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1 n ö n ü 8 ve 9 uncu sahife~ 
Ebedı Şet Ataturkun lerimiz Ankara 

Ç
rnuvakkat kabrine stadındaki jimnas-
elen k koydu tik şenliklerinin 

b Ankara, 19 (A.A.) - Cum- • 1 • 
ı:~.iai İsmet İnönü ve bayan resım erıne 
dtk~u, 19 mayıs staıdyomun - 1 t 
ile' .~erasimi müteakip B. M. ayrı mış ır 
ile tlıaı reisi Abdülhalik Renda 

beraber Atatürkün Etno. 
:::Ya .müzesindeki muvakkat 
,~tnıne gitmişler, sev~ili ve 't tefin mezarına tazimle 

tler koymuşlar.dır. Bu zi
riyaseti cumhurun bil· 

kanı, Dahiliye Vekili, 
C valiıi ve kumandanlan 
~reisinin maiyetinde 
~n ! 

a Baıvekil 
"una da Atatürkün mezarı-
~r çelenk konmuştur. 

Ağ.aoğlunun -J 

SON H .A V A D i S L ~ R 

AM POST 
20 MAYIS ilan işleri: Tel. 20335 

Yurtta 19 Ma.yıs bayramı 
nasıl kutlulandı? 

Bayram, Gençliğin Atatürk eserine imanının, Milli 
Şefe bağlıllğının yeni bir ifadesi oldu 

Maarif - Ç-em_b_e-rl_a_y_n_ 
Vekili 

Ankara stadında, 
bayramı ıüıel bir 

nutukla açtı 

« Türk milleti büyük ve 
söz" ün eridir »> d~or 

Avam kamarasında Türk - lngiliz 
·anlaşmasını anlatırken lngiliz Baş
vekili ehemmiyetle tebarüz ettirdi : 

cenazesi 
' sabah kaldırıldı 

Cun1hurre.isi lamel lnônü, re1ilialaTı ile birlil:te, 
''Almanyanın cıvarında bize bütün 

kuvvetile yardım edecek bir 
milletin bulunduğunu düşünmek 
memnuniyet verici bir hadisedir., 

S vo mütefekkir Ağaoğlu 
~ cenaze8i öğle üzeri dostla
~ taiebeJerinln hazır bulunduğu 
~ ~ kalabalıkla kaldmlmış, 
~azı Te,\iklye camllncJc 
~ &Ci sonra Feriköy mezarlı • 
.aa:-ttlrwınulftUr. 

"-""°bıııuıı ölüm haberini, dün 

'~ okuyuculamıa bildi -
~ --~, Ustadm hal tercüme-
~ darlığı yUzilndea, vere • 
'\ .....__ ll~a dair olan yazıyı bu -
..... --aett sayfamızda bulacaksı -

Ankara atadına ıerel veriyorlar 

• 

M aaril ve'kili Hasan Alı 
Yücel hitabaini söylüyor 

19 mayıs genQlik bayramı mUna. 
scbetlyle dün sabah Ankara ve 1s
tanbulda yapılan bütun merasinı ve 
ıenlikleri tafsilaWe dünkü sayunız-

"S "'l . "'l •ı.:. .L '-' •• da yazmıştık. ag am vücutta sag am Ra,.a,, auatunınun tam Fakat Ankara muhabirimizin vak-

sembolü olan gürbüz kalaran~, Ankara .stadın- tin geç oluşu yüzünden mubteviya -

da yapacakları harekata İntimr ediyorlar. tmı tamamen veremediği Maarü 
, . ' · ---· •••• Vekili Ha.san Ali YUcelin nutkunu 

da bugün yazıyoruz. 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücelin 

gençlik ba~Tammı açarken söylediği 
nutuk şudur: 

"- Büyük Türk milleti ve onun 
yUce millt şefi, 

19 Mayıs Gençlik ve Spor bay
ramını bUtun memlekette ve 
huzurunuzda açıyorum. 

(Denmı 2 incide) 

Türk - Fransız müzakereleri 
müsait bir şekilde ilerliyor 

(l'azısı S in:ide) 

ÇERÇEVE 

Karikatür albümü 
Cemal N adirln son karikatürle rlnl çerçe,·elcyen 2 numaralı albüm. 
Bu t-lzgi n (legende) ast.aşı hakkında ötedenberl fikrlml söylemek 

isterdim. (İsmlhas) farı ağıza almakta titizlik senn mlzacon, Cemal 
Nadire dair konu~ak fırsatını buldoğu için memnundur. 

Cemal Nadir, sahasında lnfirad kıymetine ulaşabllmlıı bir sanat
kar. Onu meslekda!jlarlle mukayese edince, meydana bütün bir soy 
farkı çıkıyor. E\·ct, aynı cinsten iki unsur nra..4'mda kuma.' farkı değil 
de soy farkı. Şebebl basit. Memleketimizde karikatür, nihayet meslek 
kadrosunu doldurabliml!J, çizgileri şöyle böyle, benzetişleri zararsız, 

orta halli resimcllerin lşl Onlarda fikir, çizgiden e\"\'el nya sonra 
doğsun, ne fikir o çizginin, ne de çizgi o fikrin hansı içinde yoğurul-.. 
muşa benzemez. 

Cemal N adlrln hususiliği öz, sanatkar hassası olan diişiince ve 
doygu CC\'herinde. Çizgi ve terkip Cemal Nadirde, belllba.slı bir görtıı, 
diişünüş, doyuş tarzmm sahneye konma \1L4'ıtası. Hatta diiı;ünoo hassa111 
eline o kadar hakim ki çizgisinde, sanki manayı daha canlı doyurmak 
lı;in bir ne\·i saflık, bir ne\'i prlmltlflik, bir ne\·i alçak gönUUülUk bllo \'ar. 
Çizgi on da kendi başına bir nrlık değil, fikrin su yolu. 

Onun içindir ki, ruhumuzun kıymet hükümlerini dinamik tekallüs
Jer halinde aksettiren tebessüm , .e kahkaha dehası Cemal Nadirde, 
iacelik ve lJStalıkla ana kaynağp bağlı duruyor. Onun içindir ki fi
kirle çizginin, etle sinir gibi blrlbtr"ıne kaynaşması gereken blr sanat 
pıbelhıde. Cemal Nadir; insani, samimi, mahal1I TII ha1dkl olma71 W
llyor. 

Cemal Nadir~ soylu karikatürü ~imdilik tek başına temsil eden 
sanatklrdır ~ ' 
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- doğnl yUrUmek olabntr. ÇUnkU bugün· 
kU çılgm ko~ devam edemez. Bunda 

Asım Us. TUrk anlıışmıısr Balkan en ev\•e! mihver devletlerlnln solukları 
antantmı bozdu mu! yazısında, mihver kesllecl'ktlr. Ya harp, ya ,;111\.h!nrr a. 
de,·letlerlnln Balkan antruıtını bozmak zaltma "e nnla~ma. Bunun ikisinin or-
1ç1n ötedenberi yaptıkları propaganda tası yoktur . ., 
taallyet1ne ,TUrk - lnglllz anlaşması Tan 

HA BE R - Akpm Poıtaaı 20 1\1A Y IS - 1939 

• 

mUnascbeWe yeniden hız verdiklerini 
ve bunun tesJrini Yugoslav hUkOmcU. 
nin organı mahiyetinde bulunan •'Po· 
llUka,, gazetesinde çıkan bir yazıda 

gördUğtlnU, bu yazının "Balkan antan
tının §imdiye kadar mUcadelc halinde
ki lkt cephe va.ı.lyetlnl almış olan bU· 
yUk de\•lctler anısında takip ettiği bl_ 
taraflık siyasctinl terketnıek demek 
olduğU,, yolunda b!r mlltaleaya dayan
dığmı söyllyerek bunun yersiz oldu. 
ğlınu, anlaşmanm bllrü<Is Balkanların 

menfaatlerine bulunduğu, bunun Ak
dcniZ vazlycU ile Balkanlılar vaziyeti 
arasmdakl bUyUk tnrkm Belgradlı ar
kadq tarafından o.nlaoılmnmı~ olme_ 

.M. Zekeriya Almanyanın son harp 
hazırlıklanndan bahsediyor, bu maka
lesinde, Hltlerln "Kavgam,. adlr ese_ 
rinde mevzuub:ıhs etUği dll!lllncelerlni 
tahakkuk ettirmek teşebbllsllnde Çe· ' 
koslovakya ve Avusturyayı JlUhnkla 
ikisini ~rdıgnu takat Leh meselesini 
de bUyUk bir mukavemetle karfılaşın. 

co. harp hazırlıklarını tamamlamak Tiill: tezgahlarında yapılan ilk denizaltı gemı'si (Atılay) dütı öğle- zı okuyucularımızı şaşırtmiştır. 01'un için bu noktayı da izah edt 
teşebbUslerlndc bulunmaya b:lşladığı- - · · l · d' ·ı · b ı b · k 
nı, bu mnno.sebetle ttnıyo. ne askeri uzerı merasını e suya ıtı ırı mış ve u ııa erı o uyumlarımıza dünkii Bıt ismi ( Aatılay) şeklinde olarak bizzat Atatürk bir kôlıda 

smdan doğduğıınu söyllyerek: 

ıtU!ak yaptığı, Japonlarla böyle bir nüshamızda resimlerile beraber bildirmiştik. Dünkü merasim esnasın- di kalemi il6 yazmıştı. Başta iki ( A) yazılmasının sebebi anlaşıla 
anlaşma teşebbUsUndc bulundwğlınu jda aldığımız resimlerden ikisirıi de yukarı koyuyomz. Bunlardan bi· mış olmakla beraber, kelfmenin böyle yazılmasının tarihi bir kıj 
etratlle anlatarak sözUnU ou ctımle· rinde geminin detıize indikten sonraki vaziyetini görüyorsunuz. Diğer olduğundan, tıt büyük ölüniin hatırasına hürmet maksadile ıenı 
lerıe tamamlıyor: resimde ise yeni denizaltımızın ismi okunmaktadır. ( AAT /LA Y) .... ilk ismi, Atat ürkün el yaztsile yazdığı şekilde ( Aatılay) olarak ,.azıl 

'•DUnya mukadderatı bugün Alman. nazarda bu ismin baş tarafmda iki tane ( A) harfi bulunması belki ba ve öyle bırakılmıştır. "Nihayet Balkan antantının, Türk -
lngillz anıa~aslle bozulup bozulma
dığını tayin edecek olan ne Bertin, ne 
de Roma hllkfuncU değildir. Bu hu
BUStn karar vermek snl!biyeU .ııadecc 

Balkan antantı konseyine aittir.,, de· 

yanın hazırlığından z.lyo.de demoknuıl- _ -------------------------------------------------lerln faaliyetine ve muvaffo.klyetlne 

mektedir. 

ikdam 

b::ığlıdır. Totaliter devletler kruııılnrm. 
da bUtnn dUnyayı bulnca.klıınna kani 
olurlarsa körU k.örUnc harbe &1rmcye 
cesaret edemezler. Sulhu kurtaracak 
olan dmll demokruUerln muvatfakiye
Udlr. 

·.·.: :·'. . ". ·ı~. ı~.:-\ .. •· .. : .. p" • ..,. ... .;,' 

·'.·~11.:,ber>~ 
:•.;. • 4' ~ .. '!; . . . ' ' . ~ : . : . ·._ . - . ~ ' . ·: '. . 

Cumhuriyet 19 M b cıa:;:~:~~ s::=a ~~:: Nadir Nadi, "Blr cevap,, adını veri· ayı s ay ram 1 
gaoğlunun kayıbma he.srctmıştlr. dlği yazısında, TUrk _ lnglllz anlll§ma· 

y enisabah smdan sonra Alman gazetelerinin hak. 
yurdun 

kutlulandı 
kımızda kullandıkları asabı lisanı ve h k • • • d 

Bllseyln Cahlt Yalçın "Zaruri neti. lıilhııssa bu gnzctclerln, bu nnlıışmaya er oşesı n e 
cı:ye dotnJ., admı ~yan, yazısmda. Balkan antantına. aykırı ve Dalkan 
bir mUddet evvel, gökyUzUnU kaplayan dcvletıerlnln o.leyhlnde tefsir etmele-

kara buluUarm dağılmaya yllz tuttu- rine ceve.p vermek zaruretinde kaldı· (Ba~tarafı 1 incide) yor. Miııt birlik ve bUtUnlUğU· hizmet ve kudretiyle ulu TUrk' lacağız. Sizi, çelik gibi sasl 
""'"'U .eöyledlktcn .,,,., .. bun.n.•kU Bal· ğını söyllyerek, onların bu aaabt hare· .._. tt l ğ d . h il 
b.... --. b.... ı ur aş arım, muzu, her milli hfıdlse gilıt bu milletinin başbu u, ön erı, a · vUcutlarınızla, şaşmıyan kan devlctter1nln vaztyctlnl mlltnıea ketlerinin mano.sı:ı: bulunduğlınu, Bal. 1' 

etmekte ve Balkan antant.mm sapasağ ıı:an merkezlerinin bu anlll§mayı sem. Bu~Un, TUrk tarihinin bahtı- da yeni bir delil şeklinde btitun ldk ve fazilette onun kutsal bir ve muhakemelerinizle. doo 
lam yerinde durduğu neUccsine vara. pati ne ka!'§ılamnlarmdan anlaşıldığı, yar lıır başlangıcını tekrar ,.e cihana gösterecektir. örneğidir. Onun dUşUnceslne u· yoldan ayrılmıyan ahlAk Te 

rak, harbin doğu doğsa Danzlgden bunun lehinde hep bir ağızdan s6z söy- hep beraber yaşıyoruz. 19 Ma· Aziz milletim, yarken milletin arzusunu yerine rakterinizle istikbale haıırl 
doğabileceğini ve bu meselenin ancak leyemlyen Balkan de\'leUerl vars:ı. bun yıs milletimizin en bUyUk evlfl· Sen, dUnya durdukça dur. Sen getirdiğimize, onun sözUnU tu· mış görUyoruz. Gözlerimizi 
lk1 tarnfı en az 1ııc!tecek bir hal yo- larm Alman tehlikesi altında bu!un- dı, Ebedi Şefimiz, Kurtarıcımız. ber zaman yaşa var ol çUnkU sı- tarken vatanın faydasına hare- yata yumup vUcultrımızı '\'il 
ıuyla ortadan kalkabileceğini Alman. malarından doğduğunu ııınrct ettikten . • ~ı 

t.n- d ıs•""' 1,.___ dl 0 ki· Sevgıll Atamız Mustafa Kema· cak koynunda hatırası yatan ev· ket ettiğimize candan lnanıyo topraklarına kalbedeceb yanın blrllk ..... 11ısm a yuı. p <WüUUJ sonra y r · 
artık sona erdiğini, ltalytuım makul •'Berlln matbuatı, kullanmaktan M· lln Anadolu topraklarına nynk IAtıarm kadar göğsünde besle· ruz. anda, duran kalplerimize, 
yola geldlğfnl anlatan ~aretler bulun· ıa. vugeçmediğl lisanla, bindiği dalı bastığı gUndUr. 20 yıl önce, Xa· yip bUyUttUklerln ve bUyUtmek· 1919 yılının 19 Mayısında E· huzur ve emniyeti sizler Tt 

duğunu ~yUyerek dlyor kl: kesen blr zo.vallıdan farksızdır. Birinci radenizin dalgaları arasında te oldukların, bu mUbarek yur- bedi AtatUrkUn başladığı lstlklA.l cekslnlz. Siz de yaşamanın z 
•'Bir mUddetUr herkesi rahatsız e· sayfaları .ııUsliyen ° .ııtltun sUtun muta. kilçUk bir gemln!n TUrk mllle- du her tehlikeden, evet, her teh- savaşına, o, 1939 yılının 19 l\fa· kini, çalışarak, adam oıar 

den gUrWtll utcr ı.rtcmc.z yatJııacak_ lcalara kanacak masum nazller belki tine getirdiği bUyUk saadeti bir likeden koruyacak, onu varkuv- yısmda bir medeniyet ve ıstık- bizden eslrgemlyeceğfnizc 
tır. Bunun neticesi do mutlaka aakert bulunabilir, takat bir tek Balkanlı as- 'd 

1 
bl l i h 

1
. • d 

de lıer zaman yUreklcrlmlzde edecektir. Bu imanın doğrulu· 
ya,atrı.cnğız. rru, TUrk 1deallzmının bUyUk 

hazırlıklar Bnho.smda bir anlaşmaya u.ı ı ea , r sevg vem nnet a ın- '\"etiyle yükseltecek ve bahtlynr IAI savaşı halinde devam etmek- mat ediyoruz. Vatan e!Z 
t 1111 

.fln oki n .. ıdlden bh:clcıın iZ' 

Belediyenin 
yaphracağı 

fırınlar 

Şimdi hUr, ttı-OstakH bir Ta· timsali olan· .Mfllt Şetfm1zln, yU
Bir kadın hem kocasını, tan olarak ustunde dimdik dur- ce şahsında bulmaktayız. 

h k 'J U b lt duğunuz bu aziz topraklar, o- !smet 1n6nU, ferağatll baya· 
em ocas1.e m nase e e ı nun bite, mm ez, zeval bulmaz tı, vatan yolundaki fednkdrlık-

Kıs ançlrk 

bulundugunu sandtQI radlgll.rıdır. Ondan ayrılmanın larr, azmi, basireti, TUrk inktlO.· 

Günde on beşer bin kadını yaraladı acısı, ıtn1p1erimızde vatan mu- bınm her safhasmdakı yapıcılık 
hnbbetlne, istiklfll aşkına inkı-

ekmek çıkaracak Dün öğleden sonra Burgaz ada- 14p etti. Onu '\"ntanımız kadar Kız 
Istanbul belediyesi, lstanbul fı- smda bir yaralama vakac:ı olmus. sevmek, vatanımızı onun kadar 

,.mcılann yapılabilmesine bir tür- bir kadın hem kocasını ve hem ae sevmek olmuştur. 19 Mayısı 15 Yaşını bitirmediği 
IU inanamadığı asd fırınları kur. onunla müruıscbette bulunduğunu btitUn TUrk milleti tek varlık o· için Emin 
mak i§ine nihayet girişmiş bulun. sandığı kadını tabanca ile yarala. larnk iliklerine kndar hisseclt· Ağır Cezada muhakeme 

makta4ır. Yalnız bu asd fırınlar, mıştır. Deniz ban k edilecek 
bazı gazetelerin yazdığı gibi birer Hadi:ıe B~rgaz adasında doktor Karagümrükte oturan ve lastik 

ckme'k: fabrikası mahiyetinde de-1 Medenı):e _aıt sanatoryomda ecre- m U amel a"' f ı fabrikasında çalı~an 19 yaşlarında 
·~leli baz 1 . yan etmıştir. . . . d 
6 • r ve ıgme ı gazete crın 7 • • • • • Emin ısmınde bır genç 15 yaşın a 
yazdığı gibi adetleri de uç tane \asrı~c ısmınde bır kadın burada Bir senede tasfiye bir kıza tecavüz etmekten suçlu oıa 
olrruyacaktır. Belediye günde o:ı ahçılık eden kocası Hüsnüyü hasta edı'lecek rak müddeiumumiliğe teslim edil-
beşer bin ekmek imal edecek kud. bakıcı Scmihadan kıskanmaktadır. mi~tir. 
J"ette bulunacak olan bu fırınları Topkapıda oturan Vasfiye dün A- Haziran başında işe ba~layacal: Kezban isminde olan kız ile E· 
gehrin muhtelif semtlerinde ihti. daya gitmiş ve kocasının sanator- yeni deniz teşkilatından Denizyol!a min uzun müddcttenberi biribirle
yaç nisbetinde inşa ettirecektir. yomdaki odasını kanştrrarak yas- n umum müdürlüğü ile Limanlar rile görüsmektedirlcr. Emin Kezba. 

Belediyenin daha geniş imala1 tık 21tında bir tabanca bulmuc;tur. umum müdürlüğünün kadroları nı babası, paçavracı Ahmetten iste-
yapan ekmek fabrikaları yerin~ Derhal tabanca\·1 eline alan \ 1asfi- tamamen hazırlanmış ve tatbiki iş_ miş, fakat Ahmet kızını vermemis· 

• !erine g""ilmic;tir t' B ·· · E · c::: h · · ye hemen kocasını bulmuş ve "de· . :~ ,. • . ır. unun uzerme • mın ı.>e remını 

tediğl zaman mahmızr, can \s 
rtı:rr, 1 11~1 zaman canımızı verdik· 
Unutmamış olduğunuza. cok zln de, bizden sonra gelecek 

eminim: Geçen yıl, bugUn, Ebe· snıerln de böyle yaapcağıne. 
dl Şefimiz AtatUrk, eon umumt man ediyoruz. 

ziyaretini sizleri görmek icln Geneler, sizi, neşeli, canlı. 
buTaya gelerek yapmıştı. Son yccanlı, duygulu ve uyanık 
ziyareti. Öyle •.. ÇUnkU bundan ren bUtun ml11et, sizinle bC 

sonra umumi bir millet toplan· bcr bayram ediyor, sizi earnıı 
mnsına gelemlyeeck kadar has· sevgi ile iftihar ediniz. 
ta olmuştu. Demek ki, geneler, 
sizi hep bir arada görmek, TUrk 
milleti için bcsledii;i en hUyUk 
Umit ve emel, sizlerin varlığınız-
dn yaşamak, onun nazarında en 
bUyUk bir zevk iıniş. Zaten, ken· 

Gençler, bayramınız kıl 
olsun ... 

!struıbuldn yapılan eenlikleri 6ç 
Vali Tjütfi Kırdar da söylediği !\ 
lukla ezcümle demiştir ki: 

Aziz htanlmllular; 
dlsl lctn en yUksek kıymet olan ı 

Diiyiik \'C şcrcni bir sünlin ~·ı 
TUrk cumhuriyet ve lstlkıt\llnl, nümünil ynşı:yoruz; 0 derecede 
o, size emanet etmemiş miydi? ~ ük ve kullu bir gün ki blıl h~ı 

Ey yiğit, yurtsever kız, erkek refah ve terakki hamleleri iC !\ 

TUrk gençleri, l'llaştan cumhuriyetimizin do#ın• 
d 1 }>Jl 

Si i d i b t 11 nn, kurulmasına ilk o ım eş 
z a ma, u emane e ya-

1 1
. d .1 b·ı· m ş ır. cnı e ı ır. 

9 lrntll görerek tebcil edlyorum.
1 

vaıı bundan sonra 19 mayıs ıoı 

!sUkHH ve hürriyet tarihimizin (Devamı 4 ünciUJt) 
başlangıcr sizin bayramınızdır. 

t 

YUrekleriniz vatan sevgisi, dl· 
asd !mnlar inşa ettirmek yolunu 
tercih etmesine, tstanbulun geniş 

bir şehir olmasından dolayı bü
yük e1anek fabrikalarından ekmek 

tevziabrun güçlilğünün nazarı 

\Jikkata alınması amil olmuştur. 

r. .. .. •. Bır muddettenberı Ankarada bu· civarında bir oda tutmuş evvelki gc-
mek sc~ hala onunla goruşuyor. lunan Denizyolları umum müdürü ce Kcıbanla beraber bura;-a gele- fazilet nuru ile dolu olsun. Bu-
sun., dıyerek tabancayı ateşlemek İbrahim Kemal ile Limanlar umum ek . tın 1 d G k b'k .. gUn, sizin bayramınız olduğu 1-

mağınrz ilim aşkı, benliğiniz 

Ekmekçilikte en korkulacak 

şey ekmeğin üstüste konulmasm
dan dolayı hamur olmasıdır. Bu 

itibar ile gerek ekmeğin tevzii, 
gerekse istifi bakımından en mü. 

sa.it §Ckil ekmek fabrikası yerine 
şehrin her taraf mda asri !mnlar 
Kı.ırulması bulunmuştur. 

Belediyece bir aya kadar bu fı
rınların kurulması i~in teklifler 

kabul edilecektir. Bundan sonra 
en müsait teklifi yap:ın firmaya fı 

nnların kuruluşu ihale el.dilecek • 
tir . 

Bu arada başka bir vaziyet te 
meydana çıkmaktadır. İstanbul fı-

nncılanmn en Ueri gelenleri de 
aralarında toplanıp şehrin muh. 

t elif noktalarında büyük asri fı

adar ~!'I ~ebbils etmişler -
dir. Bütiln !ırmcıları içine alacak 
bir kooperatif kurulmast da dü -
günUlmektcldir , 

. t · t• lI" ·· b d k r } a ış ar ır. ece ızın ı rını 
ıs e~ış 1:· usnu u sıra a ansı- müdürü Raufi Manyas ve muavi izale eden Emin ertesi sabah polis cın bize en bllyUk bayram olu· 
nın uzerıne a~ılmı~ fakat tabanca ni Hamit Saraco~lu dün sabah şeh- tarafından yakalanarak müddeiu. yor. Bizler, ağalarınız, babaları·' 
pathyarak elınden yaralanmıştır. rimize gelmi~lerdir. Raufi Manyas mumiliğe verilmiştir.. nız, analarınız, atalarınız, biz· I 
Tabancası elinden düşen Vasfiye ile Hamid Saracoğlu dün tatil olma Kezban verdiği ifadede: ler, bizden sonra gelecek TUrk 1 
bu sırada hadise yerine koşan Se- sına rağmen Dcnizb:ınka gelerek "- Ben Emini seviyordum. Ken evlfltlarını kendimizden dahn 

mihanın başına da çanak fırlatmış çalı;:nışlardır. Hazirandan itibar:n di marnla kaçtım. E\·leneceğimiz i· _m_u_k_em_m_e1_s_ö_rm_e_1c_ı_e_m_e_su_t_o· 
ve yaralamıştır. Gözü kızan suçlu Denızbankın bankacılık kısmı lftg· çin kendimi vermekten de tekin-

kad • k 1 11 ted . vedilmeUedir. Bu kısmın muamela. medirn.,, demiştir. Emin de kızı ın } a a anını~. yara ı ar avı . . . . 
1 alt!na l I d tını tasfıye ıçın bır heyet kuru a· alacağım söylemiştir. a mmış ar ır. . . 

1 -o-- cak ve bır senede bu ış tamam ana· 15 yaşını bitirmediği için Kezban 

400 L" alan cakhr. ailesine teslim edilmiş ve Eminin de 
ırayı Denibank umum müdür muavin- cürmü meşhut kanununa göre ağır 

4 Gün hapse mahkum oldu leri:ıdcn Harun llmcne yeni teşki· cezada muhakeme edilmesi karar-
Dünkü sayımızda, Ankara ciıdde- lfıtta \'azife verilmemiştir. Kendisi- !aşmıştır. 

sinde mücellit Cemalin dükkanın. nin Almanyaya gideceği veyahut c;;=> 'Ô' ~ 
6

1R>. ~ ~ ,;:ıo 
da çalışan B u r h n e t t i n başka bir vazifeye tayin edileceği u ~ u ıı u.~ u u u u u ~ 
dükkanın eşi&rinde gördü~rü bir ki· sörıenmektroir. fiıl 0 n r e s Dm O e rU 
tabın içinde 400 lira bularak aldığı 
ve evinde soba borusuna sakladığı 

bu p.aralann sonradan meydana çı. 
kanldığını yazmıştık. 

Öğleden c:onra cilrmü meşhut mah 

kemcsinde görülen duruşmada suç

lu Burhaneddin dört gün hapse ve 
·160 kuru, para cezasına mahknm 
olmu~tur. 

Yiyecek maddeler 
satışında temizlik 

Belediye, sebze natıcılarırun 

mallarını pek tuübali şekilde çu.. 
vallar içinde veya pis işportalar. 
öa sattıklarını görerek her nev! 
sebze, meyva ve saire yeyecek 
maddeleri için konulacak yer ve 
kapların şekillerini tesbit etmiş
tir • 

B ELÇİKA Kon;oeuıs~ ~ dakikada paramrıı. 
liralık bakır, 80 liralık pf .tırıı 
G7 Um 25 kuruşluk nıUce'·bt 
~ ıknnlmaktn.dır. 

