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lngiltere, Fransa, Sovyetler arasmda 

•• 
Uçler 
ittifakı 
hazırlandı 
Mareşal Voroşilof 

lnailtere e davet edildi 

~ - ~-
l>t~t.ız lıariciye nazırı Bone ile Sovyetlerin Lonara elçisi Maiski, son 

ıp anlaşmamıı mümkün kılan miiliikatlan esnasında ..• 
"'- (Yazısı 5 incide) 

Bettin • lstanbul - Halep 
~ava seferlerine başlanıyor 
lstanbul - Halep arasındaki 
Yolculuk Devlet Havayollan 

Yeni Vekiller bugün 
işe başlad.ılar 

Dr. Saydam veya Abdülhalik 
vekilliğine getirilmeleri 

Rendanın Parti Genel Başkan 
ihtimalinden bahsediliyor 

Feth·i Okya·r 
Başvekil mi olacak ? 

Ali Rana Tarhanın müstakil 
grup reis vekili olması 

muhtemel ... 
• '.Ankara, 26 (A. A .) - Parti da- Adliye veklleUne Bolu menusu 
hllinde çalışmak arzusu ile adliye Fethi Okyar, ve gUmrük ve inhi
Vekili Konya mebusu Tevfik File. sarlar vekaletine Trabzon mebusu 
ret Sılay ve gU.mrUk ve inhisarlar Raif Karadenlzin tayinleri başve.. 
vekili İstanbul mebusu Rana Tar- kalet tarafından inha ve Riyaseti
han vekalet vazifelerinden istifa cumhurca tasvib Ye tasdik buyrul_ ı 

etmişler ve istifaları Remlclimhur muştur. 
Adliye vekili Fethi Okyar - tarafından kabul buyrulm~tur. (Devamı 5 incide), 

Iogiliz Valde 
Krali~esinin 
geeirdiği k8za 

Kraliçe Meri, devrilen otomobilden 
kurtarıldıktan sonra epi bir 

müddet doktor bulamadı 

Bitler 
Danzigli Almanlara 

yeni direktifler 
verdi 

.Varşova, 26 (A.A.): - Iyi ha
ber alan mahfillere göre Danzig. 
deki nazi lideri Förster, Hitlerle 
yaptığı görüşme esnasmlda aldığı 
yeni direktifleri iş arkadaşlarına 

tebliğ etmiştir. 

...... 
1 

l 

Giinır'ük tJt !n1ıisarlar vekili 
Raif. Karadeniz 

tayyareleriyle yapılacak 1 

Tayyarelerimizde, yolcularm kara ile ' 
le'efon mUkaleme'.erini temin için icap 

Lodz civannda :Adolf H orak Hitlcr geçen 1ıa]ta Ziegfrid islilı· 
müesseselerinde sabotaj vak'alan 
milşahade edilmiştir. 

kamlarını gezdiği sırada ... 

eden tesisatın yapılmasına başlandı Tahkikat neticesinde bunların 
bir Alınan ustabaşısmın teşvikiyle 

Alman işçileri tarafından yapıldı

' ğı anlaşılmıştır. 

Polonyalı işçiler Almanların 

çıkanlmasınx müdiriyetten iste
mişler ve bu talep isaf olunmuş· 
tur. 

Almanyada 
Hitlerin geçenlerde 
gezdiği mıntakalarda 

Felôket 
Bir müddettenberi Alman mat-

buatı, Almanyanm genişlemek si- Ziegfried istihkAmlarım 
yasetini muhik göstermek için bu- su bastı askerler çekildi 
nu iktisadi delillere istinat ettir - F ' t l · -
mekte ve Alman ticaretinin Polon ransız gaze e erme gore : 
ya için revka1a.ae mühim olduğu· Bu vaziyet istih-
n.u ve Alman ticareti olmaksızın kamların hatalı 
Polon yanın normal olarak yaşay,a- ..., • . • 

l) ... 
t11let • .&:.>- · -- .c... ' 

1iavayolları tayyarelerimiz den biri reşilköy hava istasyonunda 1 

mıyacağınx yazmaktadır. Aapıldıgım gostenyor 
( Dev_amı 5 incide) (l' azısı 5 i"cide) 

skı ıdare meclıslerı ;i~\:~~.~~~:~:;~ıb:.:~~~: 
donumu olan cuma gunu de, evvel- . g ,• d 1•u O 

1 
.. .. ld .. den hazırlanan kutlama programı r 

Sup_ ll gorU ll tatbik edilememiştir. B . .h 
. y ot:~~~iı t::.~i~:t~';'::~ıt!":en U zıyaretle mı ver devletlerinin 

~00Pef atif in alışverişte aldandığı, hesap 1 arda eksiklikler ç.t~:~:~':;.;i~:\!;:~~~;- Yugoslavya üzerinde son bir 
defterlerde silintiler olduğu, an bar kayıtları ' doıaınııı. hus~~.~~':.ı7!i~~;~:~0u ı.o~~!.~~b~~ı!~ "!~} ~!~c!i~~~~1 .~~~~!~! ka. 

b"ntı tutulmadıgw 1 anlaşıldı Bugünkü sayımız tcsine Zagrebdcn bildiriliyor: naate göre Prens Pol teklifleri ka· 
,. ... b Yugoslav kral naibi prens Pol l b 1 tm" 'ek 1 Al l 
• Ilı ank k 416 . . . . u c ıyec o ursa man'"·a ve .. ı- l~hıd ·oopcratifi 193S •meydana cı 1-.,rılm ası için beş ki- da çalışan bu h eyet nihayet ra· hazıranda resmen Berlını zıyarct " 
\ı r etırıı e 11 hin kUsUr lira zn- ~ilik hl r lı cyetl ıı hllAncola r ve porunu ,·ermiş, k ooperati f umu. C edecektir. Bunun, mihver de•;letle- talya Yugoslavyayı tehdide baslıJl& 

111 1.ııtıı hş, bu beıı1c 1.>11!\n~olnr muamclft.t llzerlnde tetkikler mi heyet! de dUn fevkal ttde ola rinirı Yugoslavyayı da aralarına al· caklardır.Bunda B ulgarillma * • 
~ •. , eyı-t 

·ltıı'Yer tnrafuıclnn tasdik ynpması ırnrarlaşmıştı. Bir ay- rak toplanmıştır. Sa f ad mak için yaptıkları en son t~ebbüs kcndnerine yardım edeat\r! ft!t-
Ck zarar sebeplerinin dan fazla b ir zamandır bu yol- f Devamı 5 itıcide). Y lr olacağı söyleniyor. nctmektedirler. 
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Hüseyin Cahil Yalçın Almanyada Sadri Ertem l§:ıreller sütununda 
Tflrk talebesi lıahslni ele alarak, tenkisi ve lıakikatıen bahsediyor. 
Nasyonal _ Sosyalizmin ilmi de mil· ~Juhıırrirc göre lenkid lıakiknli ihli· 
llleştlrdlğini ~öyli)·erek onu bunu ,.a etmiyor ve yüzde yfiz zaman ve 
yapma}'a se,·keden {ımilleri sözden mekiın şartlarına intıbak etmiyorsa 
geçiriyor ve neticede şunu siiylüyor. kolny söylenmiş, yani dilin ucun:ı 

"İlim cihanşümul bir hakikat, oh· gelivermiş sözlerden başka bir ııınnıı 
Jektif bir disiplin şeklinden çıkarak ifade etmez ve gene şiküyet ıstmıb 
ııırf "şlmalll,, ,.e "Alman,, olursa hu bir şe3•l iyileştirmenin sebebi değil· 

ilimden ecnebt milletlerin ve bilha!ı_ dir. 
sa biz Tilrklerin ne istifade edece· Muharrir, bütçe münascbctile Mec- f . . d 'k' • t boı göS' 

l . ı ıenkidlerin ,.e şikllyetle· p • -1 h · · g .. , ~·azmıştık. 1"ttkariki resimler ctnau mcrasımın en ı ı sn ı ğlmlzl düşilnmeye hakkımız yok mu· ıs c geçen 1 Yal:alandılı ruam hastalılından arısle o en ve naaşı şe rımıze e- ,, J 

1 .. . it 1 1 rin Refik Saydamın cc,·ablle nasıl • 
1
. • • • d ·· . p ldıg~ı- /ermektedir. 

dur? A manya unıvcrs cer ne ve lıir hakikat kisvesine hOründüğünD t~ı.~:~~~n~V~e~te~r~in~t~r~y~Q~z~b~a~şı~~~e:m:a~ın~c~tna~z~e~m:t:ra:~:m~ın:ı:n~ı:n:•~>:a~ı~~-~~~~~---~~----~-~-----~~~ Alman yiik~ek mekteplerine yollıy:ı- _ 
caAımız Türk gençleri Alnı:ınyad:ın iş:ırcı ederek diyor ki: 
ne gibi kanaatlerle, ne gibi imanlar· "Refik Saydam inıklinlnrla olması 

istcnllen arasındaki uçunımun ne ot_ la dl5necekler'1 
ObJektir Ye gııyri~ıılıst ilim duğunu izah elli. Devletin muhtaç 

sahasında kanaat ve iman sözlerine olduAu ile yapabildiği şeylerin hu· 
dudunu o kadar sarahatle, vOzuhla yer olmadığı söylenirse bu itirazın . . .. 

,4,.Jmanya hakkında da bir kıymeti tnyin cttı kı ~·~un dılınden noksan!a· 
olmıyacaftını dilşlinmek mecburiye_ rıınızın. telAfısın~ doAru yapılan bır· 
.UııdeyJz.ÇOnkfi Almanlar ilmin objek lınmleyı de sezdım, bu sadec~. b~r .ıe 
umaını kendiler! kabul etmiyorlar. selli değildir, kuvvell~ bir y umıt~r. 
ve şimdiye kadar anlndılhmız tnrz- Çilnkü bilmek yapma tır. npaca ı_ 
dıkl Hml bir yahudl zehlri ıeJA~kim __ ız_ı_b_ı_ıı_y_onı_z_ . ., _______ _ 
ederek tekmellyorlar.,, 

kardeş 
katili 

Ağır cezada cinayetinin 
işçi sigortası hesabım veriyor 

iŞÇİ yerierinde yapılan Bundan bir mliddet evvel Be-
M. Zekeriya Sertel Balkonlardaki anket neticelendi yoğlunda Galata.sarayda bir clna -

ııt1a.ı faaliyet adını verdiği yazısın· yet olmuş, Kazlıçcşmedeki deri fab 
da, mlhnr devletlerinin Gafcnkonun 1ş kanunu mucibince neşri liızım rikMı amelelerinden Erzincanlı 
Ankaraya yapncaAı seyahatte, TOrk - gelen işçi sigortası kanun projesini Hasan KöprUJU kız kadeşi Esmayı 
fnıflls anla~masının Balkan p:ıktına tetkik etmek üzere milletler ceml- bınn'Lfa beş yerinden yaralıya.rnk 
muhalif olduAunu nnlntmnk mnksa· Udi o lt .,..... 
dnıı tQ1dılh yolundaki iddialnnnı yeti mesai bUrosu m rl sva öldilrmUştU. 
cerbetmck için, Hall::ın de,·lcUcrini Ştayn memleketimize. gelm!ş ve bir Suçlu Hasanm dün ağırcezadrı. 
teker teker ele alarak, vaziyetlerini milddet lrrı.Iarak tetkikler yapmıştı. muhakcmcsbıe başlanmışbr. Ha -
miltalea etmekle ve mihvr devletler!· İşçi sigortası projesinin tekemnıUIU I san verdiği ifadede demiştir ki: 
n\n bilhassa Romanya ''e ~·ugoslaY· için bllha.ssn. bUtUn memleket iş .,_ Kız kardeşim e"'•elce Erzin
l' l üzerinde yaptıkları t:ız) ıklerden yerlerinde J,tçilerin vaziyetini tes. canda Ahmet isminde biriyle evlly. 
ı asıl kurtulduklarını, mih\'cr siyase- bit etmek üzere yapılan anket neti- eli Tilı'kdn isnılnde bir de kız çocu-
llnln bliyle akamete malıktım bir n. . . 
nında yapılan Tiirk - f nslliz ıınlaş· C'CSl bcklenmektey~ Anket bu ay ğu vardı. Bir mUddet sonra Eema 
masının da bu tazylkl ortadan lıil bü b~mda neticelenmış ve neticele: Ahmetten boşanarak burada ka.h _ 
tDn kaldırdıltını anlatmakta hele ln- tasni! edilmJştlr. Bu suretle işçı veci Ha.,l'mle nllcahsız olnrak ya -
glll.ı • Fransız ve Sovyet Rusya nn. siı;ortasınm tatbikattaki mevkii de şamağa başladı. Ben kIZ karde§line 
ıaımuının Balkanlıları hlrlblrine ynklnen anlaşılabilml§ olmakta • ıilltiı.hsız yaşadığnıaan metres ha -
daha f11 balladılını ıGyllyerek dl- dır. yatr slirdUğUnden ırm;.ordum. Çiln. 

yor ld: !ş dairesi genel merkezi, proje:ıi kU bizim mezhebimiz metres ha -
"Artık Bulgarlslanın da vaziyeti derhal iktrsat yekfıletlne vererek iş yatını kabul etmezdi. 

tayin etmesine intizar olunnblllr. 1n- çi sigortası te§kilatmm sUrntıe ta- . d b hah' 
glllzlerdcn beş milyon liralık bir is- Hadise glinU aramız a u ıs 
tlkraz akdine muvafakat etmekle te_ hı>..kkuL-unu temine çalı:sııcnktır. tazelendi. Kız karde§iın bana bir. 
mayOllerlnl izhar etmiş oluyor. Ga· Medeni memleketlerde bUyillç bir çok kll!llrlcr ~. lşlne kanpna -
fenkonun Ankara ziyaretinden sonra clıemmfyeti bulunan ve bilhassa sa. mamı söyledi. Bundan sonra ken· 
ha mese\enln de halledilerek &ulb naji hareketlerl gUndcın gilne ge_ dimi kııybetinişlm, yaptığımı bilmi. 
cepheslnln Balkanlarda kuvvetlene· nişleyip i§çl adedi süraUc artan 

yorum.,, 
celine şDpbe yoktur. O vakit Ro· memleketimiz için bir noksan olan Bundan aonra ıahidler dinlenildi, 
manya n Yugoslavya da Berlln - işçi sigortası bulunmaması bu su.. 
Roma mihverinin tazyikinden knrtu. Ve birkaç 9a.hld için muhakeme 
lacak n Bıılkanlar normal sulh ha· retle giderilml§ olacaktır. başka bir gUne bırakıldı. 
yatına knTU,muş olacaklardır. Projeye göre işçi isgorta ldar~l 

Nadir NadJ, ?ıfaarıt bntcesl müzo 
kere edilirken bir mebusumuzun 
Galatasaray lisesi adının dei:iişliril
ınesl yolundaki sözünü cle alarak 
bu fsteAln manasızlığını tebarüz el· 
llrmeye cahşmııkta, lıer şeylmld, es. 
kiyle olAkadardır diye değiştirmeye 
kalkmanın doğru olup olnmıyacııi:iı· 

ııı mOnnka~a etmektedir. Muharrir 
''İnkılAbı anlamıyanlarl., adını ver· 
'dlll bu yazısında bir milletin hnya. 
tının ııkıın, devam eden bir şey ol· 
duAuna ıöre onu koparmanın ikiye 
bôlmcnln, akışın ahengini bozmnk. 
tan bnşkn hiçbir netice vcrcmiycce· 
~ini ıOyllyerek milcssesclcrlml:ıl llll· 
ı:eltlrken, ıslııhn ~nlışırken bu nok-
1ayı blcblr zaman ihmal etmemek 
lhım geldiğini işaret ederek diror 
ki: 

"İleride, üç yilz senelik, beş yüz 
senelik mazisi \ol:m eserler say:ılıile· 
cc~lmlz bir gün gelirse, lıundnn yal. 
nıı Türklük iftihar duyncnktır.,, 

Sarayerde bir işçi öldü 
Dlln akşam Sanyerde bir ame

lenin ölUmU ile neticelenen bir ka
za olmuŞtur. 

Bilyükdere kibrit fabrikası us. 
ta.başılarmdan Sabri Uysal 3602 
numaralı kamyonun arkasına bir 

romork bağlaJIU§ ve bir i~ için Sa
rryere doğru hareket etmiştir. Bu 
srrada fabrika arnelelerlnden Adil 
kamyonun arkasındaki romorka. at. 
lamak fatemlş. Fakat muvaffak ~ 
lamıyarak yere yuvarlanmıştır. 

Zavallı ( amele başından aldığı 

yaraların tesiriyle bir müddet son
ra ölmllştfir. Hadise hakkında talı.. 

Jdkat yapılmaktadır. 

-0-

bir devlet mUessesest olarak çalr-

eacaktır. !ş kanununun daire! şU - 8 · k • • 
mulUne giren bir iş yerinde Çall§all ır me tep sargısı 
herhııngi bir vatandaş otomatik _ Üsküdar 3 üncll ortaokulunda ya 
man ~ eigortasma dahli olacak kında bir sergi açılacağı ve bu ser· 
ve çalşnadığı, binaenaleyh sigorta gide, talebenin bir yıllık resim, di· 
hlsseslni gerek kendisi gerek iş ye- kiş ve talebe teşekkülleri faaliyet· 
rl veremediği zamanlarda sigortası !erinin toplu bir §ekilde teşhir cdi· 
devam edecektir. Bir Jşçi hayatının leceği haber alınmıştır. Sergi 4·6· 
sonuna kadar sigortası takip ede - 939 pazar günü saat 9 da açılacak 
ccktlr. Sigorta nispeti iş seneleri ve 11·6·1939 pazar günü saat 19 da 
çoğaldıkça artacaktır. kapanacaktır. 

Konservatuvar yatılı .. .. 
kısmının islahı Kamyondan duştu 

Beledi ·e rl aseti :fstanb 1 kon _ Osman beyde yapılan telefon san 
.)' Y µ trnlı işçilerinden Mehmet oğlu Şa-

servatuvan yatılı kısmmm mlahı 1- . inin 'd indeki k 1 
· t tkikl b kır, Al , aree amyon a 

çın e er yapmıya aşlıımıştır. gid "" ld bird bi 
Beoılktqa erAen yo a en -İstanbul konservatuvarı yatılı • 

k b d bir ı re muvazenesini kaybedip yere dUı ısmı un an on sene evve şe. 

hl b d kll d l bi mile, vücudunun muhtelif yerle _ r an osu "e n c yapı an r 
t kllfı.u k 1 t Bil"h b rlndcn yaralanarak imdad otomobi-eş a unı muo ur. a are u 

Jiyle Beyoğlu hastane!lne kaldı _ 
mekteb konservatuvara rabted~. nlm-ştır. 
tir. Mekteb leyli ve meccantdir. Yal 
ruz mektebe alınan talebeden mek. 

tebl terketmesi ihtimaline karşı bir 
kefalet istenmektedir. İ§te bu kefa
let meselesi yUzünden mektebe 

-o-

Otomobil çarpan 
çocuk 

rağbet gittikçe azalmış ve nihayet Beyoğlu 19 uncu ilknıekteb tale. 
şehir bandosunun tam kadro ile besinden 55 numaralı Hamdi oğlu 
meydana çıkanlması iınkanı kalma. 8 yaşlarında Ahmet Öcal, dün ak -
mıutır. Halbuki belediye şehir ban. §am üzeri Beyoğlu caddesinde kar. 

dosunun yanrbaşmda bir de şehir! şıdan karşıya geçerken şoför Piro
orkestrası kurmak kararını vermi~ 1 nun idaresindeki 2241 numaralı <>
bulunmaktadır. Uıkin mevcut vazı. tomobilin çarpmasına maruz kalmış 
yet dolayrsiyle buna imkan kalma. ve muhtelif yerlerinden yaralana.. 
mrştır. rak Şişll Çocuk hastanesine kaldı-

Şimdi, bu mektebe nasıl bir şekil nlmI§tır. 
vermek lüzımgeldiği hakkında tet _ 
kikat yapılmaktadır. Evvel! kefa -
ıet meselesinin ortadan kıı.!dırılrna.. 
sı ve bunun yerine talebeyi mektc.. 

• be ve mesleğe bağlıyacak b~ka bir 
Vasfi Rıza Ankaraya gitti formuı bulunması bir zııruret ola-
Sehlr tiyatrosu artistlerinden rak ortaya çıkmaktadır. 

Vasfı Riza bu sabah tayyare ile Yapılmakta olan tetkikatın Yere. 
• Ankaraya hareket etmi~tir. Orada, ceği neticeye göre bir proje hıızır. 

bulunan arkadaşlarına iltihak ede- Ianıp eehlr mecllslnbı taBvJblne ar-
rek temsll1ere Jştirak edecektir • zolunacaktır. 

