ikinci sınıf yerlerin evvelden kapatılması zaruridir. Yer kupo. 
nu almamış olan yolcular bu katarlarla seyahat edemezler. 

3 ve 4 No. lu katarlarda yer kuponu almıyan yolcular bu 
katarlarda bulunan serbest arabaya binebilirler. Yer kuponu al. 
maksızın No. lu yerleri işgal eden yolcular işgal ettikleri yerle. 
ri terketmeye mecburdurlar. 

Bu mevzu hakkında Ankara ve Haydarpaşa. ~arlarmın is. 

JOZEF BALSAMO 

- Teırifinizi hangi mes'ud 
tesadüfe borçlu bulunduğumu 

anlayabilir miyim mösyö?. 

Baronun, ondan böyle bahset· 
mesi, Jilbere kartı hiddet fÖ6ter. 
meai kendisiyle delikanlı arasın· 
da şiddetli bir kızgınlık veya 
kuvvetli bir nefret bulunduğunu 
gösteriyordu. 

- Mösyö la baron, fırtına at· 
lan ürküttüğü için gemi azıya 
cılmışlardı, az kaldı araba parça 
parça olacaktı. Sürücüler.den bi · 
ri attan düşerek yobda kaldı, di
ğeri koşumlarını koparan bir atı 
zaptedemiyerek onunla beraber 
kayboldu. Biz de yolun ortasın· 
da sürücüsüz kaldık .. O sıra.:la 

tesadüf ettiğim bir delikanlı si
zin misafirperverliğinizi anlattı 

ve bana §&tonun yolunu göster· 
cii. 

Baron dö Taverney manalı bir 
tavırla sözlerine devam etti: 

- Ne ise ... Artık içeriye bu
yurunuz mösyö .. 

Yolcu nezaketle cevap verdi: ' 
- Müsaade b-:ıyurunuz da 

için~e kıymetli bir çok §eyler bu· 
lunan arabamı münaaip bir yere 
yerleştireyim .. 

Ev sahibi, bağırarak uşağına 
Baron ·dö Taverney, böyle va. emretti: 

kitsiz bir misafiri evine getirmek - Labri, mösyönün arabas.ınx 
ki;stahlrğını irtikap eden terbi· ambarın altına götür, orası da 
yesizi görebilmek için elindeki pek müaait değilse de bahçenin 
şamdanı biraz yukarı kaldırıp ışı- or;tasında durmaktan iyi.dir. 
ğın dairesini büyülttü ise de Sonra misafire döndü: 
ortada kim:::eyi göremediğinden - Hayvanlara gelince, o baş· 
hiç olmazsa ismini öğrenmek a'r- ka bir mesele .. Onların burada 
zusiyle so11du: yem bulacaklarına kefalet eki!· 

- Size şatonun yolunu göste. mem. Onlar sizin malınız olma-
ren, beni sizinle teşerrüfe yar· yıp posta hayvanı oldukla:-mdan 
dım eden gencin ismini biliyor aç kalıp kalmamaları size ait 
musunuz?. bir it .değildir. 

- Evet mösy8, ıannederlm, - Mösyö, zannettiğim gibi 
bu gencin iami Jilberdi. eğer ıizi futa rahat9ız ediyor-

Baron hiddetle söylendi : aam.... • 
- Jilber hal.. Onun böyle Baron, g&terifli bir nezaket• 

bir şeye bile yarayacağına emin le misafirin eösünü keserek: 
değildim. BUdala Jf.Jbcr! File- - O!- Bumı teylemelıc nte., 

aof JiH>ert .. / - ' . mlyoımrı, tizin beni ı•• ete. 

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Bayan Müyesser Uçan Sonun 24657 hesap No. sile Sartldı~ı 

nuzdan aldığı (250) liraya karşı birinci derecede ipotek edip va_ 

desinde borcunu vermediğinden hak.kında yapılan takip üzerine 
3202 No. lu kanunun 46 ıncı ma.ddesinin matufu 40 mcı maddesine 
göre .satılması icap eden Galatada Yolcuzadc Bcdrettin mahallesi. 
nin iskender Yolcuzade, İskender sokağında eski 61 yeni 45 kapı 

