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Bütçe müzakerelerine başlandığı ilk gün 

Mecliste, devlet işlerinde israf 
~doğundan bahisle tenkitler yapıldı 

M~lb.ftV~ VEKDL DN ft N IB~V~NATD .N{Q)A~ SON~A 

Tecavüze karşı Mebuslar gördük/eri 
. üçüzlü ittifak 
lrıgiltere, Fransa ve Sovyetler noksanları anlattı/ar 
arasında ki müzakereler yeni 

bir safhada .•• 
.,_ 

~ Londra elçisi Maiski 

Fransanın 
teklifi 

Üzerinde 
müzakerelere 

başlandı 
Lonıdra, 23 (A.A.) - Daily 

,Telegraph gazetesinin bildirdiği

ne göre Lord Halifaks, Fransız 

nazırlarının kendisine yaptıkları 

muhtelif teklifler arasın.da bilhas
sa aşağınaki teklifle çok ala'kadar 
c1muştur: 

"- Jngiltere, Fransa ve Sov
yetler birliği, herhangi birine kar
şı yapılacak herhangi bir tecavii

(Devamı 4 ı"lncüde) 

Japonya askeri 
ittifaka gırmıyor 

Alrnan ~ italyan ittifakı dün 
~erlinde merasimle imza edildi 

kont ~:23- İtalya hariciye nazın Tren, Münib, lnnsbrück ve Brc
clt hu ıano lfogün sabah saat 11,20 ner hududunda kısa bir müddet te-
ı... SUsi b" · ~ ecı ır trenle ltalyaya hare. vakkuf edecektır. 

etektir. Von Ribbentrop ile ~nt Ciano 
Yu dün Berlinde basvekalet süf era 

nanistanda kısmi salonunda sa~t ı.ı,06 da. ltalyan . 
Alman asken mısakım ımzalamı~-

S efe rb er l İ k a~~~r.nazır, radyo ile neşredilen hL 

Şayial 1 tabelcrınde mihver devletlerinin 
.ı\ttıı arı ya an tcsanüdünden ye menfaatlerinden 

Ilı tebli:. 23 (A.A.) _ Atlna Ajan- hergün daha ziyade sıkılaşan birli-
li g Odiyor: ğinden bahsetmişlerdir . 

ı aı-bıre 
a1111. su· nezareti muhtelif sınıf • Merasimde llitler de bulunmuş-

Maliye Vekili tenkitlere 
bugünkü celsede 

cevap verecek 
"Il:ı.Jayı geı;irmek için İstanbul a giden bazı memurlara tetkik se. 

yahatı diye l"C\ntlye vo harclrah ,.e rllmlştir.,, 
''Vatanda~ı yol parasını ödemek için 8 - 10 gün dağlarda, taşlar<la 

çahştırmadı,rınıız, :J lira \'ergisini ,, ermek için hapishanelere girmlyo • 
el'k §ekle soktuğumuz gün ve elinıl rki hap·anının satılmadığını gör. 
düğümüz gündür ki hakiki refahın iı,:ine gimıiş olduğumuz kanaatine 
,·amns olunız..,, 

Eski ve yeni tekaütler arasındaki -
maaş ikil iğinin kaldırllması da 

Maliye vekili Fuat Ağralı 

Romanya 
Hariciye Nazırı 
Haziranın dokuzunda 
Ankaraya geliyor 

Bükreş, 23 (A.A.) - Romanya 

Hükumetten 
temenni edildi 

Ankara, 23 (Hususi), - Büyük 
Millet Meclisi 1939 bütçesi müza
kerelerine dün Abdülhalik Renda-

Maliye Vekilinin izahati 

Bu münasebetle söz alan maliye 
Yekili Fuat Ağralı yeni bütçe etra
fında bir saat kadar süren beyanat

( Devamı 4 j1nciidt) 

Sirkecide bir 
ceset bulundu 
Bugün Öğle vakti Sirkeci yolcu sa

lonu önildde vapurlar arasında genç 
bir erkek cesedi bulunmuştur. 

~1\an hah altnın çağınldığına dair 
d • aberle · 

tur. hariciye nazın Gafenkonun Anka -

Ceset, denizden çıkanlınış ve mor 
gn gönderilmi§tir. 

'ltnı_11 rın katiycn asılsız ol -
u bUdirnıektcd· 

Saat 11,10 da imza merasimi bit- rayı 9 haziranda ziyaret etmesi muh Hcnitz hüviyeti anlaşılmıyan bu 
(Devamı S incide) ---__: ır. ( Deı,amı 5 ıncidc) temeldir. 

Hücum kıta/arına mensup 
20 Bin nazi 

aa ~poır müsabakaOaırı y a\pm ak ü~eıre,,, 

n Oanzige 
~ı•-al nzıg, 23 (A A ) N . hü 

gidiyor 
"' arın · · - ı azı cum 

~llltaltas~ lllcnsup 20 bin kişi şark 
~ ~ların1 spor· şampiyonluk müsa
\ 1\ı.n~j l npınak nzere !) haziran. 
nıı •" r. 1 c kllr 

htr tnUnı:.s b • 
er nutuk -~· :ı.e Förster ve Lutzc 

80~ lıycc~klcrdir 

Vnrşova, 23 (A.A.) - Polonya Nazırın pek yakında Londrnya dn yare ile Varşovaya hareket etmiş-

hariciyc nazın Bek, Romanya bil - gidccef;i söylenmektedir. tir. 

yük elçisini kabul ederek uzun mild Londradaki Leh elçisi Sefir, perşembe günü Londraya 

det görüşmilştür. Londra, 23 (A.A.) - Beynel- avdet ettiği zaman Polonya hükiı. 

Milli müclafön nazm l\nsprzyeki milel vaziyet hakkında izahat ver- metinin İngiltere ile Sovyetler 
Pariste birkaç gün knldıktnn sonra mek üzere davet edilen Polonya· birliği arasında mütekabil bir yar· 
bugün Yarııovayn dönmüştür. nm Londra sefiri Raczinski, tay. r Devamı S incide). 

-· 11 

Mazhar Mıifit 

Hongkong, 23 (A.A.) - 2 mnyıslde nsker ve subay olarak 13 bin ki.
tan 10 mayısa kadar bir hafta için- şi ölil vermişlerdir. 
de Japonlar §imal ve merkezi Çin_ ~Devamı .~.s incidı 

ÇERÇEVE 

Çare 
(İlimde yabancı mUtelıassıs olamaz) hUkmU.nll nrcn dUnJdl ya. 

zım,, bazı fil..irel dosfüı.rnnı alllkalanclırtlı. Gnıp halinde sohbet eder· 
ken barın müşterek bir li~anla. ı:öyle dediler: 

- 1·e~Jıls , .e iddiana nazariyede tamrunlle i_ştlruk ediyor, fakat a
meli gözle i5in !:areslni görcmiyon17. Boslo~'lln nasıl doldonıla.cağı it 
formülüyle belli edllmedlkçe, yabancı mütehassıs faciasını göz göre 
göre kabul etmekten ba..~ka çare yok. llUtehns111sm hUkmü bir facıa, 
kemiyeti bir bela. Xedir ı:.arcmiz, dünya bilgilerini başka türlil nasd 
öğrenir ,·e na.sıl öğretebiliriz? 

Cemp : 
- Yn.zımclıı bir ipucu halinde gösterdiğim gibl, yabancı mlltehns

sısın ye.rini doldurmak s;n.resl tekdir. Onlan mahrcmiyetimlzo almak 
clebril, onlarm mahremiyetine girmek ı Garbın kültür mahremiyetine 
girip, Öb'TCDdibrini ~ahsı n milli benlif.ri lcindo erificcek, hazmeclooek , . ., 

bize nakledecek Jıalis istJclatlan bulmak YC ),r,rın yır,rın, silril slirti A \'• 
rupaya giind~rmrk. Dikkat ı llu fııl Tanz.imattan beri güya yapıyoruz. 

Gidenler bb:c oraılan züppo ·idrak "" sakat ahliıl..'ian ba.şka bir şey ge. 
t iremiyor. Kabahat onlarda değil. Zira belliba~h b1r ölçüye l'Urolarak 
se!;ilmiyorlar, bellibaşlı bir heılef uğrunda \ ' C bellibaşh bir met.od altın• 
ela giintlcrilmiyorlar, gönclercnlerln bu menuıla hiçbir fikir sahibi ol· 
mn.d ıb"llll Ye h er şc3i kcndllerine n knılere bırakbğmı seziyorlar. Her 
şeye rağmen bu memleket., A \'l'Upaya üstünkörü siirtünüp gelen bo ra· 
mn yamalak insanlardan büyUk fnyclnlar görmüştür. DaYa şu! Avnı
ııaya adam gönclermek. IJse mezunu, ünh"ersite diplomalısı, muallim, 
cloç.cnt, memur, müstait, her sedyeden A\Tupaya adam göndenn<'k. 
Fakat bunları, (do tlar alış verişte ı;lirsün) kabilinden değil de, keskin 
ve tezatsrL bir mefkürcnin ışığı ,-e ölçüsU nltmda teker teker clcyerl'k 
'e aşılayarak göndermek. Da,-ayı bile blle, bildire bllc11.re, g3re göre, 
göstere göst.cre, anlaya anlaya, anlata anlata. göndermek. Olılenll're 

harp ccplıcsl laymet, deh~et ve mes'ollyet1nl telkin etmek ve meml~ 
te dönüıı lhtlsns sahalarını te llm nlaealilnn glinü beklemek. Dakın, 

he~ on sene i~iııılc dnğlık na ıl bağlık olur! 

Necip Fazıl KISAKVREK 



Cumhuriyet 

Nadir Nndi, Rus • İngiliz müınke· 
relerini me\zuubahs elliği ynzısın• 

<in, uzlıışmıının gecikmesinden do· 
ı•an menrt şayiaların ycrsiıliğıni bir 
fl.lha tebarüz eıtirdikten, So\ yellerin 
\imanlarla lıir nnlnşmalurı mevcut 
lıulunduğu a:ı~ falarının lll durmalı. 
ğından Husların muahedelere rinycı 
etmedikleri binaenaleyh bö}lc bir 
anlaşmanın lfizumsuz olacağı iddia
larını ortaya ntnnlnrın snkııı görü~· 

terinden bahsettikten sonra gecik· 
menin Sovyetlcrin tek taraflı anlaş· 

maya müsait görünmelerinin sebebi. 
~et verdiğini fakat Pnris \'e J.ondrn 
lıariciyclerinin bu meseleyi halle 
)"arıyacak bir formul aramakla meş
gul bulunduğunu ve bunun da her
halde bulunamıyacak bir şey olmadı 
ğını söylemekte demokrasilerle So\·· 
yellerin istilil. emelleri besliyen de\'· 
Jetlere karşı nyni şekilde hareket et· 
melerinde menfaallerinin müşterek 

olduğunu işaret ettikten sonra d:ı 

~öyle demektedir: 
"Rusya İngiliz mil:zakerelerinin 

bir çıkmaza girebileceğinden lıerhal· 
de korkmamalıdır. ÖnümU:zdekl gün· 
ler zarfında mfisbel bir netice alın· 

masa bile Rusya sulh cephesi için 
kaybolmuş sayılamaz. lki tarafın 
menfaatlerini uz1nştıracak bir for
mül nasıl olsa bulunacaktır. Cünkh 
h:ıynll menfaatler müşterektir • 

Tan -Akn Gilııdllz: "Balkanlar niçin 
parçalnnamaı?,, adını verdliU maka. 
lesinde, Tllrldyenin: 

1 - Umumt sulhu ve insanlık sil· 
kQnunu başıboş tccavilzlere karşı 
korumak: 

2 - Akdenizde karşılıklı \'e milsn· 
\'i lıaklarla milcehhcz bir hakiki mu· 
\•nzene kurmak; 

3 - Türklyenln miUI, siyasi, ikti. 
ıadt, coAraft menfnnti 'e birllftinl 
fillen sııAiamn bn~amak. 

lçin çalıatıAını mihver devletleri· 
nln bu Qç noktanın nlel binde olduk· 
larını MSyledikten sonra gene bu dev 
leUcrln Balkıın antnntı ve TOrkl)·c 
ilzerlndc sözle calı§mnlarının da ye· 
ni bir hareket olmndığını işaret et· 
mektedir. Aka Gfindüz Romanın, kcn 
dlsl için gitUkce tchlikeleşnıckte o· 
lan Alman nOfuzunn mnni olmak için 
tnmpon vaziresini görecek anhışma· 
lar yapma teşcbbilslerlnln yeni bir 
feY olmadığını s6ylemekte \'C Bal· 
kan antantını bozmaya çalışmaları· 

nın boşuna gayret olncnğını kaydet 
tikten sonra demektedir ki: 

Balkanlar nrtık blriblrlcrinin kn· 
mna susamış, biriblrlerlnln hakları· 
nı çiğniyen bir karmnknnşık entrikn 
ınıntnkıısı olmaktan çıkalı yıllar ol· 
du. Artık Balkanlar Qıerlnde nUfuz 
sahibi olmayı dilşilnmek delil, Bal· 
kanların dn beş altı milyonluk silOlı· 
lı ve miltesnlt bir kudret ve nOfuzu 
olduğunu dllşilnmek, hesaba knlmak 
gerektir. 

111111111111111e1111ut11111111111ıı 111111111111 

Türk - lngiliz 
anlaşması 

Balkan paktmdan doğan 
taAhhUtlerimize engel 

teşkil etmiyor 
Londra, 22 (A.A.) .. - Röyter 

bildiriyor: 
Başvekil Çemberlayn, Avam 

kamarasında sorulan bir sual 
ce\'aben aşağıdaki beyanatta 
bulunmu5tur: 

"- Türkiyenin Balkan pak· 
tından doğan teahhütleri, Tür 
kiye için birinci derece ehemmi· 
yettedir. Benim bildi{.riıne gö
re, İngiliz· Türk deklD.rasyonu, 

Türk hükfunetinin Balkan ~ 
tI ile alakadar taahhütlerinin 
ifasına engel t~il edecek su. 
rette tefsir olunamaz.,, ............................. ,, ............... .. 

Açıklarda boş 
bir sandal 

bulundu 

Dalknn antantı tnm fnsan1 bakım · 
dıın ve sulh ide:ılile kurulmuş bir 
bloktur. Tlirk • lngiliz :ınlaşmasınııı 
lalbikalı Halkanlnra dn ş:ımildfr. Ak· 
deniz murnzencslnln kilit tnşlarııı· 
dan en birincisi Balkanlardır. Kısa· 
en SO;) fiyelinı: Türkiye bir A nupa 
ve Bnlknn devletidir. Zaman bunu 
gösterecektir. 

Yenisabah. 

ff X BE R - '.Alişam Po;mn 23 Mı YJS - 1939 

Hilscyin Cahil Yalçın bugünkü yn· 
zısını Yalova kaplıcalarına hasret· 
miştir. Bunda, Yalovanın meşrutiycl 
!enberi gcçirdi~i snfhalnrı :ınlııtarnk 
~nhsi teşebbüslerin kıl, scrınnyelerin 

toplu bir h:ılde bulunmndı~ı bizim 
gibi memleketlerde, bir fnkılOp hil· 
kOmelinin bu menua el koyması. 

nın hala olacağını, imarına ve ihya· 
sına çalışılan Yalovanın Sıhhat ve· 
kl\lcline raptedilerck miisl:ıkil bir 
müdfirlük halinde idaresi düşfincele· 
rinin en iyi bir yol olduğunu fakat 
her ıeşkfldtın az çok bir şalıst iş bu. 
lunduğunu söyledikten sonra karak· 
terinden, ciddiyet Ye vilkufundon 
emin oldukları doktor Nlhnt Reşndın 
bu işi hnkkilc yapalıilcccılinc \'e mu 
vaffak olaca~ına kani bulunduğunu 
söyIUyor ve HJl,•e ediyor: 

Belediye makine sanayi şubesinin eski r.;ı"idürü Ntmetin vazifeyi sui· 
istimalden muhakemesine dün ba§lımmış, eski vali ve belediye uisi 

şahit olarak dinlenmiştir. Tafsilatı diğtr _çiilım1artmızda bu1acaks111•'; 

Resimlerimiz muhakemenin diinkü celsesindcn iki vaziyeti tcsbit edi>'" 

Uzun milddet Avrupada, kaplıca· 
larda çalışmış, tcşkilfıtları ynkından 

görmilş mfilehassıs bir doktor ve 
clddl bir idareci olan Nihat Reşat 
vazıreslnln icab etliAi saUıhlyeli ve 
işin lilzum g!Sstcrdlğl mail rnenb:ılo. 
rı bulursa şüphe yok ki YalovayJ 
ş:ırkın en modern, en faydalı ve en 
~bet gören bir su merkezi haline 
sokabilir. 

Vakıt -A ıın lJs, Jtal)nn \'e Alman nskcrl 
itlifnkı imzalnnıncayn kadnr gecirdl· 
~i safhaları ve hcderieri anlattıktnn 
sonra bu lttltaktn dikkate çarpan 
bir noktayı iş:ıret etmektedir. Du 
nokta ittifakla Alman ve ltalyon hu· 
dudunun ıneHuubahs edilişidir ki 
muharrir bunun ve ruuahcdenln te· 
ca\ fiı.t olduğu hakkındaki dllşfince. 
cclerinl ıu cilmlelcrle ifade etmek· 
tcdlr: 

"Alman • İtalyan nskert illifal:ı 
nkledillrken hu hudut meselesinin 
tekrar bahs menuu olması Hitledn 
leınlnnlınn rağmen hflll\ ltnly:ıqln· 
rın Triycstede hissettikleri bir en· 
dişeyl tekrar ifade etmekte olur. 

l\lunhedcnln esası ilçilncü madde. 
de görnlüyor. Bu mndde iki taraftan 
birl bir ihliUıfa yani harbe sfirfık· 
lendlAi takdirde diğerinin hütnn de· 
niz, lıaYa ve kara kuvvetleri ile yar· 
dım edeceğini bildiriyor. Ajansın 
tebliğ ettiği madde :ıslı He tet:ıbu]; 
ediyorsa bu muahedenin yalnız le· 
dnfill de~il, ııyni znmnndn tecavfi. 
zt bir ittifak olduRunn hükmetmek 
ll'ız.ımdır Bu takdire göre munhedt .. 
nln bnşl~ngıcında sulhun id:ımesi
ne t~lışmak söıü sadece hııkik:ıti ör· 
ten bir perdedir. 

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

Hah.er.: 
Süt fabrikası 

nerede kurulacak 1 
lstanbulun süt derdini hallet· 

mcğc çalışan mütehassıs heyet 
sütçüler cemiyeti idare heyeti a. 
zalanru lda dinlemiştir. Heyet süt 
işiyle uğraıan 'kimselerin listesini 
yapmaktadır. Bu iş etrafındaki 

kat'i rapor önümüzdeki hafta için 
de tamamlanmış ve alakadarlara 
verilmiş olacaktır. 

Şimdiye kadar yapılan tetkik· 
lere göre istanbulda süt istihsal 
edenlerin elinde 5000 inek vardır. 
Bunlardan günl:ie 35 bin litre süt 
alınmaktadır. Bu miktar şehir 

için az görülmektedir. İş fenni şek 
le sokulursa istihsalin arttmlaca. 
ğı tahmin edilmektedir. 

Diğer taraftan şehirde tevziatı 
kolaylaştırmak i~in üç fabrika ya· 
pılacağı haberleri doğru değildir; 
yalnız bir fabrika inşa edilccetkir. 
Bu fabrikanın devlet ziraat işlet. 
mclcri kurumunun İ§tirakiyle Sa· 
lıpazannlda kurulması dUşUnUl -
rnektedir. 

Asfalt yol inşaatı 

Belediye makine 
şubesi müdürünün 

muhakemesi 
Eski belediye reisi maznunun sur sti .. 
mall~ri olduğunu bilmediğ1ini söyledi 
Bundan bir müddet evvel vazi. belediye hizmetlerinde kullanaca. 

fesini suiistimal ettiği iddia cdi· ğı için benzinini belediyeden al· 
lerek kendisine işten el çektiri. ması o zaman ala'kadarlarca ka. 
len belediye makine ve sanayi §U· bul edilmiştir. Şahit olan Muhid· 
besi mUdüTü Nusret Kolin dün din tlstündağın bu hususta bizi 
nsliye birinci ceza mahkemesinde tenvir etmelerini isterim.,, 
sorguya ~ekilmiştir. Bu vaziyet karşısında Muhrd. 

İddianameye göre, Nusret, be. din Üstündağ şu cevabı vermiş • 
lecliyc namma ısmarlanmış olan tir: 
çöp kamyonlarını, müteahhid mu "- Nusret Kolin makine sanayi 
kavclede yazılı müci:lette getirme· şubesi müdilrü idi. Bir zaman be. 
diği halde teslim almış ve diğerı le.diye temizlik müdürlüğü inhital 
bazı yolsuzlukları olmu§tur. etti, bu işe de vekalet ettiği aıra· 

Fasılasız olarak dört saat sUren da birkaç ay iki işine yetişebilme. 
dünkü celsede eski belediye reisi si için benzin tahsisatı vereceği
Muhiddin t.tstünl:iağda ıahit ola.. mizi vaad ettik. Esasen bu gibi va 
rak dinlcnmİ§tir. ziyctlcrdc zaruri masraflar tahsi • 

Muhiddin t.tstilrulağ suçlunun satı var1dır.,, 

bu ıekildc vazifesini suiistimal et- Bundan sonra gene şahit olarak 
Belediye uzun tetkiklerden sonra tiğini bilmediğini söylemi§, bunun itfaiye müdürü İhsanın dinlenil· 

şehrin birinci derecedeki ana cad. üzerine müddeiumumi İhsan Yar. mcsine geçildi. İhsan ''suçlu ile a. 
delerinin tamamen asfalta tahYiline suvat, suçlunun " ben teslim alm· ramızda husumet ve dava vardır.,. 
Ye buradan çıkacak parkelerle ikin· ması hususunda Muhiı:ldin t.tatUn.. dedi. 
ci derecedeki yollan parkeye çevir. dağdan §İfahi emir aldım.,. §eklin- Bu zapta geçirildikten sonra 
meğe, şehirde hiçbir kaldırımsız yol deki ifadesini hatırlatmı§ ve Mu. İhsan, Nusret ile aralarındaki hu· 
bırakmamağa karar vermiştir. hiddin Ustilndağın buna ne diye· sumetc ait ma!Umatı vererek itfa. 
Yapılan hesaplara göre, bir met· ceğini sormuştur. iye motörlerinin tamir edilip edil. 

remurabbaı parke 5.6 liraya mal Eski belediye reisi ldemiıtir ki: memesi yüzünden münakaşa et. 
olmaktadır. Halbuki asfalt yolların "- Böyle bir şeyi hatırlamıyo. tiklerini söyledi. 

t Fi 
"b f beher metre murabbaı yolun muhte rum. Bununla beraber kanun bil· Bu sırada Belediye avukatı Ra-

0 ry aya r a g e lif tip asfalt ile yapılışına göre 3 tiln milbayaat Ve tcf errliatlarının mi Başaranın mahkemeye verdiği 

1. d 5 5 ı· k d kmakt hallini daimi encümene bırakmılL' bir istida okundu. Bunda bu hadi.. 
B l d" . 1 ... 1 d b l ıra an , ıraya a ar çı a· T' 

e e ıyenın P aJ .ar a • u yı dır. Aynca asfalta çevrilen yol eğer tır. Bu işin dosyada muameleli 
daha ucuz bır tanfe parke ise buradan çıkacak taşlar evrakı bulunsa gerektir. Çünkil 
yapması isteniyor ile başka bir yolu vapmak 0 yol i. daimi encilmen karar vermedikçe 

Deniz banyosu mevsimi henüz çin ayn bir. kazanÇ teşkil 'etmekte- hiç bir memur teslim ve tesellüm 
gelmediği halde bugünlerldc deni. dir. yapamaz.,, 
ze girenler çoğalmıştır. Fen heyetince yapılan tetkikler Bundan sonra maznun avukatı 

Bilhassa belediye Florya plajla· lstanbuldaki kaldırımsız bulunan söz almış ve şunları söylemiştir: 
nnın kiralanması işini daha neti- S,720.000 metremurabbaı yolu par "- Müekkilimin otomobili için 

ı di d. · · • Hızım olan benzin ücretini haki· cc en rmc ıği ıçın §ımdilik be. keye çevirebilmek için 43,600.000 
dava olara'k açık bulundurulan bu liraya ihtiyaç bulunduğunu, fakat kate muhalif beyanname ile bele. 
neyerden birçok kadın ve er- bütün İstanbul yollarım asfalta çe· diye veznesinden çektiği söyleni
keğin her gün istifa~eyc koıtuk - \irebilmek iiçn 43.000.000 liranın yor. Halbuki kendisi belediyenin 
lan görillmcktedir. Ancak bedava kafi geleceğini göstermiştir. iki yerirılde bulunan işlerine yetiş.. 
plaj bir haftadan fazla devam et· Asfalt yolun kaldımna nazaran mek için otomobilini kendi para· 
miycccktir. tamiri daha pahalıya mal olmakla siyle satın almıı, fakat tabiatiyle 

selerden zarar görenin belediye ol 
duğu ve bu yüzden belediyenin 
de müdahil sıfatiyle davaya ka. 
bul edilmesi isteniyor. 

Bu talebe karşı taraf itiraz etti. 
Fakat mahkeme belediye vekilinin 
de duruşmada hazır bulunabile
ceğini kararlaştırdı. 

Daha sonra mUlettiş Kazım 

ve !amil §ahid olarak dinleriJi. 
ler, müddeiumumilikçe bir çok 
noktaların aydınlanması için tah. 
kikatın genişletilmesi istendiğin • 
den muhakeme 29 mayıs saat 14 e 
kaldı. 

Trenin ucuzluğu tesiriyle, Flor. beraber kaldırımdan daha çok uzun 
ya şehrin en gilzcl yaz eğlence - müddet düzgünlük ve temizliğini 
lcrl tertibine ve kesif halk kütle· m hafaza etmesi bu ciheti telafi et.. 
rini toplamağa müsait bir vaziyet- ukted"r • me t. 

Bir namus düşmanı 
tcdır. BT" bu bah.,mlardan belediye 

Senelik bUtçesi 20 milyon lirayı t taubunl seh • • rjn asfalt volu ter-
b
• • . • s n u :. rı ı:. • 

geçen ır şchırde, bcledıycnın .h tmekted' · 
plaj tarifelerini biraz daha ucuz. cı c ır • 
tatması ve her smıf halkm menfa· -o-

1 sta n bu I Ticaret odası 
4 mümessil seçti 

Karısrna taarruz ettiği adam tarafmdan 

ağır surette yaralandı 
Kasımpaşada bir adam, karısı

na taarruz eden birini bıçakla ağır 
surette yaralamıştır. 

üzerine atılarak taarruz etmiştir. 

İş .dairesi, İstanbul Ticaret ve Seyyar satıcılık yapan Cev.dct 

Ayni akşam tesaldilfen Cevdet 
Yalovadaki işlerini bitirmiş ve ge. 
ri dönerek tenha bir sokakta olan 

Büyük sulama 
tesisatı 

Beş mıntakada Haziranda 
işe başlanacak . 

