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Bütün Türkiye bugün 
Mayısı kutlulıyor Çifte 119 

b19aMvranı ~ 
ayıs 1919 ~ 

.\~ Mayıa 1919 da Ebedi şer ~ 
a.. rk Samsuna ayak bastı. ~ 
la t&rih dencsinin Türk için = 

j 
'11'11ınıısaıt manzarasını tarl- ~ 
tiz l~tkllllda Atatürk kadar \'C_ t 
• --' !9ekildc ifade eden ol- '~ 
n;"'trr. t 
~ Ullıi llarbden galib çıkmış ıı-
1-t;ı lttıerın aman ız ı•aylaşrna- : 

8tlt,;.~ısında yıkılan Osmanlı ~ 
~~nı yıpratamadığı : 

llıılletl Şefinin arkasında • 
o larlJı • 
\ı ten itibaren, dünyayı > 
\e >ı'an bırakan bir hızla kan • 

" ~ kurban cdrrck, Türkü 
'1 llelt-bent eden ('saret ahldlerL 
l1Q h~aladı ,.e bu enkaz ü:r.c
~epyeni bir Türk devleti, 

~11. bir Türk Cumhuriyeti 

.... "&o. ltibarladır ki e\'\'ela 19 ~ 
~ hs 'rtlrk milli tarihinin meb. 

lelikki olunabilir. 
~Qn manası içinde bir mil- ~ 
t'-1 btltün \"8.rlığı 'e şümulile ıı. 
'\ıt, doğu, manzarası m<'\'· ~ 

~~ne' 1 t~zahür ,.e lfadeJC 
'l'Urk \'arlığının her ba.. 

gençliği toplanmı~-

6-J bıUba:rek gUnUn gençlik 

'"' Iıı.tah tll\ kmbul odlL 
a... - Türk mil-
~n tarihi alt Ust eden ,.e 
~deratmı değiştirip ye-

'"e 
.. , kudret ha11nac taazzu,· 

llernasmm en büyük bana. 
-.. Old • d " • ugun 11 §uphe edilemez 

l . 
4-9 Mayıs 1919. Uç on dokuz-
la birikmiş bu tarih tc adüfü, 
lıtr l'akammı Türk milleti için 

l' '&adet rt'mzi yaptı. 
~ lirk ınllletlne bu mübarek 
~ kuttu olsun! 

~~~••••r••• 

ski Arnavutluk 
Kralı 

&ervatini Bankalarımıza 
~~~tırdıgı söyleniyor 

lebthn. Arnavutluk kralı Zogo, 

tir. Z> lıde .~~~mağa karar vermiş
lrtttr ro butun parasını milli ban 
~rl :ıdan birine yatırnuştrr. 
lit Old lrtarı 2.500.000 altına ba-

t ub uğu ıöyleniyor. 
'-tııı ~uda, belediye tarafınd:ı.n 
~. lfilıtıi llıı§ olan eski Hidiv Ab
htıt ltrt1 Papya ait köşkün sa
%tia 111 nıisafireten ikametine 
~ olunacağı söylenmektedir. 

ilistinde isyan 

00 çıktı 
YUznkyu musademe'erde 

ahudi, On lngiliz 
l<udUs Yaralandı 

;etlrıiıı }i'· •• 19 - İngiltere hüku
~tdifl k iluıtin meselesi hakkında 

ltıtaı)'• ararıan ilan eden "Beyaz 
tııı!!ya:n neşri Pilistinde bUyUk bir 

l<ara. Uyandırnuştır. 
la rlara y 

I' da itı ahudiler kadar Arab_ 
ltr ult\ .. raz etmektedirler. Yahudi-
lo'ıı· .. ını g . 

1'tiıun rev ılan etmişlerdir. 

~ 11rııtınalt her tarafında nllmayişler 
'l'eı ladır. 

l'lıı l\'lvizı 
de ba ana caddesinden elle -

'rıa'llar ~~lar olduğu halde milli 
"a•çııarın °Yliyerek ge~en tezahü_ 
t.ı· aded· 

Ut edUın ı beş bin olarak tah-
ektedir. 

<Devamı 4 üncüde). 

--- ;" 
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FenerboTıre stadındaki merasimden Mrkaç intıba: Vali ve mektepli bir 1iız nttlt1k söylerl~rken, 1siiklal nı arşı ~·jy1enirken ..• • 

--,-,-,...---A--t-ı_l_a_q_,-,--b U g Ü il . lst:~b~İim~~on AY~k;d;ada 

denize indirildi bugün yapılan mera
oldu 

, 

Yüksek kaldırımda 
bir cinayet 

Şeker kutusundan 
çıkarılan tabanca ile 

18 Yaşında bir 
kız vuruldu 

f l' azısı 4 iitıcüde), Vıtrulan genç kız 

Merasimde 
Gemiye ad keymuş olan 

Ebedi Şefin 
hahrası 

hürmetle anıldı 
Kendi tezgahlarımızda yapılan 

ilk denizaltı gemimiz "Atılay,. bu
gün merasimle suya indirildi. 

J Ialiçte Kasımpasa ile Halıcıoğ
lu ara~ındaki Valde kızağında 

"Krup,. fabrikası tarafından in~a 

edilen "Atılar,, Ay serisi denizaltı 
gemilerimizin üçüncüsüdür. 

(Devamı 4 üncüde) 

Yeni tefrikalarmız 

iğne 
cinayeti 

Casusluk, a~k ve macera ro

manlarının en güzeli 

Pazartesi gününden itibaren 
gazetemizde tefrika halinde ncş
rcdilecektir. 

* * * 

Jozef 
Balsamo 

Büyük ı-·ransız l ht ili llnc ta.. 
kaddüm f'den dencdt~ 16 ncı 

Lul sarayında cereyan etmiıJ 

hidiselerl hlkiye eden aıfk, 

macera , ·e entrika romanı. 

Aleksandr Düma Per'in bu 
fevkalade eserini pek yakında 

forma halinde tefrika etmeğe 

baglıya.cağız. 

sim . fevkalade 
Ankara, 19 (Hususi) - Anka- tarihi anı, Ebedi Şefin ve onun 

ra bugün 19 mayıs harikulade bir emrinde milli şeref ve istiklali için 
şekilde kutlamaktadır. Sabahın da aziz canlarını seve seve feda eden 
ha pek erken saatinden itibaren şehitlerimizin kahraman hatırala
hep yollara dökülen Ankaralılar rını anmışlar ve bu anda herkes 
stadyomda yer almışlar, nakil va- bulunduğu yer.de ayakta durarak 
sıtalan, binalar her yer bayraklar ihtiram vaziyeti almıştır. 
la süslenmiştir. Bayramın kutlu - Hava Kurumunun Türkkuşu 

)anmasına daha dün geceden, şe- teşkilatına bağlı tayyareler saat 
hir, elektriklerle tenvir odilmck su yedide havada ve şehrin Ustünde 
retiyel başlanmış bulunuyordu. cevelanlar yapmıya başlamışlar -

Atatürkün S<!msuna aya'lc bas- dır. 

tığı saat olan yedi .de yirmi bir 8,30 dan 10 a kadar ıda hava
para top atılmış, fabrikalar, loko- da muhtelif gösterişler yapmışlar. 
motifler, otomobiller düdüklerini, .dır. 
kornelerini bir dakika çalarak bu (Devamı 4 iincüde) 

Memleketin bir kaybı 

Ağaoğlu Ahmed 
bu sabah vefat etti 

Gazetemizi, makineye vereceği

miz sırada haber aldığımıza göre, 
on gündenberi evinde rahatsız bu'" 
lunan Ağaoğlu Ahmet bu sabah 
vefat etmiştir. 

Merhumun cenazesi yarın öğle~ 
ye doğru Teşvikiyedeki evinden 
kaldırılarak namazı Teşvikiye 

camiinde kılındıktan sonra Feri'" 
köy mezarlığındaki aile kabrista~ 
nına defnolunacaktır. 

Ağaoğlu Ahmet uzun müddet .. 
tenberi memleketin muhtelif saha.J 
larında hizmet etmiş ve memlekc• 
te binlerce talebe yetiştirmiş. bil• 
yük millet meclisinde yer almış çoli 
değerli ve kıymetli bir muharrir 
ve alimimizdi. 

Geç vakit olduğu için merhum 
hakkında fazla izahat veremedik. 

RaTımclli Alaollıı :Al#ttl 

K ederli ailesine, oğullarına, kız- ve teessüre iştirak ederek beyan 

larına taziyetlerimizi ayni hüzün ederiz. 
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Posta ve Telgraf fllemurlanna 

~azla mesai 
ücreti verilecek 

Ankara, 19 (Hususi) - 1939 f bu!ıduğul}u, 1936 senesinde istan
posta telgraf ve telefon umum 1 bı.:i telefonunun 984.000 lira tah. 
müdürlüğü bütçesi Meclis ruzna. silatına mukabil bu sene "bu 111eb _ 
mc-sine ahnmıştır. lağın 1.250.000 lirayı tecavüz e. 

Posta idaresinin 1939 mali yılı deceğini bildirmektedir. 

-;--<>----

19~ l'\1A YIS-- 193~ 

masraf ve varidatı 12.322.120 lira 
olarak tesbit edilmiştir. Layihada 
hastalıklarına mebni kısa müddet 
le nöbet vazifelerine gelemiyen 
posta telgraf ve telefon memur
larının yerlerind.e çalıştırılan me· 
murlara, muhabere, mükfileme 
ve müraselatın çokluğu hasebiyle 
mesai zamanları haricinde çalıştı. 
rılan memur ve müvezzilere ve 
gece nöbet vazifesiyle mükellef 
bulunmayıp ta saat'22 den. sonra 

posta trenlerinden müraselat alrp 
vermeğe mecbur olanlara ve tel. 
graf merkezinin kapalı bulunduğu 
saatlerde rasat telgrafı alıp yaz -
makla mUkellef tutulan memur-

Yeni Nafıa müdürleri 
Ankara, 19 (Hususi) - Yozgat 

Nafia müdürlüğüne Muğla müdü
rü Mehmet Nuri, Muğla nafia mü 
dürlüğüne Erzurum müdürü A
sım Göneç tayin edilmiştir. 

Nr.t•york beynelmilel sergisinde l:i Tı7rk Pat•yommun açılış merasi. 
minde yirmi beş Türk kadınının giydiğ(T;irfr kadın elbiselerini hazırla. 
yan Beyoğlu akşam K1z Sanat okıe lu. bu .elbiseleri burada da gastcr • 
nıek maksadile mektepte diin saat on lotıda bir toplantı tertip etmiş. 
tir. 

Vali I.utfi Kırdar ile zevcesinin ac bultmdıılıt bı1 toplantida tal 
beler elbiseleri giyerek davetlilerin önünden geçmişlerdir. 

Mill1 kıyafetlerden soma talebe lcr bizzat diktikleri elbiseleri dı g 
}'İP gôslernıişler. miıteakiben da ve tlilcr talebelcrin yaptıkları 

Posta müdürleri 
arasında 

Ankara, 19 (Hususi) - Afyon 
posta müdürlüğüne Antalya mü. 
dürü Faik Aydas, Antalya posta 
müdürlüğüne İspanrta müdürü 
Hamdi Hadi, isparta posta müdür 
lüğüne Afyon müdürü Muhiddin 
Tanu tayin olunmuşlardır. 

--o---

İstanbul Maliye ı· Piyasada 
.teşkil ah 

ve çiJrekltrrltı izaz edilmişlerdir. 

canlılık Beşikfaşfa bir 
ceset bulundu . 

ÜIUnUn bir Rum terıı 
lara umum idare encümenince 
tensip edilecek miktarda yevmi -

ye veya 'Üeret verileceği biLdiril -
mektedir. 

BUtçe encümeni mazbatasında 
posta idaresinin her sene fazlala • 
şan varidatının sebeplerini izah et 

mekte, 1935 senesinde 5 milyon 
500.000 raddesinde olan bütçenin 
1939 .senesinde 12 milyon lirayı 

Dahiliyede tayin 
Ankara, 19 (Hususi) - Mahal. 

li idareler umum müdürlüğü şube 
müdür muavinliğine Kemal Baş· 

Görülen lüzum uzerine görülmeğe başlandı 
yeniden genişletil;yor . · İngiltere ile anlaşma üzerine olduğu anlaşıldı 
Bazı vergilerin cibayetinin lstan.. nu sabah Beşiktaş vapur iskel 

buı belediyesine devri u~~n~ ıstan Almanya ithalat taleplerini arhrdı onünde genç bir erkek cesedi b\l 
bul maliye teşkiUltında,1deği,ŞildiJc· lunmu~tur. Bumu ve gözleri o). 

kal, hukuk müşavirliği muhake _ 

mat müdür muavinliğine Ekrem 
Vardarh tayin edilmigtir. 

ler yapılıntj, bu m~y~ Qaşlıcp Tilrkiye - İngiltere siya.si anlaş- siparişlerini arttırmı§ur. Bu sebeb- muş, vücudu ve bilhassa kolları şı 
malİY!! ~ubeleri ~vJljt .. ~i~erek me _ masının ilct.ısadiyatımız ve dolayısL Ierden Türkiye - İngiltere siyasi nn miş bir halde bulunan ceset ~üpb 

l 1 l ı;- ı.. • h le ihracatımız Uzerinde çok mUsalt ı 1 ,,_. ' 1 k t t' mur ar aza tı mıştı. ıl's.a~at \Ş ay.atı aşmMı. yanız mı mem e e ıcare- görülerek morga kaldırılmıştır. 
. . .l tesirleri görUlrneğe ba§lanmıetır. tini d ğ'l d'- J k tl · TU gıttikçe genı~ley~n stanbulda ma - e 1 • ıçer mem e e enn r .nizde yinni giln kaldığı tesbit 

Anlaşma dolayısile gerek İngnte-
liye şubelerinin adedi gerek müke1. kiye ile olan ticari mUnasebctlcrini len cesedin üzerinde muntazam 

re ve ·Fransarun, gerekse Almanya- _ _,ı 
lefiedn kolaylml, g~rek tahsilfitta de takviye elml§tir. elbise ve boynunda kıravat vaıu 

:nm memleketimizden ham madde 
suhulet, gerilese şubelerin ihtiraca Bu vazlyett en müstahsilin. çok Ceketinin iç cebinde bir hü,riY 

talepleri artmaktadır. Almanya: ken 
ld\fi gelmesi .noktasından birçok L . i,stlfade edeceği muhakkaktır. Ya _ cüzdanı ve 97 liralık k~,;ıt 

ttisine lazmı olan ham mnadeleri cıı; 
baslıAı hu Hk günde o, ·yine ilk defa mahzurlar doğurduğu için İstanbul d · kmda İngiltere "c Fııınsadan alıcı çıkmıctır. 
1 

fenız a.5ırı mcmleket1crdcn almak )i • 

füış).ızı.:; ı .. 19 Ma)ıslır.,, 19 .Mll)ı _ o arak bu. l?ıiyiik lııı.rr:ımırnıza .Y4 - maliye . tcşkilfltmın genişletilmesine p~ruıipini bıraktığı için, y~rıı an"• beycUetinin gelmesi beklenmekte - Hü,iyct cüzdanından, kendisırı 
ikdam 

kardan lştir:"ık ediyor.,, dedikten son h · ··teı?aA·ı·r 1• mıntaka dlı b ı1ın bk scnçlik , c spor bayramı olu. ve ~ rın en mu " s ş - la.smalarla artacak olan ,tng'iliZ ve dir. Bütün piyasada mal toplıynn Beyoğlunda oturan Teolos a 
ı 'r:ı 19 mayıs 1919 da şafaklarııııızıla· l da . . d beş r b . . ~ ~ 1'4'-

Şll onun C'n c ıcmmiyelsiz tarafıdır. ki sanca~ın ':iönıtıiycceAine lnnn:ın aJ.iUl )l'.lll en ma ıye §U esı Fransız talepleri bir ncd ..cıclaı.lroW ı>azı ~sız;~ıve u1.ngi~"tUcoadtt!ı Rum tcrzı oldugu, 35 '}l"'!lı \na 
Bu Şl'nliklcr Türk z::rcrinln \"C inkı- lnlinqv'\"Crlert•hi:ı: 1ıcıt•ıtu:dı.'Fn'kor a_ ~~~u ~~nQp,1.,deltudar.h~ ~'-~-""'9Ui!l'l\l111ltntt:-vrn-ıı:.: -ncr~lUf1jiy€a.m1zaan nonn'af a- ıunaugu-anlaşıırnıŞtır. Aı es. ·r 
Intıınıh'f:n bü'-fik bnşlnng'ıç 1arihlni t"ı b · ·ıerıne M"lıv" Vek.nletınce • .ı.;ı mal"·- ta ·· k sıtu " ııuıı şöncbilcceğini bir gün bile ha- · !-'!'.~ ı "' "' •"" a ;ere ,Pütüp.. .iptidı\iı~adde üzeri&lelti~hşverişk!rd--e"biilunlfıi' RlffiselcMflY.'cr' 'u ınan wua gore, ço 
kutlamak için Uir ·csifcden . h\tşka tırınclnn rıknmıoynn, arkasında kos- karar 'ılerİlmiştir. , . • , • bir adam olan Teolos yirmi gün e 
hiçbir nııına ifodc edemez .• Dedikten · ' K ı d' I 1 d k Ö \e hüyQk günü etraflı bir şekilde an k?ca .bir ınil!el bıılund.uğunu, şu , ıtıı. Oğr~diğimize göre. bu beş §U • ,/~ o SUZ . 1 encı sa a a vel evinden çıkmış, bir daha g 

k.ıknda 18 mıly~n ~alliın. aş.kını p:ı~·- bed"n en mühimleri Karaköv, Ye. ' ' )) memı·s, yapılan ar-ıctırmalar 
lattıklnn sonra şu satırları yazı:ror: _ _ " • • ·"'"ll 

Dizim için on dokuz mayıs tak - luş1amhad~ğı .A.tat~ırkul n .Y'.rıknı sd~n? ~"- nicami, Kuledibi gibi en kalabalık ' • ' " 'Çlkrnıştır. 
• d rı· 1 . k 1 k \'C, cpımızın ırac esını en ı ıçıııe • d "hd l cakt 1 d n v 

11 t u ' . ~ · · · · · · , t · "·ol' 
·um e şcre ı ıır )apro. o mn tan sıEıdırıır:ık kurtuluş ınücndclesine n_ mıntakalar a ı as o una ır. veren e .. . og UŞ U h .. endısının bır cına)e ~ ~ı ... 
çok fu1Ja bir şey, hudutlarını Mln D rt d 1 ,_ bu h 1 ki rla me,,. ı · k k ba g ttıgı arı ııldıfünı Işnret ederek <liyor kh ı e er ar Jı. , azır ı a ~ ı · JJr azaya mı ·ur n ı 
id~n; eldemiy~<·ıii;;ıiz bgyil~ b.i~ ta_ "Bir gün lıile esnrct g(irrui_yen gul olacaktır. ı , . r • morg muayenesi \"e tahkikat ,,et 
rı_ l;:ş a~g:c~.:r· :un en ~rıd ut)~ Tü•k milleti: binlerce senelik istik- lstanbulda ''eni' maliye "<:.Ut5eleri- Mahkeme, ·sadakasını gerı almak isteyen cesinde anlaşılacaktır. 
sun u mu<> :ı ı' ıno ern 'e u re ı ·rr . J ı . şn tlnr 1 • • " d h kk d b d"I . h kk d d 
T_ürkh-~:>i. Y?ratan At~ı~rk bizim j - t:1~~1L~~~~~;iu~n y~pyenı r n nin :rurulmac:f'bilh!!S<k ~ükellen~: a am a ... '" a ~raat, 1 .encı a ın a a 
çın fanı bır. ı~snnın hlılıın v~c;ıflıır~n~ 19 ın·ıyıc; hu Jıarikulfıı.le füincsana için büyük kolaylık tel1lın1 edece.~ on gün amme hızmetlerınde çalıştırılma 
aşan cbl!dl bıT 'atan rcnızı lınlını . .. k • "l • ·b· t k"lAtt ...... kg n·" 

scbe. kalu.n_hır gu~ı. olm_:ı . ılı ıarıle gı 1 SOO eş. 1 a an sonra ÇO e l~ cezası verdi 
ulılı. Onun için geçen 19 mııy15 t:ı A. Atıılurl-.. furklyesının lııçbır ıum:ın mır.takal:.ır ıle meşgul olmaktan do 
tntfirkl!ıı aramızd:ı olm:ısiyle bugün .. 1-olmant"SJ arasında m ne' i inancı - uınıtanııyacn~ı bir. gt~nc ur. layı büyük müşkülatla karşılaşan 

.. B:ırrnmımız lıcpınıızc kutlu olsun ı l • d 1 t kla halde gene 
nıız bakımından hiç fark sürmüyo - • ve gece erı e ça ı~ ı rı 
ruz ve hl\l:i onun :ırıııınzdn yaratıcı ~ i~le:ini ikmal edemiyen maliye ı.tll~ 
bıışi) le, nle,• snçlarilc, nllın sözlcrile :hım L s, ı.oi.lcrl! u) ııı:ıy:ın lınre - mtırlarını biraz ferahlatacaktır .• 
tepeden tırnağa çelik bir irade fı~ • keller lı:ı~I.ılilı .)JtZlSında mihver dev -o-
kıran l'Ş iz şııhsi)clile )nşadığınn i- letlcriııın sözlı·ri)le harckellcrinln Ed• b 
Jıanı)uruz. birihirlne uy•nadığını l\tusolini Av - ırne me usu 

Tan rup:ıda h:ırhı icap ettirecek ciddi 

!!!!"!'!"! bil' selıep yoktur (lediğl hııille bu- Şeref o·· ıdu·· 
Bıırh:ın Feleğin. imzasını taşı) :ın sun tt:ıu::ıııın silüh altında normal-

h:ı~) ıızı 19 m:ı;psla spor bayramının den çok fozJn hir kuvvet lıuluııdur -
ilıtirn cttı~i l Uksek m:ınal.ırı izah dlli{u, Arnavulhığa bir hayli asker 
cclcrck "Bugiin on binlerce h:ılk ö - yığdığını ,.e lııııı}arıı benzer sulh ha· 
nünde y:ıpllan mu:ıyvcn jimnnstik 

\'Oliilc Iıic miinnsclıeli olnıayun lı:ıre
Jınrekcllcrinin kıymetini, tekniğin 

kellerde bultınd.ı~unu uzun uz.:ıdıra 
dar çerçc\csi içinde müt:ı)'ın etmek 

nnlallıklan sonra şoylc <liyor: 
bu E(Üzel \0 l' ınfınah genişleıne:r, i ilı:ıl;ı 
c<lcnıcme.-,. olur dedikten sonra vak. "Almanya ile hülyanın tatbik et -
tı}lc spor hareketlerini bir baldırı tikleri istil.'ı ~iyıısetinin neticesi ola
ı;ıpllklı.k tclab:ki eden ana bnlıa ye- rak husun Avrupa resmen .harp dev· 

Edirne mebusu Şeref Aykut, bir 
müdettenberi tedavi edilmekte ol. 
duğu Yakacık sanatoryomunda 
vefat etmi.§tir. Cenazesi bugün 
kaldırılacaktır. 