' 

~~~ 
Mevsim hastallklarile mücadele 

Bosf anların vaziyeti yeniden 
1 

tetkik ediliyor 
Belediye birçok hastalıkların da. 

ha fazla intişarına müsait bulundu_ 
ğu, bilhassa tifo ve sıtma gibi has
tallklardan korkudluğu yaz gllnle. 
rinde eehrln lçlnde ve kıyısındaki 

Belediye, §ebirli için daiınt bir 
tehlike mahiyetinde olan bu bostan 
!ar ıslah edllmedlkçc faaliyetlerine 
müsaade etmiyccelttlr. 

bostanlar birçok cıhetıerden tehlL Şeker Şirketi bir çuvala 
ke teşkil ettiğinden bunların vaı.i -

yeUerinl konlı'Ola başlamıştır. Bil. kadar Saf iŞ yapacak 
hassa Dolmabahçe ile Maçka ara - Şimdiye kadar on tondan aşağı 
smdaki, SlnemklSyUnde Dolapdere. perakende satış yapmıyan şeker 
civarmdakl, Aksarnyda Yenikapı i- fabrikaları Türk Anonim Şirketi, 
le Langa arasındaki bostanlar bir. bundan sonra bir tona kadar satı§ 
çok cihetlerden tetklke tfibl tutuL yapmağa karar vermiştir. 
muştur. . Şirket küçük esnafla doğrUıdan 

Bazı ~tanlar evlerin Ul.ğım su- , doğruya muamele yapabilmek için 
lamıı içıne almaktadırlar. Beledi - şehrin muhtelif yerlerinde şubeler 
Yenin §iıncliye kadar yaptığı l>ütUn açacak ve buralarda bir çuvala ka
tnlicndeleye rağmen bunun önUne dar şeker satacaktır. 
geçllememi~tlr. Bilhassa Dolapdere -0-
umumi mecrası aşağıdaki bostan - • 1 .. 
lan sulamaktadır. Bundan bnşka Partı Kuru tayı munase-
bu bostanların içinde sivrisinek ye
tişmesine mlisait daimi su blrlklntL 
ier1 bulunmaktadır. Bu da • yazm 
bir tnalarya menbaı teşkil etmekte_ 
<lir. 

Koca katili kadın 
Corum ortağı damadile 

beraber asıldı 
Çanakkale, - Damadiyle sevi· 

ıen ve onunla daha serbest yaşa • 
mak maksadiyle .dama':Jı Halil Gü. 
!erle bir olup kocası hacı Mchme-

di taammüden öldüren Didar Sa
vaş, Halil Güler ile beraber ida
ma mahkfim edilmiıler ve salı gü
nı asılmışlardır. 

Katil kadın, sehpanın başını:la 

"beni çok bekletmeyin, çabuk a· 
sın, yaşmağımı da başıma örtün,, 
demiıtir, 

-o--

Bir kilo eroin 
Tepebaşmda meşhur· 

bir kaçakçı yakalandı 
Gümrük muhafaza teşkilatı 

Kurker isminde maruf bir kaçakçı 
yı içinde bir kilo kadar eroin bu
lunan bir paketle Tepebaıında cUr 
milmeşhut halinde yakalamıştır. 

Kaçakçının eroini nere!den aldığı 

ve nereye götürmekte olduğu tah 
kile edilmektedir. 

ZA YI - Yeniköy belediyesinden 
aldıtrım 322 numaralı bisiklet plL 
kamı kaybettim. Yenisini alacağım 
dan es1.•c.inir. h~kmü yoktur. 

Sarı:yer: Ali 

ır@ınıtoli"i1 amca 
beDecdlüye 
memlYJru 

betile müsamere 
Emln!lnU linlkevhıden: 
ParUıt1l&ln :S lncl BUyUk Kıtrutlayı. 

nın Ankarada Türkiye BUyUk Millet 

Meclisi , hina.smdıı. • _topla.nı~ı . §Ctef,l.n 
29 Mayıs 939 P:ı.zartcııl ak§amı Evi. 
mızın Cağe.loğlundakl aalonunda aşa. 
ğıdakl program veçbUe blr mll!ıamere 
tertip edUmlştlr. Bu toplantıya gel. 
mck arzu eden yurddaılarm yer dar. 
lığı sebebiyle hazırlanan davetiyeleri 
Ev Bürosundan almaları rica olunur. 

l'ltOORAlU: 
ı - lsUklAl .Marıı. 
2 - Konferans: Evtmız Dil, Tarih 

ve Edebty:ıt Şubesi Ba§kanı Halit 
Bn,;Tı tıırafındıın. 

3 - Göstcrlt (Dek bazlık): Evimiz 
Cösterlt Şubesi tarafından. 

Emlnönll Ralkevlnden: 
Cumhuriyet Hnlk Partlııl 5 inci BU. 

yUk Kurultayı 29 Mayıs 939 Pazarte.sl 
g1lnU saat o(lO) Ankarada Türkiye 
BUyUk Millet lricclf.sl binasında. top
lanocaktır. 

Kongrcnln açılı§mı ve og1lnkU mu.. 
zalcerelcrt radyo ilo takip etmek istl. 
yen yurdd&§lara salonumuzun açık 

bulundunılacağmı blldlrlrlz. 

-0-

Bir haftada 35 kaçakçı 
yakalandı 

Geçen bir hafta içinde gümrük 
muhafaza teıkitıitı cenup hudu -
~lunda 32 kaçakçı, 225 kilo güm
rük malı ile, 42 Türk lirası, 45 ka
çakçı hayvanı, İstanbulda 3 ka. 
çakçı, 1 kilo 125 gram uyuşturu
cu madde ele geçirilmiştir. 

-o--

Silivride çekirge 
görüldü 

Silivri ve Yalovada çekirge. 
görülmüş, çiftçiler mükellefiyet u. 
sulU ile mücadeleye memur edil. 
mişlerdir. Bundan başka ziraat 
memurları >da zehirle çekirgeleri 
öldürmektediler. 

Enver Paşanın 
çocukları 

Memlekete dönmeleriR8 

müsaade isteniyor 
Erı"er Ankara, 27 - Merhum u· 

Pa§anın Avrupa.da bulunan ç~c ıe 
ğu Mahpeyker ve kardeıter•Y' 

• . ğ H .. yrırııJI kardeıının çocu u ume • 
Tlirkiyeye avdetlerine mUsaaı:ie ~
dilmesi hakkında meclise bir la1"

4 
ha verilmiştir. En büyükleri 19\ 
doğumlu olan ve anneleri p"1 

hanedandan Naciye (Sultan) ; 
lan bu çocu'kların evlenme çağ~p 
girmiı:: olmalan layihanın rn~ 

:ıı • pa· 
sebepleri arasm~adır. Layı~a etli· 
biliye encümenın.den geçmıt 8 dl 
ye encümenine gclmit ve yakıtı 
mecliste görlişUlecektir. 

Yapılacak yollar 
Kas:mpa§a - SütlUce ar.as; 

dnki yolun in~asına beledı)' 
100.000 lira tahsis edilmi;tlr. ~ 
para ile Kasımpaıa.dan Haskdı 
kadar olan kısmın yapılabile' ·r 
anla§ılma'ktaıdır. Yolun ıeni,V 
25 metre olacaktır. 

. Jlıl" Bundan ba§ka Be§ıkta~ - ~ 
mur arasındaki 900 metrelik ki oO 

d 12 ile Sarıyer - Sular arasın a 
1
,. 

metrelik saha da bu sene yaP' 
cahır. _,/ 
--~~--~~----

* 
S OVl.'ET Busy&d• dojdd9 

ef• 
evleri, çocuk b&Janl .,at 

lerl n çoeuk bahçeleri lçbl~ 
dakikada tlç bin ruble ban--

* 
A LMANYA BomanY ...... 

bazı un&"'u .. ı konırol°" 
3....... ~· 

na aımı,tır. AlmanyaDJD h ~ 
mUnc geçen bu sanayi blr ısı' 
ldkada on sekiz ton yağ, d lf" 
ton kömllr, sekiz ton Jlld11' 
tlhsal etmektedir. 

* NSAN lmlağınm aı.ı>ll• 
1 dlA'f en kaim nota 0:!; 

IAnn en kaim notasıdır. Bd IJI• 
dtıldkada dokuz yüz aJtitt1' 

• 
M ADER adt\Smtta c!~ 

da on st"ldz titre 
der r.ıarabı lıııtilı~al edUlr. 

• 
S tllı"EMADA bir cıaJd~ 

yctml, yedi rne~ııır" 
mm döner ,.e siz dört ytıı 

l'Mlmse~ 
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Nurıdlalı ATAÇ, yor, taaa bu)"rnlmunalı. 

ti ABER - Aktam Pottaıı 

Belediyeden açıkta kalacak 
memurlar 

Yazan: M. DALKILIÇ 

• • • 
Olabilir a .. 

D VN gene bir ot.obb bir kadma çarp. 
ınq, kadmcağm altından Çıkal'lllfl• 

Jar. Son zamanlarda kadmlar daha ~ok 

, ·esaltlnakllye kazuma uğramaya batla· 
chlar. 

Bakuna, P&rlste otobüslere aynalar 
konulduğu itin otobü•lere Juırıı, tramny
lar n yeraltı ıimendlferlerlne kıyas kabul 
etmlyeeek derecede fe,·kaJide bir raibet 
olayormuf. Sebebi: k&dmlar bu aynalarda 
Jtlzlerhdla' tunletlerlnl tazellyorlarmıı ... 

Aca .. , diyoruz, bizim otobüslerin de 
aynalar altlarma konulmuı olmasm ! .. 

M. 

3 

Düşündüğüm gibi: 
.__.., ~ 

lstanbulun medenl 
bir şehir olmasını 

istiyoruz 
Medeni bir adam, evinde bu· 

taşık yıkadığı zaman bu ıuyu 

pencereden sokağa dökmez, ça. 
maşır yıkaıdı~ı zaman evin pence
relerine balkonlarına asrp kurut -
mak bahanesiyle onu bütün ıo
kaktan gelip geçenlere teıhir et. 
mez, Evi ıokak üstünde ise yata. 
ğını pencerelere asmaz, ıofra ör. 
tüsünü ve halılarını pencereden 
silkerek konuyu komıuyu taciz 
etmez. Saat on ikiden sonra ıU· 

rültü etmez. Kendi menfaati veya 
keyfi için kimseyi taciz etmez ve 
kimsenin keyfi ve menfaati için 
kendisinin taciz edildiğini iste. 
mez. Evi sokak üstünde ise yata. 
rahatsız etmez ve kimıenln de 
kendisini hususi hayatında rahat .. 

Suat DERViŞ 

Diploma tevzii 

- Biitiin bir stnt zarfında kay. 
nanam ancak on gün bizde kalır. 

- Kimbiür buna rw """"1 üzll-
lürsünüz. 

- l'ok canım, on beş gün robulı 
ıırer. 



Bertin -• iZ Valde lstanbul - Halep 
• • • 
ıçesının hava seferlerine başlamyoı 

Adliyede terfi ve tayin 
listesi yüksek 

tasdikten çıkatı 
e de '1111 e k Bertin - İstanbul - Halep ha-,ederken telefon ~beke5İ tıul e ~ 1 r 1 g 1 a z a va seferlerine 1 hazirandan itibaren şehirlerden herhangi birindeki 

~ ~şlanacaktır. Bu yeni hava hattı. diği bir numarayı bulabil 

Ankara, 26 (Hususi) - Adliye \'e- l{raıı·çe Merı·, devrı·ıen otomobı·ıden Luftanza ismindeki Alman şirketi konuşacaktır. Mükfileme, rad} 
ı.51etlnln Hllklm ve milddeiumumilcr tarafından tesis edilmektedir. Şir- telefonla ha\·adan karaya nakl 

!~:~:~~ak!~ı:~~a;ı:i ;~~ı~:~· ta;d~~~ kurtarıldıktan sonra epı· b·ır ket, bu hatta Devlet ha,·ayollanmı- cektir. 
iktiran etmiştir. z~ ta~·.are ~·e pilotla~ndan da is- Berlin - l tanbul - Halep hl 

90 I.IHAYA TERFİ EDEKLER ınu""dde doktor bulamadı tıfade ıçın hükt1met~ızle an~~§IDJ§- !unun temmuz içinde KAbilt le 
Adliye baş müetıişlerlnden Dedrl tır. Bu anlaşmaya gore, hergun Ber uzatılması da kararlacmıc 

Türker, Ankarn nsJiye hukuk hfıkimi l'nd kalk ak b' y ·1 ~~··" 
Vehbi GUndüz, Afyon hukuk hnkim- ( Baştarafı 1 incide) 1 O sırada civardan geçen Biri ka· ı en ac ır tayyare. eşı - maktadır. 
JilUne hmir icra hfiklnıi B:ıkkı, Kü- yor. Büyük ve kapalı bir kupa o· dm, biri erkek iki kişi daha geliyor. kö}·e inecek ye yarım saat sonra, pi-
tnhya hukuk hfıkiınliğine htanbul· tan otomobil, şehre yaklaşırken, Bunlar Çekoslovakyadan İngiltere· lotlarımızın idaresinde bulunan Türkkuıu kampı 
don Snlüh:ıttin Tu~lacı, Zonguldak birdenbire, yolun bir dönemecinde re iltica etmiş iki Südetli Çektir. Devlet ha\•arolları tayyaresi, Ber. · 
reisi Ekrem Knnır, lstenlıul n:ır re- b' ka ·onla '"arpıcıyor Bu ür kisi, otomobildekilerden 

1 
be - ak 

zn reisi Hcfik Uınny, llurs:ı ceza htı- ır m~ :r :. • :r - linden gelen yolculan Ha e götur Her sene lnönünde kurultn 
khpi Giingreıı, lzmir ticaret reisi Bu çarpışma neticesinde, kamyon birinin kraliçe Meri olduğunu der- mek üzere alacak ve hareket edecek- lan Türkkuşu kampı bu gene ı 
Galip KınoRlu, lstanbul ticaret reisi ;ok bilyük ve yüklü olduğu ıçın , hal tanıyorlar \·e hemen onu kurtar tir. muzda itibaren Yeşilköyde le 
Faiz Yürüko~lu, Üsküdar hukuk hd- ınıliçenin otomobili şiddetli bir sar maya çalışıyorlar. Kraliçenin rara- lacaktı~. 
kimi lrfan Gürkan, Trabzon hukuk ~mtı ile de\'I'iliyor ve kapaklanı- sı esasen pek ağır değildir \'e kolun. Luftanza şirketinin tayyarelerin-
hôklmUiiine Rütnhya hukuk hakimi ,·or. Kraliçe ile, maiyet kadınların- dan tutup kaldırınca yerinden kal- de olduğu gibi, Hava"·ollan ta""'-'a- h 1 
l\lehmct Ozbilcn, hukuk h!l.kimi Hil· J u Tcnezzü uçuş an 
mi Kışlaoğlu, Anknrn hakimliğine lan Leydi Konstans ve yanmd:ı kabiliyor. relerinde de, yolcuların kara ile te-
Ankarn icrn hnkimi Talat Doktor, ls- ')ulunan Lord Hamilton. yolun ke· Kraliçenin, a}•ağa kalkar kalkmaz lefon mükilemclerini temin için i. Eskiden olduğu gibi ~ 
tanbul asliye hukuk reisi Fethi Ccmıl . narındaki derin bir hendeğe yuvar- ilk sorduğu ~ey şu oluror: cap eden tesisatın yapılmasına bau- hava tenezzüh uçuşları yapıl 
Tiiıcy, Uşak hakimi Mustafa Dcn·iş, Fılaa*ı 90 lıraya çıl~arılarak ter/ı lanan otomobilin içı·ndc kalıyorlar - Yaralanan var mı? . . ,(a 

d I b l /il ü:f d · .~ , nmıştır. Bu tertibatla, istiyen yol- na karar verilmi~tir. lJalıkcslr asll)·e cczıı htıklml Sakip e en slan ıı 1 emmmtım Onların _çığlığım ve çarpışmanın Ondan sonra, koluna gırenlcnn cu. 
Kınoğh.ı. Knstnmonıı reisi Nuri Tok. Hikmet Onat tayyarede yolculuğuna devam 
ses, nsUye baş mOfettlşllğinc Arif gürültüsünü civardaki bir binada yardımı ile 15 metre kadar uzakta- ------- ----- - - ----:----:---::::::;; 
Eh S dk 7.1 B ık · h k k çalıı:an bir bovacı duvuyor. Hemen ki bir e\·e götürülü .. ·or. •CTl•l' lııııı... Pazar cünü nereye ıideceluiniz? ~'.ifü::h • ·~ :m. :ın 1 c~.Ot; u, 8 ! esır. u -~. , .C5 I.fRA YA 'l'EHFJ EDEXLER " J • • J • , _ J 19111 .....-
hakımı Arif GU\·cnç, Karserı reısı Cilı:ınbcyli h!ikimliğine lznik haki- koşuyor. Otomobılın çukura )'U\ar • BQuükdeır<a BEYAZ-PARK Açald 
Snit Ada, Bilecik hCıkimi Suzi GUr· mi Süleyınnn Siıriik Korkudili ha. lanmış olduğunu görerek, çalışır Bu ev, bir doktor evidir. Fakat. lY 

~Üt, Corum~ ~~isi ~fif ~kan, Çanak_- kimliğine Kole {ız:ı 
1

mun\•lni Fnhret· ken kullandığı merdiveni de götürü doktor birkaç gün evvel ölmüştür : CA z ve E;:, LENCELE D 
ı.aıe cezn lı:ı_kıml ): ilmnu Allınel, A)- tin Oıtepe, lıınir sulh htıklınl Fer· yor ve merdivenle aşat11 inerek, oto- U J". 
dm reisi Mılhat Dlbloğlu, İstanbul ruh Adalı UzunköprO hukuk lt"k·ı· . nl k b ı kt d "'1' t Fred Re\·el : 
nsllye hukuk reisi Suphl olun ve mi .ı."'ecmettı'n Ozenli, Anknr" sulh J J :.' ' kk h · ,.1__ ' 'b h '-al l"!.REuv K • " mobılde uaralı vata arı rı arma- U uruna a ır. J.\I IS er . . u· ,.I'\ 

ı h k k ı R " .. ,..,1 ismindeki bu adam derhal kralıçeyı Dı at: 10 a.ııranU<Ul ıti aren met ur caz ıu ı .... 
rlnn Dilgln.' Antolya u 

0 
• re 51 a- hCıkimi Hnydnr Soysal, Ankarn sulh ya '!w44'ışıyor. K ••• 10 ki~ilik arkada•larından milrekkep STRtNG • SWl~. 

uf Kural, I:.sldşeblr rel.si .Ethem. Er- hlikiml Hamdi Oter, Ergani Osma- uzun bir kanapeye yatırıyor. ra- •m :ı s 
S G.. .. "dd · .. d j ... cazını BEYAZ PARK'ta Fransızyıldızr EVA MAYIN iıtı tem, Ada. nn lıuku,,k. lı!i..kımı enıh As- ni,·e ha.kimi Fe'-·zi Ertokol'ilu, l\l:ını· _ kay, urun mu eıumumı mu • liçe, yarasının sancıları arac:m a ::; 

lan, lzmır ceza hakfmı lsmall Kemal, sa" Clnsı Ziyn Glsknlp, Kır;ehir cezn avini Fazlı Onat, Gaziantep aza. arkasına yaslanırken : • l!iiZJilliili§:jfüi kile t akdim edecekt ir. ffifüffi!~ 
Cnnnkknle reisi Cc~aletti? Tüzmen, htıkimf Fnur Demirclofllu, Jlopn htı· lığına Karaisalı müddeiumumisi _ Bir çay olsa da içsem, diyor. 
Zonguldak milddeıumumısi ~akkı kimi Şevket Altındnğ, İzmir üı:ısı Turgut, Konya müddeiumwn! Kraliçenin yardımına koşmuş o· 
Ozkan, lstnnbul mOddchımnmlsı Hık- Feyzullah Uslu, Tcrm11 hı'lkimi Nn- muavini Ahmet Oruçoğlu, An • d 
met Onat, Aydın milddefumnumisi ıif Koter, Toknt Cıznsı Arif Hikmet. }anlardan ç.ekoslovakyalı ka m, ev 
Re~it Mııykut, Afyon milddelumumt- Osmancık h~kinıi İbrahim Diklı:.ış. kara pıüddeiumumi muavini Av- sahibinin gösterdi~i çaydanlığı ah. 
si Tc,·fik Erbiç, lstanbul mfiddehı- Bnndırma mrıddelumumili~ine Vnn ni Onat, Kütalıya azalığına. !s • yor, kraliçeye çar hazırlıyor. M is-
mumlsf Kemnlettln. milddelumumisl C<'mal Dllgin, h:ış. parta müddeiumumi muavini ter ReYel de derhal civardaki müm-

80 J,tRAYA TERFİ EDENLER milddelumumt muavini Ali Fehfik, Çetin Ardalı, Kırklaı·cli müddei. kün olan her yere telefon ederek 
Ceza ''e tevkif evleri umum mlldür lstanbul mUddehımum1 munvini Hnk· umumi muavini Cevdet Özkan 1 

muavini nırııt Alabııy Ankara bil- kı Ankara mllddeiumumt mu:ı,·lnl Boyabat mUddciumumisi Kndr:İ doktor çai:rınyor. Fakat, aksilik. 
Jdmli~ine, l!ıtnnlıul asliye ce:r:a reisi N;vzat Tilzümkan, Tnşköpril cezn 1 hiçbir yerde doktor bulamıyorlar. JI 

Fnııl 1stımbul asliye hukuk rclsli~l· bakimJiğlne Ktır:ıdeniı ErcAtfsi müd· Özil, Afyon müddeiumumi mua. • -

Bugün SAR AY 
LUks balkon 30, parter 25, ikinci balkon 

1 - Kontes Valevska 
GRETA GARBO ve CHARLLES BOYER 

" t.:rafmaan Fran nt"a ahlii büyü~ ve muht~ filin 

Otomobilli Aşıklar 2 -ne, Ankara n5lire hukuk Mklmi Ce- deiumumist Naci Tüzen, Ilursn sulh vinliğine Hayrabolu milddeiumu. Kraliçe: . .1 
llll Arslnnoğlu. bftklmllğine Şnrköy mllddeiumumisi misi Hamdi Dinçer, Ankara müd. Senenin en §tn ve 

70 ı.tRAYA TERFl EDE."I.ER Cemil Uysal, Kars milddciuınumiliği· deiumumi muavini Zihni Bctil, _Doktora lüzum yok, dıyor. Bır il!~~~~!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~!!~ 
fazla muzikli opereti. 

Ankara oğır ceza az35ı Hnyrullııh ne Samsun mliddeiumumisi Ferit Tii- Gemlik mUddelumumisi Nevzat 
l\ l ~k· 11 11' l · i az dinlene..,·im, kendime gelirim. .ı, fordin ceza ııı ım 1:1ıne, zmır cra zel Keskin müddeiumumisi Mehmeı Nuri, Sivrihişa.r mUddeiumwnisi J g p re- K Sinemasında UCUZ YAZ fiatıarv 
lıiıkimi Nimet Hnmdi, Ankara icra Os;üner, Tunceli müddeiumumisi Yılmaz ErtokiııJ Yusufeli mUd _ Ev sahibi ona bir aspirin \'eriyor. Bugün ı.;;. 
muavini K~~ıal Ssnrmnnı J\~s~lnk ~~- Veysi Seınn, Klll.s mliddciumumisi deiumumisi Şakir Otçu, İstanbul Kraliı;e sırtından ıstırab çekmek- 1 - Borneo Vahş·ı Ormanlarında 
kuk.lılıklm.lıgi~c, ııngur 0 u u · - Snbft Göney, Foçe mfiddelumumlsi tedir. Le'-·di Konstansın bir ~mıa- 1 ki D T- 1 t ·iz mahkeme müddeiumumi muavini Refik, Or J mı ervış uze • cm) - lhsnn ldil Ynlo\·n mliddeiıımumisi - ğı kırılmış, Lord da h afif b ir yara H arikulade heyecanlı ve görühnemiı ıbir filnı 
si raportörü Mustafa Tekiner, BiJe. Attlllı Yur:ıakul. du müddeiumumi muavini K!l • ..ı ..... 
clk htık!ml Ahdillhnlil, lstnnbul sulh mil Boran, Manisa mUddeiumu - ile kurtulmuştur. 2 ş· k o Yanıyor 
lıAklml Jlnyrettln Pek Connkkale Ankara icra mua,·iıı lıtıkiınliğinc mi muavını Memduh Palamir Nihayet hftdise saraya haber ve. 1 ag 
mnddelumumllliUne, Edremit ceııı Balşkes!r Azası \'chL.1 T. e.tik, Snmsuıı ' rı'lı'yor ve oradan sıhhi imdatla bir TAYRON POWER - ALiCE FAY 

n·'d · t ı " c k Pınarb~ı müddeiumumisi Yal lıAkimi Tahsin, K:ırıı reisi Sııbri, Ar· m u eıumum munvın ıısıne ,.un:ı - otomobil gönderiyorlar. Kraliçe ile T"rtıç• 
yon hukuk h!ıklmi Metin Tire hukuk kale müddehımwnlsl Ziya, A)·dın n- çın Dağlar, Balya mUddciumuml . Ankarada Gençı·ık Bayramı u 
hAklmliğine flgın hakimi müşlak znlığma Çiçekdnğ hl'tkimi Tahir, A- si Naci Belli, Darende mUddeiu - diğer iki yaralı sara;ın hastanesıne aöı.IÜ 
Dingi51 Van' llzası Tahsin Batmaz, Ça- dana sulh lı!ıkimliğiııe Konyn sulh mumisi Fahri Kurban, Kağızman naklediliyor. F• 1 20 25 30 k 
talca hukuk hakimi Şevket, Dolu hu- hfıkimi Sndi Çelik, lımir lcrn munvin müddeiumumisi Hakkı Alaca, A. Kral Corc ile kraliçe Elizabet, ıat er: - - UrUŞ 
kuk hl'ıkiml Asım Sivrihisar hll.kim- hliki:nllğinc Şile hukuk h!ıkimi 1\feh- yancık müddeiumumisi Abdül • valide kraliçenin ba~ından bir ot o
li~ine, adliye moreıU~lerinden Rifnt met Kabnkç-ıoğlu, Ankarn asliye hu- hamit Akçay, Ordu mUddeiumu. mobil kaza::.ı ıcçtiğini K anadada, 
Glillü, Kocaeli cczn hlikimi CeHilel- kuk Mldmliğlne Ankarn nslly" mnh· 
tin, Şavşat lıtıklmi Necmettin, lstan- kemesi tıza ı Tahir, Ankarn asliye misi Ziya Yakut, Ankara Müd • trende giderken radyodan haber a-
bul sorgu hnkimi Fahrettin Gören hukuk hliklmliğlne Ankarn nsliye n- deiumumi muavini Mehmet Ali, lıyorlar. Londra radyosu, günün 
Diyarbakır ceııı hükimliğine, Söke znsından Şerif Dikbnş, Anknrn ağır Fethiye müddeiumumisi Rüştü haberlerini okumaya ba§larken ev
hukuk hAkiml Ali Ural, Gelibolu hu- ı:e:r:ıı nıalı{tınn Ankara lırtklmi l.ebih Özalp, Diyarbakır müddeiumumi velfi şu haberi veriyor: 
klik htıklml Hamdi Onel, başmilddel- Altıok, Ankara aulh hAkfmllğine An- muavini Sıdık Güney, Sandıklı 
umumt muavini Durhanettin Urfn kara n.sli'-'c li.zusı Cemnl Po'--razo,.lu, "Kraliçe Meri Londrada bir oto-

,, ~ ı:; müddeiumumisi Kemal Akgölge 1 t 
mQddelumumlliğlne, İspıırtn müddei- ~nkarıı sulh lı6kimll~ine J\ırşehir ' mobil kazasında yara anını§ ır.,, 

Milas müddeiumumisi ~litat Se. umumisi Basri Arkan, Tokat mllddel- sulh htıkiml Salim.. 
1
. Biraz sonra tren bir istasyonda 

i l Alı O D d nd · ı· d z ven, Kırkııö-nç rnüddeiumumis . um s zcren, nn ırma m - .~O lıraya ter ı e en er: ""l:>- duruyor. Orada krala, bızzat anne-
d · • • Şef'k Marıı" müılı.leiu - ö Ömer Üncü, Vakfıkebir müddei-eıumuıı_ıısı 1 

" • - Kayseri azalığına zdcmir, Ri. sinden gelen bir telsiz telgrafı veri-
mumlliğınc, Muğln lıCıklmi Kndrl Tu- 1 y E . umumisi lhsan Bindir, KUtalıya 

ze aza ıgıruı rzmca.n aza mua • uorlar. Kralice Meri bunda, b ir o· 
ren. El. y Se sulh hakimliğine Taşköprü ceza ,, 

"5 ı.tRAYA TERFt EDE 'LER vini Süleyman, azıg azası ~ v. r tomobil kazası g""'irdiğini, yaralan-
" hakimi Nedim Uzkan, Balıkesi .., 

MELEK Sineması 
Tenzllith flatıarl& yaz me\'Shnine ba.,ladı 

Husust 30 - Balkon ve Birinci 25 - İkinci 20 kuru3tur 
Prognmda, me,· imin en bllyUk munffakıyett 

BÜYÜK VALS 
İlaveten: BüyUk bir Gangster filmi (Fransızca sözlil) 

1 aksi Haydutlar 
Dalına iki büy ük film birden 

Gaziantep sulh hfıklmli~lııe aynı ket Durttirk GUmU~ane sulh hfi. dıgymı, fakat korkulacak bir şey ol· 
1 · . azalığına Na'li müddeiumumi yer aza!'l Namık Hacı Hanefioğlu, - kimliğine, bu yer azn muavını madığmı bildiriyor. ı 

ncgöl hukuk hfıkimll~ine Knyseri D- Osman, 1znik sulh hakimliğine muavini, Malatya azalığına Kır. Son haberlere göre, kraliçenin F•••••••••••1 pı•••-•••-~ 
zıısı Hasan Yalcın, Geyve cczn hiıki- İstanbul icra memuru Ekrem, şehir eski müddeiumumi muavi - sıhhati i"·idir ve yakında yataktan 

1 
Rumelihisarı Inamlmıyacak şey, 

mi Ziya qürsün, Kcmnlpaş~ hakimli- Sö;;.;ıt hukuk hakimi Ali Rıza, ni Ismail Nayman, Ne'V§ehir a J hakikat • 
~ine Konv:ı iiznsı Osman \eten, De- 6': . . .. dd i . 'ı kalkacaktır. Fakat 72 inci yaş günü NEC'P BEY " ~ Manı sulh hfık m Ibrahim Gun zalığına Kine mU e u.mumıs 
nizli sulh hakimi Hilmi Güler, Anka· sa 

1 1 
A • hastanede geçmiştir • ı L A L E rıı sulh htıkimi ı.otri, htıınbul sulh gör, Beypazarı hukuk hakımi Abdülkadir, lstanbul sulh ha.kim. 

MkimlUilne tızııdan Münib B:ıyrak- Nazmi, Kızılcahamam ha.kimi liğine Gerede müddeiumumisi rodııl'd 
tar, Mnlntyn sulh lıükimU~ine Kfitalı. Abdullah öner, Adana icra mu- Şevket Teoman, Istanbul sorgu 8 A G""' 1 Bu hafta iki Superp r. 
yn liznsı Ktınl Ertuf:, S:ıfranbolu hü- avini Sıtkı Akyazan, lzmir sulh hakimliğine Bursa mUddeiumu • --1•••••••• Film birden gösteriY0 • 

kimi llhaml Türel, Vnn asliye ceza hakimi Ziya Yalçmkaya Adıya. misi Zühtü Aydınlı, lstanbul a - Sakarya ainemaamın 
939 

Altm Ara.YS. 
htıkimllğine Vnn fıznsı Ahmet Besim man hukuk hakimi H~di Araç i?rr ceza azalıgıv na :Kars müddei. Tenzı'l"'tlı fivatları cudur ·. 
Özbek, Yenişehir CCZll hll.kimi Niya. • . . • .. ~ i:l J " ve 
zi Ak:ı)·, Diyarb:ıkır sulh hilklınliği . ceza. hfikımı Hılmı Gunalp, sorgu umumisi Süreyya Şnyan. Kara. Balkon ve Birinci mevki 15, Kızlar r'1 
ne fızııdan Şerik Turhan, tsıanlıul hakimliğine Remzi, Bulancık man hukuk hakimliğine Berga - Hususi 25 kuruştur. Programda H DlCK POVELL • JEı\.µ 
.sulh htıkiıni Nurettin Sürer, tzmir sulh hakimi Ali Atay, Şirvan ma müddeiumumi muavini Cev • a y v a n a t BL01'1).D 
sorgu h:ıklml Sıtkı Yusufolilu, Hafik sulh hakimi Tacettin Akı, Kon. det Karaağaç, Ankara ticaret Deniz ve Kadın 
lıllkimliAiııe Ama~ya üz:ısı .Numan A· ya. sorgu hakimi Nail Bilen, An. mahkemesi azahğmn Kiımil Gür. DOROTHY LAMOUR Son OöğÜŞ ,, 
~~~~~n~;rı~ülıd~k:::~u~ai~ı A~~a~;~ k~a sulh hfıkimi _?sınan Selçuk, çay, Ankara müddeiumumi mu • ve GEORGE RAFT 8 a h ç e s t' BETT!E DAVlES- ED0V~ karı, Rize müddeiumumisi Salih Tüm Dıyarbakır . aza.lıgma Malatya. avinliğine sulh hfıkimi Halit, Ak- G. ROBtr"-S 
ny, Bitlis mllcldeiunıumisi Nuri Te· sulh hakimi Kemal Koynak, Şar- yol müddeiumumi mun.vinliğnc Kadın Katili 1 Fransızca sözlil 
kin, \'an hükirnliğlnc Yan m:ıhkemc kısla hakimi Rifat Çig~dem, Sam sulh h~kimi Suat Börekçi, lstan. AÇılmuştır 

~ ANN HARDlNG ve LALE __ ..,ıı reisi Mesut o,·eçoğlıı, lfoıı:ra sulh hô- sun icra memuru Şinasittin Al. bul müddeiumumi muavinliğine Mükemmel buzlu bira, ve Bugün sincu-
J,;imlllliu Adana sulh htıkimi ~:e_:zı tan, Muş sorgu hakimi Mürşit Çatalca mUddeiumumisi Kcma - BASIL RATBORN 1 mü.kirat ehvendir. nıil 
~ llndek hukok ILlklmlığıne tık Göl lh hA k' · N v lettin Kemal. Bugün 1 ve 2,30 da te ftıırr.ıtn 1ılldmf P'art lh:tfcmfr, Anka- er~ pa1.ar su a ·1.1:11 .ı. -e - tarafından K 1 5 K . 
ra müddcfumumlsl lııışmunvinli~inl' zat Kıvılcımer, Gebz.e muddeıu - Kararnamede burulan sonra O- ' ·-----------·· onsumasyon rş. ha1J5 matinclcrı 
Anknr:ı sulh hilkimi Hüseyin Ş:ılı· mumisl Ratıp Sclıçer, Aydın tuz lir& nslt :maa5a terfi edenle. 1 •ı••• 
bıızh. müddeiumumi muavini Ravi A • rin isimleri vardır:. ı 



Denizyolları 
kooperatifinde 

(Baıtarafı 1 lnclde) Bet klştılk heyetin raporu 
t!l :Su toplantı tok gUrUltUlU '\'e bittikten sonra Aıadan bir '°k 
'1 tıııataşaıı olmuş, 1937 sene- kitı:ııeler ıet~ almıılar ve bllhas
llende U bin lira ktır eden koo· sa. kooperatife binlerce lira ıa.· 
h raurın 1938 de ıı bin kUsttr rar veren Kocataf ıu ve gazoz 

1 ~Zarar etmesinin bazı yolsuz. fabrikası mukavelesinin der • 
11 

lar \"e 1dnres1zl1k1crden nerl hal bozulmasını istemişlerdir. 
:eldlğl anlaşılarak idare beyett- tlu ara.da bUyUk memurlara 
,.' 

