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·Cumhur reisimizin bugünlerde tetki 
seyahatına çıkmaları muhtemel ... 

a 

UNCNC 
Savarona gatıgle 
Marmara ve Karadeniz, 
limanlarını dolaşacak 

Cumhurrcisimi.z İsmet 1nönü'nün !arı muhtemeldir. 
~akında memlekette bir tetkik se_ Cumhurreiııimizin bir ay kadar 
Yahatine çıkmaları muhtemeldir. Bu sonra Hataya gitmeleri ihlimalin
~llınaı tahakkuk ettiği takdirde den de bahsedilmektedir. Bu seya-

C\'let Rclsimlz seyahatlerini deniz hatin deniz yoluyla yaptlma.sı ihtL 
~·oıuyıa ve "Savarona" yatıyla ya- mali vardır. Bu takdirde Milli Şc! 
llacaklar, evvelft. Marmara havza.. Hataya !akenderundan girecektir. 
glllda dola.şacaklnrdır. Diğer taraftan Cumhurrei.simiz 
,, Cuınburreisimiz müteakiben gene Halayın anavatana kavuıması do
lt $a\'aronn." yatıyla. Karadenize çı- layısile yurdun her tarafından aı 
acaklar, muhtelif limanlara uğrıya dıklan ve vatandaşların sevinç Vl 

~~ tetkiklerde bulunacaklardır. tebriklerini bildiren telgraflardar. : 
1illi Şef'in bu arada kömür havza_ çok mütehassis olmuılar, teşekkür · 

8111da, Uman yapılacak Ereğli ve ve mukabil tebriklerinin iblağına • -

1 
~at.aıağzı mmtakasmda ve Trab- Anadolu ajansını memur etmieler-

3 ~onda, Rlzede tetkiklerde bulunma. dir. • .. Bir lngiliz gazetesi haber veriyor : 

Hı a lt a v 0 n Ingiltere memleketimiz 
le a v rr c§l lfiiil o e harp . 
23 Temmuzda kutlulanacak fa b r ika 1 arı 

tayyare 
kuracak 

F ransanın eski Bahriye Nazırı yazıyor : 

··Alman ve italyan emelleri ile propa-
ğandalarının ölüm çanı çalmıştır I,, 

l\a Antakya, 24 (A.A.) - A· Asıl büyük kurtuluş bayra -
b· ~olu ajansının hususi muha· mı 23 temmuzda pek muhte· 
ırı bildiriyor : şem ve muazzam tezahüratla 

ı Yapılacak harp tayyareleri, Türkiyeden kalkıp Balkanlardan 
~ Macarisfandan, Avusfuryadan ve Almanyadan geçerek · 
Ll~~giltereye varabilecek kudrette olacak 

r1 • Hatay anlaşmasmm pazartr.· kutlanacaktır. Ogünkü mera· 
I' gl •• 1 -

d gunü büyük millet mec isin- simde bulunmak üzere Anka- Gafe~ko bir plan hazı rl adı 'ğ~ tasdikinden sonra ayni radan müteaddit heyetlerin ge· 
\ın Hatayda bayram yapıla· leceği anlaşılmaktadır. 

taktır. (Devamı 4 ünciidt) 

Satge binası tahkikatı 

Mevkuflar· kefaletle 
tahliyelerini istediler 

Adliye , tahliye müracaatlarını yarın 
~ tetkik edecek ve bir karar verecek 

Satye binası yolsuzluğundan do
layı Denizbank erkim hakkındaki 
adli tahkikat devam etmektedir. 
Sorgu hakimliği dün de 11illi Reas. 
sürans avukatı Atıf Odül ve Reas· 
sürans ikinci müdürü Malik Kev-

( Devamı 4 üncüde) 

ileri adam 
Geri adam 

Necip Fazıl Kısaküreğin 
makalesi 

~ (}~azısı 3 föıciide) 
'1ıukat Attf adliyeden rıkark;n... _,._,....__,..,_,._,..,_ 

-.......: 

Bulgar kralı ~oris 

Bulgar Krah 
Başvekille beraber 

Roma ya 
gidecek 

(l' azısı 4 ii1ıcıültj, 

Balkanlılar arasında 
Askeri ittifak 

Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya, 
aralanndan biri tecavüze uğrad ı ğı takdirde müfeca 

vize karşı müttehit askeri bir cephe alacaklar 
Londra, 25 - Röyter ajansının etrafında şayanı dikkat bir haber ziyaret, (Türkiye, Romanya, Yu 

Bükreş muhabiri, Rumen hariciye vermiştir. Buna göre, nazırın Tür· nanistan, Yugoslavya) devletleri 
Nazırı Gafenkonun son seyahati kiye ve Yunanistana yaptığı son (Devamı S incide) 

Propagandacı bir 
Bulgar tevkif edildi 

Kahvecilik yapan bu adam yabancı bir devlet lehine 
ve halkı heyecana verecek mahiyette şayialar 

ortaya atmaktan suçludur Ya7.ısı ·1 Uncüdc 
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l'Nı\'/ SABAH ııene evvel, cenup kıyılarında :yaptı-
Hüscyin Cahil Yalncı "hnlledile· ~ı bir ııeyahatte Adanada, co~i:un le

cck meseleler,. adını verdiği başına- zahürat yapılırken siyahlar giymi~ 
kalesinde, bir İtalyan gazetesinin kızlar arasında siyah giyerek ve Hn. 
hugün tehlikeli görülen bir Danzig tayı temsil eden bir genç kıza Ulu 
ışi ndeıı başka bir mesele müstemle- Atanın: 
ke talcblerinin de bir Avrupa mese· - Kırk asırlık Türk yurdu esir o
lesi olmadığını kaydetmesini ele a. lnmaz dediğini Ye o gün icin bir ne
l:mık bu kadar uysal ve sakin bir i· zaket eseri olarak söylendiğine kani 
fade ile Avrupada halledilmesi 14- olanlar bu sözün derin manasını Lıu
zınıselen işleri bu kadar basit ı;östc- gün anladıklarını söylüyor ve : 
ren gnzelenin temsil ettiği milletin - Hatııy bizimdir! 

H A 8 E R - Akıam PostaS\ 

nrzularının ve refiki Almany:ının Derken bizi se\'indiren hüyiik kü t 

"lı:ıyııt sahası,.ndan maksadının ne cük hepimizi coşturan hadisenin bu :.. "· ~ 
olclııi{nnu anlatornk, önce bu emeller haksızlığın tamir edilml~ olmasındor • K z h t b k l k k l d b l 
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--~-

den ,·:ııgeçmcleri Utzımgeldl~ini söy- ziyade bütün hayatı müddetince Türl- .. w ızı ay as a ~ m 1 o u un an u yı mezun olan talebeye dün Sıı•art Klldırolludur. 
hirnr "e iliıve euiyor: milletine inanan ve dehasını 'l'Ork ogleden soma merasımle diplomaları ı·erilmiştir. Mezunların isinılerı Resimde diploma alanlar bir a;ada cörülmektedir. 

").ltistemlekelere ait talepler ara. milletinden aldı~ı ilhamla bileyen 5ımlardır ~ • Veztıerilerde Sagınay Biçki -Dikiş yurdunda diın bir $trgi açıl· 
sın da Tunusun ela bulunması' lazım- Eşsiz Atatürk istikbalimiz hakkında A.ne Börün, Bedriye l'ükstl, Fatma Gündemir, Fatma Kırımlı. mıştır. Yurdutı direktörü Sait Ber kendi çafrşmasile açlığı yurtda di· 
Sl·lece~i nşiklırdır. Fransa Tunustaki önceden ileri sürdüğü Fıör~şlerden Gülsüm Gii/eryüz, Hamdiye Aral, Hatice Cantürk, Hayriye Erinç,- kiş, biçki şapka, çiçek, pasta ı•e ev kadınlığı derslerinde muvaffak tr 
ıııe,·kiini kaybelti~i gün Avrupada bir tanesinin daha eser halın de to. H .- • . • . . . . , .. 
kü..:iik" bir cle\'let haline girer, Akde- hakkuk etmi~ bulunması olduAunll ayrımı.ısa Kanten, Kadrı}'t Mandı, Mehpeyker Akşıt, Melıha Gok- tarak dün açılan sragiyi meydana getirmiştir. l'urdım bu seneki nıt· 
ııiıd(ıd \":rıiyeti .son derece zayıflar. işaret ederek diyor ki: çen, Miinevı·er Güner, Nimet Barlas, Rahime Turban, Saadet Bit. zım talebeleri şunlardır: 
tı.ılyo için Turlt: u ele geçirmek eski "Hato.rın ann\'alann ilhakı bunun setı, Sabahat Dilbaş, Samime Sıkın Seher Gerçekler, Valıide Akırmak, Melalıat Ada icğ, Fatma D~t'iıdi, Mualla Gök, Salira Çiunui. 
Homıı imparatorluğu hüi~·ı!sına bir için bizi c~1uruyor, kendimizden Zikriye Seyhanlı, Nfrar Akpapazoğlu Reyhan Sargiz Sirpuhi Sakin Hayriye Saymrn. 
ıcnıcl tqı koymak ~u~ Billiln i~er ~~rtiyo~Bu s"gili yurt pa~aunı~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~·~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ıır.ak müstemleke danları değil, Av· kucaklarken, kırk asırlık tarihlmiz
rup:ı ve dünya hegemonyuı prensip· le beraber ebedi vorlı~ımızı da ka· 
!eridir. Bunları böyle yumuşak ve. nn kana öpüyoruz. 
zahiren zararsız gibi görünecek ke- Sana bin şükran Ulu Atam!,. 
limelı-r \'C mütalealar arkasına sakla- ••• 
makin hiçbir netice elde edilemez.,, Peyami Safa, Ll'ıtln harfi neslinin 

/ld6.er:.· 1 

. . . : "' 

istikbali adlı fıkrasında üniYersile 
\'. \KIT gençliğinin müracaat edeceği bir tek Kasımpaşa 

"Türkiye • Fransa tlruında mOte· hayvanat ,.e nebatat kitabının bulun· 
ı,abil yardım,, başlıklı ve 0

•••,, im. madığını söyliyerek şöyle diyor: k d k" k 
zalı yazı, Türk • Frannz anlaşması- "-Bir tek hayvanat ve nebatat yo uşun a 1 aza 
ııın : kitabı yok; fakat bu kitabı hazırla· 

n - Sulhu seven millerler dünya yacak bir tek maarif vekaleti de yok Ölüme sebep olan 
nızamını muhafaza u#nında sarremı.: mu' Kamyon · şofo··ru tevkı·ı 
leri gayretin yeni ve müessir bir nfi· Duna menfl ce\·ap vermek isle. 
munesi. mem. Fakat bu gidişle lCılin harfi edildi 

lı - Türkiye emniyetini birkat neslinin istikbali üstüne tüylerlmiı 
r1aha tarsin ettiAlnl. ürpererek kondurabilereğiıniz en re- Perşembe akşamr Tozkoparan • 

s • "' • • ..,.· ,.... ;J 'f . 

" iş bulamayınca 
elbette dilenirim! '7 

yakalanan bir Üç günde iki defa 
dilenci mahkemede böyle söyledi 

c - Fena niyetli bazı Avrupa n el vuıf, şudur: "Korkunc!,, dan Kasımpaşaya giden Mahmut 
Arap gazetelerinin gözümüzün yal· • • ağa yokuşunda feci bir kaza ol· Sultanahmet sulh birinci ceza ·ram yok. Aç kalacak değilim ya ... 
ili/. Halayda de{!il, Halep, Sam, Hu. v· ı A t Adı· mu~, yokuş aşağı hızla giden bir mahkemesi dün dilencilikten suçlu 

1 
Elbette dileneccğim ! Belediye kar-

ınusta da ve hetlA daha uzaklara u- 1 aye Ve ıye kamyon bir ki§inin ölümUne diğer Yakub isminde birinin duruşmastnı nnnı doyunıa elbette dilenmem. Fa 
znnclığı icldialarını tersledil!ini, 

1 
birinin. ağır yaralanmasına sebep yapmıştır. kat belediye ne iş ve ne de ekmek 

d - Beyonatlırla TQrkiyenln, Su· Sa ray a rl l veriyor. Beni her defasında mah· 
rivenin hudullannı bir kere daha ta- 0 muştu. Yakub liç gün evvel de yakalan-. d" kemeden belediyeye teslim ediyor • 
nımakla kalmıyarak laarruılan ônle- Bir milyon ve ye ıyüz Kazadan sonra kaçan 3544 nu- mıg ve muhakemesi sonunda amme lar. Fakat oradan da ''haydi defol,. 
ınck için Fransayn yardım 'dahi va. , • maralı kamyonun §Oförü Yusuf 1 hizmetlerinde çalışmağa mahkfrm d' k w 1 b .. b d dil 
adelliğini. işaret ettikten sonra şun· bm hraya çıkacaklar Kemal bir arkada~ının evinde bu edilmişti. Aradan bu kadar kısa ıye •. oguyor ark. taJ ıı en he e. 
ları ilıh·e etmektedir: Bncıaltılan binasının • · . . necegım ve ya m a gene uzuru-

'l>ünyu efklirı şunu da iyi bilmeli· ""' . ha~ishane . lunarak dün adliyeye gctirtilmi~ bir zaman geçer geç~e~ dılenır~enl nuza geleceğim.,, 
t!ir ki: Türk - Fransız be,·nnatı mOn- yıkılma işi 10 bın lira eksıltmeye ve Sultanahmet birinci sulh ceza yakalanma.smm aebebını suçlu eoy- M hk 1 10 gU "-

J 

1 1 
a eme suç uyu n wııme 

ha51r:ın me~ru nıOdafaa ha\kına hli. konmuştur . . Binanın mUteahhid ta- mnhkf'meainde sorguya r ekilmi•- e an atıyordu: h. 1 · d ı · hkh 
"# ~ :ı ı..zmet erın e ça ışmaga ma um 

ıınt etl n (teüdüt) bir ,·asılndnn lba- rafından 100 günde yıkılması da cir. ·.... , , , 
rettir. Alman • ltalyan ittifakı sibl şarttır. Bu sahada inşa edilecek ad "- Ne yapayım'! \§im yok, pn... eımiştlr. 
(teca\'üzl) değildir. Bu itlifakı ihti· liye sara}tf ~00 Ôd~ı 'o a~ak 've 700 Şoför Kemal hadiseyi §Öyle an ----, __ -l _______ ı ---

\'a ct!H!i <.hayntl ~aba), t3:_birile baş- bin liraya çıkacaktır. latmı~tır: '' Bu ra da g e ç"ı' rd ·, g""' ·, m· ., ·, z 
kasının cvıne ve malına goz koymaz. lstanb 1 af' UdU J''ğü de vL "- Cihangirden kum ve toprak 
'\kdeni:ı: i~·in kullanılan (bizim de. u n ıa m r u yüi- 1edim. Mahmutağa yokuşu· 
niz, gibi siyası düsturlar ile, bu de· ltı.yet saroymm planlarını hazırla - nun üst başında kamyon frenleri g u· . n 1 e rı" n h atı ras 1n1 
ıiıi y:ılnız 1tnlya inhfı;arına almak maktadrr. Vllüyet konağı 320 oda-

tutmadr. Bütün gayretimi sar • 
ıilın ;yeli takip etmez. Onun sahille· lI olacaktır. Bunun 100 odası def-
rinıle .raşıyan bütün milletlere hayat terdarlık içindir. Vilayet sarayı 1 fettim. ..,, 

hakkı l:ıııır ve Akdenl:ıi sahildarla· milyon liraya çıkacaktır. Bu mas - Buna rağmen yıldırım hızıyla u n ut m 1 yaca g 1 z 7 7 
rının ''müşterek malı,, addeder. rafm hazineye ait bir kanın arsa ve aşağıya inmenin önünü alamadım. 

Akdenj i! larllıt~~ı·~·allnıı Romt a oim- emlakin saWması ile temin edilme. Çünkü kamyon eski, toprakla Mıs ır Harı· c·ıye l~azır ı dün gece pnralor u.,unun go u o maınış ır. n. . 
dan en·el ve ondan sonra Türklerin al muhtemeldir. kum yükü de fazla idı. Yokuşta 
\e irııı.ıııratorluAunun .da gölü olmu~- --o--- hızlanınca vitesi değiştirdim. A· R . hareket ett• 
hır. Türkler yakın maziyi ileri süre· Kayseride piyade alayına yak freni yaptım, fayda vermedi. omanyaya 1 
rck ,.c ııa,ka milletlerin hakkını u- Yokuş aşağı adeta uçtum. A~ağı· Bir haftadanberi memleketimizde :le iki kardeş mıllet arasmda mcv· 
mıtorak ona Cbizim deniz) demedik- İSIİklAI madalyesi Verildi da ahşap bir eve rampa edince, bulunan :r-.tıc:ır hariciye nazırı Ab .:ut asırdide kuv,·etli bağiardır. Bu 
!eri gibi, başka memleketlerin de K • 24 (A A ) Pi d korktum, tela,,,la ne yap1ca«ımr '- ~ı b' k dah k . ed 
hii) le ,·ahl iddialardan vazgeçmeleri ayaen, · · - ya e s .. dülfettah Yahya paşa dün gece Ro- :;ag arı ır at a ta vıye en 
ı:mıııdır. alayı sancağına istiklal madalyası şaşırdım, kaçtım. O geceyi bir ar. manya vapurile şehrimizden ayrıl 'Ju mesut fırsatta Mısırı temsil et· 

llüliıs:ı Daşveldlin dfin Millet Mec. talik töreni bütün alayın, memur. kadaş yanında saklanarak geçir • mış ve Köstcnc.c yoluyla Biikreşe nek şerefine nail olduğumdan do· 
lısinde okuduğu beyanatlle şarkl Ak· ların, teşekküllerin ve binlerce dim. Ertesi gün de ortaya çıkm.ı· hareket etmiştir. Misafirimizi Ga.

1 

'ayı kendimi bahtiyar addediyo. 
ılenizde Türkiye, İngiltere ve ı-·ran- halkın iştirakiyle dün yaprldr. ğı muvafık buldum.,, lata rıhtımında vali. İstanbul ku· :um. 
sad:ın mürekkep yeni ve kun·etli bir Korgeneral Muzaffar Ergüde • Sorgudan sonra hakim Reo:tid · 
sulh c:ı nıiusı meydana gelmiştir. Bu :s mandam. merkez kumandam, polıs Türk ricalile birlikte bütün Türi: 
hayırlı teşekkülü memnuniyetle !le· rin söylevinden sonra bütün alay Nomer suçlunun tevkifine karar müdürü, Mısır elçisi, Mısır konso- .nilletinin bize kar§ı ayni dostluk 
l.1nılor, Refik Saydam hükQmetini sancağını ve yurdu son nefesleri- vermiştir. !osu ve Mısır kolonisi uğurlamıştır. ~·e kardeşlik tezahürlerine şahit ol· 

ıclırik ederi:.:, ne ka.dar koruyacaklarına ve san --o-- Abdülfettah Yahya paşa hareke- mak bizim için ayrıca sonsuz rn(m· 

7'.1'S caklarını zafer madalyalariyle süs Ankara Sovyet elçiliğinde tinden ev\'el bulunduğu beyan;ıttı:ı mniycti mucip olmuştur. Türkiye 
leyeceklerine and içtiler. d ı· :1 · - k' 

Anane\'I Türk • Fransız dosllu~ıı gar enpar I emıştır ı: je geçirdiğimiz günlerin hatJra<:mJ 
ne llcıneklir? haşlıklı yazısında, Ak:ı k "Kardes Türkiyeyi terkederkerı liç unutmıyacağız. 
(,iindıiz, ananC\'l tabirile Türk - Şi ayetler, temenniler Ankara, 24 (A.A.) - Sov· 3Öyliveceğim sözler c::imdi'-·e kadar 

h k ı b J " J Büyük ve kıymetli şeflerinizin i· 
Fr:ınsız doslluiıunun, Atatürk • 1s- M h il d yet üyü e çisi ve ayan T e· .>.nvlediğim sözlerin tekerrüründen 

1 a a e arasın a b b 
=J :iarcsinde tahakkuk ettirdiğiniz mu 

ıııet nonü TQrkiyesile Fransa arn- rentiev, u a~am üyük elçi· ibaret olacaktır. Bununla ber.ılıer, 
sıııda clüne katlar bulunmaclığını, ı cizeleri gözlerimizle görmekle hu. 
fakat ıloslluğun Türk_ Fransız anlaş- yag"" depOSU ik bahçelerinde bir gardenpar fırsattan istifade ederek, Türkiye- ;usi bir zevk duyduk. 
ıııasının imza edildi.iti tarihten Laş· ti tertip etmitt ir:. nin her tarafında Kralımız ve mem. 
ı.ulığı, znnıan gectiktc bunun nnane· olur mu ? Çok samimi bir hava içinde leketimize karşı gösterilen ~n dere- Bu ziyaretin iki kardeş memleket 
\ ı hir h:ıle geleceAlni işaret etmekte geç vakte kadar devam eden ce dostane ve kardeşçe tezahürattan münasebatının her sahada takviye 
ve dl•nıektcclir ki: b d "d .. l :]olayı duydu:ıçum bii'-•ük mernnuni- edece~ini ümit eylemckteyim.,. 
"Fransanın vatanı \'e hakkı nerede Çarşıkaprda Karababa sokağın: u gar enpartı e, czcum e na· ıs J 

haksız lılr taarruzla karşılaşırsa; ben, da oturan bir okuyucumuzdan al- fia vekili Ali Fuat Cebesoy, veti bilhassa tebarüz ettirmek iste· 

Türk neferi o noktada \'e o softa drğmıız bir mektupta deniliyor muhabere ve münakalat vekili rim. 
döğiişet·eğim. ki: Ali Çetin kaya, B. Ali Rana Tar Türkiyeye yaptığım ziyaret, res-

Turkiycnin vatanı Ye hakkı nerede ''- Mahallemizde evvelce bir han, birçok mebuslar, başta mi mahiyette olmakla beraber ta. 
h:ık~ır. lıir tanrrur.ln karşılaşırsa, o, 1 · 1 d l'k h rı :ını;ıı neferi 0 ııoktnd:ı Ye 0 s:ıfla trikotaj fabrikası vardı. Bir müd- katibi umumi B. Numan 1\ lene :na~~le dost uk ve kar eş ı avas~ 
ılöğüşcccktir . .Mütıcfikflcrimiz için <let evvel fabrika kapanarak yeri. mencioğlu olduğu halde hari· ı çerısınde vukubuldu. Dunun sehebı 
de hÜll yiz \'e böyle ol:ıcıığız. ne; b!.iyük ibir ~ağ deposu 'kuruldu.lci~e erkant, k?r ~jpJomatik VCI CU-ıııııııı.IP'ı\ıl\.1""~ ~mil"'"~ 

l5ic öz dostluk lıuılur. Ye bunun Fakat bu vazıyet bütün mahallelT urk gazetecılerı bulunmuş· U IWI" ı: \6\WI u u ~ ~ ;r 
an .. nc~i makbul ,.e tebcile ş:ıy:ıncJır. \\.~e I'==<-~ O & 

iliz :ııiJll şer ntanının on sekiz ve civarda rahat ve huzuru kal.dır 1 tur. w ır u llmiU ya e \.\:o 

ınıl}on siliıhlısı ve in~:ın, insan kallı. mış bulunuyor. Çünkü her hangi 
Ji.,f; bir kazadan bu depo tutuşursa bil· 

l:iıyük Briond vatanının kırk beş tün bu civarın kül olacağı muhak
ıııılyon insan k:ılbli silah arkadaşla· kaktır. 
rını SC\'Sİ ,.e and ile seliınıl:ırken in· 
.,,ıııl:k dünyasını da tebrik etmeyi 
ıınıı.nı:ı)·oruz.,. 

