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il 

iyençin'deki Sovyet ·konso
ıoshane$i Japon kıtaları 
tarafından işgal olundu 

~· t 
\ Cumhurreisi 

Mısır Hariciye 
Nazırını kabul etti 

Dost nazırla Hariciye Vekilimiz ara- · 
smda görüşmeler başladı; akşam 
Ustu Yalovadan ayrllarak Pendige 
gelecekler ve o~d~n ~n~araya ha· 
ket edecekler 

•• 1 • fcıı.,, l 

1"t>eıt a eylıtarı Çinlilnin lu.ıroljJlı il4ıift1,i1A.,W:• ;;a;;;;--,..,.. 1'.,,,,.. ı..a. • 11ıÜlllll111 lilif1'nVi4a 7ii1Jifilararı41ıı 

Sovyet Rusya Japonyayt protesto etti 
Japon sahillerinin 

Mısır hariciye nazırı, dün Galata 1ı1ıtımın"da~ c Vali Lf41fi Kırdaila 

Ogilf ere, Çin SUlanna harp gemileri gönderip B~ş vil~ye1İf!1İzde· !~;i,;:!~7~.:;?:: ~!,?~·ı:~:::: 
gollndermemek hususunda yarın karar verecek kı_elektrık şırket- . Ya~ova iskelesinde ~Hariciy~ Ve- havası içinde. ~e.çen bu mUIAkalt& 

1 • t ı d killınız ŞUkrU Saracoglu ile ~alova Hariciye Vekihmız de Jiazır bulun• - erı sa ın a ın 1 Kaymakamı tarafından ka!'§ılanmış mtl§tur. 
L• l\f oıkova, 18 ( A.A.) - Hozova• tt 1 ae li B t lar ve oradan doğruca Otel Terma- Cumhurreisimiz, misaf"ır nazın 
ııq ~ • 'd ki So k ayan rmaye ursa cer, en- 1 ·•-:aı rdir .. w w , ı ıentam e vyet onıoloı· e gı .... us e · ogle yemegine alıkoymtı§lardır. Et 

• • kı l vir, kuvvel muharrlke TUrk ano- Mısrr hariciye nazın kısa bir sel&ns Abdülfettah Yah 
eıınm Japon ta arı tarafın. nim irketln ıt B ı ktrlk .. . ya paşa, 

~ • • • • • ş e a ursa e e muddet istirahat ettıkten sonra Hariciye vekilimizle, iki memleketi 
~ l§galmı Togo nezdinde tıfahen müessesesi ile mllttehld elektrik Cumhurreisimiz İsmet 1nönll tara- alakadar eden meseleler Uzerinde 
L l'cıteıto etmiıtiı:: !. '!1'0 hadiseden TUrk an~nlın ııirketine ~t ~~lıke-1 fmdan. kaplıcalardaki köııkUnde ka- görilıım.elere öğleden sonra başla • 
.._,berdar olmadıgı ıçm bu proteı· · (Devamı 4 uncude) bul edilml§tlr. mıştır. .(Devamı 4 üncüde), 

~tu kabul edemiyeceği cevabını 
"ırıiştir. 

l londra, 18 (A.A.) - Lord Ha
~e.ka dün öğleden sonra "Y orkahi· 

,,den avdet etmiıtir • 
~ liafta sonu tatili eınaamda 
I~ lldraya avdeti Moakovada lngi
~t .~vyet müzakerelerinin cereyan 
tıgi ve İngiltere ile Japonya ara· 

'--.... fDtmamı 4 üncüde} Çinliltr, lngiliz himayesine • sıfınıyorlar 

Dün, Danzigte 

Son denizaltı facialarında 

Bir suikast şebekesinin 
parmağı mı var ! 

Göbels dünyaya 
meydan okudu 

Bir ay içinde Amerikan, lngiliz ve Fransız dentzaltı
larının batışı demokrat milletleri telaş 

ve endişeye düşürdü 
Föniks'in battığı yer tesbit edildi ; 71 kişinin diri diri gömülmesine 

sebebiyet veren facianın nasıl vukua geldiği araştırıhyor 

""' 111•1aıı broJxi.zamla nazırı Göbels 

il Almanya nerede Alman varsa Lo?ı.ra. 18 (~~~~) - Bi~ ~y gibi.'kısa sa da gittikçe kuvvetlenmekte olan şayiaların 
I zaman ıçınde ve bınbırı ardınca ılkı Amcrıkan, arkası kesilmemektedir. Uç tlenizaltI gemisinin 

oradadır• binaenaleyh Sizin de diğer .ikisi İngiliz ve Fransız filo.Ian_na ai~ ol. de m~hasım.bir grupa mensup fen adamlarınm 
ı mak üzere ldemokrat devletlere aıt üç denızaltı aon bır keıfı veya ıizli bir suikast teı'kilitınııı 

bulundunun11z 'yerdedirl l gemisinin batıımda esrarenıiı: bazı sebepler a- fedailere tatbik ettirdiği korkunç plinlan neti· 
~ .'4..ı ~ _ _ • ,, ,rayanlar bulunmaktadır. Bunl~eri sürdük· cesinde battığı tah:nin edilmektedir. 

Yazısı 4 üncUde1 leri mütaleaların boılufrı~iddia edenler çok. ' - (Devamı 4 anti/;) 



VAKiT 
Hatayla an:ıYatan arasındaki hu· 

dut işaretlerinin kalkması münnse
betile, Atatürkfin bu mesele etrnrın· 
daki muhtelif mesaisini, yazısına 
mevzu yapan Asım Us, bize kıymetli 
bir hatıra anlatıyor: 

vesairenin bu k:ıdnr nazik ve sami
mi muamelelerine n::ıil oldulıır. 

llu kndar mühim siyasi meseleler 
ve ıucşgnlcler ıırıısındn, 'l'ürk heyeti
ne snyfnlnrında yer ayıran lngiliz 
matbuatına da bilhassa teşekkür el
nek b::ırcuıııuzdur.,, 

Hüseyin Cahil \'altın, haftalık 

OlıserYer ııaıetcsinin bu miinasebet- , 
:e bir makalesini yazısı orasına koy_ 
duktan sonra, şöyle bitiriyor: 

"Biz, şnhııılnr1mız hakkında ~utı· 
lnn teveccilhlU ve muhabbetli sözle· 

H A B E R - :Akıam Poıll!lh 18 HAZiRAN - l !'"Q 

MilU hududumuz haricinde tek 
vatan p:ırç:ısı olarak kalan Halayın 
anavatana iltihakı kati bir hakiki 
şekline girdiği şu sırda AtalOrkOn 
aziz hatırasını anmamak mümkün 
olınıyor. Zlr:ı bu htıdise AlatürkQn 
insafsız n biAman bir hastalık lıuh· 
ranlan içinde kıvra!ldığı bir zamnn· 
da bile bu mill1 dava uğrunda nasıl 
fednkdrlık ile ç:ılı~tığını, bunun için 
hayatını tehlikeye koyarak cenup hu
dutlanmıın kadar sllUAlni hatırJatı· 
yor. 

ri okurken bunları işitmek tercrın ı Dost Mısırın ha1iciyı namı Abdülfettah Yalıya 'paşa dün Basarabya giderek, Cumhurrtisimiz tarafından kabul edilen "Abdülfettah }'alı> 
bize, tarlada t:ılışan köylülerimizden vapurile saat 16 da §ehrimize gelmişkrdir. Misafir Nazırı, vaü, ls- paşanın lstanbula gelişi ve Yal<Jvaya gidişi hakkındaki tafsilôtı kısfll 
1Jaşlıyarak müttehit bir cephe lınliıı - tanbul k"mandanı karşılamıştır. Bu sabah Vlev vapurile Yalovaya mahsusumuzda göreceksiniz. 
de yalnız va:.ı:ifesini yapmakla meş- --------------------------------------------------------
gUl asker ve sivil bütUn \'atandnşla. 

Herkes biliyor. Atatürk Montrö 
muk:ıvelesi ile noanıl:ırın tahkimi 

rımızın ahenkli ve val:ınperverane 
mesaileri temin ettiğini dü,Onerek 
bu bakımdan iftihar edirorduk.,. Hilb.er: 

bernelmllcl blr karara bıı#ltı.ndıktan CUMHURiYET 
r '•) 

sonrıı büyük mllll mesele olnrak Ha· 

tay işini eline almıştı. 1935 senesi I· Nndfr Nadi, "Biz hangi sulhu se- Bu sene 22 bin A dl. bı·nasın ın. 
kinciteşrini iptidasında ve Büyük ' 'eriz?,, bn~lıkh yazısında, Türk ınu- ıye 
Millet Meclisini nç:ırken Halayın Is· hnrrirlcrinin umumiyetle ve bir n- G •• ı · 
tikliillnl ilôn etmişti. aııdan sulhte'n bahsetmeleri, harbi oçmen ge Jyor l . 

Atııtnrk o günden sonra fant haya· b:ırbarlık telAkki etmelerinin gençlik •• t e 
ta ı;sz1erini :rumunc:ıya kadar he· ·izerinde rena ve uyuşturucu bir ıe · Bunlarm kısmı azamı SUT Q lnŞQS lllQ 
men heriün Hatay davası ile uğra,- sir :rarııtac~ınl iddia eden tanıdık. T rakyaya 
tı. Hem de yalnız devlet ve millet larına verdiği cevapla harp \"e sul- b l k 
reisi sırauıe deAll, yerine göre bir hun bUgüne kadar ki tarih seyrince yerleştirilecek aş anaca 
hariciy= vekill, yerine söre bir dip· t~lAkklsini anlattıktan sonra diyor 1939 ıenesl içinde anavatana ıe-
lbm:ıt, yerine göre milli bir muhıır- kı: lecek g8çmenler için sıhhat ve iç D' b' h 
rir, bir gazeteci gibi uğra,ıı. "Taarruz harbinin gayrimeşru sa· tlmal t kll ti llz - ıvanyolu Uzerinde ır cep esi bulunabilmesi için 

Bir gazeteci gibi uğraştı, diyorum. yılması, clenimizin lAzım ve zaruri muavene ve e mıge -
Bu sözle tamamile bir hakikat ifade bir telôkkisl olduğuna göre harbi len lıinalann inşa ve vesaltin teda- binaların iStim'.ak işine hemen devam 8dll8C8k 
ettiğimi ishal etmek için (Vakıt) ko· methedici propng:ındaların cemiyete rlld için icab eden ta.hal.satı ver - Birçok lhtilA.flardan sonra niha - Yeni adliye aarayı evvelce Cağa-
Jek~lyonlo.rını gösterebilirim. 1937 iyilik yerine kötülük getirecekleri miştir. Ayni zamanda bu aene g8ç- yet vekiller heyeti tarafından yeni !oğlunda Tomruk dairesi yerinde 
senesinde Atntnrk•J3üyük .Millet l'ılec muhakkaktır. DUgünün hürmet ve men 1.akAn edilecek mmtakalar ta _ •-tanbul adli'-•e ••ra\1'Tnm tnaa•ma 

h ak .uı ~ - ~ - v- bir adliye ıarayı inaa.sına karar füinin kış ı2üW esnasında lstanbul- attA t dis etlill harp yalnız ve an- yin edilerek mahalıt iakln mUdUr t&hs'- edilen sahada bulunan latan- rlldiği 
'da bulunurken rınt17 meselesi TOr- cak müdafaa harbidir. Ve bu meY· 

1 
·lim t 111 ve zaman buraya ılSre ya -

kile ile Fransa arasında şiddetli bir zu hakkında hemen bütün muharrir_ v.e memur anna ta a veril.mit • bul umumi hap.lahnoainin tahliyeıi pılmıı olan plAnlar eau tutular&k 
rnilr.akaşa mcvzuuydu. Bil' akşam lerlıniz, Ozcrlerlne dilşen vazifeyi ~· Bu meyanda he~ kaza merke- felne da.ha fula ıUrat verllmlttir. yapılacaktır. Adliye veklleU ls _ 
Atatürk tnr:ıfmd:ın Dolmtıbahçe s:ı· hakklle Haya çalışıyorlar. Bizim için mıde ve köylerde ne kadar hane Hapiahane blr aya kadar tamamen tanbul mUddeJumum!Ufine fazla va 
rnyına ça~rılmıştım. lptlda bu dave· ideal ebedi sulh değil. Ebedi istiklôl- inşa olunacağı ve kaç göçmen lakA.n tahliye edilecektir. kit ziyaına meydan verilmemek ve 
ti o akş:ım Atatürkiln sofra!ında dir. Yurdumuz ve milli menfaatleri· olunacağı da tayin olunm111tur. Bu Veklller heyeti hapl&hanenin ya- lnpat.a bir an evvel ıeçllebflmek 1-
mevkl nlaıı misafirleri arasında bu· miz mcvzuubahs olduğu zaman ken· ııene memleketimize Romanya Bul nıbatınd& bulunatı ve kmmen de u., in ld IAnl 
lunmnktan ibaret bir şahsi iltltat si- dini aıe~e atma~ta biran tereddüt e· garlatan ve Yugoılavyadan 22 bin muml hap•* .... ane bin"- m"•temil.atı ç eı P arın yeni araıl vazl -
bi trltıkki etmiştim. decek hır gcnçlık tanımıyoruz. 10U ..... "lil • yetine gı>re tadil edilerek tatblkmı 
Meğer bu davete şahst iltifat ol· Zaman zaman bazı kim.sclerin göç.men ıeletektlr. Bu ıöçmenlerin ru tqkil eden eak1 İbrahim paea bildirmiatir. 

Sıhhat Vekaleti 
Yeni afişler bastırıyor 

Bunlar yudun her tarafın• 
dağıtılacak 

Sıhhat vcklleti memleketiınlıde 
yaz ve aonbahar aylarında g5rUJell 
bazı hastalık ve hastalık n!klli ,uı· 
surlara kal"IJ halkı ikaz ve bilgileri 
ni arttırmak için yeniden afişler 11' 
zırlatmıetır. Halkm anhyacajı ,,
kilde renkli resimlerle yapılan 1f 
her hastalıjın başlangıç, sebeb ,-e 
sirayetini mufaaaalan g5ııteren bıl 
afişlerden ha.ııtalığa kartı alınae_. 
tedbirleri de ihtiva etmek Uzere °' 
muhtelit tekilde baatınlmıatır. Sil 
afiflerin her birinden onar b.l.11 tJ~ 
ne tabettirllecek ve bu ıuretle ıO 
bin &fit tabettirllmie olacaktır. 

Sı:hhat vek&elti bu afialerl aurst
le butmp yurdun her taratma te\'' 
d edilen renkli &fltlerln uı.Jkdati 
yirmi sekh:dlr. Yeni afiflerle bllll' maktan fazla bir seheb varmış. Ata· "her ne i>ahasına olursa olsun sulh,, kısmı aıamı Trakyaya iakln oluna· sarayının bugUn çok defitmiJ ve ge 

türk o giln Hntny meselesi hakkında zihniyetini mildafaa elmelcrJnc b:ı_ caktır. Bunun için Trakyada bUyUk rek tarlht gerekle mlmarl kıymeti 
makale yazmak kararını vermiş I· karak bundan, memleket hesabına bir haı:ırltk vardır. hiç dereceelne lnmlt olan vaziyeti 
miş. Sofraya oturup da Ataffirkfin endlfeye düşmeyi yersiz buluyorum. Allkadar makamlan memleke - hakkındaki raporları tetkikten 

80
n 

mnkııadını anlayınca Myle hayırlı lleri !!kirli Ti1rk gencllAI Uzerlnde timlze gelecek g8çmenl~r için en zt 
1 

dll h d 
bir hizmete (Vaktt)ı tanıt etmesin. bunlann en 11fak bir tesir "Yapabil- JrMA-"-P" tMl-'lrl ..... ~~:~aye ::~~,~~~li":, a 11. 
den dolayı teşekltQr ettim. Yazı kft· melerhı• !mkln :yoktur.,. lar a.k 

Yeni adliye sarayının bir cephe- larm mlkdan 38 e çıkmıı otacaktıı'' 
al Divanyoluna nazır olacaktır. Bu- Sıhhat veklleti aynca 11mdiye k~ 
nun için Divanyolunda Firuıafa ca dar 20 muhtelif mevzu Uıerinde 
mllnden itibaren YUkarda ~ 80 • sale ve_ brosUr cıkartmıs, ·- b,~~1{e'; 
... ~ .. uırr-oıan omtıııırm-nınmta.ıu aan 941.000 aaed taDed.ill'nll 

~ tl h ı d Kal ı eli mektedir. Mevcut vapur anc gı arını am a ım. em mc . 
:ıldım. Atatürk kendine mahsus olan ihtiyacı karşılamakta ve hattll ihtl-

~ııratli ifadesi Ue söyledi. Ben oldu- 8u1 g a as us 1ar1 yaca nispetle az gelmekte olduğun ğu albl &aylediklerlnl not etllm. Ma· r c dan göçmen nakliyatında kullanı -
kale hiltlkten sonra allına kendi fm· Iacak vapurların tedariki çok nıilıı-
zamı koyarak ertesi g(ln çıkacak lzmir Ağırceza mah- kUI bulunmaktadır. Bllhs.ssa bu se-
.(Vakıt) ta neşretmek emrini aldım. • ... ne her yıldan fazla ırkda.şm ana _ 

AtatOrkQn (Vakıt) slltunlarında kemesınde mahkum ti ·ım · uk ldu-
Hııtay davasını cihan eflcArıumuml. vatana ge n eaı m arrer o 
yeslne karşı mQdafaa etmesi böyle Oldular ğundan mllşk.Ulfıt o nispette artmış 
bir gUne, bir. defaya mllnhasır kal· İzmir, 17 (Huau.at) _ Kırklare- olmaktadır. .. 
mndı. . Bu sene nakledilecek goçmenler 
Beş son sırası Jle tiu sahne teker- linde, casusluk yapmak suçu ile ya- her Uç memlekette de bulundu.klan 

rür etli ve her sabah çıkan (Vakıt) kalanıp 1zmir ağırceza mahkeme - :oo1. 1 1 . . 
• mıntakalardan ihrac; ....,.e e cnne ın 

nüshalarının ilk sayfasında Asım &nde dtırllfl1laları yapılan, altısı _ 
Us imzası ile, fnknt Atatürk tararın- Türk tabilyetinde yedi Bulgarın mu mege başlamışlardır. 

Denizciler bayramı 
Bayram programı hazırlandı 

Her sene temmuzun birinde ya
pılmakta olan deni.ıcller bayramına 
ait program hazrrlanmıııtrr . 

Bu programa göre o gUn deni%· 
dek! merakib ve karadaki deniz da. 
irelerl bayraklarla ve gece elektrik 
lerle slilenecektir. 

dan not ettirilmiş birer başmakale hakemeleri bugiln Bcına ermiş ve 
~tı. nt 

ev 1u ) "" 1 .. , 'kA karar ale olarak kendilerine bil-
• a t ın """ .... ncı nun 1937 

Merasim ıeçielnl yapacak olan 
aaker ve mUessacler kıt'alan, Ga 
latMaray lisesinde saat 10,30 da 
toplanmış olacak, İstiklal caddesini 
takiben Taksime gidecektir. Mera-

Tamir edilecek yollar sim, saat ıı de bqııyacalctır. 
'Cien 27 fkincikdnun 1937 tarihleri a- d.lrilm1atir. 
rasında Intı,ar eden başmakaleleri Suçlulardan Bulgar tebaalı Kos
(fte bu suretle yazılmış yazıl:ırdır ki tantin oğlu Dimitrinin casuluk ma.J.[ 

neşriyat sahasındaki acizane hizme. aadlyle glzlice hudutlarımızdan içe
tlmlzin paha biçjlmcz bir mükttratı rl girdiği sabit olmuş ve beg sene 
olarak (Vakıt) koleksiyonlarını dal· hapse mahkfun edilmil ancak fiil 
ma tezyin edecektir. . '. ' 

Pli.kat Atııtilrkün bu kadar samlmt teeebbUs halinde kaldığtndan ceza 
:ve heyecanlı bir gayretle muvaffak!· mUddeU Uç sene dört aya indiril -
J'etine oalıştı~ milli dava ölümün- ınlştir. Diğer suçlulardan bakkal 
Hen sonra terkedilmedl. Milli Şef ls- Drave casus Dimitriye yardmı su • 
met İn5nüniln direktifi ile hareket çundan 2 sene 10 gün ağır hapse, 
eden cwnhuriyet JıilkOmeti Hatay nalbant Nikola ve krısı Zahoya as-
ıneseleslnin en katı ve en makul şe. • 
k"ld h 11· ak t .11.h k ken eş~·ayr bilerek satmalmak su-

ı e a ı anc ıına\'a ana ı ı a -
ile olabileceğini nihayet Fransa hü- çundan hlrer sene hapse, 35 yqın
k"ılrnetlne kabul eltlrdl • da Marl.ko ve 22 yaşında Alcko ile 

İsmet lnönil devri için bir faliha- bakkal Dra.venin karı.st Hristonun 
yır olan bu milli muvaffakiyet ile ve Nik.ola karım Zaharlnin casus. 
Atatilrkiln nıhu da şadedilıniş oldu. luk suçuna iştirakleri sabit olma • 

YENi SılDAll dığından beraetlerine karar verll
ıniştir. 

Müteahhitlere ihale edildi Merasim geçişine deniz sll!hen -
Daimt encümen dün, kazalarda daz kıl'asr, yilksek deniz ticaret 

yapılacak yolların inşaatım müte- mektebi talebeleri, deni% ticaret za
ahhitlere ihale etmi~tir, bltant, tahlisiye, denizyollan, ll -
Yapılacak olan yollar şunlardır: manlar idarclerile Şirketihayriye 
Büyükadacla Şehbal, Kolbaşı, ve. armatörlere mensub .mUrettebat 

Kadıköyünde Tulumbacr, Suadiye iştirak edecektir. 
plajı, Erenköyünde Tellikavak, Abide lSnUnde, saat 11 de d~dllk.. 
Bağdat, Fatihte Marmara, Balat lcr çalınırken bayrak merasimi ya
Mahkemealtı Elenliahmet, Elek- pılacak, abideye çelenkler konula-

. ' . cak, bundan sonra da gene; deniı-
tnlc, Soful~e, Merkezefendı, il d niz ti -•• fll • ... c er ve e ca, l;)U osu nam-
lğrikapı, Muvakkıthane, Agaçayı. 

n, Ağaçakan, Üsküdarda Halk ders 
hanesi, Selfunetyolu, Dolapdere" 
Miroğlu, Biroğlu, Servilik, Beşik· 
ta§la Hattat Tahsin, Müverrih Sa· 
dettin, Bakırköyünde Osmaniye 
Mektep, Eyüpte Feshane, Defter· 
dar, Vedut, Ayvansaray, Dipçik, 
Zemzem, Düğmeciler, Camiikebir, 

lanna birer nutuk söylenecektir. 
Aynca ~ makamlara çekile. 
cek ıtlkran. telgrafları okunacaktır. 
Bundan eonra geçit resmi yapıla • 
cak ve lstiklA.l caddesini t&kiben 

Türk gazetelerini temsll eden he· 
yet ıır:ısınd:ı Londrayıı gitmiş olan 
ıiüscyin C:ıhit Yalçın, bugünkü b:ış· 
m:ık:ılesini, lngilterede gördükleri_ 
ne \'e kendilerine gösterilen ııl:lk:ıya 
hasretmiş. 

f zrnirde bir benzin Eminönünde Çiçekpazan, Şehsüvar 

Şişhane yo1lle Karak5ye kadar ini
lecektir, Saat U te yUksek deniz 
ticaret mektebinde bir gardenparti 
verilecektir. Bunu deniz yarıvlan 
takip edecektir. 

lngiltercnln meşhur Elon mektebi
ni nnlntııklnn sonra muharrir şöyle 
<levam ediyor: 

"lnsilterede bizi en çok mnıchns· 
sis cclen şe~ lerdcn biri de gördügu· 
MÜZ Samimi hfümük:ıbul, ncznket YC 

muhabbet olmuştur. Dunda bizim k:ıl 
hlmlıi celbeden nokta bütUn bu sem 
pati tez:ıhürlcrinin bizim ş:ıbısları

mızn deAil, vatıınımu:a tanllOk ettiği_ 
ni düşünı'nckli. Çilnlıil yapılan ikram, 
inkılilp Türkiycsinin "kazanmış oldu
ğu takdir ve h:ıyranlık hislerinin 
bir tcz:ıhUrO itli. I.ondrayı ziyaret c· 
den nltı mebus ve gazetecl, inkılap 'IWJ,,...._ ..aın-sıtt elduk)aTın· 

ıf:ın clol:ıyıdır ki Baş\•Ckll ve Harici
ye nazırından baflıyarak btlyiik beb. 
rl ve askerl makamlann, matbuatın 

d d Keresteciler, Kumkapı, Latif, Kü- Gece denizde ~ilyUk şenllkler ya-eposu yan ı ük" f R . c·· .. 
t . 1 (T 1 f 1 ) ı B ç ·ayaso ya, esme, ungonnez. pılacak, Ege vapurunda da bir ba-
z.mır 7 c e on a - U• • 

' Kadırga meydanı, Tavaşı çeşme, lo verilecektir, 
giln tsmctpaşa Bulvannda Kemal lb h' N ' el' Tacr lar . • ra ımpaşa, ı 15ancıv ı, '"ı , 
ve Tevfık bcnzın deposunda yan. B vl d 'l:I 1 b h l_]' • · 
v .. .. •• •• • eyog un a ~ avuz u :ı çe, -.ıarL>t-
gı..'l çıkmıısa da sondurulmuştUr. • . • · k 

ah'b' ld v ıh Ld ye, Şaımıgar, Eşrefefendı, Bey·oz- ı:n- ~.n..~~ ~m,,,.~ 
Dcıp·o· sh f~f 1 0 la~gdu a c da Anadoluhisan cadde ve ro!-rnkla· U <Q) J 11 U.~ u u ~ ~q;::u 
3 nşı a ı yara u ı. Sebebi a- rı, lfl) O liıl al lf al lğ) al S O 
raştmlryor. 

Emekli öksUzferin maaş 
tevziatı 

Belediye ve hususi idareden ma 
a~ alan emekli ve öksüzlerin üç 
aylık maaı tevziatı Ziraat Banka
sınca nünden itibaren baglanmıı
tır. Tevziat salı ~ü nihayet bu. 
laca~ 

kab etm~ktedlr. Evvelce bu bina- :Zi olunmuştur. 
lann fstimlA.k muamelesi ikmal e. 
clilmif, fakat bu vaziyetlerin çtk -
mumdan sonra istlmlAk işi dur -
muştu. Şimdi istiml!k işine kalan 
noktadan tekrar başlanacaktır. 

Ekmeğe zam 
yapılacak değildir 
Son birkaç gUn içinde, bufday 

piyasasının yUkseldiği ve bu yUz. 
den d~ ekmek narhına kilo başına 
10 para zam yaprlmaıı icap ettiği 
yolunda iararlı şayialar ldotıımılc
taydı • 

Piyasada toprak mahsulleri o. 
fiıinin oynamakta olduğu n!zım 

rol sayesinde, belki de hakikate 
inkıUp edecek ve daha fazla fiyat 
yUlnekliğini icap ettirecek ola':'l 
bu halin önüne geçilmiı bulwı
maktadır. 