Merhum, Büyük Millet Mecli
sinin ilk mebusların.dandı, kıymet
li bir muharrirdi. İnkılabın ilk 

rioc sirrııemiş ise de nrtık sulh mnn. 
rine bugün ~mırlu bir ana lı:ıb:ııun zara~ını d~ tarıınıuen kaybchnlştir.,, günlerinden itibaren Atatürk ve 
knlı•ı ohlı.Hlınu sö) !emekte ve· her sc Inönünün safında çalı§mıştr. 
ne sclırin dnr ,.c.,nnkıifi sah:ılarından Yenisabah · · · · ·ıd· · · Ailesine taziyetlerımızı bı ırı. 
1ı:rinıle yapılmasına uğrnşıl::ın hu lfüsl') in Cahil \'altın "Satırlar a- . 
hrı\Tnmlnrın hakiki ehemmi) eti 'e d rız. 

ra'iın<la. adını ,·eı dılti bıışyıızısın a 
orayn lştirfık c(lebilecek gcpı:Jcl'in ·1 . • d ·ı llerinın lıugünkü A,·ru-
tom ndecıi ... ördükleriıniıin beş on ını ncr e\ c Kaçak ka"'aş bulundu 

· ı· ik ı"d b lli "hareke 'ıl:t v:ızivetinden ılll·ınnun olmadık • m 
mıs ı ·en e e u nznme - • .ı k ' ""zJ 1 lh ı t iik 
tin hal..lki Hndesini ilıntıı edebilecek l:ır~ : ol~ınua •

1 
so_ er c sul 

1 
~ cı _ -

•• 
11 

, 
1 

d lı Tötiıluı,,•ıcı hu Icrını .soylerııc crı nrasınc n ıır mu • 
'uksa e-~ı~ Jn y~ıı~· J u 1 .. '.; .. tiln nac;ebel olınnd ı~ını lıinncııolc.}'lı i~. 
ço ~ı-~:ı ": ve n~ı ı eznbıurc uı·11· lediltleri lıir şe) lı,1\undu{iıınu fakat 
genclıgın ıçtırokınc Ye b genç ı~ı .., "Ti 

• • • ' ....ı. t \ 1 1 h lk . hıı iı-l<'ılin nenen ibaret oldıı,,unu 
tnkdır ıçın g.ı.,,ımm ~s ını >~ • n J dünvıı<la kimsenin ,·e hatırı lıclkl kcn 
nın da ı.u nh.şr~ tcmennnerının ta •. ~1·1 ~inin de hilıııcdi~ini söyledikten 
h:ıkkul.unn manı olmaktıı bulundu - uı e 

• o;oıırıı ~öyle diyor: 
~unu knyde-~crek di)or ki: 

'l '·Mihver devlcllcı i i.stcdiklerı şc)-
Pek ) alan Mr !Atide, genelik b:ı) -

terin hak 'e mantık itibarile ınfidn -
ı·nnıı milvon).. n·a Türk azmihdeıı 

~ l raası kahil olmndıı:lını kendileri ele dokunmu!'; dan~ :p11n en astı 'c şan 1 
lınyraltının df(fJ!nl:mılığı mırtlu ,.e bili,·orlnr. l\loksnllarını nçığıı '\'Ursa. 
kutlu bir.,giı:ı ohcok ve 19 ma)'lS' I:ır kC'n•li milletleri içinde bile mü
tar'ihinin )f\! adı~ıııınıı. onun nt\ığı 7.nhcrct ı::brmi~·ercklcrdir. Binacna • 
inkıl"ıp umde \'~ uhniyctine ~arşı lr;>h müphem ,:;inlerle elkurı umumi. 
muhlc,cm bır S<.ıl •ılı!,; tezahürü ola- \l'lc:-irıi nlrl:ıtnıa)'U mecburdurlar. 
rıık vaşny <'nl,tn. 

TinJ ur: ınllll boyrnnıımız adlı lııış_ 
la ısı r.umhurl) rt im2asını taşı~or. 

O biıyuk ad:ımın Anndo!ıı)O Dlak 

\vnı znmond:ı aznıni derl'ceılc si -
ı:ılıl.ınıp knhilse ıo:-h lınzı fnrdalnr 
('lele etmek fikrindcc!irJer. Bıı vaıi· 
yelle: 

Di:ı:lere dDşen vaılfe de ihliy?t v~ 
b:ısirctti r. 

Evvelki gün limanımıza gelen 
Romanya bandıralı Transilvan -
ya vapuru yolcularından Madam 

Niyanırnın vaziyetinden ş:.iphe -
!enen gümrük muhafaza memur. 
ları eşyalarını ve üzerini araştır -
:ruşlar, 6 kilo ltaçak ipekli ve yün
lü kuma şelde etmişle11:lir. Niyana 
adliyeye teslim edilmiştir. 

Dün Sultanahmet birinci ceza !Fakat şahitlerin ifadesiyle Veyselin 
mahkemesi çok garip bir dilencilik dilencilik s:.ıçlı tahakkuk ettiği için 

davasını. neticelendinniştir. mahkeme !<endisinin boğazı toklu
Oğrendiğimize göre, davaya se - ğuna on ti3n amme hizmetlerinde 

hep olan hadise şudur: . çalıştm!masma karar vermiştir. 
Tüccardan İsmail adında bir zat 

bundan birkaç gün eweı Sirkeciden Bir şikayeti hakh gördük 
geçerken, gözlerinde siyah gözlük -
!er bulunan zavallı bir dilenci gör-

müştür. Dilencinin vaziyeti tücca

rın hamiyetini tahrik etmiş ve on 
kuruş ~adaka Yermiştir. Fakat bir 
iki adım attıktan sonra Veysel adlı 

bQ dllenciyi arkasından tetkik et"' 
miş ve onun sapa sağlam bir adam 
olduğunu, ko!unu da vücuduna bağ 
lamış · b~lunduğunu farketmiştir. 
Bunun üzerine hemen geriye döne
rek verdi~i sac!akanıh iadesini işte
mitşir. Fakat dilenci Veysel eline 
geçi.rchği sadakayı vermeyince ara

larında ha~la~·an ağız kavgası bir 
müddet sonra dövüşe inkılap etmiş 

tir. • 
'tşe polis mudahale'ile·her ikisini 

de mahkemeye ·sevketmiştir. Biri -

birlerini clövm~kten suçlu o!arak 
mahkemeye veri-len tüccarla dilenci 

karşılıklı darp da.valarından vaz -
geçtikleri için beraet etmişlerdir. 

ii@a=ııtcl7il amca 
noırD rad'1'0SlY1 

Dün matbaamıza Türkkuşu üye

lerinden birkaç genç müracaat ede
rek, Kadıköy stadında hazırlanan 
19 Mayıs Gençlik ve Spor bayra -

mma bizzat iştirakleri mukarrer bu. 
lunduğu halde ana ve babalarından 
herhangi birini bu idman şenliğinde 

bulundurmak imkanlarına sahip kı

lınmadıklanndan, on bin adet mat
bu bulunan davetiyelerden kendile

rine birer tane dahi verilmediğinden 

şikayet ettiler. 

Bu seneki şenliklerin evvelki se.. 
neler gibi iki ayrı stadda yapılma.. 
dığı iÇin istiap haddinin bit., 

ta?i daha fazla davetliye müsait bu. 

luıunamasmdan tahaddüs ettiği 
anlaşılan bu vaziyet kendilerine 
izah olunmuşsa da gençler. iştirak 
edenlere tercihan birer davetiye \'e

rilme. i taamülünün bozulmasına 
sebep olmadığını ye hariçten iştirak 

edeceklerden tasarruf temin edilme· 
sinin daha muvafık bulunduğunu 

söylemişlerdir. Haklıdırlar. 

A RZ niih\'Cri üzerinde " 
kilometre rıUn.tle dÖO-

dü. 
ıı: ' 

H A \' A lnı.an Uzerlne ıssoo 
mllyon kilo bir ta~ 

yapıyor. 

* 
B tR d&klkada evıerdf't 

fabrikalarda, nakil , .. , 

sıtalannda elde edilen ha~re' 
hM'a tabaka"mın hararetiol 
bir derecenin 14 de biri ~ 
yükseltebilir. 

* 
A MERlKADA ağır \ 'tf" 

banr 16 cerrahi aJllelL 
yatı yaıııldr. 

* 
1. NGİLTERE harb t•rı 

yareler! , .e harb mUdS

faa tertibatı için ~1nnl eekfS 
bin fra.nk. sa.detti. 

I• NGUJZ de,·let ndYo§lS 
9 mllyon radyo mald1101 

sinden 18 bin ı~ 
vergi aldı. 

* 
Y ER altı ~imendlferl ol•~ 

şehirlerin bazı k:ısıııt 
larmda toprak bu trentcrlll 

ç.okluğtından titrer. Siz bu ~'· 
tırları okurken buralar<la toP' 

rak 200 defa tltr::!ml~tlr. 
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kara 
Radyosunda 

TUrkiyeye ve ecnebi 
mem:ekatlırı hitap eden 

neşriyat ayrllacak 
Ankara raJyosu kunllu~undan iti 

haren memlekete ve dünyaya lle!rİ
yatını "Türkiye radyo difiıyon pos
taları,, birlqik ismi altıhda ve "Tür 
kiye ye Ankara radyoları,, namlari
le iki ayrı dalga üzıerinden yapmak. 
tadır. 1639 metre üzerinden yapılan 
~iyat 120 kilovatla ve bernelmi
ler remizlerle T. A. Q. ve T. A. P 
istasyonları da 20 kilo\"aUa çalı, -
maktadır. Fakat gerek memleket 
dışı için olan kısa dalga, ıereksc 
memleket içi için uıun dalga netri· 
yatı tamamen a)'nJ esas üzerinden 
yapılmakta yani harice kaflı ayrı 
bir neşriyat servisi şekli tatbik edil· 
memektedir. 

Ankara radyo~ile Türkiye radyo. 
su neşriyatının ytkdiğerindtn aynl
ması ve kısa dalga 'İstasyonu için 
a)·n neşriyat yapılması üzerinde 
tetkikat yapılmaktadır. Bu eekilde 
kısa dalga Ankara radyosu bütün 
dünya)'a hitap edecek ~ilde ~ • 
riyatta bulunacak ve Türkiye rad· , 
yosu da memleket neşriyatını ya!Xl- • 
caktır. Bu iki istasyonun ne~riyau 
icap e~tikçe \'c lüıum görüldükçe\ 
birl~tirilecektir. 

Bu şekilde yeni mali ~neden 5<>n

ra tatbikı i,in tetkiklere devam olun 
maktadır. 

Bir Fransız gızıtıciıi 
$thrimizdı 

Pariı Soir ıuetni mubarrir. 
Jeri:ıden Filip Bartt bu Nbüıki 
ıempion ekapresiyle tehrimiz• ıet 
nıittlr. • 

Filip Bıres, mtfhur Fraa.z mu 
harrirlerinden 'Moriı Baretbt oi-
ludı,r. ı • 

Pıriı Soir muharriri, buradan 
dotı"vca ~akara,a ıiderek: Türki
ye hakkındı tetkikler yapmak ü.. 
ı:ere on bet ıün. kaklar k.,tacajı, 
kendiainin Türkiyeye kup bii· 
yü'k bir ıempatiıi olduiunu »,I.· 
mi!tir. .a · . ..r••" 

J\·~~-

- 0" Ttıft boftlltt"" ..,.,... 

Siu ... ,, ·"""-- )'ıl,,."'1• ,,,. 
St,,;l, I lHIO# ıtıl,,. 11'-Jffipi•JNtll 

k•ln .. lat>lm• bit'tr bttn •Y•t._ 

'"· 
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TQrk - lnglllz anla•m••• lngiliz - Sovyet müzakereleri «Atılay » denize indirlldl 1 

Boğazlar Llrd. Halifaks'm Moskovaya <•.,t•rafi l;wjd•) mir• \1Jrdu. .,.. 

k l • Saat 12 de ~~hyıa.k mera::.mıı Su sırada bando ma11 ,.aın :t mu ave esine gl'dec'enı• tekzı'p olunuyor ~yretmt~ için hl\'Uılann ci'·arı Ablay, inşa edildiği k111kU1'}., 11 bınltrce ınsanla dolmuştu. ,.a§ yaraş Halicin sularına d 

h lif d "' ·la. Saat 11,,5 de ba~ta ordu müfet. ka~mağa ba~ladı. . ıe. m U a l egl lr LoJıdra, 11 ( A..A.) - lnıi· liure Lord Hallfax'ın blızat ti~i Orıeneeral Fahrettin Alta~'. Va- Binlerce halk umumi bir lf!\'~ e 
lfı · lloı •Uq.kerelerl iakktn· Motk<nı11. litm•i• karar Ter· Jj ve·Belediye Reisi Lutfi Kırdar l'ürk tezgahlarında Türk . i~~, 
da Jteu.t~r •lUllllfft etr•ııdiğl· dili ıi1eıl Parla ınıh.fillerlnde ol ıu 

Londra, l8 (A. A.) - AYam le&- eevap vererek Almaıda"" vakti,. ve aevcesi mık üzere, İstanbul eliyle yapılan bir ilk detıiJI .,. 
Jt.t rtSr~. huıu~ 8aT1et bU1tl'k •l· ~öylenmtktedlr. Bu hıbtrlt K l't., 

marumda bir wal• cevah nren le Tiirk topralduma •Ünllusrn um.andanı KorıeneraJ Halis, mimizi ıamamcn suya ininctı 
Bapeki1 Çemberl&)'Jl, fU beyanatta Bo1- ~i•i · ıfaJı•i il• lagtllz hUk(U•t· Fraaaanın Moı'kon sefirinin Harp Akademi . le ndaru n- d Ik 1 d 

6 azlan ••"ki Tirk impuater· tinin ılraat .aUJ4nıi. Van Sit- yakında ParJstea hareket etme· sı uma ...,..e- ar 3 ·ı~ a ı. · ti)~ 
bul~qtur: tuğunu müdafaa ~ airaiı oldu· nerıl Fuat, donanma kumandanı Ha\.-uzdaki merasim bit ..• :v. 

.. _ 12 m&'"• Tll..J- - t-..-.ı:.. ~- - di tard aratında ~P11Ml kQSl'llflJ\&• tl fçin Hfiriıı Bonnet ile TUltU· -rr---ı s::a....:: Ok d tl'l D 1 .... .-tf\l'' 
.1- '"' - 4.116 ..... _,. ıuııu yuıyor •e yoc ki: ........ "A-aı wuu an '"' ıev • sonra, ave ı er cerapa a- r ·za: 

l&ruyonu, boiuJann Türkiye ta - ''Şimdi bu aynı Türk ...ıuc- tan .o•ra ~et nıahaftll nıt· bulan mUlU:ıtından ıonra Te· c.fti, daha but kumandanlar, da • \'e orada hazırlanan büfede 1 

ra.fmdu mUdafauı hakkındaki .Mon · b A YtU fek 'M4blft ılSrınıkte4lr. rilen tarar ar1.11ııda bir mUnt· tlil · bufund ~ t 'bü -ı.ı: 'kr -.:ı:ıd·ı 
tt u aynı lmn dottundu lııir. ftıı•ll'ı -·""t.,ll ••• n '"ıd•r ,.,. t 1 \'e enn Ua\,J n ne gıtıw. ı · am ecu ı er. ~ 

trö ınukavelenameeinin ahklmmı dtnbire korkmak lüumuaa nil - ~ -•? '' -. .. Huıe 1örU mtktedlr. 1'ranaa H· ler ç 1 00 f 'r' 
dejiftirme-meiktedir. Zira btı JDuka.. oluyor. Bu doıt Alınan n~ Sufi· eed&ift d•ttltlir "l't 11>ttukerele• ftrl 'MoatoT& ile Londra ıraıuı· Saat tam on ikic:it bando istikli.l a J nan 4 1 
~e lnril~tt \'t" Türlti~eden ytyi ilhak ttderek •ensinleıen dett re bJr ou 't,ulıU\•~ n""ıt edil· da bir aalafma zemini b&ıırlı· m.ar~ır çaldı ve Krup fabrikaları Bı'rkaç saat sonra b8' 
Qaıka diğer nıemlekeUerirı de ~ti- ne de bıııün Fimü. .,, Irakta 8'.a· ~t't~ed!t. mık itin Moıkovay& ıidıctk· müdürü bir nutukla meru.imi ı,tı. dU 
ra.k ettikleri bir mukavelesı.amedir. lunan 00.t deiildir. Xua, ut!Mllltf Lel\•ra. u ( .... ..l.) - RHnaea tJr. Bunu Amiral Şükrü Okanın. bir lira eksiğite bulun "' 

İngiliz - Tlirlc öekllraayonunun harpten ıonrı yorıun bir •azirct- blltlirJltU~u ~r• t.cml JhlHu Tekzip nu~ıı takip etti ve son olanık Or· Bu sabah ~hrimirde Ank~ 
~. Akderm mmtak1ıtmda bir te bulunan Türkiy&ftift iiaeriee cuını ri"U ıut t da Cnnr•~ Pari!, 19 (A.A.) - Sallhiy~ttır du Mufettiti General Fahrettin bir de!in~ mu~Jlit Cem~l 'f _A 
lw-be ınllrıce.1' olacak bir tecavüz hl kOtnfUtunu uldınuya t.,.tic tt· Y• ıitmet hu' Ltt!\dl'adıuı ay. mthıfil Londradın alman malfımı kıç sm ıöyli)aetek: dükldru.nda 400 lira kaybôJm~ 
diııM.ei ta.kdirinde diğ~r Akden~ mi• olan da o .deı~ildir. rılacalrtır. ~ atfen fngiltere hiilc<inıetinin Bunun Burhan a<ilı bir itÇI •' 
.;J__.,..,~, • t....L..:l:JW imkl ~ 1 ıl p 1 ' · - Arkadaşlar, dedi. Bu ıqr· dü - r• 
'lllCTioııuçnıe ıt UD"l.!fi• nmı lıL MMiem ki Türk ıur"ro, T.ıo...ı... ~or ar H Mat l da vuıl Lord Ha.lifın:·m Mesiu'>\'2Wl ıh-a - ftndan .. .,1mdr~ı anJHdmıstır~· 
pun.üta d ~ .. _.. • ğümüz harp t~eli ise de, bugün sul· lıA' ~ ~ • 

eğildir • ., ııUIJetini Parltin 8ir maa.floin4t &lacaktır. lfu"1,ll•YJ\. ıueı~ rttini ala derpi~ etmemi~ oidutu .. :ı.·· ·d · t. b. 
1 

ranrn 395 lirası bir guete ,, 
B_, &J.... h l .,u ı ame ettırtce4 ır a ettt-n ba~· ... 