No. 1ı cıdası ve müşterek duvarı olan kagir dükkanın tamamı bir 

buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kay. 
dına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen (100) lira 
pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mek· 
tubu .da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri 
ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. 
Aıttırma şartnamesi 30 • 6 - 39 tarihinden itibaren tetkik etmek 
isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. 
Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dos
yasında var.dır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek 
satılığa çıkarılan gayri menkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve 
itibar olunur. Birinci arttırma 31·7 • 39 tarihine müsa.dif pazartesi 
günü Cağaloğlunıda kain sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar ya. 

prlacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedeli.-ı 
tercihan alınması icap eden gayri menkul mükellefiyetile sandr'k 
alacağını tamamen geçmiş olması Şarttır. Aksi takdirde son arttl• 
ranın taahhüdü baki kalmak şartile 15 • 8 - 39 tarihine müsadif 

salı günü ayni mahalde ve ayni saatta son arttırması yapılacaktır. 
Bu artırma-da gayri menkul en çok arttıranm üstünde bırakıla

caktır. Hakları tapu sicilleriyle sabit olnuyan alakadarlÜ ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususiyle faiz ve mesarife sair 
iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı milsbite

lerile beraber dairemize bildirmei eri lazımdır. Bu suretle haklarnu 
bildirmemi§ olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satı§ 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla mallımat al· 
mak isteyenlerin 938 - 1357 doS}'a numarasile sandığımız hukuk 
itleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

.... ** 
Emniyet Sandığı; sandıktan alınan gayri menkulü ipotek gös-

termek isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin 
nısfını tcçaviiz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç 
vermek suretiyle kolaylık göstermektedirler. (2308) 

tihbarat bürolarında daha mufassal rnallımat alınabilir. 
Umum! istirahatin ve herkesçe matlftp intizamın temini 

ıçin sayın halkımızın istasyon ve katar memurlarının tavsiyele. 
rine uymalarını ve tahsis edilip kuponları verilen yerlerden baş. 
ka yerlere oturmamalannı ve herhangi bir hoşnutsuzluk vuku. 
unda dileklerini istasyon ve katar memurları yanında bulunan 
şikayet defterlerine yazmalarını ehemmiyetle rica ederim. (4023) 

UMUMIMVDVR 
*** 

D. D.1123 numaralı tarife 15. 6. 1939 tarihinden itibaren Turan 
istasyonundan yapılacak nakliyata idareye veya eşhasa ait sarnıçlı va.. 
gonlarla nakledilecek mayiata da t~mil edilmiştir. 

Fazla tafsilat için istasronlara müracaat edilmesi (2350) (4286)] 
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Jilber korkak 
pıya yaklaşarak 

bir kere vurdu: 
Yolcu: 

bir tavırla ka· 
titreyen elleriJe 

- Kapryı böyle çalarsan kimse 
duymaz, daha kuvvetli vur, de· 
di. 

- Mesuliyeti üzerinize alır 

mısınız?. 

- Korkma, ben buradayım. 
Jilber korkuyu ve tereddiJ~ü 

bırakarak çıngırak ipine daha 
kuvvetle asıldı, o kadar kuvvet. 
le çekti ki, çıngırağın çıkardığı 

gUrilltil ta uzaklardan duyula
bilirdi. 

Yolcu: 
- Eğer sizin baron bunu işit. 

mediyse mutlaka sağırdır, .dedi. 
- lıte Mahon bağnyor .• 

- Mahon! Baronun <d0$tu 
Riıliyöye ait bir hatırayı anmak 
için bu köpeğe Mahon ismi ver. 
miş demek .. 

-Ne söylediğinizi bir türlü 
anlamıyorum. 

- Mahon, mareşalin en son 
kazandığı muzafferiyetin yeri
dir. 

Delikanlı tekrar hayretle ce· 
vap verdi: 

-Ne yapayım? ttiraf ettim 
ya .. Bir şey bilmiyorum .. 

Bu ırrada bir ayak teal IJidil· 

~l. Yolcu: 

.- Nlb&J.et ~, aiye 

söylendi. 
Gelen ihtiyar Labriydi.. 
O sırada kapı açıldı. Faliat 

yalnız Jilbere kapıyı açtığını 

zanneden ihtiyar hizmetçi, ora
da yolcuyu ve onun garip şekilli 
arabasını görünce tekrar kapıyı 
kapamak istedi. 