* 
A LMANYA Balkan de,·l~ 

lcrlnden 1227,!S ıırıJ tc 
mal almaltta, yine bu de,·1:.r. 
1S30,5 liralık mo.I yermek 

* 

A l"flİKADA Kot J)or'dl 

1 ton kaka.o çıkAnııııs1'' 
tadır. 

* g! 

R OTERDAM Jlmanrn• 
tonluk gemi g1rnıekf e • 

dlr . . "' 
F B ANSIZ hllkfunetlolıı JC" l 

aumdan 126 Ura ı5 j 
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' '" SARTLARI i \1 t r l B d t · · ı "••ııı. Tart,,. Emtt ı kcn öğrendiğimiz ncılclı bir haberi, EfA"nnlı <lcr,·ı~ın, Pnrbe gelmesi BERLL'° radyosu, Kari ~foy~el adında b r , man ara m< an un an am yırmı sene evvel 
: • •11ı1c ıt.oo kr. 

27
•
00 ıcr. 1 kısaca stitunlnrımıza geçirmiş ve doJa,rı:-i.Ylc bu denh., in hülılsa Türk ·- fo .. iliz analşması münasebetiyle yazılmış bir maim. Mustafa Kemal Samsuna ayağını t I 'Uık 7·~0 • H.00 ,. 1 ,.. 

..._ı .,.," •.ao • ıı.oo " 1 büyük Türk mlinevveri, muharrir ettij};i fikll'lcrinin Dchn gnzcte· le,·i dünyaya nc~rettl. Hakikatte bu makale anla,manın Hıni basmış, Türk milletinin şahlan-.... •• ı.ııo... a.ou " " 
•--~••••••• Ağaoğlunun bir kalp krizinden öl • :-ine intikaline Ahmet Ağaoğlu Ye siyasi bir tahlili esasına müstenit görüs mahiyetinde dcfil, bir mağa başla:nış olan istiklal aşkına 

'b düğ·ü~ü te~s~ürlc .. y:ızmı~tık. . ı nısıta olnnı;tur. gc\'ezelik n tarih hakikatlerini ı;l~ueme ayarında.dır. ve her ne bahasına olursa olsun 
~ 11 n~a ~.-;il-' Kı.;metli hır mutefckkır ve ha) alı Şu hnldo Ahmet. ı\ğ"ııo~lıınun Cihan harbinde silah arkada, lığı ettiğimiz Alman milletinin toprağını ecnebi istilasından kur-
~-..,,..~ <!Uıw.- başlı ba§ma bir tarih olan Ağaoğlu ~azct<'dlilde miiıınscbetl frnn· bu dünya tarihi için bir saniye katlar kısa olan mazi iı;indekl ha- tarmak azmine rehber olmuştur. 

'4:ı - Ahmet için daha uzun bir §CY yıız • :-J7.(':l bir rn7.ı ile 1800 tlan, l nnl klkatıeri unutup ta.rihe ihanet edecekleri akıldan geçemez. O Samsuna çıkıncıya kadar, 

M mak onun lercümci halinden ba.h • Jl"'n'uz' bu tarih h"dls•l"'rlnln toz dumıı.nı diln,·a ufuklarından memlekette yer yer ba.:Jamış o 
ectllll ·I!) yıl m·,·elbı<len ba~lnmış tlo· " ıı "''" " :s • a sctmek vnktın müsandcsizliğinden ka,·bolmamı« bulunu,·or. Kari Me.:vgel'in makalesini bir milletin ' lan hareketl:r anarşik bir şekil ıııekt ir. " A " 

G kabil olamamıştı. ifadesi \"C fikri olarıık değil, sarsak bir görü:ı:ün hcztyanı gibi tc- gösteriyordu. Ancak Mustafa Ke-
/ Bu \·azı"fevı· bu0Tt1n ı.•erı'nc gctirı' • Ondnn sonrn 1802 de Jıartncln ~ mal bu yer yer bacılamıc: olan a· El'\ • bu " Iİlkki e: ·: lazımdır. Makalenin rnuhtnası aşagı yukan 5u: -s -s 11ir/1 ı. • 'CLERI.N rıkardığı 1~nı' yoruz. bir l'al'i ... tcn Tiflis'do c.·ıknn rus· s·ıı ı'syanı, ıdı"sı'plı'nlı' ve şuurlu bir " ın :. Türk milleti bu anla5ma ile dünkü silah arka.da.5larma taar-aabıaı· ~Clnuasının SOn sayı~ında * * * c;n l\:arJ.::ıs gnzete::.ine yolln<lığı ru1.i bir hedef tuhnuş ,.e eğer Almanlar olmasaymış, Türk Çanak. mücadele haline soktuktan sonra-

'\~ caddesine, Peyami Safa'ya, Ahmet Ağao~ltı 18fi0 ıla Azer- J tefl'ilrnlnr okuntı)'Ol' \'C Şii ıncz· kaleyi kazanıımaznn, \"e bir giln Tiirklyo yine Almanyaya döne- dır ki, Türk milleti daha büyük 
lire :ı~ e belki daha birkaç rnuhar· bay<.·nnm Şi-:;e (Şıı-;;n) ı;ehı-iııde hehiııin knrnnklnı·ı ll(lJı bir tet· kın' .bir selametle kurtulucı. yolunda yu:·· ... 
b ""61r hak ce · ış, :ı-
ir !"\ıh aretler varmış. Benim clo~muştur. Şuı:;a, l\:nl'lllmğ' yay- kiki 1892 J~ondı-n müste~rıkin 1\c TUrldye, ne Büyük Britanya bir kanş toprağa hak hldla r,:üdü .• 

}'o,....,, u~ hastası oldug~wn so'"ylenı'· ln•an1n meı·kezidir ki hnlk ede· kon;ı·e!'li karnriyle ne<;;rolunn· • ı ı ı d ~idi D.. Tu"rk mı'lletı"nı'n bu kurtuluşu·" -.. cı , edip istiklal ı;lğnemı, degi d r, kan döküp taç a m15 eı;• r. un-
da ıa"' Okumadım. Okusaydım bi~·atında atlı ı;ok gc~eı· hiı· yer· ~·oı·. 1 · b te dd. d tarihi içinde büt'"n mllletlere ta7.e dürüst yalnız Türkiye hudutları içinde 
ler ist:~~e~~ aldırmazdım. Genç.. dlr. H yıl _J>nrl t~ knl~n ,·o hukuk ~.;n;;mJ~bi;e,.a:ıı: ~:!inde örnek olan ~ürkiye dünya ~il,letlrrlni mühim bir hareket değil, tarihin 
tı:ıer ıı,;Iennı söyliyebilirler; genç Ağnoğlnnnn hahn tnr:ıfıııtlaıı m~ktebınden Jı.;n.n 1>·e olup J{o· 

1 
meçhul ~lyasct hadiselerinin ı;irdlbadı tı:lntle perişan 'e mumıahil umı.ı.mi seyri içinde mühim bit; 

' Sö~crinin haksızlığını veya nilesi, bir huı;uk nsır knd:ıı- C\'· 11<'j dü ~"ırn_ns'<laıı şnhncl~tnaıne görmekten duyduğu lmıani azap \'e ıztırabmı, Akdeniz \'e Balkan· noktadır. 
·~:ılıgııu ~nlamaları için ön· \'el J~rzummdnıı Jinrnhnğn göı;- :ılnn A~ao~!u 1804 <le Knfkns· : lar emniyetini takrir \"e tcsblt eılen Büyük Britanya anla5ma..,ile Çünkü Türk milletinin istiklal 
' koca hır ömür var ... Fakat müş ,.c J{nrnhnf;dn om heyle· ynyn donmu~ , .c htnnhuhlnn ge· ,e sulbü ebedi kılmak !'luretiylo teskin etti. Bütün dünyanın mln· mefhu:muna bağlılığının şuur ve 
\~ı~ın sahibi Zahir Sıtkı Gü· rinden Jfak,·erdi oğulJnrı lle hı· ı:eı·ken de ·I ny knlnrak hos nten ııettar bulunduğu Tilrklye, sulhün mihverini mane,·i nrlığr üzeri. azmini temsil eden Mustafa Ke.ı 
~k'e kböY!e duşünmcrniş; l'eni Bir· sım olmu~tu. Münif p5a ile, ~llznfü·ı Murat ne almış bulunmakla, herhangi bir taarruz kalkı!'ını değil, hcrhan- mal Paşanın Samsuna ayak basışr4 ·:~ endı İnin haberi olmadan Alımet Ağaoğlu babnsı ıılcnıa- beyle sık :-ık konuşıııu':'tur. ı.,1 bir müt.aarrız ~aldırışn müdafaaya hazırlanmı, bulunuyor. Bu dünya emperyalizminin karşısın"' 

ta:; ~t Yc:ıı~·a kızını~. bu gazet~e dan Mirza Ha.snn, SarH·a Ali nd· lfafknsynya clöniişiiıulen son· saldırı, olabiUr nyıı. olamazclı. Olmama!'lı müeyycdesini beynelml- da dikilcın ilk milli irade .idi. 
}lası ~1'2 ve ~rtık o mecmua :ıe lı Tiirk kabiJesiııden Uctii bo· ı·n Ahmet bey hem liafkas gnze· lcl sullıün istikran bakımından da bir kanun haline getiren Tür- Bütün dünyayı atım koşturacak 
l ta( al~adıgını haber vermış. )in kızı Taze hnımnln. o\'leıımiş, lesine muharrirlik, hem Tiflis kiy«\ Almanyaya karsı oldubru gibi blitiin dünya milletlerine kar!'lı bir saha zanneden bu emperya-c 
~ &it~eYım ki bu hareketi hoşu. bu e\·lcnmcden de i-;.te ı\hmct A· jimııazinde soıırtı Hnkü jim· da yalnız sulbpener ,.e a~la mütaarrız olmayan asil bir de' let ha· lizm, Tür.k mil•etinin 'kahraman .. 
llıecıtıu 

1
' demek ki bizde de, bir ğaoğln dünyaya gelmiştir. ımzuıc.le ,.~ itli ticaret ınek· llndcdir. lığının ne aşdmaz bir mania oldu .. 

':ı~~a ~azı yazan adar:ııa~n, o E\'iııin metnfizJk münnkn-;.a· tebincle trnnsızcn. üğrctmenllC.ri Çanakkalo t:ı.rilılnl, Alman mllletl kadar biitün dünya mllleti ğunu anlad:ığı, Sevr rezaletini, bir 
llda k ~Çıkacak hcrhangı bır ya· larıı sa.hııo olan ha~·ntıııa se,·ird ynpıyor, )liJyoncr Ilncı Zeynelli· de bilir. Türk heyetine, örneğini Atamızdan aldığını "öyleyen \"e Lozan zaferiyle tashih etmeğe 
e:ıı:. endıle · · ı· · · 1 - • " • · •· ı · h ı d ı ti b ld ~ ·· d" · ~ fik nn.~n de. mesu ı}etı O a olarak buyiiyen AğnoAhı, ~ıışn· bıdın Takıyef ın Azerbayran « unya. murnce es n e '.fürk mile nln rehberliğtndcn cesaret al. mec ur o agu gun, unya tan. 
de la ~ tcessus edıror. Geçenler- nın mnhnlle mektebinde, Ye ge· Türklerinin hukukunu mii<lataa dığını ifade eden Alman milleti büyüğü llltlcr de kendi ine örnek hinde bir şey değişmiş ve yeni biı: 
de Jla~ ouvel/c Reuuc Française' ne 0 arnda husu .1 blı- munllinı· i<;in ~ntın aldığı nısı;a J\RSJli ga· halkeden Atanın cihan harbintlc ser alan Çanakkaleyi na"ıl Türk şey kabul edilmiş bulunuyordu. 
~ı:.ıt lc~~taud'nun nı:zx ili.m a· den nrap~ıı okumuş, sonra şeh· zete ... ine bn~uıuhnrrir oluyordu. kam \"e caniyle ,.e mlinhasınm Türk kudret 'e kun·etıyle muha- * * * 
eıı~ hucum ede b r "azISI o d <l l ı t b ı fıu.a ettiğini pekala blllr. Samsunu, Dumlupmar., Sakar-:-="lllŞt. n 1 ;, rin tek asri nıektchl olan resmi 10 ı e o - o sıra< n. s an n • 
cı.... 1

• O ""' ha • lenn· ı 1.. ·· l H •• i a Kari M('ygel, ıeflnden sorsa,·dı bir ker<', Türkiln <'lhan harbin- ya, lnönü ve Lozan zaferlerini ta· '•ı ~r... •uecmua mu mr • Rus nam nıektcblne; orayı hl· < ıın «onmuş o an - usey nz - " 
t:ı, ·11er C · · hal b 't' bl lik b"" den mağlüp çıkma.~ma srbep olan lmllln kendi nrlıklan~da mün- kip eden ve bugün tahakkuk etti "<; ~tr aılloıs der una ı ı. tirinco liseye ,·erllınlşUr nura· do J>oktor AH heyle r ·te u· . -
t:ıı. 

1 
\e 1 k d' · · ı'c:tı"· • ·· ı· fk ilk t"' k o ga dernlç olduğunu mahcubiyetle öğrenecelc ,.c ı.endilerlnden ancak rilmi<ı bulunan bir SÜTÜ inkılaplar, "." ttı.,_ ~ O SÖZ ere en ısının " Rtnı 1887 ele miikllfııtlıı ikmnl e· tun \a ·nsyanm ~ ıır ç · :s 

bır a~~i~ini SÖyledi. Bizde böyle den Ağııorrıu, 0 zamanki Rus zcte i olan (llaynt) ııı bn~ma kırk elll Almanıı me7.ar olan Çanakkalcnln nılibarek bek~lleri Türk Türk milletine her sene bir · 19 
2cıL· uı~tt k · t rdı'm•dos· · .. ı ~ehltlerlnln, Büyük Atamı7. Atatilrl•ün ve onun kahranum sitah Mayıs günü Samsuna ayak basmııı. ~ 1ıır S gönne · ıs e 1 payitahtına gidip müsnbnkııyla gc~ıyoı"Uu. :s 

ki taıtıı:dlıl~.·ı Güremli bana bu ze~·- ( iJn i ii >oli kini e İl ııtlı:-, ğ. oj!;lu buml. 11 bir 3 tl sonra arkadaşlarının mübarek ve aziz hatıralarına bir tarih hünnetc;lzli· olan büyük dahiye inanmakta, o· 
h ğlne <'l"Saret ctmiyecektl. } nunla birlikte yürümekte, ne ka-

,/lir ltı d 1 gözleıinin rahntsızhğı ile burn· lı-şnd ndlı -giin<lellk bir gazete Dostları İtalyanın Baı:"eklll Mu!lollnl'nln, harplerin \"C mm·at_ :.: dar isabet göstermiş olduğunu 
"lll b· ccmua a yazan ann hepsi! yı bırnktıktan hir ınfülclet sonru ı;ıkanlı: Rus Jıiikfınıetlne karşı 
"' lr fk' d l 1 fakıyctlerfn yalnız para ile değil, cesaretle \"C maneviyatla kaza- j daha iyi öğretti. "~? ~- 1 ·ır e oma an mı lazım· da Azeri Tiirklerinc1en Avrupa- ıııiicndele ile her tiirlü siynsi ,.e 
ıı. \1ll h · nıldı~ını ~iyledlğlni unuttular mı? Onun astığr, ismet 1nönünün ·' h 1 P esız hayır. Onlar arasm. yn ~i<len ilk g<'nç olmak iizcre umumi lıal .. lardnn mahrum olan. 
1. ıha~ "k' · d Dünyanın hl~bir mllletlnde, ti llk tarih boyundan ,.e yani e- en kudretli bir ~ar, titizliğiyle 'l.'tiıı b' ssa ı ıncı erecede mesele· Pnri.;e gelmiştir, orncln (Amcli Tiirk unsuruna. hu hukuku tc· 

1 
d b' . • • d • 

~<a.'ıa ır~ot'Unda ihtilaf bulunabilir, ''iiksck tetkikler) ınektclli ile min etmeyi, 'l'iirkler arn ında 7.<' den ebede ~eyrrden asil Tiirk ırkı kıular cesaret Ye manc,lya- Jmr uğu ır tarıh ıçın e yırmi sc" 
1· "'lllu J tile tanınnuş, her seyden en-el bununla mücehhez olmuş bir millet ri.. geçmiş ve bu yirmi sene isin-. ~t..ı., • nak. ·a~alar olur. Fakat esas Şnı·k ıısnnlnrı mektcbfııdo nrnp· birlik fikrini temin için mezhep •-·sa,·,'Ur olunabilir mi•. '"t · 
t''. ·· "'" iM -... dCI yeni '.bir nesil yetişmiş bulunu .. 'l't~ h :ıı..ırak bulunması lazımdır. rn, farsrn, tiiı·kçe deı·sleı·Jni ta· ihtilafını, Sünni, Şii düşnınnlı· x 
~:- -l Q b "' " Maskeler a,ağı baylar! yor v.ıfat,.,, a tali caddesine, Peyami kin ctntis,Ur. i!mı knldırmnyn çnlı<;"tı. • 
lh. .• ıcı b ı· ~ Türk • İngiliz anla.şma'!r, dünyayı buhranlara boğan harp ~lbl B~yrarnını yapan bu yeni nesil, ~~ire a~, daha. bilmem h~n~i Ağnoğlu Pnri tc lmluııdıığıı l hiaınn. güı·e ,.e tsliım t\lemln· me~·um bir akıbete doğru an bt"an yakla<;hran fhtlrs.slara ~ed çek. bugürtlcü bayramı mensup oldu~ 
~lı fik· Sövmek bır mecmua ıçın hu sıralarda .1ttilıat 'o Terakki ele Ji".adm iiıırnnlı rusça hir eser tiğ-1 hakikatini artık itiraf edlnl7.. ğu mil'l.etin istiklal uğrunda ol· 
~· <at'et ~r sayılmaz;. fakat sö,·mek, bn~lnrmdnıı Alınıet Uızıı 'e Şnir 1 neşretti. Uu eser )liisliiınıınln.· Kimsed('n minnet do M-t'mlyonı:r.. Dileğimiz, mazlüm beS"rl- mekten yilmayışma ve bir :Vah .. 
~.,tr lh..._J ~ek haddızatmda esaslı Ali Ferruh ile tnnışmı~ ,·e ken· ı rm kııı1nrılınnsı, oıılnrm nıaııe· yetin muht<'ri!'I l<ıtelder karşı!'lında ,.in'! bir fa.ria,·a n ifcfe om. deıddin afyon sarho<ılugyuna ina:r vtı ':~ edır B'l' · k' Z h" S t ., " .. :ıı ~ıt)ıttok · 

1 ırım 1
• ,a .

1
r. ~ 1 

.. • .. .. .. •• \"i, maddi, hnttfı !"iyasi knlkın· masını önlemekti. mayıp bir Mustafa Kemal uyanık ... l~ı!h.. hususlarda benım gıbı du- gordum, bana: Sence harp olacak l 'k' ·el 1 lıı lınllin""' B w b wı k .. 
~ ·-tı· k . nın arını, ı -ı ıııes e ı " una bortln olan dünya mm·aceheslnde minnet an:mdan izze- lıgma ag anma §UUrunu gostcr· 
l ~ endisi ile şahsen münaka· mı? olmıyacak mı?., dıyc sordu. bnj;h ~iirii:rordu: l{ndın mesele· tlnefsiniz yaralanıyoroa, hiç olma1.sa ~lasollnl rn milleti ~lbi su- miş !bulunmasına medyun olıciuğu-
Uflit z olmustur o başka bir iş, "Olmamasxm temenni ederim ama 

1 
ı·rı. , ·

1 1 1 ~tın k · .. .1 deci" s, e ı .,en n ıs n ıı. sup hürmet ediniz!. nu hiç unutmamalıdır. Ye onlara 
~~ e başka bir iştir. olup olmıyacagını bı mem,, ım. ························-·----···---········-··---···-··············- bayramlar verebilmek için büt'ün ~" Eah"· h B k k b tm s SÖ\'le Ağaoğln ıoo;; tle, Türkler n ·lOrtti .. ı ürriycti bir tuhaf an. u ısacı · CC\'a 1 uza ı,., :. • gençliklerini bayram gjrmeyen ti-

f~-r:r, ·.ı za.annediyoruz ki her mu- yazmışı: ''Bug .. ünkükdut'?yadka hb~rpt lcyhinc nc;ık hlr husumet çerıhc· lnrııı takip \"O tnzyikleri lhatn ynrdmı \"C R),11 zamnnıln Sırntı perlerde müthiş ve kanlı milcadc· 
tı.. \l ı a si nlnn J·:rıncnilcrle ıııiicndele "''lcluıı:. .mi tahrir heyetinden bu· o up o mıyacag~m. ·es ırme .' ızz ctnıiyo bn~Iadı. O sırn~Lı. biz.im müstakim = Sehilürre~at mec- leler içinde geçiren ag"abey nesille ~- 6U b f" 1 k k kt ıa nı }ıaız bulu· lı-ln bir Fedai cemiyeti kuruyor, 100., . k 

1 
~ 

1 '"~ k . ır ıkir mecmuasında yal· ıarp çı ·anna · ı · ıc rı ... o ııı -ı ıibmuz olmuş, Ağnog· muasma ynznınya. 1>nş1ndrğ"I gi· rine eg" er bu minnetinin borcunu rl~ l't:.dı • k. 1 • b'l cl' d deg~il 1000 cln Çarlık lıiiklımetinln tin· l ı 
"<!!},,.. ırnzac;ını tac:ıyan yazılar- nan ımsc erın ı e ın e • hı < n stanbuln. kaçuıı~tı. hl, 'I'eı·cüınnm Hnklknt'la Jün· ödemek isterlerse, bu milletin is. "~- "'e~Uld · ' d' (T 18 ) Ben kim ,·et ettiği mnhalli heyetler nrn· "~in · . ur. Bir gazete Yeya ma. ır ... ,, an, mayıs · ' • . 1000 da tstnnbula. gelen ,.<' tiirk ndh trnns.n·n gazetesinin tiklali mevzuu bahsolduğu :zaman l~rd~ı..ıç111 oy]c olabı'lı" r· çu· ı1ku·· on· senin harp çıkarmak ikticlarmı ha· smdn J{nflmsynyı temsil h;ın 
tir ""! Y~ılar . 'd' ' B" h iz olduğu kanaatinde değilim Bu H iisevinznlle .ı\li \"C ~·oııçııh:t';'• ~iynsi dostlarına kanıı;;an Ağn· hn-;.ınuhnrrirliğini deruhte et· onların gösterdiği ferağatınefs, 
~d )'a~ı Yazct ~cçıcı ır .. ır m~ 1~: uzun bir m"cıelcdir· anlatmak. jo.tc~ )(ıım·t. bt•rlc Pteı·shıırgn ı.ı;itllyoı· o~ltı, Yusuf Akçurıuıjl;lu, Şnlr nıf<ı l>ariilfliııun<ln ilk nçılan onların gösterdiği kahramanlık 

ece ı;; , lh'l gazetenın e 
1 ~ . • .' '. . • ' ı, .'. ı· ı· · r . 11 · t ı ·i ılıı ~IC"hnıet Emin ,.o <lnhn bazı nr· 'l'ii~·k medcni:reti kürsüsüne ınii· derecesinde bir kahramanlığı gös. &~~t l}.a~eti ile alakadar olur·, cf sem zannedenm ışın ıc;ınden çıka·ldu. >tıı.t' .ı .. ı ~ n.ı_ ~e eı ı . • b 

bt 1'-~~l dı'"ge h . 1 . cd m"nl ~ 1~ netice ı olarnk ı\ğnoghınu Ihıs· kndn~lnriyle (Tiirk 3·urdu) na. (De\"amı 4 üncl'.de) terecek, bir secıyeye ve yalnız u 1 

"'-'Q'' r mu arnr erın e· ""' · - .. · · milletin menfaatine, mim bütün -
)~u~:~anaaUeri i~ meşgulolmı· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lüğeve~raberliğcuyacakse~erc 
~\lası o .~a~ mecmua, fikir mec· F ele ugi n nasihati ('lJ ~ /L.. 12 yaşında dagu a kaçırılan kızı kulak verece'lc, iyiyi kötüden, mil-~~luncti .c bır Şey değildir; o, bir J\;.USfleU. liyi mürteciden, istiklali istiladan 
'tatririn ~·Onda herhangi bir mu. B t;JUIAN ı·eıck ''Jlost Xa.sihati,, a. K A~ k:ı1..a.,.ının Ahath köyünden 60 ya- farkedecek bir şuura malik olma. 
ın. ~i, ~ahır mese'ecıe fazla ileri git· dımlakt yazı ındn <liyor ld: Bu da esnaflık şmda Mehmet admda bir lhtlyann ğa mecburidurlar. 
<ır-.ada , ıyaıa kalh.'l.,masx bütün "Be~.enmcdlm diye lrnnağını yıkıp ev, e\'l l2 ya,ında }~ine adında bir köylü kızını Yirmi yaşına gelmiş ve artık 
;'lnenı;r·.1arı_nı me ul eder. Bunu du· l •kııı bara! :ı. barakn~·ı yıkıp J,uliibe yapma! dağa kaçırdığı anla5ılmıs vc tahkikata ha5- rüştünü isbat etıni§ olan ibu nes _ 
l:rı-._ znı.. ı· ı:. • k 1 'b" . n"b" ba E SX.\F hastanesinde ha.<;tabakıeılık lanmı41, 
\'.o"lla lh~ h ~ az; çünkü bizde kendi \Olla~ıııı yıne ona' gı ı, l'\I C\' ,.,ı ı, - - !in, Atatürk - ismet İnönü cevri 

l': "'<1. urın k b k ·ı ı ı uı· · ., ... ·, kulu'"b•• "ibi eden ~lusiafa kili Jla!ime h:ıstnnc • Prk merak edr<'ek bir.,"'<'~.· ,.ok "aliba. Ol· ırulll,,~ et eden muharrir az. ra ·ayı ara ·a gı 1 'e ' 11 -~ ~ "' " 0 neslinin, bu millet tarihinde biribi 
~ ~ Zann d' · b' ·b· · o'arnlt kullanmıı."a lıald,, <len bir~ok r5ya a~ırıııı;, \"C )'al.:ayı ele \'er- sa ol~a torunudur!. . d •. Zıt k e ıyoruz kı ırı ın· " rine bağlanan nesiller içın e en ıyı ?ııııada anaatıerde bulunan iki mec- Kırk n:ısih:ıttcn lıir muı;;ihct Y<'kdir. de- ıni5• işlenmiş madenden bir halka ol· 
C'=ıı. Yazı Ya mi'>,:er . .E~cr in.;nnlıl< hu nasihntlr.rle amel Esnafla ılü5e kıll<~\ lı:ıylke esnaf olmuş * * * 
~ ~rah zmamız caizdir . .ı\n. "' duğunu biliyoruz ve eğer gün ge. 
}et Olab·ı at ve \'Üzuh içinde hürri- ebc)ıli alinı:.ıll:.ılı lıir ~ek nılım il<'ri ~ide- dcr1l'I>. Ama, ııck mchıul giirülnıryen: lirse kendisine düşen vazifeyi, 

~. 'faı
1 

eceğini anlamak ic;temiyo· lll(''lllİ, Cihan harlıi gllıl bir musibet ~eldi de l\lanila<'I ('snnfınd:n~ * . Bir kelime oy nu Türk tarihinin en şerefli sayfası-
lıa,, . nız kend' h k d' brşcriyet birıız kı•nılinc gelir gibi olup hız k . 

1 
k .. 

ısı;·eti . . ı şa sımızı, en ı · na yazdıraca bir var ı gos~ere-
;.:ın hU~~ı dU5ünuyor, başkala· aldı. hala G AZETEI.ERDE ilanlar nr: R!lmcm ceğinden eminiz. 
\iz ed·r }et 'e haysiyetine tcca· Eskiye )liimıetcn olacak ki relck Bir kızcağız iğne yutmuş ne mahallesinde, bilmem ne soka· 

lb r 11nce bu d d kanbur<lur:. 
Jl} sur n an kendimize e 

ll'-ek iste ~Yet geleceğıni kabul et. 
\ellllinin ını;·o~z. Zahir Sıtkı Gü· 
~ıın i . <:entılmencc hareketi beni 
~tan Çın Se\indirdi. Bizim r.eslin 

rı.\ııı nes~dığı nıcsuliyet hi5si, o· 
ınde t-...ı.ı.u"l ed' 

~~ ıyor. 

