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. 
' "! • ıı ıll .. , , , Ka0ataşta ön tarafı "'parçalanan vcFrndıklıda yoldan ~ıkan tramvaY,lar 

Kab8taşta bu sabahki 
' AnlCara , 23 (Hususi muhabirimizden telefon-

lo. i aat 14 05) - ,Türk - Fransız müzakereleri 
~eticeıi ol~rak Halayın anavatana iltihakına da
i:- anlatma metni bugiin saat 14 de, Hariciye 
~ ekaletinde, Hariciye :Vekilimiz Şükrü Saracoğ-
\.l ile Fransız sefiri Maaıegli tarafından imzalan

l'llıttır. Bu mes'ut günde ve imzalanma merasimi 
~•na ;ında. Hariciye V eki.letinde, hariciyemizle 
"''l'•nsız sefareti erki.olan, gazeteciler ve Fransa
;: Hatay mümes~i.~i -~~Kole_ haz~~ --~ulun -

- müthiş kaza· 
Utlardır. · _ _ ·~ __ . . . . , 

Berlfn~- Moskovaya 1.50 milyon ~ 
markhk kredi vermek istiyor ; 
Bu kredi ile Sovyetler mal, 
~ıukabilinde de Almanlar iptidai 

madde alacaklar Dii11kiJ kazayı yapan kamyon _ 

llcrlin, 23 (A.A.) - Alman san 
c}'icilerinden mürekkep bir heyet, 
!ılınan • Sovyet iktisadi münaseb 
CtJcrini ıslah etmek üzere Mosko • 
'ilya 7 it adamı göndermeğe karar 
"'~rıniıtir. 

... Söylendiğine göre: heyet, 
\. )"'Yellere 10 sene vade ile 7 50 
t<İlyon marklık bir kredi açmağı 

teklif edecektir. B u kredi ile Sov 

yetler, Almanlardan mal alacaklar 

ve Almanlar da Sovyetler birliğin 

den mühim miktarda iptidai madd ı 

eler tedarik edeceklerdir. ' 

Afyon konferansında 
~- verilen kararlar 

Cenevreden bu sabah dönen murah
hasımızın gazetemize verdiği izahat 

Heyet azasından bazılan şim 

diden yola çıkmıştır. Diğerleri 

yakında hareket edeceklerdir. 

lngiltere Çindeki 
rı.blokagı tanımıyor 
licaret gemilerinin serbestçe sefer yapabilmelerini 

harp gemileri temin edecek 
lngiliz ve Amerikan gemilerinin 
liırıandan çıkması talebi reddedildi 

Milletler Cemiyeti aiyon komite
si ihzari kongresinde Türkiye mu -
rahhası olarak hazır bulunan Af
yonkarahisar mebusu Hamza Os ~ 

man Erkan bu sabahki semplon 
ekspresile §ehrimize gelmiştir. 

Hamza Osman Erkan, komitenin 
kararları hakkında bir muharriri -
mize §U izahatı vermiştir: 

"- Afyon işlerine ait ihzari 
konferansta Türk degelereri çok 
iyi karşılanmış ve tekliflerimizin 
mühim bir kısmı kab~l edilmiştir. 

Teklülerimiz nazarı itibara alı
narak verilen kararlar ııunlardır: 

1 - Afyon satışlarının kontrol 
İ.ondra, 23 :(A.A.); - Ayam ka. leri ciddiyetle I ngiltere hükumeti - sLcıtemi eski şeklinden çıkarılarak 

~tasında bir suale cevap veren nin nazarı itibara aldığından emin müstahsil ve müstehlik memlcket
.. eınberlayn, Kulangsuda iaşe vazi. olabilir. ler mümessillerinden tc§kil olun
~~linin normal olmadığını, çünkü Tientsin meselesinin meyzit su • muştur. 

llaniza Osman Erkem k~rti Avrupa ile münakal~tın mün- rette halli maksadile icra edilmekte ~- Devamı 4 üncürlc 
<l:ti bulun~uğunu, fakat .. üçüncü olan müzak~re.ler, akamete uğnya : --------------------....-- ---

:•vletıere aıt vapurlann 1'.ulangsu- cak olursa. ıttıhazı,1azımgelen yenı Bu yaz hava ı ar hep 
l.u iaşe etmekte güçlük çekmedikle- ttdbirleri tetkik edeceğiz.,, 
tını Söylemiştir. Başvekil, Craigie'nin Aritanın 
h l~rnele partisi mebuslarından Art merhametine sığınmış olduğuna da- s e r ·, n m ·, g ·, d ece k ? 
Ur Greenvood, ba~vekite Japonla- ir olan şayiaları gülünç diye tavsif • 

t~n biribirini takip eden tecavüzle. etmiştir. Böyle bir iddianın daha 

r~ Üzerine hükfunetin memnuniyet - ilk nazarda saçma olduğu meydana Bu sene k 1 ş nası 1 şiddeti i o 1 m ad ı 
~:ıliğini izhar etmek üzere enerjik çıkar. Asla böyle bir ~y ·olmamı~ -
ır harekette bulunup bulunmıyaca tır. ,, ise yazın da fazla sıcak 
lıııa eormuştur. Amele fırkası mebuslarından olup 

\errıberlarn. ~u cevabı vermiştir : Japonl~.nn ecnebilere kar~ı yapmak olmıyacag"' ı tahmin ediliyor 
··- Green<·ood, kendi~inin tel - ta oldukları taarruzların Uzak Şark 
~ ettiii hldiltl'° ·iiÜlAm!ett~ 1' Devamı 4 ilncüde :Yazısı 4 ilncilde 

Dün-ve bugün lstanbL: 
lun kaza günleri oldu 
' Bu sabah ııaat dokuza doğru, zeye benzer bir tesadUf neticesi in
Kabata§ta inlınarlar binası ônUnde sanca sayiat verilmeden atlatılmış
milhlm bir kaza ol.muş, fakat mucL tır. ~..- Devamı ~ Uncilde 

• 

Kapahçarşının tamiri isteniyor 
Kapalı çarşıda.. 

ki esnaf, çarşının 
tamiri için bele. 
diyeye müracaa 4 

ta karar vermiş~ 
}erdir. Esnaf be
lediyenin Mısır "! 

çarşısının hfil ya • 
pılması münase ~ 
betile buradan a
çıkta kalacak o "" 
lan esnafın Ka 4 

palıçar~ıya gele "" 
ceklerini, bu su "" 
retle Kapalıçarşı· 
nm §enleneceğini 
söyliyerek evvel ~ 
ce çarşırıtn tami• 
ri için hazırlanan 
projenin biran ev 
vel tatbikini isti. 

ı~ 

J\.apalıçarşıda l~ziler 

~ 

yeceklerdir. Esnaf ~arşı yollarının asfalt yapılmasını da istemektedir, 

ÇERÇEVE 
.._ 

Palavra ve sureti hak 
Bazı fa~ist neı:;ir vasıtalarıııın bize kar~ı kaba.tlayılık tanrları fa. 

kmclığım duyuyoruz. Bwılardan biri, ı;Oya ilk fırsatta askerlerinin 

Boğaz sularında. gondol safa.sına !: •kacağını yıumı,. 

ı;ğcr meseleyi, r uh Ye zihni haletlerinin kaynağını ~ok iyi bildiğim, 
bir iki muharrir ele almamış olııaydı, , ·erilecek ce\·abı herkesten e\' el • kendimden n ııoyd:ı5 ı.alcmlrrden beklerdim. 

Illribirlne dii-::man ild hih iyet dü_şüniin ! Bunlardan herblrl bana da 
düşman. Şimdi 2 numaralı ılü~nıanım bana di~trrini gösterir gösfer
meL 1 numaralı dü':'manııııın lırnim hesabıma telii:;ıı düşmesi \'e sırf 

menfa.ati bakımından, hakikatte ~mlılı oldu!:ru frmayüllerimi benimse
mesi ne korkunç tel·elli ! }"araza ;\lüslümanlıırla Jlri.,tiya.ıılar ara ında 
din ka,·ga. .. ı olurken, Allahsızların herhangi bir taraf hesabına mukad
de at gayretine dü::;mesi gibi bir 5f'Y· 

Sesimizi s:uninıiyetsiz seslerden böylec<.' ayırd ettikten sonra, döne
lim l)İmcli Boğazda ~ondol safa<ıı yapmak istiyenlere: 

Uiz o nıilletlı ki biitün tarih ooyunra, ı.,ı S~\"dlğhnlz kadar palana. 
ılan lgrendlk. Şrhlr surlarına (Allah bbt fı>lakptf~n. lwıtalıktnn ve 
'l'ürldı•rdeıı korusun) c·üııılf"Slrıl yanlırarak, öz kııhmma.nlığnnl'll1l ,,,._ 

bala~asım bile palanae ılara ~ nııt mlık. Onun lçinılir ki !!İze, ~·apanııyn. .. 
cağlnız ~eyleri iddia etmek, bize ele yapablleceğlmlz şeyleri söylememek 

dU,er, Necip Fazıl KISAKÜREK 



Trt:V 

. 
"' 

:\1. Zekeriya Sertel, Almanyanın 
SIO\'akynya asker söndermesinden, 
ltalyanın Mısır hududunda tııhşldat 

yııpnıasındıın, .'.rnavutluğ:ı askeı 
gfindcrmesinden ve donanmasının 

nıaııevralara lıaşlnyacııl1ından, Tlyen 
<;in hi'ıdhes!ıulen bahsederek soru • 
.}or: 

Yeni bir buhrnn arifesinde miyiz'! 
Sonra da, lıükmil veriyor: Bundan 

demokrasilerin k:ırarsız ve ba~it si. 
:rascllcrl de mes'uldCir. 

)f. Zekeriya şunları yazıyor: 

"Bizce Jnglllerc, miltercddit ve uz· 
laştırıcı siyasette de,·am ederse şjm. 
diye kııdnr bu si)·aselin verdiği ne. 
licclcrc bakıırak, önümüzde yeni 
buhranlar bekliyebiliriz. 

~liln·er devletleri, l ngilterenln 
şiddet siyaseti tatblkına başladıktan 
sonr:ı duraklııdılar, Danzlğl bile il. 
lıaka cesaret edemediler. Fakat ln -
!{illerenin şiddet siyasetinde samimi 
olmadığı kanaatine varınca yine fa_ 
ııliyete geçtiler. 

Binaenaleyh, önllmüzdeki ayların 

mukadderatını ve dünya sulhünün 
rıkıbctini 1ngil!erenin takip edeceği 
'iİyaset tayin edecektir. İngilizler 
.MoskO\'adan bir ittifak imza etme • 
den dönerlerse, gelecek aylar içinde 
hır buhranın patlak vermesine mu -
hakkak nazar.ile baknbfliriz." 

CWfllURIYET 

Yunu, Nadi. Uzak Şarkta Japonya 
başlığı altındaki makalesinde, Ja • 
ponyanın bQtiln Çin ülkeııini ele ge_ 
çirmek için sartettilti gayretler ~al -
kini anlattıktan ~onra Tiyen Çin ab. 
lııkıı'lının mıınnsını anlatıyor ve bu • 
nun yalnız demokrasi devletlerini 
değil, aynı zamanda mihver devlet -
!erini de Cinden uzaklaştırmağa ma. 
ıur bir hareket olduğunu kaydettik. 
len sonra bu uzaklaştırma hakkının, 
Japonyayıı değil, bizzat, şimdiye ka
dar yululmıyan bir lokma olduğunu 
llüllln kudretile anlatan Çinin hakkı 
olduğunu söyllyerek makale!fni şu 
ı.atırlıırla bitiriyor: 

"Japonyanın Çin ilzer1ne tasallutu 
orada memulün harici bir mllll ıay_ 
rclle nskcrl bir birlik husule ıettrd! 
ve millt müdaraanın olanca kahra • 
ınanlıklil-'ileri g8Ulrfilcn bu ~ekli el
helle Çinin slyast vahdetlnl de ha • 
zırhımı' oldu. Denebilir ki fırsattan 
istifade Çini islill etmeJi hteyen Jı. 
ponya bu hareketile ortııya siyasi ve 
askeri bOtün birliklerine sahip bir 

IKDAat 

Ali Xaci Karacıın, lıugünkü Türki_ 
ye • Mmr kardeşliği adıııı verdiği 

yazısında, dost Mısırla, Türkiycnin 
şimdiye kııdar biribirlerine kardeş 

gözlyle b:ıl\melarının tııriht bakımın 

dan sebebini izaha ı;alışmaktn ve de
mektedir ki: 
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"Birihiriııi iyi duyan ve aynı müş. 
ıcrek ideale bağlanan Ye !nıınan in • 
.;anlar arasında az s6zle çok iş gör • 
menin ve blriblrlne tam bir idrakle 
hulCıl elmenin kun·elll bir teuılıürü 
olan bu scy:ıhntln Sürdüğü birka~· 

sün içinde, Türki:re ve Mısırın belk! 
asırların yapabileceJılnden daha faz 
la blribirine yaklaşmış ol<lııklarını 
söylemekte hain yoktur.,, 

Şehrimizde bulunan Mısır Hariciye Nazın Ek.tıe1Anı1 Bursayıı gidecek \'e akşam ~ehrlmlze dönecektir. l\luht& 
reın uıi ııfırimiz ıruUyetlerlyle blrllkte yarın a.kşanı saat onda TraJı• 
~Uvaııya. \·aparu ile Romanyaya hareket edecektir. Re,,imlerlmb: mlslY 
fir na.zum dün iıbldeye celenk koyma merasimi~ göstermektedir. 

\'alıya Paşa bu sabah •aat ıeklz bucukta Trak vapuru lle Mudaoyaya 
hareket ettl 

VAKiT 
Asım U!ı, Alman)·n entlosyoa gidi_ 

yor, başlıftı altındıı yaı.dığı makolede 
Alman hilkunıetinin Rayştıığın şato· 
sunu değiştirdiği, knrşılıAı n da kAğıt ı 

para çıkaracağını .bankanın doğru -
dan doğruya Bitlerin emrine verildi. 
ğlnl kaydederek bunun lktısat tııri • 
hinde hiçbir eşi görülmediğini kay • Şeh rin ekmek 
dettikten sonrıı şunları söylemekte _ ı • 
aır: mese esı 
"Doğrudan doğruya Alman devlet • . 

reisinin emri allına verilen Rnyşban- Paza rtes ı gUnU Beledıye-
kın kar~lıksız olıırak cıkııracağı d . .. 1 k 
marklar Almanya dııhllinde muayyen 0 yazı yet QOrÜŞÜ 8C8 
bir kıymet ifade edebilir; rnkat bu 
marklar mütemadiyen beynelmilel Pazartesi günü belediyede bü. 
piyasada arttırılırsa bugiinkü kıyme- yük bir toplantı yapılacak ve la
lini mııharaza edebileceği çok şüphe. tanbulda ıon zamanlarda gene 

lidir. . . . . b.!ş gösteren ekmek meselesinin 
Onun ıçm Almanya ıle ış yapmı sa 1 k'ld h ır lı 1 k 

Liitün memleketler Rn:nbankın sta • e s 1 şe ı. e a ıne ~ ~ı ~ca · 
tüsünde vukun ~elen değişikliai dik- tır. Beledıye ekonomık ıstiıare 
kate alması Hmmdır.,, heyetinin bulunacağı bu toplantı· 

O ksijen fiyatları 
iktisat Vekileti fiyatları 

teshil etti 
Ankara, 22 (A.A.) - !ktısat 

Vekllletinden bildiriliyor: 
3003 sayılı kanuna. istinaden, 

25---6-939 tarihinden itibaren 
oksijenin, beher metre mikabmm 
fabrikada teslim toptan azamt sa. 
tışfiyatı elli kuruş ve beş metre 
mi.kaplık '6$lerin fiyatı (ltüp de. 
pozitosu hariç,, iki yüz elli 1ru • 
ruş olarak tesbit edilmiştir. 

da Fırıncılar Cemiyei reisi, de. 
ğirmenci ve kırmacılar ile toprak 
mahsulleri ofis müdürti de bulu
nacaktır. 

Bugün İstanbulda ekmek i§inin 
şöyle zincirleme bir vaziyeti var
dır: 

1 - İstanbul fırıncıları onu pa· 
halı aldıklarından dolayı ekmek 
narhinın ytikseltilmesini istemek. 
tedirler. 

l • 

Filhakika son zamanlarda de-
.a.. • ' 
gırmencı ve kırmac~ar ekmeklik 

Kocası n ı zehirlemek
ten suçlu bir kadın 
Ağırcezada muhakeme ediliyor 

Birkaç ay evvel müddeiumumi· 
liğe bir ihbar vaki olmuı, Salkım
söğütte Gülhaneprkı yanında otu
ran Kazımın karısı Hatice Hacer 
tarafından dostu ile evlenmek için 
zehirlenerek öldürüldüğü bildiril~ 
mişti. 

Müddeiumumilik ihbar üzerine 
cesedi mezardan çıkartmış, tıbbı. 

adlide yapılan otopsi sonunda da 
Kazımın zehirlenerek öldüğü şüp. 
hesi hasıl olduğu için Hacer tev· 
kif edilmişti. 

Bits.hara tahliye edilen Hatice 
Hacerin, dün ağırceza mahkc.me· 
sinde muhakemesine başlanmıştır. 

Kocasını zehirlemekten suçlu 
kadın verdiği ifadesinde isnat e. 
dilen suçu reddetmiş: 

J 

un kadını itham etmişlerdir: 
- Biz Ka~ımın hasta halini 

gördük, fakt Haticenin zehir içir· 
diğini görmüş değiliz. Yalnız, Ka. 
zım hasta yattığı 3 gün zarfında, 
mütemadiyen: 

- Yanıyorum! içimde bir şey 
var, o çıkarılsa rahatlayacağım, 

deyip durdu. 

Khım hastalığından bir sene 
kadar evvel karısını Cemil adında 
bir genç ile bernber Yenikapıda 
dolaşırken yakalamıştı. Bu Cemil 
de Kazım öldüğü gün evde, Hati. 
cenin yanmd;ı ' idi. 

Hasta öldüğü zaman sol omu· 

z~nda bj.ı mq,r~tj:ı,. ,ay:ığı.nQJ.\ Ql' 
bir yara vardı. Kefene sarJldıktaıı 
Gbnrar•da ağzından, .Jcan .... bojaıı· 
mıştı. 

Arkeoloji 
f alebeleri 

Orta Avrupada seyahats 
çıkacal:lar 

İstanbul üniversitesinin Arkeo
loji enstitüsünden 50 kişilik bir 
kafile Profesör Hamit Nafizin ba; 
kanlığı altında orta Avrupa rnerrı· 
leketlerine bir tetkik gezisine çı
kacaklardır. Talebeler evvela R0" 

manyaya gidecekler, oradaki pet· 
rol havzasında tetkikle.r yapa· 
caklardır. 

Romanya dan sonra A vustur}'3 

ve İsviçreye giderek Alp dağları· 
nın teşekkUlü etrafında inceJeırW 
Jerde bulunacaklardır. 

Gezi yirmi gün kadar sürecelc· 

tir. 

~'4azım 1-Hkmef 
~ğırcezadaki muhakemesinde 

,.Dün beraat kararı aldı 

Çin yaratmıştır. işte imtiyıızlı mın • Oksijen tüplerinin tazyiki a.a. 
takal:ıra verilecek şekille milletler garl 130 atmosfer ve oksijen ter. 
arnsı münasebetlerini yarının hu hür kibl asgari yüzde 99 olacaktır. 
...,e müstııkil Cin devleti tayin edecek- Bir ttip satış, toptan satış ad. 

unlann çuvalına on kuruştan, yir· 
mi kuruşa kadar bir zam yapmı~
lardır. Fırıncılar imaliye ücretini 
de az görmekte ve buna zam iste. 
mektedirler. 

' - Ben çok sevdiğim kocamı, 

hiç bir zaman öldürmedim ve öl. 
dUremezdim de. O sadece yaka
landığı hastalıktan Ôldü. Hepsi 
uydurma ve iftiradır, demiştir. 

Kazım hasta yattığı zaman biz 
birçok defalar Haticeye bir .doktor 
getirmesini söyledik, fakat o her 
zaman: 

Uzun zamandanberi ağırceı' 
mahkemesinde komünistlik tatıri· 

. e 
klitı yapmak suçundan muhakeıJ\ 
edilen şair Nazım Hikmet, pr· 
Hikmet ve arkadaşlarının muit•· 
kemesi dün bitirilmiştir. tir. dolunur. 

Yazlyet bu noktııdıın mlllalAa olun-
2 - Değirmenci ve kınnacılar, 

bu zamma sebep olarak toprak 
mahsulleri ofiıinin kendilerine 
İstanbul ekmek çeşnisini karpla
mıyacak şekilde kafi randıman 

vermiyen düşük kaliteli buğday 

vermesini öne sürmektedirler. Bu 
şekilde randımanı temin etmek 
için un pahalıya malolmaktadır. J 

Bundan sonra Hatice Hacerin 
komşuları Raif, Mehmet, Feride, 
Mahmut, Haydar ve Hacı şahit o· 
tarak dinlenilmiş, hülba olarak 
şunları söylemek suretiyle maz· 

- Bir şey yok, geçecek, diye 
atlattı, durdu.,. 

Muhakeme neticesinde Nazıı1' 
Hikmet ile Doktor Hikmetin .,.e 
arkadaşlarının suçsuz oldukları aı1 
laş:larak beraetlerine karar veril· 
miştir. Yalnız Cenap Şahabettiıı 
adındaki suçlu 6 ay ağır hapse 
mahkum edilmiştir. 

duğu zamnn Tiyen fÇn ablukasının 
mıınnsızlığı znhir olur. Bütnn bu o • 
yundn Anupa devletlerinin Japon • 
~ayn nlııbildlğlne fırsat veren ihll • 
Ulfl:ırıııdnki mantıksızlı~ı şimdilik 

doğru~·u görmemenin şahe~eri say _ 
makta iktira edebiliriz.,, 

l'F.N/ SABAll 
Hilscyln Cahil Yalcın, Amiral Hor· 

li nln nutkunu, totaliterlerin müşkül 
vaziyetten kurtulmnlnrı için bir can 
kurtaran simidi mahiyetinde telakki 
rımek!edir. Bugünkü )'azısında, bu 
devlet adamının ihtlllinnrın masa 
lıaşında hnlledilme~i için, Papanın 

önayak olması teklifine dikkati ce -
kcrek şöyle söylüyor: 

"llıı kndnr gürültü, patırdı ettikten 
~onrıı rahııt durulursa, totaliterlerin 
dnhilde hlc prestiJlerl kıılmıyacak • 
lır. Onun için bir müzakere mu:m • 
rıın haşına oturup ufak menfaatler 
htilısal etmeyi cnıın minnet bilirler. 
Faknl zavahirl kurtnrmak zarureti 
\ardır. İşle Amiral Hortinin teklifi 
onları bu müşkül vnzlyctten kurtara
bilir.,, 

Türkkuşu filosu 
Ada nada 

Ada.ruı, 22 (A.A.) - Dün ak • 
şnm Yeni otelde belediye tara • 
fından Türkkuşu filosu şerefine 
mükellef bir ziyafet verilmiş, zL 
yafette vali, tüm kumandanı !s. 
mail Hakkı, belediye reisi ve bü. 
tün teşekkUller mUmessilleri ha _ 
zır bulunmuşlardır. Ziyafet çok 
samimi ve neşeli bir hava içinde 
geçmiştir. Türkkuşu tayyareleri 
her yerde olduğu gibi burada da 
bu sabah meydan: dolduran bil • 
ylik bir halk ktitlesi önlinde he. 
yecanh ve çok alkışlanan hava 
hareketleri yapmışlardır. Uçuş • 
!arın yapıldığı sahayı halle daha 
sabahın erken saatlerinden dol -
dannağa başlamrştr. 

Bugün Adana.da hava kapalı 
olduğunt!an Kayseriye yarın ha. 
reket edilecektir. 

Mahkeme, tahitlerin celbi için 
duruşmayı başka bir güne bırak
mıştır. 

Sabun kazan ı cina

Oksijen fabrikası bulunmıyan 
yerlerde azami satış fiyatları 
fabrika fiya.tma, en yakın fabri. 
kadan o yere kadarki nakliye 
masrafı ile mahalli belediyelerin. 
ce tesbit edilecek sair ticari mas. 
raf ve normal kann ilavesi su • 
retiyle tayin olunur. 

3 - Toprak mahsulleri ofisi. 
devlet namına İstanbulda ekmek 

Et fiyatla n r.arhının yükselmemesi için za· 
rarına ucuz buğday satmakta, bu 

Topdancılar ucuz satışa ,arar hazine tarafından karşılan. 

yet_inin mu.~ak~m~Sİ Kadın-~orapıarı 
Müddeıumumi muavın ı, katıhn sesınden Fa~rıkatörler kaim 

başladılar maktadır. tanliarak yakalandığını anlattı 
Et meselesi, toptancıların piya- Satışlar yalnız değirmenci ve 

saya müdahaleleri üzerine büsbü. kınnacılara yapılmaktadır. Satı -
tün karışık bir şekil almıştır. Şeb- lan buğday da elde mevcut huğ· 
rin muhtelif yerlerinde dükkanlar dayların en iyisidir. Yeni mahsula 
açan toptancılar kasaplardan çok kadar unlarda matlüp evsafın te. 
ucuz fiyata et satmağa başlamış., mini için ofisin ha1itasında yeni 
lardır. Balatta dükkan açan bir tadilat yapılmış ve bir beyaz, bir 

toptancı koyun etini 30 ve Emin· kızılca ve bir sertten mürekkep 
önünde bir diğeri 35 kuruştan yeni bir halita satışa çıkarılmıt • 

satmaktadır. Halbuki kasaplar tır. 
40 • 45 kuruştan aşağı verme • 4 - Belediye, İstanbulda ek-
mektedir. mek narhmın yükselmemesi için 

B • t k 1 t l" d"' .devlet bir fedakarlığa giriııniş oL p vazıye asap an e "şa u.