Yolcu buna meydan vermelden 
hemen söze başladı: 

- Affedersiniz dostum, biz 
yalnış gelmedik.. Aradığımız 

yer burasıdır. Yüzümüze kar§ı 

kapıyı kapamak pek te münasip 
olmaz sanırım 

İhtiyar hizmetçi: 
- Beklenmiyen bir misafirin 

geldiğini mösyö lö Barona her 
halde haber vermeliyim ki.. .. 

Diye cevap verdi. Fakat yol
cu onu susturdu: 

- Emin olun ki barona haber 
vermeğe değmez. Her türlü me· 
suliyeti üzerime ben alıyorum ... 
Yolunu kaybetmiş, fırtına ve 
yağmurdan sırsxldam olmuş yor
gun bir misafiri kovmak insani. 
yete yakışmaz. İşittiğime röre 
bu civarda pek güzel pnp çı· 

karmıı? Sen ne deraln?. 
İhtiyar hizmetçi yolcunun bu 

sualine cevap vermekten ı:lyadc 
kapıy ı kapayabilmek çareelni 
düşünllyordL 

Fakat yolcu, her ne 9UJ"etle o• 

lunııa obun içeri ctunefe bt'fY.· 



·--- KAT ----· 

Grlpin kutularının Uzerlne resimde gördüğUnilz şekil· 

de kabartma pullar ilave edilmiştir. Her yerde israrla pullu 
kutulan isteyiniz. -................................. .. 

VAK 1 T 
<Cep KütüplrDaınıesn 

No.. Yuu n Tllrkceye çeTirenln adı Sayıfa Krş. 
1 Kader (Volterden), Asım Uı 208 15 
2 Olimplyad oyunlan Vildan Atlr 120 ıo 

.S Kılerans Terras esran (Galopin'den) G. V. 304 20 
( Yugoslavya seyahat notlan Asım Us 112 ıo 
5 Sark Ekspresinde cinayet ,(Christle'den) V. G. 31i0 20 
6 Etrilsk Vazosu ,(Prosper Meirme'den) Haydnr Rirnt 64 20 
1 Her memlekette birkaç gün (Muhtelif müelliflcrden) 

Ahmet Ekrem 352 20 
8 Son korsan ,(Fon Lfiknerde' den) Fethi Kardeş 376 20 
9 Kaf'kns hiklyelerl (Ka:ı:bek'ten) Niyazi Ahmet 120 10 

10 Son EhlisaHp muharebeleri ,( Kolllns'ten) Ahmet Ekrem 276 20 
U Futbol kaideleri Nü.zhet Abbas 40 10 

. inhisarlar_ U. Müdürltiğü~den ·: . · 
I - Şartnamesi mucibince 75.000 adet 100 kiloluk üzüm çuvalı 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
II - Mul•ammen bedeli 31500, muvakkat teminat parası 2362.50 

liradır. 

III - Eksiltme 19-VI-939 pazartesi günü saat 12,30 da Kaba. 
taşta Levazım ve Mubayaat Subes!ndeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartnameler her giin Levazım Şubesi veznesile tzmir ve An
kara 'aaşmüdürlüklerinden "157,, kuruş :roıık:\bilinde alınabilir. ... ,.. .. 

V - Münakasaya gireceklerin mühürlü teklif mektuplarını % 

7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihth«ı 
edecek kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar mcz. 
1'(lr Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(3838) 
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yen karar vermiı olduğundan 

ihtiyarın biltün gayreti fayda 
vermedi. Atlar ve araba içeriye 
almarak kapı kapabldı. Artık ih
tiyar hizmetçi Labri, bu i~i baro· 
na haber vermekten baş.ka çare 
kalmadığını görerek şatoya doğ
ru koşuyor ve : 

- Nikol Legey! Nikol Le
gey 1 diye bağrryordu. 

Yolcu sük\1netle şatoya doğru 
ihtiyarın arkasından ilerlemek
te devam ederek: 

- Bu Nikol Legey kimdir? di
ye sordu: 

Jilber: 
- Matmazel Andrenin oda 

hizmetçisi, diye cevap verdi.. 
İhtiyar hizmetçi Labrinin 

yaygarası, acı acı bağırması üze
rine ağaçlar arasın.dan, elinde bir 
şamdan, dilber bir kız çıktı. 

