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Alr11an - Leh ihtilafında 
ltalya tavassuttan vazgeçti 
Danzigin iltihak kararı:,ıt~., 

• 
vermesı bekleniyor 

Bu takdirde 

Lehistan ı n 
Danzig hududu Alman hududu olacağından 

askeri bir müdahalesi 
Berlince tecavüz hareketi sayılacak 

n· Paris, 15 (A.A.) - "Paris - Soir,, gazetesi-\] ya iltihakını ilan edecektir. O andan itibaren de 
lll Berlin muhabiri Robert Lorette'in bildirdiği- Danzig hududu bir Alman hududu olacaktır. Po

ne göre Musolini, Alman - Leh ihtilafında muta- lonyalılar müdahale ettikleri takdirde bu hududa 
Vassıt rolü oynamaktan vazg~çmiştir ve Danzig- tecavüz etmiş olacaklarından yardım paktlarının 
~e Yakında vahim hadiseler cereyan etmesi bek- tntbik edilmesine imkan kalmıyacaktır. Alman 
erıınektedir. hükUmet merkezinin salahiyettar mahfilleri mu-

Muhabirin bildirdiği ne göre Danzig ayan vaffakiyetten o kadar emindirler ki daha şimdi· 
tllec!isi, Polonyanın menfaatlerini korumağı ta- den koridor meselesile iştigale başlamışla~~ı~: 
ahhut etm ki b b b t h · Almanya (Devamı 4 ımcude} ----.:: e e era er ser es şe rın -

Dobrıcadaki hô.dise 
Annı!lny!J, " 2k~adı . maJı~us ~~ la 

yanlış haber verdiğini bildiriyor 

Milli Şef 
Ağustosta lzmiri şeref
i endirmegi vaadettiler 
lzmir, 15 - Ankarada bulunan 