11Mcuı hUcumlar yapılmış· istedtkle)'1 kadar her cins mal '"'r. 
'I' \'erlldil1 halde kUçtik memurla· 

fara OJ>lantıda. ttkısat Vck~letl ra kooperatifte mUşltUlAt tıka· 
la ftndan Baki komiser o· rtldıfı ve zorla lstemedlklerl ma 

;ak bulunmuştur. Jı almala Jcbar edlldlkterl ileri 
"• !k olarak kUlpltklere Cenıal süriildil. Bu arada bir aıa: 
ti bt\ullah, rey tasnif etmek 1· "KooperaUfl idare edenler 
le ıı de Bahri '\"e Behiç aecilmle· fa llyakatılzdlr~ yahut 1iyrı.kat· 
b:dır. Bundan sonra zarar ae· li iseler hilstlüni)·ct sahibi d~il
ltJ,~~erf içtn tetkikler yapan beş dfrJcr:• d&dl, 

.. ~ heyetin raporu okunmu~tur. Bu stszler U:ı:er!oe kooperatif 
'tb axıorda hUrnsa olarak zarar mtıdUrUnden gerek rapor, ge · 
tlll eı:ııerı olarak şunlar 'östcrll- rek&e ataların ithamları hakkın· 

Ak 
• nz e 

"Nazilik zaif ınillet
lerin istismarı 

prensibine dayanır 
Bir Hint gazetesi 

Doktor Şaht'm nutku· . 
na cevap verıyor Şllr· . k' 

· da izahat iılcndi. Fakat ba.ıt 1m 
d 

1 
- Kooperatif piyasadan al seler: Yeni Delhi, 25 (A.A.) - Gan

~~1 rnaııarı mahdut kim e ve "MUdUr, umum heyet@ karşı dinin oğlunun sıkı sıkıya altika'dar 
ı l.leııeaelerden almış ı"O bl:)y. me!ul değildir. Muul olan an· bulundu"'u Tirnes industan gaze. •ce ı· 1> 

ırauarda aldanmı~tır. cak fdare mecliafdlr. lılUdUr de tesi, eski Alman iktısat nazın ve 

111 
2 

- Baı ımallardan ıuzum· yalnız tda.ra meclisine hesap \'C· Alman bankası reisi Doktor Şaht· 
ı,1; Olarak stok yapılmış T-O böY· rlr.. diyerek bu talebi reddetti· rn Madras'<ia söylediği nutku fid. '»u::e kooperatlf sermayesinden ter. dctle tenkit ederek diyor ki: 
lcıı rn blr kısmı muattal bmı· Bu sıra.da baır baJar mUra . - Doktor Şaht Hindisıı rııı g~. 

g klplere bUcum e er ve. Hr gelmez uzun zamanıdır muhP.· l!l.rıtır. tttl . 1 
ltoca~ 1987 fieneslnde lşleti1crı '"Her ay 160 lira alın mUra· faz:ı ettiği silkutu ihıat eyledi ve 
~,11 "' su ve cazoz fabrlkafitn· k i :P 1 e r a c a b a b u :rol· Hindistnna yalnız seyahat etmek 
ttra o lene mühim miktar.da za. !!uıluk \•e idaresltllklerl gljrtlp için dcğll, bu memleketin imkfin. 
dt d Utfanıldığı halde !l38 :rılın· de bir kere olsun, n den mecJlsl farını tetkik etmek ve Hintlilerin 
bıı a iri tetkikat yapılmadan tdareye rapor ycrmedller" diye Almanya ile teşrikimesai etmek 
ta fabrika ile olan mukavele sordular. isteyip istemediklerini öğrenmek 
1u:~1ıt edilmiş Tc bu yUzden 20 MUzakereler glttlk~e huaret- için geldiğini söyledi. 
ıı, ıt~aya yakın ıarar edilme&· lenlyordu. Bu anlarda bir tekıır Ancak Doktor Şaht, muhtemel 

• _ ep olunmu,tur. verildi, teklltta 93 8 senesi ttfn. bir harp takdirinde bizim vaziyc· 
\'ti Blrtok kimselere fatih· de vazife gören tkf idare mccll· timizi de öğrenmek ve fogiliz bo. 
lt buartndan fazla. kredi acılmro si Azalarının yolsuzluk ve 1da· yunduruğundan kurtulmak için 
lll,1 rıtarın vazifelerinden ayrıl· reslıltkten suçlu olduklarr, bu Almanyanın yardımını kabul edip 
ı, 8.tı 'Vey& kadro harici kalm&· yU~den de lbra edilmemeleri lft.- etmiyeceğimizi anlamak arzusunu 
11\tt ile bu paralann tahsm teh· zım goldfği nerl eUrUlllyor, yeol izhar etseydi hakikate ldaha zi· 

'"e ctrmleUr. · ı yade yalcınla§mı§ olurdu. 
g ...._ Muha!!'"be te•ldllb baş. ıcçllccok mc_cı.ısl tdarenın k~ 

~ "' v ic1 'infcl hakk d ah· r ~azi propagandasının Hindin· 
t . llbaşa. bozuktur. Yevmtye def· eski are 1 

• ·ın a tanda yaptıitt tesirler üzerinde 
"'tlerıne Y&lnr• bor lu -.e a.ıa.. ~k t aqarak aucı u gö1'1l1cn 
~~tarın h 1,, t 1 f mecll• Azaları hakkında tnldbat Doktor Şaht hayallere kapılma
lct esaplarr yazı mış, a· . 1 d B t krf 6ın., diyen bu ıazete Hitler ikti· 

t hesapların mahiyeti hakkin· yapılması ıaten yor u. u e 1 
dara gelelidenbcri nazi hareket 

~ 'hlc; blr bah&t v~rllmemitı· blrtok münakaşalardan fionra tarzına şil:idetli bir lisanla hücum 
• . kabul edildi. Bazı balar iki ettikten sonra §Öyle yazıyor: 
bııllerterı kebir bütün teamUllcr mecli&t idarenin ibrası itin tek· ''Hurriyeti bizim bizzat kendi 
~ ltrn.a. kurşun kelmlc tutul· ltfta tlor1 ıUrUlen bir aenc mUd· kuvvetlerimizle istihsal etmemiz 
'll~etur. Defter Uzerlndc birçok detin ç<>k olduğtınu söylediler. Bu lcl.znndır. Çünkü Almanlar gibi 

11 llUlere rastlanmış ve bu yUZ· müddet içinde vazifelerinden her. şüpheli bir dostun yardımiyle is. 
•n tet'kfkler yapılması da zor hangi bir suretle ayrılacak '" bel· tihsal olunacak hüriyet istihsal 01trıuetur ki de dı~ gidecek suçlular hak· edildiğine değmez. Nazilikt zayıf 