ıı. _ l'\uruJlnh Al'.\Ç 

~ .ttün Naci Sadullah'ı 

* * * 
Bu sene varidall neden arttı 

19:;:> yılınıJıı ı1osta \O tolgraf \'ariılatı· 
nın bir h:ı~·1i art tığı görlilüyor. 

Bu tcrerrıı: 

matı mcnlml ı.cmliııılcn, mrsrll ıııeşlıur feh
' a..;ınca nldıl•lnrı lrnri nır.liluplarından ol a 
~ereli. 

E l'ÜP1'E Uülhüldercsindo oturan lG 

;rnı;ındıı S:ılilıa rnnlışlıl•la elindeki 
<lil,i'.i i&'lıt-sini ) utmus, Haseki hıı.stanes1ne 

lialdınlmıs. 

Nrys:!, eline ıliiştüğü de bir ne\'i \Ü<'ut 
fcr;r.'ı;IC:ir. l.'iııc i~ncsi dlkl~e yanyal'ak bl· 

ı::ırrııin ! 
Uö\'Jc ig~ncsi, ipliği ile opNatiir önüne ya,. 

• • 
tabilmck «le bir rasgcle doğrusu! 

ğmda. 32 • 3-l numaralı yirmi odalı e\"in an
l•a.zı ııntılıldır. Derunundaki Bayan İskalyo 
nıüra<'aat .. 

Klmst-<'lklerfn alakadar olma<lıı;'lnı gürü. 

yoruı . .Anl•a7. arasında bir kadın \'ar Jahu, 
can J.;urtaran _yok nıuT' 

Mim. 

Suat DERViŞ 

Alman Divanıharbi 
4 Casusu idama mahkum etti 

Mcmel, 19 (A.A.) - Alman 
diva:uh:ırbi, Memel arazisinde ika 
met etmekte olan 4 Litvanyalıyı 

~:hmn r.ıL'hkum etmiştir. Bunlar, 
casuslukla itham cdilmi~lerdir. 
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SON DAKiKA 
Çemberi ayn sovyetl erin itilafa . "" . . 

gırecegını umuyor 
Londra, 20 (A.A.) - Ç'.ember layn, A varn kamarasında beyanat

ta bulunarak demiştir ki: 
. - Biz İngiltere ile diğer devletler arasında bir ittifak vücuda ge
tirmeğe uğraşmıyoruz. Sadece muhtemel bir taarruza karşı muka\·e
met etmek çarelerini araştınyoruz Bir milletin teşriki mesaisini temin 
ederken. diğer bir milleti cJilgir ederek onun bizimle beraber çalışması 
na manı olacak olursak, takip ettimi% siyasette muvaffak olamayız. 
B~un içindir ki, ehemmiyeti büyük olan bu teşebbüsümüzde oldukça 
ihtiyatlı davranmak Hizımdır. Siyasetimizin gayesi bir "suh cephesi., 
kurmaktır. AcQl davranarak şimdi ye kadar yapılanları yıkmaktansa 
bu cephenin teşekkülünü birkaç gün daha tehir etmek evladır. 

Sovyetler Birliğinin itilafa i~tirak roebileceğini zannediyoruz. 
Müşkülfita tesadüf ettiğimiz noktalan lüzumsuz bir istical gösterme. 
den müzakere etmekliğimize müsaade edin. Bize kalırsa, en makul ça
reihal budur.,. 

Çemberlayn, bundan sonra Potemkinin Cene\Teye gelmemesinin 
teessüfe şayan oldu&rwıu söylemiş, çünkü bu gaybubetin lord Hali
tcıks ile Potemkinin §ahsan fikirlerini teati etmek imkanından mah
rum bırakmış oldu&'Wlu il~ve etmiştir. 

Milletler Cemiyeti Danzig 
meselesini konuşmayacak 

Cenevre, 20 (A.A.) - Pazartesi günü resmen açılacak olan Mil. 
.ıetler cemiyetinin 105 inci içtima devresi e·nasında valnız iki siyasi 
mesele tetkik edilec~tir: · 

1 - Çinin teşebbüsü, 
2 - Aland adalarının askerll~ tirilmesi hakkında Finlandiya ile 

!sveç arasında hasıl olan itilafın tasdiki jçin bu jkj devlet taraf m
dan yapılan müracaat. 

Danzig meselesi ruznamede yazılı değildir. Bununla beraber bu me
selenin lngilterenin, Fransanm ve 1sveçin murahhaslarmdan mürek
kep olan üçler komitesi tarafından tetkik edilmesi kuvvetle muhtemel. 
dir. Varşovanm serbest şehrin statüsünde tadilat yapılmasına muarız 
olduğu malUmdur. 

Potemkinin gaybubetine rağ men İngiliz ve Sovyet murahhasları 
arasında yapılacak olan hususi görüşmeler bu içtima devresinin en 
meraklı safiıasım teşkil edecektir. 

Bir ada sulara gömülüyor 
Maniel, 20 (A.A.) - Nüfusu 4.000 kişi ve gcnijjllği 15 kilometre 

murabbaı olan bllyülıc Okya:nw.ta Manll'in 109 mil cı;ıpıbund,I\ ltliln ye
tifitida. vukubüla.n zelzeleler dolaym1le kaybolnınk Uzercdir. 

Adanın snldnlerl ufak eandn11ara binerek civardaki adalara iltica 
M:mişlerdlr. 

Mittelmeer gemisi kurtanldı 
İstanbul, 20 (A.A.) - Türle gemi kurtarma şirketinden bildirilmiş_ 

tir: 
KlSsteneeden Stettin'e giderken sis yilzfinden Şarköy clvarmda İn • 

cebunmdıı. ehemmiyetli derecede karaya oturan 9.000 ton tayynrc ben
zini hamulell Alman bandıralı ''M.ittelmeer,, vapuru, Türk gemi kurtar
mıı mlle1!3esesi tarafından bu Mbah kurtanlmış ve Şarköye getirilmiş· 
tir. 

Bitler tef tişler!ni 
bitirdi Berline 

dönüyor 
Fransız mevziinde bir mitralyöz 

Hitlere karşı ateş vaziyetine konulmuş 
ve Fransız tayyareleri uçuş yapmışlar 

Efringen, 19 (A.A.) - Hitler 
bugün garp istihkamlannın ce· 
nup mıntakasmı teftiş etmiştir. 

Hitler Kehlin cenubundaki zırh 
1r mevzilere geldiği sırak!a iki 
Fransız tayyaresi mütemadiyen 
Ren nehrinin sol sahili üzerinde 
uçuyordu. 

Fransız mevzilerinde de şaşıla

cak bir asabiyet görülüyordu. Hit 
ler ,tam nehrin kenarında bulunan 
kapalı mevzilerden birini teftiş e 
derken kaqı sahildeki Fransız 

mevzilerin.de bir mitralyözün a
teş vaziyetine getirildiği görül
müştür. 

Bu, Alman hatlanndıt tebessüm 
uyandırmıştır • 

Berlin, 19 (A. A.) - Garp hu. 
dutları boyunca teftişlerini biti -
ren Hitler Efringen Badenden 
bir beyanname neşrederek yenil. 
mez bir l:iuvar te~kiline imkan ve 
ren asker ve i;ı;ilerin s:ırfettik
leri muazzam gayretlerden <lolayı 
tılfekkUrlerlnl bı1dirml~r. 

Hitler, trenle Efringcnden ha -
reket etmlştir. Yarın sabar Berli. 
ne varacaktır. 

Çiyano bu sabah 
Berline gitti 

iktisadi, askeri ve harp 
iktisadiyatile uğraşmak 

üzere Uç komisyon 
teşkil edilecek 

Berlin 19 (A.A.) - Havas a
jansı muhabirinin iyi malumat a. 
lan mahfilden öğrendiğine göre 
bu ayın 22 sinde imzalanacak o
lan Alman - İtalyan siyasi ve as
keri paktı üç komisyon teşkilini 
derpiş eylemektedir. 

Bu komisyonlardan biri asker. 
lik işleı;iyle, diğeri iktısadi mese. 
lelerle ve üçüncüsü de narp iktı
sadiyatiyle meşgul olacaktır. 

Sulh zamanında olduğu gibi 
harp. zamanında da İtalyan işçile
rinin Almanya.da çalışması mühim 
bir rot oynayacakatır. 

Roma, 19 (A.A.) - İtalya ha. 
riciye naz:rı Ciano Berline git. 
mek üzere cumartesi sabahı saat 
8.30 ıda Romadan hareket edecek
tir. 

19 Mayıs bayra Agaoğlunun hal 
tercümesi 

Mecburi askerli~ 

mı k utlu landı 
Avam kamarası mecbP 
Askerlik projesini 311 reY 

(Ba.ş tarafı 3 tı.cüde) 
derria olmuştur. tasvip etti .. 

}.vır 

UW'"' Baştarafı 2 incidt rın bulunduğu bu mUsamereye 1914 de Osmanlı medlsl mo· Londra, 19 (A.A.) - IJf.-
AtatUrkUn Samsuna ayak bastığı ev korosu tara.tından söylenen busanına Afyonkarahlsardan tt- Kamarası üçüncü okunu~ ·f, 
tarihteki vaziyeti e.nlatml§ ve söz - 1stiklAI Marşı Ue başlanmış tihat ve Terakki mebu~u olarak mecburi askerlik kanunu proJS 
lerini §Öyle bitirmiştir: bunu ev başkanı Ekrem Tur'u~ girmiş, mütarekeden sonra da ni kat'i olarak 130 reye karttt{• 
"- Gel~eu yıl ıo Mayıs gcnllklcrlnl heyecanlr söylevi t~klp etmiş- İngilizler tarafından l\faltaya reyle tasvip etmiştir. Avam ı:ıd~ 

· ı ıJ d b .. t ·· ··ı ·· Ü İki ı marası aynı zamanda ya yc'1ı sn yomumuz a yapa ılmek di tir. Ekrem Tur 19 mayısın ma- go uru muşt r. yı lık l\fol· k ti h kk d k" kanun p 
IC~ı IJizc azmimizi bir kat dnhn kU\' ta esa--tlndcn Anka a · d"" uvve er a ın a ı na ve ehommlyotlnl anlatarak ..... r >a onen . . • . . 'l t•,. ıd irccek sureııe heyecan \'er· . ~ AğaoX-lu (HAkimlyetl MIJllye) ı JC'r.ını de kabul etmıştır. 
mcklt:'•lir gençlıgi AtntUrkUn yolunda. ve . "" Protesto 

A:dz ı;ıanhulhılnr; im temennimi- izinde bundan sonra da aynı nın muharrirliğine geçmiş, ınnt- d" biıt 
huat umum müdürü olmu«tur lJ.8 sen ıkaya mensup .•. 

zln bir on önce h:ıkikııı olması için hızın yU rUmelerlne işaret etmiş- • .. • fazla murahhasın iştirak ettıl:1 
,·arkuvvctimiılc ç:ılışaca~ız. 19 l\lo ti Sö •1 1 . j" Dalın. sonra Karı:. mebU"iO \"c An· ı . j(t! 

ı"kl . . r. ~ ev rıtmik, ımnastik, toplantıda dün mecburı as 
rıs şen ı erını açıyonım, hcpinıı . akrobasi hare.ketleri elana plb· karn hukuk mektebinin hukuku t t d"lrn't . 
saygı ile selılmlıır, bayramınızı sc,·g · • .. .. 1 pro es o e ı ı şır. 
ile kuUulanm... tik, mim oyunlar takip etmiş- esasiye profcsoru olıın ı\A"aoğJu, 

1 
tJll 

. . . tir. Tiirklye cuuıhurlyettnin test~ tle idi. Yalnız bu ,·nzı .. ·ct )'t 
Dun şehrınuzde Fenerbahçc sta- J 

dındıın bnşka birçok mmtııkalardaki Öğleden sonra Beden Terbiye9i mücadelelerine hararetle işti- yaşına r~rınen 11e kn'1nt ıl 4 J 
spor meydanlarında ve Hnlkevlc _ fstanbul bölgesi namına bir heyet rlk etmiş, Serbest }'ırkaya geç- ve ateşli bir enerji knybeill tel! 
rinde de merasimler yapılmıştır. Edlrnekapı şehitliğine çelenk koy- tikten sonra bir müddet de Akm «luğumnzu göstermeye ,-et j, 

Adalar kazasında muş ve Gilmüşsuyu ile Guraha has- gazetc'!lini çıkarmıştı. Son za- Uç medeniyet, dcı·let ,.e (ert
1 

tanesi ziyaret edilerek hastalar& mantara kft(lar Cumhurt,·ete, ı ""'ltcre , .e Hindistan, scrbCd ..ı 
19 Mayıs bayramı münascbe. ~ f!t• ı• 

tile bütün Adalar bayraklarla sıhhat ve afiyet temenni edilmiştir. Tana, İkdama yazarken hemen sanlar ülkesinde tstnnbuJdl' 
süslenmiş ve her tarafa. vecize. Samsundaki merasim ekseriya yatakta çalışır bir hal· sılan e cr1erlnclendir. ___...:::: 

ler asılmıştır. Adalarda halkevi Ebedi Şefin şehriınlı:c ayak ba.s -
olmadığından kaza merkezinde tığı günün yıldönUmU bilyilk mera -
saat tam 10 da bütün okullar simle kutlandı. AtatUrklln portrele. 
cumhuriyet meydanında toplan- rini ha\i tablo bir subayın nezare -
mışlardır. İlk olarak Istiklfü tinde saat 9,30 da Gazi iskelesine 
Marşı söylell,lniş ve daha sonra tezahüratla getirildi, 
okulun b~öğretmeni "19 Mayıs Burada başta Va.it olmak üzere 
ve spor,. mevzuu etrafında bir ıuıkert ve sh.1.1 erk!n ile binlerce 
söylev söylemiıı, bilahara talebe. halk tarafından karşılıındı. 
ler tarafmdan şiirler okunmuş Atatiirkiln portresl is.keye çıka -
ve Onuncu yıl marşı söylendik • rılırken Uç tayynremiz Samsun Uze
ten sonra toplantıya son veril. rinde uçarak tezahnratta bulunu • 
miştir. yordu. 

Beşiktaş balkevinde AtatUrk heykeli önUnde belediye 
Halkevi spor kolu gündüz yap. reisi şehir namına bir nutuk llÖyle.. 

tığı Şeref stadındaki spor şenlik di. Bundan aonr& yapılan rcsmige
~it çok parlak oldu. 

lerinden başka gece de ev salo-
nunda halkevi gösterit kolu tara. 
fm.dan bir piyes temsil edilmiş _ 
tir. 

Bakırköy spor alanında 
Bakırköyünde spor sahasında.

ki eğlencelere öğleden sonra sa. 
at 14,30 da ôaşlanmışt.ır. Halk ve 
spor 'klüpleri krokide gösterilen 
yerlerini aldıktan sonr hep bir a
ğızdan İstiklal Marşı söylenmiş 
ve hazır bulunan direğe Türk 
bayrağı çekilmiştir. BUIJilan son. 
ra talebeden iki kişi birer söylev 
vermişler ve geçit resmine baş. 
lanmıştır. 

lzmirde 
BUtfin 1zmir 19 lda.yıa bayramını 

büyUk tezahilratla kutladr. Lise ve 
orta mekteplerin bUtiln izeileri ile 
spor klüplcri mcruıupları ve Türk
k~u talebeleri snat 9 da Kıila mey 
dan=da. topl&D1'111tlar ve bt19larında 

askeri mlizika olduğu halde yilrU -

~e geçerek Cumhuriyet meyda •

1 
nmda Ebedt BüyUğün heykeline çe. 
lcnklcr koym~lard.ır. 

Edirnede 
Gençlik ve Rpor bayramı eehri -

mizde §imdiye kadar ya.pılmıı bil -
tiln milli bayramların fevkinde bir 
tatlılık ve heyecanla kutla.nm.ış ve 

Bugün MELEK sinemasında 
2 büyük ve güzel film birden: 

1- KİBAR GARSON 
SACHA CUIRY'nin en son ve en mükemmel filrnİ· 

2-MANUELLA 
DOROTHY LA.~OUR'un en büyük zaferi 

Filme ilive olarak: 
1 - ATILAY denizaltı ıemimizin denize indirilişi, 
2 - TAHRAN'da tRAN veliahclinin düğünü. 
3 - NEVYORK sergisinin açılı§ töreni V. S. 

Bugün saat 12,45 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 
> •• 117 mm ,.....,,....:::.,, .. ---;;iti 

1 Bugün TAKSiM sinemasında 
. 2 Büyük Film 

1-Aman ka nanam 2 -
duymasın 

lki saatlik neşe, zevk ve kahkaha 
bat rollerde: LUCİEN BARRO 
UK MARGUERlTE MORE.1'0 

m 
Geçit 

Kovboyların haydutlara ~· 
ır güzel bir macera fiJıııİ 

• • ' • 2' 1 ) ... 

Geçit resmini maçlar takip et. 
miştir. Ebedi Şefin aziz hatıra.lan hUrmet- .. •11!!!!!••••••••••••••••••••11!!11111"'"1 

ıe yn.dedilmJştir, B .. -1 p E K · da Şişli halkevinde 
Tören saat 21 de başlamış ve 

evin b~kam Halit Ya.şaroğlu bir 
söylev vermiş, göstcrit kolu da 
muhtelif beden hareketleri yap. 
mıştır. Beden hareketlerinden 
sonra bir konserle toplantıya son 
verilmiştir. 

Eminönü halkevinde 
Evin yönetim kurulundan bir 

heyet gündüz yapılan idman şen
liklerinden sonra :1bideye giderek 
bir çelenk koymuştur. Geco de 
saat 20 de evin salonunda bir top 
lantı yapılmıetrr. Toplruı,tıda A. 
gah Sırn Levent söylev vermiş. 
tir. Bunu müteakip kon.ser çok 
güzel olmuş koro heyetinin şar. 
kıları büyük takdirle karşılan _ 
mıştır. 

Fat.h halkevinde 
Törene saat 14,30 da evin spor 

alanında ba~lanmıştır. Evvela 
bayrak merasimi ve sporcuların 
resmi geçidi yapılmış daha son
ra bir söylev verilmiştir. 

Sporcular ayrıca bir andiçme 
töreni yapmışlar. bila.harn voley. 
bol maçları ynpılmış, ve kaza _ 
nanlara mükafatlar dağıtılmış • 
tır. Bundan baıika KacJıköy Hal. 
kevindC', Büyükdcre halk partisi 
safonunda, Şehremini halkevin -
de, ÜSküdar halkevinde gece sa. 
at 21 de birer eğlence tertip c. 
dilmiştir. 

Saat 10,30 da General K&.zım Di- U g U n S 1 0 em a S 1 n 
rik yanında başmUuavir, \'ali ve ku. 2 aüzel ve büyük film birden: 
mandan olduğu halde etadyom kıır - D A N l E L L E D A R R 1 E U X 

şısmda toplnnan gençleri sellimla - FENA y o L 
mış bundan l50nra bllyük bir resmi - ı 
geçit yapılmıştır. Geçit resmini lise 1 

baş muavini Hamzanm söylediği 1 

güzel bir nutuk takip etmiş ve son 
olarak yapılan binlerce gencin id -
man hareketleri ile merasime niha • 
yet verilmiştir. 

Diğer yerlerde 
19 Mayıs gençlik, spor bayramı 

yurdun her ta.rafında büyUk tem -
hüratla kutlanmıştır. 

Zonguldnnkta Ebedi Önderin blis 
tüne çelenkler konmUf, Parti baş
kanı Halit Aks-Oy tarafından nutuk 
söylenmiş ve idman harekeleri, §Cn· I 
tikler yapılml§tır. 1 
Gümüşhane ve Sinopda da bilyUk 

mcrnsim olmuştur. ı 
Gümüşhane gençlerinin Cumhuri 

yet meydanında yaptıkları idman ha I 
reketleri tnkclirlc knrşılanmıutır. 1 

Sinopta şenlikleri vali Vural gilzel 
bir nutukla açmış ve bundan sonrn 
okullar ve 5clıir namına da hirçok 
nutuklar söylenerek idman hare -
ketleri yapılmıştır. 

lzmirde teessürle karşıla-
nan bir ha~ise 1 
İzmir, 19 (Hususi) - Kızılçul-

tu meydanırvda bayram tezahüratı 
nı tcsbit vazifesini yapmakta olan 
gazete muhabirleri polis müdürü 
Salahattin Aslan Korkot tarafın-

Büyüle a~ ve sergüze§t filminde ve 

inatçı Arkadaşlar 
Fransızca sözlü büyük komedi. 

Filme ilave olarak: 
1 - Atılay denizaltı eemimizin denize indirilişi 

2 - TAHRAN'da tRAN veliah~inin düğünü. 
3 - NEVYORK sergisinin a;ılış töreni. V. S. 

Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı matineler. 

--~ 4 

BUGON 

1-HUDUT 
Büyük Fransız Eilmi 

Başrollerde: ERtC V. STROH EtM - SUZY PR1M 
CHARLES VANEL • tNKtJlNOFF 

2-RADYO KRALiÇESi 
:Sa~rolde: SHtRLEY TEMPLE 
Ayrıca: FOKS JURNAL dünya havadisleri 

Bugün ıaat l ve 2,30 da tenziUitlr matineler. 
.. ................. llll'illm&:limi:Z:::~ 

Bütün Amen"'ka donanmaının İ§tirakiyle yapJ!c.."' 
senenin en büyük deniz muharebesi filmi. 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Denizaltı - O - 1 
Memleketimizde ıimdiye kadar yapılan Türkçe 

filmlerin en güzeli. Beyoğlu halkevindeki 
spor şenlikleri 

dan mencdildiler. 

Bu yüzden tzmirli gazeteciler Bugün LALE Sinemasında 
19 mayıs genelik bayrnmı bu milli bayram intibalarını ll}'L ..,,-1 

mUnascbctlylc dlln gece Bcyoğ· kiyle yazamadılar. ilaveten: Renkli MlCKEY WAL T Dl SN EY ve metro Jı.ı 
lu liaU.evindc bir spor müsa- İzmir matbuatınıda büyük teea- Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilath matin~ 
mcrcsi verilmiştir. \'ali ve Be· sür uyandrran bu hadise, Anka- d da Bu !iJm Ankarada, Yenişchirclc U L U S sinemasın :ı 
le-diye Reisi Doktor LCıUI Kır· radaki yüksek makamlara telgraf. ~ 
d 

gösterilmektec1ir. 
a.rın ve birçok gUzidc şahısla- la §İkayet edildi. ll•••••••••lllİiİll•••••••••·~ 
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i#lH!u:~ Tl•m1 
Çankırı tuzlasında Yunan Kralı 

yeni tesisat yapı l ı yor lesi i~t!:"ge~:~'~::h~r::d~"-
" Tuz'.aya 3 k·ııometre uzaktan ıyı ıçme suyu lunmuşlar ve ellerinde Ti.irk ve 

Yunan ba;}Taklarını sallayarak 
getiriliyor. Tuz ihracatını arttırmak ıçın "Yaşasın Yasilurs,, diye bağır. • • • • • • 

düzgün bir yol V8 SİStemlİ Çalışma lazım mı~ı;:ld~:ıumi mUfetti
5
le kolordu ve s o z un un ·c:~~~e.nya hattı yaz tari!clcr bu-

Ça gUnden ftib&rcn tatblka baolanmı~tır. ~ nkı~: (Hususi) - Çankı- kumandanını hususi va:;onuna Londra, 19 (A.A.) _ Çcmberlayn 1 takibini talep etmiş, İngiliz hü- * Yalovalılar latanbula dah!l yakın 
y tabıı servetlerinden olan ka. davet ederek ketıdilerilc 15 daki- bugün Avam knmara.smda beyanat-1 kurr.etirıin Çekoslovakya ve Ar • olduklannı ıöyUyerck gene . lstanbul 
ti:~zu~ Ve büyük tuz galerisi, is- Eski eserlerle kn kadar çok samimi gör:..işmliş. ta bulunarak TUrkiyeden bahsetmiş navutluğun ilhaklarını tanıdığı vUA.ycUnc bağlı olmalarını lslemckte-
.ı •. l~alat, çalı§ma sisteminin ipti· tür. ve Tilrk milleti ile onu idare edenle- intibaını hasıl edecek her türlü dlrler. 
""

1 ı~· d 1 b • h • I 1 t · h lk Ik 1 • Yedlkulede Kıu:lıçeşmcde Alkodolo 
h 

61 Yaztlmııotı. Q U I r na ıye {ra ın rem a m a IŞ arı a. ri mcthilsenn cylcdlklen sonra de • muameleden sakınılması lilzumu 
Q :ıı fabrikaamda amele Satılmı~la Mehmet inı/ Yazımda Çankırı tuzlasının rasında ve Türk karahollan ta. miştir ki: nu kaydeylemiş ve nihayet tngil· Cabrlkad:ın k!lsele çatarken yakalan_ 

le ~§afa doğru ilerlediğini sevinç- Temre Akdeniz sahilinde rafından selamlanarak Kr.raağ:ıç - İngiliz. TUrk mUzakerclcrl öy_ tere, Fransa ve Rusya arasında mI§lardır. 
aber Vereceğim. müscllesini geçmiş ve tekrar Yu. le bir menfaat ve göril3 bt?rnbcrllği il şarki:ia ve garbde her türlü taar • * Kasımpa§ada 12 Yn§ında Yaşar. 

d Asırlardanberi bakımsız bir hal meyvesi ve manzarasile nan topraklarına girmiştir. gösterml§tlr ki, iki hUkumct anlaş • ruza müştereken karşı koyacak b!slklctten dU§mU~ tren demiri karnı· 
C: hıra'-' k t d nn batarak yaraınnmı§tır. eh ."'lJan bu tabii servet artı maruftur mış olduklarını 12 mayuıta illin e - bir anlaıoma yapmak hususun a, 
t:nnu T t ı ı 'S * Şlııllde HalAsktirgazl caddesin_ laıı • Yetle takip edilmeğe baş~ ram Vay e i mişlerdir. Bu·- anlaşmanın ka~ıhklt Fransız planını kabul etmesi, için den geçen Muzaffer Melek, yoldan 
1~ı~tır. Ka~. (Husust) - Akdeniz sahıl. mahiyetine bliyUk bir ehemmiyet ve- İngiliz hükumetinin Sovyetler U. ayağına bir taş parça.sı takılarak dilş.. 

ida 
1
§ olarak buraı:ia birkaç tane !erinin alçak, meyilli topraklan üs· kopf U riyoruz. Bir harbe sUrUklcndiğimiz zerinde ta:z:yik yapmasmı iste • mUe, ba§mdan yaralanmıııtır. 

la re binasının yapılmasına ba~- tünde 1-..-ıırulan Temre nahiyesi K.a~ takdirde Almanyanm eivarmda bize miştir. DIŞARDA: 
e n~Ştır. Ayni zamanda tuzlanın kazasmm en bereketli \-C verimlı Bu sabah saat l 0,30 da Harbi· bütün .kuwetleıile yardım cdcc~ bU Sinclair, genelkurmay temasla- * Hariciye nazın Bone Almanya 

: buyük ihtiyacı olan isme suyu mmtakalanndan biridir. ye Altın bakkal arasında bir tram 1 yük ve erkek bir milletin bul~n- riyle bir anlaşmanın derhal mü -:. bU~=~=ı :;:m::'~!:!~~dar hu. 
n. tıclcsi halledilmi§ ve memleha· Bu nahi}'e altı köyün bir araya vay kazası olmuştur. Kurtuluştan du~u.nu. düş~nm~k memnunıyet essir kılınabileceğini söylemittir. kQmetıere birer nota göndererek 

15 
g krsa bir membadan temiz içme toplanmasından teşekkül etmiş o· Beyazıda giden 167 numaralı verıcı hır hadısedır. Hariciye müsteşarı Butler, Çe· haziran 1939 tarihinde vadesi gete
tı~}'u getirme tesisatına başlanmış lup büyük bir kasaba manzarası tramvayın arşı kırılmış ve tram-1 Çemberlay~ 1~~.iliz - Tilrk an koslovakya hususunda demi§tir cek olan borçlarının miktanm hatır
dc~u, üç kilometrelik mesafeden arzetmektedir. vay teli de koparak yere sarkmış- !aşmasının şumulunden bahsede- ki: ıatm~t:ır. Çckoslovakyaya ilk defa o-

" tborularla getirilmektedir. Buranın daha yedi köyü vardır tır. ! rek bu anlaşmanın Akdenizde ol· 11_ Pragdaki İngiliz elçiliği me !arak nota gönderilmemiştir · 
ırank · d d b'k • Doriot'nun reisliğindeki faşlıt te_ ~c . ın kayatuzu genişliği ve ki, onlar nahiye merkezinden uzak· Kaza, arı:.ın tellerden birinin ek j du.ğu ~ı.bi. Balkanları a.. a ta.t ı. selesi tetkik edilmekted.i.r. Bo -

' tı • _ mayUIU halkı;ı parllııilnin orgaııı olan C &ınJigvi itibariyle kilometreler- !arda dağlann eteklerinde kurul· y'erinc takılması ile olmuc:.tur. Bu eclılecegını ve uzun muddetlı bır hemya ve Moravyanın fıılen tanr.ı 
c . • L1bcrte gazetesi bu sabahki nUshasın. 

da ~~~ziyi kaplamaktadır. Tuzla. muştur. j üzdcn 15 dakika tramvaylar iş. muahede ile bu anlaşma ahkamı. rnasınt tazammun ed~cek olan da bundan böyle lntl§tı.r etmiyeceğinl 
ı:ı Utün yıl normal olarak 18 a- Yemyeşil ve dümdüz bir ovanın leyememiş, Beyoğlu tarafından n n teyit olunacağını ·söylemiştir. Praga bir baş konsolos veya bildirmektedir. Bu gazetenin kapan· 
3 ele Çalı§maktaıdır. Bu suretle üzerine serpilen ve on hinlerce ve gelen tramvaylar Taksimden dön· Türk-Fransız müzakereleri konsolos tayin hususunda hiçbir mıı.sma mruı gllçlUklcrln ııebeb oldu~ 
d,S tnilyon 'kilo tuz çıkarılmakta- rimli ağaçların arasında, kurulmuş müşlerdir. Şişli deposundan gön- Paris, 19 (A.A.) - Ayan ha- imar verilmiş tdeğildir.,, an_ı...,:&§_ıı_ııuş_br_. ________ _ 
'lır. Bu nu"lctar Çankırı ve havalisi olan Temre nahiyesi, cana yakın. derilen tamir arabası derhal teli riciye encümeninde reis Berenger Avam kamarası liberal partisi- KUdÜS 
~ komşu vilayetlerde sarfedil - güzel bir yurt köşesidir. bağlamış. kazaya uğarayan ve ar .