ı;ıcıcuıyc ıcı:ıınıtt .uençeı uz -Oiln 

şehrimize döndü. Gazetecilere beya
natta bulunan belediye reisi Milli 

Romanyada 
Bulgarlarla mesklln 
!~azi teftiş ediliyor 

Şefin Fuar zamanı ve ağlebi ihtimal 
ağustosta !zmiri ziyaret etmek va· 

~~~i I adinde bulunduğunu bildirdi. 

.. ,w ... /;lliü\ Mersindeki Alaya 

lluı eş, 15 (A.A.) - Dobricada yolda mukavemet gösterdiklerinden 
saı;ar ekalliyetile meskun bir ka. jandarmalar silfilılanm kullanmak 
irs: ta~ınlıklar yapıldığına da- mecburiyetinde kalmışlar ve haydut 
herıengar menbalanndan verilen ha· !ardan biri, Rumen olmak üzere, 
haıağ Yan resmi Rador ajansı, mü- birkaç tanesini öldürmüjlerdir. DL 
olarcikalr, Y~nlış ve kascle müstenit ğerleri kaçmağa muvaffak olmuşlar 
~ tavsıf etmektedir. dır. Müddeiumumilik tarafından ya 
~ SU dor ajansına göre h8.diseler pılan tahkikat neticesinde jandar-

"!3(eUe cereyan etmiştir: malann meşru müdafaa halinde 
Olan ~~yYar~ fabrikasının müdürü bulundukları sabit olmuştur.,, 
tin~ iihendıs Zamfirescu, refaka- Rador a1· ansı, milli Rönesans cep· ·l\le ıı k .. 
ta h . ışı olduğu halde g*n haf hesindeki Bulgar mümessillerinin 
ı. "ObrıcadaI( maı· Romaııyad.ıki kadın memurlar ş:m· 11;en 20 ı ıknnesine gider- başvekil Armand Calinescuya bir d" .. • 

1 
. . . 

lıli-.... · kadar haydudun tecavüzüne ht .. nd ek h d tl v t ı um omıa gıymektedrıler. } ukar· 
"''CUll mu ıra go erer ay u uga e- d . . .. d-v .. .. 1• d B'"k 

lar t ı~tır. Miitecavıı· ler 3'andarma bbli ed ·11 td l b h a rcsmını gor ugımuz ~a m, u -
:ı- şe s en mı e aş arının u a. / k 1 r.· 

1 
h k .. 

H;~.-ct.fı_ncıan '-'·alanrnıc::lar ,.e cu··- ...:ı. t• . t . tmed"kl . . h reş e ra .naro ey elının açılma · ""lll J C1A ıı rc:Ke mı asvıp e ı ennı ve ay . . .. 
dir :1111 taınamue itiraf etmişler- dutluk vakalanna nihayet verilme- m_erasımı~d~ bulımmakt~dır. Bu ır 
~ar'. b Unların büyük bir kısmı Bul- sine yardım edeceklerini bildirdik- niforma lacıt:ert renktedır • 
lla}'~ılan da Rumendiler. l~rini ilave eylemektedir. Tay ya re 

lesı· Utlar adliye makamlarına Calinescu, dahiliye müsteşarının 
ne i eclilınek üzere kaza merkezi- Bulgarlarla meskQn kasabaları tef h • • 
~ola tıkanlnuılar ise de (Dıvamı 4 üncüde) ş e 1t1 e r 1 

~lktq • Yef• ~il\ Clan J;qliı. bir g~rünli~ 
· .(Yazısı ıpor H.}~!a.mızıla) 

ihtifali 
Bugün hava 

ka.hramanlanmı
zın hatrralan 

anllıyor 
Aziz tayyare şehitlerimizin ha. 

tıralarmı tebcil etmek üzere bu. 
gün saat 13 den itibaren Fatihte 
Tayyare parkında hazin merasi
me başlanmıştır. Parkta toplanıl
ldıktan sonra saat tam on dörtte 

(Devamı 4 ılncüdel 

sancak verildi 
Mersin, 15 (Hususi) - Şehri. 

mizde bulunan alaya 20 binden 
fazla şelıirli ve köylü halk önün. 
de büyük askeri merasimle sancak 
veri~di. Orgeneral İzzettin güzel 
bir nutuk söyliyerek sancağı alay 
komutanına teslim etti. 

Mersin, kahraman ordumuz için 
yapılan bu merasim dolayısiyle 

tam bir bayram günü yaşa.dr. 

Güzel göz 
müsabakamız 

bitmiştir 
Beş göze 

vereceğiniz reylerle 
60 tane olan kuponları 
göndermenizi bekliyoruz 

l' akmda miisabakamn ncliet. 
si ildn edileceği cilıttle biran 
evvel reylcrinizi göndermeniz 
lazımdır. 

Uzak yerlerdeki okuyuculan
mız, kendilerine Yerilecek nu· 
maralan göndermek üzere ku· 
pon Ye reylerini bildiren mek. 

tuplann içine adresi yazılmış ve 
pul konulmuş birer zarf ela ila
ve etmelidirler. 

Bugünkü sayımız 

11~ 
Sayfadır 

Yııgoslav kral naibi prens Pol Ro maaa ı'fusolitıi fara]ıtidan hrşılan· 
dığı sırada (solda bek/iyen zat !tal yan kralıdır). 

Prens Pol Belgrada dönüyor 
Floransa, 15 (A. A.) - 'Yugo- fmaa.n te3yi cdilmi§lerfür. 

slavyı:ı naibi prens Pol, prenses Ol. .İstasyon, YugoslnY ve ltaıynn 
gı:ı ve maiyetleri gece yansı Postu- bayraklarllo donnWm~tır. Kont ÇL 
nia'ya hareket etmişlerdir. Oradan ano, Yugoslav hariciye mwn Mar
Belgrnda gideceklerdir. lstasyonda koviçe veda etlikten sonra Torlnoyn 
prens ile prenses dö Piemont.e, kont hareket etmiştir. Burada MusolinL 
Çiano ve mnhallt memurlar tnra .. ye mUlaki olacaktır. 

Fransanın fikri: 

·Mihver devletleri tecavüz 
emeli beslemiyorlarsa .. ~ 

Garantiler sisteminin yıkılmağa 
mahkum olacağını söylemek 

mantıksızlık değilmi dir ? 
Londra, 15 (A.A.) - Gazetelerin 

ancak birkaç tanesi başmakalelerini 
::\Iusolininin nutkuna tahsis etmek
tedir. 

ÇERÇEVE 

Deyli Meri!, l\Iusolininin dünkü 
beyanatının Londrada lngiliz - ltal
yan futbol maçı kadar alaka uyan

( Devamı 4 üncüde) 

Eski Harfler ve Softa 
Birk~ &Un cn<'I Millet l\lcclisi, bir kültür dın a ... ı üıcrinclc bazı fi. 

kir temayüllerini b<'lirtecek münaka5alam nlıne oldu. E W harfler
le yazılı kltabların mekteb kütüphanelerine alınması yolunda edilen 
teklife, bir iki mebus tarafından a~ağı yukarı irtica damgası Yuruldu. 
O günlerde gaı;etemiı kapalı \"e lıl7. de mecburi istirahatte ohluğunıuz 
l~in, !_,,in ruhunu hemen ~özönilnc scremedik. 

.\IUkenımel bir elim akıl mah~ulü olan bu teklife iUnı.r., tek 
kaynaktan ~rlcbllir: 8oftahk? 

lli~blr hadisenin ruhuna eı-I:wmeılen, ~·atım. ceset, kabuk, ~kil ,.c 
fıletıe uğra~an softa, bu mlnkfü ,.e,.ilcde en <'.anlı ~izgllerlle besbeJll. 
Uöyle bir teklif karşı ... ıncla. bu~iin şahlanan zihin haleti, otuz 6CDC C\'. 

Yel de, mcktebl<'re l nbanrı dil dnslerl alınmasın diye teııinlrdl. 
II<'r ınc ·elrnln, her inanı!:ın, hf'r formülün softası \"e ~rtaJığı ,-ar. 

dır. Dün Mansur'u din nnmın11 didik didik ııaralıyan ıı;orta, yann bir 
bs~l\a )fımsaru din-.lzllk uğrunda öldürebilir. 

Hnkikatl bütün tn \ c antitezleri, <'ı:yayı bütün tezatla" lı:indc 
kucaldıyan derin 'e yuma~nk insan kafasını o;oftalığm betonarme ~(,. 
liğlnden kurtarmak itin, altın<lan lınklki iman Ye kültür ate ini hiç ek
~iıtmlyelim. Softayı da; herhangi bir münasebetin heykellno biirün. 
mü~, teznhur lınllnlle ı;ISrUr görmez ellmfzt 07.&.hp t.am bir anatomi lh
tt asile te bir ~cnm. 

J~skl harflerle yazılı kltablıı.rı, fıletıerlnc dargm oldal:•unuz lı;iıı 
tlcnlze ntamaı ınız. Cc\·herlerlne de dargın nrnımn? Buna. ce,·ab! 

Necib Fazıl l\.ISAF.tJP.EE. 
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GUmrUk ve !nhlsarlnr Vekrt _ 1 frnnr,ı 28.42.2;;, Florin Gi.2f!. i5, 
ıeU, yabanrı ıınrasiylc tanzim Rayşmnrk 50.79.375, Hclga 

C'clilmiş faturaların Türle ıınra • 21.32.625, drahmi 1.09.125. Le

ı;ına çevrilmesinde ııaznrı elik- va l.56, Pez('ta 14.03.iü, Zloti 
kate almnc>nk olan 'asali çek 23.Si, PengU 24.96.75, J ... e~ 

J i 
0.90.50, Dinar 2.89.a iü. Yen 

fllatlnrmı tesbit etm şt r. \'nsa 

-~ABER - Akıam Poıtan l5MAYJS- 1939 

/ 

[ k fi ti h i i 
34.62. lsvicre kurunu 30.55.50, 

t ce ya arı az ran ayı -
Ruble 23.90.2Ci, Borsada. kotc araAm-

çlnde muteber olacaktır. Bun - olmıyan dövizleı·: Danimarka dan , ·azlyetlerindl' :ıliıh gi.ırül•rek nyrılan on iki ı;enı: katil bu sabah 
ları yazıyoruz: Borsada kote h ı · tirilm. ı dl t' d ı l b kuronu 26.-i'i.25, Norveç kuru-işe rmıze ge ıı;er r. ç jnn :ınnıııun muhafazac;;ı altmc:ı oan u 
olan dövizlC'r: StC'rlin 5.93, do- nu 29.79.75, Flnln.ndlya markı mahkumlar iki rr lldljer kclcpçellc blrihirleriylc bağlanmış bulunuyor-

&.'J ğıya yazıyoruz: Atımrt c;tu Rlu, Mehmet ollu Mo· 
harrem, Mehmet oğlu Ta.lhıı. l>nuıcl oğlu ~lu<stafa, Salim oğlu Akif, 
Mustafa oğlu Kadir, lsmıül oğlu Ali. Aı111 oğlu l\lehmct, Osman oil" 
Nuri, l\lusıı oj;lu Yusuf, lbralıim oğlu Ahmed. 

lar 126.68, Fransız frangı 2.61.50, Estonyn kurunu 32.i2. Jardı. 

3.35.50, litre G.GG.25, İsviçre 25, Rupi H.26.2!i. l\lahki'ıınilet mlicldctlerinin bir kısmını g(•çlrdlklerl sırada i~i inli-

! 
b:ı. hırahtıkları i~in m:ıhl•i'ınılyı•tlcrl nln bund:ın sonrnki kısmını Y.dİrnf'. 

deld asri lıaı>ish:ıncılc Uımnmlıyacaklardır. Saat onda otobüsle 1'~dirnf'. 

ye ~c\ ltcclilml;;;lerdlr. 

Cunlaruıın Nuri !\az ı;airidlr. m inde btr b:ığtaması da ,·ardır. Malı• 
kiıml:ır, hüklımctlmiı:ln hnlıl:ırıncl:ı :;fı terdij;;I "cfüat ve ııliıl<ııdıın dola· 
~ ı !;Ole '>C\ indlJ,lcrini siiylilyorl:ırılı. 

Yeni sabah 

H~eyln Cahit Yalçm •'Alman gaze. 
telertnin mUtaıeaları,, adını taşıyan 

yausmda, TUrlt • lngfllz anlllJrnas:nıı 
mihver devlctıcrir.ln tahmin etliği gi. 
bi karıııl.:ıdzl,lannr, ıre zatenı bundan 
ba,,ka da bir r.;ey beklcnemlyeceğini ı_ 
ma ed .. rek Alme.nlo.rı l:Klyle dllşUnme

ye mecbur eden sebebi onların, dUnva 
yüzünde kendilerinden' ba§ka hlçblr 
devletin yapmaya hakkı olmadığını 

esu olıırak kabul etmı, bir mlllet ol
mnlarmda buluyor. 

HU.seylı:ı Cahtt. TUrk devlet adamla_ 
rım, Almanyayı çember içine almak 
için lngiUz Bfyasettne ı:evkeden sebebin 
ııe olabileceğini bir t11rlU anlamak iBte
:miyen bir Alman gazetesine de cevap 
veriyor: •'Sebebi ortada,Almanyanm bu 
gün tuttuğu yol, beynelmllel mUnase. 
bellerde hiçbir hak tanımamaııı, fırsat 
bulur bulmaz kUçllk devletleri iaUIA 
etmesi.,. 

Mubarrlr bundan aonrn tevehhüm 
edilen çemberin - ,,ayet varıııı - .Al· 
man huduUarını çevirmediği bu çembe
rin ancak fikJrlerlne mUtc\·eccllı ola. 
bileceğini l,şnrct caJyor. 

Tan -

Cumhuriyet 
- 6 

Nndir Nadi "Havayı bulandırmnyn. 
lım,, başlıklı yazumda TUrk - lngillı 1 
anlll§maınnm hangi fi bcblcrle yapıl_ ı 

dığmı bir dahıı tekrarladıl<tan sonnı ı 

Tan gazetesinde çıkan bir ba§yazıyn 1 

cevap veriyor ve 1nıo! iz - TU .. k nnlll§ l 
mıı.mıı kendi mlldafnnları ve neşriyat. 
!arı nctlccıı1ndc ulaşılmış bir siyası Z&. 

ter mahlyetlnd gö tererclc onlnrın bu
nu temine çnlıJJlıkl'lrı zrunnndıı !tendi_ 
!erine slııtematlk bir surette hllcum e
den gnzdcler bulunduğu iddlruıuıı red
dediyor ve on beş scnedcnbcrl, btltUn 
cumhuriyet hUk<ım<'tll bir tek kalb 
ahı:'ngl içinde blrit,lrlerini takip ettik. 

!erini, Türk gnzctt 'eı ı ı de hUkQm<' 
Un dalına cesur Vl' ita:ı.tll bir ~·ardım 
cısı olduğunu ııö~ liyerck: 
Şimdi içinde bulunduğumuz yeni vo.. 

Ziyctten 18tttade ederek Tilrke yaban 
cı gayeler h<'sabrna pay koparabilmek 
maltaadile Türk gazetelerine leke sur. 
meye yeltenmek kimsenin haddi değil_ 
dlr. Çünkü onlar, memleltete karşı yUk
lendlklerl vazifenin eri" olduklarını her 
zaman lsbat etmişlerdir ve ederler. 

Alman kü 1tü r M b l · ı · .. . . at aa şçı erı 
muşavırı B / k 

Bu akşam tetkikat için ir iğinin Ongresi 
An~araya gidiyor 1. I . I k - I · 

Dlin Avrup..,:ian şehrimize ge. Ş ta imatnamesı yapı ara IŞÇ~ enn 
~:~~;~~~:: ~~~tuı~e~~:;~e~c:i~ Birlikten ahnmasınu1 teınini kararlaşll 
bu akşam Ankaraya gidecektir. Matbaa İşçileri Birliğinin sene-ı yapılarak işçilerin birlikten alın-

Dr. Scurla, Ankarada kiiltür l"k k · ı.1·· E · ·· ·· H lk b" · "b" k .. . . .. . 1 ı ongresı ıuun mınonu a e- ması, ır mecmua neşrı gı ı ço 
muesseselerını gozden geçırecek · l d ·· · . • . 1 vı sa onun a yapılmıştır. Kongre- muh:m mevz:ular etrafında karaı 
ve ıntıbalarını bır raporla Alm.ın · b" l"k ba k s l" T ı· ·ı · b · ·ı·~· ı ·· .. • . . . . r yı ır ı ş anı e ım an ye ı ven mış, mat aa ışçı ıgı mes egı. 
hukfımctıne bıldırecektır Buna J"k • • kk" · 1.: f · · · • 

1 
açmış ve sene ı mesaı raporunu nın tera ı ve ın.ıuşa ı ıçın çoı. 

mukabil Maarif vekliletimizin de ,_ .. . 
1 G11.umuştur, bundan sonra kongre mı.:hım adımlar atılmıştır. 

Alman kültür tesisatını tet"kik için riyasetine Mümtaz Apaydın ve 

Berline yakında bir .mütehassıs kongre kaupliklerin Mustafa Gi-
göndereceği anlaşılıyor. er H 1 • ·1e ı 1 d. n ve u usı seçı m ş er ır. 

--<>--

Büyük bir nezahet içinde ve 
mesleki münakaşalarl<ı açılan l:on. 
gre tam bir sükun ve intizam için. CUmlelerinl ynznrnlc bitirdiği maka- ı 

le.!lnde Cumhurlyct hlikQmellnln mlll~! Bebek _ ·ısıı·nye 
emniyet nıese\estnde ı;eç kaldığ'mı ve 
Türk matbuatı ara.1ıın~_a yabancı men. ..,..,t, 
raııt~r~s:ro~ropaC1UJua .. -:1~ UIU lfl:\d,Qlİ 

Kongre açılınca Büyük ve E. de cereyan etmiştir. Bilhassa l:on

bedi Şefimiz Atatürkün hatırasına gre reisi Mümtaz Apaydının dü

~~.~e~.?..,!i.t 1~!., •f!-k.t_! föH~ rüst .. ve bitarafa~e ~e çok intiza~lı 
gazeteler bulunduğı.ınu ima eden iddın- l" 

M. Zekeriya •1Tanm kazandığı bU- lar üzerinde ısrıırln durm:ınm. lddinln- Bebek • htinye asfalt ~1olu in~aatı 
,<lk da.va,. ııdlı yıızıaında, TUrkiyentn n ııerl sUrcnlcrtn ıı.lcyhlnc çıke.cıığı_ hararetle devam etm~tcdir. Rurne· 
sulhu korumak istıyen demokrasiler 

1 b. u· • •• ·ı..ı 11.·•·ll' Ş rr· umumun takBir ve memhı'ınryetı. en ır ta.t:rır uzerıııe Jnl ı e • 
miz İsmet İnönU, Başvekil Refik ni cclbeylemiştir. 

cepbesinde yer almasmı yalnız kendi nı ıearct ediyor • li mezarlığının yola kalbedilen kıs· 
muvat!aklyeU gibi görmekte ve §imdi- 8 · J b ı ınındaki elektrik ve terkos kablola· 
ye kadar fll§lsUere kaf?I açtığl mU ır apon an tası rI yer altına alınmaktadır. İstİn~e 
cadele Ve yazdığı yazıları sayıp d{lkmck Şehrimizde şube ~afında Tokmak burnundan E· 
te' ve neticede '•hUkftmetın bu ka- • , mırgana kadar olan sahada y6lun 
ralle Tilrkiye .sulhu Tanda da\•asmt ka 1 açmak ISİlyOr ı·gececeği yerlerin tesviye;:ıi ~·apılmak 
zanmı§tır.,. dedikten ıronra: 1 Yokohamadald Stecie Banlı ı tadır. Baltalimam ile Rumelihisarı 

•'Dava. kazanılmı§, fakat vazi!emız 1 mümessili Tairnhaşi bu ~a~ah 1 arasına tesadüf eden yol da düzeltil. 
b!tmeml§tlr. BIUl.kis nsıl §imdiden son- , semplon ekspresiyle şehrımıze mekted" 
ra fa,,lzm ne mücadeleye daha kuvvet. gelmiştir. ır. 
le devam etmek vıı~!te.si kar§ısmda_ Ja on a Türki e ile iktısadi Baltalinranı beton köprüsünün 
yız. ÇUnl\ll propııganda, asıl şimdiden P y ' y . k · · k d B 
sonra. faaliyete geçecek ve bizi içimiz- müsasebetlcrinı genışletme ıçın de temelleri atılma ·ta ır. oyacı 
den bozmaya çalışacalttır. Bu propıı- çalışmağa karar verdiğinden Ta. köyle 'Emirgan araı;ında islim'aki 
gandaya karııı uyanık, ihtiyatlı ve kahaşi bu makııatla tetkikatta bu. tamamlanan yahlann hugünlerde 
mUdebl>ir olmak mecburiyetindeyiz. lunacak ve mensup olduğu Japon 

1 
yıkılma ına başlanacaktır. 

demektedir. bankasının İstanbul şubesini aç-' -o-

Vakıt -Sadri Ethem, TUrk matbuatmın 

"Almanyayı korltunç bir rnııhlQk ha_ 
llnde gösterme.sinden,. fiJk!lyet eden 
Deutacho Algemanıc Ze!tung adlı Al· 
man gazete.sine cevap veriyor. 

Sadri Ethem, "Türk matbuatını itham 
eden bir Alman gazetesi,. b:ı§lıklı bu 
yaz.ısında TUrk mntbuatJnın biç lüzu
mu olmndığı halde, Almanyayn göster_ 
dlği sempatinin hntttı. ll§ırı bir derece-

de olduğunu, f§ıırcı cttıktcn sonra bu 
şlktıyctteıı kasdm "Tilrk matbu:ı.tı ni
çin bir nazı gözllylc dUnyayı görmU. 
yor ve Türk etktm umumtyeslne öyle
ce göstermiyor?.,, olnbtleceğinl söyll. 
ycrek •• .. \nkanı. kale.sinden dUnyaya ba. 
kan bir adam elbetteki BerllndckJ gibi 

mak için hazırlık yapacütır. Yugoslav Başvekilinin 

--<>--: d b' annesı şehrimize geliyor Hürriyet tepesm e ır B k.1. . f. 

d
. . Yugoslavya aşve ı ının re ı. 

yaralama ha ısesı kasiyle valdesinin şehrimize gele. 
Tak ,imde Gurnbiye sokağı':~~ l cekleri hakkında vilayete bir tel

Menner handa kapıcılık eden S~· graf gönderilmiştir. 
ıerman oğlu Gülağa. yarımda Halıl 
ve Hasan isminde iki arkadaşile 
dün akşam Şişliye git.mis ve Hürri
yetepesi civarında akrahası o:an 
Neriman ve Muhlise isminde iki kı. 
zı Abdullah adında birile gezerken 

gönnüştür. Derhal buradan uzaklaş 
masını söylemesi ve tehditlerde bu

lunması üzerine kızan Abdullah 
Gülağayı bü)·ük bir ta5 parçasile 

başından ağır surette yaralamıştır. 

Bunun üzerine Vali Liıtfi Kır. 

darın bayanı, misafir bayanları 

karşılamak için bu sı:.hah Sirkeci 
garına gitmiştir. 

Fakat beklenen bayanlar ne 
ekspres, ne de konvansiyonel tren 
}erinden çıkmamıştır. Yarın gelme 

leri ihtimali varı:iır. 

---o-

Saydam, Maarif Vekili Hasan Yeni :dare heyetine muvaffaki-

Ali Yücel ve Parti genel sekreter-ı yetler dileriz. 

liğine birer tazim telgrafı çekilme. • 

sine ittifakl~ ~~rar verilmi.ştir.. Florya plaıları 
Ayrıca bırlige kıymetlı hız-

metleri bulunan meslektaş Ayın 22 sinde hep 
Ankara Mebusu Ahmet Ulusun birden kiraya verilece~ 
Birliğin daimi fahri reisliğine in. 
tihabı teklif edilmiş, bu teklif u. Belediye, bu sene Florya plaj· 
mumi heydçe kabul olunmuıtur. larını hep birden kiraya vermeğc 

Bundan sonra iıdare heyetinin 
senelik raporu ve kongreden iste. 
diği dilekleri okundu. ldare heye
tinin raporu ve dilekleri üzerine 
bir nizamname tidili, bir dilekler 
encümeni, bir hesap encümeni in
tihap edilmiş ve encümenin faali. 
yetlerinden sonra umumi müna. 
kaşa açılmıştır. 

Umumi heyet, idare heyetinin 

bir senelik meı:aısını fevkalade • 
büyük bir memnuniyet ve şükran. 

la karşılamış ve sabık idare heye

tini ibra eylemiştir. Bundan ba~
ka idare heyetinin heyeti umumi. 
yeden talep eylediği bütün dilek. 

!er heyeti umumiyece müttefikan 
kabul ve tasvip olunmuştur. Bila. 
hare yeni idare heyeti intihabına 
geçilerek Selim Tanyeli, Ethem 

Onan, Vedat Turgay, Münir Di
zer, Dr. H. Cemal Şeref Hivel, 
Bc<lri Ataman, Sabri Şen kartal, 

karar vermiştir. Bu suretle plaj -
larm belediyeye yılda yirmi be~ 
bir. liraHan fazla bir gelir temin e. 

deceği hesap edilmektedir. PHij. 
tarın ihalesi ayın 22 sinde yapıla
cak bu suretle tam mevsim olan 

bir haziran.dan itibaren plajların 

açılması temin eöilecektir. Esasen 
Istanbul kıyıları için en müsaid 
denize girme mevsimi haziranda 
başlamakta:iır. 

Maamafih dün Floryada bir çok 
denize girenler bulunmaktayd•. 

fstanbulun diğer kıyılarında, 

bilhassa, suları daha mutedil olan 
Adalaroa .da denize girenler çok. 
tur. Suadiye ptajı da açılmıştır. 

Şirketi Hayriyenin Boğaziçinde 

Küçüksuda kurulmakta olan yeni 

plajı Haziranın on beşinde ikmal 

"dilecektir. Boğazda da !denize gir 
me zamanı ancak bundan sonra 

başlamaktadır. 

T erkos tesisatı 
talimatnamesi 

Saat tam'ri için halktan 
pc:ra ahnmıyacak . 

B lccilye sıı sntrfl ve tcvziinc aıt 
usullrri ihliva eden ye>ni bir tali· 
ınatna.me hazırlamnktadır. Buna gJ 
re su şeb kE,>sin!n geçtiği yerlerdrıd 
gayr0 !'Ilt'nkl leıin sal:ibler,i t!.tone 
kr.) öoluı xr r k ~:u ,,h le r.cJıir suyun • 
dıın istifade edcccl:tir. Bünun iç'n. 

yazı ile sular ienresine mürncııııt 
cdilece!t \'C derhal keşif ynpılart:i' 
masrafı bildirilecektir. 

Bundan sonra mnsrnfı abone ss· 
ltibinc ait obrnlt iki nüsha mukB' 
vele tanzimi!"" işe girişielccktir. 

Su p:ırnları abonl'lerden mart, Jı' 

...:ira.n, C'ylül \'C ilkkanun ayları so 
nundn tahsil edilecektir. İdare icıı • 
v !ıı'Kiı:Sı ısu~~ il~t!e:ıh.iY. -ı::;vvucf 
~tıpılltn mukavele ychi talimatna.rrıc 
Cc deı;iştirilı;ııcek, 1940 sencsindt11 

itibaren de rec;mi dairelere paıcısıı 
u vermek u·;ulü kaldmlacaktır. 

Talimatnnmede halkın IC'hlne mil· 
him maddeler \•ardır. Eskiden mıt· 
nyy<'n mikdarda su sarfedilmcdigı 
hıılde sene S<>nund:ı fazla olnrnk ıı.· 

hnnn paralar bundan sonra altnıtl~ 
yac-ık ve ancak sarfedilen suyun ıııı 
rnsı nlmncal:ttır. 

Apartimanların her katına afı1 
s~nt konacak ve saatlerdeki bozul<· 
lukları sular idaresi parasız yapa ' 

caktır. 

Kapatılan sütçü 
dükkanları 

Belediye ve Sıhhiye Müdüriye· 

ti şehirdeki sütçü dükkanlarısU 
sıkı bir kontrola tabi tutmağa bat 
lamıştır. Beyoğlu tarafında birkaç 
sütçü ıdükkanı kapatılauştır. kit• 
li kaplarda süt satan ve saklayan· 

lar "'iddetle cezalandıracaklar.dır· 
;s ~ 

H OLlVUDDA bulunan P
zete muhabirleri gazetl 

idhrelerinc yctmi5 bet kellJPC 
yollarlar. göremez,: diyor ve TUrk mnt'buatmm 

dllnya hO.dlselerinl, dUnya l§lcrlni gö
rUştc'kl milli bağlarının nelerden ibaret 
olduğun.ı sa.yarak Tllrk matbuatının 

dUnya hMl.selertnı Alman gözil ile gor· 
mlyc ve Alman tezini mUdn.faaya bu 
bağların mUsn.lt olmadığını ve bllhnssn 
C'konomlk dostluklarla ideolojik dostluk 
!arın blrlblrlne ltnrıştırılmaması IA.zım 
geldiğini işaret ediyor. 

yaralı Şişli çoctık hastanesine kal 

dırılmış. suçlu yakalanmıştır. 

-0--

Tepebaşı bahçesinin 
ıslahı 

TaltSim bahçesini yc-ni . Elkildc bir 
halk bahçesi haline koy::.n l.stanbul 
belediyesi TepcbMı b:ıhçesinl de ny 
ni Ejekilde ıslaha knrar vermişti. 
Fakat mevsim ilerlemiş olduğundan 
bu ıslnhntn şimdi bM,lanrrs:ı h:ı11un 
bahçeden bUsbiltün istifade cdcmi
yec<ıği gözönünde tutuln.ralt bu ıs • 
lahatm kış devresine bırn.kılrruı.st ve 
bıihçenln Asri sinema. ile kışlık ti
yatro ve Gardenbar arasındaki kı. 
.ımnlannm kiraya veı ilmeei takar
rllr etm[§tlr. 

Avrupada tetkikat 
yapan hakimler 

Adliye vekaleti t::ıraf ınc!an bir se
ne evvel tetkikler yapmak üze;-c 
l\. vnıpaya g5nderilcn l 7 hfUdm 

memleketimize dörunü ti.ır. M mle 

!.etin muhtclıf ) erlerinden • cçilcn 
bu lıfı.kim'er İngiltere, Fr::ın a. Bc:
çi.ka \:e Almanyada ~yrı ayrı tetkik 

Osman Taşkın, Ali Gerali, Hik- Belediye. pliij sahiplerinden 
met Heper, Mustafa Giner, Nail. bu yazı tatbik edeceği ü:ret tari-1 
Mehmet Boyana. Sami triş, Na. felerini istemişti. Bu seneki müs. 

tıl: Erenkaya asli fi=alı1dara ve tecirleri tal::ırrür eden ptajlar.:fon 
Faik, Simon, Tevfik, Lmct, Saim, l tarifeler, b~le:iiye iktıs:a mUd..:r
ibralıim, Aziz, Halit, Şerif. yedek 

1 lüğilne gelmiştir. Fa!:at, henüz 

:.z=ıiikl:ıra intihap edilmişlerdir. Florya plajları ile diğer bazı 

* 

H OLlVUTTA dokuz )ilt 
metre film çenlllr. 

:.': 

F lUI ~lrketlerl otuz lld blll 
mc!re n:m üzerine iş ,-ıı· 

pıp onlıırı dab'lbrlar. 

Sadri Ethem mnkalt>slnl şu w 1tırlıır 

lo. bitiriyor: 
"Çekoslovnkyıı hudutııırmı aşmak 

sureU:e milliyetçi memlckeUerde bU. 
yük propaganda hezimettnc uğra
yanlarm hlssclUlt'ırl mağlOblycte 

Türk gazetcl<'rlnl ı:ebeb gJıtermelcrfnı 
-.. .a. ~ degillm. ÇUnl-..-U bir 
~ tıa kadar şiddetle propagand:ı. 
heılmett ba.llni ıılacağmı kimse tah
nln edemer;dt, her umulmıynn ııcy in_ 

ı şaşırtır.,. 

ler yapmı·lar ve bu m:!mle1~etlrrde

ki adli tc .. kilüm çalı~ma ını ,ö.:dc.n 

geçirmi. 'erdir. Hah.imler tetkikleri 
etrafında hazırlıyacakları raporları 
ay ".Onuna kndar vekalete ,·e:ccck. 
lerdır. 

17 hLl:im içinde 1~tanbuldan A· 
dalar hakimi Niyazi Karkazan da 

bulunmaktadır. 

Bu s~.::i kongre lmrariylc pl5jlnrın ki:nler tarafından tutu. ı 

Matbaa İşçileri Birliğinin ismi, lacağı malu:n olmadığından bun. 
"Türk Matbuat Tckni ... iyenleri tarın fiyat listeleri al namamıştır. 
Biri" ği .. n: çevrilm:ştir. Bel:diye iktısat müdürlüğü bil. 

Bur.dan başka bir kooperatif ya. tün listeleri biribirine kıyasen 

pılması, taavün sar..dığı l:urulması, tetkik edecek ve ona göre listeleri 
:natbaa işçileri i~in bir kurs açıl. makul fiyat hadlerine irca ederek 

mzsr, ehliyetnamesiz işçi çalı~tı- halkın plajlara mümkün olduğu 
nlmaması matbaalarda 48 saatlik kadar ucuz banyo yapması temin . ' . 
mesainin kabufü, iş talimatnamesi olunacaktır. 

i,: 

O N aktör wı n.k~rls tş bol• 
mnk için telefon ederJtJ'• 

ı:: 

F lGür.ANLhI! 
ııhrlar. 

* 
H oı.l\'lJT'l'A b:n b ·e ) uı 

franklık ılellkUI kullstı'

lu. 
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ıtalyan 
ırkçılığı 

Yazan: Marno ~o ustan 
Eski fr3n11z Maarif Nazırı, Senato azasından 

ltalran ırkçılığı, ona yol gö.:,teren \"attun,. etmemiştir; Almanya, Fran 
Alman ırkçılığının bir derece aşa· ..a, İspanya, A\'usturyada böyle· 
ğısındadır. clir; yağma edildiği, ba~ası tara-- Bu, İtalya için bir ihracat malı. fmdan kullanıldığı halde İtalyan 

dır Ye hududu birçok zorluklardan 1 kalmıştır; :\lısır gibi İtalyan topra
sonra a~abilmiştir. l\lemleket buna ğı yabancıları geri iter. fatihleri o. 

R AKI ... . .. . . hiç de müsait deği'di. Çünkü, hi~· rada ycrlcfmelerine mü~aad: ~tme· 
}'Or ~ene. kotü günler geçı~ı- ~üphe yok, i~in esası, aranacak o· den başka yere yollar demıştı. O. 

tıetıcr , ' UZerıne her taraftan la. !ursa ltalyada kendilerini ari diyc- btt' iddia<;mda haklı olsa da, şu da 
~ağıyor t•· ı·· 'tt·ı ı ı ' 

hllQa k ' uru ı '1am ar a · ·iddia edecek biri ,·ar:sa onlar da ya· bir hakikattir ki mm•akkatcn mu· 
llalıkıa alıyor. ~!eğer ne de çok fe· hudilcrdir. ~affer olan ka' imler oradan geçer· 

rı vannı" r 1 ·· r· 
ne neşe . . a .... nsanm gon u. Yahudi milletinin, a lında, en ken kendılerinden bir iz bırakmış da 
ahlfil<ını ~~rken ~lını m~h\'eder, )fazlası sami ve ari unsurlardan mü değillerdir. Bu bırakıla~ e~rler ~
lın İnkir ar, ocagım yıkar, nes· ,rekkep muhtlif unc;urlardan mey· tin ruhunu kuwct!endırmış, mrlle· 
r~İn' ~zı~a sebeb olurmuş!. .. De· dana gelmiş olduğunu bilmiyen tin mülkünü zenginleştirmiştir. 
tirle · 

1 • 1 ?dırecekler. 1-""'akat muhar. •memleket Yalnız Almanvadır. Ya. Fakat ne vazık ki. Italya hir ırk· ... rırnızın .. 1 . • • • • • 
!:u bu h ' ~une\'vcr crımızın ço· 'hudiler, sonradan. "A"'moneen .. ve· çılık umdce;ini dikıneğe pek az mü-

areJ-etı k • f ·- ·· Ge ~ı hep i de \, ·~ 1 ~o~~}:o:. ~- ya istilMar devrinde ad kavimlere sait bir toprak.tı:t Onun için: AL 
)·or aına ; asak edıl.me::.ını ~st.~mı. ıkanşınışlardır. Kazandıkları zafer- manyadan getırılen bu umdenl}l 1-
}'ağdın , he..'llen hep51 ona kuf urler ler sayesinde dinlerini de her tara tal yan toprağına dikilmcı;i pek hil
hile \·a';or. Ona "murdar,, diyen fa yaydıkları için, bugün hal;ikatte, mem ama görünü~te ameliyatın her 
bost:·~··· ~ Almanyada kabul ettikleri şekilci(· noktadan muvaHak olmac;ına rağ· 

ı ..... ~urhan Felek de rakıya tam ari olan ecdattan gelmiş yahu· men, zor olmu~tur. 
PU~uru,·o R k · " ·11· · -

, deniJın / r. a 1 ~ a .. mı ı 1 ~ diler pek çoktur. 
'nr. "Bu ~:~e. .tah~mm~I ~e~ı~ Yahndileri bi.r tara~a b:rakın. Ak. 

ın.i u, ıçtımaı bun) emızı deniz kavimlerı gayrı arı ırktandır ren bu bel~ k ı·· -
. .att" d)'a ıır~ı uzumsuz ve İtalyanlar da bunlar arasında· 

'1J1:riın a z~rn~Iı bir teveccüh telakki dır: Jtalvanlar: Avrupanm cenup 
Wyte b:• dı;~r. Fakat biraz aşağıda garlıisindeki ve Afrikanın şimaliı~· 
'.'Rakı, ı~ nt.ü~a~edede .. bulunuror: deki lberler, Golün cenubu şarkisin
pt~}'atıarıerç ıhtıya: b~zın~ halk.ın deki, Lombardiyadaki, İspanya sa· 
ıdır.,, G ~sına gırmış bır zehır. hillerindeki Ligürler; Akdcnız rne.. 
içiyo~ae~ç _ıht~y~r bü·tü·n· h~lk_ r~ı deniyetlerini kurmuş olan Etrüsk· 
lçkj '. akı bızım mıllı ıçkımızdır. ler Sikanlar, Giritliler, !\likeliler ... 

\ e> a B h ı k'. t b" · · ' · · · e: ''ıebir' . ur an F.e ~ m .. a .'.rı .ı- hep ari olmıyaı: ka\'lmlerdır. Garbı 
~eye •• . " • fakat mıllı ... Çunku bır Sicil yadaki halk Sikanlardan, Lat
o ~~'\~ı\ıt • Va fr , verilmesi ıçın yum \'C orta ltalyadaki halk Etriisk 
ıtıyatıa' Ktn~ ihtiyar biitün halkın !erden, garbi ltalyadakilcr de Ligilr 
ğ1ıd{/:~~ ara\tna ginnesi kafidir. !erden gelmedir. 

ntilJi k~ıılliin~):e1le:··brcruğ\lı.gi61 tola;"f;irı'iiindcki i·i;"h;~ :;pu ar· 
1rıgi)i .. 1 .ahatıer de olur. '''hisky, 

... er1n · · kadaşlarımız bana dikkate şayan 
bizim . • ~ı11.i ı.çkisidi::. ı:~ı da . 
\·ar lllillı ıçkımız. h.otulukleri bir grup teskilini teklif etmi~krdı: 

sa ~;, 1 · 1. ·zc1 Ligürler grupu. Bu grupa şimal Yi. kald "UY eyın, c mı en gelirse 
b•- 1nn, milleti ondan soğutun; !ayetlerindeki Italyanlar şimal mm· 
""'at ın·ıı· · k. ld ... takasındaki İspanyollar dahil ola· ın . 1 ı ıç ·ı o ugunu inkar et. 

}· e)'ln. Kendi sihhatinizi d" ..... caktr. Asırlann, istilaların, muhare· 
t~rıt~unuı, çok iyi; fakat ke~~~~- belerin, dahili isyanlann, müteaddit 

Slhh •. · ye mütemadi münasebetlerin amil 1ı-1. adnı c!e düşünün· onların 
··'<!tıaları h ' olduğu karışmadan bugünkü ltal· <t .. b· nı e·aba katmaz, hep ine 

ırer k van ırkı ortaya çıkmı~tır. 
laıkarc: ıymet hükmü yüklemeğe - Lamartine İtalyan toprağını tesi~ u .. r: ~anız dili sarhoşa döndürür. 

••1.1.z a t k eden ka\'mlerden hic;biri or:ıda "ta. )..._ .. ' r ı - cümleler nereve gittik-
'!lnı b·ı . 

E"ao;en ırkçılık hakkında her ay 
ne~redilen ciltlerle kitap1ar, hergün 
çıkan uzun uzun makale:erde ~u tezi 
ileri süren parçalara tesadüf cdiL 
mektedir: Irkçılık bir ihracat malı 
değildir, yalnız saf ırkların ı~ıne 

yarar, her ariye faydalı olan ~ey 
yalnız ona faydalıdır. 

Irkçılık dininin henüz, ictihat de
!{ilsc bile tefı;;ir kabul ettiği tarihler
de, Berliner Tagcblall,, partiler \'e 

dünya anlayışları,. başlığı altında 
uzun hir makale neşretmişti. Maka
lenin muharriri Hauber şunu ileri 
sürüyordu: Nasyonal sosyalizm.in, 
hudutıarrnı ço • ıazıa genı~ıetrneKıe 
kazanacağı bir şey yoktur. Bir siya. 
si sistem olma"ı kafidir ,.e bu da gü
zel bir şeydir. Fakat siyac:i bir sis· 
temle bir feh:efe. kftinat hakkında 

bir anlayış olmak arasında dünya 
kadar fark \'ardır. 

l\lakale muharririne göre, ırkçı 

nasyonalizmin muvaffak olması, 

dünyanın en zıt noktalarından gcl
mi~. fikir, ahlak, din, metafizik te. 
mayülleri birihirinden tamamile ay
rı kimseleri bir araya toplayabilme· 
sinden ileri gelmişti. Katolikler, pro Za 1 rnez olur . 

re ş· ":a11ı rakı!... Fenalıklarını şisi
i~ıı~;;e. ~yı.~ dök_ürorlar da kimse 
<fu .• rını soylemıyor. Ocak sön. 

turın·· ı 
ı:..,İll(! uş .... Ya kurduğu ocaklar? 
%1 sarhoş dönüp de karısını, ço· 
<ieh~~~ı dö~·en münasebetsizin hali 
<la ~.· 1 kelımelerle tas,·ir ediliyor 
ı i k •ne suratı asık döndüğü halde 
t-arn :deh rakıdan sonra gülüp or
<la il~~t· karısına da. çocuklarına 
htı h 

1 ~ta başlıyan ~damcağızm şi· 
~I alı tas\'ire layık görülmüyor. 

tec;taıılar, serbest fikirliler hep hir 
~ini vermekte dc,·am etti. Gene de siya"İ akide etrafında toplanıyorlar 
devam eder ve bilir ki gündüzün dr. Çünkü amimi hisleri onları bi· 
kendisine lanet edenlerin çoğu, or. ribirinin aleyhine çeviriyordu. Nas. 
talık karn.rıp omuzlara hayatın yü· ) onal sosraiizmin işgal etmiycceği 
kü çöktüğü zaman, )"a~mak. mih· bir saha kalıyordu ki. bu da \'İcdan 
netleri unutmak, dünyanın güzelli. sahac:ı idi. Siya$et haricinde, fikrin 
~ini kavramak için lazım gelen kud· şaşmaz bir kaide5İ olarak bir ırkçı 
reti gene gelip kendisinden isterler. na::ıyonal akidenin ortaya çıkarılma· 

Xurullah .\1'.\Ç J (Dwamı 5 i1:cide) 

. eza 
lltir rnan olur ki rakı imam genç 
l"ri cll'llekJe kalmaz, ona etrafındaki. 

80 derecelik kolonya 

1 
! 
i 
1 

nizamındaki istikrar1n DünJa 
n1üşterek kanunu 

Yazan: M. DALKILIÇ 

. : 

i 
i 
i 
1 

5 ULU bir \alıimt.•den ibarettir. ::Sulhpener olmak \C bütün i 
dun~ n mill<'tlerlnc k:ır~ı i~·i ni~·etıerle bağlı bulunmak 'e i 

lıit-~ı. ulhsc,·crllğine gü\ encrck hu ınulıtcriı. dh3n karşı ında se
lamet , c emniyetle ya~nabilecc~ini du~iinmel;: !oo:tfd111ik olur. Ar-

• na\ utluk da ~ulhııcn c-r bir krallıktı \ c ıliirıJa millrtlcrinc• kar~ı 

hi~blr lhUaı ..;alıibi ılej::ilıli. (,'cko !o\ akya da. 
Tür!.: nıllleti, lılrilıiri arkasına ba)ınıl:ı esen fırtınalann pen. 

çr~ln:lrn lsti:dallrıl lrnrtarmnk iı:in h\itiin diirı:rn nıllletıcrinılE'n çok 
kan 'C' c:ın J,urhnn c!nıi': biı· millettir, 

Umunıi llnrWeıı ı:ık:ın ~nlihler H' mağlfıblar blr<-r kenarn çc
Mliıl çubuldarını ynktıl•ları tnrih manzara ı iı;inıle Türk omuzuna 
ı.ll:ihmı .kaııııı ı.:ene Jrnrb ceııııc ... ine kO}mU~ re ı;ene yıllarca aıiı 
yurılda alı•\, kan \ 'C barut dinmemiştir. 

nlt milletlerin ihtlraı.larının acısını hlllriz. nu;..r\in sulh keli
ıne .. ı ~·erini' tek bir 'arlık dii5üniilebillr: };nınlyet. Sulh yok, rnı

nln•t \"ardır. 
• Son siya i Jınreket Jıattıınııın mlln er ılc' lctlrr nc1dinclc ten. 

kid , e alt>yhinıize miin:ıka,ala.ra 1emln oldıı~'llnu gorüyoruz. 
Son a.'lnn tarihi içinde Tiirki~ e kadar toprak saldırı~ına uğra

nus bir millet \ar mıdır? 
~ Ama her c.ın in bir huiludu \'ardır. Türkün bıı;ak kemiğine , " . 

dnJanmı5 bulunuJor. 1"e ınii.,temleke 5eHlamıı, ne pazar lhtiya-
: cımıı, ne zahire anbarına lli1.11munıu1., tıe nüfu.,umu1.u dağıtmak 

·:::::! için toprak ihtirasımız 'ar. Bit. Tiirk milleti, son asrın tarihi için
den traşiılc bir 'atan kurt:ırdıl•. O~·ıe ki Lıu nıücC\ herin bir ke. 
narcığına C'I dokunmak bile onun toı)IU kıymet Ye ııahıı.,ını sıhra 

• <lii~iirc-cck kadar dc-ğer alır 'e tehlil•e arzrdcr. 
: nu~ün bir hal.ikati dünya milletlerinin kabul etme .. i lazım· 
İ dır: Harb olmı)·abilir, ta:ırnıılar yapılmıyabilir, bu~iinkü dünya 
j '9lya.o;et mnnıara.;ının hiçbir 1111lkn<1dl \"e 'itıinl~·eti olmıyablllr. A
! ma, bütün bunlar <-f'mlyctlcri lll:ırc eden rerdlerin hüsniiniyetle. 

rinden ba::ka bir müeyyede ta~ımazlar, 
O halde böyle olma~ını lı.tiyenlerin bu miieyyc-ıle~ i sarşılmaı 1 

kuHetlcre 'c bağlara i'ttinat cttlrı~esi en tabii l~~klıırı YC ~er .~e- 1 
)'İn üstünde uıifcleridlr. ~lllletlc.-rın cııınl~ et mury~ edclerı, dun-ı • 
~ ·:ula ki dirlik Ye düzenlik io;tlkrnrının ) cgane amilidir. 

Soramu: mıyı:r. biitün dünya dcvlrtlrrinc 'e mill\ er de,·lrtlı-

rine ki, ntden stlahlnnı~·orsunuı'? tişümemek için .ı;l~ iniyoruz dL : 
~·C<"ekler. O halde Tllrk Cumhuriyeti de ü~ümemek için giyiniyor 1 
ve lstlklallerin altına karpuı kabuklan ".üriildüğii bu muht:~~ . ta.- li 
rlh sahrıc!'llnde ka)·ıı> yurnrlanmamak lçın de kol kola yürul or. 
\'okı.a "" bir başka.'iının sırtından, olageldiği gibi, elbisesini söklip 
almak n• ne de bir başka!lının ayağını çelmek niyetinde değili7~ 

Sulh dalu E'r<'sl altında taçları yıkmak, l!iitlklallf'rl berhava 
<'lmt'k ~ibl bir ~ulka"t aklınıızılan ı;eçmetll 'c ~cçml~·cccktlr. Bu

i nun Pn h1i,·iilt mll•ırı.·atloct U\n .. ı,~ ... i. ha.t.t., ha.rek•tln\l7~deki nnlf':~
i malanm11..dır. 

1 
Bu bir ÇC\"frme lya.tıctldlr diyorlar: bu bir Büyük Brltanya 

kuklalannın tekrar sahnede rol almalarıdır, diyorlar. Her şey siiy. ı 
İ 11,reblllrler. Ağtzlar çu\"al değil ki dikelim. 

1 
i 

Ama, devlf"tler tarlhelrl önlerine alıp da düşündükeri 7.aman 
_ı.:iireceklcrdlr ki, Türkiye lnkıliblanncla Ye ylirüyüı>Unde na.<;ıl 

dünya mllletlf'rlnc l"n ~üıide 'e c-n uil bir örnc-k teşkil etmişse, ı.l
l·Mot yolunda da ~ene böyle asil, güzide bir örnek 'ermiştir. 

~lü5tcrek mt'nfaatıerin, mü,te rtk müclnfauı kadar tabii hlr 
nctlec dfü;ünilleblllr mi! Atm ı bağlamadan Allaha t.e' ek kül olur 
mu~ 

Türk dünyanın cn le<'rübe .ı.:örmüş millC'tidir, 

lluli!!a edf'lim: Tiirkiye \C Biiyük Brltanya mii!'tcrek mf'nfa· 
a.tlnlııin mü:;tertk müclafaaıımda bir ı:örfü~ birliğine crdllf'r ve hlz 
iddia ettik rn f'diyoruz 1'1, bu ı,:iirii~ birliğine iltihak f'dC<'C'k mil. 
!etlerin de ayni heılt>flcrle el elı• \"<'rmelrrl pf'k yakındır. 

Bunun meydana ~t·tirdlği Nnni)·et 'e bÖ) lt'<'C meytlana ~ele
t·ek cmnlyetl<'r, dünya nizamınm istikrarının mü~tcrek kanunu o
lacaktır. 

Yol•s:t sulh perisi çoktan taeını \e tahtını h:ırb nınbuıluna hı
rnktı. 

Xe derlcr!ie desinler, ne dC"nir"'e denııln bi:r. Türk milleti, yap. 
tı~~nıızla, bütiin dun~ a adma bir defa daha ~unır , e iftihar duya
r11.. ................................................................................................ : 

40 derecelik rakı 
egen,. t . t11'\a ır gos erır. 

! t>kt nın neşe kadar biiyük do tu 
ı;. Ur. Burhan Felek rakıva 1 nu· 

1 NlllS.\RL,\R Jdnrr i 80 drre<'elllı 

kolonya hazırla~ ıp ıılyasaya çıka· 
r:ıcakmış. Stadyumda muharebe 1 XHIS.\RLAR İdareşi tarafından 

~·üksek alkollii lc,:kllt>rln dererf"leri
nln dii~ürülm<"SI hakkında hazırlanan pro

gramm tatblkına ·~· sonlannd& başlanacak 
\f" ııiyasaya 40 derecelik rakı tıkanlauk
ınış. 

~~ld" . , 
h 1 U~an diyor. Ben de neşe. 
ta• 1 •

11\lınaraıı dost diyeceğim. lçki. 
'li ~nsana neşe verir: bilakis neşe· 

);ı:llıza\ırttığı da olur ... Üyle ama 
tıe~ . bunu dü~ünüp de iyiliğini, 
<lt>ğru\erdığini hec:aba katmamak 
ll~'..ıy~u. in afc:ızlıktır. haksızlıktır. 
fıtıu bı ıçınezseniz içmeyin; fakat 
tıa,.,, .. u kadar kötülemeyin. Bu, l ·~ort .... 
l 1ç rn· ~&:.benzer bir şey oluyor. 

1l\i k 1 1 Yılığini görmediniz? Hiç 
' ;:ııu·eQrı·~rinizi defetmedi? Hiç mi 
' Uz • 

Şunun d<"rc>resini de lmk:ı indirsek fc-

na etmeyi1~ l"liksck dcrccr.li r:ıluya ha-,.ret 
kal:ırnk an·a in bu kc-re de kokusuna 
hal<ma.rıı• kolonya iı:crlcr diye l•orkanz. 

* * * 
Kestirme alınmış bir haber 

Y F.111·t S:ıbalı ~:ızcteı.indc ":'\liircftecle 

dün bir zelzrle oldu., haberi altm. 
da: 

Xe\-yorl<, 12 (A . .\,) - il~ b:ı~lıyan 

bir ~·:ı'l.t var. 

T AKSD1 ~tadında lla~·darı)aşa - l_şık 

lisf'lerl futbol maçında bir ka\'ga 
rıkmı , fi{'~·irdler sahaya hüc-um etmı,ıcr, 
o~-uncu1ar dayak 3 t'miş, hakl'm, aman Al
Lı.h diye lıaiırmı~. J:;azetedler Ye fotoğ

rafçılar ela kc-ndl ha~larına ~clcn hidlsl'~·I 

t~bitc ınıl\"affak olamadan dı~anya can. 
atmışlar. 

Çr.lebi, böyle o::ır bizde ıle futbol de-
diğ"iıı ! 

Xc mutlu !;ııorcu olanll)anl:ıra! 

* * * 

};h hanıdolsun, artık zabıta ,·akaları. 
nın da dcrec~I azslacak demektir. Clna
~'t.fler rerhe, nnralar iniltiye, ka,·galar f'l 
sakMına, slrkatler aşırrnağa, sokaklarda 
kusmalar tükrüğe dü5t.cck. JJuna da 5ü
kilr ! 

* * * 
Ceza zabıtları 

Yazan: SUAD DEi 
Bu;ün 1:ürk tayyareci! 

vazife uğrunda can veren 
manlarm hatıralarına ne d 
hürmetle bağlı olduğumuz 

tcrmek için bUtün 1stanb 
tifal yapılryor. 

Sulhta Türk hava yolla 
mak, harpte Türk gökleri 
dafa etmek gibi medeni 
iki yüksek gaye için ölmüş 
yük ölülerimizi gözlerimiz 
kuru, fakat göğslimüz guru 
bararak anıyoruz. 

Evet gözlerimiz kupku 
kalbimiz gururla ıdoludur. 
biliyoruz ki Türk ufukları 
ka ufuklara bağlamak 

Türk göklerini f ethc kalkı 
Türkün namını göklerde 
lere taşımak, medeni havac 
viyesinde, Türk kanatlar 
üstün yüksekliğe çıkarma 

ile çalışan, vatan müdafaas 
ı:uu bahsolduğu zaman, 
kartallar gibi bulutlar içind 
kusuz dövüşen bu kahra 
vazifelerini yapmaktan duy 
rı büyük bir sevinç ve bir 
istirahati içinde hayata gö 
kapamışlardır. Ve bu işe 

dık1arı zaman, işin tehlikeli 
ğunu bildikleri halde, evet 
mü bile, bile mesleklerine d 
le bağlanmışlardır. 

Evet, onların unutulma 
lerini andığımız bugün de 

!erimiz kupkuru ve kalbl 
gururla doludur. Çün'kü bu 
tin bu kahramanlara benze 
binlerce, daha yüz binlerce 
manlar yetiştirecek verimde 
millet olduğunu biliyoruz. 
ve kahramanlarının sayısı ar 
yalnız askeri havacılıktaki 

inki~f ve tekamüllerc şahid 
yoruz, sivil tayyarecilikte 
Türkkuşuna yapılan mürac 
rın yekununun göğüsleri ka 
cak bir artış göstermekte ol 
nu görüyoruz. 

Türk milleti, milli istiklale 
man müstakbel tehlikelerde 
rinin de hava tehlikesi oldu 
idrak eden medeni şuura 
bir millettir. Türk gençle 
memleketin her tarafında aç 
olan Türkkuşu teşekküllerin 

sene nisbetsiz tezayü.d eden 
caatları bize onun havacılığa 
bir kıymet atfetmekte oldtı 

gösteriyor . 

Böyle acıklı bir ihtifal gü 
de eğer, gözlerimizin yaşını 
rurumuzun eli kurutuyorsa b 
hakkımız var:iır. Çünkü biliy 
ki bu sene mekteplerin tatil 
Türkkuşu kamplarına iştirak 

mek istiyecek talebe adedi g 
senekilere nisbetle çok yükse 
rakam gösterecektir. Çünkü 
istiklaıterin tehlikede olduğu 

enternasyonal vaziyetin kar 
karışık bulunduğu bu se 
Türk gençlerinin bir kısmı d 
yarısı değil, büyük bir ekseri 
- mübalağaya düşmemek için 
tün Türk gençleri !demiyor 
icap ettiği zaman Türk hava 
müdafaa etmek için yedek ola 
yetişmek üzere havacılığa bü 
bir iştiyak gösterecektir. 

Türk gencinin vatan sevgi 
bildiğimiz, Türk milletinin ka 

olan birin yerine ayni kıratta, 
koyabilmek iktidarını tanıdığı 

için işte bu hava kurbanlarının 
kasın.dan dökecek göz yaşı bu 
mıyoruz .. 

Onlar sadece bizim gururu • ~ \·e e ınşirah, kafanıza bir taze 
c'J}fll t:l'l~::Ji? .. Ondan hiçbir ZC\'k 
.. ~ .adınızsa ... Ne diyeyim? acı
, "'ı~~. !~nrıtann en büyük lutuf. 
r .ı~ el bırın::ıen mahrum olmuşsu· 

Doğrusu ~liireffoılcki zrlzclcJ i 1\°('\"· 

yıfrktan h:ıbcr almnk kcs1imıccillğinc <liye. 
r<"k yok! 

... * * Süt ve yoğurtlar meselesi B F:\.O(a,u ka:r.a."ı dahHind~ M>n giin
lerde beledlyn 1abıta..'l1 talimatna

nıf'Slnt aykın hartket f'den 2.ıs esnaf hak • 
kında <'eza. z:ıbtı tanzim edilmiştir. 

muzdurlar. 

\. ern~ktir. 
ı Ukarıd . 

·ı-, 0 a za\'allı rakı dedim. Ha. 
1 

••• ıaı \·aııı değildir. Asırlardır 
l "d' ..... ,. ı. en şiddetli ya:;aklara 
· fakat gene mahvolmadı gö-··te t , ' 

ebe ümunü dokmekte, ate· 

" Et ucuzluğu 

B H: gnzde Jligadan bir iıaher \"erl
~·or: 

"8<-kiz, on kilolu!, kuıular 11.i liraya, 

etin kilosu ~ irml beş kıını~a kadar nrlll. 
yor.,, 

Aman, lı(i~' le nıiilıen I~· lıahrrler wr
mek doğnı değildir. 1st<"r ınisini1., bütün 
İstanbul Bigaya gö~ etsin! 

Z ımlRU sütlerin tahlil raporlan 
neticesi nıılaşılmış. )1eğer kaı)lar 

llİsmiı;c. nıı defa da. yoğurtlar t C'tklk olun-
mıı}, hunların tenel<elerl pi! , .e kaymak
lan to1.lu görülmüş. 

~u :ı~nlanmı:r. ııe <lurblnınlşler. Bıı~U. 
ııil <''ve-iden ı:iirliıl siiylcnıl~~r: 

Sii.lclc;ı ai;ıı:ın yanı;ıca ) oı:'llrıJu ürJlyı·
rek yd 

Bu~iinc kadar bu zabıtlara uğramı::; 
ı'!oon:ı fın )·rkiınuna dikkat olunursa, beledi
~ enin :r.abıtlarda ~·f'ni hir usul Jhda4'ın& mec
bur ola<-aiı anlaşıldı. 

Rlzrc badema, btolf'<ll)·e t:ıltnııı.tnamcst-
ne ınıırnfık h:ırt'kı-t 

bıt yaıııls:ı tl:ıha a:r. 
edenler hakl.:ın<ia :ıa. 

'Alilt zayi cılil;r. 

Mim. 

Suat DERViŞ 

Yataklı vagon tarife ... 
Yataklı vagon yaz tarifelerin 

tatbikine 1 S haziranda ba~lanaca 

ı
tır. 

Ana:lolu ekspresinde yatıı~ 
vagon miktarı bu tarihten itibare· 
üçe çıkarılacaktır. Ücret tarife 
leri gözden ge~irilmektc<lir. 
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Eskişehirde karakolda 
bir cinayet oldu 

istanbuldan bir polisin bir köylüyü 
döğdükten sonra öldürdüğü bildiriliyor 

Eskişehir, 15 - Dün şehrinrlzde 
bir clnayat olmuş, bir polis memu
ru kadnı meeelesinden bir genci ka
ra.kolda tabanca) la vurup öldürmüg 

tur. 

derhal telefona sarılarak çarşı ka
rakoluna, bir adamın nıh3afiıız ta
banca taşıdığını ve bunun yaka)an.. 
ma!lı 1ı;in de bir memurun yirihma 
gönde.rllmefrini bildirmiştir, 1il8a ölr 

Cı'nayeti işliycn Eskişehirin Bal. zaman 80nra bir polla memuru lildi
çıkhisar köyünden İbrahimdir. tb _ se yerine gelmiş ,.c iki lbrahimle 

rahim, bundan bit müddet evel po. 
H.ıı olmuş ve 519 yaka numara.sile 
lstanbuldaki Galata m~rkeiine kay 
dedilmiştir. 

beraber b.rakola gidilıhiştir. Faka.t 
üzerlııde tabanca oldufu iddia &lL 
len köylü lbrahimde bir ~ey bulu
namamıştır. Bu sırada duvar
da duran Jbtik bir kamçıyı kapan 

. 
Avrupa hattında 

yeni tarife 
Avrupa trenlerine ait yeni tarife. 

!erin tatbikine bug\.ınden itıbar~n 

ba~lanmı~tır. Bu tarifeler mucibin. 
ce Kon\'anjyontl trenin bu sabah 
6,40 da gdrn~i bekleniyordu. fa
kat Bulgatlar ,tarifenin tatbikini 
rarına bıraktıklarından Konvansi· 
yonel treni bir saat uahhilrle g.e}C· 
bilmiştir. 

Yanndan itibartn ~re~r intiza. 
ma girecektir. 

Ek pr~ tmllerioof ara ~ıta ııı>· 

tiilcn teah'hürlerre biıttassa Alman· 
yadaki sfin kontroller sel;Cb olmak· 
tadır. 

Almanlar enelce ) atım o:aatte ya· 
pılabifen pasaport korıtrollerini ye. 
di saRte kadar çıkamıı~lardır. 

Surlyede kabine 
istifa etti 

Fransız komiseri, memleketin müdafaası ıç ı n 

Fransız kuvvet.erinin Suriyede kafacak!armı söyledi 
Df'yrut, U (A.A.) - Suriye 

~a$,·e'kili lJu'kH~rl, Fransrt tev. 
k'al!de komf~Ml Puaux'ıı n ğ~ • 

cenlerıle l''ransanın Suriye si -
yaeetf lıakkrrtılıt ~·ıttHfğı beyanı 

tın ~ıırlrc tıUkfııfletltiiu rJrt>g -
ramini\ uytrlı\dı~ını sôyTlycrek 
Rel!icnmhnra lnihh1enln istifa. 
!ıııı ,·ermiştir. 

Reislcıımliur, 'F'rU1!IZ t~vka -
ıMe komisaririin Şaıha mıtYt -
r;alatına v~ bazı UsrHiatta. nu -

Fevkalı\d<t komiser Puaux, 
l• talisiz hU'l{üznctfnirt dost Ycı 
ıttntrefik Suriyeyi fstikllliııe ka 
vuşturmak hususundaki tea.h • 
liOdUne sadık \ıultındtıitunu sör 
lemi~ ,.c takat memleketin nıll
dıttaasınr temin için Frartsı~ 

kuvn>trerirtın Surly~de kalma. 
lan Hizumunu ehemrntyeU 
kaydetnıiştir. 

Suriye maka.malı ,·ıın.y~t idrt. 

Bu surotle bir hayli uman po- polie lbrahim, kılrakol mtirettebatı.. 
li.ftlik eden lbrahim, geçenlerde isti- nm müdahalesine rağmen, zavallı Hatta öu yüzden ekspersin !atla 
rahat nlarak köyüne gelmiş ve gü. köylüyü a<iamakrllı döğmüştür. Bu gecikmesini önlemek üzere Alman 
nün birinde İbrahim isminde bir nunla da hmımı ve cüretini ye~- ,·agonlarının kışmen se(erden bıra· 
köylünün ağabeysinin kansı 1''at - rniyen memur, bu sırada <'ebindelri kıldığ'ı ekweriya vaki olmaktadır. 
maya U:cavUzdc bulunmuştur. Fa_ polis tabımca.sını ~ekım. te üç eı il. En ziyade Alman yolcuların şiki· 
kat yapılan şikiı.yet üzerine iş ıuili- lel}le gcrr<; köylüyü kanlar iÇitıde ölü yet ettikleü bu 'a:tiyelin ne zaman 
yeye aksetmiş, İbrahim de hem işi olarak yere .serm~ür. Cinayet tah • j düzelec~ği malum dc~rilclir. 
yatrştnınak ve hem de köylü İbra- kikatına derhal müddeiumumtıılc 1 

relerinin rejimi \'e rlahilf aşayi· 
Hınmasırıa intizarcn kabMenitl in Frnnsız ordu!u tarafıDdan 
iŞ h»şınua kıUınasını rfra l?t - temini hususlarında. t:-ınihat 

m!~tir. beklenıckt~dir. 

Fransızların fikri Aln1an - Leh 
..,.. Ba!ıaraıı ı ıncıcıe "hl' IAf d il 1 dırmadı~nı ~azmak tadır. 1 ' ın a a ya 

hiini korkutmak için onun peşini ta. elkoymuıs. ıx>ll:ı İbrahim tevkif edil- -------------
l\tathuat. sureti umuıhiyedc bu Dant!ig ıs (A.A.) - Hitler te. 

nutku mutedil addetmekte. fakat ~ckkülleriniı\ blt ak~an'i yap:fcalt. 
vakayiin tahrif edıldiğini kaydeyle. lan geÇit resmine ittiralC cttflelt ü kibe başlamıştır. Nihayet dün saat miştir. Hadisenin mtımurlarla dolu 

2,30 da köprü üzerinde biribirleri- bir .karakolda iflenmlş olma.ııı h~r 

ne raslryan iki İbrahim ağız ka•:ga.. tarafta büyük ,bir hayret ve tre11. 

sına bı:ışiamL,lar ve polis İbrahlriı \ süfle kar§ılanmı.ştır. 

Karagümrükte iki 
yaralama hadisesi 

Bir adam kansını, bir kömürcü 
de rakibi kömürcüyü 

sur:e..ffe'. y.ar:al:adılar 

., 
agır 

Karliğüm~"i.ikte oturan MClimet 
isminde bir1, genç karısı Hanifeyi 
makasla vücudunun doltuz ye. 
rin.den yaralamıttıt. 

Çenberlitaşta 

Bir kumarhane 
basıldı 

Kumar ıynayın altı 
kişi yakalAndı 

General Veygand 
Londraya gitti mektedir. zere dün şarki Prusydan liitçok 

Times di°ror ki: hiicum kıtal~rr gelmiştir. 

Londra, H < A. A.) - Genert.l ''Nutkun hüvük bir kısmı bir Dantzigdeki Leh kü'tüpbane -v · ' sinin camlan ikincİ defa ôltrrak 
eygand, bu akıam Londraya var- ınevdan ekuma'mahh·etinde olmak· 

tı K d
. · JOO lr .. • · :tteırhul öhrs~r tarafrndan .kırıl-

mıı r. en ısınP. adar Fraıı- la be be d"' " 1 ı· · t. f d :l"' . ra r un 1~ uso ını ara ın an m ,-tir. 

. c:o}' enen so:s er, l\vrupa muna..~t- l'olonya komittrl Şod&ki, sıer • ııu ihtıyat ıubayı refakat etmekte. , .. 1 ·· 1 A . - ~...ı..,. 

dır. lerine en·elkinden daha Yıthim bir be!t ~lfrin ayan meclisi nezdinde 
General Ve.reandlh bu Bt!~·ahati- ].(l . değild" 

nin, Fran.aız ihtiyat aubaylafıiıın şe ·ı Yennış ır... Hadiseyi prote!fto etrtri§tir. 

lngilte.reyi ziyareti çeı~e\•etıi harı. De~·H Telataf. ~u müt11lelrda bu- AJmın>Jldeki Lt'!lilil~~ 
cinde hiçbir ma.nl..81 me,·cut değı1- lumi)or: lehdif mektuplarl 
dir. '":\tu~linitUn nar1>i mtiliik (öste· . Varıova, 15 (~.A.) ..... Pat a-

Ankara radyosunda 
vAnilikler 

r~& se~b1er meçcut 61tt'ıadılffia ' 1ansı, Almıın SılezyaaıMa k"tin 
dair söylediği ~zlefderi totaliter Dolirod~iefiı:le ilCamef eden liir~o"k' 
dc,·letleriı1 öundan sonra dalia mu. Leh ailelerinin telidit me"lttupları 

t~il "'Yi tftr-"! Mnit:.w.t lıtr~iır1f&'!.1.: a~ı~rı.ı;ı;ı bildirmütedir. 
erı an a~ı n.or. k~in) Kraft&nmka.ie.1H L.ih 11iili 

Bu cle\·1etler ~mdiye kadar siya:· 
setleriticle ,.e izhar ettikltri harisane 
erhellerde itidAlderı ptk uzaklaşmış· 

hırdt. 

?\'iyuı Kronik!, törlt diyor: 

Mu:-0lininin hissjyat:f fıda bir ~i
şikfik tiu$ulc geldiJ?ifü.~ inarmak bfr 
delilik olur .• '11tıtunun daı\a mut~· 
dll o1an tonurıfan rulh ceph~ifiin 
ıd(TSlefifıdt.n i ti!~ e'tfi!;i anla,111. 

sinirt ranH>i Sctsazevski, dört giın 

i;in Alman tôp'raklaı'ını terket

m~k tmrini lamı tır. 
Leh müdafaa nazın Parisi 
a itt i 
Yarşon, 14 (A . A..) - P6!on)'B. 

mı lli müdafaa rıaiırı Kaopzy~k1. l'iu 
sabah Paıil\e mütevt'CCihen l1att?kct 
efmi§tir. SöylerlilCliğin~ göte, bu se. 
yahatin hiÇôir !!lyasi malH)"eti xnev

l"Ut de!;hdrr. 

def& y~pılan bu ~ muvıdfaJn:ret yor . ., 
ıe t&lblk: edilmij ve mütema.dt plak ~·ti Herald ~·le yaıryor: 

.Ankara radyOlmnda huirandan 
itibaren )·eni bütçe ile daha fula 
bir inkital görülecektir. Buııun için 
:i\nkara radyo.unda bir prograitı 

buırlanin1ft.lr. Bu p!"Qt'taM m iıtl

va ed~ yeniliılr!ft'deıı baınl&rmm 

tatbüatuıa tUrıcüdea ıeçilmit btı • 
lunmakt.adrr. Batvedl Retüi Say -
dam.Dl nutkuııun pliğa alm&nılt nut 
kun verildiği ak~arn tekrar nakle • 
dilmP.si bu yenilik.lerden terini tet
llil et.mekteeir. Memleketinılııde ill 

Leli har iciye natır rttaaviıti 
MÔ9kovırya gidiyor 

şekliyle nutuk faeıla v~rilmeden "A,nrpaôa t~obü'> ba~ka elle-
tekrar olunmUftu.r. re ıeçmiştir. ~\tgÜn faali) ette bulu· 

Kankoca Neslişah Sultan ma
hallesinde oturmaktadırlar. Aiti 
sene:lc.nberi evlidirler, Hanife k6· 
casınm dayızadesi Ra5imlc 'konuş 

masını iııtememe1Hcdir. Evvelki 
gün Rocctsınr Ra€imin evinde ya. 
kalayan Hanife bir hayli ağız kav 
gası ctmi~, fa1Cat eve donünce de 
Mehmet eline geçirdiği makasla 
kans:nr doku.ı yerinden yarala -
mıştır. Yetiıenler :ftanifcyi Hasc. 
ki hastahanesine kai:lırtnı§fardır. 
Mehmet yakalnamı§tır, 

Rekabet yüzünden 

Ankara radyoıunda yabeneı ll - nan demokrasil~dir. niktatorlük· 
tiklerini hibtr a1rnış '1e diın ani sanlardan nqriyata ehemıniy~ n. ltr. söi!le iktifa ediyorlar.,. 

Dün Çemberlitaşfa bir kwna t ha 
ne bastlrruştfr. 1:liinci tobe Me
murları Çem"berıita~ta A:ritticılar 

sokağında l S numarc:da oturin 
Mehmet ve ltatıııı Paraskevinin 
evlerifü kumarl1ahC olarak işJCt • 

Va~a.. 4 ( A. A.) - seğ cen~h 
partisınin n:\§lrl efU.rr oltn A. B. 
C. gaAete-si, hariciye nar.tr muavini 
Arcizevıkinin ti lhasıı:a ~konotbik 

M~seleler üzerinde Potmıldn ile 
göniJinelerde bu1unmalt ü:ııere yA .. 

kmda: MO•kova~·a. gl<ler('ğini ya:ı· 

malt tadır. 

Evvelki akşam Karagümrükte 
bir kömürcü diğer bir 'kömürcüyü 
ustura. ile ensesinden keserek a· 
ğır surette yaralamıştır, Her iki 
kömürcünün dükkinları Karagüm 
rükte Derviş Ali mahallesindedir. 
Rekabet yüzünden kavgaya tutu
şan kömürcülerden Malimut eli. 
ne geçirdiği tıraJ usturcı.siyle Mch 
medin !dükkanına gitnU~ ve üzeri. 
ne atılarak ensesinden kesmeğe 

başlamr§tır. 

bir baskın yap.lmıştır. 

içeride Paraskevinin idaresinde 
olarak Muharrem Akan, Mehmet. 
Scrkis Maydosyan, Serkis Vauı. 

yan ve Nuri Şeytaner isimlerin. 
de beı kişi oytın oynarlarken ~itr. 
mütiiqltut halinde yak•lınnnıJai-

dır. Aynca oyun zarları ve 43 
büyük, 39 kü~tik /il2 ile. 35 lira lda 
para b11lunmuJtur. 

bir 

Deyli Eksprt!!!, yazıyor: 

rsbca nqrlyata tekrar yer verilmi.t ''. 'utuk, lireti umumi) ede ruln· 
ve evvelki akfam ilk dda Bar;tkU clfy8nedir. bu nutuk, .l\YruJ5id2 
Dr. Refik Saydamnı nutku arabc! u1h olacl\!ıfıli iM.fianlan ~ irl~- FiHiakilı:a, Polonya, iptidai ınad-

rHmeııi takarriir etwiftir . U:ııun 

müddettenberi bırakılm~ olan .A • 

olarak n~redilntiftir. Nutktui eöt· t~ktir.,. deler mukabilindP. SO\~~tler tıfrliği. 

~ aWfl'lll da meöa ~" ve Frant1ı ıiyfs1 rn:dtıfılitıe n dıths raı1a ı'i\1.Wfa.r<!t ~~lik fhtaç 
!ranaızl!a. ol&ra.k Ankara luea dal- etrnek arzusunda-dır. 
p i.stuyonu tarafından n~n .. alr~ Münıflflli Arc:Y~e~nin ~eyaha· 
m~ur. Pads, 14 (A.A .) - Franiı.ı si- ti ~aklttftdaki bu haber hetlÜz res. 

Yeni geldlde Ankara rad}"OIU na- yast mahafili Musolininin nutku- Jl\61 teytd oluatflt1miilrtidır. 

ltillere de bilh&Ma yer v~uflt. nut\ itidaUi Oldutunu ehemmiyetle 
Evvellrl ilpm ilk olarak t.&nmmış kaydediyorlar. Bilha11a Almanva 
b1r sıuıantlrm kcmeeri nakil ıtıırefi- ve ttalyifıın t ullt i.stediklefiM da-

k 
le verihriittir. Bu naki1!11.r mdlıüri ve ir Muıolirfüiin v e r d i i i te

a z as 1 hareket tiakımmdan Mıifin <>lan le- mlnat flatırı dilt~iti cdbettfttkt~. 

Osküdarda 
otomobil 

Tayyare ~ehitleri 
ihtifali 

Türk • İngilit 
anlaşmasının 

akisleri 
Londr.a} ı 4 (lLA.) - paiJI 

gatete1cfi ingilit - Türk arılif 
n1a-sından dolifyı müttehiden rııeıtl' 
nuniyet göstermekte ve Türki.Y~ 
nin taarruza karşr mukavemette 
hayati cliem"'iyetini bilhassa tılf 
detmcktei:'lirlct. 

Observer gazete-sinde 
diyor ki: 

Emniyet meselesinde ını.ıtl•~ 
müte1<-abillik esası üzerine so'1' 
teşrikimctaisini temin etrrıeill' 
delilik olur. 

Ingiliz hükıimetinin de pa 
ve :Moskova gibi bu hakikati tt1 
!im ettiğini zannediyoruz. 

Zorluklar, aklıselim saye~ t 
yenilmelidir. 

Sunday Times diyor ki: 
Avrupayı iki ideolojik ka 

ayıracak ve lngilte~e ile Porte 
ispanya ve Polonya değilse ~ 
Yugoslavya arasındaki mün 
betlere tesir edebilecek olan lı 
bir ittifak müstesna olmak üt 
her türlü Sovyet teklifi LorıDr 
en 15üyük sempati ile kar§ıl• 
caktıl'. 

fnglltere Mos'ltova ile bir atıl 
maya varmak arzusundadır ve 
an!aşma yapılafüldigi takdirde ~ 
loto! ve Poterffkin muhakkak t 

ret~ Londraya da et edileccfctl 
Bu gazeteye göre, anlaş 

mütea1dp Sovyetler Birliğine 
askeri heyet gönderllccektil'. 

Dobricadaki had· 
~ Fa!:''·.ıları sq 

tiş €der& Bı·· .. tir. ldarc kn • 
• ·r·· . -6'! ~ "l!;V\ı 'it( ae,sc uzımgell!ll ~... ı.: 

karar Yennı~tır. • 
Bulgarların verdiği ha11ef~1 
Sofyal. 14 (A.A.) - Bulgar 

jansı bildiriyor: 
9 Mayısta Dobrice'dcki Bc:11 

köyü sakinlerinden 22 Bul 
katlodilmiş.tir. Bükrcşten mıılı 
Jif ajanslar tarafından göndetU 
telgraflarda bu Bulgarların cıı 
luk voy~ şerirlik maksadiyle l3 
gari'ötandan gelen komiteciler 
c!uğu bildirilmekte ise de ha1'1 

bambaşkadır: 

RôILanyadaki . son 
csnasın:ia Selitza köyündcıt 
kadar :Bulgar, Bulgar toprakl• 
lltica .etınişterdir. Bunun UzC 
bu111anr tarıları, kız kardelllcfl 
hızlan jandarma karakoluna g 
rülerck kendilerine menfur bi' 
kilde tccaviızdc hulunulmuştll 

l 5 Ni~anda ı 00 asl:er köye 

dcrck aynı harekette ve yağ 
blll ı .ımuştur. • ~ 

7 Mayısta inceköy ormanll 
da R~m:my:\ jandatmalan 
köyde.1 L·lr :Sulgan kurşur.1J 
di.···müşlerJir. 

9 :.~a\'JSfa e~vc1d~n hazıt'ıf' 
hıt listcdt ]~imleri yazılı 22 ' 
~::r tevı.ii Nlilmi§ ve kendile 
metni 6kuttutulma!lar\ hrr be1 
name imza cttirilmi~tir. 

Adamın feryadını duyanlar koş
muşlar, !a"kat kaçan Mahmudu ya 
layamamışlardır. ~aralı Cerrah. 
paşa hastahanesine kaldırılmı§tır. 

Su~lu bu sabah polis tarafından 
yakalanmıştır, 

tanf>u1dan da 1ııtanbulda Galatu.l • dir . ( Ea.ştarafı t i?Widc) 
iki küçük çocuk yaratandı tay }l6eUJ!antıi üat ıra.tnid• tHIİIJa- Fatih parkı, Beyazit, · seırmiye, 

tı ikmal edilmiı olaıı. bfiıl .tikıvatlık ı Nutkun. demokrat memleliftll. Ttldim ve 'Maçkadan atılacak top 

.fiu 25 Bulgar geceyi dizi 
kadar ı.u içinde bir mahzendt 

çirıni;lerdir. Dürı akşam üzeri Csküdarda - ist~·Mı vaartAeile ~yon su- rin tehdit e.dici vaziyeti haklcınd.a· larla btraöer m~rUim 1-omutanı 
l~ındağı caddesinde bir otomobil k!- milfl yapılacaktır. ki par)asın a gelince, Fran&ıı: ıi- ôl&ıi, httn~ul Merxez komumaı 
zası olmu~. iki .... "'Uk varalanarak iyi ieıfilde ifletnedi'" göt"Vleıi yaııi mah afi li demokrat devletl~r • . • ..~ .ı •· merasımı aç.acak, azi.ı: ~ehitlerimiz 
kı tane\_·e kaldırılmı:.trr. Kazıvı ~-a· radyo temeil kolu da :nılah ve talı:- tarafından kurulan caranti siste - 1• .,.. • J J se aifilatıicalmr . .od sırada Beya • 

10 Mayısta 25 Bulgar ellerl Romanya Kralı 
Ordu teçhizatı için bir 

mi:yon teberru etti .v.•n so, för .Jiravirin idaresindeki 982 viye edilmiştir. Radyodll bundan 11on minin münhasıran tahakküm te-r- J zıt ve Galata kuldlcriy1~ res-
husu<:i plakalı otomobikİir. raba #a devıunh temsiller vetilecetiilr. ıeobüslerinl ıtar~ı koyma lı istih-L mt daire ve limarı.liki ge -
Alemdağma dogiru bütün üratile dal eylediğini tebarfü ettirmea:te- ..... lf"r 

lı 6Iduğu halde mitrclyötld 
cchlicz kuvvetli bir jandartı# 
hafatası c:itında lnccköy o 
rına sevk(.dilmiş ve yolda j' 
matardan biri uzaklaşarak 

silah atiTi1ştır. Bu katham ı 
tiztrine rrlitralyöz1er işlcmeğe 
lamış ve 25 kl§iden ahc:ak ilf 
kurtuJabiltni~tlr ki. hunlar 

BUkr~, 14 °{A. A.) - Rador a
jansı bildiriyor: 

Kro.1 Kımıl ordu teı;hlzatı liste
sine beş milyon, veliaht da yamn 
milyon tcberrü etm~tir. 

Kral b'U mOıuısebeile göndcrdia 
mektupta en fakir hnlkm dahi yur
dun ı!llahlanmuı ıçin teberrüdc 
gösterdiği müsareattan çok nıute • 
)ass~ olduğunu bildinniştir, 

Veliaht, Romanya ordusunun tak 
viye-lne bUtiln kalblle hizmet etti-• 
ğinl kaydetmektedir. 

ıu ı= l5ajrtaklanfiı y a r ı y a 

giderken lbraniyc k<lyündeo altı dir. indirecekler, • b:itün nakit vası. 
yaşlarında Hidayet isminde küçük SıMsunda dolu yag>-1 dı E~ct Mıitolininin :~diaıı gibi mih talan duracaklardır. Arkasından, 
bir kızla karşılaşm~ ve zavallıra ve r devletleri hisbir te<:aviiz eme- ordu, tekir -vt yOlttck mektepler 
çarparak altına almıştır. Gene ayni Sam un, 14 (A . .4..) - Dtin ak· li beslemiyorlarsa. mezkur s iste. namını nutulclar •Öyleneeelt, mu. 
köyce oturan E<h'art i5.minde kü· şanı saat 19 da bardaktan 00$afiır. min yıkılacafunı tÖyleme\t man. zika matem havası ÇJlarık hava. 

çük bir çocuk Hidayeti kurtarmak casına yağan yapuru fındık bil· tdmz olur. ya bir ınanıa att er tarafıRd;\n fut 
rnaksadile otomobilin önün~ atıl· yüklü~ünde dolu takip dmi~tir. 15 Çemli~rli yft ,.~ Diladiye de ay el ate9 edilecektir. M eratim bir 
mış o da muhtelif yerlt.rindcn yara· dakika de...-am ecl~ dolu fırtına!tn· rıea bu tittemin bütün ııulhcü geçit resmi ile nihayet bulacaktır. 
lanm1ştır. Ağır urettc yaralı olan dan kasana ci\'anndaki tarlalar \ e ınilletltt isiı'I a~ık bulundurulduğu Sut ı 4 den ı 5 e 1tadar da lier ta
llidayet ile Ed' aı t nümune hastartt' I bütun fideleri buı·ük zarar gormü~ nu mütca.:!clit defalar i!an etmiı • r3fta hava naklirıtı tJtli tdiltcek. 

ine yatınlmı~lardrr. tür. len.lir. tir. 

ra1ı ve bitkin bir hnlde ort!l 
h":i gece kaldıktan sonra su! 
tana gtçebilmi!!lerdit. 

Bu valfanın hikayesi nudtıt 
kını dcli~et içlnde hıra1':ı" 
Uulgat ~fkftrıumumi} esi··~'e ô 
bif bc}·tcan uyantlırmı ur. 
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Meriç kıyısında güzel 
lpsala imar ediliyor 

BIBB!Jitlt§IMfiltlR 
Musolininin n tku 

lfaly.an BaşVe~ili demo.krasil~rirn ~NJ+41 
sulk1 aıırzusuna ınanmak ıstermı~or )~RDR: 

Yeni bir Hatkev4 kur-uJdu. MOdern bfo otel 
inşa edildi. Zfrai ve eitonomik faaJiyet 
inkişaf halinda 

lp~la, Oiuıuıi) - Nüfuıu 
ıııcn 260 ~rn . O kadar oı.n j~la, 

... cnın çok eski ve irin bir ~-
-..crkc.t" d· 

'J'lc . 1 ır. Burc:ya bağlı olan 
h.._rırı sayısı 23 tiır. Bunlarm 
'"<l,. ık' . 
• 

1sınde köy kanunu tatbik 
lllckt~· 
~ ır. 

ıalllız r • son &enclcrde gerek 
•t ·~etek ticaret ve gerekıc zi
lbcd lallllndan nazarı dikkati 

h etek inkişaf ve terakkiye 
ar 1 ~ 0 tnlı§tur. 
stbayı .. ı· . b" ı bn sus ıyen yenı ına ar 

tıılı:tada büyük bir ihtiyaca 
Oter veren küsük, fakat temiz 

le ı vardır. 

~ ~zın kültür durumu her 
l'i~t raz daha ilerlemekte olup 
İzıd:p:: Es~tçc ~e Sarıcaali köy 
ııa ırer ılk okul binası mey. 
~ ittirilnıi§tir. 
llıulanın zirai ve ekonomik du. 

na g r ter· . e ınce, merkezde faaliye. 
ılttlcn sel k .. k' . "f J'c Çolt e tor ma ınesı çı t 

.. faydalı olduğu gibi, ye-
·• tcs· 

ila 
13 edilen tavuk ve tavıan 

ifaJ011!arından halle hakkiyle 
e lrnk• 1 ~l d k an arını bulmuştur. 

fı~dc ar bir arazide ve kasaba 
,, ,, a kurulan kollektif fidan. 
-c .1Cl\i • 

bır fidanlık binasr mey-
hag getirildiği gibi, mtyvalt, 

bun~ fidanlar yetiştirilinckte 
ktadır~~ s~yısı her gün art. 
fidanıııc.btıktepe köyyünde de 

<:eye ı:.i\ ~rulmuştur. Ayrıca 
<> ~~in ~de bir Atatürk a· 
ıtiyaua;ı ~ . 
~ "~ arıı.._ "f • 
gi/cJı' ıTi U; -.ıına gı .• --lan çı tçı-

r. J\[ı/]inııt. .1.1 •• 1. ; ••• _.,. d:ı .... 
lllılJj kah 1 lllezıyet l<'- .~aen ıyı 

rı A~ ·•1h~esi olan kozacılı· 
"Cl taztı· 

• Yıl t 1tnine çalışılmaktad:r. 
ccr··b 

re 2o u e mahiyetinde olmak 
lcııttı kkutu ipckböceği tohumu 
d' c tcdir. 
ltrıc . 

'llnd tncyvacıhk ve aşıcılrk 
•t arı tnezun iki tarımbaşı 
faydrnuaııiıninin nezareti altın
t, aJı bir §ekil:Je sab§ılmak. 

Qatıın ti . h . ah"l' d 
l\tıl\ı erıç ne rı s ı ın e 
ınd tncralarmda• hayvancılık 

~;,..;,.~~ ........ ~-~l\.A~IV\.~AA·i ' UlC U.r&ftn.d&A aaUtk, tı• 

~ 
;_,ıı, k Hi S /tal)'an başvrkili Mmolininin !arın imparatorluklarını nuıl kur. a ı!i olunm~turr 
ntAy&i ant1nmat-~ diin öVe im Tİ söylediği nutku dun· duklarmı ve hangi metodb.rla ida *4- 1tfaJ~ lc;br'UJlıacak yeni tuiıa.t 

lJj bil ,., kü niislıamızda say/a değıştirmck mt: ettirdiklerini bilmediğimizi mı c;in şutrmmeıcr huırla.ıımıtk'ta.ôir. 
sının r ançnsu 1 surr.ti/t' ı •ermi:ıtik. B'u nutkun, bu. zannediyorlar Fakat mevzuu hali· *" 1918 ııeııuüıde Tib taklilluadecı 

l · ı · d ~ ·1 b"' '.W:: mczmı olan <lok'tOl'IU' dflıı a..ıq~ır;.. Edirne .(Huıuıi) - Trakra lımmadıfı pek mahaut mikJardaki so an araıı mese esı egl • usmı... otelde-to..ı .... ...-... , ... ,, .. vakte.o k'llür 
1,._ ı b .ı t k / tün ba,.ka bir .. eydir. t'l'----,- .. " , umumi müfetti§liii köycülW&: Ilı ılarımııc;aıı o mı o 11yucu arı- :s :s eğleıur.işlerdir. 

d kl Versailles'da bir sistem, A1man. tefi Fikret yeni kalkınma hare;. "nıız için, Slrfmıi ajansın an na en * MtlhaMre \'e nıt.ınakaJe '"'kUetl 
ketleri halCkında ,unları ıöyleı. 1 A.rırıdolu .1;r1nsı tar.-:fmdon rcrilcn yaya ve İtalyaya karşı tabancala· halk Upt. ru:;ota.m im&li i~l:ıtr eeaebı 
mittir: rtsmi mclmni bu~ibı rıtşrcdiyowz: rı çevirmek sistemi ihdas edilmit· :trrmalirm ~".lı~tı! teklifleri ttt~ 

••- TralCyanm bugünkü ha. ti. Şimtli bu sistem tamir ediltmL baP'mııtır. 
' ) '" l" · yecek surette yıkılmıı olduğu iç\n *' Senelik ru~ Ucntl oluı. lC> HıA li, cerek ziraat ve cerek ile. Torino, 14 (.\:.·\ , - ıuuso ını 'b.a&tnn ayı !~de alıoneltrden tanıut• 

ı tikeli f onun yerine az çok taleP. cdiltn aı tıaa4,, ıerek kültür ve ıerekte saat 10,30 da. il usu:: tren e m • e :tıaftanacaktır. 
• p ..... rok tek taraflı garantiltr ik&mHi· * n·• .... ... • .... ı ... aıayi4 ve ııhhat ballımından u. hir ~ekilde sticlenml~ o_ar. oıta .... o- ~ ~ -re ... r .... yas.·meaa. •~•r ·--
• d Tu · nt ug- raınlmalc:tadır. • .... ı.;.,.mda: tatbtü """·,.-·ıktır mumi harekete geç.ilmi!, adeta va gelmi<; ve r.a;ta h.ont e rın :s• ... _ ....., ..._.. • 

Demokrasilerin samimiyetle 11ulh aam nakliye tutttMrt de.o bim&\ ~ bu i,lerde aefetberlik .yaprJmıı oldu~u halde m:ıhalli rük~ek me ;re ..... c ............ ektlr. 
~ l davaıına bağlı bullınmadıklarını ....., ~ ıiiiidir. murlar tarahntlan karı;ılanmıştır. .. ı~w. ~ e•k.U u. .. 

itiraz götürmtz bir vakıa ilt isbat Ziraat hareketleri ıo1ledir1: !\'füso}jni refakatinde nazırlardan ıraıtmWı yap,ımak ııteaıea ~ ha: 
50 k · · · ı · ld ğ edilmiştir. Demokrasiler Btyaz na. l:zbr "~ril~rı: bQ~ıW 1111_. 

1 tavu yetıttırme ıı.taıyonu, " trane,, ''Al heri,, "Bottaı .. o U U ~klinde bir cev~pla ~uk~le :de ı Harp ismi verilebile«k olan bir at.a ~tır. 
56 tavtan ürebne istaıyontt, halde ihtiram kıtasım \'e dün Tori- rım. A\·rupa sıyasetindekı du • . !'tarbe daha simdidtn b&§tamıı~r· 
43 &frm durağı, 72 meyva fi. J noya gelen 120 sfüıh~örünü teftis--et. ğümler belki de kılıç kullanma - ~ • f A'.rkada,ıu, bunu ı~ıiyihmk 
d~nh~ı~ ~06 tohu~ kalbur ına. j tikten sonra ;ehrin meydanına çık- ğa hatet kalmadan kesilebk. Bu.

1 

r~u haıp iktısadi sahada yapıl. vuifemdi. <:.Pnkü etrafa flıd~ ü.; 

kıneaı ıle arıcılık 11taıyonlan, mış ye büyük bir halk kütlesi tara- nu~!a beraber .. ~u ~ü~ümlerin . maktadır. Onlar bizi zayıflatmak mitlt.r ve ala&trc.r hülfalaı-~ 
at cinıinin ıılahı için 126 ay· f ından alkrşlanmı~tır. ·. k~~ ı ~urette çozillmesı. lazımdır. hrlyasına kapılmı§lardJr. Fi.kat ~•Pmıin "6rı dejfülir. itıWyan mil 
arır, Tr~kya1 köylüıünün ihtl. r\1usollniyi hamil olan otomobil ~unkü ba~ acı ~rrkık.a~ u;un harpler yalnız altınla kazanılmaz. aeıi giöi kuV'fttU ok nüllet HaiQi. 
yacını §imdi il< temine ki.fi gel. arka~rnda di~er otomobiller bulun· bır ka:rarsır.lıga t:_rcıh edılır. ı:a1. aı:im altundan daha miiliim ve ce.- 1kat ve ıeniyeıti sever. S\ılliu mu. 

mektedir. duğu halele: San Carlo meydanına nız İtal)~anrn degıl A:~man~anın sare,. dzemdir. Süratle wğalan hafua etmekrve biri temiit cdiıuık 
. Yumurtacılıl<, ıütçülilk, ha:: gelmiştir. da ve _bınaenaleyh mıl:ivcrı~ d: ve Baltık denizinden Hind Gkycu olan her türlü tecavüzü lm- an 

rıce Y•ı ıebze, meyva, 00.tan, '. lusolı" rıı· orada ı::u nutku so)1e- kana.atı budur. (Halk bu sözlerı k d 
1

,.,
0 

•
1 ·' ~ .. . . . nosuna a ar uzanan J mı yon. 

üzüm sevki için de tertibat •· mi ... tir: --ureklı alkışlamış \'e Hıtler ı · , .. h" b" • k~tl_. e ·ııe 
• • • IU'< mut ış ır ınsan u ...-- z "' hnrnaktitdır. ,, . Sadık Ye çalıskan "Torino,, mını muttarıden tekrarlamıştır.) v. 1 k h t"" 

1 
•. hu··cum 

- • •. .. . me;r • ap:ı.ııca er ur u , 
Her ıme 290 köy eğitmem halkı. :ırka<ia~lar. Kımse hulya ba.kiyel~le g~ - .!n kati bir kararla reddedilecektir. 

tardetmek için sillblarımızın kuv
vetini arttırıyoruz 

yetiıtiren llunlarla köy eiit. Yedı· sene ""~el huzurunuzda çinmeye kalkışmasın. kımse fay. T b 
1 

. t . d n a ga 
""' . • . .. . a anca ar sıs emın en so r • 

men ihtiyacı temin olunuyor - irat etmiş oıauÖ'l-ım nutukta söy.. dasız timıtler beılemesın, çunkü 1 · ı . t . d k la ktır v• 

E f k ,_~ de b"I -'--'- e- f . . .h b" d '·•-· . be , rantı er &ıs cmı e yı ı ca . cegız. 
n u a ~Y • ı e .... .-.-tep !ediğim son sözleri hatırlıyor mu aşızmın sa.n ır 04u.mı . --------------------------

AıkadatJar, si%e katiyetle şunu 
soylemek iıterim ki, ne oluna ol
sun bütün hedeflerimizi elde ede. 

vardır .• ~eplerın o.,.etme11 sunuz.? (H8.1k evet: diye bağır • nim de sarsılmaz bir iradem var. I 
kadroau, deniJeva:amı tamamı mıştır) yürümek inp etmek ve dıl". Bütün milletlerin derin ar • it g l w an 
dır. icap edene çarpı1D1ak ve kaZlln. zusu olan adalet dairesinde bir1 U ~T>· 

Tarihi eaerlerin meydama mak. A'.ranıroa öulunma1< saa:de. sulh i!tediğimizin daha iyi anla. ~ _ .. 
wmasıiçin l;;ilhaua· meaaide "füıl l.'P.,.zeVkini .. deyduğum ŞU SJ. şıla,bilmesi içiq ·~ g·b. ve es· -- Baştara~ı ,J U Ü~ 

. ıuna~ aı::neraı Anrm:1.1ı17~raıı ra,da geçen yedi seneye bakar)<e:n İ(J.hmaen uana l)'i oıl şekıfae Al. :11 (lo~ ll~ntli . l"tosenmv ~ı;1 
hımlhetıyle !f-l'Mı:ya mCilutn sfte soruyorum milnyjt ile beraber yürü:nıcye Q~.. !ık fel cf esini nasyonal sosyalizmin 
hi~ ~üze denilet;itecek hale .-etA ı tal yalı milleti bu parotayaı-sa.. vam edeceğiz. Büyük dem okla. mU\ affakiyeti üzerine icat etmi~ti. 
mıtbr.,, dık J.:almış mıdır? ~ileriıı po!emikçil~rini bu noktai (lşaret edelim ki "yirminci asrın 
~~ ''Halk evet.- diye bağırmıetır~. nazar hakkınun mümkilnse adi . "Mythe'i,, muharriri için bu doğru 
kitap ve r~yo gibi vaaıtalaı<lan lta'lyan milleti bu prenaibt sadık iane bir hüktm vermeye davet değildir.) Fakat felsefenin böyle 
da istifadtlerini de tem.in etm~ kalmaya hazır mıdır? (Ha1k tek· ediyorum. Biz sulhü herkesçe iyasete uyduruluşu tehlikeli bir 
tedir. rar e\•et diye bağırmıştın) malüın olan dahili vaziyeUmizin ~eydi \'e vicdan hürriyetlerini teh· 

Meriç nehtinin tuğy.nındat Filhakika !talya.n milleti yilrü.. köttilUğündcn dolayı istemiyo • dittc görenleri hiç memnun etmiyor 
hasıl olan su tiitiWintiltrlnin mu. müş ve çarpışm11tır. ruz. du. 
bite muılllat ettiği sıtma hıtstalı- Italyan milleti Afrikada Av- Oh yedi scnerlenberi düşmanla- Bunlar 193J1 de yazrlmı~tı. Irkçı-
ğr de yapılan ciddi ve devamh rupalı askeri mütehassısların ye. rım·.z boş yere başımıza bir felaket !ık naşiri efkan olan gazeteler bu 
mücalieleler netice•inde §iddetini nilmez addettikler.i düşmanla gelmesini beklemişlerdir. Daha gibi yazılan tahammül edilmez bir 
kaytietrneğe ba!lalllı§tıt'. çarpışmış ve muzaffer olmuş . ç~.k .. bekliycccklerdir. Cesaretsizlik· ~y telakki ediyorlar, ırkçılığa mu. 

ırk ıfığı 
grede "şimallilerin vaıif esi ., nden 
bahsetmişti. 'Bu ,·aıife, h r ,.. yden 
evvel, Avrupa zıttı fikirlere kar§l 
A,1n.1pa fikirltrini ar~ ~QJdın: 

maktr. AVrupa 1'UV\etleri de, Baltık 
kırılanndaki şimal araıi-:;inde inki· 
şa f eden fikirlerdi, buna zıt fikirler 
ise "Avrupa de' !etleri çatısında şüp 
heli çatırdılar" işittiren fikirlerdı. 

Fakat o kongrede. ırkçılık ideali 
Almanların i~alidir, 'e yalnız on~ 
lara mahsutur, inhi:.arı ve imtiyaıı 
onlardandır şeklindeki fikri ileri <:oÜr 
mek \'aıifesi dahili)ıe nazırı Frcihe 
'\"S'Jlmişti. 

titıid~rı ve çeltik ziraatine çok 
anc t' Son yıllarda gerek 
~ı~ ık, gerek çeıtik ziraati Btı yıtl üzüm mahsulll 
ıqa 

1 
?afbet bulmuştur. thJf. oflrcaiı 

tur. Bazı garantilerin ebediyen yuzunden de harpten . korkmuyo. gayfr buluyorlar, onları yazana kar 
muvaffak olac:ağnn iddia eden - ruz .. Esasetı kor.ku hıssi bize ta· şı ateş püskürüyorlardı. Böyle bir 
ler vardı. (Hali.: uzun bir ı slık mamıylc yabanmdır. Yakın bir tezi ileri ı:.:ürmek mantıksızlıktı. Bu· 

"Birim ırktılık fikrimiz bir ilira· 
cat malı değildir, diyordu. Bizim 
şimalli idealimizin, butün diğ!r 
dünya milletlerinin ~ işine ranya" 
cağını hiç zannetmiyoruz: Yalnız, 

biz Almanlar için bunun en iri 'e 
en af milli unsur oldt.ığunu ileri 
sürüroruz. Binaenaleyh ırk rne.şel.etıi 
bizim e\'e mahsus bir mest!Mlr. Ve 
siyasi hudutlarla tahdit edilmi~ ek>. 
ğildir. Bu bir aile meselesidir ... 

~ y~ bağlı olan Pazardere, 
tp~ alancık, Karpuzlu, Kı>- Manisa (Hususi) - Bir iki 
r~ Yapudak ve Koyunyui gündür tbulutlu giden havalaridan 
in. c :Yeniden biter köy ko ... sonra dün gece dcva111lı yaj'ınur 

,a Cdil 
ıab Oliştır. civar köylerle ~h'rinıizc dli§müş ~ 

clıtı:a~ın lialkevi yeni teşek- tür. Çiftçi bundan çok memnun -
h '! ır. Bu arada gençlik ve dur. HaviUarın se'rin gitmesin -

arek 1 a , et eri de ba§lamrf ve del'I, J)u yağnıurun henüz birinci 
utor klübü adiyle bir kl\ip gök'taşını atnıamı!fı olan öagcılara 

tı t etzı.ıiştir. zararr dokunmıyacaktxr. Fevkal~-
c~c!(k .. 1 

ltuı , u ayni zamanda genç :Je hadisat olmazsa lbu sene mah· 
"ektUreı hıtelcetleriy!e- d~ il.. sulün bol olacağı temin edilmek. 

te "c mecmua, g-ante, te'dir • 

~lmı~tır~) ltalyan milleti zecri ,hu:udun öbür tarafında bazı fu- na ancak onlan yazanın ırkçılıktan 
tedbirler koalisyonu ile de çar · zulı sevkülceyş mütehaısııları 0 - ı bir ı:.:ev ~llaınad;ğını kabul ederek 
p14mış ve onu mağlup ~miştir. vada bir. gezinti yapmanın kolay mii~~de olunabilirdi. Irkçılığın c· 
BU koalisyon şimdi 'Leman gölü. olduğuna dair bazı saçma sözler J ı:.:as f ıkıi derin köklere, kana, ırk 
nün kenarında mermerden yapı- söylüyorlar. Fakat birinci "Fran. h" . d . d B ~s fikri · ·ı " k" . . . ı:; ıne ayanı} Ol' u. u r-
lan o büvük türbeve arkasından çoıs., ı e se ızıncı Charles., devır- ö . 1 aı· . bası"t ı... : 

J J • • • • • g rmı~en er na yon ızmı UJr 
ag-Jıuan kimsesi olmadıg-ı halde len geçmıştır. ATtık bu ş~kılde bır . ~t terk" d · · d " · 1 

"' . , <;J\'a:u ·ıp erecesıne ın ırıyor ar 
gömillen "1lletler Cemiyeti tara. harp .yapmak ımkanı yoktur. Alp.l d . .. o· . ' l . . ... y.. .. f.k. .. .. . . ı. .uızım ı en surugumuz ı ·ır 
fından vücude getirilmişti !tal.! larm ar.kDında bugunku gıbı 45 1 b. . tt b k b" 

· . •.. . . .. canı ır \azı\•e en a~ a ır şey 
yan milleti İspanyada Franko • mılyonlulç muhım bır lcutle mev- d .... 

1
d. t k - . k k 

• 1 egı ır: r ı \ 'C ınsanı ·anı \'e a. Aile meselesi; tabiri unutma}'tn. 
nun kahraman kıtaatı~ ıle ya~ Y~- cut o matlığı zamanlarda bile ec- raktcri kabul etmek, ayni §eyin ba~· 

ça "' (l! Ik F'""" k ı mı· nebi müstevliler Talamone'dan na rplF.nll;:ı. a . , .. n o ,. h k ·r d . d ekt" s· aJ ·ı ı lbuk' . . ak . • • • ı1::ı a ·a ı a esı em · ır. ıy ;:,-ı n· la ı ışte sıze tam ·sı. nı muttanden tekrar etmiştir.) Fornovo'ya kadar Italyada uzun 
* * * 

kıHip, Alman hayatını değiştirecek N ürJlbergde o tantanalı topiantr ve bu mücadele· tıı:mamile ezilen bir mu:vaffakiyet ka:ı:a.ı)mamı§laı: .. 
bi r fıkir inkılabının ba~langıcın· lardan birinde, Göbbets ırltçJh~. demtf - bdl§eVif!t koaU:s.yonuna dır. 

~ Piemontelilcr ş.eı.efle dolu askc.. dan başka bir şey değildir. .Nasyo· cemiyet meselesini bütün milletlerin 
_______________________ ,) :f<fle'l>c!r- ' ri tarihinizde İtalyan toprakların- nal so yalizmin fildr temelini kur. karşısına çıkam1J3·olmak gJbi bir 

Gec;;en y~ senenin tahlili şu. k F h R ı..,. • 
da bir gezinti yapmanın pek sıhhi ma · için bizzat ü rer osenucrgı zafer izafe ediyor.du. ©na göre; bu 

dulr: v bir ,ey olmadı<nnı .,.::.:...~eren unu. memur etmi~tir. Onu tenkid etmek mesele kar:ısmda bütün milletlerin mpar!'OO'rlugun fethi, Arna • :s ·~ ....... d 
vlıtluk krallığının lta1ya krallığı tulmaz safhalar vardır. Fakat to· Hitleı il! ~h mı tenkid etmek e· ağzı a~k kalmı,Ş \'e susmaktan, bi· 

h 1.o-·d k talitcr devletlerin gö-erdı·x.: sa. mektir.,, ıföiri arkasından kendi ,•aziyetleri-ile birleşmesi ve er ftu.n a uv. •• &> 

\'~timizin arlma<:J (Şiddetli al· mimi sulh arzusuna büyük de.. Bu c;uretle, idarenin fikir temeline. nin sımnı aramaya ba§}amaktar. 
• • v • mokrasiler ıde aynı •"'mı·m1• sulh hücum etmek, nasyonal sosyalizme başka çare bulamamı§Jar. kışlar) ~iıe hıtap ettigım şu es- -

nada dünyanın her taraflnda mil· arzusu ile mi mukabele ediyorlar. hücum etmek oluyordu. Irk~hk fel· "Biz bütün diinyanm ~yü-
(Halk hayır diye bağırmıştır). Bu sefesinin hudutlarına itiraz etmek rüyerek, biıwJ< ~·ltlnM> oldujıı iİ· 

yonlarca insan, belkl de yüz miL 'üh" .t. ı--'·t · ~· -t ·nk bı', bu sahada .ı- . bü"tün" -·ıı ... ı-,.._ ı sualin cevabını siz ver.dinlZ· . b•n 1' rere ı ıraz e ıııt:A ı. 1ya:u ı ·ı· wr uw ıı::ıu ... .., yonlart>.a insıın nikbinlik ve JA"C • "' 

binlik jriırdl!" ""'ikanank an suali sad~ hali hazırdaki şerait içinde lap, \'a ıta: fikir inkıHlbı, gpye; bü· yol pterecejt. Bbim t~ l'ft'-
sanıyorJar: S~ha dojru v;u gi. bu arzudan şüphe etmenin megru tün Alman hayatının inkılAbı ne- tıirdiljmiı imwlp dtin,Y.adilı.ymi bit 
diyoı-uz, yoksa h'a.rbe doifu mu? olduğunu söylemekle iktifa ede. ticeydi. Bu da bir merhale idi. Arl CJİJr açacakfir. Bb isti~'OllLI" Jii, Irk 
Bi.ı sual herkes; için fakat bil . ceğim. kuvveti her ~ey.e galip gelerek Ai~ maelesini mantikf bin •ıait hal· 
hU88: ktlr.ar vennek meımliyeti • Son zamanlarda dunyanın üç man hayatı dlinyayaı hakim olacak 1~1 imanlıjJn anabtan 1JlıhD1" 
n; bir aralık yüklenmiş olanlar kıtaamın haritası deği~itıir. Bu. ve bu suretle bütün dünya fiB!•atı sunı .. 
için vahimdir. Bu istifhama ben nunla beraber J~onya, A:hnanya değişecekti. IrltmeM!lesini mantikf bii: 91111itil(h.> 

• vaziyetin objektif ve rğukkan • ve 1taiya büyük demokrasilerden Ne hayal! Irkçılık alı.idesine ina· ludletınek: NQsyonal sogyalistı .AJ· 
1tre~e !ılıkla tetkikinden sonra hali ha.. ne bir tek metre murabbaı arazi, nanlar,dan bir çoğu bile bunu saçma manya. kendisini bütün dünycl' miL 

· aunı ~cat: su menbalan da ran liastalara ğôre bir nevi masa ztrdıt Avnıpada, bu kıtada baş. ne de bir tek adam alm.ıpardır. l)lıluyord&& letlerinin biylebir ~e-t1ııkdir crt· 
l t~ b< arın bazıları sızıları ge. hazırlanrtiışlır. Onlar bu maS21 ü• layıp bütün dünyaya yayılması O halde demokrasilerin hiddetini • • • tıiiini Ye' iyiyi fit:nadlA JDd' bir .-
b lçın ı~lı> hı r ment5ada arak zerinde nem iskarnöıl oynamakta !uı·uri olan bir harbi muhik gös. nasıl izah edelim ? :Su hidôetin ah. 1936 mayısında L.übeclc'de bir kilde nan~ 00,yük bir kanun 

ayaklannı SU\'a daldı ı' ti~ de fedavileıini yapmaktadır. terecek bir ,•üsattff ve- ehemmi . laki endiır:Jer.den nqet ettiğin~ "Simalliler cemiyeti .. kongresi top· bağı~ ıçjn d~anm keıVfsi-
lar. • yet:U! ·meı!!eieler m~·~t olmadığı mi biri inandrnnalt iltiyoı:Ju. On· 'arom§tı. Alfi"ed Rosenberg bu kou· 11e m:üt,,.ımirllııldliJm zımııecliycr.! 

I . 



.. .. A A B E R - Ak,am Poshm --. 

-~J\lelep~2 ,lıtL ...... ' ,,. • • 

Eskiden, şimdi 

ŞüphesJzkt, l'iayat.hel'lftn btraz d!ha ~-filiyor: ~a.ıı1e olan alakamın ker,iyor. Ya~ayı5 tarzımız, günde. 
;·k hcyatınıızc;ıa .):aptığımız hareketler, ct.rahmlZI saran dekor, tclakkile: imiz, en ehemmiyetı:iz teferruatına 
r;a iar her şeyımız ham ha~ oldu. 

Bundan altmıJ ~ne~ .Ya~mış olan bir ressamın levhalarile bugür.kü hayattan çekilmiş fotoğraf 
arı ranyana koyarak bu deği~ı'i ellencdiebir surette tesbit ediyoruz. 
_ ~!da .ve üstt.eki .resimler eski yeı~i bcı!aylarım; sağdaki resim!er eski ve yeni pedikürü gösteriyor. Di 
~"r ıkı ıesund• pnn11 ıamanlıfnh• ~~ınıa cuahAh.u'1.ıatnc:.ın1 aörih.•nrı;ı!ijUL 

Çölün ortasında/ · ~ -·~ ..... 
bir şehir 

Çok eski olmıyan bir mazide, 
Cezairden ve Akdiniz kıyıların -
dan 1500 kilometre içerlerde sah
ranı.1 ortasında "Allahın bahçe -
leri,, diye anılan in - Salah ismin. 
de büyük bir §ehir vardı. 

Bu şehir, vaktiyle esir ticareti -
nin yap:ldığı 

0

bir §ehirji. Her ta -
raftan getirilen esirler, bura.da pa
zara çıkarılır, şarkın saraylarına 

burada satılan cariyeler, köleler 
yollanılırdı. 

Bu ıehrin meydanlarına kuru • 
lan eair pazarlarında esirler te§hir 
edilir, herkes işte en iyi para ya
pabilecek olanları ıc~ek için ku
maş alır gibi onları uzun uzadıya 
seyrederlerdi. 

AğJr işlere yarayacakların kuv· 
vettr olmasına, sarayları ıüsliye -
cekluin yakı§ıklı, güzel ve zarif 

• 
bulunmasına dikkat d:lerlerdi. 

Şimdi_tn - Salah ıehrinin sokak 
ları Avrupa zevkine göre tanz:r
edilmittir. Avrupalıları barındıra
cak ıazel bir otele maliktir. 

Yine her gün muntazam ıurettç 
pazarı kurulur. Fakat artık bura -

• • 

larda e:ıir satılmaz. Bir kilo et sa
tın almak için sabahtan akşama 

kadar çuvaldan çuvala, esnaftan 
esnafa giden pazarlık yapan kadın 
lar görünür. 

Ve bu meydanlardan geçenle ı 
vaktiyle buraı:la insan satmak ka · 
dar şeni ve ayıp işlerin işlen.digini 
anlıyacak bir işaret sczemezler. 

Ana sütü satan 
bir müessese! 
Buradan, litrt:si 
yüz franga ana 

sütü temini 
kabildir 

KllçUk lıcuekler için hnyat. 
.. nlıb · t ve kun·et kaynağı olau 
şey ana sü<'IUdllr. 

Hiç bir şey onun yerini tuta

maz. Halbuki ne kadar zavıf 
bünyeli anasız çocuk, çocuğ"~n 
en büyük hakkı olan bu nimet. 
ten mahrumdur. 

Öyle anneler vardırkl hayat. 
ta bir lrnı·c bile yUzUııU görmi
yec.;cklcri hu çoculclara JccııcJi 

sUtledııi, L •. ~lorllc beraber kuv
rntini, sıhhat ve hayatı -..·crmelc 
tedirlor. 

l<.,ı ansacla Dudolok da ihtiya
rı oh n çocuklara sllt Yeren ka
dınlar ,·ardır. Bunlar, çocukla. 
rıııı dünyaya getirdikten sonra 
bir sene burada kalırlar. Vakıt
larını dikiş dikmek, yUn örmek 
\'C müessesenin bahçesindeki 
ağaçı~. altında istirahatla geçi

rirler. Bir sene bayatla hUtUıı 

alil.kalarını keserek yaşarlar. 
Bu analar cvvclt\ kendi ço. 

l'uklarını emzirirler. Sonra on
lara fazla gelen ı:ılltlerlc kUçUk 
şiş2leri doldururlar. 

Anaların bu jesti insani ba
kıınd. n, başkasına kanım ye. 
rerılerin jestinden de yüksek 
\ ~ daha ziyade şayanı takdirdir, 

sut verici anneler günde o
tuz frank alırlar. 

Sütleri evvela. sıkı bir labura-

Bu müessesede nn1. sUdUnUn 

bir litresi yUz frankadır. Fakat· 
fakir kadınlara bedava 

mektedlr. 
Bu sütler ancak ille gibi dok

tor reçetesile satın alınabilir. 

SUtlerl alabilmek için ya co~u. 

ğun hasta olması, ya annesinin 
memesini artık emmemesf, ya
hut ela anasının BlmUş 
ması rnzıındır. 

Et haşlaması 
Yazdn: Dr. G. IA• 

Etsuyu hem çorbalar I~ 
her?\' de daha başka yeıne~ 
için )."izumlu olduğunı:lan e~ 
suyunu çıkarmak zaruridıt· 
Suyu çı\ ·arıldıktan sonra kaJ.111 
baılanm~ 'i et te tabii atıIIJ 

maz, yazık olur. LokantaJarclJ 
et haşlamas\. etin baş)<a türl~ 
!erinden daha ucuzcaı:iır. so
yuyla birli~ kocaman bir 
bak icerisindc' et haslaınaı 
bolca ~verdikler1Tic.~en Bğle Y" 
meklerinde, az .~;\.rayla kartı' 

doyurur, diye buna rağbet edenler haylice vardu·. ~ndan do
layı, bir vakittenberi, muhallebici dükkanlarrndr \l baıılat' 
bile tavuk göğsü için kendilerine lüzumlu olan ~aıvulclar' 

hatta daha fazla~ını - haşlayaraksinirlilere adeta ku .. wet ili 
lamasını dar keselerin de kudretine yetişecek k.:.:lar ,'Jr:uscl 
veriyorlar. 

Fakat et haşlaması, sığır veya koyun yahut tavuk ol" 
insanı gerçekten doyurur mu ve vücudunun işine yarar mi' 
Oras• ı:Iüşünülecek bir şey.dir. 

Et haşlanınca albüminli. yani vücudun şeklini muhaf• 
za için lüzumlu olan maddelerinden büyük bir kısmını I:a1 
beder. Bunlar etin suyu içinde kalırlar, etin icinde kalanl• 
rı da işe yaramıyacak hale girerler. Etin terkibindeki ya 
ile maden macJt:le1erinden de bir kısmı suyuna geçer. Bir kıl0 

et haşlanınca 450 gram kalır, onda da insanı besleyecek ço• 
şey kalmaz. 

Ne yenilirken, ne de mideye indikten sonra istah armı&' 
çi.inkü mide usaresini çıkartamaz. Lokant:ıl:ırda ·et veva t,. 
vuk haşlamaııınr iştahla ve seve seve ) iyenlcrin i;:tahları c 
haşlamasından değil, ker.ı:lilerinin acıkm ş olmdcır·n/a 
ileri gelir. 

Çiğ ete en uzak haşlaır.a olduğu için ı azmı :-el: ., Jı~cıt 
uzun süırer, hazmedildikten sonra beslcm:zi pek .-ı 'ır. ?ıI 
deleri sağlam ve kendileri. güçlü kuvvetli cknl?r r ~1ca t ... 
batırarak lezzetle yeycb!lirler. Fakat böbrekl:ri tama-ı r'"1 

olmıyanlarla damarların.oaki tanziyonu fazla bul··nL'.:-lrr ir 
tehlikelidir. Birde vcremlilere zararlı olduğu tccri'uclcrl 
meydana Çıkmıştır. 

Buna karşılık etsuyu pek faydalıd r. Anc-1• beslemc:"tı 
den dclayı değil.. Çünkü bir litre ct:;uyu kırk rr""-n r•- t; 

deldir. insan bir litre et suyu içemiy::c"~i gibi, i--:: bil" 

kadar albüminin işe yarayacak halde bl"lunup bulur.m.:clıır 
belli değildir. 

Etsuyunun faydası mide usaresini arttırma:;•,cıa, i'C 

Hli~'!fRaitWan-..~ıtttl't'"t·!rta~-e1rm: Mf-1:.r-:c 
yu içirirler, ·apci-'Ctif alanlar elan ziyade işta111 aç l:r.. i 

yalnız ekmeği, pek iştahsız yediği halde, etsuyunun için-: 
mek doğrarsa ıdaha iştahla yer ve daha kolaylıkla ha::rr.~~ 

Bundan başka, ctsuyu kalbe kuvvet verir. Onun hare1"' 
tini nizama kor, damarlardaki tansiyonu arttırır. Bundan d 
layı ateşli bir hastalıktan uzun zaman yattıktan sonra ne' f' 
het halinde bulunanlara, zayıf siirlilere adeta kuvvet il•" 
yerine geçer. 

Fakat böbrekleri iyi i§lemeyenlere, damarları sertle~~ 
olanlara, romatizmalılara etsuyu da et haşlaması kadar ,.. 

rarlıı:lır. 
Görülüyor ki et haşlaması ucuzca olmakla 

besleme bakımından faydasız ve yerine göre zararlı bir 
mektir. Yalnız etsuyu sağlam vücutlular için, başka ye 
leri yedirecek, iyi bir ittah ilacı olur. 

·Eski Alman danslar: 
.. 

diril til • ıyor 

Al:.nnnyada Hünilıtc Elli Bodc Is- d~r<ıl nlmaltlııtlır. ~ lard'a vc~-n şehlrlcrtn lllf'~ 
r.lin~3 Lir co.:ıatkar, Alman dansla- Nasyonal sosyalist p:ırlislnln t:'s!ti da eski Alman danslarını 0 

nnı ö;;;rcnmo evleri diye bir t~ki-an'aneleri propngandMt şubesi, Mil.eski danslara karşı hnlk'0 

l:lt yapını~· ır. Bugiln Elli Bodc'ni:ı nihtel:i bu tc§ekkUIUn dört yUz la. sevgisini uyandırmağa çalı~ 
açtığı bu mcktcblcrde muhtelif Iş!er lebesile birlikte blr seyahat tcrtib Resimde, bir şehrin ıneY 
de ç:ılı~an Alman kızları gelip dansctmlş, ilkbaharda çiçek açan kır-oynryan Alman kızları iorUl . 
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. 'in.em.af arda olduğu gibi ... 

Amerikalı bir operatör 
Y Rovelver tehdidi altında 
aralı bir hayduda 

Am ~rneliyat yaptı 
h elıyat esnasında hastabakıcı 
aydudun sevgilisi, alet ise 

~irg bir ustura idi 
~e~ ~~~ Sikagod.a, Hir~fild 1 çin pek kıymetli olmadığını biliyor· 
~:~tor. evin:ş annda ıhtiyar bir dum. Fakat mesleki \•azifem icabı 
;=ıı telefonu c rahat, rahat uyur· büyük bir dikkatle onun hayatım 
~~ nun ·ı· · Sikag zı ı çalmış ve ken· kurtannağa gayret edirordum.'Ha· 
~e bir ha

01;:" uzak bir mahalle. yatımda yaptığım ameliyatların bu 
.ltır. lhti~ nın başucuna çağrıl· en gücüydü. Elimde aiet olarak bir 
~ \>c taht r doktor hemen giyin. tek ustura vardı. Ve eğer bu ndamı 
t\in ka ldığı adrese gitmiştir. öldürecek olursam arkadaşının da 

~~ ~n ~~~nı talmış kapı açıldı· beni vuracağım hissediyordum. Has 
~ İti ~ tiyar hekim büyük bir tanın hissini ibtal edecek bir şeyim 

On anraı 
Demiryollannın unutulan eşya da 

iresine gilti: 
- Dün trende bir on liralık dil. 

eürdilm. Bulup getirdiler mi! 
- Hayır. Yalnrz bir tnne be§ iL 

rahk getirdiler. 
- Öyleyse mahsuben o beş li. 

rnlı~ verin. Geri knlanr için sonra 
uğrarım. 

-= --
Birinci balık - Bur.-:.da ne bekli· 

yorsun? 
ikinci balık - Yukoudaki ada· 

mın bir .şey yakalıycmnyınca kı· 
zıp yemleri denize atmasını .. 

Aşk 

Frarı SU:i! 
'{f 0 k 1 a 5 0 Sonrndan görmilşün kilÇük oğlu 

Sabaha karşı morgun knpısı vu. ı ıırkada.slanna anlatıyordu: 
ruldu. Kapıcı seslendi: - Bnbnm yeni bir apartıman 

- Kim o? 
Bir ses cevab verdi: 
- Benim! 
- Sen kimsin ? 

- Ben mi? Konulimamdan da mı 
anlamadın, ben bir sarhoşum! 

- Sarhoşun burada işi yok. 
- Onu ben de biliyorum ama, bir 

kere morgn bakacağnn, acaba ce -
sedim.i getirmiş olmasınlar? Bir 
haftadır C\'imc gittiğim yok dn me
,.ak elmcğe ba§ladnn. 

yaptırdı, görseniz ağzınızın suyu 

nkar. Anlrcsi kiunilcn mermerden. 

Merdivenler gene mermer, kapılar 

ıhlamur, yerler parke... Kalorifer, 

sıcak su, bUliln konfor \'ar. Babam 

daha bir §CY ~ nphrncağmı söylü -
yor. 

Çocuklar merakla sordular: 

- Ne yaptıracakmış! 

- Aparlımanı ipotek ettirecek -
mi§! 

~ llıde. '«~ c kalmıştır. Çünkü iki yoktu. Bir asab merkezine tesadüf . . . . 
~rlu 1 tabanca tut k ettiğim zaman yaralı müthic fen.•at - Buralarda gıyımlı bır kadın ,.. , za..,..f an, ço uzun ~ ... .. d- _ ··:ı 
~'ilin · ... , bir ad 1 k . !ar koparıyordu. Işık kMi gelmiyor. gur ımuz mu. 
~ ırı .. ..ı anu açı an a ı ·ı· k ·k t•· -

Delikanlı sevgilisile kıra çıkml§
tı. Tenha bir yerde oturdular. Deli· 

caı.:: ~ .. '\le &önnü-t .. ' B d du - ngı ız an a uru -
~ b" ~ ur. u a am · kanlı: 

<l)ltıtu 1r. Sesle içeri girmesini ona Hastanın amudufikarisi yanına 
bo ~tır. yerle~miş olan kurşunu çıkarabil· 

~ ~lctor iten girl b. , mek için ranm saat uğraştım. Sa· 
~ı.ı a e ~·atan bir ::mır " ) ~~!n nşm bir kadın, bana pansırnan i. 
~ ~ <llnudufika .. go;uştl!r. çin l!ıımgelen eşyleri verclikten son 
tı'."lllJ§tir. nsıne ır kur. ra gangsterin elbiselerini alıp paket 

,
1 roveıverli d . ederek aşafıd:ıki bir otomobile gö· 

- Ah! dedi, kalbime bir §eyler 
oluyor. Genç kız, tenha bir yerde 
olduktan zaman nişanhsınm vücu.. 
duna arız olan rahat.s1zlıklann se. 
bebini artrk öğrenm.iş bulunduğu 1- ' 
çin tereddüd etmenizin ve alacağı 
cevabdan emin olarak sordu: 

t.:ı flern~ ıazı a am. . türdü. 
d~izr rngelen §eyı yapı· Doktor. kurşunu çıkanr. çıkar-

~ı. ır. 
~tor: maz, kml saçlı gangster doktora: 

~-nir arner - O kurşunu bana veriniz. Ben 
~~ tljt't\de l}'at Ia.zımdır fakat onu bana hediye edene iade edece. 

~e etrn~1:Uerim yoktur diye ğim. 
tı:ıu d ıştır. Demiş ve sarı saçlı genç kız da 

~· UYan 
~ llıden b' gangster masanın doktora hararetle teşekkür etmis ,.e 
1 

1 roveı ır Ustura almıs ve elin· otomobile inmişlerdir. Doktor e· Canbaılıantden ltaçan aslan _ 
~ ~er:ıe doktoru tehdide de. vine dönmeden hadiseyi polise ha· B"k, hepsini nastl terbiye ediyornm. 

... ,- l-la}'13. · ber vermi~. Poli.,Ier gangsterlerin 
Ô;l\! \ bunu k · · · b. · 1 B 1 . ~lor. 

0 
~ lU.!anınız, çabuk hüvıyetını tes ıt etmış er. un ar 

1ııe aı 11 ten_ avni ırece de bir bara hücum etmis 
ır f'llı5 , c ~un a u uıa.)' ut ;nf~ııı uıuumıu~ıı;r, ıM -'<lUıLCl 
~· Do~t \e ,:11~liy~ta ba~lamıs memuru. yaralamışlardır. 

~lde h'U h··-ııc:;eyı gazetecilere Polis Şikagonun bütün yollanru 
' Viicu anJatmıstır. kapatmıştır. Gangsteri ele geçirmek 
a~Unda operasyon yaptı· içi~ azamt bir faaliyet ve canlılık 

hayatının, beşeriyet L gösterilmektedir. 

Münih şehrini 
~ 9üldüren iki adam 

-- Nihayet yalnız knlabildik sev· 
gilim! 

HoDlvutta 

- Yapma canım, sahi mi söylU· 
YOM!UD? Kocandan bu kadar sa -
buk ayrıldın ha? 

- Ne yapayım, ııaçlarr kırmıııy. 
dı, 11alonun eşyasının rengine uy • 
muyordu. 

*** 
- Demek artı}( kocanla anıaeı-

yoraun? Tabiatini mi değl3tlrdin? 
- llayrr, kocamı! 

*** ~ı.. .. .. t 
.... e~·. ..,_ ·"'"" h ~e~ırinl rv·i!uüren iki adam •• , '"" . - Ben sizin eaki karınızın koca-
~ L~\ j'tirı ı.rnıarı iı bittikten Or.lardan hangisi olursa olsun• eıymı. 

it e dö 
jt. hiln- nrneden evvel tramvaya bindikleri zaman vat- - Evvelden &izi tanıyordum. Ben 
ııtı 'Ö '""' oJ ntr ı teıu ~p cıgara içe. içe man veya bildçi tarafmdan isim. de eimıiiki karrnmn eski kocasının 

- Bana olan aşkından mı? 
Delikanlı· mütereddlddi: 
- Ben de onu merak ediyorum 

ya! dedi. Sana olan aşkondan mı , 

yoksa öğle yemeğinde biraz fnzl:ı
ca pilA\' yediğimden mi? 

Canı yanmışi 

Ev sahibi antika vazolannı ve ta 
baklannı ntlaafirlerine gösterdi: 

- Bunlar bana babamdan kaldı, 
yirmi beş senedir saklıyorum. 

-"°'-.''"•~.... \Jl.&l JA4llllOCULlnlü 

kulağına flllıldadı: 

- Ben de bu a.ileyi ungin aa-
nırdnn. 

- Zengin değiller mi! 
- Değil tabii! 

- Nereden anladınız? 
- Zengin ol11alardı evlE'rindf:' 

hizmetçi bulundunırlardı. 

- Hiımetçlleri yok mu? 

- Olmuıs olsaydı bu vnı;olar ve 
tabaklardan bir tanesi kalır mıy_ 
dı? 

- Doktorlar içı"n bu kıyafet mec· 
buı: yoksa yerliler itimat ehniyor. 
lc.r. 

- Fransız !<arikatürü -
lerı 1 biribi 

1
' ~n tramvay bi. lcriyle selarnlanırlar. Münib ıeh- sabık kanaınm kocasıyım! 

'r• r erıne ili\ l b" -=:============::;===:==::::::========:.. ' h • 'S-Y e ır rinin bu iki metJıur komiğini bU. - . . . 
\! cııı.,.. tün MUnihliler tanırlar. Fakat hayatlarında tanıtmadan, , basmaktan, bırıbırlerini matede-

'ııt· •\in bi • d tzıa ı.- ~ırn arabaya Karot Sok kt . d k h görülmeden b:la!•bilmek saa e- rek yükselmekten çekinrniıler da-
0 • uındı :a·· a a, gazına a, a vede ve. . 1 dı N d . . • 

'l;ız ızıincey . k utUn tramvay ya lokantalarda her yerde halk tı.~el ula~ama~ı ar r. . li~e .~· ıma aynı ıehirde bulunduklan hal 
~İt· e adar gülmekten onları selamlar. Onlar kendilerini goz er on arı gorse, aynı a a 1 e de en ufak bir surette aralannda 
'r, diğtri de umum"i yerlerde göstermeaini çok kar§d.ar. • . . .rekabe~ ve_ h.asct olduğuna i§arct 
~ ona !!Öyle cevap sevmezler. Çünkü bu suretle hem Daıma malum olan bır ıey vat· cı:len bır hadıse çıkrr.amıştır. 
~~kidcrı ben mütema:iiyen selam almakla yo- dır. Şe?irde. çalı1an aan'at~~r~a. Jierabcr çal·§:nadıkları ve biri-

t biııı~tlcen •ılc: :~kybc~i. numa- rulurlar. Hem de bilirler ki onlar rın aynı §eyı yaptıkları tak ut e, birleriyle. geçinmedikleri takdir. 
li tdi. r- ' ızım ara. bir yere girince halk orada tuhaf tıp'lcı sporcular gibi biribirlerine d 

~lb,.1_ ~ok cğl e maddi menfaatlerine zarar ge· 
lııı. "otİ on . enceli olur- bir şeyin, gülünecek bir hldise. karıı dütmanlığa kadar yUkselen 

...... u §Jrnd· h. leceği halde rakabet hislerini ye. 
~ 1 ıç görmü. nin geçmesine intizar e4er. Hal·l~ir rekabet hissedi1leridir. 
1tı~ \o~Ytılar' buki onlar gündelik hayadan içini Halbuki uzun seneler.dencberi ncmeyip arada bir ayrılmağa ka-
~ııt\ inıan ın~~al.annda ko- de bütün diğer Münihliler gibi sü 1 ayni şehirde, komiklik yapan ve dar kalkışan Lorelle Hardinin ay. 
tttj 0rtıiğid" nıb fehrinin kGna muhtaçtırlar. Onlardan di.1 ıehirlilerin ayni derecede mubah- rr, ayrı sahnelerde o~uklarr ve 
rı.. 01iln ,. . ır. Şehrin ikinc"ı v • 1 ·b· 1 halk üzerinde mücterek tesirleri ·.ıa 1taı v eı18 li'e dl.. ger ınsan ar gı ı rahat, rahat kah- betini celbetmi§ olan bu iki aan'at. 'S 

·-
Rontgtn mütt1ıasmı - işte ka·n.11!0 çocııklarımın 

~ektim. 
fofoğraft, ben 

Aşkın 
zarar Dara 

- Kızım boşta! 

- Hani bir çiçekçinin yanında 
çahıııyordu? 

- Çiçekçi işine nihayet verdi. 
- Neden? 

- Eline çiçek geçince hemen i§i· 
ni unutup "Nişanlım beni seviyor 

mu, sevmiyor mu?,. diye papatya 

!alma bakmağa ba§lıyormuş. 

Yavaş yavaş 

Melktep 
masıra'ffo 

Adamcağız, kansının istediği pa... 
raların hesabını gösteren puslayı u. 
zun uzadıya tetkik ettikten sonra 
sordu: 

- Bu on lira "mekteb masrafı,, 
nı anlıyaınadım. Bu niçin? 

- Bunda nnla.nuyacak ne var?. 
BirJm kızı akşamlan mektebden al· 
maya gittiğim zaman giyeceğim şnp 
kanın parası I 

Tam numara 

Çocuk koşa koşa geldi: 
- Bir cigara verir misin? - Baba, matematikten on numa-
- Biraz evvel cigııra fçmcmeğe rn aldım. 

karar verdiğini söylemiştin Af . ..1 · - crın og um. 
~ Eve~ ama ııkimdilik kencil ciga- - Evet babacığon. beş sözlilde. 

ra arımı ıı;memc le .işe baıılıyorum. j beıı de ynzıhda! 

_a; 

~ lndığ r ın halk a. velerini içrr.ek, rahat, rahat kö • kar arasında böyle bir rekabet bulunmadığı halde tfüibirleriyle 
~tıt~ "•le~t:~t ve a- pelder:ni gezdirmek veya bir ma- mevzubahiı değildir. bu 'kadar iy5 gcsinmeaini bilen 

1hn.ı. e.ıt da.. ğazadan a!.lkOn içirldc alıJ, ,.er:_iı Şimdiye kadar biribirlerinin bu iki Münihli komikten ibm al· 
etmek isterler, J5bretlnin hudutları içine 81.Ô .malaıı ta~e edilebilir • 

Maznun kadın (avukatına) - Fal at lıôkimlcr üzerjndı ,aul lılr 
tesir 1.aP..acak '-tki~•- ~yinmımi bana mt sa1Zmtemi1 mlydinl~ --- , ... 

\_. 'Jngı'liı kmlkatH -ıı 
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Fenerbahçe dün Izmirde ı 
IHlLDSUSl MA(ÇILAR 

Ga-Zllia-SÖ:raY- ŞiŞiigi 
etti 

Günün 
- O mağlôp old 

tek golü penaltıdan atlldı 

2 - 1 mağlii.p 
Dün sabah Twim stadında Ga-

lata.saray takımı ile Şişli tak.mu a_ 

rasmda bir antrenman müsabakası 
yapılmıştır. Merakla takip edilen 
müsabakaya tnkmılar şu kadrolarla 
çıktılar: 

Galatasaray: Osman - Fa.ruk, Ad
nan • Musa, Yusnf, Celil - Bedii, 
Salİlhaddln, Cemil, Buduri, Sararım. 

ŞI 11: Armenak. Ma.rtayan, Ru
hi - A~C\ir, Pançef, İbrahim • DL 
ran, Mikrob, Suldur, :'(ubar, Rr~. 

Oyuna hıı.kem Tanğm idaresinde 
saat 10,30 da başlandı. Oyunun ilk 
dakikalnn, mütevazin bir §ekilde ge 
çlyordu. 

Bisiklet 

Şişlinin ııol taraftan ve Galatasa.- gelen topu Cemil sıkı bir §Ütle kale
raym merkezden yaptığı akınları ye yolladı. Top kale direğine çarpa
tehlikeli oluyorsa da neticesiz kalı.. rak geri döndil. Topa yetişen Bu_ 
yor. duri eıkt bir şiltle topu ağlara taktı. 

Oyun berabere devam ederken Bundan sonra oyun tekrar Gala-
Galataaaraym kazandığı bir penaL truıaray baskısı altında devama 
tıyx Salfilı.addin sol köşeden avta başladı. 22 inci dakikada Snlfıhad-
kaçırdı. Ve oyun mütevazin bir §e
kilde cereyan ederken devre bera
bere neticelendi. 

İKİ.~Cl DEVRE 

din geriden aldığı bir pasla 18 çiz
gisi üzerinden sıkı bir şilt çekerek 
Galata.sarayın ikinci golünü attı. 

Oyun bundan sonra mütevazin bir 
§ekilde cereyan ctmeğe başladı. 

Fenerliler bu 
ve Reşadı 

Ali Rıza, 
İzmire 

maç için 
tayyare ile 

Mehmet R 
çağırmışJar 

Bölgeler arası yarışı 
Dün Ankarada yapıldı 

İkinci devre Galat.asarnyın baskı
sı altında seri bir hücumla başladı. 
Bu baskı aıtmda. Şişli müdafileri 
topu sık sık kornere atarak gol teh. 
likesini atlntmağa çaltşıyorlardr. 

Devrenin 10 uncu dakikasında Ga.. 
latasaray sağdan bir korner ka
zandı. Bediinin çektiği kornerden 

37 inci dakikada Şişlinin soldan 
yaptığı bir hücumda Osmanm bir 
hatasından istüade eden Nubar, Şiş 

linin golünü yaptı. Devrenin bun
dan sonraki kı:amı mütevazin bir 
şekilde cereyan etti ve oyun da 2.1 
Galatasarayın galibiyetile netice. 
lendi. . • Dün tımirde mıığlub o1an Fen"rb alıçe takımr ..• 

lzmır 14 (AA) B ·· t . • · · ~ - ugun z. zorlukla kazanmış olduğundan Bu maçtan evvel tJÇokl• 

Kocaelinden lbrahim 
birinci oldu 

Matbuat takımı 
mırde Fenerle Doganspor arasın. bugünkü maç irin istanbuldan sporun arasında yapılan 
da ya 1 ·ır k.. :r pı an mı 1 ume maçını sı- tayyare ile Ali Rıza Mehmet ve Uçok kazanmıştır. 
f ra karşı bir sayı ile Doğanspor Re~a.dı celbetmi§tİ. 

Ankara, 14 (A.A.) - Bölgeler 
arası bisiklet yarışı bugün ya . 
pıbnıştır. 

Sabah saat 7 de başlıyan ve 10 
böl~o bisiklet.çilerir.i.n iştir!k et 
t:ği bu yarış 145 klometre üze. 
r"nde yapıltr.ış ve ~iddtli rilzgi _ 
ı'tl. raSıncn aoo -Uno'1. ı.a-.~~ 

bütün bisiklctç!:ı·r hep beraber 
gelebilmişlerdir. Şehrin muhtelif 
semtlerinden \'e yck~lu mmta • 
katarından geçen bu yarışların 

r.etice~ ine 45 ~·0nıetre kalındı
ğı zaman, mu:htc·if bölgelere men 
sup 9 ko§ı.cu d:ğerlerini arkada 
bırakaralr öne beı;miş bulunuyor. 
larcl•. 

Dün Bakırköyünde 3-1 yenildi 
--"~"'-"" .......... { ........... , __ ~ ~ 

- - - • •• 1 

kazilllmıştır. 

Fener dünkü Ateşspor maçını 

a .. 

Yarışın fo. wır.~i olan Orhan , 
:.;uda, evveiki ı;i!n geçirmiş oldu. 
ğu hastalığın ~u'ri ile lOO Uncu 
kilometrede yarışı terketti. ~latbnat takmımm dünkü kı\drosu Bakırköy tekaütlerilc bir aracla 

-r arI'"'n r.:~mes~Le iki kilomet. Lizim matbuat takımı, dün Ba. nk - Ali, Salahaltin, Sedat, Ah. na Fahrini.1 uzaktan çektiği biı 
re kalındığı ~ır.a 9 kişilik grup I ~rköyünde, Baku köy müteka~dle. met Adem, Ömer Beaiın. şütle Bakırköylüler mukabele et. 
birinciliği almak için vasati 45 1 rıyle karşılaştı. Ve kuruldugun- Bakırköylüler ise yakın zamana tiler ve ilk devre 1 - 1 beraber. 
kilometre ile koşmağa başladılar danberi ikinci defa olarak mağlup kadar klüplerinin birinci takımla. likle bitti. 
ve yarış noktasına 200 metre ka. oldu. ikinci haftaymda Matbuat eki-

rında yer alan kuvvetli elemanlar-
lındığı vakit yaptığı kuvvetli bir Barutgücü tarafından öğle zi. bi bir hayli yorulmuş halele idi; 

dan şöyle teşkil edilmişti: 
atakla Koca.eliden İbrahim 4 sa. yafetine davet edilmiş olan gaze. hücum hattı ile kalecinin de fena 
at 22 dakikada birinci, tekerlek teciler muayyen saatte Ulvi ile Ncjat - Muzaffer, lsmail - oynamaları Bakırköyl:ilerin ha. 
farkiyle Eskişehirden Zekeriya Niyazi, Şazi ve Ceıat gibi t:lört iyi Selim, Fahri} Mahmut - Hayri, kim oynamalarına sebep oldu. 
ikinci, Konyadan Ahmet üçüncü, oyuncusundan mahrum bir kadro Cevat, Cavit, Nafi, Burhan. Hakemin de ofsaydleri görme
Eskişehirden. Osman dördüncü, ile şu şekilde 6ahaya çıktı: Müsabakanın ilk kısmı müteva. mesi buna inzimam edince Mat
Bursadan Hikmet beşinci, !stan- Namık - Osman Münir, ErcÜ· zin geçti ve ilk sayıyı Ahmet A- buat takımı iki gol daha yiyerek 
buldan Lambo altıncı, Eskişehir. mcnt - Adnan Akın, Murat, Ta- dem Matbuat lehine kaydetti. Bu- maçı 3 - 1 maf!llıbiyetle bitirdi. 
den Faruk yedinci ve Faik seki. 
zinci, Ankaradan Nuri K~ da 
dokuzuncu gelmişlerdir. 

İkinci platonu bir buçuk da . 
kika sonra Ali, Osman. ve Sabri . 
Bayram, bunlardan sonra da Naz 
mi ve Hasan bitirmişlerdir. 

Kıymetli bir sporcuyu 
kaybettik 

Boks ajanı Nuri vefat etti 
Reden Terbiyesi İstanbul bölgesi 

boks ajanı Nuri Usluy uzun zaman· 
danberi mübtela olduğu hastalıktan 
kurtulamıyarak \efat etmiş ve ce· 
nazeı;i dün Beşiktaşta Akaretlerde· 
ki evinden kaldırılarak Ortaköy. 
deki aile kabristanına defnedilmiş· 
tir. 

Gregoromen güreş birincilikleri dün 

Kasımpaşa birinci 

Doğanspor, maçın yegane go. 
lünü devrenin 18 inci dakikasında 
penaltıdan yaptı. Fenerden Muzaf. 
ferin sebebiyet verdiği bu penal
tıyı Doğanspordan Fuat gole çe
virdi. 

!kinci devred«t Fenerliler tama. 
:ner. ha~im oynadılar. Fakat evve
Muhcrkka!t»l:olt!'~ırdrlar! Son da. 
kil:ada da Naci beraberliği temin 
e,tebilecek bir fırsatı öldürdü. 

UNUTULlUIYAX 11.\ TIRAl,AR 
l.\lcşhur kalcrl - Ilenıle unutul

maz bir ha.tır:ı bırakan t'n mühim 
m:ı~ı soruyorsunuz! Geçen sene 
dokcıan daldka mütcm:ıdlyen kale
me şiit çckil<'n ma(. 

- Demek bütün şlitlni kurtardı. 
nız? 

- Hayır, oyunu 0-2:> kaybettik. 

yapıldı 

oldu 

Halkevleri fLJ 

turnuvası 
Şişlililer Fatihli'. 

3 - 1 yendilgr 
Halkevleri turnuv.,.11lr\a 

Bak.ı.l:.1<.nm\NWc.\. ıt: C"',tıw 

ewel deram edildi.. • 
Ahmet Ademin idaı-e 

takım şu şekilde sahaya 
ler: 

Şi.Jli halkevi: FU4t -
Ali- Tarık, Halil, Meti11 
yal, Salahaddin, Nuri, 
Sabri. 

Fatih halkevi: Saim.,.,,., 
Cevat - Mustafa, Seyfi, 
Mustafa, Kemal, Nevzat, 
rem, Hikmet. 

Oyunun ilk dnkikala 
li hakim oynuyordu. 111< 
!arda Şişliler Nuri vası 
gollarini yaptılar. 

Buna devre ortasına d 
tihliler bir korner atışıll 
ruğun yaptığı bir gollC 
verdiler. Fakat devrenill 
doğru Şişli halkevi tıı.1' 
Bülent ikinci gollerini ' 
de\Te Şişli halkevinin 
bİyeti ile bitti. 

İkinci dcvı·ede FatihlUt 
çalıştığı ve hakim oynacl, 
lüyordu. Fakat ŞişU Jl1 
ve bilhassa kalecisi ~il' 
hakkak bir çok goller 
rak takımın galibiyetinde 
sa amil olm~tur. 

1 
Oyunun sonuna doğı1' 

ani bir akında taknnınıtl 
golünü yaptı. ve oyun 
sonra 3-1 Şişli halke'tfjl 
biyeti ile bitti. 

lI Kasımpaşadan Ahınetı 
§iktaştan Mustafa. ....ı 

79 kilo: I KasımpaŞlli" 
mon, II Beşiktaştan ııa>' 
Beykozdan Halil • 1 

87 I Eeşiktaştan şev1' 
siz olarak, 

Ağır: Beşiktaştan 

Ahmet rakipsiz olarak· 
Bu suretle 12 ptl 

,. Yirmi enedenberi Beşiktaş klü
büncle ve 1923 de,te:i lstanbu! 
bö~gec:inde muhtelif \'aZifeler deruh 
tc etmi5 olan bu eski \'e kıymetli 

sp1rc:.ınun vefatı teessürle karşılan· 
mıştır. 

~mpaşa klübü ls,tnnbıJI. 
C:rC';w _ r.or• "'n ' ·.._, ~m: ıı; :rı •ili hiııi ka·"•n:::.n I\ıısım)':t,Şa "'~İm,. (a~.ı nı\... l ıı liğini almış oldu. ı-ı 

, Kederli a\leıs;ne tarlytt!erimizi bil 
tfhir ve me·huma Ulu Tanrıdan 
rahmet diler~ 

İstanbul Grekoromen güreş bi. 

rinciliği müsabakaları dün Süley. 
maniye klübü salonunda kalab . 
lt!.c bir ~oyirci cnünde \'e büyük 
bir intizam içid.! yapıldı. Sabık 

Giincşli güreşçiler için yapılan 

:.iraz üzerine mc:. ::r klı.i'L.:: C-:a -
: •' Hılseyin, Hııliı Saim ve Meh 
ıet g-üreşıere gı:-mcmişlerdir. 

Galatasaray, I\:nsımpaşa, Bey. 
.koz, . Beşiktaş ve Boğaz~çi spor 
idüplerinin güreşçileri arasında 

yapılan müsabakalar sonunJa: met, II Bo;!azicin 'en ~~·>yır.:ın Beşiktaşlılar kazandıl11'' 
alınan ıdereceler şunlardır. III Beşiktaştan Ziya. ı Bu müsabakada J<aı:~ 

56 kilo: 1 Bey kozdan Valv::et. 66 Kilo: I Kasımşadan lzz::t.

1 

reşçiler ayın 20 sine kil 
tin, lI Beşiktaştan J-fokkı, III Ka- II Boğ:ızicin::len Hüseyin, III Bey nm muhafaza edcceklet'ı1 
sımpa~adan Sotiri. · ' kndan Ali, · inde Türkiye birincilikle 

61 kilo: I Kasım paşadan Meh. 72 kilo: I Galatasaraydan Faik, karaya gideceklerdir. 
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Beşiktaş Ve/ a .ile 3 - 3 berabere kaldı 
Oyundan sonra bazı seyirciler hakeme tecavüz ettiler .. 1 ~~~ T~biy_es!._ kupası maçl_!l.!:! 

(Pera- lstanbulspor) (Kasımpaşa 
Galata spor) mu htelitini yendi 

Vefahlar ilk 
devreyi galip 
bitirmişlerdi 

lt~ta.nbulda haftanın yeglne milU 
de. e nıaçı Beşiktaşla Vefa arasm
ta 0Ynandı. Saha, geçen hafta An
~enıasıannda olduğu kadar ka-
0 tı. &§iktaşın geçen haftaki 

11 Yııııtından sonra Vefa maçmm ne 
) etfce ile biteceğini merak eden se
~er, illn edilen saatten 10 daki
ı..,_~~iken takınılan sabırsızlanarak 
"'qijYOrdu. J .ıornıar gözüküyor 

\r ihayet takımlar göztlktUler. 
efa §U kadro ile : 

11.~a. Süleyman, Lfıtft. Vahit, 
~Şükrü, Necip, Muhteşem, 

hl, Gazı, Mehmet. 
fteelktaş ise : 

~tbrnet Ali. Hüsnü, Taci. Hüseyin 
ıı_ l, Ahmet • İbrahim, Şeref, 

§'klo, Rıd,"B.11, Hayati. 
t.ı eklinde ... Takımda Nazmı, Fevzi, 
t?ıı tef Yer almamışlar. Bcşiktqlıla
lıt bl!h~sa for hatlan oldukça za
aç "· l3undan başka lbrahimin sol 
d.ıı~a getirilmea{ de haf hattını ol-

Ça zayıf bir hale sokmuş. 
~enı Suphi Batur ve yan ha
~~ Şazi T~zcanla Nuri Boeutun 
lllQ1.~e beısc yirmi kala oyun bq-

lJJt 
tr .le .aırl1İ'1Be 'kt.aşta .. Vefa haf bat 
2 

11 
~l}·or. abil akma geçiyor. 

>.ı cı dakikada, Gazinin önUnden 
~hıııet Ali topu ayakla uzak.19.§-

'ttti. ll'ıı, anlarda Vefanın nisbi haki _ 

tıı ~et iseziliyor. Takımda herkes a
l tan oynuyor. 6 mcı dakikada sağ 
)~Necib, Beşiktaş kalesi önUnde 
~ladığı müsait bir topu, ciışan 

n· 
• li( ır dakika sonra muka.bil bir Be.. 

tııı taş alcınmda Safa 18.kayd bir tu
ltıcıla lopu elinden kaçırıyor. Top 
tlrı"'annı önünde. Çekilen gUt dL 

V Çtkll·or. 
hn efa tekrar hücuma geçiyor. Bu 
l'ıt~a Beşiktq müdafaa.sı e
e e U&'l'a§mağa mecbur oluyor. t:;: llluhacim hattmdan gerilere 

V tek topu çıkarıyor. 
ııe ~fa akınları düzgUn ,.e kombi-
1~~ akat kale yakmlarma geldik _ 
~ talnan acele etmeleri netice al
ıı.cu:na ınani oluyor. Merkez mu _ 
bir l ?~·ıuyan Sulhi, birkaç kere, 
!ar llgıJız :muhaclmi gibi sert dalış-
111 b~<!rii.be etil. Güzel! .. Fakat top
l'ıınd.ar halde bulunan 4-5 kişilik bir 
ıı.ılittı. ~YI topla beraber yarmak 
l'llr ltUn ınildür?. 2-3 kere teker
~l eaen bu vaziyette içleri bom -
'ltlar, İyi bir pa.s Vefaya bir gol 

tıdırahılird· 11 ı. 
l'a~ inci dakikada Gazi, Tacinin a-
~ntilş dan söktilğü topu rahat bir 
llUn len sonra kalenin 3 metra ö_ 

...... • , .. t 

Beşlkta.' • Yefa maçından iki görilnü,,.. 

(Hilal - Kurtuluş) (Beykoz - T.Y.Y. Kurtuluş) 
muhtelitleri berabere kaldılar 

Beden terbiyesi kupası ismi al· 
t x n d a yapılan k a r ı ş ı k 
takımlar arasındaki lik maçla· 
rına dtin pek az bir meraklı ö -

iki sayı kaydettiler. 
Devre ortalarında Knsımpa ~ 

şn - Galataspor penaltıdan tek~ 
rar beraberliği temin ettiyse de 

nllnde Tnkı;im stndyomunda de- maçın sonlarına doğru Pera -
\' am edildi. lrlar Çulafi Ye Dambino vasıta. 

lngiliz - ı~alyan 
r11illi takınıları 

Hk ma-;ı P cra - !. Spor karışr. sile iki gol daha çıkararak mU-
1'.;ı ismi altında çıkan Peralıln.r- sabakayı 4 - 2 kıı.zandılar. Bu 
la Kasımpaşa - Galataspor mulı- maça bkımlnr şu şekilde çık· 

telit\ )'nptı. mışlartlı: 

J<asımpaşa _ Galatnspor karı- Pcrn: Çafatinos • Jlristo, ı.~e. 
şrğı da sahaya ancak dokuz ki- ,ıon - Çiço,·iç, Etiycn, Culafl • 
şi ile çtkabildiği için tam kad- Mc~incz.l, Yasllyad1, Bamblno. 
rosile oynayan ve lrnndlnden Artur. 
lrnn·etıi olan rakipleri karşı - Xnsıınıın~n - Gnlataspor nınh 
srndn blr hayli didinmelerine teli ti: hak • Rfö~tü, Murt.aza • 
rağ'men ınağlüblyette n kurtula Muzaffer, l\lümt.az, Onrcr, Stn.2 - 2 Berabere 

kaldılar 
Mewimin en büyük futbol müsa

bakası olan İngiltere - İtalya milll 
ta.kımlan karşrlqma.ııı evvelki gün 
ltalyada Millno §ehrlnde yapıldı. 

Müsabakada 70.000 seyirci bu -

dare ediyor. 
İngilizler ilk gollerini oyunun 26 

nl::ı dakikasında Lovtm tarafından 

İtalya kalesine sokuyorlar. Gol, 
halk tarafmdan müthiş mlıklandı. 

Devre 1-0 İngilWerin lehine biti-
yor. 

İkinci devrede İtalyanların ilk 
sayısını 3 üncü dakikada muhacim 
hattmm giU.el pa.ıılaşmasmda.n son-
ra Biava.ti yapıyor. 

Halk çılgın gibi al!oşlıyor. Şimdi 
de galibiyet saymmı bekliyorlar. 

21 inci dakikada Piola ikinci ltaL 
yan golünü de atarak takimını ga
lib vaziyete getiriyor. 
Takımın en iyi oyuncwıu muhak

kak ki Biavati. 
İngilizler artık hızlandılar. MaL 

ylls aUrdU, Hol kaptı. 35 inci dalti.. 
kadayu;. Sıkı bir tUt. lngiliderin i
kinci golil. Halle yine JSlıklıyor. O-

~-
l'efalılar sayılmryan r,ollt'rfni böyle attılar 

Milli kümede puvan vaziyeti 
Takım: Maç Galip Bera. Mağ. Attığı Yediği Pllvaıı 

Ankaragücü 11 6 1 4 27 18 24 
Fener 8 6 2 17 7 20 
Beşiktaş 8 4 1 3 20 10 17 
Demir:spor 7 4 1 2 15 10 16 
Vefa 8 3 1 4 21 17 15 
Doğanspor 8 3 1 4 11 23 15 
Ateş 9 1 1 7 6 23 12 
Galatasaray 6 3 3 9 12 11 

ınadılar. rnnidi ... , lfuyri, Pt•tro, Xino. 

Hilal - Beykoz 
1klncl müsabakayı yapan m

itil, Kurtuluş - Beykoz, Kurtu. 
luş muhtelltlcri ise Refik Os -
manın hakemliği altında şu şe

dakik:ılarmda Kasımpaşa - Gn- kildcki kndrolarlle çıktılar: 
latasopar sağ açığı Sait, Pera- IlcyJwz • Kurtuluş karışığı: 

Ş.lzl Tezcanın hakemliği ile 
oyn-ınan bu maçın ilk devresi 
mUteYazln geçti ve yapılan kar
şılıklr ala'llerdan blr netice alı. 
nam~dJ. Nihayet c1evrenln son 

Iı mUdafilcrin ileri oynamala - Safa • Tnıut':', Pendaros • Mu~ta 
rından istifade ederek gUnnü fa, )(ustara, Diynmnndi - Tur • 
i ol\inU tı ve birinci kısım hnn, Aleko, ŞahPp, 31nıı·o, Pu'~ 
~ylçce bi yos. 

!kinci haftaymda Pcralılar HiUU - Kurtuluş muhtclitl: 
bUyUk bir azimle çalışmağa baş ;\lnrat. Koço, :\fnammer, Onnik 
!adılar Ye ilk dakikadan itiba • Zeynel, Ce\'dct - Bekir, Yu~ur, 
ren kurdukları hA.klmiyetıe Jinkkı, J{crlm, Rüstem. 
oyuna clevnm ederek yedinci Ye Çok zeyksiz ve tamamen mUte 
dokuzuncu dakikalarda UstUste 

Süleyman iye 
kupası maçları 

Devam ediyor 
Süley-ııaniye stadında tertip 

edilen kupa maçlarına dün de de. 
vam edildi. llk maç Eyüp - Al. 
tıok arasında idi. Eyüplüler gel. 

\ mediğinden Altıok hükmen galip 
addedildi. 

İkinci müsabakada Süleyma -
niye ile Akmspor karşılaştılar. 

Bilhassa ikinci devrede bakim 
oynıyan Akmsporlular bu maçı 
2-1 kazandılar. 

Üçüncü oyunu Davutpaşa • A. 
lemdar yaptı. Bunda da rakip -
lerine nazaran daha üstün bir o. 
yun oyıuyan Davutpaşalılar ne. 
ticede 4-2 galip geldiler. 

Dördüncü ve sonuncu müsa -
bakayı Şişli ile Topkapı klüpleri 
yaptılar. ilk devreyi 2-0 galip 
bitiren Topkapılılar, ikinci kısım 
dn da çok canlı bir oyun çıkara
rak bu müsabal:ayı ikiye kar§! 
lört golle kazandılar. 

vnzln geçen bu müsabakanın 

ilk devresi 1 - 1 beraberlikle 
bitli, ikinci devrede de birer gol 
daha atan taraflar bu suretle 
maçı ikişer golle berabere bl • 
tirull er . 

Bölge kupası maçları 

Demirspor ve 
Kadıköy sporgalip 
İkinci küme klüpleri arasında 

oynanan bölge k u p a s ı 

maçlarına dün Şeref stadında de~ 
vam edildi. İlk müsabaka Kadı

köyspor - Bozkurt maçı idi. İlk 
devresi golsüz biten bu oyunun 
ikinci kısmında KaJ::lıköylüler ye. 
dikleri bir gole mukabil üç sayı 
çıkararak maçı 3 - 1 kazandılar. 

ikinci maçı Galatagençler ile 
Oemirspor klüpleri yaptılar. Çok 
çetin geçen bu 'müsabakada De· 
mirsporlular 3 - 2 galip geldiler. 

Dün yapılan yağlı 
güreşler 

e gel' · • lolltı ırıp anlaşılmaz bir vuruşla yunun bundan sonrası katşılıkh a.. 
<iı§an attı. Sacid öCET kmlarla geçiyor ve maç 2..2 bera- A ıtn eıtö~llifil 

Her hafta olduğu gibi, dün de 
Çembcrlitaş Şen bahçede ya~lı gü -
reş (Türk güreşi) müsabakaları ya-

( Devamı 14 üncüde) bere bitiyor. ..........__ _____________ _;... ____________________ __ l prlmıştrr . 

Seçme müsabakaları yapıldı 
Destede Hayrabolulu Abdullah, 

küçük ortada Üsküblü Osman, ga
lib geldiler. Ortada Kumkapılr Cc_ 
lal ile :Mehmet berabere kaldılar. 

Bali! allındıı Adapazarlı lsa ile Mal
karalı Mustafa bir saat güreştikleri 
halde yenişemediler. 

İstanbul atletizm birincilikleri. 
nin seçmeleri dün Bebekte Ame-

1 rikan kolleji sahasında yapılmış. 
1 · tır. 

Finale aşağıdakı atletler kal -
mışlardır: 

100 - Nazmi, Neriman, Ve • 
dat, Cihat, İrfan. (11.2), 

200 - İrfan, Muzaffer, Füru -
zan, Raif (24). 

400 - Cemal, Zara (55). 
800 - İbrahim, Cemal, VladL 

mir, Hüseyin, Kazını, Recep 
(2.10). 

1500 - Hüseyin, İbrahim, Cev
det, lzak (4.24). 

110 Manialı - Nazmi, Nejat, 
Falgapulos, Vasfi, Yaver. 

Gülle - İbrahim, Veli Bülent, 
Şerif, Sa'):ıhattin. 

Cirit - Şerif, Kemal, Arat, 
(49) 

Yüksek - Süreyya, Jerfi, Kal. 
fapulos, Vladimir (1.80) 

Uzun - Muzaffer, Çaroçl" 
Raif, Şahap (6.40). 

Baııpehlivanlar ara.<ıında Hay -
rabolulu Pomak Mustafa birinci ol
du. 

Bir müddettenbeıi muhtclü mem. 
.. lekellerde dolaşarak muvaffakıyetli 
. güreşler yapmış olan MlilAyim peh

vJJJIJ!ı.,,.... livan bu bUyUk turneden d&lmlt 
tft!o. 

Sırık - Sudi, Vahit, Selim, " MüUi.)imin burada Tekirdağlı n e 
Münir. ... bir müsabaka yapması ihtimıdi va.r .,.,. .. __ ___. ........ ,._~.,, ~ı.....-

,U~ adım - Namık, Süreyya. . nuh'anla Süleyman karşı ka~ıya. dır. 



1 Çeviren: (\ UAT DERViŞ J 

O sene doktorum beni Vi§iyc ma sBylcdim. Babam omuzlnnnt 
gondermf~ti. Ornd:ı iyice tedavi ol - kaldırdı ve bana: ''Sen de benim gi
mak niyetindeydim. Raplıconın sa- bi htikim olacak.<1ın,, dedi. 
nntor.romuna ycrle§tiğim ilk gün -
den itibaren bcnlriı gibi kendlnl te
davi etlirmeğe gelmiş altmış yaşla
rında bir adam nazan dikkatimi cel 
betmişti. Bu adam da tabii benim 
gibi gayet bUyük bir dikkat ve ih-

- Hayır! 

- Evet! 

- Hayır! 

- Evet! 

Bu tek :kelimP konuşma daha epice 
tım!.tml3 tedavisine devam ediyor - uzay:ıcnğıı benziyordu. Faknt sut a
du. Çok esmer bir rengi vardı. Bu trmdn şaklayan bir tokat muhavc -
hali bende onun bir kara cL rcmizi kati olnrak kesti. Bu hususta 
ğcr ha.cıtası olduğu zehabını uyan - ı ısrar etmenin manasu; olduğunu aıı
dırmıştr. Fırçn gibi sC'rt ve dik saç lamıştnn. 

lart zeki olduğunu gösteren alnının • - ırn Ul • dndf, l/ 1in , 
üstünde c;ok garlp bir lıeyct teşkil Ertes[ gUnil beni Pnriste bir lir~e-

Altıır.ıla, ucsuz, b1 caksız ve 

cdlyordu. Kap:ıklarr Uzerlnde se - ye gönderdiler. Orada k:ılmnma{;n 
nelerin tn.hrilJ:ıtmr ı;örmck pc!c ko- ı karar vennitşim. Kimya dcrsindcy-
] 1 k k .,.. l r1 b dile. Hoca aıntfıl. gl,rd\ :vo kUrsUyc 
ııy o an ne• ren boz r u yor- . . • . 

eh · • d b .. .ı:k b. t t oturdu. Derhal clıme g~ırdığim bır 

mi gelmek 1...,til orsun? 

- E\ et kaplnn ! 

- Pc ti, ııro11 Jl i in ? M 
ti mi tan:mnlt i tlyorıı'Jn? 

Başımı s:ıll· dım: 
l k•ı edl d ç k 1 kıtabı kU\'\'etlc fırlattım. Kıtap ho-
eş , yor u. o g nç, can ı, . . . H k t D iz .. 

gun c; re ıçuı e U) u ır rza 1 . . 
h k tu t . '-k 1 d c:ınrn tam n.lnınn ısabet etmıstı. Sı- - '.lyJr, np an... rn u .. r • nre e ve emız u;;ı I!I a.rı \'ar ı k 

ruf biribirine karı .. tı. Ağır cezaya ima isti) orum. 
Rastlanğım herkesi cemiyetin çarpıldım. Faknt or.dnn sonraki ilk Knı,tanm ; uzwıdc uır t 

muayyen bir sınıfı içinde tasnif et- derste n;nı şey tekerrür f:'tti. Bunan bel rdi. Omuzumun iız rıı 

tnPk lllteine mUptelii. olduğum için Uzerine derhal bnbamn haber gön - nğır elı .i biraz c. lı kı.\ v ! 

. ı ti r·;ı}o~J•ı: 

l ırn bu-ru •:v .... B.':i'rı, 
bu adamı da derhal tetkik etmiş vr derclil"'r. Annemle b:ıb .. m tcla5 ve tırarak: ' .ı- ... : ya\.!~ ruzı,:ii. ın tatlı! 1.;. 

onun ancak mütekait eski bir me- heyecanla Pnrise geldiler. B ni çtl-
1 

_ Bu hoşuma gitti, d dl, zann ay·~olııyordu. l I'!\ a <.ertlc. '11 

mur olabilecC'ği knrarma varmı11trm. dırdı zannediyorlardı. Bana ne için! dersem seninle nnla~:ıbilccegız. vnsıtadır. a ;1mı~~ı. D~nizdr koca koça da 

Bir akfiam üstüydü. Sanaloryo - böyle hareket ettit;imi sordular. Sonra babamla bernbcr nlçak es Ben etle indiğim zaman adama- ı "a1ar pe\~da o:uyordu. Gc.mi faz!~ 
mun tarasasmda tesadtifen yanyana Cevabım gayetle kısa olmuştu: le bir ~eyler konu!jmağn başladılar. kıllı dayak yerdim .. Dişlerimi sı· ı :allanmnı;a bac:laınıştı. Bır ~ara.(tan 
konulmu~ olan uzun iskemlelerimiz - Be.n bahriyeli( olmak isllyonım. Ertesi günü gemi ile ber<)ber karak bu dayağa tahammül etmek falırnlan rarmak mecburıyclınrlr 
bizi birlbh-imizc ynkla.~tırm~tı. Ko- Babam beni bir başka ko1leje yer yola çıktım. Geminin içinde bü. mecburiyetin.de idim. l 'rnlıyordıı. 
nuşmağa ba.şladık. llköncc bu ko - b d ü ·· ld v ı 'k (~~k 

leştircccğini söyledi, O zaman bü - yük bir hareket ve heyecan varuı. Ba amın ne üş nmuş o ugu.. Falkland ada annı geçtı •. Jfı. • 
nmımn tnmnmiyle manasız mevzu - yük bir soğukkanlılıkla bu yeni Emirler veriliyor, tayfalar ora.dan nu şimdi çok iyi anlıyordum. O 1 ·i.m.ı tanıamiJp bulutlarla k:lp'aıı 
lar etrafında dolaş~ı. so~ra d~ çıı- 1 mektepte de aynı §C)i ynpacıı.ğımı oraya koşuşuyorlardı. Ben de J.rJ bu işin ne k~:.iar zor ve tahammül nı r: Ilava SOKı•mr"tu. lc:t"n ıre1e• 
bucak bir;: beklenmiyen hır "ekil al söyledim. Çok sinirlenmişlerdi. Ba- gürültü içinde elime sıkıştırılan ı edilmez bir şey olduğunu anl<?.mak ·~:ı·!al:ır p:ıpm:ı'<:'a•wı iiC!i c ek u 
mağa bllljladı. J d -' -· • · ı bam ertesi günü beni aldı ve bera - bir ipi çekmek.le .meşguldüm. Fa- lığ~m.1 ;e .e~d~ xmın meııı:gınc Gon ur ~nm:m 11';:: ·~tuTtl' o. !ardı. 

Bundan birkaı; ay c\'\'cl Yunnnis- bercc (Nont) a hareket cttlk. kat bu gayretımın neye yarad gı-l ne.:Jıo,mı ıstıyordu. ~ ·:z "Ün <-or.~ı b·ırn'l dol&' ~ı' , 
tanda bir seyahat yaptığım içinse- _ Bahriyeli mi olmak istiyor _ mn da pek farkında öegildim. Y~l j I 2~.ıt o be,1·m ne ı,ad.ır kotü bır ., ıuha do"':Tu yolu~uza de\am rt 
yahnt hakkında konu~ulmağa baş- sun? Pekaıa ... Bnhriycli olacaksın, kenler yavaş yavaş şişmcge baş- 1.a aı t rim o'dut",rutıu di ftinmcmiş t•k. 0 

lanmıştı. Muhatabımın ) Uzü mem - fakat tam bir b:ıhriyeU... Ja-:lı. tı. Bu i.,.tc devam edemiyeceğımi ı. I' 
1 1 

.
1 

.d d l t"'hlı·ıeı. 1• · ti d 1 s rd . . . ı.ı ga ar gı gı e a 1a .. ı.. nunıye e ay m anmıştı. o um: Gemi sahilden uzakla~ı)'Ordu .. ura{ ctmehten hl.' kendımı denıı:e at ~· 
1 

., f b. _A1 •• 1 1 ,:orlardı. (' ıf' 
- Yunanistam bilir misiniz? 

(Nonte) c geldiğim znman ba - ,.. d' }' bö 1 .a ... ena ır ~ı a ı,, 
Ş. d. b" f 1 b. m:.ı~~ tercih eder ım. •, 4l!5Cn }' C • • bo d .. t.,c.·111· va\ı brun yine bana hiç bir ııey söyleme- ım 1 utün taya ar ır <?ğızdan ~ .. . w• mınııı r asım. gupeş ....,) ,,. 

C b d l b U Şarkı söylüyorlar ve bir taraft:ın tanammülun b1ttıgı zamanlar . ık 1 d G · · · "'kl"m ol eva verme en evve te ess 'm den benı· Dokl0 -n bulundui'N• tara- ''Or ar ı enunın ıçt sır.,, " 
.... • .,.. Jl, oluYOr$3 da deniz üzerinde ol- ı T. fal \sı ,_.0nı' etti: fa götürdU. Oradn bir kanapeyo o- durmadan çalışıyorlardı. Soyle • • . . nmc:tu. ay ar. ı anmış. ,, 

t dikleri bu şarkı bana dünyanın mamn verdığı tatlı sarhoşluk bunu mu~ , "' cııer·ı 1·plerden kcsı·1m·ıa bır - Yunanlstanı ve birçok başka urttu ve kendisini beklememi aöy - , " " 
m<.'mlel:ellerl pek i;i bilirim. ledi. Bir saatten fazla orada b~k.le- en güzel şarkısı imiş gibi geliyor. çatJul, unutturuyordu. halde uğraşıyor. mücadele ediyor 

- Çok mu seyahat ettiniz? 

- Çok ... Fakat yolcu gemilerin-
de değil... 13te bakın, zaten rllerim 
bunu açıkça gösterir. 

Ellfrl hakikaten bozulmu~. ka
lınlnsmış ve n:ısırlll§mı~tı. 

- Size gösterdiğim bu eller de
nizci, hnklki denir.el elleridir. 

Ben de gülerek: 

dim. Merak ve korku içindeydim. 
Etrafta yalnız denizciler, kayıklara 
gidip geliyorlar, hamallar çalışıyor, 
kU\'\'etli bir katran kokusu burnu
mun içini gıcıklıyordu. Artık daha 
fazla duramadım :ve oturduğum ka
napeyi de gözden kaybetmeden ka
labalığın arasına knnşllm. Birnz 
sonra beni arnstrran babamı gör -
düm. 

du. Bu mes!eği yakından tanımayan (ardı. Bir ipe sıralanmış, iğiımiş bir 
Deniz, gemi, tayfalar ve bu şar- in~nlar hır deniztinin yeni bir halde kuvvetlerini bir1estirerek bu. 

kı beni adeta sarhoş cdiyor.du. ım:m!ekete indiği zaman kendını tün varhklarile iplere a ılıyorlardı 

Sahil gözden kaybolur olmaz b<ıhtiyar hi~eceğini zannederler. Hazan şiddetli bir dalga ile gem• 
benim de çıraklığım başladı. Ye., Halhuki hakıkat. hunun tam:ı.mile mücarlelcden yılmış gibi bir tarafa 
tiştirmck üzere beni verdikleri ak•.:rlir. Hakiki denizci için en bü lJ~ru iğiliyordu. o 7.aman bir ta· 
tayfa dev cüsseli krrmızı saçlı ga- y..ik ze\ k deniz üzerinde rol al. kını insan siluetleri. t5'lanmış elbi 
rip bir adamdı. Ders saatler.inde m::l.tır. llk eyahati yapmakta ol· clerilc iplere. yelkenlere saldırıyor. 
beni belimden yakalıyor ve götüriı dlıgu~ için iki mislı şiddetle hi et tar oradan orara koşu)orlardı. O 
yordu. Beni yüksek direklere tır~ fı!'.ım bu ze\k benim ce ur, hatta gemi tekrar dol"m•luror \'e 

• ec1· d ?.aman !'>· -

hirdı-n yer'ml!n fırla Jım t~nı· 

le ıl\.ı le2at hı 'ardı. Hiri panı ... h3 
linc "cimi~ bir l.oı l,i.J, üt ki dt 
~·:ı:W...... 

d n tutu .. tut1.1 ,ı t.'!:l" n \C b 
1ıiı'< dirf. in a. !ı k~ Icı. g J l'm dıt 

.11m nm i.. ç 
fi• ı~jı. Dı t. rt ı 1ı ... '· ır' ı'I 

rıhı 1 ıı t,ı mı J.um:ı ı ı l:tn \(~ı\el1 
tar • ıile c:: rr~" bır hal ~ saıı:ırı•· 

~ . 
\otdu Hu \e~ken inm .. Jikç~ g~ı • 
~ın kurtul~ ... ıra imkan )ıJlrtu. sofi 
l.:>ir g::yretlı! dire1'e tırmanm'ağa b3~· 
avını Bir rüva fı1 cmin".le gibiydirrı· 
Oi. ür.m:.-dcn .halta aıtık l.orl ıl'\: 
la.~ tr•ma·11yordum. "ğ ·ım ıa ıı·r 
ırak \ orclı. TT"'M .. •1dır.ı. Trrı:1 11 

hm. Y, r., t')"' 'urd~·:!Jf11tl 
ı ne l •n r·1 ~(•1a bı ·•·'.,'a ' ı :ı..-:"ı: 

• 1 • ı \ r r•• l 'f . ur ,9'1\• , .. ,. • _, - '>' f, t .. 
'J,::ır ..,•_ ·.,.., ,.,.,.l' "n .·.,· 1. :. l\ r 

1 • • • ' l•·' 1 • t "' t.n, · • • 1 g >t • 

1 

\ ıı'"'ı 
y,••: l1 c . er l' m 7 k • t•ı' 11 

remi ÜZ"olnic "1'1'1.~an (ı' 'r"~I \-C ~ 
, ~ f.' h.,. . ).::ırl ·m;c: rıbı do r ddu: en a ı 'u 

la iriir.ı c;ö .. le-ln hti--hütün k:ırnr"' 
• .ı ' 1 _..ı,.•ıJ11 

mıc::tı. Deı.•'"1" re"lu n t•~a ... a-• ., 
,u-dü·~: .\rtık hiç kuwetım k:'l'nı:ı· 

w r ı ·ul:::ı!'f "lı~tı. c::·rı'l~n tava arın ' 
tırm:wm""'..rn J.ıc::la"iıklannı e:ö .. dıl.,ı 

..ı· • ı. ._ ... t•fl'\· 
\C ,.,,;'le:: ~-a\:>' kcrı1,.;•m• ,..a\'ı ~ 

Te!<rar kt'nd=mc geld•ğ;m 7a'l':ı:t 
• n(1'1fG "u' t.in tav(a1 arı etrafıma top :ı • 

• . . . k dolu rrı't.• ylirdüm. 1 lep rı'1 c:u ·ran ,. 

erinde ra:; vardı. 
d-wÜ - ~fl"'ltl • 1mılc1 ·Pte di.i" llı.! mu~ 1 

. ı· b. <'" -iıthr m ol~ul-'c:a ehrJY>m•vel ı ır • 
rc-:cdP yukı;elmic:ti. O :zaman d3ıı:ı 
on do~,uz ya~ındaydım. - Hııkiki denizci ne dc>meklir? 

1 

Bana hi~ bir i.z.:ı~at vermc~e lü-
diyc sordum. zum görmeden bf!nı aldı ve bır de-

- Bu, gitgide dünyadan ka) bolan niz kumpanyasına götUrdU. Orada 
hir ırktır. Tıpkı yE'!lkcn dPnizc;.Uği kaptan Barek isminde bir adamla 
gibi... tanı15tırdı. Bu ertesi sabah Şlliye 

hareket eden üç direkli bir yelken -
Bir an tereddUd etU, sonra ko. linin kaptanıydı. Bu gemi ile gide • 

mandırıyordu. Bir noktaya geldi - kahra:uan olmamı temın ıyor u. ff r b·ır tavırla voluna de\'am . d d muza e ,, 
ğim zaman gözlerım kararıyor. C:ünkü ben, ara a sıra a ana •. d ~ * * 
başım dönüyordu. Artık daha fae kucal'imm hasretini hi cdcbi!rcek l ... uıyor u. • ind 

nuc;tu: ceğiml söylemişti. Sevincimden 
- Bu mesleğe nasıl girdiğimi an- boynuna atlamak istedim. 

lntntn~ım. Bendr bu mesleğe karşı 
- Acele etme' dedi. Egw er hila 

l ığlılık çok erken ba.şl.ur!'c;tır. Da.ha 
kendinde arzu buluru.rt bana daha okuvup ynzmnk öğre~:-ı' J n c·ıvel 

d niz 1 olmak lsti~ordum. On sc - sonra teşekkür edersin. 

kız '\ nşına bastığım zaman bahriye Kaptan beni w:un uzun tetkik et
nıcktebine girmek lstedi&rimi bab:ı-, ti. Sonra bir elini omuıuma koydu· 

eı • B bT' bu mücadele ıç e 1' la çıkamıyacağımr zannediyor- kadar genç bir çocuktan başka bır tn u ~n . . . . ramaz bir Hiliaresini bitiren yaşlı ad:ım tc 
dum. O zaman aşağ .dan benim şey değildim. korkudan .sı~ış '~ ışe ya azami 'rar ediyordu: 
tayfanın sesi yükgelitdi: . . . . hale gelmıştim. Ruzg~nn.' . . . 

_ Gecelen yatağıma gırdı~ım zaman c;iddetini aldılmt zannettiğimız bır - On dokuz ya~ı'ld:ı". 
- Hey bana bak ulan .. Aşagrya 1 .. 1 d ı dım G..Amt' · ı· 'dd tı· · · 

• • w. _ • • \ar tat ı ruya ara a ar · .... - .ırada çok daha kuv,·et ı \'C 11 c ı Sonra tlfı,·c cttı : 
ındıgı~ za~a~ sana gosten~ım.. . yi kendim idare eder, beni ycti~ti· hir rüzgfu' gemiyi yerinden sarstı. _ Art:ıl~ bu ya~ bir daha gerifC 

Gozlerımı yumar, dışlerımı en tavfa\'a emirler verirdim k · · d ·d· '-'a 
w p ,, • • ' ıu-Uı'ıı;: bir kor u ıçın e ı ırn. ı. gelmez. sıkar ve korkuyla tırmanmaga de- n ~ .. · • 

* * * ru ... da hır tayfa Jv.mrdı Birdenbire sesinin ahenrri vam ederdim. Yükseleceğim ye.. ... ~· · t> 

re kadar yükseldiğim z.aman .duy- Günler ge;i}·ordu. Artık o serin -- Her şey bitti.. Artlk batıyoruz. 
duğum his benim ilk kuvvetli his- ve tatlı rüzgardan eser kalmamıştı. Olmek, ama, böyle hiçbir §CY yap 

mişti: 
. 'fi 

- Birer bardak daha içmek ıçı 
•İnl olmuştur. Ha\'a tahammül edilmez derecede, madan ölecek değildim ya! benimle beraber gelmez misiniz? 



Ingilterede 
Hc§l1r(p) lh©l~Ptr~ oğJ Ô 

Son ·· ~i kab ı;unlerdc İngiltere yalnız mecburi askerli.. 
lllatb ul ctrnekle kalmamıştır. GerC::C radyo, gerek 
feıa.k~~t vasrt.asile efkarı umumiyeyi müstakbel bir 
llıUcad te tenıkinli ve vazüesini müdrik, çetin bir 

eı"'leyc hazırlamaktadır. 
ıı._ 1 r tarartan mütemadiyen tanılroış politika a.. 
--..ıı:ı. arı rnd 
teu k Yo ile konferanslar vererek halka vazi-
dirler. l'~di noktainazarlarına göre teşrih etmc>ktc
eıı tiy onferanslan söyliyenler içinde, Almanları 
l..oyd ~e hiddetlendiren şahsiyetler, Antony Eden, 
~ve binbaşı Atllec de bulunmnktadır. 

Hava silahları, makinelilüfeklcr, halkın ordu-
ya ve askerliğe karşı olan alakasını uyandırmak için 
sokakların ortasında tPşhir edilmc>kte, etrafa üşü_ 
şenlere onların nasıl istimal edileceği hakkında ma. 
lünıat verilmektedir. Diğer taraftan da orduya gö
nül!U kadın toplamak için yine köşebnşlarında as-
ker elbiseleri giyıniş ·kadınlnr gelen kadınları taar
ruzlara karşı passif müdafaa taburlarına akytlediL 
mek üzere propagandalar yıı.pmakla, herkesi bir kn. 
ğıt imzalnmağn davet etmektedir. 

Hindli bir ·ressam 
kadın 

• 

• 

11 

-l-Ö;~ insanları arasında : 2 j ·-·--·--.-....---·-----·- . ... . .. .. . .. 

Dünyan.n en geri ve vahşi insanları olan 
Hotantolar arteziyenin iptidai şeklini keşf etmişleı 
YAZAN: L. Busch 35 Yılını vahş i l er arasında geç i rmiş bir Alman seyyahı 
Afrikamn a ıl yerlileri kimlerdir? 
Afrikada yaşıyan insanlar, ( ah

rayıkebir) denilen büyük çölün şi
mal tarafında ya~ıyanlarla l\Iıc:ır 

ahalisi hesaba katılmazlarsa umumi 
yetle (zenci) dediğimiz siyah ırk. 
tandırlar. Fakat bizim (zenci) de
diğimiz bu ırkın a~il bir ırk olma
dığı, melez olduğu muhakkaktır. 

Afrikada da ırkların pek çok karış. 
mış olmaları, bir zamanlar Auupa 
gibi bu kılanın da pek çok karga· 
,::ı.lrklara sahne olduğuna ~üphc bı· 
rakmaz. 

Bu kargaşalığa başlıca ~bcb ola. 
rak bu kılanın şimalden, yani As· 
yadan ürckli akınlara maruz kal· 
mış olma'I gösteriliyorsal.ia hakikat 
te bu ırklar karga~ahğmın pek eski 
zamanlara ait olduğu muhakkaktır. 

Afrika, herhalde, tufandan sonra 
büyük muhaceretlere sahne olmuş
tur. Tufanda batan kıtalann artığr 
olan insanlar, tufan te irile meyda
na gelen iklim değişmeleri, bürük 
insan akınlarının Afrikayı doldur· 
malarma sebeb olmuş olsa gerektir. 

Bunlar Afrikanm a il yerli aha
lisini isti\·a hattının geçtiii;i sıcak 
YI! batak ormanlara sürmü~lerclir. 
Bu;ün Afrikalı diye tanıdığımız ve 
zer.ci dediğimiz tip ortalama olarak 
1 metre 70 _antimden 1 metre sek· 

Taokola aşiret reisi cenaze mcrasi mi,ıde resmi kıyafeti ile. 

şen tantime kadar boylan uzun in· \'ardıı ki bunlara Pigmeler denir. 
sanlardır. Bunların 2 metreye yak- lş!e Afrikada görülen bu iki esaslı 
laşanlan nadir değildir. sur(-tte farklı tipten ikincisidir ki 

Bunlar umumiyetle kolları \'Ücut- Afrikanın asil yerli insanlarıdır. Pig 
la.rilc mütenasip olmıyacal.: derece· mclcrin renkleri de zencilere naza -

1 
de uzun, bacakları ince, fakat ayak. ran sarıya yakın derece açıktır. Pig_ 
ı.m etli ve geni~. kafaları sini bi· mc-lcrin arasında hala tufan efsane
çimde, göz kapakları etli ,.e katmer lc•i var. Hatta Pigmeler isth'a hat
li. Koru siyah gözlü, burunları ba- tır.daki daha içeri, kızgın ve batak 
c:ık Ye yayık, dudakları büyük etli. ormanların içinde tufandan e\·velki 
~açları yün gibi kmrcı1· in anlar. i ı ~ ar ya~ dı"' ı ı d 'd ·a eder. 
dır. Derilerinin renkleri koyu esme·r ter ki bu iddia benim bilhassa mc· 

dır. 

Bu insanlar o kadar a:.ağı bir se
,·iyededirler ki henüz ne ziraat bi· 
lirler, ne de ~obanhk! .. Sürüler ha. 
linde mütemadiyen cenubi ACrika
nın kızgın çöllerinde \Je ormanların· 
da seyyar bir halde dolasıp durur_ 
lar ,.e gıdalarını henüz yabani hay 
,·anlar avlıyarak, yahut. tablattc 
rastgeldikleri nebatlarm mahsulle 
rini rirerck temin ederler!.. 

den kuzgum siyaha kadar değişir. rakımı mucip olmuş ve bu onnan· Fecaat oradadır ki cenubi J\fri. 
llu zenci tiplerini umumiyetle iki· lara girmek tehlikelerini gözüme al. kanın bu orman in..c:anlarının eski· 

re ayırmak Met olmuştur: Biri Su· mama scbcb teşkil etmiştir . den en ziyade gıdası et iken, şimdi 
dan zencisi, diğeri Bantu zencileri. Diınya yüzünde tufandan e\'vel zaruri olarak daha çok nebat kôklc

Fakat bu arrılma vücut teşekkül· yaşamış insanları hakiki olarak gör ri ve otlara rağbet etmek mer.burL 
leıinin e.aslı farklarından ziyade. dü:n mü? Bunu ma·ı gelince bil· yetinde kalmışlardır. Zira av hay· 
dil Ye kültür farklarına göre yapılı· hac: a hikaye etmek isterim. vanları azalmıştır. 
yor. Halbuki bu iki tip de hakikaL Af rikanın en aşağı insanları, ya· Bu insanlar henüz yemek pi,ire-
te o kadar karışmı~lardır ki bunları ni zencilerin Bantu denilen daha cek hiçbir kap kaçak bilmedikleri 
~2tı surette biribirl. rinden ayrıt et· yahşi soyu Afrikanın cenubunda için yiyeceklerini yalnız ateşte kı
ır.ek son derece güçtür. yaşarlar. Bunlar (Hotanto): diye zartarak, iskara olarak pişirmek su

Af rikayı baştan başa dolduran bu mc~hurdurlar. Bu in anlar. Afrika· retilc yerler! .. Yamı çiğ bir halde! .. 
ıa,.. • l rr.dez zenci insanlar gayet uzun boy da bilinen ,.c Afrikanm esrarına Fakat bu in anların en büyük ıs· 
=_ ; lu oldukları halde Afrikada gayet do~ru yürüyebilmek için aralarına tırabı sudur. Bilhassa senenin en 

İli~dlst E" kt'a boylu, cüce bir insan tipi de girilebilecek obn orman insanları. sıcak, en kızgın zamanlardaki deh. 
'de .anda Amrita _ Şer - Gil I -------.,.---------------...,......:.......------------------------------ şetli kuraklarda su, bu insanlar için 

~~~akmda~hretibfiltinciba- ı~---,~--~~ı·--------~-----------·--------~~~---------~, millhlşhlrme~edi~Suyum~ınfa· ~eıbisı rnuhtemeı olan genç ve Kızı D ~ô D çgıe HABER ' l N RE S 1ML1 Z AB 1 TA ROMAN 1. 170 zaedebilmekiçindahi kapları ol· 
~ r kadın yaşamaktadır. madığı için bunlar içecekleri sulan 

bııııı~ bir liind ailesine rnens:b • - nasıl muhafaza ederler, bilir misi· 
i4 Uın~'d liiınalaya sırtlarında k8.- niz? dekekuşlarmm bürük yumur-
01.a.rı bua ~.ailesinin evi ve bahçesi taları içinde! .. 
tfı:ıi ha guzeı Hind kızı bu şöhre- Yani devekuşu yumurtası onlarm 
1 el'İııe ~ikaten tok güzel kara gör.. yegane testi, sürahi vera kadehleri. 
ZUrıe '"1 Usursuz çizgileri olan '-11- dir!.. 
.ı ' ".Yah " \l~ğiJ saçlarındaki parlaklığa Bununla h<'raher su ihtiyacı bu 
l:alttır~ncalt sanatına medyun ola _ in·anları garip bir usul keşfine sev

ketmiştir ki harretlere :.ayandır. 
Çurıku Kuraklık zamanlannda bu icat-

:llrı lllUdd~~ ge~ç kız Fransada u- !arma müracaat ederler. Bu icatları 
Ca'arnı rc.sım tahsil etmiş ve ise (sızma çeşmeler) dir!.. 

t~.. ılt sa ~ ııon natını hakkilc öğrendik Sızma çeşmeler dediğimiz ~y bu 
~lir. rn tnernıeketine avdet et _ orman insanlarının keşfettikleri bir 

)tf ne\i iptidai artezircn kuyusundan 

l<'l'an:~~elteljnc diindüktcn sonra başka bir şey değildir. 
lıı~tııa ~uzun rnUddet yaşamış ol~ Bu orman insanlan a~aç olan 
t.lııt rtıuha;nıen kendi mllli kıyafe- yerlerde toprak altında su bulun-
ler~n b aza etmekte titizlik gös- duf,!unu se,·ki tabiileri veya tecrübe· 
2'\ııı u genç k d )erile bildikleri için, "U kıtlığı ve 

a reg a ın, sanatta da Av ~alnıal'll saınıarının tesiri altında kuraklık zamanlarında sert toprak-
tl!ıı ıştır. Ya t ~ . ta gayet güçlükle bir delik kazanlar. 

~ \.'e P ıgı rcısımlerde ken Bu delikten garcıt uzun kamıştan 
ı.ı~.tlıtt rnenııekctinin karaktelme llir hususı . ti . toprağın içine sokarlar. Sonra bu 

· ; c er göstermekte kamışları emmeğe ha~larlar. l zun 
t:ev ve zahmetli çalışmalardan sonra ye. 

'e ıuınrı v b .t\\ rupa 
8 

c ifa.de tarzı yepyeni rin alt tabakalarından c:u bu kamış· 
~lt11 01 

anat.karlarından bam _ }ardan azar azar sızmya başlar Bu 
trı :ın bu -tının genç kadının §oh- uretle otlarla dö~edikleri çukura 
t1:ı. l'lck " k b' · d J 
1 

"'-Car';.
1 

• ,,a ında bütün cihanı ır mıktar ~u o ar. 
l'i " ' liırncUd ili! en Avrupa gazete - O vakit hu !;Uyu de\'eKU~ YurD8" 

1 o1'lrı onun hakkında neşredilmek talarına doldurup muhafaza eder. 
l' """1-~ı .. ı.ı. · rdcn anla~ılmakta.. kr. 

(Devamı nr) 



HABERiN TARiHi ROMANI : 2 Yazan: Muzaffe r Muhittir. . 

Köse Mihal, boynu bükük 
-59-

Bu sözler üzerine Lüsilin sabrı Karsan ona dpğru iğildi. Gözlerir. 
taştı. St:ıt bir ta"ırla: den at~ .. a~rak ha ırdı: 

- E\~t, h~ memnun ~im.adım. - Serttm kadml B5yle "rleme.ıc 
Kar!Qn güldu. lfü CJP.fa yaka· le olüm tehlikesi ge~irdiğini bilmi. 

rak: yor muşup? Seni öldürebilirdim, 
- Bana karşı niçİll hu kadiir za· fakat re ·iyorum. Dilıni tutmazsan 

1im davranı}'o ~un? S.eni çılgınca se\gim bile seni alümd~n kurtara· 
se''diğimi biliyorşun. maz. 

- Çok rica ~rim. 5;erte a} ni Sözünü kesti, doğrularak kulak 

XX\r 
lj 

Komıser Rıdin, Kaıwnu P"~ 
rnudfülüğıine getirmesinden yarı·a 
saat sonra, Furlong, alcJQccl~ ~ ,. 
da"?ı komi:.erin }anına koştu. Rtddaf 

- Has geldiniz dedi. Bu kıı 
~ahlık gelecegınizı umıt\uYord~ 
1'\'erede olduğunuzu bilmcdiğırn J ~ 
C\ mize telefon etm ·le iktifa etn1~ 

derin bir düşünceye dalan 
Afroditigi segredigordu 

aflara ba~Jamaym. Bo~ ~-~~ v:ıkit kabarttı: tım. 
Sevmişti, elinde olmaksızm sev - hıidisPde denemi" ve muvaffaluye- gönderece;ı;.im. Onunla ı..i .. Jik "alıaır· I< '--tt'ği · · · 1 Furlonrr ı'zahat " d" 

y ı.; ,.. • " " ay~~. ı rzı sııe ene c:e öy· - Dı.,,ardq bir gQ~ijltü oldu. Ev· c \"d'' ı: ... -d• 
mit§i. Ve onuıı için dünyayı kana tine §ahit olarak onu bir oktan kes- 1'mu:. Genç, gi,izel, ku\·vetli, kııdrr.t. 1 t P at d ld ğumu bı.n 

,,. er.ı_ı~ ım. .. .. de } alnıı oldu umuıu 'iylememi~- - r ~•e.r~ e 0 u bıldi 
bulnynbilir, ateşe verebilir, bunlar- kin, bir paladan kahir, bir baltadan Ii, sadık, mahir, zeki bir adamdır. h.arron gu!umsemekte de\"am e·, mıydin? Eğer bana B}'l}n oynamı.:· du. DaHtınızı t~lcfonla bana 
dan sarfınazar kendi kendini bile müthiıJ ve nihayet bir kementten Kendiııine güvf'nirim. ~iyordu, fakat yanağındahi ypra i· san.. "' 

1 
rince ko~up gE"Jdim. Ne 

kurban edebilirdi. t~hrip edici bir ilet olarak kullan- tcabında 'hayatını feda etmekte · '> 
r-ı ye~ilimtrak bir nmk almı~t1. Kapı açılınca geri) e sıçradı. içe_ var. ~ 

Filhnkika Afroditi, fakir bir ba - mıştı. bir dakika tereddüt göstermez. _ l\ladam Furlöng olmak dahct riye komi~r Rid ile Bil gir,ıi1er __ J\.arsom_ı yarını aat c'."'-el 
lıkçı luzı idi ve hayatında. bütün is- fşte bu defa da onu, bütün dün- Haydi evlldım, göreyim izi.. Ha - Y t \' d k f 

ho~unuza gidect.k galibii? l'adıl}la: Rid Pü\üm~i,·erek: crnonun e\ın ete\ ·ı ettını· 
teklerinde tatmin olunmam~ bir y~yı havr ve delıect.e dUşUren 11 - kan Ol!man bu hizmetinizin mük&- ~ö~teri"Ji \'a2)iye. tleri pek \erler. _ ~l\.fü: Ye;non size ıhanet etmA,ı: 

1 
- Br_ avo! Kafi deliliniz ,p.r ~ 

kızdJ. Şo)le bir hayatını düşlindil, hanıham Gazan Haıı ne1.dine me - fatını vermeği Jhmal etm~r.. . ~ 1 
b _,, b ~ '-'i u · · (.enç kadın Juddetle mukahele et dedi. O bizim bumda bulundurlıı·' - #üzumundan fa:ıla... .ı-u.,un ulundugu mevıı.ı, 'zenne mur edıyordu. Belki de Afroditiye Afroditi çıkarktt durdu: . " 1 K · R'd F . k atılll' 
bırakılan vazife;i hesapladı. Tali ve bu i§ pahalıya malolacaJdı, belki - Devletlfım, dedi. Son bir Ariu- tı: ffi\.11\.l hilmiyorrlu. 1 omı~er 1 ' arl'enın ·ap ~ 
dilnyn ne ~ripti ! Bir balıkçı kızı, de henüz gençliğine ve güzelliğine ma müıaade ilıterlm. - :)lazi~ adamları tercih dtıkle- - Siz iç~ri uas:ıl girdmiz? Kjlpt P C\de yaptıkları tnl:ıarriyatı, 

·i mul. kkaktır. •·,:ı 1·ııı·~·d·ı. kaın m~ efesini ktsaca anlattı. fv şimdi .saraylar arasında, taç \'e taht doymadan bir lrnnarcıkta. g~rip - Söyle. Afroditi ! •ı ~ 11 

!ar arasında tıpkı bir dcvletlü gibi gidecekti, ama, ;ne yapsın, nihayet - Hünklra veda etmemt tava•- Karson da lmıdı: - Fakat kilit alelade bir kilitti. long: ( 
i§ler alacak mevkide bulunuyordu. Kö c Mjhal onu velinimetiydi, isyan sut buyur! .- c:::.BV:irr.1 ailem. yük~k bir aile Karson kendini topladı: .. - F~~~~liide! dedi. Ka~~tl t 

GUzelliğin ne büyük bir silfıh ol- edemezdi, ne denıe yapacaktı, bu Köıe Mihal dudaklannı bfilıtü. Jiır . .,enehmt gtlmce... -Geldiğiniz gıbi gitsem~ ivi ola kıf eHıgınız zaman ne dedı. 
duğunu bizzat Afroditi do iti.raf e- çarcııizdi, velevki ucunda ölüm de Ne ganr, bir llrı:uydu bu, ne. dıemü - Aileniz temiz \t yill<f'ek bir ai· cak. Ziyaretjnizi . -.izden kim~ ric:a - Bir şey söylemeden tabancı 
diyordu. o, kaç kere bııbasmıı ve o~. yani! air genç )Juı;m hlinltlra vedn le olabilir. Fakat ocların kar~t,ına etmedi. Hırsızlar gibi kapı ı.orla· nı çek!.r> ateş ettı. Üzerine atıl~) 
anasına lıinct etmiş, onu dünyaya Köse Mihal, boynu bükük dt>riıı arr.u,11unu göetnmP.•i için le~ ~bep 'ıkabiltce~niı:i sanmıyorum. Ora· mfik "'a!Ahiyetleriniı meyanında bu· yere duşerk~n ba§mı ça_:pıp ba)'l' 
fırlatıp ~rl§an, kimsem, parasız, ?ir dilJünce~·e dalan .Afroditlyi hay. olabill.riU, odaı. göıtlil davnaı. dan ko\'Ulan bir adamın aileı;i pek l\_lmr.asa gerek.. Kele~e ,·urduk. Ayıldıgı zamanı: 
mecalaiz bıralunış olmalarından kin ran1ıkla seyrediyordu. Elindeki bu ıyi kar§ılanmaz. . cak a'"Ukatmm huzurunda biZ1 
ve gayz duymuştu, ama. §imdi bu silahına bihakkın güveniyordu. Af- - Y<>ksa, dedi. Hilnklra sar 1 Rid mukaLJel .. e•::: konu~abileceğini söyledi. Biz gıtl 
düşUndüklerlnc nadim idi. rodlti, ordulardan daha kuv,·etliy- zaafın mı var Afroditi! - ,uSijn! Bı.ı ordu meselesi bir - Me.s!eğinıizın ~2lihiyetlerinı ten sonra ise Mah Li doktor \'ad 

ÇUnkU ona babası ve anası tüken di. llhan gjbi bir Jılkana ordular Alroditr bir at~ psrçur ıibi gençlik hatası idi, şirndı unutuldu. münakaşa ~tn1enin sırası dt!1Ti), bun.. te!efon etti. 
me:r; bir hazine, bir servet, ve kuv- ne yapabilirdi, ama, i§te bu kız, bir krpltırmm olmu!t. yere bakmı~. ce - Lü<:.il bir cıgara yaktı. Soğuk bir lan i"terseniz sonra konu~uruı. Be· - Kereden biliyorsunuz? ~.J 
vetli bir muvaffakıyet sım vermi§- tek ince eırça gibi üfle~inc~ parça- vsp verm~ml§ti. ta\·ır]a sordu: ni takip edin. sizi te\'kif cdiyorunı. - Böyle bir ihtimali gözönW 
lcrd.i . .Afrod.iti bu kadar gilzeldi. lanacak }>u gqzel inııan ordulardan Bu bir itiraftı ve K~e lılihıJ.1 hay. - Buradan ne. zaman &idec.eksi· Hil, arkad<l§mı ikaı için bağırdu lmludurarak telefon hattına nıer1' . ~~ 

O henU~ on iki yaşındayken l;>ir da kuvvetlidir. retler içinqe k!lm!§tı. Amp., pjr ta- _ Dikkat: hrrakm!ŞUm. 
korsan gemici tarafından sahilde - Ne '1il"ünüvorsun Afrodı"t'ı?. n.ftan da Afroditi~·e h"'"' ,.e....,ı· t:.ı'. Karson cıgara~ ı' kadının elinden ı· - Ne dedı""'· ~ " ., p. ,, ~ "'" \.arwn eolini pantalon cebine gö. 
oynarken bir bavul gibi sarılıp sar- - Tekrar eeni görebjlecek mi.}im Hani, yani, jen.ı:Ji de ıuz tıl!4ydı, bu aiar~k ;{}mine~ e ath. K~ldi cıgara· türmü~tü. Rid üzerine atıldı. Bir ta· - Kendisini derhal görmek i·t 
mala.mp aşrnlmış ve bllylece iki acep devleUiım? güzcl \'e genç htinkira vönfil kaptı- ınr da attı. dig~ı'nı· ~)·ı-..ı 1•• Çınlı' de ba .. da b'Ji ~ hanc:a natladı \'e u~ adapı are:ı mda ""' t:u ' o 
yıl bu dünyası: haraca kesen kor- Köse Mihal müt~r olmuotu. rırdı. Mah.'l~a zihninden aüratle ~e- - B~ni dinlf! Lüı;il. Seninle i~te· bir mycadele oldu, lki pglis km \et· diğini, hemen gelmesini söyledi .. 
san reisinin kucağında bilylimil§ ve Hakikaten bu vazife yenilir yut.u- ı;e,n bir fe.r, onu bu padiseden u- sen i~teme~n de e\ lenec~im. Ar· li adamlardı. Fakat IUra>n kendi.. bimde bir taharri emri Yar, bı; 
ilk defa yfu;ünün iısmet perdesi bu Jur ey değildi. vindirmiııti. o halde A!roditf, Hl -1 tık Pettigre\'İ unuln)ahıın. sini iddetle müdafaa edi}·ordu. sonra bara ıideceğım. 
herifin flıılsında l'lrlılıiuştı. - Yavrum, dedi. Bir insan mem- kan Oamanm ha_yatına taalluk eden - Suı;ım. Onun İEmiııi aızınmı s· ... d _Ben de fY"~ebı"lı'r m1·,1·m'. 

ıraz sonra uçü e yere ym·arlan. ı.'-' J 

Bir gUn bir Hi.ıans kalyoııile tar- leketJnin ve yurdunun, hlkanmın bir işte kimblllr ne kndar candan almayın. d 1 _ Jla" ha'l·, c. ı'zı· bııntın 1·c1• .. ,r1 
ı ar, "Karso11u11 ba r bminenin ke· "' J " , •· 

pışan korsan bir okla telef oldu ve hayatına kanını ve canını v'1deder- ye .umlmt ga;Tet gösterecekti. - Sc\ iyordun dt. il mi ı:ınu? Ben ten nanna çarptı. tım ıa .. 
esirler arasına .Afroditi de karı:§tı ae kahraman olur, ölUrae ~ehtt de- - Peki, Afroditi, dedi. Haklısm. de bundan üphelenmiıtim Zitltn,, Rid: _ Te,.e.kkµr cçlerim. Hil de 
ve bö; le<:e Bi.aaıWılann eline geçti. :p.ir. Kalınıa, gazi ıdeırler . .Senin te· 

1 
{;ünkü deruhtr etti"'n i~, &manm Fakat o öldü. ,.,,,., mu? 

tı• J.'ıtm.a~n t.i~ aı~.:.ı. .. ı...... ı.v.• -
Gel zaman1 git zııınan, bir esir llkld cttl#ln vazifede de ga:re mem nayatma taamıa: e(ler. 1'em A.rroQ,ıt1 {e} i ge~ir 1 il. dedi. Yok.a bizi ge· - J:yet. Hemen gjdelım, 

pazarında üzerinde heyecanla pey leket, yurd ve hlkan i§idir. Sen bir bütün gayen Gaı:anı avucunun içi - . . dıle"ek ,,.,,ı .tı'mı'z ~ 01 •• ne u a~tınr.E'lııtııi altü~t ettiğimiı ... ..ı ~ 1\ 
vurulan .AfrodiU, Harmankaya aşl- kahramanlığa memur ediUyomun. ne almak \•e bi.Wn ıev'ki idartmid 
ret beylerinden Andorlnonun üze - Yoksa alelade bir etten meta gibi temin etmek lhmHitr. için af(Jnızı dileriz mis Vernon. fıJ-
rinde kaldı. seni §una buna peşk"'" çckmegı-· bir Haydi biraz belde, beraberce '1u- kat kaçmasına merdan •ennememiz 

..,, Karson n~an olruuftu. Mkdc,. I" - "" " ,:ıı..ıd '· ı b" t Andorlno, Hisar hAklmi Köse J.li. dakika aklnndan geçirmem. Talün zura ıider.iz. aıı ... uı . .n ~ a ~am l ır O <Jrn('r. 

hala ~rdiği bu kıymetli esire ile na.SJl tecelli edeceği bilinmez. Olur. .Afroditi heyecan içindeydi. Da _ di: i'til hizi bekliyor, nazan dikkati celp 
- Ne deme}.: i tiroıısun? t -.ı ı... d 1·! t 

göze girml.e ve bUyük mevki edin - ki bu ı·cıl seni taJ;lara kavu§turur, ha lanUz liakana gitmeli: mutuav- ~ Jl'lı:ı:ıen onu •nıra anma~ ~ Hlr\Z, 
~1uhatab1mn ftna bi!kJ lanndan t ıı h t b d 1 

mişti. olur ki bpni ıörmeden Allaha ka • verdi, onıı. rağrneJJ. blittil} vilcuJlı.ı, n~ıt :t a iinca~ırn ll}'J.n oıına· 
korkmui olan Lii iJ a ırdı: t O tarihtenber.lılir ki l<ö:Je Mıha1 vuşprf!un. Hesapta llepııi var • .Fa - huınm~yl\ ya.kalJnmif gibl k~iliyor, mış ır. 

kat ~n bu ,·uJyettet1ln de ben ı:1e- kafi ~l1llnden ayaldamıa gpffou - Şty .. Onu Jm.kandıiını bili- Karam gözlerini açııu tı. Gen~ .Afrodili}'tl bir baba glbi muin ol -
mu , bir dediğini iki et@emi§, bü -
tUn g~ahkô.r. mazisini b}!: de· 
fa~rk bi1e anmamış ve böylece o.. 
nu itibnrlı hlf mevkio yilkacltm~ti. 
.Ama, .Afroditi bunun bir sly~t m~
foate istinat ettiğini öğrenecek ya
şa gelince, keıuUne bir yuva kur -
mak azmiyle oraya buraya bl\§tnı 

\'UmlU§, pma, her nedçps~ föl.'\C 

1
Mihala. mensup bu kıza bir tek ta
Up bile ~ıkma~~. veyahut talip ol • 
maktan ürltmilştil. 

R~ Mlhal, Afroditi.ri bir k:\Ç 

ğ\1 miyipı, Hlkan değil mi ki; ı sUzülil)'or, ayakJıtrındt.n beynine yordum, Demek i t~iJn :kL lı:;ıdın rdu: 
Afroditi, a"ö:derinden iki ıiaml~ doğru dönüyofdu. Kar n \ça~ını hHrğind~n }'akala· - ·~ pptı, u~u ~ir? 

YU.i aı~ıın Köae Milıalın '1u ~aınimt Mütemadiyen ırçıi:lanan lıir. adam dı. Gözlerini ıöılerine tljk@rek •nr. Rid, mis Vernona dikk~tle balı:tt: 
\'e candan nasihatini, çok 11ıcak bir fibi kıı )'erinde ı:luramıyerdu. Ha- du: - Bunu sonra uzı,m uıadnra gö· 
günün tatlı, serin rüzgarı gibi din- z-ırtı.Jlır ve bir a.rabara binere~ - Pettigre ·in tilüml.ine dair 1'ı rl!şüriıı. Haydi cktsNm Hil yardı~ 
ledf, kalktı, ellerini öptü ''e ilk de- bünklra doğru yol ~dılar. biliyorsun? et de Karson ara~a kalk51ll. Mü.. 
fa. Köse lfihal '1a Afroditi~ yanak- Köse Mihal, mlitemadlı•en Çia.ıan l üsil inirleruni~ti. Hiddetle ba· kerrvnel... Allahaısmarladık mis \'er 
lannın çukurlarından öperek: ile yapılacak itler için talimat ver - ğırcı: nan .. 

- Y9ll!n açık olsun Af1Witi, d~- melde ve icap ~ense pef: ileriye ıi· - - Sandığınd~n çok fazla :eyler Lu.:;ı! Vernon yalnız ~alınca bir 
~i. Daima muhabere halinde olma· derek neticeyi mutlaka iıtih11al et- biliyorum. nıüddet ~a~ın şaşkın durdu. Sonra 
mız gerektir. melde lü11um l!ulunduiımu ı{iy·le - - Penim de bir ~yler eildijimi birdeR karar \ererek telefona ko~-

llk işaretinde oraya Miray adın- mckteydi. mi c;anıyor.un? ıu. 
daki ~ahraman ve bahadır tıipahiıni (De\ amı n r ) - Bundan emlnin1. 

- - r - :o.r.- I' (. - ' 2 1 
HABER 'in Edebi Romanı ~ i~sı bile kalmad: .. f'~~.mi§ler· ( . - Güle .. güle .. Inmıllalı görü Muammer ona c.evap olarak: his~tti. Anlatamadığı, tahlil ec:Ietne· 

mıydı ... lsba 1 nerede... c,ulenJer- hm... tıiade'in be,inci wkısmga di· ' diği bir ikrah, bütün vücudunda do· 
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de, ağlayanlar da ayni çukurda top· Ali ihtiyar adama selim vermeğc yordu. Priamr11 Q lu Heleno' ıeJip ! la~ıyordu. Bir zamanlar ayni yata. 
rak oldular.,. Ağlar~an ne değiştire. ı.·akit bile buJifmamıştı. llektor ile Enee'ye: "!\"• kadar da ~ı payla:;hğı arkada_şmdan pis bir 
cek,,in .. ~eyi de~i~tıret·ekı:ın dünya Soka ı dönm~lım:li. Adımlarını yor~un ol~k. biz yerlmiıcle kalaca.1 koku geliyordu .. Bu yağ kir, koku· 
kurulduğu gündenberi butun k~nun Muammerin hızlı, hrzlı yürüyen ;1· ~ıı. çünkij ihtiya biıi icbar qdi· ~u seneler~ yıkjlnmamı~ en pis yer 

larilc birlıkte kurulmu~tur. dımlarma gijç l eti§tiriyordu. yor ... der. J an bulun bir ~kaiında leorde yatıp kal~"lllanın kok" u idi. 
Şimdi Muaquner, onun ihti}'ar - :!"ereye gidiyoruz diye sordu. ?\luammer de Ji~·e ~yit o~·lüyor: \'e o, en sevdiği bu arkada~ınm 

J\olunfl kolunu geçirirken va~ır bu - Tophaneye k~ıtr gidece ir... " ·e kadar da yor(\ln ol ak, hiı Ton kol1Jna ~irme inÇ~ Uk!iniror, onun 
sözleri hcıtırlryordu. ~ Tophaneye mi.. Cteenirı bu h.anere kad;ır gidece İf., çünkil ihti- \'ifa, yo,ka böyle gülmesinden, ken-

Fakat kolunu, onun kolıın~, adrm saatinden sonra .. yok canım hangi 1 yaç bizi icbar ediyor! .. , eli ıni bu der~eye kadar indirmiş 
tarını onun adnnlanruı, r~lrnrıu p· 1 va ı~ ile gideriz. . j .:'.li~in ~ğıı: \e ist~ksiı rürü~·ü~ü: <ılma~ı~dan iıo:~~ duruy~rdu'. • 
nun ruhuna kaptırmadı .. \ e tıtrek "' ra larmmıl~ gıderiz .. t tarı. nu hıssedıyorcıu. tt1r~ etmemıştı 1 - ?\c çok guluyor un! dedı. Ha. 
ihtiyar e ile: bulda en seri nakil va \tası \':ıtan · de i!ma .. Her a;iımı 1-p!dmmda bır lfı güluyorsun sen .. 

- Ben kalacağgn dedi. d:ı>rn baca ıdır .. 'l{aydi ~·üı:ü)•elim. 1 
prote,to gibi <.ıturerdu. - ~n dt hlli. gülemi}orsun! 

!\tuammer omuzlarını silkti: Herrı de ı ınmı olunız,. 1 -· • ·~ kı1rtar de.;fümi:;"'in! Evet h~la giilemirordu. O esasen 
Haydi bahtrn açık ol un he}·- Bir günde, t tanbuhı kiz kert' - Befl mi? çocuklu undanberi yük k se51.e ıül 

baha dedi. dönüp dola~Ja alı~k olan bir s-er -. E\ et!.. düğ[\, giilebilditı bir tek 'ünü ba· 
\"r. .ı\li)i kolundan tutarak. : ri için aünhee.lı ki ToP.haneyı ka· - Su tular .. Ali bir müddet ~n· tırlamaıdı. 
- Biz gidelim dedi. dar yürümek bir me5Cle de-ildi. Fa. ra. Mk0daş1nm bq özüne bütün S<ı.· 

Onl~r açılırken Vasıf yalnız gece· 
1 
kat bütün gün N4re1ı;et etmeden o· ı -Belki d~i.. mimiyetile ce\ap \trfti. 

Sonra gQ!er, onun omuı:ma vu· nin bütün deh~tini vaziyetinin bü· 1 turmağa artık ah§Illış olan bir mu· Gene bir müddet ayak !erinin - Gülemirnrum Muammer. Hak 
rur: . tün fecaatini bir ker~ daha hi9settı 

1 
ha.ehe memuru için. gfc nin bu sa. kaldmmlarda öten aheıuıinden b.ıc: km \•ar; e\ft,. ~ hfila. ıüteıniyo-

- Gül arkadaş'. .. derdi '!:.il!.. 'Bir \'e hali bir adada ,·etek başına kal· atiqdÇn sonra buradan Tophaneye kabir Ş"Y duyulmadı. Sonra Mu- 1 rqm. Vt. bapa ö3!e geliyor ki. bel" 
Yunan fılosofunun, tir Alman müt ım~ bir in anın diğ .. r insanlara ka~ı kadar gitmek hakikaten mühim bir arnmer, te~l'ar söı ~örlerli: 1 ha~"Cltımcla bir kere bile ülemiyet·c· 
tefekkirinin yahut da kımbilir bel· duyduğu hasretle ba rrdı: şeydir. 1 - Smokiıı ve par~sü çok ağ\r ~im . 

ti de bcniaa IÖY edti.aı ıu sözü u. ~ eni nerede bulabilirim ... 'ee. - Bir taksi tutalım! 1 bi- şey galiba!.. 1 Muammerin inde, birinci dr.fa 
nutma: "Bu d\ı.nra ri\zilnden bife;- lerdeı;in Muaır.m•r.. nem ğ~ utan<iı . ac!eçe: Ot~1rı ba~ır ı Oi\Üne di. ~luam. olar~k icyanÇl bir ahenk belirdi. 
gülle gibi geçtiler •. Gcçıp g!ttikten - ş:qıdiki hi\1de l::.tanb-d ~hri -..- Oracı Ç<Jk uıak: .ka bir rer- m r gulü~ o:{lu. \ - N~in gült.miyorsun. dedi, nı 
sonra 3}-aklannm yürüyü~unün bır hudutları içinde... dt içemez m') it? dire rdu. 1 Ali birden ıre canmr stkıldıfını çi11! .. Gülememck iptidailiğin bir i • 

• 

Man.daren han onünde otoıı:ıD" 
dffl indiler. Rid öne geçti, garı' 
!ardan birine: . 

- Ooktor Yangla ghrü~k 1 

yorum, dedi. ti 
Dokto.F Yan~ biraz sonra zifil 

çileri, mutat nezaketile, dirc~1örl 
odasında kabal etti. Furlon_g: 

1 - • ize, polis müdürliiğUndeJ1 iJ 
tym KQ{lli er Ridi takc\im ~ p 
fJedi. Kendisinden size eV\'eıce 
tuıhiltltJniştim . 

- Evet. Hakkında bu kad:ır 
eyler örlcnilen bir zatla tanı;~ 

tan pek memnun oldum. Lotfctı 
tuımaz mısmız? ~ 

Çinlinin nazik sözlerine t><ı 
hafüçe iğip selam Yermek "ıırt'! 
mukabele eden Rid söze ha }adı: 

(Devamt t'tıtJ ,,, 
1 ı-t 

§aretidir. Hayvanlar gülemez .. l 
\'ana nisbeten daha milkeınıtıt. 
lan insan güler .. 
Nasıl güleyim? dedi. Sen bala~ 

ıl gulüyorsun. Gülebi!iyorsurı 
na hayret ediyorum. 

,...... !\için gülmiyeyim? .. Her~li 
her §t'Yi yar .. Benim yalnıı g~ı 

0 hçr eve kaı J aülmck kudretırı1 
~ J ~ -, 

ba<j~a hiçlıir ~erim yok .. Gulmu 1 
mu~un, giile::niyor mu"un .. O 11' ..ı; 
lit dıinyanın gebeş karnına b\ 
doldur .. Ve patlat bu dünya) ı~ 
<Junyarı fitille patlat.. Taş ud 
taş. omuz ü<1tünde ba~ kal~ 
yahut da kül... Bü~·ük jc~t~erı~ 
danu değilim.. Ben ulm rı te 
ediyoı um. Gitlmeği. 

11 
~ Ben, adedlcrin rnkamlaf1Jl 11-

ınıyım .. Ben 53) ılann adamı;;, 
Kafamda yılardan, rakamla J. 
hesaplardan başka bir şey ) 
Hem de küçuk he5<1.pl:ar .. Bilt<l11 

kainat içinde dijnen hrsaplanfl :ı(, 
&mda bir fabrika nıuha~ebe~lY 
hİSSC!!irıe düşenlerle IDl'$UIUt11" 

tün alem, merakun o .• Belki .b\. 
ne k?.d.1r ba~ka bir Ş"'' de du-. 1 

dim. Fakat bugün du-:~ır.Ü) 0• 

(Oe.~ıamı rr.f 



~amamın tarnraıne kısa bir ttalkoa 

Omründe iki defa 
Yıkanan kraliçe ! 

Eski Vunan filozofları ve alimleri, en iyi 
Dc\ıet idar . eserlerıini banyo teknesi içinde verirlerdi 

llıı ola k e ınde pek bhret al-
Ku]11rpl genç kapın: · / ka cemalarda uçnıak. ba"ka diyar· ı;u> o: ~akalaşıror~u Bu har 

h n ·rar · • tlerdc ıçc Elı.:abct. diğer cı-
r.. }a\a ıd'ı ,. · " }ıka - · vmumıyetle sc,·_ 

nırdı \ k • nde \ ıkan · e ço - defa şarap i-
0 za~ tna; ı tercih ederdi. 

b tenınct nla:da çıkan bir ~aray 
".\[a · e Şö}le razılmaktadır: 

Jeste kr z 
' bir ' a ıçe kcndisi11e mah· 

IJ b~">o d · · u ban . aırcsı yaptırmıştır. 
ol Jo daırr. · d . . 

lttasın h ~m t, ıhtıyacı olsun 
"?> • er 0'' b. d f 
•arıhe nf J ır e a yıkamyor . ., 

l'Up L• • ' uc:evheratım rehine ko. 
l\tı tof ı..· 

hhat n nolombu Amerika se-
e Ronde k a kralı . rme le geçıçi_ş tspan 

tıtda ·k~e 1 izabeli~. bütün haya
b ı ı defa b 
Ununıa . an)o yapmı~tı. Ve 
~I~h .ınuftehirdi. 

t n nın ~~I b~nirnarka krali~esi Kri 
ı: ırı erı 0 kadar kirli\·di ki bir 

raıa k . . . , 
tden b' .. enG ıni z)} arete gelen. 

~t ınsı bu 
l't\ı \e ~r· . manzaradan nefret· 

bulınaaı~ ıstınayı hiç de guzel 
~ 6

' 111 
.S() lenf f u !;af . ı. 

c. ~'Incfaı~~ı bu) uk Katerinanın 
lntn, ban . ın oda bulunma ına rai' 

l\at,:ı?Su bır •aııecıkti. Ve bu· 
d r kuıı rına bu ba yoyu pek na. 

ı,. anırdı 
ı:.\et · 

t ne ·n~gun gorduğünüz banyo 
l k def~ mazisi pek geni~tir. 

rıı ı du ınunt.azaman ban~o al 
fi~~n ın anın ldm olduğu 

' l"Udun }o~. Herhalde bir in n 
c bu".. bn kırlend ni farketmi 

l :ıı. •ıq ır r 
d ""'at bu acıa .. are arnmı~ olacaktır. 
ır .ın tesbit edilmis değil· 
lht ll\al 

k .L • • d 
ğ\lk ~ttn ~\'rının ınsanı a 
tu. Ularda 'zep olmuı 'e so. 

'I". l3e)ll.j d ~ dü~unmu 
~e tçe de 5ablbı e 1:unger } eri-
ır. e 01 a kum kullanmı • 
a .. 

ll1ız çı n içC?ri inde ban~ o yaptığı 
~knelerın aslı hiç şüphesiz 
~RAZ EGLENCE , 

2 ~ 4 ~ = 

ir~anlar \'&l..Hle bü~ le ı;aı lb banyolarda. bile yıl.:andılu .•• 

H<n ır' - diye bağırdı • yaptı· J arda ela e'iJenmek i ti yen bir ~ti. le o sözleri tam bir ~a mak 
~ır bu şe:ı; !er benim hı~ h9şuma git. Biihas:-:a, kendbinc hizmetçi bile o- "Öylemiş olduğun~ inandırın 

mıyor. Bunlann bana ne kadar ı · amı}acak bir kadınla ahbabhk et \Oıc!u. Bu belki de do~rurdu 
tırap \'erdığini anlayarak şimdiye m~ ... j o!lu çileden çıkarıyordu dıtinden a) nlma ı tahayı.·ül 

Kad..ıı )aşama tarzını değiştinnış .\rtık tahammülü un on hadduw dem ytn bir in anın hatta ~ 
olman lazımdı. B~yır ka~larmı kal gelmiş 'e (yetişir artık') diye ba· da iistun bir latıfeı:i olabilirdi. 
dırma, şikayet OOf!r gibi bir ta\ ır ğ11mı1:tı. Şımdi, aldığı bu cevap ~}· olabilirdi ama<> dyec~ h 
takınma! ka·"ısında adeta <Jendeledi. Şaka mı qir kadına böyl~ bir latife >a 

Ben de herkes gıbiyim. Senin gi· ıdı bu acaua ;ı Fakat ha~·ırt kendisi olamaıdı 

bi) im. Yerytızuniin butün re' en gibi bir kadına böyle şaka yapılmaz 
mahliıkları gibi} im. O ahlaksız ka. dı. Yapılamaz-Oı. Yok a çok mağrur ı ahire.arkada ınm bo> nuna 
dın1a konuştuğvnu istemiyorum i ~ - olan genç kadının sevgi inden isti lprak nıa\i mendili Jle. genç k 
te... faclc cder<.'k şaka ~fr:ü \ererek guru- gözlerinden akan ya~lan -:ıldi. 

Erke!( masasının basından kalktı runu ruu kırmak i tiyordu? Yoksa -- 'allahi sen delisın .• dedi 
\ e ciddi görünmeğe çahşara$: içten gden bir feryat mı idi? ~n bu kadarcık bir şaka için 

- X yapalun, ben işte böyle ah Bütün bu düşünceler bir şim~k di ini hôyle helak eder mi? R 
'ak·ız \'e -.e,·diğıne eziyet \'eren bir •üratile beyninden ~eçiyor, duman. bana bu ne\ 'den oyle 5:ıkalar) 

ki !\lilattan çok ewel \ardı. E ki Kurunu vu ta harnamlar.ı. Roma ı n"arum. l ·e durujorsun haydi çık !anan göz!Prinin onünde, zelzeleye kı. ışıt rJ • olsan sahi san 
Mı ... 1r saraylarında mernıer banyo· ıların antika. hamamları gibi, bu- Jİt evimden! 1n an beğenmediği bir tutulmuş j tikbal hülyaları salla· IıJcJe nı~an!ısı kı 
lar görüluyor. günün spqr khiplerine. barlarına adamın eYinde oturur mu? !:\e du· nıyor. I<üçük beyaz bjr evin dl\cır· az. ·r.de-buglin ni 

::\tiiattan 2850 ene önceye ait !:>enıcr. İçtimai bir hareket. merkezi ruror un, haydi gıy manlonu çabuk lan çöküyor. yeşil çimenli küçük ayılm:m, ) ann e\ lenecek in. 
bir arayda gizli boru te isatı il<' ·alini almı~tı Mu.~~in;lslar. ha çabuk... ?ir bahçede beyaz t~vuklar horozlar resmi ve t~rifatla konuşacak 
yapılmış. soğl,ık \'e ıcak ulan haiz •~ml~rda taganni der~i Yerirlerdi Dedi. ka-.ı-ı~ or Kapa•ı açılmıs bir kafe!:- inız ya elbette ka\ galar sil 
hamam keşfMilm"ştir. Türkler, en Pakat çok ürrMden ahlaki sukut Kumral gfnç ka:lm dünyanın en ten de -:ersc.ml~mi~ bir ku'5 fırlıyor. ~a~alar da olacak. Sen böyJe h 
ıı;üzel hamamların bani!;idirler. )ac.ı.ö•terdi. B nnetice papazlar ha has as \'e içli bir kalbini ta5ıyordu . bir dut ağacının üzerine konarak hemmiyetsiz söze ktz(Jr c\·den 

Eski '\ unanlılard.a da avni -:uret 

1 

:namları bJr gunah , atağt sa~dılar. Hır; beklerned'ği bu r.:özler ker-:ısın· şa ... l;.ın şaşkm etrafına bakıyordu. !arsan kimse ile ·~eçinemezsin 
le banrolıır, soğuk \'C ıcak d~ te Bu hareket, umumi hamamların da nr yaQaqığım c: ~ırdı. G:ilmekle ağlamak ara ı bir işmi. di mantonu giy nisanlının 
r.:j atı 'ardı. Fran~ada, Almanyada, Danimarka. O zaten bu e\ in içinde, henüz ka- 7a:'. içinde bird~bire uınıu§ olan don .. 

Erkek \'C kadınlar k c:ık yıkanı· da geniş mık) asta rnğYine ~ebeb ol· fe ine rtlı~mamı bir kuş gibi idi. Bu ~enç kadm. henüz hir harrket yaP.a· Fahire ile bir müdd~t b~ka. 
) orlardt. Filozoflar \'e fılim!er. en L du. nunla beraber o bu kafe in 1çınc cak kudretı k ndi =nde bulamamış !erden bah~ttiler.. Aj\şama 
~'İ eserlerini bir han) o teknec:inin :Pak:\t on dokuzuncu attır yak la· keneli narin ,;t) aklaı:ıle girmişti. Çiın tı. genç kadın oldukça ne~li bir 
ılık rahatı içinde \erıyorlarctı. şınca umumi hamamlar tekemmül k."ii onu kendi ile ~rnP.cr ktmal çır- :\)asanın baı.:mdan kalkan adam ıle arkadaşından aynjdı, faka 

Malumdur ki, ın~ur Arşhned tti 'l" )"lkanmak daha umumileşti pacak bir e. olaraı~ gormüştu. Bır ~ülı.:re~< onun yanma } aklaştı, kol· tahavı. ül zahirlydt. 
~. ) eni bir ilmi keşfıni yıkanma es- Bdhassa Frım a 'Ju sahada bir kafe$ içinde bile oi a, kendi gibi u !arını IJoynuna doladı \'e ense-inden- Genç kadm nı nlr .. ıQın c..-. in 
nasında bulmuı;, Ye heyecanla "bul ;ok garabet misalleri de \'ermi~tir. çan hir c~ ile.:.ber:abe~ olmak İ}'i bi~ ôper.ı"k: dar. g&di elini zile uzattı fakat 
dwn. buldum., diye ha\ kırarak çı· ~apol~ onun "<\rayında bir çok se} di. Genç kadın şimdiye kadar Yaptığım sakaya inandın mı maclı (haydi c\ımden çık git ... ) 
nlçıpla.k sokaia fırlamııtı. egıantrık güzeller. hiç akla gelmt. güttti4ü telakkileri hılfıfma bir çok ~vgilim? • dedi - ~e kadar safsın ~en seci hala işıti)Q.rdµ. :Ş 

Fakat Roma medeni) eti, hamam ven ~·lerin içinde.bam o } apaı:lar- b~ tik lllt'ziyetlere ahlp görduğlı ~ni benim kadar ı;cven bir adamın Jqrı geri indi. Sokağı döndü. 
\e ban> osu nihayet ahH\kı ifsad e: dı. erke-·e.:doğru cesareti~ gitmifti. oO)le hir scyi ancak şaka olarak olur.ordu. Evin d:ka bahçesinde. 
den b"r efahe haline ge\irdi. Bu l\ladam Ta1ben, ezilmi~ çilekler r nndi görü; odu ki o baş ~öyli cbil ·ni anla:ı.ıaı;ak kadar lan yanmış bir P"n<:cr.cgördü. 
~be e ~ IDJltı~r hwn<\~ ıne t· inde ~o ) apar, sonra \ucudu· zeki oldu unu görme ı terdim.. iii kendine: (odasında çalışU·or .. 
mişlerdi. Bu hamamlara u getiren nu siıt \e lavanta ile oğdururdu. Genç kadın ce\ap \ermedi. Su ~P mmldandı. Ve hir daha ark 
l:ıiıyük Roma u kemerleri bir takmt Dığer bir guzel bal ve süt içinde hanro teknesi olarak kauçuk torba tu. Istırahma eş ula bilecek en bü· bakma<lan rı.inidiı. 
ıı;ayretke ler tarafından yıkıldı. Bo~ ı ıkanırdı. Bazdan şarap \e birço., gibi şey:er kullanılJr. djk duran tek· yük -=ey !;ükCıttu. Elindeki törpü ile Hafıf bir ya@Jııır yağı~ or, acı 
lece dunya bir ''kir deHi,.ne girdi ğu şampanya dokunurdu., nelere itibar edilmezdi. Hamam su. hkAm!enin üzerine manasız çizgi- rüzgar boynunu üşütüyordu. G 
denebilir. Amerikada dahi. !Jaş.Iangıçta umu yu da, ıcak u ticareti yapan adam ler ç'zcrck uzun zaman sessiz kaL çe kO}'UlaŞ<ın so"ıi.aklann d~nlı 

Bu hal bir miıddet devam etti mi hamam hiç yoktu. !ardan alınır \'e i enilen zamanda: :lıktan ~nra, ayağ-ı kalktı: d~ Hkı\-ert manto görupmez. ol 
:\ihayet bir ak!;ulamel başgôı;.terdi 1843 de Boston şehrinde yalnız ıcak ıcak teknelerle getirilirdi. J - Allııhaısmarladık. canım, hen Tıpkı geceyarı...ı u~urumjl yu 
On dorduncü, on beşinci a ır insan. ıhhi ihtiyaçlar dolayısile kullanıl· Günün birinde ins3nlar. hamarpd Fahire~e kadar .gij~e•i,n ... dedi. l<Jnmı~ bir. }Olcu gibi Bir dflh 
lan banyolara, hamamlara jhtiyaç mak iızere ban}·o teknelerini ihtha:. gene lağvederler mi dersiniz? Belli 

1 
Erkek yaptığına nadim olmu~ gi dıqı :ıe kimse i tti, n~ de r " 

hi,sctti. t:mumi \'e husu~i bir çok eden bir hamam yapıldı . olmaz. Tarih tekerriirden ibarettir bi bir ta\'Ir ta)<ınmavı münasip bul· kimse gördti .. 
hamaoı i~a olundu. Auupada 1860 St"nelerine kadar derler. mı} arak bir şey olmamış gibi konu- Lr.ma11 Karamanoğ 

KArtıU.MAN HAYDUD 

di~ i seviyorsunuı? Bu iuidat 
tizrı aileni.&d'9 bahadan evli.da 
intiql ed}yor. Buna. ne.o derainiz.? 
B\ı ıö.zledme ne cevap verecek-
•• ? 

&ınız •• 
Leonor &&kin bir seıtlie.. ce .. 

vap veridi: 
..... Size acıyor.um ve affediyo. 

rum ... 
Altiyeri kudurdu: 
- Nuıl, naaıl? Siz. siz he· 

nt aff ediyonunuz demek? Bana 
acımağa cür'et ediyorsunuz 
ha.!. . 
- Demin Rolanın sizi affcyle
dif ni hayatıruıı bağışladığını 

söylememi~ miydiniz?. Ben de 
onun gibi yapıyorum .. Bir kap:n 
ldaima sevg,iliainin hareketlerini 
taklid etmelidir. 

Altiyeri elini ba§•na; gotür -
dil. 

Saçlarını avuçladı.. Köpürü· 
yordu : 

- Oh, öldü~ hemen ~m. 
di, bir hanserle öldürmek. yL 
hut ta tırnaklanm ile boğmak, 
fakat hayır, hayır .. Yapamam ... 
Huna cetaret cdemiyecek kadar 
korkağım •. ÇUnkii, seviyor.um. 

Leonor tekrar. etti: 
-- Haydi /tltiyeri ! Ne duru

yonunu%, ititntediniz; mi Rolan 
ıibi ben do aizi af fediyoeuıa -
Scrbcsteiniz, gidiniz. . 

Altiye ka,pıy.ıı kadar çekildi .. 
Yumruklarını &ıka.rak: ve ileri 

doğru uzanarak bağırdı: 
- Linet olsun 1 Lanet oJııın .• 

V:e arka.sına bakmadan &iiı:J'tle 
çıkıp gitti .. 

Leonor tekrar koltuğun. u,.. 
tünr.. düımüJtil: 

- Cür'et edemedi. B~ni ol. 
dü;meğe cesıueti y<>k. Demek 
bu İJi g.ene ben göreceğim?. 

Diye mırıldandı. Bu sözler 
Lf)9norun, Altiy,eriyi niçin tah
kir ettigini anlatmağa kfafidir. 

istiyordu ki Altiyeri, tapkir .. 
lere, hakaretlere tahammül ede
miyerek kendisini öldürsün. 

Halbuki ba§kumandan bu 
ce&areti göıterememişti. 

- Sizi aff eı:iiyorum. Gidiniz!. 
Derken de tamamen samimiydi. 
Evet, Altiyeriyi öldürmek hu· 
susund• verdiği kar.ardan o an .. 
da sarfınazar etmişti. 

Niçin?. 
Söylediği gibi sırf Rolanın 

alicenaplığına u~k i~n.. Ya.. 
hut ta kendisi için bu ka<iu ci
nayetlere sebep olan adama kar .. 
sı kalbinl:Je. bir mer,ha.rııet uyan
dı?. 

İhtimal bu dü1ün<:clcrin ikisi
nin de tesirinde kaldı .. 

K-aiatında k.at'i ve ubit ola. 
ra.k bir ~ VllfSll: o da,., intihu 
filrıi idt Artık y~aktan btlr. 
mış, uaanmıı. ölümü kıırt8'J'ıc.J 

bir v.uıta. olaıak. saymıya .,,_,ı, .. 
mıJtı. 

KAHRAtlAN HA YDU'?J 

ma~na çıkacaksınız. 

Leoncr daima susuyordu. 
Altiyeri bir kaç saniy~ dtır. 

.duktan sonra tekra~ 11öıc- b~ıla 

dı: 

- Vcnediğin mukadderatının 
tayin eklilmek üzere olduğu bu 
tarihi anda ben istikbali du_şün. 

düm, cumhuriyet makamına geç. 
tikten sonra dükahk sarayımın 
gene burası gibi boş, söniik, 
nc.ş'.esiz. mi kalacağını kendi kon. 
di}ne sorldum. Memleketimizin 
selameti için cumhurreisi ile 
karısı aras nda mutlak bir an • 
la.şma lazımgeldii.ini siz de 
takdir edersiniz.. Cumhurrei&i 
idare, ve siyaset ile me§gul iken 
kf!rısının da yüksek sosyeteye 
mensup olanlara müsamereler, 
balolar vermek ve bizzat hazır 

bulunmak suretiyle hareket et
mesi ne kadar elzem olduğunu 
bilirsiniz .. Sözlerimi anhyonu • 
nuz ya madam?. 

- Sizi işidiyorum .. 
, - Şimdi size soruyorum: Bun 
dan sonra ecdadınızın saltanat 

• sürdüğü bu muhteşem saraya 
dükalık sarayına sizi götür.dü -
fi.im zaman bana karşı vaziyeti. 
niz ne olaçaktır?, 

- Va,ıiyetim satılmıı~ ve ıi.. 

ıin ura.fınızdan aatıa alınmıı 

bir kadının, dendi•ine kar~ 

müthİJ bir kin be&liyen- bir eli. 
rin vaıiycti olacaktır. Y<>kla faz. 

la bir ~Y mi Uınid .ediyordunu.& ! 
AltiJleri titredj. 
Leonor l?üyük bir sükunotl 

koquşmu.ıtu .. V.erdjji u.v~ 
ziyade sesindeki wk.u11~tind 

titredi .. A.nalıy,ordµ, . E:v.et. L 
onorun kararınd~ ku'iyşcn 

dönmiyeceğini zevcelik v~fe · 
ni kabul eylemiyeceğini anlıyor· 
du. ~cndini güs zaptotti. Plinı .. 
nı .d~iştirdi. Daha hararetli bir 
s~s}e- devam etti: 

- Beni dinlcyinizl..1 Si;~ talc.. 
dim ettiğim ercfli ~"ki', rc.dr 
det.tiniz .. Pekala, bütün hal·-.. 
run gıpta ede<:cği biı· ÜJlVa/\J ka.. 
bul etmiyorsunuz .. Zarar yok ..• 
Ben bütün bu arzularırnzı IRÜ
nakaş' etmeden körüköriıMı ~
bul ediyorum. Şimdi beni dinle. 
yiniz: Yarından sont• bütün pd. 
det ve deh~ti il& lw.Paçj'.k ol 
ihtilal ve işyap t~l'.tlbatını u;.un. 
zamandanbcri sabtrla haurl~ 
yan kimdir biliyor musunuz]. 
Yarın.dan sonra insarıların ni. 
çin biribiderini bogaa:layac;ıjç. 
larmı, müthiş bir ihtilalin Vo.. 
nediği niçin kana boyayacağını 
biliyor musunuz? Hep s"zin için 
İhtiiılli yapacak olan bcnipı l .. 
Bundan maksadım, &&ller gibj; 

akacak kan ve. ıöı yaflannduı. 
Venediiin üzerin•~~ ~ 
m~temlerdeA ma.kM.t, ıiuini~ 
Sizi yükseltir, ve hiç kirme!)i~ 
ıkar 
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·Vefa - TiJr~ iye Cnmhuriy~t 
AK T t F 

Ranka8ı 6 1 5 I 1939 v• ~•vetf 
_.. Ba;tara.'ı 9 u 1c"da 

Bir da.kika sonra da tbrahimin 
güzel bfi- Ortaslil gUzel oir çeviriş. 
le Hakkı Rıdvanın önüne duşilrdil. 

İşte Hakkı bUtUn mildafaa lan 
sıyrıldı. ('nü bomboş. Faknt Lütfi. 
arkasından yetişerek formasından 

yakala.mnk istiyor. Bu tcşebbilsün • 
de biraz muvaffak oluyor. Bu es. 
nada da Hakkı gollinü yapmıştır. 
Fakat dlidliğlin sesi Beşiktaş lehi
ne bir fa\·! bildiriyor. Avantaj kai
desi nazarı itibara alınmadan veri
len bu karar, zaten başlangıçtanbc. 
ri vara. yoğa haykıran seyircikrden 
bir kısmının artık taşkınlık dene • 
eek kadar ileri giden halleri maçı 

çığırından çıkardı. 

Ura P A ~1 1 F Lira 

• Rrdvan da muhakkak bir ııayı kaçı-
nyor. İki taraf da ödeştiler. 

Vefa hücum hattı hakim. B.u ha
kimiyetin devam ettiği 15 dakika 
zarfındş, Vefa muhacimleri saha -
run muhtt>lif yerlerinden lı.ni §Ütl •r 
le Beşiktaş kalesini yokladılar. Bu 
§Ütlerden iki tnnesini, güneşe karşı 
oynıyan Mehmet Ali, ancak kornc. 
re çıkarmak suretile kurtarabildi. 

Vefanın ilk golü 
27 inci dakikada Gazi, tıpkı baş.. 

langıçtaki gibi müdafileri geçerek 
bir şilt çekti. 6 metreden top yine 
kaleye girmiyerek ti.ireklere vuru -
yor. Geri gelen topa yeti.şen sağ a
çık topu Beşikt~ ağlarına takıyor. 
Hakkı ve ~erefin gayretilc gözü

ken Beşiktaş hlicumları, Vefa mü_ 
dafaasına kadar iniyor.· Fakat bu _ 
rada takılan topJar çabuk kurtarı
lıyor. ÇünkU haf hattı, hücum hat
um takip etmekten ve ona· sağlam 
bir destek hazırlamaktan çok uzak. 

Vefanın ikinci qolü 

Vefalılarda yavaş yavaş yorgun
luk aliı.imi görlilmcyc başlıyor. 18 
inci .dakikada Sulhinin yerden bir 
şlittinc Mehmet Ali isabetsiz bir 
plonjon yaptı. Topu tutamadı. Meh
met kaçırdığı topa yetişerek şüt çe
kiyor. Top ağlara takılıyor. Fakat 
kalenin dış tarafından! .. 

Oyun mütevazinleşti şimdi. 1ki ta 
raf da "hücumlar yapıyor. Fakat 
Beşiktaşta topu ortaya düşilrc>cek 
açık nerede? .• Ortadan vazgeçtik, 
doğru dürüst pas bile yok. Şeref ve 
Hakkı yalnız hasım müdafilcrilc de 

ğil, kendi arkadaşlarile de uğraş _ 

Sağdan bir Vefa hlicutnu ... Top mak mecburiyetinde. 
Sulhfnin önilne geliyor. Ani ve al"C- Vefalılar bu de\'rede sol açıklan 
le bir burun şütli. Top kalenin sol .Mehmcdi ihmal ederek oynuyorlar. 

alt W'\Viyesinden ağlara gb;iror. . Beşiktaşın beraberlıl{ golü 
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Deruhte edılen C\ rokı nak. 
diye karşılığı . . . . . 
Kanunun G-8 m:ırldC'lcrine 
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vaki tcdly:ıl . . . • 1 • 
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ıl:h'cletı tedın·ule vazl'clılcn 

H<-eslrnnl nı11k;ıhıli ılhetcn 

lf'ıln. vucd. . . 
TurJ.· tı'rrısı ıteıırfıırıfı 

/Jöııl: 1 rıahlıiirlrıtı: 

Ticar~ senetler l t :U:!1.117S.O:i 1 1 :>.1:!1.(178.o:; 

.'ıllına l:ılınlı kııhi:J .ırı\'fılrı 

llııkr ılö,·'1 1cr ve ıılllrııl.:lı 
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Hslınm ve tnlıııllcit cıi:dnnı: 
Deruhte edilen e\•r:ıkı mık 

Af uyenln karşılığı esham ve 
lınh\'11.il ililı:ııl kıymclle 
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A 1101ıslar: 
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::::ııo. a •=-----• 
Mağlüb vaziyete düşen Beşiktaş. 28 inci dakikada Hakkı. Şercf- • 1 ... 1 • - ....... • • . . . 

-lılar bir şeyler yapmak istiyorlarsa ten gelen güzel bir pası acele ct
da hücum hatlarında sağ cenahı teş meden sol köşeden ağlara takıyor. 
kil eden Hayati ve Rıdvamn umul _ 35 inci dakikada Rıdvan.n or. 
madık derecede kötü oyunu, Beşik- taladığı ! topu solaçık 4 metreden 
taşın yapmak istediği şeye mani o- dışarı atarak Beşiktaşı berabere 

sonra .• Bıçaklar şakırdıyacak. asıl 
bundan sonra hakem d:ı,> ak yiye
ce k, bu .dayak yeme merasimine 
kabahati olmıyan zavallı ve maç 
sepctmeğe gelmiş olan seyirciler 
de iştirak c:iecek. 

Londra sokaklarıııd~ 
• lan bir iılem ! .. Her iki oyuJıcud:ı vaziyette kurtarmıyo'ı-. 

da ne stop var._ ne isabetli bir pas. 
Sağ taraf adeti tekailtler ma_çından 
bir sahne •.. 

Bu devre Lutfl, Hakkıyı yakın -

Üçüncü Beşiktaş· golü 

dan marke etti. Fakat bu markaj. 
Iannda ekseriya favllU idi. Bunlar. yor. 
dan (bazısı) da hakem •tnrafı!dan 41 inci dakikada Uuhteşemin 

39 mcı dakika:ia Hakkının çok 
yerinde bir pasıyla .Şeref soldan 
Beşiktaşın galibiyet golünü atı-

görüldü. çektiği çok güzel bir Iirikik direk-
ikinci devre leri yalayarak dışarı çık yor. Vefa 

Vefanıh hücumu ile başlıyor. 3 muhakkak bir sayı peşin.de .. 
lincil dakikada Sulhi güzel bir sıy- Nihayet • 
rıhısla sağ ıac;:ı.ı;a bir pas v~riyor. A- Nipayet oyuw..ın 
çığın ortası tekrar Sulhinin önün- kika kala, Beşilcta lf> pas c:;izgisı 
de. Yerden bir §Ül, toı> direği sıyı_ 1 içinde top Şerefın eline .değiyor. 
rarak drşarda.. . Penaltı 

Dün cie bıçaklar çekildi,. neye 
uğradıgn:ı anlayamıyan halk hi
ribirini kovalayan polisler, seyirci 
ler, oyuncular, hakemler arasında 
canını kurtaracak bir delik aradr. 
lılr. 

Daha evvelki gün 
stadı muharebe mey.danma ıdön • 
mü~ti. Dün de Ş<'ref stafü -onu 
kıs'tat\dı galiba.. Bu gidlş1e lla. 

kcmlerin mnç idare edeceğini o. 
yuncunun sahaya çıkıp oynaya • 

ca~ını \"e spor bckliyen hal'kın sa· 
:1aya gic!ccegini zannetmiyoruz. 

• 
SiS ateşleri 

Beşiktaşın penaltıdan golü İzmirli Hakkının çektiği sıkı bir 
5 inci dakikada ·ıs pas çizgis.I L şüt Vefanın peraberJiğini temin 

çinde Şerefe yapılan bir favl penal- ediyor. V c oyunda santrdcn sonra 
tıyla cezalandırıldı. Penaltıyı Hak - bitiyor. 

Eski muhataralı günleri tekrar ı 

:ıortlatmıyalım. V c zaten kıymet 
0a':ımın:Jan sade suya çorba olan 
sporumuza bulaıık suyu rengi ver 
mi yelim .. Ayıp oluyor!. 

Seyri scf eri kolaylattırmak maksadile ıbir kö~e bn§ında yakı lan sis ateşi 
Siı hazan çok kesif olur ve n e tramvaylar .. ne de otomobiller i~liyebilir 

kı çekiyor. Yerden sol köşeye bir Kavga 
pli'3C, Vefa kalesi ağlarında. Oyun bitiyor. Fal:at oyunıa be. 

Bu gold n sonra Beşiktaşlılar bir rabe ı9 her şey bitmiyor ki ... f şiro 
az düzcldiler. Slkıştınyorlar. (helecanlı) kısmı a::ıl bundan 

• 
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sem maziyi unutıır v.e bana kar
§ı daha insaflı h~~t cı:lerti

niz diye dü§Cndüm .. Sizin, yalnız 
sizin için senelerce çalıştım ... 
D:.lşmanlardaa. bir kısmını öl
dürerek, bir kısmını tehdit ede. 
rek, dostlarımı da teşvik ede. 
rek vatanperverlik kisvesi al
tında gece ~ürJ:lüz uğraştım. 

Altiyeri nefes almak i in bi. 
raz durdu ve tekrar başladı: 

- Bunlann hepsinden vaz
geçiyorum .. Mademki siz prcn. 
ses olmağı kabul etmiyorsunuz, 
benim cumhuıoreislik makamını 

istememin hiç bir kıymeti ve 
lüzumu kalmaz. 

Leonor sü.küt cdi) ordu. Hatta 
denilebilir ki başkur.:ıandanın 

sözlerini işitmiyordu bile .. 
Altiyeri devam etti: 
- Size şunu teklif ediyorum: 

VenoJ,:~i beraber terkedelim. 
İstediğiniz yere g,idclim .. Arzu 
ettigin:z gibi bir hayat ya~aya. 

hm. Arl.adaşlarımı tamamen 
bıraktım. Sizin için çalış r·~cn 

bana kahraman dediler. Şimdi 

de gen~ sizin uğruı:ıuzda varsın
lar lf.ına alçak desinler .. Ne ehem 
miyeti var?. Bunu mu istiyorsu. 
nuz ?. Söyleyiniz, teklifimi kabul 
ediyor muıunuz?. 

- Altiyeri! ~mperyanın im. 
alamıt tldufu ihbarnameyi 
..... 111' 111tclisine tir mi verkli-
nla '!. • 
Ba~kumandan. p§ırdı. Titrek 
~ 

' 

bir sesle sordu: 
- Ne deme:-: iı:tiyorsunuz?. 
- Ne demek istedigimi pck..i. 

la anladınız?. Empcrya, Rola:ı 

Kandiyanonun, Jaı~ Davila~·r 
katlettiG'ine dair onlar meclisine 
bir ihbarname yazmıştı. Bu il•
barnameyi siz mi yazdırd nı ~; 
Altiyeri?. 

Altiyeri :i~hşet içinde sardra 
sarsılarak bağırdı: 

- Yalctn ! Yalan! Ben böyl~ 
iğrenç bir al-;al:l k y<ıfma<lrm ... 

Leonor babasının cescd:n: 
doğru ellerini uz<ıttı: 
· - Oh! baba.. İ icliyor ırı·. 

sun? Senin üzerine hal ı'rnti sü, -
lcyeceğine yemin et~· ti.. ~- -: 
t:krar soruyorum Altiycri 1 11·. 
bama-neyi h~;ıgıniz verd'n"?.°'. 
Çi"n'tü bu cinaveti yrpnrk_n sh 
y1lmz değildiniz. 

- Yalan! Y<!lc'1. l:e, r. ..... e:-r
yaya hiç bir ~ey tö• le 11c.:i~ .. 
Bir ihbar ıame yazılmarJı. Ya -
lan ... 

- Alt;vcri' P?l-a r"ı Scnr:;a· 'c 
me~ lanına gece yarıpın fan sc-n. 
ra davet eden kimdi? Söyleyi -
niz ! (Ölünün soğuk elindrn ya-

. kala~1ıp şiddetle rnrı::a~alt) s'z 
sö~·lcyiniz baba .. Yat~ı6ınız c' e. 
di uykudan uyanarak siz • so3 lc
yiniz .. Gördüklerinizi bana an. 
!attığı şeyleri birer birer Al
tiyeriye tekrarlayınız. 

Vcndjiklilerin haleti ruhiye. 
sinde ölünün kudsiyetinden ne 

• 

Loncıranıh dünyada meşhur bası,, koymuşlardır. düzleri geceye çevirir. 
Sıi olan sisi o ka'dar kalın ve ayni za. Bu sis ıbazan da siyah denecek Bu sis tabakası ağır 

manda o kadar mavi.<lirlti Londra· kadar koyu kahverengi olur. Göz. şehrin üstüne iner. Sis basa! 
lılar onun ismini "mercimek çor- leri yakar, gırtlağı kurutur, gün. maz şehrin bütün münakalatı , 

rnr. O kadar kesiftir ki insaıı 
ni gözünün önüne bile gel 
.,.ene onu göremez. Bu sisin 
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derece korkulduğunu evvelce bil 
dirmiştik. Işte Altiyeri de bu 
ruhi tesirin altında kaldı. Saç. 
ları d mJik olmuştu. Boğazla. 

nan bir adamın feryadına ben
zer boğuk bir sesle:. 

İtirnf ediyorum, diye bağır
dı. E-.et, doğru, ben alçaklı't 

ctti:n. Bir cinayet işledim. Ve
nedil: halkının Rolanla sizi al
ltı§byan sevin; ve takdir sesleri
ni dü1talık rnrayında işiderck 

l.:ıdururk.n Bamlıo yanıma 

ı; · Ji ve beni sürükledi. Da~ 
U ""l )!'a b:ıı vuran lı:nim. Em · 
r '"ranm s<ırayıi'a giren, ihbar. 

ı at"leyi hazırlatan ve veren hep 
lı~nim.. Şunu da bil ki o esnada 
ı::c :.1 içi.ı daha başka alçaklık 

': .c.n }etler:n yapılması icap 

c . .,~yeli bir da 'dka ter ıjdüt et • 
P ~ h men icra cc!erdim .. Hak
l. n la müthiş bir kin beslediğim 
n "..ım ile evlenmeni men için Ve. 

reJigi dehşet içir:le bağır.ağa, 

l:"'nall:ır, kl'nlarla boyamaga 
rıyı idim. (Di~lcrini gıcırdata

r:ı c) scn'n Rolanın beni mağliıp 
etti. tnhkir etti. Gururum·..ı ezdi. 
D·ı-ılard?n ba!\ka bana hakaret
l ~rh t•n büyüğünü yaptı .. Evet, 
hayatımı b..,ğı~lamak suretiyle 
b:ni nffcttiğini si::ylcdi.. Ben 
bunlann hic birisine ehemmiyet 
vermedim • Beni asıl kudurtan o
nun aleyhinJe ateş püskürt~n 

yegane sebep nedir biliyor mu-

sun?. Çünkü, ç~inkü sen de onu 
seviyorsun! 

Nefesi tıkanmış gibi bir h~ 
gelen ve gözleri kan çanağına 

dönen Altiyeri tehditkar bir va
ziyette Leonorun üzerine· yürü
dü. Leonor yerinden bile kımıl. 
danmadı.. Bir elini kanapenin 
kenarına dayamış, sakin gözleri
m babasın.n ölüsüne dikmiş, 

duruyordu. Altiyeri yumrukla. 
rın ısıktı ve elini kaldırdı. Bu es
nada Leonor başını çevirdi. 

- Ne duruyorsunuz? dedi .. 
Haydi eserinizi tamamlayınız .... 
Be;ıi ı:ie öldürürseniz etrahııız

da katledecek başka kimse kal~ 
maz. 

Aiti yeri köpek gibi ulu) arak 
geri çekildi ve b-lğırdı: 

- Orospu! .. 
Lconorun vücudunu bir ür. 

perme kapladı .. Altiyeri devam 
ile: 

- Evet, orospu ... Ruhen, fik· 
ren, kalben, orospusunuz .. Hem 
inkar, h~m de itiraftan çekindi. 
ğiniz meş'um aşkınızla orospu
sunuz .. Ben sizden daha açık ha
reket ettim. Hiç olmazsa sizi seV' 
<liğimi ve hala da bir budala 
gibi sevmekte olduğumu söyle
dim. Sizi elde edebilmek için ne 
yapmak Iaz1msa onu yaptım .. 
Halbuki siz başkasını severken 
benim ismimi taşımağa razı ol. 
!dunuz. Anlaşılan siz silsilece 

rin iş hayatında bir buçuk ıııi~ 
Türk lirasına malolduğu ııııl 
'caktır. 

Sis olunca limanda bc1'1' 
Londra polisi hemen üstilrı' 
tah1isiyc gömleği geçirir. Çır 
yanlış bir adım atarak rıhtı~ 
suya düşmesi çok kere vaki 
bir şeydir. 

Seyrüsefere 
ye sokakların 

kolaylık olsuıı 
k .. ı · bı·rer 
oşe erıne 

1tcşi yakılır. • o· 
Otomobilin fenerleri sist 

neğe kafi gelme:iiği zamanla'• 
·ı· ;e förlerin kolaylıkla otomobı ı 

etmeleri için müşterilerin ot 
bilden inip önden yürüyerc1' 
adım ad m idare ettikleri dş 
görülen bir manzaradır. 

Tramvaylar bu havalarda ~ıt 
yen işleyemezler. Arka arka>'' 

·ı . otl 
..1 m!ş tramvayların ma of' 

çok garip olur. Çünkü ı. 
tramvayları iki katlıı:lırlar. v~ 
lun ortasın.da ışıkları }'arı' . c 
tramvayiar sis arasında ycf11 

ya çıkmış bir mahalleye bC11 

k~ • 
Her linan•n kapısına ı;tı' 

dahi olsa lambalar asılır. ~ 
Londrayı görüp tanrn"B 

!anların bu manzarayı gözler 
canlandırmaları pek mi.işldll 
-~--- ti 
.,. .. ,. !& -

1 
(O<'llk lll'kiını 

nn. Amıırr Aırnon;ı-:11 
Tııksim • Tullınh:ınc P:ıl.ı" !'.. 

•l ~ 
Paz:ırd :ın nıaaıla lıl'r ı: 

.;:ı:ıl l~ı ılcn c;nnrn ----11m•• tf; 
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Vapurların haftahk hareket tarifesi 
15 Mayııtaa 22 MayıN kadar muhtelif hatlara kalkacak vapur. 

lann iaimJcri, kalkıt gün ve ııuı.tleri ve kalkacaklan nhtunlar. 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Ege), Perşembe 12 de (Cum
huriyet), Pa.ıar 16 da (Aksu). Galata rıhtımından. 

Bartın hattına - Sah 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Ulgen). 
Sirkeci rıhtımın:ian. 

lznüt hattına - Salı, Perıembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Top· 
hane rıhtımından. 

Mudanya hattına - Her gün 8.45 de (Marakaz) sistemi vapur. 
lardan biri, Cumartc3i aynca 13.30 da ve Pazar 20 de 
(Trak). Galata rıhtmıından. 

Bandırma Mttrn:ı - Paıartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Trak). Ayrıca Carpmba 20 de (Ulgen), Cumartesi 

, 
- Sayın 

I 

•! ........ ~iilJ!ES~ll!!!!l~-~·••~>~•E~m•ac:ıı::r:,=:wms::ıı~a:1:::zııımıı:::aa 

Bayan hangi . 
kremi kullanıyorsunuz ? 

Kreminizi kullanmadan evvel terkibinde neler 
olduğunu kimyevi tahlillerle . öğrenebilir mi
siniz? 

Elbette hayır. Çünkü bu ~ok üzücü iı )'alnız memleketimizde 
değil, bütün dünya kadınları arasınıda bir mesele olmuftur. 
Bu huıuıta Parisin en büyük devlet hastahanelerinde vu-~

f~dar olan cild mütı;,haııım Doktor O E B A T şöy}e diyor: 

"- Bir çok g<'nç kadınların bütün itinalarına rağmen yüz
lerinde vaktinden evvel BURUŞUKLUKLAR, ÇiLLER, 
LEKELER hasıl olduğunu aörüyoruz. Senelerderıberi klini. 
ğimize müraca.ılt eden ve aralnrında Pariıin yüksek tabaka. 
ama men:ıup kadınlar da bulunan hastalar üzerinde, yapt1ğı. 

mız etüdlcr bize göstermiştir ki: Güzellik kremleri c~scriya 
bu hale 93bep olmaktadır, Zira her gÜzcJlik kremi sıhhi evsa
fı haiz delildir . ., 

Buna karşı tNNOXA SOTO kullanın· z .. 
20 de (Antalya). Tophane rıhtımından. 

. . 1 N N O X A S O T O çilleri, lekeleri, buru§uklan giderir. Geceleri yabnazdan evyd 

Karabiga hatbr_., - Sah ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane rıh. 
tımından. 

t N N O X A S U T U ile temizlenen cild, makiyajın bütün şartlarını kabul eder. Heı· 

İmroz hattına - Pazar saat 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımın
dan. 

Ayvalık hattına - Çarıamba l.5 de (Saadet), Cumartesi 1 :5 de 
(Bartın). Sirkeci rıhtımın.dan. 1 

hAnl'i bir kremi kullanırsanız, ku llanın:z, el•erir ki rece yata~en t N N O X A S O T O ile 

cildinizi ıilinir.. 1 N N O X A S O T O Pariain en kibar mıİhfinerinde maruftur. Milyon. 

larca kibar kadın her aktam t N N O X A S O T O ile ulatılmrf bir pamukla yüzü. 
nü ıiler ve iatirahata aevkeder. 

lzmir aür'at hattına - Pazar 11 de (Ankara). Galata rıhtımından 
Mcrain hattına - Salı 10 da (Çanak'Jcale), Cuma 10 da (Etrllak). 

1 N N O X A S OT O bütün parfümörilerde ve tanınmıı ecmnelerde bulunur. -Sirkeci rıhtımından. 
NOT: 

Vapur seferleri hakkmda her tilrlU malumat apfıda telefon Dum:ı 
rn'arı yazılı Acentnlard:ın ö~ rcnlllr. 

'"N ~ c ~·r; ·p·;·k ş i 1 
DiJ doktoru 1 

mıraköy Acente'll:l J\:ıuııköy, KöprUbatı 42SU2 
Galata Acentell(;t Galato, Deniz Ticareti Md. 

binası altında 40111 
227'8 

Pazardan manda herıün saaı 

Sırkc<"f. Yolcu Salonu 1 
------._ __ mil ______ .. 

9 dıın akşam 18,30 za kırlar has·ı 
lalıırını kabul ve lcıl:ı\'i cıler. 

Adres: Glot:ı Tünel meyıl11nı 

TerHne caddesi h:ışınd:ı 1/2 
_..~o. h muayenehane "am 

VAKlf l{ilabevi 
Vakıt Kitapevi 

Düu ve yar1n·tercüme 
külliyatı 

No. 31-40 4 cü seri Kr. 
31 Ruln külliyatı IV 60 
3!? Metafizik 40 
33 !akender eo Dün va yarın tercun1a külliyatı 
34 Kadın ve eoayallmı 100 
35 Demokrlt ~ 21 - 30 Kitaplık Oçllilcü seri 

22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 

• 

50 
f.O 
12~ 

S6 Dtnler tarihi 12~ 

37 Filoı.ofi ve sanat 
38 Etika 

Yeni ilmi sihnl.}et 1~ 39 HerakUt 

40 
100 
~ 

75 ~evcudu k:ıl~dı 615 40 P.uht mucizekr 

G4t•Un iktıııadr i~lcrJ 60 uu serinin fiatı 6.15 kuruotur. 
Cuırıhuriyet 50 Hepsini alanlara % 20 l~konto 650 

Tercilmenl• rol!.i JOO 1 1• ı ,, 92 k 1 0,, Bu ıtrinin flatı 8.l':O kunı§tur. 
yapı ır. "a an ... Uru§un . ~ • 

DeAi.şler 

La o kon 
15 k · ı k ··t b ki Hcpaınf alanlara yüzde 20 iskon. uruşu peı;ın a ınara mu c a -
30 · d bi 1. öd' k u e to yapılır. Kalan ~.20 kurueun sı ay a rer ıra enme z re ı 

l 11 t k ·ı b -1 120 kur.ı§u peşin almarak mllte-
r. a 

51 
e ag anır. baklal ayda birer lira ödeamü 

Ozere dört taktfte ballanır. 

Fen ve sanat 

A1edlf'r \'f' hr":ı1t 1341 . Mafıal, Dlf'\'l.l f l\fuslkl. ltlf!'f'erl m 17J 
IJendflM! r 1.'17 n'! l!lt.fJaunt-ı 1 s:ı ltfnııtkl Aletler! 
lfl'n 1e96 il J~ Ml'rr ııanat l'e ratma 1 J;G 
Ş •killer, re!llm, kt'nar l'lff'dflnlyctl 1~ MoslJ&I IUııtlcrf 
l,nn:ır auyu, penıu Yonıın mlmıırlsl ın ~!\ima n 177 
n:lları ı;t Ortauunıın Tiyatro r l~:J 
I· ıı.U. Uoc-rl\bf>lerl J 60 mlm!'lrisl 118 Tiyatro il J':J 
JI .. şcrc VI'! nebatlar!• RiJneıı:ı.nıı \'C barok Halk f'flt>nrf'lrrl H!O 
ııkrn nnlar, (ha~re mlmı:rfsl JG!J Film ve ıılnflllUI 181 
\'C nebat Rf'!!Yıll atölyl'81 

1 
R :ıdyotonl t< 

1 :oll ekslyoncu la rı ı 161 hnkkAklll• 170 n~rtyn.t rn= 
l'azr (harfler Nakka,lıl< 171 Ra:!yo alma, tdsh: 
lmraltterler ı 16~ Muslkt (nota'ar) 1 '7% telefon 
rrna:> ıes Musiki Aletleri ı nal 
Zıdlar IM Musiki UeUert O ntl 

Halk itikatları 

~t anl'vl mahJCkklar 114 M.-bler 111 119 Katolik dini D 
llO M .... trr Nltol,.JI 1 18~ MmlM!bler I\' 

l\llt.oloJI ll 116 l\lezlw!bler ,. 181 Rllbbl\n 11nın:m 
19'.? Papııdıı r 
19SlıA~tnlrr 

l\lczhl'blPr ı 187 Cf'nl\Zf' 

l\le7.he:,ıcr il 1 SS KatoUI; dini 1 

' nun~t , .. , 
mümeMIUf'rl 

JlllkUmclar ''" 
ıuay 

BayTakl:ır 

Armıala.r 
Rütbe Te nişanlar 
Adalfıt 
f clamlar .,. 
l~kenceler 
llarpl41n f-n·eıtd 
Alman orduau 
t1nlfonmlarr ı 

Harpten 9Yft1ld 
Ala.n ..... 
tbıllonmlur D 

xn 

" 
Devlet 

''Ittıla ha;\·atr 1 %08":\lenf 
199 Garnizon hayatı n 'muharebf'1erl m 

(hazarda) 2411 1 :Mevıd 
200 Gamtzoa bayatı m ı ·muharebelert rı 
201 (hazarda) ııo 1 1Sefercle alıra 
20I Atıt talimi I 111 ı lllllıf t.efkll.ltı 
20l 1 Atq T.ıımı O 111 DoUIUll& 1 
ICM Atq Tallml m ııa 110ouama n 

Aflf T.umt "' ıu Donanma m 
%05 T~ %15 Denir; harbi J 

1 BDytlk :maııMra %11 Denir; t.arbl il 
11.anoktıt 11&rbl u 1 Deniz llarbl m 

~ 1 ili GmglDr 
-s __ .. 
,..,ı •• 7 n•ıluj ıı . _ 111 = ' 

133 

mı 

19:\ 
JN 
197 
1!:3 

.!t 
u 
za. 
:.s 

~· :'!2T 
na 
%U ,.. 
tll -

-c. 

" 

.-.... 
4 ~ 

"' .... 
c. 
o 
c o 

::r:: ... ... 

.. 

•• 

1 - Kelimelerin muhtelif dillerdeki ltar6tlıkları aranıp tam 
mukabilleri bulunmaya çalı~ılrrken bir dilt.!e mevcut bir kelimenin 
tam ka?'§ılığı diğer dilde bulunamadığı zamanlarda o kelimenin 
ancak tarüi yapılmak zarureti hasıl olmuştur, ki bunlar da 'X işa. 
rctlyle göster:lmiştir. Mi.sal: 96 ncı planşm A kısmında (38 F:) 

~ - Kitabımızda, yal111% bir tek planı;; vardır ki bunda tilrkçe 
kelimelerin f!'tın!IZ<;a, ingillz \•e almanca tam k(U"§ılıklannı bu1a
mıyacaksınız. Bu da 85 numaralı ''mezbaha" planşıdır. »er üç 
millette bir hayvanın paJ"Galanrş tarzı ayn olduğundan bu parça
lara verilen isimlerin biriblrlnc tednhnm vıı.rdır. 

Bu sebcble, her milletin hayvan parçnlanna \'crdiklorl isim
leri ayrı ayn yazmak, şekilleri ayn ayrı ~izmck mecburiyeti lıü.. 
sıl olmuetur. Bu da biltiln kitab içinde bir tanedir, 

il 
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derece 

y 

1 

Saç eksiri , 

Komojen 
Saçları besler, kök

lerini kuvvetlendi
rir, ıdökülmesini ön. 
ler, kepekleri giderir. 

. ' ~- . . ~ ' ' - . - - ' 
,'. • 1 

Jngiliz Kanzuk 

Eczanesi 
•• - _, .. .• _... ... • •• .. . , ..... ., .... """ . . .... -t.. • • • - • j 

Bayan F. ö. ve Fatih Gençleri Alaturka Musiki Birliği 

Fotoğraftan an1ayan vevcresiye pcraltendc Iotoğral ma'Kr 
nesi satışı ile lstanbulda meşgul olacak kadın ve}"Q erkek satıcı. 
lar aranmaktadır. Sabahleyin saat 10 .da OSMAN ŞAKAR mü4 
essesine müracaat edilmesi. Aı:ires: Galata Bankalar Cad. 47 No. 
Voyvoda Han Zemin kat telefon. 42769. 

R .. v,..aı~ -1'--~--~-_... __ _ 
- • ,. .. "''>•',.. .., . , . • -----~~---------------------.. -· ___ •_•_•_•_•_•_•_11:_•_·_~·-·-·-~~~~~~!_·2/~ 

1939 RESiMLİ HAFTA 17552 Güneş parçası ~ 
Vadinde duran sevgiJiler • 

Bayan NURIYE FINDIK Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan ~~ı Zayi mühür ile fotograf 11 

17 t 6 O Menekşe go··zier m haf talı!{ mecmua Türkiyenin yegane rakipsiz gazetesi 
1 

il Nam1ma mahsus bira_ çıkartacağım. 1 
Seni benden daha çok mu sevecekler det mührüm ile fotoğrafımı dokuz Aksarayda Yenikapı yalıboyu M.. ·ı d 1 • f • "t COLUMBiA Plaklarmdadır ay ewel kaybettim. Herkim buldu kumsal sokağında 195 n'umarada uvezzı er en ısrar a ıs eyını , 

ise hükmü o.lmadığmdan yenisini Dıer1nuş kerimesi Ayşe Şaziment / 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------.../ 

<tPlanşların fihristi 
insan ve aile ocağı 

lnaa.n ı l kım 18 'Çocuk oda81 
lnAAn il 2 Ecdad tablosu 19 Çocuk bahçesi. 
İnsan 111 S Şecere 20 Avlu ve çama§tr. 
tnıı.ıı.ıı ıv 4 Ev 21 lık 

lnsan V 5 Ev ~killeri 22 Bahçe 
Tedavi 6 Sa.hanlık 23 Sebzeler 
Doktor ve dlııçl 7 Ta11lık 24 Yemişler 1 
Slhht Jmdad 8 Mutfak 25 Yemlşler il 
ll~tane o \Yemek odası 26 Bahçe çiçekleri 
Erkek elbiseleri 10 Sofra 27 Nebat yetiıtirme 

J(adın elbiseleri 11
1 
Çalı&ma odası 281 (teksir) 

(hcuk elbl!lcleri 12 Salon 29 Muzır otlar 

Çamaşırlar ıs l Oturma ve musiki 
1
Bahçe, bağ ve t.a.r. 

Giyim levazmu 14 oda8l so 1ıaıa.ra. mra.rlı baıe-
Saçlar, ııakallar 15 Yatak odası 81 reler 
Şapkalar 16 Banyo 82 Zlynet, apartu:rıan 
Ziynet . 171 Sandık odası (yük- ve pencere çiçekle. 
Yeni doğanlara ba- Jltik) SS , rl 

Meslekler 

:ı:ıraat, orman sanayii. balıkçılık, kUçDk 
aanatıer ve tlçarat 

Çiftlik 
7-lrıı.a.t l')lerl 1 
zıraat işlen n 
zıra,aı tpeıt m 
t:lrsat maldnelerl 
Zlrııat mabısullerl 

40'' At ve hayvan 
47 ~tlştırme 1 
48 At ve hayvan 
48 yetiştirme n 
GO Hayvana yedirilen 
rn otlıı.r 

\

SutçilJUk 
52 Ta.vukçulult 

Ehli hayvanlar 
ISS IAt 1 

Atll 
141JAr1lar ve ancıllk 

s-ı 

35 

S6 
~, 

38 
S9 
40 
41 

42 
48 

44 

45 

55 
56 
:S7 
118 
59 
60 

' 

Kürklü hayvanlar 61 JjHızar (tahta !'Dülger 
Bahçıvanlık 62 kesmek için) 88 Dem ve kiremitçi 
Orman Jııletmesı 1 68 !Kasap dükkı'.l.nı 84 1 (aktarmacı) 

Onna.n lsletmesl il 64 Mezbaha 85 Döşemeci ve 
Ormanlara zararlı !\fa.it fabrikası 86 ,sa.ra1) 

ha.sereler 65

1 

Bira fabrikası 1 87 Urgıı.ııcc 

Haşerelere karşı Bira fabrikası il 88 Dt•mJrhane 
mücadele 66 IŞa.rapçılık 891 Döktımııane 
A\·crlık 1 67 1 1\ı\dm ter:tl ve l'ÇIUnglr ve 
Avcılık il 68 ı makastar 90 kaynakçı 
Avcılık m 69 ı Kadm el işleri 91 Tomacılıl• 

Av hayvanları I 70 ll'Ctiicü 92 Makine aksamı 
Av hAy\ianlan il 71 DantelAcı ve DemJrci 
Tath su balıkçılığı 72 i>r\Jcü 9S ı Nalba.nt 
Denl:ı balıkçılığı 78 tpllkçlllk 9i ,Are.ba.cc (araba 
Fabrllm 74 nokumacdık 05 yapan) 
Ticarethane blirosu 75 Knndurarulık 1 96 Doğramacılık I 
Teknlli büro 76

1 

l(umlura.cıbl< il 97 Doğramacllık Il 
Ldboratnvar allt Bı>rbcr 98 Sepetçilik 
,.e edevatı 77 Saate;;! ve gö:ıliikçll 99 \Tenekecilik 
Muharrik kuvvetler 78 Taş oca.ğı 100 Kl\ğıt fabrikası 
Ga.zbane 79 Tuğla fabrikası 101 l\Iatbaacılık 1 
Mağaza. 80 Çinicilik 1oz , l\tatbaacıhk o 
l"ıl"lTI ve pasta Cam f:ı.brika.ıu lOS l\IUceIUdlil{ 
Jmnlı\th'.1.ne,i 81 tnşa~t mahalli 10-l Fotoj(ra.fçılık 
l.,•ltleğirmcnl 82 IJ Boy:ıcı ve ca.mcx ıos j l\la.<lenclllk 

Eğlenceler 

KUl~Ur l'lz.lk ve eAlenc:eıar 

hlcftcrle ı Kıt spor1an il • 137 Blnlcilil< 
jimnastik 1 128 l(L' sporlan fil 138 MııhteU1 ııp6rlar 
Jlmnastik D 129 Kı' manzaraları 189 Ihcalar 

106 

107 

108 
109 
110 
111 

uz 
113 
1u 
115 
116 

ll'l' 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
lz.l 
125 
126 
127 

H7 
ı.ıs 

149 
140 IQulUeıs oyunu 150 
141 EUğıt oyunla.u 151 
l4Z Salon oyunları 
148 (dama, tavla, 11&.h) 152 

Dans I 130 /IDa.ğoılrk 
Dans Il 131 rlAJ 
Atletizm 152 Yüzme 
Atlet1znı (gü' le, Kürek 
halter, gUrı-,, boks) 13S Ya~ılık 
Top oyunlnn ı 134 PllinörcülUJc 
Top oyunları Il 135 (motörsüz uçma) 
Kı' sporlıırc ı 136 . E.skırlın · • · 

144 Rulet lüS 
Plyanko 164 

145 JTiltun ve enfiye 155 
1161 

XI 

SOLUCA14· 
BiSKUiTi 

Dün ve yarH1 . 
. tercüme kü ili yal 

7 ncj seriden 

61 - 67 • 7 kitap 

.61 Vikontun ölümü " >' 
62 Leneit II. ,, 
63 Liza 
64 Evlilik 
65 Gizli Pamuk harbl f· 
66 Bizans tarihi o 
67 Senyolbeos Avrupa 
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~ ....... ____ ........ _ 
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