Bu dilber kız, Nikol Legeydi: 
- Ne oluyorsun Labri? Bü

tün bu yaygara ne? diye sordu. 
İhtiyar gene bağırdı: 

- Çabuk Nikol, çabuk baro
na haber ver, fırtınaya tutulan 
bir yolcu gelmiş, bu gece şatoda 
misafir kalmak istiyor. 

Genç kız ihtiyarın bu sözlerini 
işidir işitmez geri dönerek şa

toya girdi. 
Barona haber verileceğine ve 

birden.b!re yabancı bir misafiri 
kal"§ısmda görmek gibi baronu 

rahatsız edeceli bir vaziyete 
meydan kalmxyacağma emin olan 
Labri sevindi, rahat bir nefes al
dı. 

O sırada şat()nun kapısı açıldı, 
Mermer merdivenlerin üst ba
şında görünen bir ihtiyar, misa
firperverliğe yakışmryan bir 
tarzda söylendi: 

- Bir yolcu mu gelmiş? O 
da kimmiş? Başkasının evine ge
lindiği zaman insan, hiç olmazsa 
ismini haber verir. 

Yolcu itidalini kaybetmiye
rek ihtiyar uşağa sordu: 

- Bu ihtiyar, şatonun sahiJi 
olan baron mudur?. 

Labri hiddetle cevap verdi : 
- Evet mösyö.. Ne dediğini 

duydunuz ya?. 
- İsmimi soruyor değil mi?. 
- Evet mösyö, ben isminizi 

sormağı unutmuştum. Şimdi ne 
cevap vereyim? 

Yolcu: 
- Baron Jozcf Balsamo diye 

haber ver, belki ismim ve ünva
mm efendinin hiddetini te9ki:ı 

eder. 
İhtiyar hizmetçi, misafirin bu 

büyük Unvanından dolayı biraz 
cesaret alarak, misafirin baron 
Jozcf Balsamo olduğunu efendi· 
sine söyledi: 

Baron dö Taverney homurda. 
narak: , . -

H A B E""R - J\Xşalll l"'OSt~ 16 HAZIRAN -19 

NE. DEN 
Şekerli, limonlu ve meynlı olup HASAN meyva özünün 

maliktir. Şampanya ıibi lezzetli olup mide rahatsızlık 
lıdır. 

Bütün mütehassıs diş t~bibleri 

Diş macununu tavsiye ediyorlar? ÇUnkU: 

Dişleri beyazlatır. Diş etlerini 
kuvvetlendirir. Dişlerin çürü

mesine mani olur. Ağız 
kokularını defeder. 

Sabah, öğle ve akşam her ye
mekten sonra günde 3 defa 

dislerinizi fırçalayınız. 

iştahsızlık - Hazıms 
Şişkinlik - Bulantı • 
Sancı - Mide bozukl 
Dil - Barsak atala 
inkıbaz - Sıkıntı - S 

Muhtelif sergilerclcn 
18 diploınn, 2 ı altın 

mnı:lalya. 

kazımmı,tır. Ve bütün mide ve barıu rahatsızlıklarma karşı 

RADİ"OUXt 
Da.ima kullanınız, HASA oz 

kulramnız 
Mide için her yemekten ıonra 1 • 2 tatlı ka§ığı yanm bard 

içinde ve müabil için her ıabab veya ıece yatarken aç karnına 

çorba kaşığı yanm bardak ıu içinde köpürterek içmelidir. fi 
MEYVA öZO Avrupa ve bilhassa lngiliz meyva tu%1 

daha yükıek olduğu kat'iyetle sabittir. Buna rağmen AvrupA 

n özlerinden bet misli daha ucuzd'.lr. HASAN MEYVA öZU 

bir türlü olup şekersizdir ve çok köpürür. 

o 

Kitab~ 
tercüme külliya\\ 

Samara 
21 Hükümdar millet 
22 Yeni ilmi zihniyet 

üçüncü 
Kuru, 

50 
75 

23 Mevcudu kalmadı 
24 04.aUn iktısadi işleri 
25 Cumhuriyet 

•• 
60 
50 

26 Tercümena reli 100 
27 Değişişler 75 
28 Laokon 30 

serı 

29 Kapitallun buhranı 
30 Slambo 

Bu serinin fintı 6.15' kU~~ 
Hepsini alanlara. % 20 IS 
yapılır. Kalan 4.92 kuruştıll 

ak ınute kuruşu peşin almar oı 

ai ayda birer lira ödennıe1' 
Uc taksite bağlanır. -------·-A GARAN 
SA ÇLA Rı\ 

JOZEF BAL:5AMO 47 

- Öyle ise peki 1 Mademki 
kapıdan girip buraya kadar gel
miştir, içeri buyursunlar.. Bu
yurunuz mösyö?. dedi. 