1 
umumi siyaset hakkında beyanat. nin takririni 96 muhalif reye kar-

tlttCd· .. ıı k··ır • . k ki d h htJi b.ır: Tuz henuz ~ahş ~a u 1 ı Temrede, y~il, geniş ovasının üs· şı kırılan tramvay arabası da .de-, ta bulunmuştur: şı 220 reyle reddetmıştır. SQ a arın a arp 
~cl?\it~ ıhraç maddesı alıne ge - tünde çeşit çeşit meyveler veren poya alınmıgtır. Berenger, bir taraftan Fransa Çem~erlayn Londradan 

l' ır. ağaçlarilc, ovanın iç açan dekoru Kaza sırasında arabada bul~- ve İngiltere ve diğer taraftan Tür. ayrıldı 3000 Kişi çarpıştı 
~ tız galerisine 160 metre uzun- içinde arzettiği manzara, misilsiz 'nan yolc~lar.epey.heyecanlı dakı- kiye, Rusya, Polonya, Romanya Lon.dra, 19 (A.A.) - Çem- Telaviv'de 40 kişi yaralandı 
ıi.:llrıda bir tünelle girilir ve tuz bir tablo halinde uzanmaktadır. kalar gc!jırmışlcroır . ve Yunanistan arasında mlizake- berlayn, Avam Kamarasında bu. KudUs, ıg (A.A.) - Kı:ıdüs 
b12 da merkeplere yüklenerek ""emrede, duMz ovanın iistilndc, relerin müsait bir şekil:ie ilerle- O'Ünkü toplantısından sonra hafta 

\li b 1 ra ı' d' - · · k a ·kt .. t ., sokaklannda vuku bulan çarp·~ -~ l'leI:ien dışarı anma ra a k d didinen. ıgını ay ettı en sonra muş e- tatilini dostlarının yanında geçir-
!11\tr.11 B d fa bu tUnel ı"reri- sabahtan ak~m. a .a. ar .. . B h 11 k T .. k t ·1· b · malara ür bin kişinin iıotirak etti-&ı " u e :ı: k a a 1 aşan re ur - ngı ız eyannamesı- mek üzere Londradan ayrılmı~tır. 'S 'S tıc b;.' . lacak ve tarlalarında ekınlerını savuran O) · • h 1 b' g-i tahmin olunmaktadır. Sokak· bir "'<lekovıl hattı yapr ~ . lı R. . t~T nın ımzasını atır atmış ve ır Son müzakereler ve Fransız 

t, llıotör kuvvctiy e tuzlar dışa .. lüfdaima ~ ~ Af • 'Y ~ u ile r harp takdirinde karşılıklı yardım • !ardaki maddi hasar mühimdir. 
}'~ haklcdılccektir. Bu tuzlanın nı suren1enn öır yanda topra l ~ pal:tımn bunu takip edeceğini, İş. gazeteleri Şehrin civar mahallelerinde bir-

Sa4, · • • 1 nı n kızma"'"1 ba!;lr'-'an il 11 
.:...w narı's, 19 (A.A.< - Jngiliz - Fran k hud. b"' o ak l J::t r Re& ıma sıstemınin ınkişarma dog- pa aya an • ga ~ J - Bir kısım ihracat mah- kenderun sancağı hakkında iki hü .r ' aç ya ı ur su y ı mı'S ı . ;ıı }'eni bir adım teşkil edecektir. neş altındaki gayretli çalışmaları. kumet arasında anlaşma hasıl o. sız • Sovyet müazkereleri etrafında mi makamlar yahudi cemaatinin 

lttide içendeki tuz kayalarını bilhassa şehirliler için görülecek şey SUllerİnİ n Stokları tur olmaz Fransa ile Türkiye ta- Petit Parisien gazeteci, Londra mu· merkezinlde araştırmalar yapmış • 
llatsa,1 k . . "1~ w d. ik habirinden aldığı aşağıdaki haberle tardır. i , ~ ama ıçın agım,, atma u- ır. tükeniyor rafından da mümasil bir vesı anın 
1 lıhı kaldırılacak ve bu i} makine· Kaştan uzaklaştıkça ve Temre imza edileceğini söylemiştir. ri vermektedir: Dün geceye · doğru TelS.vivde 
trc Yaptırılacaktır. hudutları içinde motörümüz sulan Geçen sene miktarı düşük olan Bir üçler anla§masının akdi i.. Buradaki hissiyat, Sovyet makam biribirine muhalif olan işçi ve ta-

la lienUz tuzlayı Çankınya bağ- yararak ilerledikçe, bütün deniz kı· ve ihraç mevsiminde yüksek fi_ çin Rusya ile yapılmakta olan mü- !arının hattı hareketinde bir deği· dilci yabudi grupları arasında çar 
~Jı:n 15 kilometrelik yol çok bo- yısmda sulara boyun eğen eskime· yat bulunmasın.dan dolayı ihracatı zakcrelere ge~ince, hariciye encü. şiklik vukua gelmediği merkezinde· pşmalar olmuş ve 40 kişi yara • 
le tur. Tuzlar bu yoklan merkep deniyet Abidelerini içim acıyarak normaldan fazla olan bir kısım meni reisi, Ingiliz _ Fransız _ dir. Fakat bu akşam burada söylen. lanmıştır. Zabıta kuvvetleri iıe 
trıtlc Çankın piyasasma getiril - seyrettim. toprak mahsullerinin fiyatları bu Rus noktai nazarlarının birbirine diğine göre, Maiski, yarın sabah ye müdahale etmi§tir. 

Cktedir. Uçağız iskelesine varıyoruz. De· günlende son yıllarda görülme - yakınlaşmakta olduğunu ve önü. niden hariciyeye gidecektir. Bir SükCin teessüs etmiş gibi görü 
•ç Cic~cn yıl vilayet yeni bir yol nizlere serpilmiş Anadolu yarım a. miş derecede pahalılaşmıştır . müzdeki milletler cemiyeti kon- Fransız iş birliğinin son güçlükleri nüyor. 
ı.;ak ve yapmak üzere çalışma- dasınm koyunda yüzlerce adacık- Pahalrlık en ziyade soğan ve pa- seyi toplantısının Polonya, Yuna.. yenmeği mümkün kılacağı ümidi _:----.---.-,-. -----
b1 ttıa başlamışsa aa bu it yarıda lar .. Hepsi eski çağ eserlerindenden tateste görülmel:tedir. Kuru so- nistan ve Romanya da dahil ol- bakidir. Zira gerek Londra gerek 1 n Q 1 1 Z 
takılnuştır. ibaret birer şaheser. ğanın toptan fiyatı 17 ve patate- mak Uzere muhtelif devletlerle nL Paris, yeni bir Alman ilerleyişine hu'" k u"" m darlar 1n1 n to(an'ktrı iktısadiyatmda iyi bir Muzzam abideler, tarihi hadise· sin 15 kuruşa kadar çıkmıştı. hai anlaşmanın yapılmasını tacil karşı kuvvetli bir seci vücuda getir-

}·oı 
0

Ynıyabilmek için düzgün bir !erin neticesi, asırlann getirdikleri . Henüz taze soğanlar baş bağla. eyliyeceğini bildirmiştir. mek için Sovyetler birliği ile bir h t 
ti}' a "e sistemli bir çalıımaya ih- musibetler altında kalıp ezilmişler. madığmdan ve talep devam etti - Encümen, reisi müteakiben Yu- anla~ma yapılmasının büyük fayda ı. Sey a a 1 
~ır. her biri bir ada olup kalmışlar .. De ğinden fiyatların daha yükselme. goslavya, Macaristan ve ispanya- sına ka~i bulunmak.tadır. Kanada Umumi valisinin v ... ı.1 d 1 sinde korkulmaktadır . nın vaziyetleri hakkında lda beya- Ekselsıyor gazctcsı de Londra mu 

l\ d . d ni.zin koyunda U)UA ama a ar. Sarmısak fiyatları da yüksel - natta bulunmucı ve Milano paktı- habirindcn aldığı şu mallimatı ve- misafiri oldular a r a en 1 Z e Sahillerden uzaklarda, muazzam :ı lk" miş iken sarmısakların baş bağla- na dair mahlmat vermiştir. 
Q· . 1 motör çarptŞll dağlann eteklerinde kale harabe- ması üzerine fiyatlar düşmüştür. Breng.cr, Papalığın 7 Mayısta-
ıtı batmaktan güçlükle leri görülüyor. Hububat fiyatları esasen bu ki teşebbüsünü hatırlatmı§ ve bir 

~ kurtuldu Tetkiklere göre; Mira hudutları sene yüksek iken son günler.de Beşler Konferansının toplanması. 
de A.~elki gece yansı Karadeniz içindeki kaleler, ''aktinde biribirle- Almanyanm hııbubat mi.ibayaatı. nın ne için muvafık görülmediğini 
za, ~a açıklarında bir deniz ka. rine işaret verirlenniş. Bunlar en na başlaması ve fiyatları da yük- anlatmıştır. 
\tc ~ 01muş, iki motor çarpıımrş, yüksek dağımız olan Akdağa kadar scltmesi üzerine bütün hububat Sosyalist Bachelet Rusyanın ik. 
IU1tıclltılardan biri batmaktan güç- biribirlerini ko\-alarlarmış. Bunlar ve kuru sebzelerin fiyatları 1ek- tısadi ve askeri vaziyeti hakkında 

ç. kurtulmuştur. eski ça~lann savaş vasıtalarıdır. rar yükselmeğe başlamıştır. Bu izahat vermiş ve Fransız - Rus 
<!arı ~P1§an motörler limanımız· Temre nahiyesine vardığım za· yükseliş devam etmektedir. paktının takviyesini terviç eyle-

~rc~1· . . b 1\ın . g ıye giden Ömer kapta- man, Mira harabeleri, uzakta idı. bğrendimize göre bütün hu ıı- miştir. 
l'llot ~daresin::leki 16 tonluk Yüksel Bu harabeler sarp ve yalçın Temre bat ve kuru sebzeler üzerinde Hariciye encümeni, sosyalist 
le ı orüylc Ereğliden çilek yü'ltüy. tepesinin üstünde kurulmuş. haş· stpklar tükenmiş gibidir. Anadolu Bachelet'nin raporuna verilecek 

Starıb l 1 . . 
fa le u a gelmekte olan Musta. metli bir hükümdar gururu ile dur- dan son 'kalan partiler .de §ehrımı. netice hakkındaki kararını tehir 
?tıor· .aPtanın idaresindeki Aziz maldadır. Yüzlerce mağara, kaleyi ze getirtilmekte ve yüksek fiyat - etmiştir. 

Otijd·· İ k d tanı,_ ur. ki motor gecenin a- 'ıhata etmic;... larla derhal müşteri bulmakta ır. Encümen. bu karannı verme-ı,..ıar · . ·ı 
~ad ı ıçındc sahilden 8 mı Es..l<İ sa,·a~ zamanlannda. Mira den önce başvekile bir sual liste. 
ttı.ı1:r açıkta ani olarak karşılaş - kalesi, zaptı güç kalelerden biri idi. si tevdi ederek Rusyanın iktisadi 
~iz ar, \'üksel bütün hızıyla A- Şimdi, üstünde çocuklar oynamak· Ecnebi hayır cemiyetleri ve askeri teşkilatı hakkında icabe-
tte ~~törünün iskele baş kaynesi- tadır. den malumatı alacaktır. \ 
t .. Pmııotır ·· d ..ı mo- 3 512 sayılı yeni cemiyetler ka- . 0rı:ıc "ık· :ıı • musa eme.ue lngilterenin Sovyetler 
}'ara 1 :rnetre büyüklükte bir nunu mucibince bütün cemiyetle -

açılını d l 1 rin nizamnamelerinde bu kanuna üzerinde tazyik yapması l'llağa ş ve buradan sular o - ispanyadaki talyan 
tarıı başlamıştır. Mürettebat 1 uyacak şekilde taıdilat yapmaları isteniyor ! 
taf~t'tnı dişlerine takarak bir ta. askerleri icap etmektedir. Bütün cemiyetler Londra, 19 (A.A.) - Avam 

ll'uıla ınotöre dolan suları boıalt. A vatana dönmek üzereler nizamnamelerinde bu tadilatı yap- Kamarasının bugünkü toplantısın 
h~l'tı r, diğer taraftan da bir kısım na mışlardır. da muhalif liberal partisi namına 
bahaU~tyi denize atmışlardır. Sa· Roma, 19 (A.A.) - lspanyaıda.. Bu arada memleketimizde ya- beyanatta bulunan Sinclair, bari. 
!arda adar güren yorucu çalışma ki :tta1yan askerlerinin ana vatana bancı koloniler tarafından kurul. ci} e bütçesinin azaltılmasını iste. 
ta... n sonra güçlükle Boğazı tu· dönmeleri başlamak üzeredir. muş olan hayır cemiyetleri ile iç- miştir • 

.. llıor · · trıişu or ıderhal karaya iltica et- Filhakika pazar günü beş va. timai teşekküllerin de bu kanuna Hatip, Avrupa istikrarı esennı 
bcr.. pur Napoliden hareket ederek uyması icap ettiğinden bu tcşek - Brita:1ya hükumetinin gev§ek 

tİısc ~ız Ticaret Müdürlüğii ha. Cadi:te gidecektir. Buradan 18 kliller de heyeti umumiye!crini hattı hlre'keti yüzünden gecik -
tır akkında tahkikata ba~lamıl· lıin italyan askeri vapurlara bin - toplayıp vaziyetlerini kanuna uy· :nesine teoessüf etmiş, Almanya ve 

' ~irilecektir , duracaklar<lır İtalyaya karşı azimli bir siyaset 

riyor: 
Sovyet zimarndarlarma göre, son 

İngiliz teklifleri, 8 mayıs teklifleri
ne nazaran bir terakki arzctmekle 
beraber, teca\'ÜZÜ bertaraf etmek
ten ziyade, bir tecavüz takdirinde 
iş birliği yapılmasında görülecek 
usulleri tesbit eylemeği istihdaf 
etmektedir. Bu haletiruhiye iledir 
ki lngilizler, Sovyetlere, ancak Fran 
sa ve lngilterenin mildahalesi tak. 
dirinde, Romanya ,.e Polonyaya 
vardım etmesini teklif etmektedir. 
Diğer taraftan Sovyetler birliğinin 
fikrine göre, Almanya ile Sovyetler 
arasındaki devletlerden biri veya
hut diğerinin. iki garp demokrasi· 
-;inin müdahalesini celbetmiyecek 
tarzda organize bir tecavüze maruz 
kalmasının imkanı mevcuttur. Bu 

Ottava, 19 {A.A.) - İngiltere 

kral ve kraliçesini hamil olan tren 
istasyona girdiği vakit ş&ıetli bir 
yağmura rağmen kesif bir halk 
kütlesi tarafından alkışlanmıştır. 

Hükümdarlar Kanada umumt 
valisinin misafiri olmuılardır. 

ingiliz 'kral ve kraliçesi şerefi
ne yapılacak şenlikleri görmek ü. 
zere Montreale iki milyon ki§i 
gelmiştir. 

8 Haziranda Amerikanın 
merkezinde bulunacaklar 
Vaşington, 19 (A.A.) - 1ngi· 

tiz kral ve kraliçesini hamil bulu
nan tren 8 haziranda Union garı. 
na varacak ve kral ile kraliçeyi 
garda Reisicumhur ve bayan Ruz
velt selamlayacaktır. 

takdirde Fransa ve İngiltere ğaran· miyet atfetmekte ye bu gönişmeler 
tisi kendisini göstermiyecek ve Sov- hakkında büyük ümitler beslemek
Yetler birliği, Fransa ve lngiltere. tedir. Londrada, iyi haber alan nıah 
den herhangi bir müessir yardım fillerde son dakikalarda çıkan bu 
ümidinde bulunmadan kendi stara· güçlükler, birkaç haftadanberi teh.. 
tejik ,-aziyeti vahimleşmiş olacak- likelerin biraz gerilemiş olmasına 
tır. atfedilmektedir. Bilhassa harici si-

Bayan Tabouis, Oeuvre gazete· yaset bahsinde fikirlerin bu derece 
sinde diyor ki: biribirinden aykın old~ru lngiliz 

"Londranm resmi mahfilleri Sov- kabinesinde tebarüz eden birlifi, 
yetlere Yerilecek yeJ1i lngiliz teklif. bu tehlikeler \iicud~ getirmi~. H~\ 
!erini tesbit bahsinde Hali faks, Da·ı buki şimdi bu tehlike zayıflamış ve 
Jadye \'e Bone arasında Pariste ya· bu da fikir aykmlıklannı meydana 
pılacak görü~elere büyük ehem· çıkarmıştır.,, 



_Ş_e_n _S_ö_zl_e_r _I 
Güres • 

Kırlarda dolaşıyorlardı. Güner, 

arkadaşı Türkiına: 

- Bak, dedi. Ne güzel manzara, 
değil mi? 

Türkan etrafına bakındı, bakındı. 
Sonra: 

- Vallahi bilmem, dedi. Belki çok 
güzel manzara ama, dağlar kapat -
mış! 

Ôzdemir, çalıştığı odaya annesi -
nin babasının resimlerini çerçevele
tip asmıştı. Arkadaşlarından biri re
simlere baktıktan sonra ona sordu: 

- Neye annenin resmini sicimle, 
babanın resmini kaim bir iple astın? 

Özdemir: 
- Görmilyor musun, dedi. Annem 

ne zayıf bir kadın, babam i.!c ne ka. 

dar eişman? 

Bakahm ne çıkacak? 

Define Peşinde f ft No !-~ 

Bu karmakarı~rk çizgilerin ve sayıların arasında bilseniı ne 
güzel şeyler saklı 1 Fakat bunların ne olduğunu merak ediyorsanıtı 
anlamanız kolay: Boyalı kalemlerinizi veya sulu boya takınunııı 
alır, resmin ba~ına geçersiniz ve içindeki rakamlara göre çizgile " 
rin arasını şu şekilde boyarsınız: 

O - Beyaz, 1 - Pembe, 2 -Kırmızı, 3 - Sarı, 4 - Siyah. 
Tarzan, nihayet dU.5UndUğU planı cere hem yüksekti, hem de alt ta. 

tatbik etti. rafı tırmanılamıyacak kadar düz -
Bulunduğu yerden hemen Kaya dU. Maymunlar buraya çıkamıyacak 

GUllenln yanma koştu ve ona: larmı anladılar ve öfkeyle yerlerinde 
- Kapıdan çekil! Maymunlar i· durup Tarzana karşı yumruklarını 

de olsa o da b!: maymundu ve in -
sana yakın bir zekbı olduğu için, 
maymunların başına geçmeğe daha 
layık bulunuyordu. 

Başına ge:enler ! 
Dövüş etmişti. Yırtılmış şapkıısını 

başına yan geçirmiş, gidiyordu. 

-
iki yakın arkadaş ! 

Arkadaşına rMtgeldi: 
- Aman Ahmet! dedi. Bilirsin. 

çeri girsin, diye işaret etti. salln.mıya başladılar. 

Orangotang, pek hn.klı C'larn.k Gorillerin bu vaziyeti hem kor -

Bununla beraber, oturduğu o ra
hat yerde büyük bir endişe ile et -
rafına bakınıyordu. ÇünkU Ta.rzanm 
planını esas itibarile anlamıştı ama, 
onun tamamlylc ne yapacağını bil. 
miyordu. DUşUnüyor, fakat bulamı
:;ordu. 

Yoldan geçerken karşısına bir ar- aramızda. hiç ayrı gayri yoktur. 
k:ıdaşr çıktı: - Evet. 

h:ıyrct etmişti: kunç, hem gülilnçtil. Maymun'ar, 
Maymunlar Tarznna ve kendisi • bu dil§Dlanlarmm üzerine atılmak 

ne, krallarını öldürdükleri için, diş onu boğmak istiyorlardı. Fakıı.t, o. 
Oillyorlardı. :Mağanryn. girer girmez. nun bulunduğu yere srçroyrur.-•dık

bu yUzlerce maymun onları derhal !arı iı;in, oldukları yerde ona ka.I'§ı 
parçalıyacaktı. saıı1d: 

Fakat, Tarzanm do. hakkı yok de- "A3ab'l in de biz sana gösteririz!,, 
ğlldi. Bakrşlarlle Kaya Gülleye bu- der gibilerden yumruk sallryorlardr. 
nu anlatmak istiyordu: Fakat, i5in şa.ka.}'tl gl?lir hali yok-

"Maymunlar mağaranın aşağısını 
tuttukları için buradan dışarı çıka
:mıyacağrz. lyis.i.mi onları yine ma -
ğariı.larma alalını. Hiç olmazsa bu 
suretle anlaşma imkanı bulmak ih _ 
tlmali var. 

tu. Tarzan, o haklın nazarları ile 
maymunlara. bakarken ne yapaca
ğını tasarlıyordu. D<iha doğru.su, 

ne yapacağını evvelden tasarlamış
tı, §İmdi bunu tatbika hazır1anryor. 

du. 
Diğer tarafta Kaya Gülle I~, 

kendisine hediye edilen tahta ku -
rulmuş, oturuyordu. Orangotang, 
bu tahtn. çok yakışmıştı. Çünkü ne 

Çünkü mağarada yüzlerce may -
mun vardı. Bunlardan, mağaranın 

clışındn iken bllc kurtulma. ihtimali 
pek azken şimdi bumda, onların 

malı olan bir yerde maymunları 

kendileri için nasıl zararsrz birer 
hayvan haline getirebileceklerdi? 

Tarzan, Orangotang arkadaşının 

bu dlişllneelerinl gözlerinden anla
mıştı. Ona: 

"Sen hiç merak etme, işi bana bı
rak, göreceksin, bak bu .işin içinden 
nasıl çıkacağım,, der gibi baktı. 
Sonra maymunlara döndil: 

(Devamı ı•ar) 

- Bu sene imtihanlarda kazanır

san sana gUzel bir hikaye kitabı a-

lacağmı. 

- Görüyorum, dedi. Başına çok 
eğer imtihanda kazanamazsam o • şeyler gelmiş. Mesela bir iki yum -
kudüktan aonrn crl :v rlrlm.. rilk, blrtı:aç ~. belki lr l9opa ..• 

Ne garip şeyler ! 
Dünyanın dört bir tarafında 

öyle garip şeyler var ki bunları 

saymakla bitmez. t~te, size onlar· 
dan bir kaçı: 

Acaba Tarzan maymunlarla na -
sıl bir anlaşma imkanı olduğunu dU 
şünUyordu. Bunu Kaya Gülle de me
rak ediyordu. Biz de ta.bil merak e
diyoruz. O halde, onun yaptrklarmı 
dikkatle takip edelim. 

Kayn Gülle, maymunları içeri bı
rakmak Uzere kendisi kapmm ö _ 
nünden çekildi. 

Oyun ve eğlenc~ler 1 ı-Bilir misiniz ~I 
Tavşanın ko.akları 1 Mektebe giden ihtiyarlar! 

~Okyanoı üzerinde köprü! -
Avrupa ile Amerika arasındaki 

engin denizi bilirsiniz: Atlas Ok
yanusu. Bunun üzerinde bir köprü 
varldır, onu bilir misiniz?. Şüphe 

siz bilmezsiniz. Fakat, ilk önce 
zannedileceği gibi bu köprü, tabii, 
Amerika ile Avrupa arasında de
ğildir. Yalnız, 1skoçya sahillerin. 
den bir iki kilometre uzakta bir a
da vardır, o ada ile sahil arasınl:la 
bir köprü kurulmuştur ki, arada
ki deniz Atlas Okyanusunun bir 

Burada üç tav- Londrada iki 

Onun içeri çekildiğini gören may
munlar, meydanı boş bulunca, he -
men kayalara tırmandılar ve tek -
rar mağaraya çikmaya başladılar. 

Tarzan, Kaya Gülleyi içeri çe -
ker çekmez onu hemen yanma ça. • 
ğırmış ve öldürdUğil maymun kra
lının bos kıı.lnn ta.htmI göstererek: 

- Çık şuraya otur! declimşti. 
Zeki Orangotnn.g onun ne gibi bir 

plan düşündUğUnU derhal anlamış 

ve kendi iştekleıi olmadığı için asılan 
çehresi gen.iş bir tebessümle gülüm
semişti. 

Kendisine verilen maymunlar 
krallığı tahtına ağzı kulaklarına va
rarak, sevinç içinde çı:kt.:r kuruldu. 

1 

şan görUyorsu -
nuz. Fakııt bun -
larm taV'§an oldu 
ğunu derhal an -
ltyrunazsınız. Çiln 
kfi bizim bildiği. 
miz, tavşanın u -

zun uzun kulakları olur. Hani bun • 
l:ı.rm kulakları? 

Dikkat ederseniz yan tarafta da 
üç tane kulak görUrsünliz. Faknt ilç 
tavııann altı kulak ister. Halbuki, bu 
nu ynpan ressrun, "ben üç kulakla 
Uç tavşan ya.parun,, diye iddia edi -
yor. 

Şimdi, siz bu üç kulağı Uç taV'§a
na öyle bir şekilde taksim ediniz ki 
hepsinin iki.şer kulağı olaca.k. 

Bu esnada Tarzllll da mağaranın Yapabilir misiniz? Tecrübe edin. 
duvarındaki yUksck pencereye sıç • Yapamazsanız, nnsıl yapıldığını gc -

raınış ve içeri girmek üzere olıın lecek hafta burada göstereceğiz, öğ-
mayınunları orada karşrl:ı.mıya ha - rcnlrsiniz. 
r.ırla.nmışt:ı. 

Kralları öldürülerek define ma -
ğarasmdan dışarı çıkarılmış olan 
maymunların hiddeti çok bUyliktU. 
Kapıyı boş bulup içeri daldıktan 

sonra, bu hiddetle, hemen dö1' ta -
rafa saldırdılar. llk gördUklerl, pen
cereye çıkmış olan Tarz:ı.n oldu. 

Tarzan, yüksek ve geniş pence -
renin içinde, ellerini kalçasınn koy
muıı, iki ayağını açmış, heykel gibi 
bir vaziyet alarak, maymunlara. ha-
k im bir nazarla bakıyordu. 

Goriller onun, krallarını öldüren 
t.dam. olduğunu hatırlamakta geclk
ml'diler. Hemen hepsi o tarafa koş
tu ve Tan:ana hücum etmeye kalktı. 

Fakat, Tarzanın bulwıdu{;'U pcn. 

BİLMECE 
Uç kişi oturmuşlar, iki bardak 

şarap, iki bardak limonata ve 
iki finca nkahve içmişler. Bunlar 
dan kahve i.cmiyen limonata ı:fa 
içmiyor ve limonata içmeyen de 
şarap içmiyor. Acaba herkes ne 
içti • 

H A B EP 
ÇOCUK SAY)•'ASI 
Bilm~ce kuponu 

20 MAYIS - 1939 , _________ . 

iWI çocuk vard ır: her 
gün biri büyük -
babasının, diğeri 

de büyükanne • 
sinin kitaplarım 

taşılar. Fakat, mektepleri ayn ayrı
dır. Çocuklar ilkmcktcbin kapısın • 
dan içeri girerken haminneleriyle 
dedeleri biraz ötedeki başka bir mek 
tehe giderler. 

Bu, Londrada yaşlı kimseler için 
açılan yeni bir mekteptir. Oraya, 
bilgisini artınnak, yeni yeni seyler 
öğrenmek isteyen herkes gidebilir. 
IIatU, bir sıraya baba ile oğulun, 
ana ile kmn yanyana oturdukl:trı 

görülmektedir! 

Onbeş yaşında denizci f 

parçası olduğuna göre köprü Ok- • 
yanus üzerinde sayılabilir. 1 bir §ey olmazsa yeşil ve maviden 

başka yere konmuyorlar. 
~ i ki metre kuyruklu 1cu,. -

~ Kurutma kağıdı nasıl yapıl· 
''Rara Avis, ,ismi verilen bu kuş 

dı? - Bir çok icatları tesadüfe 
bir nevi papagandır ve iki metre borçlu olduğumuzu bilirsiniz. Ku-
kailar yeşil tüylü uzun bir kuy- rutma kağıı:lı gibi lüzumlu bir 
ruğu vardır. Rara çok kibirli ve 

şeyin de böyle bir tesadüften, da. 
kendini beğenmiıı bir hayvandır. 

ha doğrusu bir yanlışlıktan ileri 
Kuyruğu kirlenmesin bir yere 

geldiğini de biliyor muyi:lunuz ?. 
sürünmesin diye daima yüksekle· 

• Elinizdeki şu kağrt ve yazı yaz. 
re konar ve yuvasını da içi boş a-

dığınız defter kag~ ı tları ile kurut. 
Haberiniz var ğaçlara yapar. 

ma kağıdını karşılaştırırsanız gö 
mı? On beş ya - Raranın en fazla yaşadığı mem-

. rürsünüz ki bu kağıtlar serttir ve 
şınd~i bır ço~~k 

1
1eket Cenubi Amerika, Guatamala 

bugUnlerde bu • ı dır. Guatamala hükumeti onu ken_ sıkı.dır, kurutma kağıdı ise yumu. 
yük bir macera lli milli kuşu olarak kabul etmiş- şak ve gevşektir. Neden?. Çünkµ, 
kahramanı ol _ tir. yazı kağıdının hamuruna, yapılır-
mujtur. Frank ken kola korlar. Bu kola, kağıt 
Vayld ismindeki ~ Sinekler in de zevki var! - zerrelerini biribirine yapıştırır ve 

bu İngiliz çocuğu, bir sroreu kafile- Sinek deyip de geçmeyin, onun da sıklaşınr. 
sinin Afrika sahillerine gitmek üze- kenrline göre zevki ve düşüncesi İşe, bir gün bir kağıt fabrika. 
re çıktığı serere iştirak etmek is - vardır. Siz zannedersiniz ki sinek smdaki işçi hamura kola koymasr. 
termiş ve, onlardan çok kilçUlt ol _ önüne gelen yere konar. Hayır ... nı unutmuş. Ortaya, bugün kurut 
duğu halde, İngiliz Krnlmın karde _ Onların seçtikleri bazı yerler var- ma kağıdı !dediğimiz yumuşak ka· 
şine mektup yazarak kendisinin de dır. Mesela, yapılan bir tetkikte ğıt çıkmış .. Evvelfi, bu kağıdı ne 
bu sefere iştirakine müsaade edil • görülmüştür ki, &ineklerin kon. yapacaklarını bilmemişler ve fab. 
mesini istemiııtir. ı mak için intihap ettikleri yerler rikanın sahibi yanlışlık yapan iş-

On beş yaşındaki bu l:Uçük mace en fazla yeşil yerlerdir. Onl~an çiye zararını ödetmek istemiş. 
1 • k l" n•y F k b k raperst, şimdiye kadar denizlerde sonra mavı ren ge ıyor. ıger a at conra unun urutma 

çok dolaştığını, den1zcllere dair bir - renklerden sinekler hemen hemen kağıdı olarak kullanılacağı anlaşı. 
çok §eyler okuduğunu söy!Uyor. Şim hiç hoşlanmıyorlar ve zora gelmez hyor ve bunu ilk çıkaran o fahri. 
di sefere çıkmak üzcro bulunuyor .. lerse veya onları oraya çekecek ka bilakis kar ediyor. 

- Ne olur, bana yirmi beş kurut 
ver •.• 

Öteki: 
- Evet, dedi, aramızda hfç farlı 

yoktur: Bugün benim cebimde de 
yirmi beş kuruş değil, beş kurue ıı. 
rasa:n bılIBlil zsm ! 

~ Cam olta. - Resmini gördil" 

ğünüz oltadaki tel, bildiğimiz caf11 
elan yap:lmr~tır. Çünkü, camda~ 
yapılmış tellerin aynı kalınhktal<1 

demir veya bakır tellerden iki ınis .. 
li kavi oldukları görülmüştür. O 
halde camı çabuk kırılır bir ma~· 
de olarak sayamayız. Bila}<i~. yer~· 
ne göre demirden kuvvetli dcyeb1

• 

liriz. 

* Balonla lngiltereye h ücum!
Bundan sonra harplerin havadall 
olacağı ve muharebelerde tayyare:· 
lerin büyük bir rol oynayacağı 
söyleniyor, Fakat , daha 1805 se• 
nesinde, yani bundan aşağı yukarı 
bir buçuk asır evvel Fransızları~ 
İngiltereyi havadan fethetmeY

1 

düşündüklerini biliyor musunuz?· 

Hakikaten, 1805 de, Fransızlar 
gayet büyük balonlar yapmaY1

• 

bunların her birine atları ile bera· 
ber 300 süvari yerleştirmeyi ..;e 
tngiltereye geçip, tepeden inf11e, 
orasını işgal etmeyi ıdüşünmiişler 
di. Çünkü o zaman Fransızt:ırl• 
1ngilizleT biribirle:foe müth~ dlf 
manı:Jılar. Fakat tabii, bu, bir plan 
halinde kalmış ve tatbik edileme· 

miştir. 



ilk etepta Ankaradan Orhan ve lstanbuldan 
Lambo başta bulunuyorlar 

lsta.nbul - Edirne arasındaki bi :. ta.nbuldnn Ana.sta.s. 
Şeref stndmdakl bayrama ı,tıra1' eden atletler siklet mtlsabakalıı.rı dün ımbah saat 1'-----=-----------------,... 7,30 da tstanbuldan hareketle ha§ -

4 UncU: 3 saat 20 dakika 40 sani
ye ile Kocaellden İbrahim • 

•• 
Uç şehir arası atletizm 

lamıetı. 

110 uncu kilometre Çorluya isabet 
ediyordu. Bisikletçiler Çorluya §U 

sıra ile geldiler: 
1 inci: 3 saat 16 dakikada Anka. 

Bundan sonra, diğer müsabıklar 

da kısa fasılalarla birlbirlerlni ta -
kip ederek Çorluya vasıl oldular. 
Silivri ve Çorluda toplanmll' olan 
binlerce halk, bisikletçileri alkışla .. 
dılar. 

müsabakaları 
radan Orhan. 

2 Jncl: Hemen ya.nıba§mda, bir 
tekerlek fa.kile !struıbuldan Lambo. 

3 Uncll: 3 saat 20 dakika ile 1.s -

YarI§m ikinci etapmı yapmak üze 
re blslkletçller bu sabah aaat 6 da 
bal'cXet etmi31erdir. 

•• un e başladı 
Uzun atlamada Muzaffer 7, 1 O gibi çok güzel bir derece ile 
rekor tesis etti 

Beşiktaş stadında 
bagram gapzldz 

Matbuat takımı Beşiktaş mütekait
lerini· 3 -1 yendi 

Beden Terbiyesi Genel Direk
törlüğü tarafından Ankara, tıı

tanbul, lımir, arasında tertip edi· 
len atletizm müsabakalarına dlln 
Fenerbahçe ı:;ta<iır.da, şimdiye ka. 
dar atcletiımde cıu\er görülmU§ 
bir seyirci kclabalığı önünde 

batlandı. 

• 

Saat tam 4 de, sahayı dolduran 
600C den fazla seyirci önünde, 
hakt-ınler ve üç gehir atletlerin - • 
den mürekkep grup yer aldılar ve 
•;ilkı selamladılar . " 

Atletler arasındaki müsabakalar da 
güzel oldu 

Be§iktaş halkevi tarafından f Muayyen saatte önde şehir 
tertip edilen spor bayramı dün bandosu olduğu halde, misafir 
Şeref stadında bliyük bir intizam Matbuat takımı, onu takiben Be. 
içinde yaprudt. Daha saat on iki. §iktaş klübünün eski ,.e yeni fut.c 
·~n fübaren sahayı doldu.rmağn bolcuları, güreşçileri, atletleri ,.e Müsabakaların neticesine geç· "' 

neden önce, organizasyonu mun· 
tazam bir §ekilde idare eden ve 
bize canlı bir atletizm günü yaşa. 
tan İstanbul atletizm ajanı vekili 
Naili Morani tebrik ederiz. 

Müsabakalar 110 metre mani. 
alı ko§U ile ba§ladı. Dereceler §Öy

ledir: 

110 Metre manialı: 
Birinci: Vasfi İstanbul) 161-10 
lkinci: Silha (İzmir) 16 5.10 
Üçilncü Yavru (İstanbul) 16 

7.10. 

.. 

ışlryan halk merasimin b~ldı. denizcileri çok muntazam bir gc. 
ı yerde Uı; bini bulmuştu. çit resmi yaptıktan sonra ısa.ha.. 

KntlıI.:;., ~nJe ~bir ara.sı atleUzm m Usab:U<Asmaıı. 100 metro l<o:;ull .. 
almm15 b lr enstantane İngiliz milli 

takımı 400 metre 7ro§U: 
1 - Cemal (İstanbul) 53 8-10 
2 - Nuri (Ankara) 54 5.10, 
3 - Zare (İstanbul) 55 2.10. 
Gülle atma: 
Birinci: Arat (İstanbul ) 1:3,22, 
İkinci: Şerif (İstanbul) 11,78, 
Üçüncü: Süha (İzmir) 10,60. 
Yüz metre ko§U: 
1 - İrfan (İstanbul) 11 3.10, 
2 - Cemil (İzmir) 11 5.10, 

Dün takımların puvan vaziyeti 
şöyledir: 

İstanbul: 13, Ankara 56, İzmir 
~2. 

Sm'kla yüksek atlamaya i§ti. 

Dun Belgradda 2 - 1 
yenildi 

rak e.den 4 atlet te 3 metreyi geç. A\Tupada bir turne yapmnkta o
mişlerdir. Ancak bu müsabaka ya- lan İngflb: mllU takanı ikinci ~·-

w nı dUn Yu"'oslavya Ue Belgrad 5eh-
pıhrken başlayan yagmur, atlama rl d 0 

,_ , , 
ı:ı • ı;; k "k n c oynamışur . .1.ugoslav Baş\'O. 

lara mcını oldu.,.m'dan, sırı la yu kili ·~-• bUyük tın -
k ] · 

1 
· b .. ,.,._.r zc,·a onllnde cc-

se at amanın netice erı ugune ed b bütün .. -L-•-reyan en u maç LAUllllll • 

kalmıştır, leıin hilüfma İngilizlerin 2 • l mağ-

daki yerlerini aldılar. İstiklal 
MOl'§ı çalmmağa. başladı ve ayni 
zamanda da bayrak çekme mera.. 
simi yapıldı. 

.- Dcvamı.13 üncüde 

Büyükderefiler garip 
Dün Sanyer sa.ha.smda, Sarıyer • 

Bllyllkderc takımları ka.rgıla§m.ı§ • 
!ardır. N eticede; BilyU.kderelller ra· 
kiplerlnl yenerek müsabakayı ka -
znrunı~lardır. 

1 rlanda-Macaristam 
berabere kaldılar 

3 - Vedat (İstanbul) 11 6.10. 
1500 metre koşu: 
1 - Adnan (Ankara) 4.18 3.10 
2 - Hüseyin (İstanbul) 

3 - İbrahim (İstanbul). 
Birinci gelen Adıian, ko§unun 

bitmesine 200 metre kala güzel 
bir enerji ile rakiplerini birer bi· 

Muzaffer uzun atlamada fevka· Iublyctlyle netfcelenmJstfr. İngiliz -
iade güzel bir derece ile bize yeni ler İtalyanlara karşı çıkardıktan Budap tede trıanda n Macarfs .. 
bir Türkiye rekoru kazandırdı · • tukrmla oyruumşlımlır. Yugoslav - t.ruı takınılan arasmcla cereyan eden 
İr.tikbal için büyük bir kıymet ol. Jarda t c asıl kadrodan U9 llnnt o- maç 2 • 2 beraberlikle netfoelenJnlt• 
duğunu• gösteren Muzaffer, iyi yuncu oynıımamı~lardrr. tir. f 
bir hoca elinde çah~r ve güzel bir ---------------·-------~ .. 

rer geçmiştir. 

Yü~ek atlamıa: 
Birinci: Süreyya. (İstanbul) 

1,81 (Yeni üç §ehir rekoru), 
· !kinci: Jerfi (Ankara) 1,77, 

Uzun atlama: 
1 - Muzaffer (İstanbul) 7,10 

(Yeni Tilrkiye rekoru), 
2 - Vakur (İzmir) 6,80, 

sitil elde edebilirse, !değil Balkan. 
ların, fakat Avrupanın bile par -
malda gösterilir bir atlayıcısı o· 
la bilir. 

Fatih Halkavi futbolcuları 
Bandırmada galip geldiler 

3 - Ömer (Ankara) 6,59. Bandırma, 19 (Husus!) - Ban 
Cirit atma: dırma halkevi ile Fatih Halkevi 
1 - ~rlf ('tstanbu1' 4~.1~. arasmda yaprtaıı futbot ka.r6} • 
2 - Varak (!stanbul) 48, la3masmı üstün bir oyunla 2-l 
3 - Mustafa (Ankara.) 45,67. Fatih hnlkevi)cazanmıştırı . .. ,,.. ---
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Mektepliler maçı 1 
(Baıtarah 7 incide) 

oir hal e.lan yağmurun n.ltmda zevk 
siz, heyecansız ve bu vesile ile ses.. 
siz seda.sız bir maç seyret.tiler. 

Beden Terbiyesi direktörlUğUnün 
neşrettiği talimatnameye uygun bir 
şekilde merasim yapan futbolcular 
halkı selamladılar. 

Takımlar 
Takımların sahada şu 'kadro ile 

dizildiğini görilyorw;: 
İstanbul muhtellti: :\fehmet -

\'liistardl, Nlno - Ar:;cvlr, Etiyen, 
İbrahim - l\lustafa, Bnmbino, llak
ı.,, Şeref, Dlra.n. 

l\lektcplller muhtelltl: Clhat _ 
Bülent, Osman - Metin, Halll, Enis -
'.l'ıırık, 1'1yazl, Cihat, HU eyin, BU
l<'nt. 

Oyuna mekteplilerin bir akını ile 
başladılar. Hemen muhtelit kalesl 
önilne inen mektepliler, daha bir da 
kika olmadan Hilseyinin sol Ust za
\'İyeye çektiği gilzel bir §litle ilk 
gollerini kazandılar. 

-· . .. 

I 

Muhtelit takmıda a.nln§ma hiç 
yok,. Bu yoksulluk pek ta.bil., MlL 
dafaa hatları hllcum kesmekte zor
luk çekiyor. Haf hattan iş görllr 
vaziyette değil, Şeref bile Ul. gerile
re, 18 içine gelerek top çıkarmağa 
u~ıyor. 

Bununla beraber, mektepliler 
muhacim hattında. da pek anlaşma 
yok .• Yalnız Niyazi sol tarafta çok 
güzel oynayan Tank'ı arada sırada 
besliyor. 

erece 
Birinci devre, da.ha ziyade muh

telit ta.lmnm hliklmlyeti, fakat be -
cerikslzliği altmda geçti. 25 ncl da. 
kikada Bambinonun bir kafa şütu 
direkleri yalayarak dışan çıktı. He
men nknbinde Niyazi solaçtk Tanğa 
güzel bir pas yolluyor. Tank sür
dllkten sonra gtızel ortalndr. Top 
kalecinin önllne geliyor. Fakat ka • 
leci tereddUtte... ÖnUnden geçen 
topa BUlent yetişiyor ve. .. 

ikinci gol 
BUlendin hafif vuruşile muhtelit 

ağlarına truulıyor. Birlncl devre 
sonları muhtelltin hakimiyeti al -
tında ccrcyruı ediyor. Fakat Cihat 
iki gUzel plonjonla., muhtelit takı.. 
ma beraberliği ve.rmiyor. 

İkinci devre 
Muhtelltin bir a.kmı ile oyuna baş 

landı. 2 inci daklluı.da mektepliler 
aleyhlne olan bir kornerl Cihat , 
yumrukla uzaklqtmyor. 

4 Uncu dakikada. Tank gU.zel bir 
sıynlişlıı topu aldı aürllyor. Çok 
gilul ortaladığı topu, Hllseyin 
muhtelit kalesinin 3 metre önlln -
den dt§an atıyor. 

Yakında Piyasaya 
Çıkıyor 

. ' .,,.. : . ~ . 
, 

Üçüncü gol 

~~·:?a.~~:.:;: Galatasaray - Fener maçı 
tan Niyazinin Uzerine ortalanan to- (Baıt.arafı 7 incide) da (fırsatçı) biı; ,oyun çıkarabile. 
pu Niyazi kafa ile kaleye yollayor. Haber aldığımıza göre, cezası cek miı:lir?. Bunu değil, biz, fakat 
Muhtelit kalecisi Mehmet çok ileri bitmiş olan Cemil takımda santra- kendileri bile kestiremezler. 
ç~ .. YCTSiz yaptığı pl<>njon bey- for mevkiini alacakmış .. Cemil gi. Frr.crbah~enin sağ tarafı, Ga
hudc •• Top elleri arasından UçilncU bi dalıcı, cüsseli ve yılmayan bir o latasaray müdafaası için bir tehli
kere muhtelit kn.le.slnde... yuncu, Fener müdafa hatları ara- ke sayılamaz. Fakat sol tarafta 

sında epeyce bir tehlikeı:lir. Bu Fikret - Reibi kombinezonu, Ga. 
Muhtelitin golü tehlikeyi önlemek istiyen Fener latasarayın sağ müdafaasını hayli 
Nihayet takmım ilk golUnU de mlidafoasının, for hattında dikkat hırpalayacaktır. Bu hırpalama es

Hakkı, nah.sf bir sUriişle yapıyor. et.r.eleri Hizımgelen diğer oyun· nasında, Fenerin sol cenahı daima 
Yerden sağ zaviyeye çekilen top CL cular nisbeten serbest kalabilecek. fırsatçıdır. Galata.sarayda sağaçı
hadın plonjonuna rağmen ağlara terdir. Bu serbesti.den, fm:atçı mu ğm kimin tarafın.dan do11:lurula -
gidiyor. hacimler kolaylıkla istifade edebi- cağını bilmiyoruz. Necdet oyna· 
Yağmurun bu sırada tekrar sağ- lir. Galatasaray farları bu oyun· mcızsa, yerine konacak Bedii, esa. 

nak hallnl alması sahndnkileri ora· sasen bir sağ açık oyuncusu olma-
dan OTaya koşturuyor. 3ığı için Galatasaray o tarafını re. 

Muhtelit biraz hA.kimce.. Oyun liği temin için olacak her halde.. da etmiş vaziyettedir. 
daha ziyade mektepliler yarı saha- Fa.kat mektepliler de va.ziyetin cid- .. .. .. . .. 

d F 
. . diyetini tesilm ederek düzcldiler Şu halde goruluyor kı, her ıkı 1 

sm a oynanıyor. akat çekılen ııüt- · 
1 rin hı b 

... kal . n . Bu aradn muhtelit muhakkak bir takımın da karşılıl:lı zayıf nokta-

1 
e ç ırıs.ı eyı tutmuyor. an 
ı d • M t f . de gol kaçırdı. l ları vaıı:iır. Bu zayıf noktDk.rdan 

c c"re, usa nnm )enne giren b k · ·r d · • · 
Şa.hnp da takımın oyununda fazla Mekteplilerin 3 üncü golü ça u ısti a e et~esını ?ılen ta-
bir deği§iklik yap::unaclı. Nihnyet oyunun bitmefilı e 4 da. rnf ba,langıçta ı::uzcl . bı~ . oyu.n 

Mektepliler müdafaası her akını kika kala, ortadan yapılan bir akm- tu~t~rur .v~ onuti ne:ı~esını hıç 
güzel mlldafnalarla kesiyor. Zaten da merkez muhacim 4 neti golü de degıls:, ıkı golle alabılırse, sı::ha-
0 .._ ... n dah · d kt ı·ı u ı atn•or Artık berabere kalmak u yı galıp olarak terk eder. Esasen ., .... , a zıya c me • cp ı er m _ •J • - • • 

dafanslle, muhtelit muhncimlerinin midi de kalmıyan muhtelitln müda- eskıdenberı de, Gı.:latasaray - Fc· 
çck.lıımcsl halinde.. fan ile uğraştığı bir anda oyun biti- nerbahçe maçlarında, başlangıçta 

yor • 1 güzel oyun tutturabilen galip gel. 

Penaltı Tamamlyle cansız ve heyecansız mez mıydi?. 
Yine muhtelit ba.ııkmmm devam cereyan eden bir maçta kimlerin 1 Yarınki oyunu her iki taraf için 

ettiği bir smıda Enis 18 çizgisi için 1 na.sıl oynadığını arn~tırmak abestir. cie (gollü) bir ma çolarak görebi-
1 

de eliyle itiyor. Hak!Tlin düdü{;rü J Yalnız mektepliler .solaçığt Tnnk lir~z. Başla~gıçta istifade eden ta· 
..-atı~ Vlbtardi yerden gU- yııkm bir zamanda birinci sınıf bir rar, avantaJını l:ia destekleyecek 
ı!el btr wruşla muhtelitin ikinci go- futbolcu olabilecek bir kabiliyette _ bir oyun çıkarırsa, yarının galibi-ı 
lünU rapıyor. dlr. j dır. 

Muhtellt biraz canJandı. Beraber- 8a.ld ÖGET Sacid öGET 

BUGÜN· KUMBARANIZA:ATAGAG1NIZ- 5· KURU) 

. -
• ---------t _____ ......, 

-- -........ - .............. ,,_ ------== ~ 

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·lEMELİDiR · 
L u !:!-='~ 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 
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~eye yarar 
lruallbn 

>ltnıdatı e, ahbablarmm km altJ 
..., Selmayı görünce: 

.A.nııenın •}<zü . 
dıar da ov nil dinleyip us· du 
tebe ıa' dedi, gelecek sene seni mek 

' YlDl 
Cocuk ınu~reddlddi · .... P' • 

ile? o~ benim mektebde itim 
~! Yazmak blldil_iı!ı yok 

aen lsbat 
ç kız aöyl .,. __ ., • .... a ""-ftU • 

oı.._y~nl ııevıniyorsun sen! Sevmi§ 
~ ita ıöıun yalnız beni görür, 
dııı. dıniarla alakadar olmaz _ 

t>elikan 
- Alt kattaki kfJmşıısunuz öyle mi? Peki, ne istiyorsunrtz? 

.... Sen lı itiraz etti: 
tlıtı! Se 1 çıl~ca seviyorum el -
\'el Y \'tnenıış olsaydun biraz ev
Y~u ~dan geçen siyah ııaçlı, 
tııtı11 h:

1?· bir he;>kel gibi güzel vU 
~blllti likutade kadına bakardım, 

onu görmedim bile! 

t>u 
11 

Kör 
'le ci kadın yalvardı: 

llıeı_ o:canı ~ö~Ur, iki gözü de gör. 
~ ıın lçın dileniyorum. 

'lilta Vernıeğe hazırlanan mer_ 
..... t kadın sordu: 
buenOcan nerede şimdi? 

'1 ~ Parnıağı ile sokağın kö -
, ft et ederek cevab verdi: 

~ ~· turada, dedi, hani otu -
geçeni seyreden adam ... 

" Zorua 
~&nlanmış 
~ :MI_ h, 11.işanlısı kızın evine 
~ k~b bayan orada yoktu. 
'4lıl..... karde,ine sordu: 
' ~ -.ııJz yok mu? 
.... ~ 
'~ geleceğimi bilmlyor 

.... !VQa" 

' ld~ biliyordu ld yemek.. 
ellcele cdap ptU. 

- Bunları taiınız. Bugün karım buraya gelecek. Sizin çok çir. 
~in olduğunuzu söy!tmiştim. 

binsilı bizi la'"flmr nıuımz? 
- lngiliz ~:ıri!~atüril -

Sig o r ta 
- Ne tuhaftır deiil mi? Kocanız 

bayatmı sigorta ettikten az sonra 

öldU? 

Hasis (terziye) - Elltri»ıin öl
çksüt1ii alın '" ctbltrin ağızlarım 
b11 ölçüden biraz daha küçük yapın 
iti kolay kolay para çıkaramıyayım. 

'~ 

- Dofrusunu !sterseniz kocam, 
............. ~ _ _._, sigorta tabitinl Miyeceğim diye ö. 

Sıca{lı 
sıca{l ına ••• 

llıe.\ 1ı':'1~ bir öpücükle uyandırıl. ' er,,,,, 
Hı.. 1-ek· 
.'"'-

1 efendim, garsona söyle-

"'Fransız :<arikatürü -

lesiye çah§ıyordu. Dayanamadı, öL 
dU. 

Harçlık 
- Sen karma muntazam olarak 

muayyen bir para mı veriyorsun, 
yoksa istediği zamanlar mı veri -
yorsun? 

- Her iki tUrlUsilnll de. 

Oğlunu yatı mektebinde ziyaret 
eden baba, birdenbire para talebi 
kartmmda kalmıftı. Hiddetlenerek: 

- Aferin, dedi, trenden çıkıp bu 
raya geleli henüz bir dakika olma -
dan hemen para istersin. 

- Fakat ıenl getiren tren 20 da
kika geç geldi baba. 

§ 

Orman insan ları arasmda: 7 

1 
Afrikan1n büyük ormanları, hayvanları, insana 

f fevkalade bir cüret ve sergüzeşt ihtiras1 verlr 
YAZAN: L. Busch 35 Yıhm vahş i ler arasında geçi rmış bir Alman seyyahı 

Utiboy kabilesinin tJsantvt Yotlun gua ytlam için yapılan 4yinleriridı toJJTa1e ilstünı çizilen yalana gen,ıer. 
bir ala, dalik dtlmtlı mecburiye tindtdirltr • 

Gayet portatif olarak hazırlanmış !iirlerini asla tahmin edemezler. Af· tasma dağılabildiklerini pek güzel 
bulunmalarına epey bir yekQn tutan rikanm ortasında istiva hattı mm- anlatmıştır. 

ve gerek hastalık, gerek yırtıcı hay· takası bulunduğu ve ayak ucundan MalOmdur ki (büyük Namaland) 
van veya yerliler tarafından muhte- gelen cenup kutuplanmn soğuk ce- denilen ülke, Afrlkanın cenubu gar~ 
mel her türlü tehlikeye karşı taşın- reyanları da hiçbir maniaya rastgel bisine dil~ eski bir Alman müs· 
ması zaruri bulunan ilAçlar ve silMı- meden mütemadiyen çarpıştıkları temlek 'd· H 1 d . 
1 Afrik Üth. bo"-· · · b ülk" • ild' • kısa b' esı ır. otanto ar a bilhassa 
anınızı, anın m ış ve 5 u· ıçm, u enın ıını ır za· b ülked .......... ı..+ .. dı . 

fel · · ·nde ancak b de f d . d ..1- u e ya~.... rlar. Bılhas· r.u mesa en ıçı u v man zar ın a ınsanı son erece ~ 
yapılı ve gün görmüş adamlar ta§ı- ğiştirir. Bu yüzden havada esraren· sa en büyük kabileleri olan lvart-
yabilirdi. giz bazı miknatis firtınalar da vu- boy ve Vitboy kabileleri. 

Aynca zenci Herkül (Buba), as- kua srldiği muhakkaktır. Bu fırtı- lşte ben bu kabilelerin en mühim· 
len K.ongo zencilerinden olmakla nalar insanın üzerinde ruban tesirler mi olan Vitboy kabilesinin reisi 
beraber cenubf Afrikayı hemen ka- yapıyor. ,(lngoa)ya:nirafir gitmekteydim. 

111 kant pzmiı ok:lulu fpn burada.. insan kr.ıa bir zaman zarfında Misafir olmak için Mitbay Hotan 
ki vahşilerin gerek llsanlarmı ve (Afrikalılafır)_!. Bu ıu manadadır. tolannı seçilim bunların yalnız en 
gerek Adetlerini p,.ıet iyi biliyordu. Ruhu bir zenci ruhuna silratle ta- büyük ve en eski kabileleri teşkil 
Bilh3ssa kafama koyduium emelim havvül eder. O kadar büyük onnan etmesinden dolayı değil, ayni za· 
uğrunda istifade edeceğim yerlilere lar, o kadar bol vahşi hayvanları o manda Uitboy Hotantolarının §İ-
1nahsu3 hediyeleri taşımak, naklet· kadar sıtak ve boğucu ülkeler için- mal taraflarında, yani istiva hattı
rnek ea.QDk. mü~~at ~ bir na doğru uzanan en vahşi onnanla· 
1umz bir işti. Vakia yollarda hemen cnıet, bir hllYe1' zıerııinlili, bir eer- ra htkim olmalarından da ileri ge· 
daima yerllierin kervanlanndan is- gau,t ihtira..tıı gelmtmesi mümkün liyordu. 

tifade ediyorduk. Fakat pek çok de- değildir. Uitboylann kabile reisleri lngoa 
fa da a~ılmaz ormanları yaya yürü.. Onun için bt-n Goril insanlarını A1man müstemleke hükOmetinin a. 
me!c rr.ecburiyeti hasıl oluyordu. Su yakından görmeyi aklıma koyduk· damlarile de Avrupa merkezlerin• 
lıt'.ldulumuz yerlerden doldurduğu· tan sonra büyük Hotanto kabilelc- den gelen hediyelere alışık bir zen· 
muz i-" sulamnm Afrikanm rinin yaşadığı ve o ıaman bir Al- · di ~ cıy •• 
korln~nç ve to-j\l ırıeçhCll olan müt· man mfu,temlekesi olan (büyük Na. On • • lduk d 'd 
. ha . k mal d)' . . . dalmakt , un ıçuı ona o ça na ı e 

hı§ stabk mıkroplanna arşı teh· an , ıçens,ne a as.a bedi eler ek ıaz ge1·. d • 
likesiz bir hale koyabilmek için ek- tereddüt etmedim. (Namaland)m Tuzi'anmıseçmt tuzl ım ..... ı.. 1

1lokr u. 
· · ı b" b" k ted. ..1 1 e , a ve ~er e ay-senya alkolle kanştınnak zaruretin ormaruannı ırer ırer a ıp •.Ja· . .. .. . . 

de kalıyorduk. Bu ise bizi sık sık ha içerlere gittikçe de, hepimiz, da- namış ağızda çığnenen tu~~· ~ 
Rarho§ ederek mola vermeye mecbur ha büyük bir cesaret, daha yorul· kat canbazhane palyaço elbıseı, hır 
ediyordu. maz bir sergüK.~t iştfu::31 gelmektey kaç vahşi hayvan yüzlü karnaval 

Afrikada seyahat etmemiı olanlar di. Bu haleti ruhiye bena nasıl Ban maskesi, o, tane büyük ve beyaz 
bu iklimin müthiş ve şaıılacak te. tu zencilP..rinin muaz::am Afrika kı· at kuyruğu ve saire!.. Bütün bu kıy 

metli hediyeler arasında, şüphesiz, 

1 Kızıl Göl ge HABER ' iN RESiMLi ZABITA ROMANI ~ 1 kendisine bizzat Alınan kralının he
diye olarak gönderdiği bir de lastik 
bisiklet kornesini unutmamıştım! .. 

Vakia Uitboy Hotantolannm reisi, 
yeryüzündeki Hotantoların en zen. 

giniydi. Zira kendisinin yemek piıi· 

r~etk alüminyum kapları, su koya· 
cak tahta fıçıları ve merasim gün• 
terinde giy~ (Berlin) in maskeli Attıt ~ 

~•;, tlto;ı s ~ . . 
'"delik uvarı m;rnlayı -. Oylt 

anlı, vücut dik olmalı! 

·-.... Nt>" 
' rtr 

ara " Al'"anya ilt Holan· 
~Yit ~o laa? Sm colraf ya 

ı;ı. ~. bi '. f~Z..,.yorsrm? 
'.'"vı oı.... lirııfliı .,-~· d d'!I' """'Jla "'Jsnuım, t ı5ını 
~lıttı bana temin ede-

"-- Franaız karikatürü -

4'ıZ•&~L· 

~l 
ıJ ... ~~ ıı-.;;.._;...;.:.~ ..,, 
6ÔllNIE 

GI 
GELD• 

. 
TONININ 

·~ 7'"1 Dil/il 
lffY6tJL/tıll.flı 

balo dükklnlarmdan hediye edil· 
miş Avrupa kumq1annOan resmi 
ü"tiformalan vardı! •• 

A vrupaldarla temas etmiı yeg!ne 
Hotanto olduğu için de belki Ho. 

lanto tarihinde kendisini ilk defa 
hükümdar addeden bir reisti. Şu 

farkla ki, resmt üniformalarını giy

diği zaman dahi dünya yüzünde ye
gane yalınayak hükümdardı! 

Bu Hotanto reisi birinci lngoa 
hazretleri (!) gayet ciddi mağrur 

· ve bilhassa hunhar yüzlü bir adam· 

dı. Kulaklarında küçük bir çocu· 
ğun kaldıramıyacağı a~rırlıkta hal. 
kalar, taşlar ve ağır balık olta ı kur 

ŞJnlarile renkli pü~küllerden mürek 
kep koca küpeleri dev vücutlu, ga· 

yet iri olan bu adama maskaralığa 

öıenmiş gayet iri bir çocuk manza· 
rası \'eriyordu. 

Gayet iri dudaklı ağzı Q tünde 
son derece ba1;ık \'e geniş burnunun 
dibinden fışkıran sert \'e kmrcık 

(De,·amı nr) 
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Hükümdar, Af roditigi 
kolları arasında sıktı .0 

- Benden üç şey iste ! dedi 

Diğer taraftan, \'aktile arnatfü ola J tigre\i sersemletmek maksadile ba. 
rak tiyatro oynamış bulunan, Doy! ~ına \'Urdu. 

diğim gibi, kalben temiz bir sd~ 
dı. J{endisinin yerine bir b:ı~ 
katil zannlyle yakalanmasın~ b 
olamıyordu. Hatttı aşkta rs.Jtlbt 
lunan Tcrıi Vnn.,-ın bile tC'.ı.ı; 

Afroditi de sanki Leyla imiş gi
bi o kadar muvaffakıyetle rolUnU 
yapıyordu kl1Gazanm eUphe etmesi 
ne imkdn mr vardı? 

Hükümdar, tekrar Afroditlyi kol. 
lan arasında mktı ve: 

- Bunun için benden Uç gey iste
me.k hakkına sa.hlbsin Afroditi. De
di. Hayatım müstesna saltanatım 

dahi dahildir. 

şevketHim. Haksız yere bUyük bir 
saltanat kurmuş olan Bizansm artık 
bir cife hıı.linde bulunduğunda güp
he yoktur. 

Halbuki meselll uc memle.ketleri 
Emiri Osman Han, namusu, dilrüst
IUğU ve iffetiyle tıınmmrş bahadir 
bir kumandandır. Neden o ve onun 
tabileri sıkıntı içinde perişan olsun 
lar da bu mel'unlar safa içinde pu
yan olsunlar? 

Pile ve Mehmet Şan admda iki 
pehlivan gönderdi. O sırada Haka
nın huzurunda llı;iday bulunuyordu. 
Dudaklarını bUkerek: 

- Şevkctlfl Oktay, dedi. Bizim 
havıı.lide bunları solda sıfır bıraka_ 
cak babayiğitler var. 

Oktay benim gibi güreşi çok se· 
verdi. 

Sir Pctcr kılığına girerek direktör· 
lük odasına çıktı. Pettigrevi öldür. 
mek fıkrile hareket ettiğine kat'iy· 
yen ~ani dC'~ilim. Pettigre\'in, mek· 
tubu kasadan çıkanp hademe \'ası
tasile yolhyacağını sanıyordu. 

l\faalesef, Pettigrev mektubu biz
zat götürmek istedi. l~in bundan 
sonra.:;ını tahmin etmek kolay: 
Pettigıcv, odaya girince, masa ba. 

şmda oturan adamın Sir Peter ol· 
madığını anlayarak geri dönüp im· 
dat çağırmak istedi. Doyl şa~ırdı. 
ele geçmemek için fırladı ,.e masa· 
nın üzerindeki lambayı kapıp Pet-

Arkadaşını öldilrdUğUnU anlayın

ca ölilnün elinden mektubu alıp ga
zeteden çıktı. Elbisee.inl alc!Acele 
değiştirdikten sonra tekrar gazete· 
ye döndü ve zabıta memurlarını biz-

zat o karşıladr. Kendisinden süphe 
edilmemesi için de katili bulmak i _ 
şinde bana yardım teklif etti. Bun-
dan başkaca bir istifadesi daha var
dı: Tahkikatın ne mecra ta.kip etli· 

ğini öğreniyor, beni ve polis mü -
dfirlliğünü ynnhı: izlere sevketme-k 
üzere çalışıyordu. Hele ilk zaman • 
!arda bunu kolaylıkla lf'min etti. 

Bununla beraber, demin de söyle-

itiraz etti. 
il }lC t" 

Fakat Doyl'den yalnız § P oJı 

yordum. Elimde hiçbir delil Y~ 
Katil olduğunu, ancak onun iti 
merdana c,;ıkarabilecektitn· BU s 

h"C~ beple ve doktor Vanı;m tıws · 
zerine bu toplantıyı tertip ettik· • 

ir uıf!• 
Maksadımız cinayete da ı 

hit verip işi uzatarak Doyıiln ~ 
kokain ve içki tesiriyle bozulJllllş 
lan sinirlerini imtihana çekme\ 

·tı· ~ta lece onu çileden çıkarıp ı rıu ~· 

Afroditi muzafferdi. 
BUtUn av mUddetince böyle bir -

kaç defa mola verdiler ve Afroditl 
yeni yeni tecrübeler yaparak Ga -

- Afroditi, senin dilinin altında 
bir bakla var, bunu çıkar. Benden 
korkmağa veya gizlcmiye lilzwn mu 

- Getirin, diye emir verdi. Ama, 
llçiday seninle bir bahse girelim. 

- İrade et şevkcUüın. 
- Acemler yenilirse ben sana beş 

yUz balış veririm. Eğer Acemler ye
nerse sen bann beş yUz at ver. 

Lokantamlık yapan prens 
ketmekli. Bunda muvaffak .old~ 
muz biraz evvel onun uıc ' . 
hiicum etme.<ıJiylc anlıışıldı. ı; 

.1 ~alı 
Bu arada Mis Farren ı e d 

ismiyle sanatına bizi ha)TBfl ertf. 
Mis Vemonun bu i§te son de ılı. zanm gönlllndeld büyük fethinJn sn- var? 

rurunu defalarca tattı. Sana s8ylemiştim ki, benden üç 

Afroditi dönerlerken Gazana sor- ııey iSteycbi.Urain. 
muştu: - Cenabı hak, aziz ömrllnU ef. 

zun etsin, lbcnim gtizcl sultanon. 
Ben, ytlrUdUğUn yolda ah ve enin 
btrakınant istemiyorum. Senin bana 
da bir zamanlar yurt olan bu yer
lerde savaş yapmanr isteyorum. 

- Şevketın Ga.z:a.n, Andrinikoe 
1'eologosun kız kardeşini yüksek 

huzuruna ta.kdimlndeld mann ne 01-
ııa. gerek? 

- Bunu anlama.dm mı Afroditi? 
- Zevk ve satası içindedir • .Devlet 

ve şevketinin iblr tehlikeye maruz 
kalmrumıa lkarux senin zafmdan is -
tifade ediyor gibi geliyor bana. Ama 
darılma şev'kotıfUn. 

- Vadederim Afroditimi. Daha ne 
iste.rem? 

Afroditi susmuştu. Zaten 
yaklaştılar. 

ııehre 

O gün Hakan huzurunda bUyilk 
bir gtıres vardı. llhanıRza.m. Mirııya 
dllnerek: 

Gazan .bryıkla.rnu dişleri arasında 

sikarn.k, :A.froclitiye hiç do tatlı ol -
ımyan Q>ir gözlo llaktr. - Sen, dedi. Gilreşir misin Mi -

ray? - Yani, dedL Belli bir Alet gibi 
kullandığını mı söylemek istersin 1 - IDç tecrübe etmedim. §evket _ 

- Korkuyorum Gamn! lQm, 

- Söyle neden korlrayomm, alSy- Fakat Afroditının a.k1ma gelen 
le! bir fikir bu fırsattan istifade IUzu-

- Korkuyonı.m ki şevketl1l H& - munu gfıeteriyordu. :Miray baı!mı 

kanı, bu Ufirl tıidin hakikaten bir ha.fif.Qe kaldırdı. Bir Gıu:a:ıuı bir de 

lilet olarak kullanma.sm! Af.rodltiye lbaktL Afroditi gözünü 
- Sen, henüz ıbeni t.annnamI§SIIl hafüçc kırparak, Miraya bu tek -

Afroditl. Ben, yaapcağmı §eyi bir liften istifade etmesi lüzumunu nn_ 
kadın yüzünden feda edecek uy • la.t.Iyordu. 
nette ibfrl değilim. Gazan Afroditiyc dönerek : 

- O halde. - Sen, ne dersin Afroditi? Bu 
- O halde, zaten benden istenen delikanlı gtlreş yapabllccek bir ha.1-

mUhim bir şey değil ki, Anadolu bey de g5rilnUyor. 

Bahs kabul olundu. 

Ertesi giln meydan kum gibi halk 
dolU\·erdi. Han ve ahnli oradaydı
lar. İlçidayın pehlivanlarından biri 
ile Pile güreş tuttular. 

İlçidaym pehlivanı Pileyi tutup 
yere fırlattı. Pile Han huzurunda 
utandı ve haykırdı: 

- Bire pehlivan sıkı tutun! 

Sonra bir çe.kirge gibi hlrden fır
ladı ve !Içidıı.ym pehlivanını tıir 

hamlede öyle yere çaldı iki herifin 
kemikleri çatırdayarak kırıldı. İlc,;i • 
day b~ yüz at Yerdi. Pile de be§ 
yüz nltınla. bir ~k hediyeler aldı. 

Fakat i§in gııribi şurada Afroditi. 
Oktay, Pileye 8.şıklI sanki. Ona 

gUzcl bir Moğol kızını tezvic,; etti. 
Bir giln ziyaretlerine gitti ve sordu: 

- Pehlivanı nnsıl huldun? 
1'~ Mlııyarak cevap vı;-rdi: 
- Arımı,ızda hayatı zevdyct yok-

tur şevketlıim. 
Han, pehlivandan sordu. Pehli -

van cevap verdi. 
- Sonra bnşpelılivanhkta.n düşc

rlm. Biltiln kuvvetimi, gilreşmeğc 

saklıyorum da ondan. 
Oktay km dıı, pclıllvıııu da okşa

dı ve: 
- Senin dedi. Zürriyetini de gör. 

o 

leıinin, emirlerinin Bizans l$ti.klAllne - Evet, §evketlfUn, belki de bu 
teveccüh etmemeleri isteniyor. Ben vadide bir cevherdir de ne o bilir, 
de Anadoluda !bir slikfın !stiyormn • ne biz! mek isterim. Seni artık gilre~ten • 

- Vo lbu mel'lUlun isteğine Gazanm pehlivan gilrcşlcrlni ka· affettim! İsveç basedanından Prens 

mUmıı.şat ederek belki de bu slik1l- dm kadar sevdiğinl bilmiyen yoktu. 
nu 1hlfll edenlere karşı gazaya. ha- Sarayda tA Oktay zamanından ka -
ztrlandm. lan bir adetle Moğul, Kıp -

- Hayır, Afroditi. çak, Çhıli, birçok pehlivan -

Biz cetbecet böyleyiz Afroditi Bernodotte Lcunart, Stokholmlu 
Ben de böyle bir Pile isterim. Bana orta halli bir kızla evlenmek için 
Miray bu ihtişamda görünüyor. doğumunun kendisine bahşettiği 

Ama, bilmem ki nza gösterir mi? bütün hukuktan ve bütün Unvan· 

Afroditl a;rakta konuştukları ge- lardan vazgeçmişti. - Evet, §cvketlWn.. BUtün Ann- lar yi}ip içerler, birer bey bi· 
dolu haşmetin karşısında mutidirlcr bl ya;:ıarlnrdı. Gazan saray merdi _ 
ve fakat Gııza.n Mahmut han gibi bir venlerindcn çıkarken kendinden geç. 
İlhanı 6.zamm lbir kadın parçası yiL m.iş bir halde Oktaya ait bir hatı
zilnden !kendilerini devlet i:llerinde ra anlattı: • 

niş ~lık Uzerinde hürmetle duran Kendisi Moinauda karısiyle bir. 
Miraya dönerek: likte yaşamaktaydı. Son zaman -

- Ne dersin Miray, dedi Şevket. laxi:la bu prens işi büsbütün .de
liı llhanr5.zam senden bir lıimıet bek 

istihdaf ettikleri noktadan çevire - - Oktay bir zamanlar Acem liyor. 
mokratlığa dökmü~. k<>§'künün bir 
kısmını ve büyük bahçelerini bir 
lokanta ve gazino yapmı§tır. 

ceğini bekelmezlcrdi elbet. pehlivanlamun şöhretlerine imren - Ve hafifçe tekrar gözlerini kırptı. 
Miray başını eğerek: - Anlamadmı. mi§U Afroditi. Çarmagona "bana 

- Bunda anlanuyacak ne var ki gönder., diye irade etti. O da ona. (Devamı var) Sabahleyin erkenden bahçesin· 
_ _. _. ' • • .. .. . - ~ •• ' . ' • • f.. ..,ı_ 

HABER'in Edebi Romam 

Onun bu divarlann arkasında oL 
ması imkanından duyduğu endişe 

o kadar muthiş. o kadar büyüktü 
ki bir ara kapıya kadar gitmek, ka. 
pıdaki polise bir şeyler sormak is
tldi. 

Fakat !bundan daha delice bir 5CY 
olur muydu? .• 

Hemen bu fikrinden caydı .. 

Ama ne yapacaktı? nun bakı~larmm ağırlığım kurşuıı 
Bu ümitsizliği içinde bu akşam bir örtü gibi omuzlarında hisse<li-

muhakkak çıldıracaktı. yordu. 
Niçin bunu yapm15tı?.. Adımlanna telaşsız \'e metin biı 
Ah! .. niçin? .. .Niçin? .. Allahım! .. mana vermek i tedikçe, ayak bilek· 

Bunu yapacağına hir başkasını öl· l leri burkuluyor, adımları birıbirinc 
düreccğinc, keşki gelip önce Leylayı dola~ıror. ökçeleri kalrlırımlarda 
sonra kendini vursaydı, keşki ikisi kopacak kadar §iddetle taşlara takı· 
de ölmü5 olsalardr. Ölüm bu gece lıyordu. 
çektiği azabtan çok daha iyi debril Gözlerinin perişan bakışlarile mü. 
miydi? temadiyen binanın cephe5ine bakı· 

Polis müdüriyetinin bulunduğu yordu. Hayatında hiçbir bina ona 
sokağın köse basında durmuştu. So- içindeki sırn dışarı vermiyen ketum 
kak çok karanlık değildi. Fakat bu- binnnın dı~ı kadar zalim görünme· 
na rağmen kendisinden baska yol- mişti. 

cusu olmıyan bu yan sokaktan, ge· Hayatında 1hiçbir kapı, ona bu 
cenin bu saatinde geçmekten çeki- kapı gibi cc;rarh bir bilmeceyi hatır· 
niyordu. Ya biri ona: "bu saatte ne- latmamıştı. 
reye gidiyorsun!,, diye sorsa ne ce.. Onun mağrur ,.e kendi<:ine güve· 
vap verecekti. Bu civarda ne vardı. nen yükselişi karşısırfda kanunlar 
ı. r12reye gidiyorum diyebilir, nasıl haricine çıkmrş olanların korkusu 
bir yalan uydurabilirdi. meğer ne müthi§miş! .• 

* * * 

Kendi bulunduğu yerden dört 
:.>e~ adım ötede kaldırımın üstünde 
;;iyah bir kulçe gibi çökmüş bir ka· 
dm otunıyordu. 

Ellerile yüzünü kapamış hıçkıra. 
rak ağlıyordu. 
Yanında ince bir hayal vardı. Bu 

da aı;ık renk manto giyen bir başka 
kadmdr. 

Oturan ağlayan kadına doğru iği!· 
miş olan açık renk mantolu kadın 

beyhude yere onu kaldırmağa, onu 
başka taraflara götünneğc çahalıyor 
du. Fakat o kımıldamıyor, mütema· 
diyen: 

-- Oğlum günahsızdır... Onun 
bir suçu, bir kabahati yoktur. ~ ctV· 

rumun hiçbir kabahati yok! .. Hiçbir 
kabahati yok. 

Diye tekrarlıyordu. 
Bu ses ar.aba Avninin annesinin 

se i miydi? 
Bu kadın ı\vninin annesi miydi? 
Onunla o kadar az konu~muştu ki 

Bu korkuya rağmen adımlarına 

hakim olamadı. Sokağa daldı. Ok
çeleri, kaldırımlara takılıyor ve san 
ki ayak sesleri kubbeli boş bir yer
de mermere \1lran ayak sesleri gibi 
aksi uğuldryordu. 

Müdi.iıiyetin önünden gc~m·5 kı. • J:ıöylc hıı;kınklarla değişmiş olan 

Belki kapıda nöbet bc'\liyen me
mur ona bakmadı. Fakat Leyla o-

c:a sokağın ötcld başına hemen he· c;e~ini tnnıma!;ma imkan yoktu. 
men yaklaşmıc;tı. Birden kulakları· Bunun için onu görmel• i~tcdi. Ye 
na bir hır;·~ı .. ık sesi geldi. ~Ö'"m~ iç;n yanına yakla~tı. 
Ba5ını ~evirdi. Sc;:ı gdcn yere bak Fakat hayır .. Bu ka:lın bir başk~ 

tr. kadındı.. 

... : .. ere de ustaca hareket edip UU' b' 
berlilı: yapmış olduklarını dn ı:ç' 
rüz ettirmek isterim. Bende iP ~ 

ı rma dair ilk §Üphcleri u)"SJl 

\ 

de dolaşan prens evvel! sebzele· 
rin, salataların, yemişlerin kont
rolunu yapmakta, sonra da öğle

ye doğru bizzat mutfağa giderek 
yemeklerin nasıl pişirilmif olduğu 
na bakmakta ve nefaaetine emni. 
yet getirdikten sonra bu yemekle
rin müşterilere verilmesine mUsa
ade etmektedir. 

Zübbelik yüzünden bir çok 
müşteriler buraya ~etmekte ve 
prens te lokantacılığa baJladığın.. 

dan dolayı piJmanlık duyma
maktadır. 

Mis Vernon oldu. ııs; 

Mi-9 Farrenin cesaretine dC ,.S 
ranıın. Kaçrnldığr ~:ın : f' 
tehlikede olduğunu bildigı Jtal dl· 
ğukkanlıhğmı kaybetmedi. J{e!I ~ 
sinin dostumuz Terri Vans flC ~· 
bir yuva kurmalarmı temenni 

Söyliyecekle.rim bundan ~ 
:;a.nmm ki hlidisenin sızce JJl 

olan bir tarafı kalmadı. 
Rid gülümsiyerclt: ~ 

- Var, dedi, bir noktaYI JJlC 

geçtiniz doıııtum. 

Furlong hayretle sordu: ~ 

- MeskCıt geçtlc.aun bir noktJl 

Hangi nokta? sif 
- Doğrudan doğruya lı~ );· 

e o· de U )1' 
mademki, hahatınızm sonun~ 
rulacak mesut bir yuvadıı.n b el 
tin.iz, kurulrilası mukarrer iJdll 
aut yuvayı neden dOıStl~ 
..ı: • ., 
VJrm.lYOl'BUDUZ. 

1
,1 

Furlong ceVJlP vermedi. )!il 
non k1%ardı. Rid dc\'am etil: 

- Dosllarmnza haber ,.ere~ 
Yakında Mis Vernon ile ?ıL fil 
evlenecekler. 

Herkes alkışladı. Sir panet ~ 
rek: 

Meğer neler dönüyorıtl~ 
benim haberim yokm~ ! 

Doktor \'angın sesi duyuld11 \ 

- Konfüçyos der ki: ·'J{~ j 
•rııW 

san, hasattan sonra seviM h 

dir ve bu sevinci başkalariY~ 
lişmak Uzere ziyafet verir.,. 
beraber fakirhaneme gelir rtı.15 of 
Ornda bW yemek sofrası beldi) 

-SOX-

, . : ..... . ' . . . 
Bir ba§ka suçlunun anasıydı. şimdiye kadar hiç sevmernis ~~1 
Kimbilir, o da kendisi gibi koca- bir §iddetle sevmeğe başladır;' r. 

man şehir içinde ne kadar dola~rnış. setmesine rağmen ... hayır! bll 
suçluyu bulmak için ne çok çabala. söyliyemiyordu. ·ıe. 
nuştı. Bir !nnc gibi onu tırnakları ~ 

lşte nihayet sabn, tahammülü tü· !erile miidafaa edecek CC!::'1retı 
kenmiş, emniyet müdürlüğünün ka-ı dinde bulamıyordu. çrr: 
pı ından biraz ötede yere yıkıhver· Onu kimselere ~ramıyor }\ll ıJ. 
mişti. yok olmak, gözlerden kaybolfll 

Ve işte burada çocuğunun suçsuz· tiyordu. ıtı ~ 
luğuna kendi inandığı gibi, herkesi Şimdi karşıdan doğnı, }ti ili 
inandırmak istiyerck ağlıyordu: lı gelen iri viicutlu, uzun bO) 

- Çocuğum günahsıroır. Çocu. erkek görünmüştü. . rR 

ğum kabahatsizdir .. Suçsuzdur o!.. üstünde deriden küçüle b~( , <-

diyordu. ceketi vardı. Şimdi gözleri~p 
Lcyrn bu hıçkırıklan ve bu tazal- çc' irmiş olan LcyH\, ona 

himu duydukça kendini ayakta tu· bakıyordu. 1' ı:/.' 
tan heyecanının birdenbire bütün i· Ona tamdık bir yüz görflle 
radesini öldürebileceğini hissediyor- dile bakıyordu. o& 
du. Dizleri yerlere dil~ek gibi kı,·. Hayır hu tanıdık bir çehre 
rılıyor. Bütün vücudu titriyordu. di.. (ı 
Şimdi şu anöa yerlere atılmak, ağ Hep ayni seri adımlarla ,ıı): 

lamak, ağlaya, ağlaya: Kendisini geçtikten sonra 8\::ıctı 
;_Avni suçsuzdur. demek istiyor- !eri dindi. Bu defa ağlayaıı l'e!: 

du. hitap eden gene enerjik bir er 
Avni suçsuzdur! si duydu: el' l. 
Belki bi\ anne olsaydı. Bir anne - Teyze haydi kalk. bıt(tl 

nıüsamahasile bunu söyliyebilirdi. nılmaz .. gel, gel gidelim. el 
r L1· 

Fakat ona karşı duyduğu, büyük lhtirar kadın hıçktrıY0 .af) 
se,·giyc, onu bu dakikada hayatta ( Devattı• t 



• 
~ 20 MAYIS - 1939 

Olfileriv gözle 
H A B E R - Akşam Postası 

rab dirilere aşı 
a ırda anet, goz aşısı ameliyatını bir Fakat son zamanlara kadar, bu gi· maddesinin, ekseriyetle, yaşıyan 
~un zamandanberi biliyor. bi ameliyatlar büyi.ık müşkul!er gö • bir adamdan alınan maddeden da. H t b. f • • termckte devam ediyordu. Çünkü ha çok mu,·aff akiyetlc tuttuğunu 

aya 1 g 1s1 bu işin lazım gelen maddenin yaşı. ve göz hastalığını binnctice iyi et-
Fırtına içinde bir feryat ! 

d 1 
. yan bir insandan çıkarılması icap tiğini klinik surette de mü5ahede 

e rs er 1 ettiğine inanılıyordu. Bu ise bittabi etmiştir. Yazan: LEON DEUTSCH Çeviren · SUAT DERViŞ 
d ~laarif vekaleti, önümüzdeki çok gü~tü ve bu yüzden ameliyatlar j Itilatov, gözler. üzerinde müşkül Bu gemiye girigim tamamiyle 
~r~ !enesin.den ilk mektepler ile 1 da pek nadirdi. ameliyatları mühim miktarda kolay tesadüfi olmuştu. Marsilyada bir 
d rlıkte orta mektep ve liselerde Uk .1. k d . . !aştıran yeni alet'er de icat etmiş· barda rastladığım patron kim ol 

e ha . ranya · ı ım a ·a emısı azasın· . . .. . • -
rr·· Yat bılgilerine azami itina d Od .. h t 1 ki t't• tır. Fılatovun Trepan F.M ... aletı, ıduğumu ve nereden geldiğimi pek 
bO&tcriJ . . an esa goz as a ı an ens ı u- k 0 .. 
aı rnesı ıçin şimdiden tertibat .. d' ekt" . F'I t 1931 · tababette ço tanınmıştır. perator merak etmemiş ve bu da işimi ko. 

lllaktad su ır oru • ı a ov, senesın· b 1 1 . .. k 'k th .. 
''a . ır. İlk mekteplerde ha- d Od d k' kl" ·•· d b . . . u a ete, gozun ço: nazı sa ı u· laylaştırmıştı. 
:/ t bıl . . e, esa a 1 ınıgın e, u ış ıçın . . 1. }'a•· gısı dersleri <iaha canlı, ha. k d 1 d 1 .., , • kt zerındc hıç korkmadan ame ıyat ya. Hareketimin tekarrür ettiği 

..,n b" . I a avra ar an a ınan \e sogu a b'l' z· 1 t' k sk' t f Dti utun safhatı küçüklere h ( cl'I dd 1 .. t" 1 pa ı ır. ,ı;a, a e ın ·c ·ın ara mm bu yaz gecesini hiila hatırlarım. 
b steril k mu a aza e 1 en ma e en ıs ıma e .. . . . . . 
anı ere ve işlerin yürütülüŞü b l b (f k' ti goz bebeğınc bır mılımctre bıle do· Kaptan bana bol bol içki ikram et-

atılarak aş amış ve unun muva a ıyc c k . k~ t d v·ı . 
lcr" verilecektir. Mektep _ t' 1 . .. . b t ·unmasınm ım ·anı mcvcu egı - mış ve beni hizmetine almıştı .. 

uc hay t ~·l . . ne ıcc cnmesı uzcrıne u arz ame. d" B 1 tl 1. tl b" ük' • • • her a uı gısıne taaliık eden 
1
. ti . . k . f ki 

1 
ır. u a e c amc ı~ a ara uy Ora.da ikı kışı vardı. Onlar da 

§eyi t 
1 

ıya ar ıçm ço · genış u u · ar açı a- . 
1 

_1~ • • • 1 b . . • . • . 
tat op ayan müze ve labo- rak d ber' 1 Od d emnıyct gc meı-..ı.e ve aşı ışını 1er enım gıbı denızci ıdıler. Hep bc-

olı\rar bulunacaktır. b ·to zadma
4
n
40

an eı'· yalnız 
1 

esat a tecrübeli göz hekimi Yapabilmekte- raber içiyorduk. 
rta k . u arz a azno ıya yapı mıs ır. . - . 

tu.., tne tep ve lıselerde la bora ~ I dır. Ortada hızmet eden genç ve 
l'ilt~rlar zenginleştirilecek ve ha- Odesa tecriibevi oftalmoloji ensti Filatov usulile ve aletlcrilc aşı çevik hareketli bir kız yarı açık 
lcr, ~her sahasındaki mevcudiyet. tüsü ve göz hastalıkları kliniği , bu· ı "lmeliyatı yapmak, So,1·etlcr birliği göğsünü nazarlardan aaklamağa 
l'!'ıi ın aha Yakından, fenni ve il- gün, bu tarz ameliyatta çok ileri hekimleri araS1nda çok taammüm dahi liizum görmeden ınaaalann 
töst ~todJar dahilinde talebeye gitmiş bulunmaktadır. Akademisi· ! etmiş ve büyük muvaffakiyetler arasında dolaııyor, bardaklarımızı 

crılecekt' · · · d ld "1" ...... d' Şi . .. ır. yen Fılatov, kadavradan alınan göz \'crmı~tır. o uruyor, gu uyor, mu.~ma ı-
ra-:: ~1 uzerinde tetkikler yapıla- yen, herşey için gülüyordu. 

lliıın .. aıırlanmakta olan esaslar ö- B •k d d iki denizci bu genç kıza baygın 
l'lıtdUıd~ki ders senesinde bütün eş l taş s ta l n a bakı§larla bakıyorlardı. Fakat bir 
:Vast dakı mekteplerde geniş mik- kadını sadece arzulu ve yalvaran 

için~ tatbik olunacaktır. Bunun b ld gözlerle e11de etmek mUmkün de-

~c:;:ı:~r:~~:~:i~. ta maarif aııram yapı l . ğildir. • ---= '3 Bu tayfalarla çabucak ahbap ol. 

,.~"tinı !!!~~:,~:Şerifin ve- Matbuat takımı Beşiktaş mütekait- ;.~~;~~"~~1;~·k.:;:~!'.":';!: 
taıiyll\Unasebetile bizleri telgrafla lerı"nı· 3 - 1 yendı· . yana sıralanmış üç yatak vardı. 
blld e \'e teselli etmek hatJrnüvazlı- Bunlardan ikisinin bat ucunda du· 

tniı ~.bulunan sayın maarif vekili. Atletler arasındaki müsabakalar da vara rabtiye ile teebit edilmiı bir 
qa fotoğraf bulunuyordu. Her iki fo. 

!\~letj san Ali Yücele ve maarif ve· güzel oldu toğraf ide biribirinin eti idi: O, 
İıtıe ~rkfuıı muhteremesine, mera- . . 

Ci hızzat gelen veya teselli veri- (Baıtarafı 7 ıncıde) benzemiyecek kadar seri ve gil. meyhanede hizmet eden gen~ kı· 
ltı. Yaıtlari! . tirak eden Bu merasimden sonra Boğaz _ zel cereyan etti . :r:ın fotoğrafı ... 
~IJ.~ d.oe acımıza ~~uma karşı içi spor kltibll umumi kaptanı !Ik devrede Edip Beşiktaşm Fakat ne Yves, ne de Greart 

\l~İltlt . stlara, meı . nun Kerim Kanok sık sık alkışlanan yegane golünü atmnğa muvaffak aşklarrndan bahsetmiyorlardı. Bi-
ktedfin ıı:_tı ca~dab~lf'~e1 \'!-fılereedo k bir nutuk söyledi. oldu. Ve ilk devre 1-0 Beşiktaş ribirlerine rakip olduklarım gös -
-arr. ·~etinı ı ıı ı a eCE; K . K , .. 1 ""' . l h' b'tt' t k f k b' • t d k g "<il' ileri • . . ttir: erım ano un oy e m _ e ıne ı ı. erece en u a ır t§are e yo • 
l'~·aşlan döktüren asil ruhlu bil- rylm nihayet ;culdukta~~ kinç:J,]'lcvrcdc oyun daha hız. tu. Bunlardan Bretonlu olanı ge
l llk imanlı talebe yav k 'd Beşiktaş mlitekaitlerile Matbu- 1ı oynanCi'ı. rüzgli.ra karşı dizil _ ce yatmadan evvel ya talının baı
eti,,.,! ru ve ar es- t t k haya rıktıl melerine ragm· en daha. kombine ucunda duasını mıpJdanırken 
ı;,:-•ı.:ze yanan kalbimizin en derin a .a ımı sa :. ar. .. 
'111.tanıarmı ibla~ ed . Bu defa Matbuat takımı şoylc bir oyun çıkaran Mntbunt takt _ Meryemin resmine dalıyordu. Bir 

<la C°il{j b' gt • er, aynı zaman kı4rufmttşlu: Nejat O. Münir, Ercü- mı ilk dakikalarda Celillin pena!. akşam da ötekini, yatmadan evvel 
erv... ır gaze ecı olan merhuma .h · C t w • • k .. ~'lı:!rdjğ· ·ak ı: nıctıt - Sala attın, elôl, Mınat, ıdan attıgı golle beraberliği te- genç kızın rcsmını öper en gor -
a}'ın ~t~ ;n a aka~~1: dola.yı Ulııi, Ahmet Adem, Besim. min ettikten sonra Ahmet Ade. müştüm. 

bılıtiz. ua a tC$ekkuru "aııfe Bcşiktcı§ ise: JHccdi - Tevfik,• min biribirindcn güzel iki vuru. Gemimiz büyük denizin ortasın 
Aferhu . . Rii~tü - Mıuımmcr, Cavit, Şev· şiylc iki gol daha atarak sayı a.. da dalgalarla mücadele ederek 

c~kları: ~ı~n zcvcesı:. Şa~ıye, Ço- ket _ Şeref, Şükrü, Edip, Nuri, deUerini Uçe iblağ etti. Bu defa. ilerliyo~:iu. Arada uğradığımız 
111, 11ur amran Şcrıf, ltmıat, Şc- Pcrteıı. ki reva~ müsabakası da böylece limanlarda yanımdaki iki tayfanın 
~n Müsabaka. hiç te mütekaitler 3-1 ~Tatbuat takımının galibi. Marsilyadaki kıza benziyen esmer 

Güzel göz 
Fllüsabakamız 

bitmiştir 
v Beş göze 
ereceğiniz reylerle 
60 i" tane olan kuponları 
ondermenizi bekliyoruz 

ıi l~~~ında mıisabakanın netice. 
tv ı a,, edileceği cihetl~ biran 
ld Vtl rcylcrinizi göndermeniz 
lı"1dır. 

lJzak llıız rerlerdeki okuyuculan-
llıa' kendilerine verilecek nu· 
Jlo raları göndermek üzere ku· 
tu"nl Ve rerlerini bildiren mek. 
''arın · · lluı I!;ıne adresi yazılmış ve 

ve konulmuş birer zarf da ila· 
etrnelidirler. 

Ye ·~N~-----
~ 
Cemil Topuz:unun 

c:e!·~şından geçenler 
Sa)1h ~ Topuzlunun anlatması \'e 
\~.:tıt blaçamın kaleme almasiyle 
:~~lind ulan hatıralan bir kitap 
1a\ · e çıkmı~ır Okuyucularımıza 

1Ye ..,ı • • • 
"""-'erız. 

1939 
1·~~~~IMU HAFTA' nm 
~tı Ua '8 <lf'""lrrlnl takip c-diniı. 

•ııı k l 0 •J·ca elde edecekılnlı. 

arasında yapılan karşılaşmalara yetile nihnyeilcruniş oldu. kız aradıklannı görüyordum. Böy 

9 ->4-1'\l,!Ç~~ ,,_.....-,:,., ., _, 

10 
13 --1-H-l~;>-hol. 
12 

A 

8 F 

le bir kız buldukları zaman bu ha- sinde bir dalga onu götürdü.,, de. 
yalleri onlara bazan oldukça pa. mekten baıka yapılacak ;ey kal. 
halıya maloluyordu .. mamıştı. 

Tekrar ediyorum; onların bi- Sabahleyin patronla gene yalnız 
ribirlerine dü§man olduğunu anla. bulunuyortdum. Ona: 
mağa imkan yoktu .. Biribirlerine - Bu zavallı çocuğu onuıı öl
hiç hitap etmezlcıidi. Fakat ve dürdü~üne siz de benim gibi emin 
deniz üstünde bir çok insanlar misiniz?. 
böyle aükuti olurlar. Patron piposunu yakmakla me~-

Bir gece gemi h~r zamankinden ı gul:iü. Kibritinin alevini §U keli
daha kuvvetle çalkanıyordu. Şid. meler deşti: 
detli bir rüızgar ve fırtına var • - Evet... Onu o öldürdü ... 
eh. O ak~am patron beni nasılsa Yumruklarım gayriihtiyari ıı • 
kamarasında içki içmeğe davet et kılmııtı. 

migti. - Peki, o halde siz ne diye o· 
Neg'e ile içiyor ve gevezelik e- nu zincire vurdurmadınız? 

diyoriduk. - Evet ... Onu zincire vurdur-
Birdenbirc dııandan gelen bir madım. 

feryad ve bizibirimizden sıçrattı. - Böyle hareket etmekle onun 
Biri imdad istiyordu. Derhal ye- ıeriki cürmü vaziyetine giıidifini
rimden kalktım. Patron da ağır zi biliyor musunuz? 
vücudunu kaldırmııtı. Koskoca. - Hepimiz onun oürmünc ıerik 
man gövdesini iki tarafa sallaya.. olacağız ... 
ran beni takip ediyor ve bir ta -
raftan da mütemadiyen küfredi
yordu. 

Şimdi derin bir sessizlik hü-
küm aürüyordu. Bağnyordum: 
-Yveı .. Greart .. 

Bir ıeı cevap verdi: 
- Burmdayım 1 • 
- Sen miıin Greart?. 
- Evet .. Ne var, ne oluyorsu. 

nuz? 
- Bir feryad duymadın mı? •. 
- Sen deli misin? Hiç bir fCY 

l~ltmedim .. 
- Yves nerede • 
- Ben onun bekçisi miylm?. 'A. 

rayınız .. 

Evet 1 Gemi.de İ§lenen bu eina· 
yet hi~bir memleket polisini all • 
kadar etmiyecekti. Bu cürüm hiç 
bir mahkemede muhakeme edilmi-
yecek ve katil cinayetinin hesa -
hını sadece Allah kar§ıaında ve -
recekti. Patron böyle karar ver -
miıti. Bu karara iştirik etmekten 
bagka çare göıememiıtim. Çünkü 
bizler kanun harici insanlardık. 

Yalnız, ben onun yerinde olsay -
dım ·katilin ellerini ve ayaklarını 
bağlatır ve beynine bir lcurıun 

sıkardım. Fakat burada her1kes 
kendi düşünce ve arzularına gôre 
hareket etmiyor mu? 

Patron elini onun omuzuna 
dayamıştı: 

Ben o vakadan sonra yine Gre
artla aynı kamarada yatıyordu!T'. 
iki yatağın başucundaki fotog -
tar yine eski yerlerinde kaldılar. 

Yvesin yatağının ba§utunda du • 
ran fotoğrafı oradan ~ıkarmağa 

kimse cesaret edememişti. Za • 
vallı kız fotoğrafında hAl! tebcı -
ıüm ediyor ve kendisi için bir er -
keğin bıçaklanf:iıktan sonra gemi • 
nin küpeştesinden denize fırlatrl • 
mış olduğunu bilmiyqrdu. Aylar, 

- Onun nerede oldufunu bil
mediğinden emin misin?. 

Öteki kaba kaba güldü .. Sonra 
tehditkar bir tavır takındı. 

- Hey, bana bak! Aklını baıına 
topla ! Yoksa ... 

Bütün tayfaları ayağa kaldır -
dık .. Her taraf araştmldı. Yves 
hiç bir yerde yoktu.. O ortadan 
kaybolmuştu.. "Bir fxrtına ıcce- (Lütfen sayfayı ı:edrinlz) 

m 

18. A: der Kn8chel l 23. A: dle Brıı.tt 

19. GÖZ 2~. ~IEME (göfti5) 
24. F: le ıein 
24. t: the breasts pi, (tllt 

19. F: l'oeil m. 
19. t: the eye 
19. A: daıı Aurı 
20. AGIZ 

1 boıom) 
24. A: d ' l' Ilrllste (der "Bu.. 

20. F: la bouche 
20. ı: the moutlı 
20. A: der Mund 

21. ÇE.~E 

21. }': le menton 
21. t: the ehin 
21. A: daıı Klnn 

19 \'e 21 yüıUn yandan göriinil· 
ü, profll 

1 

19 et 21 F: la face (\'Ue de 
profil) (le \i.liagt-, la fi. 
gure; coll; la frimousse 1 

19 and 21 t: the face, here: in 
profile. 

19 un<l 21 A: du Gesicht 
(Antlitı); in Profil 

22. OMUZ 
22. F: l'epaule f. 
22. t: the shoulder 

sen" di ' Brust.") 

25. DİRSJ;K BVKL"Mt) 
2~. F: le pli du coude 

(pour la. saignce) 
25. 1: the bend of the arın 
25. A: die Armbcuge 

26. GÖBEK 
26. F: le nombril (l'ombllic m.) 
26. t: tho navel 
26. A: der Nabel (Bauchknopf, 

das Bauchknöpfchen) 

27. EI, Cred) 
27. F: la main 
27. t: the hand 
21. A: die Hand 

28. BACAK 
28. F: la jı:ımbe 
28. t: thc leg 

22. A: die Schulter (dic 28. A: das Bcln 
Achsel) 

23. ollr.tls < ııadIT) 
23 F: ltt. poltrlne 
23. t: the cheıt 

2!l. AYAK Btı;r;Gt 
29. F: le cou-d~ 
29. t: the 1n1ıe. 

lı 29. J\: der Spann 

9 
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USHiL ŞE KERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilumum ec· 
zanelerde bulunur . 

• 1 .., 

ELlNIZ ve yahut BiR YERi NiZ KESiLDi! 
HiÇ DOŞONMEYIN, BiRAZ 

,4 V İ R O Z A ~~R~~oz. 
t.1ikrobun ya§&maaına, üremesine kal'i ve 

REFAHLA OLUR 
muhakkak mani olur. 

bir katarı teşkil eden vagonlar gi-1 
bi bı.rı·b·n· a d d · 1 d Küçük torbam sırtımda gemi • 

ı r m an geçıyor ar r. . . . . 
den ınmıştım. Ekmeğımi başka bir 

GlinUıı birinde gemimiz Marsil- yerde aramağa gidiyordum. Greart 
ya istikametinde yol almağa baş - da yanımdaydı. Birkaç atlım bera
ladı. Çılgm, ışıklı, ahlaksız fakat bcr yürüdük. Birden olduğu yer -
buna rağmen saf §ehir karşısmrdc. de durdu ve garip bir nazarla ba-
bizi bekliyordu... na bakarak: 

- Gel ıle, deldi, şu küçük kızın 

:an...:::~uc::a:::::::::-.-ur.::: 

HNecati P a k ş H~ 
li Diş doktoru ij 
it Pazardan maada hergün ~a:ıı lı 
~! 9 dan akş:ım 18,30 zo kndar lın~- :lı 
Ü tol:ırını kı.ılıul ve tl.'davi etll'r. 
?'! Adres: Glat:ı Tünel meytlanı .. :1 
:: Tersane caddesi başında l l:! :t 
::::::nr No. l ı muayenehane. --1 --· 

TürK Hava Kurumu 

20-5-939 C um art esi Büyük Piyangosu 
14,JO Türk müziği, 1 - 1\işnhurct.. 
peşrevi, 2 - 7.iya p:ışaııın nişabu. ikinci keşide: 11 Hazi ran 939 dadır. 
rek senıdisi: <Ey giil ne acep) , 3 - Büyü/~ ikramiye: 45 bin liradır ... 
7.iya paşanın nişalıurek nıesdisi· ·'·• 
(ilin z:ıhan söylersin), 4 - uFhire Bundan başka: 15bin,12 bin, 10 bin lirtL:: :·1 
ı~ersan: Kl.'ınan~·c taksimi, 5 - Ah. ramiyelerle (20 bin ve lC bin ) liralık iki c.-C 
met Jlasiıniıı rast şarkı: (Bir gönlü. miikafat vardır ... 
me bir hali pcrişnnıına bak), 6 - i 
7 - ~işahurk saz semaisi, 14,40 :ıın_ Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal c·~"\"' 
zik (nql.'li plaklar _ Pi,) 15,30 Milli n iz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gırrn ş O· 

küme mlisabakaları ( 19 Mııyıs stadın lursunuz.. 
dan naklen), 17,30 Pro~rnın, 17,35 - - . ı:· 
müzik (dnn~ saati), 18,15 Türk mu- Liııdııer • Şarap iliıhı na küs şcreri· hestcnigrır şarkı: CCöniil s 111 ı , 
zilli (Fasıl heyeti), 19,00 Konuşma ne dans. 2 - Cıırl Rytlalıl • ~l clodı danı. 7 - lliıııcıı ~cııııı tıc~ll 11 ~-
(Dı.ş politika lıudisl.'leri) , l!),15 Türk 3 - Lehar • Cıöıterg:ılle operetinden şarkı: (Derdimi ummana. ı S - -; 

1 

miizif;i, x potpuri. 13 :'ıteınleckt saat nynrı. a rü Osmnnın lıusrlık şnrl.ı: «••' J 
ı - Cemil bcyln kUrdlll hicazkAr ıans \'C melroroıo;i halıerlcri. 13.J!'", lı:ırereli .• ). !J - Arlukinin nıh ·'''~ 

peşrevi, 2 - Boğosun kUrdUl hlcazk ;\lüzik (Kiiçlik orkestra - şer: :\cdp ş:ırkı: (Kolduı;:ıııı s:ıçlarını). ıo • 
kAr şarkı: (Güller açm~ bUlbtll olmuş \şıkın) (Devam: 1 - H:ınn5 Lölır · :\evesrr s:ız sl.'ınaisi, 21 :\c~clı 11 1>. 

bl karar) 3 - Şemseddin Ziyanın kilr_ Büyük Yals. 2 - Cnrlo Thomsen • !ar • H. 21.JO Müzik (Hıy:ı'iclİ r
11

1\ 

dlllhic:ızktlr şarkı: (GUvenme hUsnU. Oıııı. 3 - Minkler • Donn:ı Chiquita lııır lı:ınılosu - ~<'f: llı-;:ııı l\iill' r , 
ne), 4 - Srı!Ahattin Pınarın kUrdlllhL (lsp:ınyol Ü\'ertürü). 13.50 - 14.30 1 - Suuc;:ı - l\tarş. 2 - J. sır.ıtl'~ r 
cru:kAr earkı: (Ne gelen var), 5 - Ke. Türk müziği: 1 - Hicaz peşrc\'İ. 2 -1 Cenup giillcri Yıılsi. 3 - 1 l 

mal Niyazı Seyhun (Kemençe taksi. Seri! içlinin hicaz şarkı: (Derdimı 1 Franrk · ile nıiııvf senfonisinin 1 
1 

1 ı''' 
mi) 6 - Artakinln kUrdnlhlcazkAr ummana dükdüın). 3 - Sekip l\lcm· tosu. 1 - l\or :ıkorr . ilini ş:ır' , 
ş:ırkı (Ay dalgalanırken) 7 _ vas!lln dıılıun hicuz şnrkı: (;\lnhrnlsun o ta- 5 - Tsclıniko,·sky - lınl):ıll ı. rı. 
kUrdlllhlcazk~r saz semaisi. s _ De. li). 4 - Udi Fahrinin hicaz ~:ırkı· si. 22 Aıınclolıı :ıajnsı ıSııor '~~'ıs 
denin uşşak şarkısı: (Ağlatırlar, gül. (B:ılı:ır olsn çiıııcııznr .. ) 5 - Taksim si). :!2.10 l\lii7.ik (CJzlınndl pi . .!- ~ 
dUrllrler), 9 - Hicaz turkU: (SUrmc. 6 - ll alk türkiisii: <ince çayır lıiı:i· • 23 Son nJ:ın~ hnhcrlcri \"e ~:ırıı 
ıtmin gözlerine) , ıo - Gerdaniye tur_ lirnıi) . 7 - J\urcıHnr tı.irkii: (Ucıı µrugr:ım. 
kU (Ey serenler serenler) 20: Mcmle- liyi nldım kapkclan). 8 - S:ız se· Yabnncı RadyolardaJ1 
ket saat ayarı, ajans ve meteoroloji maisi. 15.30 "!illi küme müsabaknla· 
haberleri, 20.ıs: Temsil (Vertherı, Ya rı (1 9 l\lnyıı; stadıntl:ın naklen). Seçilmiş Parça lar 1~ 
ır. - G oct ho, 2 1 .1 &; E8harn , t.ahvı. 17.iHı ı...-pıır tn . 17.3 Müıdk. ( P .o:r.n ~' ogr"m 7"ıirl•f.u,, -0,.ttll 11::er 

ıa.t, kambiyo _ nukut ve ziraat ban_ ça ·ı) l~. 18.15 Çocuk sa:ıli. 18.45' ve oy cclcrı soııral.i saat olarak ur 
kası (fiyatı, 21.2~: :-.eşeli p!Aklar . R. ~lüzik (Şen oda müziği: İbrahim Oz· miştir: 
21.30: MUzlk (kUçllk orkestra _ §el: gür ve ateş böcekleri). 19.15 'fürk OPEil.\l.An \'E SEl\'l~ONl 
Necip Atkın). ı - Keler Bela - Ke. müziği (F:ısıl heyeti) . 20 !\Tcrıılcket KO:\SEHl.EHl 
lebck avı • Balet mUzlğl, 2 - Heubcr. saat ar:ırı, ajans ve mcleorolojl ha- 8.5 Ilükreş: Holt:ırn progr:ıııll· 
ger - Şarkta sUitıntlen - Rakseden hcrlerı . 20.1 ~> Türk m üziHi : 1 - ;-;i- 8. 30 r.ondr:ı (H,): Mcndcls<iOh

11j, 
kızlar. 3 - Nlemann - Vals boston, h:ıvend pc~re\'İ Osman beyin. 2 - !l. Parfs (PTT): "füırınc11" l 
22: Haftalık posta kutusu, 22.30: MU_ Osman Nihadııı nihavcııd şarkı: CYi zet). r 

!J 30 " ı ı.oıısc zlk (Balet mUziğt • Pl.) 23.: Son a. ne bu y ıl ada sensinz). 3 - Şem · .,ırus ıurg: Senfoni 

Zincirler gıcm:laclı ... Gemi zin • 
cir atmı3tı .... hala barda çalışıp çalışmadığına bakalım ... 

H iddetle cevap verdim : 

jans haberleri Ye yarınki program. sellin 7.iy:ıııııı şelereban şarkı: (Oldu' (l'ııri.;lcıı ıı:ıkil). ·111 
23: 15 . 24: Müzik (Cazband. Pi.) şep mahmurun). .ı - llalidunun su· 10, Hoııı:ı sr. : "Le ııstuzic f• 
PAZAR - 21-5-!l3!.J ziniik şarkı: (Söyle ey cnnnn). 5 - minili". r· 

12.30 Progr:ını . 12.35 !\liizik (Kü Şcnı,.ettin Ziyanın hicnz ş:ırkı: (A· ı 10.30 Loııdra (H.): IIıınclcl pro.ı: fi 

iV 

Başsız ,.e ctrııfsız , ·Urud (kolsuz, b:ıca'<sız) gövdedir 

F: le corps sans tete ni mcmbres (sans bras et sans jambes) 

est le tronc 

ı: the body ..vithout the hcad and limbs (nrms, lcgs) is tho 
t runk 

A: Der Körpcr olme Kopf und GlieJmaB:m (Arnıe, Ilcine) 

fst der Rumpf 

Venda n "OrO~O'., B F : V u d a cOtO < mals t O t e v11 0 d e f"a ce > 
1: Oido Vlow < ''ond: f ull f'occ > A: An fcht 
von der S ei t e (Kopt' von vorn. e n f a ce.) 

1. Cı".5 

] . r: la tlte 

1. ı: the hcad 

l . A : der Kopf (das Haupt) 

2. r.ı:nr..x 

!!. r: le nez 
:!. t: tre ncse 
2 .. \: dic r-:ese 

~. r: la li vr<' up · ricurc 

~. l: the u11rcr lip 

8. A: dic Oberlippe 

~. \l.T DUDAH 

ı.:1. r: l:ı li.vre inftricurE 

4. l: the undcr lip 

4. A: dic> Untcrlippc 

1. BOl'L'N 

ıo 

'

\ 5. F: le cou 
5. ı : the ncck 
5. A: der Hals 

G. PAfi:'JA[{ 

G. F: le doigt 
G. l: thc fingcr 

G. A: der Fingcr 

7. DİZ 

7. r: le gnr.ou 

7. 1: tl.e l·n"~ 
7. \: dn.s Knlc 

8. Ar r .. ır 
8. r: le picd 

8. ı : the foot 
8. A: der FuB 

9. T\ll.\N 

~ !). F : la plıınte d u pfed 

- D efol... . Oraya yalnız git!. çiik orkl.'slra - !)ef: :\ccip Aşkın) 1 - nılsın ynr ile>. Ci - )sak \'aranın OD.\ :llt;S IKIS I \'E KO:\SI:Hl•
1
' 

• G.50 l'oris (P] T): 11:u:ırtet. 

PLAXŞ Z 

9. t: Uıe sole of the f oot 

{thc sole) 

9. A: dic Fu(3sohlc (Sohle) 

to. ALIN (cephe ) 

10. F: le front 
10. t : thc forehcad 

ıo. A: dic Stirn 

11. \'AXAK f 

11. F : ln joue 

11. t: the ehe ek 

11. A: die Backe ('Wanı;c) 

12. EXSE 
12. F : la nuque 

12. r: thc nape of the ncck 
12. A : der Nackerı 

l:J. SIRT 
rn. F: le dos 
13. t : the back 
13. A: der Rückcn 

J l. IlÜGÜr:LI:R (lratm) 

l ı . F : lt's lomb es r.ı , 

14. t: the loin 

H. A: dle Lende 

1!;. Uı\r.I~ 

15. F: le vcntrc (l'abdomen m. ) 

HS. İ: the belly (th e abdomcn) 
ı ;;. A : der B:ı.uch (Untcr leib; 

die W eichtcilc) 

16. KAnA ETU:n 
16. F: lcs fesscs f. 
1 G. t : the boltom 

16. A : das GesaB 

(Kıç F: le derri~re; 

(f:oll: le post~rieur, le r.ııl) 

t : the belıind (thc bac!t

sidc, the posterior , lhtl 

buttocks pl.) A : der H in: 

tere (das Hintcrvicrtcl) 

17. DİZ ,\LTI (mabc7.) 

17. F : le jarret (le pli du 
j:ırret) 

17. 1: the hollow of the knce 
17. A : die Kniekehlc (Knic

bcuge) 

ıı 

7. IO Londra (l\' ) : Kuartet. 
8. L illc: Ş:ırk;. 
!l.30 Sottens; l\u:ırlet, kırintet· 0~ 

11.20 !!erlin (Uzun d.): Saksof 
piy:ıııo. 

11.30 Toriııo sr.: Ku:ırtetlcr. 
HAFI!~ Ml'Sll\l \'E OPEHJ~'fJ,l:fl 

7. \'iynna: \'iy:ına mtıo;ikisi· 
R.15 \'nrşov:ı: llalk orkesır:ı<l• 
8.~5 Bıırlapeşle: B:ıııdo ı-onscrf· 
9.15 Beri in: Ao;kcrt b:ınclo. 
!l.15 Miiııilı: IJnrır musiki. 
!I. 15 \'Irana: ll:ılk prosrnnll· el· 

10. Br:ılisJ:ı,·n: Hndyo orkcstrPP 
10. \':ırşo,·a: "Znuhcrin ı,o 

(ı.\iinnekc). rı 
11.30 Birçok Alman istasyoııl~, 

ll:ıfif musiki ve cl:ıns ıııı' 
!arı 

DANS :'ılUSIKISl 1 .ı 
11 firntislarn: 11.10 Soııcn~: 1,1 

~:ıpoli Hr; 11.:lj Sttıllsıırt: 1 ı.50 · .. 
. I·" 

.ıllı; J'.! Budaı>cşte: Hodio p;;ırıs, 
dr:ı (X.); 12.5 l,ondr:ı (il.). 

\'.\RYETE \'E K.\B.\Ht:ıJ~fl 
9. l.oııdra (N.~: ~lüziklıol. 
9.10 Brüko;el 2: Krıbare. 

tıı.lj Sottens: lskeç. 
l '' Puste P:ırisleıı: Kabare· 

PiYES, KO:\FERA:'\S \'6 
KO~l'!)~IAl.AH 

11
cl 

!I. nrıdıo Eircnnn (Alhl0 

"l:ıtı;ar l'oe". 
9.15 l.cipzig: lfa~vnn pircd· (/. 
9.30 I.ilh•: " t :,\,·entııricre" 

ı::ıl·r). 1 ı 
10.30 l.ondro (:-\.): lngiliz ~r11,ı1 

Kr:ıliçcsinın ,\ıııerikn ı;t) 
ti hnkkıntln tarı;il;'.ıt. 

l:\GII.IZCE HAYADIS 
5 

~ 
1. s. ıs noma ı: 9.15, 11·~ 1,. 

loııya, llaııılııırg; 11.45 BukrrŞ• 

~lııct:ıpc">ll'. 

r-~:-ı EnTur.nuL SAT>! ,;1°~ 
J 1 ~ '\elızndelııış1 (TL f! 
" Tiyatrosunda hU 11 . ,·c 

Hanı int Yiircsc~ 1, . ·o 
kada5ları (TA'l'.\ HACASO ' si· 

,•clC 
Okuyucu: Aysel; Macar ,·:ır. 
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ısınız 
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H A B E R :-; Akşa.."Il Postas. 

iM • 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
Sırt 
Göğüs 

Kalça 
Arka 

Bel 
VE BUTON AGRILARA 

KARŞI 

8 ,... 

Rad~olar>ı 
UCUZLADI 

'•. 

, ·:}~ NECiP 
:::;,-~~ EASES 
. ''i 

~ay, 

· · '';. SESLi HAN 

'(Honol"İs,,11 ~ lir>a ....... ~~~rı:~~ 
te~~ GABY VAGNER hakiki yaşını itiraf 
~ C>ıı tli rece caxib bir tanda nasıl güzelelıtiğini izah eC::iyor: 

tiııı 'Fn ka.dar evvel çektir'- teki Tokalon kreminin terkibin. 
t~ı,ti Otoğrafrmı gördükçe de Viyana Universitesinden 
~~. 4~' inanamıyorum. En a- meıhur bir ProfesörUnün keıfi 
.. ~ .. >''tında görünüyordum. ve Biocel tabir edilen kıymetli 
ll.( ' \'e •• 1 l ~<it b goz erle ağzımın et. gençlik cevheri vardır. Akpm· 
~' t Uruıukluklarım vardı. lan yatmazdan evvel pembe 
r tUd~llltr Ve sert idi. Bugün rengindeki Tokalon kremini 
' t YUmuıak ve dostla- kullanmız. Siz uyurken o, bes· 
~ "c 

1:ta nazarile baktıkları leyfoi ve güzelleştirici tesirini 
d"'!İııı hı1curuşukauzdur. Herkes gösterir. Cildiniz yumuıayıp gü. 
~l~ b kınıda 35 yaşmda ol- zelleşir ve buruıukluklannı gi· 

tar •ld 
t lltıdUğu e. ancak 25 yaımda derir. Gündüz için de beyaz ren-
~;d lltıı mu göylüyor. Yegane gindeki Tokal on kremini kulla. 
~· Uru 1 ., ııı t o an Tokalon Kre. nınız. Siyah benleri yok eder ve 
~~ tilııd~c. ~Çin Pembe rengini açık meııamcleri sıklaıtırır ve 

r- Saç Bakımı -• 
Güzelliğin en birinci tartı 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve saç dökUlmesin 
tedavi eden tesiri mUccrrcb biı 

ilaçtır 

~ 'ıııaıı. ıçın beyaz renkteki- cildinizi beyazlatıp kadife gibi 
!\ f~t oıdra.c güzelleımeye mu- yumuıatır. Bu basit usulü bilen 1 
b•"ıiyc ~ın. Tokalon kremini her kadın, ''günde beş dakika., 
'l' cır~· b. · 

Yatak, yemek ve çalııma o

dalariyle salon takımları vel
hasıl her nevi mobilyalar; 
BAKER (eski HAYDEN) 

mağazalarında ll!~bir eC:il

rnekte ve heryerdt!:ı ucuz fi

at ve müsaid ıart arla satıl

maktadır. 

~ ~olt)\t 1Cım dostlarımdan daha genç ıörüne ılır ve tene 

1 llıııYtt~ cı_ benim gibi mem. yeni bir güzellik verebilir. To· 
'ttc ~ld ,! semeresinden bay- kalon kreminin semeresi garan· 

Ci111 1~ tili..dir. Aksi takdirde paranrz iade 
~ıııı, . 
tf~ olan Pembe renk- olunur. 

\'flı~ lıocuı_. ı ı b çe aça J •• jd ! 
mallarından daha sağlam,A vrupa malından daha zarif ve 

A \TUpa mallarından daha ucuz olan 

KARTAL 
1 

sandalyelerini tercih ediniz 1 Dr. iRFAN KAYRA 1 
RöNTGEN MUTEHASSISI 

F 

En kun-etli çocuk gıdasıdır. 

F, s F A .T • o 1 
Renksiz yanaldan pembcle3thir. 

F o s F A T • 
1 

Canh, kanlı, ku\ı.·etu yanular yetiştirir. 

N 

N 

• 
• 

• • 

• 
• 

.. --· f~] . 
~ ~Iahmulpaşa ·Kürkçü lç han ~o. 12 ye vermeniz. 

1 
Türbe, Borkurd Kıraathane. 

si karşısında eski Klod Farerl 

1 
sokak No. 8. 10. Öğleden son· 
ra 3 ten 7 ye kadar. 

1 

FOSFATIN : F ransadan gelir, taklitlerinden sakınınız. 
FOS FA Ti N FAL YER markasiyle isteyiniz. 

kitabevi 

Kr. 
100 

50 
1! 
CıO 

sc 
30 
60 
30 . . 

~~ ''''lıı{n tl3(1 
ı -.. i!lı flatt :5.30 k:ıruıtur 
~ ı... tları1 
\~'l>ı!ır ara yUzde 20 l!kon \ 
\.t'. ~ · ltalan 4.24 kuruşun 
\:ı-t ~ PC§ln alınarak mUte· 
~ ~ birer lira ödenmels 

t&kııte M.ğlanır. 
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- öteki lir<ıyt da vcrccel.sin 
değil mi?. 

- Evet, giderken .•. 
- Demek birdenbire zengin 

oldun ha?. 
- Canım parayı, o kadın ve

riyor, daha farkında olmadın 

mı?. 

Bahriyeli nöbetçiden uzaklaş. 
tı. Biraz geride duran İskala Eri 
nonun yanına geldi: 

- Meselenin en giıcü halledil 
idi, dedi. 

- O halde ötesi için .de merak 
etmeyiniz. Nöbetçi ile ne yaptı -
nız • 

- Onun hesabı tamamdır, 

ağzını bile açmıyacak ?. 
- Çok güzel! O halde beni 

burada bırakabilirsiniz .. 
- Nasıl? Demek geminin tı:l:

s.imatını biliyorsunuz?. 
- Evet ... 
- Merakımı mazur görün ... 

Fakat burada ne yapır.ak istiyor
sunuz?. Bana kalırsa zabitleı1:ie:t 
birisini vuracaksmız, değil mi?. 
Hiç §Üphesiz ıiz eski bir bahri • 
yeliıiniz? • 

- Dofru keıfettin.. Een de 
evvelce bu meslekte bulundum. 
Çalı§tığım geminin zabitlerinden 
birisi beni haksız olarak hap
settirdi. Dövdürdü ve ayağıma 

zincir vurduıidu. Bu zabit timdi 
bu ıcmidedir5 Ondan intikam a.. 

lacağır.ı. 

- Anlıyorum.. Fakat size 
rehberliğim meydana çık:ırsa 

beni geminin direşine asarlar. , 
- Ne korkuyorsun .. Art k ka

çacak değil misin?. Kafi miktar
da serve~in yok mu?. 

- Hakkınız var, ah vaktfyle 
beni .de bir zabit dövdürmüştü ... 
Ben de intikam almak istiyorum. 
Fakat sizin kadar cesaretim, cür
etim yok .. Ben gidiyorum .. Allah 
size muvaffakıyet versin, arka
daş .. 

- Teşekkür ederim. 

* * «· 
Bahriyeli uzaklaştr. Nöbetçi

nin yanına gelerek lirayı uzattı 

ve ipten, aşağı, sandala sarktı ... 
Nöbetçi yavaş sesle: 
- Sant c!~rt~e gclmez~en r.f.

mcvcut :!iye hab::r veririm, .C:c• 
di. 

Eahriyeli ise manalı bir tarz. 
ela: 

- Merak etme canım. 
Demiş, sandala atlamış ve ça. 

la kürek sahile doğru yollanmıJ· 
ti. 

Yolda, sahilden amiral ge· 
misine doğru çok slira'tle gele:-ı 
bir gondol ile karşıla§tr. 

fskala Brino güvertclde yal" 
nız ka1rr kalmaz bir mülddet sakit 
durdu. Gözlerini g<:nr:yU%Urıe dile 
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çin sizinle ölecekmişim gibi ve. 
da ediyorum. 

Rolan birkaç dakika sustu: 
Sonra: 
- Pekala, dedi. Fakat tcşeb· 

büsünden salim kurtulursan in
tihar etmeden hemen gelip beni 
bulacağına söz ver. 

- Yemin ediyorum monsin • 
yör. Vakıt geçiyor yapacağım 

İ§te acele etmem lhım. Sizden 
hemen ayrılmak mecburiyetinde. 
yim. Adiyö üstat. 

tskala Brino elini uzattı, fa • 
kat Rolan 'kollarını açtı. 

Bu iki adam büyük bir sami
miyetle biribirlerinden ebediyen 
ayrılmakta olduklanru hiss~e -
rek derin bir elemle kucaklaş -
tılar. 

İskala Brino boğazını yırtan 

hıçkırığı zaptedemedi. 
Sonra üstadının kolları arasın

dan kendini ayırdı. Şidl:leti te -
essüründen arkasına bile baka -
mıyarak kayalıklar arasında kay. 
boldu. 

Rolan yalnız bapna dağdan 
in•:ii. Kendisini bekliyen Meater 
yoluna do&ru hareket etti. 

takala Brino kayalar arasında 
bir mUddet ylirildükten sonra 
durdu. Rolarun uzaklaştığım gö
rünce yukanya siyah mağaraya 
iiöndU. Genlf hıçJank göpun.O. 
bbarttı. A~ '*'nnlarla bir tat 

ve kaya yığınına doğru yürüdü. 
Bu yığın Biyankanın mezarı i· 

di. Uzerinde tek tük yabani fi· 
danların çıkmağa başladığı bu 
kaya külçesi altında Biyanka 
ebedi uykuya yatmış bulunuyor. 
du. 

iskala Brino uzun mü'.ddet göz 
)erini bu mezara dikti. Daldı 

kaldr. 
Kızına veda ediyordu. 

Artık bir daha buraya gclemi· 
yecek. Buraları göremiyecekti ..• 
Biyankanın mezarını gözyaıla • 
rile sulayan:uyacaktı. 

Birdenbire mezarın önünde 
yere diz çöktü. Başım taşların 

arasına sokarak hıçkırmağa baş
ladı. 

İskala Brino, nihayet ayağa 

'kalktı. Bir müddet mütereddit 
bir vaziyette kaldıktan sonra a. 
zim ve cesaretle dağd::ın inmeğe 
başladı. 

Hissettiği teessürü unutmak, 
uyuşturmak için Trevise kadar 
yayan yürüdü, burada bir araba 
tutarak doğru Mestere gitti. A· 
rabadan idi. Biyankanuı deh • 
şctler içincie kaldığı ormanr ya • 
ya ylirUyerek geçti. Nihayet 31 
kanunu::ıani akşamı Vaaeditl 
vatdı. 

Hemen Lido rıhtımına gitti. 
Bir lokantaya girerek ~k •" 
marJadr. 



16 

Kırıklık , Esneme ve Rehavet 
Hastalıkların piştarıdır. F a kat onları 

jle karşılayabilirsiniz . 

• 

~llJI.. 
Radyolin müessesele-

H A B E R - Akşam Postası 

Yeni Açılacak Y Ü N .. Mağazası, Yanan ... 
Y U N - de~ Çok Mükemmel Bir Dekorla En Zengin 
Ve Model Çeşitle'rile Ayın On Dördü Gibi 
Nurlu ipekli Ve En Nefis Yünlü Kumaşlarını Sizlere Takdim 
Edecektir. 

w•• Yeni Postane Caddesi No. 53 lstanbur 
--------,.-------------

Dünyanın her 
tarafında tanılmış 

.. ' . ..• ; . ··. 

rince hazırlanan, 

Türk kimyevi müstah
zarlarının en muvaf
f aklarından biri olan 
o ilaçtır . ki vücudu 
nezle, grip, bronşit 

hastalıklarına karşı 
kale g ibi müdafaa e -
der. Harareti süratle 
düşürür ve bütün ağrı 
ları geçirir. 

1 ~ . 
, BiOGENiNE: Terkibinde bulunan kinin, çelik, arsenik 

ve acı nebatat hülasalarile tababetin 
fevkalade ehemmiyet verdiği şayanı hayret muvaffakiyetler te. 
min ettiği bir devadır. 

ARTİ BOYALARI 

Her kadına yanyan 
boyalandır. 

1 ıaı1 
Roblarmız - B \lZ 

sökmiye hacet kalınaoa:ı. 
yanması kabildir. 

+ 'Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklit ve 
benzeri vardır. GRiPlN yerine başka bir m arka 

verirlerse şiddetle reddediniz. 

..... - ,.·"'30~ 

...... wz: .......................... ~ 

Mudanya ilave pazar postası 

21 Mayıstan itibaren Pazar günleri saat 20.00 de İstanbul. 
dan Mudanyaya ilave bir posta kaldırılacaktır. 

Ckmliğe kadar gidecek bu posta Pn.7.artesi sabahı 8,30 
da Mudanyadan kalkarak saat 1L35 de İstanbuln dönecek ve 
saat 13.00 de tekrar Mudanyaya kalkarak Mudnyadan saat 
17.00 de mutat dönüş seferini yapacaktır. Bu itibarla Pa
zartesi günleri !stanbuldan Mudanyaya yalnız 13.00 de va. 
pur kalkacaktır. 

~es•'~M~f*ICllHillm:*Cl*~1D1Wrı= .. lmlmi ............ i .. mll••• .......... . 

B 
'
•o GEN ı• NE . Uzun ve kısa ateşli ve ateşsiz süren has. 

• talıklardan sonra görülen zafiyet, hal
sizlik, kansızlık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda i1..a. 
le eder. Kandaki kırmızı yuvarlacıkları tazeler ve çoğaltır. lş .. 
tihayı açar, dermansızlığı giderir, vücude daima gençlik, dinç. 
lik verir, cildin soluk rengini canlandırarak pembeleştirir. 

Bl.QGENı"NE. Sinirlerin kıymetli ve sadık bir arkada .. · 
• şıdır. Sinirlere kuvvet verir Hastayı ve · 

muhitini usandıran bir çok asabi buhranları en çabuk bir za. 
manda şifalandırır. Hiç bir sinir ilacı:· .. 'evresteni ve isteriye 
müptela olanlara (BlOGENlNE) kadar istifade temin edemez. 

Bl"QGENı"NE. Gençlerde görülen ve çok defa ncvreste. 
• niden mütevellit olan iktidarsızlık ve 

bel gevşekliğinde pek mühim r ol oynar. 

BiOGENiNE: 
pek müessirdir . 

Sıtmaya karşı fevkalade koruyucu tcsi. 
ri olduğu gibi sıtma nckahetlerinde de 

Memleketimizin en güzel ve en ucuz 
haftalık gazetesidir 

MARANGOZLARA AlD 
tahta boyaları 

Arti BOYALARI suda ve ispir. 
~oda erir. ispirtoda eriyen ARTİ 
tahta boyaları Neftli ve Çin ver
niklerde renk verir. 

ARTI BOYALARI 

1.'Un • Pamuk - Ynrıril11 ' 
ipek, ve saire boY"' 

,....., ,. ....... ~·..,. !!lır f.• - .. • • - •. • •• '· .... ... .................................. ~ 
SiGuGl'Nfıı 
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Çok bir şey yiyemedi. Masa -
nın üzerinde bir şişe şarap vardı. 
Bekledi. Gözleri kapıya dikilmiş, 
gelecek bir adamı bekliyor gi -
biy.di. 

Tam dokuzda lokantaya bir a
dam girdi. İskala Brinoyu gö _ 
rür görmez yanına yaklaştı. Bu 
adamın arkasında bahriye askeri 
üniforması vardı. 

- Tam zamanında söz verdi· 
ğim saatte geldim. Değil mi 
de'di. 

- Hazırım. Siz de parayı ge • 
tirdiniz ya? 

tskal Brino elini kemerine u • 
zattı. Bahnyelinin yüzü sevinçle 
parladı. 

- O halde vakıt geçirmeden 
gidelim. 

Jskala Brino lokantacının he. 
sabını gördükten sonra çıktılar. 

Yol.da giderken iskala Brino 
adama sordu: 

- Nasıl hareket edeceksin iz? 
- Geliniz, şimdi görürsünüz. 
Rıhtım kenarını sıralayan köh 

ne limanda hükumet ve harp 
gemileri sıralanmışlardı. Kama· 
ra pencerelerinden sızan ziyalar 
suyun üzerinde ıdalgalı akisler 
bırakıyordu. 

96 'yeH rdttnn ti~erindeki ev 
terde:t birine girdi. Birinci kat
tcı btr oda kapısı açarak içeri 
rblnr Rir fener vaktı. 

Odal:ia, bir tahta iskemle üs • 
tünde bohça gibi bir paket var. 
dı. Bu paketi İskala Brinoya 
gösterdi : 

- Bunu dün t edarik ettim. 
Dedi. İskala Brino bohçayı aç· 

tı. içinden kendi boyunlda birta
kım bahriye üniforması çıktı. 

. Hemen arkasındakileri çıka -
rarak bu kostümü giydi. Keme .. 

rini bahriyeliye uzattı: 

- Al, say bak tamam mı? 
Herif kemeri acele ile kaptı 

saymaya başladı. Bitirince : 
- Tamam, tamam. Hiç eksi

ği yok, diye bağırdı. 
iskala Brino giyinmesini bitir

miş, Venedik cumhuriyeti hah -
riye askeri kıyafetine girmişti. 

Sordu: 
- Askerler ne zaman gemile. 

!e binecekler? 
- Sabahleyin şafak atarke:ı ! 
- Ala, şimdi biz ne yapaca • 

ğız? 

- Merak c;tmeyin, yalnız ya
naşırken eğer size birisi bir söz 
söyliyecek, bir şey soracak olur
sa benim gibi hareket ediniz, ya. 
hut susunuz. Haydi yola geç ka· 
lır ve saat da on biri geçerse te
şebbüsümüzü yapmamıza imkan 
kalmaz. 

Tekrar r htım boyunda ilerle
meğe başladılar. Birkaç adıtn a. 
tedc bağlı duran bir sandala at· _ 
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la.lılar. Bahriyeli küreğe geçti. 
On dakika sonra bir geminin Ö· 

nüne gelmişlerdi. Bahriyeli : 
- işte amiral gemisi ı.. 
Dedi. İskala Brino sandalda 

<.yağa kalktı. Elini arkada§ının 

omuzuna koyarak : 
- Arkadaş, dedi. Size bir şey 

P.~!;ihat vereyim mi 
- Söyleyiniz. 
- Beni gemiye çıkardıktan 

sonra karaya !dönünüz ve bu ge
ce kabilse buraya hiç gelmeyi • 
.:1iz. 

Bahriyeli güldü : 
- Nasihatinize teşekkür ede· 

rim. Esasen demindenberi benim 
·de kendi kendime düşünerek ver 
<li6iın karar buydu. 

Emin olunuz. Ben sersem lde
ğilim. Her şeyi anlıyorum, his
sediyorıım. 

Sandal amiral gemisine ta· 
mamen yanaşmıştı. Bahriyeli 
hafif bir ıslık çaldı. Diğer lıir 

ıslık cevap verdi. 

Bu ıslıkları bahriyeliler biri
birlcrini tanımak için kullanıyor. 
1ardr. 

Bahriyeli. İskala Brinoya ge. 
miden sarkan düğümlü bir ipi 
göstererek: 

- Bu ipten çılnıbilir misiniz? 
diye s.ordu. 

l skala Brino: 
- Evet, çıkarım, merak et -

me .. dedi .. 
iki!ii •de harikulade bir çevik

likle geminin güvetesine çıktı -
lar. Glivertede nöbetçilerden 
başka kimse yoktu .. 

Bahriyeli bu nöbetçilerden bi. 
rine yaklaştı : 

- Sen misin Kivzep?. 
- Evet, geç kalmışsın. Yanın. 

daki kim?. 
Bahriyeli bu suale cevap ver. 

meden sordu: 
- iki lira kazanmak ister mi· 

. ' sın .. 
- Elbet isterim .. Bir haftadan 

beri cebimde metelik kalm~dı. 
- O halde al.. Sana bir lira .. 

Fakat bir şartla.. Arkadaşımla 

benim geç kaldığımızı haber ver. 
miyeceksin ... 

- Kolay .. Ya öteki lira?. 

- Dinle .. Yatakhane memu. 
runa gemide olduğuma dair mev 
cud haberini vereceğim.. Son
ra tekrar 'karaya !döneceğim .• 
Enfes bir kadın yakaladım. B u 
geceyi onunla geçireceğim .. An .. 
lıyorsun ya!. 

- Anlıyorum ama yarın sabah 
farkına varılır varılmaz dayağt 

ben yeyeceğim .. 
- Bu.dala, sabahleyin saat 

dörtte, yoklamadan evvel gele
ceğim .. 

- Yemin eder misin?. 
- Eı:lerim. 

KORUYUNUl: 

ô 
En hoş ve tabii me)"'ll \J· 

terinden yapılmıştır. 

T aklit edilmesi kabil olıtlı~ 
bir fen harikasıdır. 

t~GlLIZ KANZL1' 

1 ECZANESİ f1.. 
BEYOCL'l' · lSTAl'-13~ 

__.::._---~ 
l< ızıltoprakta kiralı~-
Rüştiye So. 16 su, elek~' 

bahçe 4 odalı, deniz, trafı'I'~ cı 
trene çok yakın. Yazhl:rı 14 ·.,o 
ği 2 lü lira. Hiza~ında :N°·;9ı. 
Fatsada Fuat Aruna ıniira 