Nafıa Vekaleti, köylille~ 
raklık tehlikelerinden ku 

1 hedef tutan bUyUk sulama. proje t- t 

rinln tatbikı yolunda bU~-Uk hııZtı' ' 
lıklara devam ediyor. • 

Bu cümleden olarak garbi .ı\.tl~ 
doludn yeniden beş mmtakanD1 ~· 
lamn işleri mUtcıüıhide verllnlelı 
zere mUnnkasaya konulmu~tur· ,,P 

Bunlara satfedllecek para Ud 
)ı{ JI • 

yon liradan fazladır. BUyllk e ,J' 
dcrcs tabilcrinden ÇUrUksunuJl ,O' 
zmı inşaatı ve Sarayköy ovalf • 
lnma tesisatı yapılacak işler ,ıt 
smdadrr. Keşif bedeli 446,579 ıtıt' 
dır. . -~ 

Horsullu • Nazilli sulama ~ 
yapılncnk, Pirllbcy kanalma SU.~ 
lesi için BUyük Menderes usetıJ'"", 

Feslekdc esnslı in§aat vücuda ıtiJ 
rlleeetldr. Bedeli 431,787 Ura ~ ' 
dardır. ;I 

Karadere sulaması için aeie',J 
lira, Kocaçay ve MUrUvetler d lJ' 
sulama teslsatma 433,639 lira. > .,.r 
la nazmı tesisatına 376,027 llr8 
fcdllmesi ihtimali va.rdlr. 

Bunlarm inşaatına hazlrand& lı" 
lanabilmesl için çal~ılmakta~ 

r-

8 ÖOEKLER Od ;r1b ~ 
scklı; bin frank değeri' 

de hububatı mahvederler. 

* 
B tR camı kırdığmız ~ 

bu kmlma ylnnl d!Jrt ,.. 
lometre l!lüratlc genfıter. 

• 
1 TALYADA topraktao ~ 

nar eden buhar 19 
edllcbUen on Uç beygirlik bir 
ret temin eder. 

* 
1 NGİLTERE bir 

yetmı, altı bin fnnl' ~ 
ğertnı:le kimyevi mU.stahzar.,.,. 

.sal eder. 

* ~. 1 NGİLTERE askeri kttd 
yat ve taharrlyat ıçtıı 

s:ıti olarak bin yedi yUz elli f 1 
s:u1cdcr. 

;tine ve sıhhi ihtiya~fanna uygun 
bir ş~kildt.. tesbit etmesini bekle. 
mck yerinde bir istektir. Pllijlar 
şimdiye kadar olduğu gibi bir 
lüks ihtiyacından kurtanlmalidır. Sanayi Odasını, iş kanununun §Ü- karısı Hayriye ile beraber Kasım 

mulü dahilinde görerek oda naınr- paşada oturmakta, fakat kendisi 
na mümessil seçilmesi için tebli- öteberi almak için sık sık Yalova
gatta bulunmuştur. ya gidip gelmektedir. ce,-l:lctin 

evine yaklaşmıştır. Bu sırada ka- ne kaldınlmıf, Cevdet 

Bir tayyare kazası 

rısınm feryatlarını !duyan Cevdet, teslim edilmiştir. f. 
hemen eve koşarak, Kazımı kan· Birinci ıulh eczada ıorgur' I ~ 

Penclikteki Pavli adası açıkla· 
tında içinde hiç kimse olmay:ın 
bir sandal bulunmuştur. Yeni 0 • Amerikan ordusunun sislen l'o· 

lunu şaşırıın bir tayyaresi .Mont H:ı. 
l~n sandalın numarası yokt~r. 1- millon tepesindeki Lick rasathanesi· 

Bunun Uzcrine, Oda memurla • evde bulunmadığı sıralarda da 
rının haklarını kanun hilkümlcri. Kium adında biri karm Hayriye
nc uygun olarak korumak için ye sataşmağa başlamıştır. , 

sına taarruz eder vaziyette gör - kilen Cevdet Kizımm evvel_~.ı-41 
müştür. karısına ıata§tığmı ve bu yiJ'/. 

Cevdet bunun üzerine eline ge. mahkemeye müracaat ettiğüti el 
çirdiği bıçakla müteamzm Uzeri. lemlt •e son hadiseyi de yu~ 
ne atılmış ve bir çok yerlerinden ki gibi anlatmııtır. ~ 

ağır surette yaralamı§tır. Hastahanede bulunan KIJ' 

pııde - 4M ~ bulundugunu nln orşlv dairesine çarpmış, fcinde· 
gasteren emareler vardır. Sandal kl pllolla dfıter iki kişi ölmilştilr. 
yolcule.rmın ne olduğu hakkında Arşiv dairesinin bir kısmı harnp ol· 
tahkikat yapılmaktadır. muştur. 

dört mümessil •eçilmigtir. Geçen gün Cevdctin Yalovada 
Bu intihapta, ya§, kıdem ve tah olduğunu bilen Kızım evine git. 

l!lil lderC(:esi esas tutulmuıtur;'! mi§ ve kapıyı açan Hayriyeni.-ı Yaralı Beyoğlu hastahanesi· haY.atı khlikedcdlr, 
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-
"Türkiye, buyuk devleUerle müsavi bir 
seviyede olduğunu göstermiş ve onlarla 
musavi şartlar içinde konuşmuştnr, ki 
bunu büyük askeri meziyetlerine borçludur,, 

Almanya Bohemya ile Morav· Romanya, Yugoslavyaya naza-

1 

1 
1 

1 

Sama jeste Jorjun nutku 
Yazan : M. DALKILIÇ 

1 NG1LTER.t; Kralı Sa Majeste Jorj, A\nıpa harp ııahnelerln· 
de ölen Kanadalılar iı;in dikilen büyiik ibltlenln kiişad res

minde bir nutuk bilyleılil<'r \'e ezeümle elediler ki: 

"Sulh ve hürriyet, biriblrinden ayrılmaz keyfiyeUerdir. Bun
lardan, herhangi birisi, ötekisi yanında olmadıksa, uzun müddet 
devam edemez.,, 

)illi\ er siyasetinin Tiirk - İngiliz anlaı;ma...,ının taarruzi bir 
hedefe mütc\eccih bulunıluğu etr.ırında ihdasa çalıı;tığı atmosferin 
yerlere seıilm~i lçln Sa Majestenin bu sözü kifi değil midir? 

yayı ilhak ve Italya Arnavutluğu ran çok daha iyi bir vaziyettedir. ammaları içinde, bütiin beşeriyetin harp ~c:ımetlni görüp muztarip 
i~gal ederek muhakkak surette sev· Almanya ile müşterek hududu yok. olduğunu sezinre, dürı)ıı sulhünün Istlknm üzerinde bütürı kudret 

Büyük Britanya, son tlUnya siyasi hidlsclcrinln esrarı \C mu. 

kuyceyşi vaziyetlerini sağlamlaştır- tur. So\'yet Rusya kudretli komşu· ve kunetlerilc ortaya çıkan bü) ük bir Avrupa devletidir. 
h - Sadri Ertem' e _ dılar. Fakat bu hareketlerle kendi- sudur. Bu komşu ondan arazi iste· Sulh için hürriyetin , e yani emniyetin şart olduğundan ~a.flet 
~ OMANDA aranılacak başlı- !erine inananların emniyetini kay· miyecek, daha doğrusu ancak açık edilemez. Siyaset lıiuliselerindc hfümüniyct safdillik olur. De' Ietle-
~Unu ca Vasıf, okuyanlara insan bettil.er. Çü.n~ü. onlar, "Hür millet ça kendi_ ~le~·hine ~eçtiği vakit on· rin hiirrlyetıeri de rerıllerin hürriyeti ~ibldlr. Bir başkasının Jıürrl-
lerj!J.i anlatması, insanlara biribir· kendi kendını ıdare eder,, Yeyahut dan arazı ıstıyecektır. yetine tcca\'üz <•tmcmekle mııka:\'yet bulunan bu hürriyet. de,ıet-
bir Si :akın kılmasıdır. Bu söze hiç "mevaddı iptidaiyeye sahip olmak Romanya, dahili bir sükun ve bir ler arasında. ceza kanunuı;ihl bir müeyy<·de-ylc tesbit olunamaz. 
tlıan }asr mana katmıyorum: Ro· lazımdır,, falan gibi sözlerle hakh lik içindedir. 1\Iemleketin tabii ser. ne, Jetler bunu ancak anlaşmalarla, muahedclerlc, ku' yet ,.e kucl- l 
~ nı \'azifesi milletleri barıştır. gibi görünüyorlardı. vetlerinden istifade ederek sulh i- lretini k:n~~inde~ alan müe~yedel.erle emniyet altında bulıındurabillr. 
bir ~·~ın~flan barıştırmak, yahut J:Ialbuki şimdi mihverin sozu: çinde yaşamak istiyor. Alman - Ro- Buyuk Brıtanyanm, Sa ~laJcst<) Jorjun sö1lediği gibi milletle. 
setın, bir sınıfın methini edip "~ız~en . ~rensiplerinize is~inaden manya, Fransa • ~{omanya iktisadi rin hürriyetini temin etmeden de\ amlı bir sulh kurmağa imkan ol-
0, 'ad asına kalkışmak değildir. humyet ıstıyoruz. Fakat bız prcn· anlaşmalarım takıp eden lngilterc I ı ma<tığııııı karı:ı kemli sllah ve kuclreti ~anında anlaşmalarla dıı daha 
~.fa} ece insanr, bir muhit içinde· siplerirnizi tatbik ederek sizin hür· Romanya iktisadi anlaşması onun sarsılmaz mü.-yyedeler tesisinde lı:ıklı oldui,'U inkar -cdllcbllir mi! 
t5steri ~ §~rtlar içindeki insanları riyetinizc .~alik olaca~ız.,,dır. iktisadi vaziyetinin düzelmesine çok lliirriyet olmayınca sulh olur mn ! Eınni~·et n mücyyede bu-
~ buı r • hır insana, belki kendisin- Bunun ı~m bu tehlıke karşısında yarıyacaktır. lunmadıkça da hürriyet mt'\'Zııhalıs olabilir mi? 
tasgeli Unnur.an, fakat benzerlerinde ~i1Ietler işg~l ~ttikle~i. coğra~i me~:- ~Evet bu bir :~(ah politikasıdrr. Beri tarafta "Baltık d<>niıiıulcn llincJ Okyanusuna kadar uza-
% h nen bırtakım hisleri, halleri ıile Te kendı hıs kabılıyetlerıne go· I•akat bu polıtıka, Homanyamı nan l50 milyonluk mütlıi_ş bir lıı~an kiillf'si t-ıjlemez,, diye konu ahi-
~ :ıletıerini, ihtirasları duyur~ re ayn, ayrı aksüHimeller göster- diplomasi sahasında birinci sını f len rnih,e-r siyaseti, diğer tarafta ela birkaç ~i.i7. milyonluk muu:. 
? ş, afif,llışır. H.omanda dava, gö. mektedirler. Yugoslavya hudutları· bir rol oynamasına manidir. zam bir insan kütlesinin aynı 1arzıla konuşmak hürriyetinden slnlr-

<l\.lr ehd' ed · 1 lcnmemcmlldlr. 8ad . Yok, insan vardır. nı t ıt en iki tehlikeyi gider. Türkıyeye gelince... ngiliz · : 
' 11 Ert mek ı'ı;ı·n ;:..-, dı'ktat·· 1 a J k Tu"rk anla<:mas k 1 ki d Sulh isteyt>n n bunun Mlkrarsıılığmdan bir suikast ve gi7.ll : ~eııi 1., em, Fikir ı;e Sanat adlı .... or e n a~ma • ve .. ı arşı r ı yar ırr: • 
'Uıa.t .ı\.Jt::~ının bir kısmında, bana dostluk yapmak tarafına gidiyor, anla~ma<:ıdrr. Yani bu diplomas; hedef bcklemlycn, bir başka devletin de hürriyetine el uzatmağı ak-! 
~llda~ttıgı ''lnsanı ararken,, parça- İtalya ve Almanyaya yaklaşıyor. ile Türkiye büyük devletlerle müsa· ı lından geçirmemek me' kilnıledlr. i 
~-~f,..; ''Eclebi'-·atta 1·nsanı h"JA Yalnız prens Pol Hırvat meselesini vi bir seviyede olduğunu göstermi~ 1 ı,te Sa Majeste BUyük Brltanya Kralı bulunmak itibarile büylik j 
~ ~- .; c::ı c::ı ı 1 İngiliz milletinin bu da,·asmı ifade r.1tl. ~ı~.~~·•edik,, diyor ve bunun se· tahakkuk ettirmekte biraz fazla ge· ve onlarla müsavi şartlar içinde ko· 
k ı..ııı 11.... • Büyük Türkiye Cumhuriyeti de bu dansını, büyük İngiliz mil-
~ 

1 
-un zaman havatmııza ha· cikiyor. Çünkü Yugoslavya dahilin nuşmuştur. Türkiye bunu büyük 

ıl.. o an ,/ tefi ile elblrllği yapmak ımrctile dünyaya ilan etmiş bulundu. 
"il irarn saıni bir felsefe cereyanın. de birlik teessüs etmedikçe, mih\'e· askeri meziyetlerine borçludur. Tür 

1 

İşklllenttek ne var? 
t0r. ı-,,,_ ak,, l~ım!Teldigı~·ni 50-,.·ıu··. rin bir ülti .. matomu karşısında mu· kiyeden .. geçm_ iş olan gene.ra_ı . Vey. 
ı,,_ • ~«11. ··-o " Eğer mlhvcrcller de aynı b<:>ı:cri heclef üzerinılc i eler ne <luru· 
~ d at doğrusu insanı Avrupa· kavemet gosteremez. Bu memleke. gand Turkıyeden gayet ıyı ıntıba- yorlar!. Bu hederi lllen tahakkuk (lUlrip diinyanm mlnnettnt kaza-
Oıı·ar a hayli geç keşfetmişlerdir. tin bugün hariçten gelecek bir taz· !arla ayrılmıştır. Türk devlet adam· 

1 
nan blzo dönsünler! 

cı' da Uzun zaman insanı insan yike 1914 dün küçük Sırbı tam ka· lannın soğuk kanlılığına ve ordusu· -----------·-·---··------

1 
1 

Belediyen· 
kadro 

. 
yenı 

80 memur açıkta ka 
Belediyenin kat'i şeklin 

yeni kadrosu ile merkezide 
memur şubelere nakledilm 
Bunlardan başka 16 sı lktı 
düdüğünden ve diğer kıs 

muhasebeden olmak üzere ~ 
mur açıkta kalmaktadır. 

dan otuzu tekaü:i edilece 
Diğerleri iki ay tam maaş, b 
sonra muayyen bir müdde 
maaşı alacaklar, bu sırada 
çıkarsa tayin edileceklerdi 

Açıkta kalacaklara ayın 
da tebliğat yapılacaktır. 
den belediye şubelerine gö 
!enlerin yerlerine ldün m 

verilmiştir. Bu günde ken 
tebliğ edilecektir. 

--0-

Vali Ankaraya gi 
Vali ve belediye reisi Lut 

dar, belediye muhasebecisi 
tar ile birlikte dün akşam A 
ya gitmiştir. 

LUtfi Kır.dar, Ankarada 
vay, elektrik ve tünelin bel 
ye devri ile beş milyon lira 
tikraz işi ve 1stanbulun i 
ait bazı hususlar üzerinde 
darlarla temaslar yapacaktı 
ni sene bütçesi de bu sey 
vck5let tarafınl:ian tasdik e 
olacaktır. 

--0--

ÜtOmObİI kaza 
kurbanı 

Evvelki gün Arnavutkö 
şoför Muhlisin idaresindeki 
mobilin altında kalarak Şiş 
cuk hastanesine kaldınldığ 
velce yazdığımız Eftim ha 
nede ölmüştür. 

tııı, b' değil, bir ihtirasın bir miza· dar mukavemet edemiyeceği doğru nun kıymet ve kudretine hayran ==================================================== 
~~r huyun mevzuu,' sahnesi, mudur? olm~ştu~. :ü:k - İngiliz ~n.laş~asr ve Yunanistan müşterek bir hu·ıaçmak hak,kınr vermektedir. Yani ıstiyoruz.,, demiştir. 
Oıııar. ?laraıc tasvir etmişlerdir. Evet! .. Maalesef doğrudur .. Sırp henuz nıhaı bır anlaşma gıbı muta- duttan vazgeçemezler. Yani bu su. Tlirk · 1ngiliz anlaşması akdediL Haddızatmda, işin bu tar 
I~ to~~ın de Ahmet, Paul, Char. askeri Avrupamn en iyi askerlerin-! lea _edilemez. Fakat ~imdi~en I~a.:a· retle Bulgaristan meselesi henüz diğindenberi lngiliz gemilerinin Ka ndır. Türkiye, lngiltere ile 
~ tUr: :lşık, hasis, hain, kahra· den biridir. Fakat Sırp ordusu bu. demzde ve Balkanlarda bır hadıse olgun bir mesele değildir. radenize geçmeğe haklan vardır. miş olduğu anlaşma ile sulh 
ShaJ; ana, kardes vardır. Hatt:i gün modern silahlara malik olma- ı;ıklığı vakit karşılıklı yardım gös- Türkiyenin, Romanyaya Doliri- f ngiltere gibi deniz kudreti bürük sine iltihak etmiş bulunuyor. 
· esllcare'de ferdler değil, ancak dığr için zamanımızın büyük mo- terilmesi ve beraber hareket edil. cayı terketmesi için ısrar etmesi de bir devlet için bu çok mühim bir dan başka tahkimat ve kara 
ilir 1" timsaller vardır denile- dem ordularile boy ölçüşemez. mesi takarrür etmiştir. Bu suretle Türkiyenin kendi kU\·vetini ve kud kazançtır. Fakat Türkiyenin Ingil· mesi bakımından Türkiyenin 
i.oı:~!~r, yani bir ihtirasın sah- bu iki devlet, devletler teşrikimesai· retini sitimal etmekte gösterdiği terenin lehinde olan böyle bir an· taç olabileceği ~yleri temin 
in~:.~ değil, sadece insan ola. si zincirine en kuvvetli bir halkayı maharetin bir işaretidir .. Bu kimse !aşmayı imzalamadan evvel Sovyet yapılacak yardım husus~ 

1'Uiı ""ll ancak on sekizinci asrın Romanlarından hükümleri kaldmn, daha ilave etmiş bulunuyorlar. için bir sır değildir ki eğer Bulgar- Husya ile bu hususta mutabık kal. Fransa, lngiltereye nazaran 
· ·~u rornancılan ile edebiyata roman gene kalır. Fakat romanı ltalvanm Rados ve on iki adada- lar Türklerle bir ihtilafa girişmek· mış oldu~runa muhakkak nazarile müsait vaziyettedir. 
; ~er: !?,:11 Jones bir remz değli kaldmrsanız hiçbir şey kalmaz. Kö ki aldığı mevzilere rağmen Fransa- ten çekinm~eler ilk fırsatta Roman bakabiliriz. Bu da istikbalde In- Sulh cephesinin mihvere 
an,.1_Y.ılıgin, ne kötülüğün, ne tü, zayıf romancı, romanı hükümle· ve lngilterenin burada faikiyeti mu yalılardan istediklerini almağa fiL giliz • Sovyet anlaşmasının nasıl bir münakafa kabul etmez faik 

·di~:'<lillığın, ne sadakatin tim· ri için ancak bir vesile olan, roma· hakkaktrr. len teşebbüste zerrece tereddüt gös· neticeye bağlanacağına şimdiden iyi temin için bir Türk • F 
, o, 1'om Jones adında bir nr. kaldm.ldıktan son:a .da hüküm· Diğer taraftan da Arnavutluğu i~ termezler. bir işarettir. Rus - lngiliz anlaşmasının . 

der, hayatmda iyilik de, kötü· len kalabılen muharrırdır. Dumas gal etmi~ olmasına rağmen ::\1usolini Türkiye ile İngiltere arasındaki Mö!\yö Nevi! Çemberlayn'nın dilmesi clzemdir."Financial 
~ ~oğru da, yanh_ş da vardır. Fils gibi. La Dame aux Camclias, Balkan~ antantını bozamamı~tır. niai anlaşmaya gelince bu da ancak nihai anla~mayr imzalamadan ev· gazetesi son zamanlarda, 
an ~ınci asır Jngiliz romancıla. düşmü~ bir kadında da birtakım a. Türkive Bulgaristanın da bu antan !ngiliz S<wyet anla~asındaıı sonra ve! görüşiilecek daha bir çok nok. yanın sadece birkaç iptidai 

dt, .. :ce insanı ancak Montaig· sil hisler bulunabileceğini göster- ta gir.mesi için Romanya Dobrica- imzalanacaktır. Çünkü ortada doğ· talar olduğunu söylerken ne demek ye malik olmasının uzun s 
CtJneıc a~kalan insana bir şeyler mck ister. Am1and Duval'i. I\Iar- sının Bulgari ·tana terkedilmesine rudan doğruya Moskovayı alaka- istediği pek aşikardır. bir harbi kazanmasına arni! 

. OııQa' onu ıslah etmek ister; guerite Gautier'yi kaldırın, 0 hük taraftardır. Esasen lngilterc de ay· dar eden b[r boğazlar meselesi var. lngiliz - Türk anlaşmasını müte- leceğini hatırlatmıştı. Alman 
~'den bahsederim,, diyen Mon mü bir satırla yazın, gene doğru. ni fikirdedir. Türkiyede, İngiltere· dır. akip bir Fransız • Türk anlaşmac::ı· bu maddeleri Rusya ve Ro 

.)jst'te b\'e belki daha birkaç es- dur. de bu ı;ekilde Bulgari-stanın Balkan !\Iontrö rnukavelenamesi, Kara· nın henüz ilan edilmemiş olması dan başka bir yerden temi 
l!a' Ulunabilir. Deni!!bilir La . Rochefoucauld: "Umu~ su- antant;na muhakkak kazanılacağı. c!eniz devletleri ile Karadenizle ala- hakikaten şayanı teessüftür. Bu· mez. Bu da So\•yet Rusyanı 
· lltn: "Hu''k" · · rette ınsandan bahsetmek, bılhassa m zannedh.·orlar. Fakat maale ef kaı::ı olmıyan devletler araı::İnda bir nun tesiri rok daha ku\"·etli olur- ceplıeı;inde yer almasının tc an..... um vermeyınız,, . . k 1 d :r . ' 

rlltj -"-<Ut o essayist'ler ve on se· bır ınsam anlatmakta.n ~ay ır,. Bulgaristan yalnız Dobrica ile ikti- Iari< kaydetmektedir. Bu fark Sov· du. Son dakikaya kadar böyle bir zaruri kılmaktadır. 
~~ 1 asır roma 1 t f d der. Romandan evvelkı edebıyatta • fa edeceğe benzemiyor. A;•rıca Yu· yet Hu~yanm lehindedir. Çünkü hir şeyin mümkün olacağına inanıldı. Bugün gerek lngilizler ve 
ıı~ '1 ll}~lır Ro ncı arı a.~ ın an inkar cdilemh·ecek büliin güzellik d · · ı ı k d T" k' B .... ı sc Ruslar bu müzakerelerin :"tll, hijj . mancr 0 soze uya. .... . nani::,tandan da Ege enızıne ma 1· rnrp vu ·uun a ur ·ıye ogaz arı Fakat Türkiye Sancağın bir müd· 
dür tUın ve ed · "d" k"· !erine ragmen - hu kolaylık vardır. rer istiyor. Eğer hir koridorla ikti. Karadeniz devleti olmıran blitün det sonra kendisine terki hususuna intaç edilmesi lazımgeldiğine di . rm en, ı; ı ır o . . ,· _ :r 
• !'.ebe }e ayırmadan, hatta tahli- Modern ~debıyat, ferdlerı tas' 1.r. e fa etmiyecek olursa hu mahreç an· dedetlere kapamak hakkına ma. taraflar değildir. Diğer taraftan bulunuyorlar. Polonyalılar P 

in b &ö termeğc çalı~adan den ~e.bıyat,_ rom~, .. bunun ıçı~, cak Türkiye ile Yunani tanın müş- liktir. Fakat bu anla~manın on do· Fr?.nsa baŞYekili meclis toplantısın. kin - neck mülakatının neti 
lan hareketlerini, duyduklarını hususıyı tas;:ır et.tıgı ıçın daha bu- terek hududunu ortadan silecek bir kuzuncu maddesi Türkiycye karşı- da "aramızda uzun zamandanberi den son derece memnun b 
cıı adillndır. Bu bakımdan ro- yük, daha guzeldır. mahreç olabilir. Halbuki müşterek lıklı yardım paktile bağlı olduğu nıuail:ikta bulunan bir meseleyi en yorlar. Bütün bunlar lngilt 
~ atın babası Montaigne'dir. Nurullah ATAÇ emniyetleri bakımından Türkiye devletlerin gemilerine bu Boğazları dostane bir hava içinde halletmek Rusya arasındaki müzaker 

lh,,_. tam bir anla~ma ile neticel 
t rlA~lQa da f -

00 f'k' k - b ~ill'ı .. "a, goruş, ı ır yo - .. temin edecek kuvvetli irer 
~ b() · Butün büyük romancı· 1 dur. Bugün lngiltereri 
~~}1:c1i~. llk bakışta aksini ikdamda bir yazı ~-c_npk Yani halk şehlr<le kal!la toı.ııuz yer ola- daHandıran nokta Rusya He 
. ~al kabı! olduğunu biliyo- v-y- rak Babıaliyi mi ta\'slye edeceksin! lacak kati bir ittifa}nn Danzi 

l:a St Zac, no toyevski, Dickens, 1 KD.\M gazetesinde "Ne rlyat sergisı (iaıeteılen !iÖylc bir ba.,ını uz.ati\ er, gö· pılacak bir kuvvet hareketini 
lhi aidhaJ bir dava, bir fikir bir hafta daha. aı;ıldır,, başlıklı lılr llostluk için geldiğiniz bu 'iranedt-, dostluk r<'et-k,lnlz ki: edebileceği korkusudur. Bize 

i anılardır. Eserlerinde bir yazı gördük. Her nedense yaıııım tersi cli)n. yüzünden zahmete uğruyor Ye rahatsız o- O mahller ki <lerya iı;redir deryayı bll. sa böyle bir hareket anc<tX 
llht ~nb!ann tasviri, tarihi bu· müı:. luyorsunuz. mezler. ve etrafındakilerin Fransa ye 

~ttt b~ 1 açık veya kapalı bir Doğrusu billle orijinal ı;azetıcclliğe ör- Rlnaenaleyh bir daha te~rlf ~trnemenlrl • • • terenin bö\.•le bir vaziyet karşı. 
l' ır g" h nek olmak İİ7.ero nrşrlyat scrı;lı-inde te,. 
,ır. }.',,,_ oruşün müdafaası da rica ederim. M h J k harekete geçmiyeceklcri zeh 

t t.. ~at b ık bire değer bir nfü;h:ı! eç u amyon 
v-:~d· u romancı} ·tan ayrı A. X. K. ,, edinmeleri halinde mümkün < 

il.dır. liüküm veren, fikir yü. * * * Sen-er Bcıllln llulam lınkkında yazdığı 2 51 Hyılı \'atmanın idaresindeki Fa- lir. iddiamızın delili de meydı 
~r.~ romancıyı ayırmak Server Bediye cevap ' ynzıya göre pulsuı. açık mektup ms.hly.-tln- tih - Harbiye tram\'ayına çarınp ha. dır. Hitler Danzige nisan a~ 
()jirı" stoyevı:;ki Stavrogin'i "" ~·a7.ılan btı fıkra hlz.e~ İkdam idarehane. !!ara uğratan J\anıyon ortadan sır olmu~. girmiş olacaktı. 
ttt~~.lvan Karamazof'u "mah· y İXE İkdamda Sen·er BOOie re,·ap ı;inllen daha. 'iranc ! Meı;lıul ı.anıyon aranıyormuş. Binaenaleyh onların bu ) 

11 to~1 '' için değil, tasvir ettiği mahiyetinde (Suya ~ahuna dokun· *** Ru gibi \'akayiin tekerrürüne mani olmak zehaplarım de~riştinnck l~zır 
lltı bilj ?cı~ır. Zaten kendisi de madan) sü1ununda bir yıızı \ar. lı:in IUlmyon \esalre gibi vesaitin parmak Bunun için de bir tek yol \~ 