Yolcu bu davet üzerine he
men ileriye doğru yürüdü, ka
pının önündeki merdivenin alt 
başına varınca, Jilberin orada o
lup olmadığını görmek için arka
sına <lörıüp baktı, fakat delikan
lı gözden kaybolmuştu. 

-S
BARON TAVERNEY 

Jozef Balsamo, baronun fakir
liğine dair evvelce Jilberden ma
lümat almış ve şatoda servete 
ait bir şey göremeyeceğini ev
velden düşünmüş ise de bu evin 
gerek büyüklüğü ve gerek tez· 
yinat ve mefruşat cihetinden, 
zannından lda fazla düşkün ol
duğunu görerek baronun fakir
liğin son derecesine düşmüş ol
duğunu büsbütün anladı. 

Şato ismi verilen bu yer iki 
tarafın.da birer kulesi bulunan 
dört köşe bir kattan ibaret ade
ta bir çiftlik binası idi. 

Fakat binanın pek te çirkin 
olmadığı dikkatle bakılınca anla
şılıyordu. 

iki kulenin arasına tesadüf e· 
den cephede yanyana altı ve 
kuleler.de Usüste ikişer, yani 
eeman on penceresi olan bu bi
n3nın önUndeki oldukça geni~ 

ta~ merdiveni basamakları yer' 
!erinden oynanuş ve birbirinl:ien 
ayrılmış olduğundan aralrklardı 

bazı otlar bitmeğe başlamış idi. 
Misafirin, ev sahibinin bek· 

!etliği iç kapıya varmadan evvel., 
gözüne çarpan bu sefalet man
zarasr idi. 

Baror.. ı.1ö Taverney gecelik 
elbisesile, elinde ~ir şamdan ' 
olduğu halde kapının önünde 
misafiri bekliyordu. 

Kısa boylu, zayıf vücutlu, par. 
lak g ö z 1 ü , yüksek alın

lı altmış beş y a ş 1 a r ı n d a , 
bulunan bu ihtiyarın başında es· 
ki delik !deşik bir başlık bulu
nuyor ve ı:linde pek \emiz olma
ch~ı ren&inden anlaşılan bir pe'.i 
kir tutuyordu. Çünkü baron ye· 
meğe oturmak üzere iken misafi· 
rin ~eldiğini haber alarak oraya 
kcşmuştu. 

•Yüzünde bütün hoşnutsuzluğu 
belli oluyordu. Filhahika neza• 
ket icabı, tanımadığı misafire 
güler yüz göstermeğe çalışıyor. 
ıdu ise de, lüzumsuz bir ziyaretin 
uyandırdığı hiddet alametleri de 
yüzün.de görülüyordu. 

Bu iki hissin çarpışması, ha· 
ronun yüzünü gayet çirkin bir 
hale getiriyoı{;iu, 

Baron dö Taverney, memnu:t 
olmadığını gösterir bir tavırl:ı 

söylendi : ı 

- .• re 
saç boyaları saçların tabıı 1ı-
lerini iade eder. Ter ve b~t p 

d . c:ı 1 
makla çıkmaz, aım:ı ~ ·li 
lır. Kumral ye siyah reni' 

hi saç boyalarıdır. 

l.NG1L1Z KANZ~ 
ECZAl\TES! (}f, 

~ 1 REl'OGI.U - ısrAN!J 
~--· ı Dr. iRFAN KAVRt.sı 

, RöNTGEN MOTEf1AStb9ıı 
Türbe, Bozkurd gıraa cırt 

ki. :glod J' 

1 
si karşısında es 5o!I 

Öğtcdet1 ı sokak N~. 8. 10. 
ra 3 ten 7 ye kadar. 