b Ortak hesapları çok karışık kında taldbatm güçleşeceği ileri sü· milletlerin Almanya lehine olarak 
ltlr ~ekil de defterlere geclr!h:nl~ rüldU. iıtismar edilmesi prensibine daya. 
ı 1" l\arıtıara muteallik evrak· KoopcratJrteki yolsuzluk "Ve nır ve bizim milletimiz Britanya 
h~ 'Cloıynıara. konmnmıo. am- ldaresfzlikten ıuchı olan mecll· eınperyalizmindcn kurtulmak isti· 
ı~ 'ka~ıtıarı tutulmamıştır. HU· si idarelerden biri D~nh:bank yorsa, bu, Almanyaya kurban ol
d a. Olarak kooperatifin rena i- kurulmadan e\•vel Hkt Deniz· ma'k için değildir. 
ı-ı're tdtıınest ve muhasebe 1şlc· yolları namına teşekkUl eden 
b ll.l~ tarnanıen bozuk olması ve ve Dentzyolları umum mUdUrU 
~~ leleroe llkaydane hareket 6 • Sadettin SP.rim, Emin, Muam· 
~h:tı.cst kooperatifin 50 bin lira. mer, Cemn. Zekeriya. ve Sırrı· 
t n faz1a bir zararına mal olmuT dan, diğeri de Denlzbank kuru· 
'l:ı~r. llu da geçen senenin 41 ıur kurulmaz i!Uf& ed~n btrln
or~ lU&Ur liralık kAr miktarının clnln yerine seçilen Denlzbank 
bt 8.datı. kalkması ve yerine 12 meclisi idaresi yani Hamdi E· 
ıtt 11 lttıaur liralık bir zararın min Çap, Hı\mit Saracoğlu. Fuat 
~~~dana gelmesiyle sabit 0 1. Mufla, Uh·l ''e lbrahlmdcn mU· 

Dlur. rekkep olan heyetti. 
t <ne, ltlımk h t idare he· Bu isiınlerl ha,·ı listeler oku· 
~ttııı er• • · · · ı· te dı bu· terG ıı ll b1n kusur ura göa· nurken bınncı mec ıs a 

Bitler 
(Baştara/ı 1 iııcido) 

oı ltit tararı 12 bin kUaUr lira hın&n eski Deniıyolları işletme 
~:•k tcsbıt etmiştir.) ')efl Zekorlya: lece!ini tebarüz ettiriyor. 
~U!ta b "- Ben ancak bir u· kadar 

Bunu mevzuu bahseden Gaze
ta. Handlova, rakamlar ıikrederck 
A lrr.an i.d:iialarının tamamiyle yan 
lı~ olduğunu gö ... teriyor ve Polon 
yanın Almanyac1an aldığı malların 
bir çoğunu pekala kolayca ba§ka 
memleketlerden de tedarik edebi· 

tett ae e l~lerlnfn esaslı Bu· ~ ============= 
te, ' ıaılhı itin kooperatifin mecliste bulundum. Sonra yeri· 

lan 'lt.~uıunden bugüne kadar O· mc Sırrı gectl." dedi. . manadn. nnladınız. O hald(l affe· 
l' but\in h , t tk"k" . Denizbank nıUfettışlerinden 
enıc:ı esapıannın e ı ı \e üersinlz." dlycrelc trırzlycde bu-

•ı ıa en bir muhasebe kurulma- HAmlt: ıundu. 
n lıtndır. .._ Fllkat belki de yolsuzluk 

ı. Uııı"td • tk b bl d ı Dund:ın sonra. blrcok hrırnrct· ıı:ao .. nn bnşka kooperatif ,.e ldaro11tıı u r ay a. o 
tlıUetosu :t:nllyonlnrca liralık bir muş\ur,, cevabını verdi. li ınunnlrnşnlnr daha ynpıldı, ko. 
t\ınısseııoycı Yakışacak derecede Bunun Uzertne Zekeriya st · operatlfln 938 bllO.n.;:osu beş ki· 
lı ll'I' tutulnıuş ve yUkack mııa,. nirlcndl. Birdenbire nya~a kal - şlllk heyetin çıkardığı esas Uzc. 
a:nıurıar kullanılmıştır. karak: rinclcn tnsdlk edildi. son olaral• 

t.ı... ııe bu arada binlerce ıtra- "- Astıp Uzcrine tesir edecek meclisi idnre intihabına geçfl. .. \'erı 
l'trı 1 diğ-l Ye tnhsis edlldtğl sözler srı.rceamyor. Bunlara. re· dl. 

l\tr ~Ui değildir. islik malcnmıntn da mUstındenl- lntıhaptn ibra ctlllmecllltlcrl 
bitto~lleratif depo ve mağazasında ne teesaUf ederim." dedi. için eskl moclisl idnrc Aznlarro· 

au ?lok~n mal bulunmuştur. Du stiz üzorlne reis, Zekeriya· . • . . . . k 
J.... tun bunlara rag"' men M,. ki,Hlk ya. mu f ctti' HA midin sözlerini dan hıç bırısının secilmcsı a. 
·~et ra ~ • blld" bul edilmedi. tllı.in ~runda iyi bir idare heye- ynnııo anlamış olduğunu ı-
~~·t.,_~ıYeti kısa bir zamanda dü· rerok kendielnl riyaset makamı-

·..ıılec .... t 
h ·~c .. egıne ve alacağı tedbirlerle nn yaptığı ithamdan dolayı ar· 
1 --~ ... \ Yıl içinde hcsapiann lehde zlyc Yermeğe davet etti. 
t . • ""i:lC~ın" k . ' ld" 11.t,r. .. ·anı olduğ\ınu bı ır. Zelcerlya da: 

"- Sözlerlm1 mademki bu 

Neticede yen! mcaHst idnreye 
Sndi, SUreyyn GUrsu, Baha. Sa-

it, Fethi, Abdullah Ye milra· 
ldpliklcrc de: Cemal Kalnfatoğ
lu Uo Mecdi scçUdilcr. 

t! WWW±f 

• iZ V 
muhakk • l - :~. 

ıazım Oçler itfifa k ı 
Moskova, 26 (A.A.) - Sil' Yılli

am Seeds, dün Molotov taraf mdan 
kabul edilmiştir. lngihz büriık el· 
çisi, sanıldığma göre, Sovyct halle 
komiseri meclisi reisi ve hariciye 
komiserini lngilız kabinesinin son 
kararlarından haberdar etmiştir. 

Mecliste Nafıa ve iktisat bütçeleri 
kabul edildi 

Ankara, 26 (A.A.) - BüyUk 
Mil~!t Meclisi bugUn Şemsettin 

Günaltay'ın başkanlığında bh·biri. 
ni müteakip yaptığı iki toplantıda 
1939 yılı bütçesinin müzakeresine 
devam ctnıittir. 

ilk celsede Nafuı. VckA1cti te1-
kil~t kanunu ve biltçesi müzakere 
edilmiş hatiplerin mütaleaları ve 
bu mütaleatara karşılık olarak Na. 
fıa Vekili General Ali Fuat Cebe. 
soyun verdiği cevap ve Ve'kilet 
mesaisinin umumi hatlarını teba· 
rüz ettiren izahatını müteakip 
bütçe tasvip olunmuştur. 

tktısat Vekaleti te§kiı&t kanu. 
nu ve bütçesi üzerindeki mUzake. 
reler.de de birçok hatipler •ö~ ala· 
rak bilhusa sanayiimirl allkadar 
eden noktalara temas etmişler ve 
bunlara dair bazı temennilerde 
bulunmuşlardır. 

Iktısat Vekili Hilsnil Çakır ver. 
diği cevapta, mevzuu bahsolan 
noktalar etrafında Vekaletin takip 
ettiği hattı hareket ve alınması 
zaruri tedbirleri anlatmıt ve bu 
i~ahat kafi görülerek iktısat veka· 
leti teşkilat kanunu ve bütçesi ka. 
bul olunmu§tur. 

Büyük Millet Meclisi yarın da 
toplanarak bütçe müzakerelerine 
devam edecektir. 

Ankara, 26 (Hunu~) - Nafıa Ve. 
kıtctl teşkillt kanun l~yfhnsı mllza. 
keresi sıra..,ındo. Ziya Cevher Ankara 
imar mUdUrlUğ{lndcn §lklyot ctU ve 
bu r.ıUdUrlUğtln IA.ğvcdllerek \"azlfe sa.. 
lfihlyeUnln Nafıa VcklleUne dovrolun. 
mıımnı istedi ve bunun için bir de 
takrir verdi, 

Dundan sonra 86ı alan Nafıa Veklll 
Ali Fucıt Cebeııoy bu ıotn bir ka.nun 
IAylhur ile halledileceğini vo bunun 
blSylc bir takrirle hemen oluvcrı.,-tnın 

iml>Anı olmtyacnğmı söyledi. 
Ziya Gevher tekrar kUnıtıye galdl, 

fikrinde ıırar etti: 
··- Yalnız l§ln usul bakımmda.n 

doğru olmadığını ıılSylUyorlar, takriri. 
mı geri ahyorum, asıl m~scle bu ıeın 
Nafıaya dcvrolunmemdrr, bug(ln oı. 

mauıa yarm olsun, elverir ki, olsun. 
NAf1.A \'EKAl..ETI Bt1'I'ÇEM 

Nafııı• VeMletl bUtçclinln m\Uakaı. 
reılno baalıuıdı. llk ıı6::U Abdurrahman 
Naci Demirağ aldı, bazı temennilerde 
bulundu, Nn!lıı.nm :raptığı blzmetlerl 
tobarUz ettirdi. Dlvrlk demir madenin
den bahsetti ve demir madeninin t~n 
battı ile sahile bağlanmasını talop eUt 
\'e nıııl bundan sonra bu mıı.dcnlerden 
ru:&mt istifade edcblleceğtmlzl 1lhe 
et~I. 

l"OL 8lYASE11MtZ 
HAl\KIND.'\. 

- Yolsuzluk yUnUndeı:ı bllj1.lk mU§. 
kUllta rutııyoruz. TUrklycde {0 b1n 
kilometre uzunluğunda. oıa.n yolun e11 

bUyUk kısmı bozuk bir haldedir. Bu. 
nun lçtn ben heııap ettim. :ııs milyon 
llrıı ile 25 f!enede bunları kablll isti. 
mnl b!r t.aıe sokn.bilcceğiz:. Gerek köy_ 
!Unun vo gerekse §Cblrlinl:ı yolsuzlulc.. 
t.tuı. dolnyı girdiği %Oriuklıır çok bU. 
yUklUr. Mılll ltn.lkrnmamız bu yollarm 
lneasına bağlıda, dedi. 

Rn:slm 'Kaplan (Alltalya) gerek Ka_ 
rndenlzdıı vo ge.rek Akdenlzde Uman. 
sızlık ;>·UzUndcn her yıl bir çok zayi. 
nua karşılaştrğımıu, Akdeniz ve Kıı.. 

redcnl:r;dc muhakkak ıurottc ve tn 
yakın r.amıında bir iltica llmanınm 

yapılmasının zarurl o!duğunu söyledi. 
.Antalya tren hattının iıı§ıwıun Uunal 
cdildl~nt bildirerek, bu l~aatm bJr 
tın evvel ikm!\linl lstedl. 

ıu()SE\'l TOClCARL.ın BAKKl?\"DA 
cıu l\fONAKAŞA 

Emin Sazak < F.skl§ehlr): 
- Sizi meyus edecek bir Mdiscden 

bn?u:edcct:Jjf m. dly~rek tnukt1'1a -
ICny~rl yolunun mUtcnhhldl. olan blr 
ccnobl tlrket1n memlekeUmlzde.ld k!S. 

tll tcraatmı Blllattr. Bu §lrkeUn tJerl. 
de:ıberl nle)1ıl.mizc ı:~tı.."'mı. 100 ku. 
rurluk bir 1§1 250 ku?U§a yapbflru ve 
nihayet ılrket aleyhine devJeUn bir 
dava. nçtığmı, olrkeU hıırekete getiren 
adamın bir Türk YahudlBI olduo"'ımu 

BtlyJiyerclt: 
- MemlekoUn ve mllleUn bu adam. 

lara yaptığı en bUyUlt yardımlara 

ı.arfı, onlar dalma memleket ve mruet 
aleyhine ç<ıl!.§m&ktadırlar. 

••mz, te;ıkllft.tı csastyo kanunu. 
muzda. parU prograınmnzda onlan 
blr TI!rk kndıı.r himaye etUt1mlz hal. 
de. on'ıır dalma bJzlm aleyhimize cep. 
be alırlar,. d-edt. 

Bu sırada Refik lnce, yerinde otur. 
dutu halde: 

- Rica ederim, aaıl ısöylemek lıste. 

dlğlıu: ıeyl sö:y1eyfn, bunlum sırası 
değildir., dedi. 

Emin Sıız.ak: 

- 8ıl'll8ıdrr. Fakat Blzc ne oluyor? 
Burada. reis var. 61.z no kan§ryorsu.. 
nuz, diye cevap verdi ve a&lerlne de. 
vam ederek, hUkOmetten bu ~lrket 
bakkmda alınan tedbirlerin bir a.ıı ev. 
\'el mevkii icraya konulmasını fatedl. 

- Bizim yapacağımız arzuhal cL 
mekUr. lcrayn hUkWnet kan,:ıır, dcdL 

Bere TUrker (Afyon) Ltm&n ~ 
51yasctine tema.ıs edcrelt 

- Scnclerdenbcrl Çatalağzmda bir 
liman yapılacak. FakAt auı:a& mı. bu. 
rac:ıamı yapıJıım diye bir tUrlO. karar 
~rllemJ~r. 

Refik lnce (Manisa) Emin Sazakm 
mUtalea11ma cevap vererek ba§kalan.. 
nın haysiyet ve §ereflnc tanımın bu
rada doğru olmıyn.ca.ğını, a.ctz ve da. 
vasmı mUdataadan uzak bultm&ll kim. 
&elerl taam.ızt\an masun bırakmanın 
her saylavın vazıteııl olduğunu eöyıt. 

yerek: 

- Hır demokrat TUrk :Pa.rlAmento. 
ıur.un dJğer parltı.mcntolar11. örnek o. 
ıacak ballnl b1r arkadaşın bu aureUe 
ltut etmeıılne tahammül edemem. 
( Umuml bir ocy yok? eadalnn.) Bu 
rlbJ ıahı!lara k&r§I kanunun lmrlh 
hUltUmtcrl vardır. Şunun bunun hay. 
&lyt>L ''c ~ereflylc oynamaya ldmscııln 
hnkkı yoktur, dedl. 

ll:tıııat Vckt\letl tc§klla.tı kanun ıtı.. 

yihaıı mUzakere \•e kabul edildikten 
aonr& lktıeat Veka.ıeu bUtçeslnln mu. 
zakercıılne ~landı. 

Halil Mcnt~ln, teıvlld sana)i ka.. 
nunundan istifade eden fabıikalarm 
bAııılııt mıktan, lthalAt ve ihracatımı. 
za alt resml rakamlara. daya.nan 1za. 
hutta bulundu. Bu ırureUe Cumhur!. 
yet devrinde bUyUk blr istihsal ve lL 
Uhlfll< kaynağı kurulduğunu, Sllmcr_ 
bankın sanayi erbabına kttdl tcmlnl 
için !aııliyetc 6'CÇmcslnl istedi. Kredi 
mcnbaından mahrum olnn birçok sn.
nayt mUcs.secler!ntA ba§ka yerlerden 
krodl terntnl için çok bUyUk mUokU. 
lAUa kar§ılagtııdarmı l!Avc ctU. 

Yeni vekiller 

Paris, 26 (A.A.) - lngihz - Fran 
sız - Sovyet anlaşması projesi, Pa· 
rise bildiri~tir. 

lyi haber alan mahafilde söylen· 
diğine göre, Londra ile Faris ara· 
smda herhangi bir güçlüğe ~sadiıf 
edilm~en bir anlafffiaya v:ınlacak 
tır. Zira, mevzuubahs olan, a.'ica.k 
tahrir fonnüllerinin kati tespitidir. 

Bütün Fransız gazetelerinin I..on.. 
dra husust muhabirleri, Ingiliz -
Fransız • Sovyct anlaşmasının ak.. 
dinin pek yakın olduğunu gösterir 
haberler vermektedir. Gazeteler, baş 
yazılarını da bu anlaşmaya tahsis 
etmekte, anla~madan memnuniyet· 
terini izhar eylemekte Ye anla~· 
run büyük ehemmiyetini tebarüz et 
tinnektedir. 

İngiliz, Fransız ve Sovyet mümes
silleri arasında Cenevrede yapılan 
müıakereler neticesinde hazırlanan 
Uçler pakt:Irun metni üzerinde Lon 
dra ''e Parls hnkQmetleri mutabık 
ltalıru~lardır. 

Bu metin Fransa ,.e 1ngı1tere ta· 
rafından SoV}•etlere teklif edilecek. 
tir. Hariciy nazırı Bone burviin sa· 
at 15 de Sovyet büyük elçisi Suriçi 
kabul ederek mezkur metni tevdi 
eylemiştir. Diğer taraftan lngiltere
nin Moskova büyük elçisi Lceds de 
bunu Molotofa veoniştir. 

Voroşilof Londraya gidiyor 
Londra, 26 (A.A.) - Sovyetler 

birliği milU müdafaa komiseri "e 
Rus orduları başkumandanı mare
şal Voro~ilof eylCilde yapılacak bil· 
yük lngiliz manevralarında bulun. 
mak üzere Londraya davet o!un

mu~tur. 
Bu manevralarda diğer ecnebi 

asken rüesa da hazır bulunacaktır. 

Alman istihkAmla
rını su bastı 

Bugtinkü posta ile gelen f ra!lsız. 
ca Paris·Soir gazetesinde okundu· 
ğuna göre Almanyarun Frar.sız hu· 
dudunu su hasmı~, Alman askerleri 
meşhur Ziegfricd istihk!mlarmı tcr
ketme~e mecbur kalmışlardır. 

Bu sel, istihkamların hatalı ola. 
rak yapılrrus olduklarını merd:ma 
çıkarmıştır. 

Renin sulan her sene taşar. Ç.Ok 
derin yapılmak istenilen istihklmla 
nn in~smda bu nokta düşünüle
memiştir. Fronsıı gazetelerine göre 

(Ba§tarafı 1 itıcidc) gene ayni hudut üzerinde bulunan 
Bu husustaki Riynsctlcumhur Fransız istihk!mları yapılırken 

tezkeresi Meclisin bugünkü içtima- Fransız mUhendis ve zabitleri Re· 
ında okunmuş vo b~vekli.lctço ye- nin ta~ması ihtimalini göıönüne a· 
ni vekillere vazifeleri tebliğ edil. ıaı.ık Maginot'yu yapmışlar ve ay_ 
ml.ştlr. ni hatayı işlemcmi~!erdir. 

Tahminler 
Alsas tarafında bulunan insanlar 

büyJk bir merak ve al~ka ile /\1· 
man kıtalanrun istihk~mlan terke-

Yuıldığınıı. göre. lPnrtf Genel dcrek çekilişlerini seyretmişlerdir. 
&§kan vekilliğine Dr. Refik Sny- Bundan birkaç gün evvel Hitlc:in 
do.m veya AbdUlhe.llk Rcndanm dolaştığı bütün noktalar ~imdi su 
seçilmeleri muhtemeldir. Bu tak.. altmda ve terkedilmi§ bir \~iyette
dird& yani Refik Saydamın Parti dir. 
Balkan Vekllllğlne getlrilmcsl ha- Suların yakında çckilece~ ümit e
linde Fethi Okyann Başvekil olıı.- dilmcktedir. 
cağı ı:annedilmektedir. Eğer Parti =======.===::=~==== 
~knn Vckill Abdillhalik Renda grup reis vekilliğine do Ali Rnna. 
olursa o :zMnan Dr. Refik Sııyda.. Tarhanm getirileceği eSylenmekte
muı Mcclls Reisliğine ıeçllmesi dlr. Adliye vokllliğbd~ !silla edc.ıı 
muhtemeldir. Tevfik Fikret Sılıı.ym Partide chr.m-

Meclistc 21 kişiden mUrekkeb o- mi:rctll bir ım.zi!o alıı.cıı.fı ileri tU. 
lara.k te~k11 edilecek mUstakil rUlmcktedir. 
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Evde vapılan ıAimanların genışleme Kireçli yemekler 

bonbonlar planı nelere 
Foo<lanlar - 250 gram toz şeker 

Kışın tahin helvası yapan 
ustaalr, malları terazide atır 
bassın diye, içerisine kireç ka· 
rıştırarak bize "kagir helva,, 
sattıkları vakit çok canıınıı 

s ıkılır. Fakat doğrusunu ister
seniz, helva yapanların bu ma· 
rifeti göstermelerinde bize bi· 
raz iyilik te vardır. Vakıa ken• 
dileri bu işi ancak fazla kir 
temin etmek üzere ve hile O

larak görürler. Bununla bera· 
ber kireç vücudumuza, hayatı· 

alınız, içcrsine bir çay kaşığı tere. • t • d d • ? 
yağı ve üç, dört kaşık portakal suyu ıs 1 n a e 1 yor 
ilave ediniz. Bunu bir kaşıkla eze - a e 
rck ... e lcabma göre biraz §eker, ya- ~ 

but biraz portakal suyu illi.ve ede -
rck koyu blr hamur haline getiri -
nlz. Sonra bu hamuru temiz bir tah. 
U. üzerine dökUnüz. Küçük birer yu 
varlak şekline koyunuz ve her yu-

Orta Avrupa siyasetinin menşei - 112 milyonluk bir 
Almanya planı - ileri sürülen " lktısadi tekamül,, baha
nesi - lmperator Vilhelm zamanında hazırlanan planlar. mıza lüzumlu bir maddedir. Bunu biz tahin helvasından bat· 

ka yeyeccklerimiz içinde farkında olmıyarak buluruz. şa. 
yet bulamazsak, helvacılar da bizim gibi işin farkında oımı· 
yarak o eksiği tamamlamış olurlar. 

La Trlbune des Natfons'dan: bir Alman mUellifi Thormaun ela 
varlnğtn Uzcrinc ~ircr badem, ya· Alman siyasetindeki Mitteleu- Ottonların Almanyası gibi, lsviı;· 
hut yarml§ar cevız sokunuz. Serin ropa (Orta Avrupa) fikri, belki reyi, Belçikayı ve Holandayı içi
blr yerde birkaç saat bırakırsanız Alman tarihi ile beraber başlar. ne alan bir Alman milletleri !e
kurur ve çok gUzel bir fondan olur. Fakat kat'i ~eklini imparator derasyonu kurulmasını ileri sür-

lstcrsenlz portakal suyu yerine Vilhelm devrinde almıştır. mü~lü. Bu konfederasyona Bal -

dıklan neticeler hazan, Gobine -
au'nun bizzat reddedeceği şeylerdir. 
dir. 

iktisadi zarureti bahanesi 

Gerçi onların helvaya kattıkları kireç bize lüzumlu otan 
miktardan kat kat fazlaıdır. Ancak bir çok şeylerde olduğu 
gibi, bu işde de kirecin fazlası göz çıkarmaz, olsa olsa biraı 

inkıbaz yapar. Fakat biz kendimize lüzumlu olan miktarı da 
bulmu~ oluruz. 

gayet kesü kahve de kullanabilirsi-
niz. Bu fikir, 1848 de Alman siya· 

setinde arka planı işgal ediyor-
.... 11 B bo 1 B" du. O devir tarihde, yetmiş sene 
.ı.~ u.ne on n ar - ır yumur - k' 'b' b' 'b" . k" k . sonra ı gı ı, ın ınne ra ıp ır 

tanın beyazını. almız ve iyıee çarpL lann çarpıştığı bir devirdir. Fa -
nız. Jçersine Uç d~a nane esansı kat bu çarpışan ihtiraslar, talep 
ve bununla koyu bir hamur yapa - ler yeni bir Avrupaya temel ol
bllccek kadar toz ıseker ilnve ediniz mak imkanını daha o zaman 
(150 - 200 gram) bu hamuru avu- kaybetmişlerdi ve bunun üzerine 
cunuz da yuvarlayarak küçük yu- Almanların Mitteleuropa siyaset
varlaltlar haline getiriniz. Yuvarlak. leri de otuz sene kadar ortadan 
lan yağlarunJB bir ta.bak içersine kayboldu ki, 1860 la 1890 arasın 
koyarak Uzerlerini bir bıçakla bastı- daki devlet adamı olan Bismark 
nnız.. Yeni on kuruııluklar kadar "Çok şey kucaklamak isteyen iyi 
geniş ve ince olurlarsa çok güzel kucaklıyamaz,, diyen atalar sözü
olur, birkaç saat serin bir yerde ku- nü unutmamış ve bütlin hayatın 
nıttuktan sonra çok gUzel bir bon - ca "kUçUk Almanya,, fikrine ta-
bon elde cdeııılnlz. raftar kalmı§t.Ir. Bismark: 

Erikli bonbon - On be;, tane ka- "Viyanayı Seriinin bir tabii 
dar tath ve kUçUk erik alınız, beş olarak idareyi düşünemiyoruz, 

dakika kaynar suda haşlaymız. demişti. Avusturya eyaletlerini 
Çekirdeklerini çıkarınız. Erikler bir alarak bir Slav milleti ile bar ka 
tarafta beklesin. Bu sırada siz, kU. tolik muhalif yuvasını Almanya
çUk parçalar halinde kcsllmiş bir ya dahil etmek büyük bir hata 
kqık dolusu limon kabuğu, 20 gram olur.,, 
ceviz yahut fındık, 20 gram kuru ' Bunlar, kendisinden sonra ge -
UzUm almız, bunları bir kıyma ma- !enlerin de üzerinde düşünmeleri 
kinesinden geçiriniz. Sonra birka,ç icap eden doğru sözlerdir. 

damla portakal suyu ilave ederek Fakat Bismarkın yerine Vil • 
bir hamur haline getiriniz. Bu ha - hclm geçti ve tam 1890 tarihin -
munı eriklerin içersinc doldurunuz. den itibaren Alman Birliği fikri 
Sonra içleri dolu erikelrl pudra şe· kuvvet bulmaya başladı. 

keri içersind~ yuvarlnymız. Bu fikre taraftar olanlar ken-
llurmalı bonbon - Hurmanın çew di lehinde delilleri yalnız Kont 

kirdeklerlnl çıkarınız. lçersine ufak 
Gobinean'nın eserlerinde değil, 
tarihlerin yazdıklannda da bul -
dular. Gobinean'nın eserleri Fraiı 
sada hemen hemen hiç bilinmez-

parçalar halinde dökUlmüş ceviz 
doldurunuz. Pudra şekeri içersinde 
yuvarlayınız. Gayet kolay bir şe • 

kilde misafirlerinize ikram edebile-
ken Alman mütefekkirleri ara. -cek bir bonbon hazırlamış olursu -
sında büyük bir rağbet görmeye 

nuz. 
başlamıştı. Tarihcilerden de bil -

* Beyctz porselen muc:luk tekne- hassa Treitschkc, her ne kadar 
· t h ı· d ki ·· d - K 1 · kendisi sakson ise de, adeta bir 

neyı oz a ın e · orur e a sıyom . . . 
(kireç kaymağı) ile iyice oğmalı ve ~r.usya p~yg~mber: kesı.lmış ve 
b_t.. · · · d b rakmal d sıynset., ısmındekı eserınde or

u un gece ıçensm e ı ı ır. ta A b' 1 · t" · 
Ertesi günü. tekneyi yıkarsanız bü. i d ~upanıkn ırl eşm~sı nkc dıcdesı 
Ü ıek ı k bol n oguraca o an mu a es 

t n ·e er ay ur. h b' b ·11 ti (Al ı ) ar ı,, u mı e n man ann 

) Salatalıkların muhafazası ve açacağını ve bunun Almanlar için 
reşilllğini kaybetmemesi için limon ~kaderin emrettiği vazife,, oldu-

daml lmı . . . k ak k~ gunu yazmıştır. 
atı ş su ıçerısıne oym · ·a-

lidir. H d f 1 . ? e c nere crı 

Mitteleuropa siyaseti taraftar
ları o zamanlar hangi memleket -
!eri hedef edinmişlerdir? Evvela 
Almanya ile hududu bulunan ve 
nüfusu Cermen ırkından olan ve
ya böyle sayılan memleketler: 
Fransız T.A>rcni, Holanda, Baltık 
memleketleri ve daha o zaman bi 
le, sadık ve parlak bir müttefik 
olmasına rağmen, Avusturya. 

1890 da "A vusturyanın par -
çalanması,, gibi çiy bir serlevha 
altında bir broşür neşredilmiştir. 
Bu eserde Almanyanın, o devirde 
müttefiki bulunan bu memleket 
üzcl'indeki talepleri gayet açık 
bir lisanla yazılmıştı ve Morovya-

An1't'tit'!nın meşhur radyo ko · nın Prusyaya, Dohemyanın Sak· 
mecii yıldızları olan Fibber Mogee ı' sonyaya, Tirol'ün de Ba,·yerayn 
ile ' 'M.ollf,. iki senelik bir ayrı - ilhakı isteniyordu. Avusturynnın 
lıktan sonra tekrar beraber çalış- geri kalan kısmı da iki parçaya 
maya başlamışlardır. aynlacaktı. Kara eyaletleri, ki 

bunlar da yeni bir Alman devle-

r TERZi 

Azize Aşar \ 

ti teşkil edecekti; bir de Tirycstc 
, lstriya ve Dalmaçyadan ibaret 

deniz eyaletleri ki bunlar da 
"Kust enland,. (sahil m emleketle 

Y a.ılı.k tGD modelleri eelıniı
tir. 114 Galatasaray lisesi 
kartıaı. Knt: 2. 

ri ismi ile bütün Alman devlet
leri birliğine ait bri imparatorluk 
arazisi ve Almanyanın Adirya -
tiği deniz Ussu olacaktı. 

Beş sene sonra (1895 de) diğer 

tık devletleri, Lehistan ve Ro -
manya da gümrük birliği anlaş -
ması ile dahil bulunacaklardı. 

On dokuzuncu asrın son sene
lerinde istikbal için yapılan bu 
planlar arasında bir plan daha 
vardı. Adını Futurus (istikbal) 
gibi bir iğreti isim altında gizle
yen bir müellifin eseri olan bu 
planda Almanyanın büyümesi i
çin ilk şartın Fransa ile ittifak 
olacağı ileri sürülmektedir. Bu 
plana göre Kntalonya. ve Pie -
mont Fransaya verilecek; bu su
retle küçülen İspanya ve İtalya 
ile Fransa bir ittifak yapacak ve 
bu ittifakla ispanya ile 1talya a· 

deta Fransanın himayesi altına 
girmiş olacaklar; böylece garbi 

Avrupaya hakim olacak olan 
Fransa, Almanyayı yalnız Orta 
Avrupayı değil, aynı zamanda 
Balkanları bile almakta serbest 
bırakacaktır. 

Almanlara iikir veren bir 
Fransız 

Yukarda zikredilen eserlerin 
belki ehemmiyeti sadece, Alman 
müellifleri arasında imparator -