1b r, hüküm veııneğe hazır· Sonu ~yle bitiyor: Toz meselesi lzlrrinl teııbit gncktir. Sfüthlanmayı tacil etmek vem: 
~~~n bile şahıslarına alft- "Gilzt>I yazılannızda eski dostum ded1. c EMAU~1TiN SarM'c0ğlu (l\leslre M~h; b;-~oförU hemen bulmak Jaznn. atta Franı:;a - İngiltere • Fol 
'"ri 

1 
I, Onlardan v0ı ÇC'{İr. itnlz adamm kapıt1mtlaft ~ı-rl de dMt \'eh. ycr1r.rlnfa hali) '°· azmında "Topka- dn'. Bir kamyonu ortadan 811' edea adama ittifakının kıymetini ~üpheye C 

~· onları " ·d"ğ: bell'd' ''l to SC\ ı ı,, ı ır. iesilc girdiğiniz matbaa.o;ı, 1 te, o ııek hari- ııı. l:<Umekaııı, l\1cddly<>kiiy dış1anna gidt>n diirt elle !ôanhnak icap eder. recck şekilde neşriyata yer Y€ 
· bet~ll'ıancıdır; hiikiim \'eren, Jmlide n\ cidden t1ıılrifiiel ifadeniz ,·rı:hllc halk, c' \Cla 1.ılr tozla karşılaşmakta,, dl· Adı da kendi de muhakkak Hızır olacak! mek. 

eden adam sonra gelir..: _ bu kadar fakirdlrJ dostum. Anlaşılıyor ki yo.r. J\llm. "fraıısızca Marianne gazetesiPı 
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Mecliste mü·zak erelerine bütçe 
(Baıtarafı 1 incide) ı da tatbik edilmekte olan ıslahat prog- "- Aileyi bir mazeret, şahsi bir 

ramı icabı olarak yapılan bilhassa mazeret için lstanbula gidecek olan 
ta bulunm~ ve ezcümle şöyle de· • rol Ye köprü gibi mühim nafıa hiz- herhangi bir memura tetkik seyaha
miştir; j metlerine, 500 bin lirası bava yol· tine gidiyor diye bir nam verilerek 

ları de\ let işlelmc idaresine tahsis e- harcirah itası şayanı tces~üftür: Kı-

etınif olan mUtekaltlerimizin vaziye_ 
tL Bunlara yardım zarureti vardır. 

Çanakkalede vatanı müdafaa eden bir 
miralay bir binbaşı pejmürdedir, ço. 
cukları perişandır. Bunları yaşatmak 

lt!.zımdır. 

başlandı~ 
muz kanaatine varını$ oluruz. hayisyet ocağı olAll orduya gt 

"Çok doğru sesleri". 

Eski ve yeni tekaütler 
bir meselccllr. d!I tı 

"- Sayın arkadaşlarım. 1 dilmiştir zım evlendirmek için, balayı J(eçir-
Yüksek tetkik ve tasvibinize ar· Varidat bütçesi mek icin 1stanbu1a giden bazı me· 9 - Halkın işlerinin takibi mese_ 

lesi Ba!iivekll.lete bağ"h bir bUro ku • 
rulmalı, bu bUro işleri takip etmeli _ 
dir. 

Rerik lnce, tekaütler ıırasınd:ı "e~ 
ki ve yeni tekaüt" uiye mevcut iki · 
liklen doğan ıshr:ıba lcınos cdrrrl-. 

Bunlar, bu biçareler yanl:t~ıt'· ~ 
budak salınış bir a.ııcnin be.Şl dsııı· 
o.ilen.in kendi gibi asit er oıınu§ )IJ 

dı veya oğlu vaı:dır. Ve bunlar~deP 
ma bir lmç torun de. o boş r 

.ıolunan 1939 malt yılı bütçesi 1938 1939 mali yıll biitçemizin varidat murlara tetkik seyaholi diye ~·evmi· 
~u söı.kri söyledi: koltuğuna ı;ığınmrrıtır.,, dedi. ~~ 

bütçesine nazaran 11 milyon lira kısmını 261 milyon lira olarak tah- ye ve hnrcirah verilmiştir. İsraf bun· 
bir fazla ile bağlanmış bulunmak- min elmiş hulunma.k~:ıyıı. 1938 yı- !ardır" dedi. 
tad lI ld - ·b· · lının 10 aylık tahsilat rakamlarına Berç Türker kürsüde 

ır. er. sen~ ~ ugu . gı 1• v~- istinaden yapmış olduğumuz bu tah- Bundan sonra Bere Türker kl.irsii-
10 - Ahıa.ksızlıkla mücadele ıa. 

zımdır. Bizi tstllA. etmek istiyen baZJ 
milletlerin irsadı ahlak cemiyetle· 
ri vardır. Her memleket buna karşı 
tedbir almıştır. Gençlerimizin ahJAk 
ve seciye illi mühlm bir meseledir. Bu. 
nun lçln memlekette aileyi kalkındır. 
mak lt!.zrmdır. 

"- Hizmeti ayni \'e fakat müka
fatı o:rrı olan hir heycl içtimaiyeniıı 
ruhiyalıncla husule gelecek aksi le
sirıı tın ısttrııbını ıluymamağa imktın 

En son kürsüye gelen Dh'~~- ·, 
hasebat reisi Seyfi 1926 .. tarı ~~ 
saiti nakliye kanunu munase ~ı 
Divanr l\.luhasebat hakkında ~:, dat tahminlerunız eldeki tahsilat minin 1938 yılı \'aridat bütçesine nn- ye geldi. Dolgun bir bütçe gelirdi. 

rakamlarına istinat ettirilmiş, muh- zaran 10.591.000 lira bir fazlalık gös- ğindcn dolayı hükumeti· tebrik etti. 
telif dairelere ayrılan tahsisat da termektedir. nu razlalığın milhiın :\lilll müdafaaya verilen chemmiye. 
buna göre hesap ve tesbit edilmiş bir kısmı kazanç vergisiyle hizmet tin şükranla üzerinde durdu, vergi· 

yoktur. 

erbabından alınan difjer vergilerden !erin cibayct tarzı üzerinde bazı te· 
ve bu suretle umum hürriyet dev· 

lllikt1ınollt'n tasarruf yaparak, va. 
ridat bularak, şu veya bu hlikümleı
dcn tenkis ederek, tekaüt maaşların 
da ikilik doğuran vaziyeti ıslah et· 

. ,,e (.IJ 

lan tenkitlere cevap vı:rnıış fl(!a 
nm ınünk:ıbe usullerı hakkı .. 
zahatta hulunarak demiştir l<~j 

"-Hizmet vesaitinin mah5 old 
duğu me\'kid~ istimal ~lunP el< ı 
madığmı tayın ve takdır etrıl ricJ 
vam muhasebalın vazifesi ~·e' 
dedir. O cihet milyonları Y ~ıll 
netlerine teYdi ettiğimiz ve 

ve gümrük vergileriyle inhisarlar ha- menni1crde bulunan hatip veraset ve 
ri bütçelerinin ana prensipine bağ· sıHHından ileri gelmektedir. Elimiz- intikal vergisi kanunu hükümlerinin 
lı kalınarak huzurunuza, yeni sene de bulunan 11 aylık tahsilat rakam. kolaylaştırılmasını istedi. Para me
içinde hakiki ve samimi manasile lan tahminlerimizin tabakkukunn selesi ve ıakas işlerine temas etti. Bu 
denk bir bütçe getirilmiştir. ümit etmeye müsait buJunmakt:.ıdır. ı,ıe mevzuubahis olnn bir yolsuzlu· 

11 - Hıı..lkm hava tehlikesinden ko 
runmasx ~arelertni tetkik edip tedbir_ 
leı: almmalıdır. 

Gcr~i son zamanda beynelmilel si- ~un tahkikini istedi. C('nevredr.ki 
Yeni sene büq;esinin en bariz VDJI~ ı; 

yası vaziyetin tevlit ettiği tereddüt afyon knrfelinin Türk müstahsilini 
fmı, mill1 müdafaa. hizmetlerinin aza .. 
m1 derece dU§UnUlm.11§ ve karşılanmış 
olm.&81 tC§kil etmektedir. Filhakika, 
bUtı;enin umum.1 yekQ.nunda geçen se. 
neyo nazaran fazlalık 11 milyon 
liradan ibaret olduğu halde mllll mu. 
dafaa grupuna. hUkQmetçe teklif edJ. 
len zam. 11,:S milyon liradır. Görülü. 
yoı- k1 bUtçe fazlası tamamen mllda • 
fa& hiztneUerine tahsis edildikten baş_ 
ka. nıııhtellf daire bUtçelernlden ' yapı_ 
lan bazı ta.sanı.ıfla.r da. buna. ilA.ve e. 
dllm11tır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

ve endişeler 10 uncu ve 11 inci ay- nıüşkiil vaziyete soktuğunu anl:lllı. 
ların gümrük varidatı üzerine malı- Tedbirler alınmasını istedi. 

12 - BaşvekA.let emrlne verilen 
tahslatr mesture şah.st propaganda. 
lara sarfedilmektodir. Bu paranın da. 
ha faydalı yerlere saı:fınm lemini Hl_ 
zımdır • 

süs bir tesir icra etmekten hali kal- Vergilerin ağırlığından şikayet et
rnamış ise de mayıs ayı tahsil:itıoın li. Sanayi planına da leınas ederek 
15 gün içinde geçen seneye nazaran tıılıminJerin ,.e he!>apl:ırın iYı yapıl. 
üç yüz bin liraya yakın lıir fazlalık ınasını ve ona göre hareket edilme· 
kaydetmiş olm:ısı, bu !esirin mu- sini söyledi 
vakkat Ye gecici olıluğunu ve bu va- Kimse~iz çocukları himaye 
ziyet dolayısiyle tahminlerimiz üze- Nakiye Elgün, kimsesiz çocuklar 
rinde her hnngi hir tadil icrasına Jü- için bir yurt açılması ıemennisini 
zum bulunmadığını göstermiştir. tekit elli ve şunları sö~·letli: 

Vergiler - Taliin mi diyeyim, kaderin mi 

Yeni ihtiyaçlar içl.ıı yapılan zam -
lamı bqlıcaları gunlardır: Aza ade .. 
dln1n artması ve meclis binıısmm in. 
patı dolayısile BUyUk :Millet Mecllsi 
blltçesl.ne ısoo kllsilr bin lira, yeni iki 
:VekAletln teşlı:ill dolayıslle bu Vekl~ 
Jetler. bütçelerine 900.000 lira, muhte_ 
Uf mWhak bütçelere ve te§ekkUllere 
yapılacak yardmılarla. devletin umu. 
m1 bazı ihtiyaçları kaı:§tlığı olarak 
:Maliye bütçesine 1 milyon 300 kü
sur. bin lira. 

Verı::i hususundaki prenslpimiz, diyeyim; ne ise babasını, anasını, 
vergilerimizi istihsali tazyik ve istih· her şeyini alarak hetbaht etmeye ça· 
lf(ki tahdit elmiyecek nisbclte bu- lıştığı mahluka, sen Türk doğdun, 
lundurrnaklır. Du hususa azamı iti. betb:ıht olamazsın, diye elimizi uzat
na etmekteyiz. mak mecburiyetindeyiı.. O yavruyu 

Tahakkuk Ye tahsil şekillerinde tünel ıskaraJarımn üzcrin<le, yangın 
daimn mükellefler için kolaylık te- yerlerinde, köprü aitlarında yatır
min edecek usulleri araştırmak, ve mak doğru bir şey olnmaz." 

1938 mall yılma nazaran öII'J.ınüz. 

dekl sen& bütçesinde yapılan diğer 

dellllkllkler, blr kısmı bütçelerde ta. 
ııa.mıt edilen ınebaliğin dahll1 emniA 
yet :vo e.saylj 1htlyaçl.arma ve lüa. .. 
rlt, Sıhhat, Ziraat, Nafıa hizmetleri 
gibi mUsmlr f§lere tevzi edilml§ olma. 
sından il>arettir. Arzettiğim tMar
rufun bir kısmı ayni bntce içinde bir 
hJzn:ı.ettexı tenzil diğer bir hlzlD.ete 
zam ııurei.lle 1ara. edllı:llği cihetle za_ 
hlren görünmemektedir. Bu suretle 
g6rünen veya. g6rllıınıiyen taaa.rufla. • 
rm umuml yekllnu beş nıllyon lirayı 
mUteeııvis olup bunun blı' buçuk mil_ 
yonu Maınlf, 600.000 lirası Sıhhat ve 
içUmal muavenet, 600.000 füasI Zira. 
at, S00.000 llra.sı Nafıa hizmetlerine, 
800.000 lirasr emntyet ve jandanna 
bUtcelerine ayrılmrş, bakiyesi de bil_ 
hasmı. kabul buyurduğunuz bazı: ka. • 
nunle.rm icabı olarak muhtelif daire_ 
lerl:n zaruri Dıtıyaçlarma kaı-şılrk tu. 
tulmll§bır. 

bu gayeyi istihsal edecek surette 1s- Çok çocuklu ailelere yapılan yar
lah ve tensik tedbirlerini almak baş- dımın şekli üzerinde tevakkuf eden 
Iıca üzerinde durduğumuz ehemmi- Nakiye Elgün, annelere fazilet ve 
yelli mev:ıulardan lıfrini tel}kil et- yurt mükMatı olarak bn:r.t memleket~ 
mektedir. Hedefimiz, devlet Yarida- !erin icat ellikleri h:ılka takma usu
tınt yeni vergilerle değil, mevcut liini.i bizim de tatbik etmemizi iste
vergiJcrin ıslah Ye tekemmül ettiril- dl. 

F evkal!de tahsisat nere
lere harcanacak? 

mesi, mükelleflere kolaylık ve sa
delik temini suretiyle arlırmaktadır. 
Vergi nisbetlcrinin bütçe imkanlariy
le telif edilmek suretiyle indirilmesi 
hususundaki mesaimize devam olu
nacaktır. Bu sene yüksek heyetini
zin de mruômu bulunan nhvol ve Şe
rait dolayıı;iyla Lirka_ı; • ,snedenbcri 
dc,·amlı olarak üzcrinue yi.irüdtiğli • 
müz bu yolda yeniden herhangi bfr 
tahfif yrıpmak imkanını elde ede -
memlş olmakla beraber öııiiıuüıdeki 
senelerde :bu mesaimizin dahıı mü
sait ucliccler vereceğine şüphe el· 
mi yorum. 
Mahsulatı arziyeden tay
yare ianesi kaldınlıyor 
Jlükfımet, bül1:e imk!inlan derece

slnde vatandaşlar üzerindeki \'ergi 
)'ilklerinin taoh(ifini dilşlin<lüi:\ü sı. 
rada halkm tayyare cemiyetine mah
sulatı arziyeden muayyen bir nisbet
te vermekte olduğu ianelerin de müs 
t:ıhsil olan köyliiınüzün gelirine mü
essir olınakln bulunduğunu görmiiş 
ve bunuıı köylilinllzün kalkınması 
yolundaki mesai ve g:ıyeleriııılze ııy

Umum1 yektinu 58 milyon liraya 
Jaııı olan fevkaiade t.ııbsisatın en guu bulmıyarak yeni mali seııe ip-

liuasın Llan itibaren bu iuııenin ta
mllhtm kımnı milli müdafaaya alt- maınen bcrtara[ edilmesine karar 
tir. F1Iha.kika '.demin ıırzetlii;iim veç-
hile, adt bütç.ede yapılan milhim vermiştir 
zarndnn milli müdafaa hiz:mctlerinc Haricl ticaretimiz 
tevblAdo tahsisattan ayrılan miklar Geçen seneye ka.dıır aktif vaziyet_ 
26 milyon 310 bin liradan ibarettir. te bulunan harici ticaretimiz 1938 yı_ 
Hükftmet, yüksek direktiflerinize teh' lında ufak bir farkla. pasif vaziyete 
:ın, sulh 'Ve emniyet snyelerimizin gcçmi§ bulunmaktadır. Filhakika. tl. 
'VUıta ve mesnedini teşkil cılcn mil- caret mUvazenemlz 1986 da 25.200.000 
ıt müdafaa hizmetlerinin takviyesi ltUstır lira, 1937 de 23.600.000 kUsQ.r 
ipin gerek ndl, gerek fe'\"kalüde va. Ura ihracat fazla.aile kapailJDl§ken 
rldat mrımbruıı.rımızın nz:ımi mils:ıa. 1938 yUında bu muvazene 4.890.000 ıı. 
'deslnl istimal etmiştir. FevkaHide rallk bir ithala.t fazla.sile kapanmııJtır. 
tahsisatın 17 milyon 321 bin lirası Ancak geçen senelere nazaran fa.zla 
'demiryolhın inşantınn tefrik edil· it.hal olunan e:şya, ına.k.lne, ziraat a._ 
mi~tir Bıınnn haricinde Sivas _ Er· Hl.tı ve edevatı kara. ve deniz na.kil va. 
zurum" istikrazt ile ayrıca temin edi- mtaıe.rı demir ve çellk ve mam1lller1 
lecek olan 4.5 milyon lira ela buno gibi memleketin muhtelif saahlarda 
tahsis edileceklir. techizine mUtealUlı: :maddelerden tbıı._ 

Ticaret, ziraat, sanayi, maadin iş- ret olduğu ve fstihl!k eşyasında. faz. 
Jerinılıln ve içtimat hayatımızın in- lalık bulunmadJğt cihetle bu vaziyet 
kl~afında olduğu kadar memleket mü memleket 1ktıse.dlyatı için endite edi. 
dafaası tmkfinlnrının tezyit ..-e lakvi- lecck mahiyette değildir. 
yeslrtde de birinci derecede amil o- Maamafih harici ticaretimizin sey
lan ctcmiryollor in§:lalı, muhtelif ri ehemmiyetle takip edilmekle ve 
kanunlarla J~abul buyurduğunuz la- bilhassa döviz sahasındaki menfi te· 
ahhüt 11aliihiyetlerine müsteniden ııirleri rnütalea ed•~rek icap eden 
dizilmiş olan program dnlıilindc de- tedbirler alınmaktadır. 
vam ctmc:'kteclir. Balayı için harcirah 

Fcvkaliide tahsisatın ••2.500.000'' :\taliye Vekilinin izahatından son-

Kazım Karabekirin sözleri 
General Kazım l\arabckir bir saal 

kadar süren bir konuşma yaptı. 
İstanbul Mebusu eYVelcc isUlı'.l gör· 

mü§ inıntakalnrtla fakir düşen halk
tan takati iistünıle vergi alınmama
sını istedi ve halktan alınan parala
rın büyük bir titizlikle esirgenerek 
halkın menlnntine sarfedilmesini, ya
ni israClora, suiistimallere, bmıulık· 
Jarn knti}·en müsaade edilmemesini 
hükômetten istedi. 
Dundaıı sonra bülec encümeninin 

mazbatasında serdettiği mütalenlar 
hakkında fikirlerini söyliycn Gene
ral Karabeldr şahsi dileklerini ~öyle 
iı:ah etti: 

1 - AYrupaya tahsile gündcrilecek 
tal~be ve stajiyerlcr avdetlerinde bir 
Türk kut ile evlenmek meclıuriyelin
de olmalıdırlar, orada evlenememe~ 
liuirler. 

2 - Devlet mübayaa.tz lı,;in harice 
gidecekler orada. 10 para bile bir he. 
diye kabul etmemelidirler. BU usul Ja~ 
ponla.rdıı. earlcllr. Nitekim bizlm 3,5 
altına aldığımız ma.v:ı:erl onlar hediye 
kabul etmediklerinden 2,5 altına al. 

mışlardı. . 
3 - Anıı.sı babası tarafından bakı. 

lamayıp kapr dışarı edllmi§ çocukları 
eU ekmek tutuncaya kadar devlet hl. 
mayes!ne almalıdır. Ormanlık mm.ta. 
katarda lılr çocuklar şehri lru· 
rulms.lıdır. 

4 - Memlekete ilim balı:nnmdatı 
kalkmma.yı temin için bir akademi 
kurmak zarureti mutlaktır. Memleke,. 
tiınizdo henUz 111ml~ siyıı,set blriblrln,. 
den ayrılme.mıııtır. 

Bir arkada§m hem akademisyen hem 
de mebusluk yapmasr bu iki vazifeyi 
birden görmesi imkansızdır. Onun ı. 
çın memlekette ilim adamlarını mai. 
ıet derdinden kurtarırsak bize onlar, 
gerek halimize, gerek lstikbalimlze a .. 
it güzel eserler hazırlarlar. 

General bu münasebetle şunları na. 
ve etti: 

- !stanbulda BabıAUde matbuatın 
hangi sermayenin tahtı tesirinde oldu. 
ğunu dUşUnUrsek çok e.cı duyarız. Bir 
vatandaş kitap çıkartmak için ya bir 
Yahudiye ya bir Ermen.iye yüz suyu 
dökecektir. Akademi kurulursa herkes 
mutlaka meseli\. bir mebus olacağını 

diye bir emel besler, ilim sahibi icin 
de bir güzel hedef meydana konmuş 
olur. 

13 - Ecnebi müteba.ssıslara verilen 
bUyük maaşlar göze çarpmaktadır. Bu 
iş esaslı bir tetkike tabi tutulmalıdır. 

14 - VekAletler arasında daha sı 

kr bir: iq blrllgi yapılma.sı IAzrmdır .• 

Refik İncenin sözleri 
Rdik ince (:ı1anisa), bütçenin e

hemmiyetli bir kısmının milli müda
faa ve düyunu umumiye tarafından 
yutulduğunu işaret etlikten sonra 
bu üç müessesenin ihtiyacına 

tekabül eden miktarın \·asati olarak 
bütçenin yüzı.Ie 63 linii teşkil eyledi· 
sini söyledi ve hülcenin tan:timinde 
hiç bir sene yenilik görememekten 
duyduğu usancı ifade ederek dedi 
ki: 

- İstiyorum ki, her sene yeni bir 
haleti ruhiyenin, yeni blr zihniyetin 
insana ferah veren manzarası karşı
sında kalayım. Bütcede kırtasiye, 

mefruşat şu veya bu hemen aynı nis. 
betlerde ve asla tenzil edlltnemek 
ı;nrtiyle her sene sözlerimiı önüne 
gelmckldir. Alım satım işlrlnde 

18-20 senedenberi t~kip ettiğimiz, 
"şunun yerine bunu ikame ettik" ten 
başka yeni bir şekil yoktur. Buna 
mukabil herhaııgi bir nisbeti ele ala
lırsak alalım memur masrafı, teşki· 
lilt masrafı artar -ve tnütemadiyen 
artar. Gösterilen varidat fazlııl.arı ise, 
birkaç kalem müstesna olmak şarli· 
le Loplanan paralardır ki. bu yckO.nu 
teşkil eder 

Birkaç nokta memnuniyeti mucip. 
lir: Kazanç ve muamele vergllerinde 
tahsilatın artması, çünkü birisinde 
vatandaşın içerisinde bulunduğu va
ziyetin Hade değerinde iktısad1 mu· 
amelelerin vüs'ati mevcuttur. 

Fakat, buna mukobil bir hakilrnli 
iCı:ıde etmek Hı.:ıım gelir ki o ılu te
diye sıkıntısı çeken vatandaşların 
mevcudiyetidir. Bunun sebepleri 
tetkik neticesinde bulunabilir. Va
tandaşı yol parasını ödemek için 8·10 
gün dağlarda, taşlarda çalıştırmndı
öımız, 3 lira vergisini vermek için 
hapishanelere girml·yecck şekle sok
tuğumuz gün ve elindeki hayvar.ınm 
satılmadığını gördüğümrız gündür ki 
hakiki refahın içine girmiş olduğu-

Tecavüze karşı 
üçüzlü ittifak 
_.. Baştaraft . ı incidı 

ze mukavemet için aralarında bir 
karşılıklı yardım paktı imzalaya
caklardır. 

2- Bu üç devlet, Almanya ile 
hemhuldut bir memlekete karıı ya 
pılacak bir tecavüze mukavemet 
için biribirlerine yardım etmek 
bahsinde aralarında bir anlaşma 
yapacaklar.dır. 

3 - Bu üç devlet, Almanya ile 
doğrudan doğruya komşu olmr
yan ve fakat tamamiyeti bu Uç 
devletten biri ve yahut bir kaçmxn 
menfaati ile bilvasıta alakadar bu 
lunan bir memlekete karşr yapıla
cak bir tecavüze mukavemet için 
de tutacakları hattı hareket bah -
sinde aralarında müşaverede bu
lunacaklar.dır. ,, 

5 - İdare teşkilA.tımızd:ı. bUyifü ta_ 
ııarrut imkllnt vardır. lktısadl cogr:ı.. 

ft ldart ba.lı:nndan villl.yetln budutla~ 
rmı biraz genişletmek, ml\fctUşl u~ 

Daily Telegraph, bu haberi ver
dikten sonra, tefsir mahiyetinde 
olarak şunle.n söylemektedir: 
olarak şunlan söylemektedir: 

mum1llklerl kaldrrmal{, , . · d 

rnesini istiyorum." 
Refik 1nce, tekaüt olmuş, veya is 

!ifa etmiş memurlnrın bir müddet 
,onrıı i.icretle yüksek vazifelere 1ayin 
:)tlilmesl işine de temas edert'k btı 
ısu!ün memurların vazifelerine bnş
lomaları esaııma menfi tesirler ·yap
hğını anlattı. 

Hususi idarelerin idarei umumiye· 
ye yaptıkları ynrdunl:ır üzerinde de 
duran Refik lııcc, hükumetin hususl 
itlıırclere karşı nrtık stıhnvctkur bir 
vaziyet alması zamamnın gelrliğini 

soyledi. 
Memurların vekalet eıurine alınması 

keyfiyetinin mahalline masruf olm:ı· 
sını isliyen Refik lnce, müşterek bir 
dert olarak bilhassa genclerimizde 
Türk dilini istihfafıı doğru olan ce 
reyanı gösterdi, yabancı malını ken
di dil hürriyetimize, milli hürriye
timize ithal elmcğe asla tarafl:ır ol· 
mndı~ınt izah etli ye alkışlandı. 

Rdik tnce, uzcrinde durdu~u işler 
arnsmda gayri muba.dil işine de le· 
mas etti. "Sayd:ını hükftmei de bu 
işe nihayet vermezse, lıen artık on· 
!arla beraber oturup ağlamaktan lıa,. 
ka çaro kalmadıgına kaniiın" dedi. 
Hayat puhnlılıilını Qnlemek icio alın
nıış tedbirler hakkında hiikfımeltcn 
izahol istiyerek sözünü tamamladı. 

Galip Peker kürsüde 
Galip Pekel (Toka.t). söz.ı alarak bu 

sene bütçeye konulmuş olan 11 mil. 
yon Ura fazlanın masrafla. tevzii Uı:e. 
rinde durdu. Mlll1 Müdafaaya e.yrdan 
8,5 milyon lirartm çok ehemmtyetll ol. 
duğunu, boş meraların köylüye tevzli 
lçln tedbir altnmasuu istedi. Devlet 
dalrelerınde .mU.t@ıadiycn artan kır,. 

tasiyecilikten bahsederek ha.Ikm bun,. 
dan ziyadesile mUşteki olduğunu illi.ve 

etu. 
Galip Pekel, çok uz.un 1zalııı.tmda 

yenl bli' tıı.hrlrl nü!lısa. 1hUyaç h881.l 
olduğunu 'Ve nüfuste.,kUAtzmızm mem. 
leket ihtiyacına ka.ti gelmedlğlnl söy. 
liyerek bu teşldtil.tm genJıletllmeainl 
istedi. 

Cemal Mersinlinin .aözleri 
Bundan sonra hUraUye general ee. 

mel Merslııll. o(İçel) . geldi. Eski ınU.. 
tekalUerin ma.aı mesoles!nl ele ala.:tak 
çok uıun izahatta bulundu. Bu 1§1.n 
her ıeyden evvel bir ba.k meseleid ol. 
duğ\inU, tntl.tekalUerln nıa.aşmdan U. 
mum.1 Harbin başmda bir tenkllıat ;ya. 
pılara.k % 20, 193:S senesinde tahslsa.. 
tın munzaı:nmm yarısının kesllcll~ln! 
ve bu suretle onlardan keellen bu pa,. 
rıımn &J.m.dl onlar tarafmdan geri hl,. 
ten1lcllğinl ileri. sUrerek ıuııI&n aöy • 
ledi: 

••- İşte bunlar, bu hakkı istiyorlar, 
Yoksa, almadıklarx bir maaşm teka
litlUğünU istemiyorlar . ., dedi. 

General sözlerine devamla bu para. 
nm nihayet 4,5 nıllyon llra tutacağı. 
nı, bunun hepsinin birden verllmealnln 
;:ıart olmayıp senelere taksim edile • 
rek verilmesinin de muvafık olaca • 
ğmı na.ve etti : 

- Arkadaşlar, bu bir medeniyet işi. 
dir. ller mtdenl meı:nlekette har me. 
denlyet mefhumuna uymak için ya_ 
pılan her cansız şey mutlaka canlı 
mahl1lkun ralıatı i!:ln yapılır. Bu bi_ 
çareler vatan uğrunda. vUcutlarmı 

yıpratmıştır. Bu biçarelerin halleri 
pek yamandlt'. 

aittir.,, ~ ı 
Başka söz alan kalnıanuŞ '1:ıli 

kit de gecikmiş olduğundan ~t ~ 
vekilinin Maliye vekaletin~ 3~ 
k.id ve temennilere bugünldl t 
cevap yermesi kararlaş~ır~a~i' 
lantıya nihayet verilmıştır. ~ 
bugür. saat on dörtte top~ 

Arnavutluk 
Kraliçesine dair 

dedikodular . 