Hariçten gelen ve şehrimiz\deki 
fabrikalar tarafından da takviye 
edilen un miktarı, şehrin ihtiyacı
nı karıılayamadığı için fiyatlar 
yükselmek istidadını göstermiş, 

ve Wıtelik uncu ve kırmacılar bir
lcıerek ıehrin bir haftalık un ihti
yacını birden kapayınca vaziyet 
bir çuval unda on kuruı ka.dar 
l>ir yükselmeyi icap ettirmiıtir. 

Toprak mahsulleri ofisi ide bu 
vaziyet karşısında piyasaya, for-
müle göre un yapmağa müsait 
miktarda yumu~ak ve sert buğday 
9kılimış ve fiyatlar tekrar esid 
halini dmıştır. 

Sıhhat vek!leti "koruyucu ta • ,·e be.bet,, denilen hıfzıssıhhayı 
propagandayı her §eyden evvel gli$ 
önUnde tutarak bu hususta eeJılt 
ve köylerde bu gUnUn mevcut bU' 
tUn vasrtalarrndan istifade ede~ 
çal1ŞD1aktadır. 

Bir müslüman 
Hıriıtiyan olmak için . 

mahkemeye milracaat etti . 
Dün, beşinci asliye hukuk ~i 

kemesine garip bir müracaat ~· 
olmu§tur. 

:Avni isminde bir adam, bu~~ 
kemeye verdiği istidada müs1~1' 
lıktan çıkmak ve hristiyan o!Jll"'. 
istediğini ve isminin de Alber olS 
rak deği§tirilmesini dilemektedi:

11 
Mahkeme, din deği~irmeği re:ıv 

yapma salfilıiyetini haiz oımad!P 
dan, Avniye, katolik kilisesine~ 
derek dinini değiştirmesi ve J.Jrıv 
ismile vaftiz olduktan sonra ~~~ 
tescili için mahkemeye ge1mesı ıcıı 
ettiğini bildimıiştir. • • _..:11 

Türk ve Müslüman bir aıle;ıı" 
çocuğu olan Avni, dinini neden et 
ğiştirmek istediği yolundaki bir ff 
ale: 
"- Müslüman olarak d~duı:' 

hrlstiyan olarak ôlmek istiyorutıl·'' 
cevabını vermiştir • 

Denizbank teşkilAtmın 
teself ümUne baslandı . 

Denizbanka ait teşkilat ve teSİ~t 

Şehrimizde bir nevi un kıtlığı 

olacağı ve ekmeğe zam ya"pılacagı 

yolundnki şayialar da bu suretle 
suya diışmüş bulunmaktt:ôır. 

P \"l' 
tın, D~vlct Denizyollan ve . e rıı· 
Umanları umum müdürlüklerı t:ı t 
fından tesellürnüne başlanrnı~ 
Şehrimizdeki merkez te~ilat ret 
devri için her servise ayn bı: 1:}, 
seçilmi§tir. Diğer §Chir1erdekı t ısfl 
IMm devri teslimi için de ıytl .et 
heyetler vazifeleri ba§ına tıare"İ' 
etmişlerdir. ıı· 

Münakale veklleti, Denizba~ ıııe 
mum mUdilr muavini Harun a~ı if· 

• 'f . 'h t ...nı''-t run vazı esıne nı aye veı ... • ııl' 
Onun yerine ay sonuna kadar \,. 
mak üzere inşaiye mühendisle!' 

den Hrfzı getirilmiştir • 
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Bir kürcnln merkezinden geçen Devrimiz havasız ve korkunç bir 1 •arlık 1.:ıo • 14.00 • I 
• t •Yllk ..... • 1.00 ----··--------·-· biçak, nasıl o yuYarlağı iki müsavi determinizma tlndanındn. 

1 
parçaya ayırırsa, sağ ve sol kelime- O bu zindanda, içinde yaşRdığı 

------------- !erinin ifade ettiği dilnya parçalan §artların gizli sıkıntısı ve ezeli ve 
da, bu günkü arzımızı iki müsavi ebedi cennet araştırma ihtiyacile 
dilime ayırıyor. kapandı. 

Sağ ve sol tasnifi, (karada ve Sağ ve sol dünyasmm iktisadi 
~ata dair ......................... 

deniı.~e ya§ıyan hayvanlar) bölil- farikası, felsefi ve içtimai ffırikala-

Eğlence 
1 

mü kadar kabataslak olsa da insan rınm önünde yilrildilğU için bu ay
kafa.sı; sanatla, felsefede, ilimde, rılışa, kapitnlizma ve sosyalizma 

B lR adam öldü; zaten bütün birinden birine nlsbet iddia etme- bölümleri demek en doğrusu. 
ömrünce bir hasta idi; acın· den hedefini bulamıyor. 

l'na~a. tedaviye muhtaçtı. Halbuki Sağ ve sol dışında bir görüş is- Sağ alıkomak, sol eüpürmek i.s-
bütUn ömrünce onunla alay ettiler, tikameti kalmadı mı? tiyor. 
öldükten sonra da devam ediyor- KalmadI gibi. Çünkü bu iki kaba Sanat ve fikirde eski ve ananevi 
lar. Bazıları da, ölümün gönüllerde istikamet, müşahhas dünyanın ana tecrit, dinler, mitler, idealist kay
UYandırdığı teessürle olacak, onun bölilmleridir. naklara daya.nan görUş tarzları, 
l'aıdıklarında, yaptıklarında bir Asrmm;m zekası da tecrit değil, dünya, insan ve cemiyet telıi.kkile
takım meziyetler bulmağa kalkıyor teşhis zekbı. Onun için siyaset pi- ri ve fert hakları sağ tarafta. Bel
lar. O alay gibi bu heves de yer· yonlarınm ve sosyal safların tek ve libaşlı bir madde telakkisinden 
sizdir. çüt halinde bu kaba ayrılışı, insa- doğma bir dilnya, insan ve cemiyet 

. nr zorla birinden birine çekiyor. teşhisi, bu tc-şhise göre beşer tari-
Bazan sokak~~da apta~, sa~ ~? Sanki bir panayır yerinde iki kişi hinin tenkidi ve bu tenkide göre 

'anlara rastgelmz; peşlenne bır su- tavla oynamakta. Geride kalanlar eski müessC'sclcrc karşı bir yıkıcı
tü arsız çocuk takılır, onlara taş da, ya birinin ya öbtirilniln tara- !ık hamlesi sol tarafta. 
atar, dil çıkarır; bin bir türlü ezi· fında oynamaya mahkum. Hiç bir İşin tuhafı, sağ ve sol tasnlfi fel
l'et ederler. Olen adam da bizim taraftan olmayanlar açıkta, yani sofi bir tasnif değil, politika ta.s
llıatbuat, edebiyat hayatmuıda hayatın dışındadır. Kumar 0 kadar nüi olmasında. Zaten sol taraf, po

o zavallı salaklar gibiydi: sokağın kızışmış, menfaatlar ortağın zanna lltika zaruretlerini doktrinlerine 
arsız çocukları bir marifet gösteri· öyle bağlanmıştır ki, yer yUzilnde hazmettire hazmettire aradaki a
)'Orlarmış gibi ona eziyet ettiler. başka bir kombinezon bulunabile- çıklığı kapamak üzere bulunuyor. 
~i kendisi bundan pek şik~yetçi eeğine akıl ermez olmuştur. Bu Garib tecelli! 
d~ildi; memnun olduğu da görülü- gUn, bütün dünyada hemen hiç O halde eşya ve h!diselerin ka
l'ordu. Anlamıyordu; alayı ciddi bir sa.n:ı.tkAr ve entellektilel tipi ba ve fani milnasebetlcrinl temsil 
teilkki ediyordu. Fakat o nevi has- gösterilemez ki, bu ta.!nüin dar çer- eden siynsct romorkörU, nasıl olu
ta.ıann rahat bırakılması, etrafları· c;evc.sine kendi aynklarile girmiş, yor da, fikirdeki sebeblerin sebebi 
lla ka~ı da, kendilerine karşı da kendisini orada kösteklemiş olmn- ve oluşların olu§u dilnyasmı, akm
tıliidafaa edilmeleri 11zımdır. Ken· ~ın. hyı sökemeyen bir kayık gibi pe§i-
dilcrini gülünç edebilirler; onlara Bilyil.k ve lokal tecritlere dalmış ne takmış, çekiyor? 
ttilrnemeliyiz, kendilerini gülünç e- bir iki filotoftan başka, dilnya fi- İşte davanın bel kemiği! 
dttek hallere düşmelerine elimizden kir hayatında, sağ ve sol deUUeti Çok sevdiE;'im bir Tilrk tefekkür 
t~ldti kadar mani olına~a çalı~- dl§mda bir dünyaya hasret çeken, adamı, bana bir gUn sol cereyanlar 
~g yahut yeni bir dünya görU"Unden r hakkrnda demişti ki: 

' . . .- bir iluır. cı.,.a; o.-,ıl-n-..n, y a hull - Rıınlarr artık f ilf!rl!, nauıri.. 
k~~ gönnem~ı. ıle, ~alın .Yu: (DO'N) le (ŞVGÜN)._ ~~'1~l".P.- yeyle, mantıkla durdurmaya imkan 

l'tlnıest ıle alay edıhr mı .... EdıUr, n1 bir tenkide savaşan hemen he- yok. Ancn.k ayni cinsten ve pratik 
hattA içimizden dolan ilk his, onla- men kimse yoktur. bir akışla, atC§ll ve müşahhas bir 
ta rülınektir. Fakat sonra dü~ünür Namütenahi geniş ve namütena- hayat ve iman hamlesile önlemek 
~üz, sakatlıkla alay etmenin ayıp hi karanlık fikir fezasında, sağ ve mümkündür. 
bır ~yolduğunu anlarız, içimizden sol isimlerinin parlattığı çüte yıl- Besbelll ki bilyilk fiklr iflas ter
re.ıcn ilk hisse galebe çalmağa .. ~a· dız, Aanki etrafları havayla çevrili leri döküyor. Artık sağ ve sol da-
1,111%, ondan utanırız. Bu olen yeg!ne iki hayat bölgesidir. Seltı- vası, bilnyesini fikirde tahkim et
ldama karşı senelerce utanmadık. met birinden birindedir ve birinden mektcn z\yade his ve heyecanda 
Alaydan anlamadığı için alayı tek- birine nlsbet borcu bir muadele de- sağlamla~tırmaya bakıyor. Çilnkll 
tar etmekte bir nevi Ze\'k bulduk. ğil bir mütearife, bir vanş noktası ka.labalıkların anladığı dil budur. 
() zavallıya karşı zekalarını isbat değil bir çıkış başıdır. Selimetc susamış in.san ııafları, 
t~. bazı kimselere büyük bir Hayatı bir ısatranç taht.asma hasret ~ektikleri yeni hayat ınima
hfiner gibi gözüktü. Normal yürü~ benzetelim, Bu ~tra.nç tahtasında risini, artık meseleleri namütenahi 
~'Üşlü bir adamın, • kötürümü geç- siyah ve beyaz ta§lar var. Siyah- dağıtan, karıştıran, girütle3tıren 
~ekten zevk duyması, bunu iftihar lıırm belli başlı bir oyun tarıı. be- "alimane" araştırmalardan bekle
tdilecek bir şey sayması gibi insan yazların da gene belli ba§lı bqka miyor. Cesaretli, dinamik, aksiyon
atlunu küçülten bir hareket. Bil- bir oyun tar:ı;ı olduğunu kabul ede- cu, glinlilk ihtiyaç ve insiyakları 
lllcrn niçin duruyorlar? Bakırkö· ceğiz. kavramış ve ne kadar ufak mik
~e kadar gitsinler; orada, hasta- Bence bu günün kafasmdaki il- yasla olursa olsun, kendisine tezat. 
tıtc1e, bu şekilde alay edilecek daha let, bu iki oyun dileturunu biricik sız hir dUnya çizebilen, eşya ve hli
~ insan bulurlar ve onlara karşı MEVCUT kabul edip birinden biri.. diseleri hızla çerçcvelcyebilen be
ttk~annı isbat ederek kollarım bir ni tercihe nefsini zorlama.smdadır. cerikli mizaçlardan bekliyor. 
•~ daha kabartırlar. Halbuki hayat eatrancmda da, asıl Bu hal, eşya ve h!idislorin, kcn

§atrançta olduğu gibi. O}'Un kombi- disfn1 bir tlirlll çcrçevelcyemiyen 
liasta adam, sakat adam mizah nezonlan huduUıuzdur. fi.kir gözü öntinde §alılanması ve 

tllevıuu, ala}', eğlence mevzuu ola- ressam karoısında daha faz.la poze 
ltıaı. Delileri hastaneler müdafaa \"C ölümden sonra eğlence mevzuu edemeden bn.şmı nlıp yürüyüverme
~~· mahalle çocuklarının tecavüz- edenler de o hikayeci kadar, onu si gibi bir şey. 
trırıc1cn onları korur. Hastaneye mizah muharriri sananlar kadar Artık onu tutabilmek için, çok 
tôtiirüıecek kadar olmıyan, fakat ba)'3ğılık ettiler. acele bir desenini yapmaktan vo 
~h nomiaı Ô!.madığı kabui edilen . ı\'ımlllalı ATAÇ kaçışı istikametinde pc~ine düş_ 
llısanıarı da başka vasıtcılarla koru· 
~ak lazımdır. Gerçi bunu herkes 
"Clldiliğinden akıl etmeli, onlarla 
~ay etmeği film haysiyetine yakış· Eminönündeki saat 

................................................................................................. 1 
'llo.r 
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cehenneme çevirmek Oünyavı 
tsteyenler titresinler 

Yazan: M. DALKILIÇ 

R .\DYO~'UZUN düğmesini ÇC\irip A\Tupa. !llehlrJcrlo.in ır
galası üzerinde dola5tığuın. zaman, ~ok defa, ürpermeler 

du~ 1.1runa.n12 kabil değildir. Zira umumi hıub günlerini hatırlatan 
mıZılro. scslerile geçit reslmlcri, Jıomurdayan kinli \-e hiddetli nu· 
tuklar, yüz binlerce ln~: 

- llorra! .• Bra\'o? .. Ya,al .• 
Çığlıklarının makinenin zarif tluda.klarmdan top gürültillerl 

gibi dökülliı;ü insnnı gayri ihtiyari ürpertiyor . 
Bu taşkın gösterişlerin çoğu şUphe&lz t~lr yapmak için bil 

· lıass.:ı. tertib edilmiş \'O halkların bıı.le heyetleri gibi l_ştlrak etti· 
rlldilderl tlyatrol&rdtr. }"akat insan, bir an. bu yüz binlerce ak
törün bıığnştıklan aahne üstUııde birdenbire kanlı bir perdenln 
~ılabilcceğini düşünerek titriyor. 

Gazeteleri okuyorsunuz: 
Almanlar Arna\-utluğa tank ,.e top çıkarıyorlarmış. Buna 

ta.yyarelc.'r takip edttclan~. Al01anya. tekrar bUyük mikyasta BS• 

kerl hazırbkla.ra glrf5mlş H', • güya İtalyanlar adalara nsker gön_ 
deriyoralrmış ... Ha.rb lmkinlı olsun, tmkinsız ol1'un. Bir cinnet 
nya akıllılık ol~un ,·cya olmasın. 

Dünyaya mühim bir hakikat blrilmıJ,tır: 
Bir cihan harbinin mü&ebblbl ola<'ak bir mlllct son ferdine 

kada.r idam ,.e imha olunacaktır. 
Bugün ~u muhakkaktır ki, beşeriyetin dednrunda şalda.nan 

ahliki byan. sulh, adalet, hak ve insanlık uğrunda, en mUthlı; ta
arruzla.nn iizerlno da.hl birçok milletlerin aslanlar gibi atılacak 

bir ruh haline getlrmi,tJr. 
Dün belki milletler hiçbir cinayet kar,ısmda dahi harbede

mlyeeek ahliki ve rnaneYi bir durumdaydılar. Fakat bogün, dc
danlar o .ka.dar yar&lanmr~tır ki en ufak bir gasb ,·e garet ham.. 
lesi önünde bütiin mJlletler ayaj;ra kalkabilirler. 

Dünya yUzlinde lstiklil gangsterllğf nc boyan eğecek en ulak 
bir millet kalmamı,ttr. 

Taarruz hevesine kapılan memleketler, bir clhan harbinin 
mes'uliyetlni U:ıerlerlne bir an almak bata~ına dii,tUklerl anda, 
dünya yüzünde parhyM"ak cebenncmtn içinde ıw>n ferdlerlne ka.-

i 
i. • dar mah,·oIM'aklardır. 

1 ·····································································-·-····--···· .... ·--· 

Sovyetler 
Cevaplarını lngilız 

ve Fransız mümes
sillerine verdiler 

Vaziyet müsait görülüyor 
Pnrls, 17 (A.A.) - iyi maJU. 

mnt alan mahfiller İngiliz - Fran 
sız - So\·ye t mUzakerelerinln 
normal bir şekilde ilerlediğini 
bildiriyorlar. 

Zanncdtldlğtne gört>, pt> rşe rn

be gllnU l\Iolotora verilen Fran. 
srz - İngiliz muhtırasına 11::uş1 

Sovyet reaksiyonunun k\ l a l't· 

tiğt intiba Sovyctlerin r.altık 
meselesi hnkknıdnkl vazıyt>nn!
nl tadil etmedlh lcrl aol1t~ılrıııık · 

ta olmasına rn~men, ~a1r: o•t: · 
salt deiğldlr. 

Sovyet cevabı dOo 
sarayında lngfllz u 

Krl'mllu 
P'rıı nııı., 

mUmeshlllerlne Yerllmıt ·~ hıt· 

len Londra ile Parb arauuııdl\ 

hararetli noktai nazar tl!atlc~n~ 

vesile teşkil etmekudtr 
Diğer taraftan, Parla. Londrl\ 

ve Vaşington arasında unk do· 

ğu işleri arasında temas tees
süs etmiştir. Bu temaslanu btr 
fştlşare mahiyetinde olduğ11 nn· 
?aşılıyor. Bununla beraLer, A· 

merikanın noktai nnzarnı a tok 
bUyUk bir alAka g6st~rl1mf>kte 
dlr. 

Zira, Amerikanın hattı hare· 
keti uzak doğu vaziyetinin in

kişafında esas unsur olarıık te· 
l~kkl edilmektedir. 

Ciano Alman elçisile 
görüştü 

Gümrük muhafaza 
teşkilatı kumandanı 

Şehrim~zde teftişler yapıyor 

Roma, 17 (A.A.J - Almanya 
büyUk elçisi bugün Ciano ile u -

Dostluk ve yardım birliği zun bir millakatta bulunmuştur. 
azalan toplandılar Romadaki resmi mahfiller bu 

Türk hekimleri 

Gümrlik muhafaza tc§kilitının 
yeni umum kumandam, tümgcnc· 
ral 1brahim Lutfi Karapınar, 
teftitie~de ~ulunmak iizere Jehri.ı 
mize gelmiştir. 

Kumandan, dün şehrimizdeki 

muhafaza teşkilatmr teftiı etmİJ· 
tir. Burada bir kaç gün daha kal
dıktan sonra diğer mıntAkaları tef
tişe gidecektir. 

Türk hekimleri dostluk ve yardım görü.şme hakkında tamamen ke
irliği azalan, dün öğleden sonra tum davranmaktadırijı.r. 

E\ibba odasında fevkalade bir top· 
l~ntı yaparak cemiyete ait mühim 
kararlar vermişlerdir. 

-0-

Hint Okyanusuna giden 
ltalyan gemileri döndü Toplantıda, evvela yeni ~yet· 

ler kanununa aykırı olan bazı ni· 
zamname maddeleri tadil edilmiş- Napol,i 17 (A.A.) - Hint Ok
tir. Gene eski nizamnamede mev· yanusunda uzun bir hidrografi 
cut sarahate binaen, birlik, yalnız seferinden avdet eden "Cherse,. 
ölen doktorlann ailelerine yardun ve ''Maguaghi,, ismindeki İtalyan 
edebiliyordu. gemileri bu sabah Napoliye vasrl 

Azalar, birçok muavenete muhtaç olmu}lardır. 
mektcn ba..ska çare yok gibi görü- meslekta, bulunduğunu ve bunlara Sefer 16 ayıdan fazla sür:mü§tür. 
nüyor. da . yardım edilmesi rn.zımgeldiğini Gemilerden her biri takriben 25 

!ı:te uzun zamandanberl, sonsuz ileri sürerek nizamnameye bunu te bin mil katetmiştir. 
tecritlerin işkencesinde hırpalanmış min edecek bir maddenin korunası- Bu seferden elde edilen netiee
olan Garp sanatkA.r ve entellektU- nı istemislerdir. Esas itibarile ka- ler geıck krtalar arasındaki ıcy
eli, elinden kaçırdığı kıymetler A.- bul edilen bu teklif, yardımın ne rüsefer, gı:rekse Asya sahilleriyle 
lem.inin bu istikra! silrllkle~ine I şe'kilde yapılması lazırngeldiği yo- İtalyanın deniz kenarındaki kasa· 
knpılmea, yatalak bir hnstanm hır .. • !unda uzun süren münakaşalan mu balan araszndaki 1tabotaj bakımın
çm bir at sırtında hoplaya hopla- 'ı cip olmus ve neticede, ilk toplana- dan pek mühim a:ddedilmektedir. 
ya kaçırılırken duyduğu sarbo3lu- cak umumi heyette müzakeresine k k · h · ı b • 
ğa benzer bir baş dl5nme!i içinde : karar verilmiştir. . Ba ır öy ta Si ŞU &Sin· 
kendisini kaybediyor ve Sağla Sol j Birlik bundan sonra ilk içtimaı- deki yolsuzluk 
kolların gösterdiği insan birikinti- nı cylfılde yapacak ve o ıamana T hk'k t 1 • 

1 · d ·ı· 1 a ı a sona era ı en ara.sın a sı ınmcye razı o uyor. kadar hazırlanacak talimatname 
o Belediye muhasebe m\lrakipleri 
ustelik bütün sanat ve fikir veri.. heyeti umumiyeye arzedilccektir. 
mini bu hakir tasnif dogmnlarma tarafmdan Bakırköy tahsil şube -
göre ~yar c<lerek... ne (Sol) dur. sinde yapılmakta ohm yolsuzluk 

tahk!katı so.1a ermiştir. Mürakip-
Bu kısır modaya uymayıp zama- GünUmfü:iln anlayyt kabalığı, ouu 

ler önümüzdeki hafta içinde rapor 
nı yeni bir göril3 ağında. avlamak istediği kadar Sağ veya Sol farzet-

1 ~ 1 !arını vermiş olacaklardır. dileyen ve nefsini ileriye bilyülil sin! İleriye erenlerin sası solu o -
ı Bu ıubcde e..-vclee işdcn el 

gören bir hamle, ister sağa, ister mnz. 
rs ~ ) ,,r,,cı'p Fazıl KIS .. ı:•OREK çektirilerek mahkemeye verilmiş sola akraba olsun, ismi ne ) ag , ""' /'1.1\. 

elan iki memurldan başka, Akif 

yadırgamı, bir ecnebi ~eyyah gibi yan yan, 
ı;apşal ~p,al bir duruı:u \'ar ki bundaki 
hikmeti anltyamn.dık. 

1l'Jnaınalıdır. Fakat insanlann bit E MmOst} meydanına bir saat dikil· 
kt~r. hatt.A büyük bir kısmı bu de· dl. J<"aka.t çok korkuyoruz ki İs· 
~ insan olmamış!ardır; o halde tıınbulda pek kısa. bir zamanda her f:C.)1 
0lllan da zorla, icap ederse kanun gördUğünü 7.annr.dlp dt'I hi~bir §CY gi>nni-

Neredeyse insan o :.ırada ı,aatlnl &

ramakta oln.n telash bir ad:un Görse: 
Yoksa halkm gültim.'>emelcrlne danl

dı da kemli kendine mi yüzün ti ~e\irdl ! . · 

isminde üçüncil bir memur da suç 
lu görülmÜJ ve hakkındaki tahki
!tat evrakı vilayet idare heyetine 
verilmiştir. Dün bu işi inceleyen 
heyet Akif hakkında da Iiizumu 
muhakeme karan vermiştir. 

Bundan başka, iki gün evvel 
tahsil ettiği paralar, makbuzlar 
ve tahsil §Ubesi mührüyJF beraber 
ortadan kaybolan, Kadıköy bclct~i 

ye tahsil şubesi tahsil.darı Necip 
hakkında da tahkikata başlanmış 

~ru ile terbiyeye, nezakete, insan- yenlere r;u ,;ii:ıün sa\nılması moda olarak: 
~ harekete davet etmelidir. - Haydi oradan Emlniinündeki saat 

.\'ayı anlamıyacak insanla alay 
ttnıekte ne revk vardır? .• Ama bun 
da zevk bulanlar çok. Mesela türk· 
t~ bilmh-en bir ecnebive birtakım 
big, kötÜ sözler öğrete;e'.< sonra 
0tıların bunları kullanması ile alay 
:cnıer. Hani şu hika.yeci diye ta· 
ıs;-:nı~ bayağı bir muharrir vardır: 
l ınin pisliği ile oynamasını. eşe
~ tnfiye ç-ektirilmesini tuhaf bir 

sanıp da etrafı da güldünn?ğe 

~ . . Ona gülenlt>r de bittabi 
:ısi !kadar bayağı idiler. Geçen 

ölen adamı da bütün ömrünce 

sen de!,.. Zira saat ıllkflirken, galiba, 
(fon) denilen \'O ıııan.tin önüno geldiği ard 
ma.nr:ara kısımlan lılı; hesaba katılmamış 

olacak ki insan bir müddet hayretle: 
- \'ahu, şu ga:ıetelerln yazdığı saat 

nerede! .. , A<'ab:ı tel\zib. ıni edildi? .• 
Diye hayli aranıyor! .. 

İn!lan cn·C'la ~ayet t'iddf, koca bir 
lllitun ~örUyor. nunun iiıerlnde, önce, Ye
nkamll a.at :ı:annedlyor! 

?\."eden ı.onra dikkat rollln<'C bu siltu_ 

nun iizerine, meydıım açan yıkıcılardan 

birinin Jınn katlarından bir ceb saati dil· 
r:Urmü~ olduğunu görüyor! .. 

- Pardon bay! Saatinizi ml dü!?lir· 
ılünUı? GalJba burada direi;rin tepesine as· 
mışlnr! ... Teşelihüre hacet )'ok, bir ~ey de_ 
l;ll ! .. di) eecği geliyor. 

Den kendi heımbıma ı;mlnönü meyda.
nırun karışık binalar ve karışık in~nlar 

kalabalığı nrıısmda dikilen yeni sıı.atl e\'-
\ela u:ınn boylu bir seyrUscfer memuru 
kalabalığı bırakmış cla, kolunu güneşe u
znhp lml sn.atine bakıyor zanncdert•k h~Y
rct ettiın ? ... 

Saatin mt"yda.nm ı:;enlfjllğiM göre nls
pet:.lz derecrde kliçUk kallşı, koca. kalla\'i 
bir siltunun iiz<'rindc minyatür saat tc,,blr 
cdlliyormnşçasma tuhdlığı, arka binalann 
§eklllrri anısında kayn:ıpp gldl~l, görün· 
rneyiJ ~iM marlfctlrri .)'etml;rnrmu:; gibi 
bir ılc Eminönü meydanının kalabalığını 

J;ğf'r mıılıterrm Proc;t'un planma gö. 
re konmu sa bu mohterrm ~n.at, ,·ay ball
mlze! .. Zira ln!'lana bu sa.at, her nedense, 
komlkUk etmek için meydandaki direğin 
üı.tUne tık.mı,, biraz &onra inip parsa. rop
hyacakmııJ gibi gf'liyorl,. 

lln.tti\ bu saati görllp ne olduğunu 80• 

ro.n ~ocu;tına, istanbnla ilk defa ı:;elm bir 
köylU anne, hiç ~ilphe yok, DO oovabı n•. 
rccek: 

- Gördün mil, burası İstanbul oğlum 1 
Zahir müsltlmamn birisi '11 r.amlceğizde 

namazını Julmağa giderken yankeskller 
~arpmasm diye !laafccğbini buraya bırak
mış! ... 

ı\lim 

bulunmaktadır. 
---<>--

Duvar içinde 47 kilo 
esrar bulundu 

İzmir, 17 (Hususi) - tzmire 
bağlı Fcvziköy nahiyesinde Emi· 
nin evinde bir odanın duvan içia
dc 47 kilo esrar bulunmu§tur. Bu 
esrarı İzmirde satan Simavlı H:ı· 
lil ve arkadaşı Mustafa yakalan . 
mıılardır. 
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~~a~l~n~d~ ~ir. B~!.~~,!~l~iyet· H;t;yi ~:;~~nd~"?:J: rki ~;~;~n~;"U~"~a~~i 
sında Tiençin hadisesi tar Fransız mahfillerinde izhar C- Coşkun bir sevınç Danzig, 18 (A.A.) - Dün akşam 

h dilen kanaate göre Amerikanın tar ı)anzig tiyatrosunda söylediği biı d h 1 d • dolayısile asıl olan ger- ı·ç=nde 
ZI hareketi vaziyetin gelecek inki· • nutukta doktor Göbbels Danzigin a a g e 1 

ginliğin izalesine çare şaflarında kati bir amil olacaktır. Anlaşmanın parafe edil- uir Alman şehri olduğunu ve Po· 

bulunmadığı ŞU sırada Japon sahillerinin ablukası mesi haberi, şehrin .on}•anm bu şehir üzerinde bir hak· Arnavutluğun İtalyanlar tara· Hudut bunlara açıldığı 
diplomatik vaziyetteki isteniyor! donatılmasına vesile old u kı olmadrRını şiddetli bir lisanla fmdan işgali esnasında Dıraç cep- de çok kalabalık halk kütle 
vahameti tebarüz ettir· Va~ington, 18 (A.A.) - Harici· iddia etmiştir. hesi kumandanlığını yapan es'd Yugoslavyaya geçecekleri 

k d• ~·e nazırı "Hull,, Fransa sefiri "l\1. Antakya, 
17 

(A. A.) - Ana. Göbbels saat 20 de buraya geL Arnavut ordusu erkanından Ab· hakkak görülmektedir. me te ır. J vatan hududundaki tahdidatın d B 1 ı · • k de Saint- Quentin,, ile Sovyetleı miş Danzig tiyatro un a a e erı bas Kupi ve Şiyak emniyet teşki- Şehrimizde bulunan bazı Imtıyaz mınta asının ilgası hakkındaki kanunun B. . . . . ı 
birliği sefiri "Umovskiyi kabu• et- seyretmi~tır. Tıyatro bına.ı önun· !atı şefi kaymakam Kurt Şklıti bı.: vut münevverlerinin söyled iaşc:;ini temin etmek üz.e- M. Meclisinde kabulü ve Hatay 

1 1 
b. 

mistir. ~1ülakat esnasında Tiençir. de halk Göbbelsi akış amrş \'e ıı sabah konvansiyonel treniyle Yu· n~ göre, işgal kuvvetleri Ar k '} d 0 

""· •• ~ anlaşmasının parafe cdilmc-re arar verı me ıgı soy- deki vaziyet görüc:ülmüştür. hitabe irat etmaıini ken3isinden ri- goslavyadan gelmişlerdir. Sirkeci kkta halkı tazyik etmckted 
B h " si haberleri bütün Hatayda en 

lenmektedir. U usus- Burada tahmin edildiğine göre ca etmi~tir. istasyonundan doğruca Aydın o Bir c;ok kimseler bu taz büyük bayramın çılgınca sevin- 1 
ta b1r teşebbüse girişil- halihazırda cereyan eden vakalaı cini yarattı. Alman propaganda nazın ngil· teline gitmişlerdir. Kendisine Dr· yüzünden dağlık yerlere çek 

mesı. Çı'n suln.rındalrı· İn- İtalya, Almanya \'e Japonya tara- tereyi Polonyayı istediğini yap ıaç kahramanı denilen kumanda;ı 1 ltrdir. Arnavutlukta ital 
~ Ebedi kurtuluşun ve ana va- ı • k fından yapılan üç taraflı tehdit hak makta serbest bırakmakla ve A • Abbas Kupi, çok az kcnuşan, 46 te:rafmdan meşhur zengin] g iliz deniz kuvvetlerı u- tana kavu§manın ilk müjdesi . ki 

kında Ruzvelt ve hükümet namına manyayı ihata etmek ısteme · e yaşı.ar_ında sakin ve soğuhkanlı bir j Dıraç de~irmcni scllibi mandanınln kararına olan bu haber dün seceleyin . . k. 
söz sövliven diğer zevatın sıksık ö· ' tham ettikten sonra demıştır ·ı: zc.bıttır. • 

1 

Şiyaktan 50.000 altın, Debrc 
b ""l d J J yıldırım l!Üratile yayılınca §e-

ag 1. ı.r • ne su"rdu"'kler·ı g0··ru .. slen· teyı't etmek Fakat karşılarında zayıf ve bur· Dıraç savaşında İtalyanların ıaleddin Radiveşten 5000 N - hirler baştan başa donatılmaya 
İngılız nazırları bu me· tedir. 'Umumiyetle matbuat ve ef· başlandı. Halk caddelerde, juvala~mış bir Almanya bulmağı ihraç hareketini epeyce zaman dur 1 yon altını, Ziya Toptan ide 
ı • h t• umumı

0

ye ümit edenler aldanıyorlar. Nasyo· durmag-a muvaffak olmu", İta]. bı"n nannlyon altını alınmı" v se enın eye 1 - karı umumiye İngiltere ve Fransa- meydanlarda, çarşılarda top. :ı r :ı 
• · t · ·· ·· t t d ·ı Am 'k "k lanarak bı"n'bı"rlerı'nı· kucaklı- nal so~yalist Almanra zayıf değil· yan harp gemilerinin mütemadi dilerine sadece bu paraların sını pazar esı gunu e - nm yar ımı e en anın enerJı 

kik edeceklerdir. bir harekette bulunmasına taraftar· yarak kutluyor, §enlikler yapa- dir. Almanya kuvvetlidir ve haliha bombardımanları neticesinde ya· gelince iade c.dilcceğine dair 
d rak Ebedi Şef'in az.iz hatırasını zırda dünyanın en kuvvetli ordusu va~ yavaı çekilmi§, nihayet mu_ vesika verilmiştir. Diğe 

Çemberlayn hafta so- ır. 1. anrp yüce Milli Şef'e, kahra- na maliktir. harebe neticesiz kalınca Yugos1av çok zenginlerin ve tacirleri 
nu tatı·ıı· dolayısı'le, Lon- lnfiratçılann organı olan "Dey ı .. l .. . h lk ·1t· b ı k 

man ve §anlı orduya, büyük Bu soz er uzenne a : yaya ı ıcaya mec ur o muştu. ziynet taşlarına varıncıya • 
dra-1an ayrılmıcı. 1°se de ı. iyuz,, gazetesi Japon sahillerinin n· d ' t b. ·11 t b' füh' r ""'r çok m h · k-..ı 1 ı h I'f d • a ~ milletin ve onun bilyilk başla- ,,_,ır ev.e , ır mı e ır re .oı u arıp ar '"-!aş arın:n mal arı, mu tc ı ma cnı eş 
basvekaletteki arkadaş- İngiliz ve Amerikan donanmaları nna sonsuz ve hudutsuz min_ diye bağırmıştır. Türkiyeyc gelmcl~ri üzerine o da ayni ~ekilde toplanmıştır. 

::ı; tarafından abluka edilmesini tavsL ~ G 'bbel ·· 1 • d d k a • d ı ·ı·h k t • t• h ı t ı larile teması muhafaza net ve eükranlannı haykırıyor. ~ o s soz erme evam e ere rxa aş arma ı ı a e mış ır. Canlı ayvan arın sa ı ması 
ye etmektedir. Bununla beraber """"'nr."""""'""'""""""~"""""''..,..."""~ demiştir ki: Dıraç harplerinJe kumandan sök cdilmi~tir. Bir değirmen 

etmektedir. go··ru"nu"CP göre hük·"-et, Amerı·ka· Fül · t hd" 1 · ·· Abb K ·• · .. ··11·· k ı · 
,... wu (:1Ll!JUJ ı ı/vıvıtvrl) "Dünya ·· uenın e ıt erın O- as upı nın gonu u as er erı unlar boşaltılmıştır .. 

B1tün ümit Amerikada... nın hattı hareketini tayin etmeden Beş vilayetimizdeki nünde gerilediğini \'e şantajın kar· büyük bir cesaretle düşmanın ÜS· Bu hareketler büyük bir 
Paris, 18 (A.A.) - Hariciye na· evvel Londra kabinesinin daha sa· I . k şısmda boyun eğdiğini zannetmek· tüne atılarak çarpışmışlar ve kul- nuniyetsizlik doğurmuş, halkı 

zm Bone dün öğleden sonra lngil- rih bir ~ekildc vaziyet almasını e ekt rı şirketi satın le tehlikeli bir hata işlemiş oluyor. !andıkları tüfek ve mitralyözlerk yeise düşürmüştür. 
tere sefirini kabul etmi~tir. Nazır beklemeyi tercih etmektedir. alınd ı Bunun içindir ki Danzigli 'Alman 800 İtalyan askerini öldürerek de Evvelce İtalyan tarafta 
bundan sonra Uzak şarktaki vazi- Yarı resmi müfessirler mihver ( Baştara/ı 1 incide) erkekleri, kadınlan ve çocukları i3- nize dökmüşlerdi. le tanılan bazı memurlar 
yetin inld~afı ve SO\'}"etlerle yapı- devletlerile Japonya arasında kati sir, Gazianteb, Tekirdağ ve Mer _ tikbale emniyetle bakabilirsiniz., Abbas Kupi, bu sabah bir mu. vaziyet karşısında vazifclcr:n 
lan müzakereler hakkında telefon· bir anlaşma olduğunu iddia etme· sin elektrik müesseseleri nafia ve- Nasyonal - sosyalist Almanya si. harririmize kısaca demiştir ki: i~tifa etmişlerdir. 
la .Frcınsanın Londra elçisi Corbin mekle beraber Alman ve İtalyan kaleli tarafından 11750.000 liraya zinle beraberdir. Almanya nerede "- Türkiyeye geldiğimiz için Türk elçiliğine iltica eden t 
ile konuşmu~tur. lngiltere, Fransa gazete1erinin Japonların hareketle. satmnlınml§, mukavele bu sabah Alman varsa oradadır. Binaenaleyh çok memnunuz. Memleketimizi rnış Arnavut mücahitlerinden 
\e Amerika arasında Tiençin hak- rini demokrasileri zayıflatmaya rna nafia müdür!Uğü binasında imzalan sizin de bulunduğunuz yerdedir. Bu kurtaracağımızı ve kralımızla bir· ken.:kr Fraşi tevkif edilmişti 
kında yaprlan fikir teatilerinin sırf tuf olduğu için, tasvip ettiklerini mıştır. bayram gününde bütün kalbimizle likte tekrar eski yerlerimize döne talyanlar, tevkif ettikleri mü 
i~tihbari mahiyette olduğu öğrenil- mü~hede eylemektedir. Mukavele, na!ia vekili general "ya;asın Führerimiz, yaşasın Al- ceğimizi umuyoruz. Arnavut mil- Arnavut şahsiyetlerini ltaly 

· · - ' - - ..... - Ali Fuat Cebesoy ve §irkM mu- ma., Danzigimiz, yaşasın büyük le ti esaret ve istila altında yaşaya· sürmüşlerdir. 

B 1. r suı· kast şeb~ke- rahhaslanndan mühendis Neri ve Alman devleti,, diye bağıralım.,, maz.,, -F-ile_:_t -nf-ien-arl-ib_m_a_a_hç-ıçn-;ld 
.l34z1ola tarafından imza. edilın.i§tir. Halk nutku hararetle alkıslaını~. Arnavut zabitleri. bue:üIJ. Pera_ 
~~ı11:ıımae 1:ıtıurouı van re Be1eaı. bunaan sonra Almanyayı, Führeri palas oteline giderek eski kral 

.. • 'IJ mı• 9 ye rclııi Lutfi Kırdar ıle imtiyazlı selarnlamıs ve: Ahmet Zogoyu ziyaret ve sadakat s) n l n par m a g ı • şirketler reisi Emin lpekçi de bu - _ Yahudilerle Polonyalılar defol lerini teyit edeceklerdir. 

(Baş tarafı ı incide) 1 mişlerdi. 
Saigon, 17 (A.A. ) - lndopa- Fransanın uzak nöbetçllerı 

slflk ajansı, Phcıılx denizaltı ge- idiler. Dütlin millet bugün ölü
mısının lrnyboluşu hakkında a- lcrlne nğlayor, yetmiş bir kah· 
şağıdaki tafsilatı vermektedir: ramanın allelerlnln kedcrlerinl' 

Phenix denizaltı gemisini Al· samimiyetle iştirAk ediyor ve 
bay Bauchacourt idare etmekte onların fcdakArlrğında Fransa
ldl. İkinci kaptan, Yarbay Ba- yı bu hale getiren faziletin ml
here idi. Gemide bunlardan salinl görüyor." 
başka daha üç subay ve altmış Paris, 17 (A.A.) - Bahriye 
altı gedikli ve er vardı. nazırı Campinchi dün akşam 

Phcnlx, Espoır denizaltı ge- •'Plıcnix" tahtelbahirinde ölen. 
misi ve bir tayyare filosu ile bir- !erin ailelerinin bu fcla.ketl ga
lfktc Camrah açıklarında ekzer- zeteler ve radyolar vasıtasiyle 
siz yaparken saat 10.30 da dalmış öğrenmelerine mani olmak için 
ve Espolr bilfı.hare deniz üstüne geminin ziyaı hakkındaki habe. 
çıktığı halde Phenix bir daha rl mümkün olduğu kadar gecik-
gözUkmemiştir. tırmlştlr. 

Dunun üzerine derhal bizzat YAK'ANIN SEBEBİ TESBlT 
:Amiral Dccoutnun nezaretinde ED1L1YOR 

!un.muştur. sunlar diye mükerreren bağırmı~lar Yugoslavyaya iltica eden diğer H i 1a1 i 7 -3 yen 
Şirketler heyeti umumiyesi aym d A t · b"tl · "nldTk t) k'" rr. rnavu za ı erı şı ı ı s up 

20 sinde Bun!ada toplanacağından Diplomatik mahaCilde hasxl olan civarında kalmağa karar vermiş-
imza işi l.rgtin vekilin de burada kanaate göre, Göbbelsin nutku ve ]erdir • 
bulunmasından istifade edilerek bi bilha sa halk üzerindeki te5irleri, Yugoslavya, Arnavutluktan 

tirilmişUr. Alman propaganda nazırının ziya- yalnız askeri mültecileri kabul et· 
lmzadan sonra kendisini gören retine ve·i!e olmak üzede tertip edil mekte ve kendilerini çok iyi karşı-

bir arkadaşımıza krymetli vekili- f . r· 'k .. 
rniıı olan Danzig kültür ha tasma layarak mısa ırperverlı goster • miz şu beyanatta bulunmuştur: 

- Bun!a, Gazianteb, Balıkesir, 
Tekirdağ, Edirne elektrik milessc
selcrile Mersin elektrik müessese-
sine ait hisse 15enetlerlnden mühim 
bir mikdarının hükümetimizce sa _ 
tınalınması hususundaki mukave -
leyi bugiln imzaladık. 

Mukaveleye göre müesseseler 1 
temmuz 939 dan itibaren hükümct 
namına işletilmeğe başlanacak ve 
bu tarihten itibaren de devir ve tes 
lime başlanacaktır. 

bu nevi tezahüratın çerçe\'esini ge· mektedir. 
niş mikyasta a~an bir mahiyet ,·er· Sivil mültecilerin kabul edil-
miştir. memesi kararlaştırılmıştır. 

Cumhur reisi Mısı r Hariciye 
Nazırın ı kabul etti 

_.. Baştaralı 1 ıncidı Abdülhalik Hassuna Bey, Mısırın 

Bu sabah Kadıköy stadında 
nanan şild maçı finali, Fenerbah 
nin Hilali 7 .3 >cnmesile neticcl 
ı:niştir. Fenerbahçe klübü bu sur 
le Cumhuriyet Halk partisi tar 
dan on sene evvel konan bil) 
[ji!di kazanmış olmaktadır. 

Fenerlileri bu muvaffakıyetler 
den dolayı tebrik ederiz. 

Yazlık sinemada yangın 
Dün gece Kumkapı Nişancası~ 

vazlık Ülker slnemal!ının maltı 
dairesinde filmlerin tutuşması )' 
zünden yangın çıkmı§tır. 
Yan~ın. büyümesine meydan ' 

rilmeden söndürülmüştür. 

araştırmalara başlanmış, fakat Pnrls, 17 (A.A.) _ Dahriy.:- Müesseseler 850 bin lirası peşin 
aradan 21 saat geçtiği hal<.le a· nezareti tarafından teşkil edi· ve mlitebakisi beş senede müsavi 
raştırınalardan hiç bir netle" len bir tahkik komisyonu fcH\- taksitlerle ödenmek üzere 1,750000 

Muhterem misafirimiz, hariciye tanınmış hukuku düvel müteha'JSıs
vekilimizlc birlikte bugün saat on lanndan Abdülhamid Bedevi Paşa 

altıda Yalovadan Ülcv vapuru ile vi! hariciye nezareti hususi kalem 
ayrılnrak Pendiğe gidecekler ve O- müdürü refakat etmektedirler. Ka_ 
radan hususi trenle Ankaraya ha- hire btiyük elçimiz general Mehmet 

tilaflı hiçbir noktanın bulunmayı 
Ankara görü~melerinin samiınl 
tam bir noktainazar birliği için 
cereyan edeceğine delil sayılıyor. 

ha". ıl olmamıştır. 11 . · liraya satmalınmL!jtır. '"' ketin sebebini ve mcsu crını reket edeceklerdir. Ali Şevki de, paşa ile birlikte ııeh-

Misafirimiz bir mesaj 

neşre :iecek Denizaltı gemisinin, bUtUn 1 ~ Paralar diğer şirketlerdeki ah -vaka mahallinde tesb t clmeı-;e 
kam rnisillü memleketimiz mahsu -mUrettebatiyle birlikte, mahvol- çalışacaktır. 

Hariciye nazırının gelişi rimize gelmiştir. Atinadan verilen bir habere g 

lat!Ilın satınalınması surctile hari-duğuna artık muhakkak naza. Yerı· bulundu 
· · Ab 1 Ekselans Yahya paşa, vali Lütfi Dost Mısırın harıcıye nazırı - re Yahya paııa Ankarada. TU 

' c milletine hitab eden bir ~esaj n 
ce çıkarılacaktır. 

rlylc bnkılmnktadır. Savrron, 18 (A. A.) - Phenix B 
.,, o u mukavelenin tasdikı ha!ckın_ Zira, gemideki ha,·a ve oksi- b h' · · 300 kadnm derin 

dülfettah Yahya paşa, şehrimize Kırdar kendisini karşıladığı zaman, 
dün saat 16 da Besarabya vapuru Türkiyeyi "ziyaretinden büyük bir 

. . T" k ı,U5 redecektır. MesaJın, ur -

tahtel a ırının '" - daki kanun la)ihasının, B. M. Mec-jcn ihtt~ atr, bu ani\. kadar bit- l'k .! ı d - nokta niha"et 
ile gelmişlerdir. memnuniyet duyduğunu söylemiş 

ve gösterilen hüsnükabulden müte-

dostluğunun bir vc~lkası 

söylenmektedir. . 
"' l te uU un ugu "' Jisinin bu içtima devresine rctişti-

mı·ş olacaktı. Bundan bacıka c h ko" fczı·nın· a"ıklarmda 
}fü\'ıfirimiz rıhtunda, Mısır elçi

:ıi Cezairli Bey, mezunen ııchrimiz
dc bulunan Mısınn Bağdad elçisi 

hassis olduklarını bildirmişlerdlr. Paşa, Alinadan hareketinden '' 
vel verdiği bir beyanatta şunlıı 
şunları söylemiştir: 

" amran r " rilmesi mukarrerdiri., 
denizin kaza ~erindeki hUyUk tesblt edilmiştir. Suyun yüzünde Ziyaretin gaye si • 
derinliği de nazarı dikkate alın· seniş bir yağ lekesi vardır. Kaza
mak icap eder. nın vukubulduğu mahallin ctrafıT\-

Falflket. Camrah ncıklarında da Fransız harb gemileri dolaşmak

sahildcn altı mil uznkta vukun 
gelmiştir. 

DALADYE MfLLETl TAZiYE 
ETTl 

Pnrls, 17 (A.A.) - HUkümet 
namma millete hitaben neşret
tiği bir beyannamede Daladye 
bilhassa şöyle demektedir: 
"Donanmamız matem içinde

dir. Vazifeleri uğrunda i>lllm 
anma kadar biribirlerine bağlı 
bulunan zabitler, kUçUlc zabit· 

tadır. 

Taziyetler 
J.;Qndra, 17 (A. A.) - Lord 

Stanhope İngiliz amlrallık maka -
mı ve bahriyesi namına Fransa 
bahriye nazırı Campinchi'ye bir 
telgraf göndererek J>henix felaketi 
dolnyısile derin teessürlerini bil -
dirmiştir. 

I:erlin. 17 (A. A.) - B. Hiller, 
Phcnix denizaltı felaketi münase -
betile B. Lcbrun'c tazi~ ellerini bil-

ler ''e bahriye efradı vatan iı;:in dirmi.cılir. 
hayatlarını feda etmişlerdir. On Amerika ta!1lisiye çam 

ıar uzak denizlerde müstcmlek" planını Fransaya verecek 
ımparatorluğumuzun hudutla-1 Va.şinslon, 17 (A.A.) - Bahriye 
rında sıkı bir nezaret tesis et- nezareti, "Skalus" denizaltı gemi-

Evlenme Anm Bey, vali Lütfi Kırdar, ls. 1 Dost memleket hariciye nazırının 
Eski İnhisarlar Umum müdürü tar.bul komutanı general Halis Bı- ziyaretine siyasi mahafilde büyük 

ve s::bık Urfa mebusu Behçet Gu_ I yıktay, merkez kumandanı, polis bir ehemmiyet atfedilmektedir. Ge 
nay'ın kı7.ı Jale ile Eal:t::riyoloğ mUdiri ve kalabalık bir h:ılk kütle- rek Türkiyenin, gerekse Mısırın ay 

Dr. İhsan Sami'nin o~lu ressam si tarafından karşılanmıştır. 1 rı ayrı anlaşmalarla İngiltereyle o
dekoratür Muvaflak f:15anın d~n Rıhtımda yer almış olan bir lan münasebetleri bu ziyaretin e _ 
Kadıköy bcle.iiye ddresin~e ni mUfreze asker selam resmini ifa hemmiyetini bir kat daha ıı.rttır -
kahları yapılmı~~ır. Kendilerine etmiş bando Mısır ve Türk milli makta ve nazır paşaya hukuku dü
kurdukları yuvada saaC:ct temen- marşl~nnı çalmıştır. 1 ve! müteha.~ısının refakat etmesi 
ni ederiz. Kardeş milletin hariciye nazırı, dt', Ankarada mühim görüşmelerin 

"- Türkiycye giderken, dost " 
kardeş memleketi tanıyncağırnd 
dolayı büyUk bir saadet duyuY0 

rum. ~mli Şef lsmel 1nönUne ' 
·ı· kr Büyük Türk Milletine eevgı ı 

hmızın selim ve muhabbetıcrı 
göturüyorum. Ankarada muhter, 
Saracor;lu ile iki memleketi a!Ak_,1 

o 1 •• . d <'Öf" dar eden mesele er uzenn e " 

kendisini karşılıyanlara teşekkür 1 vukubulacağına delil addedilmekte- şeceğim.,, deg-fş?cek rııi? 
ettikten •onra otomobille Perapa- dir. • Mısır .~ı. çisi.. ~b· sinln k:.ırtanlmasında kullanılan ° 1 Sö 

1 
d - e mezunen ~L 

1 .... otelı"ne 1·nmi" ve bir milddct i3ti- Yahya paşanın, Ankaradan sonra yen ıgıne gor • ...ıı tahlisiye çanının nlanlarını Fran - ..., " 1 ı.fıSJP~ 
ahat "tlllrten sonra otomobille Bo_ Sofya, BUkreş, Belgrad \'C Atina_ 

1 
rimizdc bulunmakta o an -"' saya tevdi edeceğini leyid etmiştir. r '" n Ar.ıv-

ğaziçindo bir gezinti yapmış, geç yı da r.iyarete karar vermiıı bulun- l Baı;da~ elc;i~i Abdürra~man • •eri' Bahrıye n<'zarcti namına söz söy
liycn zat, esasen Amerikada yapıl
mış tıı.hlisiye aletleri hakkında bü-
tün yabancı bahriyelere i.fitün ma
Himatı vermek .Amerika bahriyesi_ 
ne Adettir, demiştir. 

vakit otele dönerek Mısır ~~ ;ısi ta- ması, ıarki Akdenir.de ve Balkan- 1 Bey, ~ımdl.kı elçi Ceza~r:~. Bc)a:rıı\1' 
rafından verilen ziyafette hıızır bu- larda aulhün taraini yolunda hayır- n~ Muıınn Ankara clçılıgıni 
lunmuslur. ! lı neticeler doğuracağını şüphesiz te edecektir. . df 

- · · k b zarnan Abdülfettah Yahya paşaya, Mı- kılmaktadır. Bu ta)ının ya ın. ır 

sır hariciye nezareti umumt Utibt Kardeş memleketle aramızda ih- olma!ı beklenmektedır. 
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18 HAZiRAN - l9"3lf H A B E R - Akşam Poıtaaı 

-~ . . ITdf!IQrRSr~@Lij@rm!Jail®l 
Yugoslavyanın vazıyetı · 
değişmiş görünmıyor. V u nan Kral ı G a - . 