luk fikrinin ne kadar yayılmış ol 
duğunu göstermesindedir. Esa -
sen bunları yazanlar planlarını 

hiçbir sağlam temele istinat et -
tirmiyorlar. 

Fakat bugün birçok Alman mil 
ellifleri bu temelleri kurmaya ça
lışıyorlar ve bu maksatla kimisi 
on dokuzuncu asrın son rubun -
da ortaya çıkan ırkçılık nazariye 
lerine dayanıyor, kimisi sözde 
iktısad.i zaruretleri ileri sürüyor
lar. 

Alman iktısatçılarının dediği -
ne göre, on dokuzuncu asrın so
n unda, vakıaları gözden geçiren 
herkes yeni bir temayül göre -
eektir ki bu, devletleri iktisadi 
\'e siyasi birlikler \'Ücuda getir
mek için biribirine yaklaştıran 
temayüldür. 

Bu suretle teşekkül eden "in· 
san toplulukları \'e iktısadi grup. 
lar,, "milletlerarası ve dünya 
devletleri,, vilcude getirmekte -
dir ve bu birleşmenin esası kendi 
topraklan ve toprak altlarında 
bulunan bitmez tükenmez kay -
naklan işleterek kendi kendileri 
ne yetmek imkanını temin <:t -
mektir. 

Bu tezi ileri sUren Alman ik
tısatçılanna göre, yirminci asrın 
başında bu şekilde üç devlet te
şekkül etmiş veya etmektedir: 
Britanya imparatorluğu, Asya -
nın yarısına (şimali ve orta As
yaya) Mkim olmak üzere bu
lunan Rus devleti ve bütün yeni 
dünyayı nüfuzu altına alan Ameri
kan devleti. 

Yakında da, Japonyanın ha . 
kimiyeti altında, bütün cenubi 
Asyayı içine alan diğer bir grup 
teşekkül edecektir. 

Devlet üstü, hatta millet Ustü 
teşekküller vücuda getiren te -
kamül içinde, müstemleke impa
ratorluğu kurmayan veya haki
miyetleri altına başka memleket 
leri almayan Avrupa devletleri 
için çok büyük bir tehlike var -
dır. 

Bu tekamüle seyirci kalırlar
sa ''peyk devlet., haline girerler 
ve ortadan kaybolmaya mahkfun 
durlar. 

En yeni hesaplara göre, orta derecede cüsseli, meseli 
70 kilo gelen bir insana, günde bir gram kireç lazımdır. En 
azı yarım gramdır. Yiyeceklerimizin terkibinde bu kadannı 
bulamayınca vücuıdumuzun işi güçleşir .. Bayanlara gebelik· 
]erinde ve anne olup ta çocuklarını emzirdikleri vakit bit 
gram da yetişmez, daha fazlası lazımdır. Çünkü annesinin 
karnındaki çocuk günde 0.6 gram (yani yarım gramdan bi· 
raz da fazla) kireç çeker. Çocuk doğup meme emmeğe baıta.. 
yınca da südünün bir litresinlde 0,36 gramdan 0,45 grama ıca· 
dar kireç bulunmak lazımdır. 

Vücudumuza lüzumlu olan kireci bulmak için tahin bel· 
vasırun mevsimi artı kgeçmiş olduğundan, kireci şimdi nere• 
lerden bulabilece~imizi bilmek hiç te fena olmaz. Zaten 
vücı~dun kirece ihtiyacı ilkbaharda başlayarak bu mevsimd' 
biraz da artar .. 

Bereket venin ki içtiğimiz suların bir çoğu bize epeycı 
kireç getirirler. Halbuki biz kireçli suların da bu iyiliğini biJ.. 
miyerek onlan beğeamemeğe kalkarız. 

Sulardan sonra bize en çok kireç getiren süttür. ilkbahlf 
da vücudun kireç ihtiyacı arttığına göre, halkın baharda ıUt 
içmeğe daha ziyade rağbet göstermesindeki hi:tkmeti bu au· 
retle anlamı~ oluruz. Madenler, vitaminler gibi sıcakta ka~· 
bolmadığı için sütten yapılan her türlü yeyeceklerde de kı~ 
reç bulabiliriz. Sade ıüt içmeği sevmezseniz, ister muhallebl 
ister yoğurt yersiniz .. Peynir yemeği severseniz onların ki .. 
trlarında kireci daha çok bulursunuz .. Hele sütle yumurta ka" 
rıştırılaraK: yapılan kıremalara merakınız varsa daha iyi, çün· 
kü yumurtanın urıeı da epeyce kireç getirir. 

insan yalnız ıüt ve sütlü yemeklerle geçinmez. Fakat lil• 
zumlu olan kireci baklada, kur fasulyede, nohutta, bademle 
cevizde ve fındıkta lda bulur. Pirinçte de hatırı sayılacak de.
recede bulunduğundan nohutlu pilav bu bakımdan ala bit 

yemek olur. • 
Yaz sebzelerinden, köklerin hepsinde, bezelyede, salat• 

da ve marulda, enginar'da, kı~ sebzelerinden kamebahardl• 
mercimekte, kuru fasulyede, her vakit yediklerimizden turp
larda, bir de i§tah açar kokusunu duymağa ba§ladığımı1 

hiyarda epeyce kireç bulunur. Zeytin içinde ide bulundui11 

için sofrada onu eksik etmemek iyi olur. 
Y emi§lerin arasında kireç getiren azdır. Portakal .,e 

mandarine çekilince ancak limon kalır, o da yemiş 

yenilmez .. Bu vaziyet karşısında Alman
yanın ne yapması icap edecek -

İmparator Vilhelmin saltanatı tir? Onun için bir tek çare var
esnasında ırkçılık akidesinin al- dır, o da Almanyayı, teşekkül e
dığı ilk şekil Alman birliği fik - den veya etmekte olan Britanya 
ridir. İmparatorlu&'1ı, Rus devleti ve -

Balık yemeği severseniz hepsinde az çok kireç bulurıu• 
nuz .. Fakat etlerde azdır. Tereyağ sütten çıkarılmakla bet~ 
ber onda kalan kireç pek az olur. Ekmekte ide az .. 

Çikolatada kireç bulunduğu için çocukların onu çok ıe< 
mcleri bu cihetten haklıdır: Çünkü kirece en ziyade çocukta• 
nn ihtiyacı vardır: Kemiklerinin büyümesi ve düzgün ottna• 

51 için ... Bundan dolayı sütlü kakao çocu"klara iyi ~i.r gıda °' 
tur. içerisine bir l:ie yumurta katarsanız daha ıyı .. 

Alman birliği fikrinin bir Fran ya Amerika gibi siyasi ve iktısa 
sız muharririnin: Kont Gobine _ d.i bir grupun merkezi haline ge
au (Gobino) mm eserlerinden a-1 :irmektir. Bu Alman dc~l~ti di
lındığı malümdur. Bu Bordeaux- g~: Avrupa memlekctlerını veya 
un Fransızların §İmal ırklarının mustcmleke. toprakl?nnı etrafın 
·· t•· 1" w .. u ·ı· d b' da toplayabılccck bır kuvvette us un ugun ı an e en ır pey-
gamber kesilmesi tuhaf değil mi? olacaktır. 

Gobincau 1854 de ne~redilen O zaman, Almanyanın vazifesi rabbalık bir yer kaphyacak ve arzularına karşı gelerek bile tfA 
meşhur "insan ırklarının mÜ!;"- Orta Avrupayı kurmak oluyor. ı kt 1 kil edebilecektir 

_.. Zira, Cermen İmparatorunun 112 miloyn nüfusu o aca ır. · ~ 
vi olmayışı,. isimli eserinde, eski b b'I ld · w 

düşündüğü gibi, Almanya demek Naumann unun ı e az o u- O memleketlerin birhge : .it 
devirlerde olduğu gibi son de - Al ın .-11 lY 
virlerde ve bugün de insanların Orta Avrupa demektir. Onun iç:in ğunu söylüyor ve manyan yi istiklallerini, Avustury-• b' • 

Almanyanın evvela etrafındaki 1 kendisine ham madde ve pazar. Danimarkalı vas:flannı k•Y • maddi ve maneY1 \'arlıklarmı "bü_ , J1 
memleketleri ilhak etmesi lazım- bulmak için Belçikayı, Holanda • I dip • yeni devletin tebaası •0 

111 yük sarışın Dolihoke Foller,, e JO'r 
l 1 b dır. vı, Danimarkayı ve Baltık mem- . rak - "Orta Avrupalı., O• • ve ya nız on ara orçlu oldukla- J ~ 

rını isbat eder veya isbat ettiğine Almanyanın bu hedefini etraf- leketlerini de h~~~~i~eti _ al~ı~.a 1 kabul edip etmedikleri nıe ..,.r> 
kanidir. Iıea ilk ileri süren, bugün unu- alması lfı.zımgcldıgını ılen sUru-

1 
bahs olamaz. Çünkü, :Naulll t • 

Fransız diplomatı ile birkaç ;.e 
re buluşup konuşmuş olan Vag -
nerin. damadı Houston Stavarl 
Chambcı'lcin'in ve ikisinin de 
ahbabı olan prof~sör Schemann 
m sayesinde C~alıiceaumın fikir· 
leri Alman tefekkür ilcmimlc 
büyük bir tarnf~nr kazandı. 

Golıineau Cemiyetinin mUessisi 
olan Schemann 1898 de "insan 
ırklarının biribirine müsavi ol -
mayışı,, nın almanca tercümeRi
ni neşretti \•e kitap büyük bir 
rağbetle karşılandı. 

O tarihten itibaren Alman mu 
harrirleri bu kitaptan birtakım 
ahkam çıkardılar, tezi isbat için 
türlü türlü deliller bulmaya çalı.J 
tılar ki. bunların ekserisi Gobi
neau'nun yanlış anlattıklarım 

gösterir. Kitaptan başka çıkar -

tulmu~. fakat umumi harp esna • yor. • . göre, "mesele küçük meınie1'e • 
sında meşhur bir sima olan Fri-1 Bu suretle Mitteleuropa pl~~~ leri memnun edecek şeyi b~ 
edrich Naumann'dır. Muharririn aşağı yukarı Arndt'ın bahsett,igı mak değil tabiatın temerldlJ , 
"Mitteleuropa,, i~mi?d~ki eseri; Büyük ~manya ile bi~ . oluyor: 1 nununa u~'lllaktır ve bun• )lO • 
1915 de ne~redılmıı;tır. Fakat Onun gibı bu da Akdenızın mnvı çük devletler ister istemes bO 
Neumann bunu kitapçıya 1914 1el kıyılarından "Martıların uçuştu- yun eğeceklerdir. 
vermitşi. Bu, eserin umumi harp1 ğu Belt sahillerine,, kadar uza • " 
len evvel yazılmış olduğunu gtis- nıyor. Yani Almanlar onıan ,,otl'" 
termek için işaret edilmesi la - Her şeyden evvel bir iktısatçı saadete kavuşturacaklar! • 
zımgelen bir noktadır. olan Naumann şüphesiz, Mittelc ı . • W· ypt'twf 
Almanyanın yirminci asır ba- • . ' . . .. Orta Avrupa. bırlıgı pe ,.,. V' 

. w. . . 1 uropa planıyle genış bır gum • I berlerinden biri J Re iner ""' ..ti 
"?ında besledigı ımparatorluk ıh- rük birligıw· düşUnüyordu. Fakat . ' · . ..ıt1 ' 
tiraslannın umumi bir terkibi o-I . .w. . • . - j ta Avrupa hır kere teşeP- ..1 

.. "k b 1 d ıma slvası bır k""'' ~ lan bu eserde plana esas olamk ı ~mru ır ıgı a J • : mi, tam vatandaşlık hak ...- -,, 
Avusturya - Almanya birliği alın ~ı~ olmuşt~: 11~ ~~~an Zoh:erc ı nız Cermen ırkından ola~cttr' 
mıştır. Fakat bu öyle bir Avus -1 mı ~~na hır mısa ır. caklar, ötekiler ise tebaa 0 

turya • Almanyadır ki içine AI- Dıger taraftan, bu suretle te-

1 

tır. 11 
man Avusturya ile beraber eski 

1 şekil! eden federasyonda Alma~- Alman birliği ihtirasl~ 
Avusturya - Macaristanın Bo -ı ya hakim bir mevki atacaktır. nazariyeleri, iktısadi zarU .. ~f 
hemyası, Macaristanı, Lehistn - Teşkilatı yapmak, buna mukabil ı' ya bahaneler ... İşte Orta }.. d~ 
nı, Hırvatistanı, Bosnası ve Her- de idare etmek hakkı O"lun ola- fikrini ileri sürdüren un• .,t• 
scği de dahildir. Bu yeni Alman

1 caktır. Hatta Almanya Mitteleu- bunlardır. - Leon Aben•0 

devleti 1.200.000 kilometre mu -1 ropaı müstakbel müttefiklerinin ,,-- -
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~AN~ 
~~fi~e- Peşinde: 11 
Ilı~~· \)!anında muvaffak ol- Ttırzan, maymunlara hAk1m bir 

& tb•. \'aziyct alınış ve, ne 'Olur ne ol -
~ ~. ÖldU >~ rdllt\l krallarının ye- nuı.z, büt:mn: edtirieae lıcendlalnl ko 
~~ir .. kral geçirip bunu iumak için çıktığı pencereden in. 
t ~ ea.g· CCISterince, onlan bir- meınekte artık bir ıebeb göremi
~ '~ll.ınleştirınl§, hattA mem yordu. ÇünkU, yeni krallarının ah· 

ı.. tın babı olduğunu hisseden maymun • 

Şen Sözler 

HEDİYE 

Yolda acele acele gidiyordu. Yol. 
da kargmma amcux çıktı, 8ordu: 

- Nereye b3yle oğlum? 
- Sorma, amca. Çok acele işim 

va.r. 
- Ne var? 
- Postahııtıeye şikAyete gidiyo. 

rum. 
- Neden ~Ayet edecwin? 
- Yıırm. benim yaş gilnilm. Da-

ha hllA. senin hediyeni getirmedi
ler. 

''aktile kemancı olan adam odu. 
nu nasıl kestr1 

Oyun ve eğlence: 

Tavşan Dar 

Ne garip şeyler I 

* Okla. ba.hk a,,, - Balık neyle selere hemen hemen hiç ra.sgelln-ı rlne başka §eyler ya.km&ğa mec
tutulur? Ya oltayla, ya ağla değil mez. burdurlar. TibeWler de atee olL 
mi? Bir de balina gibi balıkları Fn.knt, son ecnelerde, yapılan is rn.k, hep, kuru hayvan plııllkleri 

tutmak için zıpkın kullanılır. tatistiklerde gan'b bir eey göze çar (mayıs) ile otu karıştırırlar, onu 
Fakat hiç okla, yayla balık av- pıyor: yakarlar. Bunun çok fena bir du -

landığmı gördUnUz mu? Görmedi - DUnyada bUtUn hastalıklar git. manı vardır. İ§te, bu duman ara
nlzse görlin işte! Dünyada böyle- tikçe daha iyi tedavi edilir bir va- smda yaşadıklan için Tibetlilerin 
si de varmış! ziyete girmektedir. Bu 11uretle, gözleri, is bağlar. Bu is elbille.lc • 
Yayın sivrl oklar atarak balık muhtelif hastalıklara tutultınlnnn rlnden geçerek vUcutlarma da i§· 

tutma Adeti Hind denizlerindeki a. sayısı gUn geçtikçe azalıyor. lcr ve, dünyaya beyaz insan ola • 
daların yerlileri ara.smda görUIU - Bu, her ha.atalık için böyle. Yal- rn.k geldikleri halde sonradan bir 
yor. Bunlar öyle nişancı insanlar nız bir müstesnası var. 0 da kıza_ zenciye benzerler ... 
ki, balığı suyun içinde g8rUr gör- ık m. 
mez yaylannı gerip oklarını atı - Son senelerdeki istatistiklere gö 
yorlar ve ekseriya bUyilk bir isa - re, kızamığa tutulan çocuklar her 
betle, suyun içinden geçen balığı yıl biraz dalıcı fazlalaşmaktndır ... 
vuruyorlar! 

• Tek gözlü ot-Omobll ! - Şu tek 
fenerli otomobile bakın! İnsana ne 
tuhaf geliyor, değil mi 'l Çilnkil in 
sanların, hayvanların çift gözlil ol. 
malanna _gözUmUz o kadar al~t§ 
ki, tek olunca tuhafımıza gidiyor, 
her hııyvnn çift boynuzlu olduğu 

halde gergednnm tek boynuzlu olu
şu da tuhaf geldiği gibi. 

* Beyaz do'ran karalar. - Ti
betliler kanı insanlardır. Fakat bL 
lir misiniz? Onların karalıkları do
ğuşlarında değildir. 

Haldkaten, bir TJbet.llnln ÇOCU

ğu bizim gibi, beyaz doğar. Fakat 
seneler geçtikçe karardığını, niha
yet adeta çingeneler gibi, zenciler 
gibi siyah kesildiğini görilrsünUz. 

'I' eı:n-
'"'-' ~' aga.rasında.ki maymun- lar artık ona dli§manca değil, bil!. Fakat, otomobiller neye tek fe- Neden? Çilnkü bu kararma tam 
~ ıı ;;:na Yeni kral olarak ge. kis dostça baluyorlardı, Geçen hafta size §Byle bir mese- ncrll olmasın? Maksat arabanın Ö- mıı.naslle bir is tutmadır: 
~ ~t a11 Ya GUllenin önUne koştu- Diğer taraftan, bu kendilerine le vermlıtik. nUnU aydmlabna.k değil mi? O hal- Tibetliler yüksek yayUUarda fa. 
\ ~~te ~: Belanı verir gibi bir btr düşman o)saydı, evvelA kralla- üç tavşana Uç kulnğı, herbirin- de, otomobilin ön kısmına bir tek, şıyan insanlıırdır. Bllirslııiı, yay - - Bu tren1 bana Do cttn "°'·eJ 
!,~r uro.rak bir müddet öy- rmın onu öldUrmek için emir ver- de ikişer kulak bulunmak üzere na fakat ~ok kuvvetli bir Jfımbn ko • lıllıırdn orman bulunmaz. Onun 1- almıstı. Ne cabok da bıktt anlamt. 
~e\1 ~ ııeınnun oldukları yilz. mesl lazımdı. Halbuki Ka.ya.gUlle sıl taksim edebilirsiniz? ruz. Işıklar iki tarafa dağılır ve ö- çin oralarda. yaşıyanlar odun ye. yorum idi 
l~ İinısenıeden belliydi. maymunlara diğer köşeye çekilme. Buraya bastığımız resimde bu nUmüzü iyl aydınlatır. 
~ ~~e."" .... ~i;i knzanm""tı: Şimdi Am rikad bö 1 b' t , "''ti ·"Q~ .., !eri için işaret vermişti. meselenin halli görülilyor. Bakın: e a Y e ır o o-
" t.~ tle l defineyi ancak bu !vte, Tarzan pencerenin içlnden O tiç kulak, tavşanlara ne ışekilde mobll yapmayı dUşUnUyorlar. Bu 
~ • "'tı..... 11k~cçirebilecekti. Çünkü, • · 

"'ll""4l trun indiği sırada, bir kenarda so- taltsim edilmiş! Bu suretle her ta''· tek gözlU otomobılle piyasaya çık. 
~ı '' ile d tın eski kralı sağ ol- murtmuo duran o maymun birden. şanın iki§er kualğı var gibi görU. tığı zaman tabii cwelii. göz yndır-

lıtr le ı:ı ınaymunlarm İba§ma bire Uzerine atı1 :lı. nUyor. gar nma, sonra nlışmz ve bu sefer 
~~c: geçirmedikçe defineyi Ta.rzan, tam kapının ağznıda bu- İşte, mesele bunu bulmaktaydı! çift fenerli otomobiller tuhaf gel -
~-~"e ~ Unkanı yoktu. lunuyordu. Maymun da adeti pusu Eğer fliz de böyle yaptmızsa zeka- meye bn,.slar! 
'-~ o'an endisine, macerasmm kurmuş gibi, onu orada tnsclemek nız kuvvetliymiş demek! 

~=:!( g.. a kndar çok yakm ar. i.!Jtemi~ti. Maksadı, eUrilkleyip, ka
~ ~ v:Sterznı.ı~, büyük bir fc- pıdnn dı!}an, yani uçurumdan ~ağı 

b l'ılıı.CC>~ııt-dı:rnda bulurunu.~ o- atmaktı. 
U~Ull'ıdar nı ntaymunlarm ba.51. Mııymunun bu teşebbüsü ilıeri • 

~bıl!l'f YapllUljtı. Mağara - ne mağaranın içi biribirlne geçti. 
'~ llııe~1 d olan bu goriller, Ka.. Maymunlardan bazıları, biraz evvel 

b· :ıı. Ola e kendileri gibi bir Tarzanıı karuı duydukları dilşma.n

BİLMECE 

.~ 
Ullıl~·orıl'alı: görUyorlardı. Fa- ca hissi tekrar hatırhyarak, 

~Ole -sa:l'dr ki bu maymun in 
~a la be nı bir hayvandı ve 
'1ıa~ lt:ber çahşıyordu. 

0 ~rm rın ~ maymun gibi, onun üzerine 
mnyı dUşilndüler. Fakat, 
Güllıınin bir işareU Uurlne, 
olduğu ~·erde kaldı. 

aW • E. 1 
Kaya 
hepsi 

* Göldo n nehirlerde hortum. -
Coğrafyada hortum denilen hMise
yi bilirsiniz: sıcak, soğuk dalgala. 
rmdan ha\•ada bir takan bonluklar 
hô.sıl olur. Bu boşluk suyun tize -
rindeyse, suyu yukarı doğru çeker 
ve havııya bir hortum halinde yUk. 
selen su, sonra başka bir tarafa 
dökUIUr. 

Hortumlara ekseriya büyük de
nizlerde, yani Okyanuslarda tesa
diif edilir. Fa1tat, daha kUçük d~

nizlerde, göllerde, hatta nehirlerde 
bile olduğu vardır. 

~\ı.ıı.Ia dl kendine: 
~ ~t ~ benim s15zUnıU din
~ ~ler d' kaya.güllenin sözU. 

ıı ' iye dU . ~ kraı şUnUyordu. Bel 
·~tı lıırı zannedlyorlar-

hfr ~a~ O ' 
e ~ıunı l'angotang ise be_ 
~ h~. 1!;. den dışarı çıkmaz. o 
tııı_~lara h ayagtıııe vasıtaslle 
lf..ıc~ 'SaptAltiın olabilirhn ve 

''4UA. ıtabfürfmt %... ~~ 'l' .,, 
1 fll2eıdi arzanın bu planı çok 
\~ lıetıc Ve düşUnc'!Uğti gibi de 

"'llh~ e ve .... · 
~~ "ll)ar • uı. 

)\ l ~akıı.t§lnıdt onun emrinde 
~ \>11 ..., • arnlarmda bir tek 

-1.11 k' 
• ~ ~ıı.lbıe 1

• hepsi yeni kral-
~ de 0 gelip eelfun verdik 

~\ı-..lıt bir ~kta duruyor ve M~ 
~-<tıı e ilde bakıyordu 

\'veıt b · 
~ t!el\t una ehemmiyet 

, ~dır, 0 <l biraz dik bqh b1r •,lir dl a heP8inin arnsmda 
t tı ~ÜfUnUyordu. 

1 bu-~~~.!1 

l{nya GU!le, onları Tarzana kar
aı hareketten menettikten ııonra 

derhal bulunduğu yUksek yerden 
indi ve ko~a koşa, Tarza.nm yardı
mına gitti. 

(Arkuı nr) 

ı][) OCl o 
4W -

Hortum esnasmda, suların hava
ya yUkseldiği noktada gemi falnn 

.... ...,..d•~- resimde altı ev ve varsa, onlar da havaya doğru uçar, 
sahipler!ni teşkil eden altı şahıs Onun için hortum, engin denizler_ 
birer mustatil halinde gösteril • ı de yolculuk edenlerin en korktuk
mektedir. Evlerin ve şahısların lan bir feliı.kttir 
üstünde isimlerinin baş harfleri • 
yazılıdır. Acaba bu kimseler hiç 
biribirlerinin yolunu kesmeden 
ve resmi çerçeveleyen hududu 
aşmadan evlerine gidebilecekler 
mi? Ve nasıl? 

Birinciye: Bir kol saati. 
İkinciye: Yamn 'kilo tekerleme. 
Uçüncüye: Bir albüm. 

HASEP 
ÇOCUK 51\Y;·ASI 

Bilmece kuponu 
27 MAYIS - 1939 j 

ı:: l\ızıımılt artıyor. - Kızamık 

her ÇQcuğun tutulduğu bir hnstn
li:lttır ve kızamık çtknrmamış klın. 

Bakahm ne çıkacak? 

Bu karma.karışık çizgi ve rakamlar arasında ne saklı olduğunu 

öğrenmek istiyorsanız hemen boyalı kalemlerlnizi. veya sulu boya ta.. 
kımmm alın ve çizgiler arasındaki yerleri, içindeki rakamlara göre 
şu eekilde boyayın: 

O - Beyaz; 1 - Mavi; 2 - kırmızı; 3 - San; 4. - Ye§ll; 5 -
Kurgun!; 6 - Knhve rengi, 7 - ırlyah. 

1 



nu~nn Tafo;;tm !!fnılmıla nıtıli kiime maçmıla karı:ıı l<arşıya sıkı btr imtihan ~t'çlrecek olan l'efa ,.e Fenerl>ahı; o taknnlan .•• "\ 

---B-en.-İm-go-··rü-şüm-e-gö-re ____ Bugünkü maç! Bu seneki milli küme maçlarında 

Disiplin hürriyeti Fe~erbahçe -vefa , Galatasarayla Beşiktaş ilk ve 
takyl.d e Jen hı·r ı\arşılaşması 

Uı .,iiıı, Taksim stadında Fener- son defa karşı karşıya •• 1çc Vefa ile karşılaşıyor. Bu se- • • • 

d v • ı d l ne, cumartesi gUnli ynpılnn milli 'f.IJ,rf 

V a S l t a e g l er 1 · ' Pazar günü Taksim stadında nere karşı çıkardığı, evvelki haf· lik olan Beşiktaşlıların l 1 klime maçlarının en enteresanı b ' . • • .. a'j 
ma" olacaktır diuebiliriz. Çünkü Galatasaray - Beşıktaş mıllı ku· tada Beşiktaşın Vefa karşısındaki şansları ancak Galatasar orJ' 

"' ~ d b kl 'Ik l . d · ' . . b vlıd r S Fenerlilerin, Fazıl ve kaleci Hü _ me e u sene yapaca • arı ı ve oyun arını göz en geçırsek, neti- cısının oyununa ag ı · ,c Berle.n Terbiyesi Genel Direktörlüğü sporcuların sahalarımıza 
giri§ ve çıktımı tanzim eden bir talimatname hazırladı. Bu talimat
nameye göre §İmdiye kadar müsabakaya baılarken key
fi olarak yapılan ve müsabakalardan sonra hiç yapıl
mıyan merasim bir programa sokuluyor, sporculnnn maçtan evvel 
ve maçtan sonra muntazam bir halde merasim yapmaları mecburi
yet haline getiriliyor. 

Fena itiyatlardan biri de yapılan her yeniliği itirazla kar§ıla. 
maktır. Bu cümleden olarak bazı arkadaılar, bu talimatnamenin 
tatbik kabiliyeti olmadığını ve bu kadar sıkı disiplinin amatör spor 
cuların kaldıramıyacağı bir yük ol::luğunu iddia etmektedirler. I!in 
en garibi aynı arkadaşların musabkahrda vukua gelen çirkin ha
diselerden, spor terbiyemizin ken:alc gelmek ıöyle ıdursun günden 
güne sukut ettiğinden acı acı §İkay::t ct:n~leridir. 

Arkada§lar; herşeyden cv,·cl §Unu bilmemiz liızım gelir kj 
disiplin, spor terbiyemizin kemale gdmesi için bir esas olduğu gibi 
hiçbir zaman hürriyeti takyit eden br vasıta değildir. Amatör spor. 
cu demek bütün kayıtlardan iı::ade, nizam dinlemiyen sporcu de
mek değildir. Sporcu, bilhassa nmatör sporcu her §Cyden evvel mu.. 
hitine hürmet etmesini bilen ve muhitinden sevgi toplayan centil. 
men bir sporcudur. Bu hürmet ve centilmenlik icabı olarak da 
gerek maçdan evvel ve gerekse maçdan sonra musabakaya gelen 
kütleyi selamlaması icap eder. Bu merasimi herkesin keyfi istediği 
bir ıekilde yapmaması için Genel Direktörlük bir procram hazır. 

lamıştır. Bu merasimi bütün sporcularımızın bir vazife olarak kabul 
edeceklerine şüphe etmiyorum. Bu vazifenin bir usu] ve nizam 
tahtında yapılmasının amatör sporcu nıhuna vurulmuı demir bir 
zincir olacağını da kabul etmiyorum. 

Bazı defa yuhalarla sahalaronızdan çıkan sporcularunızı gör 
mck bizleri müteellirn ediyor, maçlan müteakip iki kardeş sporcu
nun biribirine yumruk sallamasını çirkin buluyor ve yapılan bu çir· 
kin hareketleri sporcu terbiyesine, Türkün yüksek terbiyesine ya.. 
kıştırmıyarak bir çare anyorduk. Bugün elimize verilen bu talimat
name, musabaka esasında gerilmi§bir asabın müsabakayı müte
akip hcrıeyi unutarak ve amatör sporcu terbiyesinin galibiyet ka· 
dar mağlubiyeti de kabul etmesi l;\zım geldiğini idrak etmesini ve 
ayni terbiye icabından olarak halkı ve kardeı sporcuyu selamı em
reden bir talimatnamedir. 

Bidayette alı!ılmadığı için, yadırganacak olan bu merasim; 
hakemlerimizin ciddiyetle ve israrla tatbik ettikleri takdirde ileride 
takdirle karşılanacak bir teamül olacağı gibi sporcularımızda öte· 