Binaların ekserisi de ahşaptır . 
Vali ve Belediye Reisimiz Lfıtfi 

Kırdardan bu mahalle içindeki de. 

t:l''Jl/lJ/l/"t'B'T poyu kaldırtmasını ve bütün bir 

"Hntay artık blılmdir,, başlıklı ya- semti tchlikcdeJl kurtarrnaııını bek 
zmndn AtatDrkQn, bundan on yedi lerlz.,, 

Mısır hariciye nazırı Bükre~ten 

Belgrat, Sofya ve Atinaya gidecek· 
tir. 

iş Jcazası 
EyUbde l'eshıı.ıe fabrikasında ça 

ltşnn Receb oğlu MuEtafa, sol elini 
mnkineye kaptırmı§ ve ynralnn -
mıştır. 

ihtilas suçlusu 
tefgraf 

memurları 
Te graflarda tadı.At 

yaµarak para 
çe~iyor !armış 

Beyoğlu posta, telgraf muhabf, 
re memuru Hicabi ile Niyazi hak· 
kında mUddeiumumtlik tarafından 
yapılmakta olan ihtilas tahkikatı 
bitirilmiştir. Tahkikatın seyrine gö• 
re, iki 'suçlunun bilhassa harice 
5öndcril~n telgraflarda IUzumsuı 
kelimeleri ııilmek ve makbuzlnrtıı• 

da da buna göre tahrifat yapına1' 
suretile uzun zamandanberl mUhiJJ' 
ihtilas yaptıktan anlaşılmaktadıt· 
Müddeiumumilik tahkikat doşynsıJ11 

Uç çuval olarak birinci sorgu hd· 
kimlijilne vermiştir. 

0;%mftırde 

imar pla nı 
Bir F ransız şeh i rcilik 
mütehassısıyle temasa 

geçildi 
tzmir, 25 - Belediye tzmirirı 

müstakbel imar plinını tanzim et• 
tirmek için maruf Fransız ~ehirci· 
lik mütehassıslarından Kurbozye 
ile temasta bulunmaktadır. Mii· 
tehassısın bu işi üzerine oımaı; 
için ileri sürdüğü teklifler tett<il< 
olunmuş ve mukabil bazr teklifle! 

yapılmıştır. 

Şilide i§i olan mütehassıs Uç a· 
ya kadar şehrimize gelecektir. 

Kültür park civarında in~ e• 
dilmekte olan kız san'at enstitüsU· 
nün ikmali için Nafıa Vekaleti z7 
bin 500 lira tahsisat göndermiş· 
tir. İn§aatın süratle tamamlanma' 
aı için azami gayret sarfedilmelc• 

tedir • 
Fuar zamanı Yunanistand•" 

şehrimize 400 ki§ilik bir seyral1 

kafilesi gelecektir. Bunlara otel "" 
yer temini için belediyeye mUr•· 
caat edilmi§tir. Yunan devlet ba.l'I 
kası bu kafileye dahil olaeaktar• 
40 Türk liralık döviz vermeğe kıl' 
rar vermi§tir. 

Belediye tarafından sipariş edil' 
mi§ olan 27 otobUıün bir kısmı Y8' 

rın şehrimize gelmit olacaktır. te
marlanan bu otobüsler en son sis• 
tem olup aralarında elli kiıi tıı~ı· 
yacak genişlikte olanian vardır· 

Bunlar pl~jlara ve asarıatika 
bulunan kala.batara işletilecektİt• 
Almanyaya yaprlmıg olan ılpariŞ• 
ler arasında fuar ı:amanr KUltilı' 
Parka 400 kişiyi nakledecek ro
mcrklu bir otobüs te vardır, 

-<>--

Sarhoşluk 
Hli.seyin adlı birisi Pano~ 

bahçesinde rezalet çlkardıpn~ 
yakal~. 



"'---~~~~~~~~~~~ 

ileri adam 
Geri adam 3C.cırµıta daW 

-..... Yazan: Necip Fazıl KISKÜREK Roman ve hayat Modası geç~ııiş. kalıplardan çıka- müdahalesiz gÖÇÜ§leri de §ahittir. 
.. .. . , • . mıyanlara gen dıyoruz. Öyleyse çaremiz nedir? 

CUMA gunku Yakıt te Saıt Fa· Fikir ve hayat kalıplarının eski- lsnıine zaman dediğimiz ve her 

B 
İZİH hJçbir zaman (geç elendim!) dJyemJyeceğtmlı bir mc. 

sele \ardcr: Yerli mallar mesele!'!l. 
~·ünkü yerli mallar mest-lesi üç beş e:.naf Yeya fabrikatöriin 

kazancı ,·eya. kıı.:za.nç ,·ergisi meselesi değildir. Yerli mallar mese. 
lesi: ~lllli ekonomimiz meselesi, sana.yiimlz meselesi, ahlak me:.ele· 

• si, fkhsa.di Mfklalimlı me ele ı, müstah ille mUs~hliğin dü,.manlı
ğı mesele<,!, hayat pahalılığı mesele l ve nihayet de' Jet geliri, bl· 
naenaleyh topyekı1n bir milli müdafaa. meı.elesidir, 

Yani, yerli mallar l~inln iktıo;adi, ahlaki, teknik, mali, iya.si ve 
milli cepheleri birer hakikattir. 

Onun için kendi l~inde memleketimizin bu kadar mühim me5e. 
lelerini bir arada bulabildlğimh: bu me-.elenln gerek de' let ,·e ge. 
rck efkan umumiye tarafmtlan durup dinlenmez bir kontrolu ha.k-ik, Osman Cemal Kaygılı' mekte en büyük zaafı, esaslarının cismi, her fikri görünmez havanına 

ııın Çingcneler'inden bahseder!<en çilrüklUğünden -ziyade, zamanın es. doldurm~ öğüten kuvvet, daiına ö-
o kı·tabın· "muhakkak bı·r "-ahec'"r k. .. ·• b vl d ·· ·· d ·d h tıgwımızı bo ' ·eril kadın "Orabla.n rezaletile Uzun bir milcadC'leye giri~il· • :. "" " kitmekte ı yaman gucune ag ı ır. numuz e gı en, er yap - "" ,. 
~lduğun~ SÖ)'~üyordu. Bu .. h~~ Zaman, eşya ve hadiseler üzerinde zan, her yazdığımızı çizen bir son mi:,tir. Bu mücadele ra.o;yoneldir ,.e mübart"ktir. 

tır. 

Iraz mubalagah bulunabılır, bır e daima ayni korkunç yasanın yorul- temsil ettikten sonra, güvenebilece- Fa.kat ayni bitmez tükcruneı: ıvim ve enerjiyle mücadele olu· l 

'erin gerçekten bir ~heser olup ol· maz tatbikçisidir. Yusufun eşsiz ğimiz, ebediliğine foanabileceğimiz na<'ak diğer me!-teleler de yok mudur! 
ltıadığı ancak zamanla anlaşılır; fa_ güzelliğile Perikles'in bahtiyar ce- eser kalırmı ? ;\le.seli Türkl,;a<le bir yerli lmmaslar meselesi yok mu! Bir de. 
icat zarar yok: Sait Faikin o romanı miyetini aşındıran ayni zamandır. K~ır! ri \e kösele meselesi yok mu'! .• 
beğenmekte, sevmekte haklı . oldu· Dilnyanın en güzel insanını iki Çünkü düşmanın kudretini tastik, Bunlar, hem de halkın <'anınc yakan mcst"leler olarak n.rdır. 
luna ben de kaniim. Çingeneler'i büklüm kurutan zamanı, uzvi te- yenilmiyeceğini kabul ve onunla bo- Heııimlıln blldiğimh: me.,.elelerl

1 
memleket gailesi haline girecek 

1 kitap halinde basıldıktan sonra, tek zahürler çerçevesinde vasıtasız mü- ğuşmadan vaz geçmek değildir. Bo· mahiyet arıettlkten sonra, gizlemek memlekete ahlaki bir ihanet 
tar okumadım, evvelce, yanılmı· §ahede kolaydır. Fakat içtimai ğuşma esastır. Zaman, önünde diz olur. 
lorsam bundan üç sene evvel oku· bünyemizin ihtiyarlayışında onu çökeceğimiz ve bUtUn silahlarımız- nu~ün y<>rlt kuma-.Jar meselesi de~I, bir yerli kuma .. tar reu .. 
llıu~tum: bende de çok ho~ \'ede· doğrudan doğruya göremeyiz. Bu. la teslim olacağımız bir heyula de. Jeti meselesi de\·a.m etmelit<'dir. Re1a a)'akkabı köseleleri de öyle. 
~anıtı bir intiba bıraktı. O roman. nun içindir ki devrini bitiren her ğil, sırlarını zorlayacağımız, ver- Türkiycde hiç kimse hiçbir yerele umumiyetle metre5i 5-8 Ji. 
da, bilhassa ilk kısımda, pek nadir inan ve kalıbın yıpranı§tnda ayn diği hiçbir sırla kanaat etmeyip a- ra. ara.,mda satılan yerli kuma~ın bir namu'llusunu bulıunaı. 
~lerde tesadüf olunur bir şiir ha· bir sebcb arar ve buluruz. Firavu- lıkoyduğunu istlyeceğinıiz ve ver- Hatta bizzat l'atm slıc kumaşı: 
~~ı vardır. Bazan perişanlığr bile nun kar§mnda Beni İsrail, Atina- dikçe alıkyduğunu asla unutmıya- _Yerli kuma.;,! 
ili hayran eder. Zamanın Sait Fa· nm kar§ısında Roma, Romanın cağımız bir btiylicüdür. Öyle bir Diye bir adilik damgasıymı' ~ibl, ı,tlhfafh bir tanrla. tıka.ra- E 

lt'e hak vermesini çok isterim. ka~ısında lsa ve daha birçok §ey- büyücü ki, öpüştilğü her davanın eaktır. :

1 Fakat Sait Faik'in yazı ında işti· lerın k~rşısında da birçok şey. aksine, sevi§tiği her doktrinin ter. Yeril kö~cleye ~elince, bunu halletmek Allaha kıılmı5 bir me. 
taı.: edemediğim mütalealar da var. . :erdı h.a~·a~ı:. ~~nı~lı~ır. Bu~u sine ve sarmaı;tığı her tezin zıddı- selt"ye benziyor. Çünkii h:mlr köselelcrfmlı:in biraı: iyice kalite ola... .! 
lı,..ft,A ç· l ,. Ala"ın Four· bıl.ır Ye fızık goçuşumuzü, çaresız- na gebe kalmak adetidir. o, eşya l>ilmclerindrn başka bütün Tiirkiye<lt> İ)I kö11elt' tabanlanmmn 1 

• '""Clcı . ıngene er ı I'kt d - b. •• . . t . b l f b lkal < \ ku ı::-'n· 1 A G d :ııı 1 , na ı en ogma ır nen nza "e e. ve hadiselerin t>n gızli ta. ı arx, gördülılcri bir rüya.dır. Halbuki yeril a r annm:m , nupa. • 
1
• "I ın ~ ran " eaıc nes u . 

1 h..._ -·+- • . k 1 d vekküliln taraçasından seyrederız. meçhuller ,.e ihtimaller aleminin en ıtla ·l:ı.rı) ismi altında. ('n iyi kalite yerli kumaşlar çıkardıklarını Y • : ~ ... uesını pe an ıyama ım. . . ! 
air . . b k d l Ya. ıçtımai hayatımız? ıssız bucaklarile yüklüdür. Böyle ne herk~ bitir. f'akat kimi a.ldatıyoruı:, anlamıyorum. • 

\e d reel alemını u. ·a a: masa a .Heyhat ki elden ele teslim sure- bir manzara karşısında güvenebile- 1 Gerek kuma.5larımızın H' gerek derflr.rlmlzin teknik tarafında 
ı .. estana yakın sekılde bır de A. t·ı bed·li-· . d - bl k -· . . • d k. d -
'<il .ı.~ ~ d' ı e e ı gıne ınan rgımız rço cegımız munarı o ur ı zamanı, iiciı olmıulrğıınız muhakka. t~i lpfülai madıleye "'ahlh ol ugumuz 
~ o~rnicr'de o~udum,. . '.y~r. itikatlar ve şekillerin hayatı da, kendisine en has çehre ve seciyesi- muhakkak. şu halde halka yerli malından yel verecek bir duru-
L· hukı bence Alam Fournıcr nın her §e"·in ha'-·atı gibi hadler ve a- le kavramı" ve emrine almı" olsun. 1 ı ~ lil. k ı ı t d dl 111 ~ labr t •t·b ·1 O man Cemal " " 1 

,. " : ma g<>lml:;; olan bu ..,ana~·ilm zln ha ı anun ar a ., an ar ze et • ır _ ' .am ı_ ı. arı e_ •. .s. . detlerle "evrı"lı"dı·r. ı ... te, ""Inmı", )'ahut henüz sag· ·: • d 1 k 
'\öl '" -; ...,,, " me,·i..,i H•rli m:ı.lr damc;a.sının nb.am ,.e namus ıun~a11ı oma. ga... 
lllaYgrh nı~ının ~ksıdır · o~da bır Zaten içtimai hayatımızın ebedi- lam görünen kalıpları bu tedbir : ra~ti~l~~ln kanun otorite i altına almmama.<>ı1 nlı;ln ! :aı ve şıır alemı, gerçek bır ~lem liği. ferdt hayatımızla keyfiyet ha- gözile muayene eden ye dökeceği L .. ____ .. _ .. __ ., ............. ~-·-m• ·-·-----
tib'. tasvir edilmi~tir; okuduğumuz !inde ulaşamadığımız bir devam ik. yeni bir kalıp \'arsa onu bu kaygı 
~n bir masal olduğunu anca~ki· tidanna, nöbet deği§tirerek, kemi- ve bilgi içinde hazırlıyan (İLERİ Denizyolları ve liman Furuncular ille 
~bı kapadıktan sonra farkederiz. yetle vannak için tutunduğumuz ADAM) dır. müdürlüklerİn0 hazırlık 
l!ıı:tıan Cemal Ka~·gıl~_ise, r~I ale- bir mu\·azaadan başka nedir? (GERİ ADAM): zam istiyorlar! 
~.ıı hadi5elerine bır ~ıır hal~ ".~r: Elimizdeki dürbünli bir başkası Ya taze bir idrak ve tefsire Vftr. ı Temmuzda lşe başhyacak de -

Ankara Radyosu 
ogün Amerikaya neş

riyat yapacak 

Beynelmilel N evyork sergısın· 

de 23 Temmuz Türk günü olarak 
ayrılmıştır. O gün ve o gece ser
gide Türkiye ve Türklerin şere. 

fine parlak bir programla tes'it e· 
dilecektir. Bu program sergide 
Türk sitesi tarafından tertip edi· 
lerek Ankaraya gönderilmiş ve 
tasvip olunmuştur. Bu program 
sergi umumi komiserliğine tevdi 
olunacakt1r. 

O gün sergide Türk günü tcs
it edilirlen Nevyork radyosu da 
Türkiye için bir saat tahsis edip 
Türkiyeye mahsus neşriyat yap<ı. 
caktır. Buna mukabil Ankara rad-
yosu da Milli Şefimizin Amerika
lılara mesajından sonra ikinci de
f olarak Amerika üzerine neşri • 
yat yaparak beynelmilel ıergide 
Türk köyünün tes'idine iştirak e
decektir. Radyomuzda o gün tat· 
bik olunacak proğram da teslıit ,,._ 
h:nmaktadır. 

Amerika istiklaline ait 
pullar 

:4.merika istiklilinin 150 inci 
yıldönümü münasebetiyle N ev. 
york sergisi esnaşuıda satışa çıka
rılmak üzere Türkiye Cumhu:i
yeti postaları tarafından bir ce-

mile olmak üzere posta pulları ha. 
zırlanacağını evvelce yazmıştrn. 

Bu pulların hazırlığr işi biraz geç 
kalmıştır. Pullar Nevyorkta Türk 
gününe yetiştirilerek satışa çıka· 
rılacaktır. 

Kızılay haftası 

Temmuzun ilk haftasınaa 
yapılacak 

t ~.Yani bize gerçek hayattaki ~ıırı çekip ufka. baktığı zaman biz onun madan eski §ekillerc körü körüne niz yollan ve limanları igletmeleri Dün aralarmda toplanarak 
~rtniştir. Le Grand Meaulnes: gördüğünü görür ve bir b~kası ci- bağlıdır, yahut tamamlle aksine, umum müdürlüklerinin hazırlıkları .

1 
.
1 

I<ızılay haftası temmuzun birin· 
a kıymeti ile Çingeler'in kıymetı gıı.ramızdan alıp içtiği vakit biz o- zamanı adi bir tarih sırası ve ev- tamamlanmıgtır. İki müm0SSI S0Çtl er de başlayacaktır. Bunun için yur-
~rasında bir mukayeseye giri~cek nun keyfini duyar mıyız? İ§tc bü- vellik sonralık mesc!C'si sanır ve İzmir limanmdaki tesisat ve bina Dün fırıncılar cemiyetinde esna- dun her tarafında olduğu gibi şch 
~~.ilim; fakat Osman Cemal Kay· tün melekelerimiz ve bütün benlik geriye gitmek korkusile önünü ke- !arı iki umum müdürlüğe taksiın et- fın i!;tirakiyle bir toplantı yapılmt§ rimizde de Kızılay mümessilliği 
1 

1 nın tarzını tercih ettiğimi SÖY- duygumuzla içinden eksildiğimlz bir ser. mek için !znıire giden liman işlet - \'e son ekmek vaziyeti üzerinde gö. ve kazalar teşkilatı fevkalade ter. 1

~eYlın. Zaten itiraf edeyim ki A- alemi; sanki yaşıyan, duyan ve Bu her iki geri adam da, düşün- meleri umum mildilr muavini Ha- rüşillmüştür. tibat almış ve haftanın programı 
~tı Fournier'nin kitabmı, sevmekle g~ren kendimizmişiz gibi, biribirL mekten korkan, fakat biribirine zıt mld Saracoğlu dün ııehrimlze gel _ Fırıncılar aralarında. iki kişi a - tamamen tesbit edilmiştir. 

aber, fevkalade bir eser sayan· mızdc fena ve baka bularak saf ve hareket eden iki softa tipidir. miştir . .MUnakale vekili Ali Çetin. yırmışlardır. Bunlar yarın. beledi- Bu sene, bu en ıbüyük ve en es· 
-ardan değilim. kahramanca ylirütttikten sonra Zamanın hakiki fatihleri istikba- kayanın bu akşam Ankaradan ha- yede yapılacak i.sti~are heyeti top- ki hayır cemiyetimizin harpte ve 
~ Sait Paik'in yazısında anlıyama· kurduğumuz mimanlerin sonsuzlu. le o kadar susamL:;ılardır ki, gözle. reket etmesi ve yann sabah şehri· Jantısında frrmcılann fikirlerini bil sulhta yardımlarının, cemiyete 
'1~ bir nokta daha var: "Osman ğuna nasıl inanmıyahm? rindeki sonsuzluk adesesi önünde, mize gelmesi beklenmektedir. direceklerdir. Fırıncılar bilhassa hizmetlerinin, her türlü felaketi-:· 
~l'in bu kitabı için biraz röpor- .. !nan~akt~ haklı _?labiliriz. ~ak~t hazan bin sene evvelki hadiseyi bu Hl3 kuruştan 156 kuruşa indirilen re, savaşta, sey!apta, yangındl, 
lql koku . d • 1 dı' Kokladım gorecegız kı kurdugumuz mımarı- güne yapışık, hazan da bugüne ait imaliye Ucretinin tekrar arttırılma- zelzelede, salgın bir hastalıkta ve ~1:_ }or, emış er . · _ lif . 
,.,,~gibi bir şaheser, bir hakiki ro. ~e:le oy~~gumuz kalıpların devamı bir meseleyi bin sene geride görilr- "d b kt _ bir sırra doğru smı istiyeceklerdlr. Bu tek lerı kıtlıkta ne şekilde sür'atle yardrm 
·'llız d' t t··r romanı ıçın o muesseseler etrafındaki son- !er. gerı e ıra ıgı kabul edilirse ekmeğe zam yapmak h k . .•. • b .. 
L aven ures, avan u .. .. .. . döndüğünü, hazan da ileriye doğru are etme geçtıgının te aruz et-'l{)ltuy d. . l .. bı·r suz tekevvunumuz ve kemıyet hal. İleriye doğru göründüğü halde icab edecektir. . . k . . 
1 or, ıyor. Çıngene er ın kurulan merhaleleri çi~e);p da- tirilmesi ıçın uvvetlı hır propa. tp0rt ', dnd ğ k" .. 1 kalanmrz kafi gelmiyecektir.Görece- geriye ve 'eriye doğru göründüğü d lf h . 
.,,, age ı an ı mı ·ım soy c· <Ytttı~nr bilmezler. lhti'-·ar kürenin gan a yapı asma e emmıyet ve· 'il~ b'l . 'ak t .. 1. ğiz ki hayat yalnız bir cepheli de- halde ileriye giden yollar vardır. e-· »• J 

• ı mıyorum: ı ·a onu soy ı· -· . . terkibinde, bir dakikada teressuh Erzurumda zührevı· rilmiştir. tıı d be . 1 b" hük' .. gıldir. O mUesseselerln de bızden İmdi, zamanm bu sanatkar kıv-
e nce hıç yan ış ır um .. t k'I f • b. h 1 k. d. b. d k kmı ·acak m"d Şehrin her tarafına dağıtılan tfnıe . . . k 1 . ayrı, mus a ı ve erdı ırer ayatı rım arında ı sırra ermeyenler, ya e ıp ın sene e o )' ... - h 1 ki h h · 

' lll.ış. O kıtabın bırço. yer en, vardır. Bu hayat ise ebedi olmak- bir kalıba körükörUnc bağlanmak, deler yattığını düşünmezler. Hiç asta 1 ar asta an0SI ve Kızılayın yardım şekillerini 
~av •la ikinci kısımdaki S~lukule tan uzaktır. Bu hakikate, tarihte yahut kendisinden evvelki her ka- bir maddenin maktalarmı ııramaz Erzurumda yeni ve büyük bir gösteren büyük renkli afi~ler bas· 
~ ~a"r, yanılmıyorsam, bılhassa birçok cemiyetlerin kendilerini lıbı körükörüne tepelemek surctile ve iç blinyesindc derinleşmezler. emrazı zühreviye hastahanesi inşa tırılmıştır. Vır i · b "nk" h tta tesa ' B · · d ~ .. f Çın,. ugu. ·u aya. • · yeni şekillere zorlayan müdahaleci zamanın dışında kalırlar. Böylece, gözlerinin seçemiyeceği olunmaktadır. Doğunun en büyük u afışler şımdi en her tarafa 
~ <>~u~abılen hır sahne~ı ~n~~t- tesirlerle göçü§ü §ahit olduğu ka- Ebedilik önünde hiçbir mesafe kadar ilerde olanlara geri derler. 1 ihtiyaçlarından olan bu hastahane asılmaktadır. Hafta zarfında her 
'r ıçın yazılmıştır. Saıt Faık ın, dar, kendi kendisine, için için ve hükmü olmadığını, hazan zamanın, Necip Fazıl l\.ISAKVREK yaz sonunda ikmal olunacaktır, türlü propaganda vasıtalarından 
~e~0rtage kokusu,. tabirinde bir istifade edilerek halkın Kızılaycı 
.,."'~ istihfaf sezdiği hissediliyor. kar§t alakasr celbolunacaktır. 
llt'tin? Reportage da şaheserler, hem Vazifeşinas olmayan frenler Acaba neden ? Bilhassa !ehrimizin her semtin-
• Sergüzeşt romanının veya tahlil 11Jasq,e,"- de amatör temsil heyetleri tara. lh~- KAZALAR yine ba.5ladı. Ayni günde J\, U. 1 STAXBUJ,DA (Mcıarhkla.n güT.el-""llinınkiler kadar kıymetli şa. fından Kızılayın yardımlarına a~t 1 Kaba.taşta 'e Jhndıklıda tram\ ay l<'-'tirme c<.'miyeti) n-Oryla bir ce. 
h ter \"eremez mi? Seabrock'un temsiller verilecektir. rıe A- kazaları oldu. B<'yoğlunda. da. Tozkoparan Sahi t imza mi yet kurulmu_ş \'e faaliyete ı::etmı,. ı .. !agic lstand'ini okumasını ... ·oku .. unda. m·u·tııı. bir kam~·on kaı'""ı. Şehrin en tanınmış ticarcthan'c -~\'sı ·' / .-... Her ~eyden e\ Yel bu mübarekleri gü.. h .. Y. e ederim: bir gazetecinin, B U?t\I>Al\" bih·Ie resmi de\'airdc imza- leri Kızılay haftasmda en gösteriş ~H rrenlerl tutmıyan kamyon ~·oku tan zell~tirmryc kalkı:,ma<lan u anlaşılıyor: 
~- l adasında gördüklerini anlat- alabildiğine uçuyor, 0 sırada posta. kutu. )''a ı.aliıhiyettar zc-,atın lm1..alannı Demek htanbulcla pek ~ok ot-Omobillc- li vitrinlerini Kızılaya tahsis et -
~ rndan iharet olan bu kitap, ben- ı.unu bo~altmalda. olan biçare posta mü\'ez. sabit mürekkeple atmalan lüzumu tamlnt rin frenleri boıuk! meği kabul eylemişlerdir. Buralar 
~-~. anı.nızm en güzel estrlerin· ·· · ~ H edlldJ. Ala atıı .. m. :Fakat sabit imıala.n da Kızılay ülküsü canlan.dırıia-.'"'lld zlinln yüzunti, bacagmı par~a.lıyor. a.nl, * * * 
' ır; birçok pek meşhur a~k. talı· fakir po1'ta müyeıziinl po~ta kutusu üıe· ya.lnıı salahiyettar ze\'at mı ata<'ak! Bu caktır. 