Kraliçenin ann891 

'\/( 
şayialan tekzip edı~ 
Arnavutluğun işgalinden .fi 

Kraliçe J eraldinin bir gec~ t 
feci şartlar içinde memıeke ~· 
kettiği zaman Yuna.nistand~ ~ 
ta.lığı: sıralarında, genç ve gilı ~ 
liçe hakkında bir eUrti yaııl~ ~ 
mış va bu yazıların blr~ğıı pJt 
genç kızlığına, aile hayatıntı. 
biyograii.sine taalll1k ct.ntlşittd~ 
Şimdi hadiseler biraz dutllı ; 

sonra Kraliçe J eraldinin t 
Fransız matbuatına bir ta~ 
dermiştir: oı 

Kraliçenin valideei :MadalJl , 
ult'un gönderdiği tavzih §udııf ~1 

1 - İkinci izdivacmıdaJl. t 

kızlarımın a.nııelerinin e~ 
edlp hakikatte mevcut olJXl:::;, 
eve yaya olarak dönmeği iS ~ 
malarI ha.ltlkat değildir. 6-' 
iki 8ene evvel ölmil§tü. ve ~ 
iki. senedir Fransada yaetY0 Jı' 
Ne Budapeştede, ne da bir 

yerde evim vardı. ı 

2 - Ben de, çocukla.rIIIl ~ 
§ehrlnde hiç oturmadık. oııl 
kere bile bu şehre gitmedilel'·~ 

3 - !kinci izdlvacnnı ağre~ 
zaman kızlarmun büyllk bir 
Uğe dlişmü.ş olmaları da Y~ 
Bu Mdiseden çok memnun olJtl 1 
ve Macaristana, babaln.rDltil 911~ 
ziyaret etmeğe gittiğimiz ısfll 
ze refakat etmişlerdir. ~ 

Kocam ilk izdivacımda.n c~ 
çocuğumu dalına kendi çocuJc.l 
bi telakki etmiş ve kendi Uç ~ 
ğundan hiç ayırmamıştır. ~ 
Krıım Jeraldlııe gelince, tf 

benden başka. annCS.l ol~ 

Bir paraşüt 
fabrikası mum es~ 

geldi . 
Amerikanın en büyük pıf' 
b 'k .. T o\all fa rı asının mumessı ı . ,e 

George Vaite bu sabahkl elı 
lon ekspresiyle şehrimize g 

MeselA, gece istasyonlarda, iskele _ 
lerde, umumt sıcak yerlerde vaktini 
geçiren albaylar, kapıcıhk eden yar
baylar, §imendifer demirinin to:tunu 
temlzllyen binbaıJtlar vardır. Bu bir 
§eref, bu bir haysiyet meseles!dlr. Ya. 
rm ordumuz, bunların içinden bazıla. tir • ~ 
rmı hizmete duet edecek. Bu 11e!il na_ M. Vaite birkaç gürıe 
yatt yaşıyan bir adamın .ıılt'f şeref ve Ankaraya gidecektir. 

L A L E'nin Büyük Müjdesi 
Her büyük sinema yazlık programlıırın::ı Jı:ızırlanırken • "f 

iL A iL E ... "~ 
Salonlarıııdııki soğtlk hava tertibatından kuvvet alarak en büyll:K ' 
!erini gö~termeAc karar ''erdi. Gör,lcn en zengin filmlerin cl1 

snlsizi... 

lirası matlen tetkik ve arama enstl- rn ilk sözü Mazhar Müfit Çoruh aldı. 
tnstı He elektrik işleri ctüd idaresi Büt<:elcrimizin geniş bir tahlilini 
ihtiyaçlnrrnn, 1.5 milyon lirası mu. yaptı. Bütçelerde silıhat ''e saroimi
hacir hkiin masraflarına, 1 milyon yet olup olmadığı noklnsı iizerinde 
lirası da Ankara tıp fakültesi inşaal uurdu ve deYlet d::ıiı·elerinde israf 
ve tahsisatına, "1.200.000" lirası olduğu esasında israr etti. Misal ola· 
geçen sene Yerilen bir milyon liraya r:ık kömür ınübayo.aıııu Jt(jsterdi. 
illtvclen Liıleburl-(:ız - Erlirnc a~f:ılt Her dairenin ayrı rİyn fiy::ıtlnrln k<>· 
yolunıı, iic yiir. hin lirn~ı kum mey- ınlir :ıldıklannı ı;üylerli ve bir lev
vaların ıslahına, 787.000 lirası m:ıa- lıitli mübayaal komisyonu teşkili lü
rif inşaatına, 1 milyon lirası ayrı zurnunda isr:ır elti 1srafın ya usul· 
lıtr kanunla "ermiş olduğumuz tanlı· süztiiklcn, yrılıut 

0

konuna ademi ri· 
hüt !:11tılıiyellne müslenidcıı. şnrktnn ayetten ıloğdııi::ıınu ifnrlo rdcrek 
haşla~ak üzere ihliynca gi}re ) nplı. lclkik seynhatlerlnin dairrlcrclc bir 
rılmalcta olan hükümet konaklarına, suii~timal mevzuu teşkil eylc<liğini i· 
2 milyon Jlra'.';1 Tunceli mınlaka~ın- ıAvc etti ve: 

6 _ Bilcümle iktrsadt işlerde tek 'Bu vaziyete gdre, tngıltere e, 
niğin hAklmlyeti mest'lesl. Yaptıanla~ ' Fransa ve Sovydler birliği, Lit· 
bir kere kontrolden geçirilmelidir. ı vanyaya kar§t y~pılaca~. bir t~ca.. 

7 - Halkm maddl ve manevt kul. vüzc mukavemeti taahhut etmış o 
kınmruımı teml nmeselesl. Gerek kUı_ l lacaklardır. Letonya,~ Estonya ve 

1939 ALTIN ARAYAN KIZLARuı~ı 
Knplfm Blnd, Keşif alayı gibi daima en büyük filmleri yapan l\1 

KORTES'in görülmemiş yeni eseri 

tür gcrek vUcut bakımından halkı. 1 ~. 1 ~ d" k t ak b'r 
mız halkmmayıı. çok muhtaçtır. .ı• ın an ıyaya arşr yapı ac ı 

il - Memleket& hlzmet etmi51 rnu tecavüz ta.ld:Iirinde ise aralarında 
tı!ll'cbe meydanlarmda hayatr;; fed;mü§averede bulunacaklardu·. ,. 

SON 
Pcrşt'mhe akşamından 

DÖGÜŞ 
itibaren LALE sincıırnsınıJ ı 
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bQIJıu::=zı TIAQI 
Burdurda kuraklık 
endişe uyandırdı 

:emleket hastahanesinin inşaatı tamamlanıyor. 
ekteplerde dersler kesildi. Gençlik bayramı 

Parlak bir şekilde kutluJıttdı. 

}. . ,,;:. 
"'· -->-.,''--"-';..,~...._ .•. "'•Ort<la -

'eleıık : Durdurda gençlik ııc spor bayramında Alaliırlt dbidcsill. 
I~ a 

1
k0nma merasimi. Aşağıda: ortaokulun kız talebesi idmanda 

j'ık b" ( !l ır çalışmadan soma muvaffak bir konser veren Burdurda 
ltıı.~dur .~e rrı ' <Hususi) - Bu yıl ili-1 okuma kursu sona ermiştir. !ki aylık 
~. l.l;rlt ahsuı ve mcyva bol olacak mesai neticesinde 26 kişi yeti.sm~· 
~ınd aç senedir çiçek açma za- tir. Bu kadar kısa bir zamanda alı· 
~!al~~e havalann bozuk gitmesi nan bu verime bakan bUtUn mah • 

tf " {1)(1• nıeyva olmamaktaydı. Bu küm!ar yeni bir kuıııun n,.ılmasmı 
{ va ı " "' ll11ıı b 2 Yet sevinç vermektedir. ~abırsızhkla beklemektedirler. 
~ oıın eklenilen yağmurların he • 

~ ~ İ'il"ıı a;:ıası, buğdayların kökleri· 
"~ ~bt:! ~çük böceklerin çoğa.lma
't\-Rt.. bıyet verdiğinden kuroklrk 
t ~ etr•il1tn ıg[ lnkdirde sonu endiııeli 
~ektedir. 

~~ iıde . 
ıı~nd Cül mevsimi de gclmJc: 

:~Ur an ~uı ocakları faaliyete 
~ııtıı~ Guı dG aynı vaziyette, 
~~U d·~luk dolnyıs.ilc, yağ nlma 

U.'iUktür l . 
14

LREV1NDE GÜREŞ 
C/\LlŞMALARI 

l'~lltc\1ı-
~11ı urıiz gençC'lrimizin bilhassa 
~· andı'·ı ıt \'e "' arı glireei canlandır -

1 ~<b"' nıırlıüz eleman yetlştlnnek 
)... ""ll'I 
~·ııııştı e bir gilreıı minderi yap-
ı ~Ga ;· liıı.ftndn Uç gece nçık sn. 
~t ealt;nçler çnlı~mnktndırlar. Bu 
t ha~ıa CUreşçilerden topçu alayı 
.'llıeııı~dan Bay Kamil Tuna öğ· 
llçıer . Yapmaktadır. Müdavim 
r. Jrtindcn güne çoğnlmakta -

~L~l(ET HASTANESİ 
lt,..~İl ın BiTiYOR 
~·''an cınıc1tet hastanesi in§aatı 
ı.: ıııuı::ak. üz redir. Yalnız ayrı, 
~lrı~ hhıtıere verilmiş olan 
~t lb;<'sisatındn ve çerçeve işle. 
. "ll~el\ ~hlın noksanlıklar görUldil
~ llr~llı afıa idnrcslyle mUkahblt. 
~ Vektıda ihti!U çıkmış ve niha· 
~lir. lluetten mUbcndis gcUrtil -
~ li:-, ~ Sebeple işler biraz gecik
, u:t'acıııa lti tcşkllAtm memleket . ,a cevap verecek vaziyette 

~~l 'a~ doJayuılle bu binanın bit
~"lqt ":IZhlda beklenmektedir. 
~~ fı.Jeu de bUUln fenni mal. 
~gönderecektir. 

ll.ı.l'd~~R OKUTULDU 
Ceztıevindc nçılmırs olan 

MEKTEPLERDE DERSLER 
KESİLDİ 

İlimiz ilkokullarında bugUn ders
ler kesilmi3tlr. Pazartesi gUnU IS inci 

cıınıfların imtihanına başlanacaktır. 

Elu yıl okullarda 23 mayısta sınıf 

sergilen açİlacak bir hafta devam 
edecek olan bu sergiyi müteakip 
bütün merkC'z okulları ve yakın köy 
okullarının lştirakile bir de bölgr 
aergisi açılacaktır. 

GENÇLİK BAYRAMI 

l3uyıl gençlik ve spor bayramı ili. 
mlzde - havanın kapalı ve hafif ya· 
ğı§lı olma.sına riı.ğmen - her yılkin
den daha UstUn bir 5ekildc kutlan. 
mıştır. Sabahleyin bUtUn orta okul 
talebesi kışla meydanında jimnastik 
hareketleri yapmı§lar binlerce kişi
nin alkışları arasında hareketlerini 
sona erdirmişlerdir. Akşam Halkevi 
tarnfmdnn bir çaylı dans verilmiştir. 

Sirkecide bir 
ceset bulundu 

( Baştora/ı 1 ıncidt > 
cesedin vaziyeti etipheli görülmti§· 
tUr. Başında yara izleri vardır. Sol 
kulağının arkasından kan gelmekte. 
dir. 

Üzerindeki elbise, kıravatlı bir 
gömlek ve bir pantolondan ibarettir. 
Ayaklarında sarı bir iskarpin var
dır. 

Vakanm bir cinayet mi, yoksa 
kaza mı olduğu araştırılıyor. 

Son dakikada öğrendiğimize göre, 
ce.sedin, hastaneden kaçan bir deli _ 
ye ait olması ihtimali vardır. 

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

Gazi ilkokıuu mflzik liol" ialebeii bir araCla , , . .- -

H A B E R - Akşam Postası 5 

Polonya gazetelerinin tefsirine •• gore 

Huduttaki h&dise 
tahrik eseridir! 

J k J Danzig zabıtasının müdahalesi üzerine 
aponya as erı 

ittifaka girmiyor Naziler : " tekrar 
_.. Baştaratı l ıncide 

miş ve Von Ribbentrop, rnuahede
nin imzalanmış olduğunu resmen 
bildirmiştir. Bunun üzerine Bitler 
ıki hariciye nazınmn ellerini sık. 

mış ve kont Cianoya en büyük Al· 
ına.n nişanı olan büyük Almanya 
kartalını verdikten sonra salonu ter 
ketmiştir. 

Paktın bildirilen maddeleri 
Alman - ltalyan paktında Al· 

man - ltalyan hududunun daimt o. 
tarak tesbit edilmiş olduğu kayde· 
:!ilmektedir. Alman ve İtalyan mil
etleri hayati sahalanru temin ve 
mlhü idame etmek üzere istikbalde 

l .., . ' ge ecegız. ,, 
dige dağılmışlar! 
Var§Ova, 22 (A.A.) - Danzig verilecek cevaba bağlıdır. Son ha

zabıtası, Piekle adındaki mevkide diselerin sebepleri ne olabilir ? 
bulunan gümrük binasında •. mah Biz, mümkün ve muhtemel, ü~ se 
sur kalmış olan Polonya gum • bcp görüyoruz; 
rük memurlarının yardımına. koş• 1 Mahal • . • . 
muştur. Polisler muvasalat e • . - lı ııyası te§ekkillle _ 
der etmez, Naziler "tekrar gele· rın D":1zig ıtatü~ünü mu~ataralr 
ceğiz,, diye bağırarak dağılmış • teşebbuslere te§vık etmelerı muh. 
tardır. temeldir. 

:nii~~e.reken hareket etmeğe karar Var§ova, 22 (A.A. - Danzig 
2 - İkinci ihtimal, Danzig sta

tüsUnün Danzig ile Polonya ara. 
sırıda vahim ve netayicini hesap 
etmek müşkül bir ihtil!f çıkarmak 
arzusunda bulunmasıdır, 

:ermişlerdir. a~zisinde Polonyalılar aleyhin· 
Pakt 7 maddevi ihtiya etmekte· de vukua gelen ~adiseler, bütün 

:iir. ' · gazetelerin dikkatlerini celbet . 
mekte berdevamdır. 

3 üncü maddede, tarafeynden bi. G t 1 bUtli b h"di ı azc e er, n u a se e -
ri bir ihtilafa sürüklendiği takdirde rln birer tahrik eseri olup mesu· 
diğerinin bütün hava, kara ve de- liyetin tamamile Danzig memur
niz kuvvetlerile derhal ona yardım lanna terettüp etmekte olduğunu 
~tmesi derpiş edilmektedir. beyanda müttefiktirler. 

1 inci maddede, iki tarafın müş· Gazeteler, şiddetli bir proteR-
terek emniyetleri veya Avrupa va· toda bulunmakta ve bu tahrikat 
ziyeti hakkında daimi tema~ halin· karşısında hissetmekte olduğu 
de bulunacakları zikredilm~:. lir. infiali izhar eylemektedir. 

2 inci maddede müşterek menfaat 
'eri tehdid edildiği takdirde iki t.a
:ahn derhal yekdiğerile istişarede 

'mlunacağı' tasrih edilmektedir. lki 
taraftan biri, tehdit edildiği takdir· 
Je--'di~eri ona diplomasi ve siyasi sa-
ıada yardım er' • tir. 

4 üncü mad.. askeri ve harp 

Kurjer Poranny gazeteni diyor 
ki: 

"Bu hadiselerden tamamiyle 
Danzig memurları mesuldür. Bu 

yeni tahrikat muvacehesinde 
Beck'in son nutkunda irad etmiş 

olduğu suali sormak lazımdır: 
Mevzuubahsolan nedir?. Zira 

Polonya efk§.n umumiyesinin ve 
cumhuriyet hükumetinin bu yeni 
tahrikat muvacehesinı:le kabul e. 
dccekleri hattı hareket, bu sulae 

3 - tlçüncii faraziyeye göre, 
Almanya, böyle bir ihtilaf için ba.. 
hane aramaktadır. 

Bu gazete netice olarak diyor 
ki: 

"Bu faraziyeleri sadece kaydet
mekle iktifa el:liyoruz. Hükumetin 
ilerideki ittihaz edeceği hattı ha. 
reket, vaziyette vukua gelecek ta. 

havville bağlıdır. 

Polonyanın Danzigteki komise· 
rinin sakin olduğu kadar kat'i o. 
lan müdahalesi, kuvvetini ve hu. 
kuk ve menafiini müdafaa husu
ıundaki azmini müdrik olduğu 
halde, teyakkuz, ihtiyat ve sü. 
kCln içindeki vaziyetin tahavvül
lerini göz önünde tutan Polonya 
efkarı umumiyesinin hattı hareke 
ti tevafuk etmektedir. 

iktisadiyatı şahasmda iki tarafın 

3ralanndaki i~ birliğini derinleştire· 
c~kleri kaydedilmektedir. Bu işle 
me~gul olmak üzere iki memleket 
hariciye nazırlarının riyasetinde 
daimi komisyonlar t~ekkül edecek· 
tir. 20 Bin nazi 

Donzige gidiyor 

IÇERDE: 
* J.lmanlar umum müdürıı Raufi 

~Ianyas ile mua,•ini Hiımid Saracoğ· 
lu yeni kadrolar üzerinde Yeklılellc 
:cmns etmek üzere dün Anlmrny.ı 
.;ıitmlşlerdir. 

* Geçen sonunun ":\!illet., \ "OPU.· 

rilc beraber kazaya uğrayan dokuz 
vapurdan "Kaplan,, C\ velki giin E· 
reğlide yiizdürülmüşlür. 

* Sehir iciııdeki clökmecilerJe de
mirellerin tophı ol:ır:ık bir semtle 
bulunmaları tak:ırrür etmiştir. Bu es· 
oaf için 500 dükkanhk bir yer a· 
ranmaktadır. 

* Otelciler cemiyeti Fransndan 
otelcilik nizamnamesi getirtmiştir. 
Yapılacak tetkiklerden sonra bundan 
istifade ile bizde de bir niznrunnma 
bnzırJaııacakhr. 

* Şirketihnyriye pazar ailnlcri 
lnrHe harici seferler yapm:ığn karar 
vermiştir. 

* Yeminli ek,.perler kurumu diln 
ticaret odasında toplanmış, yeni idaw 
ro heyetini seçmiştir • 

* Vektılet yerli kumaşları lngiliı 
llamgaslle satanlar hakkında şiddetli 
cez:ılıır tatbik etmcğe karar ,·ermiş 

tir. Bu hususta bir niz:ımn:ıme haz.ır· 
lanac:ıklır. 

* Karaköyde Denizh:ınkın yanııı· 
don geçen eski gümrükler yolunun 
ısfolllnnmnsı takarrür etmiştir. 

* Atatürk köprüsünün orıasınu 
konacak üç bOyük dub:ı !!O haziran· 
1a yerlerine takılacaktır. 

* Vali ,.e belediye reisi LQtfi Kır. 
dar şehir meclisinden aldığı sallıhl· 

rete istinaden su fiyatlarını eski şek· 
il olan metremiklıbı 15 kuruştan tes· 
bit etmiştir. 

* 11 inci yerli mallar sergisi ko
mitesi diln ilk içtim:ıım yapmıştır 

* lnhisarlnr umum müdüril Ad. 
nan HnJet Toımınar yeni kodrohır i· 
çin bugilnlcrde Ankornya sldecektlr. 

* Askerlik dersi gören kıı talebe· 
terden 8 inci sınıf prosramlıınnı bi· 
Urcnlere orta ehliyetnnme nrite~ 

ccktlr. 
* Cumhuriyet halk pnrtisi Küçük 

paz:ır semt ocağı bir deniz gezintisi 
tertip elmişllr. 28 mayıs pnzar gilnn 
sabah s:ınt 8 de köprüden knlknc-:ık 
olan mpur Çınarcığa gidecek, secc 
sual 23 le köprüye dönill~ccklir. Yo. 
pur gidiş ve geliş csn:ısında Kadı· 
köy YC Hliyükudayn uğrıyacalıi.tır. 

5 inci maddede, ihtilfıf zuhurun. 
da iki tarafın ayrı sulh imza etme· 
meği ve dost devletlerle münasebet· 
terini müştereken tanzim etmeği 
teahhüt ettikleri bildirilmektedir. 

7 inci maddede, paktın imza edil· (Baştarafı 1 itıcide) 
OISARDA: 

tere hükumetine bildirmek üzere * Milletler cemiyeti konseyinin 
dım paktı akdedilmesine muteriz 

diği günden itibaren kabili tatbik 
ve 10 sene müddetle muteber oldu- olmddığını bildirecegi tahmin edil 

mektedir. 
ğu ve tecdit edilebileceği kaydedil- Diğer cihetten iyi haber alan 

Danzigde cereyan eden son haa. 105 inci içtima de,·resi dün, ö~le 
diseler hakkında tafsilat verile • vııktl ruznameyl tesbile tahsli edil· 
cektir. miş olan kısa bir celse jle açılmış• 

tır. 

mektedir. mahfcllerdc söylendiğine göre Po 
Filhakika Polonya hükumeti, i- * lspan)·ada bulunan 1tal);an lej· 

Japonyanın vaziyeti Ionya, Litvanyanın istiklalini mu. 
Tokyo, 22 (A.A.) - l-Iavas mu· hafaza etmesi keyfiyetinin hayati 

tidnlle hareket ettiğin.den §ilphe )·oncrlcrinin bu a:r içinde ltalyaya 
edilmemesini arzu etmekte ve dönecekleri Hom:ıda resmen blldiril. 

hahiri bildiriyor: 1 bir zaruret olduğunu ilan edecek-
Lord Hali!aksa Varşovadaki İn- meklC'dir. 

«- Sofya üniversitenin ellinci l 11 
giliz sefaretine verilen malumau ılönilmil münnscbctile dün Sofyadn lyi haber alan mahfillerde kati tir • 

<ıurette ifade edildiğine gl>re, JaP?n j Raczinski, Polonya hariciye na. 
'.ıükumeti. Almanya ve ltalya ıle zırı ile telefonla görüşemiyeceği 
bir askeri ittifak imzalamamak hak· 

1 
için Varşovaya gitmektedir. Çün· 

kmdaki 22 mart tarihli karann?a 
1 
kü hatlar Alman toprakların.dan 

musırdır ve Almanya ve Ital~·a ıle i:eçtiği için muhaverenin Berlin. 
Jtomatik mahiyetli taahhütlere gir· 1 den dinlenmesi mümkündür • 

itmam etmek üzere tafsi!at ver. ünlYersitedc merasim yapılmış, kral 
mek istemektedir. ve maarif nazırı nutuklar söylemiş· 

Diğer cihetten söylenl:liğine ',_c_r<_lı_r. ________ -:---
göre sefir, Polonya hükümetinin 
Milletler Cemiyetinin Danzig re· 
jimi yerine ne gibi yeni bir stat:i 
ikame cdilmeıini istediğini Lond. 
ra hükClmetine bildirmesi muhte-

-neğe muhaliftir. Sefir ile hariciye nazırı Beck 

Vakıt Kitapevi 
arasında yapılacak görüşmeler 

esnasırııda sefire hinihacette lngil- meldir. 

Dün ve yarın tercüme 
Harp Çinlilerin 
lehine inkişaf 

ediyor 

külliyatı 
No. 31-40 ~ cü ıeri 
31 Rasin külliyatı IV 
32 Metafizik 
33 İ.skender 

34 Kadın ve eosyall.zm 
35 Demokrit 
36 Dinler tarihi 
37 Filozofi ve sanat 
38 Etika 
39 HerakUt 
40 Ruhi mucizeler 

Kr. 
60 
40 
60 

100 
2~ 

125 
40 
ıoo (I:~ tarafı 1 inci.ds) I Şuişan istikametinde Uerlemek iste· 
25 ı Salahiyettar ma.hafilden alınan yen tam mevcutlu blr Japon frr~ı 
75 malümata göre, en kanlı muhare - geri atılmıştır. Japonlar bine ynkm 

_ 1 beler Hsianvyang'ın cenubunda ve ölU verm~lerdir. 

650 Şangm şnrkmda 40 kilometrelik bir Çin kuvvetlerl, Han nehrinin sağ 
Bu ıerlnin fiatı 8.50 kuruştur. cephe Uzerinde vukubulm~tur. İş· eahlli::ıde mUhlm bir çok askeri nok· 

Hepsini alanlara yüzde 20 l!ıkon. te Japonlar en ağır mağlubiyete bu- taları ele geçlrm~lerdir. Bunların 
'9 J9.pı1tr. Katan tUO kunııun rada uğramışlar ve harp aahumda en mUhlml Şungşangm 30 kilometre 

120 kuruşu peşin almarak milte- 3000 ölU bırakmışlardır. cenubunda bulunan Vamlacchi olup 
bakla! ayda birer lira ödeı:unek Hankov.Jısia.ngyang demiryolu il- Nankov-lp.ng deıniryolunu ildyo 

llzere dört tablte baflanır1 ' ZC'rinde mUhim bfr askort nokta ola.n JXSlmoktedtr. 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 

No. 41.50 5 ci seri Kr. 
41 Dl$ Profundls 50 
42 GUniln hukuki ve fç.timal 

meseleleri 75 
43 Eflntı.:n 35 
44 Gizli harpler 75 

45 Disrae:linin haratı 100 
46 Met.dizik nedir? 25 

47 Yeni ııdam 75 
48 irsiyetin tesirleri 75 

49 Politfüa felsefesi 75 
50 Estetik 25 

610 

Du serinin natı 610 lruru~tur. 

Hepsini alanlara yll.ıde 20 iskoa
t• yapılır. Katan 4.88 ku119 
1.88 kuruuu pe§in alınarak mUte.. 
bakial ayda birer Ura Meumek 
il.tere tıç takatte baflaııır. 



1Fü011U~r;ı©Jy©l 
940 Olimpiyatlarına sahne olacak 

ınem'eket nasıl bir yerdir ? 
940 otımpiyatlarmnı yapılacağı 

Finlandiya, dünyada spora en faz. 
1t ehemmiyet veren bir memleket
tir. 

bah5cttiği §Cylerden zevk alır, heyc
rnn duyar. 

Liıkin şüphe yok ki bunlan'l ba -
şınd:ı spor en büyük mevkii işgal e. 

:Finla.ndlya bizlere uzak bir ülke df r. 
olduğu için, onun hakkmdaki malü-
matnnız noksandır. 

Aşağıdaki satırlarla bunu biraz 
telafi edebiliriz. 

Finlan~iya hakkında 
umami malumat 

Finlandiya:ia spor 
Çok eskidcnberi Finlandiyalılar 

kuvvet, mukavemet ve zekaya ihtL 
yRç gösteren sporlara hrşı !:ıüyük 

L!r alaka gösterirlerdi. Yeni ,.e as 
rl sporlara gelince, Finlandiyalılar 

bunları da büyük bir meharPt Ye 

Bugünkü 
maçlar 

Fenerbahçe -
Süleyman iye 

Bugün saat 17, de Fener sta 
dında Fenerbahçe ile Süleymaniye 
takınılan İstanbul şild dömifinali 
için karşılaşacaklardır. Bu maçın 

galibi final müsabakac:ı Hilal takımı 
ile yapacaktır . . , 

Şişli - Yugoslav 
takın1 ı 

Yine bugün saat 17 de Taksim 
Finlandiya A vrupamn İsveç ve 

arzu He tatbik etmcğe koyu!muş- stadında Şişli ile Yugoslav takımı 
Norveçle beraber en şimal kısmın. 

fardır. Uıkin o vakitler henüz istik da bulunan ve karadan Rusya ve 
!ı,veçle hemhudud bir memlekettir. lalini kazanmamış oldukların:lan 

bu faaliyetleri mevzii ve kısmi kah_ 
Şimalde Buz denizi ve cenub ve 
garbde de kısmen Baltık dcnizile yordu. Uıkin hUrriyetlerini kazan 

c!:ktnn sonra rnhnt.;a çalışma im -
çevrilmiştir. Mesahni sathiycsi La.. 
doga gö!U hariç olmak üzere 383000 
kilometre murabbaıdır. Ve umumi
yet itibariyle deniz seviyesinden 
2po metre kadar irtifada bir düzlük 
erzetmektedir. Nüfu.<Ju 3.800.000 ka 
dar olup nüfus kesafeti kilometre 
başma 4 lla 49 arasındadır. Halkın 
yüzde altmısı çiftçi, yüzde 17 si sa
nayi erbabı, yilzde dördU tüccar ve 
ger! kalan kısmı da ınüteaddld mes. 
lck ve sanatlar erbabıdır. 

Finlandiya kUltür baknnmdan bir 
cihetçe mühim bir mevki işgal et _ 
nıektedlr. O da, yüksek tahsil genç
liğinin yüzde otuzdan fazlasını kız 
talebe t~l etmesidir. 

Finlandiyanm en eski üniversitesi 
1640 senesinde tesis edilen Helsin
ki ilniversltesl<lir. 

Bunlardan ibaşka şimalin bu eş_ 
siz memleketi birçok kıymetli A.sL 
ra aahib bulunmakta, sanayiin bir
çok şubesi ilerlemlş bir halde gô -
zilkmektcdlr. Bllhassa cam ve porse 
len sanayiinln terakkisi zikre ea _ 
yandır. 

Halle eğlenceyi yaptığı iş kadar 
mühim blr ihtiyaç farzcder ve ifra. 
tn kaçmndan hayatın kendisine 

Bir tavzih 
Üç şehir arası atletizm 

müsabakaları 
münasebetiyle 

Evvelki gtinkil gazclemizde, 3 ııc
hir arasındaki atletizm mUsa.ba.ka -
la.rmm neticelerini yazarken, uzun 
atla.matla yeni bir Türkiye rekoru 
kıran Muzafferden bahseden satır -
!arın .sonunda: 

"İstikbal için ibUyük bir kıymet 

olduğunu gösteren Muzaffer iyi bir 
hoca elinde çalışrr ve gUzel bir sitil 
elde ederse Balkanların en iyi at. 
Jetlerinden biri olacaktır,, şeklinde 
bir cllmle yazılmıştr. Biz bu cümle