Jenberi görmek istediğimiz spor terbiyesinin gözüken bir delili 
olacaktır. 

Son zamanlarda sukutunu görmekle acı duyduğumuz spor terbi
yemizin kemale gelmesini istiyorsak bu vadide ilk ve esaslı bir a
dım olan bu hareketi benimseyerek tatbik ve bu yeni hareketi ha. 
zırlaynnlan takdir edelim. Adil ·YURDAKUL 

lstanbulda bir 
antrenör kursu 

açıhyor 
Ankara, 26 (Hususi) - Beden 

Terbiyesi Umum müdürlUğü bu 
sene tstanbulda altı aylık bir an-
trenör kursu açmaya karar ver. 
miştir. Kurs leyli olacak ve Kuleli 
Ankeri lisesinde tedrisat yapıla. 
caktır. 

26 Haziranda başlanacak olan 
!<ursa ameli jimnastik veya muay. 
y:-n atletizm numaralannda mu
vafak olanlardanSOkişi alınacaktır 

Kur<>a orta tahsilini bitirmiş ve 
askerliğini yapmış olanlar imti. 
hanla girebileceklerdir. Altı ay 
tahsilden sonra A. derecesinde 
muvaffak olanl:?ra 80, C. derece. 
sinde muvaffak olanlara 70 lira 
ücret verilecektir. 

-0--

Barutgücü 
sahasındaki maçlar 
Barutglicil sahasında yarın yapı-

lacak maçlar şunlardır: 
Harbiye Yılmaz • BanıtgUcü B. 

takımları arasında saat 14 te. 
A. tnkrmları da saat 16 da karşı

laşacnklaroır. 

sameddino verilen boykottan son _ •on maç için karşı karşıya geliyor. ceyi Galatasaray lehine görme. dan maçın Taksimde oynatl 
!ar. miz icap eder. nı haber aldık. Şu halde l3 ra nasıl bir kadro ile sahnya çıka

cakları !1akikatcn merak edilecek 
bir §eydir. 

Fenerbahçeyi yendikten sonra, Filvaki Galatasaraylılar Fener lehinde bir saha avantajı go 
kuvvetli rakiplerinden birini at· kar~ısında üstün bir oyun tuttur- yiz. ı' 
l 1 1 b ~ f fk B . bilAk• aaıat Ankaradan iki mağlübiyetlc dö _ atmış o an Ga atasarayın u maçı maga muva a oldular. u avantaı a ıs 

nen Vefalılann milli kilmcnln baş. kazanmak için oynayacağı tabii - Buna rağmen üç gol yiyerek yın lehinedir. ııl 
dir. Çünkü sarı • kırmızı takım, sahadan ayrıll;lılar. Galatasaraylıların da al<t lif'. ta gelen derecelerinden birini elde 

etmesi artık gayri mümkündür, Fa 
kat, ilk karşılaşmalarında 1.0 ye-
nilen Vefnhlarm, bu defa zayıf bir 
vaziyette yakaladıkları Feneri yen
mek için uğraşacakları tabiidir. 
Çilnkil ellerinde, bu arzularını kuv 
vetlcndirecek avantajları vardır. 

Bu itibarla, mlişkUI vaziyette bu _ 
lunan bir klUble, zayıf yakaladığı 

için muhakkak bir galebe temin et-
mek isüyen bir tarafın karşılaş _ 
malan pek enteresan olacaktır. 

Hakem İzzet Muhiddinin idare-
sinde cereyan edecek bu maçta Fe. 
nerbahçenin çıkaracağı kadroyu 
18.yıkiyle öğrencmemis olduğumuz 

için galibi mağlnbdan tefrik ede -
bilmek deveye hendek atlatmaktan 
pek müşkilldilr. 

s. o. 

lstanbul atletizm 
, bayramı yarın yapılıyor 

Beden Terbiyesi lstanbul böl. 
gesi atletizm ajanlığından: 

28-5-939 pazar günü Bebek
te Robert Kolej sahasında beden 
terbiyesi genel direktörlüğünün 
himayesinde saat 14,30 da baş _ 
lıyacak olan İstanbul atletizm 
bayramının onuncucu yıldönümü 
müsabakalarına bütün atletizmi 
sevenler davetlidirler. 

önündeki bütün maçlarını kazan· Bu üç golü de Fener hücum - da mütemadiyen cenah d~ 
mak suretiyle bu seneki milli kü- cuları hiç zorda kalmadan, didin. meleri ve Fener maçında~ 
me şampiyonluğuna yükselebil:. meden, rahatça yaptılar. Bunu (Devamı 1~ 

ce~;~en hafta Galatamaym Fe. ~;da;:,.~;'1i~i~"';;:~1,~;ıa;~;::. Ankara haberleri'~ 

Güreş yi~ünkü bu ilç gol yaptlWğı za- Karagümrük s~ 
man, bir beki ıde sakat olan Gala. Vefa klübün8 

Türkiye birincilikleri tasaray müdafaası hiç te sıkışmış ~ 
b .. b 1 vaziyette değildi. devredilece jJli 

UQUn aş ıyor Ancak müdafaada aksayan pek Ankara, (Hususi) - ?tf"',1 
Türkiye grekoromen güreş birin. mühim bir nokta vardı: Kale .. O me deplasman maçları ııı'..& 

ellikleri bugün Anknrada başlıya- gün Galatasaray kalecisi, Fener tiyle Ankaraya gelen Vefa 
caktrr. 1ki gün devam edecek mü- hücumlarında pek (misafirperver) aldığı neticelere rağrrıet1 
sabakalara muhtelif mmtakalar iş. d ı 

idi. Fakat Beşiktaş forlan karşı - dan anlayanlar nezdin e 
tirak etmiştir. d b . f' . .:.C' 

sın a u mısa ırperverliğin yarısı intıba- hasıl etmiştir. .ıi.il v 

-o-- bile o ma~taklnden ldaha tehlikeli Bu meyanda Mimi r~ 1 
Meşhur Nürminin vaziyetler ındas edebilir. ma1, klübünun hata bir st• 

çalıştırdığı atletler Beşiktaş karşısında oynayacak olmadığını, öğrenmekle ç~ 
Galatsaray takımının aksama ihti. teessir olduğunu ifade e ~ 
mali bulunan tarafı yalnız burası y a k ı n bir zamatl 

11 
~ 

dır. Bundan başka Faruğun da sa- sinde yapacağı teşebbüsler 
kat olduğu için oynamıyacağım ragümrük stadının vefa)'~ 
duyduk. Maamafih, takım:la oy - dilmesini temin edeceğine 

Eski ve maruf atlet NUrmi, Fin. 
landiya olimpiyadına hazırlanan mu 
kavemet koşucularından meşhur 

Moeki, Pekuri, Salminen ve Lihte
neni bizzat çalıştırmaktadır. 

--o--

400 metrede 
ltalya rekoru kırıldı 

Pek yakında yapılacak olan 1taL 
ya - Fransa milli ntletizm mnçma 
bir hazırlık olmak tizerc Triyeste 
ve Mili'ınodıı. antrenman yapan L 

talyan atlellerl fevkalade dC'reco-

namadığı zamandanbcri munta· miştir • fi.. 
zaman idmanlarını yam'kata olan Beden Terbiyesi Genel 
Lutfi, takım müdafaasında Ga- törü de bu takımın, bira' r:: 
latasarayın hiçbir şey kaybetme- disiplin ve feda.karhklatl3. ıı" 
me:;ini temin edecektir. neticeler alabileceğine '}catt' 

Sarı kırmızılılar için üzerini:le 
durulacak başka nokta mevcut de
ğildir. 

Siyah beyazlılara gelince: 

duğunu söylemiştir. 

* ıı 
HABER: Diğer tara!~\ 

!er almışlardır. Bunlardan L:ınzi 

Beden terbiyesi İstanbul böl • 400 metre sürat ko~usunda İtalya 
gesi atletizm ajanlığından: rekorunu yarım saniye farkla kır. 

Vefa karşısındaki vasattan aşa
ğı oyunlannın yegane sebebi haf 
hattının istikrarsız oyunudur. O 
maçta haf hattı muhacim hattını 
ileride tek başına bırakmıştı. Son 
ra takımda Fevzi, Nazım, Eşref 

de yoktular. Hakkı ve Şerefin 

gayretiyle sürüklenen akınlarda 

Hayati - Rı.dvan cenahı hiç bir iş 
görememişti. • 

rendiğimize göre dün al<: 0& 
idarecileri saha sahiple.rı~f 
kaçını bölge reisi Fet~ı eÔ' 
getirmişler ve bütün hıS~ rtf' 
1 haziran perşembe günil 1 
başkanının riyasetinde t~tı' 
stadı V cfaya devretmek f 

4-6-939 pazar günü Fener • mıştır. Yeni derece 47. 7-10 dur. 
bah!;e stadında yapılacak olan 1 Eski rekor yine Lanziye ait ol _ 
uçuncü \'e dördüncü katagori mak üzere 48,2-10 du. 

(Gül kupası) müsabakalarına gi. --o-

receklerin kaydı 2-6-939 cu _ Belçı· ka Fransa 
ma günü akşamı kapanacaktır. • 

Bu vakte kadar isimlerini at. Milli takımları maçı 
lctizm ajanlığına bildirmemiş o
lanlar msabakalara giremiyecek. 
!er ve bu hususta hiç bir hak id. 
diasın.da bulunamıyacaklardır. 

Belçikn ile Fransa milli futbol 
takımları gelecek mevsimin başın. 

da 12 teşrinisnnide Paristo bir maç 
yapacaklardır. 

// 111El>E-N f:_UTBOI.. 
'( K4l.ELE~ I 

MR:.Kfl.~lı/ 

MıVOI? •• 

Beşiktaş, şüphesiz ki Galatasa
ray karşısınl:la en kuvvetli kadro
siyle yer alacaktır. Maç Şeref sta. 
dında oynanırsa, saha ve şu son 
zamanlarda pek mühim rol oyna· 
yan (seyirci) avantajına da ma-

1 v ••• 1 • }<ar• zar ıga gırı§ı mesıne 

miştir. .. bif 
Mütevazi, fakat ötlU }' 

retle milli kümeye kadıır ,~ 
len Vefa klübıüne yapıl~' 

:l . . deııır· t yar' ım cıdden yerın J 

Kıymetli bölge başl<artı." 
· ıe Başaranı bu hayırlı JŞ ıdıJ 

ve yakından alakadar 
0 sıı' 

duymakla bir kere daba 
olduk. 

-o- (' 
Fenerin Ank8 

seyahati s•" Ankara, (Hususi) - .oerı' 
vertliler milli kümede e ı; 

"ıcr ~ maçlarını oynamak u 
11
,s 

ziranda Ankarada bulı.ıll 
dr. ıf.it 

Halbuki ayni tar~hle 
111

,111 
nümleri münasebetıyle ıt 
kımiyle karşılaşacak. ola t11,ıe 
bahçelilerin bu mühııtl f 

Topkapı klübünün 
kongresi 

Topknpı Sı}()r ldühünden: 

/.14SMINI lr'O~J(V TMA ~ l~İN 
FUT/iOl.CV>JUN "'14>(Y4J 
Y.IJPMA.S11../I >1/Ç 
8/R. N iV:I NI >14 M f: 

leri göz önünde tutulllP~)'ıı 
takımının Ankarada da /ı 
sı temin edilmesi için ıS 
milli küme maçları 24 "~il,, 1 

ziran tarihlerine tehir e ıııf 
Senelik lıcll kongrc.m.iz 28.5-o:::c 

p:ıznr gUnU snat 10 da khib salo. 
nunda yapılacağındnn kayıtlı üye
lerimizin t<'şrifl<'ri rica olunur. 

Nlf:NE:TMt'Y",.R..__-~ ı'f; M4SK~l.~NMİl 
f.r/J? .f4MPı'YONl/N 
ıL.k NQZ4~ı NqJMıNJI 

$OJ\I. D4R8~ Vi iNJ>i'~li 
Bıt ı.1? ... 

Bir çok merakl tar 11c;ıı' 
matör muhtelitine 8 °~ ısı-" 

·çıll f 
bu takımı seyretmek 1 al't,41' 
la gitmeğe hazırlanıtı 



' Rız mektepleri arasında atletizm müsabakaları 

!I __ _.....-.;....--.: 

, ıı 
• • 

:--_ .. 
~l'l\ı~ ?nek .__ • - • • -
ıq tterı~ri t~plen arasında bir müd·J t ... tan bul kız lisesinden Ph iye J birer koşu yapnu~lardır. ( Dün yapılan ko~ular düz ve ma· f MANIJ\L IKOŞVLı\R: 
.1:.ısabakaı }apılmakta olan atletizm bütün mlisabakalarda kız arkadaş. Bu takım gelecek seneler ıçm oı. niah olmak üzere iki kategori üze· 
~.~ dUne :rı. bazı sebcbler dolayı· pan arasında temayüz etmi~tir. Bu ::e çok ~eyler \'aadetmektedir. rine yapılmı:ı ve iki kategorinin 1 - Kız muallim mektebi 4,32 

• •• 

Voleybol şAmpiyon:armın 
ziyafeti U,;aha.kaı adar tehir edilmişti.. Bu .genç kız çahştınldığ ıtakdirde cid· BiıtüP koşularda ikinciliği alan birinciliğini de Çapa kız 1!1Uallim 2 - Erenköy lise.si 

~ı:l.~rıcıa f~ nihayet dün ŞereI,1 den i); bir atlet olmağa namzettir. Erenkö~~ lbesi . dü~ pek ~n~ R1Cktebi almı~tır. Teknik dereceler 3 - lstanbul kız lisesi Voleyboldc, 938-939 senesi lstan 
ı~ı, l~r(' ~le kalan İstanbul kız Bundan ba5ka gene lstanbul kı? c;ızdı. Eger talı bıraz kendılerı ~unlardır: Bu suretle kız muallim mektebi bul kız mektepleri arasında şampi· 
1 l'ı'ı fl1•·Ja nko}•, li ~esi \'e kız muat· lisesi talamınd::ı. başta, Şı.>llriyar. ne yaıdım rtmiş olsaydı hirinciliğ; ko~ularda İstanbul 1938·39 senesi ronluğu alan lstanbul kız lise~i ya· 
ır~ f\ar~ ~illeri ara ında ynpılmı~- Selma, Re~ lıan \'e Fiinızan çok iyi 'ıl!!:::larıııda bir mahzur yoktu. f>ÜZ KOŞULAR: mektepler ~ampiyonu olmuştur. kında m.!:tcr.'.erinde büyük bir ı;ay 

l•ı a ' ., '1
1 

;:ı ll'lal~r bil ha ,a baştan bir ko ;u yapınıı;1 arrlır. i\ rn~abalrnyı kayhclrnelerinde bil l - :!\1uallim mektebi 3,38 Kenclilcrini iyi bir şekilde çalıc;;tıran \·erecekler ve bu münasebetle ka· 
~ !i:. ar ~ >k heyecanlı .cereyan Gümin en iyi k<J~u unu hiç şüp· hassa heyc:cana kapılmaları amil 2 - Erenkeöy, ~eden öğretmenlerini tebrik etmeklzandıklarr şampiyonluğu hep bir a. 

1 hesiz ki kız muallim meklcbi alkt olmuctur denilebilir. 3 - İstanbul !uz lisesi lazımdır. rada kutlulayacaklardır. 



YAZAN: 

Augustus 
Muir 

D OKTOR Ralael bana: 
- Dosdoğru gideceğiz, 

dedi. MUfettiı Hanson bizi köy 
meyhanesinde bekliyor sanırım. 

DoJ.:t )run gözleri daha kuvvet
li idi. Ara~yı Vaheştafinin köıe· 
sinde ldurdurur durdurmaz mü
f etiı Hanson bize doğru koıtu. 
Arabamızın kapısı açarak: 
- Bonjur doktor, ldedi.. Çağı

rır çağırmaz geldiğiniz için teşek. 
kUr ederim. 

Doktor Rafael yere indi, mey. 
haneye doğru yürüdU. Ben de a· 
rabayı köşe batında bir kenara 
çektim, sonra önünde bir polisin 
nöbet beklediği arabatığa ldoğru 

ilerliyen efendimle müfettiı 
Hanıona yaklaıtım. 

Nöbet bekliyen polis bize: 
- Ceset, bu aabah buraya 

naklolundu, dedi. 
Bu s8zleri söyledikten sonra ka 

pıyı açtı, milfettiı bize yol gös. 
teriyordu. Koyu kahverengi bir 
sedye üzerine bir adam cesedi ya. 
tmlmIJtr. Hanıon ceseldin üzerin 
deki çarpfı çekince 35 yaıla -
nnda bir erkek çehreıile karşılaı· 
tık. Ben iğrenerek bafımı çevir. 
dim. Halbuki doktor Rafael elin. 
de pertavsız ölünün çenesindeki 
bir bereyi muayene ediyor.6u. 

Sonra mUfettif, doktora, ense· 
sindeki mllthit yarayı göstermek 
için cesddi çevirdi .• 

Pollı mllfettiti izahat veriyor
du: 

- Ceıedi bir ocağın yanıbafIO
da bulmuıtar. Batı ocağın ıakara 
demirleri Uzerindeymiı.. Kay dok 
toru tslümlln, baıın demire çarp· 
mak ıuretiyle vukua geldiği kana
atinde .. Eğer bu fikir . doğru ise 
iki ihtimal hatıra ıeliyor .. Ya ka. 
til tasarlayarak maktulil öldür • 
müıtür, yahut ani bir hiddetle ite• 
rek diltilrmUt ve ölilmline sebep 
olmuıtur. 

Doktor Rafael ceset üzerine e. 
ğilmiıti.. ölünQn morarmıı elle· 
rini, elbiıesini ve çamur içerisinde 
olan kunduralannr muayene etti. 
:Muayenesini bitirince doğrul -
du .. 
Hanıon, doktora ıordu : 
- Alelide bir vak'a, ldeğil mi?. 
Doktor tasdik etti : 
- Evet, ateli.de bir vak'a ... 

Hattl beni ne diye çağırdığınızı 

~nlayamadım .. Burada ne fayldam 
dokunur, benim?. 

Hanson, poliı ititmesin diye, 
seıini alçalttı: 

- Doktor, dedi .. Bu vak'a alet. 
ade bile olsa bana çok garip gö. 
ründü.. Sizi onun için çağıridım. 

Doktor parmağiyle ölüyü gös
tererek: 

- Kim bu adam? dedi. 
- Bir hırsız, bir dolandıncı, 

rezilin biri.. Fakat 'kadınlara ken. 
dini sevdirmesini biliyor her bal. 
de .. Çünkü çok güzel bir kansı 

var. Zaten timdi ıeninle oraya gi
deceğiz.. Fakat bu ahlaksız herif 
üç senedir kanımdan ayn ya11 -
yor .. Kadının ufak bir iradı da 
var. Onun için bu sersei arasıra, 
ayn yapmasına rağmen gelip ka
dından para iıtermif .. Dün akıam 
da kan11nm evine gclmif.. ölüm 
bu evde olmuf .. Oraya k~ar be

nimle gelir misiniz?. 
- Peki, gidelim .• 

* * * 
A RABA YA bindik, köyden 

çıktıktan yarım mil ka· 
dar sonra kırmızı kiremidli bir 
köy evinin önünden geçtik .. Evin 
yanı batında bir delikanlı kır bir 
atı arabaya koıuyordu. Müfettişin 
eli omuzuma dokunduğu için ara· 
bayı durdurdum, delikanlı da bi. 
zi görür görmez hayvanı bırak. 

tı ve bize doğru yürüdü .. 
Müfetti1, gence ıelam verdi: 
- Bonjur, m8ıyö Lutrcl, ya· 

rım saat sonra 11izi burada bula
bilir mlyfm ?. 

- D8rde ldofru döneceğim e. 

11 'l C'1 I 11 

.... 

Hayaletler Adası 
ÇEViREN: 

Muzaffer 
Esen ( HABER'in sayfahk zabıta hikayesi ) 

fendim.. Köyümüzdeki cinayete 
:iair yeni bir haber var mı?. 

Müfetti§ hayır makamında ba. 
şını salladı. Araba oradan aynl· 
d ktan sonra doktora anlattı : 

- Bu Lutrel çok sevimli bir a
damdır .. Mister Oliviya Dreytonu 
yani maktulün karısını yıllarca za 
mandanberi tanır .. Her halde ser. 
serinin ölUmüne çok üzülmemiş. 

tir, sanırım.. Yalnız kadın hakkın 
da yeniden bazı dedikoduların 

meydan alacağınıdan sıkılmış olsa 
gerektir. Herifin Uç senedir ayn 
yaşadığı karısının evinde ölmesi, 
bir çok ağızların açılmasına se· 
hep olacaktır. 

Müfettif, sonra bana döndü. 
- Lutfen arabayı burada dur. 

ıdurur musunuz? Artık iniyoruz ... 
Arabayı yolda bıraktık .. Bir taş 

duvarın yıkılm•ı yerinden atla. 
yarak iki tarafı karaağaçlarla 

çevrilmiı. dar bir yoldan yürüdük. 
Hanson yürUrken bize izahat 

veriyordu: 
- Bu topraklar Hanri Vinga. 

tın hat.. 
- Evet, vaktiyle öyle imiş .. Fa. 

kat müflis banker bu toprakları 

evlldı maneviyesi olan Oliviyaya 
düğün hediyesi olarak vermiş. O. 
nun için iflbıridan ıonra burası 

satılmadı. Yalnız iflbr müteakip 
alacaklılar bu iflasın hileli olduğu 
nu ileri sürerek mahkemeye baı
vurdular .. Banker de kaçtı .. 

Rafael : 
- Ben bu zatın bir dolandırıcı. 

Kapı arzldı ve hemen kapandı 

bir hilekar .olduğuna ihtimal ver. 
mem, dedi, bir defa keridisiyle bir 
ziyafette görüşmüttüm. Bende 
çok iyi bir adam tesiri bıraktı. 

MüfettiJ izahatına devam edi
yordu: 

- Lutrelin anlatıklarına bakı. 

lırsa Oliviya bankerin ölümünden 
sonra bu kuş uçmaz, kervan geç
mez yerde bir mahpus hayatı ya. 
§ltnağa baıtamıı ... 

Yürüye yürüye bir göl kenarı

na gelmittik.. Gölün orta yerin. 
de ufacık bir ada ,adanın üzerinde 
alçak, ufak bir ev vardı. 

Müfettiı eliyle evi göstererek, 
yavaı yavaı konuttu: 

- 11te bir senedir Oliviya, 
Blekmer adasında, yani bu küçük 
adada oturuyor. 

Doktor sordu : 
- Yapayalnız mı?. 

- Hayır .. Beraberinde ikisi er. 
kek olmak üzere üç hizmetçi var. 
ltin en garip tarafı bu sabah gö. 
rilştUğüm bir kaç köylünün bana 
israrla bu adacıkta garip bazı 

vak'alann geçmekte olduğunu 

söylemiş olmalarıldır. 

- Ne gibi garip şeyler?. 
- Onu konuştuğum adamlar 

da bilmiyor, yalnız bana adanın 

tekin olmadığını, geceleri cinler 
ve hayaletler tarafından ziyaret 
edildiğini söylediler. Ve bir takıır. 
kocakarı masallan anlattılar. 

Doktor dalgın dalgın ldütünü -
yordu: 

Oliviya Dreyton 
Bir kaç ad.m yürüdükten son. 

ra göl kenarında bir kazığa bağlı 
koca bir çanın yanında durduk .. 
Hanson çanı ~aldr.. Akladaki ey .. 

den derhal ihtiyar bir adamın çık- 12dece para çekmek için ırk sık 
tığını ve bir sandala atlayarak bi- geldiğini biliyormuı .. 
zi almak üzere hareket ettifini Kzodın tiddetle tashih etti: 
gördüm. - Kocamın arasıra beriden pa· 

MUfettiı: ra aldığını kimseye .c>ylemiı de. 
- Sandaldaki adam, emektar ğilim .. 

uıak Ben'ıdir. Biraz garip goru. - Dediğiniz gibi olıun madam. 
nen bir adam olmasına rağmen Fakat bu sözleri bana 'kocanızla 

hanımı kendisini çok seviyor ve beraber gelen Gore aöyledi .. Gore 
emniyetli buluyor. maktulü yemek odasında bekli. 

Dedi. Ben sahile yanaşınca e- yordu .. Maktul, madamla bu sa
lini kasketine götürerek bizi se. laonda konuıuyormuı.. Madam 
lamladı ve asık suratla: bir aralık yatak odasında bulu -

- Affedersiniz efendim ama, nan kasadan para almak üzere dı. 
dedi, hanımım biraz rahatsızlan • şarıya çıkmıı, Doğru değil mi ma 
dığı için timdi yatıyor. dam? • 

Müfettit cevap verdi: Kadm, başı eğik: 
- Zararı yok Ben, biz hanımı- - Evet, !dedi .. 

nı rahatsız etmek niyetinde deği. Müfettiş devam etti: 
tiz .. Bir defa daha salonu görecek - Maaam yatak odasında iken 
ve cinayet yerini tetkik edeceğiz. ~tonda kocasının haykırdığını 

thtiyar mırıldanarak sandalı I işitmiş .. Sonra daha batka gürül. 
sahile yanaştırdı. Biz de içeriye tüter olmuı .. Salona koıtuğu va
atladık. Yolda giderken bir aralık kit kocasını yerde cansız bulmuş. 
Rafael sordu: 

- Burada suyun derinliği ne 
kadardır?. 

Ben soğuk soğuk cevap verdi: 
- İçerisine idüıeneniz sizi bo. 

ğacak kadar .. Bazı yerlerde yirmi 
metreyi buluyor, hatti geçiyor 
bile .. Bazı yerlerde daha az derin 
ve kayalıktır .. 

Müfettiı bu cümleleri söyler • 
ken, halıda ldonup kalmıJ kanları 
gösteriyordu .. 

- Madam ne yapacağını şaşır. 
mıı bir halde dışarı fırlamıt. Go. 
re hala yemek odasında bektiyor
nmı. Utak ve kar111da mutfakta 
imişler .. 

Doktor sordu: 

kadar çok dedikodu yapılmaz. - Bana kalırsa Hanıon, Sıek° 
Meseli §Öyle dütünemez miyiz: mer adasını örten esrar peri-' 
Bu evde ne olduğunu henüz bilme hiçbir zaman açdamıyacakt11'· 
diğimiz vak'alar oluyor. Bu vak'a * * * 
tarın meydana çıkması Oliviyanın 

8 
tR buçuk saat aonra Lo~ 

herhangı' bir suretle zararınadır.. ..-ya efendimin evine u--
Kocası, yani maktul her naaılsa, mllftilk. ~ktor odaııma strmJt. ~ 
bu ıırra muttali olmuıtur. tkide zun uzun dilfünceye dalDUltı. 1"' 
bir buraya geliyor: "Ya bana para tibi sıfatJyle izin vermeden ~ 
verirsin, yahut bildiklerimi herke. dan aynlamryacağım için beti 

ıe aöylerim,, diye kadını tehdit e- bekliyordum. Doktor birdenbire 11'-
diyor. na döndü: 

- Evet. herif kanıma tantaj _ Şimdi, tekrar BleJmıer aPfl" 
yapıyordu, demek istiyorsunuz . na gitmek icap ediyor, dedi, baydl 
Bu, bana da mümkün O'Örünüyor.. 1 • yoa ... 
Fakat bu mülahazanın, katili bul- Yolda, yanmıda oturan dokto&' 
mak için işe yarayacağ· nı bilmi - hiç sea çıkarmadan kuvveUJ bir ed 
yorum.. fenerlnln 11ıfı altında dizleri u,r 

Doktor, bu mütaleaya cevap rlne serdiği bir barit.aya bak~ 
vermedi. Salonu geçti.. Bir dolap du. Harit.anm yardnnile k<Sydell 
önünde durdu ve dolabın kapısı- yoldan uzak bir yerde durduk· Afl' 

nı açtı. Bu dolapta, bir dikit ku. bayı orada bırakarak göl keııaf11S' 
tusu, noter kağıtları, mektupluk geldik. Burada doktor saatıııe lı'-
kağıt, oyun kağıttan vardı. tarak: 

Rafaet dolabı kapamak üzere - Biraz erken gelml§iz, dcd:"_! 
iken ağzı cam kapaklı bir tite kat zarar yok.. geç kaJmaJEUP""'"" 
gÖTdü. Şiıenin içerisinde yeıil bir erken gelmek daha iyidir. 
toz vardı. Doktor, tiıenin üzerin· GölUn kenarmda sessiz, uZUJI 1/1' 
deki etiketi okurken: klkalar geçirdik. Bir saat sonra p 

- Tuhaf ıey, bunu da kim kul. tor birdenbire: 
lanıyor? .diye mmldanıyorl:lu. Şi- - Dikkat! dedi. 
ıeyi dolaba korken Oliviya içeri Gölden suya vuran kllrek # 
girdi: ri geliyordu. Derhal yere ya~ 

- Ben, kartı sahilden çan ça. Bet dakika sonra sandal yap-.,, 
Adaya geldik. Müfettit karaya - Yemek oldası ile salon arasın ,ı 

lındığmı haber veriyor, dedi. ihtiyar upk Ben karaya çıkU-
çıkarken ihtiyar U§lğa emretti : da ne kadar mesafe vardır?. Müfettiı: köyün aluıi istikametinde :furtı"' 

- lıirazdan buraya bir polis - Yemek odasından aalona 
- İhtimalki beklediğim polis· ğe ba§ladr. 

memuru gelecek, beraberinde bir geçmek için bir koridorun baıın· . ...ti• 
le Gore gelmiıtir, cevabını veridi . Doktor, "haydi., diyerek.tıJ'.'üıP"'" 

adam bulunacak.. Onları da alır dan öbilr batma kadar yürUmelt 
Eğer bir itirazınız yokaa kendile maz biı' hızla beni aaııdala ..1. 

ve gelinin.. lizımdır. 1" di ve derhal sahilden ayn]dJk. 
Sonra doktora döndü: - Bu geni• pencereden birisi :r da: 
- Maktul buraya yalnız gel- girmiı olamaz mı?. H4 - Şimdi dinle, dedi. Beni aP. 

memi•.. Beraberinde Gore iımin. - Pencere kenarlarında dik - , 
:r bıraktıktan aonra sahile döner.'..~ 

de birisini getirmi;.. katle parmak izleri aradım. Bida. dalı C8ık1 yerine bıra.kmım. fJOP' 

- Bu ıı.damdan bir ıeyler öğ. yette Gorenin limonluktan geçe- ihtiyar hizmetçinin arkumd&D i 
renebildhriz mi?. rck salona cirdiihY~~üı· der, ona yetlşmeğe çalışır, mlıl 

_ Pekaz bir §CY öğrendim .. tüm. Fakat bu /ar~ziyeyi ta~viye olur11a nereye gittlğinl ve ne ytl' 
Maktul uzak memleketlere git. edecek hiç bir iz bulamadım. tığmı ağreninin. 
mek niyetiDdeymiı, fakat yol pa- -- Polis adakla araıtırma yaptı Doktoru adaya bıraktıktan ~ 
rası olmadığı için karııından p~ra mı?. bir dakika bile kaybetmeden~ 
istemeğe gelmit.. para aldıktan - Kanı, karıf .. Fakat §Üpheli döndllm. Ve uşağın gittlğl 10"., 
sonra Gor ile beraber Ameri1.aya hiç bir ıeye rast gelmedik.. kotmata bqladnn. tııtlyar s-'p 
gideceklermiı.. - Gölde baıka sandal var mı? yctiJecefime pek ll.midim yoktll- , 

Evin kapısında bizi bir kocakıı. 
n karşıladı : 

- Hay.rr.. Adaya gelmek için ..J kat bir hayli kottôt.an ao~ ş • 
u;1im de bat vurduğumuz çare. nümde ayak sealeri lflttim, yel 

- Hanım dinleniyor, geldiğini. 
zi haber vereyim mi?. 

den başka vaaıta yoktur. Ben son Ve, sandala atlıyarak bizi almak gunluk ve heyecandan kalbl.Jll cif 
bir ay içiD:le maktul ile Goreden . . pa ,. • ...,. durdum. 

- Hayır rahatsız olmasın .. 
Müfettiı daha cümlesini bitir

melden Oliviya kapıda göründü . 
Çok nazik bir ıesle : 

ıçın hareket etti ,,_..,_ 
başka kimsenin adaya gelmediğini Hami Vinpt 
söylüyor. rini yemek odasında kabul etmek -'._ Kadın: Kartınıa bUyWı bir ev ç ~ 

- Evet, diyerek tasdik etti. isterim.. Ben bu evin yanıbqmdald aO ~ 

- Safa geldiniz, bay müfettiı. 
dedi .. Fakirhaneme bu kadar kısa 

Yemek odaaına gittik. Bu kil. merdivenlerine ç·ı.-- kap"" ~ Müfettiı: ..... "'9, •r . .dl 
çük odada ocağın üzeritide bü· yordu. Anbarda hafif bir Jfık !:;,. 

- Şimdi ıon bir ihtimal katı. ~-.... 
yor, dedi. Katilin gölü yüzerek yük bir fotoğraf aıılıydı. Hanıon dı, kapı açıldJ ve hemen k• • .ıJf/ıl 

bir zaman içeriıinde iki defa şeref 
vereceğinizi ummazdım. 

bu fotograf üzerine nazan dikk.ı. Ben cUret.klrane bir karar .,eı- , 
geçip aı:iaya gelmit olması... Dün . ~ 
gece böyle bir adam adaya gelmiş timizi çekti: Her tehlikeyi göze alarak file.., 

- Sizi tekrar rahatıız ettiğime 
çok müteessifim .. Müsaade eder
seniz size ldoktor Rafaeli takdim 

olabilir, ancak bu eve girmediği - Bu, Hanri Vingat'ın portre- venleıi çıktım. Anbarın tahta._.,.. 
sidir. 11ndaki bir yanğa gözleriınl ~r. 

muhakkaktır .. Çün'kü polis müdü- ~ 
riyetinin en mükemmel mütehas· Bu sırada doktor Rafaet pence. yarak içerde olan bitenleri atı-.; 

edeyim.. Müteveffanın cesedini 
muayene için çağırtmıştım .. 

- Rica ederim içeriye teırif bu· 
yurunuz .. Ölümün vukua geldiği 

odanın anahtarını sabahleyin al
mııtınız değil mi? • 

sısları ara§hrma yaptılar. Hiç bir renin yanma kadar gitmit. hiç gü fa çalıftım. lçerde bir adaJll ıo, 
iz bulamadılar. Halbuki sudan çı- rültü etmeden pencereyi açmrı, Ollviyanm evinde gördUğünıilS ,}#' 
kan bir adam muhakkak iz hıra. dikkatle bakıyordu. Onun bu dik· toğraft.an bunun Hanıi vınpt-' 
kır .. Tek bir su damlası bile ay- katini gören mUfettit: tunu derhal anl&mlftmı. Bir tJıl' 

-Ne dütündüğünüzü anlıyo. evvel yabancı memleketlerde . • J1 
laı:ıdanberi yağmur yüz~ .gör~~ - ğu aöylenen bu adamı bir~. 
yen bu toprakların rengını degı~- rum, dedi. Fakat eğer Gore bu 1 111.,.... 
. k . ş· d. • de etrafınıza pencereden limonluğa geçmiı ol- ıaldanlDJI glSrünce, derba -'" 
tırece tır. ım ı ıız ı • • ı rd indim bir aj'aÇ 111" 
bakarsanız haklı olduğumu göre- saydı pencerenın altınldakı nebat.. mene en ve 

* •• 

M UFETTlŞ cevap verme. 
den cebinden bir anah - ceksiniz. 

tar çıkardı. Soldaki kapıyı açtı .. PardesüıUnü çıkarmıı otan dok 
Eski tarzda döıenmiı bir odaya tor limonluğa girldi. Limonluk tuğ 
girmiştik.. Bu odanın kapıya ka· la döıeli idi. Bir müddet limon • 
dar genit bir pencereai limonluğa lukta kalan doktor, nihayet: 
açılıyordu. Limonluk ile bahçe a. - Haklısınız azizim, diyerek 
rasında ise camlı bir kapı vardı. tt.krar içeri girdi. Bu srrada Oli-

Müfettiı bana kapıyı ve ocak viya misafirlerini hafif bir bat eğ. 
ıskarasını gösterldi. Ve: mesiyle selimlr.lıktan sonra aa-

- İşte ölü burada bulundu, de. lo.ıda yalnız bıral(arak çıkmıttı .. 
di.. 1 Müfettiş m:itereddit bir tavır· 

Sonra ev sahibine bakarak itive 

1 

la: · 
etti: - Şimdi ne yapacağız doktor? 

- Doktora vak'ayı kısaca an - diye sordu. 
latacağ m .. Şayet yanlı! bir şey t Doktor: 
söylersem lfıtfen tashıik buyu - - Demin bana köylüler bu a.da· 
runuz. da b:ızı harikulade vak'alar geç. 

Kadın alnına dilten uçlarını tiğini söylediklerini anlatmııtınız. 
:lüzeltti ve: ~Bu dc.1ikodulardan istifade ede-

- Olur efendim! demekle ikti. mez miyiz?. 
fa etti. - Fakat köylülerin muayyen 

- Maktul buraya idiin gece sa- bir. şey .<)ylcdikleri yok ki. Bir 
at or.a doğru gclmif .. Upk Ben takım _p.eri maaallan anlatıyorlar .. 
i3temiye istemiye onu buraya ge- J - Onlar maaal söylemiş olabi· 
ürmiı. Zira bu adamın madamdan lirler .. Fakat hiç aslı o1madan bu 

!ar i.izerinde ayak izleri buluna- da durarak beklemefe bqladJfll' 

caktı, Halbuki hiçbir fCY yok. Bir çocukluk arkadafl 
Bu 11rada bir polisin refaka. L _ __.._._

1 
_.., ~: 

· d i • • ıı.d Ö l • Biraz 80Dr& an~ ..- ~ _AJ. 
tın e çenye gıre? am g z en mile aöııdll. Ben yanıbafmıdaO ~ 
kız~~·· ıu~tı pı~, za~ bir aer- Elinde abr bir vallz vardi· ,.v, 
ıen ıdı. lçenye gırer gırmez aız. smdan da yakaamı kulalda.roıa .-, 
lanmafa, ıuçsuz olduğunu tekra· da kald k--'- ini -·ıeıt!ı -..... ı. 

ba 1 d M kt lu 1 'ki r lrmJI, --et ~ ,,,,. ~ oQk 
ra ı a ı. a u ya nız ı ay~ i dirml . bi dam il-"yord"· • 1~o • 
d be . ..ı..ı ğ •• ıu n ' r a y ıY ~ Yeı 1 an rı tan.11Jı ını • soy yor' adam Sandala bindiler. Sandal •· .• i Q l 

beraber Amerıkaya gıtmeğe karar l rk .hti "~ cUrıılefll" 'ıh . . . ı en ı yar UOntt•D şu ' l e-ı, ıı 
verdıklerını, fakat paraları olma- i •tr . lo q U 

dığı için Drayton'ın karııından şı un~ t f d' p u.111er )~ ~t .... lld 
para istemek için buraya gelirken -hah ve .... cd en t~· 0geıeblltrl', ~"~oıa 

. sa. er .. en en e .. rar 6,, ı · 
ken.disıni beraber aldığını, Dray. 0 . . gil d ~ dan ıi · 

nun ıçın neş ob"lna ' 
ton karısiyle konuturken yemek seniz çok iyi olur. ., ~,t! ~ e · 
odasından ayrılmad ğını, biridenbi· Göl da1flll o• p

01
• 

re salondan gilrilltüler geldiğini, llnU krdenarm~-dalgm tıer ~~ ~ler 
dah 01.vi f dm ş yo um .. a.ua aaa ' ~ 

a sonra ı yanın erya ı 1 bı- be'-' ecSe9 ,.,.,, ~ r~ 
. • .ğ. . .. lü d ımm P en ~ ... enı :ı"'" tla.ltı 
ıııttı ını soy yor u. ...._. gölde tekrar kUre besi _...., 6' (' 

Rafael, müfettiıe: dal kıyıya yanqtr, bu sefd de 1' 
- Bu adamı fazla tutmağa lü- tor sandaldan karaya ptJ; <ff 

zum yok, bırakınız gitain, ldedi.. na: ~ 
Ve Gore çıktıktan sonra da me- - !ten'ln ya.nmdald ad&flll 

ıele hakkındaki tahsi fikrini bil- dtın mn T dedi - -11l1A 
dirdlı lDntmıı 14 ili""'-
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~&ngısınde 1 
dikten Ctçiren eoför kendine gcl-

'<>nra 80rdu. -N . 
t.. eredeyizn 1 
Qaııt.ab • 
- Alt akıcı cevap verdi: 
- li 1 nunıaradasınız ! 

"'' aııtane · ""!? nın mi, hapishanenin 

...... ,, 
d '-lan b. 
t hare d ıraz utan. Senin bir gii11 1 a •• 
1~ hrı ·ı:uıı babam bana bir a)'-

7rlıh d. 
'11· • ıye verirdi. 

[\ unda b · 
abaııaı enını kabahatim ne? 

"'1ba'1ıc! s~1·a az para veren büyük 
a ınıiş. 

4\hÇt ıt D ıuı cı 
b~'lld adın - Mi.safirler yemek 
ı,._ 'i ili ~izhir §~y söylediler mi? 
~Cdıı :ıtetçı kız - Hayır, söy. 
t!J er lı' , 

l!tıııı · a.tat yemeğin sonunda 
g l'tluın. kaldırarak dua ettiklerini 

bjl:i 
ta ~-11 

ide! " tercüman olacak hrr· 

F='ır-ensoz 
. ~y~1 ~ ı k r as o 
~'-ile ~.~ - Pek llA, seni ha • 
~d.ir? 0 Delerine düşüren eebeb 

~fl\ıa 
~Yar, .- Rekabet. 
~Pu;ı - Ne rekabeti? 

~l'ııı a - HUkümctin yaptığı U 
Ynini Yapmağa kalkı§mıg-

----
>-oı~ 11ak 

0Yeı aİ l\/ınıede istcdi"i tüfeği 
' ınışlar b 

11 ~uo · 
"~ııdtada r ~ f D k ır 8 S 1 
'ı:ı}0ıa daı~ır adam pürtelaş bir 

._.: 
1 \•e haykırmağa baş. 

'"' ~C~· l> ın, iındad ! Soygunculuk 
Olisıer 

' l\ı Sordular· 
.\~ rede? J3ı • 

"'· altı t'll •te Yerini göster' 
· ncleki . . · 

gazeteyı ışarct -

~ ~ ~e biJ • 
"4., b eyan 
ı Uracıa nerede olduğunu, 
~ ,.... okudu;;.._ b. . t .. ore b .,....... ır ıs a -

t;1 • • u rn 1 ·~•ad eın ckcttc her bir 
'"luQ. a bir 80~'JUnculuk olu. 

AŞiiı:. FUTBOL MERAKLISI 
- Sevgilim, senin için her feda· 

kôrlığı yapmağa hazırım. 

- Pazar günü Fener - Beşiktaş 

maçına gitme de seninle Adaya 
bir gezinti yapalım . 

- Canım sen de lıep olmıyacak 
şıyler istersin. 

il A B E R - Ak~m Postası 11 

Orman insanlar1 arasında: 14 

YAZAN: L. Busch 35 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Meslektaş 
tesanüdü 

Hotantolar ölülerini kulübelerinin kapılamıdan 
değil, deldikleri dıvardan çıkarıy0tlar 

Yolcu, yol kesici hırsıza hitaben: 
- Pek ala, dedi, her ıeyimi al

dın da cc-bimde niçin yirmi frank bı
rakıyorsun? 

- Kö§ebaşında seni bekliyen bL 1 
ı1 daha var, onu kızdırmamak için. 
Zira sana saldırıp da eli tamamen ı 
bof çıkarsa ifrit kesilir. l 

Yumurta 
Hokkabaz numaralarını bir tUr

liı doğru yapamıyor, her teşebbU • 
!Ünde rezil oluyordu. 

Bir aralık seyircilere dönerek: 
- Bir yumurtanız \'ar mı, diye 

ııordu. Bir numara göstereceğim. 1 
Sıkıntıdan bunalan seyirciler ba· 

ğırdı: 

- Eğer bir yumurtamız olsaydı, 
şimdiye kadar çoktan suralına ye
m~ olurdun. 

Afrikalıların Ytrlilerinin de tıpkı "A t•uslıtryalılara benzeyen ateş dyinlerinden b ir sahnı 

o:zlerini karnının üstüne yapı. yette doğmaktadır. Ho:antolar bu. kanldıktan sonra kulübenin önün • 
şacak bir v:ı.ziyette büküyorlar. Kol na dikkat ctmi~ler ve çocuğun ana- de toplanmış olan erkekler ve ka
lannın dir:;eklerini de dizlerinin ü· sının kamınc!a, dünyaya bu vaziyet dmlar iki kol olup ölü~·ü takibe ba' 
zerine gelecek bir şekilde göğsüne te geli~ini, bsanlaıın öbür dünya- \arlar. 

Bu kolun birini erkekler, birini 
kadınlar teşkil eder ve ~nazenin ar 
kasından: 

ç~prast bir vaziyette koyuyorlar ve dan mutlaka bir lıayv:m olarak gel
böylece iplerle sıkı sıkı bağlıyorlar. dikleri hakkındaki itikatlarını teyit 
Böyle bir hayvan gibi dört ayak ede?: mahiyette görmüşlerdir. Ho
bi.r valiyete konulmuş olan ölüyü tantoların doğuş \'aziyetini böylece 
sonra da hayatında giydi~i (Ko- izah ve idrak etmeleri çok tabii de- - Bo-Bo! .. Bo.Bo! .• 
ros) 0.enilen mantosuna sarıyorlar ! ğil midir? .. 
Hotantoların ölülerine yaptıkları Hotantolar ölülerini böylece ana· 

bu muameleye hayret etmemek ka- sının kamından gelirken olduğu gi· 
bil değildir. bi tekrar yerin kamına girerken de 

Diye bağırışıp ağla~rak yürür • 
ler. Bu, Honanto dilinde (baba! ba. 
bacığım!). manasınadır. 

Hazreti J\'llhtm karısı - Eler o iki fareyi de gemiye alırsan ben 
Bir defa hristiyanlarda ölülerin ayni vaziyete koyduktan sonra onu IIonantolardaki ~det ölüyü öl _ 

kollarını ayni şekilde çapraz bir va- mezarlığa götürüyorlar. mesinin akabinde defnetmektir. On 
karada kalırım. - /ngiliz karikatürü -

- Nişanlım ne zaman beni öp meğe kalksa başmhza Tup aytıi 1ıal 
gelir. 

ziyettr göğüsleri üzerine koymak ~- Fakat burada da garip bir Met- lar ölüyü hiç bekletmezler. Ruhu • 
detinin IIotantolarda olu~u şaya· !eri daha var: Hotantolar ölülerini nun kızıp kabileye fenalık edece _ 
m ~1ayrcttir. Soma da ölülerini, ha· asla kulübelerinin kapılanndan çı- ğinden korkarlar. Onun için hazır _ 
yalındalü mantosuna sarmakla bir karmıyorlar. Kulübenin duvanm lık süratle yapılarak ölü hemen me 
nevi kefene sarmış oluyorlar. delip oradan çıkarıyorlar! zarlığa götürülür!. 

Fakat en garibi olü~ ii böyle dört Bunnu sebebini merak ettim, ölü. y . H 
.. .. . k anı, otantolar hazan öıu·· ·b· 

ayak bir halde bağlam.alandır. yu klubemn kapısı durur en o - " .. .. ' gı ı 
1 • • "' ' h t radan rıkarma\.·ıp da duvarı delip gorunup. de.h_aki.kj:\tte ölmemiş olan 

1Ia bukı bu garıp aGete ayret e - ~ J • lan dahı din dıri gömmekt d. 1 memelidir. Zira Jiotantc•larm itika· oradan çıkarmakta ne mana olabı- .. .. .. e ır er. 

d 
. . 1 t• d. esasen oluyu hemen gömmek adeti 

mca ınsanların hepsı hayvan ar. ır ı onlarda böyle \'akalar olusundan do 
dan gelmedir. Geldik!c:i yere tekrar B~r Honantonun bu Ade~~~in hik. larr teessüs et:T\itc;ir. Her- yerde ol 
döncükleri zaman onu bir hay\'an metı hakkında bana verdıgı cevap . . ~ • • duğu gıbı Hoııantolar arasmda da 
vaziyetine koymak gayet tabiidir! şu oldu: b azr ölülerin dirildiği görülmüc ol • 

Ölünün bu ~f'k:l<le öbür dünyaya Hiçbir insan sağken çıktığı yer- d " , . • uğu için ölünün hortlamamasını 
kolaycl gidlbilmesini kolayla~tıra· den ölüyken çıkamaz! dedi. Zira ö- . temın maksadile acele göll'lı(nekte -
cakalrına jnanıyorlar. lünün ruhu kapısının önünde bek. dirler. 

Jlotanlolardaki bu itikat da pek ler .. Eğer cesedin gittiğini görürse 
bo~ura ve uydu:·ulmu~ bir şey de- çok kederlenir!.. Onun için kendi 
ğildir. Ec;~m. tabiattrki bir müşa- ruhuna göstermeden ölüyü kulübc-
hccleye istinat etmck~cdir. den çıkarmak lazımdır! 

Filha1dka iman, <ıııaı:mın rahmin Olü böyle ruhuna gösterilmeden 
den dünyaya ~elirken dt: ayni \'azi- kulübenin dm·anndan dışanya çı -

1 Kızıl Gölge HABER' iN RESiMLi ZABITA ROMANI: 1821 

Nitekim mezarlıkta hiçbir mera. 
sim yapılmadan ölüyü hemen kazıl
mış bir çukura gömüyor ve toprak· 
la örttükten sonra mezarın üstünü 
büyük bir tümsek meydana getire. 
cek mikdarda taşlarla doldurup ör
tüyorlar! .. 

Böylece ölünün hortlamasına, ya· 
ni nadiren görülmüş olduğu gibi 
tekrar kendine gelip dı~rı çıkabil. 
mesine mani oluyorlar. Bunu da 
böylece emniyet altına aldıktan son 
ra cemaat hemen köye dönüyorlar. 

r/i 
Köyde tekrar yüksek ölünün ismi 

ni çağırmaya başlıyorlar. Bu suretle 
ölünün ruhunu da\'ct ediyorlar. Jşte 
asıl mesele o vakıt başlıyor! .. 

Zira Honantolar için ruhlar me -
selesi dünyanın en mühim mesele • 
sidir. 

Honantoların kabilelerinde bir ö. 
lüden ruhu ayrıldıktan sonra hem 
ölünün ruhunu, hem köyü, hem de 
ayrı ayn bütün Honantolan pu -
kuzlamak iazımdır!.. Bunun için 
gayet garip merasim yapılır. 

Ewela mezardan dönen cemaat, 
kadın Ye erkek birer sıra olmak ü
zere ölünün kulübesini sarıp yere o. 

turur ve ağlaşma&ra. ah \'e vah et -

mire PJ~larlar. Bu ağla~ma şaat -

!arca bitmez tükenmez. :aütiin gün 

ta r,?~cramına kadar sürdiiğü olur. 

Bu figanların biti~ini kabilenin en 

ihtiyar iki erkeğinin bütün cemaati 

pokuzlamac;ı takit' eder. 

Pokuz şöyle olur: 
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Biz 
- 6- Nakleden: F. 1(. Osman, elçilere ha9k1rtl1: 

k l l l C l m lza g U•• ve J» ,· ~ ,· ~ ' Hellis başile hayır işareti yaptı. - ParSl)na so1 acağını Kolonele Size şimdi her şeyi söyley~ 
'U. 1/ ~ o .\Iong_ardın haline ~~ıyordu. Ma· ben öğrettim, crıu ben göndermiş • lis; yalnız şu iki tarihi bıtı 

Gazan ne olursa olsun, Bizans rurk aşiret beylerini ve kuman . Tervici mer::.m için hcm§irclcıiııi iyetindekilerle onun böyle şimdiki tim. yaklaştırın: Tulon Mdises~ ~ 
nnparatonı Paleologos tarafından danlannı da sinirlendirmişti. '\lo.;;ol lliı nlanna pcçkeş maka • gibi senli benli olduğunu hiç gör· - Hiçbir şeyden çekinmiyorsu • sonun hayatında dansöz Kat t 
M ll 1 k 1 tı Art k B d 1 ı m · t' D d ki k d 1 nm belı'rı'c::ı· ... Bu kadınlar çok arya yo ye azanı mış r. ı u ııvct e Pa cologos, hem<>n :nınJa tczviç etme~ i Cıdct edinmi§ emı~ ı. u a · arına ·a ar ge en nuz. )/ 
onu yolundan çevirmek mümktln hemen Osmanla alay etmiş oluyor. olan bu imparator, gö.,tcreceği hl bir suali sormaktan kendini alama· Hareketimi doğru bulmadınız likelidirler. Kayınbiraderiniz 
değildir ve illil. onu toprak haklar du. Osman elçileri kovdu ve hny _ maye.}e karşı vaktiyle Helagfı ve dı: mı yoksa? Gaye uğrunda her vasıta dm için çok para harcıyordıl·el 
ve paklar. kırdı: Abaka hanlara \'aadcttiği hemşire_ - Burada kimin evindeı;iniz? mubahtır. Biz memleketimize hiz · Dün geceki hadiseye g 

HUnkAr Osman gUlümsem~ ve - O mel'un hUkUmdannıza söy· si Mal") ayı Gazan hana teklif eyle- - Kendi e\imdeyim. Matmazel met ediyoruz, fakat Parson öyle de· Parsonun elindeki bütün evralC1 
bqıyla tMdik etmi§ti. Jeyinlz ki Ttırk hakanı Osman, bu di. Gazan han bunun Uzerine Bi _ Verpen isimli bir katibe namına <i-jJ... na teslim etmesini istedil'fl· d 

- Mihal, sen Bursa tekfuru nez hareketinin cezasını çok yakın bir zans arazisine sarkmtılık etmeme· kiraladım. Vazifesi bana maske ol· Mongard sustu. Hellis onun de- biraz müstehzi bir eda ile kell 
dinde umum tekfurlarm toplanıp uımanda verecektir. lerini Anadolu beylerine emretti. mak .. Bunları iyice belleyin IIellis, \'am etmesini bekledi. iyice bilme • ~e hi>bir evrak bulunmadığını 
bir milşaverede bulunduklarına da. Biz krzlarnnı:za, kadmlarrmızn, Osman hanın ilfını istikliilinden. ileride ne olacağımız bilinmez. Bu· di~i bir bahis üzerinde konuşmıya- )emesine rağmen ısrar ettil'fl· 
Jr bir aeyler duydun mu? kardeşlerimize dayanarak saltanat beri görUien faaliyeti harikulade_ radaki is.-ı1im !\1. Fransu\'adır; şu cağından emin oldu~u l\tongardın yorsunuz tabii. . 

- Evet rsevketlfun. Bu gi.lne ka· edenlerden değiliz. Biz kılıcmııza sine lznikten avddindC'n sonra ke- ~ördüğünüz koltuktan ayrılamıran ithamnamesine ,·erecek ~evap bula· -: IIakhsı~ız. Hatta .k~~: 
dar gaflet içindeymi§lz. ve kuvvetimize ve her şeyin üs - sel arız oldu, .>akin \'e za,·allı bir hasta .. Aparlı- mıror ,.e buna mütecs.ıf oluyordu. lngıltereye hıç gelmemesını 

"Vlsl ve dehşetli olan akm t&h.. tünde Allaha istinat ederek mu - Bu gevşekliğin sebebini Osmanlı manda hem katibe, hem ha"-tabakı· Parson onun samimi bir do·tu, üs· siye ettiniz sanının. 
ribatmırzm önUnU almak için Bur- vaffak oluruz. tarihleri bildlrmlyorlarsa da buna :;ı olan matmazel Verpenle beraber telik kız karde~inin kocası idi. lngi. - Omuz silkti \'C elinde e\ 
sa tekfurunun :riyaseti altında bir Şimdiye kadar muzaffer olmadL evvela Gazan hanın saliflizzikr e· oturuyorum. Kontrat da onun na· r h l k d · · d t ı d ı d' F k t befl 
heyeti ittifaklye teoklli ve 08 - ğnn zaman ve tarlh hntırlamryo • mir ve tenblhi, sonra halefi Olcay. ız a);a m;. 0 ·a ark ıyı ~·apd e ? : ma ığmı söy e ı. k~ ;ğ gııli 
manlı mUlkUne tecavüz olunması nım. Bizanslılar üzerinde kıhrlan· to it M h mma.: . , mus o an . ra~sız. ·ayın ıra erını gitmez enakını sa. a ı .ı ·b 

" su an e met Hüdabendc ha • - ıhtıyatlı ada~sınız. fakat bu çok se\'erdı. Şımdı onun ha)'Cltında re k~rak onların kendı a~t) t 
tasmim edildiği havadW (l),, mem mızı biliyeceğimh gUn kaıibdir. O nm müstakil emaretler hakkında binada merakı tahrik edecek ne var bir leke görmesi kendisini pek üz • bir delil teşkil edecek mahı~~ 
leket hudutian içinde de aayi oldu. mel'una böylece tebliğ edin! ittihaz edeceği siyasetin inkişafına ki burayı kiralamağa lüzum gördü· müştü. !anlarını imha edeçeğini bllıl 
Hallı: yer yer harb için şevketJfun. Bitinya nımlıı.rı da bir taraftan intizar olduğu anlaşılıyor.,, 
dan izin bekliyorlar. han! hanl ~azırlık görUyorlar. On· Hammerde cild 1 sayfa 124 de nüz? Harekatınız beni hayrete dü- Sordu: dum. Bu sebeple dairesindtll . 

- Şimdilik harb mahiyet.inde gö· larca Osman hanın günden gUne §Öyle yazıyor: şürüyor azizim Mongard. - Kızkardeşime malumat \·erme- madım. Birden çok hiddetle 
rUlmemek Uzer h'acat& devam olun tezayUd eden satvet ve saltanatı "Anadoluda.kl Bizans hilkumeti - Asıl ~şılacak şey kayınbira • li miyim? ründüm, kapıya ko~twn \'e 
ma.sma taraftanm. Aksi halde Ga- en bilytlk tehlike teşkil ediyordu. hududunun her tarafını Türklerin derinizin harekatıdır Hellis! - Hayır. Sizinle arkadaşça ko. ;ıkmadan kapıyı hızla vurdl.1~ 
zannı kin ve gayzını davet e
dip i'.jlerlmizl bozabiliriz. 

Bu satvet! parçalamak, önlemek tazyik etmekte olduklarını gören - Parson sizi ele mi \'erdi? nuştuk. Esasen kızkarde§inizin, ko- ra ı;essizce küçük salona geÇ 
llmndı ve llll bu beylere rahat ve imparator Andrinikos Paleologos -Hayır. casına ihanetinden ha~rdar olması karanlıkta bir koltuğun a~ 
hayat hakkı yoktu. Mogol hanlarının en kuvvetlisi o. - Doğru mu söylüyorsunuz?? vaziyeti değiştirmez ki... Parson aklanarak onu gözetledim. 

Tar1hln en sıkışık devirleri. 703 - lan Gazan Hanın muavenetini talep - Anlamadım. gözlerimin önünde öldürüldi.i, şim· Parson vazıhanesinin ön~ 
704 yıllarmqa Osman Han boğucu etmiş ve evvelce mumaileyh hanın Mongord bu bir tek kelime ile di asıl bu hadisenin bize zararı ol · turmuc: bltkin bir halde idi. 
bir hava içinde saltanatını koru _ eslifından HUiagu Abka hanlara ihtarda bulunmuştu. Hellis, onun mamasını temine çalışmalıyız. Kız n kesil~i~ti. Gözleri aeli gibi 

Halbuki Tazali İznik önünde ne. mak vaıifeslnl omuzlamış bir haL mevud olan Uvey hemr.iresi Mariyi maiyetinde bulundubrunu hatırlaya- kardeşinizin işlediği bu cinayet ba. yor, yüzü~ a~abi ihtil~çlarla 1~ ticeji almnk Uzcrcdir. Bunu dahi deydi. bu defa da kendisine vereceğini va rak sözünü tadil etti: şımıza iş açabilir. yordu. istikbalini pek karall 

Zaten ahiren bir elçi yoluyla at. 
dığrmrz şifahi talimatta: "Bizans 
araz.lsine sarkmtılık etmemem.iz,, 
bildirildi. 

durdurmağa mecbur oldum. Bizana dU§mandr, tekfurlar dUş· adetm'~ti. -. Yani al.dığm.ız. m. alumatın sıh· ı _ Kard-imin bu işi ya.pmış ol • be ~ 19 -)/ rüyor olmalıydı. Fakat Jl 
- Gazandan korkuuor musun mandt, nihayet Mogolalr dahi dil5- Andıinlkosun teklifındcn meın • hatınden emın mısınız? masına benim aklım ermıyor. 

J pabilirdim? . 
hUnkArmı? mandr, Ve bunlarm arasında Os - nun olan Gazan mevcut on Türk - Parsona sekiz aydır iş vermi • - Ersin, ermesin hadise bu ... lki· Böyle epey zaman geçmişti· 

- Asla M:ihnl! man ordulariyle bir avuç toprak iL hUkümetinc memalikl impnratorı'ye yordum. Maamafih bir mikdar pa· niz de süratle ortadan kaybolun. Ü 
den mac:asınm bir gözün Ve birdenbire l•o a hünkfırm al· zerinde ilk azmln1 muhafaza etmiş tecaYU.zde bulunmamalarını. tmsi _ ra alıyordu. Kendisi mezun sayılı· Onu alıp götürün. 

aındaki damar yer yt§il oldu ve 
dudakları morardı . .Azimkiır karar· 
J.ıırında htinkr r hep böyle olurdu. 

- Krrkmak Ertuğrul oğlun:ı ve 
lah:ı doğru tabirle Oğuz evlatları
na yakışır mı .Mihal? 

.-. O hıı.lcic! 

- O ~ 'c barb mi edelim? 
- İcab ederse. 
- Elbette silaha sanlınz. Fakat 

otmai buna !Uzum var mı ya M.L 
hal? 

b. -..2 • iki elini içeri soktu. Ne ) . _.ıı 
ve ır an ten.'lıdUde düşerek bir ye ettiği gibi Hildabende dahi bu yordu. . - Bunu nasıl yapar kardeşım ... k d' k d' k eliJY 
•Abl igbl ya•anıA•• zilletin 1 N• t it d b'r rnezunı'·et ,.., 1 k O •w• . .. en ı en ıme sorar en uı ~ ua. e ra:ı o - tavsiyeye daha ziyade bir kuvvet - ı ezare a ın a ı ~ ı. .;e çılgın ı . nun ateş cttıgını gor .. _ . 
mam,. Ut dl k ri · h l'b ... .. .. w·ı "') tabanca gorunce anladım . ..,,, rn ema yen as e nı a • vermek için yeğeni kumandasile ga ı ar düğünüzu söyluyordunuz degı mı. K di · 
zırlamrı, mUtemadlyen ordusunun mslı hemen Konya Uzcrine hareket - E\'et. Bu mezuniyeti na~ıl ~e· •t -. ji;.vet~ ~iim.1iWİı p.,sonun c~_sını d?ldurmuştu. en 
ve halkının yiyecek ihtiyıı,çlarmı etmekte 'Olan kırk bin neferden mu çiriyordu bi!h r r.ıınınu~? dairesine "1'-'""'ıştım... Ondan kat'i dilrecektı. :..... 
t m1n ....... b :la d ~ .'lH' ~ 1 \' G "'h . • ~ k lktll' 
e e~, an ar r aldurmu§. rekkeb bir kuvvetle muavenette - Nereden bileyim? izahat almak niyetindeydim. Dün ayrıı tıyarı aya"'a .a ~t 

ve her ihtimale karşı uzun sUre - bulunacağını bildirdi.,. - En iyi ajammın yanında görme akşam saat on sıralarında e\ine ki de müdahal~ edecektım. !ıoı· 
cek blr harbe hazırlanmıştı. Hammer bu tarih hft.dlsesindcn ği hiç istemediğim bazı adamlarla döndü. Beni yüksekten atıp tuta - bu sırada h~dı~ ':-uk~a. g

0
,1e 

Osman için bu tehlike tekfurlar· dolayı en çok sinirle.nen bir mü - evinde görüşmekle ... Bu evin etra • rak oyalamak istedi. Tabii aldan • - Ade1ayıd ıçe~ .gırdı 
1
• '.Jtt 

dan gelemetdl. Nasıl olsa tekfur_ ı E\•et çılgın gıbı O ,.3f' vcrrlhlir. Andıinikos Paleologosun f mda hepimizin tanıdı~ımız bir Rus madım. Aramızda geçen münakaşa· - .' . . . . .... . . 
ların evelallah haklarından gele.. hemşiresini bir Mo.,ol hUkllmdan. dola,.ıyor. Siz de tanırsmız Hellis, yı uzun uzadıya anlatmağa ne lü · ratlc. g~ldı kı ıç_e~ı ~ı~ığine~ 
bilirdiler, ama, Gazan Mahmut han ı ı ı hareketını gorm w na takdim c~ olmasını btiyUk sol kaşında bir yam izi \'ardır. zum \'ar? kısaca kendisine yol \'er· c e ının .b

3 
tJ 

- Hal lrsın şevketlQm. Bu l§i ileB~o~a:;~~~~~lb=a~çe:!:~ bir zillet tclfıkkl ederek bu tarih ı - Anladım, Kolonel... Londra • diğimizi haber ,·erdim. hemen bir anda oldu. Galı 
ld)-asetle ve el altından halletmek n1 taraf d bi bahsini lmı :ı.rntorun nleyhlne ve dan tanını onu - Maksadınız neydi? pıdan 11:irdi. i 
muvafık ı>lacaklır ama çok bek ın an taraf bir tetkikle · . . . · 1\1 d k da ~ 

' • - kal . 1 o . Osmanm lehine yaZIIl13tır. Ve bu - E\'et, Kolonel. Onun ıçerı jl;tr· J - Sadec:! yol vermek... O,ten on'!ar ar asın , " '3 
lememek için, tenııib buyurursan eme aman smanlr larlhınin itibarla dn pek b·t f d w,lcli d d" A l w I . •-0lundaki kapıyı işaretle de' 
Afroditlye işlerini tacil iradesini birinci cildinin 601 inci sııyf asmda Maalıa 

0 
h 

1 
arab ~~ı r. diğini bu pencere en gör um. - Parson 'un ,·ak tiyle yapt;gı 1~zmct.. tı' ·. 

aöyle okuyoruz. za. s~an anın u n:ıuna~e. sanrorle yukarı çıktı. Parsonun ya- leri unutamazdım. Her ~eyın bır 
tebliğ ~;eu~~p, isabet olur. "Gazan Mahmut han Mısır hU - bct!e girı3tiği hatt~ haı:_eket~ oku -rnında ne işi Yardı? sonu var; bit de, bizzat kendisi ta- - Yemek oda!\ına açılır. 

killneti ile uğrn§mayı iş edinmiş · dugumuz zaman glireeeglz kı Ham· - Bununla hemen bir hüküm rafından bozulan bir ittif akm son - Söyliycccğim. Biraz: esil 
Bizans hUkUmdan Andrinlkoe • mcr Osmanm burada gösterdiği şe · · .. .. d d'k K d' · h .· diğim ~ibi koca<=ınm p3rde 

Paleologos, bir elçi gôndererek uc Anadolu beylerinin surl inkiyatlan· veremezsınız. gunun ey ı ·. en ısıne er ::c) ı 
emareti beyi Osman handan da n- na razı olmuş, onları kendi halle. caat ve kudreti zikretmek ~bi bir - Şüphe etmeme de müsaade e_ anlattım \'e ~üphelerimin çok e~ki· ~pkasını giymi:ti. Neden 
banıAzama g6nderilecek olan m rine bırakmıştı. I.Akln hUkfımetin harekette bulunmak suretlle le - dersiniz ya ... Bu Rusun rolünü bi· den, daha Tulon hadisesinden itiba zum görmüş bilmem. EV'·ell 
kardeel Maryanın iAm me.raslmln- son zamanlarda bu siya.setini teb _ hinde bulunm.UBtur. Yani meth~- liyorsunuz ya: MalQmat mukabi · ren başladığını söyledim. ye bir delikanlı girdi sandıfl\-
de bulunmasını rica e~ .... ı .. tı Bu dil etti. Sebebi de Bl.zans !mpara - na etmiş değıl, pek nz yerde ihti..' !inde para verir. - Tulon h:ıdisesi mi? Ha anla • sırtından ~örürordum. " 

~ · yar ettiği ib. b · k d d Til k 1 ~a " rica, Osınanı da, Mihalı da, bUtUn toru Andrlnikos Paleologosun Ana- . g 
1 

1 u \a .a a a r • - Parson onu kovmuştur. dım, Parsonun muvaffak olamadığı Monıı;ard suo:arak aya!' 
doluda elinde kalan yerleri bu bey ler lehıno o.an hndısclerl aynen _ Ko\'madı, ona "§imdilik elim- mesele... Hafızasını yoklar gibi idi: 

(1) ~arflı1 09man1 encttmeDI, lerln tecavllzlerlnden kurtarmak yazmaktan çektnmcmlştlr. de bir ~y yok.,. dedi. - Ben onun muvaffak olduğunu ~ 
Osmanh tarihi cllcl 1 uyfa 600. için nhana ilticası idi. (Devamı var) - Nereden biliyorsunuz bunu? sanıyorum. !'\eyse, bunu geçelim. (Deu.ııtl 
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simsiyah pannaklarım yalamaktan tanahmetteki eski konağını yıkıp talr. jilet. en ağırdan da kama, han· onun damanna kan geçecek. Eroirunan serseri, nezlel~ 
alan siyah sakallr, uzun saçlı ser • 1 kübik kök yaptırmnğa kalktı. Ken 'çer, bıçak \'ar gibi geliyor • - Hay Allah senden razl olsun. - He)', doktor a~abey, _. 
seri gül.erek, ~assı~ı işare~ ~tti: 1 disi bugünlerde Sinoba nakledildi. j Du sırada arka sıralarda oturan Aferin be, doktor ağabey Lokman tan hanım soruyor? .. içini 

- Yıne senın işıne en ıyı bu ge. Vek~let emrine vcrilmis olacaktır. bir adam hiddetle: Hekimden üstünmüşsün ... Bir ta • kazanmak isteyen yok J11U• 
lir baran abla!.. Doğrus.u bu asil -

1
' Eh dü~mez kalkmaz bir \llah .. Bizi - Ulan itler ..• Zır;alayıp durma- nesin vallahi .. Mademki bu işin ra- Küçük kahvenin endi~ 

zadenın kanına ben kefıl olurum. daha ne devirlere hükm~tmiş adam- yınız. Bir kadın var. Gelmis kanı· conunu biliyorsun neden kendin kan sasmdan bir kahkaha sesı ) 

Onun kanı lstanbulda değil, bütün lann ne kılıklara girdmini gördük. nızı almak istiyor. Demek bir ya· vermiyorsun?. _ Hey bayan ... tşin ıni · 
dünya içi~de ~ulu~ayacak. b~r 1 Vallahi bayan hem ,ire. Ondaki kan ralı var ... Çabuk kan lbım olmu§. Zeliha, bulanık gören gözlerini bu nin yoksa afyonun erken ıni 
kıymettedır. Herıf bır sıra yedı gö- lngiltere hancdanmda, Habes im • içinizde kan satmağa gönlü olan izahatı \'eren adama ç~virdi: ?n~n dı, kafana vurdu. Yoksa 
bekten asildir ... Hele biraz daha i5i paratorunda, Çin, Maçun pndişa •

1 
var mı yok mu? kendisine yardım edebıleceğını hıs. de zincirleri koparıp sotul'l 

kanştınrsan bü)•ük babalarının 1 hında, fi.ri ırkta bulunmaz .. Bu kan j Yine aynı serseri rutubetten tah- sediyordu. da mı aldın. Çocuk musun 
büyük babasının, c.eddinin ceddinin b günde en aşağı on milyon bit bes riş olmuş. nezleli burnunu çeke çe· Bu adam saçı sakalı uzamış olan rada bulunan insanlar ıçind' 
c.eddinin ta Mısır Firavnlara kadar' )eniyor. ke: perişan kılıklı bir adamdı. Fakat . b ıunur ffl' 

1 d "t k" kazanmak ısteyen u dayandığını görürsün ... Nesli tüken Kah\'edek.iler kahkahalarla gülü- 1 - tyi para \'erirse ben razr olu · her hal ve tavrın a onu o e ı ser • k _A,, Js 
ı . . h . t . • ~er onlar para ·azan~ ,_ _.J 

miş Arabistan kühcyl!\nıdır o ... A. yorlardı. Genç kadının ba~ı dönü · rum, dedi. Razı olurum ama bıçak serılerden ayıran bır ususıye 'Var . ~ b' kazaf11P""" 
ı k ı ki y, ld d 1 d dıler ... Eger ız para • .t sil kanından bir kendi kalmıştır. yor, u a ·arı u~u uyor u. meselesi zihnimi kurcalıyor. Bir ke· r. t>aıt•r 
ı y· ·ık l k b ak! Arkada bir masada, temiz bir par teseydik. lki kötü birer bir de Imralı adasındaki yazlık kö~ ıne ı · ,onu"an ·ısa ac · ı nez re Ahırkapıda kasığıma bir sustalı olurduk. içimizde öyleleri ." 

künde ağabeyi bir de Bayrampaşa leli serseri oldu. Burnunu çcl>e çe • 
1 
yedim, ne zaman hatırlarsam bur· desü giyen sarısın bir delikanlı ile bugün isteseler en parlak ı 

çöplüğünde bir clişi köpekten doğ • ke: 1 numun direği sızlıyor. Kanımı na- beraber oturuyordu. Kendisine yar· da 
· J 1 · S b b k dımın ondan gelebileceğini düşünen çerler... Nah, bak şura ? 1' . . . muş mahdumu ... Merhum paşa pe· Bayan aba! .. dıyordu. ~en u sıl alacaklar .. E\'vel!i u a suatanın miskin uyuklayan yok .ınıı ııt 

- May!abı k:~ınız baka.hm dedı. deri sizlere ömür idam sehpasında serserilere bakma, onlar insanla dalaveresini ög'".trenelim ... Elier bırak Zeliha: ·un 
B -ı - lrnA..ı k T r. :.- ded' N' · · kan nızı tese filozofların söhretinı ur:ya cg ~ege ge ı.-uı ··· an. can verdi ... Bir de ku urcuğu yok - konu;.ma.;ını bilmezler, crYe!fı sen daldmp kanımı damarımdan boşal - E\'et, ı. ıçm sız · ı ~ rtr' 
golugumuzu go tenncğe de gelme • muş ya! .. Hırsızlık yüzünden dokuz bir kere bana ".Ö) le, kan satm::ık, ne tacaklarsa benden paso!.. satmak istemiyor unuz? .. istediği • Yanında oturan adamı11 

51 
dık ... Size soru):orum, wiçinizdc ka· kişiyi öbür d?nyaya ?'ollan:ıış. o.nu.n demek, bunu anlamıyorum. Anla ·ı Söze kan~n. adam: . niz parayı verece~im ... Yalnız ço - na vurdu. O iki kolunu ırı' 
zaya u~rayan bır çocuga kan \ere· babasına gelınce, bır eşkıya ımış sam \'allahi belki de razı o1urum.. _ Sersernlığın lilzumu yok dedı . .:uğun kurtulması lhım. İstediğiniz pamış hareketsiz duruyord~ 
cek birisi var mı?.:" Varsa kanma derler .. Gtıya bütün bir köyü yak- Ama insanın daman açılmadan ka· Kafa şişirdiniz artık, hiç kan br • parayı verece~im diyorum. lçinizde - Hey! .. Takma bu~n ~ 
ka~ para ister, çıksın ortaya pazar· tığı için köylüler onu yakalayınca m çıhmayacağma, •icric::i delınme • çakla alınır mı. Jğne ile alacaklar. para kazanmak İ5teyen yok mu? ruyorum. Ne dersin ... Btl 11'1' 
l•k eti.elim. kazığa oturtmuşlar ... Ha sahih kü· den daman açılmıyacağına göre. senin kolunla hastanın koluna bir Artık sesi hıçkırıklarla dolu gibi zanrnak isteseydik burada •") 
1'~ helvasının son lezzetini çük biraderini unuttum. O da, SuL bana bu işin içinde en hafiften sus· alet takacaklar, senin damanndan boiuk bo~ çıkıyord\L duk. ,(Devanıı 
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Son siyasi Yedek subayların 
yoklamaları 

fena 
hafta 

geçmedi 
BeyoC-Iu ı·erlJ Aakerlik Şubealndcn: 
ı - Şubemlzdo l<ayıUı yc".lek subay 

ve u~c.rl mcınur:lann yıllık yoklama. 
!arma l Haziran 039 da bqlanacak 

lttfer,._.: - <Bal tarafı S üncüde) lerine göndermek. -- ve 30 Ha.ziran 930 gUnU bltml.§ ola. 
?n ~ ol~nlar. da başka. lskandinav1ann Almanların tek·. ~aktır. Her yedek subay nUiua hUvl. 

1 &Ote~nın, bılAkis, kara ordusu lif ettiği ademi t v" . ak ~et cuz.dan ve bUtUn asked veslkala. 
arı Var ki ka . . , eca u~ mıs mı rlyle bızzat oubcyo gelecelc vo yokla_ 
lllilnıt ra 'e deruz ordusuna kati surette reddetmelen de Roma • masrnı §nhsen kendisi yaptıracaktır. 
ltrine aı unsurlarını hava kuvvet • Bcrlin mihverinin zayıflamasından 2 - Her ne sebepten olursa olsun 

it 1 \'erebilir. dır. Hatta Roman)•amn \'aziyeti de §Ubeyc geımıyecek olanlar; yazı uı 
il• a Yaya gelince; onun bilhas.~a pa bundan ileri geliror. Lehiştandar. yapacnklan murncaatııınnı (tao.hhUt. 

"
1 Yok. HattA. di ·orlar ki bu ün · ,. . · ıu mektup> so Hılzlran 039 gllnllne 

hava lllalıe . . ) _ _ . . g_ c: d~a za}ıf olan Roman?·a ~at ı bu kadar §Ubcyo uıaştırmııı olmalıdırlar. 
lrıtnı tsk' melerının buyük bır kı,. 1 şekıldc mukavemet vazıyetı almış- :Mektupla milrııcnat edecekler a§nğıdn. 
fabrik 1 Çeko~ovakyarun Skoda tır. Ve bir taraftan Almanya ile. ki hususa.tı ııubeye b11dircceklerdlr. 
di}'o alan, Yanı Almanya temin e~ şüphesiz çok tehlikeli bir ticaret an. A > M. M. VekAletlndekl alcll veya 

nnu,. la ma!l ·a a k b' kayıt numaraslyle §Ubcmlzdc kayıtll 
İtalyan ( • . .. ~ . ) . P r. en.. ır taraftan da oldu~J defter sıra numarnsı, smı! ve 

tene a. . a?rikalan bugun, geçen 1r.gıltcre ıle bır dığer mukavele im· rUlbcsi. 

>'lre ~.nı tanhtekinden daha az tay zalayarak bunu hükümsüz bir hale B) Şimdiki lkamotgAh vo momurt. 
13 ~lieannaktadır. dtişürmü~tiir. yet adresiyle bulunôuğu memurlyet 

T>~rıu ~~tl..n dünya biliyor. Yu~oslavyanın da tuttuğu vaziye veya mU.stahdem olduğu mUesseFeden 
,ı,_ tckızın de aldığı vazivet bun t be b St d' . . almakta olduğu maa§ veya ücret mik.. 
"Clll doıa . . . : . • e se P u. oya ır10vıç çeklldık- tan. 
bozına' Hdır. lnnıltere. ıle ıttıfakını ten sonra Alman istilası karşısında C) Remiz kUllaıulmamak va oku. 

~ lta~ıs: olan Portckız, Almanya hiçhir §ey söylememeyi tercih eden naklı yazılmak f!Ur-etiylo adı; baba. adı, 
~i ra. ıle sıkı bir dostluktan da ve Romara Prens Polü gönderen 30y adı. 

ı ll?nıtsır. Yu..,,osla ·a b ' I be '--- nl o, Hangi yabancı dilleri bildiği ve 
~1'1 6 \.') • ununa raua o a-. .-anyanın tuttu~ hattı hareke· . . _ . bunda.ki tekellüm ,.o tercüme kudret!. 

tin de be . ra karşı hıçbır katl taahhude gır- E) Topçu ve fen sımcıarı subaylarL 
l?!Unı ~ bı bu. Vakıa ispanya ko memiş görünüyor. - La Tributıe nm meslekleri dahlllndckl ihtisasları, 
dı, F'stlık aleyhdarı misakı imzala· dts .~~atiom'dan Fı Hekim, eczacı, dişçi ve veterl. 
\l b'·~at Ondan ilerisine gitmiyor ne-rlerln dlplomıt ve lhUsas vesikaları 
ler· Utun düsilncesi İtalyan asker· Galatasaray numaralan. 

ını \'aı:>lulara bindirip memleket. G ı Kimyagerlerin lhtlaas uubelerlyle 
mcogul tulunduklnn brnll§lo.r. '------ Becı·ktac:: J, Deniz subaylarının, smıno.rmm 

~ '6 hargl kıımında ihtisas sahibi bulun. 

Ankara atletleri ( Ba~tara/ı ı incide) 
gibi mühim bir zaman bir tarafr 
ihmal etmemeleri lbrmdır. Edirnede tdi For hattı aynen Fener kar~r 

da tı ·rne, (Husus!) - tsta.nbul- ıında takip ettiği taktiği tatbik et. 
l'ı?ıa ~ ~ir atletizm mUsabakala. melidir: Cemil daima hasrm mü_ 
le.rı:ı l§tirlk eden Ankaralı atlet· ıda!aa. arasmda fırsattı ve atılgan 
~ k.en Dernirspora mensup 6 spor fakat daima sinirııiz ... 
liııd aptanıan Nurinin reisliği al. Beıiktat ise,· her pozisyonda, ,n: ~rneye gitmişlerdir. mil§kül bile olsa, Galatasaray ka· 
l~ lllttsporlu ve Edirneli atlet. lesini ıütle tıılr ark yoklama.bd:r • 
ı:llı hçen hafta çok :zevkle seyre. lar. Gilzct oynayan bir müdafaayı 
l'i!ı ti lnllsabakalar yaptılar. Bi - geçertk gol atmak hem müJkül, 
~lideri hep Ankaralılar ka - hem de yorucudur. Fakat güzel 
ı.\.-.llar. Stadyomda epeyce ka.- oynayan müdafaayı geçmeğe te
~ lk Vardı. 

<luı<•ıırı. 

! - Yoklamaların yazı ile de yapt. 
lahlıect'~!ne göre; yoklıımıı mUddetJ. 
nln b:tıminde mazeret göstermek va 
hastalık raporu g1indern1ck cnlz de. 
ğlldlr. Yoklamasını vnktında yıı.ptır. 

nuyant:;.r 1076 sayılı kanunun 10 uncu 
maddesine trıbl tutulaenklardır. 

4 - Yoklama her gUn mesai saat. 
lorl .zarfında ve B§llğıdo.kl mraya göre 
yapılacaktır: 

ı Hulran 939: 8 Ha.ziran 939: Ge-
nerallor; piyade, ııUvarl, subayJan. 

9 llnzlran 939: 13 Hıızlran 039: Top. 
çu, lstlhkAm, hava, muhabere ııubny. 
ları, 

14 Haziran 039: 16 Haziran 939: 
Nakliye, le\·azım, j:ındarma, domlryol, 
harp 11anııyi subilylan. 

Bir kompartimanda üç kişi 
Çeviren : SUAT DERViŞ 

İki genç kadın yanyana ko~ söylüyorsunuz?. Şu bakır rengin. kışlarını görmediğiniz içil\ a8d1" 
partlmanda oturuyorlardı. Biri· deki saçlarınızın kızıltısr bende nüzü nasıl dinlediğini anlayamar 
birlerini burada tanrmıılar, he. var mı?. Sonra bebekleri siyah sınız .. 
men ah~p olmuılardı. Kartılann. halkalı o açık gözleriniz! Hele te· Tünele girdikten pek kısa bir 
da, ikisi için de yabancı olan bir niniz ve çehrenizin oval kesilişi!. zaman sonra bir gazete hı§:rtısı 
üçüncü yolcu vardı. Bu bir er Letta - Öyle mi buluyorsu- oldu. önce bir aıdam "iddetlc ye· 
kel.-ti.. Dudaklannın ucunda garip nuz? Bakınız hele, ben de size rinden kalkıp eğiliyor gibi bir ses 
bir gülümseme ile gazetesini oku. bayılıyorum. Mademki biribiri. sonra da bir öpücük se&İ duyul· 
yordu. mirden böyle hau:ettik. Biz dost du. V c kısa bir müddet geçince, 

Kadınlardan birinin ismi Netta, olmalryu:. • bir ikinci öpücük sesi i;itiLdi. 
diğerinin Letta i.di.. Netta - Vallahi siz benim ağ· Tren tünelden çıktığı uman 

Netta - Benim kocam da ayni zrmdan sözümü atdımz:., İkimiz - gazeteli erkek, hala gazetetini o
fikirdedir .• Rica ederim, biraz §O· de Beld'e gildiyoruz ya.. Orada kuyordu. Netta gözleri kapalı bir 
kola almaz Illiaınız?. Evet, kocam yalnızız!. Muhakkak dost oluruz. kenarda !duruyordu. 
der ki, karı koca eğer her uman Harikulade bir §ey olur!. 
aıhhatli kalmak isterlerse mu· Letta - Hakikaten enf c.s bir 
hakkak içlerinden biri fiene ıde bir fikir 1.. Fakat rica ederim. Bir §O

kaç hafta yalnız olarak seyahate kola al.nız.. Oh rica ederim .. 
çıkmalı! Kocam çok haklı değil Netta - O halde siz dt bir por
mi? Aman ricill ederim bir porta- takal alınız.. Sizi bulduğum için 

Seyahat insana uyku vermez 
mi? Lettaya gelince o baıını arka· 
ya doğru devirmiı lambaya bakı· 
yordu. Yolculuk inaanı öyle yorar 
ki! .. 

kal almaz mısınız?. çok bahtiyarım .. Çok iyi anlaıaca. tki genç kadın artık biribirleri-
Letta - T e ı e k k il r ede- ğız .. Hep dost olacağız 1. le konuşmadılar.. Hatta biribirle .. 

rim, evet, demin de ıöyledim ya.. rine bakmıyorlardı.. Trenin sar 
Letta - Şimdi ben söyleyecek. 

Benim kocam da bir izdivaçta, a- sıntılarx içinde ıuımu§ gidiyor .. 
tim. Böyle seyahatletide iki kadı-

rada bir muvakkat zaman için ay· tardı. 
nın beraber olması çok iyi; yo'ksa 

rılı~ olursa o izldivaç daima yeni Ve her ikisi de ayn, ayn fC:Syle 
kadın yalnız olursa etrafını erkek-

kalır der .. Rica ederim, bir şokola liüşünüyorlardı: 
Ier ahr .. Ben hiç erkek arkadaşı 

almaz mısınız? Bunlar çok güzel Netta - lnsan ilk rast gC:W;yi 
ıevmem.. Çünkü erkekler ne de .._ 

şokolalar!.. bir insana hemen emnivet göster olsa bir kadın arkadaşın yerini ~ 
Netta - Teşekkür ederim. Fa· memeli .• Çok yanlı'll hareket etroiı tutamazlar .. Hele bugünkü erkek.. ~ 

kat almıyayım.. Çünkü bugünler· .. olur. Esasen Letta ismi pek baya· 
k bı ler ... oylc kaba ... 

de alçalanm raz; fazla bUyüdii.. ğı ... Onun ne olduğu isminden 
Aman tren ıapkamz ne kadar Netta - Öyle can sıkıcı §ey- belli! Hem de nasıl konu~uyor ? .• 
gık 1 Sa~larınız akajo rengine de ]erdir ki .. Bir kere bir kadma he- Her §eye "aman ne enfes ı .. Aman 
pek yaraşıyor. Sağ pkağmıza men musallat olurlar. Kendilerini ne güzel ı.,, demek... O ne biçim 
doğru inen ıu ufak bukle ne bari· saklamasını bilmezler .• Ne derler, ifade ı .. Bir de erkekleri çeki~tiri-
kulade ı.. ne ig görilrJer, ne düşünürler, ça· yordu. Ağır başlılık taslıyordu. 

~~lcrıik neticeler •udur: ıebbils etmeden gol atmak imkan· 
-1.Qo " ları da Bt}iktaı için bu maçta 
~ nıetre: birinci, Şevki (An. mevcuttur. 

~ !kinci lsman (FAlirne) • Milli 'ktime li~in Uk ~ fli:fa karşt 
') 

111~: birfncl, NUri (An. bl'JfY& ıelen bu taliinilAnn oyy • 
l.soQ nun!:la, Galatasaray ferdl ve ta. 
(~ ınetre: birinci, Adnan krm kuvveti itibarile ağır basar 
ııe). ara) i ikinci Cevdet (Edir • gözükmekte ise de, bunlara isti· 

17 Haz.lran 93D: 20 Haziran OS9: 
Deniz mnıfı subayları. 

21 H,ıu:Iran 039: 24 Haziran 939: 
Hekim, 'H'leriner, eczacı, dlfçl, kim. 
yarer ııub,.ylan. 

25 Haziran 939: 30 Ha.ılran 039: 
Askeri heklmler, hesap ve muamel" 
memurları. imam, tnuzlliıı, tUfenkçl, 
makinist, marangoz \'e aalr aııkcr1 

Letta - Ben de siıin dtidakla- bucak anlatırlar. Hele yanlannda Fakat daha ilk tilnc!de hi~ ta· 
rmızın boyasına bayılıyorum ... bir kere evet l::ıediniz mi bunun nımadığt bir erkeğe kendi kendi· 
Ne güzel yapınışsmız .. Tıpkı bir doğru olduğuna hemen inanır- sini öptürdü .• Hem de iki defa Ust 
kalb gibi.. Rujunuzun rengi de lar. üste ... Sesli, sesli .. Sonra da hali· 
,ehl'enize pek yakıııyor .. Tam ki. Utta - Erkekler Cle ne bir in· ne bakınız hele!.. Bir parsa bile 
raz rengi. .Enfes bir ıey! Rujunuz ceJik, ne de bir zekA "varôır. 1ıiddetlenmemiş .• Bil~kis ne mem· 
ne lezzettedir?. Netta - Onlarda yalnız: bir nun görünUyor! