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Türkiye ve Fransa sulh 
iş birliği için ittifak 

yolunda 
ettiler 

havzasında 
tehl.ikeler 

Güzel gözler müsa- 1 Akdeniz 
bakamızın. neticesi doğacak 
6408 okuyucumuzun reyini ( •ıt F T•• k• • b• 

kullandığı müsabakada ngı ere, ransa ve ur ıyeyı ır 
kazanan gözler şunlardır cephede ve yanyana görecektir 

lUrlncl: 386l rf!yle lH nwıaalı göz. 

ikinci: 2977 reyle 7 uumaralı göz. (Sahibi: ltln!;'ka P. R.) 

İtalyan • 
ajansının 

tefsiri 
. 

ganp 

Fransa 
Hatayı terketmektı ltalyan 
isteklerine mukav11nete 

hazırlanmıf 

B.aşvekil 
Anlaşmalarm herhangi 

bir devlet aleyhine 
olmadığım 1ebaruz ettirdi 

Ü~üocii: 2609 reyle 2 numaralr söz. (S.hlbl: Ji'lrnıağa 12fi) Dıin :A11karMa mılapnaımı im z~sı merasjmfoacn bir görıinıiş . . · 
r 

Ankara, 23 (A.A.) -Hata· 
yın Türkiyeye ilhakına müte· 
dair mukavele ve merbutatı bu
giih saat 13.30 da Hariciye Ve· 
kaleti kiitüphane salonunda Ha· 
riciye Vekili B. Saracoğlu ile 
Fransız büyük elçisi B. Masigli 
arasında merasimle iım:a edil
miştir: 

Satye · binası: ineselesi . 

:suçlul.~rdan Atıf · .Lüle
• • 

Hariciye Vekaleti umumi ka
tibi B. Numan Menemencioğlu 

(Devamı 10 ımwda) 

(Sahôbl:Eml,~· .. N.\'.) burga.zdan · _·getirjld.; '°Pi~~~M~EMA 

A dligede istiCvajı ediliiJOr B~;~:?~~:~~~;~~ ... 
Bebincl 1284 r~yle 111 numaralı göz. (Sahihi: Tnl•sim St•niyc) 

ı Y f Z• o.. • b k d d 11 Selahattin Pınar 
1 usu ıya mş ve eş ar a aşı un Kom•n~;~,~~d~ı~~KYAY 
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hiir ;İi;ii,~İİİİİ~ia;-;:,~ 
~"::"'1111~~~~~~~~~~~!!!~~~~~~~~~~~ dürii Yusuf Ziya Öniş, umum ci müdiirü Malik Kevkep hakla· ÇERÇEVE 

Reisicu m hu;:- Sovyetlere Alman yadan müdür muavinlerinden Tahir Devamı 4 üncüJe ----M ·1114 -. 
k d. Kevkep ile Hamdi Emin Çap, 

1 nön Ü re 1 şayiaları tekzip hukuk müsaviri avukat İsmail Bugünkü sayımız hançere 
ediliyor Jsa Caniş. -katibi umumi SaClun 

Denizbayramını Aloskova, 24 (A. A.) - 750 mil- Galip Savcı, yapı ve binalar 41 <6 
şereflendirecek yon marklık bir kredi teklif etmek servisi şefi mühendis Neşet Ka-

l üzere bir Alman iktısadi heyetinin sımgil, meclisi idare reisi Ziya 
h' Temmuzda yapılacak büyük de. vakında Moskovaya gelece<:ine da. T s f d 
··ı~ b 1 ki h tl .J " aner, aza Şahin giray, Sedat ay a IJ 
<I ayramı hazır 1 arı arare e ir verilen haberleri Alman mahfe!- , ~"anı etmektedir. Oral, reassürans avukatı Akif 

b eniz bayramının Barbaros bay-
~iyJe birleııtirilmesi i!!i, bu sene 
ı: aittin müsaadesizliği yüzünden, 
"rf kalmıştır. 

ti llu iki bayram ayrı ayn tes'id e
llecektir. 

~ l>t'niz bayramını hazırlıyan he. 
ı:t, P.eisicümhur İnönüyü, bayram 
Şenliklerine davet edecektir. Rei
lıcunı.hunın merasimi Savarona ya 
1 

ile takip etmesi muhtemeldir. 

Balıkesirde · 
üç idam 

Yazısı 4 üncüde 

ı_er_i_t_e_kzı_'_b _e_tm_e_k_t_cd_i_rı_er_. ____ Ödu··ı, 

Tcıı:kif edilenlerden (soldan itibaren) J"usttf Ziya CJtıiş, '/smail 1sa Caniş, Tahir Kevktb t'e :4.tıkoradaıı 
ihzaren getirilmekte olan llamdi E11tin Çnp 

Filim k~linıe arabı·a, .filan liltinr.", acemre, yahut nımca dl~ e hlr 

nw.,eh: yoktur. Mesele, 111ulıtaç olduğonıuı kelimeleri nerede bulıır

ssk hemen tıeniııı C) ip üzerinine nıilli hanı;er~ damga mı 'ura bilmek. 

te. Almanl'anm nlınaıH'a oluşu biiyledir. ıaten hangi batı dili, kafa
.. ını rumcayla liitince~·t• cınıirtnıcdi~ \ "ok <'ğer eskiden )apıldığı gibi, 

dilimlzt• yabancı dil a-:ılan111 IJiilüo kanunları 'e ıtı<ıllarilf' tatbik eder-

"ek lisanıınıı o Iİ!)aouı stimiirge"i olur. 

Dilimize benliğini kaıamlırdıı.. Kabul etmeli) iz ld birtal>ını mef

humlar 'e t!>hlahlar bakımından ziiğiirdfü. Muhhı!; olduğumuz un • 

... url:ırı, mesela rra.n ızra gibi, içimlzı· fazlll<'a ı;irmi~ bir dilden a) -
nile almak fikrine a .. ıa yana.,aınayız. ı·akat başka bir ~.are Yar: l'-h· 

l:ıh aileleri ılaima belliba .. ıı bir edata ba~lı olduğlJna göre bu ailelcr

'1en kendi :kendisine clilimlze ~irmi~ kelime olup olmadığını ara tır. 

m.\lıyız. \'aNa ,.;eriye kalanları da, tıan~errnıizde ll)&nılırdıiı hıtilııı.. 
~oluyla hemen kabullenml!.liyiı. Mest•la fransızu {lt;me) ,.e (ic) ,.. 

datlarile bilt•n iki büyiik ıl'tılah ramilya ... ı 'ar. Onların sesi n kendi 
imlimızla misal \ert'lim: .Jeo~rati, l\lekaoizm. ikisi ıhı llilimiu glr
mi, tir. Mekanizma w <'Oğraf) a olarak. l\llsaller ~oğaltılabilir. Ro

matizma, ıııa.nyetlzına, toı><>ğratya, ctnoğrafya H saire. 
tstt': milli hançerenln \'erdiği iki ip ucn. Ueme'k ki (izrn) esilt 

hiten bütiin rraD>il1.C'a ıstılubları lİ1.ma) !'lbillf' \'e (1) Sf'Slle blfonleri de 

() a) ıııestle dtlbnl-ı'" ~ekeblnrb. Röylece müef!Tred mefhumlar se,rlslft. 
dl'n '<' diinyalar ka.du zenh'iıı bir ıstılah alemi kazanacak, ka1..anılık
larınıı1.1 da toııraklarınm, kadar Tiirkle~tirmi5 olacağı14 

'l\'ecip 'f?azıl KI -41\.CREI\ 
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Bugünkü b:ışmaknle.ler hemen müş· 1'AN 
r ken Hatay 7.ııfcrinden hnhset· Akn Gündiiz ~Öl le vazı} or: 

ıwktedirler. "Sc\gıli llatnyq ge\·miş olsun di· 
Uııhudan :ıldı8ımız lıiılasaları ve ) elim nı bin türlü zorluklar içinden 

parçaları oku)ucularımız için bu su. sıyrılıp kendini bizim gibi bir örnek 
tunda topluyoruz: devlet etme~e muvaffak olan Frnnsa

yı tebrik edelim. 
V.-tKIT Bu mesut vesile ile bir defa daha 
liakkı Süha Gezgin yazısııun baş· Ü) ll'mesi bizden: 

Jığın:ı Hatay zaferi hdını vermiştir. Anlaşma, emniyet ''e sulh kindP 
Haln)ın bizden, uzuu znman b!itün )3famnyı isliyen milletleri Eğer im 
lınklnrımızn rağmen nasıl uzak kal· ideııllerinizde samimi iseniz, haydi 

b·ız"ım cepbe-.•el Hala"'ln anavntana kavu•ma .. nı mum" kün kılan anlaşmanın Aniora-dığını. onun için nasıl ve nasıl bir " .; ~ -v ... 
du~ uşla c:ılıştığımızı anlattıktan son· Yenih:ışt:ın kapıların eşiklerine -------
ı 11 şöyle söylüyor: yaklaşmak istiycn kan ve ateş selini 

"Biz, Auupada en )ı:üçük vesileler· ancak bu kuv\'el, insanlık ve birlik 
ır ikide bir şahlanan ve her kalkJ. barajı gcr~sin grr.iyc püskiirlebilir. 
sınıln iri bir lokma ile beslenen Cer- Bu lınrnJıla yerı olnııyacaklnra ne 
ıııeıı iştihasını örnek tutmadık. Hnk· yazık!.,, 
kın zaferini, knnlı bir kılıç znrcrin· 
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;~ı~~n~~nküno=l~red~~~ /K~~~mcılmzalı yazıdan da şu sa Kömür havzasmda s·ıv·ıı barem proj·es·ın'ın Küçük şiıelerde 
~~0,:~i~',0(!~~~~:1 başka ilah olmadığı· tır.~~r;tı~lı~~;·;;, maziye karıştı. Ar. Sağhk teşkilat. Rakı 

Jlili~or, ve bu kadar tehlikesiz bir tık lngillerc ile olduğu gibi Fransa ld k 1 h t b 'ı r•ı n o 'ı m u• • za keres 'ı lnhı"sar.lar bunları hun·keıi ka1ıraman1ık saymıyorduk. ue de aramızda halli zaruri hiçbir Zongu a ame e as a-
soğukkanıııııımız, sabrımız biraz pürüz kalmamıştır. Artık dünya sul· h • • k d 

da hu erkek tarafımızdan ileri geli. lnınü ve Akdcniıin emniyetini tehdit an8Slnln a rOSU • , • tedrİClft PİJISldlft 
) ordu: Kılıç kabzasından snpanıı, eden tehlike karşısınd~ yekdiğerimi· hazırlandı 1 km a 1 e d ı I d 1 kaldır,ıaıl'ııık pergel ve f'ırçn)a sarılan ellerimi ze yaslanarak kudreUı ve muzaffer ~'f't 
2111 de, l üreklcriruizin de bu yaradı- süngünlerimizi gösterebiliriz. Zonguldak kömür havzasında te inhisarlar idaresi rakının satı~ 

tıs m:ızhııriyetinden, şu kubbe altın· Hnla),n ne güzel tecellisidir ~i ti· şekkül eden sağlık komisyonu hav· Denı·zyolları bütçesı· de Mecıı·sı·n dUnku.. at17.ar.JtHmalkakıniçibnuyf~aıml·aıeqispl>iirtorlerlu aljçki~~ da şüpheye diişecek bir tek adam na vatana kavuşurken hcr:ıberındc b-t- mıntakalannda sürat· ,.. 
" - k ·11 t" k h b" zanın u un ~oktur büyuk Tur mı e ıne ·a rnmnn ır . . ,.ı,ilat ·a ıl 

Bekl~ılik ... ÇOnkü erse~ bugünün dost, medeni ve demokrat milletle· le kuvveth bır sıh?i t.e~ ~ p : • ı· da mu••zakere ve kabul olundu tedarik etmek~ müJlriillta .uir&JDI 
gclecc~ini biliyorduk. Bu bekleyişin rin en derin insanı hislerle ~urduk. masına ~a~r ~emıı§ ve derhal hare iÇ 1maın Si için küçük flit rakılar pıyuadall 
zaferi, yalnn Hataya r.Jten, a· lan su~ cephes.ine de yeni hır tesa- kete geçilmittir. . Ankara 23 (Huawd) - BllyUk suretle mukabele · ettifiııi illve yavq yavq kal~. 
nanın evl&dına ~va ~ \:la nüt vesılesl ıettrlyor. tık olarak 1.onguldakta yem ku· · u · d Deni ollan ve etti: tik olarak 16 kurup satılan rakl-
ibaret değilse de bugün kutluladıAı. Mesut ~alay! Saadetini .yalnız .. ana- rulan amele hastanesi için bir bev· :: Me~ d sın ~nin y: bütçesi - Tmenni ederim, Çetinkaya.- lar p1"yasadan kaldınlmqtır. Sıra. i• 
mız ntan bayramı; aynı zamanda vatan değıl, bütün m~denı!et du~y~- . .. bir bakterivolog, an ı a.res . . . ..ıı:JW 
hakkın da bir ufer bayramıdır. Si- !n paylaşmaktadır. Mıll~ bun>:emızın liye ~u~ssısı, . . . ~ . müzakere veks.bul edilını~ır. ~ nm pençesine di1f. le 21 ve 29 luk daha sonra da ~-
) aset tarihinin asırJan'ilantieri inkAr bir parçası olmaktan mutevellıt ~.i~e- Kandillı ~le hastanesı ıçın bır o.. münasebetle söz alan müstakıl Hakkı Kılıçoğlu (Mqı) ı halka şigeler satıştan çıkarılacaktır. 
elliği, kalp para ıaydıjJı bak, Türkün te.nahi ~ıymelin s~lh d~vasına buyük peratör, ~lik~ Kozlu, ~ut~: grup reis vekili Ali Rana Tarhan bu gibi teşekküllerde hiBSe veril. Bu vaziyet litrelik şi!)elere ka~ 
elınde somaltından bir ırecer akca hızmetınle tetevvu~ ettı. Çamlı, Kilıınlı lnaizı, Kıreçlık dıs bütçe encUmeninden bir temen. mesi işine temas etmiı ve buna detam edecektir. Buna mukabil di• 
oldu. Hatuı kılıçla alsaydık, eskiyi Ve sen~ ey eb~dı~e~ıerer· :etr.~f ve. panserleri için biret doktor, bir ~ nide bulunmll§ ve ezcUınle demiş. mUmasil işlerde halka meydan ğer az ispirtolu ı..trilerin fıyatlatl 
t k d h k bi vap ış ol ren Ataturk, mılletının ır a ı e ya Kandili" Kilim1i . ..,_ L-lr 
e rar an •i a . r. feY -ı" m : 1 ürelhnde müsterih uyu; zacıbaşı, Kelik, ı ve ı tir ki: bırakmak, yer bırakmak ve uı. ucuılatılacak ve bunların daha Ulil" mıy:ıcaklık. Onpn ıcın bugun kendı· ra anmış Y a• • • • b. 7.on· · bank · · k. · f dal _-ır 
.• ı 1.,1 ., ff b" •11 ti dejerli lı,alefin lnönü, uArunda cır- dispanserlen ıçın ırer eczacı, "- Encümen, Denız ve onun kıpf ım anı verınenm ay ı o. •>ı-lerde satılma• temin edil~ mıı;4~ I" ,..ere muza er ır mı e b .. ilk b. • • • b" 

0 
• tah cağı · t 1 • ti :1 ':#"' 

alkışlıyoruz. pıodılın Hatay davasını uy ır guldak hastanesi ıçın ır eczacı, - yerine kaim olan dairelenn • la na ııare ey emıt r. f 
kudretle hane muvaffak olmuştur.,, caklar dahilinde vazife görmek üze· sisa.t ve kadroları arasında bir Tekrar kürsüye gelen Ali Çe • ır. rtınal' 

CUMHURiYET. • •

1 
• re beş sıhhat memuru ve 7.ongul· mukayese yapmış olacaktır. Bu tinkaya, ticareti bahriye- itine idare 40 derecelik rakı çıka .

1 Yuouı Nadi: "ffıtlay ımavalano Beledıye vergı erı dak hastanesinde çalıpak üzere mukayesenin neticesini bildirmek hükCımetin vermekte oldqğu e . hususundaki hazırlıklannı bitirJlll 
kutlu olsun,, baflıklı yazısında, güç dört hemtire alınmasına karar veril lfıtfunda bulunmalarını rica ede. hemmiyeti anlatmış, . mektebin ~e imalata başlamı§tır. ~'~-~~ 
ve ~cç bile olsa, müzakere yoluyla Muhtelif taksit "tti rim. yeniden UnrJm edilm•Lne, çalı • bir aya kadar piyasaya~~ 
bir bakkıp teslim e4llaıen netietsi ld mı r. bakteriyolop 300 " sbMa mu.. tlidıfım · flbrikanm; l8lahl lbrm Ut. 
olarak anavJl•Pf iıtU.ak eltili~ tör- zamanlarına ayrı 1 Operatöre 350, 1ara 225 ~ ~~ mmına(~) bu geld. V• ~ lı vv.ll4r lllSleleaile e 
mekle sevinçli balundulumtız Hatay . l bulda beledi ·e va· mütehassısa 275 doktor harriri Sırrı Day ıgını, a -
hakkırıda, şlflldiff kadar geçen Ht . Belediye, stan . Y • e 275 liraya kadar, eczaabapya 130, ltyilıaya bağlı olarak takdim edi. sulı bir ıure~ meflNl olduju. 
haları kısaca anlaltıktart sonra hak- ndatını ~ ~ayesıle beledıy eczacılara 100 sıhhat memurlarına len kadroda Denizbankta mevcut nu beyan etıp.iftir. 
kın yerine Jlelirihneıi hldisenin vergi ve resıınlerının tam~ tah- 60 h m~relere 7o er lira maa§ olan kadroya nisbetle 200 bin li. Ali Rana Tarhan, Trabzon li. 
Fransız • Tiirk .dostlulunun müsbet sili için tertibat almış ve yem tabak ~ve . e ra.lık bir tasarruf mevcut oldu. manı inşaatmm ne safhada oldu. 
bir sahada ılbakkuku keyfiyeüle gc- kuk cetvelleri tamamen tanzim e- verılecekt~ • " . ha zamızd • .. 

1 
i ve bu hususta iza.. ğunu sormll§, Nafıa Vekili Oe _ 

rek Türkiye, serek Fransa için iki . . . . ·ı · ti Bu gekılde komür v a gunu soy em ş . . 
katlı bir muvaffakiyetin tecelllsine dildığind~ !aalıyete .. geçı ~§ r;r memleketin en mükemmel ve kuv· hat vermiştir. . .. neral Alı ~~t Cebesoy, ıu ıza • 
"dun ün sahne olduluna bu katmer- Bu suretle bına vergısı, tanzıfat v tı• hh" teşk.lAt kurularak en a. Hikmet Bayur ('Ma.nısa), kür. batı vermı§tir: 

.. . . . . · · g· ve ı sı ı ı '" · tn ·1· kred" · de h t• li muvaffakiyetten 'dolayı her iki ta. gısı ve tenvınye resmı, arazı ver ı. . sah da 1 şa maden i~i- sUye gelerek demiştir kı: - gı ız ııın n eye ı 
ı arın yekdiğerini tebrik etse yeri ol· si, yol parası tahsilAtınm bu mali ğır. 1! ı:~ . ~ 1 

nk <tkmdan _ İki mUeaseae a.rasmda 200 vekilece bu işe bir miktar ayni. 
duğunu söyliyere.k HAve ediyor: sene içinde büyük bir intizam dahi· le~ırun 51 a en 1 e ço y bin lira kadar bir tasarnıf var. mqtır. Bu işin halli i~ln lngilte. 

. "H:ıt:ıyın kendı kucaAına gelmesi· linde alınmasına çalışılacaktır. Be- alakadar olunacaktır. dediler· De izbank banka mua - reden mütehassıs cetbediyerus. 
nı :ınn,·atana kullularken bıı mesut . . . . · ' ll . ·· · ta b 1 --'-br 
J(Üniimilzde, her vatanı mesele gibi lediye nyaseti tahsılAtın ıntız~~ Marmarad"' iki motör melesi yapmıyor mu ıdi, ~~a. • Buna gdore lopa . ·&IJ1 baan-- . 
Hatay davasıni:la dahi en büyük e· muhafaza için taksit zamanlan ıçın a om bu yüzden temin ettığı ka.r Jun an sonra sıvı rem pr~· 
hemmiyeti vermif olan Ebedi şer de tahsilltın yapılması ve bir tak· çarpıştı punu karşılamıyor mu idi? Bu ta. jesinin müzakeresine devam ed~l-
Atatürkün hatırasını taziz etmeyi va· sltten diierine geçilmesi usulünü . M da l 1 1arnıf hakiki midir, yoksa arta. di. Geççn toplantıda bütçe enciı.. 
zıre bilır, ve Ebedi Şefin ruhunu ıa. azetmiştir Bu suretle mükellef de Evvelkı gece a~ara. kmra 

1 
cak olan banka muamelesinin menine muhtelif takrirlerle birlik· 

dedcce~inde şüphe olm!yan .sont par- :ıkışmada~ vergisini verebilecektir. adası açıklarında l?ır denız ;zası dunnasife bir zarar mı hasıl ol. te iade edilmit bulunan ikinci mu-
1,ak ~etıııcedDenktdolaRyıfMlkıllsl Şedf smh~ı B" g·s· d'·rt taksı"tte temmuz olmuş, bandmna dunanma Alaı on m1,lftur? Bu husus~ izahat rica vakkat maddenin encümende aldr 
nonu e o or e ay am u· ına ver ı ı o ....._r tonluk Koca ere ve açay . . . . 

kümetini ve büyük nıllletlmlzrtetirik l"'' t-r·nisani ve kAnunusani ay· ~ . l bul eı· ken ece edıyorum. (Ruun Kaplanm otur ğı yenı tekti ve bu husulta encU-
ey w, _. ı motörlerı stan a 1 ır g ğu k~AA ıt 1 ) · h 1 dı"' bat k ederiz.,. 1 nda tanzifat ve tenviriye ~ı d Be du ~en mm ı ar · menın aıır a .ı mu a o un. 

••• an ~~~ ' . . A karanlığında çarpışmı,...ar ır. re. Münakallt Vekili Ali Çetin - muıtur. Encümen bu maddeye ıu 
Peyami Safa Hataya kavuımamız r~ı ıkı taksıtte eyl(il ve. kanun~ ket k~~~ar .m~:ı~ui~en az ev~ kaya, Hikmet Bayurun sualine esaılan ilave etmit bulunuy01'du: 

uzerine föyle yazıyor: sanı aylan sonunda, arazı vergısı vel bınbırlernı gormü~er ve ~ cevap vererek yeni teşkili.tın tam ı _ Kanunun neıri tarihinde 
"~i.mdi ~kdenizi~ !.a~kı~~a, bir e· iki taksitte temmuz ve kimı~~evvel nm zayiatsız atlatılmasını temın e· bir kadro halinde vaziyeti tanzim hulunduldan vuifedt 3 Hllr.dtn 

lımızı lngı~tereye, oburunu dA~·dFra~- ayları sonunda, yol parası ıkı tak· debilmişlerdir. Müsademe hakkın· eyledifipi ifade ederek ilAve et. fula olanların bir yukarı derıce· 
'iava vermış bulunuyoruz. .. enız . . · el lan 

1 
haber l t 

kı) ısında Türk seddi lskendenına sitte hazıran ~e teşrınıevv ay (!a faza . a ınamamış ır. miştir: . ye geçirilmeleri. 
kadar uzanıyor. Bu körfeıin yanın. sonunda tahsıl olunacaktır. - Denizbankm dokuz •Ylık bır 2 _ Ucretlilerin yeni dtrectle-
dn Türk · Fransız - lnıiliz ~oslluiu· Tahsil aylan zarfında borcunu Bir haftada 51 kaçakçı bayatı vardır. Dokuz ay zarfında rinin teabiti için yapılacak hesap· 
nun deltası var v~ üç devletı~ yakın bizzat belediye tahsil şubelerine gi· k 1 d banka muamelesi denilecek esas. \ardan son aylarda ah~n acele 
sarktakl a~k~rtb •. slıyatfst. ve ıkUsadl diJ bdemiyenler hakkında tahsili ya 1 lft 1 lı bir §eY yapmamı§tır ve yedi zamlara kartılıyacak formül olarak 
nıf'nfaatltrını ır eş rıyor. · . b.k. G b"r hafta içinde gümrük b uk 8 8 5 f ·zı almıııtır · 

Dost Fransayı sellmhyalım. Ba,111 emval kanunu hükürnlerı tat ı ıne .ıeçen 1 • • uç • • • aı .e para . · encüınen 1 Klnunu~i l 939 tan. 
da ale\" dehayla Millt Sefile Türk mil· geçilecektir. muhafaıa ~itı: Sunye h~~- au ~yı ~tz:ata ıcap ~ıkçe V~- hini esas tutQıuı v' ücretlilerin 
lttinin hu en büyük gününü kutlula. Beled" ede bu sene gösterilecek dunda: Kırkbır kaçakçı, Y~l~ m~ ıstemııtır, T&biatile ğır bır yeni dereceleri teıbit ol~nurken 
}alım ,.e Hatayı bairımıza basarken ıy ·~ tahsilat miktarının altı kilo gUmrük qçak malı ıle ıkı muameleye namz.et buluıımll§tur. bu tarihte almakta oldukları ücre. 
. ıun ilk ve ebedi hamisi Atatürk a· i.a~.ret sayesı e . d bin yirmi altı defter cııara kağıdı, Onun için yaptığı banka muame. tı"n hesaba esas tutulması. 
1 ... k ·ı · · "ok artacağı kanaatı var ır. . . . . . kt ı ını ua e sı mıycn ve gevşemıyen 11 -0- iki silah, yirmi yedi mermı, yırım lesi diye eB&Sh bır ~y yo ur. , 

3 
_ Halen ücretle müıtahdem 

bir minnetle analım.,, ·ı ık k il d sekiz Türle lirası, kırk kaçakçı hay· Süleyman Sırn lçoz (Yozgat~, bulunan mütekaitlerin ücret müd· 

0 U a r a vanı, bir müddet evvel yaptığı bır detlerinin hesabında tekaUtten ev-Elek trik ve lzmirde= Sekiz suçlu. em altı kilo Trabzon seyahatinde yanında velki hizmetlerinin nu•ra itibare Mezuniyet imtihanları sekiz yüz dört gram UYU§turucu tüccar bir arkadaıı bulunduğunu alınmama11. 
Tramvay ·ıdareleri bugün ba,hyor madde. . töyliyerek Deniz~ vapurların. 4 -Tayin ve aıurakabtlıri hü· 

.. . ed "lk Trakyada: iki suçlu, kırk kesım da bu tüccara gösterilen mtlşkU. kftmete ait bulunan melstıp mual-
Beled·ıyeye dev"ır On gunden'beri devam en ı h yvanı, 14tı anlattı ve bu tüccarın vapur. lı"mlınm' "n "'u mualll..uktı , ... ır. 

okul mezuniyet imtiha.nlan bu • aE ..ıı--=..:-..a-. kara sulanmııda Q bulunan banka mUfettifine ıu ., -· 
1• Q "ıne bu sabah gUn tamamlanacaktır. nk okul ge ~~. . dikleri müddeti" de intibak hü· 
Y ıoıflarmdan alman neticeler avlanan bet yabancı ile otUf üç ~ kUmlerinin tatbilanda heaaba ka-

baş landı :1u.01ara.k beş temmuzdan son- ça. ~·üç balıkçı sandal•• aeçtm· Tonton amca tı1ma11. 
Bele_diye, el~trik,. ~vay ve ra belli olacaktır. Buna sebep te mıştır. , •••• m 5 - Encümen projeyı ayn bir 

tunel ıdarelennı devır 13ıne bu sa· ikmal imtihanlarının beş teınmu. 
bahtan itibaren fiilen ba§lamı§tır. za kadar yapılmasıdır. Lise ve 
Bu idarelerin belediyeye geçeceğini orta okulla.nn sözlü imtihanları 
duyan birçok kimseler i3 için bele- da tamamlanmıştır. 
dıye reisine müracaat etmeğe ba§la· nk okullarda imtihanlardan 

·~ardır. Halbuki bu idarelerin na 80nra yapılması tekarriir eden ilk 
f 'ekaleti tarafından evvelce ha· okul sergileri 26 hazirandan iti. 
ıırl· rınıı bir kadroları vardır. Şim· haren açılacaktır. Sergiler bir 

avnen ba kadro kalacak ve yeni hafta devam edecek, herkes ge. 
mt'~ur alırumyacaktır. zip görebilecektir. 

Belediye reisi 
Lutf i Kırdar 

Bu sabah Şifli, F atib ve 
Adalarda tetkikat yapb 

Sonra Yalovayı gitti 
Vali ve belediye retai L6tfi 1lıt" 

dar, bu aabah lltll ve Fatih tarSf
laruıda ~ni yapduak yollar )la)
kmda tetkikat yapmıt ve .ara bt" 
ledlyeye gelerek öğleye kadar ~ 
da meggul olmuıtur. 

Vali öğle tıserl adaya ppdl, 1llt 
mlldclet iatirahat ve burua m1J1atr 
lif iflerilll de tetkik ettikten _,., 
Y alovaya hareket etm!ttlr. 

lzmlrdı enkaz İrasmdı 
buluna1t kısa 

bmir 23 (A.A.) - Bıılvar ~ 
atı için yıkılJn binalarµı enk8'I 
kaldırılırken kantar karakolu ci~· 
nnda bulunan büyük 1'asa bugiiıt 
bir heyet • hUltlfUl1da ~ 
ı,·inde altmıt altı altın lira ile bd5 
mücevherat ve muhtelif kıymette 
muhtelif devletlere ~t e&tıam ve tab 
viller çıkmı§tır. Mücevherat arasııı· 
da elmas küpe, tek ta§lı. ~s _ _Y! 
7.J.lt ile esiri zamanlara aıt usrnawı 
ve e.:nebl ~n, liynet altınl:; 
da vardır. Kasa sahibinin ki.al 
duju tesbit olunamamıetır. 

madde oıar.k mUtekaitlırin Utr•r 
1i bir vaıifıye ıhamalın ha)iJl4t 
bunlara en çok tek-1\ttlijkleri"' 

mesnet olan memuriyet Yeye rU'
be dereceleri maqma tekaMU ,_ 
den ücretin verebileceğini -~ 
etmittir. 

EllCÜlllenin teklif ettill ___.. 
kat ikinci madde ayntn 1ra1>ul ,..a 
di\dikttn 10nra muvakkat lttbl' 
qıadde dt ıörütüldiL _ 

Müteakiben projenin ıerlyt 111 
}Jn maddeleri ııra ile 18rl\tUlnlU~ 
ve ıivil ~re.. projeıb\in bifincl 
müzakeresi bu ıuretle ikınal edil-
miştir. 

Mccli•, Pazartc:ai ıu.ıü toı,J"' 
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Romanya Hariciye Nazırı M. 
Gafenko, memleketi ile Yugoslav. 
ya arasındaki dostluk bağlarının 

kuvvetinden son günlerde bir çok 
defa bahsetti. 

Diğer taraftan, Fransız Harici
ye nazırı M. Georges Bonnet de 

Hatay gesen gün kabine toplantısında 

H \TA 
.. . . .

1 
'h k d' Yugoslavyanın kral naibi prens 

Y Turkıye ye ı tı a · c ı· . . . . Fol, Hıtlerı son zıyarctı esnasın-
Yor .•. Hatay ana\atana ka· d h' b. hh"d · · 1 

"'ll)or ... ltıraf cdevim ki bu _öz· a ıç ır taa u e gırmemı~ 0 
• 

ba • duğunu söyledi. 
na bir tuhaf geliyor, sc\'incim 

r..ı En salahiyetli ağızlardan işit ti. 
, '\IC bir hayret duyuyorum. Ha· 

ğimiz bu sözler, Belgrad hükü-
> 1n bizde olmaması fikrine, hiç· 
• -r. metinin vaziyeti hakkında öteden-

!. 1 Urk, bir an bile alışamamıştı. "\~• beri beslediğimiz 'kanaati kuvvet· 
• "<llt}'a'nın evlerinde, çarşbımla . . it lendırmış bulunuyor. 

-<r Çe konuşulan, mekteplerinde Belgrad hükfımeti. Mihver 
Çe okunan, gazeteleri t i.ırkçc çı- devletlerinin bir tahrik addede· 

l ~· .Yanıbaşımızda olan bir ~ehrin bilecekleri herhangi bir hareket-
• k~Yenin ecza mdan olmama ı,ne ten sakınmakla beraber, Balkan 
ıtvırn~ ıA B · ı· ·a· 
11 • • • mese a ursa nm, 'l.On) müttefiklerinin ve Garp dostları 
' Erzurum'un Türkiye"den ay· nın menfaatlerini haleldar edecek 

ltıa .' gibı garip, kafanın alamıya· herhangi bir vaziyet almağı da 
in hır d' "!\. • b' A tak· . 'jey 1. nC zaman ır n kabul etmiyor. 
1 ıle konu.sak. onun Türkiye Nitekim Prens Polün Roma ve 

~":Uriycti ~·atanda~1 sa}:ıl?1aması Berlin sey,ahatieri bu iki memle· 
adece bır hak ızlık gıbı de de· ket icin müsbet bir netice verme . 

· bır ·b· ·· .. d B' ~ de ?) un gı .ı go~nu.y~r u. ır miştir. Yugoslavya kendi kaderine 

dık Macar an'.ınesi arasında cer:· 
yan ediyor. 

Birinciler, maksatlarına vasıl 1 

t-lmak için Alman ittifakına hiçbir 
şeyi feda etmekten çekinmiyecek· 
!erdir. Bereket versin henüz mem 
leketin çok büyük bir ekseriyetini 
tcş'kil eden diğerleri ise, bilakis, 
Alman dostluğuna sadıktır, fakat 
körükörüne değil ve memleketle-, 
rinin istiklalini her şeyin üstünde 
tutarak .. 

ihtilafın bilhassa hissedildiği 

biı mesele varsa o da Lehistanla 
Almanya arasında Danzig mesele. 
si çıktıktan sonra Macar - Leh 
münasebatında görülen ihtilaftır. 

Almanlar, Macar ve Leh dostla· 
rın arasını açmak için son zaman
larda ellerinden gelen herşeyi 

yaptılar. Bir an için, bunda mu. 
vaffak olacakları zannedildi. Bu· 
dapeştenin resmi gazetesi "Pester 
Lloyd,. Almanca saysında zehir· 
Jeyic:i, neşriyata girişmişti. Fakat 
sonu gelmedi. 

Alman • Leh ihtilafı karşısında 
Macaristanın vaziyeti nedir. diye 
Macar dostlarıma sordum. Hep. '.lıa, ıkı kardeşı~ mısafırlık oyna• hakim bulunuyor. 

~·nı andıran bır hal. Bunun de- ,.. ~~ * si Lehistanla Macaristan arasında 
ına ı·mka kt Gen çok u bir ihtilafın mevzubahis bile ol· ·an yo u. ' e · Orta Avrupadaki hadiselerin · 

~. Ürdu, sinirlendiğimiz günler cereyanı bakımın.dan Budap-eşte mıyacağı cevabını verdiler. 

O hükiımetinin vaziyeti Belgrad hil- - Fakat, dedim. Almanya ile 
0~ Unun de\Çoffi cdemiyeceğıni klımetinin vaziyetinden daha az Lehistan harp ederse sizin alaca· 

1ııız biz s<>ylcmi}orduk, herkes mühim değildir. ğınız vziyet ne olacak?. 

}'o.rdu. Sadece gördüğunü si.iyle· Macaristandaki son mebus se· - Hissiyatımız bizi her ne ka-

····················································································•• ıı: ••······· 

Hemşehrilik milliyetinin sonu 
Yazan: M. DALKILIÇ 

Y J~Xl Cı·nıl~ c!lt•r Jiıı.ııuııu 14 t!'nmıuzdan itiharl'n tatbik 

ınr.\ kiinr geçi~ or. Bu kaıımula (her ne ':'Ckilıle olur ... a ol

"llll mırıtaka'i mnl,~:ul ;:;ıiclrn \Cya uman tn5ıyıın <'emi)ctl<'rc 

ıııii..,aadP <'dilmez) linyılilt• ':-İmdiye kadar nıcmlckctimiı.in hrmt•n 

her tanırındıı. (1 nrndrnizlill'r, .r\ydmlılnr, E:~elih•r) gibi i ... iınler 

altında kurulrııu~ ceıııiyctlt•r llı.ğ' olunmnktndırlar. 

Hu me..,f'lt•yi, f'ğı•r :rnnılmıyor"nk, o tarihlerde htanbulcla ıu•5-

rf'dilmekte olan hir ;.:az<'lede ilk ıll'fa ııek eski, feodal 

zihniyetlerıh·n kalma bir ~arabet olarak hiı ortnrıı atmış \e bu 

tr.,ckkiillrrin hc..,Jediği ıhı,v~ııların ıararmı ı:ldılctlc i~nrct etmiıı

tiJ,, Bir iki ... rn« :.on rn lıir kıuıunla me .. rlc•nin hallcılilb.ini bundan 

dolayı en ılrrin bir ııırmnut1İ)«'tlf't J,ar.,ılanıak 'azi:. et inde:. iz, 

J."ilhakilm. ,\nadohıclu ":th'ian ynptığımıı ınül\C•rrcr "'<') uhatlı·r. 

del.i mii~ahcdt•lerlt• .\ •nıpaclaki '<'~ alıall<"rimiz<lc .;iirdü
j:.ümiiz 'uiy('I. nrn,ındaki teıat, o ·ıamun bizi bu nol;ta. iiı.crinılc 

ch<•mmi~ etle ılurmnihı ..,e, ketmisti. 
A' ruııa mrııılckı•tlerinılc bu ne' i crıııl~ ellere te ... aıllH ı'tıııcmi-:. 

tik 

Aııadolucla)·:.a lıaliı bir "chirliııin di~<'r şehirli)·i hiı.znt pratik 

hayatın içinde hrr itib:ırlıı. k<•ndindr-n farklı ıulllc•ttlğlni llfl bir ~c

kildt• ı.;iirerek hayrt'tte knlmı':'tık. 

İ~i biraz kurralayınca bu nınlll\lli rrıııi) C"tl<'ıfo a) ııi gayr ile 

lıu kahil dıı) ~ııları hr. lt>diğint· 'iı.,ıl ohnamak im bil <l<'j;ildi. 

Halhuki bu nr\ I clu)·gıılar tfı lll'r ~r.hriıı mii ... takiI olduğu ılr

reb<') lik de\ irkrinden kalma ôlii hir zihni) f'lin pek ~uurlu olmak. 
..,ızııı hir nc\i dr\nnıındnıı bnslrn hir -:r.)· t1t·~Udi. 

,\lilli.yrt duygu ... u tıorezzi l,afıul etmez bir biitiinliik ıluy~usu 

j..,tilzam <'ıler. nu~i.inkii milli) rt. unla) ı-:ımla ~rhir yoktur, bühin 

bir Yatan ,·ardır. lft•ın..,c•ri )·oktur, \atancla~ 'ardır. 

llf'r ::-l'hirll itin t1iğt>r bir ~t·hirli rle a) ni derece mukaddestir. 

Zira ıııulmıldt>., olmak için Türk olmak l•fıl idir. 

Cf'miyet. te ... ekJ,iillcriııe, içtimai hirlik 'e biit iiıılüğümüziiıı 

betonıa.,nıa .. ı için ~iddetlt• ihtiyurımı:r. olıluğu a::-ikiırılır. J-'akat 

) <'l•ııarr. milliye! dun~u ... 111111 tecezzi)<' ıı~rat:ıral• cemilt'i lf'.'şck

külleriııe ru.la. 

Ynlnız Cunıhuri~ et rt'jiınic.lir l.:i biii ün rejimlerin farkında oL 

maılıj{ı 'r. l•endi k<'nılbinc bu nsırlara kadar aknhilmb olan bu : 

~eri H iilıniis :r.ihnlyct izlerini d(' bir haınlr.de ortadan ~llııiirmii~ i 
buhınu) or. ll<'ın~r.rilik milli) l'!i )·erine :.·ekıınrt> Tıirk cemiyetinin 1 
'atnnda~lı~ı hn '.fiirkii bir a..,lan ya1ımağa kfi fi ~elreek ınuciı.cli 

çrlil,; ..,unıdur. 
............ :· ................................................................................... i 

a 

Düşündüğüm gibi: -- --
Kitabı okuduktan sonr 
hakkında yazı yaz~cal 

münekkitlere 
ihtiyacımız var 

Yazan: SUAD DERV 
Kendime ait mevzularda kal 

oynatmağı ve okuyucularımı k 
dimle meşgul etmeği bir kiısta 

lık bilirim. Eğer mesele sade 
bana ait bir iş olsaydı, buna süt 
numda temas etmeği düşünmc

dim bile ... Fakat maalesef, aşn• 
da mevzuu bahsedeceğim şey y 
nız benim derdim değil, bütü. 
Türk muharrirlerinin derdi old 
ğu için bu mesele hakkında kon 
şu yorum. 

Bundan altı seııe evvel kale 
aldığım, dört sene evvel de b 
) evmi gazetede neşrettiğim 

romanım kitap şeklinde çıktı. 

Belki de okurlar ümidiyle l 
kitaptan bir kaç tanesini mesk 
trışlarıma yolladım. Meslekta~la 

rım bu kitabı okudular mı, yol: 
yapraklarını açmadan bir taraf 
atıp bıraktılar mı haberim yok. i 
lerinde yalnız birisi. kendisin 
karşı büyük saygı ve takdir besl 
diğim üstad Turhan Tan Lfı~fcıı 

bu yazım hakkında, (Tan) gazc 
tesindeki kitap tenkidleri ı::iıtu 

nunda uzunca bir yazı yazmı~l:a 
Ustadın eserim hakkında bir ya . 
yzması beni ne kadar miit-: 
hassis ve minnettar ettiyse. bu c 

seri okumadan hakkında bir ~ey 
ler yazmış olması da beni o kncla 

kırdı ve meyus etti. 
Üstadın bu eseri okpmadığın:, 

mevzuunu yanlış hülasa edişindc.·n 
anladım .. 

Kitabımın mevzuu hüiasa ola 
:-ak şudur: Seza isminde genç vr 

dul bir kadın kendisiyle ev lence·· 

1 tiyen, zorla gözlerini yum. c:;imi hem memlekette kont Tclekı dar Lehlerden yana sevkediyor. 

1 a Çalışmıyan her insan • hangi hükümctine karşı mevcut bulunan sa da mümkün olduğu kadar bita
.etten ve hangi siyac;i kanaatte kuvvetli cereyam, hem de müfıit raf kalmıya çalışacağız. Ancak 

a ol~un • bizim Hatay üzerin· sağ partilerin, bilhassa Hitler ta- iki taraftan biri bizim hakkımızda 
1 hakkımızı teslim ediyordu. Bir ıaftarı "oklu haç,, partisinin tehli. düşmanca bir harekette bulundu· 

• kh~nsız gazetelerinin birinde keli bir şekilde inkişafını göster· ğun takdirde bitaraflığı terkede-

yor. 

Macaristan, harpten evvel mu • 
kaddcs imparatorluğa dahil olan 
eski arazilerini tekrar elde etmek-

davet edildiği ·halde, bir gümrük ğini ümit ettiği bir evli erke'kl 
birliği ve as'keri ittifak imzalamak sevişmektedir. Fakat bu büy:.i': 
ta tereddüt etmesindeki sebebi sevgi ayni mukabeleyi görmüyor· 
anlamak kabildir. Erkek onu bir mUddet için se\. arıkatür çıkmıştı: hayvanat dı. Bu suretle, Mcaristanda iki ce- riz. 

1nde, hem kuşa. hem kapla· reyan arasında müthiş bir müca
~ kertenkeleye benzediği için dele açılmış bulunuyor ve daha 
~·t "eye benzcmiycn garip. efsa· buoünden hükumet müzaffer bir 

Demek oluyor ki Almanya Ma. 
c<ıristanı henüz tamamiyle kazan
mış değildir. Hatta bilakis, Al • 

B d 1.· "dd 1 "V"l miştir. Fakat ne karısını, ne cocu. 
1 ·· 'd' · d · b . . F un an uır mu et evve o - v • e umı ını aıma eslemıştır. a· ı . . . gunu terketmek arzusunda rlc 

kıscher Beobaehter,, gazetesı bır ~· . . . . .. 
h · · t' k' ıı... d M gıldır. Bunun ıcın Sezanın l:u 

•ı b' . . b 

de ır ~a~·\ a
1

n; onu c;eyrc~c.n ıkı şı:kilde bunlara karşı çarpışmıya manya, o daima hatalı hareketleri 
~ n hırı: • 1 kendcrun ~ancağı ba§lamı~tır. ile, Lehistanla ihtilaf haline düs
d;c lı! ... diyor (Ça doit ctre le .a~1· Macaristanda'ki bu dahili kav. tüğü gündenberi Macaristanda 
~la~ Alexandrctte.) Fransız ıçın galan hatırlatışımız, bunların ha- mevkiini kaybetmiş bulunuyor. 

kat bugün Almanya bu toprakla
rı kendi askerlerini yerleştirmiş 

bulunuyor ve bu askerler her 
gün biraz daha takviye ediliyor. 

arıta neşretmış ır ı, ·uun a a. .. ~ • . . . 
· y 

1 
d .. 

1 
çuk oglu Mehmedın bır mıras mc· 

carıstan - ugos avya a oy e - . . . . 
Al d "t f'k' sc1esını halletmesını bahane ede. 

manyanın ostu ve mu te ı ı .. .. , . 
l k .. t .

1 
k d' rek Sezaya odunç bır para verıp o ara gos erı me te ır. 

Y k d 1 d kl 1 
.. Avrupaya yollamış·ve bu suretle Bu suretle, Alman tazyiki 

tıı l, l'>kenderun Sancağı ~ dere- rici :;iyasete de tesir etmeleri ih- Esasen Macar efkarı umumiye. 
.. ana<;ı anla~ılmaz sözlerdı. l lal. timali bulunmasındandır. Haki- sini yalnız Lehistan meselesi meş· 

Leh ve Macar ovalarına doğru 

şiddetleniyor, demektir. 

u ar a an a ı arımız a go- . . .• 
.. 

1
.. 'k. Al 

1 1 
başından savmıştır. Sevgılısındcn 

ru uyor ı. man arın arzu arı ~ 

·1 h k'k d b" "k b. ayrılmaktan duydugu azapla csa· 

' biz Antakya, l<;kendcl'.UJl, Ila· katle mücadele Pancermanizm ile gul etmiyor. Slovakyanın uğradr 
ı C!c:yınce kendi toprağımızı an· mukaddes imparatorluk fikrine sa ğı akibetten Macarlar da korku
l' oıu~ oruz. 

Bu şerait dahilinde Macarista. 
nın bliyük komşusu Almanya ile, 

ı e a ı at arasın a uyu ır . 
f k S S ba 

• sen bunalmış bır halde bulunan 
ar var. - erge a ttıer .. .. • . 

''L T 'b d N • Sezanın kuçuk oglu Mehmedm a rı une es atıons,. 
hastalanması ve ölümü romanın 

~ltrkı"e komşularının hep:,İ ile i· 
~ınıneğc, hep~inin saadeti11i \'<' 

~nı gönülden teınennirc azmet 
r memlekettir. Kim ·enin top· 

ır.<la · · ı · · &ozu yoktur. Nıyet erının 
·ı ()ldu'runu i bat için, bazı hak. 
\lzerınde fazla ı rar etmekten 

. Çekınmie;tir. Fakat Hatay mc-
ı . 

. nde ı~ar etmemek kabil de· 
· ".\ntak' a'nın, lskcnderun'un 

~a arı, Tü;kıye cumhuriyetinin 
~ t.daşlarmdaıı farklı sayılabilir, 
I~ ·:le bizden ıwrı va~amaları ka· 
11ır • • • 

1
" dc~k. açıkça yalan öyle-

-.. uutun dün~·a ile \'C kendi kcn. 
·zı J 

, e alay etmiş olurduk. 1 latay 
il}'\ i üzerinde ısrar etmemek 

tarafımızdan hüsnu • niyet, 
arnaha değil, mi kinlik gö::ıter· 
Olurdu. Bunu da kabul etme· 

lıa~k. tabii idi. 
la~ !n bizden a} rı sayılmasına 
.trk bıran tahammül edemedi. 
~ 'ın ana\•atana ka\ uşacağı gü· 
;\ıaştırmak için mütemadıycn 

• '· l'ürk milletınc• bıraktığı ma· 
~ı:ı\a iyçtin başında, öz toprağı· 

1 
Parçasını, bize yabancı ol· 

~~n kurtannak emri geliyordu. 

t:ı·~ın ~erine getirilmesi için Jfı· 
"rd n her ~e} i hazırladı. Sulhu 
~ ı; bu mc elenin tamaınil<' 

1: ı:ulhu km,etlendirecck bir 
t~e hallcdilmc">i büyük ruhunu 

li e "'ldetmiı:tir. t • 
ıJaay ana vatana ka,·u~tu ... I la· 

·ı. ra kavuc;m·oruz. lia\'ır: On. 
'<.:.tı • • • • 

,.. hıc;bir zaman ayrılmamıştık. 
:uc::ılım Beraberdik, gene be 

~ r~~· On dokuz \'Jl içinde onların 
•ı h • 

~. er azabı, her ıkıntıyı, en 
• 1 hı•C'deri bu memleketin her 

er Turk ke-ıdi etinde duydu. 
.\'ımıllah AT AÇ 

Seyrüsefer memurlarının 
konforu 

G .\Zl:1'1·;u:ımt:~ biri, htanbulıla

kl "''')'rii..,efcr i:-arrl memurlarını 

:ı a1111 ~u·ııAıntl:rn korıınmuk için dörtJol a-

~ızlıuııın hir('r '"m"'l.n· J.onulm:ı.,ıııı i...tc

mh. nu i ... le nliılrnlı zt'\ at ba::-ııula madeni 
hir ta~ıa ı-.aatlerl'e ;:;ıine)iıı altında kalma. 
11111 ne <l<'nıck olıluğnnu hilnıi_yor olmalı ki 

biçare i,,arrt nwmu rlarıııın 'at.i) etimle hiç 

bir dcjl.işiklil• olmadı di) t' tekrar ::ıikilyct· 

inde buluııu)·or. 

l'cki ama ~azın hu mcınurca~ızların 

ha;:.ları ii-.tiinıll' s{'nı,iyı? konuldu, sıcaktan 

lmrtulıhılar, diyelim. 

I'cl,i, lil~lll ·: 

1\ı.,ın da diirtyol ai;ı.darma ınan~all:ır 
ını ko~maıı·n •• 

Kocasını zehirliyen bir kadın 

1 ST.\~llUL ağırcrza ınahl.:crne ... indo 

hir zrhirli~·('rf'k iılıliırmc d:l\'a,ına 

haşlandı. Uir ı,adrn olan suçlunun iilrn ko-

rn..,1111 ırlılrleıli~i ihbar e<lilmi~. 

~imdi bu kadının km•asını nn ... ıl zehir· 

lrıııi':' oldıı~ıı lct kil, olunuyor. Oemrk an. 

i .. tnnlıulda siitten, yoğurttnıı, <'I ten, 

ııastırınnıları, :.uruktan, 1,1) maılan, lınt!İl 

rn ... ulycdt•ıı 'l.f'hirlcııildlğlni iı:lliıı hayretler 

içinılr. kalısoru:r.. 

nu kaılıııra~ız ko<'J\"1111 lıeniiz nnla-:ı. 

Jnmı) an hlr >:el\i lı.lr. Zf'hlrlt•mi .... 

'J'ııl1Br: hluııhulıln kııılınlar ılıı ırhirli 

olnın..,ııı? !. 

iftihar ederiz ! 

Ç Oltı\U fahrikntiirl.-rlle .\lmnn)ntlan 

gr.tiril<'n ,\iman çorah ıniitrlı11..,~1'"'1 

nra..,ında bir Jm\ ~adır ~iıli) or. 

Faknt bu nhıı 'f'rm<· ara..,ındn ~u ~a

rih rilH•t nnla~ılını;, buhıııu) or: )l<'ğer btı· 

~ün diinyımııı "" 
memlı•kctinıi1.cle 

rulur',' 

in re k:ıdııı !,'ornhları 

Bu ':llın)·iiıııizılı• iftihar r.dil<'crk bir 

..,<'r dı-itil mi~. Bu hir 'tt'Y d<'i;,ril: Hatta o 
knılar inı•e.,inl yııpma~n. ınU\ affak nlnıu.,ıız 

ld. ha<"aldorını i11·frbilnwk lı:ln ha) anları. 

11111: Jıartadn ıi-.t ü"!" ;ndi ('omb [.;İ) nır.~ e 

nwrbur olu) or : .. Jrtilrn r ı•clr.riz ?., 

Silivrinin imarı 

Y ot.rını.,\l:iı.ı~ ııw ... Jıur Sili\ rl 
ka ... aha,ınnı imar pliınıııı, ı;ol• ı:il· 

kür, hir 'fiirk miınL\n .rn ıınıı . ı··a l•at gali

ha l~te hu srhrhılr.n t•k .. iklik 'ar. 

Zira ~ilh riııiıı ~·eni planı hakkımla u 

Kaınnııı orta ... ııııla 20 mel n•lik n ... raıt 

caride açılı)or. J)ı·niz l•rn:ırı yr":lllil< salın

ım Jıiıkiıınrt dnlrrlı•ri heıı hlr :. <>rılc toıılıı. 

~ or. Çift~i 'e amelr. m:ıhallelrrl 'ilcuda gt•· 
tiri ti) or •.. 

J•'alrnt bo;ı·ll fabr:lkalnrırırıı ~ Ni ~ok! .• 

4 Ayda evlenenler .. 

1 ST TJSTt(;i ol,udunuz mu? 

1 :I)' J:arlında şehrimizde 1'77i f;İft 

e\ leıımi-ı. Kutlu ol-.1111. ,\) ni müddet zar

!ınıla da i2 ..,; ('\, 8:> aııartıman olınıık \i

zerr. t .. taııbııldıı 157 t•\' ynpılmı':'··· 

Yani hakikatte kutlu çiftler lçilllh' ıııı

cak 1.ii .:,İ hakikaten (<•' lenml')) d~cne !.. 

Kaşık adası satılığa çıktı ... 

Ş 
U Ji:ı~ıkıula ... mı mr.ıshur ıibtad ('allı 

İbrahim, bir tablo.,undan alacağı 

ııaraylıı .. at ıııalmak bti) ordu. Gnıet ı•lerin 

) ıtzdığınıı ~iire nua ... ahilılPri olun Jl111ryan 
H~n•,(•si larıı ( mılaıı "n1 ılıj:,rn !:tkarılınış. 

Fakat 1iatı hiç ılr. (':ıllr ii..,taılıııımn 

hall<•ıııliği gibi ılf'ğil: 41100 lira! 

\ ·ani 1\a';-ıkad:ı ... ı i i <:utallıı'" or' 

* • 

Sevinç taklası... 

Z Dl"\ll~TlXI·~ ::.r<JrıllV;i ııara il~ tn· 
~a) ~-tilı r.dcn füulıkiiy hrlC'ıliyr. 

tahsiltlan fr..,liın oldu. Yaııılan tl'tkiklrnle 

zimmetine geçirdiği ııarnııın ıoo lira olılu

i:'u anla ılıııı<: •. 

l'ııknt tuhafı nt'r<'dr, sirııdi de 

faJı..,ildarı ıkııJıh! 

l>aha 1 ıılıııfı, onun da zimmetine gr. 

ti rıli ii;i •HIO lira? ••• 

Çok tuhaf tlc~il mi? 

nc>ll,j O d:L tt>:.liııı olııı·ak .• 

l•'ııknt ııar.ı~ a, 100 lirıı~·n ı;:rliıırl' hıı 

tahsildarlara ne ohı~or: htr lrn~·holu)' hlr 
;;iiriiııiı) orlar? .• Zahir hlziın f;ıho;;ildarlnr 

ııara IOO c ı:,rlincı· se' in~·lcrindrn 

gn~ ha kadar bir tnl,ln :ı.hyorlnr! .• 

alemi 

yarısından fazlasını işgal ettiği 

gibi, mevzuun da esasını teşkil et· 
mektedir .. Ve roman daha fazla 
bir aşk hikayesi olarak değil bir 
anne hikayesi olarak yazılmıştır. 
Romanın sonunda ve başında mev 
zuu bahsolan Yusuf, bir tefcrrü-
attır. 

Esasen Turhan Tan·ın hülasa. 
sında mevzuu bahsölan, Seznya 
mektup vermiş bulunan komşu 

clclikanlısı, Yusuf degildir. O Sc· 
zanın hayatının başlangıcında. 

görlinen bir gb1gedir. O kadar .. 
Yusuf Sezanın komşusu değil, so· 
kakta ve yolculukta gördüğü bir 
insandır. Ve ille genç kızlık aşk:

dır. Bundan sonra basit sn.de bir 
insanla evleniip dul kalmış obn s~ 
zanın genç kızlık hayatında, ba~ 
ka bir macerası olmadığı için Yu· 
s·ıfla olan kısa münasebetini en 
güzel ve en temiz bir hatıra ol:ı· 

rak muhafaza etmiştir. Oğlunun 

ölümünden sonra hayatla bütı.in 

münasebetini kesmiş gibi yaşayan 
Seza, tesadüfen Yusufla karsıla. 
sınca bundan büyük bir memnuni· 
yet duymuş, bomboş hayatında 

hatırasını sakladığı bu adamın da 
kendi hatırasını ayni sadakat!e 
sakladığına kani olarak, sanlti a
ralarında ciddi bir his rabıtası vcı 
mış gibi bilatereddüt onun evine 
gitmiştir. 

Fakat onun evinde, ve yakının
da bir iki saat geçirdikten ve onuıı 
haJlerini göriip anladıktan fOnra 
yaptığı hareketten kendisi utanı1• 
tiksinmiye başlamışur. Gayet fe. 
na bir his hali içinde onun evini 
terkettiği zaman, adamın kend: 
çantasına para koymuş oldugun ı 

görünce, oğlunun ölümündcrıbe 
'T.iiffl'n <:<"•fn\ i ,.,., h•inl •\ 
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Satie binas ı meselesi 

s çlulardan Atıf 
Lüleburgazda bulunamadı 

1.. ..... • t ~' "'\. Bu akşamdan itibaren ........ .. 

Harbiyede B. E L V Ü Bahçesinde 
ALATURKA KISMINDA 

MUALLA 
Kemani SAOI, 

Mıııır 

Piyanist ŞEFiK ve arkadaşları 

KİKi Yıldızı 
oııır J)evanıı 15 incide safhalariyle tahkikatın en ınct aramış ise de Belediye bu taleb~ 

rmda, Sntie binası Nafıa Veka· noktalarını anlatmı~tır. yanaşmamıştır. Yani arsayı sat 
1~tinin istirnlake karar verdiği Müddci~ımumi Hikmet Owıı mamıştır. Bu s4reUc Dcnizbankm 
miktardan çok fazlasına Sil tın a- demiştir ki: J3clediycdcn bilahare arsayı satın 
larak devlet alım satım işlerine - Dcpizbaıık tarafından tesisa alabileceği ile ihtimal halinde bu 
fesat knrrştırmak suretiyle men· tı elckt rikiyc Türk Anonim Şirke- lunsa bile pek r.ayıf bir wıziyeU e 
faat tenıini, resmi evrakta sah· tinden satın alınan Satic binası. 'rnlını~ ve nl}tım ilr ittisali olamı 
tekarlık ikaı ve vazifei memuri nın, alım satım i~jnde bir yolsuz· yan bu binanın maksadı temin e 
:retlerini suiistimal suçlanndan luk olup olmadığı hakkında İktı. dcmiyt?ceği meydıındn iken bu 
dava acılarak bu sucluların sat Vekaleti emriyle Maliye ve ik· cihet göz önünde tutulmamıştır. 
dün sabah asliye dördiin.cü sor- tısat müfettişleri tarafından müş- Fakat, banka. zayıf bir ihtimal da 
gu hakimliğinde sorguya çekil- tettk~n yapılµn tflhkikat sonunda hi olsa arsa \'C rıhtımı Bclctliye
d klerini ve neticede Yu:;uf Zi hazırlıınan fezlekeli tahkikat evra. len almak ilmidiııdc bulunmuş V" 

ya Öniş Tahir Kevkeb, h.mail I kı. u~ulen mcmuriyetimizc ve.ril- b~ iimidini tec:m .cttir('bilm.?k '.· 

dır. l\fa.hiyet mesele bundan ı· 
barettir. ve SEM 1 RA MUHAMMET 

Ceza Kanununda),i 
Ma~deler 

Ayrıca mııaz~am saz heyeti. 'f::le fon: 4971 l 

Suclular hnkkındn acılcm da-
k 705 ?40 .. Wll.:llıdll!ISl!i+±m~1!$1J!'1 Taksimde METE caddesinde ....... , va ceza annnunun - , -

~as3;;m~~;:di;,1nddelerine iz z ET B AH ç Es İN D.E 
Suçlular hakkında acılan da· s F • y E 

vanın temas ettiği ceza kanunu• 
nun maddeleri sırasiylc şunlar-
dır: 

Isa Caniş, Sadun Galib Savcı, mıştır. çın de: arnya gırınış ofnn mu~kı 
mühendis Neşet Kasımgil, Me· ı Bu evraka nazaran Satie bina- ı lin halli için bir formül aramış 
teos Temelin hemen tevkif edi· sına İktısat Vek:ıteıince mütehas- ve banka aleyhinde olmıı.k üzen 
leu•k tevkifhaneye gönderildik· sı:;Jardan miirek)<ep olmak üzere ı özah edeceğim Şt'ldldc şu formiı 
!erini, ôzadan Sahin Giray, Se· teskil edilmiş olan bir heyet tara-ı ii b4lmuştur: 
dat Oral, Malik Kevkep'in de fından 113.134 lirp kıynıet kondu. "Dcnizbank nrsa için bina be 
haklanndaki takibatın gayri· ğu, istimi.ık kıymeti de ı 05.000' JC'Li olan 250 bin liradan 15 blu 
mevkuf olarak devamına karar lira bulundugu ve bankanın inşa· lira tenzil edecek ve banka B'-'le
verilerek serbest bırakıldıkları· at servısi şefi mı.!hendis tarafın. Jiyeden arsayı l5 bin liradan fa~ 
nı, Ankarada bulunan Hamdı dan 223.000 lira kıymet takdir e laya satın aldığı takdirde fazla 
Emin Çap ve Lüleburgazda ol· dildiği halde Denizbank tarafın- sı için şirkete rucu hakkım muha 
duğu anlasılnn avukat Atıf Ö- dan bu kıymetler, nazara alınma. faza edecektir. 
dül hf)klar;nda da ihzar müzek- dan istimlak kanunu hükmµ tat· Bulunan formül budur. ı<,akat. 
keresi kesildiğini dünki.i ikinci bik edilmeden, pazarlık suretiyle banka inşaat servisi şefi mühcn 
bnsışımızdn haber vermiştik. 250.000 liraya mübayaa edilere~ .:lis tar;ıfından tanzim edilmiş o 

Bu mühim hudisenin bütün binnetice haz.ine ıoo bin liradan )ıı.n keşif raporunda ise Belediye 
tafsilatını bugün veriyoruz: fazla bir zarara uğratılmıştır. den mübaaya edilmesi iktiza e. 

Müddeiumumi Yolsuzlu3u Alım satım işinde muamek, den mezkur arsa ve rıhtım 40 
. Anlatıyor Jerans şirketi müdürü ile Reas- bin 798 lira değerinde gösretil 

Bu mlihim yolsuzluk işi et· sürans şirketi avukatı tarafsnd;ın miştir. 
rafında efkanumumiyeyi ten\-;r takip ve tavassutta bµlunularak Alım ve satlm muamelesinin 
için kendisiyle konuşan bir mu· ik~al edilmiş, bunların yaptıkhm ikmalinden ve iktısad vckaletin"c 
harririmize, Müddeiumumi Hik- işten dolayı da komisyon namiyle bu işin incelenmesi hakkında ala 
met Onat, yolsuzluğun bütün l:?.500 lira para almı~ oldukları kadarlara tcbliğat yapıldıktan 

ve komisyonun usulen yüzde 2 yi sonra, binalar servisinde bulunan 
şuursu.5 bir halde yaşayan kadın c- ti d 

geçmemesi iktiza ederken, alın· •""la e osyası aldırılarak evvelce 

Yı~~::.;:rı HA YRiYE 
Ç A LI KUŞ U 

ve FETHiYE 
LOTFiYE 

20j inci madde - Bir kimse 
fürkiye devleti hesabına o);uak 
almağa veya satmağa. yahut 
yapmağn memur olduğu her ne· 
vi eşyanın alım ve satımmda 
ve paahsıncl-ı. ve miktarınd~ vclli:l?,ltr!i!ll?l;l"'Çıl~ ve muaxzam &az heyeti Tel: 41992 
yapmasında fesat karıştıran • 

h~r ne suretle olurs~ olstın irt~ lıı aı ı tere Roman yaya 
knp eylerse be~ seneden aşagı ~ 
olmamak üzere muvakkat ağıı 

hapis ceznsiyle cezalandırılır .~'e 36 rrı 1· ı yo Il J 1· ra 
3 seneden 1 O seneye kadar rut· 
be ve memuriyetten mahrumi 

ye~~~z:~~.d~:d~~kmo~:~:·nda borç ver iyor 
yazılı hallerden başka her ne ' 'k J 
su~~t~e olursa o lsun vazifesi~i Londrada yapılan 111uzakereler nh•a 
suııstımal eden memur derecesr 

ne göre 3 aydan 3 seney~ kadaı bir anlaşı11a ıle neticelendi 
hapsolunur. Cezayı tohfıf ede· f\~ 
cek sebeplerin vücudu halindt' Londra, 24 (A. A.) - logiltcro anlaşma mucibince lngıllere, 
bir aydan az olmamak üzere ha ile Romanya arasında Londradn cc. manyaya beş buçuk milyon ~tef 
pis ve 30 liradan 100 lirnya kn· r<'yan Pdcn mnli müınkPrt.ılcr nihııl ikraz edecektir. Bu para, iki ıı: ~ 
dar ağır cezai nakdi ile cezalan· bir anlaşma il<' neticclcnmiştır. Bu 

1 
lcket arasındaki mubndeteıcri~ 

dırılır ve her halde müebbeden lnvlastınlma.Bına tnhsiıı c~ 
veya muvakkaten memuriyet 
ten mahrum edilir. 

339 uncu madde - Bir memur her }'f; 1tığr jestin naaıl tevil e· b k 
mış olan paraya nazaran komis- an anın bina ve yapı scn•isi şc. 

dildiğini anlamaktan duyduiTu f · t " · · d t 
b yonun yüzde 5 i bulduğu ve alım i mühendis tarafından tanzim e· memurıye ını ıcra a amamen vya 

bir azap ile bu parayı Yusııfun satım işinin de Ele'ktrik - Tünel dilmiş olan 4-8-1P38 tarihli 223 kısmen sahte bir varaka tanzim 
başma atarak evden fırlamış .. Ve §irketlerine, elektrik vesaiti temin bin liralık ke3if raporu mUsveıl eder veya hakiki bir vesikayı ta~· 

Sovyet - Mançori 
hududunda h§.diseıer 

gayet şaşkın bir halde, ig~rendiği d . t h .f 1 b d d Japon n1e11balarına go··re etmek maksadiylc teşkil edilmiş eleri il~ bcrabqr y.ırl.ılllrltk y~ri yır ve a rı ey er ve un an o· 
benlig~ inden karmak isteyen bir la • h • bi 1 00 s 1 ~ olan Satie şirketinin elektrik, tü. ne ayni mühendis tarafından ya yı ıımumı ve ususı r mazar. t t s 
telaşla koşarken bir tramvay ara- nel şirketlerinin hükfımetse satın zılan 269.455 iralık bir keşif ra. rat tevlid edilirse 3 seneden ov ye ayyar e ' 
basının altın.da kalarak ölmüştür. 10 k d ~ h · 

alınması iizerine eı;cısen idamei poru konmuş ve bu rapor eşli ta seneye a ar agır apış cezası-
'Ostad Turhan Tan'ın kitabım hk~ 1 Eğ · b h d d Ş mevcudiyet edemiyccek bir hale rihle yani 4..8-1938 tarihiyle t:ın. na ma um 0 ur. ı. er ı u vara. t • • t ı 

hakkında yazdığı hülasadaki gibi geldiği ve tatili f ııaliyete karar zim ve ayni mühendis tarafından ka sahteliği isbat edilmedikçe u u u e c av u z e rrı 
19 sene evvel sevdigi bir komşu verdiği ve ayrıca Nafia Vekaleti· imza ve alakalı memurlar tara· muğber olan evrak kabilin.den ise c 
delikanlısına on dokuz sene sonra • h · s d 12 Lo d 23 (A A ) R · aa· ves11' nin istimlake teşebbüs ettiği bir fından da kezalik imza ve havale agır apıs cezası sene en se n ra. · · - euter l 2 tayyare mutea ıt ıı$ 
rastgelip onun bu tesadüfü aş"k zamana tesadüf etmiştir. muameleleri yapılarak dosyasına neye kadar verilir. Ajnnsmın Tokyodan istihbarına le Nomjahan yakinindeki :)lir 
dili, aşk üslfıbuyla besleyemedi· konul t Evrakın musaddak suretleri ka· göre, Mançukodaki Japon ordusu inobo'yu bombardıman etrtııŞ~ ,. Nafia Vekfüeti 1ktısat Vekaleti. muş ur. p r g·ini gördüg·ü irin sinir buhranına 1 nu a · }" lla ak u ..... um·ı karargıth b" t bl" •· T k 23 (A A) }:JslP :ı ne 1 - l l - 938 tarihinde yaz.dığı Şimdi elimize gelmiş olan bu nen z yı 0 .. n ası rı m amma "' d ının ır e ıgın- 0 yo, · · - . 
uğramış ve buhran içinde tram· tezkere ile elektrik umum müdür. '!hazırlık tahkikatı münderecatı- kaim olmak Ia~ım geldiği takdir. de dün saat 16 da 100 Sovyet tay· den Domci ajansına bildlrillYoı' 
vay altına düşüp ölmüs bir Seza lüğü tarafından istimliikine teşeb· . na göre, memuriyetimiz, Deniz- de mezkfır suretleri hakkında asıl- yarcsi Buirnor gôlü üzerinden ~fançurl hükumeti MançıJri ı 
yoktur. büs edilen Satie binasının Denı"z. bank umum mUdürü Yusuf Ziya ları gibi muamele olunur. Mançııri hududunu geçtiğini bil. rnklnrına mlikerrercn vaki 01' 11 

!Romandaki Seza, hir sinir bulı- d" k d" 1 1•0 
:l bankça satın alınmak istediğini Öniş, umum müdür muavinlerin Atıf o·· du··ı ırme te ır. kıµlnn ve Mogol kıtnatının ?o ı 

ranına ug·ramayan bilakis rocug·u· Teblig·de Japon ta a ı · · o b• 
'l1 bildirerek bankanın mümkün ise den Tahir Kcvkcp ile Hamdi E . . . YY re ennın ri hududunu geçmelerini 1 

nun ölümünden sonra durgun· Mılli Rcassurans avukatı Atıf Ö. Sovyet tayyarelerini durdurduğu . rst.ııll 
lr.şmış bir insandır. bu alıştan vazgeçmesini istemiş. min Çap, hukuk müşaviri avu· dUI bugün I..tlleburgazdnn getiril- b 

1 
d b" ~ d.. .. randa radyo ılc dış Mogo ı ur. 

iktısat Vekaleti bunun üzerine kat İsmail İsa Caniş, Katibi umu . . . . . ve un ar an ır çogunu uşur· kamları nezdinde protesto e ~ 
Eğer iista.cl, kendisi tarafın - ımıştır. Gazetemızın makın('yc ve. düğü ilave ediliyor .. • l rın' 

d ku l .. . ·~· bankaya yazmış olduğu 8 - 11 93& mi Sadun Galib Savcı, yapı ve bi rildi:'.:'i saatte adliyede ifadesi alın. I Tokyo 23 (AA.) Dome·. Hu~umet •. Mog~I makamı a .,r"~ an o nu acagını umıt cttıgım . . k ., • . . - ı. tUrlil ycnı tnhnkfıtta bu un,_., .. 
kitabı okumak lfıtfunda bulunsay- tarıhlı tez ere ile bu binayı, ne na servisi §efi mühendis Neşet maktaydı. Hsinking"den bildiriyor: Kung. gol kıtnatını püskürtmeğe oJ(' 
dı veya bir iki satırını okuduktan maksatla satın almak istediğini ve Kasımgil, meclisi idare reisi Ziya ırf.l 

.. b "b" ı· Anknrada bulunan ve şimcU Ma. tung ordusunun salahiyettar bir bulunduğundan haberdar cj' 
sonra kıraatı'nc tahammu··1 edeme. mu ayaasına ne gı ı uzum ve za· Taner, Aza Şahin Giray, Sedad ./ 

h 1 d liye Vckfı.Ieti kırtasiye işleri umum mü:11essil~ taraf.ı~dan g~zetecilere tedir ~ ___.,,,. 
<!iğini yazısında sarahat.en yazmış ruret ası ol uğunı.ı ve böyle bir Oral, Reasürans avukatı Atıf ö müdürlu.·ğu '·.nzifesini yapmakta_ o- v.erılen. bır teblıgde e'?cumlc deni ~o ...,,. ·ı d 
olsaydı, elbette ki beni daha çok muamele mesbulı: ise, ne safhada dül, Jerans şirketi müdürü l\Ic lan eskı Dt>nızbnnk umum mlıdUr lıyor kı; . egırınencı erli 
minnettar ve karii romanım hak- bulunduğunu sormuş ve Nafia teos Temel Reasiirans ikinci mU 

'kı d d h 
. . . . Vekaletinin yazısının bir suretini dürü Malik Kcvkcp, ~nklannda muavini Hamdi Emin Çnp'ın !J('hrL 17 Haııranda 12 Sovyet tayya b "d 

n a a a ıyı ten:vır etmış olur· mize ne zamnn gönderilecei;i hnkın resi Hsinking'in 450 l:ilometrc ug ay 
de bağlayarak Rankaya gön.der· Devlet alım satım işlmino fes..ıd 

du. . . da Mn dakikaya kadar mUcluf'iU. batı şimalin.deki Rodonal Shal'ı r 
B t ı k k mıştır. k.ı ... ıştırrnak sureti,·le menf:rn.ı b "" d · · ı "yO u sa lr arı yazma t;:n ma ·sa· ı . . . . J mıııniliğc bir haber gelmı:ımiştir. bombardıman etmiştir. Birkaç si· egen ırı emı b'' 

d b··t·· T"" ,_ .. ıı·rı . . Denı:ı:baıık ıl,tısut veld\l~tının lerr.ini, resmi evrakla ':!ahlckarlık 
ım, u un urr; mue ı erının . . İh7.aren c:elbleri kararlnştınlan viJ ölmüş ve yaralanmıştır. 

1 . . k" . 1 k . tezkere ını alır almaz, fcı ag ikaı, vazife ve memcrıveti suıisti . . 
>ır ın ısarına tercuman c ma ıs- ı J Hıımdi Emin Çap ve Atıf Ödiil bu- 19 Haziranda. l 7 Sovyet tayya lkediye iktisadi i tışare ,-e 

t y•d· K"t ı.·· .. . çabuklntırmıH ve l4.ll .1D38 tnri mal ı-ıuçlarından dal/:l. açmıs.tır. k 
egı ır. ı ap yazıyoruz, r;otu ıse. . . .. • gUn öğleden sonra ve yarın adliyel resi Buirmor gölünün şimalinde"u pazarte<;i gümi toplannca 

1 
• .., 

"k""t·"dü k d .1 . hındc bınnyı tefcrrug ederek J6_ ••. 
·o u r. 0 unmaz., enı mı yor . t Tahkikat evrakı dördiinciı tatil olduğunaan pazartesi gtinüne Konjur üzerinden uçarak 500 mek narhına csaı:. tutulan h t . • h kk d 1 .. 1 1 l 1.1938 tarıhmdc ktısad vekille. 

1 
) 

a 1

1
r ıcın 

1
a ın ıı. >oy e yan :ş tine (kısa bir miicldcttenberi fiili sorgu hôkim]iğine verilmiş Vt kadar polis nezarı>ti altında bulun. b:nzin sandığı imha etmiştir. ucretleri üzerinde tetkik er 

şey er ynzı ıyor. bugiin sabahleyin saat 8, S ta durulneaklar ve o giın adlıyeye ge- , caktır. Bu toplantıya fınne11 ;ı 
M .. 11.f t. . a· r a tasarrufumuzda bulunan binal\111 • . LA l E , , , 

ue ı ye ışmıyor ıye crya b • . . •. • baı;ıJnyan sorgu saat l 2,5 e 
80

. tinler('k sorguya çekileceklerdir. Bugün miyetinden de iki müme ı 
d •• • .. kk" d . . u ket re muameleı fcı·agıyesı de "$ B "ki 1 • a 

e ecegımı~e mune ı yet1şmıy.;r l "k 1 d"I . . d nn ermiş ve sorguların yapılmış u ı k şı hakkında ne gibi knrar · ·• mı .. tır. 
d. . . ·k~ . ı ma e ı mı tır.) tarzın a cc.. ·ı ~ 1 J p · ki 
ıye nıçın şı ·ayet etmıyoruz. . . . l ı ı d y I,ıı.ecraıltetcıl'rg. i forguclnn sonrn belli o.I - aı· ı·s ışı arı , r 
B. d'b' d' 

1 
ıvap vermıştır., Halbukı bankanın ° an suçu ar an usuf Ziya Dıger taraftan değırmenci e 

ır e ı ı e ıp yapan, ya na . . . . Y• Ö · T h" k k İ · ı l tl 
kendi isttdat veya dehaşı değildir. ,b.ınayı f:lcıı ışgal cdebılec~gı t~· nış, a ır ev ep, smaı sa T iNO ROSSI tarafınd:ın iediyeye müracaat ederek r.ıl 
M h.t. t C"dd" 1. rıh 31.12 1938 olarak tcsbıt c<lıl Caniş. Sadun Galip Savcı, mü· mahsulleri ofisinin attığı b1'~v' 

u 1 ı onu yara ır, l 1 ıır k a· h d' N K ·ı 1\1 B ' k d 2 .• 1 :ı•· 
ten'Jddle karşılaşıp hatalarını Öğ·lme te ır. en IS cşet asımgı • ete· a 1 esir e • o u•• n1 geç'ıdı· !arın fenalığından \'e randlfl1 ~t 

B k b "t eıs Temel. sorgu hakimliği kara medıg'ıntien bahc;etıni"ler ,·e ..... renmiyen bir müellifin eserlerinde an ıının u tarı ıtcn evvel ver l ıı ,• 
1 riy e tevkif edi1mi~lerdir. •• ·,dam JAK HOL T tarafrndnn fl 1 bel r · bU t~kfımül beklemek abes olmaı Jiği (!evnp ıle fiilen tıuıarrufumuı- ) • UÇ ma..,ra arı e ec ıyenın ~ıe 

mr? Ben 'Ostad Turhan Tanın ya- dadır drmesi h kilrnta muhalif T 1 iğer sorguları yapılan Ziya 3-n·;~t Metro Jurnal !)ir tecrübe yapmasını isteJJ!lde 
zısmı bıma bir kusurumı.ı ögrete. meyan mahiyetinde görülmilştüı aner, Şahin Giray, Sedat O Balıke::ıir. 21 (hu u P - Dört Dcğinnencıler bu tecnıbC \ 
cek sevinciyle okudum EGeri okı.ı- Bankanın bu binayı depo itti. ral, Malik Kevkcp haklarındaki : işiyi feci "tırettc oldüren ve uç' Yaz fiatları 20 • 25 - 30 kuruş kikatin meydana çıkacağını.:, 
madıgını anladıgım üstadın, ten- hnz etmek lrnscliyle if;tiraya ta- tahkikatın da hakimlikçe gayri kişiyi de ağır uretıe yaralayaı: Bugün saat l ve 2.30 da mektedirler. Bu takdirde 15" r. 
kidlcrini nasıl ciddi telal\ki edebi- lip olmasıııa göre, denizle itti mevkuf olnrak devamına karaı Bandırmalı Kara Hasan ile, Ec;ma Tenzilatlı matineler - atışlarına göre te:::bıt edile~ ~ 
lirim. s'.llini temin içinde ön tarafta bulu verilmiştir. isminde bir kadını para-ına tama ZA Y1 zam yapılma ı icap edece!•tır: • 

Türk müellifinin münekkide ih. nnn \'e Belediyeye aid olan de- Dava açtıfrımız suçlulardarı ı ederek öldüren Susurluklu Ziya 'el Nüfus cilzdnnımı ve içinde 3018 kii bu buğdaylara daha i) 
1
• 

tiyacı vardır. Eğer tenkid etmek nizden dol1ı1a arsa \'e rıhtımın da başka yerlerde bulundukları an· 1 Bandırmalı. Şab~nın temy~z tara 
1
kaza numarah maaş eüzdanılJlı, buğdayların karıştınlmac;\ 1

1 
için bir kaç yüı sayfalı!· b:r l<itabı ıhnmasında zaruret bulundugu !aşılan Hamdi Emin Çap ile a fından ta dık edılen \e :\lıllct mec-

1 
tatbik mührümü kaybettim. Buln- q;eldıği anlasılmış olacaktır. 1 

•

0 

, .... ht!71T" wlr~1mir yok a cihetle şirket, bu zaruret icııbı- vukat Aatrf Ödül haklarında !i i tarafından da kabul olunan ö-
1 
nın Köprü Kadıköy - Haydarpaşa ki oflc; fiyatlara zam yaprrı"tfh. 

iş ır 
f'tnt: :ıilr.hs rmlatıp gözden •lü· olarak rıhtımı da ihfü·.t ""]• n ar· da sorgu hakimliqince ihzar mfr lüın cezaları gece saat 22.~0 da in· iskı>!esinde gazete mllve:r..zll Meşku. çin, yeni m3h;;;u1e kadar . 
• ·~ ll". lf !ı~!:kmm r~ıdır?. sayı 11nhn nhp b:nn tlc blrılktt! :ekk,..resi kesilmhıtir. faz edilmiştir. t ç mahkU.m şehrin reye ~etirmeslnJ lnsaıııyct namına idare ederek halkı koru.m:ı" 1 

S•ınd DERViŞ 1Deııizlmı~l<n. sntmc.lt in'.lc:l:~hrını j Tnhk1kc:.tn Cf' '.'~m oinnmakta ı mulıt~·lif kö~clerinde asılmışlardır. Jricn ederim. · Mı·şk iıre lmakt~dır. 
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2! HAZİRAN - us~ 

Güzel gözler müsa
bakasının neticesi 
Mtisabakanuzın netiç.e~inj geciktirmis olmamızın iki sebebi 

vardır. Biri. uımk yerlerdeki okuyucularımızın <.la iştiraklerini te· 
min edebılmek, diğeri de iştirak edenlerin fazlalığından ki bu 
yüzden tasfiye bir hayli güç olmu~tur. 

Şjmdiye kadar aldığımız rey rnekt.up1annın yek<ınuna naza· 
ran müsabakamıza 6108 karUmiz iştirak etmi~hr. 

Evvelce de bildirdiğimiz gibi en wk rey alan gozlerden biri· 
nin sahit>ine 20, jkinciye lS, üçüncure 12,5, dördüncııre l Q, be. 
~incıy~ de 7,5 Jirıı mük{l,f at verilı~ ·e arıu ettildetj l3~dirde 
.aı:ıl hu\h etlerile '\eya mü~teer ad.t.itla r~.imJeri ~ gazetemize 
dercedilecektir. Kazanan gözleri sırasile bildiriyoruz: 

Birinciliğj 3861 re~·le l l~ numaralı ~öz. ddnciliği 2977 re) le 
i numaralı goz, U~üncülüiü 2$09 reyle 2 numaralı göz, dôr 
düncülüğU 1853 reyle 5 numaralı göz. beşincill~ı 1234 reyle 111 
numaralı goı kaıaom1ştır. 

R~·lerini xt.ıJl=ınan ~~iltriznizf de mQkafat §U ubul dahilinde 
U\ i olunmuştur: J.::n büyük mükafat, ~aıanan gozlrrin besini 
bjrdef) beğenenler ;ıraı:1nda d~ğJtıimı;, nıı.iteb.akisi ı:ırasıle doı· 
duni,ı tesadüf ettirenlere, sonra üçünü, ikisini \'e njhayet birini 
Eeı;ebilf!lllere jyrılmıştır. Bu uretle evvelce de ilfın etmiş oldu
ğumuz gibi iki yüz okuyucumuza hediyeler verilmi~tir. l3u o. 
kuyuculanmızın mu·abakamıza ~tırak ettikleri ıaman e!Jerıne 
verilen numaralarla kazandıldarı hedireleri şırasHe dercediroruı 

H A B E R - Akşam Postası 

•• ,u st ü nd a 
~bi·gün~hını ! • 

• ben 
iyor! 

Eski vali müdafaa nı ~~~ 
yaptı, beraat istedi 

Her üç davanın tahkikat ve tetkikatı 
ikmal edildi; karar 8 temmuzda verilecek 

Ankara, (Telefonla) - Eski 
1 vali ve belediye reisi Muhittin 
'Ustündag ve arkac!:ışlarmm oto· 
bj.is ve Asri Meznrlık yolsuzlukla· 

ketlerle kendbinin hiç bir alakası cbincc belediye ulıtesine tesçil et. 
olmadığını bitaraf bir görüşle bu tirilmiycn dalıcı bir nıil.:tar me. 
hadiseler tetkik e.dildiği takdirde zarlık arşosı mevcut vo bıı nıik
kendisinin tmamen masum ve bi· tar sulh mul.:te::ası olarak Erme. 

fÇEflDE: 
• btanbul • Edirne a<;fatı )olunun 

t •nnbul vılfıyeU içinde bulunnn Top 
kapı _ Kııçükçekınece kısmında l ol 
çok bozuk bir hale gcJmlştl. llclcdiyc 
bu nnn caddenin derh:ıl tamirini' ka· 
rar vermiştir • 

• Sahillerıle deniı üı;tune kuruhı· 
cak sıızinoların betondan ~apılm:ı!liı 

a!Akadarlııra bildirllmf~lir • 
• Büyirkadadıı menba şuJanrun 

. . . . n hakkındaki muhakemelerine bu. 
60 lıra kı)'mctındc radyo kazanan:,3 /zra kıymelıtıde allı kışı/ık sofra .. .. ~ 1 d 

1 
nd t 

günah olduğunun atikar bir şekil· ni cemaatine terki il;ti _ 

çok pahalı utıldığı hakkuıdo bel rlı· 
)eye şıka)etler l·:ıpılmıştır. Bu 'a· 
ziyele bilha~ a Ada Jıamıılları şehch 
olınnkta 'Ç'e 30.35 kuruşluk bir dıma· 
cnna SUl u 20 kuruşa nakletmckteıhr· 
ler. " .. .. gun og e en evve , saat o a em. 

2001 ortum koıananlar: . d" d" . d · · d d 
de görüleceğini ifade etti. ! en ederken, bunu yapmı • 

yız or uncu c:eza aıreıın e e .. 
27 lrra kıymetinde su grpneı 7 303 777 . 2111 3030 vam olunmuştur. 

Otobüs işinin içytiztinü bir çok yar.o.1: Belediye uhtesine tes. 

tıardesü krJZananfrn: llozkurt mastJ 6a11tı kaumanlar: Reis Mecdi idi. 
183, 36U 2 69 141 :·fü92 fıl21 

Maznunlardan 
Üstünclag. ve nıua·ıini Ekrem Se· 
vcnı;an, ti&tündıığın avukatları 

hazır bulunuyordu. 

22.SO lira ktJ'111tli1Uft. elbistlik Halit mo4a saati koza11a11lar: 
kumaş kazananlar: 6 90 U3 1266 2515 :!708 

194 734 3010 4111 4751 5002 

defalar anlattığı için tekrar ede. Çil edilen ktsmıdan ifra::cn gör. 
rek baş ağrıtmak istemediğini mek hususları ua::if eyi sıtii.stirııal 
söyledi. Bir saat süren bir müda. malıiy,,tinde görülerelc ceza 1~ 
faa yaptı. Ezcümle dedi ki; nununun f!40 ı.•c 80 inci maddele. 

- /dclia makamının hakkımda rilc tecziyesi istenmiş ve 81L1hna. 
isnat ettiği fiü ve harclı:ctlcrin meyi Dahiliye Vekaletine ta,.,dik 
tıcden dolayı bir 8UÇ teşkil etti • ettirmeden tatbik ve in/ az nok_ 
ğini benim 6.ciz kafam bir Wrlü tasmdnn da lüzumu. muhakeme 
anlıyamadı. Mazur görmenizi ri.• kararı mevcut ise de bu hareke _ 
ca eder beraetimc h"ıQrar verme. ti yukarıda gösterilen va::ifcıJi 
11izi beklerim!.,, suiistimal sııçımtın bir mütemmi. 

• Tokyo elçimiz Husrev Gcrede
allı ııy mezuniyetle ıuemlr.kıte sel· 
mek uure Tokl odıın hıırcket clmts· 
tir. 

• Turk • Alman ticaret anlıı~ması .. 
nın l enilenıncsi hususundn An kora· 
d::ı müzııl.erclcr b:ı~lamıftır. 

• Son gunlerde ıehır harıcindıt ke· 
silen etlerin şehirde ka('ak oJarak 
otıldığı goriılmuş ve bunun ünune 

ı:>ecilme ı için tedbırler nhnm:ısı ka· 
rarlaşmıştır. 

20 lira ltıymttitıdt ElmıLsiyorun 
qya bono.sunu kazonanlaı ı 

212 2933 4407 6400 
15 lira kıymeti•ıdc Ekselsiyorun 

tıya bono.sunu kazananlar: 
3ii J405 5661 

14 liro kıymıtinde b«yaı l'iİMen 
.süelır lraıauanlar: 

497 16ıı 4168 
ll lıra kıymetinde Iradı" ıl çantası 

kaıananloı: 

836 3369 
10 lira kıymtlinde J\f odtllthnn 

t§ya bonôs11nu /taıtmnn: 
224S 

1 lira kıymetinde erkrk cep saati 
kaıananlar: 

28 191 1683 4320 
9 lirtı kıymetinde gimıiiş ytmişlik 

207 
~ lıra kıymetinde yemiılik kazanan: 

610J 
8,40 lira kıymetinde çatal, bıçak 

kaşık takımı kaıananltır: 
8l7 1016 5171 

! lir~ kıymetinde kadın kol saati 
kazananlçr: 

2221 3105 4126 
-' lira kıymelinde Modelldnın eşya 

bonosunu kazananlar: 
189 271 998 2101 

6 lira kıymetinde salon masa saati 
azananlar: k 

25 165 301 842 1701 
S lira kıymetindt dıvar saati 

kaıonanlar: 

Havlu kQzananl(lr: 
53 94 825 1666 3150 

1 pek çorap kazananlar: 
65 97 190 G03 810 
BüyıUc k~lonya kazananlar: 
46 76 131 219 376 

448 1668 2873 3161 4432 

Ctb elektrik lt1nıbası kazananlar: 
~o 101 213 361 .ı26 

819 1222 3606 4212 5991 
Makas kazananlar: 

96 136 305 '666 1 U5 
l 71Z 3165 4444 4821 5005 

Hamam tası kaıananlar: 

30 101 405 1661 3552 
Orta boy kolonya kazananlar: 

93 J97 685 1Şl8 2603 
3777 4105 4902 5731 6111 

Lülr$ kolonya kazananlar: 
186 436 559 705 1717 

2ll3 3399 4918 5105 5901 
Küçük Jrolonya kazananlar: 

154 181 475 893 1762 
3919 4415 6601 6234 6392 

I JHle Jrudın mtndili kaıananlar: 
71 169 3380 

Bri}•antin Jrazananlor: 
15 . 148 284 367 473 

9Ş7 1705 2163 2641 5719 
5808 6377 

Dil m11cun14 lraıtınanlar: 
B 81 175 462 626 

1534 J985 2313 2714 4028 
6005 6405 

Sabuıı kaıımonlar: 

Otobüs davasında her türlü 
tahkikat ikmal edilmiş olduğun. 

dan maznunların müdafaa yapma
larına Asri Mezarlık davasında, 

bu mezarlık mevkiinin şehir sınırı 
dahilinde olup olmadığının tahki· 
kine, Sürp Agop Mezarlığı dava· 
sında da Dahiliye Vekaletinden 
İstanbul valiliğine yazılan tahri. 
ratın aslının ve Vek51ette bulunan 
müsveddesinin istenmesine karar 
verilmişti. 

Evvela otobüs yolsuzluğu hak
kındaki davanın müdafaası yapıl

dı. Avukat Kenan iddia makamı
nın iddialarının kati bir esasa da. 
yanmadığını müfettişler tarafın. 

dan hazırlanan fezlekenin bir tek 
rarından ibaret bulunduğunu söy 
ledi. 

Bundan sonra f stanbul gibi bü· 
yük bir vilayette vesaiti nakliye
nin ilk zamanlarda halk için çok 
büyük zararlar husule getirdiği 

ve daha sonra belediye otobiis1e. 
rinin faaliyete geçmesiyle bu gibi 
zaı arların sona erdiğini ifa.de etti. 

·'ediyenin otobüs işletme faa. 
liy,etinin imme menfaatine olarak 
tam bir şekilde temini için aldık. 
h:n kararlan11 tamamen kanuna 
muvafık olduğunu ileri sürerek 
dedi ki: 

- htenmemesine rağmen bazı 
yolsuzluklar vukubulmuısa. bu 
hal bir zaruretin neticesidir. Faa· 
liyette bulunmak istiyen otobtiı· 

Jere verilecek müsaadenin şehir 

meclisi tarafından ''erilme&i la • 

Vakıt bir hayli geçmi§ oldu • mi sayılması talep ve iddia c -
ğundan muhakemenin öğleden dilm~tir. 
sonra saat on dört otuzda deva. İddia makamının bu sözlerin • 
mrna karar verildi. den sonra avukat Kenan Ömer, 

öCLEDEN SONRA müvekkili Ustündağın her türlü 
Öğleden sonra celse tekrar a. icraatının kanuna uyduğunu, ve e· 

çıldı. Reis, sözü Ekrem Sevenca. ğer mutlaka bir mesul aramak 13-
na verdi. Ekrem, müddeiumumi. zım gelirse, bunun, ttstündağın 
nin kendisine isnat ettiği suçlu. değil, talimatnameyi yapanlar ol· 
luk fiili ile bir alftkası bulunma. duğu yolundaki mütaleasım. tek
dığını söyleyerek beraetini iste. rarladı. 

di. Bundan sonra Ekrem Seven • tlatündağ avukatının fikrini 
canın avukatı, İsmail Hakkı söz daha şümullü bir şekilde izah et. 
aldı. Müekkillnin kanun icapla - ti; ve her türlü isnatlan reddeden 
nna göre hareket ettiğini söyle. uzun bir beyanatta bulunduktan 
yerek: sonra Sürp Agop Mezarlığı işin

den de beraetini istedi. 
Bundan sonra Asri Mezarlık 

davasına geçildi. 

ASR! MEZARLIK DAVASI 

• llüyükç.ırşı esnnfı ceruiyctı dun 
bir toplnntı l'apmış \'e niıcmnııme. 
nin tadıli ıle cemiyet isminın b.:llJn· 
dırlık 'o koruma cemi~·eti şeklınc 
sokulmasını knrarlıştırmı•lır. 

• Sule>maniye, Mnlımutpaşa ''e hu 
civarda bulun:ın dökfimculcre botk.ı 
l.ıir ~ere nakilleri icln \'erileu üç :ı~
lık mühlet bitmiştir. Fakat bunl:ıı 
lıiıl:i bir yer bulıımıyorol\ ta~ın:ınıo 
ıuı~lnrdır. :Prost bu csnofo Jl:ılıctn 
nihalel taraflarında yer gosterını 
lir. 

• Gazi kopru:.tinün ortıu.ındc 1 u. 
çılır kapanır aubalıır ~erme kon mu~ 
\'C köprü .dün ~ab:ıbtan itibaren kıı· 
panmıştır. Deniz \'csııilıni ı>abııhlnrı 
.upru ocıldıl;ı z:unıın Halice ilrıp 
çıkabılecektir. 

• Taksim cmlf.ık şirketi muamelatı· 
nın lıukumete devrine k.,,rar .,:crmlş· 

lir. Stadyomun bulu11duğu l crleı 
) akındn belediyeye ''E!rılecektlr. 

- Bu i§te aranması llzımge • 
len şey kasıttır. Ne devlet t,ıtirası 
mazbatası, ne de diğer evrakı 
müsbite müekkilimin bir kastı ol. 
duğunu tebarüz ettirmiyor. Cür. 
mü kasti bulunmayınca mesuliye. 
ti mucip bir hal clmadığına kuv. 
vetli bir karine mevcut demek • 
tir. Milekkilimin beractini iste • 
rim. 

• Doln1ahnbçedeki htablı Amırc 
lıinnsının sıadyom yapılması ıcın be· 
den terbiyesi umum rnüdiirh,ığüne 'e 

İstanbuldan gelen tahriratta rlldiğı uldkndarJor:ı bildlrilmiıtır. 

Bundan sonra SUrp Agop me _ 
şelcsine geçildi. 

Gelen evrakta Dahiliye Vekil. 
Jeti tarafından gönderilen tahrl. 
ratm Ekrem Seven.can tarafın • 
dan alındığı bildiriliyordu. 

Reis Ekrem Seven cana: 

Zincirlikuyudaki Asri Mezarlık • Kirkor Danih·an isminde bir ınu 
adı verilen arsanın belediye hu. lcahhil devlet daire5inde iş almnk 
dutları dışında olduğu bildirili· lnn ıucnedilmişlır. 

yordu. DISAHDA: 
Bu sırada Muhittin 'Ostündağ • Feniks deniznllmnın olen auha:, 

arsanın satın alındığı sırada An· 'e efracf ıoın hatırasını tazız içın dün 
kada olduğunu bildiren bir vesi. Parıstc Nolrdam 1'ilısesinde bir {ı 
ka ibraz etti. :tin yııpılmı~, lıylndc Lcl.ırun, Dol d · 

)e, Cnmpinchi ve Saro da b:ı.zır bu· 
Ve geçen celsede müddeiumumi lunmuşlardır. 

ile aralarında geçen münakaşalı • Pnrıı;le bugiınku nazırlar lı;onse· 
bir konuşmayı telmih ederek: )i dış işlere tah~is edilecektir. So,·. 60 1185 2405 3333 4555 

.? lira kıymetinde büyük Bozkurt 
saati ltazammlar: 

10 125 182 502 1815 
2090 2901 3256 3 773 4441 
4862 5556 zımgelirken encümen tarafınd&n - Tahriratın aslını siz almıı • 

srnız, dedi. · 

'' - Eğer valinin işi bir hava- yet • Fransız görüşıneleri, uı:ık d.>· 
leden ibaret ise, bu valiliği kim ol. ğu işleri ve Türk • l'"ra nsız itı!Af 't' 

1>eyıınnoınelcrini11 imzıı.sı, Bonenin 
ııs 1so 951 3110 6408 

t l' ıra kıymelitıdtf qarp lraztımınkır: 
108 160 287 1002 1606 

Tüp briyantin ktızananlar: 
1 i 88 178 231 761 

917 1784 1900 2926 3222 
6190 6278 

Yukarıda yazılı numaralan ellerinde bulunduran okuvucuıarımrz 
~~ÜJrı~dcki ~a~artesi ... ~ününd~n itibal'en on beş. gün içi~de A,!lkara 
l' desınde \akıt kutuphaneşır:e u~rırarak hedıyelerini alabilirler. 
bi~Şra .o~~yucula:ımız !ç!n müddet bir aydır. Hediyelerinin gönderile
na:~sı ~çın bu bır ay ır;ınde ellerirdeki numaraları idarehanemize hen· 
. gı hır vasıta ile yollamış btılurunaları lhımdır.Posta ücreti bize 

aıttir. 

t~ Göz müsabakasına bizzat güz resirnle~ni göndermek suretıle i~ti
I ~e..'1 kadın oku} ucularımıza tr,.iekkür ederken, yukarrda num::ıra· 
arı Y•,.ı .. h. 1 · · d b lı :-ı r goz sa ıp ennın e u on be~ gün i~inde ~ent. Vakit kütüp· 
tıanesıııe uğrıyarak kendilerine Yawletmio oldulumuz para mükafatla· 

rıı almalarını rka ederiz. 

verildiğine dair yapılan itirazatı
mız vrdır. Müvekkilim Üstündağ 
bu icraatı belediye encümenının 

karariyle yapmasına rağmen şehir 
meclisinden karar almai için de 
müracaatta bulunmuştur.,, 

Avukat bundan sonra, ruhsatın 
~eri alınması yolundaki isnat cdi. 
len iddiaya cevap verdi. Burada 
-:la· 

- Müvekkilimin talimatname 
1hkamına göre hareket ettiğini bu 
işte muhakkak bir mesul aramak 
\azım geliyorsa mesul olacak kim· 
senin tlstündağ olmayıp talimat· 
11ameyi yapan kimseler bulundu. 
ğunu .. söyledi. 

Ve iddia makamının belediye 
kanunlarını değil, ceza kanunu 
:ıhkamını nazarı itib:ıre .alarak ha-Talebe kampları 

Bu sene orta mektepler 

reket ettiğini, orada verilecek ce. 
ıanın nihayet vekalet emrine al· 

için de kamp açı:acak ma. vazifeye nihayet verme gibi 
' Jt terbiyelerile uğracacak muteha baller olacağına göre, ceza kanu· lta1lkınektep talebe kamplarının 

ı .• drosu hazırlanmıştır. Maarif Ye· . . . ". nu ile hiç bir alakası bulunmadı. 
"<aler r ltı ı ıse, ortamcktep ve muallim 
~pleri için iki kamp daha aça. 
~t · l!rkeklere ait olan kamp 
l\ altepede \C kızlara ait olan ise 
andılli kız lisesinde kurulacaktır 
1~atnplarda çocukların fikir ve vÜ 

us rnuallırnlerı retıştırmek uzere • .1• 1. k d a· k' 
gını ı ave ey ıyere e ı ı: 

Pendikte birinci ilkmektepdc de 

bir hazırlık kampı 

Kamp 27 hazirandan 

kurulacaktır. - Gözümüzü kırpmadan hak 

7 t 
ve adaletin tecellisini bekliyoruz.,ı 

emmuza A k tt .. ı M vu a an sonra soz a an U· 

kadar sürecek \'e 45 muallim işti· hittin Üstündağ iddia makamının 
rak edecektir. ~endisine isnat ettiği fiil ve hare. 

Ekrem: 
- Hayır, ben almadım, evrak 

hukuk işlerine gelmiştir. Bende. 
niz bir derkenarla havale ettim. 
Evra.km benimle esasen hiç bir 
alakası yoktur. diye cevap verdi. 

Müddeiumumi muavini Arif 
Çankaya, bazı istizahlarda bulu. 
nacağını bildirdi. Üstündağa ba. 
zı sualler sordu. 
Üstündağ bu sualleri pek anlı. 

yamadığım, mevzuu bahis arsa • 
nın mesahası üzerinde kaU bir 
şey söylemek imkamnm mevcut 
olmadığını bu avarızı ölçen her 
mühendisin başka rakamlar bil • 
dirdiğini ifade etti. 

Bundan sonra müddeiumumt 
başmuavini Arif Çankaya iddia. 
namesini okudu. 

İddianamenin hulasası şudur: 
1) Belde ve belediyenin lehine 

daha müsait ~eraitlc sulh akdi 
çok nıümkü11 iken bilakis bu im. 
k<iııı elde etmek için hiç bir tek. 
lif ııe fc§ebbiistc buluıımıyarak 
Ermeni cemaatinin ileri 'aiırdilk. 
leri 8ıtlh şartlarını ol<luğu gibi 
kabul uc bclcrliye aleyhinde ,,1ilh 
aktcylcdiğinin, 

2) Sulhnamc ve haritalar mu. 

sa yapar,, sözüne cevap verdi. vereceği izah:ıt:ı başlıca menu tef• 
İstanbulda on üç sene vali ola· kil edecektir. 

rak !(alıştığı zamanlarda her an • ltıılyndo döviz ticaretini :, ııs:ık 
mesuliyetini müdrik bir memur eden kararname ııleyhinde hareket 
gibi hareket ettiğini ve müddeiu· etmekten suçlu kimseler hakkınd:ı 
muminin bu sözünün kendisini pek millı.lm vak:ılarda bur.d:ıı:ı bö) le 

ıclam cezası dahi hiıkmedıkbtlecek. 
'l'IÜtessir ettiğini söyledi. lir. li•• tedblrın sebebi son sünle-rdc 

Müddeiumumi başmuavini Arif lıu kabil suçlıırrn nrımosıdır. 
Çankaya, istihfaf maksadiyle bir • Birkaç rilz İtalyan eski rnuhari
söz söylememiş bulunduğunu, sö. bin Munllıc gelmesi \"esilc~llc Hitler, 
zünün bir suitefehhüme yol açtı- ) nrın öğleden sonra bir nutuk si>~ lı· 

ğı için kendisinin de müteessir ol. :recektlr. 
• Dıınirnıırka barkb e nazırı l\luclı 

duğunu söyledi. hirkoc günlük hususi bir ziyarelle 
Bundan sonra her üç dava her bulunmak üzere dün Berline vasıl 

türlü tahkikat ve tetkikat ikmal olmu~lur. 
edildiğinden karar verilmek üzere • • 

~~~~kem~ .s Te~ı:ıuz cumartesi j Çocuk bllmecemız 
gunune talık edıldı. 

Ben sekiz harfli öyle bir vill-
A m eri kan Ticaret yet ismiyim ki son üç harfim cı-. · · ı d .. kunduğu uman hatua yüksek bir 

ateşesı o u kara parçası geli. ilk beş harfim 
Amerikan sefaretahanesi ticaret ekseriyetle köyler içitı kullanılan 

atasesi M. Gillespıe dün dairesinde bir tabirdir. 7 inci ve 8 inci harfle. 
çalışırken anszın hastalanıluş ve rimle balık tutulur. 
hastaneye kaldmhrken otomobilde Beni bildiniz: mi?. 
ö!.müştür: Bilmecemizi halledenletden bi· 
Kıık dokul ,....- olan M. Gil· rİDdJW bir fite bOyiik kolon" 

lespic şehrimizde yirmi senedir ata· ikinciye bir şişe ufk kolonya, \!

~elik yapıyordu. Hakiki bir türk çilncüye yanm kilo çikolata ve ay· 
dostuydu. Ailesine teessürlerirnizi rıca 200 okuyucumuza muhtelif 
bildiririz. hediyeler vereceğiz. 



H A B E R - Akşam Postası 

.Allo. 

.Allo. 
ltalyanlar büyük 

deniz manevraları 
yapıyorlar 

Çocuk diikkıiııa girdi. Bir 
uzatarak: 

1 TALYAN gazeteleri bu sene 
haziranın son haftası zar -

fındn lspanya, Portekiz ve Cezair 
sularında yapılacak olan İtalyan 
deniz manevralarına büyük bir e
hemmiyet veriyorlar. Bunun mutad 
manevralar mahiyetinde olduğunu 

zikretmekle beraber havadisi bliyük 
scrlevhalıırla haber vermektedir. 
ler. 

1 

- Bir kilo siyah ciltL 
dccli. 

Çekoslovakyada 

spor men edildi 

B OHEMYADAKİ Alman hi
maye hlikümcti tarafından 

neşredilen resmi bir tebliğle bUtlin 
Çckoslovakyada bazirnn nyı zarfın 
dnki her türlü spor mlisabakal:ı.n 
yasak edilmiştir. Bu yasağın se -
bebi Pragda 8 haziranda Berlin ve 
Prag tnkımlnrı nrosındn yapılan 

/ 

RADYO ~TÜD \'OSllliDA 

- A ff<.'dcrsiııb:, mikrofona ihtl yacınul 'ar. Fakat ı.il ralıat.,ıı ol
mnyın, nrkııuzn de' anı etlcbilir~ini z. 

O'l!:a Oy aı ırı.l 
'lfo ~ırasa 

- r'ransız karikntürli -

futbol maçıdır. Maç esnasında Çek Kadın - Bir saattir peşimden ge 
se;>irciler Alman taknnmo. hakaret- liyorsunuz. Canımı sıktınız artık ... 
Ji sözler bağırmLslar ve bir Çek sa- Erkek - O halde evinizin adre-
hayo. bir bira. bardağı savurmuştur. sini verin de önden gideyim. 

Bunun üzerine Çek ve Alman se_ 
yircilcr arasında münazaa çıkmış
tır. Halk tarafından te.:ıvik edilen 

Çek takımı do. sert bir oyun oyna- Haslaydı. Ziyaretine gelen arka-
mağa başlamış vo Berlin takımı 

oyuncularından biri yaralanarak 
daşına: 

sahndruı çıkanlmıştır. - Ah, dedi, çok fenayım. Fakat 

Romanya Bulgarlara 

tazminat verıyor 

GEÇEN Ma),S zarfında Ro
manyada öldilrülen 24 Bul

gar komitccisi için Romanya hüklı. 
meli tazminat verecektir. Bükreş -
ten bildirildiğine göre bu hadise -
den mes'ul olnn Romen jnndarmn
lan hnltkında kanuni takibat yap1l
maktadır. Jandarmaların subaylan 
d:ı. tecziye edileceklerdir. Romanya 
tarafmdnn alınan lm tedbirlerin 
Sofya hükumetini tatmin edeceği 

znnnolunmktadır. 

100 kız bir harp 
~emisi idare ediyor 

1 :NGILTEREDE Portsmoulh 
limanıııda bulunan (!mpla

cable) ismindeki lıarb gemisini bu 
ay üç hafta müddetle yalnız kızlar 
idare edecekler, harb gemisinin 
mürettebatı ylanız kızlardan mü -
rckkeb olacaktır. 

Nöbet beklemek, güvertele
ri yıkamak, gemiyi sevk ve idare 
etmek gibi bahriye mürettebatının 
bütün vazifelerini kızlar yapacak. 

lardır. 

Bunlar, 1ngilterenin her tarafın
dan gelmiş olan denizci kız izciler
den 100 kişidir. Bütün geçen kış, 

bu yaz tatilinde bir harb gemisi i
dare etmek için hazırlanmı§lardır. 

Bu gemi, İngilizlerin denizci izci
lerin egzersizleri için tahsis ettik. 

borçlarımı ödemeden ölmek isle
miyorum. 

Onun borç ödemek hususundaki 
imsnkini bilen arkadn§ı fırsatını bu Misafirlikte sana kaşlarııw 
lup odadan çıkarak hastanın karı- çattım. Anlamamazlığa geldin. 
sına: ' - Ne yapayım anne, traş et. 

- Çabuk doktor çağırınız, dedi. ,tirdiğindenberi kaşlarını çattığı-
Kocanız fenalaıslı, sayıklıyor. nı anlaı=nıyoruın ki ..• 

- Kılıı;lnrıııı1.1 

Gazeteci - Bu parayı 
mi teklif etli? 

Non·cç 

Geçerken tramvay istasyonunda 
bir arkadaşı ile karşılaştı. Bir müd. 

Jeri eski bir harb gemisidir. det konuştular. Sonra: 

Meşhur Trafalgar deniz muha - - Ben gideyim dostum, dedi. 
rcbelerinc i~tirak elmiş ve esir düş - llu !';<'lkmak frııa değil. Yüz Karımla .saat ikide şumdaki pasta-
mUştU. Bugün antrenman ge!llisi dgıı.rada nckadar benzin snrfctli- cıdo. buluşacaktık. Saat be§ oldu -
olarak kullanılmaktadır. yor? - Fransız karikatürü - ğuna göre neredeyse gelir. 

Gemiyi idare edecek olan 100 
kızın hepsi mükemmel yUzme bil
mekte ve herhangi bir erkek yüzü
cü gibi atlamada mahir bulunmak
tadırlar. 

Gemide sabahları altı buçukta 
kalkarnk üzcrlerinde uyudukları 

hamııklan toplayıp yerlCBllrccck. 
ler ve kahvaltıdan evvel erkek bah
riyelilerin bütUn vazif-elerini yapa
cak, güverteleri yıkayıp tcmizliye
cck, Eandalları ve boyalan parlata
caklar, bütün gUn gemiyi kullan • 
mak, deniz işarcllcrilo muhabere 
etmek, tehlike zamanlarında tahli
siye ameliyeleri için egzersizler yap 
mak gibi gemi mürettebatı vnzüc
lerini görecekler, akşam üzeıi mil-

• marşı 9Öyliyerek bayrak indirc-
7! ... 
1'11 tayfala.r gemide ekseriya - f stc "l:rc Jkl gUıılük yemeğin iz. 

mayolo.rln vazife göreceklerdir. l kızımın yanına giıltyonım. nen iki 1;iin iı;iıı l'<'ndiktcki 

Dükkancı §i.ıieyi doldurdu: 
- Bir lira ... 
- Babam gelecek hafta bugün 

gelip parasını \"erecek. 
Dükkancı ses çıkarmadan §i§eyi 

alıp boşalttı. Bo§ · 5işcyi çocuğa 

verdi. 
Çocuk Şi§cye baktı: 
- Babamın hakkı varmı!j. Şişe. 

de bir iskemle boyıyacak kadar ci
la kaldı .. 

._ . .. . 
'.J'->JJ-

- l~t<'. lıriı: için dörıliinı·i.i o~ uıı. 

cu~·u hul<luli. 

- Fransız karikatürü -

- Bana borcun olan beş Um -
dan ne haber? 

- Cuma günü bayram değil mi? 
O gün tebriklerimlc beraber tak • 
dim edeceğim. 

- ~en parayı şimdi ver, 
kendi kendimi tebrik etlerim. 

- Gösteriş olsun diye çocuğ=ı 
bir kaç tane balon al diye sana 
kiın söyledi? Bir tane yetişirdi. 

-l<~rnnsız karikatürü-

!\:arısı tarafından aleyhine bo -
şannıa davası a"ılmış, scbeb ola -
rak da evini tcrkctmiş olması gös
terilmişti. Hakim rnrdu: 

- ı·;viıızi 

mi? 
terkclmiı;siniz öyle 

- Evet cıfcntlim. 

- Scbeb? 
- Kayımnam başıı 1a 1.ıir iskem-

le attJ. Sonra ... 
- Sonra? 
- Karım masayı üzer ime devir. 

di. 
- DlmCk bunun üzerine c\'dcn 

lrnçlmız? 

- Hayır efendim. 
- Ya ne zamnn7 
- Kanm masayı iizcrime devir-

dikten sonra baldızımın dikkatle 
biifcye baktığını görünce .. 
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Her mevsimde 
yenilen patates 

Yazdn : Dtra ~a &\o 
Kuru fasulyenin her mev

simde velinimet sayılmaEı, 

§Üphesiz. patatesin bilinme· 
diği yahut bilinmiş olsa bile 
şimdiki kadar yayılmış olma
dığı zamanlardan kalmış olsa 
gerektir. Şimdi patates 
fasulyeden elbette daha 
yenilir. 

Vakıa insanı 

bakımından patates 
sulye ile mukayese edilemez. 
bir kere şeker ve şeker olacak 

maddeler patateste yüzde 20 olduğu halde kuru fasulyede c
nun üç mislidir. Sonra kuru fasulyede yüzde 21 nisbetinde 
azotlu maddeler bulunduğu halde patateste bunlar ancak 
yüzde iki nisbetindedir. ikisinde de pek ehemmiyetsiz olan 
yağlı maddeleri bir tarafa bırakırsak yüz gram kuru fasulye 
332 kalori verdiği halde, o kadar patates ancak 84 kalori 
verebilir. 

Patatesi ekmekle bile mukayese edince patates gene 
geride kalır. Ekmektelı:i yüzde 55 şeker ve şeker olacak mad. 
delere karşılık ancak 20 ve ekmekteki yüzde 7 azota karşılık 
ancak yüzde 2. 

Bununla beraber patates her yerde kuru sebze olarak, 
kuru fasulyeye tercih edilir. Bir çok memleketlerde ekmek 
yerine bile patates yerler. Bunun birinci sebebi patatesin fa· 
sulyeden ve buğdaydan daha bereketli ve daha alçak gönüllü 
olmasıdır. Patates gerek buğdaydan. gerek fasulyeden daha 
'kclay ve daha çabuk yetiştirilir. Ondan başka ekmekten iki 
defa, kurufasulyeden de altr defadan ziyade suluca olduğun -
dan, kuru sebze ile taze sebze arasında mideye biraz ferahlık 
verir. Bir iyiliği de kurufasulyeden ve şüphesiz ekmekten da· 
ha ~iyade türlü türlü Ş<'killerde yenilmeğe müsait olmasıdır. 

Patates büsbütün çiğ olarak, yahut çiğ patatesi rende· 
leyerek çorba içerisine karıştırıp yiyenler bile vardır. O za· 
man ağız hastalıklarına iyi bir ilaç olur. 

Püre şeklinde, sütlü, etsuyu ile yahut yalnız olarak has. 
talara, her vakit yedirilen değerli bir iliiç olur. Bazıları sade· 
ce suda ha~layarak, kabuklarını kendi elleriyle soyarak, tere· 
yağiyle yemesini se·ıerler. O zaman da pek lezzetli olur. Ta
vada kızartmasr, hele minimini taze patateslerin fırında kı

zartması pek meşhurdur. Hangi şekilde olursa olsun her türlü 
et yemeğinin yanmda pek ho§a giden garnitür olur. Fakat 
bifteğin yanında en ziyade yakışan tavada temiz kızartılmı~ ~ 

ve pişirilmiş patatestir. Patatesin salatası da ayrıca nefis 

bir yemek c-lur. 
Onun en büyük değeri bir taraftan böbrek hastalarır.a, 

bir taraftan da şek<'r hastalığına tutulanlara mükemmel bir 
gıda olmasıdır. Terkibindeki tuz pek az olduğundan böbrek 
hastalarına dokunmasına sebep yoktur. Şekerli hastalara iyi 
gelmesi de patatesin kimyaca hali ekşi değil alkalen olmasın· 
dandır. Ekmek kimyaca yüzde 7 .5 derecede ekşi olduğu hal· 
de patates, aksine, yüzde 7 ,84 derecede alkalen olduğundan 
!jCkerli hastalar için biçilmiş kaftan gibi mükemmel gıda sa
yılır. Alkalcn olmasından dolayı kızarırken içtiği yağın ve ya
m sıra garnitür olduğu etin ekşiliğine karşr gelir. Yalnız yu· 
murtanın ekşiliği fazlaca olduğundan patatesli omlet pişiri· 
lirse yumurtanın iki misli patates karıştırmak şarttır. 

Patatesin vitaminleri de, miktarca değilse de cins bakı· 
mından ehemmiyetlidir. Vakıa 55 ölçü A vitamini ile 40 ölsii: 
B ı vitamini ve 40 ölçü B2 vitamini patates pişince kaybolur. 
Jar. Fakat 20 miligram C vitamini patatesin haşlanmışında 

ve kızartmasında ancak yarı yarıya kaybdur. Patates kabu· 
ğu ile birlikte haşlanırsa o vitaminden kaybolacak miktar he· 

saba katılmıyacak kadar chcmmiyetsizdir. Ağız hastalıkların· 
dan koruyan bu vitamin kuru fasulyede ve ekmekte hiç bu· 
lunmadığı için patates kuru gıda komanyaları arasında en 
kıymetli olanıdır. Bu bakımdan patates pirinçten de üstün 

_, çıkar. 

Madenler cihetinden de patates tam bir gıda olur. Hele 
potasyom madeninden patateı;te yüzde 450 miligram bulun
ması ona ispanağa pek yakın bir paye verir. Zaten yüzde l 

miligram çeliği de bulunduğundan bu bakımdan da ekmekle 

btt.>r inanm, bt~r inanmayın, ben ia\"~a.ıı hil~ ı\\ lıulım. 
._ Fransız kaı ikııtürU -
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TA'R~t4N 
l)efioe ·Peşiode 

-115-
;ıar actanm yerlileri idi ve hal- J .... Evet, sakın bu maymun da 
~Yanııara benziyordu. Hn.l- ötekilerle bir olup Tarzanın ba. 
~l'ıan ve Kaya Gillle, Adada şına çorap örmüı olmasın? 

r dollt§tıklnn halde hiç bir Tarzan, kendiıine ilk karıılaş-
~~leaad{lf ctmerni§Iercli. tığı zamandanberi Kaya Güllenin 
~ aznıar, kendilerine doğru ne kadar sadık bir şekilde yardım 
h~aban~ıların geldiğini gö • ettiğini, onunla beraber ne büyük 

~l'le .eıı sıllihlarına sarıldılar fedakarlıkla çalıştığını unutmuı 
'~e. ok atmağa ba§ladılar. değildir. Fakat, kendi kendine: 
"'l'a' diılı Tarzan ve arkadqla- ''İnsanlara bile güven olmaz, 
~11'1rusu gibi dağılmağa mec - diyordu. Nere de kaldı ki may-

k~ mun gibi dönek ve afacan bir hay 
te lık esnasmda Tarzannı vana ı.,, 

~ \'e ~isini yakındaki ırmağa HaKıkatcn, kararından çabuk 
~ ıe yUze kal'§ıya geçme. dönen insanlara ''maymun iştah. 

ltr tı. lı 1., demezler mi?. Kaya Gülle de 
ıı taraftan, Tarzan da ma· uzun müddet Tarzana yardım et· 

'ld:~ en tehlikeli anlarını ya. tikten ve onunla beraber çah9tık
~ • tan sonra kendi cinsinden olan 
\ıı~lla\'arın elinden kendini maymunları bulunca ondan dön. 

h· lltıp mağaraya atılır atd· müı ve bu sefer de bunlarla birle
~r ırdtnbire geri çekilmiye şip Tarzan aleyhine bir suikast 
~h;lrnuıtu. hazırlamış olabilirdi?. 
,'ttıaayı &u hasmı§, kapıyı a- Tarzan :' 

buz, bulunduğu yere de ''Hatta evveldenberi bana gös-
dt cuın etmiye başlamıgtı... terdiği dostluk acaba bu neticeyi 

itle 1~lar o kadar büyük bir hazırlamak için değil miydi?.,. di. 
it~ hucum ediyordu ki; 'ka. ye düşünüyordu, 

tar kapamanın imkanı yok Bu da akla gelebilirdi .. 

ltı *** ~ıı. bı' d b. .. . . r en ıre uzerıne men 
l;ll' teıiri altında evvela bir 
~lt tibi oldu. Fakat, &anra 
·~ c topladı ve gerisin ge:d 

1 ana\'arlara yem olacağına, 
tq,,., •tlin ortasına attı. Çok iyi 

Tarzan, bir yandan aklında bu 
düiüncelere, bir yandan bulun. 
duğu bu müşkül vaziyetten kur 
tutmak çaresi arayarak, yüzüyor· 
du. 
Mağaranın, biraz evvel, i~indc 

POT KiRDi! 

Küçük Tuncer misafirin yanına 
geldi. Misafir kadın çocuğu sevdı. 
okşadı ve: 

- Maşallah, dedi, büyümüşsün. 

fıpkı benim oR-luma benziyeceksin. 
O zaman Tuncer bir pot kırdı: 
- Annem de bun<tfın korkuyor 

ya, dedi. 

AKIL 

İhtiyar bir kadın arabaya biııdi. 
:linde btiyük bir bohça vardı. Ara· 
bacı: 

- Ver. anne, dedi, bohçayı ya. 
nıma koyayım . 
Kadın: 

- istemez, oğlum, dedi. Hayvan 
lann zaten cılız. yük olmasını iste· 
mem! Ben kendi kucağımda tuta· 
nm! {Sanki kendi kucağında tutar
::a arabaya yük olmazmış! akıl!), 

iP. canbazı (arkasından gelen fi· 
le) - Huızır hayvan! ben sana de
medim mi her yere benim pe1imden 
gelme diye! 

tınnıA..°''DAN SONRA 
Turgut sınıfta kalmıştı. Babası: 
- Sınıfta kalmayıp arkadaş!ımnı 

geçseydin sana bisiklet alrrdun, de· 
di. 

O zaman Turgut güzel bir cevap 
verdi: 

- Daha evvel alsaydın bisiklete 
biner, arkadaşlarımın hep ini ge. 
çerdim! 

tı.4;li bir yüzücü olduğu 
t~la rıe kadar şiddetli bir 
~ akana aksın, kendini 
~ıı il Üzerinde tutabiliyor ve 

Kayn Gülleyi maymunlar kralı _ Geceleri mektebin kapuı kapa 
ilan ettiği kısmına gelmişti. O za. 

1t\ 
~it 0 nu canavarların bu-

tarafa sürüklemesine 
ı.~U\rvetli kulaçlar atarak. 
İıti ~ete doğru gidiyordu. 
~. zaınanda, olup bitenleri 
"'lla.\ için zihnini işletiyor-
aı~ 
? tı,ı Uf? Bu su nereden geli· 
ı" ilğarayı nasıl ı:u bas. 
\taba bu maymunların ve· 
~arların bir hilesi miydi~ 

~t\j r kaza mı olmuştu? 
)o •u 1'arzan bu işe akıl er
~ r:.u: Çünkü, hikayeyi o· 
t>ı 1zını. de öğrendiğimiz 
il ;e lllağarası yüksek ka • 
~ı~rindc idi ve Tarzan o
~~~r nıü§külatla çıkmıştı. 
~? ar Yüksek yeri nasıl su 

ı~dc 
"l • sular kayaların ara-
'1ı:Cliyordu. Her halde da· 
' ,~1 Ylıkan taraflarındaki bir 
bt ar, boşalmıştı. . 
~~~ne suretle gelirse geL 
'ıı ııı· lllaksat neydi? I·lakika· 
1 ~ ır Suikast miydi?. 
\: bunu alchndan geçirir

, ~ Giilleyi düşündü .. Sa· 

ma:1, gözleri bir kat daha hayret· 
le açıldı. 

Mağaranın dı;! kapısı kapalıyd !ı 

Halbuki, kendisi mağaranın, ca-
navarlara rastgeldiği kısmına 

girmeden evvel, Kaya Gülleyi 
bu kapının önünde bırakmııtı .. 
Orangctan, sözde maymunları dı· 

§arı çıkarmış, ve mağarayı bekli. 
yordu. 

Şimdi Tarzanın Kaya Gülleye 
karşı beslediği şüphe daha fazla 
kuvvetlenmi§ti. • 

(Arknsr \ar) 

myor mıt? 
- Tabii kapanır. Neye sordun? 
- Fıstık/arımı bitiremedim, sıra-

nın göziine koyacağım, acaba hır
sızlar gelip çalar mı diye kork11yo· 
mm. 

PlYANKO 

lki arkadaş konuşuyordu: 
_ Piyango çıkarsa evvela Ahme· 

di alıp bir gezinti yapacağım, wn· 

ra ... 
öteki. sözünü kesti: 
_ Sonrasını anlatmaya lüzum 

yok. dedi. Ahmedi, alıp gezmeye 
gittin mi paran hemen biter, ba§ka 
bir şey yapamazsın ... 

ÇARE! 
Arkadaşına anlatıyordu: 

- Diln tiyatroda oyunu seyre. 
derken mütemadiyen erik yedik. 

_ Ne iyi! Saltın çekirdeklerini 
yere atma....qaydmız? 

- Ha;,r, yanımızdaki adamın 

cebine koyduk .. 

HA B E P 
ÇOCUK S4. Y•,.ASI 
Bifm,c-~ kupona 
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(Ui!mcccmiz ıs incide) 

Ne garip şeyler I 

Dünyada bizim görmediğimiz,' nt ba§tna kadar geldiği halde, kar
bilmediğimiz neler varı Bunlar §rsmdaki insana saldıramayınca 

belki onları bilenler için gayet ta- duyduğu hiddeti bir düşünün 1 • 
bii şeylerdir. Fakat bizim bilme. 
diğimiz için çok garip geliyor. 

Böyle bir kaç garip ıcy daha 
öğrenmek iıtemez misiniz? İster 

siniz. O halde, yukardaki resim -
leri soldan sıra ile takip ederek 
okuyun: 
Yumruğunuz acımaz! - Şu ka

lın ıövdeli ağaca, ne kadar ıiddet. 
le olursa olsun, yumrukla vurur 
sanız yumruğun uz hiç acımaz! . 

Neden? Çünkü, ağacın kabuğu 

lbtik gibidir ve ıiz ıanki llatik 
bir topa vurmu§ gibi olursunuz : 
ağa~ içeri doğru bükülür ve yum
rugunuz ıert hiç bir §eye değ

mez!. 
Bu, ucak memleketler de yeti. 

ıen bir ağaçtır ve kabuğundan a· 
kan kırmızı ve sakız gibi maddeler 
lbtik yapmıya yarar. Ağacın lla
tik gibi olması da bundan ileri ge
liyor • 

Hakikaten, aslanlar, kaplanlar, 
kafes arkasında, yanlarına biri 
yaklaşınca son derece hiddetlenir. 
ler. Öfkelerinden köprürürler ve 
ağıı:larmdan .salyaları akarak, ba
~ırırlar, yerlerinde duramazlar. 

Halbuki, bazı yarı vahşi hayvan 
lar vardır ki bunlar kafes arkasın 
da gayet uslu otururlar. Mesela, 
ormanda olsa üzerinize atılacak 

veya hiç olmazsa ürküp kaçacak 
olan maymun, kafesin arkasında 

sakin salcin oturur ve sanki hay -
vanat ımıh~esinde o sizi seyre gel
miı gibi, dikkatle yüzünüze ba. 
kar, sizi başınızdan ayağınıza ka· 
dar gözden geçirir 1 

Bir buçuk metre ağız! - Şu 
müthiş ağıza bakın 1 Ne korkunç 
değil mi?. Hakikaten, suaygm es
nediği zaman ağzı böyle açılır. O 
zaman iki çenesinin arasındaki 

mesafe bir buçuk metre kadardır. 
Yani bir çocuk, yahut 'kısa boylu 
bir adam, bu mağara gibi ağza ko
lay kolay girer 1 • 

Kumaz bir av mulü: - Bu da 
hiç görUlmemİ§ bir balık avı usu. 
1ü 1 Fakat, bakın ne kadar kur
nazca düşünülınü§ .. 

Kapının bir tarafında, beyaz 
bir tahta var. Bu tahtanın bir ucu 
denize giriyor. Bilhassa suyun ol
dukça yüksek tabakalarında yü
zen balıklar bunu görünce, al. 
tında kalmak kor'kusu ile, üstün· 
den sıçramak isterler. 

Halbuki, kapının öbür tarafın
da, resimde görilldüğü gibi, bir 
ağ gerilmiştir. Tahtayı sıçraya • 
rak a:imak istiyen balık, .zıpladı. 
ğı gibi, hop! bu ağın içine düşü • 
yor!. 

Bir dünya nüfusu kndar! -
Bakteri denilen bir nevi mikroplar 
vardır ki bunların oldukça büyük 
leri gibi, çok küçüklerine de tesa
düf edilir. Şüphesiz büyüklerini lıi 
le ancak mikroskopla görmek ka. 
bildir. 

Hele küçük bakteriler o kadar 
ufak mikroplardır ki bunların an· 
cak 1 milyar 250 milyonu (Yani 
a§ağr yukarı dünyadaki nüfus 
miktarı kadar) bir araya gelirse 
ancak bir nokta (eşkil edebilir. 

tik tahtelbahir. - Geçenlerde 
bir İngiliz, bir Amerikan ve bir 
Fransız tahtelbahiri deniıe dalıp 

bir daha çrkamadı.Bu acı hadiseler 
tahtelbahir üzerine dikkatimizi 
çekiyor. Şüpheıiz, bu deniz altı 
gemileri harplerde büyük rol oy. 
nar. Mesela, umumi harpte çok 
faydaları olmuştur. Bununla be· 
raber, daha evvel de tahtelbahir 
kullanılmıyor değildi. Hatta, ine 
tahtclbahirin bundan bir buçuk a
sır evvel icat edilmig oldunuğunu 

Bakahm ne çıkacak? 

söyleyebiliriz. 

Hakikaten, Amerikanın, istik
lalini ilin eden meıhur Va;ing. 
ton, o zamanki harp esnasında 

kendisi bir tahtelbahir yapmıJ ve 
denize inerek düşmanlarla çarpı§· 

mııtr. 

Bu, resmini gördüğünüz gibi, 
adeta bir fıçıya benziyordu ve Ö· 

nünde bir pervane, arkasında bir 
dümenle idare ediliyordu. O za
man bu iptidai denizaltı gemisine 
;eklinden dolayı "kaplumbağa,, 

derlerdi. 
Kafeıte vahti hayva.nlar .1 

Hayvanat bahçelerinde, sağlam 

kafesler içine aslan, kaplan gibi •Y • • y • • • • .. 

yrrtıcx hayvanları korlar ve her • Bu hafta verdıgımız boyama eg. len, ıçındekı rakamlara gore, şu ııe-
kes bunları, kapanlarına kadar lence i belki her haftakinden daha kilde boyayacaksınız: 
yaktaıarak seyreder. güzel. Onun için, boyamakta acele O - San, 1 ---:- Kırmızı; 2 - M: 

Her gördüğü mahluk üzerine a· ı edin: .Bakalır:-1 ~ çıkacak! . ~ek~. ~ - Yeşı~, 4 - Açık mavı; 
tılmak istiyen bir aslanın, ta ya· Resımde, çızgıler arasındakı yer- :> - Koyu mavı, ı 

YAZISIZ HiKAYE 
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Eski bir Fransız şarkısının 

nekaratında "tatile kavuştuk, ar. 
tık vazife belası yok, defterleri &· 

teşe atalım, kırlarda dolaşalım,. 

cümleleri vardır. Tatile müştaıt: 

olan yalnız çocuklar değildi. Bü 
yükler de onu sever ve ister. 

Fakat tatile kavuşunca ne yap. 
malı?. Bir Fransız muharriri ta· 
nmmış yıldızlar arasında bir an-

l:et yapmış ve ;>nlardan tatil mev. ' 
simini geçirmek için tavsiyeler is· 
temiştir. işte cevaplan: il 

1: YiVET LöBON. 
Bilmem herkes benim gibi mi

dir? Ben köy hayatına baydırım. 
Geniş kırlar, tabiatın sakin ve 

açık manzarası, yorgunluğu gide. 

l 
rir. İnsan oralarda hiç bir kayda 
!:>ağlı olmadan yaşar. Benim her 
yaz gittiğim bir köy var. Fakdt 
müsaade ediniz de ismini söyleme· 
yeyim. Sonra herkes oraya dol:lr 

1 ve rahatım bozulur. 
2: DiTA PARLO. 
Yazın dağlara çıkmalı .. Hiç ol

mazsa 2000 metreye. Dağda kamy> 
kurmalı. Ağustosta kar topu oy .. 
namah. Dağlarda sıhhat vardır, 

istirahat vardır, saadet vardır. 
3:: KLOD DOFEN. 
Bu sene tatilim yok. Fakat ol· 

saydı ne yapardım diye düşünüp 

duruyorum. Her halde Akdeıriz. v~:-:-:-x~~wiiii:i~ 
kıyı;arrnda en beş giınlük bir ge
zinti .. Tatil yapıyorsanız bu ızezin 

Dlymma Dürbcn, tJC kendisilc evleneceği 
mevzu olan Volm Pol 

Diyanna'nın aşkı bütün 
. ümitleri suya düşürdü 

tiyi muhakkak yapınız. 
4: LüSiYEN BARU. 
Deniz kıyılarında, yahut güzel 

lıir sandalla balık avına sıkmak, 

bana göre tatilin manası yalnıı; 

budur. . 
" . " , . . .. . . 5: ALBER PRE]AN. 

Bugun sadece Dilk do VıMsor is· \ 'Ur edılmekledır. Orkestra bu sah- bunu sahnede terennum etmek ıçın j Seyahat.. Durmadan dinlenme.. 
~~~ anılan eski lngili: ~,:ralr, se\· ne r;e\·tilirken "kalbim hıçkırıyor,, yaptığımı sanmayınız, başka mak. l <len seyahat .. En iyi 'dinlenmek. 
dıgı kadınla e\ lenmek ır;m tahttan parçasını çalaC?.k, semada bembe· ~tlanm var. seyahat yaparak yorumaktır. 
\azgeçtiği \-akit lngiliz kral ailesini yaz bir guvcrcin uçacak, hafif hafif B ı'. suretle yıldız opera oynamak 6 : DANYEL DARlYö. 
bu karara muhalefete sevkeden sc- esen rilzgfır gül yapraklarını aşık· hususundaki arzusunu itiraf etrniş Tatilde insan ne mi yapar?. BQ). 
bcbleri tabii herkes anlamış ve tak ların üzerine dökecek. Bı.ı sahnenin oluyor. bol köpeklerle oynar .. 
dır etmi5tir. asıl dekoru ya bir gondol, yahut çL Bundan sonra yıldız sanat hak· 7: GABİ MORLAY: 
· Bugun t'ni\ersal stüdyo:.una meni çeklerle sü:.lü bir balkondur. kında dü~üncelcrinden Ye ileride Tatil zamanını bol bol yüzerek 
"-Up hic; edarlar \e şefler pek meyus Fakat bugün bütün bu ümitler çe\İreceği filmlerden bahsetti \"C: geçirmek isterim. Fakat <leniz ten 
\C mütee sirlcrdir. Ve bir a'Şkı ön· U} a dfö;tü. Dürben bu sahneyi ken - Sari Bovayc ile bir aşk filmi h~ olmak ve benden başka yüzü· 
lC'meğe, bu stüdyoya men up olan di seçtiği partüncrle \'e kendi hesa· çevirmek üzere olduğuma dair riva- cü olmamak şartiyle. 
Diyanna ı:>urbeni "biilbül sesli se.. hına çevirmeği tercih ederek, Ame· yetlcr yanlıştır. Ben henUz Bedi 8: VERA KOREN. 
\imli kuzu,. i mile tanınan bu şirin rikahları ve dünyayı bu zevkten Lam2r gihi hakiki aıık filmleri çevir Tatili iş olmadığı için severim .. 
~natkfırı c;c\ gisinden vazgeçirmeğe mahrum bıraktı. Yıldız günün biri· mck fikrinde değilim. Nerede olursa olsun, hatta evim -
uğra~ıyorlar. Bu sanatkar bugün sinde bir delikanlıya rastgeldi, bu Bu cümleyi işitir i~itmez dudakla. de bile!. • 
r;ılgıncaı::ma fı5ıktır. Rober Taylor kadar güzel değildir. rıım yakan suali sordum: 9: ANNt VERNE. 

\'akia gerek bu stüdyo men upla- şairane sozler söy!iyen bir şair d<' özledig~im gibi bir tatile ka _ 
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rı gerek<"ıe sevimli ~anatkann hay- değil... Hiçbir krallık hanedanına l vuşmama imkan yok. Ben insan 
ranları günün birinde Diyanna Dür ün iyeti ) ok. Hatta e ki bir ailenin bulı.1nmıyan bir yerde çırılçıplak 
benin de aşık olmasının mu.\adder torunu bile değil.. Stüdyolar kendi. bir vahşi gibi yaşamak istiyorum. 
oldut,runu biliyorlardı. Fakat bu- lerine milyonlar zıyan ettirecek bu ı o: JAN GABEN. 
günün bu kadar çabuk gelip çata- aşka karşı küplere biniyorlar. Avı bol bir yer olsun da neresi 
cah'lill tahmin edemiyorlardı. Ame. Yerdiği kararlarda sonuna kadar • olursa olsun .. Onun için benim ta· 

Resimler: 
ıfl: 

c .. ttt• \C Mlıla: Jilotl Dofeıı prk seHliği deniz gezlnfilcriftaııl' 
Sağda: lllr 'ıılışi gibi yaşama!. i tiyen .\nni \'eme; ortada ,e 
d:ı: Yi\'et l.üboıı, ağı.la: Diıa ı•arlo. A~ağııla: Lu.;iyen Rıını rikan genç kızlarını bütün saffeti, sebat eden Düröenin stüdyoyu te. tilim eylülde başlar .. 

bütün 5etareti ile dünyaya tanıt· Ia53 düşüren ikinci bir kararı daha 
mak \ azife~ini üzerine alan hu kı- var .• Dürben bir müddet için Nev· 
zm a~kı düşünecek vakit bulamadı- yorkun Metro]X>litcn operasında 

f! ını zannedenler de vardı. Bunlara çalı5mak istiyor. Bütün hüyük san· 
göre yıldız henüz on yedi buçuk ya· at §(jhretlerinin operadan geçtiğini 
şındadır. Daha bekeklerile oymyor, bilen yıldızın bu arzusu tabiidir. 
ayaklarına çocuk patenleri takarak Fakat Dürbenin sesi henüz opera . 
kayıyor; Geri Cupere gizliden gizli. için tekemmül etmiş değildir. ?\1u
ye bir çocuk ::;cgsilie asıktır: akşam· siki bılgisi de bu ic; için henüz yetiş
ları onun fotoğrafım yatağına alı- rniyor .. Onun için şimdilik müzik 
yor, ve resmi sıcak göz ya)arilc ıs· dersi almakla meşgul.. 
!atarak ağlıyor. Fakat hakiki bir Bu ~ayiaları işiten bir gazeteci 
genç kız gibi, bir erkeği se\'mcsine ::.tudyoya kadar giderek T)üı ben ile ~ 

imkan yoktur. görüşmüştür. Gazeteci yıldızın bu l 
Fakat bu dü~üncenin doğru ol· gCrüşm~ini ~öyle anlatıyor: ' 

madığı bugim tahakkuk etmiştir. ··ı liirbcn beni stüdyoda görünce 
Diyanna, Vohn Pol isminde birisi. a11p locasına götürdü. Burası bil. 
le kur yapıyor. hassa sanatkar için hazırlanmış çok 

Sttid}•oyu idare edenler, bir iki ~üzel bir odadır. Güzel döşenmi~. 
sene içefr.,inde yıldıza hakiki bir ipekli, rahat bir şezlong bir kö~ede 
a~k filmı ÇC\ irtmek fikrindeydiler. duruyor. Bir kö. ede de bir piyano 
Ye bugüne kadar da yıldızı manen ve üzerinde bir çok notalar bulunan 
'e maddeten bakir olarak bulun· bir masa \ar .. 
durmak i ti) arlardı. Bu adamlar üç Bu odada yıldıza başka bir ka· 
"cnedcnbcri bu iş için emek sarfe· dm arkadac:.hk edivor. Bu kadın _ 

a • -

di) orlar; Dürbenin filmlerinden ha· Dürbenin hu~usi muallimi madam iı1f 
fif ~yılacak ı:;özlcri hazfediyorlar, Morisondur. Dürbe.n, oraya girin- 9 
.. uh sayılacak hareketleri çıkarıyor- ce ilk olarak onu gösterdi ve bana f;~ 
ı.... Bütün emekler m~takbel a~k şunları söyledi: ~ 
hindeki flk i5püşme 'Sahnesinin - Görüyorsunuz ya, musikiye ça 
zevkini bozmamak içindir. Bu ilk ö. lışıyorum. Şimdilik Persifal opera· 
piı:;ıme salrnc"i aylardanberi tasav· sını öğrenmekle meşgulüm. Fakat Kortn Lüşer 

• 1 

K O R 1• N L u·· ŞER Boş vakit~e!1n1 
nasll geçırır · 

güldürücü gaz koklatarak apandisit 
ameliyatı yapmışlar 

"Yapacak hiç bir işim olmadığı vakit tabii 
hiçb;r şey yapmam. Sonra da çalıştığım vakit 
ıbaşımı kaşıyacak vaktim yokken çeşit çeşit işler 
yaparım. Bu cümlelerim ilk nazarda anlaşılmı· 

yacak kadar karışık görünüyc-r. Halbuki kasd 
ettiğim mana çok basittir. 

Sinemada ~alışan bazı arkadaşlarım hi; 
yorulmadan, mesela balık avına gidiyorlarmış. 

çasma film çeviriyorlar. Bunlar talihli insanlar
dır. Öğle vaktinden itibaren sekize kadar çalışır 
lar. film çevirirler. Sonra da rollerini öğrenirler, 
:misafirlerini kabul ederler. Ve akşamları gcz
meğe çıkarlar. Halbuki ben böyle değilim. Bir 
film çevirdiğim vakit lıu filmden çok bitkin bir 
halde çıkıyorum. Film çevirdikten sonra bir ha' 
ta hic bir iş yapmamak, bol bol uyumak ihtiya• 
cını hissederim. 

Bu uyuşuk istirahat devresi geçtikten son. 
ra tekrar dünyaya karışır, biraz eğlencelere İş· 

tirak eder, bir parçacık ta moda ile meşgul olu
rum. İstirahat devresinden sonra mu11akkak el-
biselerime bir veya jki akşamlık rop ilave ede. 

4 
rim. Bugiın elbise hususunda idealirrı t' 
Terzime muslin<len uzun pilise bir etetclt. 
bir smokin ısmarladım. Gündüz giyı:ne1' ~· 
beyaz bir keten eteklik, ve perdelik 1' 
dan da bir ceket yaptırıyorum. Göriı>'~jltıı1 
ya elbise hususunda müşkülpesend de; Jıİİ 
Bu iki takımr yaptırdıktan sonra bir ıt) 
lıise yaptırmıyacağım. . 

1
l 

Ne yazı yazmaktan, ne de iyi giY1~~ 
hoslanırım.. Tatil zamanlarındaki sırtı. t 
bir. mayo giyer, yahut ta bir pantaloll g; 

Otomobil gezintileri yapmak ho§0 .efı 
der. İyi bir şoför dduğumu artık bilrrıe~, 
mamıştır. Otomobil sahibi olmadan • 

af" 
piyano başından ayrılmazdım. Fakat dı.lı 
jstediğim yere gitmek imkanlarını bol 

danberi piyanoyu bıraktım. .. bil 
Bu yazı nasıl geçireceğimi henııtd 

k
. e 

rum. Belki bir film çeviririm, bel ı aııY~ 

mem. Fakat her halde Paristen uzun z ve' 
ayrılacağımı ummuyorum. Belki tenlı~·,sct" 
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Beşiktaş (B) takımı u un Tekirdağrna gidiyor Bulgar pehlivanı 
dedikoduları reddediyor 

••• 

" Ben buraya bir arkadaşın sözüne 
kanarak geldim .. 

bir tuzağa düştüm,, diyor 
Hadise ile konsolosluk meşgu l olmaktadır .. Bulgar pehlivan hadis.e 
halledilinceye kadar burada kalacak, fakat güreş yapmayacak 

Son günlerde gazeteler. ve efkarı 
'llınumiye, bir spor skandalinin de. 
dikodusu He me!}gul olmağa başla
<l.ı. 

Son zamanlarda ~por hareketle
rini cok genişleten Be§ikla§hlar, 
mcktebliler vaziyetine rağmen, bir 
genç \'e bir de (B) takımı kuı'\)'la
ğa muvaffak olmuşlardır. 

Kuvvetli bir kadrosu olan ve i. 
çinde büyük istidad vaadeden genç 
ler btılunan Beşiktaş (B) takımı 

yarın Tekirdağına gidecek ve ora. 
da Tekirdağ muhteliti ile bir· ':maç 
yapıp ak§am 1stanbula dönecektir. 

Trakyada spora çok ehemmiyet 
verildiğinden bu ziyaret ehemmi -
yelle karşılanacak \'e Beşikla§lı 

gençlere merasim yapılacaktır. 
Tekirdağlıların talebi Uzerine Be

Fiktaşhlara lstanbuldan bir hakem 
de refakat edecektir. 

Bu haftaki maçlar etrafmda 

Ateş takımı 
Istanbulda 

lzmir ikincisinin lstanbuldaki ikinci 
deplasman maçlarında tahminler 

iz.mir ikincisi Ateı; ikinci depliıs., tarafın §anssızhğı yüzünden kaza. -
man maçlarında cumartesi günü nılmrş maçlardır. 

Galatasaray, pazar günü de Beşik- Futboldeki sürprizleri, her sene 
ta~la karşılaşıyor. milli kümenin kuvvetli takrmlarınr 

Cumartesi günkü karşıla§mada takıntılara uğratarak bize gösteren 
Galatasarayın yine farklı bir sayı lzmirliler, pazar günkü B~ta~ 

ile neticeyi lehine çevireceği tabii- maçını da lehlerine çeviremezler. 
dir. Bu maça bir de Galatasaray oyu .. 

nunun yorgunluğu inznnam edince, 
Jnklir edilmez l.ıir kuwet oldUh'll-Bulgaristnnın tanmmu; profesyo- G I G I b" I'"' siyah beyazhlarm rahat bir galebe 

1 ata enç er lr lgl. nu, üst üste kazandı~ sayı farkı ııe1 pehlivanlarından Peter, mem- elde ede!:ek1eri anla§ıhr. 
1 E "'I' 'd" açık galibiyetlerle gösteren Gala -eketinıizdc birkaç güre§ yapmak ii reg ıye QI IJOr Diyeceksiniz ki; (Bu kadar kat'i 

tasaray, fzmirden iki güzel galebe ıere, birkaç senedir profesyonel Galata Genrlerbı"rlig-ı· bı"rın· ci fut_ söylilyorsun .•. Futbolde ne ıürpriz-
" ile döndükten sonra, milli küme 0

rganizasyonlarla uğra.§an bir grup bol takımı ~·arın halkcvı' spor takı. _ lcr vardır. Ya Beşiktaş veya. Gala• 
t . şampiyonlugunun kendisine dönen ara.tından Türkiyeye getirilmiş, tasa ray Ateşe yenilirse? .. ) 
f mlyle bir maç yapmak için bugün ve gülen yüzünden mahrum kal -
akat sonradan çıkan bir ihtilaf, Hakkınız var. Fulbolde çolt aür-

h Ereğliye gidecektir. mamak için Ateş maçını muhakkak 0t.ılgar pehlivanının paraları alarak prizler vardır. Fakat _ saha ve se-
Genç ve çalışkan takımımıza mu- kazanmak mecburiyetindedir. 

&ureşmck istemediği 5cklinde du - vaffakı.•·etler dilerız· . yirci a\'antajlarmdan bahsetmeğc 
• ' Takanın son vaziyetini ve istik. iUruinı~ ve hatta iş• ı polise d.&Jli - o- .. lüzum bile yok - Ateşin !stanbulda 
ın·· rarını gözönünden geçirince, kat'i 

Udahale etmişti. bu jki takınıdan bidne karşı bir 
p olarak (maçı kazanacaktır!) cüm -

rore.syone1 gürcşıerıe me§guı o... ,Halıcı 0uglu klu··bunu··n galebe temin etmesi sürprizlerin 1 ... ·.a.- 1 ...ı. T~ lesini sarfelmek söyliyeni mahcub undui;'llndanberi, epey dedikodu Ra1gtl' ııeltlhw utb z ,_ ;~en en ·u ... wor çok fevkinde bir şeydir. 
tnevzuu olan hadiselerde karşılaş- ferfİp 8tfiği çıkarmaz. Her jki oyun da, geçen Doğan-
tıhnıız organizatörlerin iddiaları ra verebildi. Şimdilik başka para- 10 da verilen bu randevu, bana o Genç, netesll, oyunu başladığı spor maçında söylediğimiz ve oldu-
t:unıerce gazete sütunlarında yerlları olmadığını, üst tarafını Bur - gün kalkacak treni kaçırmak için Futbol furnuvaSI gibi bitiren, fakat (futbol bilgisi) ğu gibi seri ve zevkli oynanacaktıı" 
aldı. Fakat bir de Bulgar pehlivanı- sada laınamlıyacaklannı söyledilor. \'erilmişti. Artık ertesi gün kat'i noktasından bu sene her senekin- Müdafaadayken bile açık bir oyun 
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dinlemek, doğru hüküm verebil- Bursaya gidince hakikaten kalan surette dönmeğe karar vermiştim. yarın başl IYQ r den daha zayıf takımlarla milli kil- oynıyan Doğnnsporlularıı benzemi-
llıek. için en doğru yoldu. elli lirayı da verdiler. O gece, gece yarısından biraz meye iştirak eden lzmirlilerin son yen Ale~liler, sıkıştıkları anlarda. 

aiz de öyle yaptık. Dün matbaa. Bursaya gidince, iki gün Uludn. sonra kapım vuruldu. Baktım, A - Halıcıoğlu spor klübü tarafından açık sayı farklı mağlubiyetlerini billün sahadaki oyuncularmt !iale 
ll'ııııa gelen Bulgar güreşçi Peteri, ğa çıktını. Açık havada güzel bir sım. Yanında. da da.ha. iki kişi var_ tertib edilen futbol turnuvasına iş. tabii bulmak lazımdır. İz.mirde el- önüne toplama% ve oyuna Jüıumsuz 
llzllıı uzun dinledik. Bu adamın idman yaptım. Ve güreş günü mii.. dı. Bana: "t.sler istemez güre§e - tirak eden klüblerin murahhasları de edilen galebeler de, bir oyunn bir sertlik vermezlerse, bitmek üze. 
a.ıııaUıkları yalnız kendisini yapı- sabakada hazır bulundum. ceksin, ne diye peşin para diye ıs- geçenlerde bir içtima yapmışlar ve Ustünlüğünden ziyade h •i zamana re olan milli küme maçların.m can-

~ J'ersiz dedikodulardan temize çı Asım ve Dinarlıda bir telaş var- rar ediyorsun, sen burada benim e- fiküstürü tanzim etmişlerdir. tesadüf ediş, tü.zel şans \'e kargı lılarından birini seyretmi§ oluruz. 
l'?nak deı,'il, fakat son zamanlar- dı. Bana: "Aman senin rakibin o- limdcsin, karı§mam!,, dedi. Doğuspor, Halıcıoğlu, Bonıonli 

el Yapılan profesyonel güreş .orga- lacak gilre§Çi gelmemiş,. dediler. O Ben ertesi gün gideceğimi kendi- ve Okmeydanı klüplerinin A ve B 
lı.ıZ&.ıs~·onlannın iç yüzünü de mey _ zaman ısrar ettim. sine yine kat'i bir lisanla bildir. takımlarile iştirak ettiği bu tur 
ilana vurmuş olduğundan cidden en. dim. nuvanııı başlangıç tarihi 25 _ 6 -
t"resandı. 939 dur. 

:a Sabahleyin erkenden Dinarlı geL llk gUnün :müsabakaları şunlar -
lllgar pehilvanın söyledikleıini di. Ona da kat'i kararımı tekrar 

{llllen hemen a..-nen yazalım... ı dır: 
r ettim. Ve sonra kalktım, o gün rnuh -

lliraz t.ürkçe, ve fransızca bilen Bomonti _ Doguspor A 15,30. Bo-
\~ telif ~dyaretlere giderek tnnıdık- monti B _ Doğuspor B. 13,30. Halı_ 

neııeli bir adam olan Peter, ba- tanına veda ettim. Otele geldiğim 
Ilı.dan geçenleri, bulgarca bilen biı eıoğlu A - Okmeydanı A. 17,30. 

ar1ı: zamnn beni bir polisin aradığını Halıcıoğlu B. _ Okmeydanı B. 
adaşımıza heyecanlı bir lisanla söylediler ve emniyet müdürlüğüne 

trJ)r)e anlattı: 1 Bugün güreş yapmak için söz- çağırıldığrmı bildirdiler. Vakit epey 18,30. 

ij - _Ben, Dinarlıyla eski dostum., le§tik .• lullak güreşmek isterim. geçti. J'aknt hemen kalkıp ~ağnl- Bu müsabakalar Hnlıcıoğhı saha. 
~atta onu, benim birçok müsaba- Ya Dinarlı, yahut l{ara Ali ile gü. dığım yere gittim. Ben !stanbulda smda yapılacaktır. · 
afar yaptıg-mı Alman'-'n'-'a getir - recıirim, yoksa halka krusı ayıb o. 

Ilı .J .J 1 ... olduğum halde, emniyet müdürlUğü 
~le istiyordum. Epey zamandır lur, aedim.,, Edirneye ve başka ~·erlere telgraf 

~llhabereye girişlik. Kendisini kar. O zaman bana ikisi de: 
14 ., • • çekerek beni aratıyormu§. Asım \'e 

gibi severim. - Yok, a~'ıb fılan olmaz, sen Dinarlı benim kendilerini dolandır~ 
llen son zamanlarda Polonyada paranı aldın ya, ona. bak. Seni hük- ı dığımı ve kaçtığımı söylemi~ler. 

' 11ruyor, fakat civar memleketlere men galib ilan ederiz,, dediler ve 
tıcterek müsabakalar yapıyordul\'. hakikaten dedikleri gibi de yaptı- Orada vaziyeti anlattım. Poliste 

ltigadayken bir gün Dinarlıdan lar. Halta müsabaka ynpmadığnn pasaportumu aldılar ve ertesi sa 
't r lllektub aldım. Bana: "Mutlak halde Bursalılar beni birçok alkış- bah tekrar gelmemi .söylediler. 
lıtJ.:ıyeyo gel,, diye yazıyordu. Ben ladılar. Pek memnun kaldım. 

ıı~ ... 
· Ben burada iyi para kazanı • Bursadaki güreııler bitince, bn • 

0ruın, oraya da gelirsem iyi para na, istanbulda da bir kaç müsaba. 
:lPrını,, diye cevab verdim. Ve A- ka Ytıpmak için yeni bir teklif yap-
2d.dotuda yapacağım güreşler için tılar. Ben de: "Hazırını, yalnız pa· 
20 Şer ve İstanbul, Ankar.ı gibi ra işini konuııahm,, dedim ve evvei
tlerae 250 şer lira istedim. ce bildirdiğim gihi gür<'ş başına 
l.tebnıetlen: "Ne .istersen hepsini (250) lira istedi~imi söyledim. O 

a Hemen konsolosa gittim. Başını. 
llll<.:agı~ z, mutlak gel,, di'-'e kat'i zaman: "Aman şimdi paramız yok, 

" dan geçenleri duyunca konsolos 
' \rab1ı bir telgraf alınca, kendi o- bunu peşin isteme,. demeye başla. çok müteessir oldu ve hadiseyle 

1~11JobiJime binerek Romanyaya, 0- dılar. bizzat meşgul olmağı vaadederek 
"dan da vapurla lstanbula geldim. 
•· ı. Israrımda devam edince: Bcııi bir benden tahriri bir ifade aldı. Şim-
al\ftl beni, Hamza Asım namında 

gazete idaresine çağırdılar, orada di, iş benden çıkmıştır. Konsolos 
.., r Zat karşıladı. Kendini: "Ben h kk k 
ıı.ı çıkacak yazının reklam olacağına a ımı arama tadır. Bu günlerde 
ı tkiyenin biricik güreş organiza. \'f! bu sayede bir yerden ödünç pa. belki de mahkemeye giderek bir 
Jl'İ.i~Urn, Dinarlının ortağıyım,,. ra alarak bana vereceklerini söy-ı karar alacağım. 

1 bı:ıe takdim ettikten sonra, tuttu 
~ana ledilcr. y 1 • d .. 

1
. • 

(10) lira para verdi. n ıuz sızo şunu a soy ıyeyım 
ı.. au Raıib hal ve azıcık para beni Gazete idaresinde spor mulıar- ki, ben dünyaca tanmmt§ bir güreş-
'l( • 

C)ı~ Şaşırttı, hem de gücüme gitti. ririne bn organizatörlerin mali va- çiyim. söz verdiğim şeyi hayatım 
b elde üç gün bekledirrt. Dinnrh ziyetini sormak istedim, fakat son. pahasına da olsa yaparım. Benim 
tır türlü görünmüyordu. Nihayet 4 ra belki mahcub olurlar diye VB:''- Asım, Dinarlı ve arka.c'la.şlarile hiç 
~ --~u E:Unü Bulgar konsolosuna gi- geçtim. Gazeteden saat 5 de çık - bir mukavelem filan yok. Ben sah 
~ek vaziyeti anlattnn. Konsolos ınıştık. Ben memleketime dönmekte tekfır gürC§çilerden değilim. Hakiki 
, ardı, bana (50) lira verdi. Mem- ısrar ediyor, onlarsa o akşam saat pehlivannn. Mindero çıkınca kim -
~etime dönmeğ<.! hazırlandım. Fa. 10 a kadnr mutlak para bulup ge- seyi dinlemez kuvvetimin yettiği 
• t bu sırada, Asımın i:ıir arkadaşı tireceklerini söyliyerek kalmam j- kadar güreşirim. Ama geçimim bu 
'i('l,ı· .. d 

'4: "Aman gitme, Dinarlı gelL çin ısrar ediyoı !ardı. Nihayet razı yuz en olduğu için, kimsenin lıatm 
\t •r, ne istersen verecek,, diye yal- oldum. Akşam onları, Polonyalı gü için bcda\·a da kendimi yormam. 
ardı. reşçi Gcsviski ile beraber saat 10 a Ben Dinarlının bir tek sözü ile 
c l~i gUn ~onra hakikaten bizzat kadar bekledik. Nihayet 11 e doğ. kalkıp buraya geldim. Böyle bir 
':ıl.tııı.r1ı çıkageldi. Bana hemen Buı·- ru Dinarl ı geldi. "Para yok!,. ceva_ tuzağa dü§eceğim hatırxma bile geL 
'al'• gelmemi ve bir güreş yaptık. hını verdi. Benim fena halde sinir- memişli. 
l ıı llonra istersem gitmemi rica et leuerek: "Hemen mernlekelimo dö- Dedikodusu yanlı[) akseden bu iş 
t l.ftıtabık kaldığımız 200 lirayı neceğim,, dememe de tuhaf tuhaf halledilinceye kadar burada kala _ 

in istedim. Bana (150) Ii.glildil. O zaman anladım ki, saat cağım, fakat glir<'~ yapmıyacağım, 

Meşhur boksör 
Levis 

Tek gözlü 
Bu yüzden şampiyonluğu 

kaybediyor • 
;\'c,·york, :.:?3 .(A.A.). - ~e\")'ork 

atletizm komi~yonu yarı ağ ır sik
let dlinya boks ~mpiyognu zenci 
I evisin tek gözlü olduğunu tasdih 
ctmi;tir. 

Binaenaleyh Le\'i-.in bok~örlük 

hayatı sona ermiş bulunmaktadır. 
üm·anı ı\merikalr Bettinaya de\Te· 
dilmi5tir. 

tak ınu 

Fenerbahçe. 
Ankara da 
Ankaragücü, 
karşısında ne 

Demirspor 
yapacak? 

lstnnlıul takımlarından deplıis- kendi sahalarında güzel oyunlar 
man maçlarını bilirmemiı:: olan Fe- çıkaran Ankaralıların güzel neti -
nerbahçe bu hafta Ankarada De - celeri beklenebilir. 
mirspor ve Ankaragücü takımlarile Öyle zannediyoruz ki, Ankarada-
kar§ılaşıyor. ki Fenerbahçe karşılaşmalarında 

Şampiyonluk yolunda mevki .ala- 1 makul dereceyi Ankaragücü, gu.e~ 
bilecek kuvvette takımlarla bu se- dereceyi de Demirspor alacaktır. 
ne kU\"\'etli bir manzara. arzeden 
Ankara talı:ımlan karşısında Fener
bahçenin nasıl bir netice alabilece
ği merak edilmektedir. 

Kendi sahalarında çok güzel o-
) unlar çıkanın Ankara takunları, 

lstnnbul sahalarında da güzel intL 
balar bıraktılar. Bilhassa Ankara-
gücünün lstanbul takımlarına pek 
az raslano.n kombine oyunu, bu -
radnki maçlarda hasım kalelere e
peyce korku atlatmıştı. 

Bu maçlarda bilgisine iliıve elti-
ği saha, seyirci avantajlarından is_ 
tifade eden İstanbullular kazanml§-
lardr. 

Bu sefer vaziyet aks.ine. Fener
bahçcnin aleyhine yol ve birinci ma 
cm yorgunluğunu da ilÔ.\'(' edersek, 

Ankaragüeü _ J.'enerbahçe maçın
da iki tarar da teknik ''e kombine 
bir oyun çıkaracaklarından bilgisi
n[ üstün çikaran günün galibidir. 

Demirspor - Fenerbahçe maçı i
se enerji ile tekniğin karşılaşma
sıdır. 

İngilizleri yenen bu eııcrjinJn 

karşısında Fenerin tekniği ne der~ .. 
ceye kadar muvaffak olabilecek 
kestirilemez. 

Sonu alınmakta olan nıilli küıne 
maçlarının ehemmiyeili bir hafwı
nı teııkil eden bu haftanın maçlan 
bakalım nuıl bir netiCCi'le puva• 
vaziyetinde ve gol averajaı.da. de -
ği§iklikler yapacak. 

Saclıl ll'. 001::'1' 
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Türk ye ve Fransa 
sulh için ittifak ettiler 

MöDDô 
~c§l 'f~ lr Ü lfifil Ü~ 
Reisicumhur Hü· 
kUmeti tebrik etti Baştarafı 1 incide 1 Başvekilin beyanatı farında ceeryan eden ve halen Hayati menfaatlerimizin ve em 

ile Hatay mümessilimiz B. Ce· Ankara, 23 (A.A.) _ Bü- devall:' etmekte bulunan müza· niyetimizin en mühim cenahı o. 
k d l k 1 ·· ·· l · d k" t t lan Akdeniz havzasında üç mil • 

vat Açıkalın'ın, Sanca e ege· yük Millet Meclisinin bugünkü eer er, goru~ erm e 1 mu a Ankara, 23 'A.A.) _ Hata'-·ın ana'-'urda iltihakı münasebetb•le 
F b. l' w • b .. · · · le tin teşriki mesaisi, sulbü ara • l J ;; 

si Albay Collet'nin, ransız se· topbntısında jkinci celse açıldı- ır ıgı te aruz ettırmıştır. Reı· ı'cumhur tsmet lno-nu"ne Bac:\·ekı"I J)oktor Refı'k ·~avdam tarafın· 
R 2 ık. d J • k d' ·ı yan ve bir idealizmin, sulhü bul. ~ "' J fareti başkatibi B. oux'nun, gwı zanıan reis Şemsettin Günal· - ı ev etın, en ı mı - 1 · 1 r 

l" . 1 . f' 1 k k masına matuf, kuvvetli gayret • dan çekilen telgrafa Reisicumhur a~ağıdaki cevapla mukabe e etmıs e • 
Hariciye Vekaleti erkanının ve tay, söz Başvekilindir, demiş ve ı emnıyet erı ne ıne o ara ar - ı ki hh 1 . lerinden başka pir eey değildir. dir: 
yerli ve yabancı matbuat mü· sürekli alkışlar arasında kürsüye şı 1 1 taa Üt :.rı taz1~m~ht~nb~- Dördüncü madde, Türkiye _ Başvekil Dr. Refik Saydam 
nıessillerinin hazır bulunduk la· gelen Ba§vekil Doktor Refik decek uzun muddet .1 nı aı .~r Fransa asistansının hakiki ma • A?\Kı\RA 
rı bu merasimde, vesikaların im- Saydam aşağıdaki beyanatta bu- anl~ş":a aktetmelerı takarrm nasını tebarüz ettiren bir mef • "Hatayın anavatana iltiha.1<ını ahden ifade eden muka\'eleyi jro;ll 

zasım müteakıp, Hariciye Ve· lunmuştur: etmıştır. . A hum görüyoruz. etmeğe muvaffak olduğu için cumhuriyet hükumetini hararetle tebrik 
kili B. Şükrü Saracoğlu, iki ta Muhterem arkadaşlarım, 3 - Bu nıhaı anlaşmanın ak· ederim. Milletlerarası sulh ve emniyet teminatım. milli şeref ve men 
raf münasebetlerini sarsmış o· Gecen Mavı~ aymm 12 sin· dine intizaren, Türkiye hüku· Evet arkad~lar, bu beyanna • faatle birleştirmek gibi sağlam bir siyaset sayesinde reislik ettiğiniz 
lan bir meselenin artık tama· de, Tu::rkı"ye ı··ıe lnııiltere arasın- meti ve Fr_ansa hiı.'.kumeti, vu. k.u me ile giria.tig-imiz taahhütler, b · k ·11 t' · · h l' akd' · h k k t r ~· "' değerli hükumet üyü mı e ımızın a ıs t ırme a azanmış ı .,. 
miyle halledilmiş olduğunu bil- da muhtemel taarruzlara karşı bulaca~ hır tecavuz hare~etının yarınki muahedelerin istihdaf e. ismet INONO 
dirmiş ve bu neticeye varmak t~sriki mesaiyi istihdaf eden Akdenız mmtakasmda hır har deceği taahhütler gibi, yalnız bi. Ba

5
vekil Doktor Refik Saydam tarafından çekilen telgrafın metni 

için sarfedilmiş olan mesaiyi si· mÜo:ıterek beyannameyi bu kür- b.e saik. o.l.m.ası. h.~~.inde ye~~iğe- zim emniyetimizi korumağa ma. 
ı h b "' ] b 1f 1 b ı - - aşağıdadır:. tayiş e atırlatarak u mesaiye süden okuyarak yüksek tasvibi· rıy e ı ıı ış ır ıgı yapmaga ve tuftur ve hiç bir devletin aleyhi. ReisicımıTıımmııtzım )'Üce katı na 

iştirak etmiş olanlara teşekkür nize arLetmiş olduğum zaman, yediiktidıularında bulunan ~\.~- ne müteveccih bir mana bunlarda y ALOVA 

etmiştir. Türkiye ile Fransa arasında da t~n Y.ardı~. ve müvzahereti hırı- münd~~ç değildi;. "Şimdi toplanan icra vekilleri heyeti, büyük ve aziz ~eflerinin gö: 
B ..• Şükrü Saracoğlu, B. Ma- aynı esastn anlaşmalann derdes· bırlerıne gostermege hazır bu- ~~~ncı maddem~ mevzuu bah. terdiği yolda ve yüksek direktifleri dairesinde Hatay davasının Türkr 

sigli'nin daima tekrar etmiş ol- ti" müzakere olduounu söylemiş· lun<luklarını beyan ederler. settıgı temaslar, bıraz evvel ar. ye cumhuriyeti lehine nihayet bularak, yirmi senelik bir ayrılıktan 
Clug:u bir cümleyi, ··ı-ıatay me· · it:> 4 - Gerek beyanat ve gerek zetmiş olduğum gibi, faaliyetle 

~ tım. wnra, gene büyük Türk vatanına kavuşma"ım intaç eden rnüzakere-
selesi, hali ve istikbali zehirle- f3ugün huzurunuza, Türkiye derpiş edilen anlaşma, hiç bir devam etmekte ve bunlar Türki - lerin neticelendiğini ve hazırlanan muka,·elenin ve merbutatmın yük" 
Yen Lir m""'i meselesidir" cüm· ı'le Fr"'nsa arasında mu"zakeres·ı memleket aleyhine müteveccih ye - İngiltere anla.~masmm mes k'ld ük 1 • .. 1 . 1 dı 

~ ... sek tasviplerine iktiran eden şe ı e Fransa büy.. e ç.ısı ı e ımza an · 
lesini kaydeylemi• ve il'lte bu ı'tmam edı'len beyanname met· değildir. Ancak lüzum tahak· netlerini hazırladığı gibi, Türkiye be . tt' 

:)l ;- Fr i d · d ğını sevinçle arza nı memur e ı. 
mesele, bugün kat'i surette hal· niııi getiriyor ve sulh davasına kuk ettiği takdirde Türkiyeye - ansa niha rnuahe esınin e Yüksek itimatlarına mazhar bulunmakla mübahi olan başvekiliniı 
ledilmi .. buİunuyor, demiştir. ycn"ı ve kuvvetlı' bı'r du"g~u··m ı·ı:-1• ve Fransaya karşılıklı bir yar aynı ruh ve mana dahilinde te. . . . t b .ki . . . 1 . . rzed rken 

-s ' 11 · • d ,.e icra vekıllerı heyetı azası, e rı · erını ve tazım erını a e • 
Harİ"İye Vekilimiz, nihayet, ve -.den bu teqn·k·ı me"a·ı senedı'· lım ve müzaheret teminine ma· me erını atmakta ır. . f1 • • h"' " '"" "' ., Be · ı d · büyük Türkiyenin ve curnhurıyet re11minin büyük şe erının pa ,. 

şampanya kadehini Türk - Fran nı' Mıllet Vekillerinin yüksek tuftur. yanna.menın a tıncı ma desı, 
N h k Türkiye emniyetinin yalnız Ak _ biçilmez Se\·k ve idaresi altında da ima ileriye ve daima irire gidece· 

sız dostlugwu ı1eerfine kaldırmıq taavı'bı'rıc arzediyorum. (Alkış· 15 - i ani anlaşmanın i - 1 k b' k d h k lb' b vı 1 ki 1 ·e " :;; " h denizden gelebilecek tehlikelere ğinden emin o ara · ır ere a a en a ı ag ı ı arını sunar ar ' 
:Ve sözlerini şöylf' bitirmiştir:· lar). malinden evvel kar§ıhkh taa - . ed 1 ~ karşı değil, bu emniyeti alflka • 1\ıtfen kabulünü rıca er er. 

Bu Clakikada. ttk · F;ransız Türkiye· Fransa beyanname- hütlerin mevkii fiile geçmeaini dar edecek mmtakalarm kiffe _ Hayatımın en mesut bir hatırası olarak yaptığım bu vazifeden do· 
tıostluğuna içiyorum. Pek ya· si, Jngiltere hükumetiyle ka- İ~ap ~ttirecek şartl?r~n daha s~- sinde belirmesi muhtemel tehdit. layı duyduğum şeref ve huzura nihayet yoktur, büyük şefim.,. 
kında da Türk .. Fransız ittifakı- rqrla§tırmış ve tatbik mevkiine rıh bır .~urette tayını de da~ıl ıere ve tehlikelere karşı siyaneti Ba§vekil 
:na içeceğiz. koymuş olduğumuz beyanna· olmak u~ere,. bazı .mes~lel~rm istilzam etmektedir. Dr. llefik SAYDAM 

Fransız büyük elçisi B. Ma- me metninin harfi harfine aynı· daha denn hır tetkıke ıhtıyaç 
aigli, verdiği cevapta, Hatay işi· dır. '(Bravo sesleri). gösterdi~ her i~i hükume~çe Muhterem arkadaşlar, cudun ittifakiyle tasvip olunmuı- yonu, Fransa ile İngiltereyi \'e di: 
nin kat'i surette halledilmesin· Bu" yük bir dava u-"runda giri· kabul edılmektedır. B.u tetkık, tur. I ğer taraftan İngiltere ile Türkire>. '. 

lS h l d k d MalOmunuzdur ki, Türkiye em 
den duyduğu zevki tebarüz et· şilen mütekabil taahhütlerin, i· a en ev~m .~t~e te ır. niyetinin bir cepheaini kuvvetle Hariciye Vekilinin biribidne bağlayan taahh~tlcri rıııl 
tirmiş, o da bu hal işinde bez· ki devlet ve millet arasında tam 6 - lkı hukumet Balkanlar· tutan ve senelerdenberi feyizli se. beyanatı vazi bir hale getirmeyi de istihdaf. 
lo!unan yayretlere işaret ederek bir itimat havası içinde aktedil- da emniyetin teessüsünü temin merelerile sulh davasına büyük 'Ankara, 23 (A.A.) - B. M. eylemektedir.,, demiştir. Bone, afl 

b"u arada bilhassa Hariciye Ka- mesi ve bunun için de arada ma- etmek lüzumunu dahi tasdik C· hizmetler etmi§ olan Balkan mi • Meclisi bugün Şemseddin Günal. !aşmanın iki esas noktasına ;şaret 
tibi Umumisi B. Numan Mene- ziden müdevver bazı pürtizle· derler ve bu gayeyi en seri bir sakı, son; görüşmelerimizden bir tayın başkanlığında birbirini mü· etmiş ve bu anlaşmanın hiç kimse: 
mencioğlundan sitayişle bahset· rin halledilmiş olması hem bize surette istihsal içiıı müşavere kat daha itimat ve kuvvet bula _ teakip iki celse akteylemiştir. nin aleyhine müteveccih bulunm3 

miş ve Fransa ile Tiirkiye ara· ve hem Fransa hükumetine da- halindedirler. rak çıkmı,Ş ve bugü.Qe kadar ol. İlk celsenin açılışını müteakip dığım bilhassa kaydeylemiştir. Fra~ 
sındaki samimi dostluğa emin ha mu~afık göründüğü içindir 7 - Şurası mukarrerdir ki, duğu gibi, yarın için de esaslı bir reis, sözün Hariciye Vekiline '1it sız hariciye nazırı nihayet, bu sll 

bulunan Fransız hükumetinin ki bu beyannameyi, esaslan ta yukarda zikredilmiş olan hüküm sulh unsuru olarak vazifesine de. olduğunu bildirmiş ve Hariciye retle sulha yapılmış olan yardı~· 
gösterdiği anlaşma zihniyetini Mayıs aymdanberi mukarrer ol· ler iki hükumetin herhangi piri· vam etmek azmi katisini göster. Vekili kürsüye gelerek §U beya- dan dolayı, büyük memnuniyetinl 
de ayrıca kaydeylemiştir. masma rağmen, şimdi yüksek nin, sulhun takviyesindeki u· mekte bulunmuştur. (Alkışlar). natta bulunmuştur: • izhar etmiştir. . 

B. Massigli, nihayet; Reisicum· tasvibinize arzedebiliyorum. mumi.~enf?.at ... iktiza8mdan ola· Arkada~lar, Suat Davaz da, Türkiye ile fı1lf! 
hur ismet 1nönünün Parti Kurul· Menfaatlerimizin hislerimiz- rak dıger hukumetlerle anlar Türkiye _ Fransa müşterek Gelecek haftanın celselerinden sa arasındaki dostluğun bu suretle 
tayında söylediği nutukta Türk- le müteradif olarak' birçok nok· malar akdetmesine manı de· beyannamesinin altıncı madde • birinde, Büyük Millet Meclisi, bugün temhir edilmesini görmelü~fl 
Fransız münasebetlerini alakadar talarda birleştiği Fransızlarla, ğildi~. . . . sindeki hüküm bittabi Balkan kendi tasdik ve tetkikine arzedi- duyduğu memnuniyetini bildirınıŞ 
eden bir cümlesini, 41Hatay işinin artık en kuvvetli rabıtalar bizi Azız ~r~adaşlar, bırnıcı mad; misakının akitlerine verdiği hu. lecek bir kanun layihasını bula. ve sözlerini ~yle bitirmiştir: 
hallinden 6onra Fransa ile Türki. b' "b" · · b "'l 1 desinde ıkı memleket arasmdakı kuk ve vez:ıif hiç bir veçhile ih. caktır. Bu kanun layihası, bir an. .._ Bu anlac:malar h'ıç kimsenill ın ırımıze ag amış o uyor. .. .. b' 1 .~. "t 1 ed'len > 
ye arasındaki yakınlığı hiçbir (Alkışlar) g~ru~ ır _ıgıt.ve mu a ~~ld ı lal edecek mahiyette değildir. laşm~,. bir . protok~l, bir zabıtna: aleyhine müteveccih değildir. sı.ı~ 
kuvvet bozmıyacaktır,, cümlesini /\kdenizin iki ucunda aynı sıya.sı vazıy~ ın. arı şe ı .. et m~ Balkan misakı, Türkiye _ tn. me, ıkı Iayıha ve uç .~e~tuptan .ı- lar, en sulhjerver gayeler için iını3 
hatırlatnuş ve kadehini iki millet ll · · · " 1 d' 1 hakeme netıcesın e, mu~ ere giltere, Türkiye - Fransa anı~ .. baret olacaktır. Bugun ımza edıl· lanmıştır. ldealı'm'ız ~-ulhtur ve btl. 

s~ ı gay~.sın.ın samımı "\a ım e- taahhütlere gı"rilmek kararı ve • ~ 
arasındaki yakın dostluk şerefine :rı. olan T urkıye ve F ra~sa, u~un rilmiş olduğunu ifade etmekle, maları ile tedahül göstermek.si • miş olan bütün bu vesikalar Ha. suretle sulhun idamesincle işbirliği 
kaldırmıştır. b k hududunun bıze ba"la· zin bütün istikl31ini muhafaza et. tay topraklarının Türk toprakla. vapmıc. olu,·oruz.,, 

İkı• hilk1ı.met mum·· essı"ll .. rln"ın ı~ ara • • . • . o. Türkiue :ve Fransa son zamanla. kte b' k t ğ .. t t J ,. J 
u " d - d k b l " me · ve ayrı ır sulh amili ha. pna vu§ u unu goı eren sene • Fransız Harı'cı"ye 

bu samimi temennilerineı mera
simde hazır bulunanlar da kadeh. 
]erini kaldırarak candan iştirak 
eylemi§ler.dir. 

Bu kadar samlmt bir hava içeri· 
&inde gesen bu imza merasiminin 
akabinde. Hariciye Umumi Katibi 
Numan Menemencioğlu, imza edil 
miş olan metinler hakkında Ana· 
Öolu Ajansına şu izahatı lUtfet. 
nıi şlerdir: 

- Şimdi imza edilmiş olan ve
sikııJar, bir anlaşma, bir protokol, 
jJci layiha ve bir proseverbal ile iki 
mektuptan ibarettir. 

Bı•nlarm esaslarına göre, 1921, 
1926 n 1930 mukaveleleriyle tes. 
bit edilmi§ olan hattı hudud tas· 
hih edilmek suretiyle, Haty, Tür· 
kiye arazisine ilhak olunmaktadır. 
Hatay ile Suriye arasındaki hu. 
dut, esasen bir Türk - Fransız 

askeri heyeti tarafından tahdit e
dilmiş bulunmakta idi. bu tahdit, 
iki üç noktanın çok ufak bir tas. 
hihi ile yeni hududu te§kil ede· 
cektir. 

Vesikaların diğer hükümleri, 
birtakım emval, hukuk ve menafi 
meselelerinin halline mütedairdir. 

Mukavele, tasdiknamelerin ta· 
atisiyle meriyete girecektir. Fa. 
kat, bu tasdiknameler, en ge~ 23 
Temmuzda taati edilmiş buluna-
caktır. Fransız askerinin Hatay'ı 
tahliyesi ve Fransız mcıkamatınm 
devir ve tesı=:n: de en !;ei 22 
Temmuzda ikmal etli!:!ıiş cl -ıc: !:. 

tı:. 

ıgı arazı e ı vazıyet ıtı arıy e rın hadisatmda sulhü tehlikeye 
d b. 'b" . kı b' 'b" · · !inde mevkiini tutmaktadır. lerdir... Nazı rının beyanatı e ırı. ırıne ya n, ırı mn.ı~ düşüren, ve kendi emniyetlerine 
k d k tı k Beyannamedeki bu madde, her Hariciye Vekilimizin bravo ses- Parls, 23 (A. A.) -Tu'"rk. ~-uvvetın en ·uvve enen ı ı müteveccih inkisaflar gösteren 

·ıı 'b. b" "k _] :. kesin anlamış olacagı~ veçhile, teri ve şiddetli ve sürekli alkı!lar- sız anl.,,.malarının imzası mUnasC' mı et gı ı yanyana, uyu na- manzaralurı aynı sulhsevcrlik ... ., 
d l kt d ı (Alk Türkiye ile Fransanın, Türkiye la karşrlanan bu beyanatından betile haricive nazırı Bonnet, trı,1 va a yem mn · a ır ar. ış· mefkuresi ve aynı korunma va - " 

1 ) T k ·11 · • 'd l' ile İngiltere arasında oldugu· gibi sonra ruznameye ge~ilerek devlet transı'gnnnt gazetesine naa""dıı1' ar . ür mı etınnı ı ea ıst zifesile muhakeme ettiklerini gös .... -w 6 ' 

f1 T .. k d k h bu akit ile gözetilen emniyet en. denizyolları ile devlet limanları bevanatta bulunmu .. tur: 
vası arı, ur or usunun a - tennektedirler. " " 
ramanlık destanları, (Alkışlar, İkinci madde, beyan,namenin dişelerjni ve hususi vaziyetlerini idarelerinin 1939 yılı onbircr ay. "- Bugün imzalanan Fransız , 

bravo Seslerı.), aynı ı'dealı'mı·zı"n alakadar ediyor. lık bütçelerine ait kanun layiha la. Türk anla§maları, TUrkiyc; pran,sııı 
istihdaf ettiği hususlarda gesici k b 1 d'l · · ğ 

büyük kuvvetle ve büyük kah· bir tel'}riki mesaiyi değil, hakiki Yedinci madde, bir gaye etra. rı rr.üzakere ve a u e 1 mıştır. Suriye ve Lübnan arrunndaki bil ' 
ramanlıkla hadimi olan Fransız hedefin uzun vadeli bir birle§me. fında birleşen memleketlerimizin Müteakiben devlet memuhrlakrı lan mes'ut bir surette 1esbit cyıe· 

sulh mıntakasmr tevsi etmekte maaşatmın tevhit ve teadülü a. - mekte ve dostane komAuluk nıuıııı· milletinin vasıfları yanında, de mündemiç olduğunu kabul ve " 
muhtemel taarruzları defetmek tesbit eden ve kati muahedeyi serbest olacaklarını göstermekte· kındaki kanunun müzakeresine ,scbetlcrini tanzim etmektedir. 

· dir ki, bu da akdetmiş oldug· umuz devam edilerek geçen celsede ve· Bu analıımalar, bu suretle, .A.kde gayesi ile, biribirini ikmal eden yakın bir atide akit kararını ç-os. 
iki azmi metanet sütunu halin· teren bir hüküm ifade ediyor. Bu asistansın hangi yüksek ideale rilen temenni takrirleriyle encü. nizln (iark havzasının siya.si isti~r: 

b ı k d ( Al münasebeletle arzetmek isterim müstenit olduğunu bir kere daha mene verilmiş olan ve buna naza. ranna kıymetli bir yardım get.ı 
de dikilmiş u unma ta ır · isbat eder. ran tadil edilerek Meclis heyeti meklcdir. 
kışlar). ki, Türkiye ile İng!ltere arasın. !l 

- . . Fr Muhterem arkadaqJanm, umumiyesine arıedilen ma.ddeleri Türk - Fransız anla§maaln, so 
Türkiyeniıı Fran~a ile birle - da oldugu gıbı, Türkiye ile an. :ı kk ıı· 

Sa arasında kati ve nihai anlao:ı. Siyasetinin bütün inkişafları, ve kanunun dokuzuncu muva at Türk • İngiliz deklarasyonuna :rtl 
mesi, di.inya ~ulhunun nefinedir :. dd · k d l k t ~,·, 

manin hazırlıkları su"ratle ı"nkiQaf milletin hakiki menfaatlerini dik- ma esme a ar o an ısm1nı as· vazı olarak, yakın ~arkta ve . 
ve her türlü hasis menfaat" :1 • b' · 1 · 1 sııı "lmekle ve bu vesikaların tan . katle aramakta ı, memle'ketin em· vip eylemı§_ ve. ınnci ce seye nt- rupadıı nizamın \'e sulhün i.do.ınc , .. 
ten ari olarak bu sulhun muha- ... h ki de zim ve ikmali kuvvei kııribcye niyetini teyakkuzla korumakta ayet vermıştır. de ayni surette alakadar J • 

fazasmn yardım edecektir (Al· gelmiş bulupmaktadır. mündemi~ olan Türkiye Cumhu. P~riste imza meras~.mi" 1 !et arasında semereli bir işbirliği• 
kışlar, bravo sesleri). Beyannamenin üçüncii madde. riyeti hükumeti, millet vekilleri. Parı<:, 23 (A.A.) - . B~~uıı oğ'le· nin temelini teşkil edecektir.,, 

Aziz arkadno:ılar. si. fcyizlerinden bütün sahildar. nin yüksek direktifleri ve te§vik· deı~ sonra :,;aa~. l8,30 l~arıcıye .~e~a· Rona, 23 (/'ı.. A.) - Hıı.tıı~ 
Size, şimdi Türkiye • Fransa !arın aynı veçhile istifade etme. kar tasvipleriyle kendine vermiş ır~tınde. husust mera ımJe, Turk . Tilrkiyeye terkine dair Fnuuıız g ., 

müşterek beyannamesini nynen !erini ideal bildiğimiz Akdeniz olduğunuz vazifeyi ifaya çal:ş· I-ra110;1z ~a:şıhkh yardım dı:'klar~s· z~tP.leri tarafından yapılan netti 
'">kuyacak ve bu fırsattan istifa- havzasında, taarruzdan doğa bile. maktadır (Alkıglar). Bu vazifenin l r~nu. ~ar.~cıye ~~z:rı Bone ve Tur· ynt hakkında tefsirntta buıuııell 
de ederek beyannamenin ihtiva cek ihtilafat için memleketin bir eserini daha yüksek huzurunu·'kıyc rmyuk clçı ı Suat Da\'az tara· Stefani ajansı diyor ki: . 
~ttipi maddeleri hakiki mana ve biribirine tam ve şamil bir şc • za getirdjm. Türkiye - Fransa lfındı.ın imzalanmıştır. "Yan reıımi Fransız gazeteıefl 
mefhunılarmda hiilasatan te~rih kilde yardım taahhütlerini ihtL müşterek beyannamesi hakkında 1 Iınza~ r~ mütea'·ip. Fransa harici- dahi Hatayrn terkedilmesinin Frtııı-
~deceğim. va etmektedir. açık reylerinizi kuUanmanızı rica re nazırı ve Türkiye bü;,:ük elçU, sa için muazzam pir kaYJp teşkil et· 

Bugi:ıı Pa ris tf' f ransa Hari- Deme!• oluyor ki arkadaşlar, ederim. radyo ile neşredilen kıc:a hitabeler. tiğinı bildiriyorlar. Şimdi, 1tn1ya>'' 
ciy~ Nazırı ile Biivi.ik Elçimiz Akdcni:r..de doğabilecek tehlikeler de bulunmµşlardır. ; kanıı olan borcunu ödemek için tol' 
~arnfmdE-:1 imzıı edilecek olaıı 1 ve orada kopması melh\ız fırtına. }3aşvcldlin bravo sesleri ve aü· llonc. Türk · Fıran ız kar~ılıklı 

1

. raklıırından bir metre murabba• )'0' 

)t'vcınnamc ~'..t2ur; 1ar Türkiye ile lr.Giltcreyi olduğu ıüli alkışlar arasında karşılanan ~·ardım de!dara:oyonunun 12 mayı:. rin terkini umumi bir harb poht.51• 

Beyat"'"1C\menin metni ;ibi, 1ng ilterenin müttefikleri o. bu beyanatını müteakip birçok tarihli Türk-lngiliz deldara yonu· . na dahi reddeden Frnnım Jtalrt 
"I - "i\.iı ki w· vr f .. ~rnsu h ; lan Türkiye ile Frıınsayı da bir hatipler söz lmı§lnr ve bı- müza- nun tamamilc a)'nI pldukunu teba·,

1
isteklerinc daha iyi muknvmnet ı· 

:Cr:1etl• ri, bir:' ı; ı leı ·, ),. ısıkı lıi· ceph!'de yan yana görecektir. (Al. kere sonunda açik reye mUracaat rilz ettirdikten -sonra "bu Türk • çin oldukr..a mQIJ!m arazi fc" .. ' ·_. 
: .~ · : a. t. ..:c b1.1I un mu _hır dır. Am 1: ı~!a r, b! a\'O rc -::lcrj ). 1 '!dilerek bcya at 343 reyle mev· Fransız karşılıklı yard ım dC'klaras 1 ğrna. lahaınmUl eylcme!itcdi •. ,, 
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~ABERtN TARiHi ROMANI 36 
YAZAN: L. Busch 36 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyah ı 

Yazan: M o.ıı z arff1f er M o.ıı IJ=i1 n t'tl:D ını 

Miray, saray çavuşu 1 af ini 
omuzladı ve derhal eve soktu 

Zenci reis dişlerini bir sırtlan gibi açan 
o keskin Oülüşile güldü 

0snıan orduları gelirse halimiz ya 
')g Ildır! Çünkli imparator. Ililkan 

ll'ıann fenalık yapmak için hrm. 
t~ı Maryayı bir hediye gibi lllıa
~aına göndcrui. Bu Bizans lm • 

- Hayır, seni öldürmiyeccğim. ·bulunuyor. Beni öldüımcmeklc ba
AfrouiLi ele hayrcLlc 1.Iirayu bakı-1 na hayatımı bağışladın. Bu senin 

yordu. Bu ne demekti, bunu öldür- hakkındır rla. Den de olsam, baı:ka
mcmck kendilerini ateı;e almak o- :;ı rla olsa .. rine benim ı::ibi birini 
luruu. Fakat elbette .Miray da bir bu ,·aziyette katlcdcrdi. 

ihtimal ki bu za-. " · •. cıların uğ 

radıkları akibctte bu rcisın de par· 
rnağı \'ardı . .L\'ilekim oıılara ait o. 
lan böyle hir tüfeği ne ~uretle elle· 
:ine ~eçirmi~ bulunurorlarclr? !\le· 
rakla: 

- Sen bu silahı kullaııma"'uu hi· 
tatoruna ynkıııır bir hnreket mi • . , "CY düşünüyordu. 

Ha) atımı sana borçluyum. Ay - liyor musun? diye sordum . 
l'ar· . d 

1 
f 1 - Bak, dedi, Bunu Andrunikosa 

ın konmmn gcncı a m az n f .. . • rıca beni büyük hünkar Osmanın - I Iayır! 
~dJ z . 1 1 soylcmekle hıçbır ııc.r elde edemez-

. aten masada hoşuna gıtm • . •. . . . . hizmetine knbul ettircc"ğin Yaadi - O halde bu silah senin elinde 

r hareket baı;lamıştt. u a _ • . 
k bi B k 

1 

sın Şımdı \'azıyetı hünkara yaza- de kıymetli bir mükafat oldu. Ben ne müna t>betlc bulunuyor? Onlar 
nı 

1 
ca~ız. Nt>rcdcvsc bunlar llızansa 

tnuvaffakıvctle Yapmış o • . ~ . • .. ülümU beklerken talili edildim. mı hediye ettiler? 

Kabul ederseniz beraber çalışa -

artık saltanatı ca~m. Size sarayla temasımın neti-gibi 
elmiş, 13izanslılara cclcrini bildireceğim. 

" n • ,. ~ c1· gırcccklcrdır. Buna sen de kanısın 
'ı gururunu gozlcrındC'n sez ı- lb 

genç kalkmış ve dışarı ç.ıkmışlı. r ette. 
' • Aııdronikos 

ın de yavaşç:ı \'C kendisini belli 
llı•d lıitmiş, tereddi 
!.; 

en takibe koyulmuştu. 
fennh.·~ \'e zulmü uokunmuc men· '-'cm 'n nder mı·s· Tafı·n' 

lltılerimiz hiç ştiphcsiz takdir c- .. j - 1 
.... ı ~ ın · 

,tl~r ki bu güzel delikanlı Afro- hus bir hükiimdarın yanında bırkaç - Yemin ederim. 
dır, Afroditi, kendisinin taki _ gün çalışıp Osman ordusunun kılı- ı 

'llıle cından kurtulamamak mı i) i, yoksa Miray bu kadarını kiı.fi görerek 
n bihaber sahile yakın Miray-

"' bize yardım edip hünkar yanında j T:ıfini serbest bıraklı. Buhısacak -v•Urduklan kuçük evine sevinçle • 
h büj iik lıir rnzifcyc geçip mürrffch 1 !arı yerleri tayin ettiler. !ki gece 
eyccanl:ı, hafif bir ıslık çala· 

c olmak mı iyi. Ne dersin? sonra da Afrodiliyi gizlice saraya 
Cldhordu 

Zenci reis dişlerini bi\- ~ırtlan gi

bi açan o ke kin gülü~ile güldü: 

- Ilayır! hediye etmedıler! dedi. 

laten beyazlar hiçbir zaman bıze 

,ilfıh hediye etmezler. 
-Peki. o halde, bu silah ~enin 

.:!ine na..;ıl geçti? 
Iliç! Ormanda bulduk! 

- Ormanda mı buldunuz? 
- Ormanda bulduk! Hem o aycı 

lar buradan gC'çtikten birkaç ay son 
~\e Y;klaşı~ea, her zaman oldu- Tafin bir hassa çavuşu olmasına sokacağı vaadini aldılar. 
~ı.. ra!.. 

1 ·ıi kC'skin bir ıslık öltürdiı. Mi· ra;;mcn zeki bir adamdı. \'aziyl'ti Afroditinin saraya girmesi Ia-1 Reisin bu ciheti doğru söylediğine 
llrnccreye çıktı, fnkal derhal o da takdir etmiyor değildi. Filha- zımdı. Bnzı nsaiki ve planları tel- pe'.c emin değıldim. E<:asen yüzü son 

~deki sokak başından bir gölge kika Bizans en zayıf zamanlarını kik etmesi icab ediyordu. derece mü~tchzi bir hal almı~tı. " 
1 tıı~ rılıp dönen birini görür gi- -;cçiriyordu. Bilhassa imparatorun Dol!nıc;u bana öyle geldi ki bu } ... 
!Jldu. Maryayı bir )lo~ol hakanına sun _ Evin önüne dolan halk, glilcrck ~ 
'· T ı·· •· kt ~ · b' .. bilmedig<im beyaz an:ılar mutlaka 
«aten al"nk olan pencereden fır- masıııı millet hazmedememiş, fakat 1 a 11 

•• 
1 1 

•• n· çı ıgını ".·e yaıu ıraz 0
• n_-

" ki k k 1 Ovambolar taraf mdan kasden bir 
'>e bi:- at süratiylc Afrodıtin"in vazife icabı hassadan nynlmnğı da ce suı u cncre e' e so u anın §im 

ha el' b .. le g"J k e neşeyle dönme tuzağa dü5üriilmüş olsalar gerekti. 
YrctJi bakışları önünden ko- 'rafin doğru bulmaınrştı. 1 oj u ere " -

1
ak, Sokağa saptı. Ama, son günlerde sarayda dö _ sini görünce bun:.ın bir arkadaş eğ- Bu ihtimal, beni, birdenbire ciddi 
'\fr d lrncesi n ııakası halinde olduğunu mrttc clii~üııreye SC\"ketmişti. Ü-o iti de koştu. Önde biri koşu nen müzakerelere de vakıftı. Uunla-

a k sandılar ve dağıldılar. vambo rei inin elinden pek ko!ay 
1 

~ r ndan da Miray ona yetiş - rı da düı;ününee, yarın öb.!ir gün I nesı· •ıezaralarda sıı 
11: kola\.· gorillerin esrarını alamıyaca n "' ı. ~UYordu. Bu oldu. Herif dö- Osman ordularının Pıizansı katliam Bu hadise Afrôditi ile Miraya 
ili! :-•ımızı halta ayni akibcttcn kurtul 

n Mıraym eline geçti. l\lirny etmelerini hesnb etmek en akla ya- çok ku\•\·etıi bir arkadaş temin et- ~ ' 

taşıdıkları Jestiler işle bu kalın vt içleri boş 

Bambu a ğarlarıdır. 

!'il;c: k · ı d o·· · d" · · mamızın dahi pek kolay olmıya· tek brrifi Afroditinin yanı-- ın ış o ur 11. uşiın u. Diışıindü. miş oldu. !ay kola}' vazgcçmiycceğimi de an-ı man ağızladmı da onlar h&tmuş • 
~e'ırdi ve sordu: :mrny ve Afrodıti bekliyorlar. cai!ını anlıyordum. la g·bı· d. 1 d r 

' Afroditi \'aziyeti t.afsiliıtile Köse Bununla beraber cesaretime hiç mı~ ı Y ı. ar 1 
• 

1 llugün hiç böyle bir adama Tafin başını kaldırıp ccvab ver- k Sizi onların yanına göndereceğim. 
adı dı' .. 11ihale arzctti. Bu haber Osman bir halel l'l'elmemi~ gibi görünme Sonra, gorillerden daha bü\_·ük O- • b 

1 0 
'nl 

1 b n mı Afroditi? ~ - a a a t 
'lt ordusunda yeniden bir hız uyan - el ı k t ı ·ı tt•w· Al ı~ n u onn nan g ersı er··· 
.,. l"i.f hayrC'tle kızın ytlzüne bak· - Belki size emn.iyet veremem. lazım r. ara a rnyyu e ıgı man \.r3 -

ut'lnck bu bir kızdı. Şimdi her Fakat ben namuslu hır adamım. Em dırnrnı, yakında Bursayı ale.caklan - Ben dedim, biliyorsun ki ken- lından da bir felakete uğramak ih· O\·ambo rei ini niha} et 5\J dev • 
1 anlıyordu. Andronikos aleyhi- niyet verebilmek için size karşı de- hnberile sevindirmişti. eli he abıma ,;dmi;.ı det;rilim! Bir a\'- timalini ele he aba kattığı şüphesiz- gorillerin ormanlarına girebiimenı 
tıtlışanlan ele geçirmişti, mıı - 1 ruhte edeceğim vazifenin ilk i§ini Padişah Osman Küse :\Uhali çn- cıda değilim! Bizim kralın hesabına di. için ikna edebilişime son derece 
(ak ki bu iki kişiydiler. Fakat yapmak istiyorum. E\•velki gece .>:marnk 'fafinin maiyetindeki ala- go·illerin om1anlanna mutlaka gi· memnun oldum. 
~ ti Birdenbire ba~ını kaldırdı, bana 
• 'tık ki ele geçmişli ve arlık Andronikos huzurunda harb erkanı ya ça,·uş olarak tayin olunduğuna ciecc~im! Beyaz avcılar bu orman· 
'ltd yarı hiddetli, yarı dostça bir ta -

dratının ne olduğunu tah. toplandı~'lr. Ben içerdeki odanın du dair bir namei hümayun yazdırdı );ıra girmişler. dönmemişler! Yeya 
Beni göndereceği orman kabilesi. 

nin kimler olduğunu sordum: ed vırla: eınezdi. varlarından dinledim. Bursayı mü- ve bir tatarla bunu Miraya gönder- ~or:ller dağlar büyüklüğünde insanı 
~"odiU durdu, dlişlindü. Filha- dafaaya hazırlanan kumandan. Os- diler. Afroditi de saraya girmek çekirge gibi yi}, .ll miithi~ mahllıklar - Beyaz adam! dedi. Sana ve - Bantu1ar! .. 
~ kahvede otururken bu auamın man ordularının knhir kuvvetlerin- hazırlıklarında bulunuyor. mış! Ben bunlarm din!emcm! On· rei.in olan dostum Alman Kralına 
~Ulak olmuş dinlediğini hatırlar den bahsederek halkı Gemliğe in - ]arı bu omıanlara na:sıl götiirdün~e son defa söylüyorum: Bu yapmak Dedi. 
()lınu t dirmek İ"in müsnade istemı·,. ve sa- Hayalında bu kadar heyecan . . b d k l . . . . 1 1 1 b. k , ş u. " ,, henı ele götürmem, ana a ·ı avuz ıstedığın ıs mut aka b üm e ıtece ·· 
~ .. t d t nırım kı· Bursanın tcslı'm edı·ımesı·. du:)'muş değildi. Andronikosun sa - 1 

Bantular? •• 

Ben Cenubi Afrikada bulunan bu 
göze aldığını söylüyorsun ... Peki!. Bantulan i~ilmem\-ş değildim. Ban 

•c , dedi. Kahve e o urur- luk etmeni senden büyük Aman tir! Fakat mademki sen ölümü <le 

l 
bu da yanımdaki masada beni nin de uaha muvafık olacağını söy- rayına girerek en gizli vesaiki a-

1~orcı ıemiş. raştıracak olan Afroditi bu heye - kralı namına i tiyorum! 

~ta~ ~·erifi sarsarak sordu: Andronikos müdafaa etmenin teh canmdıı haksız mıydı? Çünkü sa - Zenci rei i bu kullanamadığı tü • 

, ~ıı-e de\ uus s1Mc sen kimsin? likeli olduğunu söyledi. Bun Ü ka - raya girdikten sonra bir dnha çık- feği elinde evirip çe,·irerek gayet 
·ı~ • J • • 

1 
<tının yan dili tutulmuştu. Ha- bul ettiler. Sanırım ki Bursa ku - maması çok milmkündli. Nihayet derin bir halde düşünceyr başladı. 
ıı~ hiçbir bileğin böyle bir mandanınn tahliye ve teslim emri henüz. ne Miraya, .. c hayatına doy- Galiba beni bu cmelimden bir tur· 

;__ llf> gibi kendisini kavradığını verilecektir. muştu. lü \'azgeçiremcdiğine son derece 
-~lııti. Hakikaten saray tefessüh etmiş (Ue\amı ' ar) canı sıkılıyordu. Fakat bu işten ko-

t.t l!lrndiye kadar da hiç böy
t izbandudun eline geçmemişti. 

, haykırdı: 
hu $öl le diyorum sana. Burr.dn 
~ ltızm arknsında dolaştığına 1 

, 
8f'n saraylı mısın mel'un? j 
li:ıl ır, nğn, ben halktan biri· i 
l>oı , ~ aşı) ordum. 

•h ni göriınce veyahut evi ö~- •

1 

-..~c . 
\'~ nıçin kaçtın? 

~ Atiray saray çavuşu Tafini o-
cJı \"(' halkın birikmesinden 1 

t it derhal eve soktu. 

~:froditi. Dedi. 1ıstc elimize bir 
( . tU. Bu heriften istifndc et
\'~ ilt1tndır. 

~ine adnmr iki kolunu arka
"ltup biraz sıkıştırarak sor-

senin sarayla alakan 

liıı;. 
':"ıı ( Z daha sıkıştırdı. Herif km-
~ gıbi blıkülcn kollarının acı· 

, 
11 inliyordu. 

bur. Söyliyercğim. Ben saray 
<:a\''Uşu Tafinim. Androniko

"nıı;) le bö•·lece etrafa Ya Yıla· 
~ J • • 

ızı. aramağa memurduk. Şim-
h~adar kimsecikler bulamadı. 
lr tesadilfle anladım, t.akip et-

mel'ununn 

tnyin et. 
~ nıın ı büklli : 

c; • ..ı.m u .... .ıril.ıdüm, dedi. 

- -

Sana bu ormanları göstereceğim. tular cenubi Afrika insanları ara • 
Fakat bundan evYelki beyaz a\ cı • ın en zeki 'e en cesur in!;anlardı, 
!arda kılavuz ben değildim. Burada Ovambo rei ine Bantularm yanına 
biz~ yanın saat kadar mesafede buyük bir memnuniyetle gideceği • 
kii~ük bir kabile ,·ardır. Bu orman- mi söyledim. Bunları da yakından 
!arın yerlerini onlar bilirler ve or - tanımayı çok merak ettiğimi anlat· 

tını. Zira ben bu Bantularm (Ban
çu) denilen mu~iki aletinin mucidi 

olduklanna, ta Bindistanla J\Cıika 
kıta ının mü5terek bir kıta -halinde 
bulunduğu pek e ki de,·irlcrdc I lin. 
di tana geçtiklerine Ye llindbtanın 

en eski ahalisi olan (manda' lann 
bunlar olduğuna tamamile kani i. 

dim. 

Bunlar (Mançular) i mi altında 

orta Asyada da Turklerle karışık 

e.mer Türkler neslini meydana ge· 

tirmiş \ 'C benim kanaatime göre, 
(Kara i\1aııçu) lar i mi altında bir 

zaman bütün Avrupayı istila elmiş. 

!erdir. 

I lindi!;tana, A yaya ve bütün dün 

yaya binalardaki kubbe şeklini gü

neşin mukaddes bir timsali olarak 

bunlar getirmişlerdir. Hfi.lfı Afrika. 

daki iptidai kulübeleri de aynen 

bizim bildiğimiz kubbeler şeklinde. 

clir. 

Bantular Orta Asyada (~lançu)j 

fakat küçük Asyada (Kara Man _ 
çu) \'e {Karaman), Geram isimle • 

rini almı~lar, Avrupaya da Germen 

yani (Cermen) ırkı halinde gclmi~. 

!erdir. Bunlad san ve kara iki ırk

tan müteşekkil o!an ve Avrupanm 

imalini istila eden Germen ırkınm 

e mer soyunu t~kil etmektedirler. 
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Kendisine bir rilya gibi gelen iki gün: Nişan 
ve dilğün günleri arkada kalmıştı. Bu iM gün çal. 
gırnrın, havai fı klerin gUrtiltUsU içinde, ı. cş'nle. 

lcrln ı ıgı allmda g~mıııtı. 
lhti) ar hizmet ı kadın gelinin duvağım takar. 

kcn, gukgukguk yapan bir tavuk gıbl, dudııklıın -
nın arasından ona: 

- Kimbillr a. ağıda, ovadakiler ne di,>orlar! 
dt'di Ate leri gördükçe, tilf<'k sı:s~rini işittikçe 

her halde yatnklannda tirtir titr~rler ... Zaten, Kap
lanın adamını ı ona yalvarıp duru,>·orlar gidelim bir 
ıkı köyU yağma edelim diye. Ô.> le yiyip içlller ki 
deli gıbl oldular! 

Oradakiler! Babası, bütUn ahbapları! 
Halbuki MolU buraya Kaplana rica edip onu 

yağmadan vaz cçirtmek için gelmemiş mi.reli? Kap. 
lan'a, bu asırda haydutluk cdC'n dereheyleri hak • 
kında nasıl bir fıkir beslediğini söylircccktf ... 

lhtivar kadm, Mollinin dllşi.ındüklerini yarıda 

bırakarak: 

- Oldu, demi ti. Duvağın tamam. Ne guzcl 
oldun bilsen! Bızim genç efendinin e\•lcnmcsi he. 
pinıirl memnun ediyor doğrusu. Hep bugünü b~kle
mıştik! Fakat kendisine söz geçirmrk kabil değil
dir ki onun! Karısını kendisi intihap etmeye karar 
vermlştl. Ona yüzlerce kız teklif ettiler, hepsi o _ 
nunl.J evlenmek için can atıyorlardı. Owya inip esir 
aldıgımu; kadınların çoğu bir daha geri dönmüyor, 
hepsi biilin dağlnrd(l kalıyor, ümitlerini bir tUrlil 
kesmiyorlar ... Halbtiki seni adamlannr gönderdi de 
arattı ... 

1hliyar hi7.mctçi gülUyordu. Sonra: 
- Evet. dedi, çok memnunuz! Şimdiye kadar 

bir tek kadın onun hoşuna gitmemi3ü zira! 
Kaplan, kızı bulup getirin diye emir vererek 

adamlarmı göndermişti. Molli kendi arzusu ile geL 
mcscydi Kaplan onu kaçırtacak ve yine evlene _ 
ccktl. 

İhtiyar kadın, tekrar likırdısına devam ede • 
rPk: 

- Onun gibi hir gencin bir kadına. ihtiyacı var
dır, droi. Belki şimdl artık mücadele etmek, dağın 
ı;imal tat aflarında kaybettiğini tekrar kazanmak 
hevesi gelir kendisine. Mavi Kurt dağın §imal ta • 
raflarına yerleşti zira. 

Molll, hayretle: 
- Mavi Kurt da ne? dcd!. Ben hJç işitmedim 

böy1e btr şey. 

- lııitmeıniı olabilirsin, herkes söylüyor: 
Mavi l{urt'un bizim Kaplan kadar namı yokmuş. 
Zaten Mavi Kurt tam manasile hatbci bir derebe
yi drğil, hatta, hiç, hiçbir kıyın.eli yok. Bütün ku
manda kaıısmda. Herkes söylüyor: Yaman bir 
kadınmış o, öyle kolay kolay tesadüf edilmiyen 
kadınlardan biri ... Hadi oldu artık işle! Tama
men hazırlandın! 

1ılolli düşünccelrine dalmış, kendisini ciydiren 
kadının söylediklerini artık duymuyordu bile. Bir 
makine gibi yürüyerek odasından çıktı, nilanlısmın 
arkasından giltl, bir kalabalığın önünde durdular, 
baharlı şarab içti ve Kaplan ailesinin himiBi olan 
ilahlaMn önilndo diz çöktü. 

Kulaklarında kolec müdürünnU o burnundan 
konuşan, alışık sesi çınlıyordu: 

"Mi-li Çu, sana bu edebiyat ıubesi diploması
nı \ c>nnt'kle bahtiyarım. Zira biliyorum iri, senin 
pek nadir tesadüf edilir talün var: Sen, memleke
tine bugünkü medeniyet, kUltür ve ilim l§ığını gö-

Çeviren: VAHDET GOL TEKiN 
- 3- Çeviren: Fethi KARDEŞ 

n:ı.:!., 

tiireceksin. Bu devirde bu t~lii ı.u:- nmı:ı l.adın pcl: 
- Sizi. Son ekselans ordu müfe<. tikçe daha ihtiyatlı hareket etmeğe - Bu müşkül işi nasıl ba,al'I. 

tişi generalin bana bu sabah bil<lir· başlamı<; kim"-elerdi. lar densin? 
Şimdi anıdan bir sene geçmişli ve Molli, o · e-Je 

dıni malumatı tebliğ etm~k uzerr- Bu vaziyette yalnız zabıta tedbir· - Sanının ki ıki suretle ... ır-
scvgıli kolccinden 10 bin mil uzakta, vah i ve sarp a! 

w çağ ·ıdım. Bu malüm:ıt ~izleri birin lerile iktifava mecbur kaldık. S~hir- di,·e dairesi "ehirdc .:aklı olan 
bir dagm tepesinde. haydudlnrın, eşkıynlnrııı kar- · • · • it 

d . k" ci derecede a!fıkadar eder. de ara:;tırmalar imkan nic; etindr !•erlere ~;ı'lte en-ak temin edere • .ıı 
şısın a, ın ar ettiği ilahların önUnde diz çökmüş- llY 

l
. m·ı~ Kolonel, o ... abah kendi ini bece faali"etle de\ am di"~r. Fakat bu a~c \~--ika ı aiı.\'Or. Dıger tarı ..t tti. l{aplıın'm bardağından baharlı urab ı:; ~ J J • • fP" 

. 1 b . . "'' l nk i41ik ' • gevşeklikle itham ede 'ş kolav d<>lfüdir, çJnkü tcskıJatımı rahip \'e rahib"'cr e\ )erden )'I) an anc ca ı, onunla beraber ayni kaseden pınnç . . · ., • ~ cfl.' 
. t' erk kadar ılen Yaımı, olan general , zın adam'.arı mahdut ve ellı bin nu ı top\a,_·ıp da_ıtıyorlar. ~azarı ..t 

yemış ı... l ·· l~ 
le .miıltıkatını hatırlıyarak siniılen · fu 111 bu ~ehrin butün "-akınleri bm kati c:!l~tmcden tu işi yap:ıbı 

Evleneli dört gün olmuştu: Güneşli. güzel dört 
giin. Kale, vadinin üzerinde, sulh ve süki'ın içinde 
ytiksf'liyor, başı ışıklnr ar~sında görünürken va
dide kurşuni sis hulutlnrı cloln§ı)ordu. 

Tahtı·cvan hamalları gitmişlerdi. Molli nereye 
gittiklerini sormamıştı. ÜğrenmC'k islemiyordu. 
Kendisine cndıı:;e verC'bilccck ne varsa hepsini bir 
kenara atmıştı. Kocasiyle bl'rabcr bu sükunet 
gunlerinin ze\'kini mllmklln olduğu kndar fazla 
tatmak istiyordu. 

Otcde, vadiyi knphyan sislerin arkasında ba
bası, anası ve daha birçokları \ (lfdı. Alolli bunla
rı daha düşünmek islemiyordu. Bununla brraber, 
onlan kurtarmayı da ı\rzu ediyordu. 

Evlendiği bu adam bir harikaydı. Bir riiya idi: 
Hem bir ortaçağ baronu, hem de bir genç adam. 
Konfüçyus gibi eskiydi, fakat onda bir... Musso-
!ini fikirleri kadar yeni fikirler \'ardı. 

Molli, Kaplan bir ihtiras duyup bir isyan ettik
se ondaki bu hisleri tahlile çalışı) or ve kendisinde 
bir diktatöre benzer birçok noktalar huluyordu. 
Bu mücadele daha fazla devam edemezdi, Kaplan
ın muhakkak değLsmesi lazımdı. 

di 'e hiddetle S<.izlerinc de\'am etti . .-ilerinden geldiği nisbette mu :culfıt l '>!an kinhe!cr de sanırım ki J.l'llP 
- Husu,i te kilatımız. yalnız ge· çıkarmakla mec:~ul... Yalrız ~eçet '"ahibclerdir. 

1 
.;eıı 3}'' zar~ında ~e~. Korcn~en'den ı hafla m:ıiyetim:leki arkada~lar yüz. Bra,o! lyi kcı.Cettin askd 
gelen on clort ln~ılız \'c Fran ız den fazla evde ara~:ırma yaptılar f3inbajiı -Ştroberg sordu: •. 1, 
zabit Yeya askerinin itilaf dcvletle-j hiçbir netice alınama·Iı. _ • ·e yapmak lazım bu ,.azı>t 
ri cephe'<ine geçtiğini öğrenmiş bu. I laym sustu. Odada bir mü:1dc! te Ko!one!? 
lunuyor. !\1alum olan on dört, ya bir "ükCıt hüküm "i.irdü. Kolonelin - ~e yapcıai< lazım? BUJl\l 
malfım olınıyanlar? Hayma karşı hiddeti ) atı~ır gibi ol mi d~ş:ıncceğim? Tercüman ııtf 

Birinci mülazim Harm: bu 'azi· mu~tıı. ro} lediklerin:le bir hareket pi' 
yet sizin emrinizdeki te,kilfıtın g"''· - Bunlar iyi, gJ~el am:ı, d"di. fı. ~a-ları nm·cut. Birinci m ,ıP 
şek 'c becerik ... iz davrandıgını is - mirlerimiz:? nctic~ bildirm~k zanı • Haym, bu hu ·u ta icap edef1 · _...
bat etm0 ktedir. Sizin ) erin izde ba~· retindcyiz. Sizi hu mak-·ıtla topla. len , ererek derhal i~~ bajl'r"" 
ka ı ol.;a i~tifa,ını arz \e cepheye dı:n. Ne düşüniıyo- unuz? Aklwıza Hepiniz gıdebılir iniz artık. .., 
gonderilme ... ini rica ederdi. bir fikir geliyorca ı;öyleyin. Her fik. Haymın maiyetindekiler b~ 

Sap:;arı kesilen birinci mülazim ri, ne kadar aşağıdan gelirse gelsin rer sc'fım \'ererek dışarı '-:-~ 
göz!erini indirmedi. Kolonel de,·am tetkik edeceğim. Mesela !len söyle Hayın ,.e ~mit en sona kıJOI"' 
etti : bakalım tercüman, ne dersin? Zeki D:-ırd:ı C:::.mit: ~ 

- işi bizzat benim ele almam i. bir adama benziyorsun. Senin mc :_ Kol~'nel pek ınuphefll 
cap ediror. Birinci mülazim lia)m. le~in neydi? ,c;mı>bi T '" '""\İ\'Or, dedi. 
şimdiye kadar yapılanları bana hu· -- Ticaret yapardım efendim. llayn s0ylemli: ~' 

!asa ediniz. Ernc t Stifcl, ha} atında ticaret - Kendini bcğ,..nmiş. bectl'~ 
~ Şehirde itilaf devletlerine men namına ancak kadın ticareti vap _ zin biri de ondan ... Harpte?' ~ 

supa kcrlerin gizli olduğu, 191 ı ilk mışt ı. l\Iaceralı ya ayış onu birkaç i,tifaya mecbur edılmiş ol'°.ı.. 
teşrininde bir l ngilizin tesadüfen sene Parbin a~a"ı mahallelrrincle "ebehi anla~ılıyor. Fakat n~ ~ • 
tevkifi üzerine anlaşılmıştı. Bunu bulundurmu5, orada gayet kuwctlı rar muvazzaf hızmete aldı\af· 

İşte, M<ılli de onu değiştirm<'..k :istiyordu. On. evinde barındıran si\'ili müebbet klılhanbey fransızca ,ı da bğrenmi~- mem. 
da birtıı.kmı ) üksek meziyetler vardı, bunları de\'· hapse mahkum ettirdim. Sonra evin ti. ş.oit. ihtiyatlı davranaral<• 
rin icablanna göre kullanmak, yeni bir ıekle koy- de askeri elbise \'e malzeme bulu - Bu bilgi"i , c heceriklılıği, ona memezliktcn geldi. 
mak kabildi. b' d d k d' d' nan ır a amı a urşuna ız ır - harbin ilk gün1erinde yakaladığı il 

Fakat, Mollinin bunu yapabilme<ıi için her dim. bir haBtalığın teda\ i..;i için bulundu- ı ! 1 M G} ıs 1915 Sah' 
neyden evvel uzaktan müşahedeyi bırakıp onu de- llk umumi tedbirler son teşrinde ğu hastaneden a ;keri zahit kadı o . Erte i günü, sabahın ~at 
rinden tanunak, iti:nadını knzanmllk ve kendi.Bini alındı. Bu ayın sekizinde ve yirmi suna geçmek imkfınlarınJ vermişti. de, Ednest Stifel, mülazin> ·~ 
konu§turma'k llzımdı. beşinde şehirde saklı askerlere, ilk Bu i~ onun ho§una gidiyor, yeni Şarızelize mahalle inci~ ~\!ll:'".Mi 

Kaplan, nUfuz sahasını geni§letmek ve daha 
fazla vergi toplamak istiyordu. 

- Gençlerden mürekkeb kuwetli bir ordu ya-
pacağnn, onlaıı ben kendim talim ettireceğim, tay
yare ve silah kullanmasını öğrenecekler, diyordu. 

O zaman Molli: 

kanunu:ı birine kadar le lim olma. mesleğini -zalim bir ~'k ve- gnrret: ti. l\fakaddeıne}'e lüzum götflP 
lan, aksi takdirde casus muamelesi le yaparak şehrin tüccar , e e naf zin: )'f' 
görecekleri afi5lerle ilan edildi. On· ahalisini dehşete salıyordu. • . Tebdili kı}·afet etmek ıst' 
!arı saklayanlar da gene ölüm ceza. Stifelin filhakıka bir fikri , ardı: ruın efefül'm, dedi. ;1 · 
sına çarpılacaklardı. _ Bu adamları yakalamak knbil Zabit h.arrı·t izhar etmcd:" 

Bu ilanlar iızerine hepsi Fransız dir, gırtlak mesel~i! du: 
kara ordusuna mensup olmak üze - I\i~in? 

- Harbden nefret ederim ben! dil·e harkırdı. re 272 kişi teslim oldu. Ben şehir - - Gırtlak meselesi mi? - Kolon°lin dün h:ze 
de daha fazla a kC'r saklı olduğun. - E\'et KoloneJ. lzah edeyim: iş dolayı ile bir fikrim var dJ. Kocası, hayretle gö~lerini tostoparlak açarak: 

- B3.1ka ne yapabilirim ki! dedi. dan ~üphe ediyordum. Birkaç gün Gizlenen a,.kerier yemek ) em k - Na ıl bir tebdili Juyarıt 
- llesela insanları okutur, terbiye edersin, sonra bir ültimatom daha ne;rct _ mecburiyetindedir. Halbuki şehırde yor un? ~ 

mektebler açarsın, daha iyi olur. tim. Halk üzerinde te ir yapmak kıtl ıl: bn~lamak füme. Civar mm • - Biraz zor bir ic. Ev\elJ ·~ 
maksadile saklı askerlerin mikdarı takalard:m az m.ikdarda gelen ba - ma .... ·acal'Yım. Sonra da beni l"J :Mekteb açmayı o da dügünm~tü. yl',ı, 
m bilirmiş gibi görünerek daha tes. zıları r_nüstc:na birçok gıda madde· !er hir Fran ız "işt~ . ı.ı ~ - Eyct, dedi, ben zaten vergileri sırf kendi

mlı: icin toplamıyacağım. Mekteb yapacağım, evet.. 
Sonra, hiç vakit geçirmeden, Amcrikıın mek

tebleri hakkında karısma belki bln §eY aordu. 
Kaplan'ı görmeye birisi Jıelmişti, konuı;malarJ 

yarım kaldı. 

Tekrar kansının yanma geldiği zaman Knp
lıı.n"da yurddaşlarma yardmı etmek istiyen o me
<lenj Çinliden bir şey kalmamt§h. Hiddetinden kö-
1ıürüyor: 

(De,·amı ' ar) 

lim olmamış 267 Fransız ve 100 l n- !eri nadirle~ti. laşe \'e ikaı;ı olmasa değict\rmeğe çalışmış bırı .. ~~ 
giliz askeri bulunduğunu ilan \'C halk ~~lıktan ii!c~·J~. Bu 'aziyette - Anladt.'ll. Hatla "i~te bit-~ 
bunları te tim olmağa davet ettim. olan bir Ş:!hirde dört yüz beş yüz sız a-;kcri. Kıyafetini dt~ 

Teslim olan çıkmadı. Bunun il - a keri beı..lcm ·k kolaylıkla gizlene. ama. za\alh tehlikede. Kt~ 
zerine sonkfınunda evlerinde fı.ilfill cck bir i~ dn:Fil, dikkat edilir c i~in yardım edelim ... de'11~ ·i de 1

1 
f 

ve a"ker elbise i bulunan üç Fran. o:ım anla-:ılabilir. -- Beni anh~ acağınu:ı bt 
1 

sızı. martta iki lngiliıi kurşuna diz. Ko:onel ~ider tof, ev\C'la hiç e • dum. E\et mak adım bu ... / 
dirdim. Tethi~ artık para etmi)or • hemmiyet \erm.,.:1i1i bu tercüman - Fikir fena değıl. S:ı~ ~ 
du. \'erilen muhlet'eri geçirenler tec: neferin anlattıl.ların:ı gittikçe' daha etmek i terim. Gel hakahnt· , 
!im olmama;-;.a karar vermiş Ye git. fazla alaka duyma<ra baş'ıyordu. 1 (D~' amı ,,.r 

~· 4 · 1~ - .·.:. ~ ' '; 1 , • 

[;'Undan bah>l l:a~ladı. Benim d< ?
kızdı .. Bu ya~tan sonra çırak mal<.,., 
sanların maskara-::;ı olacak deiilı / 
Süpürgeyi kaptığım gibi kafa ınJ 1 

- Behire senden böyle sözler beklemez 
dim hiç .. Bana kalırsa bunlar bir takım 
doğru olmıyan dü~nceler _ Niçin Necde
te do ru gitmek i tiyon.un. Seni Necdete 
gotürecek yol bir masal yoludur. Bu yol. 
dan bazan gunc~li bir dirara çıkılır. Fa· 
kat cl.bCri)a zebanılerin yasadığı korkunç 
iklim: re giden yol da bu yoldur. Ilalbu. 
ki Nıhada gıdcn )Ol, rahat yolu, refah 
yo!u, saadet )Oludur. Fal,at bu sözlerimin 
t ir ız kalacağını hili)orum. Çünkü sen 
kafa .ın emrini dciiıl, şımarık kalbinin is
tcdiğ'ni yapmak hkrinde in .. 

Bc:1ire tckr..r ıtiraz etti. se~inden arka. 
da ,ma adeta kmlmı. olduğu anlasılıyor
du. 

Hiç de bo} le dt'ğil • eda, Nihat bu. 
~un ni anlımdır. • ihadın istiı..bali par -
lak bir mimar olduğunu biliyorum. Bir • 
çok meziyetleri olduğunun da farkında ~ 
yım. Güzel gi}ini}or, her gün tıraş olu. 
yor, saçlarının taranma md-ı, pantolonu
nun utU unde h çbır ku ur yo' . Elb'sc _ 

ine U}'gun gidecek kra\at b~enme,ini 

de bili}or. Spor rapı~or, \ücudu mitte · 
na~p. ada! ·lcri ) rinde. Nc~li. konu5 • 
mıll insanı llkınıyor_ Sözleri ctraf ında 
kileri çe~iyor ve eJ!enciiriror. !~te bunun 
içindir kt Nlhadın etrafında perYane gibi 
dönen birçok kızlar \ar. Doktor Necdete 

MASAL ÇOCUKlARI 
HABER'IN AŞK VE HiS ROMANI: 10 

Nakleden: MUZAFFER ESE N 
gelin~; o, Nihadın aksine, sakin. mutedil 
ciddi bir adamdır. 'Cniformacı içerıilnde 

itmasız zarafeti tem il eder. Zevke, cğ'en
ceye arfedecek eok \'akti yoktur. Çalı~ • 
ma ı, me lcği için, ülküsü için, aşkı için
dir. l~te bu iki adamı kar§ılaştırmak. 

hangisinin beni daha çok me ut de~gini 
ara,tınnak bugiın benim için bir vazife. 

dir. 

Be~ lıude rere muha~m0 etmiye. 
karar vermi}·e çalışırl>n;un .. S~n kararını 

çoktan vcrmi s.in, fakat \'crd ğfo kararın 
farkında deıl;iJ ... in, 

Bu sözlerle r.e dem:!k i tirorsun Kec-
ıtı? 

Ne d<>:n~!~ i"tedı~im ap:ı •ı'• m"y:'1ıı. 
da .• 'ıha=!ın ni~nlı ı ne diye • :ecd ti di.i
,:iinü)or. Demek ki kendi-tini m ... ut cin . 
ceğine ina:ımı$ değ ldir. Nihatla yan ·ar.a 
istikbale doğru saadetle ) üru> ec ğine 
inan aydı, buzUn kendi kendi ine "bu iki 

erkekten hangı;;i b~ni daha çok me~ut e
der .. diye "1111 sormazdı. O halde sen • Tcc 
dl!ti daha çı>k seviyon;un. Yahut daha 
doğ'ru ~ ~al mz r\edetle alat\adar~ın .. 

Behire iriJ~n iyire kızmı-:;tı: 
5"i >zlt>rın çok mantık ·1z Neda, dedi. 

Ad •ta dü,ünmeden söylüyor un. 
- Bu dakikada taşan hi lerin "'Özleri • 

min kıymDlini takdire mani oluyor. Yok· 
sa ~ylediklerim çok dcğrudur. 

Bu Gozlcrin doğru ol a vazireti reni. 
den J1 : inm k lazım olduğlın.a dair yeni 
bir d"'!ıl o•~ ... 

l': ı bird":ı u tular: 
Dehire n" ~<l?:l"l 'H'I .. ., ı-mıc: bir \a1i

) r~ • Nc.:1 ~· .. ka- ı':U Jı cla\•\a·'ance:i 
kal n·I c' , ın hi le. i d;.. unü} ordu. Bu 
, .. ,• •. :.'fı. da bü•ü-ı g, ç k7.1 a·ı güz"!~ 
W:ının C3"'Il c İn" ta!;arak r,cn an .. ~İci 

dola,tı-an • ıhadı hatırlıyor. De\ll•anh -
nın gü:: !. mutena ·ip hayalini dim:ltmda 

bir daha ya53tıyordu. ~cc·a bu dakikada 
Behirenin yerinde olmağı, . 'ibadm nişan. 
h ı tmlunmağı ne kadar i terdi. 

Birdenbire iki genç kız oldukları yerde 
sıçradı: Sokak kapısı tarafından küfür · 
lcrle karışık bir gürültü g~lirordu. Bu 
esler ikisini de daldıkları hulyadan uran 
dırdı. \'e oldukça gergin hir hale kadar 
ilerlemi~ olan münakaşa hava mı sakin -
le tirdi. 

Behire ve Necla koridora atıldılar. Fat
ma Hanım elinde süpürgesile haykırıp 

duruyordu. 
Necla hiımetçic:;ine fOrd'.I: 
- l\c •ar, ne olu}'~r allaha kına .. , 

- Hi: h1Pı:nc1ğım. O Bulgar ç.utçünün 
'>Zi.ı , ır.,ıa,ıca çıra~ı Me:1mel ~·o, mu? 
JI .. - g 'ı~incc l·:ıra ta':ılır, ıle~i ,Pri 'iiiı. 
J .. r ~» lcr, bu ~ ·o:run da sut:i '"rdıkten 

FııOnra ~·ine sö}·lermef:e başladı. işi çok 
azıttı. güzelliğimd0n, bana \'Urgun oldu -

dim. ~ 
Iki g.mç kıı kahkahalarla gülınd' 

ladılar. ,." o:taya döndüler. 
!'\ecla g<>ç 'akte kadar B2hirtrıiS' 

de kaldı. Fak:ıt bu \'akadan tillflrı 
dettcn ha~'-<·dilmedi, t-:ihattan da. 

ili '(-

:Kihat ~İSU\ aza girdiği \'akıt Befıf~ 
nüz gehı emi~ti. Genç mimar arkll ı.ı1f 
gitti. Kapıyı görebilec •k hir }·erde 
bir ma:;;ıya oturdu, 'e burada nı~ 
b.:ışba~a geçecek me~ut anları düi 
koyuldu. 

l'ıihat oturup kalı\'e ini ı~ıı 
S<'nra ralnıı kalan her erk~:- gibi " 
ki ma~aızrC.:~ oturan kadınları 

taı.ladı. Qdcri kadınlar üzerinÖ'. 
maktan yorulu:ıca hü~münu veıdi
r<.daki kadınlardan hiçbiri il ~ 
g~zcl. ince, s~.hireden mum~ ııit 
Nıhada gii e nı.:mh.-ı )er ruzündt 1 
neydi, ve kendi ine m~-ut bir 113~ 3t , 

!ini idame cttiıetek gtizel çocukla! 

diyordu .• 
( Dev:ımı val) 
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riOR IN ~UŞE oş vakitlerini 
nasıl geçirir ? 

Y lldıza güldürücü gaz koklatarak apandisit 
ameliyatı yapmış l ar. 

(füıştnrafı il incide) tilerde bir f:okak satıcıcında."1 bir limonata içti-
t,:r köy~ kadar giderim .. Her halde Luna Parl~a ğ:miz de olur. 

Postası 13 

Yazan : GLAUDE GEVEL &iderek bol bol dansedecegim muhakkaktır, .. Geienlcrde apandisitten ameliyat oldum. Be· 
Banyoyu severim, sıksık Paris~e"ki yüı:n:e ni gülchirüci.ı b.r gaz koklatarak bayılttJlar. GU-

havuzlarına giderim. lc:ek bayılmak çok tatlı bir ıey .. Ameliyat ô. 

Evimin işlerini yapı;nağa bayılırım. Bit pa- lacaksa:nz size de ta\·siye ederim. 
larına gidip eıkı mcbilyc almak ta hD§uma ~İ· iyı bir film çevirmek için bir senaryo anyo-
der. Yeıaltı tramvayına binip gezmek tc en bü- ru'Tl. Fal:at stüdyoların bana teklif cttigi mev· 
Yük zevklerimden birisidir. Pıırisin her tarafını :ıı:ular bayağı geliyor. Duşkjn ku:Jarm mevzuu 
karı:s karış bilirim. Sol ~k sokak yüı ı.:mek tc gü ı.ihi içtimai bir mevzu bulamadım Şimdilik ele 
zcı bir vakit geçirme vasımsıdrr. Ilcmı:remle avuca sıgmaz, vahşi, ve isyancı bir kız rol;! 
beraber fakir bir kadın kılığına gır.p carşı, oynamak ar.ı:urıun<lnyıın.. Fakat bu hevesim 
Pazarı dola tı~ımız da sık sık vakidir. Bu gezin. gesmedm evvel bir .:enaryo yapılırsa ... 
----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'--~~ 

Diyanna ,nın aşkı 
bütün ümitleri 
suya düşürdü 

( Ba§ tarafı 8 incicle) 
- Halbuki e\•leneceğinizden bah I 

~ıyorlar. 
Yıldız giızcl elfi göılcrilc lıana 1 

dikdik baktı: 1 
- Bu suati c:oranlara şim1iyc ka j 

<iar hiçbir cevap Yerm"1im. Fal~at 
bir §eyler söyliyeccğirn. Hmuc:i ha.! 
Yatım yalnız bana aittir. 

l3u \aziyet kar~ısında, bu m•vzu 
Üze.rinde ısrar edemezdim. Dışarı 
Çtktun.,. 
~1uharrir bundan S0nra Yohn Pol 

dan bahsediyor: 
Bu adam stüdyonun umumi me

llajerlnin oğludur. Bug(in E9hne 
\'aıiina asistanlık yapıyor. Durbfn
le ayiardanberi tanışıyorlar. Fakat 
l-ı: kaç haftadanbcri biribirinden 
hi~ aynlmaz olmu~lardır. Bir oto· 
llıobiUe gezintiler yapıy<>rlar, ptaj· 
lara, lokantaya beraber gidiyorlar. 
lf er gece saatlerce dansediyorlar. 
lhibirlerine tişık olduklari her ha. 
ttketıerinden nnla§ılıyor. 
Şiındi yıldızı tanıyan herkes şör

le dü~ünüyor: 
Dürben aşkı mı tcrcıh edecek. 

~·oksa mesleğini, yani parayı mı? 

·-------:1939ResimliHafta 
- I Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

VAKiT Kitabevi haftalık gazetesidir 

Dun ve yarın tercüme 
külliyatı 

Na. 41.50 5 ci ıeri 
41 Dö ProfundU 
42 Günün hukuki ve i~timal 

Kr, 
!'lO 

. .. .:_ • • ... ~ ) ,, . - .. ' . .ı . . . ~ _,. Q :. ·, 

PLANŞ 21 • 22 

Horaee Larmier , hayatta bü· 
tün muvaffakıyetleri kazanmış O· 

lan talihli bir insandı. 
O, Güzeldi. Kadınlar kendisinı 

pek beğenirlerdi. Gayet iyi dan...,e. 
der. Mükemmel biri!S oynardı. Ki· 
bar sosyetenin belki yirmi salo -
nunda, o daima büyük bir iştiyak. 
la beklenilirdi. 

lcnccler, itiyatları hep onu kova
lıyorlardı. 

Yani monden bir hayata, bin 
türlü sathi, fakat güzel şeylere alı
şık olan eski benliğiyle, çok daha 
iyi' ve çok daha yuksek bir şey 
yapmak istiyen bugiınku benligi 
mütemadi bir miıcadecl halinde 
idiler. 

İyi hir edipti. Değerli sahneler- Ve şunu itiraf etmek liizımgclir 
de müteaddit deflar ınuvaffakiyet ki her zaman birinci benligi, ikin. 
le temsil edilmiş piyesler yazmış. cisini yenmekteydi. 
t1. Sonra ismini afişler üzerinde Karan, o buyuk ve olmcı ese
görmekten usanarak film diyalog· rinden başka bir şeyle meşgul ot
ları yazmağı. kısa bir zaman için mamaktı .. Halbuki bir tabi, mua. 
majüskül harfleriyle yazılıp ismi- sır edipler diksiyoneri diye bir ki 
ni beyaz perdede, seyretmeği ter. tap çıkarmıştı. Tabii kitııbt eline 
cih etmişti. alır almaz, kendi resminin bulun -

O sahne eserlerinde olduğu gi- duğu sayfaya baktı. Orada kendi 
bi film diyaloldarında da beğeııil- hakkında birkaç iyi söz yazılmış. 
mişti. Bütün bu kolay elde edilen tı. Fakat üsllıbun bütün neza -
muvaffakıyetler insanı bazan yo. ket ve terbiyesine ragmen ikinci 
rarlar. sınıf muharrirler arasına .sokuyor 

İşte. Horace Larmier de artık ve istikbalde ondan, mazide vcr
böylc bir bezginlik içinde idi. Elli diğindcn daha bUyıik bir eser 
yaşına gelmişti. Bu yaşta artık beklemenin doğru olmadıgmı söy. 
böyle geçici muvaffakıyetler ka· luyordu. 
zanan yazılar değil, biıyiık ve ebe- nu, sözter ona bir kamçı darbe· 
dl §Öhret getirecek bir e er yaza. si tesiri yapmıştı: ' 'Vay terbiye
bilmeğe kendisini muktedir hisse· sizter vay, diyordu, istikbalde, 
diyordu. hem de pek yakın bir istikbalde 

Artık hiçbir şey onu tatmin e- onlara kim olduğumu göstcrcce. 
demiyordu. Ancak büyük kıy. ğim.,, 

mette bir eser yaratabilmek ... işte O bu karan verdikten iki üç ay 
ona ihtiyacı vardı. sonra büyük bir rezalet oldu. Ho-

Buna 'karar veren edip, hemen race Larmier bankadan bütUn pa
çairşmağa başladı. Fakat kendi· rasını çektikten sonra 'karşılığı 

sini çok dağıtmış, çok harcetmiş bulunmıyan çekler vermişti. 
ve hafif eserler yazmış olan bir Muhakeme edildi. Ilu karşılık. 

muhaı:ririn, bir bliyük eserin üs- ı.:ız çcşler dağıtılmadan kısa bir 
tünde bütün varlığını teksif etme- zaman evvel muharrirın paralarını 
sine imkfuı yoktur., bankadan çektiği tesbit edildiği 

Esasen dostlan kendisini rahat i!Sin bu işi daha evvelden dÜ§Üne· 
bırakmıyorlardı. Eğlenceler da. 1 rek kasten yaptıgr tebeyyiln et. 
vetler, briç partileri, danslar, zi- ti. Altı ay hapse mahkitm oldu • 
yafetlerden ibaş.ını alamıyordu. Bu havadisi ~rkadaşlarının ida. 

Bütün bu şeylerden kurtulabil- re ettiği gazeteler, ya onun hatm 
mek için bir ça re düşündü. Ve bir için, yahut ta şimdiden onu unut
sayfiyeye çekildi. O rada eseriyle mağa hazırlandıktan için gayet 
başbaşa kalacağını ümit etmişti.. kısa olarak verdiler. 
Fakat mümkün mü?. Dostlarının Bu İ§İn nasıl olup ta başına gel· 
mektupları, kendileri velhasıl o öiğini soran bir kaç hakiki dostu. 

j güne kadar içinde bulunduğu gü- nun karşısına esrarengib bir vazi
rültülü ve tembel hayat, kolay eğ. yet aldı. Onlara cevap vermedi. 

ı:neseleleri 75 
43 Eflatuıı 35 

2. T,,uırA liAPLA~lA il 3. A: die Galeri ( 

44 Gizli harpler 
45 Disraeelinin hayatı 
i 6 Metafizik nedir? 

75 
100 
25 

2. F: le rcy~temenı en bo.is 

2. t : Wf'<ıther boarding or 
wealher • boards 

4. T1ROLl.l.1 GtBt GİYİN· 

l\IİŞ n lR SEY\'AH 
EV SEKILLERI . 

Fakat bu vaziyetten adeta mem
nun görünüyordu. 

Ve hakikat halde de memnun
du. Çünkü o bu işi nihayet rahat, 
r~hat çalışabilmek için yapmıştı. 

Ve rahat çalışıyordu. Hapishane
nin ufak hücresindeki masanın 

üstünde el ile yazılmakta olan e
seri günden güne şişmekte idi. 

Nihayet bir gün kağıtların al. 
tına "Son,. diye yazıldı. Ve ıltına 
şunlar ilfive edildi: 

'' ..... tarihinde hapi~hanc:de ya.· 
ıılmı tır.,, Bu e~r ortaya çıktığı 
ıaman, bunu yazabihnek için mü
ellifin kendisini isteye isteye mah 
kum ettirip hppishaneye attırdığı 
meydana çıkınca herkes bu kitaba 
karşı ne büyük alaka duyacaktı. 

Bu birazda ''Amerikan film,, le. 
rine benziyordu. Ama gene eser 
için iyi bir propaganda olurdu. 

lia~Jishaneden çıkar çıkmaz, 

gene sayfiyedeki evine gitti, orda 
ki notere hapishaneye girmesine 
t;ebep olan parayı bankadan aldı
ğı zaman yatırmış ve daha o ta

rihte bir mektup yazarak :mühür. 
lemiş. notere vermişti. Bu mektup 
ta da onun bu kararı yazılıydı 

Ve münakaşa kabı.ıl etmez bir 
~ekilde hapishaneye yalnız; btJ şe· 

bepten girmek istediği bu mek
tupla belli olacaktı. 

Panılariyle hemen borçlarını ~ 
diye edecekti, Bu mütbi§ bir dö. 
nüş olacaktı. Tabiler, gazete di • 
rektörleri eseri elinden almak isin 
biribirleriyle rekabet edeceklerdi. 

Küçük şehre geldiği zaman no· 
terin yazıhanesini kapalı buldu. 
Ve bir komşu c ::ıttı. Noter 

kasasına tevdi "- ıl paralan ve 
bütün müşterilerinin emanetleri 
ni yanına alarak kaçmıi gitmiş • 
ti. .. 

Namusu mahvolumU§U. Yaşa· 

yacak parası kalmamı§tı. llorace 
Larmier beybude yere hapishane
ye caer yazmak için girdiğine her 
kesi inandırmağa ·çabalıyordu. 

Kimse ona inanmıyor. Qna gü
lüy-0r ve onu geri çeviriyorlardı. 

(Liıtfen snyf ayi çeviriniz) 

Planş 21 - 22 

Planş: 22 
47 Yeni adam 75 
48 !rsiyeUn tesirleri 75 2. A: dıe Holzvcrkleidung 

4. F: Le touriste vetu en ty· 
rolien de tıalon 

Fı Typos <gonre) do malson h Tv'P•• o• Hou• 
oos Aı Haust:vpon 

49 Politika felsefesi 75 
~ Estetik 25 

610 

Bu serinin CiatJ tilO kuruştur. 
fiepslni alanlara yüzde 20 iskon
to yapılrr. Kalan ~ .S8 kurııun 
1.88 kuruşu peşin almarıı.k mUte. 
hakisi ayda birer llrn ödeamek 
llıcre Uç taksite bağlanır. 

Dün ve yann 

fercüme külliyatı 
7 nci 5eriden 
61-67.7 kitap 

~l V ikontun öliJmıi 30 
62 l .. eneit 11. 1. 
(;3 l.iza ı. 
f4 Evlilik 20 
'- \ Cizlı Pamuk harbi 50 
, \ 

'Rız:ans tarihi ı. 
(.,7 Scnyolbeos Avrupa 60 

3. llALRON 

8. F: la galerle (le balkon) 
3. t: the gallery or lhe bal. 

cony 1 

4. 1: t.he ısummer visitor 
(dresşed up n:> a Ty. 

rol<ıse) 

4. A: dAr I\:urgast {als "Sa
lontirolc.ı"' kostümiert) 

F aıokhavz (ho.fta t:atil l n l geçirme k l c;:ln kulO• 
be, avc:Jk) 
Fı Le b JockhauG < unc mc:ıisonnetto pour ıe 
w ook • ond) l ı Tno Log C:nbln ( n Week • IEnd 
Houue, a sammer HouS-O) A : Das Elloc k hau s 
<cin W oho n e n ::1naus ) 

1. UEI!Dİ\.BN 

n b:ı.ruunnl• 

h kenar tahtnsı 

1. F: l'e:;calier m. 
n la marche (le dcgrc) 
b le montant 

ı. tı the staircase 
n.. Uıo step 
b the string • bon.rd 

1. A: die Treppe 
n dio Stufe 
b die Wnnge 

2. BAHÇE EŞYASI (molıll-

yası ) 

2. F: les mcubles m. de jnrdin 

2. 1: the gnrden furniture 
2. A: die Gartenmöbel 

152 

~ 

S. TAŞKIN ÇATI 
3. F: le toit surplombant 
3. ı: thc projecting roof (to 

proteet from rain) 
3. A: das Dnch mit Regen

sehu tz 

.J. ARTlSl' • RESSAM 

(arth;t - sanatkar, pey• 
znjcı · maı1Lara rc"Sam ı ) 

4. F: !"artiste • peintur e m. 
(!'artiste, le paysıı.giste) 

4. t: the artist (a landscapc 
painter) 

4. A: der Kunstmaler 
(KUnstler; cin Frei.licll'9 
ınaler) 

A Ucuz ovıor ( nknret:ler) Cblt:lşlk b irk aç katll 
sıra ov) • 

Fı L.o coıonlo d'hQ.blt:ot:ions 6 bon marchO 
(unf.1 rangC'!o ele maıson a p luateurs et:a ges 
et so Jolgnont:ı h Ro'W&ofDw elllng - Hou ses 
(Fl~ts) Aı Dlo RcEchonsledl u ng ( R elc hen• 
höusc:ır ım HoChbau) 

J. ÇDIEN 

1. F: le gazon 
1. 1: thc gross plot 
ı. A: dle GrUnflı:.che (Rn

scnfllichCI) 

2. KAPI (methal) 
2. F: l'entrec f. 
2. 1: the entrance 
2. A: der Eingang 

8. rtll,RDIY:EX PF.XC'E. 
m~sı 

8. F: la fenHrc de la cııge 
de l cgralier 

S. t: the staircase ·w:indO\\' 

8. A: d.as li'enstcr dcs Trcp- ~ 
pcnhauses 

L UM.(:& 

4. F: le jardin • terrasse 
4. 1: the roof gard.en 
4. A: der Daehgarten 

5. SOK.l\R FE!\~t (h:ı· 

'agnzi llimb:ısı) 

5. F: le reverbere (le bec de 
go.z) 

5. t: the street lamp (the 
ga.s lamp) 

6. St PRÜNTt! KU'IUSU 

G. F: la boite nux ordures 
(aux immondlceEı) 

6. t: thc litter, or rcfuse, bin 
(the rubbish be.sJ«ıt, Uıe 
street tidy) 

6. A: der Papicrltorb CAb
tellhebjJtu) 

149 



14 

VAKiT kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
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ıııı•v.o). :! - llcrı;er - l.\laııon (\'.ıls 
ııu,ıon). :.ı - JJ.ıns Sclıneider - :ııc'" 
lııır rüfrcnkrılcıı (potpuri) 4 - p,ıul 
llııtı.ıwr - Srık..,oıı~ n kih hi dnıı~ıar1 • 
:ı - 1"h·rıırııın - Zenci dansı. G -

11 Gorio baba 100 
l'UST.\l .. \111 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cins \e miktarı yazılı 4 kalem "1:.!zcme hizalarında yazılı 
50 usullerle eksiltmeye konmuştur. 

75 H - M-.ıhammen bedelleıi. mu•:akl,at t.•ı·rrıaıları eksiltme <>.aatleri yukarda yaz~ııdır. l>.\ LG.\ ı;ZU::\ 1.\ '(~11 
60 

12 Deliliğin psilı:olojisi 

13 ilkbahar selleri 

14 Engerek dUği.iınU 
15 Rasin kUlllyaU ın 
16 Samimi Saadet 

17 istatistik 

75 
50 

30 

IH - Eksiltme 6/VIJ/939 pcr~cmbc günü Kabalaşta le\ azıın 'e mübayaat şubesindeki alım kom ıs· 
_:onunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler hergün söziı geçen şubeden p:ıra.,ız alınabileceği gıbi imla makinesi numune i de 

İ JG ıs 111. 18'..! Ke./s. J'..!O l\w. T .. \. Brııno lhırtıııaıın • P:ırlJk güneş ı~•· 
ıQ. l!l,il 111. l~ıl!l:"ı l\c/s. :!U J\w. T.lğııııl.ı tlaııs (Entcrıııcuol. 11.15 - ıı~ 
1 \. P. :!l,iU ııı. 911i:i Kl'/s. '..!U J~w. 30 :\liizık <'leludiler • Pi.). 18 3 

18 Çocuk düşürtenler 
19 ilim ve felsefe 
20 Mevcudu kalmadı 

idaremizin likör fabrika ında görülebilir. 
60 V - Kaynak tulumbası \'C ~antar makine!>İ ek~iltme ine marmonicr, Philipp Hl, Pcrkeo, Scitz \'C 

30 Schaffler finnalanndan maada firmalar iştirak etmek i terse mü kirat fabrikalar şubesinden vesika al. 

530 

malan ltızımdır. 
VI - Münasaka aya iştmık eclccckicr % 7 ,5 gü' cnme paralarile cl.siltme için tayin edilen güııde mcz 

kur kom.Lyona gelmeleri. (4436). 

'l'C'IH\IYI: S.\.\Tl'ı LE 

1 

i :!j • o _ 1!13!1 - ı - 1 • ı n:.ı:ı 

1 

! ~4 - 6 - 939 Cumartesi 

Bu serinin fiatı 5.30 kuruetur. 

l'ro~nırı. Js.::ı:. • lilzık (Şen ud:ı 111 11• 

ziği - 1 nr.ı•ıinı Özgür 'c ateş Iıucck· 
fl'l'İ). 1!ı ı~on k .. a:ıti 1!J 2:; Turk ıııu· 
zıği tlnq •<.ız f:ı.,Jıı. 20 l.\lrrıılckct ~.ı· 
ııl ıı~ arı. nj:ıno; ve ıııclcoroloji lı:ılıcr: 
ll'ri. 211.ıu l\'eşcli ııı:ıt,J,ır - ll. 20.ı.• 
'J'iirk ıııiizilji: 1 - llıc:ız ııe5rcvl. 2 .
ııarız 'ı'ıı~ur - llk:ıl ş:ırkı - Sc,·dıı' 1 

ı:ı.30 Pro;_;raııı, 13,a5 TUrk Mtlzlğl, 1 nılııııı uşk l'liııc. 3 - Al'if lıl'Y - 1 •· 
Hepsini alanlara yüzde 20 iskon. 
to yapıhr. Kalan 4.24 kuruşun 

l,24 kuruşu peşin alınarak müte
bakisi ayda birer lirn ödenmek 
Uzere Uç taksite lınğlanır. 

ı - Acem aşıran peşrevi. 2 - Ucuo 4 
cıız ~:ıı·kı - Bt•ııiııı halım firakıııt:ı. 

GOZ IIEKL,ll 

Murad Rami Aydın 
Pıızıırd:ın başka her gün saat 2 • f> 

)'ll kadar Taksim - Talinılı:ı"e UrC:ı 

apartım:ııı No. 10. Teelfoıı: 41553. 

Bütün saldığı kapılar, bütün 
dost ahbap tanıdık kapıları yüzü 
ne örtülmüştü. Eserei her tabiden 
geri çevriliyordu. 

Bugün eserini bir defa da kendi 

okudu, beğenmedi ve yaktı. 

Naklolunacak luz 
miktarı ton 

18.000 
12.000 
10.000 

40.000 

Sevk mmta. 
kal arı 

Karadeniz mmtakaları 
Akdeniz •• 

Marmara denizi 

Ton başına 
ııa 1<liye üc. 
reti kuruş 

350 
300 
150 

M. Bedeli 

'Lir:ı 

G:rnoo 
:Jü.000 
15.000 

111.000 

teminatı 

Lira 
·1.725 
2.700 
1.123 

1 - 939 mali senesi zarfında Çamaltr ve Foça tuzlalarından Karadeniz, Akdeniz ve J\lıırma. 
ra denizi limanlarına ceman 40.000 ton tuzun nakli işi 5-VI-939 tarihinde ihale cdilmcuiğinden 

yeniden pazarlık suretile eksiltmeye konmuştur. 
II - H er mıntnkaya naklolunacak miktar ve mı:hnınnıen bedellerilc teminatları yukapda ya. 

zılıdır. 

Ill - Pa1.arlık ;;O-VI-D:fü günü saat 15 de Knbalaşta leva zıın ve mübayaat şubesinı.lcki a. 
lım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve lzmir, Ankara başmüdürlüklerin . 
den 5i0 kuruş mukabilinde alınabilir. .. 

V - Talipler gerek üç mm taka için birden \"l gerek 1 veya 2 mınto. ka ic:in teklifatta bulu. 
nabilirler. Bu takdirde verecekleri teminat akçesi teklif edecekleri mıntakaya aıt miktarlarda 
olmalıdır. Fiatlar haddi layık görüldüğü takdirde :J mıntaka için birden yapılan teklif tercih edi. 
lir. · 

VI - İstekliler % 7,5 güvenme paralarile birlikte pazarlık için tayin edilen gün \ 'C saatte 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri. (il182J. 

* * * ~ 

Acem aşlran bc::.te _ Ynr ıneşaını 

ıatıra. 3 - N!koğos _ Acem kUrul 
Jarkı • 80\'di ı;oynum ey ınetekslmn 
senı, 4 - ::>. Kaynak • Bayati ;,arkı _ 
Her sinede bir gam, :;; - Halk tUrkü. 
U _ \'ilrUl{tC yaylru;mda, 6 - Hüzzam 

tUrkU • Akşam oldu yine bastı ka. 
ralar. 7 - H Uzzam &az semaisi, 14,00 
Memleket saat ayarı, ajans \'C nıctco. 

1 rollJI hııhcrlcıi. 14.ıo - J5.30 :MUzll{ 

1 (Dans müziği • Pi.). 15,30 Program 
ıs.::5 MUz.ik n.ıeıodiler • Pi.). 18,45 
\!Uzll< ( Kı1çUk orl<cstra • Şef: Necip 
Aşkını, ı - Frnns Ldmr _ ~va r.:le. 
~elin.len Vals. 2 - Emmerlch Kalman 
• Çardaş prensesi operetinden potpu_ 
ri, 10.15 'l'tirk nıUzlgt ( lnc-e s::ız fasııı, 

ıo.no Mcnılcl<ct saat ayarı. ajans ve 
meteoroloji haberleri, 20,JO .Neşeli plAl< 
ar - H.. 20,15 Tilrk mll7.ICI, 1 -
!UT.zam peşrevi. 2 - Mahmut Celtılct 

tin pn!:'a _ Hlizzam şarkı • Değildi böy 
•e, 3 - Bimen Şen • HUzzıı.m şarkı • 
"3Ul<iinla geçer ömrüm, 4 - HUzznm 
türkü _ Ata blncslm geldi, 20,30 Türk 
müziği <Erkek küme heyctıı. İdare c. 
•len· Mesut Cemil. l - Bcstcnlg!'ır 

1ıcşı c\ i, :ı - Başım bey _ Ce.:tcr.!:;' ı 

'}Rrlu • l{açma mrcburundnn. 3 - M. 
·zet _ Bcstcnlı;-tır şarkı _ Gnyrıdan 

•ulmnz tesc111. i - Viyola ile taksim, 
• '5 - Lemi • Hicaz şarkı _ Sorulma. 

- l\cıııcııçc taksimi. ;:, - Bınıcn şcıı 
• ltıl':ız ~:ırkı - 'ı ıllar ne \0.ılıuk St'~· 
di. li - llic:ız ş:ırkı - Gulşeni lıu~ııu· 
ne. 7 - lliı·az s.ız scıııahi. 8 - M· 
tııki - l\unlılı lıicnık:ır ş.ırkı - \ti' 
ıııezıııi tükcıııııczıııı. 9 - F:ıize - l\ ı!.· 
riz şarkı - Günü! ne kin nleşlerc )•111 

sııı. 1 O - Nc,·re'i hey - i\hılı:ıy) er 'l ': 
kı - Gün knvıı~du. 21 Konuşma. 21 IJ 
:\liiıik ( \'iulo :.ulu - Zckı Uerkürcıı 
t:ırafıııdaıı: Fr. Sl'lıuhcrt - ı\'Spegı: • 
oııc -.uıı:ıll-). :!ı.a;:, Müzık (Neşeli nıu· 
ı.ık - J'I.) l. 21.:ill ı\ıı,ıdıılıı :1J:ııı'ı 
{Spor :sel'\'ısi). '..!2 "iü't.ık (Cnzlı:ınd : 
l'I.). 2'..!.15 - 23 Soıı :dan~ bulıcrkrı 
\ c ~ .ırıııki µnıgnıııı. 

Yabancı Radyolardan 

Seçilmiş Parçalar 

l'ru[lram Tiirl:iyr .~cıali ıi:crirıt 
ııe iiylrı/cıı soıırııki smıl olarak vcrıl· 
ıııişlir: 

S.1.i 
9.lfl 

u.n:;:.· \! ... ~:: '~ r: .. '·r·o·s·ı 
/{0.\'SHULURI 

/Jiil:rc~: Uıııııcıı musiJ;isi. 
Fruııl:{ıırl: "/Jrr \\'cı{f e11 Sel• 
ıııiı·rl" ( l.orl:iııyJ • 

Artık sefalet başlamıştı. Küçük 
matbaalarda çalıştı. D a h a 
d ü ş t U. Hallerde hamballık ve 
gazete müvezziliği dahi yaptı. Ve 
işte tam böyle çalışırken ibirden· 
bire içinde bir mevzu doğdu. Bu 
güzel ve kuvvetli bir mevzudu .. 
Ve o zaman anladı ki, müellif 
mevzuunu dekordan değil, kendi 

içinden bulup çıkarır. 

, --, Çocuk Hekimi 

1~~;imA~~~~1ı~~~~!~~~~ 41 

I - Şartname ve numunesi muci9:a.cc 20 x 25 eb'a.dında (17) 
milyon rakı mantarı pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher bıni sif (358) kuru§ hesabile 
(60.860) lira, muvakkat teminatı (4564.50) liradır. 

a.:w ~ın hana ycsim. 6 - Dede • Baharın 
?",manı geldi. 20,50 J{onu'lma (Dış P". 
tıtllm hAdi~elcrtı. 21.05 Temsil, 22,00 10. 
Haftalık poqtn kutusu rEcncbl diller. 

/'rırı~ (11 1'1'): ''Lııııisc" (Cfı• r 
pcııliu). 

'J'uriıw 9rıı,,ıı: •·/ı Trol'ııfort 
ı \'aıli). 

Şimdi her gece oturduğu tavan 
arasında belki de bir şaheser ola
cak eserini yazıyor. 

Pnz:ırdan ııı:ıada her gün 
s:ı:ıt 15 den sonrn. Telefon: 4012i ------- -

IIl - Pazarlık 10 • VII - 939 pazartesi günü saat 15 tc K.ı

bata§ta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılil 

caktır. 

IV - Şartnameler ve nümunelcr her gün levazım şub~si 

del. 22,30 ml\z!k {Oda mUzlğl • Pl.l, 
23,00 Son ajans haberleri. ziraat es. 
hnm. tahvlllH. kambiyo • nulmt bor_ 
ımsı (fiyat), 23,20 :Mllzik {Cazbant • 
Pi.), 23,55 - 24 Yarınki program. 

ıu,;jl) liuııw urupıı: Uousscl ııcs. 

T •• k k 1 t b 1 ·ı kt ı · " • d veznesinden ve İzmir, Ankara Loşmüdürlıi';clerındcıı (304) ku-U r UŞU San U Spe er ıgın en ruş mukabilinde alınabilir. Z5 - G - 939 - PAZAR 

<)/),\ .lll'SIK/SI \'B ıwxsımı,&ll 
7.IU .llii11ilı: ~arl.-ı, piya110, l.rtıır11 • 
S. ı::utrl J.-11/csi; Krııııııı, JIİ/TCI' • 

9.30 ı::ııfcl J:ulcsi: Si11011 \'<1/lı 1 

l:uıısrl'İ. 

ı .. ıu 

1:! •'ı l'rn·~r.ıııı. 12.:1~ı Tiirk ıııiil.İ. 11
• 

llrı·rııı •• ıı~· .. ~ /i.oro. 
/Jııc/aflr~tı-· •;"ı '.ı. 

/s/<11./ıolııı. ~arl.ı. 1ıi•ın110. 
1 - Geçen sene ve bu sene Türkkuşuna yazılan üyelere kanlp için 1 V - istekliler pazarlık için tayin olunan gün ve saatte yüzde 

mezkur komisyona gelmeleri. 
(4325) 

\'e:.ika verileceğinden 26 haziran akşamına kadar (Taşradakılcrin m.:k 

1

7 ,5 güvenme paralarivle birlikte 

tupla) müracaatlan. 
2 - lmtihanlarım bitirenler derhal sevkcdilec:cktir. (ıt506) 

ll.Jj 
'•i <ı,ı ·,,ıı, proı.ırnııı) idare rıkrı: \lr-
"lll C.· rı. 1 • kiiıııı• Sl'S \l' s:ız lırn•ll. 

11 ,,.,,. ı•rsııa rı~ uı•ı:m;n.Cfl 
l;I '1 1111.-lkl S ;ı ;ıt i1):11'1, :ıj,111~ \l' llll" 

PLA1'·ş 21 • 22 

B Villa (köşk) Jkonak - Hususi evi 
Fı La vllla (la mai&on de campagno) ld'hoteı 

part:lculier ı I; Tho Salt'• Contalned Houso 
(The Villa, The Countrv House) Aı Das Ein• 
t'amielinhaus (die Villa, das Landhaus) 

ı. T.\ l:,\Ç,\ (taraça ':~idin. 

dr. çatı) ll.\ll~'E Gini 

h:liLl,,\!lilL.\:\. 1'.\Rı\ -

Ç.\ 
1. t~: in krrassc (le toit ter

rasse) servant de jardin 
(le jardin - tcrrnsse) 

1. İ: the flat roof as roof 
gard en 

1. ,\: da.s Flaehdach (flaelıc 

Dach) nls Dachgartcn 

2. t'sTO nüz \'I~ ~m 
Pfü'\\Clmt·:LJ DAM 

2. r: le toit plnt avcc fc. 

n{ tre du jour 
2. 1: the flal roof wilh n 

top - light 
2. ,\: clas l•'lachclach mit dem 

Obcrliehtfcnster 

3. C \HÇC \ 'OLU 

s. r: le chemin de Jardin 
3. 1: thc gardcn patlı 
3. ,\: der Gartcnwcg 

4. PAS.\,J (geçit) 

~. J': le pa.s5age 
4. ı: thc carri:ıı:;e cnlrnncc 
1. ,\: die Durchfahrt 

c Çift: ev <•ki alle ot:urmaoıno mahsus ov) 
Fı La maleon double ( malson cıcstln~c .a 
deux famıııes) ı. Semi - Detachcel Houses 
Aı Das Doppelhau.s 

l. T.Ut\Ç.\ 
n eamlı çatı 

J . F: le j:ırdin - terrnsı:c 

1\ k tolt \itrc 
ı. ı: the roof gardc-n 

a the glnss roof 
a dna Glasdach 

!:10 

r 

2. 
., ... 
•> .... 

BÖLl\11': Ul'\',.\HI 

I': le mur de separation 
1: the p:ırtition wall 

1 2. A: die Trennungswand 
(Trcnnwnnd) 

1 3. 'l'.\l~AÇ.A 

,,.., -.... 
:l. r: la tcrrnssc 

3. 1: the lcrracc 

:t .\: dıe Terrasse 

t. 1\ \Pi (ıırt'ıll•nl) 

ı. F: l'cntree f. 
1. 1: thc entr:ınec 
1. ,\: der Eingan:; 

D Ameıe mahillllesl (bahçeli ı:;ayflye cvır.rı > 
1 ucuz evler 1 
Fı La cU;6 ouvri~re t La cit~ Jon<Jin c"e t.°'~r
lleue) tmalson :. bon mnrchO 1 lı Thc ! - L hı · r
ban coıonv ( Cottc:-ge 5tyıe > A• Cie El.~<. ı.

rancısiecııung (im Fıac. bau) 

]. ~IJ.;l)Il ,\L (c\İn knpı ... ı) 1 
J. F : l'cntrcc /. (la porte de 

ln ınaison) 
1. l: thc house door or front 

door 
•. A: der J::ingang (die 

HnustUr) 

" ... l ı..\ \'C D,\:\J (sıımlur· 

ııın ı 

2. ı·: le loit en appentis 

:!. 1: thc prııt roof 

2 . .\: cins Sclılcııpdach 

3. AllIH (ılaııı, l,il111<'-..) 

3. r: l"ctabl" /. l rccu
ric {. , le poulaiil"r] 

:i. J: thc shcd (for gools and 
small aııimals) 

3. ,\: dic Stnllung 

1. 1\0l:Ni'5, S,\~'. ' I{ (0~11!.) 

ı. F: ln cornichc 1 la ı;ouL 

ticrc] 
1. 1: t he cnnucc of the roof 
ı. ,\: dos Daclıgcsiıııs 

E ısvlc;re şaıc-sl - Fı La chalet sulsse la The Svviss Hou:;o (Thn 

chalet:) Aı Das Schwoizcrhaus 

l. 'I'.\ UTA YL.\ Or.TPJ •• 
l\IÜŞ n:: ı: t'ZGArm,\N 
ım;U.\Fı\ZA i\IN nt_ 
n; ut' \ ·OK TAŞL.\H 
IWNM l'Ş nın ç. \ Tı 

1. I': le toit en bardcaux pro

tc~6 contrc lcs couııs de 1 

Ycnl ıwr de grosscs pı::r 

rcs 
1. ı : the shin-;•c ıoof witlı 

rtoncs lo wcibht ng:ıin::t 

the wind 
1. A: dns Selıind,.ldnch rrit 

Stclncn nls \'.'inclsı Jıutz 

151 

ı. 

S.111 
:J. l .i 

'1. I i 
:ı. ı;, 

ıu. 
11./.i 

ı:ııılııı este: ı.i11ıı11 orkı•.çfras1 • 
Aoloııyıı: 1/11(/, ıııtısıkisi. 
/lrrliıı ıl :ıııı d.J: llcı/i/ or 

l.r~/111 • 
. i/ ıı ııı /ı: l"rı: fllltııi 11ronr1111ıı. 
.'ılıılfumf: ıJ,•ıcrıı 11111 çcılıırı. 

\ ıır~oıw! !'> ıicluuılıı ovrrel. 
/Jııl.Hs l/ıı/i/ uıkt·~trıı. 

n.ıss .ıH slı\/'il 
11.'!0 llııııılı: 11 .. n ·'" •ılı" orıır11' , .. 

'ilııtıuıırt. l.oııdrcr ı ,\ .) : /:! U ıılıo • , 
ı-is; l'..!.IU /,umlru (U.J; ı.:.ı;, /,ı ' 

·ırıı ıııı. 

1•:1 ı~s. ıuı.\TJ.n ıxs r:, 
'" ı.\'t., .~.'l .11. "' 

l.iliı' "l.r~ i'<"ırıııır~ S ıı•11ııtri' 
( ,l/11/irrr J. 

•ı.::u 
, 1ıir 

.\'ııı u/i urııı•ıı: 3 ıırrdc/ı,. 

ıu. 

11iycs. 
,\İcJll o C f; 1' il l" rİ ." 

/H: J • 

•· ı.ııcc" (il'' 

10.IU l.ın el l.ııtc.~i· l'İyı'.ç, 

.'l;f ı.11.U:· il 1 ı l /ı/S 
• ıo"" 1./G, S.1/\ J(uıııa 1; 11.lj J\lı 

1 uıı. Jluııılıuru: 11. )j /Jıı/.rr~; J ı. J 

.ııı/ııpesfr .. ______ _,, 
ST.\:\lll 1. il ,ı.1' 

'J l \' \THOSL' 
f ,. 

llıı ıa·c:r: (lrlll"''j 
1 

.::ıııcl, 'ilnClll•l~ 111 

.\:.ıC.\ BI~\' 
~!i~d \lll'~l~ 

El.ı: ·ı ı' 'rnostJ 
1 I.:.ISlı.t.l:Hl J 

ı il. zır:ııı Cuıııartr ~ 
'.ııııı ='·ı. lıkapı şcf,ı 

lı:ı lıı;oıııde: 

IWI\ \I=' • ESi~ 

" t lhca - ı:rııı • 
11 I S.ııl i J'ek tıı r· 

ıı· 
tikle ·ı .ık·.!ııı \il• 1. 

•l"Pt' .\'le h ;ıh~t·'1111 ' 
1111 f.(l'CC 

11 \' l\ET !.Fi ~!)I 
''uıh ıt :ı ıwrılc. (Ul.ıı1111cıı lıı~"/I 
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1 KKAT 

F o s F A R s .O L 
En • • • • 

oırı-ncı kan, kuvvet, iştiba şurubudur. 
FORF ARSOL'u, bütün kuvvet şuruplarından ayıran başlıca hassa: Devamlı bir surette Kan, kuvvet ve i§.tah temin etmesi 

ve ilk kullananlarda hile te;:r~ni derhal göstermesidir. Her Eczanede bulunur. 

~-------------------~r.z. · ta."i!ib: 

Halkevi 
eccanen muayene 

~~llÖnü Halkevinin çok g üzel rasız muayeneyi kabul emişlerd ir. 
lçt11tlai bir yardım teıkilatı mey Bunun için halkın E minönü Hal

l'eirdiğini h4ber aldık. Ev kevine müracaat ederek bir pusu
~ dokorlarmuzla anlatmıf la almaları kafi gelecektir. Gerek 

dokorlar fakir hap lan pa· Eminönü H alkevi, gerek se fak ir 

fa.kirleri 
ettiriyor Her şeyde tasarruf caiz olabilir, 

fakat çocuklarımızın sıhhatinde asla ! 

•st.tı 

'n--
r. Cevdet Kerim 1ncedayı 

~· };'ahrettin Kerim Gökay 
Jr. ll. Cemal Lokmanhekim 

· İhya Salih İşanç 
~: ~e~met Osman Saka 
t adıre Sadi Yalın 
' ~ihad Tözge 

r, O 
Sman Şerafettin Çelik 

r. l>aki 
t ze izzet Tarzi 
~· ~bia Rahmeti Arat 
\

0 ~Uıtü Recep Duyar 
· Sani Yaver 

~~kara caddesinde 
kiralık dükkan 

~n~ey hanı altında, caddenir. 
ttjeOı Yerindedir. Tutmak isfr 
~ 11 gazetemiz idaresine müra· 

rı. 

'lıl:atak, yemek '~ çalışmul 
~l~a.rıyıe salon takınılan 
t asıı her nevi mobilyalaı 
~lıeı 
~ ll er ve kristal takımla 

q, ~}(En (eski H ny<lcn : 

~ıı~ltaıarında teşhir edil 
rı~atte ve her yerden ucu. 
l\ttı \"e müsait şartlarll 

lllaktadır. 

bun ve Yarın 
etcüme külliyatı 

Satış yeri : 

ı . 1~4~1T KITAPEVI 
~ kıtaphk birinci seri 

l 0ırtara Kunış 
2 Sa.to ıoo 
a ~ile Çemberi 100 

'l'icaret, Banka. 75 
~rsa 
Devıet ve thtilft:J 75 
Sosyalizm 75 
:- ~asin külliyatı ı 75 
ll'lçı sınıfı ihtilali 60 
LUhi hayatta Jaşuur 60 
~fahana doğru 100 
J. Rasin külliyatı D 75 

!ıalkı parasız muayene edecek o. 

lan doktorları t akdir ederiz. Mua

yent günleri §Öyle teıbit edilmit· 

tir: 
Çocuklarınıza her zaman en İyi §eyleri veriniz 

1HT1SASI GUNO Saati 

Oc aylıktan itibaren f QSf A Ti N vermek başta gelir 

Cild ve Frengi Perşembe 

____ ., 
15 ten 18 ze 

kadar 

10 " 12 ,, 

FOSFATiN 
Asabi hastalıklar Perşembe en mükemmel çocuk gıdasıdır 
Dahili hastalıklar Cumartesi, Salt 
Kulak, Boğaz, burun hastalıkları Salı 
Göğüs ve dahili hastalıklar Cuma 

9 " 11 " 
14 " 16 , . 

13 " 15 .. 

14 " 18 " 
15 .. 17 .. 

FOSFATiN 
renksiz yanakları pembeleştirir Doğum ve kadın hastalıkları Çarşamba 

Cild ve Frengi Sah 
Bakteriyoloğ ve sari hastalıklar Pazardan başka FOSFATiN 
Doğum ve kadın hastalıkları 
Dahili hastalıklar 

her gün 
Çarşamba 

Perşembe 

Çarşamba 

Paazrtesi 

14 " 18 .. 
14 " 18 .. 

14 " 17 " 
15 " 16 .. 

ile beslenen çocuk Eanlı, canlı ve daima sıhllatli olur 
Sinir hastalıkları 
Kulak, Boğaz, burun hastalıkları Sabahtan akıa· 

ma kadar 

FOSFATIN Fransadan gelir, FAL YER marka sile arayınız. 

FAL YER 
.·. D~~~~~ Qe~_iry_9iJ~r1 ~e A. ~.im~nlar1 

-~· :işJe.trrie'.. um~üm ·~.~i.da~esi:ı iJanl.art< .:.: eczane ve bütün bakkallarda vard ır 
. . - -

' .. . . . . . . 

Muhammen be<ıeUerile miktar ve \fasıfları aşağıda yazılı (2) grup 
malzeme ve eşya her grup ayrı a)'rı ihale edilmek üzere 29.6.939 per
jembe günü saat 10.30 on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilin. 
foki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

.... Saç Bakımı ......... 
Güzelliğin en birinci §artı 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat te· 
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saati· 
ne kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan para!'.rz olarak dağıtılmakta

·Jır. Petrol Nizam 
1 - 2000 kilo muhtelif cins ve ebatta alt ı köşe haşir civata mu· 

hammen bedeli 75~ lira muvakkat teminatı 56 lira 55 kuruştur. Kepekleri ve saç döltillmesin' 
tedavi eden tesiri mUcerreb bl: 

ilaçtır 
2 - 8 kalem muhtelif cins ve ebatta zarf muhammen bedeli 

2546 lira 12 kuruş ve muvakkat teminatı 190 lira 96 kuruştur. 

4158) .. .................. .. 
76 JOZETl' BAL SAMO 

- Evet, diye cevap verdi. 
Fakat ayni zamanda tarifi ka

bil olmıyan bir ıstırap hareketile 
elini alnına götürdü. 

Balsamo sordu : 
- Ne oldunuz?. -.. - ~ 

- OhJ Istırap çekiyorum ..... 
- Neden ıstırap çekiyorsu-

nuz?. 
- Çünkü beni görmeye ve 

söylemeye zorluyorsunuz .. 
Balsamo ellerini iki üç defa 

genç kızın alnı hizasına kaldır

dı. 

- Hala ıstırap duyuyor mu. 
sunuz?. 

- Daha a.ı. 
- Peki; o halde nerede oldu-

ğunuza bakınız .. 
Andrenin gözleri kapalı kal

dı. Fakat yüzü kararır gibi ol· 
du ve ku"vvetli bir hayret ifadesi 
ıı.ldı. 

- Kırmızı odadayım, diye 
mırıldandı .. 

- Kiminle beraber?. 
Andre titriyerek devam et. 

ti: 
- Sizinle ..• 
- N e oluyorsunuz?. 
- Korkuyorum! Utanıyo • 

rum?. 
- Neden? Biribirimizle hoş

lanarak birleşmedilc mi?. 
- Evet .. 
- Sizi temiz maksatlarla bu-

C'!)'a getirdiğimi bilmiyor mu. 

sun uz?. 
- Ah 1 Evet, dofru . • " 
- Size bir kızkardeş gibi hür-

ınf't ettiğimi bilmiyor musunuz? 
- Evet, biliyorum. 
Genç kızın yüzü sakinleşti. 

Fakat sonra gene lcarardı. 

Balaamo devam etti : 
- Bana her ıeyi söylemiyor 

' unuz. Beni t amamiyle affetrai
y~rıunuz .. 

- Şunu görüyorum ki siz b~· 

nim için fenalık düşünmeseniz 

bile Üt'llci başkaları için istiyor. 
sun uz. 

Balsamo: 
- Bu 'mümkündür, diye mı· 

rıldandı. 

Fakat amirane bir tavırla ila- ' 
ve etti: 

- Siz bu ciheti düşünmeyi. 

niı: .. 
Andre her vakitki simasını al. 

dı. 

- Evde herkes uyuyor mu? 
- Bilmiyorum .. 
- ö yle iae bakınız. 
- Ne tarafa bakmamı ist iyor-

sunuz. 
- Bakalım .. Evvela babanızın 

-tarafına.. O nerede? 
- Odasında .• 
- N e yapıyor?. 
- Yatmıı. 

- Uyuyor mu?. 
- Hayır, okuyor .• 
- Ne okuyor?. 

Saraç el işi ve makine kalfası ile makine ile 
diker erkek ve kadın terzi aramyor 

1 - Tophanede 2. No. lı dikim evi jı;-in saraç el işi ve makine kal
r ası ve aynca makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır. 

2 - Yaş ve askerlik nazarı dikkate almnuyacaktır. 

3 - Ücret haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnühal ve tifo a~ı 
kağıtlarile birlikte hemen dikim evi müdürlüğüne müracaatları. 

bir gürültü, ne bir nefes vardı. 
ihtiyar Labri yatmıı ve şüphesiz 
uyumuştu. Nikoliln tavan ara
~undaki ışığı sönmUştü .• 

- Haydi! dedi .. 
Ve tekrar ilerledi. 
Garip şey .. Döşeme bir daha 

tıcırdadı ve Andre gene hiç kr 
nuldamadı. 

Bu tuhaf uykuya §aşan Jilber 
Meta korktu. 

Bir i§ığın, yahut bir alçağın 

kararını yirmi defa sarsan o dü
şünce sepatsızlığı ile: 

- Uyuyor, Allahım uyuyor, 
diye tekrar etti. 

Jilber biribirini takip eden bu 
sıtmalı korkular ve ümitler ara. 
sında daima ilerleyerek Andre
nin iki adım yanma kadar geldi. 

Bir büyünün tesiri altında idi. 
Mümkün olsa kaçmak istiyordu. 

Genç kızın merkezini teşkil 

ettiği cazibe merkezine bir defa 
girdikten sonra kendisini bağ _ 
lanmış, mağlup olmuş hissedi
yordu. 

Dizleri üstüne çöktü. 
Anılre sessiz ve hareketsizdi; 

bir heykele benziyordu. Jilber 
eteğinin ucunu tutarak öptü. 

Sonra, nefes almadan ağır a-
ğır başını kaldırdı. Gözleri, 
Andrenin gtszlerini aradı. 

Bu gözler tamamiyle açıktı; 
bununla beraber Andre görmü
yordu. 

(5) {4009) 
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Jilber ne düşüneceğini bilmi. 
yordu. Hayret ve korkunun a
ğırlığı altında ezilmişti. Bir an 
kızın ölmesi gibi korkunç bir 
düşünceye kapıldı. Bundan emin 
olmak için elini tumıya cesaret 
etti. 

Bu el, ılıktı ve nabız ağır a
ğır vuruyordu. Fakat Andrenin 
eli Jilberin avucunda hareketsiz 
kalnuştı. O zaman bu zevk ve 

şehvet duyguları veren manza 
radan sarhôş olan Jilber, And -
renin baktığmı, hissettiğini, ve 
delice aşkını keşfettiğini düşün

dü; kendisinin ziyaretini bek
lediğini, sükfıtqnun bir muvafa· 
kat, hareketsizliğinin bir IUtuf 
9lduğunu zannetti. 

O zaman Andrenin elini du. 
daklarma kadar kaldırdı, uzun 
ve hararetli bir puse kondurdu. 

Andre, bu baygınlık anında 

birdenbire titredi. Jilber kızın 

kendisini reddettiğini sandı. 
Andrenın elini bırakıp başr 

nı döşemelere vurarak: 
- Oh! Mahvoldum!. diye mı

rıldandı. 

Andre kalktı. Sanki bir zem· 
berek onu ayaklarının üzerinde 
doğrultmuştu. Gözleri, utanç 
ve dehşetten Jilberin uzandığı 

yere bile inmedi. 
Andre, başı dik, boynu geril. 

miş, görünmiyen bir hedefe doğ 
ru gizli bir kuvvet tarafından 
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Gripin kutularının üzerine resimci _____ , 
gördüğünüz şekilde kabartma pullar 

ilave edilmiştir. 
Her yerde ısrarla pullu kutuları 

isteyiniz ve pulsuz kutuları 
şiddetle . reddediniz 

--~~~~~~~~~~~~~~~~--~-----------~----~----------------~----~~--...ı.-----~--~----~------~--~~ 

TESH-............. . 
:::::::... :s: • ....... : .. uft::H: l 

P.Jı 
mi 

K K ffflnl'!mlif-
:::: 

Biitün Ada çaınlarmın 
sıhhi kokularm ı 

ve ravanta 
terkibinde 

çiçeklerinin 
saklı yan 

::ı: .... 
~g~ 
:::: -·· .... 

Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi tarafından her sene olduğu ~m 
•= gibi bu sene de külliyetli miktarda getirilen en iyi cins m~ 

ALMAN KOKU [JI 
a m Kolonyası • 

enu~ .... .... .... ..... .... .... .... 
:ı:: .... -·· .... .... 
m~ 

DEPODA teslim ~m 
ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanların kalbine ferahlık 
verir ve gönlünü açar. VENUS ÇAM KOLONY ASl'nın 
formülü bir sırdır. Taklidleri onun yerini tutamaz . 

ONU 21 1
/ 2 liradan satılmaktadır. mi 

Umumi deposu: 

Nureddin Evliyazade, Alat, Ecza \•e ltrıyat deposu . 
.... :::: 
·::: . . ... ... ... . . Kurşun mühürlü çuvalla r içinde evlere kadar da teslim edilir 

Müracaat yeri: 

.... 
ı::: 
:c:: 
ı::: 

• , ,. .... ,.. • .. • • • • • ,.. " ' • ~ .... ••• il; . 
~i 
·=i 
~= .. 
"" . .. ... ... :.,; .. , 
~ 

Ankara Meınurlar Kooperatif Şirketi İstanbul 
irtibat bürosu 

:i:1 
·r:ı: 
:::: 
ı::: :r· ..IE 
~!f~ •• :c 

iktisat Vekaletinden: 
25·6·939 tarihinden itibaren o!>sijenin beher metre mikabmın fab· 

rika teslim satı5 fiyatı 50 kuru41 'e 5 metre mıkaplık tüplerin fiyatı 
''tüp depozito:.u harıç,, 250 kuruş olarak te bit edilmistir. 

:::: 

{~ Sirlrn:ide Y alıköşkü caddesinde Liman hanı karşısında Mühürdar 
zade hanında No. 32 Tele fon : 2307 4. ~ii 

DEPOSU: Kuruçeşmede Altınçapada 2 No. lu K ooperatif deposu, Hii 
Tel· 35169 aHi 

fi:: .... ;_-,·····-· ., ............... ·-·-.:·.. a:· .. --·-----· ... - ................... : ........................... i111 ..• ı ._ .... ·····-··· ········-····~.......... _....... ·-·-·-··· ...... --- ----·····-·--·············- ····· .. · -········:ı····x· a.lli :::: :::::ı:.-=:==rx:::.ı:WCt 1C11 WA =ı ::.-:::::::::-.:::::::=:::::::::::::n:::::ı:ı:::::::::: .. :::ı:::.::& 

• Fabrikada le lim oksijen tupünün taz) "ki a gari 130 atmo fer 'c 
oksijen terkibi a gari yfü:dc 99 ol<!cakt1r. 

Fabrikalar a gari bir ti.ıpc kadar 5atı~ ) apmağa mecburdur . 
(2505 (4553> 
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t.ürfü :~;iyormuş gibi geçerken 
Jilbcrin omuzuna sürünerek ö
bür tanıfa geçti, zahmetli bir 
;; i.:rüyuşle kapıya doğru g_i.tmiye 
oa&ladr. 

Jilber, onun uzaklaştığını 

h~ssediı:ce yattığı yerden doğ

ruldu, yavaş yavaş dönerek şaş· 
kın bir bakışla onu takip etti. 

Andre 'kapıya doğru yürüyü. 
<;ime devam etti, kapıyı açarak 
merdivenin başına geldi. 

Jilberin, benzi sararmış. tit· 
1 ey erek dizleri üstünde sürüne 
• iırünc kızın arkasından gitti. 

- O kadar nefret ediyor ki, 
diye düşüdü, bana kızmıya bile 
tcneı.züi etmedi. Baronu bulmı
; gidiyor, utandırıcı deliliğimi 
i :..:.ıasına anlatacak ve beni adi 
bir uşak gibi buradan kovacak
k .. 

Gene adam, Taverneyden ay. 
ılmal:. ziyası. hayatı, ruhu de· 

rr.e : ola•1 genç kızı görmekten 
n a'ırum kalmak düşüncesiyle 

ki nı kaylJetti. ümitsizlik ona 
C'• cırct Vl:rci:. Tekrar ayağa kal
' ... a'• Ancireye doğru ilerledi. 

-- Oh! Ahedersiniz matma· 
11 All;:-11aşkına beni affediniz ı. 

'• ) e mı ıldandı. 
Andrc bu sözleri hiç duyma. 

tt'.'. • ı;ibi göründü, fakat öbür 
t :af:ı geçerek babasının yanına 
,;r nedi .. 

J •lber ı~efes aldı. 

Andre ayağını merdivenin ilk 
basamağına, sonra ikinci basa· 
mağına koydu. 

- Oh Allahım! Acaba nereye 
gidebilir? Bu merdiven yaban
cının oturduğu kırmızı oda ile 
Labrinin tavan arasından başka. 
yere gitmez. Eğer Labri için ol
sa çağırır, zil çalardr. Şu halde 
gittiği yer? .. Oh! mümkün de
ğil! Mümkün değil! .. 

. Jilber, Andrenin Batsamonun 
odasına gidebileceği düşünce· 

siyle yumruklarını hiddetle sı

kıyordu. 

Genç kız misafirin kapısı ö
nünde durdu. 

Jilberin alnından soguk bir 
ter akıyordu. Aşağı yuvarlanma
mak için merdiven parmaklıkla. 
nna takıldı, kaldı. Çiinkü And· 
reyi takip etmekte devam etmiş
ti. ürküyor, ne gibi şeyler keşf
ettigini zannediyorsa hepsi ona 
tabiatın fevkinde gibi geliyor • 
du. 

Misafirin 'kapısı yan açıktı .. 
Andre bu kapıyı vurmadan itti. 
Buradan çıkan ışık çok asil ve 
cok temiz olan yüzünü aydınlat· 
tı, tamam açık olan gözlerinde 
akisler yaptı. 

Odanın ortasında, Jilber ya
bancıyı farkeder gibi oldu; göz· 
leri bir noktaya dikilmiş, alnı 

kırışını~, eli bir kumaııda hare. 
ketiyle uzanmıştı. 

Sonra kapı kapandı. 
Jilber kuvvetinin tükendiğini 

hissetti. Ellerinden biri parma1< 
lıktan kurtuldu, ötekini yanan 
alnına götürdü. Dingilinden fır

layan bir tekerlek gibi kendi et· 
rafında döndü ve kendinden ge· 
c;erek ilk basamağın soğuk taşı 
üzerine dü§tü. Gözleri hala bil. 
tün geçmiş rüyasını, bütün şim· 
diki saadetini, bütün istik'hal ü
midini yutan bu mel'un kapıya 
bağlı idi .. 

-9-

GbREN KADIN 
Balsamo, şaşmadan bir müs· 

takim hat üzerinde ve bir heykel 
gibi dimdik yürüyen genç kı. 

zın önüne geçti. 
Herkes için çok garip olan 

Lu görünüş. Balsamo da hiçbir 
hayret uyandırmadı. 

- Size uyumanızı emretmiş· 
tim, dedi. uyuyor musunuz?. 

Andre için i çekti, fakat hiç 
cevap vermedi. Balsamo genç kı
za vaklaşarak onu mıknatısladı . 

......, Konuşmanızı istiyorum, 
dedi. 

Genç kız titredi. 
Yabancı sordu: 
- Ne dediğimi duydunuz .. rou .• 
Andre. ev~t. işareti yaptı. 

- Öyle ise neden kcnuşmıyor 
ıunuz?. 

Atıdre, kelimelerin çıkmadığı-

nı anlatmak ister gibi elini ho. 
ğazına götürdü. 

Balsamo: 
- Peki", dedi, şuraya oturu· 

nuz. 
Ve genç kızı. Jilberin öptüğü 

elinden tuttu. Bu temas Anı.he
yi gene titretti. 

Balsamo tarafından sevkedi • 
len geı'lç kız geriye doğru üç a. 
dım attı ve bir sandalyeye otur
tu. 

- Şimdi görüyor musunuz?. 
Andrenin gözleri yanan iki 

mumdan odaya dökülen bütün 
ışikları sarmak ister gibi açıl· 

dı .. 
Balsamo devam etti: 
- Size gözlerinizle görme

nizi söylemiyorum: kalbinizle 
görünüz. 

Ve işlemeli katlife ceketini•ı 

cei:ıintlen bir çelik çubuk çıkara. 
ı a~ tıcunu genç bzın helecan
lı eöğsüne koyclu. 

Aııdre, sanki alevden bir mız
ı ak etini <lelerek kalbine kaddr 
islcmiş gibi sıçradı, gözleri he
men kapandı. 

- Güzel, dedi, artık görmiyc 
başlıyorsunuz, değil mi?. 

Kız başıyla müsbet bir işar:!t 
yaptı .. 

Balsamo: 
- Ve söyleyeceksiniz de de. 

ğil mi?. dedi, 
Andre: 

İngiliz Kanzuk eczane51 

müstahzaratından 

·~ 
Krem Balsar111 

KANzut 
ile ·~ 

Eksir Balsa~ 
KANZUJ';, l isimli 2 şaheseri, bütün dii: 

1 en mükemmel güzellik ınUS~tl 

1 

!arıdır. Öteden beri meınle dl' 
kibar aleminin takdirine 
olmuştur. 

1 Krem Balsamin İ<a~~~~ 
1 Kadın güze!liğinin sihrittl~) 

binde saklıyan en ciddı ve il!~ 
itimat markadır. Genç v: ııi< 
bi.tün kadınlar için zarurı tııtı 
tiyactır. Cildin letafet ve f 
· · ~ y ~ ı ~sız "'' tını arttırır. ag ı, yag 

badem cinsleri vardır. 

E~.sir Balsamin Kant~~ 
Cildin daimi yumuşaklığııı;e 

min eder. Yüzdeki çil ve ~',ıe 
alır. Sivilceleri tamamen ~:jf 
der. Traştan sonra cilde ııı 
serinlik verir. 

11
, 

iNGİLfZ KANZUK ecıııtJ1' 
BEYOGLU • iSTANS 