1 Ş•. •· t•• T t 1 h t duğundan narhın yükseltilmesine 
urmuş ur. op ancı arın er a· . 
ft d ""kk~ 1 le k a·ı . kat'iyyen muhaliftir. Esasen işın ra a u an ar açara en ı erı.

1 
.. . . 

k b t d k] · d k k tabıısı de budur. Bu vazıyette de· ne re a e e ece erın en or · 
makt d ı H k.k t d" w t • ğir:nenci ve kırmacıların un fiyat· 

Kantarcılarda Ahmet Nural 

sabun fabrikasında fabrika bekçi· 
si 60 yaşında Şevkiyi hırsızlığını 
önlemek istediği için, sabun ha· 
muru· kazanına atarak eriten, Man 
surun muhakemesi bitmek üzere-
dir. Dün de ağrrceza mahkemesin. 
de devam edilen muhakemede, va. 
kanın tahkikatını yapan mliddei· 
umumi muavını O rhan Köni ile 
emniyet direktörlüğünden Sait 
şahit olarak dinlenilmitlerdir. 

Müddeiumumi muavini verdiği 
ifadesinde, Mansurun, ne suretle 
suçlu olduğunu anladığını ve var
dığı delilleri şöylece ortaya koy

du: a ır ar. a ı a en ıger op-
1 

•• • • 

ta ı d f 1 •. .. k k l larını yul:seltmelerıne manı olmak _ Vakayı Pazar günü ögwle il. ncı ar a az a sauş gorere a. 
1 kt k d·ı . ve imaliye ücretinin yükseltilmesi zeri haber aldım: Hemen mahalli. sap ara verme ense, en ı en . . w 

d "kk. k h Jk t w d meselcsını de bir tatlıya baglamak ne giderek su~ delillerini toplama· u an açara a a sa magı a· • 'S 

h d w b 1 k d B 1 d' lazımdır. --
. a ogrul .uhmal. t.a ır.l.ı ele ıye işte pazartesi günkü içtimadaıT@ li'il 'U:©lnl aım<eaı 
ıse mese eyı a ıçın ça şma arına 
devam etmektedir. bu cihetler halolunacaktır. hay\?a li'il a't 

Muhiddin Ustundağ 
Ankaraya gitti 

Eski Vali ve Belediye rei!i 
Muhiddin Üstündağ, dün akşamki 
ekspresle Ankaraya gitmiştir. Bu· 
gün otobüs davasına devam edile
cek ve Muhiddin ttstünda~ ite ar
kadaılan mUdafaalanm yapacak.. 
tardır. 

ba'Jııçesnn~e 

ya başladım. T .ı.hkikat sırasında 

fabrika yanındaki medresede otu· 
ran aileler gördüm. Bunlara fabri
kada bir gürültü duyup duyma. 
dıklarını sordum. Bunlardan Gül. 
süm adındaki kadın : 

- Evet, dedi. Dün bir aralık 
fabrikada kavga oldu: "Ben seni 
kazana atayım da gör,, diye bir 
ses işittim, ama bir şey görmedim. 

Keşi! yaptırıruya karar vererek, 
Fatih sulh h$.kiminin huzurunda, 
Mansur ve diğer sekiz işçiye: 

- Seni kazana atayım da gör; 
diye bağırttım. 

Gülsü:n, bunları görmediği hal
de Mansurun sesini tanıdr. Bun. 
dan sonra 8 işçi arasında bir .daha 
keıif yaptım. Kadın yine tanıdı. 

Mansur burada birdenbire aya. 
ğa kalktı: 

- !{azan bir busuk metre yük· 
sekliğindedir, benim gibi kısa 

yapın~~< istiyor;ar 
Çorap fabrikatörlerinin Anlt~

raya gidecek heyetin yapacağı tei' 

liflere ait rapor hazırlanmıştır. 

Çorap fabrikatörlerinin yapa 
cakları bu teklifler Alman müte ' 
hassısı Kari Abe'nin teklifleri11e 
tamamen zıttır. Çorap fabrikal8ı1 
57 geyçten daha aşağr geyçte ıtlS; 
kine kullanılmasını istemektedir • 
ler. 

Bugün §ehrimiuie 54 geyçtetl 
makine vardır. Bu suretle dÜ11 : 
yanın en ince çorapları memıeıcetı 
mizde yapılmaktadır. 

• ce 
Çorapçılar 560 denyeden ıı1 

iplik kullanılmasını da teklif et' 
mektedirlcr. Bu şekilde ipekli 1c•• 
dın çorapları bir hayli kalınlaşııt1j 
olacaktır. 

===================;::::::;
boylu birisi, bir adamı buraya at•• 

:na:ı:, dedi. 
Orhan Köni: 

0 - Kazan ağ:ı:ının yüksekliği 6 ' 
65 santimdir. 

Mansur ısrar etti. Fakat avuıca• 
tı Cemil Kıvırcık: 