1UfW mawua Ye an •tma cebd bir ıulla mwtdttiyl• tMlil yiıı Jl. •oallet•nt" miutiri ola· nu beyan tfmelctedir. ne sarılm"'- bir halde Burhl11~,,... · 
a.- ~ ka bir ae;- deiild.ir. Bu lftıiyt a<1 ·:v 
,;;vı.y&, lo (A.A. > - Hueu.t etmek l.tiyaaleri affetmeeini bil· eaktır. y k k k ld d \·ı·nde b;,. -ba boru.,unda :--A 
ı:babirim · U S8 8 ırım a koyan Büyük Atatürk namma bir ~ """ ,, JIY, m. · iz bildiriyor: mittir, irendieini Aıeyccan. inadl 1~ord HaJifu: aynı aıoun ••· ısani~·e bq etelim,,. rak sahibine ••eri!mi~tir. Bllf~~ ..ı.ı 
Buigar matbuatı Türk - in • lnriliz ıiıteminin lçifte at• .. ri•· at ıt.U d~ rnnııı dtltı•ı1cı· b• • çaldığı paranm ~ lirasını 6tf" 

,nıs anl•flX!Umm f:henı.miyeti lırın da 111lanhimı anlwtrta JlU1lU rötUr•n ıym trenlt Cenn· ır cınayet ~~k~ ~ijyük. ölünün hatzı:asrnı sarfettiği me~·dana çıkrn~tır· ,/ 
mahsuauı <>lduğunu ve Sovyet • ceçikmiyece(i üt'ftit olunabilir. r~3·e m\tt-.necillen .hıreht edt· taııı ısın bır ıanıye ba~ınt tğdı . ~ 
lenn. '\.... a.nlA.,..,ayı •--·ı·p ~·m.a B . . ,.. .. i:tir. · ·Dün alıcaam Karalrövde YülıHlc ı B d B S"k .. O Ş f · en·l x 11-..., uu _.... .._T ~ ç. u •&tfll\ın helıaplıl'lftda · Türki· .... k&ld S:- d ' . .. .• un ın ~ra. ayan "u ru • ere 1ne Y en mu ..,.•• 
ai de Sovyet - lnriliz anlqıma- ye BaHcınlınn fnıiln Jcontralii al- İl\l'Ht,r~ harlciyl MHreti d ıtım c~~ar~ .\ ttvıı yıuun· l kan, tribünün öntiı'ıe gelerek; döYlildü ~ 
amm intaç edileceğine deltlet et. tma rı'nnesint bir 1'ırek~ nokta11 M.tri.ed .A.n·tıp& J)tpartmanı en cenç l'r IHl ııın acıı: yara. , " ... tıl - T- ı. mill . Dun B.loilun<la bir ı -.,,. 
+~.ııo; • ı... ..... 1 .. - Balk ' laıurı.ati)•lt ntticelenen bir cinayet - ·' a,!I • saıu ur~ ıtı na- ·b fllT. we•nı ve ~ ~ua.nm . an - oıa--ı...ır. müdtirtt .B. WUU.m Stranı, 'Lord ı b '. ük. ·'f k 1 ıeretine mtlsa.mere tertı_ ... ıı ıİ 
1arda n • ı...--.%- ~' iflenmittir. .mma. uy · n:u"·~ a ·~·tt tr, mu • CP'"" 
~:me.m;.lk::=;:u:ru ~ Filhekika lnıilt~ timllcif h•i· Haltfu'& rafakat tdteekttr. Vak'a yrriısde yaptı(1mıı tth· l zafftnyetltr dikmm.,, :::ı~~~m~, 

.a..: 1_... '- • • • liı ·~ya anhltmatr it. Bılkarı ParJı, ıa {.A • ..l.) - MUletler lrik t ·· al kı it 1 o· - 1- • • ba •·-&n ~ mamen ~r..,...1nne.K ıçm bır te • Oe.mlyıUaill ıtlHık toplantı • • ı ıon, 11.r anan s, oya ıycrn ıemının f ı.a.ı"' a Cemll, Nu.ri~i d6if~en . 
,.'bbli.tle geçmMine imkAn vereoe.. -~ntantmm bir H11t1 olu~ çikolta fabrilcuı itçilerinıden 19 konmuş olan prnpanya fi~i p· mJft 
lfni yumak&dll'. üJttine w cıenupta lnritiJ • Tirlri- auda.t Potft!l\kln buhuımıyacatı yqında Evıeniya Haleplidir. · ır. ~ 

Amerikan matbuatı Y~ anl~ Balkan A~ lo!a . acma - &>,-yet ı:aatbater~ ~eodiıini •uran adam Anıcio ralcılrmıtır. 1 ka~nouJtır. . .A 
memnun dile!- HMl üaerinde ~iltck bahırı Jel'iaı J;rf · bir "kilde bttirınh Stdanidi adlr 46 yatında bir rum Kıam ~lm, Anı_clon.un miite· Ç.alım EY&eniyıya yctif"i 
v~ mütadlr. Bu nelitri jibtt «len ri f•J•sfi d • çalııeıdır. Ancelo, ıenç kıtı üç madt t&lnp ve tdadıtlerınıdtn kuı- tıbanc:.aımı urtını daya!ll'~ 

ı:: nmnm' :~· :~.-;,, ~: het,,Tfidüyenift Dtf ldllftllll •l'Jn&• 11 " e ısya n Mfte enet 'tarab,.d& kOtDJUfU ol· tulntak için aleyhine dna 'SmlJ- !~i Jcurıun &tmlf, ICftÇ kı.r fl 
dan mıtJ Balkan Antantnun d"1r kt maundan iıtifadt ederek t.atımuı, Lr. .. . ıçınde yere yuva:ıanmıttır . .,,J 

V&fiqton Post l'&Mhwinde GI- ÜÇ uasile isti99rede bulunmutnY · · Çf 1 dtliuline itık olımıftur. , D11n akpın 1&at '1tuia lWcenı· tun -1rtındın ıı.rerek ka;~ 
b.n bir Jnakaled~ Tilrll"-·enm · .. lll lnsi1tttari1t ,kallul .... ~· ( • .,,.,_,. l ~•) Çaiııcr, kemaniyJe, bu lriıın !ti., ı~si. arkdlflarından_ Mırib kemiklerini lcıımen par~~ 

•z dır H ı1...~ı.· B-~a.... ... -.......__ . -. . •\L.'- ı ı -·- --·--·nr ~ı• ~ ... ta.. ... A-~-"' •. o• •• .... _ ...... .,.._ --·~mua t'• ceph~ ilt.lıaklllm pek bUyült o. • a ..,,.,., .... n """' ....... _.. ,. ~~·r,,.._tt ···- ~-n .... ," o;;~ ..... ~n ..• - ... • • • • • • • kıJf 
lan elıemmJyethıden ve bunun Jt~ kinci ~i mucibinct Türkiyt 1lf r•l..U ~mm. 41.rmadafmık tt- rıımq, fakat b\itiin ııyretleri bo· h~tlerını_ ~ala~daiı ıvukıtma bil- Rontg_e~n muıyenuındc ıı ti 

ı...:..a.ı ı..:- ·~· -~- bül 1 - _-.ı...ı.ıı .ı ~ı....1:. _ u ıitmi•tir dı!'mık ıçuı pderkm i11k çılrm nun eııtre upl&ıunlı oıaul ~ 
yuım *hbur malı.&unıııu bii~-ük •NJ e lJJI b,1111~ Uftfftay ~ JIUt, -~··~· ~· a ,,,..,., ,, .,- :r • . . • • • ..ttl 

ı.....u....ı. • ...ıı-1..-:; T- k f ·1· ·...:.c..'- _,__ . ._~H .... . _ıı.1 r Xencüıin.e "·üı: verihnemeaine ılt. ~arıılqıımftır. bit e.<lılmiıtır. Yuıb bay.-- .... ~ 
~ t•llfl ettJiinAen ,~ Lıcl- uw~, ı,.uı-u ur - ntt ıı hm••• J--•· ....... ........ ı .,._,.~ a"" .1 h ,.;ıı S J . h ,, ia• P' 
Us • Tüıt. Waflll.Ul .uıı için pyet bütün Ba~an memlacetlerini'n IMll ~ yeır.;,te .,.. • MYU rapıen E•ıeniyının pefini bl't'ak· Gens lru, Aaıelo,a ıon bir ih· awe en orJ ııtananet ~ 
~ bir lırıll -riicud'" .~&...aa.;..- futlerini allklıdar eder. rer.ırtıe ~- lta~ta'f"I ~ijktt• lftAllUt. mütemadiyen israrla takip t&Na bulunarak: "-- Benimle ui· dmlmıı, Anıclo kaçarken '11 

~,,...u, . · ·ı - ı.. . ı. · d" ı.... , ler tarıfmdan yakalanmıtttr• , kn bab!ıedilmektedir. Tür.kin lnrilt~ ile yaJ9ftit an.. ._,. MQJ'l at_. ~lllriir. etmlf, ıı etuıt ı;ıtatyUrırb ıı ı•a. raıma.uın utanmıyor m\mlft .• ,, . ~-. _1,t 
- · · · ' .._u. ..._.. w -~ •- "I t cına talip olmu•tur. Fakat knm di•t ... ı.-,.tır. eınaımcla 0 cıvar çok~.-' 
- ' latma ıl~ :Bıtkanludaft '~ 86l&\'l • ........ ·-· --~ t'a. • :ı , 'Y ... ..,...... d .ıo.. d ba.nc& l . ttll1 .... 

Bir. & '-~- _ • .......__ •ı ... A..,....·-•ın 1..'·ı-t t..~..&: t....:_ G'lur ~ ..... Ttoli kiti YIN. • bebHr Nilro, yaılın araaı.nda sok Bu .özlerden ıödui tiÖfttn. "•1 ~·h ... n an ta llaeı en ... -:.J 
,....... •-.. --.... di~'~n·ıl ".hr .... a~ ... _ _: ::.u:7~u-., 

11
". ı·--. fark olduinHlu Yt devamlı bir ;•i :r ~r Ee~cı.n veb te fbahuyııı,~ - -'- -•••ı .. > ....... ~ '-9ın ;- ... ~,. ·-·· -s ııcı, lnon. üıtünt ıblsnak iJtemif. ur"' 

.-.~r ·ı- .. . . . .. · . Dü1S6 fttinty;,ler ana~a va bulunmachpnı ileri ıürerek çal•r tır. •ce.nıya u aa 
Bertin, 11. (A.A.)' _ D. N. B. t~ Turkıy~nın kendı kendıımw ıh· .. · : · . ~ . _.ad . . Jırastttm1 ıörerek arkaımdarı ~on kendine ıeı-t., udece : ~ 

· da .. JDtle1 . .. ki ?'aluıu ı.tı~r ~lll ~ol.; cmıa ııte5.nı rıı:u etını9ttr. 1 i ba 1 t --:s J .... lf' 1j::ıı:ilılriycıe: !! ettiji eıun etaU-. Tıar • :ı.~. •-ı........ : A' , u . .....ı: ,.;,_ t u.: tü ı·· .. .d. . k '"'a a ! anut rt. - Ben biliyorum, ö~e·-~ 
B ~ . - rcrıı.; t ''t1iiJlül- k --.u ~· -a-~r. vn " • .-r r u wm ını ~yen bP ...... 

et eır ,1;1Örleft Zeituııc ıatt· )-enJn iölte ıa1 ttantt 114 ~- jlis _,. .....,-u da ya,.lan _ Aııcelo talrip ve ic'açlannı dt· Yü'ksekkaldırıma ıelince, elin- Ama babem onun yakaaııu .~ti 
teli '*'B..lbn,Juta kati JD\inwbet,. ,a.~dı, Balkan Antanh ı..Janrun, tm' • a· d~ki bir teker kutu•urıu ~sarık :mu. intikamımı alır!... dJ~ 
b~ .. ,,,~ ... ""'-... bid B lk • :ı..ılli • • 1...:: ~9'br· vam e ıı r. """., ~ ~ 1udıif bit makale· l)'ett~ ı ın ittuu ıçın uu • . . .. . . içinde aakladıiı brOVl\iftC taban· mittir. Tekrar bayılan k.ıJ~_ırl 
de Tiirki1eniıa Mricl IİJ .. etindeki yük ümitwr ncmif olan . bu ıntan- Saat U • ımı.m t~~ ettl'l.. . N~~yet altı ay n-Hl ETcernyı cuını çıkarmıı. n atvdiiiftin ü. tınlmuı isin uir111eyor. _'!;· 
rleğitikJiiin ftetiCc1erini tetkik et- tın tcMb< l"MJ\ft.1tl« YllJüntkft ~· • . . . aılttt, çals~~m Mrkmtrlıiındu .ıcrme çuirerek tetiiini çekmittir. ıimdilik hayatı tehlikede ı~ 
m~kt~dir: mah,'Olma!lmı mani olMak j~n 96- Xı~~ett:"\ '\ ahOcti IUftaUelinin lnn'tubnak ~ın Tarabyadan ıyrı. Fakat eH t'itrediiiftden ilk kurıun yor. E•ceniya fabrikada ~...I 

Bu ıu•,, lıuı,T•k ıuetelui. tün Balic.an meMlttİPIİ kati e111ak merk~ c:icWf ~ta~~· 1"1'•k Bey.otlunı t~mmrılırd~. bGp ıitnüıtir. Bu ııracı., Marika; lıiJ ve ciddiyetiyle çolr •""" 
nın ve rkalimft lıirdenbire Alman· tetkik etmek mteburivetiMt kılı • l"litis !-0 • ~~l\ t: ~. bu ttrada çıkolıtı fıbnlra· •·- Poliı ! Poliı !.,, diyı baizrarak bi t"itçidir. _A 
yaya hr:p airltukleri n91Tiyata caklann2 Mıph. ·yokttlr.,. ~J" maıu. 91~ 1Ctr\ ~n. una cirmitt~r- .. . .. .. - .. . ı•İİİİİİİİİİİİiiİİİİİİiiiİİİİİİİİİiİiiiiiİİİİiİİiiİİİİİiiİiiİİİİİİİİİİİİİİİİ~İİll~I 

ktıdiat "\'6cuda '1"ö • e.t llilcbdri"3f· Ancılo. lflnt Jiicunu büsbütün 

Bütün Tu"rkı·ye bugu"n 19 ti1ldt kDn••· bın'8t. burad• da •ıeı rth•t•u Çılgın ttir aıktan ilbınunı ....... . 
Hı;ia G'Ç ... ~ Yahudi Mahal etJMktt!\ çckiftmemiftir. Yılmaz bir cesaretten 111avzuunu . ' _. 

1~ fM .. •!iı Dk Arttt tam.ti Vıj'ıdJıt iki ıiil\ tnel lnsm pt G•rufmtlftl0 $ b ı'r kahramanltktan ateıini ılıtl 

M k ti 1 
41tmi~r . ..lir Vöuii. k.-,U ~ •..e düt~· Yiiktc'kkaldtTJll'llU u 

ayısı u u ıyar \~ 9ir pna;. Jllll'H!N yanlmnıJtır. Yurcı ıokıpdaki evine lradu Seıaain 81 ~UJük denizcilik filmi =:::::::========- ,.,ntden 1itmi1. ntmme ieteii· TORKÇE SöZLO 
. .... Ba,,tarah 1 incide •mda.a YerJİI tahe.ya air9ifler, bay· ~· Mlpt. V4t maa.ı~,.ıar ııi teluarlamıı ve: "Sözümü elinle- ""en , .. a 1 t 1 - D - 1 

:lJlıl nmanda reaçlik vt a~r P&k meruimi ~-· .... ..... .,,.~. 'ld3Pia. millt ._..,.c, ..-..a ıeni yaşatmam? . ., diye .,a· 1.# ..,. 
~ olan bu ıünde Anb.ta .kid• pttrilcm l'"1nirıi ~r • ,. • ._,t 'tlhsuleri Jl6yl~ti1-. ~· d 
miıkteph'leri, •por klüpleri Cale. da-. ~rillizdtki .. ,...;. Bua11n üur:inc ıabıtaya · mira· Bugu··n LA·- LE Sı'nemasın 
:rinde muaika bulundutu halde bü. İ•tiklll .8Uf1 Vfl haYJ'llk lıılli..a- ....... ~ •&rıMill lML Cilt e6t11NJ, eorruya çekil• sat· 
yük IDikyaata bir ıeçit resmi yap· ııl miH .. lrauif Vtill1i .._ MılJf. 1'•~ ~aa ,..pi)q pcı: "Bttt adıra ldeiil. bir taYUk Anıca; Rakli Mi._, Walt .Dieney ve Metro Jv.-ı 
mak .içia toplanmıılar n i~Jeriıı- Aii y~ ta.tal .... Jlltt:ll ' ftrW.. ...._. •••ı•• bqiach. kh&f' Oile öldikeatML ince Nhhı bir ı~==::;~;::====::;:::;::;:;:::;;::;;:::;:::;:;:;=:==--~ 
den ayrılın bet kı:ı n bet erlıcelıc. l'• tçm ~ it4dJI nUnl •Bldt ...._ 1~ ,.,..t; "'1 lrir ~t Mll'ıt:Jıılrım. Hem kemancı. •- iu 
ten mürekkep bir heyet, etnoıraf n bunu !tir u laltbeftin lluetl tA- .tbaa ~t. it n111"'""~· demit. iiıtün4e ıi· 

ya miuaine riderek Ebedi $d t q, •imifıtir: ..4ltlıl'it .... idlb& .. wı;ısaitt- • balutHrta.diimaan .~it br .Wlllllll!!llll!l•l!~•.ı~-~~""~"""~~~:. 
Atatlirkün. muvukat kabirlerine BIHl"°8 ~~ la.b.aQa l'~ er- .u.kli!'e ii~--or. P:OJİI ~afi 
bir çelenk koymuılardır. kek taf.tN ll&larU Mr•ttvı..-. •w:~ .,,,, ıa 11tP-•• llilt 

Sut S,30 da, okul talebeei Yt Jınmıand-da MMtl ~ .Ue "-iff!'ia.M1. 
ıporcW&r lamanpuarmd-.ı hare Y&fJlllilU, ltualan lm taltriııeier te. .... t ..... n v.e ~ t&JeM &. 

ket etmifler, Çocuk .arayı, Ana. aiJı .-tlliltir. ...... _.,. tı • ~. IJlıl'u 
fa.rtalar eaddeti 1olu ile :Ulm mey ~en ~•reketleri 1qt 11.IO t eout. ~ann Va.>i >tt ı.taıibul 

, danm& ıeJmdller 'H .Zaf~r mutlU radar .-.a.-ı ~r. ...t a 41 J[omutani! ~ lıf~ tarafa
da alqta iaüadeki çelenk ı.oam kıckr t.Ö,.,U! f~la .. .., ... l l ,lft Qll1l teft.it ~ JlU!ruW.I 

rak latalar~ MıAm•• ..... "ka~r ylll.U eıkul...,.. -.ıor ,ıı.. .......... 
Btiyük Jlillet Jledia la~.&.\ tmlf'ri ~\•"*"°· ~ ~ Ata.«l$ iiıl*ılia• 
kCSprü ,oN ile -~ sitftlİI. Buırad& yap1ı.. tlınB ~ öt ~~ -.u.ıcnı .,. ilrttklfl mmr 
lerdir • )'lll"dUll ~ ~,.,_. · ~· • lıe '9t1#e-~. 

Saat .. -- alay ...... Cum. ·~ ilbn •·Mr .... ..... • 5 ...... 'Vf.\i. tt.1.7~ 
h~ıı.lı#ı ~ ı>l4uiu hM4f' llft&DUllU ~ •I' S .. .-ıri - tir .,... ... W ~ D 'Tt 

~ feNf ~ alt.de.ki }8tU lu-'-..., ..,. ..,w.... • sular .,.,l!!•·Tn °'" ..... 
bplks ch'er* plrlt:ta ..g tanıbu 9''e.ıc~~r ~~e:ıııt' . ty:;dl w ~r ~Httl. Nu· 
~ tıwllf triblatl 51t1M1 "1 lkde ter~ .-.ı • ı ·c il· tiMlfrJ Nft ~~" b . "'" 
ıemUni ,,apt*tu 9GllJ'9, ~ .. AlliMll ....... ft ~ ~- -~~ ... ~ Wdr 
~ edtteık b.Ie dtreltteri arU.. :ar eıpor :,,urdlan futbol "' a.ttttimı. etti 
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iiiı-u:~ Yllm. 1 

-~ge'de imar çalışmaları 
"'Kernalpaşanın en şirin Hattl!J· meSeıesi 
~ :e~~~!Yo~~i~i fıe k~l~ı~~r~diren Fransa·· ·-ile __ . -~ ;prensip 

. Paraaarsa yem ve modern eserlerle süsleniyor •• • d "' ı ld 
:.::iy~~·~::~n; K~:.~~;ı~f en~~;~~k~~t7ya~~~ian~:::~: uzerın~. ~· a·n a·şı ı 
it~ .;aaaı ... Çamlarla şüslenen belediye dairesinden ovaya kadar 
~! \te dtı r da~ın eteğine yaslan • iki kilometrelik yolun yapılmalı, 
•ıtıc aıar~ ın~nbit bir ovayı sine- mezbaha, cumhuriyet meydanın~ SDr l':'_gnunz gazetesine g~re\ ı~--- ~ J . . J 
ları. Clzj 1atıf havası. leziz su . bir lonca. sebze ve kasaplar için ı Hitler Fransa r~~~•I. ~ _ r r._ ... 0Jtıa~ ınanzaraları ile ruhları hir hal asri ve modern bir otel Z!alledı·tecek bı·r ~· ~ 
~~t, kayıazdır. 'kŞeftali, vişne, ar. yaptırılması önümüzdeki seneler hudutlarında u j tÇEBDE 

4ill \te • crı , ha.deminin bol · programına konmuştur. : 
~arsa, kan'.!••etiyle §Öhret bulan Belediyenin doktor ve ebesi de Strazburg, 18 (A.A.) - Bitler t k kt k ·zd 

.J tın bij., .. ~u~ ihracatiyle de tzmi - vardır. Belediyece temin olunan garp hudutları boyunca Alman • e n o a \ a l: _* Belediye ınilstahdcmin fUbcsi r " .1lloı; b mudürü Nedim ile tenfiz memunı 
ttlllektcdi ır ihtiyacına cevap ı' ilaçlarla da eczane ihtiyacı berta· istihkamlarının teftişine devam H. 'd T k• c Rıdvana· işten eı çektirilmiştir. 
l>araa. r. . raf edilmektedir. ederek" tam Strazburgun karşı - .• atay a . Ur ıye . umhuriyeti * Sultanmnhmut türbe.sinin yeni 

~altı ~ '~kı~ yüz hane ve üç bin 
1 

Nihayetsiz güzellik ve yeşillik . smda bulunan Khel mmtakası asfalt yola bakan larafrndaki yüksek 

! \ırae ~ nufustan ibarettir. On: lerc gömülen feyizdar Parsayı müstahkem mevzilerini gezmiş - haA kı"mı"yet·ını·n tes·ıs edı·ıeceg""ı" tarı"h dU\'Or yıktırılacaktır. 
dcllıitti_ ~.ane, on iki dükkan, üç ve her gün ilave edilen yenilikleri tir. Bitler saat 18 de, Khel'den · • ••• * TOrk Hava Kurumu Vmuını 
~ltı biıı ~-·' ~aıni, iki hanı vardır. gör~nler Kemalpaşanın kemale er· ayrılarak Ottenheim istikametin. P.aris, (A.A.) - Anadolu Ajansı Türkler bu meselenin derhal hal- BaşKam Şükrü Koçak şehrimize gel 
~Ye •• ~nuın ekilmeğe yarar a· miş Parsasını ve buna büyük e • de seyahatine devam etmiştir. Ankaradan· aldığı malfunata atfen !ini' İstiyorlardı. Fransızlar ise, bu mişt ir. 
r~ •C ıı-' b' b'Jd" . t' h ıı· S • * Beynelmil,el antropoloJ'I ,.e prc-

lıı~"iı ba~ ~ ın dönümü müte • mekler sarfeden memleketdleri Hitlerin teftişlerini lsvirre hu • ı ırıyor: sure ı a ı urıye üzerinde Fransız ta ~ ~ • istorik arkeoloji kongresi c)1ülde 

1 
ltal'ldır da maliktir. Halkı. ça - cidden takdirle anarlar. dutl$rma kadar teşmil edeceği tskendçr.qq sanc,pğı meselesinde mandasının bittiği zamana isabet Dolmabnhçe sarayında toplanacak • 

llt, t)tj • Cuına günü pazarı kuru söylenmektedir. Fransa, µc Türkjyt; ıarasında bir !!ttirmek" niyetindeydiler. Manda • tır. 
llıc"cutt otobUs bir yük kamyonu Uzun köprüde 

1 

--o- prensip. alllaşması -. vııkua gelmiştir. nm: Fransiz. Suriye muahedesine *Dün, üninrsilede dersler kesil-
~ \lr. • F ransada b · Al m • . .• 1 * , * , göre.' ı>u 'senenin sonunda 'kalkması mişlir. tmtihanıara ayın yirmi yedi 

111. hııuflı en·, e 1 . 1 r an . \." . ........ ... .sinde başlanacaktır. -
I! u. c "-ı . ınuntazam bir ilkoku y ser er casusu kal d Deyli Herald gazetesinin Par~s ıcabetmekt~r. * H d ql;,, ~ Cd ya an 1 . ay nrpn~a lisesinden yetişen -
~~. lı:0ope ıye.si, Parti, avcılar bir- Uzunköprü, (Hususi) _ Trak· . . muhaQiri bir F.ülll~ r TQrk ~QJa§. Fransamn, Hatay işinin hallini ter cemiyeti Değirmendereye bir ge-
.~ ratıf, gençler birliği, yanın ve Edirnenin ekonomik ba- . Parıs, 18 ~~·A:.~ - ~:t.ıt Pa:i." ması . ilau~g·pek,~uı oldulunu ~ehir ~tmesine se_bep Suriyelilerin zinti yapacaktır. Mektebin eslı:l me .. 
tııbedt lllbcJeri vardır. Her bir kımdan en ehemmiyetli bir yeri sıen gazetesını~ ogrendıgıne ~ö · ve dolayışHe.Hatwın ~!\iye Cwn 'lhakı kararına muanz oluşları ve zunları Şirketi Ha:) riyenfn 68 nu 
li)tt tiS•ıYrıe &Yn bir çalr .. ma, faa • d h'r .. h . U ~-·· üd' .. re Valencennes de Alman gedık - huriyeti ~etiıl~ tcrkedilece - Fransarun ötedenberi mandası al· mnrnlı ' 'apurile De~irmendereye gi: 

:s e ı:s şup eıız zun&opr ur. 1 .. R th .. :-..J • derek k t d- ki llı.. • Çarpmaktadır. De . 1 h tt .. . d t ısı o ary uzerUJA.!e vesıkalar, ğini. vazarak di'-·or. kj. • tında bulunan yerlerde u"'-'dığı geç va ı onece erdir. .. mıryo u a ının uzenn e ı - • . _ ;, ;, 1' •• • r.ıc• * Adı· ... d k k d b 
~: ~ına karakolu ve bu tanbulu Avrupaya bağlıyan bu pdlaıteılarkifve dh'arlmı~t~r oldugu hal· "Halledilaeek. .~·ilop; bit ,nokta pıüşkülAtti.,, ,.e .tnyinıl~~ :ı::a~;·ah~;era v::iıl~ee~~~ 
~~ "-ır. C \' e 1 1§ lr k 1 u.., - 'Ma :r:~..ı.· . 8 

" ·Uç -cb on dört köyü var- kazamız verimli topraklarının ye • · a \}'Or; ,.. .. tay \l~~.. .."ııye _,_ _ _.....__ tedir. l.fste haziranda belli olacak • · s &ece bekçisi ve altı da ova tittiridiği nefiı mahsullerini Av • D .. -o- 1 hak.imiyetiniR t~~ ,aiil~iıt ~~! ~ . balyada kahve tır. . 'k. llrdır. Çalıtkan ve malu- rupa ile İstanbul piyasalarına ih- unya petro Gcınera .. l Ve_ygan.J#l Jngijteı"Jyı ~I: • ., • * Csküdarda yapılmakta olan ye. 1'.._"'t "'- t kmes bu ha-t-d.i Ç ni adliye binasının In~aalı ilk teş _ 
C),.~ .-ııdarına karakol ku • raç ederken, aynı &amanda,... birer • . . . yare ı~~n gecı es~~ ~~t· 1 1 nuyor rinde bllc-cektir. 

' Uni -1--trr. "" G işı'nin müz8kereleriyle mqgiildO. 200•milyon liretlik tasarruf yap. 
:"sbu firin Parsada ve zahire ft,,ainl .... yl dep.oaııe.· ı~'··hsalAfı azaldı Kenctisi.~ ~f~ * Dorıaıının kumıındanı Amfral 
b 

1 
de tam bir emniyet -• Oe e 1 d 1 IOi ıtıı • Okan, dun Vali ve Belediye Reisi 

c ~""'!' ·r. Paraa.ıwı faal bir U~~6pl'Ü ıyıeri~. Xepn, ve . s7n sen ~. n so~u~ 8 ~apı an General Veyg3f11 ,A~yı ziya • ~· çin' yada kahv~ye knıı Lut fi Kırdarı ziyaret etmiştir 
~fl'f, 4'r İpsala kazalarına da iskele vczife. statıstıklere gore, butun dunyada ret ett iği sırada. TÜrk1'ye hükCıme. adeta bi't harp açılmtttır. * Şişli tcl_çfon santralında" yeni 
lt~'>tt c.dınpa -Di gör~wi~~ • , " ~ .! '. ,19a8 genesinde bir "sC'n~ cvve}ki~c t inin İ:ffitr')'l el8~~ temayülün mnYıJki~ Ctt' , Çok-sırfc • makineler, 1urulmasıntı ~:)ŞlanmJŞ • 

hiıS . tir U•uMıi>pı\t...,Dıin••nlı\f& 4ti n~a~~n gok dlha az.petı-~1 ısti~s.31 de oÜl~Üğ\in bu~~: dildiif m~eietlefdeii btri tıai. lır. 
~~ enin <>n dört bin liralı~ mar sahasında epey ileri adım ıaı- ,:~il?tii~ "ı_ffl s~~fnd~ butftnl ~ilrf<~n .ızTml?ı1~l-<'o~kM!rrrs 11 t~:ik itt:'J1~~de ~ff'yon tn;:,o~:k::r:rierJ~~·~::;et "rfa~~~ • 
~dır. Bu •ene bulunan mıı ve kazanın tenvir ihtiyacını d~nya~a ~stıhsal edıle~ petrol 281 rar ettiğini ~önİıüştür. ' .__ liret tasar~uf,ppouf bulunmakta· Bu sebeple dün Ankaradan lstanbu 
'- la bu miktar artacaktır. karııtamak üzere yeni ve güzel bir ?1'~yon ~o~du. Halb~kı ~.938 de bu~, • • 0 

• it?M dırla'r. .• " la iki tayyare birden gelmiştir. • 
~ leııe belediye bir park ve elektrik aantr~lı kurulmuttur. Bun ıs.~ıhs~l ~ıkta~ 271 ,3. mılyon t~.na • ltör,ly~~d~kr ata~..... .1 

.. ·' ' * Galatıısaray J .. isesinde talebenin 
~~da bir havuz ve A· dan bq'ka yeni hükumet konağının duşmuşt~r ~ı bu i.kı rakam y~z- sancal< vsrrqp 001et ~ım1. . Süvarilerimii resim sergisi yarın saat on altıda o-
~~ tU. altı yüz metre mu· inpatına devam edilmektedir Pek de 3.4 nısbetınde hır azalışı gos- i'f- çılncnktır. 
~ ~ Turgutlu İzmir ana yakında ikmal edilecektir. · term~k~cdir. ' ~ D .. ı:rt:~,1.!ı <.A.-~ .l.~i:'~~~ bugün geliyorlar * Temmuzda belediyede memur· 
~~ Yapnuıtır. Umumi bir Belediyenin ıon yıllarda mey İstıhıfalinde en fazla düşüklük lso ~1 . "'°" a.Y1Jlllza..~,"1>, ... l~ Romadalli' beyneimilel binicilik lor için muhasebe kurslan açılacak, 

( 
e C • .... 

1 
• 

1 
met nönU adına Orgeneral 4 ı- her kursa yüz memur devam ede .. 

h..~ ' umhuriyet meydanı dana getiniiği fenni me~baha ile goru en mem eket Meksikaıdır, müaabakalarma iftirak eden Bllvari- eektir. -.re kıı ' h tt • d'" 1" 'h . zettin Çal~ ..... t~~ mera. 

' 

nıınm Ustünü kemerle eski demirciler çarşısının ortadan a a, un ya petro t ı sahne te- . . . · .. leriıiıiz -bugün İtalyan baıidiralı CL -------------. d b ı · sımle sancak ~ıt~ Şq toren· p 
tt...... ~t !lt rtile) tevıi etmiş kaldırılması bu sahanın açılmasına s~kr e en Jul azadlrşkil, ~hmen ~~~~ de binleree ~~ebeler h~; t.a Dl Bari vapuru ile şehrlmlze ge- oliste 
.. ·oeıt\ h n dünyadan haberdar ve çirkinliğin ortadan kalkmasına sı a petro arın a ıstı sal duşuk ıecekl~rdir. 
•t L 11ıer ., 1 .. . .. d · 'J . l' ..l' •1. . bulunmu.ştı,ır. ~cak,~erme mera. ıg-ne yuttu 

qta... e uç hoparlör sipariş yardım etmiııtir ugun en ı erı ge ıyor, -uıyebı ır:z. . . d • , --ırkı - :s • • • sımın en sonra geçıt resmi yapıl - --o-
ı. ar içinde bulunan in • Trakyanın en iyi içme suyuna Falhakıka Meksıkada 1937 se. tı li .mtin 1 d ..... Ta· m·ır· edı·ıecek . esk"ı Dün akşam Eyüpte Saliha ismin. 
<th..":'..' ll~ra ka k · • l"k 1 u k" ··ı"l b'l nesinde 7.77 milyon ton petrol eJ.; mış r~ q.~a.ıı~ff e e geec, "T- d it nda b' k"" lil k ~''flit t • VU§turma ıçın e - ma ı o an :zun opru u er ı • . ·- · . . sabada fener alay!arı tertlb oluna. e on a ı yaşı ır oy IZI 

'
'1e1ı: ~ıatına teşebüı etmiş ve hassa sağlık bakımından çok ge· ıcle edıldıgı halde bu ıatınıal 1938 ak . ı:ı.1 • ··---'-t eserler çorap örerken dalgınlıkla elindeki 

'tin 
1

A d ı4 8 .1 d'" •. .. c \e fen.-,er ~ap~ rr. 
~~-t~anını bir mütehas - niş bir emniyet içinde bulunmak· e · mı yon t_ona uşmuştur · . Rcis.ic,ümb~ra -xe Mareo,ale tazim Evkaf idaresi 938 ııenM$ urfın- iğneyi yutmuştur. Kız hastaneye 

F
i ır~ ta!dırlar. ~ Buna mi ukkalbıl ,petrol. 'çıkan dı• telgrafları çekilpıiştir. da 250 bin lira ıarfiyle birçok es- kaldırılmıştır. 

ger mem e et erden hır çoğunda ' ki eserleri ve abideleri ti mir et - p · d h • 1 d • 
'- Hasta bakıcı ma m n ) bil~:e~:~1:~~c~ö~~::::~di;etrol BJr haftada elli beş mişti. Bunlar aruında · Azapkapr, Dü~~~~d~! :a~r~r ~d-
, ____________________ Y __ u____ müstahsili memleketler arasınaa kaçakçı yakalandı Sokı.ıllu, Eyüp, Fethiye, Mahmut- lı bir genç kız peynirden zehirlene. 

hü. 

bulunan Kanadada 1937 senesinde Geçen bir liafta içinde gümrük pap. M~, Sultanabmet, rek hastanede tedavi altına alın -
366.000 ton petrol çıkanldığı hal- muhafaza teşkilatı cenup hududun Kılıcalı, Or.taköy, Teşvikiye, Bali 
de, 1938 senesi zarfında 940,000 da, kırk sekiz kaçakçı 581 kilo güm pafa, Sultanıelim, Şemsipata 
yani üç misline yakın bir miktar rük kaçalı ·He yüz dört Türk liraSJ, camileri timir olu~btıl.ır~ 
elde edilmiştir. Bu, yüzde ı 56:8 üç silah. on mermi ve 1 kaçakçı hay Bu nene de Fatih, '!ieyazıt, Şeh-
nisbetinde bir artış göstermekte. \'3nI, ıadeb;&§ı y,e,.P.Jiıef bazı ~miler ta· 
Qir. Van bölgesinde: Yedi suçlu, otuz mir Qlun&Wtır.. 

Kanada petrol mahsulünün tiu iki kilo gümrük kaçalı ve iki at. 
ırtışına sebep Turner Vallez de Ege mıntakaSında: Karasuları • 
geçen sene çok mebtul petrollu mızda avY.man altı yabancı ile üç 

• . -.-n. ...... ._ 

Bugün resmi daireler 
tatil bir kuyu bulunmuş olmasıdır. sandal ele -geçirmiştir. 

· Petrol istihsalini arttıran diğer ZA Yl _ ÜskUtlar Malmüdürlü • Bugün gençlik bayramı münase. 
memleketler.den biri de Almanya- ğünün 364 sıra numarasile kayıth betile resmi daireler ,.e bankalar 
dır. Almanya, malfun oldUğu üze- maaş mühürümü zayi ettim. Yeni- tatildir. 
re, sun'i petrol elde etmektedir. sini kazdırdım: eskisinin •hükmü Kanunen böyle tatil günlerfni ta.. 
Almanyanın petröl ieihaMitı 1937 yoktur. Emekli 

0

Binbaşı kip eden dımartesi' günler! de dai· 
de 486.000 ton iken 1938 senesin· r • • • .. • Emeklı Binbaşı reler açılmayacaktır. Yann da dai· 
de 625.000 tol1a çıkm~tır. ı • .. • ,. • 

Rr~it Geçgit reler ka~hdır. 
Fakat, yuk~ ea itaret ctt-iği- , . .. 

miz gibi, bu mıihtelif arbJlara rağ ·• ı·stanbul Valiligv ı"nden . 
men Meksika petrQDaı:~ın apğı • '' 
yuk~rı yarı Y,arrf.': d~Jil dün. 1 7 · 19 Ma~ Genç!~ ve Spor B~y~ı. Fenerba,bçe stadyomunda 
ya piyasasındaki petrol istihsali• okullar ve spor klüblcrl, Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, Şişli, Emlnönü, 
ne mühim bir surette tceir etmiş- Fatih, Şehremini, Kadıköy, ÜskUdar, Eyüp, Şilede Hıilkevl&i, Adalar 
tir. ·.. Beykoz, Sanyer, Silivri, Yalova ve Çatalcada kaymakamlar tarafın • 

dan hazırlanan' programlafa göre yaJ)ilacak mtlaamere ve spor hareket- • . ,. ' 
lerile kutlulanacaktır. . . 

2 - Fenerbahçe ııtadyomundaki meruim damgalı davetiyelilere 
Sanyerde De~ndıra SQkaıın • mahsustur. Yer maJıdud olduğundan ~Unde davetiyesi bul\ınmıyan hlç 

da oturan ~för Bilal oğlu 10 ya .ı. kimse almmryacaktrr. " ' 
5mda Nevzat, dün erik ağacınd8.lli Davetiyesiz olanların •~yoma kadar ıalımet etmeme1erl lUDİıdır. 
düşerek başından ağır yaralarunı 3 ·- Diğer yerlerde y&pdacak mM'!Udıri daWtiyeSıZdir~ Herkel {ş'u-
ve hastane~er kıüdml~r. ' rak ~ebllir. • ' · · .. :"" -1 ,- - ;- -,;f' " .ı!.' • • "t • ' • 

4 • ~ .. • ' 

Erik afiai\mdan 

mıştır. 

Buz dolabmdan çıkan 
gazlarla ... 

Dün gece şehrimizde nadir görü
len bir zehirlenme vakası olmuştur. 

Divanyolunda aşçı Omerin dük -
kanındaki buz dolabı delinerek çı
kan gazlardan garson Hasan ve 
Mevlllt bayılmışlardır. lkisi de has. 
taneye götürülmüşlerdir. 

Kurşun hırsızları 
Camilerden kurşun çalmakla ge

çinen sabıkalı lsmail Gökbulut ve 
arkadaşı Mehmet, dün gece Kasnn 

paşada Piyale camiinden çaldıkları 
25 kilo kurşunu götürürlerken ya • 
kalanmışlardır. 

Kumar oynarken .•. 
Dun gece Beyoğlunda Yeşil so ~ 

kakta, zarlı kumar oynayan sabı • 
kah Kırantapulo, Artin ve Hayik 
yakalanmışlardır . 

Takunye ile ..• 
Beyoğlunda Abanoz sokalında 

oturan Hatice adlı bir kadın takWl. 
ye ile dostu Rizeli Ahmet Uralı ba
~nclan yaralanu,tır. Kadın yaka • 

lamrif,tır. 



Yedinsto şehrimizde .. 
Pera, Şişli, Galatasarayla yapılacak maçlar bu senanın 

ilk ecnebi temasını teşkil edeceği için, alaka 

ATLETiZM 
Bugün ve yarın 

lstanbul, İzmir ve 
Ankara bölgeleri 

ile takip edileceği muhakkaktır 
BugUn f stnnbula gelen Ycdinsto ça Belgraddaki temnsların revanşı Ecnebi tnkmılnra karşı ~ıknrdığı 1 

Er meydanında boy 
ölçüşecekler G~çcn halta Ankarada yapılan büyük yanılara l>atı.ıti•. 

klübU, ilk müsabaka.sını yarın Tak. nazarile bakarak müsabakayı ka - güzel oyunlarla tnnılan Galntnsa -
simde Pcra ile ynpıyor. İkinci mü- zanmağn gayret edecekleri tabii- ray, ev,·clki .sene de çok güzel bir 
sn.baka pazar sabahı Şişli, üçüncüsü dir. oyunla Yugoslavya klübile bcrabe-
ise Salı günü Gnlatnsarayla olacak_ Bu maçtan evvel sıkı bir Fener_ re kalmıştı. 
tır. bahçe oyunu aUatncak sarı - kırını- Bu sefer karşılarında daha kuv-

1çlerindc beynelmilel kıymetlerin zı takım o maçta da müsait bir ne- vetli bir Yugoslav klübU bulacak 
mevcut oldui;'U Yedinsto klübünün tice alırsa Yedinsto _ Galatasaray Galatasaraylılara o senenin güzel 
Pcra ve Şişli ile yapacağı maçların maçı bu senenin en heyecanlı futbol oyununu temenni ederiz. 
neticesini §Üphesiz merak ederiz. temasını teşkil edecektir. S:ıeid ÜGET 

Gayrifcderelerin en kuvvetli klüb 
leri olan Şişli ve Pcrn, bilhassa ec
nebi takımlara karşı güzel oyunlar 
çıkaran futbolcülerden müteşekkil
dir. Fakat, Yugoslavların getirdiği 
kadroyu gözden geçirirsek, netice_ 
nin aleyhlerine olacağını tahmin e-
debiliriz. 

Yugoslavlo.rm içinde, bir zamnn
lar Auup:ı muhtclitinde yer ala.bi
lecek derecede kıymetli bir eleman 
vardır: Sl'kuliç. Merkez muavin ye
rini işgal eden Petroviç, Belgrad 
muhtclitindc 15, milli tnkmıda da 5 
defa yer almış bir oyuncudur. MU. 
dafi Popoviç de 6 defo. rnuhtclilte, 
3 defa da milli takımda yer almış
tır. 

Muhacim hattında sağ açık oynı_ 
yan Maslecl 27 kere muhtelitte. 4 

defa. milli tnkmıda oynaml§ bir o
yuncudur. 

Yukarda bahsetmiş olduğumuz 

Seku!iç.sc 40 I n-5an muhtelit maçın
dan ibaşka 15 defa da beynelmilel 
olmu., ibir astır. 

Ve nihayet, Yedinsto takmır, 937 
_ 938 senelerinde de Belgrad şam -
piyonluğunu kazanmıştır. 

Yukarda kısnca tcrcümelballerini 
okuduğunuz aslardan müteşekkil 
Yedinsto takmımın oyununu sey -
retmedik. Bununla. beraber Pera 

ile Şişlinln yapacağı maçların neti
cesini lehlerine görmemiz, yalnız 

şöhretlerinin tahtı tesirinde kaldı -
ğmıızı zannettirmesin. 

37 - 38 senesinde Belgrad şam_ 
piyonluğunn yükselmek hakiki bir 
kıymetin ifadl'sidir. Seyahat maçla.. 
rma çok ehemmiyet veren Yugo -
s!avalrm eski iki gayıifedere klü -
bümüze karşı i~i netice alacağını 
söyliyebiliriz. 

Bu iki teması kazandıktan sonra 
misafir takımın Galatnsaroy önün _ 
de yer alması bize çok heyecanlı 

bir maç seyrettirccektir. 

Geçen sene Belgrnddaki maçla -
rını .kaybeden Galatasaraylılar, bil 
bassa ilk oyunla.riyle orada çok gü_ 

zel bir tesir bırakmışlardı. İlk ma
çı Galatasaray çok büyük bir şans
sızlrkla kaybetmişti. Hem de Yu _ 
goslayyanın en kuvvetli takmıı Bco
gradski karşısında. 

Galntnsarayı o zaman tanıyan Yu 
goslavlar, lstnnbul temaslarına şüp-

Yugoslav futbolcular 
bu sabah geld!ler 

Kafile reisi diyorki: " En çok korktuğumuz takım 
Galatasaraydı r . Maçın çok heyecanlı ve çetin 
o lacağı muhakkaktır ,, 

- . - -" -

l'ugosJııy fakımmın bc5 muhadmi ... 
Yugoslavyanın Yedinstov futbol Bulgarlstandan geçerken de dost-

taknnı şehrimizde üç maç yapmak luk gösterdiler. Türkiyeye birinci 
üzere bu sabahki Konvansiyonel seferimizi yapıyoruz. Gayet iyi intL 
trenile gelmiştir. halarla döneceğimizi §imdiden anlı-
Bclgradın en seçme oyuncuların- yoruz. Burada karşıla.şacnğonız ta_ 

dan mürckkeb olan bu takım Sirke_ kımların en kuvvetlisi Galatasaray
ci garında Yugoslav konsolosluğu dır. Herhalde bu maçı kazanmak i
erkô.nı tarafından karşılanmış ve o- çin çok çalışmak lazımdır. :!\taama. 

radan doğruca Tokatliyan oteline fih neticeyi şimdiden kesliremiyo
gitmişlerdir. ruz. Herhalde maçın çok herecan_ 

Ta.kem kaptanı meşhur muhacim- 1ı ve çetin olacağı mubakkaktır. 
!erden Sekuliçtir. Dönüşte Sofyayn uğrıyarıık Bul-
Diğer muhncimler Simiç, Aron. garlarla bir maç yapacağız. Anka

celoviç, Mastela, Bayevic;'tir. Kafi- raya gitmek isterdik. Fakat bu defa 
le reisi Çohaçiç bir muharririmize vaktimiz dar olduğu için buna im. 
şunları söylemiştir: kan bulamadık. 

- İstanbula geldiğimiz için son Türk takımlarını Belgradda gör-
derecc memnunuz. Türkiye hudu_ mekle çok sevineceğiz. Bunu temin 
dunda çok i~i ve arkada.şça kar§ı- için alakalılarla temasta bulunaca. 
landık. ğız ... 

.. """'" J . • • 

Mukaddes gün: 
419 Mc§lyo 

Yazan : Muammar Olgaç 
Doğdu~uınu1. günü blrçoklanmız bilmiyoruz... l<~akat Atatürkün 

:Samsuna ayak ha!. tığı, d çelik b:-ıkışların 'fürk ufkuna. hayat ' erdiği 

günü duymayanımrz, bilnıeyeııimİ7: kıldı mı? 
lliitli-.elt'r dü üm·csiz bir knfaıl:ı ılıırmadan esen bir yrl gilıl birilıL 

hesiz en fazln bu maça ehemmiyet riııi yıkarak yüriir. raımt Türk ı;ibi düı;;iin"n hir kara, J!) MAYIS tııri
vermektcdirll'r. O zarnann nispetle hini en mes'ut hftdisl'lertn ba~l:ın~ı rı adılctmi5 ' e o baJ·ranıını gençli~in 
daha kuvvetli bir vaziyette bulu - çelik 'iicutlarile tecessüm ettirmi~tir. 
nan Galatasaray, Belgrndda bu ta_ f)i-.iı>linli ,.c .\ T,\ TÜRK pr~nsir>leri~ le nıücch:ıez ~t'n<;li k, llilli Şe-
krmla. knrşılaşmarnıştı. Fakat ne de fini n ı.udrethıc inan katıyor: 
ols:ı. karşılarında Yugoslav bir ra- Gümüş dere durmaz, akar 
Jdb bulan Galatasaraylıların bu ma Yürli) elim arkaC:nşlnr. 

Edirne r sesi sporcu ları 
şeh rimizde 

..... oer nldığrmıza göre Edirne li
sesi futbolcUlcrl bugUn şehrimize 

gelerek Boğaziçi lisesine misafir o. 
lıllııakla.rd.-. Edlmeli eporcualr cu -
sıartesl günü Boğaziçi liscsile ltar
f ı lu :ıac&kl ıırdl"",. 

llıı,\ atı birlmç krliınc ile huliisa edenlerin ba5mdn d:ıiın~ Atatürl• 
~elir. Onun mukııılılcs dili hayatın \"eçtıe ... ini "sonsuı~ bir ıt'ilcadc:c,, -;ek 
llntlc ta\ if ctmt Ur. MUcadrlc ise ~ürbüz \'ÜcnU:mn, snğlam kafaların 

151 değil nılclir. i tc gençlik Atasının !mrJu:;u va!an U tünde kollarını 

geriyor. Cııkı !arı, ı:\ tnlürlrun 'crcli~i llh:ı:n r illilli Şefin 'Ut·udunun 
' cnli~i bir imanla ufukları tifrenıeıhı s~~·r :.-tliyor. 

O ııful,ları km·aklnrcnsma naz'ı bir Pıti,:ım':ı <lal;al:rnan bayrak 
gençliğin lcnlpl ... rinin ü,tiinclcd;r, ln~.ırbJ"ııth'.lır. Orta ,\<,ya1nn ceddi
nin koparılığı nimıyı tel.rar yas:ıtnn "mun ~zam l<Utle., Atıuııııın sözünii 
tc1<rarlıyor: 

Huhtnç oldu~um kudret, d:ımar!nrırn1nkl nsil kanda mevcuttur. 

Ü Ş h. tl t' .. b k 1 Terbiyesi genel direktörü gene ral Taner müsabıkları teftıt ç e ır a e ızm musa a a a_ 

rı bugün saat 16 da Fener stadında Ed • 1 t b 
yapılacak. Izmir, Ankara, lstan -
bul karşılaşması bir kere daha bu zr ne s an 
memleketin en iyi atletlerini kar_ 
şı karşıya getirecektir. lki sene_ 
dir git gide büyüyen bir puvnn Büyük ·bisiklet yarı 

bu sabah başladı 
Müsabakaya 38 yarışçı girdi 

farkilc kazanmakda olan lstan_ Edirne ile Istanbul arasında ter- sporcunun sıhhi muayenele 
bul bu sene Görensiz, Riza .Mak_ tip edilen büyük bisiklet yarışı bu yapılmıştır. 
sudsuz ve Pulatsız genç bır ta- sabah saat 7 ,30 da TopkapDdan Tahmin edildiğine göre 
kımla taliini deneyec:k ve kısmı başlamıştır. bıklar 15.30 dan itibaren 
azamı 1938 de atletızme başla .. . . 

tl tl ı k tl . k" 1 . Musabakaya ıştıralc eden 38 (Devamı JO 
mış a e er e uvve ı ra ıp erı_ ------------------------~ 
nin önünde !stanbulun şerefini 
roüdafaya sava§acaklardır. 

Üç Şehir müsabakaları bu se
ne Bölgemizde yapılacak ola.ı 

dört büytik müsabakaların ilki
dir. 28 Mayısta İstanbul Atletizm 
onuncu yılı, Haziranda Gül Kupa 
sı ve Temmuzda İstanbul BirincL 
likleri için mevsimin bidayetinden 
beri eyi hazırlanan ve Altın ÇivL 
li ile ilkbahar müsabakalarında 
kabiliyetlerini esaslı surette art_ 

tıran atletlerimizin Üç Şehir :\fü_ 
s a b a k a 1 a r ı n d a yapabile 

cekleri dereceleri tahmin 
etmek bile doğru olmazsada bu 
yıl Bölgemizde 17 Milyon Tür. 
kün içerisinde en yüksek hadlnra 
ulaşmış ve hatta şimdiye kadar el 
de edilmemiş olan dereceleri el
r\e etmiş kıymetli çocuklar meT .. 
"""'"''.s .. .., .. aon.'-thl ... u...,.\IG~tn'1... 'lft.:ıı _.._..~':"" 

edilen en iyi dereceleri buraya 
yazarak tahminleri okuyuculara 
bırakmayı tercih ediyorum. 

100 (11"1) 200 (22'9) 400 (50" 
1) 800 (2.06) 1500 (4.23) 500 
(15.54) 10,000 (33.04) Gülle (13. 
32), Disk (38.30), cirit ( 49.74), 

Yüksek (1.81), Uzun (6.87), Üı_: 
adım (13.60), Sırık atlama (13.-
10,110) Mania (17.3). 

Bu derecelere mukabil Ankara 
lılar 800 de (2.04), Diskte (41) 

tzmirden henuz bu mevsimin 
yeni dereceleri gelmcmişscde Su_ .: 
ha ve Fahri gibi birinci sınıf at.. 
letlerile kuvvetle mukavemet eL 
meye çalışacaklardır. 

Koşularda üstünlüğü elde et
mek hakkımızdır. Ankaranın 

diskte elde etmesi lazım olan bL 
rinciliğe mukabil cirit ve gülle 
bizde kalmalıdır. Atlamalarda tek 
adım hariç Ankara ve lzmir üs_ 
tünlüğü elde etmeye çalışacaklar. 

dır. Böyle olmakla beraber !stau._ 
bulun Fethileri, Halitleri, Sudileri, 
Dovrenisleri bu şubedede kolay 
kolay boyun eğmiyeceklerdir'. 

.. 

1 

19 Mayıs !stanbul atletleri için ' 
büyük bir gün olacaktır. Gençlik nt~-.-.:: 
bayramında çocuklarımız değil ya 
lımz lstanbulda fakat bugün 
Bursa ve Balıkesirde temsili mü_ 
sabakalar yapacaklardır. 

Bu Bölgelerdede atletlerimiz ça 
lışmam1zın kudretini ve klaslarını 
göstermeye çalışırken Görcnimi;ı;, 
Maksudumuz, Pulatımız ay yıldız_ 
lı bayrağı Kahire Stadlarında layi 1 
kile temsil etmeye savaşacaklar) 
dır. 

Kritik • 

lngiliz milli takımı 
Belgradda antrenman 

yaptı 
Belgrnd, 18 (A. A.) - Üç gün_ 

denberi Belgrndda bulunmakta o -
lan İngiliz futbolcuları, dUn öğle _ 
den sonra antrenman yapmışlardır. 
İngiliz oyuncuları, sahanın mükem
mel olduğunu söylemişlerdir. lngiliz 
takmıı yarın Milanoda sahaya çıkar
mış olduğu ayni oyuncularla oynı. 
yacu.ktır • . 

1' 

Ankaraıla başlayan at j'arışları nın ikinci lıaf tası da çol 
geçmiştir. Havadisini eııvelce ı•erdi ğimiz btl müsabakalara ait f 
ıl e buf!iin 111•şrediyomz. Milli Şef I smct I nönü yüksek 
yarışlara şeref ı·ermişlerdir. 

için ş9dd 
tedbirler allnıyor 

Kavgalı maçlar 

icap ederse kavgao 
klüpler kapatılacak 

lllf"'" l'azııı 10 
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Almanyada toprak 
altı tiyatrosu ! 

Orman insanları arasmda: 6 

Erkeklik yaşına gelen erkek çocuklara kabilenin 
en ihtiyar adamı cinsi hayatın s ı rla rını öğretir 
YAZAN: L. Busch 35 Yılını vahşiler arasında geçirmış bir Alman seyyahı 
Çocuk doğumu zamanındaki dans 

lan da nisbeten oldukça nezihtir. 
Bu yeni doğan çocuk şerefine yapı. 
lan dansın diğer bir hususiyeti da· 
ha vardır. Bu dans iki türlü olur. 
Biri neşelidir, biri matemli. 

Sebebi de şu: 
Çocuk dünyaya geldiği zaman er

kekler hiçbir müdahalede bulunmaz 
lar. Çocuğu doğuran kadın eğer ço· 
cuğunu beslemek hususunda mü~· 
kül bir vaziyette bulunmıyorsa bu 
çocuğun yaşamasına razı olur. Fa. 
kat şayet çocuğu besleyemiyecek bir 

vaziyette" ise o \-akit \<iY doğan ço
cuğun haline!.. Zira zavallı çaçuk 
derhal diri diri toprağa gclınülür!. 

Boğaz meselesi bu kabileler ara
sında o kadar birinci derece bir e· 

gerek cenubi Af rikada yasıyan bü 1 de amil olmaktadır. Hotantoların 
tün iptidai insanlar a,rasında diğer bu kayakovu&ru insanlan erkekli di
bir hususiyet de, bol ve kuvYetli gı. ~ili. gayet süratlc cinsi hayata ercr
dadan mahrum olduklan halde, cin· !er. 
si bakımdan gayet haris olmalarıdır. Erkeklik yasına gelen erkek çocuk 
\'akia bu hal, az çok kendilerine dü- tara kabilenin en ihtiyar adamı cin· 
zen temin ooebilmiş kabileler hari- si hayatın sırlannı öğretir. Bunun 
cinde kalan kaya kovur,ru insanla· için, kısa bir zaman, ağaç dallann
rmın süratle inkrraza doğru sürük. dan büyük bir çadira doldurularak 
lenmelerine asla mani olmamakta· muayyen bir riyazet müddeti geçi· 
dır. Filhakika cenubi Afrikanın bu rirler. Bu müddet zarfında bu ku· 
zavallı \'ahşileri. tıpkı de\·ekuşla· lübede ates yakılamaz, yemek pİ§i· 
rında olduğu gibi. süratle inkıraz rilemez. Su gayet az içebilirler. Ço
bulmaktadırlar. Bunun sebebleri a· cuklar yalnız nebat kökü ve yemi~ 
rasında en büyüğü şüphesiz bu do· lerle iktifa etmeye mecburdurlar. 

ğan çocukların açlık korkusilc diri Bu perhizden sonra kabilenin ihti· 
diri toprağa gömülmeleri adetidir. yar adamı bunların alınlanna ve o· 
Bundan ba~ka gaddarlık. sari haS- muzlarının orta5;ına tatau dağlama 
talıklar bunların ne illerini süratle larile birer ikişer çizgi çeker. 
kurutuyor. Gariptir ki bu zavall; Bu işaretler çocukların erkeklik 
insanların cinsi hızları da zürriyet diplomaları aldıklarının i~aretidir. 
çoğalmasına yardım edeceği yerde Artık e\'lenebilir \'e büyüklerin dan'> 

tayin eder. Gerek IIotantolarda Ye bilakis bu ınkırazın süratlenmesin· !arına. ayinlerine i~tirak edebilirler. 
Bu kabilelerde, ı\ vu::ıturalyadakinin 

hernmiyeti haizdir ki dünyaya gelen 
bir çocuğun yaşayıp yaşamamasını 
'lncak ananın bu husustaki kudreti 

ak ine, sünnet adeti yoktuc. 

li Rolis arasr. dağ perisi rolüne çıkacak kızlar süslerini ikın al etmekle meşgul oluyorlar. 
~it ~.: sene Rübelandda küçük 
~ ~~de ıdağlann altın.da bulu
~~ ilıuyük mağaranın içinde ya
lir.~! bir tiyatroda oyunlar veri. 

Kızlar da ilk kadınlık çağına bas
tıkları zaman tesit olunur. tik adet 
görmü~ olan genç kızı yere yatınr· 
lar. Bütün kadınlar onun etrafını 
alır. Şarkılar söyliyerek, el çırpm2. 
ğa ba~larlar. Bu esnada evli olan 
genç kadınlar da genç kızın etra
fında aynen kazları taklit eden a· 
dımlarla yürüyerek dönmeye, dan· 
setmeye koyulurlar. Evli genç kadın 
lann bu dansları gayet gariptir. Zi
ra bu dans esnasında hepsi vücutla. 
rırı..ın mahrem olan arka kısımlarım 
çırçıplak açarlar. Buralarım titre
tirler ve mütemadiyen elleriyle bu· 
ralanna \ıırarak, kaz ayağı yürü· 
yü~ilc dansederler! .• 

il 
, 11 büyük mağarada tabii bir 
~ Ye 500 seyirciyi istiap ede. 

il le genişlikte bir salon vardır. 
~ lltada oyunlan tertip edenler, 
snnıar, piyes yazanlar, 
~ bilet satanlarda .dahil olmak 
~iç biri meslekten tiyatrocu 
~~~ ler. 
~llif de, rejisör de, aktör de, 

•eyircilere yer gösteren in· 
l'ı~ sadece Rübclandın sakinle

dıl.. ·~ı .'-Bil tün bu insanların gün. 
~ batb itleri vardır. Kimişi 
~ krrıcı, kimisi tarlasınlda rens 
-U liıc eden köylüdür. Kızlar da 
~~llandın küçük ticarethanelc. 

'rı ıatıcılan, kasadarlarıdırlar. 
llltı\r c bu insanlar her sene bir ıkaç 'hu sahnede oynayarak Rü. 
bit .drn eski bir an'anesini büyük 
1't. tıtizlikle devam ettirmektcldiı-

'l'· 
Qt :atro direktörü hem radyo 
~)it Uzilc yapıyor, hem ide bir e.

1 
•an'atUrını iıdare ediyor. 

1 

. ı~öyu 
tl>'-tr n b:rberi, ayni zamanda 1 
1 • onun ... k' . d A . 
··~ t ... a ·ıyaJcısı ır. rtıst· 
.. altın b 
1. 1 01 a ıyıklar takmakla meş-

uyor . 

Boşanmakta olduğu 4 üncü karısına 
bir oyun oynamak isterken 

Con Barimor 
rezil oldu 

Dalgınhkla ve~diği karşıhksız çek 
me · ı, · h e eye düşürdü 
l\1eşhur sinema artisti Con Bari· Ertc~i sabah ise, artist karşısında 

morun başından garip bir vaka geç_ iki poliı; gönnüştür. 
miş \'e unutkanlığı yüzünden tevkif 
edilmesine ramak kalmıştır. 

Con Barimor, bütün sinema ar· 
tistleri gibi bir çok defa evlenmiş bir 
adamdır. Son günlerde diirdüncü 
kansile boşanmak üzeredir. Ağır 

bir tazminat karşısında parasını 
kurtarabilmek için bankadan çekip 
başka hir yerde muhafazaya ba;ola· 
yan Barimor, aradan bir müddet 
geçine\! paraları çektiğini unutmu~ 
olacak ki, bir alacaklısına banka· 
nın ç.t:klerinden birisini doldurup 
verr.ıiştir. 

Bunlar: . 
- Karşılıksız çek verdiğiniz için 

sizi tevkif Ye hakkınızda takibat 
yapmağa mecburuz, demiş!er ve o 
zaman Barimorun aklı ba~ına gel· 
miştir. 

Filiıakika tahkikat sonunda ışın 
bir dalgınlıktan ibaret olduğu mey. 
dana çıkacak ve Barimor herhalde 
bu ağır suçtan yakasını sıyırabile
cektir ama, ne faydaki, karısına kar 
şr oynadığı oyun da böylece mey da· 
na çıkmış, artist rezil olmuştur. Con Barimor şimdi ayrılmakta oldu ğu karısilc seviştikleri 

1 Kızın @ii@lge HABER ' iN RESiMLi ZABITA ROMANI · 

l?E'IMON/)UN KJllTLt ılt: 
TOMıl>lıl!I .SF/t/EL~ll<:E Olt
Nl41>J04 "''9L"1'9)ı 
'~•Al 1'4/i'9YI 'f:f"' VEflıY~R· 

.V.~W/.///.7H//.' 

sırada 

-

Bir müddet sonra basına yabani 
öküz boynuzlan takını;: olan bir er· 
kek meydana çıkar, kadmlann yü .. 
rüdükleri şekilde ayni kaz yürüyü· 
~ile, yava5 yavaş yaklasır ve o da' 

· bu kadınların etrafında dönmeye 
ba~lar. Yani bu genç kız dansı kaba 
~ilde de olsa senbolik bir danstır. 

• Zira bu erkek takma baynuzlarile 
yabani öküzü, kadınlar da yabani 
Afrika ineklerini temsil ederler!. .ı. ·i .. 
tekim bu boynuzlu erkek bir müd· 
det bu genç kadınların etrafında 

döndükten sonra nihayet bir tanesi· 
nin arkasına gidip durur ve onu 
\endisine doğru çeker ... 

Bu suretle bu hayvanların aşkını 
ta1\lit ettiklerini \'e onu ideal bir ev· 
.ilik hayatı addettiklerini göstermi~ 
vlur!. Maamafih bu kabileler arasın 
da her nedense daima kadın cinsi 
daha çoklu:-. Onun için kaya kovu· 
ğunda ya~adıkları halde buranın er 
kekleri daima üç ddrt kadınla ev. 
lenirlu. 

Ben gcırillerle e\·lendiklerini işit· 

tiğim a'i1l onnan in_anlanm gönnc· 
yi her ~yin üstünde merak ettiğim 
için, bu hususta bize yol gösterece
ğine .ıandığım Motantolann en bü
yük !<abilesine hulUl etmek azmin
dcydim. Bunun için yanıma bizim 
gemide (Kara Herktil) dediğimiz, 

dev gibi iri yan (Buba) ismindeki 
zenci t2yfamla gene biribirinden iri 
iki insan azmanı olan lfans \e 
(Grik) ismindeki iki Danimarkalı 
tayfamı yanıma alarak hayatımın 
en büyük \"C en heyecanlı seyahat· 
!erinden birini te-;kil eden bu kesif 
seferine ÇL1<lun. 
Doğru=iunu itiraf etmek lazımge· 

liıse gerek sadık zenci adamım 

Subayı ve gerek iki Danimarkalı 

tayfalarımı bu tehlikeli keşif scfe· 
rimde yalnız bana can yoldaşlığı e· 
decek in anlar olarak değil, ayni 
zamanda nakil nı-ıta-ı olacak birer 
at ,·eya deve vazifesi de almış bulu
nuyordum. Zira gerek Buba ve ge
rek diğer iki Danimarkalı gemici, 
birer lngiliz kat.anasından aşağı 
mah!Uklar değildi. 

(De\·anu rnrf 
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G z 

inantosu sıgırılan 
diti koca , hükümdar 

i Yt:r.lere· sermişti 

-37- Nakleden : fF. !}<. 
1çinde kokain bulunan porselen - Bunu benim kadar siz de bili· mekti. Bu gaye ile bir sürü 1>ahS 

heykelciklerden birini göstererek yorsunuz! neler bulup onu meşgul ettim, a)'Jl 
de\'arn etti: DOyl olduğu ;erde sallanaı. Yum. zamanda kendisini gözden uzaklaı 

- Arkadaşım Hil bunu, Streat· ruklarmı sıktr ve birden kapıya fır- tırmadım. . 
han'da Karsonun dol-:tor l\1orris is 1 !adı. Ona acıyordum. Çünkü fena bı 
mile kiralamış ol<;luğu bir binada Koltuğundan ayağa kalkan Ricl adam değildi ve mis Farreni çıJgıc 

.f edil buldu. Kar:;onun kaçırttığı mis Far. .:ıeslendi: ca seviyordu. Vansın tevkı . 
ren de bu binada hapsedilmişti. - llil, dikkat! mesi, hele mis Farrenin bu işle bıı 

Sir Peter şaşırdı: Sivil polisler firarinin üzerine a· zat meşgul olması ihtimalleri aklı~ 
Gene bugün mihmandarı •tayn e. ran kar kadar beyaz ve dolgun vü.. ineğini otlatıyor. Belki de yine o ka n - Kaçırıldı mı? Bana söyleme· tıldrlar. Doyl kendisini vahşiyane dan bile geçirmemişti. Bu iki ge . 

dilen :Mirayla bir keklik avına çıka- cudunn bakmakla doyamıyordu. lın gövdeli ~·abani kestanenin altın- •·al~ 
mi)erdi. Bu ne iş? müdafaa· ettiyse de polisler onu kıo::· üzerinden her türlü c::üphelerin" 

cak ve Gazan da iştirak edecekti.. Şaşkındı .ve bunu bir cümlesilc üa. da çorab örüyor. )j 

Rid izahat verdi: kı\·rak yakalamağa muvaffak oldu ması için canla basla rahştı. 
GazM han kaç kere yanındaki-, de etmekten kendini alamamıştı: Mirayın gözüne Afroditi bile ~ü-' • )j 

- Mis Farren, yardım talebile lar Ye Hidin bir işar.eti üzerine dı. · Sir Peter sordu: .. 
1 ıimcr.aya: - Emret sultanım! zel gelmiyor. O bir tek güzellik ka-

v doktor Vanga müracaat etmişti. c::arı çıkardılar. - Peki ama Pettigrevi neden ° - Bu kadın eger erkek olaydı, Hakikaten Afroditi sultandı ve lıul etmiş: Yavuklusu. ' 
Bunu öğrenen Karsoh ihtiyaten o• dürdü? 

1 korkardım ki tncnnı elimden alma-ı bu §erait altında elbette Gazana O kadar dalgın ki Gazanın Afro. Sir Peter mırıldandı: 
sın! emredebilirdi.: Derhal Miray atın - ditiye hamle ettiğini bile görmedi nu hapsetmeğe karar vererek kaçırt- - Demek katil Doy!! inanmak - Şimdi onu da anlatacağım: , 
Demi~ ve bunu!} ne korkunç bir dnn bir çekirge gibi sıçnyarak Ga- ve duymadı. Afroditi yan gözle ML tı. Genç kızın ne bildiğini öğrenmek ·<;temi yorum. tiraf edeyim ki Ridle beraber cı ~; 

fettanlık ve şeytanat sahibi olduğu- zanın elinden tutup aşa~ı aldı :-.·e Af rayın dalgm olduğunu görünce Ga- i&tiyordu. Vans: yetin hakiki sebebini kesfeune 
nu anla\IJ1nk istemişti. roditi:>i bir çiçek demeti gibi kucak. zanın dudaklarına parmağı ile Şöyle Farren, komiserin sözünü keserek . . . d ... , d ded' çok ınü~külat çektik. Mesele şu: 

· d t · - Delı gıbı ü.~üşuyor u. ı. l\landarende ı'stedı'ğı' kadar ~c Afroditi, ~u sıcak havadan istifa. lıyarak indirdi. hafifçe vurup: onun yerme evam e tı: 
B · k ld ... d "1 Furlong söyledi:· kaı'n sur" ebı'leceg ... ı'nı· du··.:u··nen KarSO de ederek tuy gibi bir tiil c-Jbisc- iL Eğer Gazan bu işi ye.parken ML _ Acelen ne sevgili Malı.mut? - enı açın ıgım · yer en ·~ ~ 

n·d k t d -'-Filhakika 0 delidir; zavalh! ufak mik"•asta ze11ı'r tı·caretı"ne bll' zerine şöylece bir siyalı mantocuk rayın yüzünde küçük bir iştiha Dedi. Nasıl olsa yerimize dönecek ı\.I ·ur ar ı. J 

1 

. 1 . Mah Li : nıl~ 
atmış ve gilzel bacaklarına ~ine için sezseydi o boynu bir dakika tered- dC'ğil miyiz? Komıser gü ümsedı: _ Pettigre\'İ 

0 
öldürdü. lanuştı. Bu işte çok para kaza ~ı 

den teni seçil<'n ipek bir dolak gc- düd etmeden vururdu. Kıskanıyor - ~ Biz vazifemizi yaptık. Benim bileceğini görerek ticareti b0)
111 

rırmi", ba~.ına gerirdig~i bir kasket- du. Gazan kıskanı\·or ve \'ani artık Gazan utanmıştı. Evet, bir dağ sö\'1İ"e.ceklerim bitti. Bu hadisenin Dire, söze başladı. Fakat Furlong v k d' 
.. .., "' J J b d dl k J J ')nun so"zu"'nu"' kest"ı ·. mege arar ver ı. aşın av ı ar, ama, curacı la Mi - 'oE 
k Meryemden daha glizel olmtt!jtu. mağlübdur. " " ba~lıca noktalarını bildirmiş bulu Cürüm ortağı Lödu ile bcra 
Gazım yo.nıbn.~ında değme sipa _ Bunu Afroditi sc~ ve büyük ray duruyordu ve yalnız değildiler. mıyorum. - Evet, 0 öldürdü. Ukin siz onu Doylu kokain almağa teşvik ettı!C 

Onu da şimdi bir yere göndermek cinayete sürükliyen sebebleri bilmi- ıı 
hinin beccreıniyeceği bir meharet mücnhid Miraya karşı biraz dürüşt , • Sir Peter atıldı: Dovl. ,·orucu bir mesaiden rnnra 

ne manidar olurdu. Afroditi haklıy- yorsunuz · • 
ve güvenle at süren bu güzel kızı hareket etmek lüzumunu hissede • - Fakat Pctti~revi kimin iildür. · dığı kokainin sinirlerine C\'\·cla kıl' 
l1ayran seyretmekten av görecek rek haykırmı12tı: dı. GUzel ve ıtırlarla bezenmi~ bir Sir Pcter: 'I' 

taze bahar demeti gı"bi duran ba,.ıiı• düğünü söylemediniz. \Ct ,·erdiğine aldanıp hu zehirr a '? 
hali kalmamıştı. Ve yine atı lizerin_ - Dikkat e~ bir daha! Bir balık 
de tunç bir heykel haşmeti ile arka- sepeti değil, llhanıazıunın gözdesini 
Jarındo.n gelen Miray da doğrusu kucaklıyorsun! 

" ' - ı\nlatın rica ederim. ç ı 
Gazanın omuzuna yaslıyarak: - Bunu size l\I. Furloııg anlata· tı. Ayni zamanda büyiik kazan 

Furlong izahat \'C'rmeğe basladı: 
- Sen, dedi. Artılı: beni sevmi _ cak. Çünkü ben ikinci derecede bi· tirnallerile de gözleri kamş;tı. 

yorsun! risile uğra~ırken hakiki mücrimi o - Daha ilk günlerden itibaren Doyl, Karson ve Lödu için ço 
göğsü kabartacak bir hassa neferi t- Miray gözlerini yere indirirken 
di. Top vursa yıkılmryacak gibi ın_ bu kadının tedbir ve zekasına hay. 
tişaınla duran Miray da belki ApoL ı rnnhğmı için için yadetmi§, Gazan 
londan gUzeldi. Hcrgillden 'kuvvetli da hafifçe gülerek ve Mirayı mü -

Gazan hayretle durarak sormu~- buldu. ben ondan ~üpheleniyordum. Fakat fa\·dah idi. ı\ ,·ni zamanda he!ll ı< 
" J - b~ 

tu: ., elimde delil yoh.tu. Bütün deliler bıta ve hem de sabıkalılarla ah . 
Rid sustu. Salonda herkes heye- ~ tı 

görUnliyordu. 1 dafna ihtiyacını d~yaro.k: 
Knç tere Gazan bilek kalınlığın-! - Sultanım; demişti. Demirden 

da bir kılıcı, sipahi neferi Mira;)la. u- yastık olmaz. 
zatı:ırak: Hakikaten Miray etin demir ha -

- ;Kır da görsllnler! linde taazzuv etm.iş bir bilnyesiydi. 
DemL, ve bu irade.)<i suyu alınmış Afroditi bir kenara diz çökUp a_ 

c"liğin çatııyarnk çıkardığı ses ltes kan bu billür sudan avuç avuç içti. 
miı;ti. Bu adamdan hemen bü,tiin Sanki henüz yeni doğmuş bir cey _ 
hassa askeri ) ılını.ştı. Bir gün Gn_ llln dünya. suyundan ilk defa içiyor 
zana selfı.m vcrmiyen bir izbandut muş gibi lilr t"~i:Ial duyan Gaian ,'bir 
gibi ha.ss:ı.yi 'öit yumrtıkta öldürU _ uz öteden bu güzel manzarayı lez-

vC'rmiş ve işte bundan sonra Mnh- zetle seyretti. ... ' . ' , "' 

- Nereden anladın Afroditi, da
ha sana doyma.nuı. tmklin mt var. Se 
ni kendime ntııl tflğlı:n ııaroan nc-

ka.dar kısadır! ~(l f ~· 
- Peki, ama, Marya . 
Gazan bu gtlzel başı ku\'Velli ba

zwıu altında ~rkıştırarak: 

- Yezit. Dedi. Hy .,~eyjg öyle 
zamanını biliyorsun ki. -

- BU"ak1elmdl buniı. Marya kim-
dir? • ; t - il. 

- Bizanslı blr kız. Anarinikos Pa 
f 

leologosun hemşiresi. 

gibi Doyl çok kurnazdı. Dikkat e· geçindiği irın Doyl polis müdu. r . 
canlıydı. Sir Peter Til, merakla :r 

elin. o alelade bir deli değildir, ben ğünün usullerini biliyor, aynı S• 
bekliyordu. Doktor Vang kar~ısın· onu daima mu\'azencsiz buldum manda kokaini harirten getirenle 
dakilerin çehrelerini alaka ile teL :r d ı 

Çok ı"çti!!iı1i \'e kokain gibi zehirler tanıvordu Bundan ba~ka tanı 1 
kik ediyor, bundan hus~~i bir zevk -· J • • 

ahnılış gibi görünüyordu. Farren i· kullandığını öğrenince doğru bir iz- birçok kokain düşkünlerini ]{af$ 
le Vans elcle tutmuşlardı. l\'lah Li, de yürüdüğüme emin oldum. nun barına götürerek onları müşt• 
sinirden, elindeki mii1i mini mendi· .. Gazetenin zabıta istihbaratı şefi ri yapıyordu. 

Doylun maksadı bir miktar pa: 
!ini yırtıyordu. Doylun ise ellerinin ·ıfatite Doylun bana arzı hizmet et tfl 

\•antıktan sonra bu ic;,tcn çekiliP titrediği' farkediliyordu mcsi gayet tabiiydi. Ancak onun ~ " 
Faı-renle evlenmekti. 

F 
1 

.. b 1 d börle yapmaktan maksadının beni 
l.U' onp; soze afi a ı. J · UtMı uffiı. o unu "" Bu lilrada b r:ha çıktı. ı.Oô 

r .... 'd'kk . 11•. ıamm~L'd ~N ğCCINi11\."Ullre onı ~v.ı· ite Karsan, kazancın payla~ına 

mut hanın büsbütün görllne gire -
rck hassa çavuşu payesile yanıba_ 
§ı'nda yer almıftr. 

Mlray sırtlan etrafm ihtişamını 

seyrediyor. Güneş epeyce kızgın bir 
halde ta uzaklara kadar gözleri ka-

-- Sır Peter 't)Cnı tahlökala J'\1C-, , _1_..ıı .~: .ı ·ı.:;.;. .. ...ı:. B . _. e,11 

mur ettıgı zaman nazarı ı ·atımı R d · ·1c 
·ık k 5· p • hfil b" ııyor U. ' ı,. da anlaşanuyarak kavga etU 

- Peki, ama, onunla izdivaca ka_ ı çe ·en §CY ır eterın meç ır , ' Lödu kendi hiss..o.sine dü~n par:ı: 
rar verdin. sebebten aldığı mektup , oldu. Bu Evvela bu !'alonda, Karsonun yar az bulmaktaydı. Pettigrev ve vo; 

- Evet, ama, bu bir usuldür AL mektup muhte\'iyatrnı öğren.
1

diği- dımile, bir ka,·ga tertip etti. Az. kal ı 
r ile evvelce olan görü~meleri sa}'e" 

Gerek hakan ve gerekse Köse Mi maştınyor. roditi,. Ben bu kızı :ne göroüm, ne miz takdird~ işimizin çok ~olayla. dı vuruluyordum. l\faamafih rnak- "'-
. · de "Akc::am Postası,.na dair e.y~. 

hnl haksız mıydılar? BUtün bu sahada namlitennhi kü. bilirim. ışacağmı düşündüm. satl~rının beni öldürmek olduğunu " malfımat sahibi bulunduğu ıÇ. 
sanmıyorum. Beni korkutarak tah. rı 

Sir Pctere bir mektup gönde 
kikattan \'azgcçmcmi temin etmek _ 

1 
k •fı.ıııı 

Afroditi ae, Miray da itime.da la_ çük ışık yıldızları dönUyorlar, döıiU.. - Olabllir, görünce bileceksin ve D 1 ben' l be be 1 du . . o\· ı.m e ra r ça ışıyor . 
o zaman Afrodil.ın bir kenarda atıl- . • . . 

istiyorlardı. h.arsonla Doylu e e verme P• 
yık değil fniydilcr'"? Karşılarında en yorlar. 
bUyük kuvvet eriyecekti şüphesiz. Güneş, toprak üzerindeki bir d~. 

.. ··k ta 'b' . l'k .. Pettıgre\'ın, bu mektup muhtevıya-
mış c;uru me gı ı ııensız ı Len o-.. , . . . 

tını bilmesi ıhtimalini ılen sürdü. 
Üç atlı"dağdnn sızan glizcl ve ber la suyu bile kaynatıp buhar ede-_ lecek. 

rnk kendın' e d g~ru k. ' - lsterı;en evlennıi.vevim. rak bir suyun kenarına gelip durdu .. 0 çe ı;>or. .,.,.. J 

lar. ' Fa.kat bUtUn tabiatın güzel ye - - Hayır, evlen, aru~ sevme! 

Afroditi Gazana yakİaş:ı.rak: şillij;'i sanki gUne§e karşı mlicahede- Bu söz büsbütUn Gazanı gönlün-
- Benim şevketlfı hakannn, de- ye göğüs verip, kendine itimat eL · dc-n vurmak olmuştu. Afroditi, dev 

di. Burada biraz aram <>dip şu ubr- miş gibi hiç so.rnrmadıın, dimdik Jet işlerinin icablarına, bütün kıs_ 
hayat misillu cereyon eden sudan yükselmiş duruyor. kançlıklıı.rına rağmen tevekkül gös.. 

birer avuç içmemize izin verir mi _ 
sin? 

Üzerinden siyah mantosu sıyrılan 
Afroditi, koca hlikümdarı yerlere 
sermi.~ti. Mi.raydan hicab eden hU_ 
ktinıdar, kaçamak seyrettiği J_\f ro

ditinin bu tiıl kenarlarından fıe.kı-

Elle ve itina ile hazırlanml.!5 bir 
Tebriz halısı gibi görünen ovanın 

bu mnnznrasma saatlerce do;ıınıağa 
imkan mı var? . , 

Ve :Miray hasretle yurdunu düşU
nliyor. Onun da yurdunda bir eev_ 
gilisi var. Şu saatte belki köyünde 

teren anlayışlı bir kadmdı. 

Biçare Gazan. bir defa aynaya ba
kıp da kendi kendisi hakkında bir 
hüküm ,·erseydi, Afroditinin bu kıs 
kançlık huda.sı altındaki gizli mak
sattan şüphe ederdi. 

(Devamı var) 

HABER'in Edebi Romanı kendini aydmlatmağa, ısıtmağa s::: ·ılbuki i~te ben adam oluyorum ve 
balayan bir güneş ve kendini hara :!im olacağım .. 
ret ve hayat almağa · uğra~an bi O zaman, arkadaşı güler \e ona 
seyyare in!.,.· · ' neşhur hikayeyi anlatırdı: 

Bu sözü ona söyliyen vaktile bu "Babası oğluna: "oğlum sen sad-
sözü ona söylemiş olanı hatırlıyor. razam olamazsın! dememiş: adam o 
du. lamazsın! demiş .. Ben de sana sınıf 

Fatihteki o eski medresenin•avlu- ğeçemezsin, btikba!de bir iş bulup 
sunda, kırık iskemleler üzerinde bugünkü sıkıntıdan kurtulamazsın 
oturup, topraktan ve bahçedeki Çİ- demiyorum. adam olamazsın diyo. 
çek, ağaç \'e çimenden yükselen rum. Çünkü kafa te~kkülünden ev 
büyülü kokuyu ciğerlerine çekerek \'el adam olunmaz .. İnsanlık kafa 
,.e uzak yıldızlan seyrederek konu~· teşekkülü ile ba;lar! 
tukları gecelerde ona şimdi. i.;mını E\'et şimdi bu sözleri Agahın ce· 
güçlükle hatırladığı bir arkadaşı 5i kulakları içinde tekrarlıyordu. 
söylüyordur "Sen adam olamazsın! .. 

Bu galiba tıp fakültesine c1e\•am 

1 

O hfıla adam olmamı~lı.. Sınıl 

eden .\gah i minde bir . taleb~}·di. geçmiş. iş bulmu~. mezbeleden ,ya· 
Onun bu sözünü ~imdi halırlı· 159nabilir bir e\'C çıkmıi, ünıncn a· 

yordu. "Sen adam ~>hın1aisın !.... na sına rahat bir döşek, bakır ten. 
O zaman Ali isyan ederdi. Onun rereleri pırıl pırıl yanan giil gil): 

"Sen adam olamazsın Ali! .. ,. ha ozunun manasını anlamadığı için. bir mutfak \ermiş.. Penceresinde 
tıra ır:da birdenbıre bu cümleyı bu- kendi.:.ini başka taraftan müdafaa 

1 
f~ liyen çiçekleri hahçc inde acmcı 

!mordu. Ve bunu ~u cümle takip e. eder .. Kendısinin ad2.m olduğuni.ı. bulunan e\·imli bir e\·e onu yerleş 
clı)ordu: ' İ adam olacağım yaptrğı çetin talı il tirmi~ti .. 

"S0 nrie iha'a kabili} eti ! ol.tur... ı. mücadele 'ile i.:;:ata uğraşır. Aç aç l Fakat ArraJ.ıın hakkı vardı. O hfı· 
Sen kendini, kendi ~ •. !. ; C.:~, ,]eri- ı:;ınıf ge7t•ği günler ona b\iylık b.ir a adam olmamr~tı .. 

ni. kendi küçilk varlığını. kendine ~tınırla: l<ıte tah ili, i~te kültürü olduğı· 
gune5 edinmi~ yalnız kendi etrafın· "fcte bak derdi. Sen bana adam halde h::ıvatta bir <;er~eriden h::ı5kr 

da c!'incn bir senarc in e\ et sen :ieğil.,in, adam olamaz"ın dirorsun. bir 5ey olmıyan I\luammerc bile Ye 

Ben de düşlinünce bu faraziyeyi şa· Birkaç gün sonra Lödunun apar· 
yanı kabul görmedim. Pettigrevin tımanına yapacağım bir ziyareti 
katili, gazeteye yabancı olmıyan bi· yalnız Doyla söylemek suretile bir 
risiydi. Yaptı~ı hazırlık bunu gös· nevi tuzak kurdum. Doyl bu tuza-
teriyordu. ğa dii~tii ,.e o gece sokakta birisi 

,.. .. .. . . bıçakla bana taarruz etti. Siste ,.e 
\uzunun rengı vernyec;ıl olan 1 1 kt ·· ·· ·· ecı· · · ~ ·aran ı · a vuzunu seçem ım ama 

Doylun a\·ağa kalktıl!mr ~örünce ' "t • K ld w sa 11 • • • • • w mu earrızın ar:;on o ugunu ı · 
sustu. Zabıta ı stıhbaratı şefı bagır. B t h"d" · d so 1 

1 

vorum. u aarruz a ısesın en ~ ı 
dı· . . ... 

• • ? • ra Doylun masum olmadrgından ar· 
- l~ı neden uzatıyorsunuz. l\.a- t k .. h k 1 d 

.1. k' ld ~ b'I' .. ı şup em ·a ma ı. 
tı ın ım o ugunu ı ıyorsanız soy- · 
leyiniz! Pettigrevi kim öldürdü? lşin en güç tarafı, kendisinden 

Furlong sükunetle ce,·ap ,·erdi: 5üphelendiğimi Doyla belli etme. 

bıılJu. 

Şantajla Karsondan btediğinİ 1'' 
parabilirsc, Sir Pelerin vaadi ıııı 
C:bınce mektubu geri alabilece~1 

Karsan inat ederse onları ele ,·el' 

cek, kendisi muhbir sıratile az b 

ceza. ile lmrtulacaktı. 
·ıı 

Fakat hesabında yanılmı~tr. h 
son böyle oyunlara gelecek adaJll ( 
ğildi; Akşam işe dair konu~mak 1:> 

hanesile Lödu ile beraber onıı0 ' 

vine gitti \'e suç ortağını bıçakla' 
(DeYamı ,·ar) 

·ı . . •. ,.._ -' ,.- - . J' .-• .r'1'.· • 'fi • ... ' •' ~ ", J.. "'· . • (' 

ı'ecek cevap bulamıyacak kadar ka
fasını işletmemişti. 

Kafasıni yalnız bir gayede işlet. 
rilişti. Hayatta muayyen bir refaha 
ulaşmak gayesinde.! 

Bundan başka bildiği. (iğrendiği 
şeyleri aldı~ı intıbaları kafac:ının 
içine tasnifsiz bir surette sıkı~tır · 
mıştı. Kar~sı şimdi ı:;ayısız iplik yu 
maklarmın biribir:ine k~mstığı bir 
dolaptı. Bu yll\11a~lann hayat haki
katlerine giden, uçlarını bulamıyor. 

İpliklerin hep;;i blribirinc dola~ıyor 

Herhalde bu adam evine gidiyor· tu. Ufak mangalının üstünde ı-e 
du. Elinde bir mendil vardı. Bes. tane hazırlamakla meşguldü. 
belli C\ ine 'yiyecek götürüyordu. Leyi~ ona yaklaştı ve korkak b 

Biran ona gidip müdüriyeti sor sesle scrdu: 
mak istedi. Sonra vazgeçti. - Ağabey. Polis müdüriyeti r.ı 

Çünkü bu akşamdanberi poli::ı ü- ha ne taraftadır? 
niformasından müthiş surette kor- * +:· .. 
k .. ıyordu. Bir polise yaklaşıp söz Kestanecinin tarifile kapısını 
sôylcmeğe değil, onun bulunduğu önüne geldiği polis müdüriyeti ~ 
yerlerde bulunmağa dahi cesareti rie tahmin ,.e tasavvur ettiği gı. 
yQktu. içinde geçen şeyleri ve bulu nan J' 
1 llcm ona gidip ne diyecekti: $cnla:-ı pencerelerinden gösteren! 

mahalle kar;:kolunii benzemi)·or 

du. "I:olis mü?~riye.~i ~e. taraftadır?.. Burası kapısında resmi bir pO 

1 , Pekı o kendısıne: Nıçın bunu soru . "bet "-,·led·-· d'l · cePJıe , ..... :.. - , ek 'im r.o ııcı{ ıgı, ı sız 

1
• . "d b' . 1 yorsunuz ... derse ne ce,·ap \'erce -

1 
b" b' d 

Ley a. gılgı a a~taıı ır yen, e tıp . , d·v· . 1 1 k ı .o::aman ır ınar ı. -* 
kı bir çılgına dönmu~tü. Eğer onuıı ~ı. ·~-=~· ıgı:. nı;~ı~ 1~' ~v en~e 1 Gecenin ortasında. dar bir s<>l~aı; 
tutulduğunu iiğrense belki bu kadar ıste .. ıgıı:ı a am ırını vur u: .•. nu 1 i ·inde ketum bir çehre ile göklere 

polısler tuttu mu anlamak ısllyo. 1 ':r \ ' L 11'; nl mak ist 
meyu::; olmıyacaktı. Fakat bileme· . . zanıyor e ev anın a ' 

k 1 . . . b'I ek 0 rum.,, dıyemezdı ya.. 1 et·-· t t • b' JAı. \·di ?rif1( me-. ur;Jır ~ey ı emem ·.. mır ıgı sırrı aş an ır d.AaJ ,. 

nerede oldu~unu ve rnrduğu ada. Değil ona yakla;mak ona görün· 
1 ~aklıyordu. 

mm öHip ölmediğini anlayamamah mernek için rnü"mkün olsa yerin di- Bu binanın cephesinden sı.a:ıı}: 
'>nu peri~an ediyordu. '?ine geçm~ğc razıydı. zamet kar~ısmda Leyla kendırtJ 

Eminönüne geldiği z;.ıman, dizle Halbuki bütün gün çalı5mış yo· çük pek küçük, pek biçare hisse' 
·inde cıe:-man J,a1mamı tı. Geu.-nin rnlrnu"Ş o!an adamın ~u dakikada Yordu. 1 
·>U· ::ıatinde p:ılis müdüriyetini k~· -ıe sağa. ne de sola bakacak hali vaı Yürel!,inde bir suç ta~:mak, dB 
-nt· -0raca!,tı.? dı. Köprüye dojhı gidiyordu. doğrusu ~evilen bir insanın suı;t1~ 

Gozlerile etrafına bakınırken l;a Daha ilerde yıkılmakta olan bir yürekle p:ıyla~mak meğer ne J11 

ıdan bir polis memurunun gc!mek· 1
11a"ın önüne gerilmiış tahta perde·! kül ~~ydi l 

te o.duğunu gördü. !erin eli binde bir kestaneci oturmu~ (Devamı var' 

.... 
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Dünyada' en 
H A B E R - Ak,am Foıtaıa 

çok altına 
/ 222! __ 

şp 

sahip olan adam 
.... lndor Mlhraces! 
~mele gibi çalışmaktan hoşlanan, aşağı halk tabakaları 

arasında dolaşmağı seven bir . adamdır 
Onu bir gün kamyon şoförü, bir .Qün ·gemi tayfası, bir gün 

Aşk azabı!! 
HiKAYECi 

n.. tren makascısı olarak çalışırken görebilirsiniz 
4ok~n~ada elinde en büyük altın 
lndir .ulunduran ada.m meıhur 

Lemi, Bekir, Peyami (her üçü. 
nün ya~ının mecmuu ıekseni geç· 
mez). 

F tnıhraccsidir. 
e\'kal'd 

tan 
1 

a e garip tabiatlı bir in -
lond 

0 
an ınihrace, geçenlerde 

disin;aya gelmiş ve herkesin ken· 
dcnb· en bahsettiği bir sırada bir. 

ıre ort.,,.ı 
lndor ~han kaybolmuştur. 

taraf d ını racesinin, haydutlar 
ın an k 

lanllla açırılmış olduğunu 
bctltl' Y~n .. O, kendi kendini kay -

1Ştır, 
in ·ı i . gı terey k b ~ .. d tibarc e aya astıgı ıun en 

(Skotın, İngiliz polis teşkilatı 
llıihra an.ı Yart), bu altın babası Cc . 
Ec ba 

1 
Yı ad m adım takip etme

\ •. ş aınıştır. 
"lıhra 

fakat t c:.bu işe mt~halcfet etmiş, 
ten ngılıı polisi kendisini takip· 
1 "'az 

kaya çekilip ora.da hayatının ro • 
manını yazacağı ıöyleniyor. 

Mihracenin bu kitabı, yalnız ba· 
şından ıeçen binbir macera::IJ.n 
bahsetmiyecek, dünyanın sefaleti· 
ni anlatan kıymetli bir içtimai e. 
ıer olacakmıı. Dünyada en çok al
tına sahip bir adam ol~n mihrace, 
genç yaşına rağmen büyük acılar 

çekmiş bir a.damdır. Hayatta sev· 
diklerinin hemen hemen hepsini 
kaybetmit~ir. 

Bilhassa çok ıevdiği renç karr 
ıının iki sene beraber ya~:iıktan 
ıonra 17 yaşında ölüvermeıi, onu 
tamamen maceralara atılmağa ve 
kederini böylece unutmağa sev • 
ketmiştir. 

Bekir - t~te bahar geldi: ha
vada öyle tatlı bir ılıklık var ki! .. 

Peyami - Sanki kadın koku· 
yor! 

Bekir - Evet, sanki kadın ko • 
kuyor. 

Lemi - Her kinizin de burnu 
pek keskin. Zaten ben kadın ko • 

Çocuk b ., , m ecesi n de ~~::n~::i!aa~~~:::· ~~~ının ar-

Peyami - böyle olmamak 

h e d ·, ye kazanan 1 a r bü~~~irb~ ~~ra_e.r.ib:~. • 
Lemi - Hayır .... Hissim, ikti • 

Yardar Havrivc lisesi 10 B.792, l!J 1 danm yok degıl ... On altı yaıın • :?:ı nlsaa t:.ıı ihli bilmcccıııiı şü~lc 
l1allcdilc•·rkti: 

ccxıx = cc,. VII II • ece ıııı = CCC iV 
ndor ~eçrnemiştir. 

tip tab~ıhracesi dünyanın en ga • CXC \'l = C.:l. XXXX \ 'I Ilakl\aın 
Sık ııkıatıı adamlarından biridir. larıdır. 

Gül~·in Orkun.t Beşiktaş liasfıml dayken ~oförümüzün karısından 
arkası 22, 20 Melahat ersan Ak~. bir çocuğum oldu. Binaenaleyh 
ray uzun yusur sok. 15. 21 Nezih ıeref ve haysiyetim her türlü t.ı· 
Kral Be~iktaş 38 ci okul 155, 22 arruzdan masundur 1 Bence ka -

Y d "l -k · k · J·Yocapae~ dınların arkasından k o s m a k ur agu çevı - sır ·ccı :ı ..-. . • k v .. .. k .. 
23 S -·h ı B 'kt 18 · k 1 27l ' nuıl c\ıyeyım, urbagayı ur ut-bakal luyafet değiştirir. Halk ta· 

'ttil-a~ arasına karışır hatta ıer· BIB S.\ .\T KAZ ... ~ ... ~: 
·~n . 

.. u ey a cşı - aş cı o ·u , ~ w 

2v Süley: kız orta okulu Jülide mege degmez. 
Peyami - Sıraıına gôre ... 24 Ali Sağlam Cağaloğlu O.O. 183, >'erlerde' ~abıkalıların bulunduğu 

Qıcı bıle dola§maktan çekin • ... 
""tı.ı tinde Panın büyük memleketle • 

il b' . 
•ıı,, ırınde dolaıırken onu ca· 
di. l':ı anlllııiar, ve tevkif etmişler • 

"t tl~n:ıt da ıebep garip kıyafeti 
birç01 ndclci fotoğraf makineıiyle 
l<'· < re . 

ılllll sırnler almı§ olmaaıydı. 
tıiıı ı.t_,r Yıkandıktan ve mihrace 

'llt\f' 
'trbc,t 1Ytti anlaşıldıktan sonra 

licn bırakıldı. 
~' llz 30 yaşında bulunan lndor 
() Ct\' 
rl~\· ı, Pariıte bulunurken 

QJıbcıp]ı1 ltindli talebelerle samimi 
ll bc'l k Ptyda ctmi , hatta onlar· 
gl~'l bcr d&vüıme ile biten kav. 

l':ı da karıımıttır. 
lon~ tarip tabiatlı mihracenin 
~ .... tanın banliyö trenlerinde ma· 
t'ıı oıa k T . 
llıd ,_. ra , ve aymıs nehri üze· 

tıtı ·1 d ~1 Hı~ gemı tr.de e tayfa olarak 
~% 1~1 

Ve bun.lan pek hoşlan • 
So 0Ylcnmektedir. 

ın:. llta § · ""lrl u rıvayetlcr de, genç 
...._~eye aittir. 

c~ltn ~"'Yorkta genç bir iıçi kızla 
......_ lllııtir. 

~~ k~ihrace bir zamanlar da bü· 

4ılllıı:rnyonıarda ıoför olarak ça· 

llmı Tupkupı Ta,mcl.:lcp S . .( 
nlR J\lT.O (11\01..\'I'.\ K.\ZA~AX: 

Sal:ihollin l':-rr Kuml.:npı O. O. 301i 
Y.'\RIM l•al O ÇiKOLATA K.~ZA~A:\ 

ı.ulfi i'ıı:ic Emirgan. 
BlRER KUTU B0SK01 KA. 

ZA~ANLAR 

1 Sülevman seni Asmalı Mescit •• 
49, 2 Muzaffer Adaman Çar~amba 
60 cı okul 123, 3 Aziz Güler Per. 
ternihal lisesi 5.A 764, 4 Salih Kc

25 S. Baru Beyoğlu O.O .. 

BlRER PAKET ŞEKERLEME 
KAZANA~LAR 

26 ~ecati Oztallı Kumkapı O.O. 
27 Faik Peker Şehsadebi!ı genç 
Türk 50k. 5~. 28 :\'eda Kansu Ba
kırköy, 29 S. Sabah Beyoğlu 45 ci 
okul 5.B 615, 30 ~hçet Baykut Ve. 

zıl öz Vda Erkek lisesi 3.B 62, 5 fa lisesi 2.B. 119, 31 Tüzün Berk. 
Sem5eddin Kahraman ltfaiye mey. say Beşiktaş Vi~ne Zade 12, 32 Ra. 
dan Soysal ap., 6 Sevim Tüzer Ça. gıp inci Pertevnihal lisesi _q. K~sı~ 
talca ilk okul 5.5 323, 7 Bekir A- 1.A.63, 33 Aydın Pertemıhal hsesı 

km Galata Karanlık Fınn sok. 6. 435, 34 M. l.ın Be~iktas 38 ci okul 

8 Cangul Pangaltı lisesi 918, 9 H. 811 35 Can Dumlu aksaray Horhor 
K. Pangaltı lisesi 661. 10 Jan Ağzı 29, 36 Perihan Altın el Fener, 37 

pek Sen benua lisesin~en Şadi Ağun. Ası: paşa ~ar~~niz cd. 
BiRER PAKET ÇiKOLATA 41, 38 Ernın \azar Fahtı Çarşam. 

• KAZANLAR ba, 39 Zeki ~hremini Saraymeydan 

ıı B. Çağlr Samatya ~t.M. cd. cd. 64 cahit elile, 40 Münür ÖZ Oğ. 
52 12 lf fet Binici Beyo~lu A.K.S. rctmen Zile O.O. 2.B 46, ·11 ~at 
o' 13 Seher Yeşil direk ~o. 8, 14 Sezginer Sirkeci Sapoti paşa rok. 7, 
F~rettin özgül Yenikapı O.O. 2. 42 Cdal gül 1 ci okul 5.B 492 ,43 
A 90 15 Feyzi 1'1ahmut Şi~i. 16 Engin Sirkeci ilk okul, 44 Züzan 
Ya._a; Kural Üsküdar lci O.O. 3.B Şehremini Halil ağa sok. 10. 
335, 17 l\f. llhan dilmaç H.P. er: 29 Nisan 1939 Tarihli Bilmece. 

kek lisesi 2312, 18 Selahaddin gün nin halli 

Lemi - Küçük dostlarınız var 
mı? 

Bekir - Elbette. 
Lemi - Her birinizin bir tane 
. ) 

mı. .. 

Okuyucularımızdan özür 
dileyerek 

Resimle Büyük 
Lugafnı 

Dun koyduğumuz kısmım 
tekrarlıyoruz 

DUnkU knıımd& bau hatal&r bu
lunduğunu inti§ardan sonra farket. 
tik. Bunlar küçUk ııeyler olmuına 

rağmen ~ladığnnu; lügatte en kü
çük bir hata kalrnamaaına itina et. 
tiğimiz için bu parçayı yeniden ve
riyoruz. Okuyuculanmı:r:ın dUnkü 
parçayı )1rtarak yerine bunu koy
malarını rica ederiz. Hatamız yiL 
&Ünden kaybettiğiniz bu günU teli
fi için mUsait bir gUnde aekiz ıay. 
fa birden vereceğiz. 

~le ır. 'Ve ilih ... 

~}'Otı~:•lara. hayran bu ıenç ve , 
~t d·· r •ahibi adamın, memlek~· ~ 
ııı,_: 0ndu ~.. • 1\ ;.."<11\iy 

1 
gu zaman, §elaleler ve • 

ili t erle çevrilmiJ bir mınta. .. 
~Al~E . 

satt R Mağazalarının 1 
ığı kostüm Ye pardesillcr, 

S enısalsiz bir biçimdir. 

'ilanı 
Şık 

'7 " • • cı senden 

61 61 • 67 • 7 kitap 
v· 

6ı ıkontun ölümü 30 
63 lencit u 

l. 
6i liıa • 

ı. 
65 Evliıik 

20 Ciı1· 65 13· ı Parnuk harbi 50 ') ııanı tarihi 1. Scnyoibcos 
Avrupa 60 

- - ~ 

il 

7. 1: the throat (gorge) (ofa I! 12. J\AJ.ÇA 
man : Adam'ıı Apple) 12. F: lıı. hanche 

7. A: die Kehle ( Gurgel; beim 1%. ı: the hip 
Mann : der AdamHpfrl) 1%. A: die Hüfte (Taille) 

8. J\ol (puı) U. "KASIK 

R. F: le braa 13. F: J'aine f. (la 
guinale) 

region in· 

8. 1: the upper arm 
8. A: der Oberarm 

9. KOLTUK , 

ı. F: l'aluelle, 
9. t : the a.rnıpit 
9. A: die Aclıaelhöhle 

.o. DtRSU (alrfak) 
.o. F : le coude 
ıo. l: the elbow (the funnr

bone) 
10. A: der Ellboıen (Ellenbo. 

ıen, du lılauachen ) 

11. ÖS "KOL (alici) 

11. F: l'avan.t-bru nı, 
11. l: the forearm 
11. A: der Unterarm 

8 ,.e 11 Etraf.ı ah iyeyi t~ldl 

ederler. 
8 et 11 F: forment le membre 

• 13, 1: the groin 
U. A: die uiatenıegend 

H. BA~ PARMAK 
H. F: ı~ pouce 
14, ı: the thumb 
t (. A: d~r Daumen 

J.t O\'LUK (fahlr.) 
1 :i. F: la cuiMı~ 
115. ı: t he thigh 
ıs. A: der Oberachenkd 

14;, ~ACAK 

Hi. F: la jsmbe 
16. t : the lower leg 
H. A: der Unter1chenhl 

17. Al"Alt PARMAGI 
1 17. J': l'ortt~il 111. 

17. t: the toe 
1"1. A: der Zehe 

• .u~rleur (le braa). Ut TOPU){ 

8 aad 11 1: toıethu the arm. •ıl 18. F: la eheville 
8 ·ana ll A: neanune. der leolea /.) 

Ann. , 18. 1: the anki• 

(les ma.J· 

Yazan: 
Peyami - Yahut birkaç tane ... 
Lemi - Peki bun.dan ne çıkar? 
Peyami - Bu kızcağızlar bizi 

harekete getirir ... 
Bekir - Biraz eğlendirir. 
Peyami - Yirmi yaJında iken 

insanın §iİre, hayale ihtiyacı yok 
mu? İhtiyarlayınca da tatlı bir 
hatıra ... 

Lemi - Yahut bir kin ... Ben ha· 
yatım::la böyle karı§ık ıeyler is • 
temem. Kadınlarla insan daima 
sıkıntıya uğrar. lıin sonu her za • 

man fena ıctir. 
Peyami - Fakat c kadar iyi 

başlar ki ... 

Bekir - Ah, ef er benim metre· 
simi bir görseydin 1.. 

Lemi - Kibar bir kadın mı 
Bekir - Daha iyiıi.. 
Lemi - Prenscı? 

Bekir - Daha iyi, daha iyi.. 
Lemi - Bir kraliçe mi? 
Bekir - Hayır ... Amele: küçük 

bir amele. 1 

Lemi - Ne amelesi, ne yapı • 
yor? 

Bekir - Bilmem; ıormadım 
kil .. 

Lemi ....- Öyleyse amele olduğu· 
nu nereden anladın? 

Bekir - Evveli lisanından, 

sonra iğnenin talirip ettiği par -
maklarından ... Zannıma ıöre kor. 
aa yaparak hayatını kazanıyor ... 

Lemi - Daima ~örüıür müıü-
nüz? 

Bekir - Ara sıra. 
Lemi - Her rün delil mi? 
Bekir - Hayır ; çalı,tıiı ma • 

hallede hafta.la bir defa bulutu • 
ruz. 

Lemi - Güzel mi ! 
Belcir - Hayır; fakat öyle çap· 

kın bir yüıü var ki ... 
Lemi - Zeki mi?. 
Bekir - Çok. 
Lemi - Ya neıeai? 
Bekir - Klfi derecede; fakat 

ağlamamak ıartiyle. 

Lemi - Ağlar mı? 

Bekir - (alayla) 
§Üpheaiz ... 

Lemi - Niçin? 

l'LANf 1 

11!1. SAGIR KADJX 

Şüphesiz. 

" Mlsma' (ıe. bora.o) 
18. J': l& ııourde 

a le cornet acouııtique 
18. 1: the dear woman 

Bekir - Sebebini o da bilmez. 
Bazı kere doğduğuna piıman ol • 
duğunu söyler, ağlar. Bazı kere 
hayatını erkeklere tcalim ettiğini 
ıöyler, ağlar. Bazan da babuı 

dövdüiü için allar ... Evet, babası 
ekseriya pazartesi ~nleri ~övü • 
yor. Kollarındaki ıiyah bereleri 
bana ıösteriyor. 

Lemi - Siyah bereleri mi? 
Belcir - Evet, farkına 'Yarma • 

dan eğlendiren bir kır:. 
Lemi - Seviyor musun? 
Bekir - Hayır, fakat fenalık 

da etmek iıteıntyorum. 
Lemi - Beraber oldufdnuz Zii• 

man ne kqJıuıuyor, ne düıünü • 
>'oraunuz? 

Bekir - Uzun uzadıya. konuı ~ 
mayız ki!... Söyliyeceiim ıeyi 
söyleyivcririm vesselam ... 

Peyami - iyice dinler mi? 
Bekir - Dinler. 
Lemi - Kadınları ıaliba çolt 

ıeviyoraun ! 
Bekir - Ne yapayım? inaan 

her zaman ıenç kalamaz ki !.. 
Lemi - Bu lcızı ne vakıttanbe

ri tanıyorsun? 

Belcir - Çok oldu. Altı hafta • 
danbcri ... Artık katı münaseba.t 
devresin:ieyiz 1 

Lemi - Böyle baJka ıergüzeıt· 
terin var mı? 

Bekir - saymadım ki 1 
Peyami - Dofru deiil; l>tn 

sayıyorum. 

Lemi -Yaaa?! 
Peyami - Bu da bir zevk de • 

iil mi? 

Bekir - Hcaabını göıter baka· 
yım. 

Peyami - Alay etme ; ben he· 
pini.ıden fazla kadın tanırım. 

Lemi. - Kollekıiyoıı mu yapı • 
yonun?, 

Peyami. - ŞUpheıir. Ne kadar 
fazla oluna o kadar hoıumr. ıi • 
diyor. Bence en mühim olan key· 
fiyet ldeiil, kemiyettir. 

Lemi - Şimdiye kadar kaç ta· 
ne? 

(l.Utfeıt aaylayl ~nlrlnlı) 

m 

run) 

• Kerkenea buran 
l Koç burun (Romalı 

burnu) 

a the cart-trumpet 
18. A : dle ı::chwtrhörige 

%%. F: LES FORMES DU !';EZ 
a ı, nu retrouui 

a dıı.s Hörrohr 

19, CÜCE (ban.tun) 
Hl. F: le nain (lilliputfon) 
19. t : thf! dwarl 
lD. A : der z.,·erg 

:m. UZUN BO\"LU (de\" pbi) 
:!fi. F: le gunt 
2n. 1: thP. giant 
20. A: der Ri~e 

21. YÜZ 
a Şi!J (yumru) 
b Çil 

%1. T; la f~ure 
a I& bosııe 
b leıı tacheı hepaliques 

:?t. 1: the figure 
a the bump 
b the mole 

%1, A: daa Geııicht 
a die Bcule 
b der Leb~rrı~ck 

b le nez droit 
c le nez nordiquı 
d le ne& aquilin 
• le Mz bourbonien 
f le ne.z romain 

22, 1: NOSE TYPES 
a the anub note, (thı 
tiptilted noee, tlie r elrou· 
aae noıe ) 

h the Greek noııe 
e the Nordic ııose 
d the aquiline note 
e thc hooked n<>Ae 
f lhe Roman noae 

%2. A.: NASEN.1''0R.MEN 
• die Stubenau 
h die "griechiııchc" NA~~ 
"· die "nordiııche'' Nıı.H 

d die AdlPrnase 
• die Hackennıuı~ 

t die "römiache" N&H 

%S. 1;1, 
%%. BURUX Ş:EKILLERI a Sliil 

a Kalkık burun ( patik '?S. F: 11. main 
burun) 1 a la verrue 

b Çekme burun (Yunan 

1 

:?S. 1: the lııand 
burnu) a the 1\'&J't 

r Dilz burun %3. A: dle Hımd 
d Kartal burnu (gaıa bu. a dle Wuzt 

5 
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A 

ilri etat.ı•aa· · ...... W-
11kletıp, ,... ... biriftcİli eke* •• 
•daa .. re · ,........ ..._lsip 
dertaleri alacakluW. 

8 

iNSAN 2 l'LANŞ 2 .. 
1'1 L ....... 11. f. ..... il Aa Mtlfl- il 

& vec..- --••'=fi __ ~r> "' ............... .. 
• . "'-• ........ • .... 't... • .... 
At ............. 11 .... P tL91M 

ı .. (l.M 

ı .. •= •• cMvıtu "'· 
i. J: .... 1ıatr <th •• fil 

tke il ... ) 
L :tlUlttar(~) 

ı. tAIE•I 
1. P: la_,. 
1. ı: th• '-il• 
ı . .......... 

L 

1. P: 1'~& 
~ t.: Üll •tı ., da• ı. .. ı 
&. : du Jlta*'•91K (dit 

1Qater'9e1ıl) 

" "I': ı·~ '· 
.. t: t.be -

" .. dtf~ 

~ <•-- ....... f1ldü 
l&1'ftlll> 
J': 1t ,.,.. ~ ... 
Nillt; 1: tile~ ur 
4: ~· .()tlrm•un 

.. JnJU& ·--.. I'~ •• 1"9 (k ı.ııt) 
1 

ı. 1: th• lobe ot ~· tal' 
Cıar - ı.lile) 

1 ı. A.: clat ~-

1. çaNS 
1. I': la dttMiN 

tı tM;fMtla-
.. 4: eti& Rinnla .. ,.., mu. 

'*ftll) 

'· .... , .. ...... : ...,. .,. ..... , 
1 '· 1': ı. f9ı'I' (dl• rı.e.at: 
L ı. pcıaı.mı el' Maa> 

HAFJF JıWSba VE OP 
1.u Kamhurı: Orus~ 

Ieman. 
7.3t P'nınlırart: VIJ'&DI 

....ıan. 
, •• ,..,, .• : Hatif ~cllll'!!'.ill 
lerüa: "PlllJriai'° 
K6at1sber1: O,.ı& 
MUJh: Vatner. JL 
Stutt11rt: Orkutra. 
LWe: oıtera partıJll"
Napoll v.: BaıiclO 

\'ARYETE VE --..-
t.30 ~yfel: \"ar1ete. 
t.SG 1.ondra <ltl : "Gall9' 

11.lft Brüksel 1: Kabare. 

L~ 
ı.ı~ 
1.30 

tt. 
tt.30 

rJYIS. KOSFER.UiS 
KOM.J$11.u.All 

Ul1e: ı..,uıace ... 
S1;tlenı: ••J.li1troaa·A-•,.•• 
Stnsburı: -Patbell• 
tide). 
Frukfurt: KomH!· 
LOa•ra c.·.): ır~ 
ıiate• uliL 
Londn Ot> : HVıa ..... 

Dün ve yarın 
külliyatl 

ite. 41.IO 1 ci ...ı,. .. ..4!11-

~ .• 
tJ .,.. hüül" 

••ltl•ri 
ti ... 
M OOB MJ?let 
45 I>itneclinin u,.a 
48 Mıtdllt ...... T 
47 Yal._ 
4& trm,etül tllirltıl 
41 PeıttSQ ftlleflll 
• !'.ltetlk 



'Wt:'*' • .,,,.; 

Saç eks'ri 

Komojen 
ı ~açları besler kök· 
crı, • , 

t
• nı kuvvetlendi-
ır, d''I.!! 

1 °n.ulmesini ön. 
er, kcpekl . .d . 

erı gı erır. 

ıngiliz Kanzuk 

Eczanesi 

licyoğıu - Istanbul 

. 
\! 

lnurni O"'p 'lsu: Nureddin Evliyazade a'at ve ıtnyat 

llııııı...._ dep.">"U J1::tanbul 

~ 1 • 

~t~ 
,4~Yü Piyangosu 
ll~;~i keşide: 11 Haziran 939 dadır. 
~\ltı ilk ikramiye: 45 bin liradır ... 

~'illi~ ~o.n başka: 15 ·bin, 12 bin, 1 O bin liralık ik
tr\Uke_; erle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
hı. ~en~t 'V~rdır ... 
ı""- Siı d te~ıptcn bir bilet alar nk iştirak etmeyi ihmal etmeyl
~~ı..e t>ıyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş o. 

~ --------------....._, ~~~_,_,___™™ \ e C ~'n"~p=~"kŞ=ffl Kızıltoprakta kiralık ev 
ı rı Dı• d kt :: 
1 o aıa,.da Y o oru ;: 
: ta~arı ilk tı rn::ıad::ı hersün s:ı::ı l :: 

ı• .\ iltı 111 ::ıın 18,30 z:ı kadar has· f. 
't dreı: ctbul \ 'C lcda\' İ edcr. ıi 

j~tr~"e ııta Tünel meydanı.: 
.. >' c d •• 

• 'o a desi başında ın:fi: . lı . 
rnunycnchane ""::::::: • 

Rüştiye So. 16 su, elektrik, gaz, 
bahçe 4 odalı, deniz, tramvay çarşı 
trene çok yakın. Yazlığı 140, seneli· 
ği 240 lira. Hizasında No. 20 eve 
Fatsada Fuat Anına müracaat. 

H /'ı ~ E R ~ Ak~l P9stası 

~ .. ;;:::.. _., :,,. .. : . . .. . ... 

Dünyanın en sağlam \'e en 
ucuz 

M iELE 
Süt Makineleridir. 
Paslanmaz, leketenmez ve 
bozulmaz. Yedek aksamı da. 
ima mevcuttur. MIELE 
makinelerimize mahsus 
hususi yağımız gelmiştir. 

Fiatı diğer yağlardan daha 
ucuzdur. 

Anadoluda acenta aranmaktadır. 
Türkiye umum deposu Jak Dekalo ve Şş. lst. Tahtakale No. 51 

Ta§Ta satış yerleri. 
Ankara acentamız: 
Adana ,, 
Konya ,, 
Ceyhan .. 
Gaziantep ,, 
Erzurum .. 
Polatlı .. 
Eskişehir ,. 
Trabzon ,, 
Trabzon ,. 

Bolu .. 

Yusuf Esendemir ve oğullan 
Omer Baseğmez 
Mehmet, Şükrü, Necati Ka~ıkçı 
Sait Akman 
Mutafoğlu M. Şakir Özşeker 

· Neşet Solakoğlu 
Sülerman Uzgeneci 
Alanyalı Abdutrahman Şeret 

Potathaıieti kardeşler 
Kurumahmut oğlu Hafız Salih 
Mch~et Y&nder 

!im .................... .. 
Nezle - Baş ve Diş 

AGIULARI • SOGUK ALGINLIJH,ARI 
1'"EVRALJl - KIRIKLIK KIRGINLIK 

BVTVN AGRILARA 

'§ ' 

Adalara gö,ç . vaP,\JrU . ". 
20 Mayıs 1939 tarihinden itibaren .ikincl bir.,,Jli.na. ıkadar. Cu.ı 
martesi, Paza'rtesi, Çarşamba günleri '.Köp~ .saat .Jl.30 
da Modad:ı.tı 12.00 de bir vapur kalkacaJc ~~mil Adalara 
gidecektir. Göç seferile naklolunan . .e~)lt .50 , ÇC, , tenzilata 
tabidir. r •• ' t ..., -AA ...... 

ALUUI ruıu. 

Aniyen şifa bulmuf ağrı 
Tiny J. o. C. ynzıyor: "Ekseriya oku. 
yoruz . .Ani lcd:ı,·i gören ilaçlar var 
mış. Fakat, Al.LCOCK :rakısından 

h:ılı scdllince, knl'i)·en mühnliığa de • 
#tildir. Bir zat akşam tatbik etıl~i 
Al.Ll.OCK y:ıkısı, lıir gece 7.orhnıl:ı 

tesirini göstererek ve clcvaınlı sıcak. 
lık tevlit ederek ııl{rıyıın mahalli tes-

• kin ıtı~ıi,ıif .. 
' AJ,,'J.COCR", rlO.MATlZ:\IA, l.UMBAGO, 

Ml'ZMJ.N OKSt'RCK, SlYATlK, MAF. 
• SAr. tı:TlllABI delikli ALLCOCK ya. 
kıluriylc bir çoklıırı t::ım:mıen şifayap 
olmuşlardır. AI.LCOCK yakılarının 

ıc,ıir' cttiıli ~!';ıhht sıcaklık, OTG:ılA -
TIK DIH MASAJ gibi hemen ağrıyan 
5'crin clrnfını knplar. 

AJ.J.COr.K ) ı\l.ıllırındn1' i kırııfıt'ı ılııl rc\'c ltarlnl Resimli Markasına dikkat 
ediniz. DELIKl.l ALl.COCK YAK! Si : Eczanelerde 27,5 kuruştur. 

• ' ....... •-; • A • , ... ' ' "' o 4,-
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. 
Bütün ağnların penzeh~ridir 

Bar tek Kaşe 

Nevrozin 
'Bu muannit baş, ve diş ağrr. 
larmı sür'atle izaleye k8.fi. 
dir. Romatizma c:vcaı, sinir, 
mafsal . ve adele ıstırapları 
NEVROZlN'le tedavi 'edilir. 

.Nezle, grip ve bronşite karşı 
en müessir ilaç NEVROZ1N 
dir. 

r-
1-:> · /} 

Nevrozin'i tercih ediniz, 
icabında günde 3 kaşe af mabilir 

1sm.ine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve NEVROZİN yerine 
• · başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

· Gayrimenkul satış ilanı 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Ölü Nazlının 16237 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (150)] 
liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermedi -

. ğjnden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı 
maddesinin matuf u 40 er maddesine göre satılması icabeden Üsküdar • 
da Solaksinan mahallesinin Bülbüldcresi sokağında eski 176 yeni 196 

.. en yeni 168 No. lu ah~p evin tamamı bir buçuk ay müddetle '<!Çık 
artırmaya konrnustur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. 
Arttmnaya girmek isteyen (44) lira pey akçası verecektir. Milli ban
kalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bü • 

... ., .,. .. • , , ,. lı •• .. ... ,,.. ... ,. 

·· run v1~Y,~l~ ~~».·e...frnro~ ve vakıf icaresi ve taviz bedeli~~ tel· 
'ıaflY'e rüsumu borçluya aittir. Arttrrrna şartnamesi 30- 5-939 tarihin

dep itibaren tetkik etmek isteyenlere Sandık hukuk işleri servisinde 
açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat ta ~-
namede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları 
tetkik ederek satılığa t;ıkarılan gayrimenkul hakkında her §eyi öğren -
miş ad -ve itibar olunur. Birinci arttınna 3-7- 939 tarihine müsadif 
pa~artesi günü. Cağaloğlundl kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye ka
tlar ·yapılacaktır. Muvakl;!t ihale yapılabilmesi için teklif edilecek be. 

delin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık 
· nlacağıtıı 1amamen geçmi~ olması ş arttır. Aksi takdirde son arttırarun 

taahl1üdü baki kalmak' şartile 18- 7- 939 tarihine milsadif salı günü 

ay~i ma~alde ve aynr saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırma· 
da gayrimenkul en çok arttıranm il stünde bırakılacaktır. Haklan tapu 
sicillerile sabit olmryan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 

haklannr ve hususile faiz ve masari fe dair iddialannı ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı m üsbitelerile beraber dairemize bil .. 
dirrneleri lazımdır. Bu suretle hakl anm bildirmemiş olanlarla haklan 

tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalirl~.~aha fazla malQ.mat almak isteyenlerin 3811528 dosya numa. 
rasile~İgiılıızl}ukuk iŞ1eri' servisine müracaat etmeleri lüzumu ilAn 
olunur. 

*. * 
DİKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster • 
mek isteyenlere rnuhamminlerimizi n koymuş olduğu kıymetin nısfmı 
tecavüz etmemek üezere ihale bede linin yansına kadar borç vermek 
suretile kolaylık göstermektedir. 3516 

Her Anne, Baba . Bilmelidir! .. 
ded~! ve Sebzelerin iyi pİ~memesinden, meyvaların güzelce yık~nmamasından,. İçilen sulann temiz ve saf olmamasından hasıl olan solucan 
ct!kİIDrniz h3rsak kurtları en muzır hayvanlardır. Bunlar, ince barsağın İç zarına yapışarak ve kan emerek :v.etişir ve Ürerler. Ekseriyetle ço
&a_ , arda bulunur. Halsi-:Iik, Hazımsızlık, karın ağrıları, karın şiqmeleri, bu: un; makat ka~:nması, ishal, oburluk, ba§ dönmesi, salya akması 
lt.'Qr İYa benzer sinir hall~ri, gece korkuları, görmede, işitmede bczukluk, hep bu kurtların tesiridir. (İSMET SOLUCAN BlSKOVlTJ ) bu 
ttı:tt arın en birinci deva .. 1dır. Büvük ve küçüklere emniyetle verilir. Her çocuk seve seve yer ..• Çocuklannıza senede birkaç defa ihtiyaten 
ttıi 1~.l<: Veriniz. Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucııınlar düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığma.itimad ediniz. Sıhhat Vd~~Ietinin rea-

rrıu .. ,,. ~ e:;ini haizdir. Tarzı istimali kutular içinde yazılıdır. · · · 
~~Oı ~KAT : Piy~ .. ---"' b . ·lid ch.r~.'< h"'."'ka co l.·=:.n bicküvitleTi çıkmışt~r. Lut.fen kutuların üze't"inde <iSMET) 'm.!:\~1 ·" .. ·r~ arayınız. 
~-~ Fiat her eczanede ~O kuruştur. Toptan sntış deposu: lst:ınbul tş ~ıınkrusı ~kası Rehvancılar sokak Can Uboratuvarı Tel: 2193[ ~ - ------

c A F E R M U S H i L ·Ş E K E R i teıiri_kat'i, ~:~.~::~;j! ~~!::~eridir. Bi!Umum ec-
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