t:ş Veya fikir romanlarını ona de. rinde kamyon <ıokar, derler!.. • cihet tasrih edilmeli. l'a yerli mürekkeb- Meydau okuma Ankara radyosunda hafta zarfı~ 
fıo lt\eın. Hayır, bir romanda: "Re- J\:amyon bundan sonra da. 60 ya.~mda. le atarı-a !.. 8 OKSÜRf.ER arasmd& bir meydan da devamlı bir şekilde Kızılay için 
~ r~rıgc kokusu duyuyorum,, de. bir kapıcı kadıncağızı aıtma. a.ldığı gibi öl· okuma ba1>ladı. Biı:lnt gazete ,.Mı· neşriyat yapılacaktır. 
~.'.hiç de o roman aleyhinde biı dürü,·erlyor, onda.n onra. du\'arlara. çar- * * * ta..,iJe biriblrlerlnc meydan okuyup duru. --o--
~1;% sayılamaz. Hayatı olduğu pıyor. Şoför cenabla.n da. marifetlerini ~ö. yorla.r. 
)ti tasvire çalışmak, şerefsiz bir fa· l'ÜDC'e fcrla.dığı gibi kaçıyor ama. akşam iL Tamam! Biz biliyoruz Boksör Ekrem bokc;ör Kaniye, Anka.. 
~et değildir. Bilakis, O man Ce- zeri ıle yakalanı~·or... G AZt~TEI,ımıx H:rdikleri ha.bere ralı boksör Refik Galata-.araylı bok i>r 
• Kaygılı'yı belki sadece hayali Fakat bu kanlı kıı.ıl\ya. .scbt-h şoförün gört' Bursa çamlarına bir haşere ~em~lye, hoko;i)r lc;telyo da 61 kilonun bii-

~l \"akayı anlatan romanına. haki. ka.ba.hati değil, frenlerin tutmaması... J\.nz olmuş. Orman müdürlüğü mücadelo tHn boksörlerine topyekun meydan oku· 

1 ~Yatın tas,·iri halini verebildiği Bu bblm otomobil, otobü,, kamyon te ı.llah yapacnlanı,. yor •.. 
l ır tebrik etmeliyiz. Bize, hayatta frf'nleri df' çok acaib ı.ı<'yler, bu frenler o ., Bok<ıörlerl de bu 1'adar 1'ızdll'an ,·e bo-
' ,,_ 1 1 d w .. t I 1 ı 1 B J a· "" et blT. bu ha ere,·I blliriz Bir 7.a. Yll. na. okunan bu me.Y"dlUl han'"'ııldlr, bun• •r b""lısur annın bu un ugunu gos· kadar zahme e < e g rm yor ar. e e ıye ~"' • - ·' . . • ,.., 
it ilrni~tir: asıl kırmeti de belki memurlarının öniinden g~erkrnı bir ~elam man bizim adaların çamlarına da mu<ıallat anlıyamadck. 

ildact ı olmustu: Acaba Eminönü me\·da.nı mı! .. ır. 1 \'er ıı de: -
ıl 11 Uim Nurullah ATAÇ ._ - Yalıu, biz bozukuz! demiyorlar!... ıma 

italyada 

Oto gazetesi okumak 
yasak 

Paris, 24 (A.A.) - Auto ga. 
ıetesinin 1talyaya girmesi İtalya 

hükumetince yasak edilmiştir. 
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Halayın kurtuluş 
bayramı 

(Başt01a/ı 1 incıde) ki çok bar[zdir: Boğazlardan ge· 

5 temmuz kahraman ordu- çerek icabında denizden Roman
muzun Hataya girdiğinin yıl· yaya yardım etmek '<'e Sovyetler 
dönümü olması miinasebetiyle Birliği ile irtibat tesis etmek im· 
bu mesut gün de parlak mera· kin dahiline girmiş olduğu gibi 
· l k ti ca'-trr SUveyşin de karadan müdafaası 
sım e u ana x. • • 

Hatay, §ehirleri bayramlar tanın olunmu~tur. 
·· b til f kal'd et- Nihayet şunu da tebarüz ettir 

munase e e ev · a e sur mek Wımdır ki, Sicilya _ ~al\tel· 
tc donanmaktadır. Halkın ac· , · L'b .. ıı~· · kabul d 

• • •• ülm' • d ed d" aarıa • ı }'a muse J.G>Inı • a· 
vınc.ı gor emış erec e ır. . .. 

Bir çok heyetler devlet reisini ve hı ctuk Akdenu:m ger~k garp 
baskonsolosumuzu ziraret ederek gerek .şark havzası lngıltere ve 
sevinçlerini izhar ve tebriklerini sun Fran.sanın tefevvuku altında bt.ı • 

d B 
.. ükl . . . t lunmaktadır. 

muşl~kr ır . ._~}' nenmızeek'lmı?nt.e Türk ittifakının bütün islam 
ve fU ran ~gra arı ç ı m1ş ır. ~ 1 . d ~ d . t . · . a emm e ya pacagı erın esırı 
Bayram kutlama komısyonu ba§\'e. de k det-~'· ı:. d Al 
ki . . l"ğ'nd b"' .. k b' ay uı.ı.;& ~zım ır. man 

lın re.ısı ı e uyu ır program ve İtalyan emelleri ve propagan-
hazırlamaktadır. Halk bu ~111 dalarmm ölüm &;anı çalmıstır •• , 
günü gösteren Ehedi Şef Atatürkün A 'kada • 
manc\•i huzurunda iğilmekte ve Mil men memnun 
lt Şef lnönüne sonsuz minnet ve Vaıington, 24 (A.A.) - Amc· 
şükranlarım ifade etmektedir. rika diplomatik mahafili Türk -
Mebuslanmı% Hatayda Fransız anbpnaarnrn akdini Av· 

rupada sulh cephesinin kuvvetlen· 
Mebuslarımızdan Rahmi A· mesindc ciddi bir amil olarak te. 

pak, Cevdet Kerim lncedayı, Jakki eylemektedir. 
Ali Münif bugün Hataya gel · Aynı mahafil Türk - Fransız 
mişlerdir. Payas istasyonunda anlaşmasının Moskova müzakere. 
parti erkanı, mebuslar ve da· ln i üzerinde de müsait bir tesir 
biliye müst~n. emniyet u· yapacağı ümidindedir. Amerikan 
mum müdürü tarafından kar- mahafili Moskova ile yapılmakta 
~ılanmışlardır. ofan müzakerelerin neticelenmesi· 

Misafirler, Iskcnderun halk- ni totaliter devletlerin geniıteme· 
evinde karşılayıcılar ile hasbi· sıne set çekmek için siyasi ve as
halden sonra Antnk.yaya git- keı\ bir zaruret olduğuna işaret 
mi§lerdir. eylemektedir. 

Fran.sız hariciye nazırının Bonnet'nin nutku 
izahati Paris, 24 (A.A.) - Türk -

Paris, 24 (A.A.) - Hariciye na· Fransu: deklarasyonunun imzasın· 
zın Bone, bugün reisicumhurun ri· dan sonra Bonnet'nin radyo ile C:e 
yasetinde toplanan kabine içtimaın verilen bcyanatmın metni şudur: 
da evvel! Fransız • Türk anlaşmala "Fransız - Türk karırlıklı yar-
rım izah etmiştir. dım deklarasyonu 12 Mayn ingi. 

Bonenin izahatına nazaran akdo· liz - Türk .deklSrasyonunun aynı 
lunan anlaşmalarla, Türk • Fransız 
münasebetleri tarihinin o kadar me· 
sut olmıyan anlan kapanmıştır. 

Bu anlaşmalar, iki memleket ara· 
smda karşıhklr yeni bir itimat dev· 
resi açmaktadır. lki devlet Bal· 
kanların ve §arki Akdenizin sulhun 
da işbirliği edeceklerdir. 

Fransanm Surlyedeki vazifesine 
ait deklarasyonunun metni şudur: 

"Cumhuriyet hükQmeti beyan e· 
der ki, Fransa Suriyede ve Lüb· 
nanda ifa etmekte oldğu vazifeden 
başka biri lehine vazgeçmek niye· 
tinde asla değiliz.,, 

Bu deklarasyon Bonenin imzası· 
nı taşımaktadır. 

Fransız gazeteleri nediyor? 
Paris, 24 (A.A.) - Fransız. 

terimlerini c1ı almktadrr. Bu dek-
larasyon, Fransayı lngiltereye 
bağlıyan teahhiltlerle Bü}'lik Bri· 
tanyayx Türkiyeye bağhyan teab· 
hütlerin tamıuniyle müvazt kuın
masım istihdaf eylemektedir. 

Filhalo'"ka Türk - Fransız dek
Uiraayonu, evveli, Akdenizde bir 
harbe müncer olacak bir taarruz 
takdirinde Fransız ve Türk hüku. 
n:etlerinin birbirlerine ellerinden 
ge:en her türlü yardım ve müza
hc:-ette bulunacaklarını, 

Saniyen, işbu tcahhüdün, Bal· 
kar,Jarda da emniyetinin teminini 
ist:hdaf edecek olan kati anlaşma
da tasrih olunacağını derpiş eyle
mrktedir. 

İ§te deklarasyonun esaslı iki 
noktası bunlardır. 

Londrada esrarengiz 
infil§klar devam 

ediyor 
Londm, 2:S (A. A.) - Takriben 1 ralandığı öğrenilmi§tır. Bunlardan 

saat 22 de Piccadilly Oircu•'de kü_ biri hastaneye kaldınlmı§br. 

çtik aktüalite sinema& chrannda Vaka~·a şa.hid olanlardan birinin 
bir kuyumcu dükkU.ıunm önünde ifadesine göre, \ki kişi bir tak!!i ile 
~id.detli blr in!ilAk vukubuimuştur. 

g-elmiı:Ierdir. Bunlardan biri posta 
Bir ~n yaralandığı söylen-

mektedir. Halk cumartesi ak§amla- kutı.:sunun içine bir ııey atmış ve 
n bilhassa .kalabalık olruı bu ma _ mUteakiben her ikisi de kalabalı _ 

ğın içinde kaybolmuşlardır. halde toplanmıştır. Poli9 kordonla
rı teşkil edil.ml§tir,. Bir tUtilncil dükUnmın ön kısmı 

Asllttl 1.4 

lngiliz milleti 
bahriyesine güveniyor 
"Bahriyemiz, herhangi bir düşmanın 
taarruzuna karşı deniz yollarımızı 
müdafaa edebilecek kuvvettedir, ıı 

Yazan: Eaıru Stanlhıcpe 
tnglUz amlrallık birinci lordu 

İngiliz bahriyesi, yakın bir is • rette yarar. 
ıs tikbalde takviyeei için hazırlanan BugUn BUyUk Britanyanın 

itfa.iye ve sıhhi imdad arabaları 
\taka mahalline göndcrilmi§tir. 

fnfJllik ncUceeinde Uç kişinin ya.. 

pllnlar tatbl.k edildlğl zaman gibi, zırhlısı var, Japonyanın 9, F~· 
barab olmll§tur. Civardaki mafua- ı , bugünkü halile de bütün İngiliz nm 7, Almanyanın DoyQland sn 
!arın ~ıklı olan lcvhalan kırılmıı- ,_.,, ol • milletinin lam itimadına lAyıktır. fındaki 3 zırhlı gemi de daıw 
tır. 

---------------- ---------
Zincirli kuyuda bir otobüs 

ağaca çarptı 

iki yolcu yaralandı 
Dün gece Zincirliku>-uda Sutera- Bu çarpış esnasında otobüs yol-

zisi civarında iki ki§inin yaralan - 1 cuları arasında bulunan Nedim ve 
me.sile neticelenen bir otobüs dev. I Mehmet Ali isimlerinde iki kişi baş 
rilme hadisesi olmu§tur. ve kollarından ehemmi)·etli surette 

Şoför Basanın idaresindeki Ye- yaralanmuılardır. 

nimahalle - Taksim otobUsü gece 
saat ona doğru, Taksime gelmekte Vakayı müteakip, jandarma tah
iken Suteruisl' yakınlanııda, direk.. klkata el.koymuıı, yaralılar can 
siyona birdenbire arız olan bir sa- kurtaranla hastaneye nakledilmiş_ 
katlık neticesi, otobUs blr ağaca lerdir. Şoför Hasan 11<>rguya çekil-
çarpm.ış ve kısmen devrilmiştir. miştir. 

Amiralhk blrlncl lordu olmak sı· mak üzere 5, İtalyanın 4. 
fatiyle benim en büyük mcs'uliyc- Bundan ba.Qka biz.im, gerek ini' 
tim bahrlycye kar~ıdır. Bu mcs'u- halinde, gerek proje halinde, 1 )·e· 

liyeti müdrik olarak, ba§vekllimi - ni gemimiz var ki bunların erı -' 
zin üzerime aldığım milll müdafaa 4 ti bu sene zarfında denize lnctitl' 
hazırlıkları hakkındaki s~zlerini lecek. Yukarda zikrettiğimiz rııetl-' 
tekrar etmek isterim. Başvekil dedi leKetlerln - Japonya, F-ransa, P ~ 
ki: manya veya ltalynnm - hiı:birl 

"Bugün İngiliz bahriyesi o vnzi- zimki kadar geniş blr bahriye ~ 
yctte bulunuyor ki, lcab ederse, §aat progrıı..mma glrişmiı değı1. 
müttefiklerimizi, müstemlekclcrimi- mm iı:in, bugiin herhangi bir ~ 
zi ve kendimizi müdafaa edebiliriz.,, lcte Ustun olan bahriye ku\'\'ed 

Biz, kendi kendimiz! tenkid eden miz.in iki, ilç sene za.rfmda dJ)' 
bir milletizdir. Kusurlarımızı ve za- fazlalaşacağını söylemeye ıı1Jlll" 
aflarnnm tenkid etmekle öğünü • yok sanırım. 

rüz. Şüphesiz bu huyu.muz, bizi Bu 1:> zırhlı ile beraber il g6;; 
kendimizi bcğenmc.ınize mani olu - cek muhtelif tipte 400 g~ _A 

yor. Fakat ayni zamanda kuvveti- ve bunlara, harb halindtı, biW", 
mizi ve muvaffakıyetlerimizi 18.yıki- tUccar gemileri de iJAve olu~ 
le takdire de mft.ni teşkil ediyor ve tır. Bu ikinci sınıf gemilerin 
bizi nefsimize itimatsızlığa sürük- mlihimmi 60 kruvazör, 169 mu~ ~~ı 
lfiyor. .. ve M denizaltıdır. f!, 'lıtd 

BahriyemWn bu glinkU ve iler- Son senelerde gerek kruVUÖr (Yatye tahkı·katı deki kuvveti hakkında malümat lolarma, gerek muhrib filotil~ 
,.,,, j vermeden evvel, memleketimizin na esaslı ilaveler yapıldı. )le J 

bahri kuvvetinin ne kadar bUyük 1936 senesi sonundanbcri 8 ) ~ 
( Baştarafı J incid«) !ık bir keşif raporu verilerek dosya ehemmiyeti olduğunu işaret etmek kruvazör in§a cdlldi. l93:S se~etl dO' 

keb hakkında tevkif karan vermiş· ya konmuş.fakat bina 250000 liraya faydalı olur. Zira lngiltere, dtinya· nundanberi de 38 yeni muhrıb 
tir. Bu suretle tevkif edilenler sekiz alındıktan sonra ve bilhassa h5.diSt nın her tarafındaki topraklarının nnnmaya iltihak etti. • 
kişi olmuştur. meydana çıkar çıkmaz bu rapor bir merkezidir ve hayatı deni.taıtırı Milli müdafaamızı takviye k•~ 

Dün tevkif edilen Malik Kevkeb dosyadan alınarak yerine 269.155 müstemlekelerinden temin ettiği gı- rmdan ronra girişilmiş illiaAt ~ 

ık . ·· ı d lira kı'-·met gösteren diğer bir ra· da maddelerine ve ham maddelere gramının ancak bir kı11nımı t8t" 
evve ı gun yapı an .,.sor~usun an J ... b K.t.:"a~ ıırf ,. .. ..ı, ""'" •• ,..,.. . d b k 1 b hrl --•-' ]111 
sonra serbest bırakllmıştı. Fakat por konmuştur. Işte bu evrak d~i~- 6" • e en u ra a.'l'l ar a yeJllU.' V 

· d · deği · t'ırı"lmesı·nden ala·kadarlardan hı"çbı·- Bugünkü tayyarecilik, harb me- vetlendirmek için neler yapıld dün evvelce verdi~ı ifa eyı ştır-
.. ı.. ı k n· mal· .. mattar go"ru''nmemekte ,.e selelerini birçok cihetten de~i .. tir _ göstermeye kafidir. • • diği ve tahkikatı ba~a yo a sev ·eL u 0 li ., 

mek istediği kanaati hasıl olmuş ve hepsi de ''biz yapmadık,. demekte· miş ~ulunuyo~. Faka~, lI !°ci Şarl- Bununla beraber, bugUn int• )te 

d
. 1 ın ııöı!':lcrindekı o eskı hakıkati de - dilmckte veya in~a.sı dil&ilnUWl~.crt 

hakkında tevkif karan verilmiştir. ır er. M • b' ~ . _...,, U w 
-·'· f O Bu meraklı h~dı'se tahkı"katının 6•§ktıre ıldiginı gösterecek bir delil olan gemilerin adt.'\U son ç, Milli Reassilrans avW\atı Atı - cı yo : senekinden çok daha fa.z.iadır. , 

dül ise evvelki akşam Lüleburgaz· sorgu Mkimliğinde süratle görülece- Filhakika, bugUnkU ıneaat pfO Jll 
dan tstanbula hareket etmiş ye hak ~i ve mahireti itibarile ağır ceza "Bu milletin emniyeti, ııerefi ve ı6fll' 

refahı, Allahm inayetile, deniı: gramımız sulh zamanında hi~ 
kında ihzar müzekkeresi kesildiğini mahkemesine intikal edece~i anlaşıl kuvvetine bağlıdır.,. meml§ bir mikya,tadrr. t' 
du'-'unca kendi kendine adliyeyz maktadır. B ·· · d'l k._ v.e. i# 

J Yani, İngiliz bahriyesi dilnva ugun ınşa e ı me u:: veJ. ·"" 
gelmiştir. Sorgu saat on üçten on Mevkuflar, tevkifhanede tecrit e· ,J sı dlişUnUlmekte olan gt>rrıııtr "~ 
be"-e kadar sünnüll ve haklarında dilen mahkOmlara mahsus birer ki. yollarına hlklm oldukça impara - ııa~ 

'i :1 torluğumuz emniyettedir ve teea - ıımda mlihiinleri - 7 zırhlıya l~ 
tevkif karan verilince Atıf Odül ve şilik localara konulmuşlardır. Ken· ten - 21 kruvuör, 29 mubrlb· 

vilze maruz kalmaz. Harbde ne 
Malik Kevkep bir otomobille tevkif dilerinin aileleri ve avukatlarile tel . tahtelbahir, 5 tayyt.re ıe.mW·utJ 

vazıyete girersek girelim, bahriye-
haneve go .. nderilmislerdir. kafes arkasından görüsmelcrine mü İn"aat te .. "i.hlarında bul 

J • • miz denizlere hfıkim oldukça mnğ- ı< "t> il' 
ITakkında ı'hzar mu~ .... kkeresı· kesi· ~aade verilmi~tir • "ok kUçük ,,.emiler de hesaba ıc• 

-:ı ..... '" lflb olmayız. Fakat bahriye, deniz· " "' f 
Türk anlaşmnsı hakkında Matin 
gazetesi diyor ki: 

len Denizbank umum müdür mua· 
Esasen bu hususta şunu da . 1 · d ı:r d' E · ç d'" 

k d k k . k" A l vın erın en ·ıam ı mm ap un 
ay etme gere tır ı, n aş - Ank d t• ·ıem m" t' B 

Çekoslovak yada 

Cezalı şehir 
Kladno ·da 40 kiş el' an 

mevkuf. .• 

hrsa bu aene her hafta yeni bit 
deki nakliyat yollarunııı kontro _ 

ml denize indirilecek dcnebllit•. "" 
l•ınu kaybedecek olurta her §CY 111" tı 

Öteden beri söylenegelıni5tir: 
Her türlü ittifak ve anlaşmada 

bunları aktedenlerin vnsıflarıdır 
ki hesaba katılır. lmzala.na.n ka • 

k 'h dil . ld ·ara an ge ırı e ıs ır. u. 
ma, açı ça tasrı e mış o u- .. ld"ğ" t kd" d n a kadar 
v •• h" b" l k gun ge ı ı a ır e ya n gu uzere, ıç ır mem e et a -
l h. .. 'h d v•ıd· nezaret altında bulundurulacak ve 
ey ıne mutevcccı egı ır. . . 

B ı .1. T·· k d kt· yarın sabah adhyede sorguya çekı· u, ngı ız - ur e aras-
ğıdm mUıiycti sonra gelir. Her yonunun aynidir ve Paris, lecektir. Sorgu Mkimliğindeki tah· 
şeyde olduğu gibi bir ittifakta Londra ve Ankarayı teşrik e _ kikatm bir müddet süreceği ve şa· 
da manevi cihet her şeye üstün. den ve muvaffakıyeti sulhu n hit olarak daha birçok kimselerin 
dür. İşte bu bakımdandır ki Türk idamesi hususunda esaslı tesa. dinleneceği anlaşılmaktadır. Tahki
- Fransız ittifakının çok yüksek nütlerini gösteren müzakereler kat evrakı ~imdiden 3 büyük dos_ 
bir kıymeti vardır. sırasında tanzim edi lmişti. ya halinde gelmi~tir. Haklarında 

Ovr ~yle yazıyor: Hususi meııeleler üzerinde celpnabe yazılan ~ahitlerin sayısı 
Fransa. Suriycdc deruhte etti - · ba k · ··d ·· ı olduğu gihi, umumi siyasetin 31 dir. Denız n ·m yenı mu ur e· 

ği vazifeden başka bir devlet le. 
yüksek sahasında da te7.ahiir e· rinden Yusuf Ziya Erzinin \'e avu· hine vazgeçmeği taahhüt ediyor. 

Bu suretle eğer İtalya Suriye ve den bu sıkı anlaşmanın arada- kat Gat Frankonun da şahit sıfati· 
Lübnan Cumhuriyetleri üzerinde ki bağları da.ha ziyade sıkılaş · le dinlenilecekleri s<>ylerunektedir .. 
istikbal için bazı emeller besliyor tırmış olduğunu gördüğümden Diğer taraftan tevkif edilenlerden 
sa bUtün emelleri suya düşmüş dolayı bilhassa bahtiyarım. bazıları avukatları vasıtasile kefa· 
oluyor. Bonnet'den sonra Türkiye letle tahliyelerini istcmi~lerdir. Mü-

Humanite şöyle yazıyor: büyük el~isi Suad Davaz da de· racaatlar yarın tetkik olunacak ve 
Fransız • Tilrk muahedeleri _ miştir ki: kendilerine cevap verilecektir. 

nin akdinden dolayı hiçbir kimse "Dostum hariciye nazın Bon Alınan malt1mata göre, hakların· 
bizim kadar memnun olamaz. net, yapmakta olduğumuz şey- da tevkif kararı \'erilenlcrden hiçbi· 
Türkiye Cumhuriyeti her tUrlü ler hakkında icap eden mallı· ri Satye binası dosyasırnn değişti 
emniyet sisteminin zaruri bir un- matı vermiştir. Buna ancak şu· rilmcsi hadisesini kabul eLrnemekte· 
surudur. Ankara hükumeti mih- mı ilave edeyim: dirler: l\Ialfun olduğu üzere Deniz_ 
ver devletlerinin rica ve tazyik. Türk • Fransız birleşmesinin bank yapı ve bina i~leri şefi mühen 
lerinc mukavemet göstermek ve bugi.in teeyyüdünü görmekten dis Ne~t Kasımgil tarafından ev· 
sulh cephesine iltihak etmek gL mütevellit büyük sevin cimi ifa· velce Satye binası için 223000 lira· 
bi bUyUk bir kiyaset göstermiş - de etmek isterim. iki memle· 
tir. ket, bugün anlctşmaları sulhu ve bu suretle sulhun muhafa· 

Eski bahriye nazın Pietri de tarsin için imzalamıştır. Bu an· 
•.ıour. auetninde töyle yazıyor: laşmalar kimsenin aleyhine mi? 
..... lttUakm ltrltej1k fayda. teveccih değildir. Bunları en 

larınlli te!errUatma girişmek is· sulhçu maksatlar ilham eyle
temiyorunı. Fakat iki nokta var miştir. Bizim idealimiz sulhtur 

zasmda teşriki mesai ediyoruz. 
Fransa, Türkiye ve lngilter~ 
bütün beşeriyet için aziz olan 
sulhu korumak için ellerinden 
geleni yapacaklardır.,. 

Sulh zamanındaki ineaatnnıı ~• 
kaybedilmiş demektir, o ~aman le olursa İngiliz milletinin ıf"", 
memleketi ne ordu kurtarabilir, ne bahriyemizin kendislnden be~ .... 
de hava kuvvetleri. .WI" 

Bereket versin, bahriyemiz her-
nen vazifeyi üaya hazır oldllllr 

hangi bir düşmanın taarruzuna itimat beslemesi lbımdır. _J,ı' 
Prag, 24 (A. A.) - Alman ma. Bahriye kuvvetlerimizden P"'~lf 

karşı deniz yollanmızı mUdafaa e· t1I' kamlan, Kladno hAdiselerlnden umumi çrrçeve içinde bahsetll'I dl 
dcbilecek kuvvettedir. Yıllnıt bu bl ' •·1'tıl sonra tevki! edilenlerden 100 kişi- ıııcbebi milli müdafaamız ha• .ti 
le memlekete milli mUdafaa mesele- ıY yi tahliye etmiştir. Ve o zaman ondişe eden vatandaelara eu ~ 
sinde itimat vermelidir. ttP tevkü edilmiş bulunan 400 kitinin noktalar üzerinde itimad ve 

vaziyeti henilz belli değildir. Şehre Bahriye kuvvetlerimiz lc;tn çok isteyişimdir: J.,,J 
verilen 500 bin kuronluk para ce. fey yaptık, fakat klfi değil. Büyült Evvela, bugün İngiliz ba)ır.11_..., 'ıt, 

bir itimatla ve tam bir •örilşlc va. k t'" v ı. zası affolunmuştur. Fakat alınan çok kuvvetlidir ve memle e ..... J' .. , 
bazr fcvkıılii.de tedbirler devam e- zifemizc devam etmek llzrmdır. Zi- niyetini muhafaza edebilecek ' ~l'o 
decoktir. EzcUmle, saat yirmiden rn ancak 0 zaman, bahriyemiz de- yettedlr. .; Mı... • 
sonra eokaklarda gezmek memnu- nlzlere hakim vaziyetini muhafaza Saniyen, bugUn donanmantııl (f ·~ 
dur. Sinema ve tiyatrolar da h&la edebilir. viye için ele nldığımız in§alt_"' l () 

Propağandacı bir 
Bulgar tevkif edildi 

Muhtemel bir harbde İngiliz projeler mi'.lli g6rUlmcmi§ bir fY ;"lı.ı 
kuvvatıerinb va.zl)'etinl ı fenni bir yastadır. bO' ~r: 
şekilde gözden geçirmek bu maka- üçüncUsU, bu plAn ve inlJ8'~1111 ~t•a 
lede biraz yersiz olur. Bunun için, yUk sUrat ve tam bir muvaff"' "'lncı 
ben burada bazı izahat ve rakam. yelle tatbik edilmektedir. ol' ~tı 
!arla iktifa edeceğim ve bunlnrla Üzerinde milnakqaya ~·ı au' "'"l~o 

Müddeiumumilik Eyilbdc kahve- İngiliz bahriyesinin bu gUnkU vazi- bulııtl ~ 
mıyan bu esaslar hatırd& ıııd' ıı. Ilı~ 

cilik yapan Tana§ isminde bir BuL yetini ve yann alacağı şekli basit rulursa, hükflmetln gcnlB ınUli 'Jı# ·~. 
gan tevkif etmiştir. Bu Bulgann ve müsbet bir şekilde gö,termcye dafaa programı karvısına C1_,,t ~ll 
suçu, halkı heyecan& verecek uy- çatı,acağmı. b 1'Sr ~"" edbin ı;ehrelerdeki çatık ) "ldi 
durma haberler ortaya atmak ve Bahrlyemizi diğer milletlerin de- dilze!tilebilir. (llome and ~..,~ 'ıııq§ıl 
bir yabancı devlet lehine propagan- niz kuvvetlerile mukayeee etmek ~ ~ 
dada bulunmaktadır. Tanav Yuna- imklnsızdrr ve zırhlılardan başkası Bu 1 g a r Kralı . ~~-
nistanda birkaı: gUn evvel yapılan hakkında verilecek rakamlar mllp- oorf'' ~lllil~ 
son hava manevralarını da fır!at hem kalacaktır. ÇUnkU yalnız onla. Roma, 24 (A.A.) - 1' d'~ ~. . 
bilmiş ve bu devlet aleyhinde de rm sayısı hakkında şUphe yoktur. siyasi mahfillerinde söy1~11 :1• ~t. ·~ 
propaganda yapmağa başlamıştır. Bununlıı. benlber, zırhlılar t>sas ne göre, Bulgar kralı Borı5• ,, ~ 

Müddeiumumfllk tarafından bl filoyu tetkil ettl~ne göre, muhte- nında Bulgar başvekili o}~:? ' 
rinci sorgu hAklmliğine verilen Ta- ıır milletlerin deniz kuvvetlerini halde, yakında Romayı zı) ~~ 
naş tevkif edilmiştir. mukayetıeye mükekemmel bir su - edecektir. ~ilt 
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ill!U:WESr~@L@@rBHJWirlflcl 
lngiliz - Leh askeri 

ittifakı Fenni. mandıralar, lıozacrlılc '°lı inlıifal 
etti. Tralı7anın her taraluwla )'eniden 3,5 
mUyon lravalı oe 300bin meyoalı oe meyoa
ns lülan 7•fiffirildi. Gelecelc )'rl 2 mil7on 
lıavalı dalıa dilıilecelı. 

Türkkuşu filosu 
Kayseri de 

Kayseri, 24 (A.A.) - Bu N • 

balı 7,45 de Adanadan kalkan 

Birkaç güne kadar ':::::.ba .. sanalO'YOm••da!nıı 
l:c!rrne, (Huıual) - Trakyadal üç buçuk milyondur. Tilrkkutu filosu 9.30 da Kayseri· 

MaQmiulu ayıran yenl selektör Gelecek yıl en u iki milyon da- ye inmittlr. Tayyareciler meydan 
~. Zirut VeJrıletinin tiple. ha dikilecektir. Çelik dikme timdi da kolordu komutanı general Mu 
liıle ı&re, bltmek Uaeredir. Ge· daha çok kolaylqıyor. ~ Yetiıen· zıffer, Vali Şefik, Emniyet Mil • 
ltıa teneler Ziraat VeJrıletinin bu lerden biçilmektedir. dürü, Belediye Reisi Jandarma 
~h ifinden çok memnun kı • Halen İnece kavaklığı 30 bin, kumandanı, gazeteciler, tayyare· 
lköylilleri~i~, bu ıene dahi b~r Süleoğlu 2~ bin, Huköy 15 b~n, ciler ve bUtiln Kayseri halkı ta. 

L d d edilmekte olan yeni pavfyona 250 On ra a bin Ura sarfedlleceklir. Yeni pavl-
yonla sanatoryomdaki yatak adedi 
120 ye çıkmaktadır. 

]·mzalanacak ·Belediye kooperatifi idare beyeu 
diln belediye reis muavini lhfatın 

relslflinde toplanmış, işler llzerinde 

Moskova müzakerelerinin elan bir ıö~ü:1!~ti~~ muhasebe mildilril Mub 

nı almak ıçın hararetle bekh· Havaı 15 bın, Lalapqa, 15 bın, rafından candan te.ıahllratla kar
,_, Bunların sayısı elliyi bula • Meriç birlik fidanlıiı 25 bin, Ke· tılanmıtlar ve kendilerine buket 

- • 1 t k•t d•ı· tar Çatalca, Yalova ve Kartal kaza. 
netıce vermemış o ması en 1 e ı ıyor larında teftişler yapmış, işleri başın-

da bulunmıyan bazı memurlara işten 
el çektirmiştir. ~. pn 30 bin, Malkara 25 bin, Vize verilmittir. VaJJOva, 24 (A.A.) - Çok~ ya ile de ticaret müzakereleri 

~ynca 430 maro tohum maki- 40 bin, Edirne merkezi 50 bin, sa. S hat b bw t1 ima min kaynaklardan öğrenildiğine yapılmumm muvafık olamıya • 
"-t faaliyete ıirmek ilzeredlr. ray 31 bin. Pınarhisar 20 bin, Sa- eya _ av~ llz 

1
u u ~ti· göre, General Railhıin riyaseti cafı mUtalhamdadJr. 

lunıar da aradaki botluğu dol- rayköy 25 binı Gelibolu 20 bin, arna ragmen ço g e ıeç 1 r. altındaki Polonya ukerf heyeti- İngiltere ve Fransa ile yapıl • 
lıaruyor. tpsala ıs bin, Lilleburgaz 20 bin. Tayyare fabrikasının kan~~de nin Londrada lngiliz ordwıu mU· makta olan mtız.akereler netice • 

FeDDJ mandıralar Bıbaeıki 20 bin, TilrkgllcU 15 fa~rika ~rafın~an tayy..-ec~len • meulllerile yapmakta olduğu mü lendikten sonra tabiatile vazi • 
Sıhhat ve tktıaat Veklletleri· bin, Kaynarca 40 bindir. ~ ~refıne bir öğle yemeli verli zakereler nihayet bulmak IDıere • yet defilebilir. Bazı kimıleler 
~ verdiii tip ve talimata uy. Çınakkalenin bütün kavaklık· mıttir. dlr. Polonya hariciye nazın Be. Sovyetler Birliğinin İngiltere ve 
~ fennf mandıralar bu sene en !arı hep bu derecededir. -o-- kin Londrayı ziyareti esnasmda Fransa ile siyasi bir anlaşma ve 
"' tartlar altında çalıtznakta ve Akaıya k orululdan Sirkeci • Haydarpaşa 6 nlaanda sktohmaıı karplıklı ga Almanya ile de bir ticaret anlat-
.. f "b 1 h it ranti anlqmumm tatbikatını maaı yapabilmesinde hiçbir mah-
7' tık kontrol edilmektedir. Trakya.da akasya koruluklanna eri 0 1 1 teabit ed kert anl k zur görmemektedir • 
l'apılmalcta olan nefis peynirler ehemmiyet veriliyor. Her kazada Ankara 24 _Sirkeci ile Haydar- en 

88 
qma pe Moak- ma-akerelerı' 

~etere aevkedilmektedir. olmakla beraber Çorlu 'köylerinde paşa arasında feribot tesis ve ille- ya.kmda Londrada tmwanacak· v•• U6 

1"11tıl laftfl uyısr daha ilerdedir. tilmesi hakk:md•ki kanun JJyibası tır&w,et • Alman ticaret =~'il:e~~o: ~'Temps" 
ıl lltıtün mahsuller gibi çeıitli Kanttıranın ıkaıya korulu~u Büyük Millet Meclisine verildi. Hü anlatmall 
~da dahi bu sene tırtıl aa- 30 bin, Çorlu köylerinin 2 • 3 b~n ktlmet bunun için Meclisten 2,5 mil M 2 Ha =;e= ;,:W:~ 8:.V:~ 
"9ı Japılımttır. önilmllzdeki kıt ar.aımdıdır. PehlivankCSyUn

1 
5 bı.1 von lı'ralık tahsisat ı"stemektedir.. oakova, 4 (A.A.) - vu: 

J Bu•"- kadar mevcut ~-tibaa nm artık aydml•nmumı latemekte de de NV&f için timdiden dir. al&U<> "' 
il.. ~ M f danl lda göre, 7 Alman mUtehauımım ve bu mllzakerelerln usamuı ve "'llrlık bqlıyaca'k ve icap eden eyve i ı n 1 
~deler ıımarlanacaktır. fı·- talya hava mÜSt8A8rl Moekovaya gelerek Sovyetler mlltkUlltr oimdiden ~ç memleket 

Çqitli meyvılı, meyvasız Y Bi 11&.ı .... 750 il klık bir arurndalci mtlnuebetlerde teemil-
11" ı k ka ak b ··ı .. Berlı"nde r 6&UI> m oyn mar l'\OZ&cı ı v e • danbkları ıellnce ; unlann o çu kredi teklif edeeeğine dair Ber. fe pyan Udiler bırütrğmr kaydet. 

liclanıan ıü 200 • 300 bin arumdadır. Berlln, H (A. A.) - ttaıp ha- linden çıkan haberler hakikate mektedlr. 
lıı..~cılık dahi çok iyi ve geçen Köylerin kanun yoluyla bele. va mllltep.n general Valle mare.. uygun defildir. Bu gazete, demokraalleri mll.PUI 
"""Gen daha boldur. diyeler ve biribirlerile yaptıklan tal ~rinlfıı daveti Userlne buglln Moakovadald Alman mahafili vasiyette bırakacak olan yeni bir 
°ttakyada fidınlıklann artmalı birlikler hayret verecek tarzda tayyareyle buraya plmJttir. de bu haberi tekzip etmektedir. emrivaki karframda JraJmmadan 

'-SOK miktarda dut fidanı dahi inlcipf etmiftlr. Alman matbuatı, bu slyaretin .iki Moekova mahafW Franaız. ln - evvel bir netice elde etmek iltenl
L.·~ p pek ucuza köylüye ve Şimdiye kadar yalnıs Edirne, memleket arumda mevcut doetluk giliz • Sovyet mUzakerelerlnln yona, acele etmek l&mnp1diğJnl 
~ y\Uünden dutlar ıslah e- Pınarbıaar, 1binz ~~~e fi. mllnHebetlerinl daha Zlyade ısıkı- cere~ ettiği bir sırada Alman- ili.ve eyl~ektedk, 
~.beraber yenileri de açal· ı:laııhkların~ ~yv~, me~ latt.ırmaiı Jltihdaf e1ledli1nl yaz-

~ ı .. yor .. dere<elind• ~:~:ı:.!ı.·::::-::d::: ::.ı:~ -· lnglltere memleketUnizde harp 
~~:da ~~ebu;uu;•!: :~ s::r~~~ .. ;:1:~0:!8;~ Batan Fransız tayyareleri fabr'ıkası kuracak ~, :--b~-~~~laii !ıertitlli~eor.tuDtaörtn ı;ecek ve bu her ıene ölçü olacak· denizaltı gemisi J 
~ UMU~ "' -~ tır. Vqlngton, ~ (A. A.) - Ami-

ral Yarnell tarafından bahriye neza Bqtarafı 1 iİıcide tır. 

1 ato r retine gönderilen bir telgrafa ılSre arasındaki ittifıkm bir aakert itti. mp ar Phenix tahtelbablrin1n kaldırma a- fak ıekline ifratı ile alakadardır. 
mellyatma lttlrak etmek Uzere Muhabir, Gıfenkonun bu te
Franaa bahriye nezaretinin talebi ıebbüsünü bildirirken, bir de plin 

N ı n tberine Pigeon atölye gemisi Ma- hazırlannuı olduğunu illve et-ap O Y On U nll'den Saygon'a gönderilmiştir. mektedir. D8rt Balkan devlet, a
ralanndan ibiri her hangi bir te • 

Al d cavilze uğradığı takdirde, mlite-

şimdiye kadar gizli kalmış manya a cavize kar§ı müttehiden u'kert bir 

k k ki cephe tutacaklardır. 

ac.k mektupları aS er aça arı ttalyanın Bükreı elçili, haber 

Bu harp tayyareleri, Türkiye 
ününden kalkıp Balkanlardan • 
Macaristan, Avusturya ve Alman 
yadan geçerek hiç durmadan tn
giltereye varabiılecektir. 

Kurulacak fabrikalar, muay
yen bir zaman için garld Akdeniz 
ile garbi Akdenizin ayrılmaıı ha
linde p.rkt Avnıpadaki müttefik -
lere tayyare ve motör yetiftirebi· 
lctck vaziyette olacaktır. 

• Karabük plAnlannın maballlnde 
tanzim etmekte olan şeblrcWk müte
hassısı Prost çarşamba ıilnQ fehri
mize dönecektir. 

• Eminönü kazasına ait birinci 
derecedeki caddelerde bulunu bina. 
ların ayni renıe boyanması için teb· 
ligata başlanmıştır. 

• Silivri hükdmet konalı inşaatı• 
nın ikmali için 37000 liralık bir tah
sisat ilAve kararlaşmıştır. 

• .Vali ve belediye reisi L6tfi Kır. 
dar dQn Yalovaya gitmiştir. 

• Şile kaymakamı alAkadarlara ınft· 
racaat ederek Ağva deresinin 60-iO 
yelkenliyi banndırlıAını s6yliyerek 
buraya bir liman reisi tayinini late
miştir. 

• Zeynep KAmil kona~ı civannda. 
ki arsada inşa edilecek olan Maliye 
tahsil şubesi binası 52000 liraya iha· 
le edilmiştir. 

• Mali)'e nkili Fuat Alralı dün 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

DIŞARDA: 

Almanya ile Slovakya araaında bir 
ticaret anlaşması imzalanmııtır. 
Bu anlaşma hükümlerine ıöre, Al· 
manyanın Slovakyaya olan ihracatı 
fazlalaştırılacaktır. Maltım oldulu 
Qzere, Alman • Slonk klerinst, halen 
mühim bir derecede Slovakya Jehi. 
ne aktif kaydetmektedir. 

• İnslllerede harp levazımı nezare• 
linin ihdası hakkındaki kanun JAyi· 
hasını Avam kamarası istfşarl rey i
le kabul etmiştir. Bu proje Lordlar 
kamarasına gibnfştlr • 

• Kanada hükömeti, IAstik Te pa. 
muk mübadelesine dair İngiltere ile 
Amerika arasında aktedilen ltillra 
itiraz etmektedir. HQkömet, bu IUlA· 
fın Kanada., lnsiltel'e ve Amerika a· 
rasında mevcut ticaret anlatmalannı 
lhlAI ettiğini iddia eylemektedir. 

• İtalyada Triyestede yahudi ırkı
na mensup olduklarına dair nktinde 
beyanname vermiyen beşi kadın oL 
mak üzere 14 yahudi onbeter ınn 
hapse ' 'e biner liret para cezasına 

mahköm olmuşlardır. 
• Fransada çıkan "Auto,, gazetesi• 

nin İtalyaya ıfrmesi İtalya bflk6me
tince )'asak edilmiştir. 

• 
y 1 Fena iaQeden ka~tıklarmı Bükreıte pyi olur olmaz, Gaf en· Marlen Nevyorktan hara-

d d t 1 d ., y koyla cörüpnilf, yeni nkert bir-

i r m Ü zay 1 e e sa 1 1 Va-...va,S 2Ö .. Yl(iAJ.0Afl.a) r_ "tç Al- lqmeyi akim bırakmak için uirat- ket ederken tevkif edildi 1 • 
•!r" 'Z u mıttır. M EŞHUR Alman sinema yıl.. Topkapı fakırlere yardım 

ioıı haftaya kadar imparator aileıi imzasının Pauline Borcheae man askeri, Lehlatana iltica et- Rumen hariciye nurn, Balkan dızlanndan Marlen Ditrih cemiyeti kongresi 
Polyonun bütün mubaberatı - yazdıiı diter muhaberıt ile bera. mittir. Bunlar "Bitler rejimine o. devletlerinin, bu arada, Romanya- mahkeme kararile Amerikan tabii· 
L. • • L- i · L- lh 1 da 1 · mi ·· Topkapı Fıkaraperver Cemi-qtlnen hemen malQm oldulu ber mütevuı bır aarton çıne -·ılan dUpnanlrJdarmdan ve fena lqe- nın, su yo un iuu u gor yetine geçtikten sonra lngı'ltereye 

dükl · · · .. _L! d ki · yetinin senelik kongresi dün rea· .,ordu. Fakat geçenler • patılmıttır. den dolayı,, kaçtrklarmı aöylernif- en aıyaaeti ~'P e ece erı - gelmek üzere .ı\merikadan hareket 
" k bi k ı · b "ld' · · sam Şevket Dağın riyasetinde yL 'aba.,ede ile yapılan bir aatıı 1 Bu utu r ıç sene evve 'ı1 lerdir. nı 1 ırmıttir. etmjctir. Fakat kendisini lngiltere-
" · kilbar J 'it 1 k ti • d :ıt pılmıf, cemiyet ve muhit için fay 

de imparatorun, fimdiye Pauline'nın umum ve cı Dil ere mem e e mız e ye getirecek olan Nonnandi trans· dalı olacak bazı kararlar veril • 
as bilinen huıual bayatını' Micbelotun neslinden ıelen mlSı E k• A fi k kharpuracaktayyare fabrikalan atlantiği tam Nevyork limanından mittir. 
tan bir I UL meu..1--a l!IL • yÖ Laci Piyerift terekesinde bU • s 1 rnavu u 

~.;a ,,uau r" . • ı . kalkacağı esnada vapura atlayan Bu arada yeni Cemiyetler ka· 
lunmuıtur. B k Daily E:ıtprea gazeteıı, ngil. Amerika polisleri doğru yıldızın lar 'd hazırla 

.... -. V-L-da c ed N ......ı aşve ,.,,. ter .... ı.. Tilrkiyede harp ta ..... re . . . nununa uyu ak yenı en • 
~1- Jo•ef:-ı '--•dı .... an aon ıı. ~" • enevr. e, ı.,-ycr ..._.. "ı- kamarasına ..n+ .... ; .. 1er ve sınema yıl · .:.ı ·-• --Z'be 
~ -- • 111& vvr ,ıu. uhabe fabrlblan . fi dec linl bildir- 6""" .. S" • nan nızamname "e umuuu taav.1. 
.._-de.rede hentla Mari Lübl dü nun ehemmıyetli m re evra. h • • d . ın e e dmnm 9 bawldan ıbaret o· iktiran etınit ve cemiyetin imli 
~Uyordu. 'kınöan biri daha müzayede ile 1&• şe rlmlZ e m;~e:.h Gazetenin:~~ lan bütün eşyasını müsadere etmiı· 'Topkapı Fakirlere Yan:bm Cemi. 

O im blbind k' tı1acaktn'. D E k" K 1 Z "I g , u1U1ta yapı 1 rMS lerdir Memurlar yıldıza· ti 1arak d ğift:irilmittir ~ ıaawı parator, e l b h Un s 1 ra ogo 1 8 meler neticesinde bir de plln ha- - Bunlan geri alabilirsiniz, fa- ye i' ~h b ~ bu-'l.. bda 
lh.:.. -lu doldurmak çarelerini a· Ama i r i ti yar K u tu ıırlanmrıtır . . nti a ın 5 .... e r 
.;.'9r.du. Hemıireai Pıullne Bor· gur Ş t 'lizl : . al _,,:ı_ • kat ancak 1936-37 senesıne aıt ka. cemiyet ve muhit için cidden fay· 

d , k ngı enn nezaretı tu&'Uil ın. . . 
1 56 400 1

. 
~ 'fn evinde madam Mathis OUn gece d'.ri irı yanma ta edilecek olan fıbrikalınn ku- zançd.k vergınız1 o an • ırayı ver dalı melli sarfeden, bir ~ne ·~· 
-..,. da dam dcmörlerden biri, na. hl I • il il Eslci Arnavutluk başvekili Koçıo rulacafı mahaller dilfman bom- ıMten1 sonra... fmda da ıs liraıı ~ Sular ıdareaıne 
~ ~kkatini çekti. Pauline Na- te [ (881 a 8 1 Kotta dün Transilvanya vapuri· bardıman tayyarelerinin ketfede. ar en: verilen su parası olmak Üzere top 
\ )Qrıla bu kadının bulutmaları· Kum!,apıda Kadırgad~. ~ert· I~ Yu~sta~ §ehrimi~mıPe·~ m.iyecelderi mevkilerde bulunacak - Bütün bunlar benim için mu· yekun 56 lira gibi ayda bet liraya 
\ ~uniyetle tava11ut ediyor- ler çıkmazında oturan, ikı gözü. L tır. Eskı ~I alqam amma! Ben her seneye ait kazanç bile varmryan bir masraf yaparak 

ma yetmiş beJ ya,ıannda Sabnye rapalas oteline lftmıı ve kral Zogo lhlamur toplarken vergimi ödedim! Geçen sene ise hiç bUtün idare ve bayır itlerini bap· 
~~ kıu ııkın bütün hikayesi ismindeki kadın, dün gece bir man· ile görüpnQfttlr. Koçıo Kotta bura- Fatihte Mimarıdıwı malıalleabıde bir JeY kaıanıru~ değilim! Çünkü ran idare heyetine tettklrilr edil • 
~ •tııan otuı altın mc'ktupta.1 gaJ. yakarak yatalınm yanma koy- da ahbablanndan birine misafir ol· oturan 53 )'&llarmda J'atma evinin hiçbir filin ı;evinnedim! mittir • 
~ıtır. muş, gece sıçraran kıvılcımlarla ya· mU§tur. bah~ealndeki ıhlamur atacmdan ıh Demiı ve bavulları olmadan da :tiki saat kadar devam eden bu 
~ Ot\ıa altı mektup oldukça la. tak ve döşem2 tutuşmuı ate, vücu. Eski Arnavutluk kralı logonun lamur toplarken dllfmtlt ve kalça. gidebileceiini söylemişse de me· kongre iptidaamdan •onuna ka
~ En usun 19 satırdır. Fakat duna sirayet ettiii bir urada fer- dün akpm, evvelce kararlqtm:lı· amdan yaralanarak hastaneye kal- murlar vapurun hareket etmeme. dar hıçkınklarla ıeçmlı, her ya· 
~ 111 Nıpolyonun elinden çık yat ve istimdada baflamqtır. ılı Avrupa ııeyabatine çıktılı hak· drnlmqtır. si emrini vermişlerdir. Ancak ik\ pılan ifde, her dilfilnUlen hayırda 
\t lf. B. barfieriyle bmalanmıı-ı YetiJen kOID§Ulan bu tmA kadımllmıda bu aabah bir gazete tarafın· saat sonra, sinema yıldızı 20.000 müeaaiı merhum doktor GaJ9 
..:.. leektuplar ince •e gayri mun diri diri yanmaktan kurtanm§lar ve dan verilen haber doinı delildir. Top oyununda lira kıymetinde elmaslarını vererek Hakkının ............ Urlılll 
~ bir yan ile ve o kadar sür- itfaiyeyi haberdar etmitlerdir. ~ Kral 14<> diln geceyi de Perapalas Blytllrdere çayır"-lmda oturan borcuna t.edlJe ettikten' IOD1'8dır ki arttmnqtlr. 

~ ~trr ki ban yerleri o· sonra gelen itfaiye atqi söndür- otelinde ıeçirmi§tir. Avrupa aeya. ıe Jqmda Tahir top oJD&l'ken dtıe gerek vapurun ve gerek kendisinin Kongre Erzurum mebmu Nald
'~ bir haldedir. mne. Sabrip tedavi altma aldın1- batfne ancak BmlmQJdeld hafta için mtıe, IOl tolu Janl&im4m huta- hareketine müsaade edilmit. 9 ... ye Elcöniin rcllfiiindcld Wılill 
~ bu mektuplar, Baaaplı'.t Jqbl" de Pkacllı tahmin ectilmeJrtedir. DeJ'9 bldınlmJttJr. wlu da ilde olmmqtur. heyetini fpb etmltdr • 



Galatasaray. - Ateşspor maçından· iki göriiniiş: 1 - Ateşspor miidafaası Cemilin bir almıını lttsmeğe çalışıyor. 2 - Ateş kalecisi muTıakfa~ lftr gnlü kurtarmıya çalışt)'ôr ' 

DÜN YAP/LAN MİLLİ KUME MAÇLARINDA 

G©ıU<§lt~~iıir~V AtciŞö -3-.: 41-Y~lrildl 
~Fener Demirsporla · 1- 1 berabere kaldı 

Dünkü milli küme maçlarının neticeleri Galatasaray! şampiyonluğa çok yaklaştırd ı 
ikinci devrede lzmir 
takı mı çok açıldı 

ve hakim oynadı 

Maç umümiyetete 
zevksiz oldu 

t Ankaradaki karş ı laşma sert bir 

Milli küme puvan vaziyeti 
Oyun galip Berabere 

Galatasaray 12 1 O 
Demirspor 12 8 
Ankaragücü 13 8 
Fenerbahçe 12 6 
Beşiktaş 1 O 5 
Doğanspor 14 3 
Vefa 12 3 
Ateş 13 1 

2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

Mağlübiyet 

2 

2 
4 

4 
4 

10 

7 
11 

Attığı yediği Puvan 
41 20 32 
32 15 30 
31 
27 
27 

13 
28 
11 

19 
19 
14 
49 
32 
39 

30 
26 
21 
21 

20 
16 

hava içinde oynandı 
Fenerbahçeliler gollerini 

penaltıdan 
Ankara, 24 (A.A.) - Milli kü. 

me maçlarım oynamak üzere şeb· 
rimize gelen ve bugün 19 Mayıs 
Stadyomunda 25.000 seyirci önün. 
de Ankara şampiyonu Demirspor
la ilk karşılaşmalarım yapan Fe-

• nerb~Q.çe. ta;!Qmı l - .~ Qer;ıberc 
kaldı. 

' Stadyomu dolduran halk arasın. 
da münakaşalar ve netice üzerin
deki tahminler daha ziyade Anka. 
ra şampiyonu lehinde olduğu gö
rülüyordu. 

Fakat, oyunun ilk dakikalarda
ki tarzı cereyanı bu tahminleri 
altüst edecek bir manzara arzetti. 
Fenerbahçeliler klasik bir oyun 
sistemile ve bilhassa sol tarafta 

yaphlar 
hücuma geçişleri Demirspor kate• 
si için çok tehlikeli oluyordu. :Mır 
teakiben oyun, Demirsporun gaf' 
retiylc mütevazin bir şekil ald1•• 

·~ı Tekrar başlayan Fener tazyı • 
tekrar Demirspor kalesini zorl' 
mğa ve onlara çok tehlikeli aııl'! 
yaşatmağa başlamıştı. Seyrini iW 
ğiştiren oyun bu defa da Demi!• 
spor hakimiyeti altına düştü. 

Ankara şampiyonu muhaci1111:· 
rinin Fener ; kalesine kadar bl~ 
müşkülat içerisinde getirdiklefl 
top, Lebibin uzaklaştırmak ınal<• 
sadiyle yaptığı uzun bir vurıışl~ 
lbrahime geldi. İbrahim, demar"' 
vaziyette yakaladığı bu topu sı1'1 

( Det·amı 10 ımcıula) 

terbiyesi kupası maçları ....,_ _______________________ ---Beden 

Beykoz Kurtuluş muhteliti 
Şişli Süleymaniye muhtelitini 
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BUyUk bir tehlikeye göğüs ger-1 Tafin, asabını geren, §UUrunu 
tııiş oluyordu. kııybcttirecek kadar kendisini §a§. 

'l'afin ona bir tavaşi kıyafetine kınlığa uğratan bu hadiseye rağ • 
tlrınesi llizumunu ihtar' etmişti. men Afroditinin billurdan işlenmi~ 
l}Uıeı Afroditi kendisini boyıyan gibi vücudunu hayranlık ve heye -
lıirayın yiizünc tatlı bir hasret ve canla seyrebni3 ve bu hareketini 
~Uyak la bakarak: izah edememişti. 

Nasıl, dedi. Eğer böyle Arab 

Tafin cevab vermedi. lmparatoı 
daha şiddetle haykırdı: 

- Söyle, yoksa katili sen mi sak 
!adın? 

- Hayır haşmetlum. 

- O halde karyolanda ne var? 
- Hiç haşmetlum! 

İmparator yUrlidil, Karyolaya ~lal·dım, yine beni sever miydin Mi - Afroditi, dedi. Ne yapıyorsun? 
yaklaştı. Afroditi yorganı başına 

Tafinin kapısı vuruldu. Afroditi l'ay? 
çekmiş, heyecanından titriyordu. 

Miray karısını öptil ve dudakları 
İlnsiyah oldu. Gülüştüler. 

O gece saraya girecek olıın Af
l'oditi, her ihtimale karşı çok sev
~İH kocası Mirayla vedalaştı. Bu 

tehlikeliydi ve belki de ölUmle 
·lecckti. Nihayet bu kadarınn var 

ltlalan pek vazücleri de değildi, a-
~· bir defa karar vermişlerdi. 
ehlike nekadar büyük olursa ol. 
'in :Miray ve Afroditi o kadar zevk 
'lı.vorlardı. 
'it 'l'afin, henüz karanlık çökerken 
'llVaşiyi, yani güzel Afroditiyi sa. 
'l~·a nldı. 

yavaşça: 

- Budala, dedi. lı::te senin met
resin gibi bir hal aldım. Nihayet 
katilin Arab olduğunu biliyorsun. 
Bu cürüm belki saraydan kovulma
m icab ettirir, ama, hayatımız mü_ 
cmmendir. 

Zaten fazla görüşmeğe imkan 
yoktıı. Tafin de süratle soyundu. 
Yarı çıplak bir halde arkasına kür_ 

Andronikos haykırdı: 

- Burada canlı biri var, Çavuş_ 
lar! 

Çavuşlar içeriye koşuştular. Ta
fin imparatora yaklaşarak: 

- Haşmetlüm, halvet irade et. 
Andronikos tekrnr çavuşlara hay 

kırdı: 

- Dışarda bekleyin! 

'ı r Zıtten birkaç saat sonra sarayda 
1 ayak kesilecek ve kimsecikler 
<tada kalmıyacaktı. 

künil alarak kapıya koştu. Saçları- Çavuşlar çıktılar. Tafin kapıyı 

nı karı§tırdı. Kapıyı açınca saray kapadı ve yavaşça yorganı ellerile 
hassa çavuşlarından birkaç kişi el. tutup kaldırdı. Afroditi karanlık 

!erinde şamdanlarla §~kın ve pe- bir bulut altından ay çıkıyormuş 

rişan bir haldeydiler. 
- Aman, diye haykırdılar. 

cinayet oldu. 

gibi bembeyaz ve çırılçıplak görün
Bir dü, büzüldü. Ellerile yüzünü kapa_ 

dr. 

. 
J 

1 
"'-froditi gcceyarısından sonra An 

tonikosun çalışma odasına gire -
rı1tu •• 

Saatler ilerliyor ve vazife zama-
1 l:eliyordu. 
. 'l'afin her ihtimale karşı sarayı 
Jr defa g('zerek klınseciklerin or -
~da olmadığını gözlerile gördü ve 
~roditiye: 

- Haydi, dedi. Vakittir artık! 
.\froditi parmak uçlarına basa • 

llt odaya girdi. Evrakı ara§tırdı. 
'bilhassa verilmiş karara bakıyor. • 
~Zaten dil de kendisine yabancı 

idi. 

Nazır öldü. 
İmparator, bir ACroditiye bir Ta

Tafin sahte bir heyecanla hay -
fine bakarak sordu: 

kırdı: 

- Ne, öldü mü? Kim vurmuş? 

- Son sözlerini söylemey"e mu -
vnffak olabildi. Bir Arabmış. 

- Bütün Arabları tevkif ediniz. ı 

Ha§metlu imparatora haber verdi_ 
niz mi? 

- Evet, seni bekliyor. 

- Geliyorum, peki. 

- Kim bu kız? 

- Çok seviyorum ve sevieiyoruz 
haşmetIU.ın. 

- Saraya nasıl girdi? 

- Sabahtanberi yanımdadır ha!ı-
metlüm . 

- Kimin kızı? 

- Babaııı ve annesi yoktur baş-
- İradeleri var, odanIZI arıya. metlüm. 

cağız. ~ ııeclisin verdiği karar uuydu. 
\ttltsa kumandanı Osmana müraca
. ederek halkın Gemlig-e inmelcri

ıe· 1t 
. rtıUsaade istiyecek ve bir meb

bit1 ~ 

Tafin karyolaya baktı, telaşlı gö
ründü. Çavuşlar da vaziyeti takdir 
eder gibi oldular. Giremediler. Fa
kat keskin bir boru öttü. Ve bir 
karl§ıkhk oldu. İmparator Andro -
nikos Paleologos bizzat çok müte_ 
heyyiç bir halde Tafinin odasına 

doğru geliyordu. 

tinnarator Afroditinin ellerini 
yüzünden çektL lmparatorun göz -
lerinde muhteris bir fikrin şimşek 
gibi geçtiği seziliyordu. Bunu Af. 
roditi de anladı ve en müşkülpesent 
erkeği bile yere serecek bir lezzet
le gülümsedi, yorganı göğsline doğ. 
ru çekti. 

l~ci ~ Vermek üzere kale~i harbsiz bı. 
' ltacaktı. 
~- ;\f 

111 
roditi bilhassa. Bizansın çok 

la.~tena bir şekilde kalelerini ve 
~ IDUdnfaa yerlerini gösteren ha 
q. tın çıkardı ve bir kopyasını çL 
~le koynuna soktu. Bu tezkere

'4 de bir suretini aldı. 
l3eş on kağıdı da büyiik impara-

Jl'\J.n mührii ile miihUrledi ve ih
i' ~ aten bunları da yanına aldr. A. 

İmparator bir defa daha Afro-
Tafin süratle pantalonunu ve ce_ ditiyi seyrettikten sonra sert adım

ketini giyip yerlere kadar eğildi. !arla çıktı. 
!mprator kapı önünde donmue bir 
balmumundan heykel gibi durarak 
odaya bakıyordu. İşaret etti. Ça -
vuşlar çekildiler. Karyola dolu gibi 
görünüyordu. Andronilcos sordu: 

O gün bUtün şehri aradılar. Bil. 
tün Arabaları isticvab ettiler. Sa
ray, hassa, bütUn inzıbat kuvvetle_ 
ri tahkikatı bırakmadı. Katilin izi
ne tesadüf edeml'diler . 

1\fainliranaıln Salmla,· clansı ... 

Bu Bantu veya Mantular bir ta- Afdikada Mandular, Hindistanda var mıydı? Eski anane ve itikatla· 
raftan Hindi.tan yolile Orta Asya, ~1andalar. Orta Asyada Mançular rından hangileri yaşıyordu? .. Han
Küçük Asya ve AHupaya yayıldık. Küçük Asyada Kara 1\landlar Y< gilcrini terkctmişler. Zamanla Her. 
lan gibi bir taraftan da .Avustral - Germanlar ve nihayet Germen vr iyerek yeni bir şekle koyabilmişlcr-
yadaki l\lara·Manglara bağlıdırlar. Almandlar bulunmaktadır. di?. 
Mara.Manglar Avustralyanın hu - E'ascn Germen, yani Garamang· Sonra bu üç kıta, yani Avustural· 
gün ortalarındaki çöllerde yaşıyan lar (Kara adamlar), Almang vey::- yayı Asya \'e Mrika kıtalan üze
en iptidai ve en vah~i insanlarıdır. Almandlar da (şan adamlar) ma rinde hfıla mü~terek kalmış olan ne· 
Bunlar (Obungua) isminde efsane- nasma geliyor. !eri vardı? 
vl bir yılana taparlar. İşte bu O • Dünya üzerindeki araştınnala· Bunlar gorillerle de münasebette 
lungua Orta Asyadaki Mançu Türk rımda ayni zamanda biz Almanla· bulunarak yeni bir insan nesli üret
leri arasında (Ulang) yani (yılan) rın men .. elerini ve ilk cetlerinin mu miye mi teşebbüs etmişlerdi? 
kelime~ini meydana getirmiştir. haceret yollarını da derinden derine. Bütün bu cihetleri son derece 

Türklerdeki (Yılang _ yılan) ke • tetkik etmekte olduğum için bu bil· merak ettiğim için 0\'ambo reisi 
limesi de yine bir Türk kabilesi o - yük ecdat ve nesil zincirimiz ara~ın nin ağzından : 
lan ve Türklerin Daçig deôilderi da Afrikada cetlerrmi7.i teşl<ıl etme- - Bantu ..... sözü çıkar çıkmaz bil 
Da_ç1ann dilinde (y) !erin (s) lerin si lazımgclcq Baııtu ırı ğa bun· yük bir heyecan duymu~tum. 
tah\'iliyle (Slanga) kelimesine dön. dan dolayı fevkalade merak etmek Bunları yakından görmek, bütün 
müştüd ki bugünkü almancada teydim. bu merak ettiğim cihetleri yakın· 
(~elange) kelimesinin (yılan) de - Bantular, arzın daha üçüncü ta· dan tetkik etmek fırsatını elde et
mek oldu~u malumdur. bakat devrinde (büyük tufan) deni miş olacaktım. Ayni zamanda bun-

Zira Türklerin Daçig dedikleri len bütün \"ah~i milletlerin menkuia !arın goril insanlarla münasebet. 
sarı soyu da daçlar olarak Avrupa. tında mü~tercken müthiş hatırası !erindeki esra:ı da anlamak imk13.· 
nın şimal ırklarının g:m soyunu te~ kalmış olan dünyanın en büyük nı hasıl olacaktı. 
kil ctmi~ler ye bugünkü Almanya· "Zelzeleler ye kıtalarm çatlamaları Bütün bu sebeblerden dolayı 0-
nın e mer olan (Deuç) !ar ismini hfıdisesinden sonra Avuc;turalya, As vambo reisinin teklifini derhal ka· 
Yedmişlerdir. ya ye Afrika kıtaları hirihirlerin· bul ederek yakın ormanlarda av av-

Binaenaleyh Almanların isimleri den aynlınca Afrikada kalan ilk lamakla vakit geiçrmekte olan dost
olan (Allmand), (German) ve (Oe_ I cetlerimizdi. Bunlar asıl kendi cet· larım ve tay falanım keyfiyetten ha· 
uç) isimleri kamilen !\lançuların 1leri Ye A\•usturalyanm en vahşi in. berdar ettim. 
Daçı~lardan ibaret bulunuyor. sanlan ·ra · l\Ian~alardan neleri Ertesi günü şafakla beraber Ovam 

Yani biz (Deuç : Doyç) !arın ve te\'arüs etmi~ler, neleri unutmuş· bo reisinin yanımıza verdiği üç yer-
Almandların ilk cedlerimiz sırasile tardı? li kılavuzla beraber cenuba dôb'TU 

~· işte kader başına bir iş çıkıı.r_ 
tdi. Tam odadan çıkarken u
. tan elinde şamdanla ynkla§an 

liııi görür gibi oldu. Derhal bir 
~aı-a. sinerek nefe~ almadan bek

. l3u gelen başmabeyinci Kiyas-

- Tafin, karyolada biri mi var? ( Denmı var) A\'ustralyacla (Karamunga) lar, Aralarında hfıla müşterek bağlar hareket ettik. 
-------·--------------.-------------------- Bizim zenci tayfa Buha hastalan· 

Ş:~ ~iı-a.z daha ilerledi. Allah kah _ 

d
a· lıı. Mumların ışığı Afroditinin 

~1ana ~ b' ··1 ıgı yere vurmue ve ır go _ 
fa.• it 

Oridorun üzerine çizilmişti. Ki-•til 
•ıı hafif bir çığlık kopararak dur-
. F'akat artık terMdild edecek 

'" Vey knlmmaıştı. Vakit geçirile-
~~ , ~di. Bu çığlık sarayda akisler 
rı' 1 lltnıştı. Şimdi herkes toplanacak. 

>il. ~froditi bir dakikada verdiği bir 

e 1-< rıa yerinden fırladı, ve herifn 
"lill" Une bir hançer sapladı. Bizans-
ta • 

'\ !"ay nazın korkunç bir harlın-
~ la Yuvarlandı. 

w 
f ~~l'Oditi koşarak Tafinin odasına 

<~·1 \'c vaziyeti kısaca izah etti. 
~ de telıiş içindeydiler. Çiinkü 
'i l'da derin bir uğultu başlnmış, 
t~O~larda koşuşmalar olmuştu. 

1' 
! 

•( 

~ bı katil de biraz sonra arana
(( \'e sarayda görülen tavaşl kı

"tindeki Afroditi yakayı ele ve. 
eku. 

"~ç~ağa imkan yoktu. Muhak _ 
\J Itı saray sarılmıştı. Tehlike 

111
2! Afroditi için değil, 'I'afln i

l el~ şiddetle variddi. Bir çaro 
lltaıc llı.zımdı. 

>ı(.\rl'odiU oradaki suyla yiizUnü 
~dı \re Tnfinin r;aljkın vnzlyeti 
Isında tereddild glistermcksl -
ç~l'tlçıplnk soyundu ve knryola
~i. Saçlannı dafıttı. 

Mla<i JŞ 
_.__ .. - -·----·-

VA, IT.1151 iLE 
Z.ENGİW 

t>Ul 
(S ARı l(OtJTE5 
'ı .S.qRA'11N Dl:I 

BlJ-.lü1ı< 
8iR 

·~ ç,~,..,,~ 
oı_ 

j S ARı ll'ON. 
TE~ 

.fATOSUNP.ı\ 
Su voı.ı..11 . 

Q, 
T.tıMıl!A"l ı 

BA~l.l\Oı 

$EMİR Ml.İHHJt>iS 1 WIİ-? 
o ""'V Su Vollı:\ RIMI 'YAl>TI ' 
8Al<INIZ k'O-J"l'ES •• BE:"' "'" 
'VA11MDA .Şl\ME~U '"~aft.~~~~ 
l~tfR 'IAP'TtM 
S:A iCAT 8v ADA· 
Mı A5l Q ..-ıEM· A,,,, ... """"' 
NUN fDfMf 

O ı IVI _L,41iiıi:ııi~"'· 

mış olmasına rağmen hiç ho,.lanma 
dığı w hiç emniyet etmediği Ovam· 
boları:ı. "yanında kalmayı katiyen ar 
zu etmediği için hasta hasta bizimle 
ebraber yola çıktı . 

O\•ambo reisinin söylediği Bantu· 
lar cenup istikametinde bir gün. 
lük bir mesafede oturuyorlardı. 
Yalnız Bantulann bulundu!:ru saha· 
ya geçmek için mukaddes yılanla: 
bulunan ve son derece tehlikeli ol· 
duğunu söyledikleri bir ormandan 
geçmek mecburiyetindeydik. 

Bu yılanlar ormanına öğleden bfr 
saat sonra girdik. Orman çok sık 
bir orman olduğu için gayet serin· 
di. 

Fakat vaktin gündüz olmasına 

ra6rmen her birimiz dallan birer me
şale gibi yaktık, ormandan öyle 
geçtik. 

Zira gayet uzun ve iri yılanlar a
gaçlardan aşağıya sarkmaktaydılar. 
En büyük tehlike bunlann an51zın 
ağaçlardan üzerimize atlamalarıydı. 
.i\leşaleler gibi yaktığımız çıra ne
vinden a~aç dallarını clill}izde taşı· 
mak suretilc yılanların havadan an 
smn üzerimize atlamalarına mani 
oluyorduk. 

Filhakika yılanlar ateşten korka. 
r.ık geçtiğimiz yerde, biraz evYel 
geçti~imiz ağaç dallarından farksız 

bir halde sarkıp dururken, birden· 
bire kı\'l'ılıp kaçıyorlardı. 

(Dcrnmı \'ar) 
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KAPLRN 
- 11 

- Mavi Kurt'a harb açacağım! diye bnğırı-

3rordu. Benim dağın cenubundakl bir köyü yağma 
etmlo! Sulhle geçinelim diye şimdiye kadar gözU- ,. 
mU yumdum, ama artık tahammülüm kalmadı! 
Harb açacağmı ve gidip kendi kılıcımla kellesini 
uçuracağım herifin! 

Kitablarla dolu olan, boylamasına uzun oda
daydılar. Bu odada oymalı bUyük bir tahta karyo
la ile bir de bUyUk bir tahta sandık vardı. 

Kaplan kalktı, bu sandığı açtı, içinden bir kı
lıç çıkardı ve fiddeUe kılıcın kınını sıyırdı. Hali öy
le deği§ml§, yUzllnde öyle bUyUk bir hiddet vardı 
ki Molllye 88.Jlk.i karşısında hiç görmediği bir adam 
varmış gibi geldi. 

Ne söyllyeceğinl ,atıırmıııtı, yalnız: 
- Demin mektebler açmaktan bahsediyordun, 

diye kekeledi. 
Kaplan, kılıcını kavrıyarak: 

- Ben bununla, dünyadaki bUtun kitablerdan 
daha çok aey öğretirim onlara! diye bağırdı. Son
ra çıkıp gitti. 

Ağır kapı arkasından boğuk bir gUrültU ile 
kapandı. 

.Molli kocuının yUzUndeki o korkunç halden, 
şiddotli ve zalim aözlerinden duyduğu deh11et için
de JJZUn bir an hareketsiz kaldı. 

~lr delilik saatine gelip, hiç düşünmeden ev
lendiği bu adam neydi böyle? 

Kalenin içinde gUrliltü, kıyamet kopuyor. baş. 
tan başa çılgın bir hava esiyordu. Avlular adam al. 
mıyordu. Bunlar iriyarı, adeta vahşi adamlardı. 
Ayni zamanda, örslerde demir döğen vurulan çe
kiç sesleri, silah §akırtıları, ntlarm kişnemesi du
yuıuvordu. 

Kaplan: 

- Odalarınızdan dışan c;ıkmayın, diye emir 
vermişti. 

Molli, evvel! bu emre muti davranarak, oda
sında kalmıştı. Avlulardaki ha.zırlıklan pencere. 
den seyrediyordu. 

İhtiyar Kaplan da, bu fevkalAde giln mUnase. 
betile, her zamanki uykulu halinden uyanml§, o da 
emirler veriyor, tenblhlerde bulunuyordu. Fakat 
ne yazık ki sesi pek zaytflamt§tı artık! 

- Kadm yelpazesini nasıl kullanırsa. siz de .. 
dUımanm geri kaçmasından lSyle islüade etmesln.f 
bilmelislnfz! Evvela dU§Dlanı tahrik edin, Uzerini
:ı:e gelsin ve sUrükleyin, tl sizin htıcuma geçmen.iz 
için en ınUsait olan yere kadar. 

- Anlıyoruz, ya~h Kaplan, anlıyoruz efendi
miz! diye bağrışıyorlardı. 

Bu esnada genç Kaplıın kUtUphanesinde, ma
sumın Uzerlne haritalar yaymış, dağın geçitlerL 
nl ve etraftaki araziyi gözden geçirerek taarruz 
pllnmı hazırlıyordu. 

Molli parmaklarının ucuna basa basa odaya 
glrdl ve koca.smı böyle meşgul bir lnında birdenbL 
re bastırdı. 

le: 

du. 

Kaplan başmr kaldırdı baktı ve sakin bir ses-

- Bir aya kadar §urada olacağım, dedi ... 
Parmağt ile haritada bir noktayı gösteriyor-

- ... Mavi Kurt'un kalesinde. 
O zaman genç kadın: 
- E ben nerede olacağım? diye sordu. 
- Ne demek istiyorsun? 
- Yani, bir aya kadar ben nerede olacağım 

Çeviren: VAHDET GOL TEKiN 

diye soruyorum. 
Kocası, hayretle. 
- Sen mi? E, şimdi neredeysen yine orada, 

dedi. Burada, bizim evde oturup beni bekliyecek
sin. 

- Hayır, dedi Molli. Aldanıyor11un. Sen gel. 
dlğin zaman beni burada bulamıyacaksın. 

Sonra koşa koşa fırladı, oduına gitti ve kendi. 
sini yatağına atıp ağlamaya batıladı. 

Biraz sonra kocası onun odasına geldi. 
- Söyle. Molll, diyordu. Neye sen bir ay 

sonra burada olmıyacakmışsm b11keynn? Anlamı
yorum ne demek istiyorsun. 

Karısı cevab vermedi. Çocukken, istediğini 

yapmadıklnn zaman somurttuğu gibi somurtmuş, 

hareketsiz duruyordu. Bu da kocasınt sevdiğinden 
ve kendisini bırakıp gitmeye nasıl razı olduğunu 

anlamadığından ileri geliyordu. 
- Molll, duvmuyor musun ~nl? 
Kalktı, yatağın üzerine oturdu. Soğuk bir 

tarzda: 
- Benim dediğimde anlaısılmıyacak bir ıey 

yok, dedi. Fakat söyliyeyim yine: senin bu kadar 
ehemmiyet vererek hazırladığın bu harb man81!ız. 

Bu sözler uzun bir kavgaya baıılamalanna se
beb odlu. 

Onlar fçerdc mUnakaşa ve kavga ederlerken 
dışarda herkes hazırlanmı§ bekliyordu. 

Molll odadan dıı~arı çıkmıyor, Kaplan bir çıkı- · 
yor. bir tekrar geliyordu. Her gelişinde de daha 
fazla öfkeli, daha fazla teltışlı görUnUyordu. 

Dışarda adamlar aralarında fısıldaşmağa baş. 
ladı. Atlar yerleri eşiyordu. İhtiyar Kaplan bek_ 

liye bekllye bıkmış, tekrar afyon içmeye gitm4ti. 
Molli dakikalarca odasında yalnız kaldı, koca

sı da çalışma odaaında, ma.sasının ba1mda, batıt 

ellerinin arasında tek başına. 
Niyetinden vazgeçmeıni§ti, fakat daha hllA öa 

yola çıkmış değildi. Her dakika ha §imdi hareket 
emri verecek diye bekliyorlardı. Atının eğeri w
rulmuşdu, kendisi de ünüormasrnı giymi.eti. 

Üç gün böyle geçti. 
Sadece Mailinin hemen hemen düşüncesiz bir 

~ıskaıı_çlı_!c fupndan çık~n kavga P.UyUmil§, dev n, 
bi bir §ey halini alınıştı. Ne karısı vazgeçiyordu, 
dediğinden, ne kocası. 

Molli, gayet kat'i olarak söylemişti: 
Kaplan harbe girişirse babasının evine döne. 

cek, bir daha da gelmiyecekti. 
Kaplan da, buna mukabil, bUtün kapılan ka

pa~acağını ve onu kalede esir halinde bulundura
cağını söylemişti. 

Molli buna cevab vermiş: 
- Bunu yaparsan ben de senden ömrümün 

sonuna kadar nefret ederim, demişti. Belki vücu
dum burada olur, fakat beni bir daha bulamamak 
üzere kaybedersin. 

- Neye? diye sormuııtu koca.aı. 

- Çilnkü harbedersen öyle büyük bir ahmak. 
lık, öyle büyük bir vahşet yapmıı olacaksın ki, se
ni dilnyada hiçbir kadm sevemez; senin gibi cahi
lin biri olursa, o başka! 

Molli bunları söylerken laktrdılarmm nereye 
varacağını hiç hesab etmemişti. 

Onun Uzerine Kaplan: 
- Cahil değilim ben! diye bağınnıştı. 

(Devamı var) 

-4- Çeviren: Fethi KARDEŞ 

A~·ni zamanda· Iaboratu\'arı, ~töl· J davimi olduğun derhal anlaşılıyor. I bu}· ~iye bir tipleri ~rdı~, si11~1 

yeyı ve berber salonuna benzıyen Zab't ..:~-ı . . . ilk' lt askerlıktcn kurtulacagım dıye ç 
. b. d . d'I A cak h ı son 1..-wıueyı, sesmı y se · k 1 akl k '--- . 1 garıp ır o aya gır ı er. n a. ed t t b'i k' .. 1 a m a tıp ı ona ~ızıyorsun 

k.k hl.k ı· k" ki d ld x... m en, gaye a 1 \'e sa ın soy e-
ı aten te ı e ı ope er e o Ut;" . • . . . d · 5 'fel 1 b'tk' t-"•ar 'b' · .k. k G d 

1 
nıştı. Stıfel hıddetten zıya c hay· tı , mat o muş ve ı ın, ICN 

gı ı sessız ı ı ·ocaman ronen a 1 . k'ld' k b' d" .. 1 ğ "kt" z b't ıarı· 
k

.. v• • 

1 
. k kl d 

1 
-ete ır ı ı ve anca ıran uşune .• <0 tu a ço u. a ı onun saç 

opegı venı ge enı o · a ı ar son· . . . . ~-"a~ 

k
.' - . . ' ·ek ıtırazta bulunmağı ıhtıyatlı sa· m alnına tarayarak fazlasını 1llöJ' 

ra sa ın, hır koşeye yattılar. k ğ k lkt ı k t' ;ara aya a a · ı: a es ı. 
Zabit Sti fele emretti: 

- s~ k<..:tur,ra ~·tur. 
- Fakat... 

Ş..rnit onun sözünü kesti: 

Stifel yüzünün makyajını ya. _ Çeneni yorma Stifel. Mazini 
parken Şmit anlattı: ~iliyorum. Gayri müsellaha ayni· 

- Seni iyice tanıdığımı ,.e def 

beni memnun etmezsen bunun san3 
pahalıya mal olacağım bilmeni is· 

terim Stifel. Söyliyeceğim bundatl 

- Yüzünün sapsan olması lazım im değil mi? E~er bu işte muvaf· ibaret. 
tyi gıda alamadın \'e aylarca biı ·ak olursan !'eni adamakıllı muaye· Şimdi aynada kendine bak. Nası\ 
mahzende kapalı kaldın. Aslen Pa· ne için sıhhiye komi!;yonuna gönder oldu? 
risli::.in. 2S ag~ustos 1914 de Alman. mekten vazgeçerim, hu ı:ıayede sen 

Stı.fel saı:.kın ,.e he'-·ecanh olJ1'11" !ar Liye~ önünde sanılırken müfre de sıhhatte görünmek endişesinde,., • ~ J 

ze!erin Beleg1iz istikametinde bir kurtularak kamını doyurmaktan }'iP sakin de bulunsaydı, gene arı· 
mane\Ta yürüyüşü yapıyordu. üs· korkmazsın; yoksa perhizden öle. cak memnun olduğunu söyliyebi\İf' 
tünüzcle ancak tahtadan talim kur- c· . Fransızların ~·ağmurdan kur di. 
şuı:la. ı vardı. Hakiki tüfek ateşile tutmak için kendisini suya atan Gri· 
karşılandınız. Mülaziminiz yaralan ------------------------
dı. St>.n de Sen Korenten istikame· 
tinde kaçtın. Anlaşıldı mı? 

- l\lerak etmeyin efendim. Ben 
bu civarı cebimin içi gibi bilirim. 
Fransızlara anlatacağım masalı ha. 
zırladım. 

. - Pekalfı. O i alde yalnız kılığın· 
dan bahsedelim. lşte sana çok bü· 
yük gelen bir i~i elbisesi. Ceketi
nin kollarile pantalon paçalarını dı· 
şarıya kıvırırsın. Devriyelerimizden 

kurtulmak için bütün kaçak Fran

sızların yaptığt gibi belini büküp 

ayağını sürüyerek kendine ihtiyar 

süsü vermeğe çalışırsın. 
rııı....,. .... l 1 

Stifeli tanımamaları için evvela _ Nezleyi nerede yakaladım diye düşünmek neye yarar, aldrjıl' 
burnunun şeklini d~tir im. Bu yere geri gllllliıek bbltaı!Q:.üii,.16! 
nun için burnunu biraz geni~letmt'h " -kafi. Şu küçük boruyu burnunda 

tasımağa alışman 18.zrm. Al baka 

rım. Oldu. Şimdi burnundan nefe~ 

al •. Sümkür. Güzel, bravo! 

Kıyafet değiştirdiğinin göze çarp 

ması maksadile $ana bir de sakal 

takacağım. Nazarı dikkati celbet· 

mek için bundan daha güzelini bula 

mayız. Hem bu, senin Sİ\Ti çeneni 

örter. 

Meslekten bir polis seni bu vazi

yette yamyassı kulaklarından tanır 

ama sen ancak amatörlerle karşıla· 

B<!Caksın. Gözlerinin rengini tabii 

deği~tiremem; fakat !'en onlann L 

fade ini değistirmeğe ve bilhassa 

muhataplarının yüzlerine bakmağa 

çalış. Aman gözlerine dikkat Stifel, 

~özlerinden senin bir hapishane mü 

\ 

l'cni malıkı"tm - Bir haftadır a çtrnı. Hiç olmazsa karnımı doyurır 
rum diye ehemmiyetsiz bir suç işle )'İP kendimi hapse attırdım. 

Eski mahkumlar - Biz burada açlık gret'i yapıyoruz, eğer ağzırW 
bir lokma ebnck atarsa1ı kendini ölmüş bil. 

- I tal yan karikatürü -

........................................................................................................ mnRE•-.. •=•ı ..... aa_. ... a .... P':.~ 
Nihat mesleğinden memnundu. Olduk. rınm ılık kucağını anlatırken birdenb1 

1 
ça iyi kazanıyor, işleri günden güne iyi - s AL o .. c u K LA R 1 yazın yakıcı sıcaklarını dü~ünüyor. ~ıı. Jeşiyor ve artıyordu. lyi bir tahsil gör_ AA A ç dolabını evin neresine koyacaklarını ız' 
milş, bahtiyar bir ev hayatına mü~tak ve / W' \ ha başlıyordu. 
mütehassir olarak yaşamış bir genç olan nd' 
N1hadın. kibar bir aile muhitinde, hassas H A 8 E R ' 1 N A Ş K V E H 1 S R Q M A N 1 11 Behire de Nihadı neşeli ayni zarn3 • düşünceli bir tavırla dinliyor, nişanl1dsı. 
ve ince ruhlu bir anne elinde büyümüs -
olan Behire gibi bir kızdan hoslanmaması Nakleden ·. M u z A F F E R E s E N sının sözünü kesmiyor, fakat cevaP titl 

• \'ermiyor; o bu sırada Nihatla Nccde 1 imklnsızd ı. ..,ıı· 
konuşmalarını karşılastmnakla meŞ&-si 

Nişanlısının gözükeceği kapıyı gözet - Iaşla yerinden kalktı, genç kıza doğru mağa azmettim. Eğer ümitlerim tahak · rahat edemiyeceğimizi bildiğim ,.e saa- ciür. Düşüncesinin bir tarafında ni~anll 
leıpekte olan Nihat bir taraftan etrafına '-'Ürüdü. Gelirken bir çiçekçiden aldı~t bir kuk eder de planım birinci gelirse hem e. detin rahattan doğduğuna inandığım için 

J ı> var. öbür tarafında da Necdet... 
bakıyordu. Birkaç masa ilerde bir grup demet laleyi genç kıza sundu. Nihat çi · lime epeyce bir para geçece~..::. hem de iyi seni yepyeni bir e\·de yaşatmağa ka· ar e· 
arasında ~k güzel bir kadın oturuyordu. çekler arasında müte\-azı duruşu ve bir bir şöhret kazanmış olacağım. O vakıl v~rdim. E~cr tahmin ettiğim gibi müsa. Be'ıirenin dimağı. belki de hiç ist~rı· 
Biraz evvel Nisuvazdaki bütün kadınlar \'azo içersinde çok uzun dayam~ı yüzün _ seninle daha mesut, daha müreffeh bi: bakayı kazanırsam c!im~ "'~;ec~k pa':'ayı diği halde, iki erkeği tahlil ediyor. bı 
arasında yalnız bu san saçlı güzel kadın den ıaıeri çok severdi. yuva kurmak imkanını bu'muş olacağız. tamamile bu işe ha:;redeccfm. Yuvamı· birine çok zıt olan karakterlerini mı.ıı-ı· 
Nihadın bir parça nazan dikkatini cel . Genç mimar niB'!nlısını görür görmez Genç J:ıç Ç!lk tatlı bir bakış!:ı Nihada zın içi de dışı gibi çok moricm olacak. ) ese ediyordu. 
betmişti. O vakıt Nihat kendi kendine: ılk sözü: bakarak: insanı rahat ettiren. , ·akit kazandıran hiç cıolıl Be'1ire kafa:.ının bu düşüncelerle 

1 
•• 

"lşte buradaki kadınların en güzeli .. Fa- - E sevgilim. anlat bakalım ne oldu. - Sahi mi söyiüyorsun se,-gilim? dedi. bir me:leni kc;fi bu yu,·ada ihmal etmi kk tle tı 
olduğ.ınım farl:ır .:a d..:J:rildir. Di ·a "ıl' 

kat bu da Behirenin eline su dökmiye bile Seni gö.miyeli yirmi dört saat oldu. Bu 1Hikbale dair bütün düşüncelerinde bana ycceğim. ~:ı-ılı ını dınleJiğ'ni sanıyor, ra:,at f'\l"·r 
layık değil,. diye dü~ünmüştü. ;~;;.at göz. müddet içersinde ne işler yaptın? da yer \'eriyorsun demek! Nihat bunları söyledikç~ Jıararetlcııı. nun derinlil:lc:in"e dl>ln~an bir ruzga., 
!erini yine bu masaya çevirdi. Şimdi gü· Genç kız mimarın sualini aynı soru ile - B~hire .. Bun:l:n süphe etmeğe h"k· ,.or. ,-u,·aııın ı·ç~,.id'1deki hütün e~\.'a'.'I • A , •• 1 d ~J:. .ıt ıer1't 

• .... J J - ''a". ı"''.l rü•'1u" ona .... ı 1a ın <:UZ ~r .11 ıtl kadın önündeki tabağa aldığı bir pa:;. kar§ı'adı: kın yok .. Her da::ilm .t.:a:amda bir tek birer birer tarif ederken r,ö::'e· i sevi.,..c1e r.ıa leli dü,. 'incele·e dald•ğt""J, r6'derin'
1
, 

t3yı kesip yemekle m~şguldü. :\ihat ka- - Ya sen ne .vaptın Nihat? fikir dola"ı.,·or. 1 ti::tolde ku::acali mız pa ·tn.·ordu. Nihat ayni ha~aretle mııtrak t ıy ğ · ~ dsir 0 
:1 o ta~:ı. opra ,a. yem: e ve ıçme6! 1 dının kımıldayan çe:ıelerine, gerilen ada. - Renim anlatacak hiçbir şeyim ,·ok... yuva ... Hergün bu ytJtaya dair h::!33plar. te:tibatım,elektrik cn:-;tallaı;iyonunu. ma· fl\b' 

lelerine, ovna\.'an "·-···ıkaklarına baktı .. ı::,.n - duğunu fı~ıldıyor. Nihat bütün is ı 
J - .;JV sevgilim. son 2 ı saatim. her 2 ı -.a~ at gi· la meşgulüm .. Seninle e\'lendikten sonra zotla işliyecek kaloriferi anlatıyordu. Bii · bgğ· 

ra dudakları üznn'nde hafı'( bı'r te"""""u"m d . . 1 k ta~avvurlarını Behire ile evlenmeğe "' "'"__,., bi hummalı bir çalı5ma içer.sinde aha rahat yaşayabilmek içın daha çok hassa bu kalorifer bır şaheser o aca tı. tf 
ICZİndi W Jııendi k~ndine yavaşça: geçti. Bilha~sa Siva • Erzurum dcmiryo- kazanmak imk!nlarını arıyorum. Bera· tsviçre köşklerinin planlarında görülen lamıştır. Burası do~ru .. Fakat bu tas!l. 

- ~ llJ, dlıcl, mdmlar yemek lu üzerinde yapılacak istasyon projeleri her yaşıyacağımız evin pl~m üzerinde kaloriferlerden biri ... Tertemiz. işletmesi vurlarda ruh,a hitap eden, benliği be51'' 
yerken ne kadar çirkinleşiyorlar. hazırlamakla meşgulüm. Bu ;, beni çok hergiln tam bir saat düşünüyorum. Bir kolay, fiyatı ucuz bir kalorifer,. Nihat yen ne var, hemen hiçbir şey!.. 

Behire içeriye girdiği vakıt Nihat te _ yor:uyor ama bir k~e müsabakayı kazan. apartıman dairesinde ve bir kira evinde bir kelime tufanı içerisinde kışın yuvala. (Devamı var) 
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Sinema makinistinin aşkı 

An ıı a ·m lmperatorile 
lmperatoriçesi 

Peri masallarındaki gibi 
Büyük bir aşk hikayesinden sonra evlenmişlerdi Yazan: Mih. Rozenfeld Çeviren : Ferah Gerruh 

lmperator, asalet meselelerinden çıkan bütün 
Onun kadınlar arasında büyük Çünkü tramvayın önündeki bir hiyetini anlayan büyük bir insan 

bir şöhreti vardı: Çünkü o, hem kamyon yolunu ağırlatmış, tram· edasiyle gözlerini kırparak:' 
fedakar bir tayyareci, hem cesur vayın normal seyrine mani olmu~· - Şimdi, geliyor, dedi. 

manileri yendi. Şimoi dünyanın en mesut 
çiftlerinden biri bu hükümdarlardır 

bir bahriyeli, hem de meşhur bir tu. Vatman hiç durmadan ayağile Bu müjdeden fevkalade sevi. 
kutup seyyahı idi. çana basıyordu. nen Viktor, çocuğa, çıkarıp on 

Viktor Boçkarov yalan söyle. Denilebilir ki, tramvay ne gidi· kapik 'vermek istedi. Fakat, çocu-
miyordu. O, büyük sinemalard:ın yor, ne duruyor, adeta kayıyordu. ğun ahlakını bozabileceğini naza· 

Arın-:. . 1 hükümdarların•n birinin makinisti idi. Delikanlı, bir Kız da inmiyor, sahanlıkta dur- n itibara alarak parayı vermekten 
Fı-anıaya yaptıklan ıeyı.hat çok senedenberi bu enteresan ma- makta devam ediyordu. Tramvay sarfınazar etti: bunun yerine bir 
rnünaıebetiyle bütün dünya kinistlik hayatında neler görme • durağına yaklaşıldığı için, halk cıgara verdi. 
lnatbuatı kendileriyle metl'ul ~ mişti ! Sabahtan akşama kadar si- inmekte acele ediyordu. Aradan üç dakika geçmeden, 
0lrnaJctadır Yazılan ya.:ıılar ara· nema perdesinden hiç ayrılmıyan Fakat kızın tam arkasında Vik. genç kız apartımanın kapısında 
1 '1lda imparator ve imparatori. gözleri; ovalar, dağlar or - tor Boçkarov durduğu için, in· göründü. Gözlerini biribirioe di-
Senin evlenmelerine ait bir ma- mantar, sahralar, buzlar, denizler, meğe imkan bulamıyordu. Halk ken iki genç, uzun müddet, bir tek 
le.leyi fevkalade enteresan bu- harikulade uçuşlar, envaı türlü Boçkarovu arkadan yumruklu· kelime söylemeksizin sadece ba.. 
1-rak terciime ediyoruz: · j sergüzeştler seyretmişti. O hafta yor, kadınlar çimdik atıyorlar, fa· kıştılar. Nihayet, ilk söze başla· 

~~nnam imparatoriçesi S. M.Nam • i içinde denizcilerin hayatına ait kat o aldırmıyordu. yan genç kız oldu: 
~ .ı.ıong'un parlak sergüzeşti bü· >. bir film gösterilmişse, Viktor Nihayet tramvay kat'i olarak - Tezkereyi bana gönderen siz 
l tU genç kızların tahayyül ettiği j-~ Boçkarov, hiç farkına varmadan durduktan ve kız tramvaydan at· miydiniz? diye sordu. 

bJ.ü~eştlerden biridir. S. M. Bao , ,.~ denizcilerinb ~estlerini,1 ko~bu_ş':"k~ ladıktanhsonkra V~ktor da aşağı at· - Evet, bendim .• 
, nın en eski ve en ıihirli impa- ' :11 tarzlarını enımser, on ar gı ı ı ı ladr ve er es içın yol açıldı. Genç kız, iki adım gerileyerek, 

~o:~~klarmdan birini tacını giy· .'' j yana sallanarak yürür, kendi ku· Viktor, yere atlar atlamaz ani öfkeyle: 
~ dıgı genç Mariette Nguyen .. ~,ı lübesine "kamara,, derneğe başlar bir ürkekliğe kapıldı .. Adeta ita. - Ne saçma bir hareket, diye-
t Oanhu Pariste Ponthieu soka.. f dı. atli bir koyun gibi adım adım kızı söylendi. Ben de, latife olsun diye 
li'lldaki Kuşlar manastırında pan· • j Gelecek hafta film değişir de. takip ediyor, fakat yaklaşıp ta bir tanıdıklardan birinin bunu yazdı-
t:0ncrken acaba bu ıergüze;?ti ğişmcz, Boçkarov da değişirdi .. kelime söyleyemiyordu. ğmı s.anmrştrm. Aksi takdirde so· 
:ıı >'asında görüyor muydu? Bu az Artık bu defa randevusuna bir Bu hal, genç, kız, ara sokaklar- kağa çıkmazdım. 

llhtemeldir. ' bahriyeli olarak değil, - film tay- dan birine saparak apartımanlar- Viktor, adeta yalvarır gibi bir 
li l{'llşlar manastırının başrahibe. yareciliğe ait olduğuna göre, • fr dan birisinin kapısından kaybo. sesle: 
~ 0 genç pansiyonerinin çok genç pik bir pilot olarak giderdi. luncıya kadar devam etti. - Beni affediniz diye inledi. 
~!tnda böyle rüyaların peşinde Boçkarov, her gün, sabahtan Viktor ancak son dakikada ken· Yemin ederim ki ben hiç te küs. 
r lala bildiğini tahmin etseydi akşama kadar ekranda dünyanın dini toplayabildi. O da apartıman· tah değilim .. Bir dakika beni din-
Uphesiz endişeye düşerdi. en kudretli, en büyük aşklarım dan içeri daldr. Ve genç 'kızın lemtk lütfunda bulununuz! .. 
~aş rahibe bize: seyrederdi. Her gün, yeni bir '>i- gir<liği apartımanın ikinci kat pen Genç kız, öfkesini elden bırak-

~ - Bu çok dindar bir genç kız- nema kahramanının hüviyetine bü cerelerinin nazır olduğu sokakta mıyarak delikanlının yanına yak· 
~:dedi, katolik dininin emirlerine rünen Boçkarov, hakiki bir aşkı, dolaşıyor, zaman zaman başını laştr .. Viktor, söz fasılasında isti. 
;'< riayetkardr. Biz onda hakika- sabırsızlıkla beklerdi. kaldırıp ışıklı pencerelere bakıyor fade eder de kaçar diye, hiç ara-
rtı ~arikulade, zengin ve muhte· Nihayet bu aşkı, günün birin· du. lıksız mütemadiyen konuştu. 
b~ı~lcrin inkişafını görürdük. de tramvayda buldu. Delikanlı bir iki saat kadar bek Genç kızm öfkesi geçerek kah· 

t~ lllpline çok bağlı olduğu h.ıl. Bir gün tramvayda giderken, !ediği haldegenç kız ne pencere. kaha ile gülmeğe başlayıncaya ka-
~ ~:kasındaki tetkik ve mütalea tramvayın ön .sahanlığında, ince, lerde göründü, ne de sokağa çık· dar sözüne devam etti. 
chilıyeti ve ruhundaki istiklal zarif bir kız gördü. tı. O zaman delikanlı, bu gibi va· Nihayet genç kız: 
b tlcscriya muallimlerini hayrette Derhal bu kıza can ve gönül • ziyetlerde yapılması adet olan son - Kafi! diyerek onun sorunu 
"';~rdı. den aşık oldu. O ana kadar haya· çareye baş vurduı Genç kıza bir kesti. Anladığıma nazaran be· 
~ apyalnrz dı§arı çıkıp dolaşmi· !inde, şuurunda yaşayan, perdede tezkere yazarak küçük bir çocuk- nimle tanışmak istiyorsunuz? Pek 

~İlı ~er vitrinin önünde durarak, ı Annam imparatoriçesi Bao Dai seyrettiği bütün kadın kahraman- la gönderdi. Tezkerede şunları iyi öyle ise .. 1natçılrğınrr, seba. 
°' lltnde elbise modellerini tasar- i . . !ar kayboldu. yazmıştı: tınız hoşuma gitti. İsmim Lcna ... 
~ ~Yt severdi. Koşinşinli büyük Filhakika Marıtte ımparatorluk ti. İmparatoriçe Koşinşinin ço'k Boçkarov, önündeki yolcuları "Bilmediğim güzel kız!.. Bu Bunları söyledikten sonra eli· 
~t tenginin bu kızı, bir impara - kanını taşımıyordu. Gerçi hiç bir yüksek burjuvasına mensup bir ite kaka kızın yanına kadar sokul. tezkereme hiç hayret etmeyiniz . 1. ni uzattı, kızın bu ani değiıiıin. 
~c~~n .kalbini nasıl oldu da fethe. kanun bir An~am imparatorunun ailcdense de asil değildi. tlu. Fakat tam bu sırada kız, tram Siz benim çok hoşuma gidiyorsu. den cesaretlenen Viktor, ona bir 
a1~ildı?. bir halk km ile evlenmesini men- Maritte Annamlı da değildi. vaydan inmeğe davrandı. Bir aya- nuz. Lütfen aşağı ininiz de tanı· gezinti teklif etti. 

L\!PARA TORUN YILDI- etmiyordu. Fakat imparatorların Annam milleti ise kendi mecnsi ğını tramvayın basamağına bastı. şalım .• ,, Lena: 
:n· RIM DARBESi prenseslerden başka kimse ile even asıllarına kıskançlıkla bağlıydı. Esasen tramvay da durmak üzere Tezkereyi gtüren çocuk ça· ı - Olur, fakat ancak on dakika, 

lıııdır .gün, bir resmi kabul esna • memeleri adet hü!.müne girmiş· (Devamı 10 uncuda) idi. buk geri döndü. Meselenin ma- (Devamı var) 
~~ımparatora bir çok Annamh ~~~~~~~~--~~~--~~~-~~-~~-----------------~------~~~'!-----------~~-~~-~------~~--~----~----------------------~-

iııı lar takdim olundu. Bu ka· 
~t~r (Allahrn)' oğlu) önünde 
~tol:t reveranslarla iğilmek ve 
~0lcot formülleri mucibince im. 
leli toru selamlamak iç.in istical 
t°rlardı. 

\ tıı.parator bu kadınlara hiç e· 
it ~i:Vct vermiyor, hatta yüzleri 
trıb·le bakmıyordu. Gözleri bir-
1 ıre reverans yapmak üzere 

1t·:ıı.an genç bir kadının üzerin
b lırdu, Allahın oğlu, baıkaları. 

'tıı lkrnıya bile lüzum görmez· 
~'kendisine takdim edilen mat
~ tlJer.den birine neden gözle
~5evırmiye tenezzül etmiıti?. 

i: linku latif bir sesin Fransız. 

• ~ 1'.1ajestenize tazimlerimi tak 
h, 'derim, dediğini duymuştu. 
<ltr 

l\ı genç kadın nasıl oluyor da 
llıp!ckilde an'aneleri buıuyordu .. 
() ~rator ona sualler sordu. 
t da, öteki kadınların hayretli 
• kıkın bakışları önünde Kuı-
~,r~anastırında tahsil ettiğini ve 

lıt 
'" c geçen saatlerin unutul -
't ll.a irnkan olma.dığını anlattı. 
"" ~enç Maritte Nguyen Hoan· 
tto 11taklaşır uzaklaşmaz impa. 
~ Yakınlarından birinin söy
·~llı.i e nazaran _ onunla niçin ev. 

h., Yeyim? dedi. 
<l\it" 
c Un bu sahne on beş dakika 

JV devam etmemişti. 
l iMPARATORiÇELERiN 

t ITRAZLARI 
.,rıı.Parator, bir kaç yakınına ta· 
ti~rlarınr derhal açtı, ve mü~e· 
iç- 11 rüyasının tahakkuk etm-:. 

•n ciddi engellerin mevcut ol 
<t.ııı.u .... d" ,or u. 

PLANŞ 23. H 

Namen dcs Wohnungııin
habcr8) 

l2. ELEKTRİK ZİLİ (zi1, zil 

düğmetıl) 

12. F: la aonnerie electrique 
(le timbre, le bouton de 
la sonncrle) 

12. l : the beli (the beli • but-
ton, the push - button, 
the button) 

12. A: die Klingel (der Klin
gelknopf) 

13. :\füRDi\'t:S BAŞINI 

,\l'DI:SI.ATAN LA~IBA 

a tnan lambası 
b komütatör (düğme, N 
Jiımbayı mu,·akka.t.en ya.. 

kıp ~öndüren tertibat) 
13. F= l'eclairage m. de l'csca-

lier 
a. la lampe de plafond 

(le plafonier) 
b le commutateur m. (l'in

terrupteur; le bouton 
de la minuterie) 

13. t: the staircase light 
a the lamp (the celling 

lamp) 
b the switch 

1:1(' 

ıs. A: die Treppenbeleuch
tung) 
b der Scha.lter 

14. ARABALIK YE SAHAN· 
UK PE!\'CERESt 

U. F: la fen~tre du vestibulı> 
et du palier 

14. t: fhe stairca.se window 
H. A: das Flurfenster 

J :>. EI,BISE ASKISI 
li>. F: le porte v~tement (le 

cintre) 
15. İ: the coat hangcr (for 

beating clothes) 
15. A: der Kleidcrbügel 

16. AYAK SATICl~I 

yar ı;atıcı) 
16. F: le colporteur (le mar· 

chand ambulant) 
16. t: the pedlar 
16. A: der Hausiere 

17. SATICI KUTUSU (tabla, 
işporta) 

17. F': la bolle (l'eventaire m.) 

du colportcur 
17. t: the box of small warcs 
17. A: der Warenkasten (die 

Lade) 

Pllnt 23- 24 
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Annam lmperato· 
rile imparatoriçesi 

(Başlara/ ı 9 uncuda) 
İmparatorun genç yaşta öle:ı 

babasından kalan iki dul impara· 
toriçe, büyük annesiyle, annesi 
bütün bu engelleri S. M. Bao Dai 
nin gözleri önüne koydu. 

Galatasaray Meşhur Fransız artisti 
Ateş 
Galatasar.::~~7:~· ~o=·ı at. F 1 o re 1 yara 1 an d 1 
ında Cemilin kafasından az d:Jı .. K ..., an otomo''ılı· Ben Amar 

bir gol kazanacaktı, kaleci kornerle azaya ugrıy u 

italyada manidar ve 

esrarengiz hadiseler 
~~~.mani oldu. Kornerde netice s!rktnin sahibi Ali Amar kullanıyordu B U arın on beşinde Romada 

siya~i bakımdan manidar ve 
~ .... cııgiz iki ha.dise olmu~tur. 

S. M. Bao Dai, büyük bir sabır, 
büyük bir sükunet, büyük bir mc. 
tanetle imparatoriçelerin fikirl::· 
rini tadil etmiyc çalıştı. Nihayet 
iki genç aşklarmm rüyasını ta
hakkuk ettirmeye muvaffak oldu
lar. İmparatoriçe, (cenubun tatlı 

rayihası) manasına gelen Nam 
Phuong adını aldı. 

Bu sergüzeşt nihayet bir peri 
masalı gibi sona erdi: Evlendiler. 
Müteaddit çocukları doğdu. 

TEK ZEVCELI BiR 
!MPARATOR 

Onların aşktan o kadar temiz 
ve mükemmel bir aıktı ki impara· 
tor, bir kaç kadın alınmasına an 
ane müsaade ettiği halde, bir da
ha evlenmedi. 

Yalnız Annamda imparatoriçe· 
lik tacını giyen ilk %evcenin huku
kundan istifade edemedi. 

Diğer taraftan genç imparatori 
çc hlikilmdarlık aan'atmı ıür'atle 

kavradı. Yeni tebaaları Annamlı
ları sevmesini öğrendi. Ve yorul· 
malc: bilmez bir hararetle, biuat 
yoksullara yardım işlerini geniş· 
Jetti. Hueyc rahibeler getirtti. Bu 
rahibeler, imparatoriçenin hima • 
yeıi altında Annamın her tarafrn· 
da manastırlar tesis ettiler. 

Fakat, fakirler için yaptığı bu 
faaliyet arasında kendisini çocuk· 
ları:n.ın terbiyesine de vakfetti. 

Bütün maharetini muhafaza e· 
derek hem imparatoriçe, hem de 
bebeğinin bütUn ~ıırlanru 

kendi eliyle itliyen bir anne oldu. 

Nn~it Ozcan - Er. 
tuğrul Sadi Tek 
Ort:ık6)· Aile b:ıh

çcslnde bu gece: 
IJA YRE'l' EFE.XDl 

Vodvil 3 perde 

lSTANBUI. HALK 
TlYA'l'ROSU 

ıgün gündUz Üskfidnr 
ıogtarlıa~ında; Gece: 
adıkfly Yelde~trmcnl 

ı.rılc bahpesi nde: 
Jı. fCı\ J3BY ~;c 

, ·urcttin Gençdur ve o.r. 

'ji~~b) '"adaşları 25 Haziran 
[l ">azar akşnnıı Ycni~hir 

:umhuri:ret bahçesinde 
(/ki sü11gü ara.~ında) 

~~~~ Murat Şamil varyetesi.. 

Devrenin son 8 dakikası, hü, ur I 
etmek t~ebbüsünde olan Ate~lilr 
kesmeğe uğraşan Galatasaray mü~ 1 

faasınm faaliyeti arasına rnmı E>rd 
Galatasaray haf hattı, başta Rız· 

olmak üzere Buduıi, şimdiye kada· 
çıkardığı oyunlann en bozuğum 
~ö3terdi. 

Jkinci devre 
İkinci devre Galatasarayın hü· 

cumiyle başlıyor. 2 inci dakikada 
sağdan bir korner kazanıyorlar .. 
Gene netice yok. 

Oyun, daimi surette akim kalan 
Galatasaray hücum teşebbüsleri 

arasında ortalarda cansız bir şe. 

kilde devam edip duruyor. Beşin
ci dakika.da da Ateş kazandığı 

kornerden istifade edemiyor. 
10 uncu dakikada Sarafimin sı

kı bir şütünü Ateş kalecisi kapalı 
zaviyede güzel kurtarıyor. 

Ateşliler biraz açıldılar. Gala· 
tasaray nısıf sahasında yerleşti. 

biİe... Rızanın arkasından istifa.de 
ederek ortadan iniyorlar. Fakat 
18 in pek uzaklarından Galata
saray kalesini isabetsiz şUtlerle 

yoklamalanndan netice almak 
mü§külce .. 

Oyun tamamiyle zevksiz bir 
şekle döküldü. Her iki taraf ta 
vasatın dununda bir oyunla dev
reye .devam ediyorlar. Galatasary 
hücumları artık durdu. Şimdi or
talarda manasız bir didi§me sey. 
rediyoruz. Onun için ben de oyuna 
benziyen bir şey seyredinciye ka
dar kiğı.dı 'katlayıp kalemimi ce
bime soktum. 

• • • 
30 uncu dakikadayız .. Bu daki· 

kaya kadar ortalarda çekişilerek 

devam eden oyı.m birdeobire Ga. 

latasaray kalw öntlnc intikal e
.cliyor. Avut oldu. :Avıit atııını Fa· 
ruk hafif bir vuruıJa Muıaya ver

di. Musanın ayağına takılan top 
solaçığm önüne düşüyor. Sol açık 
hemen içe yolladı. Yerden, aol kö 
şeye bir şilt.. Osman dı~rılara 

çıkmıı .. Geriye plonjon beyhude .. 
Averajda mUhim işler yapacak 
gol, Galatasaray ağtannda .. 

ikinci devre tam mücadeleci ve 
yapm:ık istediğini Galataaaraya 

SAHANLIK • TASLIK • Planş 23 - 24 

Apartman ••hanllO• (merdiven b•••• aralık) 
Fı Le paller d• ı•apartement cıa c:age de •'••• 
call•r) h The Landlng (Th• &talrc•••) Aı Der 
Hausf'ıur das (Treppenhau•) 

(Apartman •ahanhOı ) 
F'ı Le paller ele ı•appartement - L• veatl• 
bul• la Th• Landlng - Tho Hall Aı Hauaf'lur -
Dlele 

1. MERDİVEN 
ı. F: l'escalier m. 
ı. f: the sta.lrcase 
ı. A: dle Treppe (Stiege) 

J. !'RABZAN (korkulnk) 
a kol 
b pannaklık ( dcmlrl) 

%. F: la rampe 
a lıı main couranle 
b le bıılustre (le ba~au, 

le fuscau) 
2. J: the balustradc 

a lhe 'banillter (the hand
rall) 

b the .ralling o r the rail 
%. A: da.s Geliinder (da.il 

Treppengelinder) 
a die Kopflelste 
b der Gilterstab (Ge. 

llindcntab, die Tralje) I' 

"· SATiıL"LIK (araW.) 
S. F: le paticr 
3. f: the lıı.nding 
a .... ~enabsats 

(der oder du Pedeat, Po
dest) 

4.. PASPAS 

4. F: le pa.illasson 
4. J: the door - mat 
4. A: dic Fuematte(der FuB. 

abstrcicher, Abtreter, 
die Matte) 

I>. KORiDOR KAPISI 
(apartman knpun, iki ka· 
natlı kapı) 

a pcn·u 
b kanad 

c •)'111' 

5. F: la porte du corridor 
(la porte de l'apparte 
men t, unc porte l deux 
battaııts (vantaux) 
a le charabranle 
it le battant (le vazı· 

taille) 
c le panneau 

5. t: th4! hall - door (the 
front door; a folding • 

Yaralant.n Florel 
Meşhur Fransız art.bti Floreli, 

bütün lstanbul yakinen tanır. Da.. 
ha geçen sene ~hriı:nize gelerek 

Bu:ılardan biri Papanın IIabe~is· 

tan harbiııc\tnberi ikinci defa. aleni 
olarak tta:yan devleti zimarndarla· 
nnı takdis cıme~idir. 

' · DiKeri de laşi.5tlerin en büyük 
j .\iman dostu olmakla tanınan ltal· 

yan harkıye nazırı kont Cianonun 
~ransız büyük elçiliğinde şerefine 

erilen bir ziyafete icabet etmesi. 
~ir. Üç ay evvel Romanın Fransız 
:içilik binası şiddetli Fransız dü~ · 
n"ınhğı nümayi~lerinin merkezini 
.eşkil etmekteydi. 

Cianonun bu ziyareti gareteler 
tarafından yazılmamı~tır. Fakat 
halk ara~ında Fransız • İtalyan mü 
nasepatı etrafında nikbin bir §3}'ia 
ol-ı.rak ağızdan ağıza SÖylenmiştir. 

Elçilikte ziyafeti müteakip karşı· 
lıklı emni}·et ve itimadın bir remzi 
olan kadeh dokuşturma ananesi 
haıfedilmiştir. 

Roınada bu ziyafetin nikbin ma· 
hiyeıin.!e nar olunmuş ve bu hu. 
su~ta hiçbir tezahürata Hlıum ol· 
madığı iddia edilmiştir . 

lan civardaki bir doktorun kliniği
ne tqnn11lar ve oradan da bir has
taneye naltletmitlerdir. Amarm ya
raları bqındıı.n oldufundan çok L 

ğırdır. Florele gelince, her tarafın. 
dan blrçok yaralar aldığı halde ha
yatı tehlikede değildir. 

temsiller veren bu ıuh kadm, Uç 
gün evvel Fransada bir otomobil 
kazasmda birçok yerlerinden yara. 
lanml§tır. 

=ka=b=u=ı=e=ti=. rm=i=~=,=e=k=il=de=o=yn=a=y=an==A=.=-ı lşin garibi, kazaya uğnyan ot.o-. 
mobili kullanan adamın da İltan • te!liler hücumlannda derli toplu, 

olabilselerdi, bu deVTe rahat rahat bullularm çok iyi tanıdığı birisi ol
masıdır. 

Bu kua mUnaııebetlle yazdığı blr 
yamun sonunda bir Fransl% gaze
tesi, Florelin hayatına bir çok oto
.mobilli h!d.iseler kl.nıml§ olduğu. 
nu, hattl bunlardan bl.rtnin kendi. 
sinin mcıhur olmaama da yardımı 

dokunduğunu illve etmektedir. 

sayılarını iazlalqtırabilirlerdi. 
Galatasaraylılar Lu smeki mil"i Bu ~t, bir zamanlar Ben Amar 

isimli meehur 11lrk1 ile buraya geL 
küme maçlarının en frna. oyılrar:-

mi§ olan M. Ali Amardır. 
nı oynamııı.lan~r. clıyebiliriz. r l Filhakika Franarz artisti, mesle

ğine henüz bqladığr sıralarda, u -
maJ-4!,,.,'\)~Ujn ~l~ W9l e
diyordu. Çenç kadm bir gtln bir 
takside unutulmÜş iıtr'1anta"bulau . 
Bu çanta da harbiye nezaretinin en 
bUyük erkAnından bir generalin 
~k mühim evrakları vardı. 4te 

:r Aym 20 inci geceıl AU Amar, 
IAhaddin muattal bir hale gelmesi 

' yanında Florel ~lduju halde bizzat 
zaten bir şeyler yapamıyan hi.ıcum lrullandıfı husüt otomobiliyle Kan 
hattını bliıbütün durdurdu. 

civarında bir gemıc yapmaya çık. 
İkinci devre Ateşliler çahgtılar. ml§tt. Bir hayli yol gittikten sonra, 

Ve hakimiyeti nman zaman elle· birdenbire ka~ı taraftan gelen bir 
rinde bulundurdular. Fakat hiç otomobilin kuvveti! projektörleri 
bir taraf oyunu vasat dereceye Amarm gözünU aldı. Arabasını ke-: bu b!diRelere gazetelere dU§Unce, 

nara. sekmeye çalıŞirken iki oto - ı P'lorel ilk şöhretini kazanını§ oldu. 
mobil arasmda mUlhit bir çarpıgma 1 Daha sonra operada çalr§bğı sıra 
oldu. !arda başmdsn ~eçen iki otomobil 

kadar yükseltemedi. 
Nasıl oynadılar 
MAnasız bir oyun: "Raf Ustün. 

de ıaksagan, vurdum betine bir 
kuma,, beytinden daha mlnar.u: .. 

.Amar bir tarafta, Florcl bir ta- kazıı.!!ı da bu kadınm şöhretlnln du. 
rafta l!ıaygın ve yaralı olarak yatr.. yulma'lma bUyük yardrmlar yap -
yordu. F.;traftan yetişenler yaralı • mı3tı. 

PLANŞ 28. 24 

door) 
a the framework of the 

door 
b the leaf of the door 
c the panel of tbe door 

5. A: die Korridortür (Woh. 
nunpttir; eine Doppcl-
tilr) 
a die Ttirverkleidung 
b der Türflügel 
c dle TUrfUllung 

6. GÖZ DELlGt 

6. F: le juda.s 
6. t: the eyehole (the peep. 

hole) 
6. ,\: daa Guckloch 

'1. ANAHTAR DELUit 
7. 'F: le trou de la gemıre 
ı. t: the lı:eyhole 
7. A: dıuı SchHi.aelloch 

8. l::Wr..1YET KtLtDt DE
ı..tr.t 

8. F: le trou de la ele de la 
serru~ a demi • tour 0\l 

de la serrurc de eurcte 
8. 1: the bole for the latch • 

kcy or !or the patr.nt key 
of the safety - lock 

9. KAPI TOKMAGl 
9. F: la poign~e (un bec - ae· 

cane) 
9. 1: the door • hand!e (the 

handle) 
9. A: die 'Nrklinke (Klinkei 

'1-9 KhJtD 
7.9 f': la sernıre 
7·9 t: the lock (tbe tock "f 

the door) 
7-9 A: das SchloB (Tür. 

schlolS) 

10. l\IEKTUP KUTUSU DE· 
ı~tGt [ dıt k111nu] 

10. }': la fenle (l'entree f. [ ex
terieure], l'ouverture f.) 
de la boite a (aux) lettres 

1 o. ı: the letter - box ılit or 
elot (tlıe .llit or slot) 

10. A: der Bricfeinwurf ( die 
Briefkastenöffnung, der 
Schlitz) 

11. J;\' SAHIBfNJ1"' (kiracı. 

nrn) İSMi Il{TJ,UXAN 
KAPI L};\'JIASI (iab4'1a) 

11. F: la plaque de la porte 
a,·ec le nom du prorrie
tnlre de l'apparlemf'nt 

1 t. t: the nıu:ne - plate (wit..\ 
8 A: da'J Loch fUr den the name of the occup!.nt 

Drücker odcr für dns Si. of the house) 
herheitstıchloB IJ 11. A: dııs Türschild (mit dem 

Hl 

Gayriresmi bir faşist hatibi 
Cette şu sözleri söylemiş: 

- HAdiseler sözlerden daha 
ek konuşuyorlar! 

Japonlar lngilizi na 
parçalamışlar ? 

T IENÇIN hadiseleri ara 
Japonlar tarafından öl 

len lngıliz Tinklerin nasıl öld 
düğünü gören bir şahit Şa 

lngiliz mahkemesinde şahadett 
lunmuştur. Vakarun tek şahidi 
bu İngiliz, Japon bahriyelile 
Tinklerin üzerine elinden sil 
aldıktan sonra süngüler ve çi 
le üşüştüklerini ve lngiliz ~·ere 
tükten sonra da süngülemeld 
\'am ettiklerini söylemiştir. 
Şahidin ifadesine göre Ti 

tabanca5ını ateş etmiş ve iki J 
bahriyefüini devirdikten son 
banca elinde yere düşmilştür. 

250 Yıl evvel batmı 
bir şehir çıkarıltyo 

BATAN Amerikan deni 
gemisi Skalusun kurta. 

meliyesinde muvaffakiyeti g 
helyum gazı elbiselerinin da 
için gayet elveri~li oldu~ 
dıktan sonra Albee tahlisiye g 
le büy~ ve çok mühim bir 
yapılmasına karar verilmi~tİf· 
sefer heyeti Hindistamn gar 
bundan 250 sene evvel bilyüle 
zelzele esnasında denizin diblrl 
mü~ olan Saint Kitts adasınıl1 
kezi Saint J ames se}ırjni de 
tında keşfedecektir.Bu §ehir,~ 
iki buç.Uk asır evvel çiçekler 1 

gayet gürel bir şehirdi, Sef et ~ 
yeni Helyum gazı dalgıç etbı 
giyen dalgıçlarla 250 sen 
olduğu $ibi deniz altında ya 
§eehri ziyaret ÇPeceldcrdir. 

Sefer heyeti reisi kaptan 
Hol! helyıım gaz'irle dold 
dalgıç elbiselerile 3000 metre 
zin dibine inilebildiğini ve ~e 
tazyjk edilmi~ okzijen gazı 
lunmasma lüzum bulunmad 
söylemiştir. 

Kladno kahramanı b 
kadın mı? 

ÇEKOSLOVAKYADA 
novda öldürülen ve 

en ~iddetli tedbirlerle aranJP 
namı yan polis neferi VHhelfl'. 
estin katili olduğu ~üphesile l:1it 
kadını tevkif edilmiştir. T 
gizli ttJtulmaktadır. 

S3IV'" Baştarafı 6 
bir §utla Fener kalesine tı~ 
etti. Top, golpostun -0-
reginin alt köşesine çarpar..ıc 
kale çizgisi ilzerine dü§tU. fi 
hc:kem, bunu mahallinde tet l 
dere!r kale içine düşmü§ gib 
drôerek gol saydı ve topun ort 
ge:tirilmesini ihtar etti. l'" 
Fenerli oyuncuları biru ati 
tirdi. 

Devre bu suretle nihayette 
İkinci haftaym, büyük bit 

lik ve mücadele ile fakat fı 
iistünJüğü altında geçti. f1ti 
oyuncuları da topun değil 1J 
larının üzerine atılıyorlar.d1•• 11 
kem Ömer her iki taraf W 
penaltı cezasını müstelzi~ .tı~ 
hareketleri tecziye etmedığı d 
oyunun son dakikalarında ~ir 

9 bire Demirspor aleyhine bJf 

altı verdi. V c maçı aradaki I' 
ları hesaba kııtmaksıı:ın "' 
den evvel tatil etti. Maç da tııl 
retle Fenerin penaltı.dan 1' 

1 
bir sayı ile 1 - 1 beraber 

1 

bitti. 

Pazartesi günUndt;,t 
~ıaren her ak~9~ dt 
"le1edh e h;ıhçe<Jll t,' 

eref, Ret'Ü, SkeC'• 
"ete ,.e koıned 1• 
gün 5 ten jtjhıır~ 
zik, 1·aryete, nelı$ 



25 HAZiRAN - 1939 

Avrupada en çok 
kullan dan 

KERPOKER 
tref bıçakları memleketimiz

de cla&i en çok sevilen 

POKER Traş Bıçağıdır. 

liseler Ahm Satım Komisyonu Başkanhgmdan : 

Kilo Kuru' 

17450 . 50 
4704 32 

llk teminat 
lira kuruş 

1007 13 

lstanbulda pansiyonlu yatılı liselerin 1939 mali yılına ait ihfr 
~an olan miktar ve muhammen fiyatlarile ilk teminatı yukarda yazı 
~ ltytinyağı ve sabunun 3 temmuz 1939 pazartesi günü saat 14 te 
\7oğlu istiklAI caddesi 349 No. da liseler alım satım komisyonunda 
Palı zarflar eksiltmesi yapılacaktır. 

lJca f stekiilerin yeni yıl ticaret odası vesikası \'e ilk teminat makburu ve 
~ t~Uı~ne namına hareket edenlerin noterlikten tasdikli vekıiletnamt' 

Ue birlikte 2490 sayılı arttnına ve eksiltme kanununun tarifatı da· 
ttsillde hamlıyacakları teklif mektuplarını belli gün ve saatten bit 
~t evveline kadar sözü geçen komisyon başkanlığına makbuz muka· 
lınde vermeleri. şartnameyi görmek ve liseler , muhasebeciliği vezne. 
~e Yatıracakları teminat tezkeresini almak için Galatasaray lisesine 

H A B E R - AlcJam Poıtatt -----· 
Şirketi Hayriyeden: 

Yaz mevsimini Boğaziçinde geçirmek için mekteplerin ta· 
tilini bekliyen sayın halkımıza bir kolaylık olarak 

Tarifeden yüzde 40 tan 50 ye kadar 

Fevkalade Tenzilat 
ve 1 Temmuzdan Eylül ıayeaine kadar 3 ay müddetli ye· 
ni kart abonemanlamnızm köprü gife)eriyle idaremizde 

şimdiden satılığa çıkarıldığı ilan olunur. 

Kapalı eksiltme ilanı 

lstanbul Daimi encümeninden • 

, 
~ lürkkuc:.u lstanbul İspekterliğinden 
~ ~ . 

2161939 tarih pazartesi günü saat on beşte İstanbul Belediye Da· 
imi Encümeni odasında (40149) lira 75 kuruş keşif bedeli Taksim 
bahçe inde havuz, makine ve elektrik dairesi, inşaatı kapalı ıarf usuli
le eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna· 
meleri, proje keşif hülAsasile buna müteferri diğer evrak elli bir kuruş 
mukabilinde F. t. .M. lüğüne verilecektir. 

Muvakkat teminat (671) lira (23) kuruştur. ' . ı - Geçen sene ve bu sene Türk.kuşuna yazılan üyelere kamp için 
1 ~ika verileceğinden 26 haziran akşamına kadar· (Taşradakilerin mek 
·ti l>la) müracaattan. 

isteklilerin teklif mektupları ve bu işe benzer iş yaptığına dair ida· 
relerinden almış olduğu vesikalara istinaden Istanbul Belediyesi fen iş.. 
leri müdürlü{;,ründen eksiltme tarihinden 8 gün en-el dilekçe ile alm· 
mış ehliyet ve 1939 yılına ait Ticaret odası ve:.ikalarr've mu•;akkat te
minat makbuzu veya mektubu ile beraber usulü dairesinde ihzar ede· 
cek!eri teklif mektuplannı Mvi kapalı zarflarını 26·6.939 pazartesi 
günü saat J.1 e kadar Daimi Encümene vermeleri lazımdır. (4051) 

2 - İmtihanlarını bitirenler derhal sevkedilecektir
0

• (4506) 

Devlet De~_iryoı an· ve ~ limanları -
işletm~ ·:Umum idaresi jlanları·~ ~- iktisat Vekaletinden: 

~ 1'.1Uhammen bedeli 1900 lira olan 5000 m2 bağdadilik kafes teli 
~.939 sah günü saat (10.30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası 
q. ilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacak· 

25·6·939 tarihinden itibaren oksijenin beher metre mikabının fab· 
rika teslim satış fiyatı 50 kuruş ,.e 5 metre mikAplık tüplerin fiyatı 

"tüp depozitosu hariç., 250 kuruş olarak te.;bit edilmiştir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 142 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat 
, ~~nunun tayin etti~i vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 

"'lUsyona müracaatları lazımdır. 

Fabrikada teslim oksijen tüpünün tazyiki asgari 130 atmosfer ve 
oksijen terkibi asgari yüzde 99 olacaktır. 

\.Su i~ ait şartnameler komisyondan parasız olarak da~ıtılmakta· 
. (4114), . 

Fabrikalar asgari bir tüpe kadar satış yapmağa mecburdur . 
(2505 ( 4555) 

~rıkara caddesinde 
kiralık dükkan 

Pek yakında nıııııımı 

~ 
~ Bayanlara mahsus ~ 

ıı llloda §8.pkalar, her tUrlil 
renkler ve çeşitler 

~ R i ş M.r.::.~ •• 
bt 1'bUeceksinlz; Beyoğlu, lngi-ı 

I 'l\.. ~rayı kar§ıamda ve Otel 

~lll'tng yanında No. 61 1 

I~ ~-+ ---illi 
,~~---..-

1939 
~esimli Hafta 
mecmuası 

Bu hafta çıkan 

80 JOZEF BAI~AMO • 

- Bu anda onu görüyor mu· 
sunuz?. 

- Nerede?. 
- Strazburgda .• 
- Görmüyorum. 
- Şehri tanır mısınız?. 

- Hayır ... 
- Ben tanırım .. Beraber ara-

yalım ; ister misiniz: ? 
- isterim .. . 
- Tiyatroda mı?. 
- Hayır .. 
- Diğer zabitlerle beraber 

kahvede mi?. 
- Hayır ... 
- O.dasına mı dönmü§? Kar-

deşinizin odaıına bakmanızı ia. 
ti yorum .. 

- Bir ıey görmüyorum. Zan· 
nedersem artık Strazburgda de
ğil .. 

- Yolu biliyor musunur. 
- Hayır ... 
- Zarar yok, ber. biliyorum. 

Onu takip edelim. Savernde mi? 
- Hayır ... 
- Sanburgda mı?. 
- Hayır ... 
- Nanılde mi ?. 
- Durunuz! Durunuz:!. 
Andre kendini topladı. Kalbi 

göğsünü 'yaracak kadar atıyor
du. 

Bilyük bir sevinçle: 
- G8rUyorum 1 GörUyorum t 

dedi, c-h !.Aziz FiliP. I Ne aaadet! 
- Ne var?- · 

Gö.:lcri sevinçle parlayan 
Andre devam etti: 

- Sevgili Filip 1. 
- Nerede?. 
- Mj.ikemmel bildiğim bir §e. 

heriden atla geçiyor. 
- Hangi şehir?. 
- Nansi! Nansil Manastırın· 

da bulunduğum şehir .. 
-O olduğuna emin misiniz?. 
- Evet, etr~fım kuşatan 

meş'aleler yüzünü aydınlatıyor. 
Balsamo hayretle: 
- Meş'aleler mi, dedi. Bu 

mefaleler ne olacak?. 
- At üstünde 1 Yaldızlı gü· 

zel bir arabanın yanında at m
tünde gidiyor. 

Anlar gibi görünen Balsamo: 
- Ah! ah!.. dedi. Bu araba. 

nın içinde kim var?. 
- Genç bir kadm. Oh! Ne 

muhteıem, ne zarif kadın! .. Ne 
kadar güzel! Tuhaf şey! Onu 
evvelce görmü~ gibi oluyorum ... 
Hayır, hayır .. Nikol ona benzi· 
yor. 

- Bukadar muhteıem, bu ka
dar kibar, bu kadar güzel genç 
kadın Nikola mı benziyor?. 

- Evet, evet .. Fakat bir ya
seminin, bir zambağa benzemesi 
gibi. 

- Simdi Nanai de neler geç. 
tiğine bakalım. 

- Genç kadm arabanın pen· 
cerealnden iftlerek Pillpe yak-

• 11 

Toptan ve perakende sabı yeri: İstanbul Sultanhamam Hamdi· 
bey geçidi. No. 48 • 56 Tel: 21295 

HR5RRRT • 
51hhahnizi 
/p/Jditf edi!JOT 

;;,~ ~~ 
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iT 

ile ·ö~ rıirünüi 
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- Her gün bana da okutmak 
istediği fena kitap1ardan birini.. 

- O kitaplrı siz okumıyor

s:ınuz değil mi?. 
- Hayır .. 
- Peki, §U halde bu taraftan 

rahatız .. Şimdi Nikolün odasına 

bakımz. 

- Odasında hiç ı§ık yok .. 
- Orayı görmek için ışığa 

ihtiyacınız var mı? 
- Eğer siz emrederseniz ha· 

yır .. 
- Bakınız 1 İstiyorum .• 
- Ah! Görüyorum. 
- Ne görüyorsunuz?. 
- Yarı giyinmiş bir halde ... 

.ı ava;:::ı odasrnın kapısını açı. 

yor, Merdiveni iniyor .. 
- Peki nereye gidiyor?. 
- Avlunun kapısında durdu. 

Bu kapının arkasında saklanıyor. 
Gözlüyor ve bekliyor .. 

Balsamo gülümsedi: 
- Sizi mi gözlüyor? Sizi mi 

bekliyor?. 
- Hayır .. 
- İşte esas nokta .. Bir genç 

kız b a b a s ı n d a n ve oda 
hizmetçisinden serbest kalırsa 

korkacak bir şey yoktur. Yeter 
ki .... 

- Hayır .... 
- Ah t Ah 1 .. D.üJUnccme ce· 

np mi veriyo:rgunuz!. 
- Onu görüyorum.. 
- Şu halde kimseyi sevml· 

yor musunuz?. 
Genç kız istihfafla: 
- Ben mi? dedi. 
- Şüphesiz. Bana birini sev-

miş olabilirsiniz gibi geliyor .... 
insan manastırdan inziva için. 
de yaşamak için çıkmaz ve vücu
duna olduğu gibi kalbine de ser· 
besti verir. 

Andre başını salladı.. Meyus 
bir tavırla: 

- Kalb1m serbesttir, .dedi .. 
Ve yüzü öyle bakir bir saffet 

ve•tevazüyle güzeUeşti ki, Bal
samo sevindi ve mırıldandı: 

- Bir zambak! Bir masum!. 
Bir sevinç ve bir teşekkür 

ifadesiyle. ellerini kavuşturdu; 

sonra Andrenin yanına gelerek 
sözüne devam etti: 

- Fakat sevmiyorsanız bile 
şüphesiz seviliyorsunuz ... 
Gen~ kız tatlılıkla: 

- Bilmiyorum, dedi. 
Balsamo oldukça sert: 
- Nasıl bilmiyorsunuz? ae. 

di, arayınız .. Ben suali cevap al· 
mak için sorarım .. 

Ve çelik çubukla genç kızt:ı 
göğsüne ikinci defa dokundu. 

Genç kız, bu sefer evvclkin· 
den daha az bir acı ile titredi: 

-Evet, evet görüyorum. Fa
kat beni idare ediniz; çUnkU öl. 
düreceksiniz .• 

Balsa.mo •ordu: 
- Ne g8rUyorsunur?. 
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DiKKAT 

Gripin kutularının üzerine resimde gördüğünüz şekilde kabart. 
ma pullar ilave edilmiştir. 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz 
ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. .,,, 

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

Memleket!mizin en güzel ve en ucuz 
haftalık gazetesidir 

...... 1m .......................... . 

VENÜS kadar güzel olmak isterseniz ... ! 
Meşhur Alman güzellik mütehassısı profesör Doktor E. Winter 

Umumi d..,p}şu: Nureddin Evliyazade Ecza, 

dc;:-nm lstanbul 

78 JOZE~ BALSAMO fOZEF BALSAr-.IO 79 
j Dün ve Yarın 
Tercüme külliyat 

Ar1Jre cevap verdi: 
- Oh 1 Fakat, bu mümkün 

değil.. 

- Ne görüyorsunuz, diyorum 
• ? 

sıze .. 
- Bir genç adam ki manas· 

tırdan avdetimdenberi beni ta
kip ediyor. Beni gözlüyor; fakat 
daima saklı ... 

- Bu genç adam kim?. 
- Yüzünü görmüyorum .. Fa-

kat elbisesi; adeta bir işçi elbi. 
St'~İ. 

- O nerede?. 
- Merdivenin aşağısında, e· 

•iyet çekiyor, ağlıyor .. 
- Neden yüzünü görmüyor 

sun uz?. 
- Yüzünü elleri arasında tut· 

tuğu için ... 
- Elleri arasından bakınız .. 
Andre büyük bir gayretle: 

- Jilber ! diye bağırdı, müm-
kün değil elemiyor muydum 1. 

- Niçin mümkün değil ?. 
Genç kız büyük bir istihfafla: 
- Çünkü beni sevmiye cesa. 

ret ed~mez. 
Balsamo, insanları tanıyan ve 
hir uçurum olsa bile kalbin a
~ımıyacağı bir mesafe olmadığı
nı bilen bir adam gibi güld.ü. 

- Merdivenin aşağısında ne 
.) . pıyor? diye aordu. 

- Bek1eyinlz: · Ellerini yü. 
nındl'n ayırıyor, parmal:hğa tu· 

tunuyor, kalkıyor, yukan çıkı

yor .. 
- Nereye çıkıyor?. 
- Buraya .. Fakat faydasız .. 

İçeri girmeye cesaret edemez. 
- Neden girmiye cesaret e. 

demez?. 
Andre hakaretle gülerek: 
- Çünkü korkar .. 
- Fakat, dinler .• 
- Şüphesiz .• işte kulağını 

kapıya yaklaştırıyor, dinliyor .. 
-- Sizi rahatsız ediyor mu ?. 
- Evet, çünkü söylediklerimi 

işidebilecektir .. 
- Sevdiği size karşı bile, 

duyduklarım suiistimal eder ., 
mı.. 

- Bir hiddet veya bir kıskanç 
lık anında, evet ... Oh! Böyle za· 
manlarda o her şeye muktedir • 
dir. 

Balsamo: 
- öyle ise ondan kurtulalım. 

<l"di ve gürültü ile kapıya doğru 
yürüdü .. 

Mutlaka, Jilber için cesaret 
zamanı henüz gelmemişti .. Çün
kü Balsamonun ayak seslerini 
.clt•yunca, yakalanmaktan korka. 
rak ata biner gibi merdiven kor
kuluğuna bindi ve sür'atle aşağı 
kaydı .. 

Andrc hafif bir kor)m feryadı 
~ıkarclı .. 

Dalsamo, Andrenin yanma gc· 
lcrek: 

- Bu tarafa bakmayı bırakı

nız, dedi. Bu bayağı aşklar e. 
hemmiyeti az olan şeylerdir. 

Bana baron dö Taverneyden 
!bahsetmek ister misiniz l. 

Andre bir solukla: 
- Sizin istediğiniz her şeyi 

ben de isterim, dedi. 
- Baron çok fakirdir, değil 

• ? 
mı .. 

- Çok fakir .. 
- Size bir eğlence temin e-

denıiyecek kadar çok fakir mi?. 
- Hiç bir eğlence temin ede

miyecek kadar .. 
- Şu halde şatoda sıkılıyor

sunuz .. 
- Ölecek gibi.. 
- Belki çok arzu ettiğiniz 

şeyler vardır?. 

- Hayır .. 
- Babanızı seviyor musunuz? 
Genç kız adeta bir tereddüt. 

le: 
- Evet, dedi.. 

Balsamo gülerek: 
- Bununla beraber dün ak

şam bana bu sevgide bir bulut 
'ar gibi geldi, dedi. 

- Annemin servetini delice 
harcadığı için ona kızıyorum ... 
O derecede ki zavallı Mezon 
Ruz garnizonda bitiyor ve aile
mizin 1i.clıııı layıkiyle taşıyamr~ 

yur. 
- Mezon Ruj kim oluyor?. 
- Kardeşim, Filip .• 

- Ona niçin Mezon Ruj 
diyorsunuz?. 

- Bu, bize ait olan, yahut 
vaktiyle bizim olan bir şatonun 
adıdır. Ailenin büyük çocuklan 
babaları ölünciye kadar bu adı 

taşırlardı. Ondan sonra da ken. 
dilerine Taverney derler .. 

- Ya kardeşinizi sever mi· 
. . ' sı::ı:z .. 

- Oh! Evet, çok, çok seve -
dm .. 

- Her şeyden çok mu?. 
- Her şeyden çok .. 
- Babanızı bu kadar az se-

verken onu neden çok şiddetle 
Eeviyorsunuz ':. 

- Çünkü o iyi bir insandır, 
ve benim için hayatını verir. 

- Babanıza gelince?. 
Andre sustu .. 
Ealsamo: 
- Cevap vermiyor musunuz? 

dedi. 
- Cevap vermek istemiyc-. 

rum. 
Balsamo genç kızın iradesini 

:zorlamak istemedi. Belki baron 
hakkında öğrenmek istediği her 
şeyi artık öğrenmişti. . 

Balsamo suallerine devamla: 
- Şimdi Mezon Ruj nerede 

bulunuyor? dedi. 
- Filipin nerede olduğunu 

mu soruyorsunuz?. 
- Evet .. 
- Strazburg grnizonunda ...• 
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