- Müvekkilim yanılıyor, ınuıı~ 
vinin söylediği doğrudur. Ben fa 
rikaya giderek kazanı gördUtı'· 
Ancak 60 santim yüksekliğind~:. 
dir, dedi. Ve muhakeme de ; 
ğer şahitlerin celbi için batka b r 
gilne bırakıldı. 
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~ .~ •... :::.... altına mı giriyor? 
~ dair Her iki memleket maliyesinin 
Harf meselesi müşterek bir şekilde teşkilatlan· 
~~~= ~::~~~~ dırı iması ihtimalinden. bahsediliyor 
tör bır yazısından ö~rendiğimize lstila devam etmektedir. Mühim yetin icaplarına göre değiştirilmesi 
t~' ~ harflerini esas alarak. miktarda Alman "Gestapo,, polis uydurulması imkanlarının araştırıl· 
~ ' bır Türk alfabesi hazırlayanlar teşkilatına ait teknisiyen !talyaya nıasıdır. 
~ olnıuş. Görseniz ne şirin ~y! gelmiştir. Gönderilen bu teknisyen- Duçe, doktor Gürtneri kabul eder 
li ' tılar, ıılar tekrar diriliyor. !er Alrnanyada gayetle sıkı kursla· ken kendisine karşı hissettiği hay

:ar ·~:ıarfinin altına, üstüne nokta· ra devam ettirilmiş ve onlara kısmı ranlığı ifade etmiş ve ona bu vazife-
. ~nınm1, "d,, ile "t,, ,.e türlu- · • · ~ ~ J sıyası polıs teşki!Mının en modern sinin ifasında hudutsuz bir salfıhi-
~ ed ilave olurunu~. "Öyle olduk. etüdleri ~etilmistir. Bu polisler, yet bahşetmiştir. 
~y Eonra Arab harflerine dönelim!,, ttaly~da. umumi i~arenin en mühim Ayni zamanda Romaya, Alman 
~ 'Ctksiniz. Hayır, bu yeni teklif mevkılerınde vazıfe almaktadırlar. iş teşkilatı sefi doktor Konstantin 
~harfleri öğrenmek, Arab harf- ~unlar, ltalyanın bütün vilayet- Hierl de geİmi~tir. Bu ziyaret yek 

~ki~~~~e:a~= ~~~! ~;~1~: lenne dağılmakta, orada İtalyan nazarda zannedileceği kadar ehem
·11, 01 polis teşkilatının mürakabesini ele miyetsiz bir ziyaret değildir. Bu zi
ttj ıtunıa yazmanın her §eyden ev- almakta ve bilhassa Ital~~ dahilin-
~ ~r ot:nası .ıazımdrr. Karşınµda- de mevcudiyeti inkar edilemiyecek 
\. r kelımeyı doğru okur yazarken hale gelen Anti-faşist temayül ve 

~ nokt~. ~~yacak m~?. koy~ - hareketlerle sıkı bir mücadeleye gi
q~ nu? duşurunezse .sızın fil~ • rişmektedirler. 
~ neye yarar? Dikkat edın, llk ve en müstacel ,~azifeleri her 
~harfleri müdafaa edenler, A • türlü vasıtalara müracaat suretile
~Yl §Öyle zengindir, böyle zen· dir • ki bu hususta ellerinde sala: 
ta.f diye göklere çıkaranlar - iti- hiyeti vasia mevcuttur - halkın 
~etseler de, etmeseler de - böyle mihver politikası aleyhindeki mu-

~Ürler. Bütün arzulan o zor hale!etini ezmektir • 
~ Üıunısuz şeyleri ezberleyip ko. 30 mayıs ve 1 haziran tarihlerin
~lfunat satmak, ilirnlik tas. de milis teşkil~tı erkanıharbiye rei· 
\r• • si general Russo ile A.lrnan polis teş 

yaretin gayesi ltalyan işçiliğinden, 
Almanyanın zirai ve sınaİ sahaların 
da istifade imkanlarının araştmlma 
sıdır. Bugüne kadar Alman köylü
Ie·i.ıin boş bıraktığı yerleri doldur
mak üzere 1talyadan sadece köylü 
celbedilmişti. Almanyaya gönderi· 
len köylü adedi bu sene otuz iki bi· 

ne baliğ olmaktadır. Şimdiden son
ra bu körlü zümresine mütehassıs 
işçi kafileleri d"' ilhak edilecektir. 
Bu suretle bu ı~çilerin de Alman 
sınai sistemlerine intıbaklan temin 
edilecektir. ı..._ cı.·~n ·. '"""', "-k alfaı......-ı· tad1·1 edı· - k ~ • .a. ur. ~ ilatı şefi general Pfeffer Wilden· 

~'!\o.;~ ~Yor. Haklıdır. Gerçi esas.. bruch arasında bu iki askeri te~k- Bu ziyaretin ikinci gayesi, ltal -
lııl"l~ ıYi tertib edilmedi, bazı ku- külün harp halinde müşterek hare- ya yarımadası dahiline de Bitler 
:;;:,~ '\!ardır. Mesel! "deniz., ke. ketlerini temine yarayacak tertiba- rejimi tarafından teşkil ·edilmiş hu-
. "'l:Sllld ld ~. ·b· An d lulul susr amele tı><;kilatını~ ithalidir. ~:ı . e o uıs ... gı ı, a o a. tın alınması ~ususunda ehemmiyet· • . . -,,. . . 
• t!~en çıkardıklan "n,. sesinin li müzakereler olmuştur. Malum Hususı bı~ ımtıy~zdan ıstıfad; :cıen 
~ -"<IIlbul talMfuzunda olmaması • dur ki bu iki rejim bir umumr sefer bu ameleler şahs..ı. menfaatten ıcabı 
~a!ta~en - gösterilmesi lazımdı. berlik halinde Yeya rnilll kuv\;~e· .rejime sadık görünmektedirler. 

1 . ................................................................................................. 

Baremin sakit 
bir memleket 

kaldığı 
davası 

Yazan.: M. DALKILIÇ 

B UYOK bir memleket da.Yası ka~ısmda barem saklttir. Fil
hakika bu bir te~ktlit değil maa~t teYhld n teadül kanunu

dur. Ama, Dl&a§atm t~adillil eH.sı altında blr memleket meselesi· 
nln, mlihim bir danrun büyUk yeri ,.e ehemmiyeti ,.&rdır. 

. 
~ 
: 
i 

• 

Türkiye altmı§ üç ,·ııayete aynlmı' bulunuyor. Şüphe götur. 
mt"7. ld bu dliyetlerin knlkmıs ye l~timai değerleri a.ra.smda fark
lar n.rdır, Tren gelen 'llayetlcr, n.pur uğrağı , ·lli.yetler , .e ni
hayet büt~elerlnln geni' müsaadeleri nlspttnde daha seri ve daha 
,·erimli ve feybll neticelere ka\u::mu, 'ilayetlcr ve bunlann yanın
da memurlarmr.bazı mahrumiyetlere katlandıran vilaytlcr Y&rdir. ı 

Kim olursa. ol!.ı.un ve ne memuriyette buJunnı~a. bulunsun ,.o yani 
a.dJiyecl olsun, hlareci ol~un, kültürrü olsun memurlarm mazhar ol
dukları veya mahrum bulunduklan nsatlar noktasmdan da arala.. 
rmda te:ıdülün teıılı :ıııma.nı artık gelmlş bulunuyor. 

Yurd l~inde fark, g:nb ,.o ,·aoıat diye bir medd tasnlfl olama1. 
Her yer yurddur, her yer vatandcr ,.e hizmette imtiyaz menubahıı • 
değildir. }"a.k&t her memur da lmtlya1.s17., ayni hakalra ye ıartlara 

bıığlı bir \·atanda,tır. 
Bugün lstanbulda hiı.met ~den Y!'JJll Hakiride; öbilr gUn Muş

ta, ve böylece yurdun her bölge!linde bir ~gali müddetle mtıkay
yed hizmet gördükten !lonra yan_, yan., all~lnin fcablarma, y&Dl 

• çoluk çocuğunun tahsil knyıtlarma göre ~ttikı;e inkişaf bulma~ vf. 
!ayetlere doğru alınır, alınmak lüzumu ıcar,uımdayız. 

Kıymettir n Jib.nndır cliye hatta merkezde bağlanmıs memur
ların dahi yurdun bu yerlerinde hizmet etmesi gerektir. Ya.n.l Ana.. 
dolunun her ayarda memura lhtlyll.("1 ,·ardır. Bir yere bir defa gtt;. 
mı, bulunanın o yerde !lenclt"rôe kalmaın TO buna mtıkabll ayni 
ıJarllan haiz memurun daha fa1la fnld~afa marlıar olmu, blr yer· 
de daha müreffeh bir halde bulunması teadül prenslpi aleyhine blr 
tezahür t96ldl eder. ı 

Her memur bJJmellıllr ki nihayet lkl ,·eya Uç ıeoe • ki bu d& 
bulunduğu yerin era.ltlne göre premıiple-rle ayarlan.ma.k ,arUyle • 
bulunacak \e otomatllı.man tlah:ı. Ustun ~artlara kanı'10u' blr yere 
nakloluna.caktır. 

lfer t~rfl mliddetl arasına dercrelere münk&sem mıntakalara 

güre memur nakl~tmek pren"'lplnln kalmlil şarttır. 
Bu pren!llp köylt"rde hb::met eden öğretme-nler için iki, nahiye.. 

lerde ve ka.za.larda çah~n memurlar için üç, 'il&ytlerde hizmet e
don memurlar lı;ln dört sene gibi bir müddete bağlanabilir. Köyden 
merkeze nakledllt"cci:;rinl bilen \"C nlhııyet ,Yi!iyetfnden daha mtlnke

tlf bir merkeze alma<'ağma emin olan memurun ukcrde olduiu gt
hl yazifeslndekl ene.rjl , ·erimi daha fa.ıla artar. 

Belki bu bir harcırah danvııclrr, ama, onun füıtUnde bir memle
ket mefielesf, bir teadut hizumudur. 

Ankara.da, btanbulda, lımlrde ,.e nihayet böyle vilayetlerde 
çalışan memurlar da, müddeti gPldlif zamıut Anadolanon bölrelere 
ayrılmış 'llayetlerlnde bir.met almak mUkelleflyetinl e"ITelden blL 
melidir. HJc hatır 'e gönül glrmemaııl lcab eden bu prensfpe bu
ı:ün pr ,·erilmek Jilzıımu bir defa daha ~ba.rüz etmlş bulunuyor. ...................... .., ............................ -................................... _. 

a 

Düşündüğüm gibi: 
~--------.-.----------~----~ 

Türkiye · 
emperyalist 

değildir 
Yazan: SUAD DERVIŞ 

Türk milleti, umumi harpte 
düştüğü hataya tekrar düşmedi, 

Alman emperyalizminin menfaat. 
Jeri için kendi menfaatlerine ay
kın bir cephe almadt diye, Nazi 
gazeteleri muntazam surette Tür. 
kiye aleyhinde neşriyatta bulunu· 
yor. 

Yazılan yazıların hezeyan ol
masını tenkid edecek değiliz. Çün 
kil Alman propaganda nazırı B.ly 
Göbelı rejimlerinin: • münevvere 
düşman olduğunu, Almanyada 
münevverin geveze gibi sıfatlarla 
taVJSif ve telakki edildiğini, onla
rın sözlerinin dinlenmediğini, Dan 
zigde söylediği bir nutukla ciha. 
na ilin etti. 

Kalem ancak münc.vver eUerde 
bulunduğu zaman makul şeyler 
JCaydedecelC bir vasıta olduğuna 

göre, münevverlere ilim harp ct
miı bir memleket gazetelerinde 
"saçma,. oan batka bir §ey okuna
IIUY.acağnu bi1diğim.i% için, Nazi 
guete1erinin nefriyatm~ aldır
mamü lizım .•• 

Bu ıgazetelCT "Almanyanın kendi 
emellerini örtmek ve hiç bir a15. 
kuı olmaması icap eden memle
ketlerin itlerine kan~sıru ma
ı:ur göstermek için o kadar :man. 
tıksız ıeyler yazıyorlar ki, insan 
ciddiyetini muhaian edip kahka • 
halarla gülmemeğe muvaffak ola
mryor. 

l'tırkiyenin Emperyalist eme!. 
ler beslediğini ve bu emelleri de 
kom~u arap memleketleri b:ıkkm· 
da beslediğini yazmakla, Alınan 

cmpeıyalimıinin Yakrn Şark işl e
rine burnunu aokmağa çabalama. 
!1 muur .gösterilemez ve örtülc
m !'C. 

Türk milletinin hiçbir komşu
sunun topraklarına aoğru yayıl -
mak f'lneli yoktur. Türkiye Cum
huriyeti emperyalizmin, onu besli· 

~ t artık i~ olup bitmi~tir; bun. rin muharebeye istirak ettikleri sı- Doktor, Hierl'in müsteşar Tas . 
~ t<ınra alfabeyi tadile kalkmak ralarda çıkabilecek herhangi bir sirari ile vaki son görüşmesinde Al· 
~ cleğildir. Sonra bunun ardı, ar- halk hareketinden korkmaktadırlar. manyada gQya "sınıfların bir sevi
hir ~elınez. Herkes kendine göre t:~e bu sebeble Almanya ve Italya yeye getirilmesi,, v~ gençliğin en a· 
~!Y uydurmağa kalkar. Nihayet cephe gerisini nezaret ve emniyet ğır bedeni mesaiye alıştırılması ga. 
~~lıdır ki yazı, kolaylık için altıı da tutabilmek vazifesini bu iki yesile teşkil edilmiş _olan "mesai 
~ Cıdilnıiş bir şeydir; hiç bir za. teşekküle tevdi etmiş bulunmakta- kamplarına,, benzer.~ı:t~~ım kamp 
~ ~aff_uzu _taınamile_göster_emı:z. dırlar. Bu noktada Reichın "müte. !arın 1talı~ada da t~sısı ı_~ının me~'ZU
~ ır nııUetın alfabesı, o mılletın hassıslarr,. ltalyadaki meslektaşları bahs oldugu ~~hının edılmektedır. 

!arı Jlitlerci memurların elinde ve müttefiki Almanyanm ne dereceye yen bir millet için yüz karası oldu 
mi.ır:ıkJt.esi altında bulunmaktadır. kadar tahakkümü altına girdiğini funu .!:>ilir. 

!!it.• ~eresi kadar zengin değil- na çok §eyler öğretebilecek vaziyet- !talya dahılınde Alman nüfuzu 
~~azı _sesleri tamamile tayi~. ~ • tMirler. her sa~ada kendini açıkça göster-

l: ·ı 1'a. t.n üzerinden yapılan bütün ·österen bir misal daha: Tilrk milleti kendi toprakların. 
konu~malar Alman gizli polis t~i- ltalyanm Tirollarda Alman teza- da sulh ve bitaraflık içinde yaşa· 

H\tı şefi Himmlerin servisine bağlı hü· ~tını ne büyük bir şiddetle men- mak arzu ve emelindeyken, insan 
ve bilhassa tesis edilmiş dinleme etmekte olduğu malfundur. Halbu· lC:ınına ooymıyan iştahların Bal
postalan başına yerle~tirilmi~ Al· ki, ~eçenlerde ltalyan Tirolundaki kan ,Yamna<tasoıa, Cermenlikle a. 
man dinleyiciler tarafından takip Bolzono şehrinin belediye reisi al- 11kaaı olmıyan Romanya petrolle
ve l:ontrol edilmektedir. manca bilen ltalyan avukatlar ara. riyle, Sıroistana (foğru yayılmakta 

~ten Şekiller bulunmaması tabııdır. Almanya adliye nazın Hans mektedır. 
~el Y~: esasında paradoksal bir Gürtner, ber~berinde kalabalık bir :ıer iki _meml~et ~a~iresinin 
'eğildır: kulakla alınması ıa . eksper ve memur kütlesile !talyaya muşte~e~ bır_ şekılde te~kılatlandı~ıl 
~en intibaları gözle ~·enneğe gelmiştir. Bu ziyaretin gayesi, !tal- ma~ı ı~tımalınden sık sık bahsedıl· 
~· l<Yazıyı kabul edıp bazı yan adliye teşkilatının Cermen me:ktedır. 

Şu son günler zarfında !talyan sında bir ıhüsabaka imtihanr açını~- olduğunu görünce, bugünkü va
a~keri teşkilatı içine Alman nüfu- tır. Bu imtihanda muvaffak olan ziyeti alınrştır, hür ve müstakil 
zunun soh.'Uluşu çok ileriye gitmiş· arnkatlar adliye teşkilatında mü· milletlerin hürriyet ve istiklaline 
tir. Alman zabitleri sadece İtalyan him vazifelere tayin edileceklerdi. k;ı.stetmek .için öe'ğil .• 
kuvvetlerinin harekatını kontrol ve llövlece almanca bilen ye :Alman Bundan oolayı ~lman gazete. 
idare etmekle kalmamakta askere kiilt:i:ünün tesiri altında bulunan !erinin ne~riyatma vereceğimiz 
alınmış efradın izinlerine bile karıs :ı\·ukatların seçilmesini Berlin iste- cevap şudur: 

~, erin seslerde renk görmesini, prensiplerine göre 4dili ve ltalyan Her !talya~ hudut mevk~inde 1-
~ duymasını garib bulanlara ceza kanununun yeni totaliter cemi- talyan şeflerın yanlarına bırer Al· 
,~ itin bir türlü akıl erdireme. man memur ikame edilmis bulun· 

)' maktadır. 
~bca k 'ika.yetlerini dinliyeceğiz. Aldırma _ Hatta, be~·nelmilel telefon hatla· 

lıitı . . metinleri, bizim bazı es i J 

maktadırlar. rr.·~ıi. Roma bu emre karsı geleme- Bütün liomşularlle olduğu giui 
Musolini ltalya ·ının komşusu ve di. .ııı uzak ve ya'km bütün milletlerle. 

onların öiktatI altında bulunma • 
tiıı ~i, nesirlerirnizi yazmak i . yız, olur biter. Numllah ATAÇ rının tt~lya dahilinden geçen kısım· 

oılı?ıa ı.ı~.st transcription harfleri icat 
~ bılır. Avrupalılarda böyle bir 
\ ~ten var, biz de onu kabul ede. 
bit akat bugünkü Türk alfabesine 
~ ~Y ilave etmek, onu değiştir • 

};- e kalkmak caiz değildir. 
~at daha bir müddet harfleri . 
' n 5ikıiyet eden, onlarda birta· 
~1 ~~siklikler bulanlar olması da 
~~r. Bunlar ekseriyetle Arab 
tılart a - bazdan biraz bilerek, ba
~ da hiç bilmeden • hayran o
~· Onlara Arab irfanının, 
~ meziyetlerine rağmen, da. 
~r kaldığınr, tabiati keşifte de 
~ keşifte de pek ileri gidemedi· 
~U~~ernek ki ta temelinde bir sa

Hakkımızda takibat mı 
yapıhyor? 

8 ELED1YJ} buz: bayilerinden ba.zılan· ~ .. ~ 

nı deff §tirmJ,. Burun her tarafta 
bulunup bulunmadığı ara,tırılıyonnu,Ş. 

'!l\lhayet, biz de d&hll olarak, bütün 
mizah muharrirlerlmlrln bu ara.,tınnalar

dan n dt"il,tlrllme tehlikesinden pen·ası 
olmadığım ya~abllirfı. 

,,.. Zira bizim çoğumuz gönüllil baylj.z! .. . . . .. 
* * * 

O halde, müjde! .. 

G AZETELER belediyenin harab ç~ş- ... _ 
melerln tamirine karar Ycrdiğlnl 

ynzryorlar. 
~ bulunması lazım geldiğini ne 
~inke tekrar e~seniz nafiledir; söz • 
lt d ,., kulak asmazlar; münakaşa
tlıi~~ıl, bu hususta bir an şüphe ile -
~ blUneği bile kabul etmezler. On_ 
~ abalarından ve • kelimenin her 
~nasile - hocalarından, arab -

Demek süt meselesi hallolundu 1 

Olur a ... 

~ dünyanın en güzel dili oldu -
.. ·t • Arab medeniyetinden üstün 
t~ ~edeniyet bulunmıyacağım öğ
~"llı,lerdir. Arab irfanx onlarda 
k0~ ti Ü, §Üphe etme kabiliyetini 

ııet- · . la.: "'nıstır; ona sımsıkı bağlıdır • 
· baha yirmi otuz sene onlarır. 

8 İR gaute ~yle garlb blt ~y yazı. 
yor: 

- Mükellef lokantalarda, lüks ot-0-
mobiller f~lnde y&.,amaya alı,.mış olan 
l.csll Honrd, bir gün bakan;mız, bir dl· 
lenrl hayatı g~lrlyor ! .. 

~ralb. 
., r 

- Demek Denlzbanka memur olma,! ı ... 

Karar doğrudur! 

B ELEDl\'EMIZ1N sayın iktıoıat mü
dürlüğü mesire yerelrinde flatlarm 

nasıl kontrol eclllerC'ğlnl ~ormaya karar 

yerıll n hu makutıa Sofya, Belgrad, ~ti· 
na Ye Bükre,.cıe müracaatta bulundu. ,;-

Bir gvete bu Ju\rnr için: 
- Garib bir karar doğruoıu !.. . 
Diyor. ·· 

Halbuki Jılç gıırib dt"ğll: '-, 

Kontrol edilerek flatlnr metııirelere alt 
.leğll mi? 

Kontrolun kısın ba.5laması için, doğ
nıoııa en doğru l<arar! .• 

* * ~ 

f vet, ağaçları koruyahm .. 

A SKARı\DA Ağ~ Koruma Cemiye
tinin umumi lçtlmamı akdettiği 

blldlriliyor. 
Doğrusu buna pek memnun olduk. 

'l'alnız haddlmfz olmıyarak küçük bir te-
ıncnnlmlz ,·ar: 

Bu mt"yllncfa biz ıhı ma.a.;la.rı pek rü
c\ık .kalmış olan ~11 po ta. münzzlclklerl de _ 
konınoYcrllselcr ya ı ... 

. Darısı umumi hapishanenin 
başına!.. 

O J,DUKÇA 7.&rif bir hadise: 
Tcpebaşmda Asri sinemanın yerin
de yapTlarak tiyatro blnasmm pll-

nı hazırlamyormu,. Yıkılan Garden bann 
da ayni yerde yapılması motasavnrdf. 
Fa.kat plana na1.aran b&r kl!mu bıı sahaya 
'sığmıyacağı anla.şildığmdan Tepeba§ı bah
çesinde bar yapılmMmdan nzgeçilmt,ı ... 

Çok hoş deifl mi! .• Sen en·ell b&n 
yık, oıoura. plana. sığmıyor diye bir kalem 
bu:ftdh'cr !.. 

Emlnönil meydanı d& yıkıldı, öylec~ 

kl\lılı. Korkarız onun da. Pro!rt planına ııf.. 
ma<lığı anl~ılmı' olmaıım! .. 

* * * 
Yıldırım cezaları 

S O"N' :zamanlarda köylerimizde birer 
I paratoner takılmama.cıı yüzünden 

· yıldımnlarclan her gün inoııan öldUğünü ya.. 
zıp danıyorduk. Ga1etelerde §Öyle bir ha
ndlıı okuduk: 

- Dün §f'hrlmlzde nlzn.ına uyınıyan o
t.obüs şoförleri haklmıda :Jlldrmn cezası 
liesllmi5tlr. 

Yahrnh ! Demf'k bu otobüsler de köy
lere gönderiliyor ı ... 

Mim 

mak '§ctrtiyle rahat geçinmesini, 
kimsenin işine kanşmamasrnı bi
len ve hiç bir milleti kendi esareti 
altına almasmx istcmiyen bir Tür. 
kiyeyi emperyalistlikle itham et· 
mek ancak münevverlere ilanı 

harp ctmiı memleketlerin gazete 
sütunlarına yalcrşacak fikirlerdir. 

Nazi gazetelerini bu bakımdan 
mazur görmekteyiz. 

Suat DERViŞ 

Belediye fen heyetinde 
nakiller 

BelediY.e fen heyetinde bazı na. 
killer olmuştur. Fatih ba.5lllühen. 
disi' ŞevlCet Adalara, Usküdar baş 
mühendisi Sait Eyübe, Eyüp baş 
mühendisi Tevfik Fatihe, Ada • 
lar başmühendisi Besim Üsküda. 
ra nakledilmişlerdir. Bun.lardan 
başka. Üsküdar mühendislerin • 

i
den Nezihi Beşikta.şa, Fatihten 
İrfan Beykoza, Beyozdan Halil 
Fatihe, Büyükdereden Remzi Fn. 
tihe, Fatihten Şeref Usküdarn . 
Beşiktaştan Süreyya Büyükderc. 
ye naklen tayin olunmu~lardır. 
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lngiltere Çindeki Bohemyada Yahudiler hakkında Kabataşta bu sabahki 
ablokagı tanımıyor yeni kanun layihası neşredildi müthiş kaza 

__. Baştara/ı l ıncidt 

dünyasına hakim olmak teşebbüsü 
dem~k olduğu mfüalfiasım serdeden 
Noel Raker'in bir sualine cevap ve
ren Başvekil şöyle demiştir: 
"- Cmit ederim ki, vaka}i, bu_ 

nun böyle olmadığını isbat edecek· 
tir. Fakat böy1e bir teşebbüs vukua 
geie~ek olursa, mesele pek ziyade 
ciddiyet kesbcder ... 

:tzmeylemiş bulunmaktadır. Prag, 22 (A.A.) - Bohemya 'tin azasından bir çoğu yabudi be ( Baştarafı 1 incide) çıkmı§ ve burada da saatlere' ,, 
lngilizlerin maruz kaldık- ve Moravya Yahudileri hakkın _ o müessese yahudi addolunur. · Saat 8,45 de vatman Recebin i- raenıak feab etmiştir. ~ 
ları çirkin hAdiseler daki yeni kanun layihası, Yahu_ Alınan ceza kanunu, derhal dareainde ve arkaaında !iki roıoork Dun akşamki müthiş kB, 
Tiençin, 22 (A.A.) - lngi- dilerin ve Yahudi müesseseleri - meriyet mevkiine girecek olan 1 bağlı olarak :E!miııanilnden Bebeye Dün nk§anı saat on yedi bU'J 

liz konsolosluğunun bir tebliği- nin husust bir mezuniyet almak. bu kanun htljfına vaki hareket - gitmekte olan 243 numaralı tranı - doğru Beyoğhinda Tozkopatall_~ 
ne göre, iki lngiliz vatandaşı bu sızın arazi, iktısadi müesseseler, !ere tatbik olunacaktır. vay tam inhisarlann 'önUnden ge- desinden Kasunpaşaya giden ~ 

zI h d çerken, birdenbire soldan önüne çı- ğ .... ı .. .,,. 
gün, imtiya ı mmtaka u u- her nevi aksiyonlar ve esham sa_ B h ı mut a a yoku§unda mUthiş ıw U Yaz ava ar mkaıı111tırb.Ü}'Blllku kbamlr ~·o8IJln, ytraonlamvka~'lll11snoş_- tıı dunda gayet adi §erait nltında tın almalarını ve arazi veya mü. !i " ,, yon kazası olmuş, bir kadrn # 
araştırmalara tabi tutudmuştur. ~sseseleri kiralamalarını menet- • • ·d k mil ve bl.r posta milveziinlıi Serin mi gl ece hından geçmek üzereyken, karşıdan 

Tüccar T ouse ile Race klübü mektedı'r. yaralanmasile neticelenmiştit• .A 
da bir tramvay geldiğini görerek ili'"' 

lngiltere ablokayı tanımıyor sekreteri Lerd, Çinl!. e_~kek, k~- Husu.si mezuniyetler, protek • Bütün kış mevsimince gayet gii. hemen sağa kırmış ve 243 numa - Şoför Yusnf Kemalin :ida~ 
. dm ve çocukların onunde, hır tör tarafından verilir. Yahudi zel, yağışsız ve mutedil geçen ha • ralı tramvayın onUne dUşmUııtür. toprak yilklil olarak yokuş fff' 

Hongkon,,_ 23 (A.A.) - . lngı- k tt f la ta · 1 - gele 35~4 "'um alı kamvotı 
• • b• çeyre san en az mamıy e lcr 31 Temmuzdan evvel bütün valar yaz mevsiminin gelmesile ~- Bu vaziyette vatman hemen fren n ~ " ar ", .. ~ 
lız bahrıye makamatı, Japonlann çıplak olarak bırakılmıştır. A·ı • . .. .. raber daimi ~ilde yağışlı gitmeğe yapmışsa da mUthi.ş bir tesadlifön ninfn tutmaması yUzilndcn eoı:., 
Svatov limanına hiçbir ecnebi ge- J 1 d. altın, platın, gumuş eşyalarla vapmak istediği manevra bofl""~. 

r~tırmayr yapan apon, .er 1 k tt + .... 1 hakk da be başlamıştır. Haftanın hemen her önünü almak ka.bil olamamış, tranı- " misinin girmemesi suretindeki ta_ .. ·b · • ıynıe ar \.OÇ arı ın - giderek gUrcşçi Kenanın evine 
. . • . agzını açmıya mec ur etmış ve yanname vermek mecburiyetin • gününde gökyüzünü kaplayan ka - vay arıı.basmm önU tamamen par- ~ 

lfe~enkne rağmyalcn, lng~ liıeynscil· Lerdin fngiliz pasaportunu ağzı- dedirler ra bulutlar ve ondan sonra gelen çalanmış, kamyon da hasara uğra_ ~. ev yakınındaki posta k~ ~ 
aın wnpan arına ·uu man e na sokmuştur. : . . t L...· • ç 'dd tnd nu sôkUp fırla.tın~. mektub ~~ 

olan servislerine tek rar -ı....ı~-a- J • . .. b . _ Uç bUylik baba ve annesı Ya. şiddetli yağmur stanuul ha1kmr bi m13tır. arpışmantn §1 et en edl ,. 
· · ~· naılız krıno:nloslugu, u cır hudi olan veyahut iki büyük baba zar etmektedir. Yaı ba'mdanberi tramvay da bir devrl.lme tehlikesi ta olan posta mtivezii Alını ' 

lan tavsıyesınde .. bUlunmuşlardır. kin hadiseyi tiddetle protesto et- v .... ..,,..
1
• "·ahudı' olup kenıdisı' de ..,.ı,· halk alab' ~ Zilnden ve bncağmdan çok atı' 

ı :r e .._.._ ., -...:: i>"'"''ır mm nefes tleceır;, yal- geçlrmlş, fakat ancak yoldan ~ık-Ablukayı ngiliz makama.o ta- miştir • rette yaralamıştır. ~ 
nımamaktadrr. Scout ve Thanet yahudi didine mensup olan her nız iki pazar geçmi, o1ması ve difer makla bu tehlike de atlatılmıştır. tfV 
t id muh 'pl . ti t • Diğer taraftan Sovyet konso· şahıs, yahudi addolunur. pazarların ya kapalı bir hava, ve _ Va.kadan sonra kaza yerine gelen Kamyon bütUn hızıyla. fd ı 
orp 0 n en, carc gemı.. loslugu" da Sovyet vatand::ı<ıla- B" ·· b" ah d" bir vnzivette ~oluna geliaJgiiıtl o1 

ı · · rb f • ., ır muessesc, ır y u ıye a. ya yağmurla geçmesi bu işte lstan. yardım kuvvetleri sa.at 11,30 a doğ- " ,, ..,,, ,. 
e~n ae. es.tçe sc ~r ıcra. etme- rmm mnruz bırakıldığı ara~- it olduğu takdirde o müessese bullulan haklı gösterecek noktalar_ nı parçalanan arabayı gUçlükle yo- va.m ederek yokuşun kenarındl...# 
~r~ ~m: maksa.diyle limanda tmna hadiselerini Japon kon- yahudi telakki edilir. Bir §irke • dandır. la koymağa ve yUrliyccek bir hale lunan 60 yaşlarında Eliza T.W-,, 

a ş ar · solosluğu nezdinde protesto et- Kuyruklu yıldızın yanından ge _ getlrme~e muvaffak olmaşlardrr. adlı bir ihtiyar ermeni kapttl ....1 
Amerilqınm Pillsbry, Pope tor- mietir. Afyon ko~gresı"nde y ld k b k na. çarpmış ve kndmcağuı pt'Y'" id uhrl 1 • d s .. Und ~ çiı:ıimiz, yurdumuzun Basra körle· O an ÇI an aş a p o m p erı e ta.tav on e -.; yarak BldUrm.Uştur. 

bulunmaktadır. Asbeville adında- lngiliz ve Amerikan ·ı k ( zi yüksek tazyik.ı tesirinde bulunU- bı'r tramvay ,.y.. .,; 
Veri en arar ar ~u, Ural dağlan rüzglrlan ıibi ke. ıuımyon hu kadarla da - JJ-

ki Amerilcan ganbotu Keulanpu.. gemileri çekilmiyor Kaba+ ........... , kasa. t,1izllnden Fm. mı:ş, komiser mütekaidi Bah~ıı.t 
•tmı • 'A k s da. h hanete veya hakikate dayanan ~-- " , 

ya gı §tir. nca vatov er Londra, 22 (A.A.) - Röyr (Baştarafı 1 lncldt} cevvt hidiseleri bir tarafa bırakarak dıklıda da bqka bir kaza olmustur: nin bahçe dmrarmı yıkml§ "e' P' 
h•ngi bir hidise zlihunı takdirin- Ça d b l 2 - Afyon fiatr, ~sas mesele oL hakikati ele alırsak bu., ....... _ bu" tun- Kabata•tatl Jıacli.scden 80nra sonra eski altıncı şube. n:ıildUrtı . ..-
d b r' · b ter ajansının nkhay an i - &.. .,...iÇ _ ,, 111'-

e ütiln ıU atiylc u limana l duğu ve ziraatte tahdld ya.pıldıe• yollar k nn-···-•a.t d lkln evinin ... .,. kapl"'maıa-• 
dirdiğine göre, ngiliz makam· memleket hakkında~ yıok a.. apanm~, m ..... '"""' m ur- w,. ~ , ..... dönmek emmi alımJtır. takdirde fiatlarm da yenJden ve da- durulm ... i Beb-1.. tara! rnk durm .. ..+ur. 
lan Svatovdnki yabancı gemi- ma • lstanbulluların yazı pek de am...,ı çuı c:a. m - "49• A 

Svatovda'ki 70 İngiliz kadm ve l 1 bu h ba ha evvelden tayin edilmJ3 e.saslara w tadil . . ği l şılı. daıı gelen tramvayla Dolmabahçe- HA.diseden hiçbir yara a~ 
çocuğu Hongkonga gelmi3lerclir. er e §e ircle sakin ya nakcı- göre tayin olunacaktır. agız B e b~eçıreb?11}pl·e~ saha~b~ ha.. de.ıı, l.stubul tarafmdan gelenler kurtulan şoför, kamyon dııf'Y 

Svatovda slikfin hükilm •Ur- larm geri çekilmeai hakkınd j 3 - Mllsta.hsn olmryan memle - yor. unu ue ır aJ ı ı de Fmdık.lıdaıı ceri dandürWmek.. fırlıynrak kaçmiştır. , k~ 
mektcdlr. Japon talebini reddctmİ§ ve bun ketler bundan sonra afyon ziraat.ine tırlattr. te di. w ~ P" 

lann bu limanda ve tehirde kal- ""·ıam~A .. ı.trr. Bu zat eliyor ki: Y Agır yarah posta mUv .. _ .A 
L d d b• · ti bü- "'""l • .,.....,..., Fındıklıda tam eski Satye binası taneye, ölen Eliza morga. J<.ıo" on ra a ır ıç ma makta haklı bulunduklarını · ,6 _ MyoM almı ve •at-· hak • " !stanbulda on dx ... -nec1· p1•· 

~ " .. .....u - vs ~ .,.:; ır aJ önilnde manevra yapan bir Orta • mı3tır. ıJ' 
Londra, 23 (A.A.) - Allkadar clinniştir. kmdaki beynelmilel muabedeye da- i~etiyorum. Bu işi yaptığım ilk 1e- köy _ Aksaray arabasının arkasına Kaçan şoför dün gece ~·a)Y 

nazırlardan mütC§ekkil hariciye Amerika vatandaşlarını h11 mUstehlik memleketlerln, mua.. nelerde havanın ban yazlar da mil- bağlı 682 numaralı romork yoldan mıştır. 
komitesi, dün öğleden sonra A· h" hedeye dahil olmryan milstahsll temadiyen yağışlı gittiğine ve bu --=-----------------------./ 
vam kamarasında toplanarak Mo ımaye memleketlerden afyon ıatmalmıy&- yazların daima iyi geçen kiı, ~vsi- Samsunda da Şarkın transit 
reingin Uzak Şark vaziyeti hak· Vaıington, 22 (A.A.) - eaklardrr. mini takiben geklijine dikkat ettim. 

kmdaki izahatını dinlemiştir. Bahriye nezaretinin teyit etti- :S - aaşhq ziraatı, TUrklyedeki Bundan 90nra not tutmap başla • ~ ·~ U rS a Ç ı I d I merkez,· 
Bunu Uzerine Ticntsin mesel:- ğine göre, Amiral Yarnel Japon kanun mucibince tahdide tlbi tutu1- dun ve §U neticeye vardım. btan _ 

si il:ıak'kmda bir mUwaıa baıla- bahri makamlarına, ··Amerika mamalıdır. Yalnu lllzum g6rtıeln sa bulda her üç senede bir kışlar hafif Eğitmen namzetleri Diyarbakırda ticaret 1• 
mıştır. vatandaşları himaye ve yardı· balarda afyon sütüntın topla.thnl- ı f • 932 933 · .Mi 

Bu milzakerelcrden hiçbir 1ey ma muhtnç oldukları müddet- ması ıeklinde afyon istibsallıide ~: ~ay:a =-i~o;~iş: kar9e:: kursa devama başladılar İhracat JÜZd8 90 3~11~ 
tereşşüh etmemiştir. çe" Amerikan gemilerinin Cin kısmi bir tahdld yapılmalıdır. yağmamıştı. 933 yazında ha\"alar Samsun, (Hu~f) - Samsun Diyarıbakrr, (Hususi) - \fı~ 

J I h limanlarında kalacağını bildir- Bu kararlar ihznri bir proje ma- berbattr. Benim en az hasılat yap _ b<Slgesi d4 bir eğitmen kursuna ka- timizin umumi iktisad d\1 · · ..i 
apon ar ta riklt yapıyorlar ka p 11 b erıv, 

miştir. Ameri n i s ury tor- hiyetindedir. AlAkada.r hUkfımetJe_ tığım sene 0 senedir. Çünkü plaja ~ştu. Bu hadise bUtfin muhitte FcvzipaFt • Diyarbakır ~i.111 ;; 
Tientsin, 

23 
(A.A.) - Japon • pido muhribi Svavtuv limanını re bildirile<:ek ve verecekleri cevab- gelenin aklmda noksanlık aramak büyttk bir sevinçle ka~ılandı. Kurs, fer hattının inşasından sonr•.,/ıf 

Iar tarafından kontrol edilmekte k kl k 1 k b d t 1 H ,_ .ıı. ..-oır~. ter etmeme e a mayaca , u lar 941 senesinde Cnevre e op a- icap ediyordu. 935 • 936 k1<1ında avza .. au.sma ba51t olan Kaınlık_ atle terakki ve inkişaf eylell'" ,ı 
olan nuntakadar öğleden sonra fn ı· .,_ · · b" A · k bU Uk af k I d ö ')1 ta ldı B t biati bUtUn ı -1111 

ımana aynca ııuncı ır men- naca Y yon ongrs n e g - gene adeta bir bahar havası ya-.2 • •c::ı. • . 1Il'ası '. n cö • Bu hattın ikmalinden evve ..,. rl' gilizler aleyhinde muazzam bir k 'd h 'b" d h ·· _,, "l k k t't k b~~ı _,_ ~ ti ki u ll'kl · ~• an torpı o mu rı ı a a gon- •u§u ere a arara ilf> anacwt; mı tık. Fakat 936 azı l stanbull - mer ı .enne ve g ze ı erıne bôl ve harekctsi:ı: olan ziraat .,e 1•·uf 
miting akdedileceğine dair olan derileccktir. ve ondan sonra tatbikata geçilecek- ş . Y . u. bir ıekilde maliktir. Kamlıkta eski.. işlerinde bariz bir canlılık 'ffı 
haberler il.terine !cvkal~ade lhtı" _ tir. lara adeta hır kfJ havası geçırttı. d ,_. h h'bl ta f d 

k b k . en uır ayır sa ı ra m an in· 1.cde "'lu aktad ~ J a inesi arar Hatırlar mısınız? Mııah gazetele • rı " nm ır. yat tedbirleri aluunıştır. Tahrikat apon ııunna ba.ştanan fakat ynrmı kalan Yal b -d · t'hsall;/. 
1 ı.. lkı • d" Bizim mahzurlu görerek kabul rinde karikatüristlere manır.ıl ba • nız ug ay ıs ı çt ann ıua ımtiyazlI mıntaka ti-' vereme ı ... ~ ınektep binaaı vilayet tarafından ·· d k 1c f 1 lık ih ae•~ 

• ~.r.""'ı- ğ 'k etmediğimh ve ısrarımız Uzorine şmda p!A.jda titre"enler mevıuunu yuz e ır az a ve r 
zenne J ........... e e tegvı etmelerin_ Tokyo, 2 2(A.A.) _ fyı' ma· " tAdil ve ıslah edilmi3, eğitmen kur- .. d 90 b" Ud ka dedi f 
d mUzaaeresl gelecek içtimaa tehir O- ilham eden icte o senedir. 938 .939 yuz e ır tezay Y 

en en.dişe edilmektedir. 1 l b. b d ··... " ıu olınağa müsait mükemmel bir · G·· .1 ğb •ef~ umat a an ır mem a an ogre- lunan maddeler ıunlardır: kıcı da güzel g ... mictir. Fakat yazın tır. oru en ra et ve ., / 
1 'l k b 1 b 1 l 'td•W• ·· b b h A "ta " ~Y " hale konmuıtur. Vali bu ~le çok · . 1.. 1 1 vilt ngı tere mu a e e i misi nı ıgınc gore, u sa a rı · ı _ Ha,ehae nebatından ldmyevt halini görüt.·orsununz. Bilmem vakı ıçın uzum u vasıta atın I 

l...--k l "' da } k " yakından meşgul olmuş birçok de • d 1 · 1 . "h "h 8~ tedbirine başvuracak nm ~ an ı~n top anan ·a- usuBerle afyon mUııtakkatı lııtih - ava dat.•anan bu ha•sabıma hava 1.,. o ayısıy e ıstı sal ve ı r ·u11' 
b T h 11. d · " " "" fafar Kamlık'a gid~rek direktifler vr 

Londra, 22 (A.A.) _ lngi· ı1·ne,J iençin 1işin1 i~ • a ın~h ~~r salinin tamamiyle menedllmcs!. !erile uğraşanlır ne derler?., vemıiŞtir. :etleri devamlı surette art111 ti 
l' " mahf"ll . d teb .. o an apon ta ep erının sarı ır 2 - Afyon ihracı tahdide tAbl tstanbul rasathanesi müdtlrır.~ü. ır. ız resmı ı enn e aruz .1 . . ... 1 . b "6 .,, p· . k 

1 
. b b' 

tti• "leli". .. ... J surette ı en suru mesı ve u su- tutularak dlinya afyon ibtiyacmm havaların bö"'"·!e serı'n ,.e mu·· tehavvı·ı Egitmen kursunun açılması ' 'Kam ınnç! re o tesı eı ın ·ftf e n gıne gore, eger apon- .f k . 21 h • da .ı ı· f1 
1 T. · d d"ğ l retle Halı a s m azıran nıUstahs.ll memleketler arumda "tınesin' k ı. .. f'f ı . . a..: hll,, ta 1>41i tabü olarak yeni bir ha. ba ığ olmakta i!e de tren t• f ~ 
ar, ıençın e ve ı er yer er L dil .L k' k jtt ı, ışın u• ı eçmesmın uır rı·nde'ki yu··kseklik dol .. yı..:yıe ',.r d l"k d l .1. teb or ar kamarasmoa ı nut un· hisse uıulUe taksim edilmesi ve her neticesi olarak telakki etmektedir. yat uyandırmış, köylin çehresini de_ .. ... .,,, 
e a a a ar ngı ız easına za· d . . 1 .. ..ı_ t 1 k ı· ih h'- . . te biti ;u~urı . ti S T ihracat ,;apılmıyor. iktı•at • .,,'• l • d d ed 1 a ıma sutetiv e yaptı~ a.cıve e mem e e ın raç uıscsının s . Rasathaneye göre, havalar tama- 6 ,!i vernuş r. amsun, okat ve r " ,..• 

T
rar ar ırasın a evam e.r erse, 1"cL-'-·- · - 'i.lmes .. ı muvafık olup ol- Konferansta elde edilen neticeler A vıu t•~ l. le tinin bu hususa eheınmi"eı k b h k ti mile aayritabii sayılmamakla bera· maııya ıaye ıcrinden gelen egit- ı o yonun u are ·e erı, mu- ... l . .. .... 1 .. lek t· . 1 af 1 . d l'ı • b ki · ~ 

1 mıyacagı me•e ••ı goru"U mu"- mem e uruz n von mea" esın e men namzetlerı· ku-1 d t mesı c enıyor. • ~k hakkak surette, ngiliz hukuk . B h ., ....... h. h" s ,_ s " ""' her, normalin altında bir vaziyet ~ .. ara evam e - ' P' 

f .. . h" . . . J tur. u usuata ıç ır Karaı takip ettiği siyasete uygun bulun- kar~rsındavız. Bu !'"De, kı•"' ..,._
1
, mektedirler. . Sanayi i~lerinde de ayrti te ııt1' 

ve mcna ıınm ımayesı ıçın n- ·ı · · maktadır. " " ......... )1"·· ·-"' 
1 müşahede olunmaktadır. f:• 

gilterenin mukabelei bilmisil teci verM) ı:?emkı§tırle. hah ka şiddetli soğuklar olmadıysa yum Hummalı bir çalışma ve göğils ti 
za ere re yarın sa - Biz, ötedcnbcrl atyon ihracının k ı..-rtı bi in.,___ .. ka ve do'Jı:uma tezgahlarınııı • w 

birleri almasını intaç eyleyecek· b' uk . d _:ı_ dil da fazla srcak o?mıyacağı tahmin a.,. cı r ~ goze çarpmak_ t>P .. 
ti me onseyın e açvam e e insani esaslar g15zönünde bulundu- edilmektedir. tadır. sı gittikçe artıyor. Diyarı td' 

r. cektir. Verilen malumata göre, rularnk yapılması ta.raftanyız. Yap Cumhuriyet maarifçlliğimlzin bu ipekli mamulatı civar vi13yetl'oı 
fngiliz resmi mahfillerine gö· baZJ nazırlar Japon istekkrinin tı~ız fedakarlıklar Cenevrede tak Hatay anlaşması güzel eserleri Jıarşısmda köylüler mütezayit b:r rağbete mazhar 

re, Londra hükumetinin hattı tasrih edilmemesi taraftarıdır· dir olunmuştur. derin bir sevinç duymakta ve Adeta }"Or. ~ 
hareketini fena tefsir etmek ve lar. Zira bu i&teklerin vüs'at ve Cenevre konferansından dönütte Ankara, 23 - Hükumetimizle birer bayram günü yaşamaktadırlar. Şehrimiz, bilumum şarlc ,~r 
Tiençin meselesini mahalli esas· şümulü İngilte.renin hattıhare· t~klia~andlrma dirckt~ril Servet - Fransa hükinn•ti arasında Hatayın yetlerinin yegoine transit aıe <' 
lar üzerinden hal nrzusunu bir !:.etine bağlı bulunacaktır. le blrlıkte Belgrada ugradık. Ora- TUrkiyeye illsakı üzerinde ecre • zidir. Sekiz vilayet, ihracat ı:ı' 
kararsızlık gibi telakki eylemek Honkong. 22 (A.A.) - da Yugoslavya ile aramrıdald a! • yan eden mtlıakereler tamamiyle teıkiUtı tesbit için toplantılar ithalatını bu tarikle yapar. }3ıJaıt 
hatalı bir yol olur. Svavtuvda aponlar Amerikan yon mukavelesini tekrar gözden bitmiş ve mukavelenamenin metni yapmakta olan komisyon çalışma- barla .da ticari harcl:etıeri ıtJ t 

\u.11. H t ı.. nııı. 1 geçirdik ve truna.miylc mutabık kal- hakkında mütaba'kat hasıl olma._ larını bitirmiştir. : 
Burada teyit edildiğine göre, 

bugünkü vaziyet, bir Jngiliz ak
sülameli doğurmadan böyle 
mütemadiyen devam edip gide-
mez. 

ıv ı ıam ung "-um...-nyas na dlk .,.-
1 

k 
ait antrepo ve rıhtımlara gire- . ., tur. s enderundan gelen hab:rler, 
rek Amerikan mülküne tasallut Delegelerimizden Servet, Yugo_ Mukavelename bugün imzala· Hatayın, anavatana iltihakını bü-

sla.vlarla temaslara devam için Bel- ytik bir bayram haJinde kutlula • eylemi,tir nacak ve bunu müteakip, Türk -
• '"""'dda kalm"•tır. mak ı"çı·n cimdı"den ha 1 d w Japon bahriyesinin ihtanna ••- ~ Fransız .deklarasyonu ilan edile _ r zır an ıgını 

ı Yarın şehrimize gelecek ve pa- cekti"r. bı.ldı"rmektedı'r ragmw en, f: merikan ve ngiliz • 
zar filDil Hamza Osman Erkanla 

Tiençinde vaziyet değişme- harp gemileri Svavtovda kal· beraber Ankara.ya gidecektir. Büyük Millet Meclisinde ve 
mi§ bir halde devam ediyor. mıştır. Scout ismindeki ba~ka Hamza Osman hazırladığı raporu Fransız Parlamentosunda bu gün F nns•ya gi ien askerı 

h~yetimiz c!öndij Resmi makamların, teyit ettiği- bir harp gemisi de Svavtov li- hilkümete verecektir. saat18.30 da . anlqmanın imzası 
ne göre, Japonlar, yabancı dev- manına girmek imkanlarını a- dolayısiyle beyanatta hulunulması 
let gemilerinin Svatov limanın- raştırmaktadır. Zl\ YI - 2550 numaralr araba muhtemeldir. Anlaşma ,evvelc:e Bir müddet evvel Fransaya gL. 
dan 30 saat zarfında çe!dlmele- Japon kıtalan, tayyare mey- plakamı, zayi ettim. Yenisini alaca- İngiltere ile lmzalnan kar~ıhklı den yarbay İhsan Erik riyasetin-
rini teblif: etmiıtir. Gemilerin danmr, asker? tayyare kararga· ğırndan hükrnil yok"tur. yardım anlaıması gibidir. 1 deki asked heyetimiz bu sabahki 
kumandanları ise bu tebliği red- hı haline ifrağ için büyük bir Yenikapı iskele i idare memuru • • * t semplon ekspresiyle Paristeıı J 
deylemiş ve limanda kalmaya faaliyetle çahşmaktadır. -,afız Kadri Cinbil Hatayda kurulacak yeni ictcıri memleketimize dönmüştür .. 

madi faa!iyct halindedir. 
lj t 

Dün ve yarırt 1 l 
tercüme külli.Ya 1 

t~ı 
O\t 

7 nci seridıın ıu~ 
61-67-7 kit2p ~ ll.j. 

61 Vikontun ölümü J ~lı' 
62 Leneit IL J tli 
63 Liza -~ tiı, . 
64 Evlilik <) ile, 
65 Gizli Pamuk harbi 

J~ 
tjı; 

66 Bizans tarihi ~ı. 

67 Senyolbeos Avrupa :~ı: 
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1 

t#ftlt~~T14gl 
Bulgar hududunda 
tnüşterek muayene 
~oba. ve otomobille gelecek tUTiatlerin eıycıaı 
8 ftJJıkulecle yeni yapılacak gümrük bincıaında 
,_rdgar memUTlarile müştereken muayene edi-
~- ~· 

B9EUSr~@@@FilimBIR 

Moskova müzakerele
rinde son vaziyet 

~ (Huaual) - Türk - bul·ı la Yugoslavya da o zamana kadar 
laıadudunda Kapıkule mevki- topraklarında noksan olan kısım. 
)tlll modem bir gümrük bi. lan tamamlıyacak ve böylelikle 
hJ>ılacağı yuılmııtı. Bu bi- Londra • latanbul yolu kolaylıkla 

1621 de idam 
edilen Çekler 

,,. ' lntaaaına yalanda başlana- seyahate elveriıli bir bale gele • 
· Bu bina yapıldıktan ıonra cektir • 

Dün Prağda bir ihtifal 
yapıldı 

eketiıniıe balkan yoliyle ve 
",I: gelmekte olan turistlerin 

\u iki defa muayene olmak
~ rtulacak ve bu binada oto. 'lld ile ıeyahat edenlerin eıya
~ lllemlelı:et gümrük memur
~Utterek muayeneıine ta

' caktır. Turistler için bu. 
~ bir kolaylık olacağı 
!J-:dir. i;"t yol tamamlanıyor 

'-... ~burgazdan beri olan asfalt 
• ~ intası her gün biraz daha 

' ktedir. LUleburgaıla Ba· 
' lrl.llndaki kmm tamamlan· 
~ Uaeredir. Ayrıca Edirne. Ka 

8 
(Bulgar hududu) arasında. 

'ııt ~Olnetrelik kısmın da inta· 
'bucunıerde bqlanacak ve ö
~ deki aene yol tamamen bit-
G 011eaıctır. 
~diğine göre Bulgariata.-ı 
l(ırşehir elektriğe 

Eskişehirde 
bağcılık 

Köylüye asma ve 
muhtelif ağaçlardan 

2 milyon fidan dağıtıldı 

Prag, 22 (A.A.) - 1621 de 
Habsburglar tarafından idam e. 
dilen 26 Çek asıb.adesinin idam 
edilmesinin yıldönUmtl mtlnaaebe. 
tile bugün Çekler bir ihtifal yap. 
mışlardır. Bu Çek aaılzadelerl be. 
yazdağ mağl<ıbiyetinden IOJU'& i. 
dam olunmuflardır. 

Bu sabah belediye dalreel ö. 
nünde bu 26 aaılzaden.in isimleri 

ı yazılı ve siyah bir haçla ip.ret 
edili bulunan tqm önünde halk 

Eakifehir, (Husuıd) - Villyette birikmiştir. Almanlar haçlı aa. 
son seneler zarfında bafcılıia ve lip taşıyan bir kurdele ile bağlı 
meyvacılıfa, fidancılığa çok ehem • büyük bir çelenk getirip tqm U. 
m.iyet verilmektedir. HUkflmetin tev ~ine koymuşlardır. Almanlar 
ziatından bqka muhtelif villyetler. çekildikten sonra Çekler gelip ta. 
deki hususi ve resmi fidanlıklardan ım üstüne çiçekler atmlf}ar ve bu 
da binlerce fidan celbedilm.iftlr. suretle Almanların koydukları 

Bu aene 19.lM akaaya, 28.760 çelengi de örtmüşlerdir. 
gladlçya, ~.281 elma, 4.310 erik, -0-
4.559 zerdali, f .576 kayuı, 3.639 
vişne, 1.388 idria, 322 armut, 590 
aylantUa, H .010 kavak, 1.674.400 

·Fransa ve lngilterenin (#{~~J~ 
yeni teklifleri de Mos- ._, 

* Van mebusu Hakkı Uzman dün 

k t t • t d • akşamki ekspresle Avru.,,.ya hareket ova y 1 a m 1 n e m e 1 etı:iş~;~~akale Vekili Ali Çelinkaya • 

Tas Aı· ansına göre yeni teklifler ~~~~~1::~:d~:~ar şehrimize gelmesi 
* Beykozda Arpacı çifUill ile Hün 

eskilerinin bir tekrarından ibarettir ~:~.:: !~r:: :a~d~ı':n~~~ devlet 

Moskova, 22 (A.A.) - BB., Bu yeni teklifler de İngiltere ve 
Seedı, Naggiar ve Stranc buıün Franaanın bundan evvelki teklifle
aaat 17 de Kremline giderek Mo. rinin tekerrüründen bBf'ka bir ıey 
lotof tarafından kabul edilmiıler- değildir. 

dir. B. Molotof, bunlara yeni tn- Sovyet Hariciye Komiserliği 

giliı - Fransız tekliflerine Sov- mahafilinde kaydedildiğine göre, 
yetlerin reımr cevabını tevdi eyle- y~n.i tngiliz - Fransız teklifleri 
mittir. Görüıme yarım saat kadar bundan evvelkilere nisbetle her. 
ıürmUıtür. hangi bir terakki kaydedecek ma· 

Sovyetlerin ıon cevabını hilkQ. hiyette değildir. 
metlerine bildirmiı olan büyük el· 
çiler, halen talimat beklemekte. 
dir. 

İngiliz büyük elçiliği kAtiplerin· 
den B. Robert gCSrilımelerin ıeyri 
htkkmda İngiliz hariciye nezare
tini tenvir etmek il.zere bu sabah 
teyyare ile Londraya hareket et. 

lnfiJiz gazetelerine göre 
Londra, 22 (A.A.) - İngiliz 

gazeteleri dün Molotofla İngiliz 
ve Fransız mümeısillerinin yap. 
tıklan mülakat hakkında Taı A
janaırun neırettiği tebliği mevzu
ubahaetmekte ve bu mülakatın 

* Ressam Çallı lbrabimin talip ol
duğu Kaşıkadası, sahibi doktor Hı • 
zıryan veresesi tarafından mahkeme 
vasıtaslle satışa çıkarılmıştır. Konu. 
lan kıymet° dört bin liradır. 

* Ankara • İstanbul arasında Q • 
cllncn telefon haltının çekilmesi ta. 
mamlanmıştır. Bu hat temmuzun bf. 
rl"de mllkAlemeye açılacak, bu sa -
yede iki tehir arasında aynı zaman. 
da l2 mükAleme yapılabilecektir. 

* Vali ve Belediye Reisi dün tram 
vay idaresinde teslim işleriyle mef
gul olmuştur. 

* KAnunusanlden mart nihayetine 
kadar şehrimizde 1777 çift eTlen • 
mişlfr. 

* Belediye muhasebecisi Muhtar 
dün Ankaraya gitmiştir. Orada istik. 
raz mukavelesini Belediye Reisi n•· 
mına imzalayacaktır. 

~.... kavuştu yerli köklU uma fidanı, 40.000 A- memnuniyet verici bir neticeye 
~bir, (Hususi) - Son dört merika asma fidanı, 19 kiraz, 115.500 Londra, 22 (A.A.) _Saat 15.30 varmadığını kaydeylemektedir. tır. 
~de ehemmiyetli imar eserle dut ve 1 .381 safura fidanı ki ce - da Southampton'da karaya çıkan Sovyet Ajanaının verdiği Timeı ıu•tesi Stranı'la bera. * Dört ay zarfında tehrimizde 8& 

* l\lecldlye kö~;ilnde tramvay hat
tı köylln ortasına kadar uzatılacak • mittir. 

İngiltere krah 
Londraya döndu 

~~e olan Kırı:ıehir nihayet e. man yekfln 1.817.632 muhtelif cinı İngiltere Kral ve Kraliçeli, trenle malumat ber Moıöovaya gitmit olan Ro- apartman ve 18 dükkAn int• edilmlt· 
~ede kavu§muş bulunuyor. meyvah ve meyvasız fidanla bal fL 17.25 te Londraya gelmiı ve berta'in buJi.ln tayyare ile Lon- lir. 

' ... ~~töreni bizzat Nafıa Vekl- danı tevzi olunmuştur. ,_ .J Waatcrloo istasyonunda Ba"vekil, Me5kova, 22 (A.A.) - Taa draya döneceğini yazmaktadır. * Bu sene Bulgaristan, Romanya 
• ,..., -"""'- ..,_...._,_U ıı bli di Bu aa,.ete pe'- nikbin 1ı.ıriinmu··. ve Yugoslavyadan gelecek 22 bin ka. All Fuat Cebeaoy tara. Aynca bu .... ~t ,,.__.. bilk,Omet a..ı. bildin mWJd ve a1- tc ğ e yor: •- .. .., 
ği :..:......9_,. .. _.. da 11-..k 1 ..J- h ,..a.. dar ılSemen Trakyada lıUn edile • ~:tapılan elektrik santralı do- villyetteki e tmenlere 174 qı ça. kert rical ve korCliplomat tarafın. Baıvekil ve Hariciye ICUDUKn yona m~ ere eun er -.uwı· ceklir. 

~ ktrtehlr bUyUk bir bayram km, lH budama makaaı, 6 orak dan karıılanmtJtır. Molotof 21 Haziranda İngiliz bü- aında birçok millt menfaatlerin ve * Nafıa vekdleli limanlarımız için 
~ ~tır. Resim Kırşehir elektrik makinesi 12.500 kilo tohumluk buğ. Kalabalık bir hallc kütlesinin yük elçisi Seeda, Franaız büyük muhtelif nolrtai nuarlann naıan JnglJlereden milte-bassıı bir heyet 
~_-tıııdan bir teni merkezini day, 2!5 kilo muhtelif bahçe tohu • allcıılan araamda açık bir saltanat elçisi Naggiar ve Strang'ı kabul ltibare alınma11 llmn ıeldiğine celbine karar vermiştir. 
~tecllr, mu ve ıaire tevzi etmiştir. arabasına binen Kral ve Kraliçe, etmiıtir. binaen milıakerelerdeki terakki. * Denizbankın forslan temmuzun 

- B ni t ·nz F · ri larak .. n.n ece· birinde vapur bacalanndan kaldın • 1' opçu atı,Ian 1 Samsun ve Diyarbakıra yine ~lkııtar arasında istasyondan unlar ye nıı - ran.. nın zaru o yava~ T ...... y lat'ııklır. '"tUn Buckingham sarayına gitmiıler- sız tekliflerini tevdi etmitlerdir. ğine ipret eylemektedır. • Belediye yeni Edirnekapı • cı • 
.. J ~ Zeytinburnu sahilinden Tayyare seferler·ı d' --------------------- hanırtr otobOs haltı ile Taksim. Ye. 
" ~ doğru topçu atıı talimleri _ı_r_. ----------- cY t l nlmahalle haltının talrriyesl tein 7&. • 

, caıından deniz vasıta1an- Ancak gelecek sene ., Q lR Q lRQR pıl•n otobüs teklinerini tetkik etmek 
~ı~k açıktan geçmeleri alaka. başhyacak Kaybolan Bele- tedlr. Buıilnlerde kat'l karar verile. 
~ bildirilmiştir. l kt • J_ • k t J • cektir. 

Sili .-o- 1 An1:r:~ie~:;::~~e ~:~:~~a:X: diye tahsildarları e e rı1e şır e ıerı 
9rihaninimarp im arasında muntazam tayyare pos- ş· ı· b . d d b. u·· ç mı·ıyon yu··zbin liralık satış Susuzluk derdi &ıtL . zırlanıyor tc:}anna gelecek aydan itibaren ıs 1 şu esm en e ır 

~nin imar plAnı hazırlan. başlanacağıtıI ve bu iki ıehrimiz memur kayboldu mukavelenamesi imzalandı Bazı semtlerde bu sıkıntı 
~ lbetr · Kasabanın ortasından arasında önümüzdeki ay içinde Belediye Şişli tahsil tubesi tah. Ankara, 22 (A.A.) - An· Konya mebuıu General Ali Fuat gene başladı 
' elik bir cadde geçecek, her gün tayyare seferleri yapıla • sildarlarmdan RilştU ortadan kara elektrik ve havagaı:ı ve AdL Cebeaoy ile bu firketlerin ve İn. iatanbulun muhtelif aemtlerhı. 
"-..~ kenarı yeıil saha olacak, a. cağını yazmııtır. Halbuki Ankara kaybolmuştur. Rüştünün üzerinde na elektrik Türk Anonim ıirketle · .,iliı R. Benaon Limited -ırtıetimn -~~~all · vU d ti il • r de auıuzluk derdi yeniden bq ıöı · esı cu e ge r e • üzerinden Samsun ve Dıyarıbakı- 400 lira bulundugu~ anlatılm'a • ri, bi11e senetleri ile bu p·rketler- milme11illeri arasında. vekllet aa· 
ıı. Bund b k k nü h ""I termit ve her taraftan §iklyetler ~~' an aş apar ve - ra ava hattı ilk açılacak hava tır. Diğer taraftan bir kaç gün de Alman Didier ve E. L. G. tfr. lonunda imıalanmııtır. 
tıı....~ ~ağları sabalan da göste - hatlanmızdan olmakla beraber evvel tagayyu"p ettı·g~ı· so"ylenen k 1 . . ır.ba b"L . • B ka 1 1 ö yükselmeğe baıtamııtır. 
"«llftır et erının mat u tı, u-.metimız u mu ve e eaaa arma g re, Susuzluk baılıca, evvelce Kırk 

• gelecek ay veya bu sene içinde a- Kadıköy tahsildarlarından Necip tarafından satın almmıı ve bu hu- milbayaa bedeli Uç milyon yüz bin çeıme ıulannın koli baailleri ihti· 
'r çılamıyacaktır. Bu iki hattın da te dün meydana çıkmıı, paraları ıuatald mukavele, bugün aut 19 Türk lirasıdır. Satın alınan hiaae · · .. 

1 
k k ilm .ı 

il ....._'ili n~ıriyat 1 1 k w va ettiği ıleri aiıru ere es e.,. 

H----- açı muı ge ece aeneıu programa dilşilrdilğUnU iddia etmiştir. da hükumet namına Nafia Vekili senetlerinin itibari kıymeti mec-
.sa 1 Y ki alınmı"tır. Devlet Hava yolları d .1 al kla il.zerine bu ıuların çepelcrinin bu n n avu Usu ıı muu ört mı yon ve aca nn 

ı,,... " lunduğu semtlerde .,örülmekte • "'Oyı·· · idaresi bu ıene izmir ve Adana mecmuu 6.616.131 Tilrk lirasıdır. • ttdu· Ullün kalkınması içın neı· dir. Buralarda Terkoa ç-meletl ;._ en b h lkı 1 hatlarını açmakla iktifa etmiıtir. Satın alına bedeli olan n .. milyon -. 
u bit u eıer, a n an ayacL İstanbul • Ankara - Erzincan • ~ yapılmıttır. Fakat vasati olarak 
lb.~ ~ lldelikle yaı:ılmış ve halkı Erzurum ve İ•tanbul • Ankara • yilı bin liranın 400 - dört yUı .. bi t k lu~· 
,~ Çok sevdiği halk türküleri D elli - bin liraaı petin ft mllteba. uç çeımeye r er Ol muı ... 

llatnueriyle aüalenmiıtir. veya Dıyanbalar • Van hatlarının ki 2.650.000 liruı yilıde bet faiz- konulmut olduğundan bu mua1ulı: 
ARK1TEKT da gelecek aene açılınamıa çalqı- le yirmi aene nrfmda &!enecek. lar ihtiyacı karplamaktan çok u. 

~ '-a de-mn.. 99 • lOO üncü lacaktır. Bu hatların açılmaliyle ~ tir. zak bulunmaktadır. Bundan maa-o 
L*....._ • •- beraber Şam, Bağdat ve Tahran· ~ Hiue senetleri ve aıacıklu ma- da terkoa mualuklarmdan hemen 
~ tıl......~engin bir münderecat la Ankara arasında Devlet ha. halli belediyelere devir ve temlik her gün akım sabah ıuyun kesil• 
\ ~br. içinde Ankarada va yollan tayyareleri ile Hıva Miltehll8Sıs kimyagerler ta- rlb eden G'OVELER.t klSkUnden edilecek ve bu mUeueaeler onlar meıi balkı feci diyebilecefimiz 
.. n evi, Bağlarbafmda bir muvasalaıı temin olunacak ve rafından aenelerdenberi tetkik yok eder. f dan • • bir vaziyete düıı:ürmektedir. 

'

' "41! lbrahmı· pafl1 ko··~kü·, Al· tara m ıfletilecektir. Yanndan :r ~ ş la b ·· k · T'. k t ve tetebbu edilen ve bUtUn y k -- ' tak od )ada mimari seroi, hava hü- ar n u uç mer ezı ur ayya- eme DıMOnuna, ya a- itibaren bu ıirketlerir iıletmeleri Anadolu yakasının Anadolubi· 
••• releri ile beynelmilel hava ıebeke· dünyada tesir ve faydaaı mu. ıma, banyo odaama, mutfağa, büldlmetin mürakabeai altında ce- d ç bukl kada lan 

kar .. tedbirler, ı.. ... ~- hinı olan yeni bir sarın an u uya r 0 
:r ~ sine bağlanmıı olacaktır. aptesanelere koyacak oluraL reyan ed-•ktir. Bu ı·ç.:-- devre. af · d d bu"" ük bı·r ı·çme etlerde mimari faaliyet, K E Şı. F T .

1 
R ... _ ~-- meı esın e e Y 

Hava ıef erlerinin bilyilk bir ruz, sine ve+i•tirilecek olan satın alma k tl w ba ·· t · ti. 'i iM:_ ve Sivu Halkevi proje· " -. suyu ı ıgı ş goı ennıı r. 
"-'bakası vardır. emniyet ve huzur içinde ya· Pilsktirtmeye lüzum yok. Yak- Sinek • Sivri Sinek kanununun Büyük Millet Mecli· Bu havalide bilhaua içilen Gaz 
~ plabilmeleri için Havayollan ida mak l"-umu '-'-·-tmez. Hiçbir since tasdikinden itib.::ren beledi. 

İLAN ..... o......: tepe ıuyu Çubuklu ıuyuna karq. 
'b reıi ağır fakat emin bir tekilde --'--eti yok. ve bütün hqaratı uzaklqtırdı- el b il l · fi'l · 1 t 
~ 5IUllll y er u m enese enn ı en ıı e · tınldığından sahilin bir kllmı için 

a. - )'oflu Hüs:yinağa mahallesi çahtmağı tercih etmektedir. y-•--- od·-·- ve ya elb'-e ğı gibi fena kokulan da lale · ba l k1a d 
~"- AUIUO ,_...,... ,. meııne 1 ıyaca r ır. suyu getirtmek imklru ..nçı-miı ~cı ıokak 9 • 11 sayılı evde eder. ... -s 

'tfıL ve ayni adreste nüfus kü- Falih Rıfkı Atay :~:=as~e:!r'i:. bir köte- Sarl JıutatdrJar mikroplarmı Büyükadaya au ve yilıde yüz bir ihtikir hareketi 
f} lll'\i "ile kayıtlı Ohanea 'kızı Agav· Sizin bqka bir mefl&}enla tqıyaıı bqarattan korunmak Büytlkadaya suyun ancak bir baılamıttır. 

~lı\ ıı lıtanbul asliye Uçüncil hu- Londradan geldi olmadan ASEPTA tableti vui· içln EV!NtZtN, APARTDIA· buçuk aya kadar verilebileceği Suıuz kalan ıemtler halla, ıu 
tllıt lrılhkemeıinin 26 • ı 2 - 938 tngilterenin davetliıi olarak bir feainl kendi görür. NINIZIN içine bir veya birkaç anlaşılmaktadır. Boru dötenme gibi en mübrem ihtlyacm temi • 
.. :. •e 938 - 17 46 sayılı karL ay 'kadar e v v e 1 Londra. • aT:Onfl'IA tableti ---'- t...uı işi faaliyetle devam etmektedir. ninde bu tekilde ııkmtıya dUJ • ·<ıe Kürkleri, elblaelerl, çama- AODC .1. ~ aau.. ..ı 
~ 'nası adı berhayat Annik Ek- ya giden Türk matbuat eırlan, haWarı. ve ııalreyi tah. dir Yeniden yapil&cak deponun ara. melerinden dolayı belediyeye r• 

S~rı olarak tashihine karar ve- heyeti azasından Ulua bqmubar. • zial latimlAk edilecektir. Bunun kiyette bulunmuflardlr~ Yalimk 
Eczanelerde ve bUytlk beklrellye maiaalarmd& l&tıhr. _ _s __ b vaıi-t.. blm 

lll!\iıı olduğundan Kanunu Mede. riri ve mebuı Falih Rıfkı Atay hu Şark lçenclyarl Llboratavan. ı.tuıl>al. için hazır~ lllzmnu istlmllk L<~tfl ~ u .,.,._ t 

1 .J~~~~2:15:U:ino:_ı ~m:a~d~d~eı~i ~m:u:c~ib~in:c~eJ.:sa:bah::ki:'0~se=mp~lo:n~ek:ı~p:re=ai~y:le~teh:J·~~~~~~~~~~~~~~""~~~~~~~~~mha;tjz[;ba=ta=uı=~.Ankara= Y.& g&ıderi1 • allkadar olacağmdaaı J(lphe edil. 
- almlati memektedlr. 



genim görüşüme göre 

T~Dilk.üt 
Büyük futbol müsabekalarmı ve bu müsabakalardaki hadisab 

tenkit eden ıpor muharrirlerimizin bazı müstesnaları olmakla be. 
raber bazılan da yaptıkları tenkidlerde bitaraflıktan ziyade bir 
tarafü görünüyorlar. Sporumuzun yükselmesi için her şeyden ev
vel matbuabn hiç bir tarafı gözetmeden arkadaşlık hislerinden te
cerrüd ederek sıunimi kanaatlerini efkarı umumiyeye arzebnesi 
laznndır. Bir müsabakaya gitmeden müsabakanın cereyan §delini 
öğrenmek istiyen bir kimse iki gazete okuyacak olursa ayrı ayrı iki 
görüş ve zihniyetin tesiri altrnd kalır ve zihninde beliren istihfam, 
acaba hangisi doğrudur? diye sorar. Halbuki efkan umumiye mü· 
vacehesinde matbuat umumi kanaat ve dütüncelerin bir ~ardır. 
Y oks.a falan muharririn mensup olduğu klübün düşünüı tarzı değil. 

Bir gazeteci, bir klübe mensup olabilir. Tabiatiyle mensup ol
duğu klübün kazanma11nı ister. Fakat her şeyden evvel gazeteci
dir ve herıeyden evvel gazeteciliğin kendisine tahmil ebnİ§ olduğu 
vazife ve meıu'uliyeti ve mensup olduiu gazetenin ıeref ve haysi
yetini dütünımesi İcap eder. Bir gün klübçülüğüne iman ettiğim 
kadar sporculuğuna da inandığımbir arkadatnnla son müsabakalar. 
dan birini seyrediyorduk. Kasti tekmelere rağmen hakemin bu 
kasti hareketleri yapan oyuncuyu sahadan dışarı çıkannadığmı gö
ren arkadaşım klüpçülük hislerinin tesiri altında kalarak: (Ayıptır 
bay .. Burası, bu hareketinle mezbahaya dönecek günahtır bu ço
cuklara) diye bağırdı. Bağırdığı hakeme karşı hünnet ve saygısın
dan emin olduğum arkadaşrnu müsabakadan bir iki saat sonra ay
ni hakemle tberaber gördüm. 

- Yahu, demin kızmıı, bağırmıştın, nasıl oluyor da ıimdi can
ciğenin, dedim. Kemali sükunetle: 

- Yapbğnn hatanın bilahare farkında oldum. Müsabanm büs
bütün çığırından çıkmaması için hakemin hareketinin doğruluğu· 

nu maçtan sonra anladnn. Şimdi de kendinden özür diliyorum. Çün
kü müsabaka esnasında klübümden baıka bir şey düşünmüyordum, 

dedi .. 
Müsabaka seyircileri bu hissin tesiri altında kaldıkları gibi 

ayni hissin tesiri altında bazı arkada§lar da kalarak hakeme olıun, 
oyunculara olsun hislerine mağlup olarak aleyhte veya lehte yaz
maktan çekinmiyorlar. Barikai hakikat mübarezei efkardan doğar 

sözünü gazeteci arkadaılann her zaman göz önünde tutmalarını 

ve hüsnüniyetle yükselmesini istedikleri ıponımuzun karı11ında 

l:ıüyük vazifeleri olduğunu hatırlatırken yazılanmrzda hissin değil, 
fikrin hakim olmasını temmni ederim. Adil YURDAKUL 

Boksörler meydan 
okuyup duruyorlar 

Son günlerde boksörler arasında 
yine bir meydan okumadır ba~ladL . • 
Şimdilik çoğunu her zamanki gibi 
kunısıkı kabul etmek zarureti olan 
bu meydan okumalardan 'birkaçını 
sıra ile aşağıya koyuyoruz. 

Mekteplilerin 
spor 

müsabakaları 
Verilen kararlar çok 

mühimdir 
Okullar arasında yapılan fut. 

bol ve voleybol müsabakalarının 

finalinde bazı çirkin hadiseler çık· 
mı_ş ve maarif idaresi de bu h§di· 
seleri tetkik ederek hadisede suç· 
lu görülen, talebenin şiddetle ce. 
cezalandırıldıklarını ve okullar 
lik heyetinin de s a 1 ı gunu 

toplanarak yarım kalan müsaba· 
kalar hakkında karar vereceğini 

yazmııtık. 

Sah gün maarif müdürü Tevfi
ğin riyasetinde toplanan lik heyeti 
bu seneki müsabakaları yapılma. 
mış sayarak kupayı hiçbir takıma 
vermemiştir. Bu suretle bu sene1ci 
futbol ve voleybol müsabakaları

nın kupalarını hiç bir takım ala· 
mamış oluyor demektir. 

Bundan başka önümüzdeki se
ne okulların açılmasiyle geçen ıe 
ne mükafat kazanan takımlara, 

mükafatları merasimle verilecek.. 
tir. 

Yalnız gelecek yıl yapılacak ~ 
lan müsabakalarda takımlar ga· 
libiyetten sonra ayrıca, spor ter· 
biyesi, sportmenlik ve maçlarda 
en temiz seyirci olan talebelere 
puvan verilerek neticede en iyi pu 
van alan mektep kupayı kazanını§ 
olacaktır. 

Bundan batka hidiıede suçla
rı görillen talebeler üç tene mild 
detle okul müsabakalarına ve ay· 
ni müdetle de - eğer mektepten 
mezun olsa dahi • klüplerde oyna
} amıyacaklardır. 

-<>-

16 Temmuzda yapılacak 
atletizm karşılaşmaları 

Atletizm Federasyonu milli 
takım atletlerini Balkan oyunla· 
rma hazırlamak için 16 Tem· 
muzda lstanbulda yapılmak ü- Ankara resimleri 

Ekremin Kaniye cevapı 
Muhterem Haber gazetesinin 15 

~aziran 939 perşembe nüshasında 

boksör K~ninin davetini okudum, 
Yanlış bir iddia ile ikinci bir maç
tan çekindiğimi söylüyor ve derhal 

zere beynelmi
8
lel b'i~. m~sak17ka İngiliz t.almnmm Ankarada. yap hğr iki m~tan Ankara foto muhab lrlmlzln çektlif muht.ellf 

hazırlamıştır. u musa a a ara neleri yukarda görüyorsunuz. 

Yunanistandan . 5, Romanya· Sol tarafta ilk m~ta, ııağda misafirlerin mağlfıh olduktan lldncl maçta ahnmrı resimler bul 
l3n 5, Mısırdan 4 atlet davete· tadil'. En alttaki lld resimden biri misafir takını Anknradan aynlırken tayyare meydanında, biri de 
dilmiştir. Ih futbolciileriolo çelenk koymaya gidi leri sıra<ımda abomıştll'. 

karsılasınamızı istiyor. 
Eğer maksadı amatörce ise dağ • 

Clağaya, külfete hacet yok. Bir ak "' 
§3nl .klübe gelir yahut istediği klü. 
be ben giderim, dört beş ravuntluk 
bir eldiven tayyare piyankosunu 

Aynı zamanda vazife ile Is· 
tanbulda bulunmakta olan bir 
İngiliz ve bir Amerikalı atlet de 
bu müsabakalara girmek için 
davet edilmi§lerdir. 

Yapılacak müsabakalar §Un· 

Taksim stadında Pazar günü 

büyük profesyonel gü reş 

müsabakalan yapı l ıyor lardır: 

yeniden isabet ettirir. Yok ... İstedi. 100, 200, 400, 500, 500, 11 O 
ğiprofesyonelvari bir maçsa gelsin • mania koşuları ve uzun, yüksek Mu" lay·ım 
görüşelim şeraitimizi tesbit edelim, atlamalar, disk ve gülle atmaları 

1 
ona göre hazırlanacak bir yerde is - bir bayrak yarışı. ' 
tediği şekil ve ravııntta bir maç ya· Bu müsabakalara Türk a tlet- b 
panz. Geçen maçta 69 kilo o, 71 ki. !erinden şunlar çağmlmışlardır : ya ancı 
lo ben geliyordum. Kilolarla farkı - irfan ( 100, 200 metre), Ci· Boksör Ekrem 

Kara Ali, ve lbrahim 
rakiplerle karşılaşacak 

mız yanlıştır. bu mektubumun neş. l at ( 100 metre), Veclat ( 100, 
rini saygıladımla rica ederim. 200 metre), Fikret ( 100, 200 Pazar günü Taksim Stadı geniş bulluların tiç güzel güreş karşıalş. 

Güreş klübü boksörlerinden metre), Güven "(200, 400) Me· mikyasta profesyonel güreş hare- ması seyredeceğini tahmin edebili-
Ekrem ,.. lih ( 400 metre), Cemal ( 400 ketlerine sahne olacaktır. riz. 

Ankarali boksör ._, metre), Galip (400) metre), Mülayim, Babaeskili lbrahim ve 
Galip Darılmaz ( 11500 metre), Kara Ali gibi kıymetli pehlivanları-

meydan okuyor! Rıza Maksut 1500 - 5000 met- mmn yabancı rakiplerle k8.I'§ılaşa. 
Sayın Haber gazetesine, re), Adnan { 1500 metre), Mus caklan bu güreşler, öğleden sonra 
İşittiğime göre Halkevinin tertip tafa, Hüseyin, Ali (5000 met· başhyacak ve geç vakte kadar de--

ettiği boks maçları 1temmuzda 0 • re), Faik, Vasfi, Yavru, Süha vam edecektir. 

lacakmış, tabiidir ki bu haber bütün ( 11 O mania), Muzaffer, Ömer, Evvela :Mülayimle Bulgar Pcter 
boksörler gibi beni de sevindirdi. Vakur (Uzun atlama), Sürey- ka?'§ılaşacaktır. Sonra Babaeskili 
Bununla beraber, bundan evvel An. ya, Jerfi, Polat (Yüksek atla- 1brahimle Polonyalı pehlivan Frnnz 
karadan geldiğim zaman lstanbu • ma), Ateş lbrahim, İrfan, Yu- Giviskinin güreşini seyrcdcceğa. 
lun teknik boksörlerinden Galata - suf, Veysi, Arat (Gülle ve Son olarak da Kara Ali de Habr§ 
saraylı Şemsiye yaptığım defiden disk)· güreşçi Kasem Tafari ile bir inft-

bir cevap alamadım. Eğer bu mek. Bu müsabakalarda iyi derece kam maçı yapacaktır. 
tubuma da cevap vermezse benden Bok15r fstclyc yapan Türk atletleri temmuz Bu müsabakaların ya hepsinin 
çekindiğini addedeceğim; ve o za - s".>nlarında Balkanlarda yapıla· veya ekseriyetinin bizim pchlivan-
man 6l kilodaki bütün Istanbul Buda başka meydan cak bir müsabakaya gönderile· larm galebesUe biteceğini umabili -
boksörlerini, istedikleri şartlar al - cektir. Federasyon ağustos i· riz. 
tında ringe davet edip kendilerine çinde bir de Macar atlet takınır Çoktandır müsabakasını seyret • 
Ankara boksunun tekniğini göte - Okuma!.. m memleketimize getirmek için mediğimiz kıymetli güreşçi Mülay~ 
receğim. Eğer Şemsi mektubumu ka .. . teıebbüse giri§miştir. min tamamen idman Uzerinde bu-
bul ederse maç hakkında gazeteniz Boksor lstei}o da gazetemıze yol· Türkiye birincilikleri eylülün lunduğu aöylenmektedir. 
vasıtasile bir yer göstennesini rica ladığı bir mektupta 61 kilonun bü. ilk haftasında lstanbulda yapıla-! Eakl başpehlivan Kara Ali ile 
ed~r ~e gazetenize derin hürmetle - tün ~~södlerin~ me} dan okuduğu- cak tır. Bu birincilik aynı z~-1 Babaeskili lbralılm~n idman vnzi -
rımı sunarım. Ankaralı nu bıldırmektedır, manda Balkan oyunlarına hır yetlerl de ycrindedır. 

Refik te me olacaktır. u hal k 
Mıildyim pehlivan 

BoncukÖ 
F enerbahçeye giri 

~Iaber aldığımıza göre eeki 
.liibü birinci takım oyuncul 

Boncuk Ömer Fenerbahçeye 
lir. Omerin mmtakaca m 
ikmal edildikten sonra Fene 
de oynıyabilecektir. 

Süleymaniye 
sahasındaki ma 
Süleymanlye aahasınd& b 

kupa maçların& devam edilec 
Davutpaşa - Akıruıpor B 

!arı saat 12. 
Topkapı • Akmspor A 

saat 14. 
Danıtpaşa - Altıok A 

saat 15.45. 
Süleymaniye - Alemdar A 

lan saat 17,30. 

Kongreye dav 
Bıı.kuköy spor klübU baş 

dan: 
KlübUmUzUn 

si 25.6-939 pazar gUnü B 
Halke\'l salonunda saat 11 d 
Ianacağmdan sayın Uyelerin 
leri rica olunur. 

Fransa futbol şampi 
nasma ağustos 

nihayetinde başlan1 
Uç hafta evvel sona erıni 

lunan Fransa milli kiline 
na 27 ağustos tarihinde 
caktır. Maçlar hiç bir hafta 
e-Oilmiyecek ve fütbol me· 
J9 mayısta Fransa kupas ıf: 
nin oynanmasiyle nihayet bul 
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~MAARıNMi. 
~~'!re!! YAZAN: L. Busch 36 Yıhm vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyahı 

Orman insanları arasmda: 37 

llABERIN TARiHi ROMANI: 35 Yazan: Muzaffer Muhittin Hayvanat bahçelerinde ÜÇ metre boylu goril 
"Hava patladı, geminin hiç görülmüş bir şey değildi 

Parçalanacağından korktuk,, - Ben, dedim, asıl ıu Bazuıo. den kimseye söyliyecek değilim! rillorıhıçgörınedinıni? 
Geçen rUnier zarfmda kayda de- Erkekler daha fazla lınilr. mildafa. Andrinikos Pal€oloğos, hemşiresi ların her vakit avladıkları orman Hem bunu sizin Baharango' da pek - Hayır 

t.c.k bir hldiae olmadan Bizanaa asında bulunuyorlar ve askerlikten imparatoriçe Maryanın Olcayto ile adamlarıle görüşmek üzere kralı- güzel biliyordu! O, senin bu işlerde - O haidc bir defa görmen oma-
hlcuıer. Roje derhal onlan yanma elleirne geçenle, talandan kazana _ birleşmesinden bir fayda görmeyin. mız tarafından gönderildim! ne yaptığım b;ına tamamile söyle. ra ibadtt ettLen için kafidir! 
"tirdi ve iaticvab etti. Fakat Af- bildikleri ile geçiniyorlardı. Bu iti.. ce işi ne kuvvetle ne de siyasetle Ovambo reisi iki ellerini birden dil - Ne diyorsun? 
~ evvelden huırlikh idi barla Karatekin kızlan yüzUstilne halledemiyeceğini anlamış ve bed - havaya kaldırarak: Zenci reis bunu duyar duymaz - E lbette! Çünkü bu goriller, 

- Hava patladı, geminin çırpı. kalml§, sefalete dilfmUıtU. Karate- bin olmuştu. - Orman adamlarile görüşmek dehşetle ye:ir.den sıçradı: dediğim gibi, iki insan boyundadır 
~ Çtrpına parçalanacağından kork kin Osman ordularmm eline geçin- Son zamanlarda Bizanslılar ara - için mi? diye bağırdı! - Baharango mu? .. O mu söyle- lar! 
""«.. lçenıe !kimse de yoktu. ce hUnkir, meıru esaslara istinat smda da kendi aleyhinde bazı de - - Evet! di! Saçları maymun kuyruğu karı - lki cüce insan boyunda olacak! 
1-t- Uç n~betçimiz olacaktı, bun- etmek Uzere evlenmeye mUsaade et dikodular olduğunu görüyor, fakat Zenci reis gene yüzüme, etrafına mı?! diye bağırdı. 1 - Hayır! Orta boylu iki insan! 

:nerede? mil ve zaten kocasız kalan ve bu sebebini bir tUr!U anlayamadığı gibi kimse işitti mi gibi fıldır fıldır göz· - Evet! Baharango bana hepsini Hayvanat bahçelerinde iki insan 
ıa~ Biz bot bulduk. Çok mllfkU- yüzden sefalete dilımUa bulunan amillerini de bulamıyordu. lerile korku içinde bakınıp duruyor anlattı! · boyunda yani hiç olmazsa üç metre 
~ bindik ve tahrik ettik. Karatekin kızları da bu iradeyi ca. Bütün sıkı tedbirlere rağmen bu du. Sonra, bana döndü: Uzun di§le· Hemen hemen kendisinden geçe- boylu goril hiç görülmüş bir ~y 
"-1 "iannuza dilatllk. Nihayet bir ge_ na minnet bilerek erkekleri kapış - dedikoduların halk ve asker ağzı. rinden tükürükler sıçratarak: cek derece J:i<ldetlenmiş olan zenci jeği!Ji. Cenubi Afrika ormanların· 

Y1 denizde gUnlerce idare etmek, ml§tr. Yani it Hammerin dediğinin na ya:yılmalannın önüne geçemi • - Fakat... diye kekeledi.. Sizi reisin gözierinin akları dönmü~ler· da rac;tlanan ve adına dev_ goriller 
~aktan evll idi. Böyle yap. aksi tarzda tezahilr etmiftir. yordu. , de, bizim hepimizi de binlerce goril di. denilen gorillerin de boylan niha· 
,,..,,__Sahne de çıktık. Şimdi dönU - Bu sıralarda Sultan Osmanı biraz BUtün şehre tebdili kıyafet etti- paralarlar! - CPberecek!.. diye bağırdı. Ge- yet 2 metredir ki bu da ancak bir 
""

4
11Z. Boynumuz kıldan incedir. rahataızlanDlll olarak görüyoruz. rerek yaydığı adanılan da bir ttirlU - Goriller mi paralar? berteceğim! buçuk insan boyu tutabilir. Binaen 

«.ıtltoje bu güzel delikanlının mer- Bizaruıa doğrudan doğruya tecavüz işin içinden çıkamıyorlardı. Andri - - Evet! Hepimize hücum eder- Gayet sakin bir sesle söyledim: ai"yh Ovambo reisinin beni korkut• 
._ • ve cesaretle söylediği sözler. mahiyetinde olan lznik ve Bursa ha nik08 ~ılgına dönınUştil. Birçok yer lerl.. - Zaten galiba buna zahmet et. rr:al: için kasden mübalağa ettiğine 

hOflandı ve: reki.tı da glln geçtikçe inkişaf etli - lerde halk ve asker, kendisini iste_ - Goriller nereden bilecekler bu. mene hacet de kalrnıyacak! hükrnedi)·ordum. Ovambo rtisi ~ 
ı...._- Peklll, dedi. Bir daha bana yordu. Maahaza artik Sultan Os • mediklerini de bağırmışlar, mevzii nu?. _ Neder."'. . . -..er ' nım ınanmadığunı ve istihza ettiği .. 

' vermeği ihmal etmeyiniz! man bu itlerin ida~ini ıehzade Or. isyanlar çıkarmışlardı. - Sizi göreceklerdir? mi yüzümden anlayarak daha hara.. 

~u varta böylece ve kolaylıkla hana bırakmağı dilıUnınUyor do • HUkilmdar, hassa kumandanmı - Zira zavallıyı Bazutolar 
- Bizi mi görecekler? neden? retli bir şekilde bu mahlfildan tas-

• Miray iki gemiciyi o köye ğildi. Nakua illetinin bqlangıcı ko - idam ettirdi. Bir iki kumandanı ka. _ Çünkü .. Çünkü.. zaten geberttiler! 
•·-t hU ,_ ... _ b b l k d - rd rd b l dl - G,.berttı.ler ....... ı·°' ... Nasıl"'. Ne va· \'ire lüzum gördü: .:-ae etml§ler ve bırakılmamasını ca na.ad azan sa ah ara a ar zıga vu u u ama, u a ev nme- .. • ... - , , 
""11."'L dl Zenci reis karşımda heyecan ve k" .... N .. ? - Bu goriller, 3yağa kalkım§ ya .. 

"lll eyle-1•ti. ÇUn'-U onlan be _ inletiyordu. , arttı. ıt, ırın 
l'ııı\. _ "'".19 .. • B" b h T r· daki korkusundan terlemeye başlamıştı. . N> ·_ H ! • • l . . . ak bani bir öküzden aaha iri ve hey" ;::_r cetirleler, bUtUn itlerin fo • E taanas hlki.minin babası Sultan ır sa a a ın adın ha.ssa Sö .. .... 1 . .. 1 kt .. t - an uta c.~ın erıne ıştır betrd· 

1 1 
deci" 

0 
. 

-~._.Jn..,dana çıkacak, bittabi bu Osmanm yeg~eni Aydog~duvu kat - çavuşlarmdan biri, bir kahvede Ur zunu soy eyıp soy ememe e mu tm d·-· · · ı · ~ '"b B h 1 ır er. 1• muzları bır ku .. 
~oT .r ,. h. b" t edd .. t d d N"h e e ıgı ıçın ... ı...·a .ı a a arango l"be k d . . . 
Pahalıya malolacaktı. le+-l•lerdL Bu teessilr hUnkirm L beş kişinin konu§tuğu bir masa ke- ış ır er u uyuyor u . .ı. 1 a- b d ı •t b"ld'kl · u ·a ar genıştır! Bız onların ya. 

'tt... WM"9 k k r k u orman a am arına aı ı ı ·en- d .. . . 

llletcuıQ11 Vaziyeti temin eden Afroditi rinden gı"tmiyordu. narmda kulak misafiri olarak gun.. ~et e ·e ıyere : · 1 b d -·ı B ... ı. 1 mn a cuce çocuklar gıbı kalırız! 
"' çünk·· deci" 1 .t nı ya nız ana egı . a;;ın.a arına B" b 1 olmak Jrin hazrrlanı • HUnki.r Köse Mihal, Turgutalp, lan d.inlem.i§ti. - ru, ı, o orman ara gı - d .. 1 · 1 B t 1 d ,..1 ız ura arda aslandan korkmayız! 

""'--- "' k . . b ,;ı,. 1 kt 1 E eı~ a sov emış. azu o ar a onu v - 1 . . d ek 
•VCQU. Bir taraftan da HA.kan oı - Şeyh Mahmudu, üdebalinin yeğeni Genç ve güzel bir delikanlı söy. m'! ıçın ayna yo yo ur W a dürmek" · · t' ı. 1 d 1 H h ld b' çımız e t başına aslan öldüren-
1ıı._ •11 . b 1 duğu 1 d • ıs ıyvr ar ı. er a e ıça 1 . . d F . 
--..al<a..ile temaata devam ediyorlar ve olan Ahi Huanı davet ederek bir IUyordu: gon erm u un orman ar an . · ıd. _ 1 .. 1 erımız var ır! akat bu gonllerden 

b 1 0 k"t d revı o urmuş eroır. .. .. d 1.1 . ahl/\ı. 
lliJıaıden talimat alıyorlardı. meclisi harp kurdu. Ve burada Bur. - Osman çok kuvvetli bir hiln • geçmeye rnec ursun. va ı e İ? . . yeryuzun e ı remıyen rn UA yok-

~o.ı.nu. Hln fUtub.atın& devam e. sanın anahtan demek olan Etrano. k!r. Eğer Bursayı verirlerse daha seni parçalarlar .. Sonra da bütün eıs1·.. ld , l . ld 1 tur! 
d .. sald b··t- 1 . - vı o u. yı o u cezasını R . 

sun zap~ k&rarlqtınldı. ilerisine varmayız diyormll§. Halbu- unyaya mp u un canı ınsan .. _ · ld 1 ded" eıse: 

~Yl Hammerden dinllyelim: Filhülka tarih boyunca bu kı:ı. - ki Andrlnikos dlreliyor vermek is- lan öldürürler.! goSormuş oh u. d ı. h d - Bu kadar dehşetli mahltl.klar 
t mi nra omur ana omur ana: ,d .., .. lec1·-· h · 

lenin zaptı cfbi bir hldlae az görU- e yormuş. Gayriihtiyari güldüm: I . 1 k • h k oı ugunu soy ıgın u go • ~el cilt sayfa 127: 
a.:s~tan Osman Bizanılılarm A • 
~Udald aon mevatli mU.tahke. 
~·~&il Sakarya D.lelerini zap-

~ 1ken cenup hududu lıır -
~ pyet delıtetll bir dllPW't 
~dan tehdit olundu. 
\t Oıatrıanıı mUverrihlerl.nin Çandar 
~ l:lizans mllverrihlerlnin tokar tea 
h..~~ ett.fkelrl tatarlar Mofollard&n 
~bir teY değildiler. 
~liuıtan Oaman Karacahisarm mU. 
ı aa.ını oflu ıehzade Orhana ihL 
t~eret en ıadık doatlarmdan Sal 
ı_ P ile Köse Mihali refakatine 
Yhı eyledi. 

~t'lnlyen cihetinden Karacahi -
d dUbul ederek puan yafma e
~ Cavdarlan ıehzade Orhan Oy. 
-.... ... biaarı civarmda bomıağa mu • 
-~alt oldu. 

le Oflunun gösterdiği ceearetten 
Ilı flJıUr ederek bUyilk ümitlere dili
~ bqlayan Sultan Osman bir 
~ tecrübede bulunmak Uzere 

dJainı Sakarya nehri ile deniz 
~da.ki mahallerin (tlmdiki Ko
lt\ eu) kısmına memur edilerek yanı 
~I Yirnıı sene sadakat ve muhare • 'l'de gösterdikleri ceearetlerine 
iti olduğu Köse Mihal, Abdilrrah 
tetıt Gazı, Konuralp, Akçakocayı 
11~ eyledi. 

hu'l!irizıcı milaademe bir sene evvel 
'°~ olunan bir hisarın önilnde 
tfı oldu ve mahalli mezktlr, Kara. 
JJ.u t&ratmdan zapUdilmekle hava-

e ınumaileyhe ita olundu. 
~Ultan Osmanm ceıur arkadqı • 
ltt ZbUl'Jidi bu hisarın harabeleri 
'lnakberi bu hisarın harabeleri 

'11 lnda mevcuttur. 
'o ir nıUddet sonra zaptedilen Alp 

fu, ?nilki.faten Konuralpa verildi. 
~Yve köprüsilnUn öbilr tarafın • 
dt .AkhUıarı dahi 1negö1Un ııarkm. 
~b "ak! Köprilhisara avdet eden 
ru ı&de Orhan Kara Ali vurtasile 

tlıhatr vakıayı pederine bildirdi. 
l'~Çbir suretle sekteye uğrama -
le nıuvaffakıyatmdan cesarete ge
~ Sultan Osman tekrar harekltı 
~ llnaneye bqlıyarak çok geçmek. 
eı11 İ&nik civarmdak.i Karatekini 

e eıu· 
fitd: ~~~ burada sapıtır. Osman 
~lannın eehre hücum ederek ta.. 
"- 11 kap!ftıklarmı ve mal gana • 
'U tlbt aralarında taksim ettikleri-

~·aıar. 

1\ lialbuki tarih böyle değildir. Ka
t'kindt k'41a erıs.ftn ~ çoktu. 

lu- "D.t.'-an hem Bu-"" m fethini Ne ordumuz, ne kuvve~1-•-, ne - :iu ı~ ere arı;:an er es cezası· rillerı· go··rmek ı·sterdı·mı dedim. 
• • .na& ....... Dil k u.uuz;k - Goriller bütün dünyadaki in· nı görecek, öl·?rektir ı · 

iatiyordu ve binaenaleyh Etranoaun paramız var. §Ulan& al'§t oya.. 1 1 ? deci" B 1 Zenci reis hayretle yüzilme baka· 
b .. d tı 1 ... _dt h d ca;ı:._ Dil 00 v b 1 san arı mı yer er. ım. un ar Dedi. rak·. 

u yon en zap ıu;uu , em e &u.. n gece gazı asmı§ ar. b k da k ? M""th" b. h"dd ti • · · 
Neril Ajdofdunun intikamnıı al - Bir tanesi aonıyor: - ı ~l'laE;J~ r kl!1tu., .,-; '.J·•rt .... u 

1baktı~ ır 11 R~ e~~~ncı .. rekı~ın - Onlan göımek mi istiyonun? 
~ ı.tl~ Aaker de bua• ~ _ Kfm-t.mmıl? ~ veı. ço ur. uç uo orman yuzune m. eıs c:uda ur ~il. fakat seni bir çekirge gibi Y.erlcrl 
yor ve bu itibarla Etranoe hlldmL - Ôlminlı koraantam d 1 ' · · .. ,.. . e19e !lelltl\!ffr~ladığım ~u cıhe- dedi. 
ne dil biliyordu. _ Ne yapDıJflar? - Demek bundan korkuyorsun? tı de sordum: G"'ld .. 

0 kadar .ı.ıdetll bir hücum ya _ _ BUtiln orada.kileri kılıçtan ge. Reis hiç cevap vermeden '('bu kor- - Galiba goriller sizce mukaddes! u ,...~ 'b" ., 
.- k 1 cak b. '?)' "b" h d .:ı· 'V' k . b h 1 - ~ırge gı ı mı. 

pıldI ki kale mukavemet edemedi ve çirip kanlarmr, lazlanm, mallarım, u mıya ır şey mı. • gı 1 ay. e .• ım. ı.o sa sız u ayvan arın R · ·· h tın b" t ---' + ... ı.: 
1 - ·· bak d h d .... 1 . ldukl eıs şup e e ez ır avına KAoı 

sUratle zaptolundu. Asker duvarları paralarını alml§lar, tehri ateşe ver. ret e yuzume ıyor u. ay\•an egı, msan o anna mı 1 d . 
mifler. - Peki, dE:<lim. Sen oraya bu go· ın:<!'lt~orsunuz? rar aEı .. t ,...,,,. "b"! 

delik deşik ederek yıktılar. .
1
, d k 

1 
.d. n.. • • • - 'e , ~rge gı ı 

BUtUn ıehir tllln edildi. Birçok HeP8i korkuyla blribirlerine ba _ rı .er arasın an geçere nası gı ı· v,•amoo reısı: l . b" be. 1 dün 
• ? E . d eli B. ·11 • - yı ama, ız } az ar ya 

dilfman kılıçtan geçirildi. HUnklr karken genç sözünde devam ediyor: }Crsun. - .~et, e . ızce gorı er mu .. - dek" h nl hi "': .. 
N • ? k dd t• 1 B" I F yuzun ı ayva arın ç jNnsın-

intikammı almlf ve mUaterih bir - BUI'l5ayı muhafaza etmekte ne - ere}e. a es ır. ız on ara tapanı. a· d k kma 1 çünk- biz" ö 1 
halde Keeifd&iı eteiinde ve Bursa- mana var? Böylece Oamanı tatmin - Nereye olacak canım? Goril a· kat küçük gorillere değil! .~~l or yız. dı k" u .. ımk :; 
nın ııarkmda klin Pınarbagına ordu ederek buralara kadar akmma ma- dc.rnlarmın bulunduğu ormanlara! - Sizin civannızdaki ormanlarda 

51 
ak arımız( dvar anır tıt~uneş ~il ri 

. . . _ .. . . uz mesa e en a ıgın gorı e 
kurmu§tu. Bursa tazyik olunuyor _ ni olmak lazmıdır. Yoksa bu vazi _ Ovarnbo reısı tekrar etrafına kor- yaşıyan gorıller buyük gorıller mı? beş . 1. b .. ük .. 1-~ünd b·ı 1 tt h i · k k d h t · · d bak ak 0 . . mıs ı uy ug e ı e o sa du. ye e epm zın ellemiz tehlikede • u ve e şe ıçın e ·ınar : - ev gorıller! Bız bunlara Ma- 1 b" . ed .. ldürürüz' 

Bu sırada Bizansm içindeki h! • dlr. -Ben öyle ~y bilmiyorum! dedi. hara - Granglar deriz ki böylesi iki on arıN ırl ~nıy e 
0 

• 

.. , __ l d ka d dır (D ) C ı...;. b · · k b"l · bo ak - eye. 
W.De er e y e ıayan • evamı var - anım, ucn unu sızın a ı e- ınC\3.n y-.ma y ındır! Sen bu go· Belimdeki tabancamı gasterdim: 

Mla<i JŞ. 
J'IE S iÇ i"'1 At>A 
E~"'~f:ı \ll?. M &K1'. 
N E° Ç'ıKA~ SAN-:. 
I< ı ... MA NAS\%. !.. 

- l~te bununla: 
Bu sefer Ovambo reisi lfllmeye 

başladı. 

- Buraya, dedi. Senden e'YYel 
ço!< beyazlar geldi! Burilar beyaz 
avcı insanlardı. Ellerinde bu senin 
gösterdiğin silihlardan çok daha bü· 
yükleri vardı! Onlardan bana bir 
çok hediyeler verdiler. Kendilerine 
goril ormanlarına götürmemi istedi· 
ler! Ben de onlara bu ormanların 
yolunu gösterdim .• 

Evet, sevinerek gittiler. Kalabalık 
tılar da .. Fakat hala geri dönmedi• 
ler! 

- Ne diyorsun? 
- Evet. 
- Bu avcılar ne vakit gelmi~er .. 

di? Bu söylediğin vaka ne vakit ol· 
du? 

- Geçen sene! 
- Demek benden evvel buralara 

gelenler var? 
- Elbet! Beyazların gelmediği, 

girmediği yer yok ki! Fakat söyle
diğim gibi geri dönemediler! 

Ovambo reisi yalan söylemediğini 
i bat için gitti. Kulübenin bir k~ 
sinden kurşunları olmıyan bir Ho
landa av tüfeği çıkarıp getirdi. 

Bu Ovambo reisinin elinde böyle 
bir tüfek görünce son derece hayret 
ettim. 

- işte, dedi, bu silahlardan kut. 
lanryorlardı ! 

Fakat ben reiste bu sillhı görilp 
anlattığı geri dönmiyen beyaz avcr· 
lar hikA.yesini de dinleyince bu zen
ci reisten şiddetle şüphelenmeye 'baş 

lamıştun. (De\WDI var) 



nABER - Akpm .Po8tan 23 HAZİRAN - 1939 

1 K.A P-L :RN . 1 l ~ 

- Ben evlenirim, dedi, sen hiç merak etme, 
baba. 

İhtiyar Çinli: 
- Hanl timdi herkesin tutturduğu bir moda 

.far, sevişip evleniyorlarmıo da öyle evleneceksin, 
değil mi? diye alaylı alaylı söylendi. Hayır, o tarz· 
da evlenmiyeceksln sen! Senin kocanı ben kendim 

ln~ll ~· anlıyor musun? 
Molll ba!ıasmm öfkeyle parlıyan gözlerine bak. 

maya cesaret etti ve alçak sesle: 
- Ben çoktan intihab ettim! dedi. 
Bunlan söylerken, hakikaten, lntlhab ettiği 

kimse hakkında tamamlyle karar vermiş olduğunu 
hiaettf. 

Babası daha ağzını açıp bir kelime söyleme
ye kalmadan, Jaz odadan dqan fırladr, kop. koşa· 
avludan geçti ve bUyUk kapıya kadar gitti ve ka. 
pıdald ihtiyar upğa: 

- BenJ getiren tahtırevan nerede'! diye sordu. 
Jhtiyar pannağı ile, qağı doğnı inen aokağı 

s&ttererek: 
- §u tarata doğru gitWer, dedi. Ben böyle 

tahtırevancı ıarmedlm zaten ... Ne nereden '.angi 
tlSyden geldiklerini anlamak kabil, ne de ... 

:r)lolll ihtlyarm a6ylenmesini dinlememişti, Ka· 
»ıaiıi firlamıvtı. O sokaktan doğru gidiyordu. 

~lana &(diyordu. Birdenbire karar ve~tl 

lnmt' . .... 
Kalenin aln' demir kapt!arma ge ldl~ um~ 

aece olmuıtu. Kapılar açıktı. Her halde 'birlnl bek. 
llyorlardr. Yflksekte kuvvetli met'aleler yanıyor, 

kısartI1an etlerin kokulan etrafa yayılıyordu. 
Molllnhı. kanır acıkmllrl:. Hem de öyle acıknu§.. 

b Jd ! Sonra, yorulm~tu da. 
Fakat, doğru genç adamı bulacafmı dlloUn • 

anın odaya doğru gitti. 
Kaplan onu görllııce sadece: • • -
- ~ldinlz ha? dedi. Tabtırevancılara eı~yle· 

nılttfm, "llıf almadan ~hJrden dıprı çılmıryacaklar-
dJ ... , t • 

• • f 

- Siz ... ~yteme~ m!y&lz"? Ne (!emlştlnlz'! 
- Gece oluncaya kadar ıf.zl beJdlyeceklerdL 

Baktılar ki ılz kendi kendinize çıkıp gelmedlnll, el. 
il bulacaklar ve alrp buraya getlreceklerdl. 

- O halde g~lm~Y,e ~endjm karar verdiğim zyt 
olm~. 

Kaplan: 
- Nuıl ol.la gelec~, aedl. Da!ia ti'u iL 

bah sis buradan gitmeden evvel ben buna karar 
veımJetım. 

Evet, her fey1 k&rarllfbrmlltı. Molll bunu er. 
teli abalı analdı. 
~ dellDts bir uyku uyum111, sabahleyin de 

lıllllıetçl ka4m onu dtlrterek uyan4ırmıftI. / 
- Beytntz bekliyor! Badi bllmı artık! 
Beyi ha! Kaledeki adamlar her ,eyi artık ol .. 

IDUI bltmll ayıyorlar demek. 
Molll kalktı ve acele ietmeden, yavae yava§ o. 

Un! yUstlııtl )'Ikadı, eaçlarmı taradJ. 
Blmıetçl kadın yine: 
- Beyi büyük tqlıkta beldlyecekslnlz, dedi. 
Molll de ken<llslne tenbih edildifi gibi, orada 

bekledi. 
ÖnUne yemek getirdiler, gayet lştahla yedL 

r emelfnl daha y. bltlrmifU kl Kaplan göründil. 

Çeviren: VAHDET GÜLTEKiN 

Arkaıııına hafifçe renğtni atmış mavi bir işlemeli 

setenden uzun entari giymişti, bu kıyafetiie çok 
asil, çok güzel görilnUyordu. Molli onu bu kıyafetle 
biç görmemişti ve, bir an için, adeta korktu. Ame. 
rikan tahsili görmüş, Univenıiteden diploma almlf 
olan Molli Çu'nun burada ne işi vardı? Bir qkiya 
oğlunun, derebeylik devrinden kalma bir adamın 
evinde onun 1şl neydi? 

Kaplan: 

Bu sabah resmen nioanıanacağmııza. göre .. dL 
~·e söze ba.şladr. 

O zaman Molli: •• 

- Zan... zannetmiyorum.. . dedi, arkaamı gett 
remedi ve birdenbire, dehıetıe: 

- Ben gideceğim, ben! diye haykırdı. -
Kaplan ona soğuk soğuk baktı. 

- Gidemezsin, dedi. Burda yalnız benim sö -
zilm geçer. DUn akşam buraya sen isteye isteye 
geldin; bugUn ... 

:>urdu, sonra: 
- Ben kadınlan bllirlm, ben, dedi. Onun için 

seni bırakmamaya karar verdim, sen istesen de 
istemesen de. 

Sonra, ellerini biribirlne çarparak hizmetçiyi 
çağırdı ve ka~ısında iğilen hizmetçiye emir verdi: 

- Git babama haber ver, hemen eimdi onun 
yanma gidiyoruz. Ni§an eğlencelerimiz öğleye bag. 
]ayacak. 

Sonra Molliniıı kat'fısmda eğilerek, yava.§ bir 
sesle: 

- BugUn nişanlandık, dedi, yarm da evlene. 
ceğiz. 

Genç kız dudaklannm arasmdan: 
- Yo, yo, dedi. Çok acele ediyorsunuz. Ben 

kendimden emin değilim ... 

Gözlerinin önlinden bir alay §ey geçi>ordu: Evi 
babası, annesi, Amerikadaki kollej, arkadaşları .. , 
Hale Mary Gane, arkadaşı Mary duysa dllnyada 
inanmaz buna. Hakikaten, yalnız Çinde olabilecek 
garip bir hldise bu! _. 

Kaplan, tekrar hizmetçilere döndU ve: 
- Yapa.cağınızı söyledim, dedL Hadi timdi 

gidin ve .ne 13yJedim~ ,harfi 4arfine ya~ED baka. 
yDn. 

Sonra Molllye döndQ ve ona da, hlmletcllere 
emir verirken kullandığı eeıle : 

- Gel benimle beraber, dedi. 
Kız itaat etti, çUnkU itaat etmekten bafka ya. 

pacak bir aey göremiyordu. 

Bir ikl dakika sonra Molll kendini, Kaplan 
poatlanna sanlmqı, bir nevi taht gibi, oymalı bir 
sandalyeye kurulmuı ihtiyar bir adamm llartıam
da buldu. Adamın afzmm Dd tarafından uzun bir 
bıyık sarkıyor, ağzı hem güzel, hem kederli bir te
kilde görllııUyordu. Gözleri de kederli ve d\lşUnceli 

, ~di, fakat göz çukurlannm içinde sanki yanıyo!du. 

İhtiyar Kaplan'dı bu. 
Genç adam: - ..,, 

- Babana selam ver, diye emretti. 
Molli ihtiyarın önUnde eğildi. 

Mollinin evlenmesi böyle oldu, 
(Devamı var) 

- 2 - Çeviren: Fethi KARDEŞ 
Hayın, Sen Korentene "mafevk 1 giliz askerlerile, bir okadar da ca· Hayın içeri girdi Maiyeti onu takir 

ten gelen bir emirle,, gönderilmişti. susta dolu .. SilAhlan, güvercinleri, ediyordu: Sen Korentende mahalle 
Resmi vazifesi zabıta işelrile meşgul daha bilmem neleri var. Belki de komiseri vazifesini gören bir zabit, 
olmaktı ve ayni zamanda mukabil Haym olmasaydı... iki yaşlı jandanna zabit vekili, a9" 
casus teşkilatının mümessiliydi. Bu - O adam beni iğrendiriyor. O keri tercümanları .. Müllzim şmit 
noktayı, kimsenin sevmedi be Cermen değil. Biz sert hareket etti- en sonra girdi. Bu adam Haymın 

ıneşai arkadaşını cepheye gid~ ğimiz zaman bunu siyasi ve felsefi casuslarla mücadele işlerinde sal 
zabitlerin listesine ithal ettiği za· yüksek bir sebeble yapanı! O ma- kouluydu. Gelenlerden ço~. yazıh8 

ınan Niderstofa karargahı umumi nasız ve faydasız sadece zevk için nesinde merkez kumandanı tarafın· 
sert ifadeli bir telgrafla hatırlatıveı zulüm ediyor. lnsanm, Alsash aslı- dan kabul edilmek şerefine ilk defa 
mişti. m akıttığı Fransız kanı içinde boğ- nail oluyorlardı Bunun onlara pek 
Ştroberg: mak istiyor diyeceği geliyor. de hoş gelmediği pek bariz olarak 

- Ne de olsa faydalı bir adam. _ Alsaslı olmadığını söylüyor belli oluyordu. Hürmet ve bilhassa 
diye amirinin hiddetini teskine ça· Kont. Hakikaten babasının Straz· ko,rku hissi onları, kumandanın ıt1J 
lıştı. Diğer zabitleri tiksindirecek burgda Sosis satmış olması onun sası önünde dimdik yere mıhlaıllll 
her türlü adi işleri üzerine alıyor. aslen Alınan olmadığına delA!et et- gibiydi. 
Köpeğin av hırsı olduğu gibi onun mez. Kendisi Münihte doğdu, Al· Kolonel~ 
da bu işe bağlılığı var. kabında manyanın en genç zabita fimirlerin· 
uyku uyumıyor, yemek yemiyerek den biridir. - Rahat! ...... 

mütematliyen bu işle uğraşıyor. Hafifçe kapı vuruluyordu. K< Emri verdi. Fakat hiçbiri bu ern· 
E\•et, şehri tedhiş ediyor ama ya lonel: re itaat etmek cesaretini göste:-eıne" 

pılmım lfızımgelen hareket de zaten - lşte, dedi, himaye etti~iniz zat di. Kolonel Niderstof omuz silkti 
bu değil rnf? Halkın bize taraftar geldi. Mesleğinde sizin sandığınız ve söze ba~ladı: 
olduğunu iddia edemeyiz. Şehir ya· kadar parlak değil,• şimdi anlaya· 
ralı veya sağJam olarak Fransız, ln· caksınız. Giriniz. 

(De\'amı var> 

leu:ÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· kURuj' 
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YARIN·KUMCAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR" 
u -4-S• 

T. C. 
ZiRAAT BANKASl 

_,, 

-mı gölsımeie, unutmap, düşünmeme~e 

'8}J§tmı. Hatt! imklru olsa Necdet ismi· 
ni tımaklanmla beynimin çizgileri ara. 
undan kazdmrdmı. Fakat bu sefer Nec
det, Nihatla nişanlandıtunı haber alın· 
ca kalktı l stanbula geldi. 

MASAL ÇOCUKLARI 
terbiye~i. içtimai muhiti kendisinden ça1' 
aşağı olan bu mahlfık; kendisinin hare' 
ketleri hakkında hüküm vermek hakkırıl 
nereden alıyordu? Bayağı sinirlenen Be' 
bire bu sözlere biraz şiddetli olarak itir8' 
etti: 

- Niçin böyle tefsir ediyorsun canım? 
Belki kendi işleri için gelmiştir. 

- Hayır yalnız bunun için geldiğine 
eminim. Çünkü daha ilk konuşmamızda 
bana nipnlandığim için uzun uzun sitem 
etti. 

- Ya, demek böyle ha ... Şu halde Nec
detin çok eskiden sende gözü \'armış .. 

-Evet öyle imiş, fakat mademki böy· 
leydi. Niçin lstanbulda iken açık söyle· 
medi. Haydi o vakit gururu buna mani 
oldu diyelim. Fakat Anadoludan bana 
yazabilirdi. Hele annemin ö!ümünü ha· 
her aldıktan sonra kalkıp l:;tanbula gel· 
mesi ve bana o vakit evlenmek teklif et. 
mesi çok doğru olurdu. Fakat ne bileyim. 
Necdet içinden pazarlıklı bir çocuktur. 
Ne düşündüğünü insan bir türlü anlaya· 
maz. Ancak şimdi düşündükçe o vakitki 
bazı sözlerinde imalar, kinayeler bulun· 
duğunu seziyorum. Bunlan o vakit anla· 
mayışım kabahat mi? 

- Bu adam adeta çıldımu~ Behire ... 
Dtmet ahıyor kf Emırumdan bunları 
sana !Gylemek için gelmi~ .. Fakat sende 
de bfru kabahat var. Ne diye onun bu 
sözlerini oturup da uzun uzadıya dinle· 
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ESEN 
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Nakleden: MUZAFFER 
din.. O bu sözlerine başlayınca sen işi 

şakaya bozar, bu suretle bu mevzu üze· 
rinde konuşmak istemediğini anlatabi· 
lirdin. 

Behire arkadaşının sözlerindeki ten· 
kid ve muaheze manasını an1amamış gö. 
ründü. Bir dakika sustu. Sonra dü~ün · 

celi bir tavırla mmldandı: 
- O bu sözleri çok ciddi o!nrak söy· 

lüyordu. Yüzünde ıstırab çeken insan· 
larm gergin çizgilerini gördüm. \'e ~e,dcn 
ne diye gizliyeyim. Bu ıstıraba benlm C.:e 
yüreğim burkuldu. 

Necla çok bilen insanlara m:ıh~us l!l· 
kayt ve alaycı bir tavırla: 

- Aldanma Behire, dedi. E !,:e':' ~r i~. 

tedikleri vakit neşeli, istedfüleri 'akit ke
derli görünmek sanatini gayet iyi bilirler. 
Nadiren muztarip oldukları da \'akidir. 
Fakat en hisli erkeğin en derin ıstırabı 

bile nihayet üç gün devam eder .. Hatıra· 
sına ebediyen sadık kalmağa yemin et· 
t ikleri aşkı unutmalın için hayatlanmn 
ufkunda beli~en yeni bir kadın çehresi kA· 

fi gelir. Sevgiliden ayrılan bütün erkekler 
ağalmış olsalardı yeryüzü bir sel yatağın. 
dan farksız olurdu. 

Necla e.;ki de\'rln ebedi aşka inanan 
romantik kızlarından değildi. Fırsat bul· 
dukça a~!d:ı alay eden. büyük aşkların 

ma,allarıryı . Leylayı, ve Mecnunu gülünç 
bulan mode:n kızlardan biri. Ağzında 

a;~•tan b:ıhsederken daima ayni cümleler 
do:a~r: "Uzun scae:er SC\'giliyi sadakat
le be•\liyen a~ıklan, yıll:ırca de\·am rden 
ha reti a!tlım almıyor. ne yapayım. Ben 
rn•1a:umın kızıyım. Mesafenin yok oldu· 
ğ::.ı bir a"ırda ya5ıyoruz. Benim ao:ktan 
a··la:i·ğım mın:ı şu:br: tn:an bu,jÜn a:ık 
clm1lr. e:te·i gün evlenm~lidir ... 

Be!1ire dü5ünceye dalmış, Neclarıın o:öy 
ledik'erine cevap vermemişti. Benzincinin 
kızı şımarık bir eda ile ötüp duruyordu: 

- Mademki Necdet seni ~eviyordu. Ne 
diye bugüne kadar bekledi. Allah insana 
dilini kafasındakini söylemek için vermiş 
tir. 

Neci! bir cevap bekliyormuş gibi sustu, 

fakat Behirenin hala dalgın durduğunu 
görünce: 

- Rahmetlik büyük annemin, dedi, da· 
ima tekrar ettiği bir darbımeseli vardı: 

"Kız kocaya \'ardıktan sonra talip çek 
olur.,Bilsen Behire bu söz ne kadar doğ. 
rudur. Bir çok erkekler vardır ki tamami· 
le lakayt kaldıkları, id~ta istihfafla du· 
dak büküp geçtikleri ' bir kızın ev1endiği· 
ni. yahut nişanlandığını haber alınca o· 
nunla alfil,:a:.lar olmağa baş'amış!ardır. 

Fakat bu a•Aka ask deği'dir. Sade "bu 
gilzellif:ri n;çin ilk o!ara1< buıam1dım. ,, 

his"inden ~"~ın m:p·a~ bir ihtira~ttr. O. 
nun içi., Behire .:en de Nec:.!::tin e'~mine 
falan p: !' kula1c ve:ıne. Varsın doktor 
bey a~k kaside!erini başkalarına okusun. 
sen nişanlı olduğunu unutmamağa mec· 
bursun .. 

Bu açık muaheze karşısında Behire kıp 
kırmızı oldu. NeclAnın bu sözleri onu 
yüzüne inen bir tokattan daha çok utan· • 
dırmı§tı. Bu basit mahalle kın, tahsili, 

- Necla hem mübalağa ediyor, heJ11 de 
biraz ileriye gidiyorsun. Necdetin sö)'lt" 
diklerini zevk alarak dinlemiş değil~ 
Maamafih bu sözleri hakiki bir aıruca ıle 
dinlesem de bir şey lAzımgelmez. Ni§'~· 
}anmak demek e\'lenmek demek değild•'' 
Nişanlı iken de istikbalimi düşünebilil: 
işime daha iyi gelen tarafı tercih edebi 
lirim. 

Bu defa şa~ırmak sırası Necl!ya geırnif 
ti: 

- Neler söylüyorsun Behire Allı!' 
a.kma, dedi. Bu sözleri benim yerirı# 
baş!rn~ı dinlese N•"!Cdeti seviyorsun sat1" 
ve Nihattan a)Tılmak istedilinin manası• 
nı çıkarır. 

Behire nihayet her şeyi itirafa~ 
olmuştu: ıs· 

- I~d gündür. yalnız bu meseleyi .d·rı 
§ünüyorum Necla .. lnsan istikbali ıÇI 
yeni bir ufuk açıldığı sırada "evvelce ~ 
rilmiş bir sözüm var ... diye gözleri ~ ... 
olarak yürümez. Şimdi hergünden <JaJ"' 

fazla kalbimin emirlerini dinlemeie ':! 
adetin hangi tarafta oldu~u _ ~-
mecburum. r 

(DevUDJ var) 



Hindiçini sularındaki 

Denizaltı faciası 
nasıl olmuş? Komik bir m·acera 

Föniksin , dahş sırasmda bir kayaya 
çarpmış olduğu sanılıyo 

Ne kadar kısa hatıralar, küçük 
şeyler, seyredilmiş facialar var 'ki 
genç ve bihaber dimağımızı ya -
vaş yavaş doldurarak bize hakika
tin çıplaklığını öğretirler. 

Beni dolaştığım yollarda m.!ş· 

gul eden serseri düşünceler dima. 
ğımı maziye çevirdiğim zaman, 
öyle unutulmuş, nef eli, acıklı 

\
0 ak'alar bulurum ki, ayağımın ö

ni:ude çalılar arasından kaçan ser
çeler gibi rüyanın önünde durma· 
dan kaçarlar. 

~?nerikannt denizaltı gei.msi Ska· ı 1932 senesi 7 temmuzunda Şerburg Bu sefer batan Föniks tahtelba. 
lln feci bir suretle batması, o. civarında Cap Levi'nin §İmalinde 
~ llıUte~kip İngiliz tahtelbahiri Te batmııttı. Fakat bu tahtelbahir su 

biri 1924 programına göre inşa e
dilmiştir. 39 santimlik bir tayyare 

!tın .facıası henUz unutulmadan üstünde manevra yaparken kazaya müdafaa topu ile, iki top ve 11 tor
~ı:lnl~ sula.rmda ~ransız tah:eı. uğradığı için gemideki 66 kişiden pil koğanile mücehhez bulunmaktay 
l'ı... Foni.k.sin. aynı akıbete ug - 49 u kurtulabihn~lerdi. dı. 
-"lllğı haberi bütün dünyada büyük 
il' teessur uyandırml§tır. 
~~nsız Hlndiçinisinde Cam • 
t h körfezi açıklannda kaybolan 
~İ'lnaız tahtelbahir! faciası hakkın. 
ltr.ilıeteler tafsilat vermektedir _ 

~ransız tahlelbahiri Fransanm 
~el sınif denizaltı gemilerinden 

l'di ve içinde 4 U subay olmak 
~ Uzere 63 kişi bulunmaktay-

lo ~eliket haberi Parise geldikten 
~lira, esasen biribirl peşine vuku-

telen tahtelbahir facialannm bil· 
~ ta!silatı henüz herkesin aklın. 
lid Olduğu için d\lyulan teessür pek 

det.U olmuştur. Bahriye nezare. 
~hı. ÖnUne halk birlkmiı,, birÇok 
\( tiyelilerin çoluk çocuklan ve 
~l'abalan kendi ailelerinin batan 
~bahirde olup olmadığını an -

16 
için deheet ve heyecan için

~ beklenılşler, nihayet bahriye ne. 
eu akşam Ustu aaat 8 de ıu rea. 

, tebliği neşrediyordu: · 

~rlnc.i ıımif deniz.altı gemU 
\ı ain akıbeti hakkında vahim 
" ite tnevcuttur. Şimdi HindiçinL 
hlıınette bulunan denizaltı ge· 

bl egzenıiz yapmak Uzere dUn aa 
Canı Ranh körfezi aı;:ıgvmda 

~ . 
~daldıktan sonra bir daha au 
b e çıkmamretrr. 

Bu yaz Burje gölünün sağ ta 
rafındaki bir Savoyar yolunda na
zarlarım mavi sular üstünde gü
neşin batmasiyle hasıl olan altın 

pullar üzerinde dolaşıyor, çocuk
h: ğumdanberi hoşuma giden bu 
güzellik bütün kalbimi dolduru • 
yGrdu. 

Yol tozlu ve kimsesizdi. Bir
denbire köy tarafından, sırtındaki 
yükün ağırhğiyle iki büklüm olan 
bir adam göründü ve bana doğru 
gelmeğe başladı. Yanına yakla§tı

ğım zaman. köylerde ucuz eşya 

ıatan seyyar bir ıatıcı olduğu:ıu 

a'lladım. Bu adam bana, 25 yaşım· 
c·ayken Arjantoyda yaptığım bir 
tesadüfü hatırlattı. 

O zamanlar hayatımın bütün 
zevki kürek çekmekti. Her akşam 
treniyle Arjantöye gider, orada 
beni bekliyen kotrama biner, do.~ 
!aşırdım .. Ay olduğu günler Pari: 
se yaya dönerdim. 

Mehtaplı bir geceydi, gene Pa· 
rise dönüyordum; önümde sırtı 

yüklü bir adam yava§ yavaş yürü· 
yordu. 
Adımlarmu arkla!}tınp yolcuyu 

g~tim. O arkamdan: 
- Akpmlar hayrolıun, efendi! 

diye seslendi. Cevap verdim: 
- Akşamlar hayrolsun arka • 

da!J ..• 
Devam etti: ~lthaı uzak earktakl deniz kuv

~ti Ve Hindlçlni ııulannda ça.. 
~enıııer, deniz tayyarelerinin 
iıı Yle elan devam etmekte o. 
~ 't'aftırmaalra ba.şlamıılardır. 
~ Ye nezareti vaziyet hakkında 

1939 ResimliHaf ta - Uzağa mı gidiyorsunuz. 
- Parise gidiyorum. 
- İyi yürüyorsunuz. Ben sır-

er alır almaz mUrettebatın al-
t-'tir.e nıalümat verecektir.,, 

\~icat bahriye nezaretine koean 're klınlerin gemide bulundu - r 
'1 dtlr ve akıbetleri hakkında ' 
~t Verilememiştir. Zira remi 

\.._ e_rıtnıize çıktığı sırada kimin 
ı.. "~ kaldığı, kimin gemide oldu. 

eıu değildi. Kaza akabinde kur 
~~arın bulunması ihtimali de 
t~· l3unlann da oradan reçen 
ıu:r tarafından kurtanlmı& ol-
f'~ a. hUkmedillyordu. 
~~ide Davis kurtarma lletleri 
~ cııttu. lngiliz tahlelbahiri Te

l..ı"erpooı limanında battığı za-
l'~ bu Aletle 4 kişi kurtulmuştu. 

lllka tahtelbahlri sabahleyin 
~en saat 9 da denize dalmıı. 
~ 'rtıldekl oksijen mikdan ise an 
~ •s saat devam edebilecek dere. 
e~dl 

~il 
~lldan dolayı yapılan araştır-

l'dan sonra 30 saat geçince bü
ı-6Utrı.ıuer tamıımiyle kırıldı. 
~ !\Uta Cam - Rahn körfezinin 

~'1\lz mili açığında denize dal_ 
tnersiz Hlndiçini UsaUnün 

e~ , 
kuwetıerile birllkte yapıl. 

Q ~Ydı. Filoda Föniksten başka 
~tallı gemisi daha vardı. Fa -
~~0nlksin battığı yerin tayin o
h~I denizin dalgalı oluaun

"e tahtelbahir izinin görUleme. 
~lldeıı ileri gelmiştir. 
~~l.ı :rnabafilindeki kanaate gö
tnızaıtmın daldığı zaman bir 
a~·a \ bıı Çarpmış olduğuna ve kaza-

( •admenin aebeb olduğuna 

::dllmektedlr. 
~iks denizaltı gemisi, Fransız 

U• ltı fılosunun 1500 tonluk en 
ıc g mllerinden biriydi. Fakat 
.,ı donanmasında bu suretle 
'I tahtelbahir faciuının bu i· 

1 t t<kil etmektedir. Birin • 
'· - .:? c! :nizaltı gemisidir ki 

Memleketimizin en güzel ve en 
haftalık gazetesidir 

de cheminee) 
h le cana! de la cheminee 
i la soupape 

3. t: the fumace for central 
heatinr (warm. water 
heating) 
a the water gauge 
b the thermometer 
c the fire _ box door (the 

feed door) 
d the stirrup for the ash-

pit door 
e the ash - pil door 
f the feed tap a.nd waste 

(or draw • off) tap 
g the regulating lever for 

lhe throttle valve (ins-
tead of a throttle valve 
there is oflen a smoke 
damper) 

a lhe smoke, or main, 
flue, leading inlo the 
chimney 

1 the valve 
3. A: der Zentralheizungskes. 

sel (Warmwasııerheizung) 
a der 'Vasserstandsmes -

ser 
b daa Thermometer 
c die Feuertür (FUlltUr) 
d der AschentUrbUgel 
e die Aschentür (Asch -

tur) 

f der FUU • und AblaB-
hahn 

us 

ucuz 
tımda fazla yük olduğu için hızlı 
gidemiyorum. 
Yürüyüşümü hafiflettim. Bu a

dam benimle neye konu!}tu, ırrtın-

IX 

g der Einstellhebel zur 
Drosselklappe (statt 
der Dr08selklappe finde1 
sich oft ein Rauchschie. 
ber) 

h der Fucluı (Abzugska-
nal nach dem 
stein) 

i du Ventil 

4. BODRUM MERDİl'ENt 

4. F: l'el5calier m, de la cave 
4. l: the cellar ata.ircase 
4. A: elle Kellertreppe 

5. :SEFESLtK 
penceresi) 

(bodnım 

a demir parmaklık 
5. F: le soupirail 

a les barreaux m. (le 
grillage) 

:S. 1: the cellar window 
a the screen of stanchL 

ons (the grating of lron 
hars) 

5. A: das Kellerfenster 
a du Gittcr (die Vergit

terung aus Eisenstii.
bcn) 

6. KOK KOMORO 
6. F: le cocke 
6. t: coke 
6. A: der Koks' 

da ne götürüyor? Karanlık dü. ye~~nde kaldım. 

şilnceler ve cinayetler beni kor- Girdiğimiz yer, kireÇie sıvan

kutmağa başladı. Biraz ıonr.ı, mış bir odaydı. Ortada bir masa, 
yolcunun sakin sesi bu endişeler. .:tnfında altı iskemle vardı. 
den beni uzaklaştırdı. Ben de ona - Karımı uyandırayım; ıarabı 
iOrdum: sonra getiririm 1 • 

- Siz uzağa mı gidiyorsunuz? Dedi ve bir kapıya yanaııp: 
- Hayır, Arniere.. ''Bluet, Bluet,, diye aeslenmeğc 

- Memleketiniz. orası mı?. cevap almadığı ıçın bağırmağa 

- Evet; seyyar satıcıyım; ora. başladı. Aksilik, içeriden bir ses 
da oturuyorum.. gelmiyordu. Ki!pıyı bıraktı, şarabı 

Biribirimize daha çok yaklaşın- gctirmeğe gitti .• 

ca, sordu: Odada yalnız kaldım., Biraz 
avaş gitmenizde bir ziyan sonra kadının tarafından sesler 

yok değil mi?. yükselmeğe b~ladı. Bir tuzağa 
- Neden soruyorsunuz?. ııiüştüğümden korkarken, kapı .. 
- Yollan ben gece hiç sev- nın kilidi çıtırdadı. Pencerenin 

mem. Sırtımda eşyalar da var •. kenarına doğru çekildim ve kendi 
Y c1lmz gitmek, çift gitmekten kendime: Haydi müdafaaya 1,, di-. 
tehlikelidir.. yerek: hazırlandım. Kapı aralandı., 
Korktuğunu ve doğru söyledi. Evvela bir el, sonra fötr ıapka 

ğini anladım: giymiş bir ba.ı yavaıça dııarıya 

- Neden bu kadar geç dönü- kaydı; şimdi kartımda tanımadı • 
yc-rsunuz? . ğım bir erkek bana bakıyordu. Kı 

Diye sordum. mıJdamama vakit kalmadan, bir • 
O, bu gece dönmeği düşün- den, ayakkabıları ve pantalonu e-

muyormuş. Satış fazla olduğu için linde, dışarı fırladı ve merdiven
dükkanına dönüp çeşitlerini ta. !erden kaybolup gitti, 
mamlayacakmış: Bir iskemleye oturdum. Mace· 

- Asnierde bir dükkanım var. ra komikleşiyordu. Nihayet satıcı 
Karım idare eder.. elinde prap şiıeleriyle geldi ve 

- Evli misiniz?. bana: 

- Evet, on beş aydanberi. İyi - Karım hali uyuyor mu? Kr-
bir kadın buldum. Beni bu gece mdöadığını işitmediniz mi diye 
görünce kimbilir ne kadar sevine- sordu. 

cek!. .Ya siz, siz ne yapıyorsu- - Hayır, hiç bir ıey duyma· 
nuz? dun. 

Ben de, Arjantöyde kotra ve Karısını tekrar çağırmaia baı-
ıandallarım olduğunu, her g-ün !adı: 

Ol)lazıla dolaştığımı anlatırken, - Bluetl. 
y~n gözle hakikaten bu adam bir Kadın cevap vermedi.. 
cani değil mi diye bakıyordum. - Görüyorsunuz; ya, benim bu 

Köyün ilk evleri görünmeğe gece bir arkadaşla gelip içtiğimi 
ba!}laymca: istemez. 

- İşte geldik .. Dük'kint köpe- - Uyandığına emin misiniz?. 
ğim bekler; orada yatmağa lü • - Evet, eminim.. 
zum yok.. :Pansiyonlar da pahalı- Şaraptan bir kadeh içtim ve 
d.r. Yolda beni fena düşünceler - kalktım.. Adam kızmağa başla· 

den kurtardığınız için liıtfen bi- dı. Belki zavallı kalbinde bir a
ze gelin .. İçelim 1.. ğırlık hissediyordu. Ayaklarını 

Dedi. Ben bu daveti reddettim. yere vurarak bir daha bağırdı • 

O: Yeni kalkmışa benzi yen bir ses: 
- Eğer benim gibi bir adamla - Eh, ne var?. 

içmek istemezseniz o başka! • Dedi. 
Deyince, kabul etmek mecburi- (LUtfen sayfayi ~drtıılz) 

PLA.NŞ 21. 22 

b the mea.sure 
18. A: der Milchmann 

a die Mllchkanne 
b das MaB 

19. StlDCO ARABASI (kö· 

pek arabaaı) 

,, 
19. F: la volture de laltier 

(une voiture a ehlen) 

19, 1: the ınllk cart (a ca.rt 
drawn by a dog) 

19, A: der Milchwagen (eln 
Hundegespann, 
wagen) 

Hunde • 

8 T a v a n ara•• (çatı ar•••> 
P"ı L e combıe. ••• combl•• ıe grenler l ı T•• 
Top • tory or • torey Aı Da• Dac hg• • c hoB 

1. TAVAN ARASI (!:atı 

araııı) 

1. ı·: le gre.nier 
1. 1: the loft 
ı. A: der Dachbodcn 

2. El. MERDİVENİ (b~a
mak) 

2. F: l'ec~elle (l'echelon m. 
ou le barreau) 

2. 1: the ladder 
2. A: die Sprol5senleitcr 

8. DAM KAPAGI 
S. F: la trappe 
s. t: the trap _ door 
8. A: die Falltür 

4 . OCAKÇI 
a ocak !'Upllrgetıl 
b c,:ah ıılipUrgMI 

e gelberi (rııpatula) 

d kurum ı:uvalı (torbası) 

e ocaktı tokm.!Jı 

4. F: le ramoneur 
a le herisson 
b le balai de bouleuı (ou 

de gedt) 
c le cureur (la racle 

[tte]) 

d le sac a auie 
o le maillet de ramone;ır 

4. 1: the chimney - sweep or 
ııweep 

a the chimney - ıweeper 

(a special brush willı a 
ball attachment) 

b the broom (a birch .. 
( 

broom) 
c the shoulder iron 
d the sack !or the soot 
e the (flexlble) flue 

brush 
4. A: der F.ssenkehrer 

( Schornstelnf eger, 
mlnfeger, "Feuerrllpel") 
• die Sonne ( etn ~ 

aus Rohr mit dem K~ 



10 H A B E R - Akşam Po-:;taSl 

Bir annenin kahra m1r BOGAZİÇtN!N EN HAV ADAR YERi OLAN .,,,,. 1 Anadolu Hisarınlla GOKSU DÖRT l<lRllEŞLER 1 
manca f edakarlığı 

Başın'tliiiı baynk bir sergazqt geçen 
8 aylık Olive ameliyattan soma 
başuctmda kendisini ~a1ztmnanca 
kurtaran annesik 1zlfitdnetle. Çocır 
ğun yuttuğu ı•e bo'fazına fa'kt~ıp 
kalmış çengel il1ferlin 1ontgcn~e a· 
lıiiiliış fotoir'dfı. 

- ~ -
, .. t -- • .. > .. • 

' 23 6 939 C le, 3 - Blmen Şen • HUzzam g;arJcl ' T ... 1 1 h t • • uma SUkünla g~çer ömrilm, 4 - HU~ ayya. e er e as a • 12,30 Program,12,3 5 Türk mllldğı tUrkU _;Ata blneslm geldi, 20,SO ırıı:. 
• - rtiı.{ 13,0(J .Me1nleRet saat ayarı, a. ,ı.,.. !d8i'C •· 

r::' "'f ... lı C' t B k d n mUZlğl v~rl<ek kUmc heyeti). ..ı.r 
ha"' eye ye'ı"ştı"retek C:. I; ı 2t~( V 3 L-. Y am an asın a ~aı:ıı ve metcorölöji lbabcrleri, 13,15 - den: Mesut Cemil, 1 _ Bi:ısteiılbtr 

,il l s 1 k I "iı1 u MUzlk (Karrııık program - 11.), peşrevi, 2 - Haşim bey • nestenfg~ ati 1 em af\ 19,00 Program, 10,0~ Mtiiik (Bir ke. ,arkı • Kaçma mecbunından, 8 - 6J!l 

Çen·~,.,1ft111• ı"g""'ne yutan man virtüozu • Pl.). 19,15 Türk mU. o:zct • BcsterlJ~ ~arkı - Ga)'fl U!l 
ı ~ ı:; zıgt tno,e 6b.i: !Mlı) • ®,oo lr1lıfiılc'kel bulm~ tetelli, 4 - Viyola lle ta~~ •• 

Esas l'·o. Yeri Kı_mıeti :'\'ev'i ~I filıa~ Ocrvwfü> • '•&. o!f ~t r<ıl ,ıı ha UT ı"' r'~ aaa~ ,, .. rı, ....,ans ve un: co o., • 5 _ Lemi • Hicaz '§arkı _ soru ~ 

çocuğunun hayatını 908 ~~~!~~cuk Yenigün soka. 563.- I~i:~n 18132 - 112j;ô ::~rı~~;~, ~e~ııı:ı:ıa;~:~;. 2;,20 ~:ı::~a~;~~~~.:o -;o~~:~.;::-! 
731 Fatih Muratpaşa Mah. 575.10 Bostan 953.50 1\12 15.02 ~ - Suphı Ziya • Hicaz onrkı • Anıl. litikıı hAlli .. elerll, 21,05 TemsJI,; 

kurlar~' 1 d · ~ 21 ın )•ar ile, a - ~Mim bey • Hicaz Haftahk posta kutusu (Ecnebi Sofu.ar Ca . eskı No. t fi 
~arkı • Her zahml clğersuzc, 4 - Udi de). 22,30 mUzJk (Oda mUcl~l • ı#o 

~·eni ::!4 ôemiı • Htcaz şarkı • Ne kUstun bl 
1 2a,oo Son ajans hnber~rl. zıraııttııl" 

Adresi ve izahatı yukarda yazılı ıgayrim~nktıHer ~in para ile ..:e 
<'';Ik arttırma usullle satılacaktır. 

~p -Oy:e, 5 - kemııbÇe, taksiinl, '<l ham tahvtlfit, kaml:'lyo nukllt 
' ,. ....... -rt • 

. - Hidı% JfB.tkı • ıtndfm ,yarin ~hçe. BD.81 (flya t), 23.20 :MUzik ( CDZD<" 
alne, 7 - Hicaz &BE semaisi, 8 - Halk Pl.), 23,55 _ 24 Yarınki proı;ra/!ı 
tUrklliıU _ SU.ı'mellmln gözlerine, 9 -

lhaıe 5-·7-939 çarşamba {tünü ~~aı nnd~dır. isteklilerin bildiri· 
len gün \'e saatte depoiito iıkç:lSI, nüfus tezkeresi ve üç kıt'a ve ikalık 
fotoğrafla ~ulfemiz emlak sen·isine gelmeleri (779) (4527) 

Halk tUrkUııü • lrala fincan koydum. 
10 - Halk tUrkililU • Menck§eler t'.l. 

tam tutam, 21,00 Konu;ıma 21,15 MU. 
~ik (Radyo <>rkestrası • Şef: Praeto_ 

r = 
0 

nusı, "1. - Cıaudlo Monteverdl • G. 
=======::::=::=E:==::::::=:'"'t::=:=::Z:==::::=:==:=:===......Q.J lir. Mallplero, DOrt Madrlgal, a) Allet;" 

zırfattmlmıştı. 

Çocuğu kucağında taştmakta o· 
lan anne Southamptona iner inmez 
derhal btı husuSi tayyareye atlaya
rak 25 <dakika sonra Londraya in· 
miŞtir. 

lner inmez de öir otomobille Lon· 
dranın meşhur l:ifiyi.ik Ormana cad· 
desindeki (hasta ÇOC\.ıklar hastane· 
i) ne yetişmistir. 
Doktorlar çocuğun iğneyi yuttuk· 

tan sonra gıda alamsdığm~ görünce 
telaş etmişler ve çoou'k hemen tont· 
lene Konarak iğnenin yeri teSbit e-

meşhurdu!". 

Hastanenin mü2e51n<Je çocuklam. 
ıuttuklan ve karınlarından çıkarıl· 
mış taşlar, fıooıklar, düğmeler, kih 
ritler, saç iğneleri ve demir parçala
n gibi •ilzlerce !§ey vardır. Yalnız 

böyle vakalar<ıa alınını~ 10,000 

röntgen lfotografı mevcuttur. 8 ay
lık Olivenin hA.aisesi de uzak bir 

ro, b) Lento _ Andante, <:) Lento, 
FWlebre, ç) Aflegro, 2 - Snbliı V, 
Dragol • DlverUssemeııt ru .. tJk, n), 
Noel, b) İ§uy1ık, c) Matem, c;) Do.ns, 
d) DllğUn :arkısı, •3 .::- Jolı. Stro.uss • 
(Sphange), Vala, 22,115 KonUfma, 22,30 
Müzik (Nqell blWk -- :Pi.), 23,00 &OD 

ajans haberleri, ziraat, hSham, talivl. 
!At kambfyo, • nuktit ti<lrsaaı (fiyat), 
23,20 Müzik (Cazbfınt) • Pi.), 23,5:1 
- 24 Yarınki prOğ'?am, 

yeraen getirilmiş olan yegliffi! vaka 24 - 6 - 939 Cumartesi 
değildir. ila>ooranıh bu çocuk 'has· 13,30 Program, l!,35 TUrk '.Muı:iğl, 
tanesine Hlooiçinide Rangohdan, ı "- !Acem aşıran 'Peşre.Jı, 2 - t:>edc 

ıt .)L• • Acem aşiran beste Yar mc;;ıamı 
Iraktan, .ııS\1eçten, cenuuı :Afrıka· hatira, 3 _ Nlkoğos : :Acem kilrdl 

? ' Cuma akşamı !Frağ ıraô~~. 

jilmiştir. 
LOndrada fevkalade bir süratleI isminde ve ~iindi m~hur olan he· tA.lman fotoğraf iı:?nenin ~~ 

ve gayet 'heyecan1ı bir şekilae 8 ay- nüz 8 aylık kız çooutıu sabahleyin ~zında 1akıhp !kalöJl:ttrıı ıgö ter
lık bir çocuğun hayatı kurtarılmış- eline .geçirdiği çengelli bir iğneyi ~ektıeydi. Halbuki !Hastanenin lôpe· 
tır. Hfü'.lise 'şu şekillle cereyan et· yutmuştur. Bunu gören annesi ço- ratörü o sırada çocoklat amlınC!a'n 
miştir: CUğun biraz sonra öleceğini anlaya· verilen bir ;ga:ra ifff>artide tbWunu· 

dan, ~ilan '3dasm&n \'e lrlatıda- ıarllı • sevdi göynum ey mi!lekslına 
dan da .getirİlmi_ş .ÇOOUk va'tıları <&eni, 4. - s. Kaynak • :Bayati §arla • 
varôır. !Her sliıede bir gam, 5 - Ha.ık tUrkU. 

atı • YUrUkte yaylQfntla, 6 - Hüzzam 

neşreailece'k olan Mczartıtı .,_. • 
hirli Kaval,, operasında ro1 -,.A 
caıdardan tenor !indric'k 'Sl~· 
Yabancı Radyolaril_,, 

Seçılmiş Parçala~~er 
EGE !f~Y'All'>IWSU 

OrkU • Akşam oldu yine baBtı ka_ 
ralar, 7 - HUzzam 5az lsetnal.sl, !1:4,00 

ffiMSll.L"ER'ı ıı.remıeket saat ayarı, .ııljans ve meteo. 

Jngilterenin Guernsney şehrinde rak beryatlara başlamış, fakat anne yordu. !.Derhal operatôfe telefdhla 
bir çiftlik sahibinin Olive le Gallez a~ile derhal.faaliyete .ge&erek. ç~u keyfiyet haber .veriimi~. 

'ııretıih IGencHur ~·c orka rolijl haberleri, lf,10 - 1~.80 Müzik 
taşları 23 fiuziNlh Cu. (Dadıs mUzlğl • Pi.). 18,30 'Program 
mn nk,amı Şehremini 18,35 Müzik (İ!elodner • Pi.), 18,45 

l'rooram Türl:iuc saati il· tfl' 
ırc öğTedetı sonral:i saat olaral: 1 

'tnlttlr: 
011.ER 'J,!\ 'RV ESENfO.!İ 

KOXSERVElll J' 

- Eve girdiğimi i§itmedin mi? 
- Hayır, uyuyorum. Beni ra· 

hat bırak .. 
- A~ kap17r .. 
- Yalnız kaldığın zaman •bi\ir-

ein ki gece eve arkad~ getirip iç· 
menden hiç hoşlanmam. 

Ben ..de 'ıkıyordum. Paru c-olu
r.u tuttuğum zaman dilşUndlim. 

Şimdi ben bu evae, dünyanın 
her tarafında, her gece binbir 
öekcr altında oynanan ebedi dra
mrn bir sahnesini seyretmiştim. 

"Guy de Maupasaaat" dan 

gelschlagapparat) 
lı der He.ndbcsen (ein 

Rutcnbcscn) 
c daa Scbaltereisen 

41 der RuSsack 

-e der Sto.Bbesen 

~. TAHTA MERDİYE..'\" 

a ~'U. ~lreğl 
b 'basamağl 

Ş, I•': l'escalier m, en bois 
n le limon (le montant) 

h la mnrchc 
S. t: t:ho stııircase (a 

den stairc:ı.-sc) 
tı thc string.board 
b the step 

woo-

ô. A : dic ':Prf'ppc 
trcppc) 

(cine Holz-

s die Wıınge 
b dle Stufe 

8. ÇAMAŞIIlUR 

a ccn.ı;cl 

b çrunnsır ipi 
O. F: le gr.cnier a .secher 

(grcnler _ ~cchoir) 
a Jc crochct 

b le cordeau (la 

b. linge 
8. ) : thc drying attk 

Ut 

corde) 

ttn.şirah bahçesinde: (ÇÖKÜŞ) lıiUZlk (KUçUlt or tostra • Şef: Necip ğunu kurtarmağa karar vermıştır. d .d · d·w· k f t' · d . . gar enpartı e gıy ıgı ıya e rnı e· 
Pro~: "Sihirli kn,·nl'' 

%nrt). t 
8. 

Bı:nun !Çın s~h.~n ~k erken ığiş't:irmef~ vakit bulamadan otomo· 
vaktı olduğunu düşunmuş ve çoru- bille hastaneye -yetisrrıiş ~e o laya· 

Mıırnt Sam il \·nryetesi. ~km), ı - FM.iıs I.;ehat • Eva ope_ 
9.5 Jliikrcş: "l\larlnm nutl 

(Puc\·ini). 
ğunu Guornsney ile Soüthan~ en fetie ameliyatha ey~"'ğimii~tir. 
limanı arasrfıôa hergl.in ·~ıcmCkte o- Ç,OCuga muva1fıikiyetle ameliyat 
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tlakikada katetmektedir. olarak hastane yatağında mışıl mı· 
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ha.mptona da .telefonle bildirilrni~ cuk hastanesi bu tıevi acele \1e teh· 
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Q· .. MOTOLA 
~~llllek ticarethanesi 
t~~hur ''Sehrolt,, marka 
~t~ 'klcr ve ''Leco,, maI"'ka 
Çor;auar ve "ZET., marka 
b Plar ve sairenin münte· 
~ lp ÇC§İtleri ile bayanlara 

ııua 
llıat en son moda levazı-
ti~ ;. getirttiğini ve rekabet· 
"il~ •atlarla satmakta oldu. 

11~Yın müşterilerine bil

dirir. 

b Cocuk Hekimı -~ r R 

l,~;. Ahmet Akkoyunlu t 
l>ıın • Tnlimhnne Pol:ıs ~o ı~ 

"-•t ı~ıordon monda her (.ltin ~ 
., den sonra. Telefon: •I'''~-

~ mt••wc 
)r t • mm 
~~ba~ecaettin Atasagun 

1 tı 17 ları 8.30 u kuıl::ıı: ul;ş:ııı .. 
b. IJ deıı sonrn l.:ilclı Tıı)):ırt 
'lııı 1" 1 rc 2; !'\o. 17 ıle lıoslnlnrıııı 

~rfcr. ( 1'rlr/(ın: 23!);,:ı ı 

~ -· 
~!lrfRFAITıivRi-
l'~1ı-cEN MOTEHASSISI 

'o1ta~§ıs1nda eski Klod Farer 
t- 3 ~o. 8 • 10. Öğleden son· 

ten ? ye kadar. 
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gibi başını ellefiyle tutarak 
1-alktı. 

Sc.nra, bir hiddet hamlesine 
benziyen bir tavırla: 

- Oh! dedi, dudaklarımı eli. 
n~ bir yakla~txrsam ! haydi Jil· 
her, haydi bunu istiyorum .. 

Ve kendi kendine itaat ederek 
içeriye girdi, salonun kaprsma 
yaklaştı, kapıyı Balsomonun 
yaptığı gibi, gürültü çıkarmadan 
açtr. 

F;ıkat kapı açılır açılmaz, 

artık kendisinden hiç bir şeyin 
ayırmadığı genç kızın karşısında 
bulunur bulunmaz yapacağı ha 
r:l:ctin ehemmiyetini anladı . 

O, JiJber, bir çiftlik ortal:çı
sm•n ve bir köylünün oğlu, bir 
J-ürmet dolayısiyle olsun gözle. 
r:ni knranlrğın derinliğinden, bu 
r.1ağrur genç kıza zorla kal<lır
r:ııya ce3aret eden mahcup deli· 
l:a~lr şimdi, eğer uyansa bakışı. 
n n yıldırımiyl: kendisini vura
cak olan bu uyuyan ihti~amın e
te3inin ucunu, parmağmın ucu. 
nu öpecekti. 

Bu düşünce ile zihnini d:ığı

tan, beynini alt üst eden sarhoş
luk bulutları dağıldı. Kapının 

kepının kenarına dayanarak dur 
du. Bacakları o kadar titriyordu 
iki düşeceğini zannetti. 

Andrenin uylCusu veya tefek· 
kUril • çUnkU Jilber genç kızm 
uykuda mı yahut derin bir te• 

~ 

fekkür içinde mi olduğunu he
nüz bilmiyordu - o kadar derin
di lri bir hareket bile yapmadı. 

Jilber kalbinin çırpıntıları

nı e!iy)e bastmnağa çalışarak 

k e n a r ı n a dayanarak dur
dı..; genç kız gene hiç krmılda
mııdı. 

Elinin üstüne hafifçe yaslana• 
rak duruşu, boynuna ve omuz -: 
larına dağılan uzun saçları ile 
o kadar güzeldi ki delikanlının 
duyduğu dehşetten uyuşan, fa· 
kat sönmiyen alev yeniden can
lcındr. 

Yeni bir baş dönmesine tu• 
tuldu. Bu aarhoşlatıcı bir cin
r.etti. Genç kıza temas eden bir 
~ey~ dokunmak, onun için ya
kıcı bir ihtiyaçtı. Kıza doğru bir 
adım daha attı . 

Korkuyla atılan adımlar altm
da döşeme çatırdadr. Bu çatırda
ma ile genç adamın alnında so
ğuk terler belirdi. Fakat Andre 
bu gürültüyü duymamıJa benzi
yo du. 

Jilbcr mmldandı: 
- Uyuyor 1 Oh! Saadet 1. U· 

yuyor .. 
Uç adım daha attıktan sonra 

yeniden durdu .. 
Onu bir şey korkutmuıa ben• 

ziyordu. Bu sönmek ilzere olan 
mumun son ıffklamıı aaça.Meıı 

çıkardığı sesti. 
Bundan bqh evin içinde ne 
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içinde salona hüzünlü bir hal 
veriyordu. 

Andre araıura birdenbire du
ruyor, akpm gördüğü adamın 

halini ve yemek &lrasında ve 
sonra hissettiklerini düıünerek 
gayri ihtiyari rlüşünüyor, dalı -
yordu. 

İşte böyle bir sı:rada bir tit· 
reme, gözlerine bir ağırlık, sinir 
lerine bir gevşeklik geldi. Ba
şını arkasına döndüremiyor, 
yerinden kımıldayamıyor, bu 
halden korkmakla beraber ken· 
dini bir türlü tesirinden kurta
ramıyordu. 

Piyanonun üzerinde, duvar
da asılı bulunan aynaya dikil
mi! olan gözleri bu aynanın 
içinde bir gölge gördü. Bu in
ikb genç kızı bütün biltün ür. 
küttü. Elleri piyanoda çalrşma
sını şaşırdı, bu gölgeyi görünce 
genç krz bütün vücuduyla titre· 
miye başladı. 

Aynada gördüğU gölge hiç 
seı ve aada çıkarrr:adan yavaş, 

yavaı Andreye yaklaşmış, hafif 
ııık altında görünen soluk yüzü, 
kadife ceketi ile garip misafir 
olduğu anla~ılmıştı. 

Andre misafirin yanına sokul
duğunu görünce arkasına dön. 
mek, bağırıp yardrm istemek 
l.atediyso de, misafir kollarmı ile
riye untarak gene lblr takım ga
lip i§aretler yaptıktan eonra 

genç kız hareketsiz kaldı, yalnız 
fcvkalSdc bir gayretle ''mösyö, 
mösyö, Allahaşkma ne istiyorsu· 
nuz !.,, diyebildi. 

Balsamo buna cevap verme. 
den gülümsedi. Bu gülümseme 
genç kızın görün.den kaçmadı. 

Andre, kalkmak, bağırmak 

için bir kere daha gayret etti. 
Fakat gene muvaffak olama

dı. Gözleri karşısındaki aynaya 
dikili olduğu halde mıhlı gibi 
olduğu yerde kaldı. Vücud?Jnu 
kaplayan gevşeklik, omuzların~ 

yüklenen ağırlık yüzünden ~ı

mıldayamadı bile ... 
Andre bu halden çok korktu. 
Çünkü bilmediği ve tanımadı· 

ğı biri olan bu adamrn tamamiie 
nüfuzu altında olduğunu anlı. 

yordu. 
Gene bağırmak \'e yardım is· 

temek için bir gayret s:ır

fetti, ağzım a~abiJdi. Fakat o 
anda Balsamo ellerini gen~ kı

zın başı üzerine uzattı ve ağzı~

dan bir tek kelime hile çıkmndı. 

Andre horcketsiz kalrr.ı . 
göğsünü dolduran hararet yar~
yavaş dimağını da kaplamı?ğ~ 

başlamıştı. Artık genç kızda nr. 
kuvvet, ne de irade kalnu\;, 
kendini bütün bütün kaybetmİ!i 
idi. Nihayet güzel başını dıl

ber omuzlan il%erinı büktU. 
Tam o arrada Balsamo, t1Cn· 

cere tarafından bafil tir gUrüL 
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H n z z Uz 
Şekerli, limonlu ve meyvalıOlup HASAN meyva özün.ün evıafma 

maliktir. Şampanya gibi lezzetli olup mide rahataızlıklanna ıifa. 

lıdır. 

1ŞTIHASIZUK. HAZDfSIZLIK - Şl.ŞK1NJ.ilK • RCLAXTI. 
Gt\Z • SAXCI - ;\fİDE BOZUKLUGU - nn~ - IlARSAii: ATA. 

IıETt. İ1'"JHBAZ • SIKIXTI - St~1H. 

Ve bütün mide ve barıtık rahatsızlıklarma kartı 

EYVA OZ 
kullanıntz 

n1ide için her yemekten ıon ... 1 • 2 tatlı kafığı yanın bardak ıu 

içinde ve müshil için her sabah veya gece yatarken aç karnına 1 • 2 

çorba kaşığı yanın bardak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN 

MEYV A öZU Avrupa ve bilhassa İngiliz meyva tuzlarmdan 

daha yÜk!!ek olduğu kat'iyetle sabittir, Buna rağmen Avrupa mey

"' özlerinden beı miıli daha ucuzdur. HASAN MEYV A öZO yalnız 

bir türlü olup tekerıizdir ve çok köpürür. 

Şişe 30 iki 
misli 50 Dört 

misli 80 kt. 
Türkkuşu lstanbul İspekterliğ i nden 

1 - Geçen sene ve bu sene Tür kkusuna yazılan üyelere kamp için 
vesika verileceğinden 26 haziran ak şamma kadar (Taşradakilerin mek 
tupla) müracaatları. 

2 - lmtihanlanm bitirenler derhal sevkedilecektir. (4506) 

70 JOZEF BALSAMO 

tü duydu. YilzUnU o tarafa çe
virdi. 

Pencerenin önünden bir erkek 
başının sür'atle çekildiğini gör
dü. Misafir, kendisini pencere • 
den gözetlediklerinden dolayı 

canı sıkılarak kaşlarını çattı, tu
hcıf şey! Genç kızın yüzünde · 
de ayni hal görüldü. O da kaş
larıra çattr. 

O zaman Balsamo, Andreye 
dönerek açık olan göz kapakla
rını parmaklarının ucuyla bir 
bç defa açıp kapayarak genç 
kıza: 

- Artık uyu! diye emretti. 
Andre bu tesird:n kurtulmak 

içh biraz daha gayret etti. Fa. 
kat Balsamo daha kat'i emrini 
tekrarladı: 

- Artık uyu, öyle istiyorum. 
dedi. 

Genç kız bu kat'i emre itaat 
ett i. Dirseğini piyanonun üze
rine k~yarak gayet derin bir uy
kuya daldı. 

Balsamo genç kızın uykuya 
el ~ldığını görerek geri geri çeki
lerek kapıyı açıp salondan çık· 

tı. Merdivenleri birer birer çıka
rak vdasına girdi. 

Sll:>nun kapısı kapanır ka
i '1:naz, pencerenin önünden 
<: ' ; i lmi~ olan ba~ tekrar orada 
c~ründü, bu Jilberin başıydı. 

-
-8-

CAZ.tBE 
Taverney şatosundaki mevkii 

aşağı olduğu için salonun dışın· 

da kalan Jilbeı• salonun içinde 
olanı biteni bütün gece gözü."t· 
den kaçırmamı1tı. 

Bütün yemek müddetince 
Balsamonun gülerek hareketler 
yaptığını görmüş, Andrenin <>
na karşı gösterdiği alakaya, 
baronun fevkalade iltifatına, 

Labrinin saygılı ihtimamına dik. 
kat etmişti. 

Sonra, sofradan kalkıldığı 

zaman pencere kapaklarını ka
payarnl: odasına giden Nikol ta
rafından görülmemek, daha doğ· 
rusu tecessüsünü yaparken ra. 
hatsız edilmemek için ağaçların 
arkasına saklanmıştı. 

Nik'JI hakikaten ~atoyu do
laşmış, fakat salondaki pencere 
kapaklarından birinin rezeleri 
yerinden oynadığı için kapaya
mıyarak açık bırakmıya mecbu:::
olmuştu. 

Jilber pencerenin kapanmadr. 
ğım iyi biJiyordu. Bunun ıçın 

hizmetçi ~ ız Nikol gittikten soıı 
ra tetkikler=nc devam edeceğine 
emin cıiarak yerinden ayrılma. 

mıştı. 

Tetkiklerine dedik. Bu kelime 
okuyucu için lıelki oldukça müp 
hem görünür. Jilber n~ gibi tet. 
kikler yapabilirdi?. Orada ye· 

A X BE R - Xliıam Potflln ..... 

Kııa l>ir müddet "RADYOLtN,, 
kullandıktan ıonra diılerinizi inci 
gibi parladıktan bqka mikropla
nn k&milen mahvolduğunu, za
rarlı ıalya ve ifrazatın kesildiğini, 
dit etlerindeki iltihaplann dur
duğunu ve nihayet ağzımzda latif 

bir rayiha b&ıladığını 

duyacakımız. 

Gayet Temiz 
G~yet Sıhhi 
Gayet Ucuz 

I 

1 

Her gün sabah, öğle ve akşam 
yemeklerinden sonra günde 

3 defa ditlerinizi Gripin kutularının üzerine resimde gördüğünüz tekilde & 
ma pullar ilave edilmi~r. 

RADYOLiN Fi 1 Her yerde ısrarla pullu kutular. isteyiniz 
- ve pulsuz kutulan şiddetle reddediniz. 

Ortaokulu 
Gedikli 

bitiren gençlerden 
Tayyareci allnacak 

1 - Genelkurmay başkanlığının tensiblerile Türkku~u Genel direk 
törlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan thava gedikli hazırlama 
yuvasına) orta okul merunlan alınacaktır. 

Müessesemizde birikmiş olan takriben (8300) adet .. 
telif cins müstamel boş çuval ile (5lo) adet bot tmı1811'1 
Temmuz. 1939 tarihine müsadif salı gilnU Mat H de 

2 - Hava gedikli hazırlama yuvasm:ı girmek istiyenlerde aranacak 
bellibaşlı sartlar aşağıda gösterilmiştir. 

A - TÜk olmak, anası ve babası Türk ,.e Türk soyundan olmak. 
B - Bek~ olmak ve yaşı en az 16, en çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa eh·eri~li olmak. 
D - Iyi hal sahibi bulunmak 
E - Ana ve babasının yoksa, velisinin rizasmı gösteren vazih ad· 

resli vesika göstermek. • 

F - Hava gedikli hazırlama yuvasını ve hava okullarım bitirdikten 
sonra hava birliklerinde 12 yıl hava gedikli er bas olarak vazife görmeği 
taahhüt etmek (bu taahhüt gedikli hazırlama yuvasına geldikten \'e 
hava sağlık heyetince yapılacak kati muayene iyi netice verdikten sonra 
masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapılacaktır.) 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarı aPllcfa 
gösterilmiş olan 7 liste muhteviyatl tıbbi ecza 'Ye malzeme 
pazartesi günii saat 15 den itibaren sıra ile 'Ye kapalı zarf 
karada idare binasında satın alınacaktır. Bu iee ıirmet 
muvakkat teminat öle kanunun tayin ettili vesikalın ve 

, 
3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ,.e 

tayyareci zamlannm miktarı ile diğer esas ve şartlar hakkında daha 
fazla malQmat almak istiyenler ortaokul, lise ve kültür direktörlükleri· 
ne, askerlik şubeleri başkanlıklarına, Türk Hava kurumu ile Türkku. 
şu şubelerine gönderilen matbu broşürleri görebilirler. 

ayni gtin saat L4 e kadar )<omisyon reisliiine_ verımıleri 
~rtnarneler parasız olarak Ankarada MaJ..,.ne daılreslnd~ 

darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden daiıtılacakbr •• ( 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. Lazımgc· 

len şartlan haiz olduğu görülen gençler temmuz ayı içinde Ankarada 
Türkku~una sevkedilecektir. 

1 No. 1ı liste muhteviyatı 

2 " " u 

3 ., ,, " 

4 " " " 
5 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek istiyen ortaokul 

mezunları kaydedilmek üzere Türk Hava kurumu şubelerine, Ankara· 
da Türkkuşu genel direktörlüğüne müracaat edilmelidir. (3845) 

5 ,, tt .. 

6 " " " 
7 ., ,. " 
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tittiği lialde Taverney ıatosunu 
bütün telerrüatma varrncıya ka. 
dar bilmiyor muydu? 

On sekiz senedir gördüğü şa· 
to sakinlerini bütün şekilleriyle 
tanımıyor muydu?. 

Şu halde bu gece Jilberin tet. 
kikten daha başka bir maksadı 

vardı. Yalnız gözctlemiyor. Ay
ni zamanda bekliyordu. 

Ni'!col salonda Andreyi bıra

kıp ağır ağır kapıları, pencere· 
teri kapadıktan sonra birini bek. 
liyormuş gibi koridorda biraz 
gezindi. 

Her tarafa gizli bir göz ata
rak ve Jilberin yaptığı ve şimdi
den sonra yapacağı gibi etrafı 

tetkik ederek çekilmiye karar 
verdi ve odasına gitti, 

Jilber, bildiğimiz gibi. bir a· 
ğacın gövdesine saklanmış ve 
yan eğilmiş, hareketsiz duru • 

• yor, göçlükle nefes alıyordu . 
Nikolün hareketlerini, jestle

rini gözden kaçırmamıştı. 

Nikol ortadan kaybolup ta 
tavan arası pencerelerinin ay· 
dınlandığmı görünce ayağmın 

ucuna basarak pencerenin önü. 
ne kadar geldi, karanlık içinde 
büzülerek bekledi. 

Niçin beklediğini de belki bil· 
meden kayıtsız bir tavırla piya
nosu öniinde oturan Andreyi 
1eyretmiye başladı. 

işte bu anda Jozef Balsamo, 
salona girdi. 

Jilber bunu görünce titredi. 
Ateşli bakışları hikayesini an4 

!attığımız sahnenin bu iki şahsi. 
yeti üzerinde toplandı. 

Balsamonun, mehareti dolayı
siyle Andreyi tebrik ettiğini, o
nun da mutad soğukluğiyle ona 
cevap verdiğini zannetti. 

Bir şeyler anladığını sandığı 

bu sahneden kat'iyen bir şey an· 
lamış değildi. Çünkü bu sahne. 
deki hakikat, yalnız sessizlikten 
ibaretti. 

Jilber bir şey işidememiş,yal· 
nız dudakların kımıldadığını, 

kolların hareket ettiğini gör
müştü. 

~le kadar iyi bir müdekkik o
lursa olsun her şeyin meydanda 
geçtiği bu sahnede bir esrar ol. 
cluğunu nasıl anlardı?. 

Balsamo gidince, Jilber tet· 
kik etmekten ziyade, lakayd clu
ruşiyle o kadar güzel olan And· 
reyi derin bir vecdle seyretmi
ye dcıldı. 

Fakat biraz sonra onun uyu
makta olduğunu hayretle gör
dü. Bu hareketsizliğin hakika
ten uykudan geldiğine emin ol. 
mak için bir kaç dakika daha ay· 
ni vaziyette kaldı. Sonra, buna 
iyice kani olunca bir sürü dü
şiincelerin hücumiyle başınm 

çatlamasından korkan bir adam 

Mubammm 
bedel . 
Lira 

24155 
20047 

913«1 
14297 
4448 
2114 

3937 

A GARA 
S AÇLAR 

ECZANESi 1 BEYOGW • ISTA/'I. 

Ankara caddesin 
kirahk dükkAn 