~~Oslav kral naibi prens Po· terde bulunan memleketleri, sadece f e n koy u k a b u 1 e t t 1 
dir" Berlindeki temaslarından son· kendi istiklallerini muh.afazayı dü· 
·niıı ~Ugoslabyanm vaziyeti değiş· şünillilrse, bize bir rakıp saymak 

l iorünmüyor. Evet, müzakerelt> doğru olur mu? Zira, bize de her R H • • . N 
ınU• :on~nda bir tebliğ neşredildi .ve şeyden. evvel lazım ?1~n, onların - u m e n a r 1 c 1 ye az 1 r 1 n 1 n 

'tblığdeki sözler ilk bakıc:ta ın.. bu c:ekıldc hareketlerıdır. rna· .. ıt 

ıcri• Oldukça endişe verebilir. Fa· * * * y t ı 1 b t 
vııt· t~~::ylatal~a~i. n;ugan~~la~n~~~ Roma ile Beri inin, asıl maksat- u n an g az e e er 1 n e ey ana 1 ıc;~~ı~~lye iktisat mildllrrn~n. bntı 

J tarını pek de iyi örtmiyen dostluk clllence yerlerinde, p:ızar günleri di· ıer \treterinden sorİra neşredilen teb. perdesi aıtmda gizlemere çalışmala· N b .. I f b I ı · ıe emlekefıne aer günlerden dnhn pahnlı tarıre tal· 
iş. ~de ayni şeyler söylenmişti. O n.'1a sebeb, Belgradın tehdit ve şid- a Z 1 r U Q Un S an U yo 1 m lıik odlldlllnl görmüş ve menetmek 

tebliğde de Yugoslavyanır. d .. k .. h k f d • fcfıı tedbirler alını§tır. 
nlat ~•er devletleri ile sıkı biri~ bir· detle elde edilemiyeceğini bilmeleri. Onme UZere are e e ıyor •Atatürk köprfisilniln orta yerine 
ıc1e11 ~ dir. U 

1 
t h konulnn dört dub:ının tecrübesi mu· nıt' ~ .. -Pacağından bahsolunuyordu . • r Atina, 17 - Rumen Hariciye lini il1n etme1de beraber, banıını zılarına da ayrıca B tun ar a . ,·nffaklyelle nelfcelenmlştfr. Kenara 

ce· .~ tebli~lerden ziyade netice- Fakat, 1918 dekı zpağlup ve ga ıp- nazırı Gafenko bu,,.ün me~hul as· temini için Balkan Antantı dev- sis eylcınektedfr. çckllen dubalar döşemenin ikmalin. 
poı· ~bakalım. ler yeni ~ir u?1umi ?arple k.ar~ı ~ar ker ~bi.desine çele~k koymuş ve letlerinin menfaatleri dahilinde Memcnt gazetesi diyor kt: den sonra yerlerine takılacaktır. 
ıo ~nctan bir buçuk ay kadar evvel .ıya geldıklen takdırde, '\: ugo.,,la\ bilahare kral tarafından kabul edi. herkesle teşrikimesai edebilecek Atlnadn B. Gnfenkoya çok • Şilenin Yakuplu köyü~den 9 )'a· 

1an gazeteleri, Yugoslavyanııı milleti kendine düşen rolü oynama- lerek ög~le yemeg~ine alakonul· olan bu Antant devletlerinin siya- candan tezahürler yapılmıştır. şında Dursun dereye glrmıt ve yıkıı-
:ıı.· • • • b'. 1 b. "ht" h 1 nırken boğulmuştur. ""•ıstlık aleyhtarı mısaka gıre- ya ne kadar hazırsa. oy e ır ı ı· t si bütünlüg-ü de elzemdir. Resmt ziyaretlerin emen a ı· • 
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l:i . . muş ur. avı ın uruş parasını \'C 
~ Ve yakında bir Macaristan · lAfa kendisi sebeb olmak ıçın de .0 Nazır yarın burada hareket e- Harbe inanmıyoruz. Avrupa - nan bu çok lyf neticeler! çok e· saatini çalan 1hrnhlm, dOn birinci 

Slav ademi tecavüz misakı im. kadar kaçınmaktadır. 1914 ha~bı- decck ve İstanbul yoluyla mem • nm bütün memleketlerindeki me hevımtyetltdlr. Bu sebepten do- sulh ccında bir ay 20 gUn hapse 
Cağını yedi mahalleye ilan e· nin mesuliyeti Yugoslavyanın dıye, leektine dönecektir. sul siyaset adamları tarafından layı, bu gibi ziyaretlerin sık sık mahkQm olmuştur. 
~rdı. Bugün İtalyanın habcı pek kesip atmacasına •• az mı tek· Romanya el!tİsi Kuvara, Ga • söylenen bütün nutuklarda harbe yapılması bilhassa. ~ayanı tavsl- • Ye~lcami~~ ~~rnaz ~ılı~ ?ılusta· 
.~i bu anla~adan hiçbin ya· rar olundu! fenko şerefine bir ziyafet vermi~- karşı aynı dehşet ve barış içinde yedir. Bu ziyaretler, efk!rıu- ~:1:~~ı:d:>~a:~:;:~n~nMu:~~~~P!:~?~ ~'değildir. Bilakis, l\lacaristan Onun için, Avrupadaki bütün hü· tir. aynı arzu görülmektedir. · mumiye Uzerinde derhal tesirler de birisi deli olduAunu :iddia etmlt 
lııosıavya arasında bir anlaş kQ.metler içinde en fazla Belgrat Gafenkonun beyanatı Balkan Antantı barışın muha- yapmakta ve bu efk!rın vucut ve yapılan munyeneslnde cezai ehll· 
İhtiınaıi, bugün için, mevzuu· hükQmeti, ha_rbi 1kolayl~5tırm~ş ve- Atina, 17 (A.A.) _ Romanya fazası için hizmete amadedir. Bu bulmasını mUmkUn kıldığı gibi yeti görülmlyerek Bakırköy hastana 
bile olmıyor Bu· şerait dahL ra harbe amıl o.muş bır vazıye~~e Hariciye Nazırı matbuata aşağı. maksatla Balkan Antantı dev _ enternasyonal mUnaecbetlerde sine gönderllmiştir. 

ilt • • • · k ı kt k k ktad Bugun ,.0 k lUzumlu fikir teatilerine de • Şehrimiı:de bulunan Trabzon ' llasıl olur da, mıhverın yem a ma · an or ma ır. daki beyanatta bulunmuştur. !etlerinin istiklwi, birlik ve te- ~ ve Dursa valileri dün vali ve beledi. 
ınuvaffakiyetinden bahsedilebi- aldığı vaziyet te bundan ileri geli· Evvelemirde Yunan matbuatı. sanlltleri menfaatlerin! korumak vesile teşkil eylemektedir. ye rcJsi LQtrl K;rdarı zi)·areı elmiş· 

yor. . . . na ve onun vasıtasiyle Yunan cf. la beraber, umumt ban§ davası- Semnalul gazetesi diyor ki: lerdir. 
ı· '"'o~av hükUnıeti bu tehlikelı Fakat, mıhver devletlerının bu k. . . b k .. nın azami surette faydalanması- An karada neşredilen resmi • Şlrketihııyriye, Eminönü mc~ d:ı· 

arıumumıyesıne ana arşı gos- ı k d., rı Lll 
bil \ılarına karşı memnun bir çeh vaziyeti suiistimale çalısmaları her. t .1 .. k b ld d 1 t k na imkan verecektir. teb1ifdo snrahatla ılkredtlen nına diki mc U:zcre urt tıırn } . • 

ıı lü lermek mecburiretindedir. halde daha iyi olacaktır. Almanya· k~; :~eı~~. a ;un:: ::~~uae~:a· An.kara ve Atinada mUşahede keyfiyet, TUrkiye ve R1hom~nya. ~~~ ı~;l<:tk~~~ı~~~:o e~~~ş~:\1111~;~~ U, Yugoslavyanın coğrafi va. nın ve ltalyan.m. ~afer borularının bilhassa teşekkür ederim, zira ve tesblt ettiğim şeyi Yugoslav nın Balkan antantı su s yase- kalkacaktır. 
.~ ~k nazile. Hırvatlar meselesi ağzını elde ettıklerı muvakkat şey- hakkımdaki tezahürleri yalnız R\l· KoUekim Markoviç ile millftkat • Une ve bu siyasetin lsttklAl ve • Ycşilköy halk pnrllsl bD~kanı 
S• halledilememiş bulunuyor. terle kapamaları mümkündUr. Çün . . larımda da mU§ahede ve tesblt birliğine mUşterek bağlılıkları, Mehmet, burada lıir dispanser at"ıl-
t· :a, Vaziyet icabı, Yugoslav kö} kü tarihin ve co~rafvanın daimi mawnyaya karşı olan sempatısı~en eylemiştim. Atına.da da aynen m Uşahede o· ması lcin u#raşmaktndır. ~tuaycne. 

" . . . d ğ" • k -h ·· ı degil, aynı zamanlda kolleklerıne !eri havayolları doktoru ve belediye 
' 

1111 hayatı Almanva ile yaptı· c:,eraıtını e ıctırme enuz on arın . .. . BulO'tlrı·standan rok babsedil lunacaktır. 
l\t J 1. d d ~·ı ~ karşı olan sempatıden mutevellıt- 0 - " - hekimi yapGcaktır, 

a ~ 1~ bağlı. e ın e e~ı. . . d' . h~l~ b' di. HattA antant azası devletler Neamul Romanesc gazetesi • Avrupada tetkiklerde bulunmak ~. . k G-"'ren giln arkada~ırnız Vladı'mı·r tır. z_ıra ~en.ken ımı a. a ır ga. B 1 . t k li ;•Qpadaki ikı muarız grup arş: '":r :; _ arasında u garıs anın oa S - diyor ki: ta olan Amerikalı general Henri Rcil 
~ \'ugoslavya bugün bulundu- d'Ormesson "Figaro., gazetesinde i· zetecı telakkı ttm:kt:yım. yona girmesi meselesinde ihtilaf B. Gafenkonun Ankarayı zl- ly birkac güne kadar şehrimize gele· 
l ~}"etten kolayca kurtulabilit şaret _ tp~ ~'f?h J,Şl JFffi!P:U~~nd An~~~aı;.d!" negred:lmış ola~ teb· lar olduğw d& söylendi. Bütün yaretl, bUtUn 'Awupaya, .. yalnız cek ve buradan Ankaraya gidecektir. 
1"a VU&osıavya Arnavut!~ }. ı\lmanya :::ıttbıs18nıa dost gıoı na· ~ 111: ~t:ul·aaa neşredilmek Uzere bunlar yanlııtır. Antant ._.1 ukı ve •af lam TUrk _ Rumen • 1ıtanbul de!terdo.rlıiiı emlAk ?1fi 
, tarafından i~galini filozofça Ttkct ediyordu; halbuki, Avustur. olan tebUğden de anıaıılacafı U- arasında ihWU de~ı. bTilkJı tam d tl k ittifakını de~n. fa. dOrlUAilne, mQdQr mua,·lnl Rnsım, 
ıı-,_ ;; B lk A t b d e• 08 u ve & onun yerine de kontrol memurların· "<ll:iYette kabul etti dive bizde '-"a ile birleşmiş, Sırbıstam Avrupa zere.·. a .an. nt_an ınrn u e_v· 1 bir gör"u"ı:ı. birligvi mevcuttur. d b dostluk 

• J f ı k l kl '$ kat aynı zaman a. u dan Kemal tayin edilmiştir. 
tt edenler oldu. Tek başına bı haritasından .silmeyi kararlaştırmış resının reısı 51 atıy c 01 e erım· Balkan Antantının hiçbir kim- ve ittifakın Balkanlar için en • Kmla"yın hemşireler okulunda, 

~ orta kuvvette bir hükumet tı.. le birlikte tetkiki için geldiğim seyi hariç tutmadıAını aöylemif.. emin ıarantl teşkil eyledllinl haziranın 2i Uncu cumartesi günU. 
• , buYük kom~lannın ısrarları- lster Karajorgeviç olsun, ister es bugünkü meselelerin tetkikinden tik. Tecrilbe göetermiıtir ki, Bal göstermiştir. Atinidaki teza. okulu bitirenlere merasimle diplo. 

lazYiklerine mukavemet edebi· ki Sırbıstanlı basit bir köylü, bunu sonra Balkan Antantı politikası. kan memleketleri arasmda bir h 
1 

d Ttırklye Romanya. maları nrJlecekllr. 
~ w k" h 1 ' • d Ur er e, ' DIŞARDA: 

• Yoruz ve mukavemet etme· herhalde unutmamıştır. Onlar, Ar- nxn aşagıda ı ana at arı tizenn e antant yalnız bu antanta iştirak ve Yunanistan noktal nazarları • I.ebrun Mısır velluhıll prens 
~ .".Ciıifesini yapmadı diyoruz. navutluk dağlarında ordularının bir kere daha mutabık bulunduğu. etmek istemiyen ve ona karşı ha- arasında hlç bir fark olmadılı- Mehmet Allyl 'kabul ederek kendisi• 
:ııtı, zavallı Çekoslovakya me. nasıl bozguna uğradığını da unut- muzu söylemekle bahtiyarım: reket eden Balkan memleketleri nı anlatmıştır. , ne letron dön!Sr nişanının bllyUk 
~llde olduğu .gibi vazifemizi yap muş değillerdir. 1 - istiklal ve si yas birlik; için gayrimUs&it olmuştur. - - - hnç riltlıesinl vermiştir. 
j"ll biziz. Serge Sabattier 2 _ Tesanüt, Bulgar milletinin hakikaten iskele memUrUnU dögen • İngiliz kNlJ "e krnllcesl Salnt • 
halde, hassaten mu'"'""u .. I \·azi .. ·et (La Tribune des Nalions) dikkate §ayan olan vuıflarma I Jenn şehrini iezmlş ve öAleden son• 

:ın J 3 - Barış lehinrJe siyaset ta- JO CU d bl d lll ı f ti ak ttl 11l karşı hepimizin bUyU.k hürmeti • ra a n ııve n n ş r c ıııo 
~ kibi. miz vardır. Fakat Balkan antan- DUn köprünUn KadıldSy iakele. garden partide hnıır bulunmuşlar· 
1. elediye vergileri Ziraat i ş büro ları açılıyo r Üçüncü madde hakkında ısrar tma iştl.rA.kl evvelden tartlara sinde Necdet isminde bir yolcu, dı~. Resml naıi organı olan vır .. 
l(•l[ fi · d'l k V ·1 b" h b .. z· t lüzumsuzdur. Zira Balkan Antan- b vl b k 1 d'-1 d bil t ist'ven '·'kele me-,. e ere tevzı . e ı ece erı en ır a ere gore, ıraa ag anamaz ve af a arının za.. ken &:on en e ıJ la tscholtts Politiseher Dicnı;t ııazcte:ıi, 

b defterlere yazılacak Vekaleti, bu sene içinde memleke. tı bu politikayı takip ettiğini vakı· rarma olarak vukubulamaz. Bu muru Hamdiyi döğmUotUr. Frankonun Roma ziyaretinden ıon· 
'iti tin Hizum görülen vil!yet ve ka- alarla isbat etmiştir. iQtirfilc devletlerden her birinin MUtecaviz yolcu yakalanmıstır. ra Derlinl de resmen zf)•aret etmesi .. . Cdiyc muhasebe teşkilatr, ""$ 

'ti za meıkezlcrindc "Ziraat İ! büro Diğer iki noktaya gelince, Bal· menfaatleri için, barı§ı tehdit e· -o--- nln muhtemel olduğunu yazıyor. 
a. ~eye ait vergi ve resimleri, 1 k • ı ı b 1·-6 ~ C d · ·1 A 
"< su, ,ismini alacak olan teşekküller kan Antantı, birçok kerelerde den tehlikeleri bertaraf etmek 1- Tabak' bıçak ve tuz u ta yan OA.3 ru :ısa eı l e , .• ~zde seksen nisbetinde tah. rup:ı orln siklet şampiyonu l·'ransız 
'lttllıck gayesiyle yeni bir for- tesis edecektir. söylediğimiz gibi, hiç bir kimse. çin ve umumi davaya hizmet için muharebesi Trcnet orasında yapılması mukarrer 

tcabit etmiş ve bu formül Ü· Bu bürolar bir mt:ı::lür, Ziraat nin aleyhine mütevecih değildir vukubulmalıdır. o:an mnc Cnsadelnln bir otomobil 
ılld Odası reisi, Ziraat müdür veya ve taarruzi hiçbir hedefi yoktur. BUkreş, 17 (A.A.) - BUtUn Diln Kuruçe§mcde 84 numaralı k::zası ncllcesindc yaralanması rızc· 

1. en işe bacılamıştır. - R 
{ ır memuru, ıııhhat müdürü ve ziraat Antant hiç bir kimsenin iltihakını gazeteler, Romanya Hariciye dilkkanda ahçı Mehmet oglu u - rinc iptnl edilmiştir . crıi esasa go"rc hazırlanmı<ı def k F tm il rtakl s b' Jlğ' "k k S t ıc ır işri mümessillerinden birinin ic:ti- iır.kansız te!Akki etmemektedir. Nazırına Atlnnda yapılan hU•mU şen ve arısı a a e o an • .'o\'yetler ır ı :rıı se · o,·ye 
~ t §Ubelere tevzi edilmiştir. r;kiyle vücuda gelen bir he~et Ancak bittabi kualisyonumuza iş- kabule geniş sUtunlnr tahslf HAmld Kurt arasında para mesele- riyaset dlvıını, Semyon Guinshursu 

'ıı lltada mükelleflere verilecek 1 k . t kt k .... , •'ınden kavga ,..,, .... .,t.ır. 'O«·ü . de, inşnat halk konıiscrlijiine tayin et. -t marifetiyle idare edilecektir. tirak etmek istiyen meme etın '? mc e ve gere ı unan resmı .. ..~ ,. miştir. 
~ıj~tr d.e vardır. Mükellef def. Büronun vazifesi, ziraat işleri. Balkan memleketlerine ve tesis e- makamlarının ve gerek halkın dilkkii.nda. ellerine geçen tabak, hı- • nndor njnnsı, nomen hükumet 
~t .

11 fıyatı 25 kuruştur. nin daha iyi bir şekilde inkişafını dilmiş olan nizama riayet suretile tezahürlcrindeki samimi mahiyeti çak, tuzluk gibi §eyleri biribirlerL nzn'iınılnn birine knrşı suikast )'apıl· 
't~ tıl~n vergi taksitleri ve veri·! temin etm~k olacaktır. Bu hususa ~~lisane bir s~rette teş~ik~ mesai hassaten tebarüz ettirmektedir. ne .. atarak muhtelif yerlerinden ya- dığı hakkındaki ynbnncı memleket· 
' ll'llktarlar bu deftere kayde· ait bir talımatname hazırlanmak· !urumunu te:ıbm etmesı lazımdır. Resmi ziyafette teati cdlleL ralanm11lar ve hastaneye kaldırıl- lcrde çıkan şn:rialnrı k11tl ol:ırok ya· 
"ttı:t ve bu suretle hemş.ehril~r tadır . Bütlin devletlerle barı, çerçe- nutuklar ıilk sayfalarına koyan mıelardır.ı _a_n_ln_m_ıı_k_ta_d_ır_. _______ _ 

<iı;· lllurlar ne kadar vergı verıl. --o-- vesi dairesinde iyi münasebetler gazeteler, Yunanistan· Roman· fstanbul mmtakasrnln 
'ı \'e ne ka:larmı:-ı kaMığmı Bir k ız çocuğü ve samimi iş beraberliği arzediyo· ya dostluğunun kuvvetini ve iki iğneye oturunca 
~~lıkJa öğrenmiş olacaklardır. k ruz. Buna binaen, gurupumuzu dost ve ınUtteflk devletin Bal bütçe Ve kadrOSU 
~&ebe teşkilatı, ayrıca 933 Yalaga düşere boğuldu teşkil eden devletlerin siyası is· kan ve Avrupa sulhu lehine faa. Kasnn.paşada oturan Adalet adlı Istanbul istişare heyeti 23 hazi· 

cai11d •1 • Şehremini, Arpaemini mahalle· . _ . . . _ bir kadın, diln mindere bıraktığı . k dro 
en bakiye kalan vergı erı . d t d kwnacı Mehmed. tıklali elzem oldugu ıhı, füger gu. Uyetlerlnl kaydoylomektedlr. iğn 

1 
Uzerln randa toplanarak bütçeyt ve a .. 

% · sın e 0 uran ° ın · 'kle.· Gazeteler, Elen matbuatının ya. bUyük bir yorgan es e t b"t ...ıecekf •ıl i!iin hazırlıklar yapmak. 1 lık k C .1 a . nıpmanlar karşısında tam ıstı .... dalgınlıkla oturmna, ııc-c bacağına yu es ı Q..I ır. li 4 ay ızı emı e, nnesı meş· ....,.. ı;u -o-
'ııı0 em§ehrilerin sıkıntıya dil§ gulken alt kattaki terkos musluğu· saplanarak kırılmış, parçası baca-

cıcri irin bakaya vergiler mu· al v d ~da kalm•atır. Yaralı kadın has-~ :ı: nun önünde bulunan y aga ÜŞ- &uı ~ 
taksitlere bağlanacaktır. k 00v l t taneye kaldmlmı"tır. 

Dahiliye Vekili Yalovada 
müş ve kalkamıyara gu muş ur. .. 

~I -:--- 0-:- Zavallı yavruyu muayene eden 
Dahiliye \'eldli Faik Oztrak, dün 

akşamki ekspresle An.karadan şeh
rimize gelmiştir • ektnk, Tunel ve adliye tnbibi defnine izin venniştir. 

Tramvay -o--

~~~diyeye devir işi başlıyor Oniversile lisan kurs ları 
~ t.lr:bul Elektrik, Tünel ve 1 üniversitede her yaz tatilinde 
~i~lly İşletlemelerinin İstanbul açılmakta olan li!an kursları, ya -
, 'Ycsinc devri hakkındaki ka· I rmdıın itibaren faaliyete b~lıya. -

1alihası Büyük Millet Mec .1 caktı:r. 
. larafıll::lıın tasdik edilmesi U· ı Dersler, Unlve111itenln muhtelif 
~~ bu üç i~letmeyi belediye kmımlanndaki muvakkat dershane

ıı. te:ellüm edecek olan hey. , lerde verilecektir. Kurlara her za-. 
~tından itibaren i~c başla. man olduğu gibi, talebe olan veya 
~~tır. Devre i",etmelere a:t 1 olmıyan herkes işijrak edeb!Jeoek-
··~ı • ~ , . -,,...-

ar da dahildir. Ur. 

---o---
Otomobilile kanalizasyon 

çukuruna yuvarland ı 
Dün Tarlabaşmda saksı sokağın

da oturan Koço adlı bir tacir hususi 
otomobili ile yeni açılan kanalizas· 
yon çukuruna yuvarlanmıştır. Oto
mobil sahibi hafif bir yara ile kaza_ 
yı atlatmıştır. 

\'ekili, Haydarpa~ada vali ve mu 
avinlcri karşılamışlardır. Faik Oz· 
trak bu sabah Yalovaya gitmiştir. 
Bugün orada kaldıktan sonra tek.. 
rar şehrimize dönecclt ve Ackaraya 
avdet edecektir. 

-o-
Zor:a gUze:lik o'ur mu? 

Rwnen mültecilerinden Ha}Tİ 

Vali Yalovaya gitti dün Beyoğ1unda Seheruva ap.ıı..bi· '"" . " ,.. ~---Vall ve bel~e.rel&l .L~ffiı.'.Kır-,,. nnin-,,,.1tıu:m~~_ro~a para 
~ ~ .. --.-.~ ~~-~~~~· a 7 ~ıı(M 

dar bu sabah Yalon.ya.gftmıştir. almaEtsterlreri.yatmJannu~ ır. 



• 

- ----------------------------------.--------------------~---Ankara gücü .lngilizle-
re 4 - l mağlfip oldu 

ikinci 
lılar elde 

devre sonlannda hakim oynayan Ankara
isfifade edemediler ettikleri fırsatlardan 

Ankara, 17 - Şcluimizde bulu- suretile bertaraf edcbilcll. Atılan davranan sağ müdafi Nurinin uzun 
nan lngiliz amatör ckipi bugün korneri iki korner daha takib etli. bir vuruşuyla tehlike bertaraf e -

Doğanspor kalecisi llakkının a;·ak/amulan topu kurtarmağa çalışıyor 

MDlLlLô Ankaragücil ile yaptığı ilk maçını 1ngiliz kalesi çok sıkL~ışt1. dildi. 
~ ........ ...__...._........_. ______________ ._. ________ ,_,_, __ ,_, ____ ~-------------

4-1 kazanmıştır. 1 ilk fogiliz golü 
lki takımın saha ortasında ta •

1 

. . 
• Fakat, netice vermıyen bu taz 

nışmalan ve biribirlcrinl selamla - 'kte k d'l ri 1 -
yı n sonra en ı e ne ıas so -

malan çok samimi oldu. , • kk ı ı kl ld hü . I gu an ı ı a yen en cuma ge-
A tılan p:ırayı misafırler kazan - 1 gillzl Ank .... k 

1 
· - · . .. .. ı çen n er, aragucu a csıne 

dıgı ıçın oyuna Ankaragucu başla- knd k ld 1 B d • ar so u u ar. u esna a sag 
dr. Udaf' N . . k , 

Ankararun hakemin dUdUğU ile m . ı unnın ıs ası AnkaragüeU-
ne bır gole mal oldu. 

başlıyan ve soldan yapılmak iste. 
nilen bir hUcum teşebbüsü netic,e 
vermedi. Oyun "!>aşlıyalı henUz 3 da 
kika olmuştu ki, Ankara kalesi bU
yUk bir gol tehlikesi savuşturdu. 

Sağdan inen bir İngiliz hUcumu es 
nasmda sağ açığın yakın mesafe
den çektiği şilt golpostu yalıynrak 
dıı~arı gitti. 

İngilizlerin, şuurlu, çok seri ve 
yerden oyununa mukabil, Ankara. 
gücü çok heyecanlı ve havadan oy
nuyor. Du vaziyet tabiatilc oyuncu 
lanmızdan daha. cUsseli olan İngi-
lizler için mükemmel bir avantaj 
teşkil ediyordu. 

Arka arkaya üç korner 
6 ıncı dakikada, sağdan ani bir 

h ı.icuma geçen AnkaragUcU İngiliz 

k:ılesine kadar sarktı. Alinln bu sı-
da uzaktan bomba gibi ı;ektlği ''O 

ııütü, kaleci, bcklenmiycn bir 
onjonla ve ancak kornere atmak 

Beraberlik sayısı 
Sol iç rnevkiinde aksayan l\IuzaL 

ferin şahsi ve çalimlı bir gayreti 
ile soldan yapılan akın Alinin 23 
üncU dakikada güzel bir şutla yap
tı/;11 beraberlik sayısile neticelendi. 

ikinci ve üçüncü İngiliz 
golleri 

Hakim oyruyıın İngilizler 30 ncu da 
kikada sağ içleri vasıtasile ikinci 

ve 36 ıncr dakikada da sol içleri
nin ayaği) le üçUncü gollerini yap _ 
mağn muvaffak oldular. 

ikinci devre 
İkinci haftnym, AnkaragüeU ka -

leye Natık'm yerine Necdeti getir
mişti. 

Yeniden Ankaragüeü kalesi önün 
de Uıplannn İngilizler Envcrin yap
tığı bir ıska yüzünden az kaldı bir 
gol daha yapıyorlardı. Fakat atik 

Bir dakika sonra topu ayağına B •kt 
geçiren İngiliz takımının en tchli _ eşı aş 
keli oyuncusu 5-0) için çekUği sıkı Doğanspor 

1 yendi 
bir şütü Necdet ı;aheser bir plon
jonla. kurtararak muhakkak olan 
gole mani oldu. 

Yedikleri gollerin telafisine çalı

~an güçIUler, büyük bir e.:ıerji ile 
harekete geçerek İngilizlerin nefes 
aldırmıyan hücumlarını durdurma-
ya muvaffak olduktan sonra mües
sir surette mukabil akınlara baş• 

ladı. Fakat, de\TC arasında İngiliz 

kafile reisinin de söycldiği gibi mu 
haeim hattını teşkil eden oyuncu • 
!ar arasında kale önlerindeki mil • 

sait gol vaziyetlerinden istifade e
decek şutör bulunmaması yüzün -
den bir türlü sayı yapmak imkanı
nı bulamıyorlardı. 

Son dakikalarda tamamen ha.kim 

5 -
Doğasporla Beşiktaş dün Şe- j Fakat bu hakimiyet tazyikten 

ref stadında karşılaştılar. Bu ziyade ldaha fazla topla oynamakal 
maç, milli küme oyunlarının bel oluyordu. • 
ki de en zevksiz ve heyecansızı Bu sırada Beşiktaşlılar isteksiz 
oldu. Hakem izzet Muhiddin A. oyunlarını devam ettirerek oir 

pakın idaresinde başlanan maia kaç defalar boş kaleye bile topu 
her iki takım şu kadrolarla çık- sokamadılar. 

mışlardı. Üçüncü gol 
Beşiktaş: 
Mehmet Ali _ Taci, İbrahim • 35 inci dakikada geriden kopan 

H .. . B d'' F . . topa ani bir çıkış yapan Şeref ye-
useyın, e ıı, eyzı • Hayatı . . .. ~ . 

reden attığı şüt kalecinin baC 
nna çarptı. İkinci bir şütte 

akibete uğrayarak gol olrrıa 

kurtuldu. 
35 inci dakikada gene 11 

He paslaşarak kaıeye kadar 
Şeref kaleciyi de calımla gel 
ten sonra beşinci golü yaptı· 
run bu vaziyette ve BeşilC 
1 - 5 galibiyetiyle bitti. 

* • ' tıştı ve koşeye yaptıgı hır vuru~-
Hakkı, Nazım, Şeref, Eşref. l .. .. .. 1 .. d B' . . Oyunun çok zevksiz oldU 

D 
~ a uçuncu go u e yaptı. ınncı 

oganspor : d b • yukarr:la kaydetmiştim. P 
Mahmut • Fethi, Reşad - İrfan 1

1 
eh~re b~ s~retle 1 

• 3 Beşıktaşı:ı ma~ yalnız iki tarafın da sert 
. e ıne ıttı. « 

oynaınasma rnğmen Ankaragücü _ Halıd, Abdullah - Mehmet, Ma. . . namaması ile oldukça temiz 
U ~ ı cit, Fuat, Yusuf, saı..ri. lkıncı devre . n n gol çıkaraınadıgmı gören ngi- " tı. 

lizler tekrar harekete geçerek sol Oyuna başlayan Beşiktaşlıl:ı.r Oyun birinci devredeki cer:· İzmirliler haklı haksız halı 
içlerinin 36 mcı dakikada Necde - bir kaç dakika Doğanspor kalesin- yanını takip etmeğe başladı. 15 kararlarına hiç bir zaman itir• 
tc kıpırdanmak imkanını bırakma- den ayrılmadılar. Fakat çok ağır inci dakikada Şeref ve Hakkı pas. medilcr . Buna mukabil gal 

ve iştahsız oynamaları bir müddet !aşarak kaleye kadar indiler ve lan Be!liktaş oyuncuları bu ııa 
sonra oyunu müsavi şekle soktu. Hakkının ileri pasından istifade düşmekten geri durmadılar. 

yan sıkı bir şiltle dördüncü golleri
ni de yaptılar. 

Maç bu suretle 
galibiyetlle bitti. 

İngilizlerin 4..1 Havanın sıcaklığından okluğu. elden Şeref dör<lüncü golü de attı. Bugün Doğansporluların el 
nu zannettiğimiz bu gevşekliğe Hemen bir dakika son,-a Eşref· ı tasaray- karşısında daha çolı 
mulc:ı.bil f7,..ürJa • ., dftlı.a ••~1. -)' \\:U !:) U~•;l uır j.>aı> aıau ~'-• wr ı.alC'• IiH ıuyıe YCllllUIC'lt.TI nı'"'U 

nuyorlar, fakat bu canlılıkları yal· cı ile karşıkarşıya kaldı. iki met. dir. 
nız koşup zıplamaktan başka bir @! 
şeye yaramıyordu. ~a lf o Şok 'U:aı I~ om O a ır al tr a.\ ~O ır\1 / 

hü~:m~:~~o~:~~~~r ~:~~~n ç~i~ Ş-- =- ı · -Su;·ley-m--a-n-ı.-IJ 
müsait bir fırsat yakaladı. Fakat ı ZŞ l -
kaleci ile karşı karşıya olmasına 

rağmen güzel vuruş yapamadı \ k gv 
Mehmet Ali fedakar bir yatışla a r l ş l l 

topu korllere attı. Beşiktaşlıları "" 

il~ tehlikeli akınlarını beşinci da- Arnavutköy _ T opkapı kar1şıgını 
kıkada yaptılar. Nazım soldan :l- • 

~~t çizgisi hizasına kadar sürdü· 8 - 2 yendı 
gu topu ortalaı:lı. 
Hakkı durdurmadan şüt çekti.. Şeref stadındaki karışık takım 1 de çıknrdı. Şişli ~stünlüğü gı 

• - ...J>,. 

Bt]t1tlaf11tf'1JÔftRrlplfiTi1'":o)ulicrılar lp, lıakemler lıalkı selamlıyorlar. 

Fakat top müdafilere çarparak ge· lar !ikinin tek maçı Sülcymani - çe ziyadelcşirken goller de t 

ri geldi. y~ _ Şişli muhteliti ile. ~rnavut. , ı~. etmeğe başladı. Şavarş ~e 
Bu sırada topu kapan Bediinin koy • Topkapı muhtelıtı arasın- ) mc Şavarş altıncı'. ~a~ ) 

şiitü de direği sıyırarak avuta git- ı da Şazi 'I'ezcanın hakemliği ile ci, Mikrop da sekızıncı go 
ti. yapıldı. attıklarından Şişli • Süleyrn11 

Şeref ihtifali 
Arkadaşları ve merhumu sevenler dün 

mezarı başında toplandılar 

10 uncu !dakikada Şereften Na. lki takım da bu müsabakaya karışığı maçı 2 • 8 kazand\ 
zıma ondan Hakkıya geçen top eksik birer kadro ile iştirak et • Btından cw~l yapılması rt 
Hakkının kaleci ile çarpışması ne tiler. İlk devrede rüzgarla bera - eden Anadoluhısar - Bozku 
ticesinde avuta gitti. ber O)~nayan ~işli -. Süleym~niye sabaka~ın~a .. Boz.kurtluların 

B ' kt 'lk l" karışıgı 20 inci dakıkada :\lıkrop memesı yuzunden Anadolult 
eşı aşın 1 go u 32 inci dakikada ~ ... avarşın a'-·ag~i- lılar hükmen galip addcdiln11 

Müsabakaları bugu"n 15 inci dakika.da ileri bir vazi- J ~ 
. le iki gol kaydetti. Bundan sonra S d d b .. yU' Seref stadmda yapılıyor y~tte .. topu ya~alay~n Na~_ım hafıf Arnavutköy • Topkapı muhteliti ın ırgı a u 

Mevsimin ilk 

Yüzme 
' . _ j bır koşe vuruşıyle ılk golu yaptı. 
İstanbul su ~porlan aJanlıgın 1 daha canlı oynamag-a basladı ve 

1
. .. 18 l\Ierhum Beşiktaşlı Şerefin ölü. crl~a undan Riıştü, merhumun fut· ~ · Bu gol zmirlileri canlandırdı.. - ~ h Ş 

rnünün altıncı yıldönümü münasc- bol hayatını anlaums, Şerefin Türk dan: ; Sağdan yaptıkları bir akında üç nitekim 39 uncu dakikada. sa~ : pe ıvan gure . 
betile dün mezarı başında hazin bir futboluna ve sporuna yaptığı kıy. 1 - Su sporlan federasyonu ta· 'ı Doğanspor forveti kaleci ile karşı dan ortalanan topu :Marulı Şışlı 27 Haziran 1!.l39 sah gUnU 
'h 'fal im . ·ı . rafından hazırlanan ve evvelce bü. k"rşıya kaldılar. Mehmet Ali a- ağlarına takarak takımları 2 - 1 dırgıda büyük pehlivan gUr 
ı tı yapı ıştır. Bu ihtıfalde bü metli ) ardımlan zı.{retmıstir. Bunu t- kl" 

1 
. d'l 

939 1 
l .. vaziyete soktu. İkinci de\Teye 3ıı 

tün klüp1ere mensup aüzide bir ka· müteakip, I tanbul futbol hevcti u .. n up __ ere tam .. ım e 1 en 1 rı ı 1 }aklarına yattı, topu tutamadı. tertib edilmiştir. Kaza ka)'lll 
b J böl b k 1 Şişli başladı. ~1uavinlerden topu h' c 

labalık bulunmuş ve merhumun reisi Kemal Halim de kısa bir hita· ge yuzme musa a ·a arı progra- Pakat ikinci bir atılışta kurtardı. Rıdvan Akmansoyun ımn) 
mı mucibince rnevc:imin ilk '-'Üzme ı· . . 1.. kapan Arnavutköy • Topkapılı • halkevi tnrafından tertıb c 

mezarı, kendisini se\enler tarafın· bede bulunmu5tur. J zmırın go u ı d h 1 k' k 1 k ·ı 
hazırlık müsabakaları 18 haz'ıran h k d ar er a rn ıp a eye uzanara bu gUreşlerin he"'·ecanlı olac:ı" 

dan gönderilen birçok çelenkle sü Bu hitabelerden sonra merhumun v be b J'k l" .. k d 1 B J 
193<1 pazar günü Şeref stadındaki d em

1
cn b' arkasın adn s a g - ra er 1 go unu çı ar 1 ar. u !aşılmaktadır. Çağrılan pehlı' 

lenmiştir. ruhu için Kuran okunmuş, mezar .. an atı an ır orner e İzmirliler beraberlikten sonra Şişli tazyiki !arın irindc birrok tnnınmı gu 
Galatasaray, !stanbulspor, Vefa, bac:mda top!ananlar hüzün içinde yuz:ne havuzunda yapılacaktır. .. 1 b' ·ı k ı 1 3 · · d k'k d ~.rk " .,. t ., guze ır şarJ a topu a eye soK· arttı ve 1 ıncı a ı a a .ı. ı rop çilerimiz de vardır. Gurcşe ı 

Bursa Acar ldman, Yeni Şişli, Be· a) rılmı lardır. 1 sta n b u 1 da 1 tular. Mehmet Ali ancak içeri gir gü7..el bir plase ile üçüncü golü edip de kazanam:yan güreşçı 
şiktaş klüp!erinin çelenk!erinden Beşı.ktaş Klübünün dikten sonra topu revirebildi. 

ıı 8 t ·· ·· ' h d yol pnrnlnrı da verilecektir. 
ba~ka ı tanbul mınta'.a J, h:ık:.m· teşekkürü Oyun bir bire olduktan sonra aru gucu sa asın a Çağınlnn güreşçiler §Uıılardlr 
!er hc~·cti, rnıntaka rei i Fethi Ba· B iktaıi jimnastik klübü başkan Balkanlar arası kır gene tatsızlaştı. iki taraf ta gelişi Bugünkü maçlar Tekirdağlı HUse~in, Karııcıı,, 
şaran namına da ç.elenkler gönderil lığından: • güzel oynuyor. Bir çok oyuncular /Jugiin /Jamtgiicii salıasında )'a· Hayati, Manisalı Halil, Ynı1Jll v 

mi tir. . kOŞUSU \Japl acak ayaklarının dibinden geçen topa pılacak maçlar: "''a Su"le'-'lllan, Molla Mehrnct, "' Azız arkadaşımız merhum Şere· 1 J J r 
IerJıumun mezamıda, Beşikta Atletizm federn,,yonu Balkanlar- b~kmak tenezzülünl::le bile•bulun- 1) - Büyükada - Barutgücü A. Ahmc-t, Pchlivanko"lü Muc;tı:ı.fıı, 

Cin \ efatının altıncı yıldonümü mü f " 
l.!ubiı ru:! a mdan avukat Abdülk"' ara ı Kor kantry şampiyonasının rnuyorlardı. takımları, saat 17 de, 2) - Büyiık rük Sülc"''Illan, Balıkesirli ~ 

na.;ebetile klubümüzün tertip etti· 1 " J 

clir Ziya, bir hitabe irat ederek Şe.. ! tanbulda )apılma ı için icap eden Beşiktaşm i!<inci golü ada - Barutgücü B. takınılan, saat Bandırmalı Şükreddin, AdııP 
f. ı t d · ti · g-i ihtifale amimi bir alaka ile i ti 1 -c re n ıaya ın an \'e mezıye e;ın· mill._t:~rle muha ere edecektir. 

1 
Bu 25 inci dakikaya kadar de. 15 te, 3) - Büyü'rn·la • Barutgü. Servet, KarnmUrselli Hilmi, ı•( 

d b h t · b b d aı, e1 n buttin p::ırcu nrkn·fa !arcı if en :ı m Ş ve U'"'un ura · (J . "m:ide'.İ m \ ım bu mii aba 

1 

\·am etti. Bu sırada gcr:dcn gelen cü voleybol takınılan saat 14 tc be) li İsmail, Sındırgılı Şcı • 
t \ 1 d s f' d l \'~ r len!' gJ,deren ı ta::ı~ul mltbtı J~ op.anan arın a ece ~ere ı C\ ı ,. :'ı' ka ar w'uim'zde ~ apılacaktır. topu Hakkı bomba gibi lıir §Ütle .arşıla~acaklardır. car oğ1u İbrahim, İbrahim, 
1 · · · 'd kl · · k d .;ı 1 ş 1tma, l tan bul bölge ine, futbol ha. • ı l> en ıçın g ı. rını ·ay eJerc (, .: ağlara takarak Beşiktaşın ikinci rancı lc:ımail, Ha'iim, Çengc 
r.?f'n gö:'liılle:de uyandı.rdığr hiır- kom!e:inc. Galata aray, Vefa, t·tar Q.uğumuz şü.'>ran \'e minnet hisl~ri- ~olünü yaptı. Sarıyer sahasında tlullııh, Bnnclımıalı Nnzml, t•. 

1 t \C mıh ıb') t hi l ·rirıı te aruz ::,uı p::>r. Bur 1 l :lm ::ı, Y n· 1ın ı' ', ı :ı m ı'ıt ·._:u :ız t "'lizin1 & Uund. n sonra tektu't akınlar Bugiin ~· rıyı•r sııhnsıııJa {)ekü - lü HUsC')in, Manisalı r..Lnt. 1 

1 't T.ıiştir, Şi li ). uplerine \'C 13ay Fethi B::ı· İ<l\3 utunu say.t?ılarımızla rıca e· fotisna edilirse oyun tamamen Be· dar Ccnç;Ierblrliği ile S·ınyer takı- salı Abdüsselam, Mnnlı:alı Ôill 

A}:l(iulkadir Ziradan sonra, klüp 53rana karşı içten 'c gonülden duy deriz. §iktaş hakimiyeti altına girdi. mı arasında bir maç yapılacaktır. 
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~~ MAL- HATUN 

,." -~~ AREN6i2. ~ _.,,~ 
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i Orman insanları arasında: 33' 
! ~ 

. ~~~'iJ~~\;){-5 YAZAN: L. Busch 36 Yılım vahş iler arasmda geç i rm ı ş bir Alman seyyahı 
HABERiN TARiHi ROMANI: 30 Yazan: M IYl ~a!'iF1fe r M tYJ ifil nt~n n Ormandan avlanmış bu goril adamlarını Şevket/um, dedi, karşımız- görebilmek için bütün dikkatimizle bakıyorduk dakiler 1 ürk/erdir! Bunlar, anadan doğma çırçıplak Yalnız Bazutolar bu kurbanlarmıl - Peki, sen neredeydin şimdiye 

aynı hayyant kızgınlıkla aynı edeb- kucaklarına alıp ateşlere doğru gö_ kadar? 1 kikaten tarihin bu devirleri bir a-
sizliklere devem etmekteydiler. türdükleri zaman bunların gayet - Köyde! 

- Selçuk hlikümdarlığı tarafın- da fetholundu. 
kendisine istiklal verilmiş bir 
olduğuna nazarı dikkatinizi 

~ederim. 

- Selçuk hükümdarlığı iradem.iz 
~tnıa girdi. Ben öyle müstakil e
.r filan tanımam. Çoban beye e
~ \'er, derhal üzerlerine sefer et-

Vezir ııimdi büsbütün şaşala
~h. Olcayto biber gibi yanıyor
~~· Şimdi ona söylenecek bir keli-
~. bir kelleye bile mal olabilirdi. 

, haza Raşid bu vaziyeti herşey 
;asına halletmek mecburiyetinde 
'llt Bütün tehlikeleri gözüne ala-

aöyJedi: 

' Şevketlüm, boynum kıldan in
:qit. Katlet veya azad et, ne is
t'sen yap. Yalnız bu iş Çoban be
~ de muvaffak olacağı bir mese-
. değildir. Karşrmızdaki Türk bo
dıır. 

~aşidin bu haşin ifadesi Olcay. 
~~ şaşalatmıştı. Filhakika düş -

11ın kim ve ne olduğunu düşün
~en, hesab etmeden harb ilan 

111ernıek olur muydu? Kaldı ki 
ı1:>han beyin idaresindeki kuvvet ni 
l · . 
~~t ne kadar mu\·affak olabile-
ıtli. Dayanıklı bir ordu bile belki 
kuvveti tarumar edebilirdi. Hal

al>t, ~iti uç emirinin ordusu da süvari.. 
itir~ ,,de, kendisi de, halkı da, kılıcı da, 
galıP 11 da mücerrebdi. Bunlar en me-

h31 kaleyi bile alıveriyorlar, en kuv 
. i lllüdafaaları perişan ediveri -

Ö ~~r, en çetin tekfurları itaate 
o~ tl' 1 'r ediyorlardı. Çoban beyin a-
ı ~'\ !!... 

·"{! muvaffakıyeti, Anadoluda 01-
;ıonun bütün pcrestij ve hii.ki

Q 8 ~~tini mahvederdi. Halbuki bu 
1ikeyi Olcayto düşünmüyordu. 
İtaşid, bu vaziyeti görmüyor de
di. Hayatında belki ilk defa bir 
~!etin bir devlet nezdinde casus 
~lldurduğunu görmüştü. Nete -
~ .i\.froditi bu \·aziyeti kendisine 

Çıı. söylemişti. Sonra işi en e _ 
"llı tarafından tuttukları da aşi
%. Çünkü buraya gelen Afrodi-
' belki 11hanileri idare edebilecek 

14
dar Yüksek, zeki ve müdebbir ka 
dı, O halde Osmanın elinde böy
lllUhim şahsiyetler bulunduğu an 

lı~·ordu. Netekim bunların ba -
~~tn şöhretini de duymuyor de 
~1• Köse :Mihal, Saltık Alp, Tur. 
~-~ip, Aykud Alp, Abdürrahman 

1 gibi kumandanların şöhretleri 
lıavalide bile efsaneleşmişti. 

()3tnan belki Olcaytodan kuvve-
~~keriye itibarile küçüktü, buna 

he edilemez, ama, mane\'iyat 
t la~ammül, atılganlık, müessiri.. 
U itıbariyle de lıiç şüphesiz çok 
l'tdü. 

~a§id, Olcaytonun alıklaşmasın -
İsitfadc ederek devam etli: 

' F'i!hakika Osman hanın tev
lrıUıkc gayretle şuraya buraya 
attıg~ .. "!" T kf 1 . ' ı goru uyor. e ur arı ız aç 
. ı:ır, Bizans arazisine tecavüz e. 
~ı-. ama, nihayet Oğuz evlatla -
~atı bir bey, ncydif;i bellisiz bir 
?tıan sürüsü ile harbederek alnı

tt;,teriyle muvaffak oluyor. Bunu 
tıı kını belıanelerle önlemeğe ça
t aıt da yanlıştır. Kendimize ita
ı Qllıin etmek isterken isyana se. 
ltı:ıı~~ağız. Bu itibarla Çoban be-
~ at ıyyen bu mealde bir emir 
\ı fltnek ic:ıb ec!er. Kendi hesa -

devleti bijylc bir badireye 
l'ıl.ıtnış olmak için bu emri ver
f~ce ~. b"tm. 

bunlar böylece konu -
ı-::c.ı Kara Ali de Tckirpınarı 

0rc!u. "Du kaleden ve tevabii o_ 
lhi:!\'azitlen emval ve "'analın a-' o 

t\ '. O··na•ı hana gönderdi.,, 
·a a :.:ı_;a Yenikule, Yunıkç:ı

r C!a o~man ülkelerine eklen -
i. Arkasından Karagöz Hisa~ 

Osman han bu"tu"n askerın· e hazır- caibdir. Pek az hürikar, padişah, -:-.r. f'h k d 1 b ed b bo l hl"·1 ·ı 1dukl N · · ıvıaama ı a m arın u e - uzun y u ma llA ar oı arım - e ıçın Nan-Huta,·a istirak 
şah, han, imparator ve tekfurun J -

lık irade etmişti. Bursa üzerine sizce çıigınlıkları arasında kendi _ hayretle gördük. Bu iri insanlar etmedin? 
hayatı kadm entrikaJarma yuvar- . 

büyük ve müessir bir sefer yapıla.. !anmadan geçmiştir. lerıni tl.ltmak isteyen erkeklere mü. nasıl olup da şu bücür boylu, çe • - Benim eski kocam istemiyor! 
caktı. 1 saac:! <.:tmiyorlar, kendilerini tut - !imsiz Bazutolar tarafından avlan- - Senin ayinde bulunmanı mı 

lşte İlhanrazam Mehmet Hüda- "Şirler pençei kahrrmda olurken mıık i:):eyen erkekleri ısırıyorlardz. mışlardı? is~emiyor? 
bende bu ciheti anlamamıı;ıtr. Böy- lerzan - Beni bir gözleri ahuya ze_ Hans kızgınlık zamanlannda bic Bazutolar bu adamları ateşlere - Evet! 

bun etti felek.,, ha"van kampı karşısında"mı<> gibi dog~ru tasırlarken bazılarının kol - Niçın' ? lece Osman Bizans imparatorluğu- J J ,; ~ 

na doğru yol almış bulunuyordu. Belki ta Adem tarihindenberi en dişiler Ye erkeklerin bütün insani ve bacaklarının kırılmış gibi sark. - Günahtır, diye! 
Halbuki Bizans imparatoru Andro- isabetli hükümdür. Hakikaten dün- manzarasını kaybettiği bu kabus tıklarım da farketmiştik. İhtimal ki - Günah mı? Neden? 
nikos Paleologosla arasında da kati yayr, kuvvetleri, kudretleri, ordu- önünde mephut bir halde seyredip a\'lanırken bu adamların kol ve ba -- Çünkü ben artık Bazutolar
bir sıhriyet hasıl oluyordu. Osma. !arı, aslanlarile titreten bu adamlar duruyordu. caklarmı yaralamış veya kırmış - dal" aynldnn! Şimdi gene Bazuto
nm Bizansa doğru yürüyüşü neva- bir kız karşısında çocuklaşıveriyor- Bir aralık bana döndü, acı bir !ardı. Bazutolar adanılan hafifle - laıl!l bulunur, onlarla kan koca 0 1 

ma kendisine doğru yürüyüşü de - Jar, iradelerini, kuvvetlerini kaybe. sesle: miye başlamış olan ateş yığınları - Iursam, bütün gebe olacak kadınlar 
mekti. Bu vaziyeti Raşide izah et- diyorlardı. ı~te Olcayto da evvela - Kaptan, insanlıktan iğrenti nm yanındaki yüksek ağaçların dal. cin doğururlar! 
meğe çalışmıştı. duyuyorum!.. larma astılar. Öyle oldukları gibi.. - Ya? 

Afroditi, sonra Marya karşınında 
Dedi. Halbuki Afrikamn sağır Bu adamlar, Avustralya adala - • - E\'et! Onun için Nan-HutaY.~ 

- Reşid, demişti. Haklı söylü- bu zaaf içindeydi. 
ve karanlık ormanlarında işte asır- nndaki yamyamlar gibi kızarta - giremem! 

yorsun. Filhakika Osman hanı ha. 
rekatında serbest bırakmak hem Ama, Marya ağır basmıştı. Bu- lardanberi insan yığınları böylece cakları insanları yapraklara sarıp - Nan-Hutaya girmekle Bazuto 

na da sebcb Olcaytonun Maryayı mukaddes bayramlarını tesit edi · da pişirmiyorlardı. İhtimal ki o ka erkeklerine kanlık mr etmiş olur-
faydamız, hem de rrkdaıılık vazüe
mizdir. Ama, Marya ile izdivacımız 
mukarrerdir. Buna göre Bizans hü
kümdarı Andronikos Paleologosla 
aramızda bir akrabalık vukua geli
yor demektir. Onu da müdafaa et-
mek mecburiyetindeyiz. 

- Bursa kalesi öyle olay kolay 
ele geçmez şevketlu Olcaylo. Os • 
man ordularının tokatı bu kale ö
nünde kırılacaktır. Kendisine selefi 
azammız zamanında bu gibi sav
letlerden içtinabı irade edilmişti, 

dinliyemedi. Şimdi de böyle bir em
re kalkışıp da küçlik mü düşelim? 
Hem kıtakıdalık tarikile vaki in -
tisablar bir devletin s iyaseti tize. 

bil.kir sanrşıydr. Hatta bir gün bu- yorlardı!.. dar işkencelerle lezzetle yedikleri sun: 
Bir aralrk toprak tümseğin üze. bu kurbanların lezzetlerine halel - Evet! .. 

nu Afroditiye de söylem.iş: 

- Sen biraderimden arta kaldın, 

o ise hentiz" bakirdir, denıiş~i. Ve 

buna Afroditi çok gülmüştü. Çün-

kil Afroditi Maryanın ne mahlfık 

olduğunu bilmiyor değildi. O belki 

rahmi maderde bile ahlaksızdı. 

Marya Bizans imparatorluğunun u

sul ve Matı veçhile bir imparato. 

rine, yüzünü gözünü çarpıtarak me gelir diye!.. - Neden? 
calsiz düşüp oturmuş olan reis Biraz sonra meydana kızarmış - Çünkü Nan-Huta gecelerind4 
Patharanm yanında bizim Baha taze bir et kokusu yayılmağa başla. bütün kadınlar bütün erkekleiin 
rangonun peyda oluverdiğini gör - dı. kamandır! .. 
dük. Bazutolar aynı bağırışmalar, çığ- - Peki, Baharango! O yerde gö. 

Hans: lıklarla ateşlerin etrafında tepinip mülü olanlar reisin söylediği şu or· 
- A ... Bak! Baharango!.. duruyorlardı. mandan avlanan insanlar değil mi-
Diye bağırdı. Bu cehennemi manzarayı büyük dir? 
Kadının reisin yanına nereden bir dalgınlık ye heyecanla seyretti- - Evetl 

çıkıp geldiğini görememiştik. Ka _ ğimiz sırada üzerinde bulunduğu - - Peki derilerini mi yüzmüşler? 
riçeydi ama, seyislerinden tut, ço- dm epeyce sarhoş oldui:ıu anlaşılan muz ağacın dibinde bir ses duya - - Evet! 

banma varıncaya kadar boşuna gi

dene kendini tevdi edecek kadar a
di ruhlu bir aşifteydl. 

reisin kulağına bağıra bağıra bir rak hemen yaprakların arasına sak - .Niçin? Bu insanlara niçin bu 
şeyler söylüyor, fakat reis anlamı. landık. Hans sinirleri boşanmış bir kadar eziyet yapıyorsunuz? Sizin 
yordu. halde derhal tabancasını çekmişti. derinizi yüzseler ne olur düşünü-

Hans: Ben aşağıya bakınca ağacın di - yor mus~? Bu eziyeti yapmadan 
rinde müessir olmamak icab eder. Fakat son zamanlarda Bizans im 

Olcayto bir şeyler söylemek isti- paratorluğunda ahlak o kadar te
- Baharango şu cehennem kaç - binde Baharangonun bize seslen - pişirilip yeseniz ne çıkar? 

kını reise bir şeyler söylüyor!. Mut mekte olduğunu gördüm. Baharango hayretle beni dinli;:or-
yor, yutkunuyor. F akat cesaret e
dip söyliyemiyordu. Bu vaziyeti se 

reddi etmiş, kadınlar o kadar so_ 

kağa ve ayağa dilşmüştü ki, kimse 

laka bizden bahsediyor, dedi. Aca. - Baharango, sen misin? du. 
ba bizide mi toprağa gömüp kanı . - Evet!.. Hayret içindeydim. 

zen Raşid, Olcaytoyu söyletmek i-
çin şöyle bir ili açtı: ciltler imparatoriçe Maryanın bu 

hareketini çok görmüyor ve ya -
- Ama, şevketlfımun bir başka 

dırgamıyordu. 

mızı emmek niyetindeler!.. - Yalnız mısın? Baharango devam etti: 
Güldüm. - Evet. - Evet .. dedi. Biz bunları insan 

- Olabilir a!.. Zira ben bu ka - , - Çık ağaca!.. saymayız ki!.. 
dar hunhar yamyamlar görmedim! j - Geliyorum! - !nsan mı saymıyorsunuz? işi varsa ona diyeceğim yok: 

- Evet Raşid. Mesela şöyle. 

Maryanın bir beşinci nişanlrsr sayı
lırız. Aluko ve Helagfı, hatta sele. 
fimiz ve biraderimiz Gazan bile bu 
kızın firaşma nail olmadılar. Ben 
de böyle bir tehlikeye uğramaktan 
korkarım. 

- Ne gibi tehlike şcvketli'lm? 

Ama, Afroditi için vaziyet böyle O esnada kargılı muharipler top.
1 

Dinç. z~nci kadını ağaca bir may- - Hayır! 
değildi. o sevgilisi Miraydan aldığı raklan eşip orman adamlarını yer_ 1 mun gıbı tırmanıyordu. - Neden? 

den çıkarmağa başladılar. - Baharango! dedim. Zannede- - Onlar insan değildir! 
bir haberlo büsbütün bu kadına ' - I :.:ı· B h Adamlar hiç şüphesiz ölmüşlerdi. rim artık konuşuyorsun! şaretle - Neden uıye,soruyorum, a a-1 
düşman olmuştu. Çünkü hiçbir hareket göstermiyor- görüşmiyeceğiz!.. Çünkü d~min rango? 

Bir gün ava çıkan Marya, 0 sı- krmıldamıyorlardr. buradan gördük, reisle konuşuyor- Baharango esrarengiz bir tered .. 
. d ' 

rada bir tesadüfle orada bulunan Ormandan evlanmış bu goril a - dun! düt göstenyor u: 
damlarınr görebilmek için bütün Baharango gayet heyecanlı bir - Onlar, dedi. Guan-GuanglarMirayr görmüş ve yanma çağırmış 
dikkatimizle bakmak.taydık. haldeydi. dır!.. 

gözlerini stizmüş, gerilmiş, kendi- B h '(Guan Guang) de 
Fakat Bazutolar bu adamların -Evet.. E\'et! dedi. Etler ate- a arangonun · . 

- Mesela bu işten ni kucaklatıp ata bindirmişti. Yine yalnız yüzlerini değil, bütün vü • şin üzerine konduktan sonra cinler diği maymunlardı. 
Raşid güldü. Koca Olcayto bu indirtmiş ve nihayet açıkça teklif- cutlannm derilerini yüzmüşlerdi !. kok'"Ustınu almışlar, memnun olmuş - Bunlar maymun mudur diye: 

meselede henüz toy bir çocuk gibi te bulunmuş, Miray redJetmiş. Onun için kırmızı bir et külçesin - lardır! Artık korku yoktur!.. konu- ye sordum. 
idi. Raşid müteessir olmuştu. Ha- (Devamı var ) den başka bir şey göremiyorduk. . şabiliriz! - Evet! 

- Peki ama, siz insan eti yemek 

Mll<i iŞ 
için bunları avlıyorsunuz! lnsan ol~ 
masalar Nan-Iluta bayramlarında 
insan eti yememiş olursunuz? 
Mademki bunları yiyorsunuz, o 
halde bunları insan olarak kabul e
diyorsunuz demektir! Nitekim sizin 
Bazuto reisi Pathara da bunlardan 
bahsettiği zaman daima (ormanla.r
dan avladığımız adamlar) diyordu. 
Hiçbir vakit (maymunlar) demedi? 

Baharango benim bu itirazlarım 
karşısında gayet mütereddit bir ta
vırla sükut ediyordu. Nihayet acı 
ve telaşlı bir gülüşle: 

- Bilmiyorum! fazla söyliye-

mem! diye mırıldandı. 
Evet, bu zenci kadını bu mahl\ik

lar hakkında bildiği şeyleri katiyen 
söylemiyecekti. Bundan artık şüp
hem kalmıyordu. Bununla beraber 
wn bir teşebbüste bulunmak iste-

dim. 
- Baharango! dedim. Eğer bun-

lardan sağ olarak bir tanesi du
ruyorsa ve bana bunu gösterebilir
sen sana Alman kralından ne diler
sen derhal getirteceğimi yaacede-

rim! 

Baharango, kendi arzusuna rağ
men bu garip esrarı gizlemekten 
bıkmış ve bir fırsat bulmuş gibi, 

sevinçle: 
- E,·et! dedi. Bir tanesi sağdır! 

Onu öldürmediler! Onu sana ~öate-
rebilirim! 

( Devam var 
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ljYazan: PEARL li. BUCK ı-

K AP L R N 
----------( ~evıren: VAHDET GOL TEKiN \-

Kıxını dışarı çıkardı, kapıyı kapadı. 

Babasından bir çocuk gibi muamele görmüş 

olan Molli bir an, kapalı kapının önünde, kaşlarını 
çatmış, harek etsiz kıı.ldı . Kendi kendine, dudakla
rının arasından: 

"Kaplan şehre hücum edecekmiş, diyordu. Bu 
sefer babam sahiden korkuyor gibi. Ne gUlünç 
§Cy!., 

Kaplan'ın hUcum edeceği tehlikesini şimdiye 
kadar kaç kere işitmişti! Herkes, her zaman bu 
hayduddan bahsederdi, Ş:ırk taraflarmdaki dağlar
da yaşıyan bu haydud, en aşağı yinnl bin kişilik bir 
çete rciaiydi. Hangi nehir halkı, ne yapıp yapıp, 
mahsulUndcn öşUr verirse bu haydudun elinden 
kurtuluyordu. Buna ahııll "Kaplan vergisi,, derdi. 
Kafi mlkdarda "vergi,. toplamıyan kUçUk şehirle

rin bu çete tarafından istllA edildiği olurdu. O za
man Kaplan ve adamları evleri, dükkanları yağ
ma ederler, bir şey bırakmazlardı. O derecede ki 
çeteler gittikten sonra herkes kaptsma : "Geçin gl· 
din ... Daha e\•vel soyulduk. Dlr f~ylmlz kalmadı,, 

diye levhalar asarlardı. Bu da, btı§ka haydudlar 
gelirse diye idi. Ekseriya bir de Mavi Kurt çc. 
tcsinden bahsolunurdu. Fakat bunlar daha ziyade 
dağm şimal yamacında baydudluk eden çetelcr
dl. 

Ahali bu Mavi Kurt çetesinden pek o kadar 
korkmazdı. Onların asıl korktukları Kaplan'dı. 

Herkes bu ihtiyar çete reisi ha bugUn ölecek, ha 
yarın ölecek diye beklemişti. Fakat ayliLrdan son
ra, adamın genç ve kuvvetli bfr oğlu olduğunu ha
ber IÜinl'§la.rdı. Artık hl~ Umlllerl kalmamıştı, 

çUnkü, kendisini kimse görmemiş olduğu halde, 
onun, babasından ild misli mahir, iki ml!ıll zalim 
bir adam olduğu söyleniyordu. 

Şimdi, hizmetçilere söylenenlerin hepsi Molli
nirı nklma geliyordu. Amerikada hatırasında her 
zamankinden daha kuvvetle canla.nnuştl. Kat'i ka.. 
rar vermll bir halle, ayağını yere vurdu ve kütüp
hanenin kapısını açtr. lhtiyar Çirililer başlarnıı • kaldırdılar. O 111rada, Kaplana, kendilerini rahat 
bıraksın diye verecekleri parayı sayıyorlardı. 

Molli, funlrane bir sesle: 
- Bu kadar parayı neye verlyonrunuz o hır

sıza, baba? diye BOrdu. 

Babası, ktznım mUdahalcsinc 61UJtıııv gibi: 
- Fakat biz her zaman Ka.plan'm istediğini 

veririz, kızmı, dedi. lhtlyar pek o kadar zorba. de
ğildi, fdkat oğlu; galiba daha bUyük eeyler düşü
nüyor o. 

Molli öfkeden kendlnl kaybetmiş bir halde: 
- Siz de ona yardnn ediyorsunuz, değil mi? 

diye bağırdı. 
İhtiyar Çu, yerinden kalkarak: 
- Haydi sen git anneni bul, MaJI. Seninle 

annen muhakkak gideceksiniz buradan. Şanghay

dakl hısnnlnrımıza gidersiniz .•. Biraz da eğlenmiş, 
açılı:nJ8 olunıunuz. 

- Biz gideceğiz de seni burada bırakacafız 
ha, baba? 

İhtiyar, kIZillI yine kapıya. doğru çekerek: 
- Ben kadın değilim kl, dedi. 
Sonra, alçak sesle: 
- Hadi git, yavrum Ma-ll, dedi. Bak bu ihti

yar ahbablar yanında kU~k mevkle dUşUyorum •.• 
Hiç olmazsa bana itaat etmiıı gibi davran. 

Molll, öfkesini yenmeye çall§arak odadan çrktr. 
Hiddetten kıpkırm.tzI kesildiğini hissediyordu. Ne 
memlekette y~ryordu! Bu sabah gittlkelrl mabed.. 

-:- Çalışmak, didinmek beni yıldırmı-

4 
d eki taştan veyo. tahtadan yapılmış, üzeri boyalı, 
yaldızlı kağıtlarla kaplı mabudlar, cahil halkı kor· 
kutmak için yapılmış korkunç veya ahmak çeh
reli birtakım şekiller; her zaman para ve hediye 
bekliyen, o elmacık kemikleri r;ıkık rahib, otomo
bll yerine, i~anlann taşıdığı tahtrevanlar; ı;Imdi 

de §ehri yağmaya hazırlanan bir Çf?te reisi. 
Molli, bunları dUşUnerek: 
"Birçok ortaçağ memleketleri gibi çoktan or

tadan kalkması icab eden bu korkunç memleket 
benim yaşıyacağım yer değil!., diye haykırdı. Son. 
ra, hiddeti son dereceyi bularak yumruklarını sık· 
tı: "Ellerimi göğsüme kavuşturup duracak deği

llın! Durnmam! ,, 
Birdenbire verdiği bu karar Uzerine, odasına 

gitti. 
DUııUndUklerlne o kadar dalmıştı ki, odayı 

dolduran lamay çiçeklerinin kuvvetli kokusunu duy
muyordu bile. Oturmuş, ne yapabilirim diye dUşU
nüyordu. 

Bu sırada birdenbire kapı açıldı, içeri yel gibi 
Orhldc girdi. 

- Hemen §imdi Şanghaya gidiyoruz, hannn. 
cığnn, dedi. Bana paketleri hazırlamam emrini ver
diler. GUzel entarilerinizin hepsini götüreceksiniz, 
değil mi? 

Molll: 
- Pe ki, Orhide, dedi. 
Bunu gayet sakin ve o kadar tatlr bir sesle 

söylemiııtl ki, hizmetçi kızın gözleri yaşardı ve : 
- Haberiniz var, değil mi? dedi. Siz de korku

yor musunuz Kaplan' dan? ... 
Molll ayağa kalkarak: 
-Ben kimseden korkmam! dedi ve parmağı 

ile san çiçeklere dokunarak onları adet! okşadı. 

* * * 
"Şimdi tam vakit,, diye dUşUndU Molll, "Şimdi 

tam vakit.,, Çin sahilleri arasında işliyen kilçük 
vapur son defa dUdüğUnU öttürdil. Tahtrcvanları 

taşıyan "kull" lcr artık giclıö gelmiyorla.rdr. Çu, 
kansı ile, kwyJa vedalaştıktan ve onlara. güle gUle 
gidin dedikten sonra çekilmişti. Tahtrevanma gir
meden evvel son bir defa olarak, nhtnndanı 

"Allahaısmarladık!" diye aeslenınlştl. 
O zaman bayan Çu, kamarasına çekllmeye ka

rar vermlşU. Kızma: 
- Ben gidip yatacağım, Ma.li demişti. Hasta 

olacağnn gibi geliyor. 
Molll de: 
- Ya, ya, git yat anne, demltt1 
Sonra hizmetçisine dönmUetU: 
- GötUr annemi kamarasına, Orhide. Kendisi

ne bak, dikkat et. 
Eşya denkelrl Ust Uste vapurun güvertesine 

YJb'llmrştı. Molli de esasen bundan istifade ede· 
ceğinl dllşUnmUııtil: sırasını kollayıp Orhideni:ı hU
yUk bir çiçekli bohçaya dikkatle yerleştlrllmlş olan 
elbiselerinl alıp - mavi yünden elbi.selerdl bunlar -
kaçmak niyetindeydi. 

Tekrar kendi kendlne: 
"Şimdi tam vakit" dedi ve bohçayı alarak, va

purdan yolcularmı selA.metleylp çıkanların son ka
filesine kan§lI, güverteden onlarla beraber geçti, 
rıhlıına çıktı. Caddeye çıkar çıkmaz hemen kira 
ile insan taşıyan tahtrevnncılardan birini çağırdı : 

- Bir günU!'e nekadar istersin? diye Mrdu. 
Çinli: 

(Devamı var) 

·.··.~,~iliNE Ci.tlAYETi.t• .. '. 
. . . • .J ........ -f'- "· . .. . . ,,.,,~,,,.,:.,. K. ' ' ·. . . . 

. - .. - .-.. ~· .. 

- Sana anlatırım şekerim. Lakin 
Adelyaid katiyen bilmemeli ve kar· 
deşimin kocasından temiz bir hatı· 
ra muhafaza etmesini isterim. 

- Haklısın Hellis. Adelayid ko 
~sını hiç o~mazsa hep iyi hatıra· 

larile anmak imkanını ancak böy. 
lece bulabilir. 

- I:.. longard ile Parson kurnaz a 
damlardı. İhtiyatlı hareket ediyor· 
tardı . Fakat zabıta bir kere onlar· 
dan şüpbe etmişti. Ergeç emni} et 
müdürlilğünden komiser Tüliye ya· 
kal:ınna yapışacaktı. 

- Zabıtaya kim haber verirÔrdu? 

- Dansöz Katalina.. Londrada 
alınan m~tubu yazan odur .. Adela 
yidin orada o!duğunu kim biliyor 
du? Kocası ve kapıcı l\lo:-o ... Onur. 
böyle bir mektup yazmaktan hiç 
bir menfaati olamıyacağına göre 

adresi Katalina bizzat Parsondarı 

özrenmişbr Parsonun yavaş yava~ 
kendisindı:!n soğuduğunu farkedince 
intikam almak için bu mektubu 
yazdı .. 

- Bu lsp.:ınyol kadınını tanır 

' . . . 
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- Yani dansöze mi? !ara 30, 15, 50, 35, 80 rakamla 

- Evet.. Komiser Tülire altalta yazılarak cemedilip 210 t3 
Mongard ile Parwnu tanıdığı haldl kamı bulunmuştu. Kağıdın bir 
neden harekete geçmiyordu? De tarafında da Lato diye yanm kal· 
m;-k elinde delil yoktu. mış bir kelime vardır. 

Paroonun "intihar.,ı üzerine bı. I Parson bu kağıdı ölümünden bir 
hadisenin tahkikatına komiser Tü· az evvel yazmı~tı. Masasının aze
liyenin memur edilişi de kayınbira rinde kalemi duruyordu. Kağıdıf. 
derimin şüphe altında bulunduğu yanında da bir kitap vardı. Bu ı.ı 
na i~arettir. Alelade bir intihar ha· tabı karı~tırdım. 
disesile emniyeti umumiye me~gul 

:>lur mu? 

Eğ:!r Mongard ihtiyatlı bir a:iarr. 
olmayıp da Katalinadan şüp~e et 
:n~eydi Parsona vazife vermekt1. 
::levam edecekti. Halbuki o yalnı: 
Katalinadan değil, bizzat Pars<>n 
1an da şüphe etmekteydi. Araların· 

da bir mesele vardı. Parson 1934 
Tulonda "mavi dosya.,yı alm~ğ~ 

m'..1\'affak olamadığım, l\longard ı 

se onun yalan söylediğini iddia ed 
yorlardı. 

,_ Bunu nereden öğrendiniz? 

- Bu kütüphanenin sırrıdır! 

- Kütüphanenin sım mı? 

Hellis ayağa kalktı. Bir c:g:ır' 
}'aktı ve izahatına devam etti: 

- Kıtabın otuzuncu say.o -ıJl1r 
numarası i~aretlenmişti. Bu 30 r1 
kamı cemdebilmek üzere kl ~ııd' 
_raıı'mış kitapların sayfa n:.ım:ır:ı 
!arına da işaretler koymuş m~ı)'dı.I 
Kütüphaneyi ba~tan aşağıya tar' 
yarak bu şekildeki kitap'arı arı • 
rak ~öyie bir liste tanzim ettim: 

Carlo Caretta : Bir muharibin ~ 
tua defteri... Sayfa 30 

Prens de Bülov: Hatıralar (1 ıJl' 
ci cilt) .. sayfa 15 

mısın Genç kız hayretle Hel\ise bakı 

Amiral Schler: Hatıralar ... saf 
fa 50 

- Hayır. Ismini çok gördüm ve yordu. General Cadarna: H:ıtıralar .. 5t 
fa 35 i~ittim. Parson da ara sıra bahse. - Evet kütüphanenin sırrı .. Ha· 

diyordu,. Onun kadın rnuvaffaki· tırlıyor musunuz. size anlatmıştım 
yetlerini anlatarak öğünmek tabiati Cinayet günil masanın üteri:tde 
vardı. Bir sürü para sarfetmek sa· Par90nun el yazı ile bazı rakam!an 
ycsinde ;,u kadının elde edilişi bir muhtevi bir kağıt bulmu~tum. Bun 

l\lyron T. Herrick! 

sayfa 80 
Hatmıt:ı' 

( De\"Mll \"ıır> ---muvaffakiyet değildi ama onun ah 
ırua böyledir. 1 

- Siz de onun bu öğünmeleıinı 
dinliyordunuz ha? Kansının karele· 
şi olduğunuz halde ... 

- Harekatını tasvip etmiyor. 
dum sevgilim. Uıkin ne yapabilir· , 
dim? Kardeşime birşey söylememek 
ve kaymbiraderimi ayıplamaktan 
başka bir şey yapabilir miydim? 

Parsonun Katalina ile münasebe· 
ti uzun sürdü. Bu bir hataydı. Bi· 
zim meslekte böyle bir hareket a· 
yaklanmız altına karpuz kabu~ 
koymakla müsavidir. Unutmamah 
ki a5}<ta sadakat namuslu adatnlar 
içindir. Parson ise namuslu bir a. 
dam değildi. 

- Ne diyorsunuz? 

- Hakikati... Mongard aldan· 
mamıştı. 

Matmazel Verpen: 

- Rica ederim Hellis, dedi, bana 
Mongarddan bahsetme... Parsonun 
kusuru neydi? 

- Uç kusuru vardı: Ona daima 
sadık kalmış olan Adelayidi aldat· ı 
mak, vazifesine ihanet etmek . ve 
polisin bir casusuna budala gibı 
kanmak .. 

. .. 

Y~N i T[SLiMAT ~--...-.. -
tLMu1-1AeERLE:~iMi2 

DAl-IAYUKSEK.~ , 
rAiZ, DA~A E:Yi 
ŞARTLAR. TrMiN ro~R. 

·ı.ıoLANTs~ BANK-UNı NY. 

bilirlm. Fakat buna rağmen ... 
Behire sinirli bir hareketle Necd; 

tin sözUnil kesti; ve söylemek ısted1 

sözleri arayıp da bulamıyormuş gibi ıJt' 
rin bir tercddUd içersinde kekeledi: 

yor, yer yilzünde yalnız, yapayalnız ol -
maktan çok ıztırap çekiyorum. Bereket 
versin ki anne yuvamı satacak, ~kluk 
günlerimin hahralarile dolu olan yu•;a ~ 
dan aynlmağa mecbur olacak kadar kö. 
tü bir vaziyete düsmedim. Etrafımdaki 
bütün bu eşya kadar duvarlara sinen ma
ziden damla damla sızan kuvvet de, si -
nirlerime yalnızlık acısına tahammül kud 
retini veren bir iksir oluyor. 

AŞK VE HiS ROMANI • 4 - Hislerinizi niçin bana açıkça ıılS~ 
lem.ediniz. O vakit ben daha çocuk al~ 
lırdnn. Seven bir kalbin çarpmtıla.T", 
duymtyacak, istiyen bir gözün bakışl~ 
daki manayı anlamıyacak, elimi &ılı , 
titrek ve ateşli bir elin hararetini seıt, 
yecck kadar çocuk... Bundan b~ka ti 

tanbuldan çabuk ayrıldmı.t. Ayrılır~tıı 
de bana bir şey söylemediniz. O "~t 
ben bu ayrılışa bir mecburiyet değil, v 

Bu sözlerle rüyadan hayata, ma..~ldan 
hakikate dönen genç etrafına baktı ve 
bu genç kız odasını tetkike koruldu. 

Necdet, bu odadaki eşyayı hemen birer 
birer tanıyordu. Aradan geçen uzun za. 
man zarfında bu eşyaya hiç dokunulma _ 
mış, yalnız günün zevkine uygun bir şe
kilde yerleri değiştirilmişti. Pencerelerde 
yine güneş ışığını bir parça donuklaştı • 
rarak, binbir bahar çiçeği halinde göste. 
ren ince tül perdeler var; üzerinde otura. 
caklara tatlı bir rehavet vadeden geniş 
koltuklar yine at~ renkli çiçekli kadife
den .. Yalnız rengi biraz daha soluk, ha· 
vı biraz daha dö!cük .. E skiden binbir çe. 
lil uta Wık 'IY8daıı ib:ı:-et garip bir süs 
halitası taşıyan konsol ortadan kaldırıl • 
mış, duvarlara pek az resim ve çerçeve 
asılı; N~ bu duvarları bu kadar çıp -

Nakleden: MUZAFFER ESEN 
lak görmemişti, şimdi yeşil boyalı kireçle 
badanalanmış duvarlar vaktile ince çiçek· 
li ağır duvar kağıtlarile kaplıydı. Orta 
yerdeki ce\iı masayı Necdet pek iyi ha. 
tırlıyor ; onu çocukluk günlerinde de gör. 
mü~tü. Aynı beyaz porslen \'aw o vakıt· 
lar da bu mac;anın üzerini süslerdi. Bu -
gün bu vazoda renk renk U\\eler \'ar .. 
Canlı renkleri bükük boyunlar gibi sap. 
lan üzerine kıvrılmış tüylerile garip bir 
tezat teşkil eden laleler. Ve bunların hep. 
sinin üstünde otları bayram neşesile dol
duran tatlı akşam güneşi.. 

Bu ~i, bu modası geçmiş mobilyaya 
bir genç krz elinin hayat ve hareket ver
diği besbelliydi. 

Behire, misafirinin düşüncesini yüzil • 
nün çizgilenndcn keşfetmis gibi, anlat • 
makta devam ediyor: 

- Eskiden evde birçok Jüzumsuı "ya 

vardı. Guzcl şeyler vakia... Fakat bakıl· 
ması, temizlenmesi, yerli yerine konması 
o kadar müşkül oluyor ki; onun için bu 
çok yer tutan eski zaman esyasını birer 
birer ortadan kaldırdım. Çünkü artık e· • 
vimde daimi bir hiunetçi be~lemiyorum. 
Yalnız taşralı bir fakir kadın ara sırn uğ. 
ray.ıp C\'İ temizliyor. Onun gelmediği gün 
ler evin bütün i~ leri üzer1mde. Sanırım· 
ki artık iyi bir ev kadını o!dum. 

Necdet heyecandan tllreycn bir ses

le: 
- Behire hanım, dedi, demek nişan

landınız. 

Genı,: kız kızardı. Uzun :aman k~ndi· 
sinin de farketmediği hMedini yeni sez. 
miş olmnkta.n do:;an bir tereddlldle: 

- Evet. 
itirafı Bchlrenin du~lanndan dö-
kUldU. 

Necdet acı act gUldU: 
- Sizden uz.ak ya.oadıfmı yrllarda, 

gazan yakıcı gllneşler altında, bunn 
dondurıın soğuklarla vücudum iğnelene

rek vazlfeml yaparken hayatın bUtUn 
zorluklarına dayanma kudretini yanım· 

dan bir dakika ayrılmıyan hayalinizle a
lm:lım. Bir vehim de o1sa, uzaklarda be. 
ni dU~UnC<n bir hayalet, benim için çar
pan bir kalbin varlığını hissetmek iruıa· 

na en bUyük bir tesellidir. Yalnız kaldı· 
ğım her dakika dudaklarımda "Şimdi Be
hire da ~·:ılnızdır. Ben kavuş:ıcağırnız 

gUnU bekllyorum. O da beni bekliyor,, 
manMmda garib btr ı;tUIUmscme dUğtim. 
lenlrdf. Bu benim iı;h b::ış bir hın•al, 

tahakkuk etmlyecclc bir ümitti. Fakat 
yine bu ümid vardı.. Sizi nekadar çok 
sevdiğimi anlamış olacağınızı sanıyor

dum. Vakıl uzun seneler beklemenin 
bir geno km içln nekadar zor olduf\lnu 

~tıl 
ko.çış mannsı verdim. Sık sık nıe , 
'yazınayışınız bu diişilncemi bir kat dsl' 
kuwetlendirdi. Eski darbtmeselimJJ1 ~ 
eilndilm: Gözden irak olan gönUldefl 

.. t.oıs.r• 
irak olur. Siz Anadoluda yenl ufu-- . 

• dl' 
yeni zevkler peşinde dol~abillr, keti 

nize iatedlğinia gibi bir hayat kursl>.tJJt" 
,e~ 

diniz. Arkada§larnn bana ~ocukhık ,.,.,, 
gilerlnin birdenbire parhyan, fakat " , 

çabuk sönen bir alevden başka bit je) 

olmadığım da anlatmışlardt. • 

Necdet hararetlendi: 
(Denmı .....,). 

Q 
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l::vvelkf tefrilı:aların hliltısası: ( - Hayır. İmkanı yok. Yarın Be) 

Nakleden: l~cthl KARDEŞ 

Evet. Burada kendim ve ka 
:-ım için bir oda tuttum. Haydi, 
':ıöyle mahcup durma, benimle ta· 
bii ol da nazarı dikkati celbetme· 

Asansör 

• 

Beydtrt istasyon ~ef I Afıohmtı1 dereye donüyorum. 
Alinin karuı Ztyne.p do~ma bü _ Bari bu gece daha gez~evdik. 
vüme. oralıdır. Ge.nr ve. rok gü Ç k · 
:tldir. Okudukları, onda bilme· - 0 · yorgunum. 
di6l ~e.hre. "yiik.uk ha11nı .. n J.:aı Beydereye dönec~ini söylemişti. ::len odamıza çıkalım. 
ıı büyiif.: bir munk ııe tectssü. Fakat bundan emin değildi. Nasıl Geçerken kapıcıya: 
uyandırmıştır. :iönecekti? Koca ma ne cevap ve· - Zevcem geldi, dedi, odamı gfü. 

Althmet Ali onu, lıu uJ.:e[jfı· ·coekti? Ikrn oraya dönmeği isli. terir misiniz? 
lıu oüul kad111a ıluy~bit~reri ror muvdu? l Kapıcı zile bastı. Gelen garsonun 
bir ıe.vgl ile scı.mıeJ;tetlır. /·al." • . · 1 ·· "d"I H .. 
bu aldka, Zeunebi ıotıııin et mel. Taksiden otelin bahçesınde \'E' .lelaletıle oda a:ma yuru u. er. uş 
ttn u:uktır. o J;endlsllc daha :i kapı önünde indi. Hüsrev onun e tü Zeynebin clınden pakr>tı aldı. 
uade alakadar oluıımasını, keıı lini öptüğü zamın Zeynep gene' Ost kata çıktılar, koridonı geçtiler. 
disi de. pe.k tarkwıla nlmadau Berdereyi hatırladı. Orada trendeı~ Garson bir kapıyı açıp elektriği yak 
lrten lce. ar:ıılamaktadır. 1 indiği zam:ın istasyon şefinin karı· tı. 

Günün birinde Ze.yrıerı starı 
bula gllmek va:iyct."le kar~ılıışı ;ma şöyle bir baş selamım Meta Hüştü emretti: 
uor. lstanbuldn akrnba.fındurı bı 'laılanarak veren Keklikzade şim· - Biraz meyve ile maden suyu 
ri ölmüştiir. Zeyııtp miras ıııcsc: di ne kadar dejişmişti. Bunlar ma. 
le.si icln oidcce.k, parnuı ıılıp diJ' vi rob saresinde oluyordu. 
nueklir. Tereddüt etmeden otele girdi 

~'ihayet gcrır kadın bir gfı,, 
Kendisini karşılıyan kapıcıya: 

Beydercdtrı trene biniyor. IJt•y 
ducde. bir J.:e.restc fabrikası aç - Biraz bckliyeceğim, d:!di, Rüş 
mıı olan Kef;llk:adclcr:ıı oğlı. tü bey gelecek. 
llusreu clt lt.wdıiferı ayrıi ıu11 Kapıcı tereddüt eder gibi o!du 
dedir. Rü~tü bey de kimdi? Fakat kadın 

t;enr ka •• ııııu alıil.ııclar olııyoı kibar bir kadındı. Bir kokot hali 
<Jmı :11.Jtct•()ı uue kndnr otomn 
bililı: gWuiı;ıor ve. uece.ıeuiıı b' yoktu. H".rn çehresini de hatırla· 
rul•tr oc:ıııt'jl tel..ıit edi11or. Bıı mıştı, o gün oraya geldiğini biliyor· 
te:::ıfiıı uıNedilmtsi ü:trlnt du. 
0:10 llıtl;Jlltnı itle.fon numarası 

nı bırakıunr. 
Ze11ne.p mira.,tan lıi.\sesiııt diı 

Jtn 300 lira cebinde oldııli11 hal. 
de Btyoğlıında clblaşırkcn lıiı 

mağa:nnın vitrininde. g{irdiiğiı 
rok ıık bir suare robunu ıı:un le. 
rtddülluden sonrn salın alı11or. 
Bu arada treni kaçırmıştır. l/ııs. 
rcııe ttlefon edip onunla buluşu
unr. Rtrabtr ynnrk yiyor l't lıa· 
ra _qidiyorlar. Oraıln lliisreııfıı 

arkadaşlarına leıatlü{ ediyorlar. 

* * * 

Du\'ardaki saate baktı: İkiyi çe! 
rek geçiyor. Tuhaf şey! Vakit bt· 
kadar erken mi? Zernep m:ıvi ro~.: 
aldığmdanberi asırlar yaşamış gı. 

biydi. Kocası şimdi çoktan uru 
muştu .. 

Eski robunu hatırlıyarak tt'kraı 

kapıcının ramna gitti: 
- Burada bir paketim olacak. 
Paketi aldı. Getiren çocuğa bah· 

!;İ!: vermek üzere çantasını açtığ 
~ :> 

ıaman kağıt paralar arasında par 

-;etiriniz. 
Zeyncbe yaklaştı. O titriyordu. 

Rü5tü gözlerinde garip, m~rhamete 
benzer bir ifade ile genç kajını süz· 
dü \'e kucakladı. 

Zeynep mırıldandı: 
- Seni seviyorum! 
Cevap olarak fısıldadı: 
- Fakat beni tanımıyorsun. 

(De,·amı nır) 

-· Masadakilere ~ezdirmeden se. 
~nle bu gece nerede bulu~biliriz? 

- Beraber gidelim. 

maklanna sert bir şey ilişti. Altı 
baktı. Bu, ince kfiğıda sarılmış biı 
inci kolyeydi. Şaşırdı, Qmtasın 

kim ko)'!lluştu~nu7 
Bu mada karşrdan Rüşttinür 

geldiğini görünce sevinçle ayağ::: 

kalktı. Inciler hala avucunda oldu· 
ğu halde ona do~ru yürüdü be ilk 
;öz olarak: 

- Oimaz. Nazarı dikkati celbe 
der. Ben seni sonra bularım. Nere· 
ıie oturuyorsun? 

MERKEZ! Al'RUPADA 
- Ben, dedi, burada oturmuyo. 

rum .. 
Rüştü gülüm~edi: 

Bir akşam, bir toplantıda, fev-çe'kildim ki başım koltuğun kena 
kaltabiiyc hadiselerden, önceden rına çarptı; uyandım. 

duyuşlardan, ölülerin ·görünme· İki gün, sevgilimin yanuıda rü· 
sınden ve buna benzer şeylerden yayı unutmu~tum. Fakat, üçüncü 
la{ açılmıştı. Böyle bahislere, in· gece, şaşılacak bir şekilde ayni 
sanın zihni ister istemez saplanı. cenaze arabasını görmeğe başla· 

yor -.e sürükleniyor. Aramızda, dım. Rüyada ne araba, ne ev, ne 
mesleği dolayısiyle bunlara inan· de çocuk hiç değişmiyoı1du. Onu:ı 
maması gereken bir dcktor da sarı maden düğmeli siyah ceketi· 
va11:iı. Lakırdının epey uzadığı bir ni, sarı saçlarını, balık gözünün 
sıra.da, doktora, başından iç yü· bakışını andıran kül rengi gözle· 
zünü anlayamadığı bir hıidise ge· rini her zaman hatırlıyOT"dum. 

çip geçmediğini sordular. Tahmin edersiniz ki böyle inatla 
- Gençliğimde bir sürü rüya- kar§ıma çıkan rüya beni rahatsız 

lar, daha doğrusu bir çok defa tek· ediyordu. 
rarlayan bir tek rüya görmüştüm.! Bir kaç hafta sonra tngilizimle 
Bunlar, fevk~ltabiilik cihetin.den beraber Parisc gitmiştim. İkimiz 
şimdiye kadar söylenenlere ben· de ayni otele indik. Otele, akpm 
zemez. İsterseniz anlatayım .. yemeği vaktinde gelmiştik. Yan:. 

Tabii herkes istedi, ve doktor mızda bir çok tanıdıklar da vardı. 
anlattı. Odamda acele elbise !değiştirdim. 

* * • ve yemek salonuna inmek için a· 
"- On iki sene evvel deniz sansöre doğru yüriidüm. Koridor 

banyoları için.Biyariç'e gitmiştim. da bir çok arkadaşlara da rastla
Orada mayosu balık pullariylc iş- dım. Kapının yanına gelerek e· 
!emeli, acayip huylu bir İngiliz lektrik düğmesine bastım. 
kızıyla tanı§tım. AsansörUn sağır gürültüsü du. 

yuldu. Az sonra makine durup ta Bir gece 1uz beni ve benim gibi 
kendisine tapan bir kaç !delikanlı. kapılar açılınca sanki (ölüm) il 
yı geç vakte kadar sandalda ala- görüyor muıum gibi korkuyla ge· 

rilcıdim. Kapının yanında on b~ koymuştu. Yıldızlara baktık ve 
sanırsam ruhların yıldızlar ara· ya}larmda, &an maden düğmeli 
sında gezinmeleri konu§~ldu. Eve 
çok yorgun döndüm. Yazı ma
samda bulduğum bir mektubu c-. 
kumak için koltuğa yaslandım. 

Hemen gözlerim kapandı. Ken· 
dimi büyük bir §ehirde, tanıma· 
dığım bir evin 'kapısı önünde .du
ran bir cenaze arabasının yanında 
buldum. Bizim bildiğimiz cenaze 
arabalanna benziyen bu uzun a. 
rabanın iki tarafı camlı idi ve ar. 
kasında da küçiı1c cam kapılar var 
dr. Arabanın yanın.da on beş ya
şında kadar, san maden düğmeli 

siyah ceket giymi§ bir erkek ço. 
cuk duruyordu. Beni görünce a· 
rabanm kapılarını açtr. Eğildi ve 
gelip arabaya girmem için eliyle 
işaret etti. 

siyah ceketli, ıan saçlı, kut rengi 
gözlü, rüyamın çocuğu duruyor. 
du. 

Henliz sallanması dinmemiş o· 
lan asansörün kapısının iç tarafına 
doğru çekildi ve iğilerek beni içe. 
riye çağırdı. Hayatıma ilk defa, 
olarak saçlarımın korkudan ba· 
şımda dikildiğini duydum. Ken • 
dimdcn geçmiş bir hahie ora.dan 
uzakla§tım. Merdivenlerden at. 
laya atlaya salona indim. 

Her halde asansör birkaç kişiyi 
bekliyordu. Çünkü ben salona gi· 
ripi bir kenara oturalı epey ol. 
duğu halde arkadaşlardan kimse 
görünmüyo-rau. Yüzümün beyaz 
bir keten mendil rengine girmiş 
olduğunu sanıyordum. Bilmem 
belki bir kaç saniye, belki beş on 
dakika sonra birden korkunç bir 
haykırış, sonra da dehşetli bir 
gürültü duydum. Kendiniden ge~
mişim. 

Aklım başıma geldiği zaman o. 
telin mermer antresinde, üstleri• 
ne beyaz ~gaflar örtülmlit bir 
çok insan ölüleri gördUm. 

Asanıördeki çocuk ta bunların 
araamdaynuı. Sonradan öğren. 
dim. 

7.eynep hiç bek'.emediği bu sual 
ka~:sında birdenbire ~aşaladı. Ar· 
lık ~·eri rnrdu ,·ok deme!<ti. Fak:ı: 
}'alana da alıst;ğı için ceYap rcr 
ll'lekte gecikmedi: 

- Parkotclde! 

- Biliyorum. Fakat ben burada 
otururorum. 

- Sahi mi? 

Rehber - Eskiden işlerim çok 
yolundaydı. Buradan altı muhtelif 
memleket göründiiğiı için çok ser 
yah gelirdi. Fakat son hadiseler iş. 
'erime çok sekte ııerdi. 

Her ne kadar, bir çok fevkalta· 
biiye şeyler rüyda normal gibi gö
rünürse lie, bu çağırmadan o ka.. 

Romatizmalı ihtiyar - Hava rutubetlendi galiba. Ayalımın san· 
cısı gene ba§ladı. 

- Pe.'ca~~. Ben seni orada bulu. 
l'\ıın. Odanın numarası kaç? 

.....,. 6. 
Rüştü ona çanta5mı ve eldiveni 

tıi iade ettikten sonra birlikte sa· 
lo:-.a dönüp Hüsrevin mısasına 
~İttiler. Genç adam gayet nazik bir 
tavırla Hüsreve: 

... _ Bayanla bah;ede biraz görüş· 

trık. dooi, ken:lisile eskiden tanı~ı· 
~. 

liıh:evin cam ukJlmıştı. Fakat 
ht:ıa etmemeğe çalıştı. Rüştü bunu 
ı~ .. ~tmerniıo görünerek masadakile 
l'i ba}ile selamlayıp oradan uzak. 
~:·ı. 

O gittikten sonra Zeynep maS{l ar 
~d:ı.şıarma hayretle baktı ve dü. 
Wndi1: Istanbula g~ldikten \'C rna· 
\>j robıJ gi}ip bu aleme karı5tıktan 
t()nra nasıl Beydercye lakayt kal· 
dı}·sa Rü;tü ıle tanışması da Hüs· 
te" v~ arka'icışlanna ayni şekildr; 
~ayt kal:nttsına sebeb olmuştu. 

Ani bir kararla ayağa ko.lktı: 
- Çok yorgunum. dedi. Gıdır 

~·atmak istiyoru."ll. Bana m:.isaa:ıe. 
\re masanın üstündeki çantasını 

tldivenlerini top'.aclı. 
liu rev şaşırdı ve sadece: 
- Ne 0 gidiyor musunuz? tabii 

llteıe kadar size refakat etmeme 
~~saade edersiniz diyebildi. Genç 
~11dın: 

- l layhay m&nnun olurum. . 
Sardan birlikte çıkıp bir taksı· 

~~ atladılar. 
liüsrev şoföre gidecekleri yeri 

'ö}·lcdi: 
l>arkotele .. 
Otomobilde hemen hiç konuşma· 

l'.ııru-. llüsre-;in ertesi gt\nü buluş· 
t·tı.k teklifine Zeynep red cevabı 
\·e~di: 

- lngiliz karikatürü - • dar korktum ve öyle bızla geri 

PLANŞ 18 

25. F: ıc pese_ Mbe 
25. t: the weighing - machine 

for inf n.n ts 
25. A: die Siiuglingswaage 

26. EMZİK 

26. F: la teline (tetine) [ du 
biberon] 

26. t: thc tcat or nipple (the 
rubber cap for the bottlc) 

26. A: der Sauger (das Gum. 

mihütchen für dic 1"la
sche) 

27. YALANCI l\IEllE 
zik) 

(em· 

27. F: la sucette (la tetine ou 
tetine) 

21. t: thc com!orter (the 
dummy) 

27. A: der Nuppel (Saugcr, 
Xutsch, Schnul!er, LuL 

seher) 

28. E~IZ1KLt ŞİŞE 

v 

a l'echellc f. graduee 
28. t: the feeding - bottlc (the 

feeder'j 
a the scale of meaıııure

ment 
28. A: die Milchfüısche 

a dio Stricheinteilung 
(Skala) 

29. BF.ŞİK 

a ayak 
29. F: le berceau 

a le pil'd a basculc 
29. t: thc cradle 

a the rockcr 
29. A: dic \Viegc (Kinderwie

ge) 
a die Kufe 

80. EMZİK 

~o. J': la tetine 
30. t: the test 
30. A: der Saugcr 

81. El\IZ1KU ŞİŞE 

81. F: le -biberon 
a derere (mikyas) 

tt 
l~rc· ' 31. 1: the feedfng • botfü 

28. F: le biberon 1 

(thc fccder) 

1 81. A: die Milchftasche 

28 

• 

ıPLANŞ 18 

o the flannel squares 
(the pilches) 

ı. A: die Wickelkommode 

a das Polster 
b das Wickeltuch 
c die Gummiunterlage 

(der Gwnmifleck) 
d e die Windel 
f die Waschschale !Ur 

den Körper 
g die Waschschale fUr 

das Geslcht 
h die Puderbüchse ( die 

Dose mit dem Streupu. 
der) 

1 dle Haarbilrste 
k der Kamın 
1 der Staubkamm 
m die Salbendo.se 
n Windeln 
o die Unterlagen 

2. MAKAS 
:. F: lcs ciseaux m. 
2. t: lhe scissors 
2. A: die Sehere 

S. TER~IO!\IF.:TRF: (derere) 
s. r: le thermometre mCdl

ral 
S. t: thc clinlcal thermomc. 

ter 
S \ : das Fieberthermomcter 

4. HA \ 'LU (pe~klr) il 

u 

4. F: l'essul - maln [ıı] 

m. (la urviettc) 
4. l: the towel 
4. A: das Ha:ıdtuch 

5. MIDIE çocur.u (bebe, 
yınTU, süt kuzusu, l.'ilçUk 
(~ocuk] bebek, yeni doğ• 
muş rocuh) 

5. F: le nourrisson (le bebe, 
le petit [ enfant], le pou
pon ou puopnrd, l'cnfant 
en bas agc, le nouvenu_ne 

5. l: thc suckling (thc baby, 
thc infnnt, the little one) 

r;. A: der Sliugllng (das Ba
by, das Kindchcn, das 
Kleine, Klcinchen) 

6. PORTBEBE (kondal<) 

6. F: le porte - bebe (jsdis: 
le maillot) 

6. t: the pillow upon whicb 
an infnnt is cnrried 

6. .A : das Wickclki.sı!cn (\Ylc· 
kelbett, Steckkis.sen) 

':'. A':\~E (ana) 

7. F: la merc (la maman) 
7. t: the mother 
7. ,\: die Mutter 

R. ÇOCUK BA.."\YOSU 
8. F: la petite bafg.nolre 
8. 1: the balh 

125 
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Fransı.z askeri taqgare 
18 HAZffiAN - 1939 

mektebinde nasıl çalışılıyor? Bınce ınesap 
Salamon dükkanın hesaplarını 

. ~tkik edirordu: Kızma sordu: 

Borç 18-6-939 Pazar 

- Hüseyin beylerin hesabını 
;öndcrdin mi kızım? 

- E\·et gönderdim. 

- Göndermeden e\·vcl, hesabc. 
'.)ir lira daha ila\'c ettin mi? 

- Ettim. Birla dört .Kuruş iııiH 
tlim. 

- Dört kurus niçin? 

- Kendisinden fazla fiyat aldı 
~ımızdan şikayet ettiği zaman cc· 

\'ap Yermeğ:: mecbur kalınca sarfe 

:leceğimiz posta parası için ... . 

Kasa hırsızı - !Uüsaade edin de 
bari meharctiml göstcm1ek üzere 
kasayı a.ç:ı.yrm. 

- İngiliz karikatUrU 

~ııra üBe 

Ahmetle Mehmet bir pastacı dül, 

kanına girmişlerdi. Çay ve pasta 
istediler. Ahmet, latife olsun diyr 
Mehmede: 

- Haydi bakalım, dedi. Sen ~in: 
di anne ol ve çayları tevzi et. 

l\fehmet kendisine söyleneni yap· 
tr. Ve çay içilip bittikten sonra, sol 
rayı arkadasma doğru iterek: 

- Haydi, dedi. Sen de şimdi ba· 
ba ol ve bunların parasnr öde .. 

- Komşuna borç olarak verdiği. ı~.~O program, ı:.35 Türk miizi#I 
· d b" d h ık d {kln~ık nroııranı), ıcl:ıre eden: Mt • 

·uz para an ır a a ses ç ·ma ı,. ~ut Cemil. (küme ses ,.e saz Jıryeti) 
mı? 1 - .Sııltaniycııiıh peşrevi. 2 - l>r· 

- Kim demiş. Bir radyo aldılar. de • .Sult:ıni~ rıtıih lıirinri lıcsıe • Mi 
~:ılini ne zrıııin. 3 - Dede ~ıılt<ılll• 

~ ~ ffi en- !Jı. ~ \"f.~~iıh ııi!ır ~rııı:ıi • Ki han ellinı ~e· 
lf ._. ~u._. ııi. 1 - Xry l:ık.;iıııi. 5- Dc<le. Sul 

l:rni.' cııiih yürük sem al • Şndr' ırıtı 
Yem~~- masasında oturan bir de· c:ırıü «~ilimi. 6 - SultaniyegAh "'~ 

l.k ı b d k" w b' ·h 1 ~cııı.usı. 13 Memleket saat ayarı. ı ·an 
1 yanı a~ın a ·ı sagır ır 1 

• ı i:ı rı~ ve meteoroloji haberleri. l 3.tt 
.iyar kajına sord:.ı: l nıiizik ( Kiicük Orkeslra • şef: :-;e • 

- Ke5ik saçlardan hoşlamyorlcip Aşkın) 1 - Franz Lehar • ı-:_"1 
;nuo;unuz? oııcreliııdcn polpuri. 2 - Pepi Mıı&. 

ı 1
·• - -k S d 3 ,.. Gali - Valla:1i bilm~ın. lliç ycm~:lim ı ~r • nuçıı cı:ena '. - ıga • . 

rıcl • Hafta nıhayelı pazar ıırlıf• 
t - Bucıılo~ .. i • Peslnlôzzaııın bit 
~ar'.ı'iı • C:iribiribin. 5 - JlotıtrC 
S:ulı • \'iyana geceleyin giir.clrlit• 
li - füıııııcrich kalman • Koıılcs \la• 
rıı::ı oncrcli ııden polpuri. 

11,l:i • 11,30 Müzik (dans ıııiiıi • 
·~i • pl.l 18,30 program, 18.:i;; \fil• 
zik ( Sı•n oıla rnüzil'ti • lbr:ılıiııı ()ı• 
Hiır \C :ılc;; lıöceklt'ri), 19 Çocıı 1> ,:ıa.. 

ti, l!l,'..!;'ı Türk nıiiziği ı lnce ~:ı1 fııS• 
lı). :?ı) ,\lcrnleket saat ayıırı, llJ.tn'i "' 

' mcte,ıroloji haberleri, 20,10 :;,.,elı 
plôkl:ır. R. 20,15 Türk ıniiziğı ıınilf 
krek \r ~oıo laganni}, 1 - )J,ı 1 ııır 

' ııcşrc,· i, 2 - Dede • Mahur l•nlc • 
, ı:) ı:ıon 1: :ı dihen, 3 - .\inli Efrncl• • '/( Z_ ' )k. ı • şarkı • g!ilşeııi czh:ır :ı~·dll 
,_'İ ',, ı - S:miha 1-\:ıınlı:ıy • ~lıılıur s:ır'.ı: 

ı ; . ıl •r ı.:cccler olclıı, 5 - DcclL· • ~ta 
- -

1 
lııır !/aı ·kı _ Sana layık mı. fi - ~ 

- Dur bakalım! hur ~arl,;ı • Salıa t:ırfı \'cfad:ırı .• 7 
~ l \lalııır -.az seınııisi, 8 - 1.cıııı • lf-- Ben tammadı:.tım ndamlarlr. ı , ~· k ~ . . 

1 
ecleı· ı1 - L' · l >11·' ,:ır ·ı - ..:ıenı arzı .• 

·o/:rıkta durup kow·şm" ı! :ııi Uşşak şarkı • Siyah clırııl•·rlıı-
- Amcıikaıı ka,U;aliirü- ıo - llıılk türküsü • Dcınircılcr dO-

Pıiı- .. !ilğcr. 21 Miizik (riyaseti ı·u1' 
ııur lı:ındosu • şef: Ihsan Klınçcr>· 
1 - \'eltege • Maq:, 2 - O. Fctraf 
l.a .Moren:ı (ispanyol ,·alsı), :-ı - ~ 
L:ılo • {Is şehri kralı) oı>erı1sııt~ 
üı erlürü, 4 - F. l\lendelsshoıı • ı 

hnhar şarkısı. 5 - M. RS\'el • Bul 
ru. :!1,!iU Anadolu ajıııısı {spor stl'4' 
vi.;i). :!2 ~lüzik ( C:azlıaııd • Pi.) :.!:.!,, 
2:ı Sım aj:ıııs lı:ılıerlcri 'e ) .ıı ııı 

19 • 6 • 939 Pazartesi 

Franen.da haw me1tltobi bunt!an neden1'er1 
sine tabidir. 

Modern bir tayyare tıpkı kU.Çilk 
bir fabrikadır. Bir sUrU karıeık ve 

12,30 Program, 12,35 Türk m 
- Pl 13,00 Memleket saat ayarı. 
jana ~e meteoroloji haberleri, 13,l 

ı• JııfUzik ~Karlf'k p191ram - J>l.J döre sene evvel.8Cılını ... tır. :Vazife- sene ancak kanatlarını tecrübe ;e .!ılir-otınez. 
si, en aeağr lise .ıuez~u oıan ve 
olgunlııt imtilıizum verıı:ıJ.ş. bulu

nan 18 le yirm1 ya§ arns~aki genç 
leri gayet çetin ~ecrübelerdeıı son
ra hava zabiti olarak eeçmektir. 

19,00 .Program, 19,0:5 Mllzllt ( 
ao ı .. t - Pi.), 19,15 Türk müziği ( 

Hava zabiti olmak için iyi adale
li olmak ve çok iyi görebilmek ve 

bir knhraman ruhuna malik bulun
mak iazrmdır. 

Şimdi Provansta bulunan tayya
recilik mt'ktebincle maUub olan ev

safı haiz genç drliknnlılar dört se-

rı.Axş ıs 

8. A: die Bade-wanne 
D. l"JKA?'\"A~· BEBEK 

D. F: le bebe prcnant son 
hain 

9. 1: bathfng the baby 

9ıı. .A: der Siiugling beim Bad 

l O. SCTl\'11"E ( üt anne) 
a başlık 

10. r: la nunıe (la nourrice) 

a la coiffe (le bonnet) 
10. J: the trained children 's 

nurse 
a the cap 

10. A: die Sfiııg-lingsschwcs. 
ter ( Pflegerin) 

a die Kopfhaube 

11. J:\1\' •o 7ER.ıo:mTL!E. 
sı (del'('('(') 

l 1. r·: le thcrmomctre de bain 
l l. ı: thc bath then!lomctcr 

l 1. A: dns Batl ethcımomctcr 

12. 
]
,, 
N • 

n. ·ul\ı m:sı~sı 
ı~: N pour sc lavcr le Fran

ç:ıfs cmploie un gant do 
toilc tte 

12. t: the face - cloth (the 
wash cloth) 

1!! .. \: dC'r Waschlappen 
13. SABUNLUK 

hassas mekanizmanın bir 

tallın edilmek suretile elde edile- gelmesile işler. 

d'"n bu yavru kuıılnr, ikinci senesj 
lı:endi başlarına uçmağn baıılarlar. 
O'çüncU senesi ise havnnm en müş-

kül ve karışık maceralarına atıl - gayesi talebelerine bunu telkin e- mekanizma ha.litasını işletmt'ğe 
mağa hazır bir vaziyette bulunmak- debilmektir. kalkışmak mes'uliyetli bir iştir. 

bilir bir bllgi~ir. İ§te bu mektebin 20 yaşında, on tonluk böyle bir 

tedırlar. Havacılıkta da cesaret bilgisiz Bunun için evvell tayyareye yalnız 

sıl heyeti), 20,00 Memleket ıaat •4 
ajans ve meteoroloji haberleri, 20,ı 

-:-. ~en~~ ~~ban~an is.temek . için l';e§ell pllklar _ R. 20.20 Türk muJI• 
cı:ımzın onundekı lamıratın bıtmc· g-ı. 1 _ Bayati araban jeırevl, 2 .,,.. 

•itıi beklemek fikrindeyim sevgilim. Ha§lm Bey (Bayatı araban ra11ı) NI. 

Havacılık mektebi yüksek bir olunca hiç bir şeye yaramaz. binilmez. Birkaç hafta ısonra an -

nıektcbdir. Burada disiplin, mesai fyi tayyareci olmak için makineyi, cak genç talebeye: "Artık siz yal
\'C ciddiyet içinde nazari ve ameli motörü i)i bilmek lazımdır. Çünkü nız uçacaksınız.,. dt'nilir. 

etiidler ve beden talimlerile her sa tayyarecinin hayatı karboratörün İşte Fransa gt'nç tayyarecilerini 

ati dolgun günler geçer. \•e manyetlnin, tayyarenin bu kil- Provansta bu şekilde yetiştirmek-

GOZ HEKt~rf 

Murad Rami Aydın 
Pazardan başka her gün saat 2 . (i 

ya kadar Taksim • Talimhane Urfa 
apartıman No. 10. Teellon: 41553. Kahramanhk daima büyük ve çük akııammrn mükemmel işleme - tedir. 

13. A: der Seifennapf 
14. ('EKME (konsol) 
1 ı. 11': la commode 

ili 

ı ,ı. 1: the chest of drawers 

1 i. A: dio Kommode 
l.'5. KOVA 

1

15. f': le scnu 

15. the pail (the pail for wa.. 
ter) 

15. A: der Eimer (Wasserci-
mer) 

16. G()(H)~J 

16, F: le broc 

l G. ı: the water • jug 
jug) 

(the 

ı G. ı\: die Wasserkannc (Kan. 
l ı ne) 

17. TBrO-;RU.;KU BEŞJrc 

Cı;ocuk ara'1:ısı) 

a dıırıtrl süsii 
h kiiriilc , 

c liol r fut arak ~·rr 1 
d lih.11' il t eıu~rlek 
<' lasWc 

17. ı~: le cl•arlöt alsacicıı (le 

bt'rccau sur roues) 
n la garniture 

telle [sJ 
b la capote 

c- la poignce 

en den-

el la roue [ caoutchou. 
tec] 

PLANŞ 18 

[ te] or cradle 

a the flounce or volant 
b the hood 

c the handle 
d the wheel 

o the rubber tyre 

17. A: der Stubenwagen 

a der Spitzenbehang 

b dic Plane (Wagen-
plane) 

e der Griff 
d das Rnd 

e der Gummireüen 

13. I.ASTJK OYU:\CAK 

(ha.yun) 

.8. F: l'animal m. en çaout
chouc 

1 :l. ı : tho rubber animal 

13. A: druı Gummitier 

19. YÜN B.\TTANil'E 
r snı;:ı.klı battaniye 1 

10. P: la couverture [de laine, 
de frise] 

Hl. 

l :>. 
t : the eover (the blankct) 

1 
A: die Dccke (\Voli_, 

Friesdecke) 

1 

iV 

'1 20. İ : feeding baby (v.-ith & 

spoon) 

1 

20. A: das Füttern des Saug ... 

lings (mit dem LöCfel) 

21. KÜÇÜK GOGüsı.vu 
(~alyalık} 

21. F: la bavetle 
21. 1: the feeder (the bib) 

21. A : das Latzchen (Sabbcr_, 
Geiferlitzchen, der Latz) 

22. TJRtD ÇANAGI (sahan, 
kah) 

?? 
"'"'• F: l'ecuelle /. (le plat) a 

boulllie 
22. t : the bowl of pap .,., 
N,.,, A: die Brei!chüsseI 

28. 
. 

AYAK 1SKEML:f~S1 (ta.. 
hurt'!) 

23. 11': le pelit banc (le tabou-
ret a pied) 

23. 1: the footstool 

23. ,\ : die Fu.llbank CHi~he) . 
2 l . ŞIKIRDAK 

24. f': le hochet 

2'1. İ : the rattle 

metl vasim iı;ln. 3 - Rahmi beyi' 
(Bayati araban ıarkıı Gön'UmU bJC, 
rana yaktr. 4 - Kanun takalml, 6 ,,,,. 
Su yolcu (Bayatı araban ıarkı) N•1• 
leyim nlcedeyim olamam. 6 - Su Y"'• 
ıu (Bayati araban şafkı) Düşme d•f· 
da gezen ge:>iğin, 7 - Su yolcu (S-• 
yatı araban §arkı) Saz semalı!. 1 _,, 
Leylıl hanım (Hicaz §arkı) Zevki .,f, 
da duymadım. 9 - Sallhattln ~ 
(HUzzam ıarkr) Ümidini kirpikle~ 
de. 10 - Hayri YenlgUn !Hüzzam"'" 
kı) Ölür.!cm yazıktır ıana kanııı'• 
dan. 21,00 Konufna (Doktorun aaadl• 
21,15 MUzlk (Ferhunde Erkin taratıı'
dan Brahms'dan piyano parçalatf)' 
21,35 :Mllzlk (Melodiler - Pi.), 21.6' 
Konuema. 22,00 Müzik (Küçllll orl<':J 
tra - Şet: Necip A§kın), l - Fa 
Dietıich - Fi!reler (lııla.I'f), 2 - ı<atl 
Komzak - Viyana aşkı (Potpuri)• 

3 - Paolo Toııtı - Bir puae için, ' ;. 
Anton Rubinııteln - Romana, 6 - JI 
Lanner - Romantik vals, 6 - MlcJI' 
- Şen serenat, 7 - Maacagnl - ~ 
vallerlıı ruııtıkana operaaından, 23~ 
Son ajans haberleri, ziraat esham JI 
vlallt, kambiyo _ nukut borıa.11 ( • 
yatı, 23,00 M:Uzik <Cabant - f'.)• 
23.5S -· 24 Y1nnkl program, 

-----------~-------------__...,,,-
'\ıırellin Gençdur ve •'

11
' 

·r• ~dıışları 18 Haıı 

P:ıur akşamı ,,1 
"cnişehir C:ıımhuri' 

h:ıhçe'5inde 
'iki $Üngii araıınJa) 
---~ ('sküd~rd:ı f ~şi~~I 

lıahı:csınde guıt ti 
hiiyük müsaııtt 

1 
\'nryelc.-, Hokk•~~' 
<lece: Şcnyol ~:j) 
lıııhçe.~inıJe ı fnr• 

lariht kor'!~ 
T('RK ort:Jtf1 

s•· ('slad ~luhfl5 . ,. 
lıahattinla rı) 

ıtl• setinde kırk k 
,·~· lik kadro ile · 
ııl' kında 3·az it r 

JS. F: le porte • savon 

ıs. t: thc !Oap - dish il 
c le bandage en ,.~ out-

chouc 

J 17. t : the whceled ba.ssinet.. 

%0. Bf:BEGf~ KAŞIKLA \'E

MEK l'EDİRİL1l'OR 

20. F: on donne a manger au 

bebe en se .ııervant d'une 
euiller (cuillere) 

U. A: die Klapper (Kindef· 
klapper, Rat.!lel) 

ııillcrine ba~ 

" - ERTVCRl'J. S.\Dİ 1fıı1 
~nşit Ozcan • Ertuıtr O" 

Saıli Tek Tursn tiratr 
., . 
"'"" BEBEK TERAztst 

ııunda ~ündüz: ~ 
niKLE1''MtYES so0 
Gece: (Hocanın teldi 

~ 

' t. 
t: 
Cl 
Ilı 
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1 ""(. • ~ '!'1- ... 4.. .. • KİRALIK ODALAR ... .. .... 1 .. ,.. \...':it,• iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır 

Sevk mınta. Ton başına. M. Bedeli teminatı 
kal arı nakliye ile. 

Muayenehane yapılma vga elverisli kirahk ucuz odalar N~klolunacak tuz 
• mıktarr ton 

Gazetemiz idaresine müracaat I 18.000 
12.000 
10.000 

Karadeniz mrntakalan 
Akdeniz 

reti kuruş 
350 
300 

Lira Lira 
63.000 4.725 
36.000 2.700 

~~r. RFAN KAYRA 
'l'krcEN MOTEHASSISI 
~ Urbc, Bozkurd Kıraathane. 

· aı ~ 
3 

c N:>, 8. 10. Öğleden son· 
ten 7 ye kadar. 

AKIT kitabevi 
~ Ve yarın tercüme 

külliyatı 

l 1 ·20 ikinci acri Kr 
Corıo baba ıoc 

l>eliliğln psikolojl!i 50 
İlkbahar selleri j!J 

~ngerek dUğUmU 60 
llas· 75 ın külliyatı llI 
Santimi Saadet 5( 

181'ltisUk 30 
~0cuk dilşUrt~nler 6fJ 

lrn ve felsefe 30 
~evcudu kalmadı 

il 530 
lıı11erının ftatı 5.30 k-Jruştur 

i alanlara yUzde 20 lskon 
~ılır. Kalan 4.24 kuruşun 
.ııruşu peşi.'1 alınarak mUte 

'ı ayda birer lira ödcnmelı 
1) u 

C: taksite lmğlanır. 

Gn ve }'ann 

lime külliyatı 
7 nci ıerid,..n 
61·57.7 kitep 

\1ik".lnt •·n ölü nU 
1 

"l"•"t il. 
'·hı 
ı;..,li1 ik 
Ciı)j Pamuk harM 

:izanı; tarihi 
cnyoJbeos Avr~pa 

ı 

ı 

3' 

;~, 
ı. 

60 

" Marmara denizi 150 15.000 1.125 

40.000 114.000 
1 - 939 malt seneai zarfında Çamaltı ve Foça tuzlalarmdan Karadeniz, Akdeniz ve Marma. 

ra denizi limanlarına ceman 40.000 ton tuzun nakli işi 5-VI-939 tarihinde ihale edilmediğinden 
yeniden pazarlık suretile eksiltmeye konmuştur. 

II - Her mıntakaya naklolunacak miktar ve muh~mmen bedellerile teminatları yukarıda ya
zılıdır. 

III - Pazarlık 30-Vl-939 günü saat 15 de Kabataşta levazım ve mUbayaat şubesindeki a. 
hm komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve !zmir, Ankara başmüdürlüklerin • 
den 570 kuruş mukabilinde alına bilir. 

V - Talipler gerek Uç mmtaka için birden ve, gerek 1 veya 2 mıntaka için teklifatta bulu. 
nabilirler. Bu takdirde verecekleri teminat akçesi teklif edecekleri mıntakaya ait miktarlarda 
olmalıdır. Fiatlar haddi lAyık görUldilğU takdirde 3 mıntaka için birden yapılan teklif tercih edi
lir. 

VI - istekliler % 7,5 güvenme paralarile birlikte pazarlık için tayin edilen gUn ve saatte 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri. (4182, 

(BUGÜN·KU~BARANIZA·ATACAGJNIZ· 5· KURuj) 
,,..-

·-- -. -

------------"" -------t 

( 
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YAR,N·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDİR 
• - ·- - --.. .. 1 ..... 

1939ResimliHafta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftalık gazetesidir 

• 

56 JOZEF RALSAMO 

Baron, Nikoli bu gece güzel 
bulmakta israr ederken bir ta_ 
raftan da çenesini okşayarak: 

- Mösyö bu matmazel de kı· 
zımla beraber mektepten çıktı. 
Orada ayni terbiyeyi gördü. O· 
nun için matmazel Andreyi bir 
dakika bile bıtakmaz. İşte bu, 
filosof efendilerini keyiflerinden 
güL:lürecek bir bağlılıktır. 

Andre, can sıkıntısiyle mil· 
dahale etti : 

- Nikolun beni bırakmaması 
bağlılığından değil, belki be -
nim kendisine, beni bırakmaması 
nı söylememdendir, dedi. 

Balsamo An.drenin bu sözle· 
rinin Nikolün yüzünde nasıl 

bir tesir yaptığını görmek üzere 
genç kızın yüzüne dikkatle bak· 
tı. Oratla gördüğU <leği~iklik. 

kendisinin hizmetçiliktc bulun· 
masından memnun olmadığını 

gösteriyordu, 
Fakat bu hoşnutsuzluk eseri 

pek çabuk kayboldu. Güzel göz 
lerinden çıkan bir damla yaşı 

silme~ üzere başını arkaya çe. 
virıdiği zaman gözleri salonun 
bahçeye bakan pencerelerinde., 
birine bağlı gibi kaldı. 

Aralarına girdiği eşhasın ruht 
ahvalini anlamağa çalışan misa· 
fir, buradaki ber§eyi pek merak· 
lı bulduğundan gözlerini Niko
lün baktı.ğı tarafa çevirdi ve 

-
birisinin pencereden içeriye bak. 
tığını göriiil. 

Balsamo kendi kendine söy
lendi: 

- Burada her şeyde bir sır 
var! Herşcy merak uyan.:lırıyor. 
Umit ederim ki bir saat geçme • 
den matmazel Andrenin ıde sır. 
rınr öğrenmiş olurum. Şimdi 

baronun esrarını, Nikolün esra
rını iyice öğrenmiş bulunuyo
rum. 

Balsa.mo zihnen böyle düşün. 
düğü sırada geçen vakit filhaki· 
ka azdı ama, ev sahibinin nazarı 
dikkatinden kaçmaldı. 

- Muhterem misafirim, aiz; 
de düşünmeğe ba~ladınız?. Bu
rada dü!}Ünmeğe dalmak pek 
çabuk sirayet eder l.ü illettir. 
Çi.inkü şatcda bir çok düşünen. 
ler var .. Evvela: Her vakit dü· 
ş:.inen matmazel Andre; saniyen 
dii§Ünmek~e vakit geçiren mat
mtızel Nikol, aalieen hayatını 

düşünmekle geçiren bu~ala Jil. 
ber, eminim ki keklikleri vur 
duğu zaman bile düşünmekten. 

kfndini alamaz •• 

Ealsamo birdenbire sorıdu: 
- Jilber mi?. 
- Evet möıyö Labri gibi bir 

filosof 1 Filoeoi dedim de hatrrı· 
ma geldi. Siz de on!ann dottlL 
mıdan tı11SitU%?. ~ beyle ile 

- - = ....ss: :::;.• 
1 T. C. 

ZiRAAT BANKASI 

JOZE:ı;' BALSAMO 

boş vakitlerinde gidip bu kuş -
larr avlıyor, kaçakçılık yapıyor, 
bir gün hapse gidecek, ben on· 
dan kurtulacağım için memnun 
olurum. Fakat Andre, av etini 
pek sever de onun için üzülür 
sanırım. 

Balsamo, matmazel Andreyi 
tetkik C'diyordu. Babasının bu 
sözleri sırasında onda teessürü 
gösterir hiç bir allmet ve mah. 
cubiyet eseri görülmedi. 

Misafir matmazelle, babası

nın arasına oturdu. Labrinin ha
zırladığı yemeği ittah ile mideye 
indirmeğe başladılar. Yemek pek 
mükemmel hazırlanmış olduğun
dan Labriyi metehettiter. 

Daima tekdire alışmış olan 
Labri, pişirdiği yemekler meth· 
edildikçe fevkalade seviniyor, 
k:limelerinin hiç birini kulaktan 
kaçırmıyordu. 

Baron tabağına konulan iki 
parça kekliği tamamiyle yuttuk· 
tan sonra bağırarak: 

- Budala herif yemeğe tuz 
koymağı unutmu~, dedi ve US.Ve 
etti: 

- Andre tuztu~u m!Sıy!Sye 

diye söylendi. 
Misafir: 
- Bu defa yanılıyorsunuz, 

şimdi tuzluğa ıdeğil, matmazelin 
elinin üzelliğine bakıyor ve hay 
ran oluyorum, demekten kendi-
ni alamadı. • 

- Ne kadar mükemmel bir 
söz, tam Rişliyöye yakışır ke
limeler .• Fakat mademki ilk ga
rilşte değerini takdir ettiğiniz 

tuzluk elinizde bulunuyor, idik
katle bakınız, bunu vaktiyle nai
bi hükCUnet en me§hur bir ku
yumcuya yaptırımı idi, üzerin • 
deki resimler biraz açık iseler de 
pek güzeldirler .• 

Balsamo, bu sözler üzerine 
tuzluğu tetkike başladı, hakika
ten resimler biraz değil, ayıp 

denecek kclar açık saçık 

tı. Barcn Taverney, kızının ora· 
da bulunmasına ehemmiyet ver
miyerek ve yahut kızının ya· 
nında konuşmaktan çekinmiye· 
rek tuzluğun üzerindeki resim
lere dair tafsil!t vermeğe devam 
ediyor, ve misafirin sözü de • 
ğiştirmeğe çalıştığına kat'iyyen 
aldırıı etmiyordu, 

ver.. . Nihayet dcı:ii ki: 
Andre güzel kolunu uaataralc - Siz yemiyorsunuz m&yl, 

tuzluğu misafire UAUL bu tabaktan bajka yıcmeğimia .ı~ 
" Baron: madığmı 6Öyliyerek aç kalma • 
) - M&yö gene tuzluğa CliJc.. manızı hatırlatmm. Be!kl bun· 
liade b~ g&i!f.oı:um, <lan soma ket>GP. ge!ecef, ciğer . - . 
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En • • • • 
oırıncı kan, kuvvet, iştiha şurubudur. 

FORF ARSOL'u, liütün kuvvet şuruplarından ayıran başlıca hassa: Devamlı bir surette Kan, kuvvet ve iştah temin etmesi 

ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. Her Eczapede bulunur. 
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mır Taşra Tüccarl · ..... nazarı dikkatine .._. 
l\lemlekctlmlzde büyük bir rağbet gören 

T t"' - 1 l . . k . . 
~ ··- ·.:.-Ye erını satma ıstersenız: 

Istanbula geldiğinizde fabrikamızı ziyaret et
meyi unutmayınız. KARTAL sandalyalan 

ço:o:~~~· ı- ™*' ] 

çok ~:riftir ; 
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VAK 1 T 
NCl.. Yazan ve Türkı;e:re çevirenin ndı !>:ıyıfa Krş. 
1 Kader {Vollerden) Asım Us 208 15 
2 Olimpiyad oyunları Vildan Aşir 120 10 
3 Kılerans Terras esrarı (Galopin'den) G. V. 304 20 
4 Yugoslnvyn seyahat notları Asım Us 112 l O 
5 S:ırk Ekspresinde cinayet (Christie'den) \'. G. 360 20 
6 Etrüsk Vazosu .<Prosper Melrme'ılen) Haydar Rifat 64 20 
7 Iler memlekette blrk:ıc gün {~luhtelif müellinerden) 

Ahmet Ekrem 352 20 
8 Son korsan (Fon 1.üknerde'den) Fethi Kardeş 37ti 20 
9 Kafkas hikfiycleri (K:ızbek'len ) Niyazi Ahmet 120 10 

10 Son füılisolip muharebeleri ( Kollins'tcn) Ahmet Ekrem 27G 20 
11 Futbol kaideleri Nüzhet Abbas 40 10 

VAKiT 
Dün ve yarın tercüme külliyatı 

21 - 30 Kitaplık üçüncü seri 

Numara Karo, 29 Kaplta&m buhranı 50 

21 HükUmdar millet 50 30 Slambo 125 

22 Yeni ilmi zihniyet 75 
23 Mevcudu kalmadı 615 
24 Gllnlin iktisadi i~lerl 60 Bu serinin fiatı 6.15 kuruştur. 

25 Cumhuriyet 50 • Hepsini alanlara % 20 iskonto 

26 Tereümena roli 100 yapılır. Kalan 4.92 kuruşun 1.92 

27 Değişişler 75 kuruşu peşin nlmarnk mütebaki-

28 T .aokon 30 sl nyda birer lira ödenmek Uzerc 
u~ taksite bağlanır. 

54 JOZEF BALSAMO 

yemekler masayı süsleyecek zan· 
ncdiyors1tlluz. Bu ümidinizin bc-
şa çıkacağını şimdiden haber 
vereyim. 

Andre teklifsiz bir tavırla 

müdahale etti: 
- Affedersiniz baba... Eğer 

NikÔl verdiğim emri yaptı ise 
vaktiyle kendisine öğrettiğim 

bir tatlıyı hazırlamıştır .. 
Taverney hayretle sordu : 
- Sen mi öğrettin? Hizmet· 

çine yemek mi pişirttin? Artık 

oda hizmetçileri aşçılık mı ede· 
cekler? Bir .de iş, senin yemek 
hazırlamana kaldı?. Düşes ıdö 

Şatoru ve Markiz Pompadur, 
kral hazretlerine yemek mi ha
zırlarlardı?. Bilakis kral onlar 
için yumurta pişirtirdi... Ne gün 
le re kaldım yarabbi! Evimde 
kadınların da yemek yaptıkla
rını mı görecektim? Mösyö ri · 
ca oderim, kızımı affel:iiniz. 

Andra, sakin bir tavırla b:ı

basına cevap verdi: 
- Babacığım, insanlar her 

halde yemeğe muhtaçtırlar. 

Hem zannedersem yemek yap
mak ayıp bir şey değildir. 

Sonra genç oda hizmetçisine 
döıidü : 

- Getir bakalım trırif ettiği:n 
tatlıyı yapabildin ır.=-? . 

Oe oda h izmetçisi büyük ..,, 
hlr tQbak .geti~rek sofraya koy-

du ve: 
- Evet Matmazel, dedi. 

Taverney, onune konufan 
tabağı hiddetle yere vurarak par 
çaladı ve bağıtidı: 

- Ben bu yemekten yemem. 
Andre, soğukkanlılığını mu. 

hafaza ederek: 
- Belki mösyö yemeğe tenez

zül ederler, diye söylendi. 
Sonra babasına döndü : 
- Annemden kalan bu takım· 

klan ancak on yedi tabak kal· 
nuştır, dedi. 

Andre babasına böylece kü. 
çük bir ders verdikten sonra, 
sofraya önlerine konan ve peı:: 

güzel olduğu görülen nefis tat
lıyı bıçakla kesmeğe başladı. 

-6-
ANDRE TAVERNEY 

Jozef Balsamonun her şeyi 

tetkik etmek ve anlamak merakı 
olduğunu şimfüye kadar anla· 
mıştık. Bunun için, Lorcn kıta· 

sının bir köşesinde münzeviya
ne ve fakirane yaşayan bb aile· 
nin hususi hayatım tetkik etmek 
ten kendini alamıyordu. 

Yaln:z tuzluğun üzerindeki 
resimler, Baron dö Taverneyin 
ahldkrm anlatmağa kafiydi. O· 
nun için baronu tetkike lüzu~l 

görmcd:ğirJJcn bütün kuvvctiy' e 
matmaz:lini &özden geçiriyor. · 
du. 
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Gr ipin kutularının üzerine r esimde gördüğünüz §ekildc kabıırt· 
ma pullar ilave edilmiştir. 

FLiT daima ÖLDüRUR 
- Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz. , 

• 
U"'Mın l dı,osu : I KrtıJ lft , ·D?-

lıtanbu l, Cılıta, vo,..nı Hıft ı .--.....-... -....-

Saraç el işi ve makine kalfası ile mal<ine 
ile diker erkek ve kadın terzi aranıyor : · 

1 - Tophanede 2. No. lu dikim evi için saraç el işi ve ma
kine kalfası ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ve kadın 
terzi alınacaktır. 

2 - Yaş ve askerlik nazarı dikkate almmıyacaktrr. 

3 - Ücret haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnühal ve 
tifo aşı kağıtlarile birlikte hemen dikim evi müdürlüğüne mü. 
racaatları. (5) (4000) 

JOZEF BALSA::\10 

Eski h ükumetin nihayet, mum 
tarı söndürmek suretiyle biten 
r ezilane eğlencelerinden bir 
manzaranın resmini taşıyan tuz
luğa matmazel elini uzattıkça 

yüzünde bir değişiklik olup ol· 
madığma !dikkat ediyordu. 

Belki meraktan ve belki de 
başka bir histen dolayı misafirin 
matmazeli israrla nazarlc:.rı al
tında tutmasından dolayı, on 
dakika kadar Balsamonun göz • 
leriyle genç kızınkiler üç ldört 
defa biribiriyle karşılaşmış ve 
genç kız hiç bir telaş gösterme· 
den buna mukabele etmişti. 

Fakat yavaş yavaş Balsamo
nun keskin bakışları altında 

Antlrcnin yüzünde kırmızılık 

baş gösteı :n:şti. 

Balsamonun, insanlığm üstün 
.de bir kuvvete sahip görünen 
gözleri altında yavaş yavaş iti
ldalini kaybetmeğe başlayan 

genç kız bu bakışlara cesaretle 
mukabeleye çalışarak iri parlak 
gözlerini Balsamonun üzerine 
dikti. Fakat bu sefer de mağllıp 
oldu,. 

Çünkü misafirin gözlerinden 
fışkıran çekici kuvvet Andrenin 
gözlerini kamaştırmış, göz ka
pakları sanki bir yük altında kal. 
mış gibi kendi ken<line kapan
mıştı. Artık o güzel gözlerde 
mütereı:idit bir bakıştan başka 

kuvvet kalmamıştı. 

Esrarengiz yolcu ile genç kız 
arasında bu sessiz mücadele de· 
vam ederken, baron gülüyor, 
bağrıyor, sövüyor velhasıl tam 
bir köylü senyör gibi zevk edi. 
yordu. 

Hatta kızının ve misafirin ora. 
da bulunmalarına ehemmiyet ver 
miyerek genç hizmetçi kıza, el· 
lerinin güzelliğinden, endamının 
zarafetinltlen bahsetmekten de 
çe~<cinmiyordu. 

Baron tarafından böyle bir 
teveccühe pek te alışmamış olan 
genç kız yarı gülümser ve yan 
hayretle bakıyordu. 

Nihayet baron misafirine dön• 

dü: 
- Sevgili misafirim, dedi .• 

Matmazel Nikol, işte şu dilber 
kız, hanımı gibi vahşi değiklir, 

erkeklerin ilanı aşk etmesi kar
şısında yüzü kızarmaz. 
Bar~n bunları söylerken, Bal. 

samo, Andrenin yüzüne dikkatle 
bakıyordu, ora.da ancak bir tah
kir eseri ve gururdan başka bir 
şey görmedi. 
O zaman, o da matmazel Anı~lre 

gibi suratını asmak lazım gele· 
ceğini anladı ve öyle yaptı. 

Bundan sonra da genç kızın 
Balsamoya bakışlarında evvclH 
kadar soğuk ve sert bir hal kal. 
mamıştı. 

f AHSILDAR ARANtYO 
•tlt 

Evvelce veresiye ve takS1 

iş yapan müesseselerde Ç~~ ı 
ınış ve tahsildarlıkta ihtıs'~ 
yapmış olan, beş yüz liralı 
l:efalet senedi verebilecel> ~: 
lan bir tahsildara ihtiyacJlV' 

ı •. vardır. İstanbul Sultan 1 
, 

mam Rozahan ikinci kat ~o·· 
1 8 e müracaat. ~ 

2 ----------------------

VAK iT Kitabe~I 
Dün ve yarın tercl.H11e 

külliyatı 
No. 41.50 5 ci seri 
41 Dö Profundis 

42 GünUn hukukt ve fçtı.ııısl 
meseleleri 

43 Eflatun 
44 Gizli harpler 
45 Disraeelinin hayatı 

46 Metafizik nedir? 
47 Yeni adam 
48 lrsiyetln tesirleri 
4 9 Politika felsefesi 
50 Estetik /. 

6' . 
Bu serinin fiatr f310 kll~ı; 

Hepsini alanlara yüzde 20 
ıcıı 

to yapılır. Kalan 4 .88 ıııli 
1.88 kuruşu peşin aıınaralt 11~ 
hakisi ayda birer Ura l)dt 

llzere Ur; taksite b:ıf lanır. 
~ 
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