yi, sırf "yeni rekortmenimiz henUz 
acemidir, Jyi hocaları elinde bir 
mUddct daha çal?§ırsa büyük bir is
tikbal vadediyor,. manasına yaz -
nuştık. 

Y alnrz bir tertip hatası yüzünden 
"l;i bir hoca elinde,, kelimelerin -
den sonra 'bir müddet daha,, keli_ 
mcsi unutulmuş olması cUmlenin 
ınnnasnu kı:smen değ~tirmiş ve 
"bu atletimiz bugün fena hocaların 
elinde !;alışıyor,. şeklinde fena tef
sirlere yol açmıştır. 

Bugiln İstanbul atletlerini çalı§ -
tırnn arka<laşımız Naili Mora.nm 
kıymetini ne biz, ne de başka birisi 
inkar edemez. Bu kıymetli antre -
nör, tsta.nbulda memleketin şimdi· 
ye kadar göremediği geniş bir at _ 
1etizm faaliyeti ynrntmı:ş ve yilzler
ce genci yetiştirmek için elinden ge
len her şeyi fazlarule yapmış bir 

kanını bulan şimalin gayretli millet! 
Anvers ve Paris olimpiyatlarrr.da 
gösterdiklC'ri muvaffakıyetlerl~ ken 
dılerinin hiç de ihmal edilm:-z at
letler yetiştirebileceğini bütün dün. 
yaya gösterdiler. Amsterdam, Los 
Anceles ve Bcrlin olimptyatları ise 
Finlandiyalıların tam muvaffakı _ 
Jetleriyle bitti ve 1940 oyunııırmm 
organizasyonunun krndilt'ri.ne tev
<li edilmesinde büyük bir rol o:; na
dı. 

Yeni yaptırdıklar, stadyom r.!l -
hassa şayanı dikkattir. Geçer. sene 
haz.lranmda açılan lıu stad o vakit 
::9.000 kişi almak üzere yar.r!.n:..ış. 

tı. Bugünse stad iki mi.c;Jlne J t-km 
bilyUtUlmü11 ve 63,1)()0 kişi alecak 
c!r hale konulmağ::ı ba.~lan-::.?ştır. 
FjsUn muhiti tam 4f.O metre 1e ge. 
nişliği 8,85 metred~r. 96 santiıı:ı tre-
1ilc 7 kuluar mevcuttur. 

Birçok atma ve tı.Ua.ır.ıı. yl'rleri 
ccvcuttur. BUyUk rhış ve soyuLmıı 
yerleri, civarda birçok antrenman 
sahaları vardır. Atletizm sahası 

bu staddan d6rt yüz metre 
kadar uzakta ve dünyanın en· 
ınodern ve mU~emmcl p.tstbi !ın·;l 

olup 5000 metre sampiyonu T rbti. 
nen dünya rekorunu bu S!lha1:ı kır. 
rnıştır. 

PLANÖRCÜLÜK 
194.0 olimpiyatlarında !hmal edil

nıiyen bir nokta da pliinörcülilktUr. 
Organizasyon komitesi plfınör mU
sabakaları için dört gUnlük bir za. 
man ayırmijjlır. Sporun bu §ubesi 
her §P.yden evvel rüzgfırın mli
saadesl mevzubahs olduğundan 

bu tarih sonradan bildirilecek
tir. 22 temmuzdnn 4 ağus· 

tos 1940 a kadar devam edecek o
lan olimpiyat oyunl:ırmın aı:ılma 

merasimine i5tirak edecek olan pla 
nl5rcUlcr o andan itibaren müsaba
ka saatini bekliyccclderdir. Müsa -
bakaya girecek planörlerin tipi hak 
knıda müzakere eden olimpiyat ko~ 
mitesi beş tip üzerinde mutabık kal 
mrşla.r ve nihayet bunlar da ayn 
a>TI gözden geçirilerek Alman Ja _ 
kobsun yaptığı "Mays" tipi pHi.nör 
kabul edilmiştir. 

Hususi maç 
Anadolu galip geldi 

Pazar günü Bağlarbaşı sahasında 
kalabalık bir seyirci kütlesi önün. 
de Anadolu ile Beylerbeyi takım· 
lan hususi bir maç yapmışlar ve 
neticede Anadolu 2-1 galip gelmiş
tir. 

Romanya 
Milli futbol takımı 

Letonyayı 4 - O yendi 
İngilizlerle yapacakları milli ma-

bir intikam maçı yapacaktır. 
MalUm oldu~ru Uzerc Yugoslav 

takımı burada ilk maçta Peraya 2-0 

mnğlüp olmuş, bir gün sonra Şişliyi 
4 - 1 yenmişti. 

Kız talebeler arasında 
atletizm müsabakaları 
Kız talebeler arosmda mania ve 

maniasız atletizm müsabakalarının 
finali çarşamba günli saat 16 da Şe. 
ref stadında yapılacaktır. 

---o--
Vefanın Ankaracla yaphğı maçları.lan, Haber Ankara foto muhablrt tarafını.lan alınını' ensfanf&tlt~ 

Demirspor Romanyaya 
gidiyor 

Ankara şampiyonu Dcmimpor ta.. 
knnı, Balkan demi.ryolları merkezin 

Vefa Ankaradaki iki ne 
de bir turne yapmak tasavvurunda
dır. Bu tasavvurun birinci kısmı o· 
lan Bükreş seyahati kuvveden fiile 

maçını 
çrkmış, Deınirsporun haziran 8 de 
Romnnyada oynaması takarrür et
miştir. 

nasıl oynadı ? 
Ankara (spor muhabirimizin lar şöyle dizildiler: trrd Hamdi bu kan~ık vazh-e!l 

gönderdiği mektup) - lstanbulun .4nkaragücii: n·atık - Etwcr, Ni· hesaplıyarak kaleye doğru rl 
Vefa takımı, Ankaradaki ikinci hat - Abdiil, Besim, lsmail - Va· bir şandel yaptı. LUtfi ile J{n 

-<>- maçını Ankaragücüne ka~ı yaptı. Jzap, Fikret, Turgut, Falıri, l/amdi, arasında ikinci bir falso daJl:l 
Galatasaraylı Haşim Yalnız bu maç, halkın at yarışları- Vefa: Safa - LıUfi, Saim - Va- top yeşil - beyaz kale ağlarıtıl 
Demirspora giriyor na olan arnkası dolayısile 2,15 de lıit, l!akkı, Şiikrü - Necip, Mulı- du: Dakika: 25. 

lstanbulun pek iyi tamdığt Gala- oynatıldı. Buna rağmen seyirci tcşd11, Gat.i, Sulhi, ,11clımct. l\1ağl0.p vaziyete düşen tst~ 
tasaraylı Haşim Demirspora gire • miktarı 3000 ni geçmiyecek kadar OYUN: !ular, canla .başla çalışarak 
cek ve Romanya turnesinde oyna - az.. Bir gün evvelki gibi gene güneş kaleye sayısız bir gol lıava~ 
yacaktır. Hakem Saimin idaresinde takım. allına düşen Vefanın, soldan Anka. rüdülcr. Fakat üstüste gerelC ' 

' ragücü kalesine inen ilk hücumu 18 met ve gerek Sulhi ayakla~ 
çizgisi dahilinde uzun zikzaklarla çen fırsatları boşa çıkardılar ıJ; 
ayaktan ayağa dolaşıp durdu. Ni- yun tekrar ve mahsfıs bir J\f.. 

hayet büyük güçlüklerle bertaref gücü hakimiyeti albna girdi· 
edilen bu ilk hücumdan sonra An- esnada kazanılan penaltıyı ı1 

. , . ' . . ••. ?ıı;; ).··· ; • ' 

Benim görüşüme göre 

Balkan kupası 
- Futbol Federasyonumuza bir teklif -

Lik maçlarının senclerdcnberi de,·am eden monoton seyrine milli 
kümo maçla.n bir hız nrmı, ,.e bu bI7.la. Ankara. futbolünün bugünkii 
Yarlığı doğl\O.ustur. ~ıım Mimenin semereli ~tetlceslni gördükten ı-onra 
monoton seyrinde <lcvnm t'dcn lik maçlannda. bir değişildik yaıımak 

bugün için bir emrivakidir. Yapa<'ai;"ll11I7. deği~lkllk ~u olacaktır. Ya lil\ 
maçlannda. birinci kümeyi adet ltlbarile azaltarak biribirlnc mibn\'i 
kun-etıerden te~kll etmek 'cya bir deneler lik maçtan yapmak. 

İstanbul klilplerini ele aln.C'ak olursak birinci kümrye mensup on 
klüp nrn.c;mda büyUk bir klas farkı göze ~arpar. Oylo ki, llôncl küme-
nin başta ı;i>lcn taknnlnrilc birinci kümenin sona kalmış talnmlnn nra
smdn hiçbir fark göriihne-ı. Bu hale göre eğer 2 devreli Jile mn~mdn. 

ı rar e<lllocek olursa birinci ı,ümcnln hiç olmazsa sekiz ldübe indiril. 
mesi ,.o bu c:eklz klüıı ıneyanıntla Bcyoğluspor ' ' O Ş\linln de iılhali. 
Yok, eğer bir denell lik mn!:ı kabul cdllccek-.e bu on Jdlihc itheten 
yine Beyoğluspor Ye Şi51inin idhall la7.(JTldrr. Bu kliiplcrin ilk maçlarına 
'>Olmlmac;ile lik maçlnrmlla yen~ bir nliika uyana<'aktır. 

ımm kümenin lhdnc;ı Jdüplerlmi7.e ,·aridnt tr.minl lım..usunc1a da 
iyi bir tcşebbü.c;tU. ~en sene yapılan \'O ne sebeıılo yapılclığını J1fıli~ 

anla.madtğnnız deği;lklik mali cihetten klüp Ya.ı4.J.atına bir tlıırbe ,-ur-
muştur. Bu sebeple mali kısmın a.slmıı ircar yerinde bir hareket olur. 

Lik \"C milli küme maçlan futholcUlerimlzl ltlman halincle tutmakla 
beraber onlara yeni lılr şey öğrctme7., faydalnrım hcııimlzln takdir et
tiğimiz ttnebi t.cmaslarmı bir progrn.m dahilinde fomhı etmek l~lıı bir 
"Balkan kupası" maçları yapılmasını teklif cdiyonıı. Jlalkan de' !etle
rine mensuıı her devletin mUli küme birinci ve ikinriı::i Balkan Jrnııa .ı 
m~l:ırma i tirik edecektir. Maçlar iki deneli H her tıı.lmn deplasman 
yapacaktır. Be sene 7J\rfınrla en ~ol< birincilik ahrus t~lmna ,·eritmek 
üzere ortaya lıir lrnpa lrnn:ıcaktır. 

Şimıliye kadar dcYrun 4'de;;clmcktc ol:ı.n lil<, ş~ld, milli küme, hu-
c;usi maçlar ~·ekfınu !'<'nt•nln on bir a~·mı dolclunnaı.ta, bu miisabaknlar 
Juı.llu olduğu kadar müsabıkları da bıkhrrnal<taydı, spor!'ul:ınmrzın a_ 
mat.ör olduğunu dilı<:iine<'ck olur ·ak lıütiin bir <ıcne mnç ~ :ııımak Ye lcl· 
man halinde bulunmak, arn:ıtiir sporrul:ır için olduj;u gibi lıu sporcuları 
id:ırc edenler l~in de ne k:ıd:ır ~Uç ohluğıınu idrak ederiz. 

Ilalkan kupnsmın bac;;lı<'.tı fayda.lan 5unlar ol:ıc.aldır: 

karagücü hızlandı. Fakat santrhaf Safanın ellerine attı. 
Hakkı sağa sola koşarak bir kartal ANKARANIN SON GOLÜ 
gibi topları kapıyor, topluyor. Turgudun Fahriye ve fD~ 
Muhteşemin bir gün ewelkinden biran içerisinde LUtfiyi atıııtf 

daha şuurlu bir çalışma pozisyonu Hamdiye geçirdiği topu bil ol 
içerisinde olu~u. Vefa sağ cenahının cu bir sol \-unıile Vefa kalcsiııe 
-:ık sık rakip müdafaayı tehdidini tu. Dakika 40. 

1 ~ümkün kılrro: ~a Sulhi kelime Bundan sonra Vefanın zrıll..~ 
nın tam manasıle bozuk,,. yetten kurtulmak için partın. 

VEF.ı\~lN GOLÜ nerjisi de bir fayda husule ge~ 
Gazi, Hakkıdan aldığı ileri pası di ve oyun bu suretle 3-1 A 

18 çizgisi üzerinden sağa doğnı sü- gücü lehine bitti. 
rükledi. Topa yetişen ~fohteşcmin NOT: 1 

çok sıkr plase §Ütü Natıkın plonjo- A~karagücü çok tutuk bi\~' 
nuna rağmen Ankaragücü ağlarına oynadı. Düne nazaran dalın 1•1 takıldı. Dakika: 25 lışan Vefalılar ise cenah h:t.~ 

sol tarafın silik oyunları )~ 
bir şey elde edemediler. Q} 

kati notu gene vasattır. 
.NASIL OY.L\ADILAR: 

LO galip vaziyete geçen Vefanın 
sağlı sollu hücumları nasıl rakip 
müdafaa önünde dağılıyorsa, An· 
karagücünün de mütemadiyen sol· 
dan açılmak istidadı gösteren hü
cumları da Lutfinin temkinli oyu
nu karşısında bir semere vermiyor. 

A~KARANI.L\ GOLÜ: 
Vahap Yefa müdafileri arasından 

kolaylıkla aşırdığı topu, ortaya 
doğru gönderdi. Turgudun, iki mil
da~i arasından çektiği vole şütü 
köşeden Vefa kalesine girdi. Daki
ka: 40 

Bundan sonra her iki takımın da 

MağlUp Vefalılar yukarı~~ıı 
söylediğimiz gibi takım te;$~ 
ki teknik hataların esiri 0!

0 
Dünkü oyunda Ltıtfi uzun }l 
manlarla takdire hak kazand_ı:o,. 
kı ise 22 oyuncunun en iyisı> .1 

Ankaragücü kazandığı ga!ib'· 

ra!:rmen iyi oynıyamadı. Bil d~ıı 
temadi pas ve driplingleriil1 

mahzuru addedilebilir. Tal'~ 
Besim, Enver ve bir dereceye 
da Hamdi muvaffak oldular. 

galibiyet sayısı için sarf ettiği gay-
t t. ed. d 1 1 be IIAKEl\.1: " 

re ne ıcc venn ı ve evre - - Hakem Saim dürüst olmaSJtl .. 
raberlikle bitti. ı1 
tKINCt DEVRE: men sürati karar noktai ~~ııl>U 

zayıfdr. Tuhaf değil mi du 
Karşılıklı ve tamamen müsavi ., 

yunun hakiki hakemi 15y5Jl'le1
•
1 

ataklarla geçen ilk dakikalardan 
ça hazırlanan Romanyalılar, Bük -

sporcudur. 1 - llcr secn mukannen olarak be;-i rcnchi tnknn göre<·e.k olan 
reşte ~tonya milli takımile yaptık-

SJnra Ankaragücü hakimiyeti eli. Beşiktaşlı Nuriydi. (j 
i\1ııammcr oı . 

Cümlcmizln yanlış tefsir edilme- hnlkrmızm ynpılan hu yrni.'.il< nc.-ticcsincle aliıkasr nrtacaktır. 
ları cıaçı 4 - O kazanmışlardır. 

si bizi çok üzdUğllndcn burada ve- 2 - l\Jilli kiime blrind \C lklııdsinC' Il:ılknn kup.-ısmn l tırak etmek 
--o-

ziyeti açıkça tavzih etrneği lilzumlu w~ilc ile Tilrk futbollinü temsil şerefi \'Crilceektir. 
gördük... Everton lsviçrede 3 - Her sene blrtakmıln Siai defa ~arpı5mal{ suretiyle tnkmılan-

Burnda şunu da fl:lve edelim ki, İngiltc>re> lik ş:ımponu Everton mıı on "<'nebi teması ynpn<'Al•tır. 
ıııemlekeUn her tarafında 1'foran Zürihte lsviı;rc mulıtelitiyle yaptığı Tilrk futboliiniin fıtl•i irin lcU\' <'tli ve ~aslı lılr adım olnıı im !<'k· 
gibi JaymetU, bilgili ve çalışkan ho. maçta ilk devre 1 • 1 berabere kal- liflt'rinılıiıı nlillmtlarlnrca lılisnli fclfıkki rllilrceğindrn ... •ınin olarak ~lnı
calann bulunmam ba§lrca temenni- mnı. ikinci devrede mnı,:ı 4 - 2 kazan- cllılcn lıunlar hnl,kmcln etiit yapılara!;: tc~cbbü ata girlşllıncsinl frmennl 
mizdir. mt§ltr cıit'riz. Adil YUTIDAKUL 

ne aldı. Vahitle Şükrünün birer 
"tıar., olarak vazife göremeyişlcri Hami Reisin ziyar

1 sarı lacivert hücum hattının ahenk· Vefa klübünün hami reisi blJ, 
li inişler yapmasına meydan açı· Riyaseticumhur U. katibi ı~ 
yor. Gcdelcç, bu maçta hazır btıW 
A~KAHA:\I.N lKINC! GOLÜ: ve de\TC arasında soyunma 

Soldan Fahri. Hamdi, !smail mü na giderek Ycfalı oyuncularltı 
scllesinin sürükledikleri bir hücum ayrı görü~üştür. Vefalılar;. 
Ycfa müdafaasını bir hayli karış- !attan çok memnun olmuşl3 
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Orman insanları arasında: 10 

Hotantolu reisin on yedi kansı büyük bir 
telaş ve heyecanla kaçıştı lar 

YAZAN: L. Busch 35 Yılını vahş i ler arasında geçırm ış bir AJman seyyahı 
.... 

' Sen.Jozef Jıaplslianeslntn fçl 

~arnında 35 bin frank 
saklayan mahkôm 

Güyan adası mahkOmları arasında şimdiye Jlofanfo nşiretlcrinclen Guagnlarm lJtr Jınrp Irnsif kola 
. bir heyecanla göz kapaklarını kıı ... 

lngoa kanlarının Alman kralının .. ne~ ~ubayı yanıma çektım ve pıştırarak bir bizim yüzümüze bir 

kadar yapılmamış bir röportaj 
Mahkumlar, iskambil 

yuvarlak madeni 
barsaklarında 

bu hediyelerine pek sevindiklerini sozı:r~mı .. l~goara aynen tekrar et- kendi kadınlarının yüzlerine bak. 
görmekten mütehassıl büyük bir mcsını .. roylı):erek:. . • maya başladı. Sonra müthiş bir hid 
memnuniyetle o vakte kadar öm. - Soyle kı dedı~, hız buraya ne detle bıyıkları dimdik olmus bir 
rümde hiç görmediğim garip birer aslan, ne başka bır hayvan avına halde kadınlarına doğru döndü ve 
orman yemişi ikram etti. Bu yaba· geldik! Fakat ken~isine. sor baka. gök gürler gibi bir sesle bağırdı: 
ni kestaneye benziyen, onun gibi' hm: lngoa ~ura~~ı en ıç ~rmanla- - Golin - bo ·hah! (cehenneme)] 
dikenli, fakat dikenleri gayet yu- n tanıyan bır reıstir.! qorıller han· Hotanto reisinin on yedi kansı 
mu~k sarı renkte ve mandalina bü gi ormanlar~a vardı:?.. . . lngoanın bu ani hiddetinden bir
yüklüğünde gayet sulu bir yemişti. Buba ~mm bu_ sozlenmı 1ngoa- denbire o kadar ürktüler ki hepsi ~ ~irfncı defa olarak kilrek mah • 

~ hayatı hakkında fotoğ -
~ir röportaj yapılmışbr: 
~ .. sızca Maç mecmuasının mu.. 
\ ~ Martineau birkaç ay Güyan 
' dıktan sonra bir silrll fotoğ -
~- "e kilrck mahkumlarının ge
~ hayat lıakkmdn. bir silril en

' tı. inlibalıı. avdet etmiş ve in. 
Cnlrrıı ınccmua.smda yazmL~tır: 

l'anr ortadan kaldırmnnm mev
olduğu mralarda, orada 

~~ fıınıarm geçirdiği bugi.inkli 
at hakkında muharririn tam 

edelere daynnnn malfımıı.t top 
l.taı Çok mlihhn görlllmliştür. 

flın olduğu Uzero Güyan zm
rı 1854 senesinde kurulmuş -

· () zatnandanberi buraya a -
, ~etlere mıı.hkfım olan suçlu_ 
~l'0Uanınaktadır. 
~lırulduğu gi.inden bugüne kaadr 
~ l'a 57,ooo mahkum gelmiştir. 
~~aki mahkumlar, kendi feıa-
1'~ F'ransanın herhnngi bir 

anesınde bulunan diğer malı 
rırı felfi.ketinden daha büyük 
~ tı.u sanmamakta ve bunun i
et l'ada.kJ. hayatıarmdn.n fazla şi-

1';, etznemcktedirler. 
~l' 

andaki bu kllrek mahkfımlan 
~t kamplara ayrılmışlardır. 

·t.;, Plarm içinde en mühimi 
~ l'en. au Maron! ado.smdaki iki 

~lıUik, kamptır. 
'lta küınlar sabahın saat beşin. 
~%ı~~etle uyandırılırlar; kah-

ı ıı:erler. Onda yoklama ya. 

• 

kağıtlarını 
tüpler 
muhafaza 

ve paralarını 
içine koyarak 

ederler 
pılır ve çorba içilir. 17 de akı;am 
yemeği yenir, tekrar bir yoklama 
yapılır. ve kovuşlar höcereler ka. 
patılır. Her mahkum gurubuna 
bir gardiyan nezaret eder. Kendi 
mahkumlarının yoklamasını biz
zat kendi yapar. Ve Hi.zımgelen 
cezaları da gene o teklif eder. 
Gündüz ağır hizmet mahkfı.mları 
muhtelif işlerde kullanılırlar. Fa. 
kat, hakikat halde iş müthiş de. 
ğildir. Onlara Kayen yahud Sen
Loren yollarındaki otlan ayıkla.. 
tırlar. Buna mukabil, bir günlük 
ta)'inlerinden daha fazla olarak 
günde bir çeyrek litre kırmızı şa. 
rap ve saat dörtte bir parça reçel 
verirler. 

galar, ,dövüşler, cinayetler azal. Evvela ömrümüzde görmediğimiz ya nakledince henf ka~lannı çat- biribirlerini iterek kulübeden dı~
mıştır. F akat, kumar elan oynan. böyle acaip bir şeyi yemekte tereci. mıştı: . rıya fırladılar. Kapının önünde 
makta ve adalara girmesi yasak 0 dilde düştük. Fakat Buba hiç tered· - Sarımsak yıldızı tarafın~akı beklemekte olan iri varı iki Hotan. 
lan para da tedavül etmektedir. dütc;üz bu yemişi kabuf:rilc ve diken- sıcak orma?1arda !\fodra - ?<>nll~ to hemen dışarı sıv;şmışlardı! .. 

:Mahkfunlar, iskambil kağıdla- )erile beraber, adeta yaş incir gibi vardır! dedı. Bunlar d~v gorı~~e:.dır. Reisin kulübesinde onunla biz· 
rını ve paralan yuvarlak tüplere ağzına atıp yeyince bize de cesaret Sonra hayretle benım yuzume den bac;ka kimse kalmamı!3tı. 
koyarak barsaklarında saklamak. ak "' -
tadırlar. Bu şekilde bir mahkum gelebildi. b tı: Fakat Hotanto reisinin bu garip 
adaya otuz beş bin frank getire. · · edd"' .. .. B - Goril IPi avlayacaksınız? diye ant hiddeti hepimizi heyecana dü-

Bızım ter udumüzu gören u. 50 du .. .. .. n· · II 1 d 1 ta f l 
bilir. . .. k· r · şurmuştu. ızım o an a ı ya a 

Burada (plan) ismi verilen böy 
le tüpleri vücudlannda sakladı
ğından şüphelenilen mahkumlar 
doktora yollanı~r. verilen müshil-
ler ve yapılan lavmanlar ile ni. 
hayet plan ortaya çıkarılır. 

Bulunan para, mahkümun malı 
kumiyeti müddetince saklanılır., 

Sen J andaki menfiler muayc:ı giderken kendisine, ölürse miras. 
bir iş yaparlar. işleri bitiği zaman çılanna verilir. 
istedikleri şekilde gezebilirler. Mahkumlar fevkalade zekidir. 
Yalnız beşteki yoklamada hazır ler. Bütün sıkı kontrole rağmen 
bulunmağa mecburdurlar. onlar her gün et, sebze yerler, ııa 

Eskiden bütün kavgalar kumar rab içebilirler. Her akşam i~knm. 
yüzünden çıkar, müthiş dövüşlere bil oynarlar ve oyundan sonra 
sebebiyet verir ve nihayet cinayet muhakkak sıcak yemek yerler. 
le neticelenirdi. On senedir kav- f OIF"Devamı 9 uncuda 

ba bıze doğru donere . Hauırı dedim Sizin gorillerin il · · h ·ı~ı..ı .. 
B ı{ f • . · • d ı ı d _ - J • • nn e erını emen sı i:U1 arına go-

- una a arı ) emışı er er· e d stu oldug!unuzu bili'-·orum.. tü" dük' 1 · .. ·· t" O 1 • 
d. B ' ek 'd' · h 0 

,J r en gorrnuş um. n ara. 
ı.. ~raz şı ır ama msan~ . eı_n Ingoanm esrarengiz bir bakışla _Sakın!.. 

~-erı?flık, ~~m de .~r~oşluk gıbı hır yüzüme baktığını görünce ilave et- Diye işaret etmeye mecbur ol-
~eyı verır. .. yevınız. t" • d Fakat ı ··th" hid. · ım. um. ngoanın mu ış 

Bunun üzerine de bu ekşi incirle- · · tl - - d z· 
· k . y b 1 _ Evet dedim biz goril avlama- detını hayre e goruyoıı um. ıra 

rı ufak ufak ısırara ) ernege aş a- . . ' . Hotanto reisinin yüzü birdenbire 
dık o vakit tngoa bize doğru dön- ya veya sızın om1anlanmzdakı go- . . . 

.. ·. ·· k· rillere herhangi bir fenalık yapma- bıyıklan dımdık olmuş. kara bır 
du \ e gulere · . .,y !llrtlan yüzüne dönmüştü. Herifin 

- Herhalde krala götürülecek as· ya gelmedık! .. Yalnız şunu ogren. ... d d' 
1 

· d d 
• • <:\' • ·ıı · b - oldugu yer e ış erı gıcır ayıp u· !anlan a\·lamak için geldiniz? diye mek ıstıyoruz ..... ızın gorı enn u 

sordu lunduğu ormanlardan daha jçcrile- ruyor~u. .. .. d . 
· . . . . , b Benım yuzume arada sıra a şım-Sonra ıla\'e ettı · re, onlara fenalık ~ apma) a mec ur . . d G 

- Z~ra bundan. ewel de bura,·a olmadan veyahut ormanlar tarafın· ş~ ~bı ~a~~~. fırlatı):~r ~· b o
c;izin kralınız tarafından beyazİar dan bir nefalık görmeden geçmek ~ ~ :n a s 

1 
ışı;, gorı ~n "stu

geldi ve aslan avladılar! Fakat bir mümkün müdür?. d~~. u~~ ~?111
3n. ~r an ;~çmHo~t:-

1 r ! b' d b. h. beklemediğ• ıgımızı sov eyışım 
tanesini aslanlar parçaladı ar. ngoa ır en ıre ıç rei ini niçi~ bu kadar ani bir heye-

l ll!(ızı ı ~ölge HABER ' iN R E SiMLi ZABITA ROMA N I · 
can \"e hiddete düşürmüştü? Bunu 
bir türlü :fnlamamıştım. 

KUÇtJI( 
T O/'IV(ft 

/VIU7'10 
OERS . 
iE1?11ı( 

DE11'1NI 
EDıYQJ?. 

Dil .. 

1 ngoanın bah-ışlannda okadar yır 
tıcı bir kin Ye dehşet vardı ki heri-

1 fin bizi kO\·mak üzere olduğunu 
hissediyordum. 

Fakat dönmüş gözleri bizim yüz
lerimizden, <>nüne serilmiş olan he
diyelere kaydıkça büyük bir te. 
reddüde dü5tüırü görülüyordu. 

Bizim dev endamlı Buba ile bü
tün bu anlaşılmaz hiddet sahnesi 
kamsmda bir işaretimi bekler gibi 
gözGmün içine bakarak, put gibi 
sessiz Ye kuvvetine emin bir halde 
durmaktaydı. 

lngoa, nihayet, bu garip ve es
rarengiz buhranını yenmeğe muvaf
fak olmuştu. Maamafih hfılfl dişle
ri gıcırdıyor, veyahut da, biribiri. 
ne \'Unıyordu. 

Birdenbire önünde ayakta dur
makla olan Bubayı eliyle itti ve 
ürkmüş bir halde, heyecanını zap
tetmeye çalışan bir sesle: 

- Goril ormanlarına girmek için 
kral tarafından mı geliyorsunuz? di 
ye rordu. 

Buba ne cevap vereceğini tayin 
etmek iiçn benim yüzüme baktı. 

- Söyle, dedim "hayır!. 
lngoa Meta geni~ bir nefes aldı. 

C..oril ormanıa!lnI geçmek itin bi· 
zim uydurma Alman kralının emir 
vermemiş olmasına. pek memnun 
görünüyordu. 

'(Devamı var), 
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- Bir yabancı kadına saka· 
lını kaptıran bu ihtiyar zen· 
perestin hakkından artık 
toprak gelir I 

Ve nihayet sana ilk göniil açan sile iştirake karar verdi. Ye>ksa Ga- Iut parçası bile dUştu. Olcayto da 
benim. Haksız düşünüyorsun. Sen zan neredeyse onun için orası afa

burada Gazan için mi, benim için mi roz edilmiş tel.filtj{i olunabilirdi. Mi-
güreştin? safirler aileleriyle davet olundukJa· 

- Hayır, Osman için! n için bir tarafta Gazan, diğer ta -
- Ben de öyJc ! rafta. Afroditi misafirleri karşılıyor. 
Vazifemiz her §ey.in üstünde _ lar. Bu tarihe kadar tıhanıizamm 

dir. Muvaffak olalım. Biribirim!zin bu kadar zarü ve nazik olduğu gö
oluruz. Olcayto da bana ekmek ban rülmemişti. Kadın inaanı ne hale 
maktan Ueri geçemiyecektir. getiriyor. Hele biçare Gazan sanki 

- Ya Heri giderse Afroditl! dizginleri tamamen Afroclitin.in e -
- Senin bazun benim cezamı ve- !inde sakin bir at gibi oluverm.itşi. 

rebillr. Haata Olcayto kaç yerde: 
Ve blribirine sanldılar. Miray - Bir yabancı kadma sakalını 

kendine gelmi~i Hakikaten burada kaptn-an bu ihtiyar :ıenperestiıı ha.k
Esklşehirde değildiler. Tebrizde ve kından artık toprak gelir! 
Gazan H.a.nm sarayında vazife sa - Demi§ti ve bunu Gazan işitmiş 

bibi bulunuyol'lar. Aşk, macera o - susmuştu. Çünkü haklıydr. Afroditi 
la.bilir. ama, her şeyin Usttinde na- işitmiş ve gülmüştü. Çünkü bu taze 
mu.alarma ve vicdanlarına. tevdi e- varisi saltanatın da. bıylklaruu bir 
d1lmie hizmetleri ve vazifeleri vardı. gem gibi ele alacağı zaman pek u-

- Peki, Afroditi, bu herife nasıl zak değildi. 
yanaşacaksın? Olcayto geliyor. 

- Bir iki gün içinde bUyUk bir Gazan gülerek karşıladı ve sanı. 
ziyafet hazrrla!:acağmı ve bu fırsat- dılar, öpUşti.iler. Afroditi Olcayto -
tan iatifade edeceğim, nun huzurunda yerlere kadar eği-

- Ya muvaffak olamazsan! terek: 
- Yine çok masum dilşUnüyor. - Evimize şeref verdin sultanım 

sun. Kendime itimadnn var, ben dedi. 
muvaffak olurum, 

- Gazam öldürmek meselesinde 
sana ihtiyat tavsiye ederim. Bu ci
heti Hakaıı Osmana ve Köse Miha
la sordun mu? 

- Buralanna sen karışına! 
- Pelci, Afrodltl. Allıılttan mu -

vaffakryetini dilerim. Seni itimatla 

bekleyeceğim. 

Ertesi gUn Gazan, Bizans sullan
llğmda kendi haşmet ve hususi. 
yetlerinin tamlmfol temin için Mi
ra}'la üç pehliYanı 'bir elçi ile Bizan 
sa göndermek hazrrlıklarını irade 
etmişti. Sanki !Ihanilerln Im11ara -
toru Gazan değil, Afroditidir. Her 
dediği hemen tahakkuk ediveriyor
du. İşte büyük bir ziyaret hazırlık
Janruı. da baıslanm~ bulunuyor. su_ 
rek avları tertip olunarak av hay -
van.la:rmdan en nadide olanlar ya
kıılanıyor. Koyunlar, kuzular, tavuk 
!ar, hincliler krzarttlıp doldurulu .. 
:ror. Bol kımtz hazırlanıyor. 

Ziyafete biltiln aşiret beylerl da
vet olundu. 

Olcayto göğsüne kadar açık ve .si

yah bir elbise giyen gtizel Afrodi • 
tinin ~eyaz kardan dokunmuş 
gibi görünen ve üzerinde penbe 
harelerle bUsbütün müştehi bir hal 
alan omuz başlarına bakarak, Ga.. 
zana hak verdi. 

Sanki tarih te-kerrilr ediyor. Fa

kat bu sefer baş rolde 'Yakubun oğ
lu Yusuf 'l!e mqukur Züley·ha de· 
b11, Gazan ve Afroditidir. Hakika
ten Afroditi "insan değil h3.ş& me~ 
lekti ! ,, Olcayto plir ihtişam girdi 
ve kendi!!ine ayırılan yere oturdu. 
Sağında Afroditl sonlunda Gazan 
rer aldılar. Saz başladı., ziya.fet 
başladı. 

Olcayto sa.kin görlinüyor. Fa.kat 
Afroditi ha.kiltaten heyecan içinde. 
Binlerce bahadirin. toplandığı ve 
yanrbaşmda dilnyayı haraca kesen 
Gazan bulunduğu halde Olcayto ile 
bir qna. ~a tem.ini öyle kolay 
kolay yenir halt olmıya.ca.ktı. 

yavaş yavaş ayak oyununa iştirak 
ediyor. Gazan meşgul ve mütemadi
yen içtiği knnızlar daha şimdiden 
başı dönmüş bir halde. 

Afroditi, Olcaytodan hiç şüphe • 
siz daha cesur ve daha atılgan. 

Olcayto ölüm üzerine at süren ce
sur bir bahadır Jdi. Ama, kadın a
yağına ayak uzatmaktan hicap du· 
yuyor, burada kcndind~ cesaret bu
lanuyordu. Afroditi bir aralrk Ol. 
caytonun kulağına eğilerek: 

- Şevketlu, şöyle bir hava al -
ma.k arzusunu göstermezler mi? 

Olcayto, yanrbaşmda şakır gibi 
konuşan bu gtizel kadma hayret ve 
hayranlıkla. baka:ra.k: 

- Nasrl emrederseniz! deyebildi. 
Yine Af rocliti emrediyor ve yine 

Olcayto, bu esrarengiz sultanına 

boy eğiyordu. Nihayet o da erkekti, 
hem belki Gazan kadar doymamış, 
ihtirasını söndilrmemi.ş, tatmin o • 
lunmamış, atmdan inmemiş, dlinya 
evine girmemiş, kadın işlerinde toy 
acemi ve aç bir adamdı. Afroditi 
kalktı ve Gazana eğilerek: 

- Biraz havuzdaki balıklara yem 
vereceğim. Hava almak ihtiyacrn -
dayım Gazan! dedi. 

!Ik defa Afroditi tlha.na (Gazan) 
diye hitap edivermiş ve bu hitap, 
başr dönmüş bir halde 'bulunan im. 
para.tor üzerinde derin bir haz ve 
tat bn:akmışlı. 

- Eğlen sultanun ! demişti. 
Gazanın şu şerait altında dcğrul

masma imkan yoktu. Kendinden gr.ç 
mesi yakındı. Rakkaseler yan r,ıp -
lak mermerler üzerinde coşkun bir 
halde oynaşırlarken Gazan o.rada 
sırı:.dıı ha} Lırıyor ve f:ız daha kuv
vetleniyor, içki daha artıyor, meclis 
daha hararetleniyordu. ,; 

Afrocliti çekildi. Biraz sonra da 
Olcayto, Gazana hafif bir baş eğe • 
rek kalktr, 

- Nereye Olcayto'!' 
- Buradaymı sultanım. Buranm 

havası fazla beynimi döndürdü. 
Şöyle bir hava alacağrm. 

Gazan gülümsiyerek söyledi: 

-2- Nakleden: IF. &(, 
Mongard böyle bir vapur olduğu- ı tutuluyordu. Fena bir çtkmaza. gir- Harpten sonra Uıe bu işe art' 

nu nasıl haber alm~tı ? Bu da meç- mişti. . para için devam etmişti. casuııl~ 
huldü. 1htima1ki, İtalyan ajanmın Saatin onu çaldığını duymadı bile. artık onda bir itiyad haline gelJılul 
faaliyete geçmi'} bulunması onun DüşUnceye ve baya.lata dalmıştı. tl Umumt harpte yaptığı ile 

11 

dikkatini çekmişti de. ondan... Bu 1910 da Londrada.ki hayatı, 0 za- zamanmda yaptığı araıımdaki farlı 
İtalyan kulağı delik ve son derecede manki nişanlısı Adelayıd ve kardeşi önün.deki bir kağılda bir kaç rı 
becerikli biri idi. Par.son, Tulondan Hellis gözlerinin önünde canlanmış- kam yazdı. Kitabı yerine bır•;1 

· · t şimdi vatanına ihanet etmekte ol 
1 

Parüıe döndükten ikı giın sonra, - tı. Ah, gençlik ! Ne ~csuttu ! 
talyan onun kolonel Ja.k sokağında- . ğunu d~ün.memişti. Para kıı.z&Jlfl).I 

O zaman Londrada Parıs e§yası sarf k h daki ~-u.'J bt ki evine damlamış ve damdan düşer . . .. . ve eme ırsı on rı ....... 

gı'bl : satan bır fırmanın mumessil mem~- ı sini öldürmtiştU. 
ru idi. Sonra üç sene süren sakin . 

- Mavi dosyanın sizde olduğunu ? H 1 d~ bir izdivaç hayatını müteakip harp Azını para yemişti. e e 
biliyorum. patlamış, Flandr cephesinin çamu- Katalinaya ne kadar çok para. 'i' 

- Bende öyle bir şey yok. d d 1 . . ce dirmış' ti "· Bu ak•am zihni pek ~ runu, on urucu gece erını ve - ~ 

- Bu dosyaya mukabil ne ister- hennemi muharebe günlerini tatmış- rışıktı. Hakiki rakamı bulamadı. ~ 
siniz ? ere tı. Çok çekmişti. ceba ne kadar ? Ölmeğe karar v 

- Otuz bin ! ği bir anda bu tecessüsün pek ırı 
Bu fikir kafasına birden gelmiş Arkadaşlarından her hangi biri 1 b 

Onun yaptıgıv gibi, !ngili'z ordusunda nasız olduğunu takdir etmek e 
ti. Bir hamlede otuz bin frank fena v eıııB' 

tercümanlık ış· ini sevinçle kabul e- raber ögrenmek arzusunu yen 
kazanç değildi. Mongarddan da kor- b' v f f f "mf ..: f .. f öırıf 

derdi. Bunu kayınbiraderi Hellis ıng m m m 0 vm om 
kusu olamazdı. Çünkü ona. mavi Ayagva kalktı ve salonun lcd 

aif k ld v temin etmişti. Fakat bunun bir iyi-
dosya işinde muv a 0 ugunu tüphanesinc doğru yürfutıeZ 
henüz söylememişti. İşi beceremedi- lik değil, bir plan olduğunu sonra- . . a 

dan öğrendi. önce pencerelerin perdelerını ·ı 
ğini, İtalyan aja.nrnın dosyayı da.ha tı. Sonra kitaplar arasından cı 
evvel aldığını söyleyfuce mesele kal- Tercüman olduktan sonra izinle tıtı 

mryacaktı. 

Düşündüğü gibi yapmış ve mesele 
kalmamış, yahut o mesele kalmamış 
olduğunu zannetmişti. La.kin işte 

sekiz aydır korkudan titriyordu. 
Mongard da eski hikayeyi tazelemiş 
ve Tulon meselesine dair bazı sual-

ve kalın birisini alarak kanŞ 
Londraya gitmişti. Hellisin casusluk rak başka bir kitap alıp ayni ; 
teşkilatına mensup olduğunu henüz kilde rakamlar yazdı. Bir lc.a.Ç 
bilmiyordu. Adelayd de kardeşinin tabı böyle böyle kanştırdıl<t 
böyle bir alakasından habersizdi. sonra rakamları cem eti. E"' 
Kim inanırdı zaten ! Hellis silik, dansöz Katalina uğrunda 1'0 

şarkiyata çalışan, sesiz bir gençli. 
Fakat bir akşam üçü yemek yerler-

ler sormuştu. ken delikanlı hüviyetini ifşa e~. 
Parsan korkmuş ve bu hissini bel-

li etmemeğe çalışmıştı. Mangard da 
MLSirda muharebelere girmediğini, 

cephesinin casusluk cephesi olduğu
ısra.r etmemişti. Fakat Parsana kar-

nu söylemişti. 
şı muamelesi değişmişti. 

Pıırsonun karrsr Avelayd Mon- Parson onu hayranlrkla tebrik et-
gardı yoklam~. onun kocasr hakkın. J mişti. Daima meçhul kalarak vat.a
da düşündüklerini öğrenmeğe çalış. nma bin bir tehlike içinde hizmet 
mıştr. Mongard bir şey belli etmiyor, eden bu genç İngilizi tak<llr ediyor
Parsona eski itimadmm devam etti- du. Helli.s de zaten böyle olacağını 
ğinl söylllyordu. tahmin etmiş Parisli kaymbiraderi-

Ona iş verilmemesini ise teşkilat- nin bir yardımcı olacağını ummuştu. 
ta bugünlerde yapılacak mliltlm bir Bunun üzerine ona kendisini taklit 
iş olmııına.st ile izah ediyordu :"Bok- etmesi teklifinde bulunmuı;ıtu. 

lesin ve istirahat etsin.,, ı Parson kabul etmiş, umumi harp 

B~klemekJyi idi ama yaşamak da l~inde muhtelif mıntaltalaroii'" çalr~
lazım<lı ve Parsonun paraya ihtiyacı mış ve muvaffak da olmuştu. 
vardı. Mongard ona artık en ufak 
bir vazife bile vermiyordu. Bu teh-
likeli idi. Ondan şü~he edikliğine 
delalet ederdl. Bu takdirde vaziye
tinin korkunç olduğunu biliyordu. 
Şefleri ve mtiracaat ettikleri hileler 
malU.mdu, hiç bir şeyden çekinmez. 
ler, ica.bmda onu ele de verirlerdi. 

Karısı Adelaydı sık sık aldattığını 

Mongardın bizzat karIISllla söylemesi 
onu en btiyük yardIIncısmdan mah
rum etmek istediklerine delildi. Fa
kat Mongard onun ihanetini nereden 
öğrenmişti?. Tulondaki kadından mı, 
yoksa İtalyan ajanından mı? İki ilı
tlınali de pek makul görmüyordu. 
Hem bunun ne ehemmiyeti vardı? 

bir servet yemişti. 
Birden, başının üstünden ' 

len kahkaha seslerinin kesiJınİŞ 
duğunu ve kapısınm çalındığ: 
farketi. Titredi. Son açtığı l<it• 
masa üstiine bırakarak ya\faŞ ' 
vaş kalktı. Müteredditti. I{al' 
kim çalJynrdu ? ~ ) 
Düşündü ve kapıyı asmaga 

rar vererek yürüdü. 

il 

Kadm, kUrk mantosunun yal 
sını bir elile boynunda tutar 
çılgın gibi koşuyordu. Rivoli" 
kağında taksiden inmi§tİ, F1

: 

yö se>kağmın köşesini dönldii· 
kadar soğuk var.dı ! Dizleri t. 
muyordu. " Allah verede rJe 
apartrmanda olsa,, diye düşÜl'l

1 

Yalmz kalmağa tahammül ede1 

yeceğini anlıyoı1:iu. 

Adımlarını sıklaştırdı ve ot~ 
merdivenlerini koşar gibi çı 
Holde kimseler yoktu, doğrı.1 
sansöre koştu. Asansörcü onı.l 
nıınıştı, selamladı. Kadın sordı 

- Mösyö yukarıda mı ? 
- Evet madam. Bir az; e"I 

geldi. 
Genç kaidm asansörden çıktı 

koridor.da bir kapıyı. titrek 
elle, vurdu. Kapı açıldı. 

- Hellis 1 
Hanendeler, sazendeler toplanı • 

yor. Olca.)1o da davetli, Mehmet 
Hüdabende adryla yadcdilen Olcay
to bu ziyafete sırf Afroditinin giz

lice kendi.sini davet etmesi dolayr • 

Küçük ve titrek ayaklarından bi
rini Olcaytonun sert pabucu üzeri
ne koydu. Evvela Olcayto bunu bir 
kazaya hamlederek yavaşça çekti 
ve Afroditiye bakarak af diledi. 
Tekrar edildi, yine tekrar etti. 01-
cayto sarsıldı. Sarardı, elinden bir 

- Burası sıcaktır, dışarda ken
wni iişüti.irsün, <liltkat et Olca.yto. 
Rem galiba Afroditi de şu dakika-

Asıl mesele ihanetinin meydana 
da bahçede bulunacaktır. Ona biraz 

çıkmrş olmasında değilmi idi ? 
Muhatabı onu bir an 

ten sonra : ., , refakat et. Hoş söhbet kadındır. 
- İrade edersin sultannn. 

(Devamı var) 

Karısının Londrandan hala niı:in 

gelemediğinin sebebini şimdi anlı

yordu. Kadın orada bir rehine gibi 

- Karım sinema)•a gitti. Evde 
yalnız kalması tehlikeli olduğu için 
çocuff u bana bıraktı. 

- adelayd, dedi, nen var; 

içeı:i de anlat ... 
(Devamı t•a1 
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. - Bırak beni şimdi! Sen anlat - Kimse yok muydu? Demek - Onun ne suçu yarmış! 
bana neden muhallebiciye gelme- sen gitmeden evvel haberi almış o- - Suçu var diye onu götürme-
din.. lacak mahalle ne haldeydi! mişler yalnız senin nerede saklı ol-

- Bir adam arkamdan geliyor Genç kız ona gördüklerini anlattı. duğunu bilir diye .• 
sandım. Taharridir diye korkup o- - Peki acaba annem nereye gitmiş. - Benim nerede saklı olduğumu 
nu atlatmak için döndüm dolaştım. Sözünden doğabilecek neticeyi ondan mı soracaklarmış'-. 

Seni ondan kaybettim. Sonra beni mühim surette müdrik olmas!na rağ Basit başile kendisi meydana çık-
burada bulamayınca anneme haber men bu suali cevapsız bırakamadı. 

madıkça anasını istintaklarla taz~ 
vermeğe gitmi~tir. diye düşündüm. - Onu galiba merkeze götürmüş- yik edeceklerini tahmin ediyordu. 
Saatlerdenberi seni bekliyorum. Bu ler! 

Bunun için, annesinin böyle kara
civarda bizim sokaklardan çıkar Avni birdenbire irkildi. 
b · d" el ed' · · ,r d d' ? kollarda ezilip üzülmesine mani ol-

uraya gelır ıye g m ın sızın e- -G ~~el ed ınh. b b . k mak için kendisi gidip teslim olmak 
vin önünden geçtim. Seni göreme- enç <IZ a a u ceva ı Yerır en t ba 

1 1 
t 

d . 'd d' YI l'kl'b' . d~ ak b' an şrnçareyoı;u. ~ im. Bizım eve gı eme ım. a mz leh ı e ı ır netıce ogurac · ır E t 
1 

t 
1 

_..ı de 
• fas e::ı 1a:: a 1anL-uen 

yaralının kaldmldığı hastaneyi öğ- ;öz söylediğini anlamıştı. yaralının bir lıaftada iyileşebilece-
rendim. Telefonla yaralıyı sordum. - Söylesene! 

- Nasılmış. ?\e SÖyliyeyim, işte görledim 
- Yarası pek hafifmiş, kurtula- ra. 

cakmrş. Annemi karakola mı götür 
- Tehlikeli değilmiymiş, ölme. müşler. Annemi? 

miş mi? Annesini, onun bembeyaz saçlı 

ğini öğ;-enrrtemis miydi.? 

Leyla şimdi göz yaşlarmı dindi· 
ren bir endişe ile ona bakıyordu. 

Birdenbire hal ve tavrı değişen 

Avni şu anda ne düşünüyordu. 
Yavrum. Edadım.. Leylacı - Yok canım, Allah esirgesin! başını. çocuk gözleri gibi bakan a- - Annemi bırakmaları için he

men gidip kendimi karakola teslim 
'deceğirn. 

~rm. Leylanm hıçkırıkları yeniden art çık ma"i gözlerini düşündü . 
- Sus, bana Leyl~cığım deme .. mıştı. Her şeyi, her şeyi iyiydi. O bu 

Sen beni köpek kadar sevmezmiş- - Ne ağlıyorsun, sus işte sana 1 '{eceki hadiseden sonra hayatta ba-
sin.. iri haber veriyorum. Sen bizim eve ıına gelecek her ~eyi kabul etmi~ti 

- ı.,la, gittin mi1 ama kendi yüzünden masum anne-
- ~ıl yaptm "'1nuL Söyle - Evet. sinin merkezlerde, karakollarda do-

bütün ıeee nerelerdeydin. - Annemi gördün mtl? laştmlmasını asla aklına getirme. 
- Ya sen!.. - Hayır, evde kimse yoktu. mişti· 

Dedid. Bu makul karar, Leylaya 
:Jek korkunç geliyordu. 

- Karakola teslim mi olacaksın? 
Evet karakola teslim olacaktı. 
Artık her şey, her şey bitmi~ti. 

Artık Avniye, Karabüke, Karabük 

teki eve, lstanbuldaki düğüne veda - Ağlama artık! 
·tmek lanmdı. - Nasıl ağlamıyayun. 

Bu düşüncesiz hareketile Avni - Ne yapayım.. Bir kazı 
yalnız bir insan yaralamamış ken çıktı elimden!... . 
:li istikballerini mahvetmişti. Artık .:_ Böyle kaza olur mu? .. s< 
annesi ve babası elleri al kanlara kaza -0lur mu? .. Elin herifini11 

boyanmış bir sabıkalı ile kızlan-1 cudunu tecrübe tahtası mı ıaıı 
nm evlenmesine razı olacaklar mıy- tin, nasıl kıymadan bıçak saıdı 
dı? ~ın etine. 

O t!2 
Elbet de hayır. - Ben yapmasaydım. J 

Babası: "hamal olsun, fakir ol caktr. 
.>un ama it olmasın!,, diyecekti. - Boş lakmiı! tnanmryorıı~ 
Kızınca bıçağına saldıran bir ite'. - Leyla dedi. suçluyum ~1 

'dm kız verirdi. Herkes tatlı evla rum. Bu gece bana gösterdiğt!1 
:lından bıkmamış! mimiyeti ve yakınlığı ömrüt11ill1 

- Teslim olacaksın karakola öy :ıuna kadar unutmıyacağını .. 
• . ? 
ıemı. · Genç kız yeniden hıçkınnala 

- Evet annemin yüreğine inecek 

ı 1 laclı. .... 
yo {Sa. - Niçirt ağhyorsun sus. •ı• 

- Haberi alınca ka<lmm yüre- i or 
~· . d'kte Otesı'nden Sana çok kötü bir şey yok d Y 
ısınc ınme ı n sonra.. 1' 

Ortada ölü yoktur yaralının 

ko:a~~~l, sorgu, iki gün sonra hafiftir. Bırak şimdi gide~ 
rakola teslim olayım anam 

gazetelerde resimler ve nihayet .. -ırrst 
rilsin. Bir iki aya kadar ~ 

muhakemeleri mahldlmiyet ve ha-
l b 1 akı f rüşürüz. pishane ay arı un ar y aşan a-

cialardr. 
Bütün bu azap devirlerinden ge

çilecek ve geçildikten sonra ı:ı:ene 

Avnile birleşilemiyecekti. 

Ses! hafifçe titriyerek: ' 
- Utanmazsan !rina gitın 

beni 1 ded' ar..aı ı. ) 
[(DftlUlll..,ı. 
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l\afnında 35 bin frank 
saklayan mahkôm 

S (Baş tarafı 7 ncide) 
l'ad erkC§leri adam etmek için bu 

"Sa çeıfül çeşid cezalar vardır. 
l'ak u cezalar hapisten başlıya. 
ğa ~Sen Jozef adasına kapanma-
~ oradan idama kadar gider. 

da k ~kOnılar, Sen Jozef adasın
~a d~klan müddetçe bir ay ser 
o~kbır ~Y. da höceredc kapalı 
tıe ~r geçınrlcr. Buranın iletimi. 
hoce orc bir mahkiimun iki ay bir 
llııa ~ede kapalı olarak yaşama. 
~ 1nıkan yoktur. 

t ahkcnıeleri b"' "'k "rUlt"l 

nesinde tekaüd edilmiş ve Fransa ı larak yeniden adaya a\•det etmi 
ya dönmüş, fakat Fransada sıkı- tir. 

.. ........................... CI ........ _ 
l.'emeklerfnlzln 
lezzet ,.e ne-
f n.'letinl, ancak 

ÇAPA 

• (Dünkıi 11iishadan devam) 

Şöhret 
terkettiğim zaman, bilaistisna bü
tün gazeteler: ''Bizim emsalsiz, 
ilahi, yüksek istidad,. ımıza dair 
bir çok şeyler yazıyorlar ve benim 
metresimi, artık aile ismiyle değil 
ele kendi ve babasının ismiyle gök 
lere çıkarıyorlardı. 

escb b" uyu gu u e-
lar, G~ ıyet vermiş olan mahkum 
l'ı.tı uyana geldikleri zaman fira 1 

ada~aYn nıümkün olduğu Sabuh 
Setıeyıtı.na Yerleştirilirler. Bir kaç 
eğer h.?u~~da geçirdikten sonra 
t(! k Usnu haleri tebeyyün etmiş 
to~~~di istekleri üzerine (büyük 
~-L ) denilen ayen veyahud 
l~İlirıoren dü lıfaroni adasına nak 
~at er. Buradaki kampa ha-
tr0ı 0 ~ha kolaydır. Çünkü kon. 1 

BAHARATl1''1 
Kullanmakla 
temin 
ed cbllirsinlz. 
15 gramlık Salep 
,.e baharat 
Paketleri 
her yerde 

Bana ait, değil bir kelime, ke. 
limenin yarıst bile yok.. Ne ka
dar ehemmiyetsiz olursa olsun, 
inanır mısınız, öfkemden ağla
ladım.. Taşra zaten budaladır, 

fazla bir şey beklenmez .. Meşhur 
olmak için fikir merkezlerine, 
payıtahtlara gitmek lazım, diye 
kendi kendimi teselli ettim. Pe-

Bir kaç sene sonra Moskovaya 
gitmiştim. Moskovanın yüz sene
neden fazla bir zamaridanberi a. 

tersburgda bir işim vardı ki mü- vaz avaz bağırdığı bir iş için, be
sabakaya konmuştu .. Hem müsa- lediye reisinin bizzat yauiığı bir 
bakaya da az bir şey kalmıştı. m::ktupla, davet olunmuştum. İş· 

"K . ., ye veda edip Petersbur- krimin arasında sırf insani bir 
ga hareket ettim.. "K.,. ile Pe - maksatla, bir müzede umuma beş 
tersburg arasındaki yol uzundur. konferans verdim. 
Sıkılmamak için başlı başına bir Zc.nnederim, velev ki üç gün ol. 
kompartiman kiraladım .. Ve, ta. sun, bir insanın şehirce tanınması
bii bizim müganniye de beraber .. ;ıa k;fi gelir, öyle değil mi? Fakat 
Bütün yolu yiyerek, şampanya of J Iliç bir Moskova gazetesi ba-

ll adar sıkı değildir. 
lla:ada ıne~hur caniler vardır. 
hır 00

d ismindeki bir §Öfor ve 
~ arknd 
·~ı:n. 

1 
aşını katletmekten mah 

~ ~i ~n meşhur cani bu adalar-
\"iU rı~de hasta bakıcıdır. 

lili ın ekın. Renyar ismindeki ka
~bhkCŞhur kasab menfada da ka. 
lltı Old·~tınekle meşguldur. Oğlu. 
t,ı de u:.en Rossak ismindeki ka
d.iııe ~ duşkün ruhlan kurtarmak, 
tııeş~~ dürüstlüğe davet etmekle 
~tldek· olan kurtuluş ordusu is
daıti tn 1 hırisiyan eşkilaının ada. 

Sah eınurudur. 
'Uh adalan ismi altında top. 
~ şS olan takım adalar, Royal 
~ ~~en Jozef ve Şeytan adasın 
~ab Urekkebdir. 

lrıulrık~h adalarından kaçmak 
lla.ıı d ll değildir. Gardiyanlar
~ltıa aha fazla burasını köpek
t~dak!'1 bekler. Bu adanın etra. 
~lu~ balıklar beş altı metre u. 
""lılır llda olan kocaman balık-
İlo · 

ltt'ııı ~~l adası en kötü mahkıim
'daıld.ığı adadır. Sen Jozef a.. 
' ~ır ile beş sene arasında 
~ ııu .. ş olanlar yaşar. Dreyfu 
~ d l'ühnüş olduğu şeytan a. 
ltıt. ~~ Politik mcnfilere mahsus
tq ~ıınd· 
~·~ ı bu adada otuz kişi ya 
l\o .,..dır. 

lı4 atek halıklanna, denizin müt
~l:ıfiı;ntılarına rağmen bir çok 
::.~~: kac.:mağa teşebbüs et. 
~llı.de'~er. Bir tahta parçası ü. 
~ad açnıağa kalkışan mah
~. g~~ki sandallarla yakalan 
,;:~ 1Yanlann kurşunu ile öl 
<o~ 1?Uhakkak kuru adasına. 
~l'a çıtıden akıntıya kapılıp ora . 
tı._ gg0r:r. Ve orada yeniden cc. 
~~kuzn r. Bu suretle kaçan bir 
1~ Dekba~n ne olduğu bilinmez. 

· llu ad klan onları parçalamış. 
'~ dah alardan kaçmak isteme
'\t ç0k a Uslular için adadaki ha. 
"4 ~areknasaktır. Goyal ve Şey 
ıteıırilat'ında iş pek azdır. 
~ah er düşünmeğe, balık av. 
ı 1 "'akit ~aziyi hatırlamağa bol 
aoıııar . ~lınaktadırlar. ve işte 

~il ad 1i1n en büyük ceza olur. 
~: en :.a~~ içinde Sen Lui a
~~trı.lı ötusudür. Çünkü orada 
~~fıın mahkumlar yaşar. Bu 
~trı.a~ıın en büyük meşgalesi 
~~~ a(}a Ve tavuk beslemektir. 
ı,lılitrar .. ~ckliyen gardiyanla. 

beaı Y~zunden kurtulabilir.! 
g~ için ~ı:kleri tavuklan sat-ı 
ı,_ "'l~n t.u.ndüzleri su va dalıp 
·-er sakı d -
~~ Se a ıklan bir sandala bi 

\ llııiarn l:o~cne giderler. 
tıq. la.vlJ.lt ın ıçınde üç yi.izden faz. 

· sahibi olanlar pek çok. 

~~~e . 
c ~ 1r: tı' ncrnard, Martellien is. 
~ ltıin~ ~nsız rahibesi Renan 
~~ hır ihtiyar rahib bu n

"~ ~&ltta makta ve bu hastalara 
\ bql'ad dırlar. Onlar kırk sene 
~11> on~ Yaşamakta, hastalara 
~~ll~),,a~ tedavi etmektedir. 

~~ların rı olan hcm~ire Claire 
' 1 ha'-lta ~erne~ini niı:ıirir. Bnn. 

1,a"ll do-; a cüzamlı ana ve ba
"1r:>ıarngrnuS1 olan ve hastalıb 

~ :ı.~a b 
1t bulunan l:üçük bir 

~~ıı.e ~·aa lllaktadır. Bu adada 
Sadıktan sonra 1935 se.• 
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Nafıa Vekaletinden · 

1 içerek, eğlenerek kat'ettik. Ve na dair bir tek kelime bile yazma
nihayet fikir merkezine vasıl ol- dr. Yangına, operete, uyuyan 
lduk.. Hem tam müsabaka günü, seslılere, sarhoş tüccarlara, hasılı 
hem de muzaffer olarak: Zira bi- her şeye dair yazılar var, fakat be. 
zim plan birinci mükafatı kazan. nim adıma, benim projeme, benim 
mıştı. Yaşasın! Ertesi günü Nevs- konferansıma dair bir harf bile 
ki'den geçerken, tam yetmiş ku- yok.. 
r'uş vererek, bütün gazeteleri aL Atlı tramvayla gidiyordum. A
dım. Hemen odama koştum, kane- raba tıka basa dolu: İçinde, 'ka-

8·6.939 pel]Cınbe günü saat 11 de Ankarada Nafia vekaleti binası 
içinde malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komsi 
yonunda 12500 lira muhammen bedelli ve mahallinde monte edilmiş 
olarak teslim şartile bir adet asfalt makinesi \'C yedckl~rinin kapalı 

zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

peye uzandım, heyecanımı ancak dınlar, zabitler, üniversiteli genç
bastırarak pkumağa başladım. bi- !er, gtnç kızlar, her nevi mahlUk
risini şöyle bir gözden geçirdim, tan birer çift .. 
baktım bir şey yok .. Ötekine bak· Sesimi bütün vagondakilere 
tım, aman Allahım onda lda bir it.ittirecek kadar yüksek sesle ya. 
şey yok 1 Nihayet dördüncü de §U- nımdakine: 

Eksiltme şartnamesi ye tefcrrüatı bedelsiz olarak malzeme müdür
lüğünden alınabilir. 

na yakın bir şey gözüme ilişti: - Diyorlar, belediye falan iş 
"Taşra artistlerinden meşhur fa. için bir mühendis çağırtmış 1 de· 
lan, dün posta treniyle şehrimize clim. Bu mühendisin kim olduğu
gelmi~tir. Memnuniyetle kayde- nu biliyor musunuz?. Muvakkat teminat 937 lira 50 kurustur. 

lsteklilcrin teklif mektuplarını muvakkat teminat \'C şartname~in
de yazılı ycc:aik ile birlikte ayni gün saat 10 na kadar mczkOr ko
misyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (1905) t3512) 

deli~ ki, cenubun iklimi san'at - Komşum menfi bir şekilde başı
karımızın sıhhati üzerinlde çok m sıılladı. Diğerleri de yavaşça 
mes'ud tesirler yapmıştır. Kendi- yüzüme baktı .. Bütün nazarlardan 
sinin sahneye pe'k elverişli olan "bilmiyorum, ,kelimesini okudum. 
güzel endamı ... ., Bundan ötesini Müsabakaya bir zemin hazırlamak 
artık hatırlamıyorum.. için bütün halka dönerek dedim 

f starJbul Beiedavesi :Jlanları. 
• ~ • • • > ·.'· ~ .. • • . 

Bu havadisin epey aşağısında, ki: 
en küçük harflerle de: ''Diln fa- - Diyorlar, falan müzede biri. 
lan müsabaka.da birinci mükafa - si konferans veriyormuş .. Enterc
tr, falan mühendis kazanmıştır.,, san olduğunu söylüyorlar. 

Nafia Yeka!etince tasdik edilen Atatürk Bulvan Galata yolcu salonu 
\'e civan, Dolmabahçe _ Aya~pasa Şchzaclebaşı. Bebek - lstinye yolu 
kısmı ileri pltmfarının birer sureli 1st:ınbul belediyesi kapısına ve bi
rer sureti de ait olduğu belediye şubeleri kapılarına talik cdilmi'5lir. 
Yapr yollar kanununun üçüncü maddesi mucibince herkesin malumu 

yazılı .. Hepsi de bu kaı:larcık bir KimsC' başını bile sallamadı ... 
şeyi üstelik benim adımı da Anlaşılaıı konferansı duymamış -
uydurmuşlar: Krikunof yerine, lardı. 

olmak ü:ıere keyfiyet iliı.n olunur. (B.) (3353) 

Kirkunof yazmışlar. 1şte size fikir Bayanlar ise müzenin mevcudi. 
merkezi.. Lakin iş bununla da bit· yetinden bile haberdar değiidiler. 
miyor. Bir ay sonra Petersburgu Bunların hepsi bir dereceye kadar 

--- - -

I 

PiıANŞ 4 u• 

S. KAl,KAX REZİ (cl~mJ ı 9. ŞIRl'AX-1 REE\'I 
dcrcki) 

3. F: le corps thyroide 
~. t: thc thyroid glarv 

3. ı\: dle Schllddrüsc 

4. i>PKEX BORUSU 
.J . f': la trachCc 
4. t: thc windpipc 
•I. A: die Luftröhre 

5. ŞAH DMIARI (o;;Ufıati) 

5. F: la carotide 
5. 1: the carotid artcry (the 

carotid) 

5. ı\: dlc Halsschlagader 

G. l\t\RURG.\ (ılıl') 

G. F: la côte 
G. l: the rib 

G. .\: die Rippe 

7. cuam BAŞI (1ln·e-ı 
ft.'P) 

7. f': la pointe (le sommct) 
du poumon 

7. t: the tip of thc lung 
7. A: die Lungcnspitze 

8. Ş1RYAX.I EPmm-t 
SAtD 

8. F: J'aorle {. ascendantl' 
8. t: tlıe ascending arch of 

thc aorta 
8. A : dlc obcre Hohlvenc 

9. J~: !'artere f. pulmonaire 
9. 1: tho pulmonary artcry 
9. A: dlc Lungcnarteric 

10. K ı v~.t ımınm 

10. F: la crosse de l'aortc {. 
ı O. 1: tlıc aortic arclı 
lO. A: die nufsteigende Aorta 

11. .AKCl(it;R (re(', ric) 
11. F: le ııoumon 
J l. 1: thc lung 
l l. A: dirı Lııngc 

12. \ Om:K (kalb) 

t ·~. F: Je ca:ur 
12. t: thc heart 
12. A: dns Herz 

13. J\ı\l.U l'CU (bak. A 6) 

1 
13. F: la pointc du creur 

(volr. A G) 

lı 

13. t: the apcx of the hcart 
(cf. A G) 

13. A: die Herzspitze (vgl. AG) 

l J. 11ICAB.I HACJZ 
14. r: le diaplırngmc 
ı ı. ı: the diaphrngm 
14. A: das Zwcrehfcll 

.15. t'ıut K (m<'rl) 

l :>. J.': l' c:esophage m. 
1;;, f: the gullel (thl" Ot'SO• 

phngus, pl. oe.sophngi, oc. 
sophnguscs) 

A 
10 

9 

neysC', tasavvur buyurunuz e· 
fendi hazretleri, birdenbire bütün 
halk yerlerinden fırlıyor ve pence 
re!ere hücum ediyor. Ne var? Ne 
olmı.ış? 

- Bakınız, bakınız - diye ya.. 
rumdaki beni ıdürttü • Şu arabaya 
binen esmer adamı göriiyor mu· 
sunuz? Bu,meşhur koşucu King. 
dir! .. 

Hemen bütün vagondakiler he
yecanlarından yutkunarak, o sıra. 
larda Moskovanın bütün fikir fi· 
lemini işgal eden bu koşucudan 

bahsediyorlardı. 

Daha bir çok misal arzedebili -
rim; fakat, zanneıderim ki. bu ka
darı kafi .. Şimdi farzediniz ki ben 
övünenlerden olduğum ve kabili. 
yetsiz bulunduğum için kendime 
taalluk eden şeylerde yanılıyorum. 
Fakat kendimden başka bir çok 
şayanı ldikkat olan istidat sahiple· 
rini ,iş erlerini gösterebilirim ki, 
hepsi de nisyan içinde ölüp gitmİ§ 
tir. 

Bütün o Rus gemicilerinden, 
kimyakerlerinden, fizikçilerin
den, ziraatçilerinden hangisi bu
gün meşhur ki? Bizi münevver. 
lerimizce bütün Rus ressamlan, 
heykeltraşları, edipleri malUm mu 
dur? Bazı çalışkan, istidat sahibi 
ihtiyar edebiyat köpekleri, sittin 
sene matbaanın eşiğini aşındırır, 

layüal:i kağıt karalar, neşrettiği 

yazılardan dolayı yirmi defa mah
kemelere çekilerek mahkum edi
lir. 

Bütlin bunlara rağmen, gene 
de kendi karınca yuvasından bir 
adım bile ileri atamazlar. Edebi
yat üsta..dlarından olsun bir tane 
bana gösterebilir misiniz ki, !düel
lo da öldü, çıldırdı, sürüldü, ku. 
marda hile yapıyor .. gibi ha'kla • 
rındaki şayialar aleme yayılma -
dan evvel meşhur olabilsin!. 

Birinci mevki yolcusu o kadar 
coşmuştu ki elinden cıgarasmı dü
şü~dü ve ayağa kalktı: 

- Evet, diye devam etti, bu 
insanlarla müvazi gidenlerden her 
cinsinden yüzlerce muganniye

(1,ıltf cn sayfam rcııirini:) 
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Soğuk algınlığı tehlikesine kar§ı kendinizi G ripin 
ka§elerile koruyunuz. 

SOCUK ALGINLICI, baş, diş GR1P1N üsütmeden mütevellit 
bel, kulak ağrılarına sebeb olur. hastalıklara mani olur. 
GR1P1N bütün ağrılan dindirir. SOCUK ALGII\TJ..IGI: Kırıklık 
SOGUK ALGl?-."LIGI, nezle, grip neşesizlik tevlit eder. 
ve birçok tehlikeli hastalıklar doğu GRIPlN: Kırıklığı giderir, neş' 
nır. enizi iade eder. 

'.Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklid ve 
benzeri vardır. GRlPIN yerine başka bir mar

ka verirlerse şiddetle reddediniz, 
..--..-.-~----- ... ------......__ -74.>..L4./4F JL,.Kı.:4,.X .. ,L. .L~~.-4 .. x.ı>..ı. 

cikler, cambazlar, soytarılar göS- 'Oç dakika sessiz geçti.. Vis - a-
terebilirim ki kendilerini memede. Vis çekingen bir sesle: 
ki çocuklar bile taruyorlar, evet... - Müsaade ederseniz, dedi, 
Kapı gıcırdadı, aralıktan hava münasebet !düşmüşken, bendeniz 

cereyanı koktu. Ve pelerinli, silin·: de size sorayım: Puşkof diye biri-
ı 

dirli, mavi gözlüklü, somurtkan ı sini tanır mısınız?. 
bir zat içeri girdi. Oturacak yer a- - Puşkof mu? Hunmm.. Puş-
ca:iı, kaşlarını çatarak çıktı. kof ... Hayır, tanımıyorum .... 

Vagonun uzak bir köşesinden Vis • a - Vis'in mahcubiyetten 
bir takmı fısıltılar işidilmeğe baş. ı yüzü kızardı: 
tadı: - Puşkof benim .. Belki de ta-

- Biliyor musunuz bu adam nmuyorsunu:ı:L .. Halbuki ben 35 
kim?. Bu N. N. drr. Tut'un meş- senedenberi Rus üniversitelerin
hur dolandırıcısı .. "Y.,, bankası- birinde profesörüm. tlimler akadc· 
run davas.ı üzerine mahkemeye misin.de azayım .. Bir çok cserle-

celbolunmu~ •. Tim de var .. 
Birinci mevki yolcusu: Birinci mevki mevki yolcusu ile ı 
- İşte size! diye gUlümscdi .. V.is .. a - Vis biribirinin yüzür.c 

Tul'un dolarıldmcısrnı bilir; fakat bakarak kahkahayla güldüler. 
bir de Semiradskiyi. Çcı.ykovskiyi, 
yalıud filozof Solovyofu biliyor 
musun diye sorunuz, size yalnız 
"bnmiyorum!.,, diye 'kafa sallaya.. 
cak.. Domuzluk!.. 

iNSAN rv 

-Çchof'tan -

-BlTTl-

Planş 4 
F: t'homrne ıv. lı Man ıv. Aı Me>n eh ıv 

A Ahşa 
Fı &.es vi&c4!tre& lı VIGcera Aı Eln9ewelde 

ı. SAG otGER (sağ ree, sağ ıı 6. KAJ..D UCU 
ric) 6. F: la pointe du ca:ur 

1. 11·: le }K>umon droit , 6. t: tııe npcx (Pl. apices, 
ı. 1: the right lung apcxes) of the heart 
L A: die rechte Lunge 6. A.: dle Hcrzspitzc 

2. SOi, otGER 
2. F: le pqumon gauchc 
2. t: thc Jeft Jung 
2, A : dle linke Lunge 

B. KÖPRUCt.ı'K Hl-:MtGt 
(terko\a) 

8. ı~: l!ı. ela vicule 
8, 1: thc collar.bono (thc 

cla\'icle) 
S, A: (!as Sehlilssclbeln 

4. Gô<WS TAHTASI (ıımı-ı 

laıs) 

4. F: le stemum 
4. t: the 11ternuın, 111. sterna 

(the brcıı.sLbonc) 
4. A: dns Brustbein 

~. K !\BURGA, O!ilUBGA 
( <lıl') 

it F: la ctıte 
1' t : thc rlb 
6. !\: d!c lUppe 

22 

7. Dll.'·I .KAZIB 
7. F: lıı faussc côte 
7. 1: thc arch of the ribs 

'1. A: der Ripponbogen 

s. Mtmı; 

8. F: J'estomaç m, 
8. ı: the stoınnch 
8. A: der Magen 

9. ltARACIGJ~It (kebed) 
9. 11': le foic 
9. t: thc liver 
9. A: die ı.ober 

10. DAi.AK (tnhh:ıl) 

ıo. F: la rnt~ 
10. t: thc spleen 
10. A : die Milz 

11. GODJ:N BA.Gffi8.\r.I 
(milsta•nu:) 

1 
l1. F: le c61on trnvcrGe 

l n. t: tbc colon 

23 MA YTS - 193. 

"jKOLiNOS'la!'9'\J. -.-~~~, 

Nazarı dikkatini 
celbeden 

Her yerde 

\ 

ERTEV 

Muhammen bcde11erile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı (2) grup 
malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek iizerc 8.6.1939 per
şembe günü saat (10.30) on bu~ukta Haydarpaşada gar binası dahi
lindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulilc satın alınacaktır. 

~ 
Bu i~ girmek i ti~·enlerin her grup hizasında yazılı muvakkat te-

minat \'e kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme {!Ünü saatine 
kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan para~ız olarak dağıtılmak· 

tadır. 
' 1 - 1000 metrelik dekovil malzemesi (Demir traversleri ve küçük 

malzemesi ile komple olarak) muhammen bedeli 3000 lira \'e muvak
kat teminatı 225 liradır. 

2 - Muhtelif cb'atta demir gaz borusu \'e teferrüatı muhammen 
bedeli 1820 lira 5 kuruş muvakkat teminatı 13G lira 52 kunı~lur. 

(3566) 

GOZ JIEl<\l it 
Murad Rami Aydın 

Paznrdnn başka her r,ün saat 2 • lı 
.ra kod:ır Taksim • Tı:ılimh:ınc Urf 
apartıman No. 10. Teelfon: 41553. 

NKAHA TiYATROSU 
S.ın'alk:'irları Yedikule 
l'mar sinema bahcesin· 
de (Profesör Emin Ata. 

lılrliktc pek yııkında temsillere 

Dişleriniz Pırlanta 

Dişleriniz çürümez, sağlam ka 
lır1 çirkin. sanmtrak lekeleri 
izale eder. Dişlerin çürümesine 
sebeb olan mikropların tohum
larını imha ederek dişleri be. 
yazlatır ve güzelleştirir. 

18.30 Proı;rıını. 18.35 ~lüı.ik 

(Koro eserleri • l'I.). 19 l\onu~ınn 

(Hamburı:ı, balıkçılık sergisi hakkın· 
da), 19.15 Türk ıuüzl~i (Fasıl heye. 
ti). 20 l\lcınleket s.-ınl, ajans ve mele· 
oroloJI lıaberleri. 20.15 Türk müziili 
(Saz eesrlerl Ye taksimler). 20.35 
Türk müziği: 1 - Ilinıcn Şenin lıcs. 
tenlglir ~arkı: (Her 7.nman serde ha
yali). 2 - Selôlıattln Pmarın H. şar
kı: (Aşkınla sürünsem) 3 - Sell'ı
h:ıttin Pınarın H. ş:ırkı ~ (Seviyor • 
chım onu ruhumda). 4 - Faiz Ka -
p:ıncıııın il. şarkı: (Büklüm büklilm 
sırma .. ). 5 - Saaclcttin Kaynağın 
tür kil: (Sarı l.;ur<lelc). 6 - Halk lilr
kiisil: (Karanfil oylum oylum). 21 
Konuşııın. 21.15 Esham. tah-çiJUt, k:ım 
blyo - nukut ,.e 7.irııııt borsası ( fi
yat). 21.25 1"cşeli pliıklar - H 21.SO 
lüzik (Radyo orkestrası - Şer: Pra. 

ctorlus): 1 - Gluck - Mottl - Balet • 
Siiili: ıı) EntrodükSl"On, Air sal, len
to. b) Lento (llclgen scllger Gcis· 
ter). c) Mmeıte, Andante. ç) Alr gal, 
Slcillicnnc. 2 - Mlchııel Jloydn • 
Senfoni do majör, op. 1, Nr. 8. ıı) Al
legro spritodo. b) Bondo un J>oco n· 
dngio. c) Akşam. ç) Halk bahçesin
de. E. N. Yon Reznicek: "Donnn Di
ana'' operasından uvertür. 22.30 l\lü· 
zik (Opera aryaları • Pl). 23 Son 
ajan~ haberleri ve yarınki program. 
23.15 • :?4 l\lüdk ..J.Ca1~ıınsl - Pi). 

24-5-1939 Çarşamba 

Dr. Necaettin Atasagun 
Snbnhları 8.30 a kadıır; akşam. 

tarı l 7 den sonrn I.!llcli Tayyare ı 
Ap. Daire 2: No. 17 de h:ıstaltırını 

. ~ ERTUGRUL SADi TEK 
Şehzadcbtışı (1THAN) 
Tiyatro ıınıta hu ı;cce 

her nr 20; ııaradi lO; 

12.30 Program. 12.35 Türk mUzl • 
zl: ı - Kürdili hlcozkAr peşrevi. ~ -
Suphi Zil•a beyin kürdUI hicnzk(ır 
şarkı: (Bohı;enlıde bir Siil olsnm). 
3 - Sclahattin Pm:ırın hicazkar şar
kı: (Nere.den sevdim). 4 - Rohmi 
beyin ~uzfnilk ş:ırkt: {Bir sihri 111· 
rap). a - Foiz Kapancının nihnvcnl 
~:ırkı: (Gel güzelim}. 6 - Halk ın ... 
küsü: (DaAl:ırı Iıep). 7 - Çar~nh: 
12 Mcnılcket sıuıl ayarı, ajans ve me· 
lcorolojl haberleri. 13.15 • U Mil-

Localar 100 (Ai;u<ilos böceı:il) YOd \"İl. 
Okııl ııcu A)'\'CI; Mncnr yaryclcsi ... 

knhul eder. <Telef on: 2395~) .- ... 
PJıANŞ 4 il 

ll. A: der Grlmmdann 

12. GÖDEN DAGIBSAGI 
(sUid) 

14. F: l'intestin m. gr~le 
14. t: tho rnnall intestlne 
1 t A: der Dilnndarm 

12. F: le côlon asccndant 
12. ı: tbc ascendlng lnrge in

lestine 
12. A: der aufstcigende Dick. 

damı 

115. GÜDK"ı- BAGIRSAGI 

(nazil) 

15. F: le rôlon dcscend:ınt 
J 5. t: the desccnding large 

in testine 
1 J!i. A: der absteis-ende Dick-

18. KÜR BAGffiSAK VE JS. dnrm 
TJTAJ,ESt (iwcr Ye zeyJ.i 

1 

clucli-i fi.veri) 

l& P: le cnecum avcc l'appen
dice m. vermüorınc. 

18. t: thc caecum (pl. cacca) 
with thc appendix (pl, 

nppcndices, appcndixes) 

ıs. A: der Blinddarm mit dem 
Wurmfortsatz 

J4, iNCC RAGIRSAI\ (l'mn,.f 

rnldka) 

16. SiDiK KAVUGU (SfJlk· 
lik, me6ano) 

lG. l': la vessic 
16. 1: thc bladder 
16. A: clie Hnrnblase (Blase) 

17. DERİ frlld) 

17, F: la pcau 

17. t: thc skin 
lı 17. A: dic Hnut 

8 Ahş 
Fc L.cG vıısc~ros le Vlsccra A: Elngeweldo 

l. TCl;"}'All-1 ADEl\I (clmn- it 

ak lnlırrd:ığı) 

l. I ': lıı pomme d'Adıını 

2. GIRTJ,AI\ (lıan~rr.) 
2. J': le larym~ 
2. ı: Uıe lııryııx (pi, laryngeJJ, 

larynxcıı) l. t: th "Acl~m's apple" 
ı. A: der Adnmsaufcl ~ 2. A: der Kchlkorıf 

23 

zik (Hiyascti cumhur bandoS 
lhs:ın Künçcr): 1 - Mnssenel 
2 - Zichrcr - \'iyana kızları 
3 - G. P:ıres - Cornille'in 
4 - Masscncl • Nav:ır fanteı 
w. Nelıl • Japon csrenadı. 18· 
ram. 18.35 Müı..ik (Solistler 
Hl Konuşma. 19.15 Türk ınüıi 
sıl heyeti) 20 Memleket snıı 
ajans ,.e nı"eıeoroloji haberle 
Türk müz~i: 1 - Cemil be) 
hayycr pcşrc\'i. 2 - aTnburi 
fendinin muhayyer şnrln: ( 
ne h:ıccl). 3 - Hneı Arif bC) 
hayyer Ş. (İltimas etmeye l' 
rınız). 4 - Se\'kl beyin )lüS 

(Hicran oku sinem deler). & 
türküsü (Esmer bu gün o 
G - Halk tUrküsii (Yıldız). 1 
mence taksimi 8 - Mahfil 
detlin paşanın· karcın:ır şar 
meyusu ''is:ılindlr). O - Jla 
yin bayati ornban şarkı (DnP 
du). 10 - Suphi Ziyn beyin 
yer şarkı (Titrer yüreAinı) • 
Dedenin gülizar şarkı (Dit' 
ceşmi bidat). 21 Hnflnlık Jl 
ıusu. 21.15 Esham, tah,·ilülı 
yo - nukut ve zirnat borsıısı 
21.25 Neşeli plfıklıır • Pi. 21 
zik (Viyolonselist Edip Seıc 
seri). 21.50 :Müzik (Melodilc 
22 Müzik (Küçük orkestra • 
cip Aşkın) : 1 - Schnelder • 
Refrcnlcrdcn potpuri. 2 -
Olur, olur, olur, (Şen parcıı 
l\lunkel - Vcnedik hııtırası ~ 
4 - Ryming • Entennezzo. 
lııır - Çocuk prens oııeretin 
puri. 23 Son njans hnberıcr 

" rınkf program. 23.15 - .. 
(Cazhıınd - Pi.). 

Yabancı Radyolar 
Seçilmiş Parçlll 

Prooram Türkiye saati 
rıe öyleden sonraki sanı ola 
miıtir: 

OPER.\T.AR YE SENfO 
KONSElH.nnt 

8. Stullgarl: "Samorf' 1 

(Yoslçr), Senfoni 
(I\raus) 

1 
l' onçcrto 1 

(Gramer). 
9. Londrıı (N.): "'fr 

(\'erdi) Soroy ope 
nakil. 

tO. Tarino gr.: "I.c nstuı 
minili" (Cimarosıı). 

10.10 J>rpg: Senfoni (Jh·od 
1Q.80 Slrasburg; 1 jnci :;cnf 

ethoyen). 
10.45 Londrn (R.): "'fr 

(V[!rdi). 
11. ta Istokholm: Sibellus, 

ven. . 
OfıA MOSlKlSf VE J{QNSl' 

7. J.ondrn (R.): tnsili 
musikisi. 

7 .40 Königsbcrs (llcilslıc 
nnla CŞµlıerı). 

9. Hudnpeşte: Qrg kons 
9.4 5 Jstplilıolm: J\oro. 

10.1 O Bııclnpeşte: ŞnrJ.:ı, 
11. ~htıens: BugOnkil ıııı 
ti .~r, Leip1is: Ku:.trlct (Gri 
l. Stuttgnrl: Hncb, Mo 
11A.F1F lılUSlKt VE OPHll 

7. Derlin: Operet \'C fi 
sikhi. 

8.30 Pitris (Pl'T): Orkesl. 
8. J.cipzig: nam musil>l 
O. J.ondra (~.): "JU9 

vcd:ı". 
9.5 Prag: JJ:ırif musiki· 
9,15 Frnnkfurt: Yaryctc 
0.'15 Str:ısburs: Hnlk pro 
9.30 Nnııoli gr.: ".Melodi 

10. Jloma gr.: Slfidl•odll 
10.30 Stuttgart: Yııgncr P 
11.90 Birçok Alınan isi• 

Hı:ıfit musiki ve d• 
ları. 

12.30 Budnpc~\c: Coz m11sl 
YARYETE VE KABATI 

9.JO Jlih·ersum 2: nuo;ust 
şam ı" prosr:ırnı. 

11.15 Oslo: J{nbnre. 
12. Posle Parlsien: ~ob11 
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lstanbul Defterdarhğından: 

Hakikaten 
' 

ranıı 
179 No. lsmi 

Mustaf? 
Sanatı 

Otelct 
l'.Iahallesi Sokak No. Kapı .ı ·o. Yergisi 

60 00 
60 00 
12 ()() 

1hbamamc sene 
935 

511 Yasef Moye Elbiseci 

Yaser Moye Elbiseci 

118411 Ferit 
Terzi 

Kahveci 
Çini fakri· 

Şeref Sokak 67·69 , 

H.K. Servi cami 13 

•• ,, .. 
H.A. Sadıkiyı H. 28 

" Barnatan han bila No. 

K. 86118 
c. 
B. 

175 50 K. 
35 10 B. 

177 22 K. 
35 44 B. 
53 44 K. 
10 71 B. 
9 64 z. 
3 60 K. 

10125 935 

103126 935 

101130 935 

102/8 935 

kası N.O. Yenicami Av. 144 
28 

172 

72 B. 
00 K. 
80 B. 
80 

97171 935 
En ince 

•• 

Abdullah 

,. 
' 

.. 

Kahveci 

Yasef A\Tam Komisyon· 
cu 

lsrnail ve Vedat Sobacı 

A1ehrnet 

Elfiride 

~ıza 

Helvacı 

Kahveci 

Bakkal 

l\lanav 

Yanko Yaniko Fırıncı 

1saıc Manua 

Bensiyon 
Ali ya 

Hırdavatçı 

Defter 

imali 

" .. .. 

H.A. Celalbey han bil~ No. 

" " •• 40 

H.K. N.O. kapısı 98.10411 

JI.K. Nuruosmaniye 108 

.. Çiftesaraylar 30 

,, Sultanmektebi 14/1 

,, Nuruo~maniye kapısı 49 

,, Caforağa 24.26 

H.A. Marpyççular camii içi 1611 

H.K. Sabuncu han 7 

120 
24 

144 
61 

00 K. 
00 B. 
00 c. 
48 K. 

18 44 ı. 

15 98 B. 
14 37 K. 
2 88 
2 58 

15 15 K. 
3 03 B. 
2 73 z. 

11 91 K. 

2 38 B. 
39 12 K. 
7 82 B. 
7 04 z. 
4 54 K. 

91 B. 
82 c. 

5 40 K. 
1 12 B. 
1 00 z. 

24 21 K. 

4 84 B. 
4 35 z. 

32 40 K. 
6 48 B. 
5 83 z. 
2~ 74 J\. 
4 95 B. 
4 45 z. 
5 38 K. 

97172 935 

97131 935 

1021.2 935 

109117 935 

1012i 935 

935 

11016 935 

109/4 935 

109128 935 

98127 935 

106150 935 

110/12 935 

Kadınları 

ğından koruya11 
Sıhhl en birinci . 
adet bezleridir. 

Todori 

1287 Talha Avukat 

1054/1 Sait 

266 Rii(lr 

26611 Rişar 

1719 • Mitoiko 
Kosti 

.. 

Tüccar 

Komisyon
cu 

" 

Terzi 

H.K. Mahmutpaşa 161 

11.A. Celilbey ban 38 

.. Nafia han 1711 

" Kanza han 23 

.. ,, 
" .. 

,, Haseki hamam 10 

elbisenizin 

altında 

görünmez 

vücuda bütün 

serbesti sini 
• 

verır. 

Toptan satı~ 
Deposu: 
İstanbul İş 
Bankası arkası 

Rehvancılar sokak 
Can Laboratuvarı 

Tel: 21939 

8 90 K. 
1 78 B. 

10 00 K. 
2 00 B. 

22 57 K. 
4 51 B. 

360 00 K. 
72 00 B. 

.432 oo· z. 
56 22 K. 
11 24 B • 
67 46 z. 
Z1 84 K. 

108/25 

110113 

10114 

9712 

9713 

98110 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

İhsan Sabri 
Banıh 
İ::skinazi 

ttlııı ' 

Diş doktoru H.A. Rıdvan han 16 
Terzi 

l 08 B. 
9 48 K. 

·l 48 B. 
l 71 z. 

102127 935 

1331/l Muharrem Kahveci " 
Yanmşi§ecl han 511 

5 Ol B. 
5 57 ı. 

3 75 K. 
75 B. 

10219 935 

Yukarıda adı, işi ve eski adresi yazılı Hocapaşa su.besi mükelleflerinden ticaret ve ikametgMı adresle
rini bildirmemiş ve yapılan araştırmalarda bulunamamış olduklarından hizalarında gösterilen yıllara 
ait kazanç vergilerinin bizzat tebliği miimkün olmadığından Hukuk uc;ulil muhakemeleri kanununun 
141,1 ~ı inci maddeleri mucibince tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur, (3573) 

II.A. Ç.arşıh han 1811 

\orgj oğ. Tuhafiye 

~-F-E_R_M_U_S_H i L ŞE KERi 
..,, 

QijzE[LiGiNiZ 
iÇiN 

- N 
acı:-::· .. ·-········--··· ~ ........................ . 

c a t i P a k ş i:: 
• ~.~rPit do'<toru ~ . 
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bulunmadığına kanaat gctirdi:-
ten sonra elbiseıi arasına sakla. 
ıclığı bir feneri çıkardı ve yaktı .. 
Köşede duran bir demir parça
ıunı kaptı .. Cephaneliğin kapı

sın ı bu demir ile zorlayarak aç. 
tı .. 

Bu esnada, yukarıda, güver. 
teden bir takım gürültüler geli
yordu. takala Brino hemen fene· 
ri söndürdü. Cephanelikten çık

tı. Yukarıdan gelen gUrültüleri 
ldinledi. 

Geminin yavaı yavaı hareket 
etmekte olduğu ve demirlerinin 
alındığını hissetti. Birdenbire 
meseleyi kavradı. 

Anlamıştı .. 
Tekrar cephaneliğe girdi ... 

Cephanelik iki kmnviı. Birinci 
kıs mda top mermileri ve ;latı e. 
devat vnrdı. 

Küçük bir kapı ile ayrılmış 

ikinci kısımda ise b3rut fıçıları 

yerleştirilmitti .. Fıçıları kuvvet 
li elleri ile yakalayarak yanya
na bir küme ıeklirJde dizdi. Han· 
çerini çıkardı. Bir tanesini deldi. 
İçinden bir avuç barut çıkararak 
fıçın n Uzerine yaydı.. Cebinde 
getirdiği uzun bir fit~li bu baru. 
tun içine gömdü .. 

Fitil uzundu: 
- Tam bir dakika.da ateı a

lır, ldiye mmldandr.. Geri çekil
~l, fitilin difer ucunu yere bırak 

tı. Önünde diz çöktü. Fenerin ta 
pağını açarak, ateşlemeğe mü. 
heyya bir vaziyette bekledi. 

Güvertede birdenbire bir s~s 
yükseldi. Kat'i emirler: 

- Karaya! Karaya! Karaya!. 
diye blğrıyorlardı. 

lskala Brino bu sesleri, emir
leri duytdu. Fitilin ucunu ate§le· 
di.. • 

Fitil kıvılcımlar saçarak yan .. 
mağa başladı. iskala Brino aya. 
ğa kalktı. 

- Rolana hayatıma kastetmi. 
yeceğime .dair yemin ettim, di· 
ye m·rıldandı. Hemen cephane. 
tikten dışarı fırladı. ve yukarr 
çıkma~a başladı. 

Forka ri , rıhtıma yrın"'~mıc: c. 
olan nmiral ge:nisini görüne:: 
he:ı1en kılıcını çel:miş ve: 

İhanet! .. ihanet! .• 

Diye bağırmııtr.. Bu kıl cın 

ilk hedefi Kil:io Cenaro oldu .. 
Reisicumhur, polis mtidürilnün 
göğsüne kılıcını bütün ~iddetile 
sapla.dı. Kido Cenaro: 

- Eyvah 1 öldüm!. 
Diye bir feryad kopardı ve 

yüzükoyun kapandı. 
Eğer o esnal;ia merak eden 

biri K.ido Cenaronun Uzerina 
doğru eğilmif bulunsaydı "5ylt 
mmldandı,luıl lptirdl: 

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

teıiri kat'i, alımı kolay en iyi nüahil tekeridir. Bilumum ec· 
zanelerde bulunur. t 
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Kido Ccnaro adımlarını açtı 

ve Foskarinin yanına geldi. 
Esasen bu esnada umumi bir 

telaş başlamış, ve herkes mera· 
sime ait teşrifatı unutarak bi. 
ribirine karıımışt.ı. 

Alay zicinrini teşkil eden za· 
1.ıitler bir an evvel mücadeleye 
batlamak için (Yaşasın Altiye· 
ri 1) diye bağıran halkı teıcie 

baıladrlar .• 
İsviçreli muha.f ız bölüğü hal. 

ltın galeyan içinde vaki hücum
larını güç zaptediyorlardr. 

Maamafih her ihtimale karıı 

. Foskari ile Altiyerinin teşkil et· 
tikleri merkez etrafına halka ol. 
muşlar ve muhafaza vaziyeti al. 
mışlardı. 

Foskari, Kiclo Cenaroya sor· 
C:u: 

- Sarayıma muzafferen dö. 
ncbilcceğime hala emin misiniz? 

- Evet, monsenyör .. Size ha· 
yatım üzerine yemin clderim ki 
itidal ve soğuk kınhlılınm bu 
ıekilde muhafaza ettiğiniı: tak· 
dirde muhakkak galip celece'lcsi. 
niz .. 

- Demek hayatınızın Uzerine 
yemin ediyorsunuz .. 

-Eveti .. 
- Altiyeri.niıı tabudan aere-

<le?. 
- Amiral pmlllnde., Bıı cl-

•ttttıı lals merak etmlJ.lnls.ı 

- Peki ama, gemiden asker. 
terini karaya çıkartmak te§Cbbü 
ıünde bulunursa? 

- Mümkün değil. . Amiral 
gemisi limanın en uzak bir ye· 
rinı:ie demir atmıştır. Etrafmda 
da benim emrime tabi gemiler 
yer almıştır. Eğer böyle bir te· 
§ebbüıte bulunursa hemen ba -
tırılacaktır. 

- Emin misiniz "!. 
Kido Cenaro, üçüncü defa O· 

tarak ilive etti: 
- Sizi hayatım üzerine temin 

ederim .. 
Bu esnada alay köıeyi dön· 

müş ve Lido rıhtımı ü.r:erine 
varmııu. 

Burada daha kesif, daha kala
balık olarak toplanmış olan hal'c 
n:fret ve tel'in sesleri ile Fcska. 
riyi karşıladılar. 

Yavaı yavaş sararmağa, iti· 
<lalini kaybetmeie başlayan Fos 
kari, amiral eemisinin hakika
ten muhafaıa altında ve açıkta 
bulunduğunu anlamak ve müs· 
terih olmak için limana d.ofru 
baktı. 

Bakar bakmaz •tundan kü
für ve yeisle karışık dehşet ve 

UmitsUlik dolu bir feryat fır 
ladr. 

Amiral gemiai zannettlli cL 
bl açıkta ldelildl. Rıhtıma Yfl' 
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Her şeyde tasarruf 
fak at çocuklarımızın 

caiz olabilir, 
sıhhatinde asla ! 

Çocuklarınıza her zaman en iyi §eyleri veriniz 

Üç aylıktan itibaren vermak başta gelir • 
1 

FOSFATiN 
en mükemmel çocuk gıdasıdır 

FOSFATiN 
renksiz yanakları pembeleştirir 

FOSFATiN 

ile beslenen çocuk kanlı, canlı ve daima sıhhatli olur 
FOSFATIN Fransadan gelir, r . --.R I~arknsile arayınız. 

FALY R 
bütün bakkallarda vardır 
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Bütün hayat imtidadınca dişlerin I 
güzelliğini ve sağlamlığını temin 
eder. 
ANCAK: Bu garantiyi elde ede. 
bilmek için dişleri: 

''RADYOLtN,, 
ile sabah. öğle ve akşam her ye
mekten sonra muntazaman fırçala
mak lazımdır. 

BiR NOKT 
Yemekleri müteakip her gece 

yatarken temizlenmiyen dişler 

mikroplara ve onlar derecesinde 
muzır olan yemek kırıntılarının 

muzır tesirlerine maruz bırakıl

mış, demektir. Geceleri ağız dahi
linde 35 dereceye varan hararet-

le bu mikroplar ve salya ifrazatı 

lıü)·ii~ tahribat yaparlar. Gecele
yin fırçalanması ihmal edilen 
dişleri sabahleyin temizlemeğe 

kalkışmak. kırılan bir vazoyu ci
Hilamağa uğraşmaktan farksızdır. 

Bunun için: 

Sabah, ö ğ 1 e ve akşam her 
yemekten sonra çıünde 3 defa 

• 

Büy A 
Genç ve taze görünl 

için bu basit usu 
tecrübe ediniz 

Yirmi scnedenlıeri kull:ın 

ohın meşhur (ynğsız) beynz 
ki Tokalon pudrasının mnbr 
mülüne t:ı:ıkim ve tasfiye 
siit krcmnsı ve Zeytinynğı, s 
metli cevherlerle knrıştırılın 
Bu krem cildinizi serian b 
gcncleştirfr. Ye tenin bunış 
rını ve sair gayri snrt mad 
giderir, ciıli taze ve ncrmin 
nefis hir koku bırakır. Fnzla 
fnnliyeliııc nihayet verir. 
insanlar birkaç sene en·cl 
nnz:ır:ın d:ılıa güzelleşmiş bi 
dirler. l\lüleh:ıssı slar bu şnyo 
ret tebeddülün sebebini um 
Toknlon kreminin istiın:ıline 
yorl:ır. Aylık ı;:ırfiyatı he 
milyon \':ızoyu lmlnı:ıktaclı 
hemen bugünden kull:ının:ığ 
l:ıyınız. Ye her s:ıh:ılı dahn 
riiniinüz. l\lcınnuniyeth:ıhş 

lcr gnrıınlilidir. Aksi halde 
inde olunur. 

. iŞ ADAMLARINL.'\" 

1
-------
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dolu bulunan askerlerin karaya 
kolayca çıkmalarım temin 
için geminin güvertesinden rıh
tıma geniş bir iskele atılmıştı. 

Askerlerin silahları tehdit
kar bir şekilde sallayarak bağır
maları vaziyete daha vahim bir 
renk veriyordu. 

• Altiyeri alaylı bir elda ile Fos
kariye döndü: 

- Monsenyör 1 dedi. Sizi a. 
miral gemisine kadar gitmek 
zahmetinden kurtarmak için ge· 
miyi ayağınıza getirdik. 

Foskari hemen kılıcını çekti 
ve bağırdı: 

- İhanet 1 ihanet! .. 

Foskarinin alayı Lido rıhtı

mına doğru ilerledikçe, geçtiği 

yollarda garip hadiseler vuku. 
buluyordu. Yollar, alayı takip 
daen halk tarafından tenhalaş -
tıkça bir takım şüpheli ve eı;ra· 

rengiz çeteler bu yolların mü
him noktalarını işgal ediyordu .. 
Bu çeteler sanki merasim alayı

run saraya döner'ken yolunu kes
mek için vaziyet almışlardı. 

Venedik1ilerden hiçbiri bu a· 
damları tanımıyor.du. Arkaların

a ICrbcstçe hareket edebilme
leri için hafif bir elbise varl.ir. 

08filslerine kalın deriden bi. 
rtr 1:rrh geçlrmjşlerdi. Ellerit)c.lc 
baltaları, bellerinde han!(er ve 

tabancaları, tamamen sakin bir 
halde beklemeğe başladılar. 

Çeteler dükalık sarayı civa
rında daha kesif bir halde bu. 
lunuyordu. 

Sen Mark meydanında topla
nanların mevcudu beş yüz ka
dar tahmin edilebilir. 

'Uç yüz kişilik kuvvetli bir 
müfreze sarayın üzerine yürüdü. 
Muhafaza için burada bırakıl -
mış olan kırk İsviçreli askerin 
haklarınkian pek çabuk gelerek 
saraya girdi.. Her tarafını işgal 
etti. İçlerinden ayrılan beş kişi 
(Meclisi ali) salonuna girdile:-, 
ve masanın etrafındaki koltukla
ra oturdular. 

Uç kişi de (Gizli mahkeme) 
odasına girdi. 

Bütün bunlar büyük bir so
ğukkanlılıkla ve sür'atle yapıl· 

mıştı .. 
Bu çete, Rolan Kandiyanonun 

çetesi idi. 
Rolanrn planı pek dikkatli ve 

bilgili esaslara !dayanıyordu. 
Foskari ile Altiyeriyi Lido 

rıhtımı üzerinde biribirleriyle 
mücadelelerine terketti. Netice
de hangisi muzaffer olursa ta. 
biatiyle dükalık sarayına o dö
necekti .. 

Rolan işte o zaman galip ile 
mUcadeleye girişecekti.. Bütün 
planını, bütün tertibatını buna 

Türk Hava Kurumu 
BüyüK Piyangosu 

ikinci keşide: 11 Haziran 939 dadır. 
Büyük ikramiye: 45 bin liradır ... 
Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 1 O bin liralık İk· 

ramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
::\i?kafat vardır ... 
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gore aımıştr. 
Bizzat Rolan Kandiyano, 

maiyetinde altı muhafız ile mey 
danda ıdolaşıyordu. Arkasında 

tevkifinden bir gün evvel giydi
ği elbiseyi giymişti.. Üzerinde 
silah olarak, yalnız meşhur kılı

cı vardr. 
Yavaş adımlarla halk arasın. 

.dan dükalık sarayına doğru ilcr
<li. Uzun bir seyahatten sonra 
kent:li evine dönen bir adam gi· 
bi yürüyordu. 

ı ralk içinden bir kadın kendi
sini tanıdr ve bağrrdı: 

- Rolan Kandiyano ! Rolan 
gelmiş! Rolan bizi kurtarmağa 
geJrru .. 

Bu ses umumi bir sevince 
işaret oldu: 

- Yaşasın Rolan Kandiyano .. 

Bir çeyrek saat içinde Rola. 
nın etrafı gittikçe kesafet pe} da 
eden muazzam bir halk kütlesi 
ile sarılm•ştı. ihtiyarlar. genç -
ler, kadın, erkek, bahriyeliler, 
n-neleler, velhasıl bütün Vene· 
dik halkının her sınıfı cllerni 
Rolana uzatıyorlar ve kendileri
ni kurtarmak için yalvarıyorlar. 
dı. 

Sevinç alkışları umumi bir 
§ekilde devam ediyordu : 

- Yaşasın Rolan Kandiyano. 
\Toenedik artık kurt~'Ju •. 

- Yaşa!5ın kurtarıcımız ... 

Uzakta, Lido rıhtımı üzerinde 
patlayan silah sesleri mücadele
nin hata devam etmekte olduğu· 
nu anlatıyordu. 

Rolan kendisini alkışlayar 

halka döndü .. Bir işareti ile bü. 
tün ağızlar kapandı .. Bütün ses 
ler sustu.. Etrafta ıderin bir 
sessizlik oldu. Bu sessizlik için. 
de Rolan kuvvetli bir sesle ba· 
ğırarak ve halka sordu: 

- Hürriyet mi istersiniz, esa 
ret mi?. 

Umumi bir ses yükseldi: 
- Hürriyet! Hürriyet .. 
- Hürriyetinizi muhafaza ve 

himaye etmek için bana itima. 
dınrz var mı?. 

- Var 1 Var!. Yaşasın Rotan 
Kandiyano ! Yaşasın halk hü
kümdarı olan Rolan ... 

Rotan halkın arzusunu kabul 
ettiğini söyledi ve dükalık sa -
rayına ilerledi... 

' 
Foskarinin merasim alayı, Li· 

do rıhtımı üzerine varırken, a. 
miral gemisid:le ne gibi va'k'ala -
rın hazırlandığını okuyucuları

mıza anlatalım: 

1skala Brino gemide, aşağıya 
inenrken herkes derin bir uyku· 
da lıulunuyordu. Kolaylıkla ve 
kimseye görünmeden cephane 
ambarının kapısına kadar indi. 

Etrafına bakındr.. Kimsenln 
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nu ~inirlerden Jnırtuıu 
Bir kasık 

Sinir ağnları, asabt l5ksU 
Ba§ dönmesi, Baygınlık 
pmtı, ve S t N t Jt D l~ 
gelen bütün rahatsızlıkl 
EDJo:R. 

"' Saç Bakımı 
Güzelliğin en birinci 

trol 
do .. kUl Kepekleri ve saç 

tPdavi eden tesiri mücct 
ilaçtır 


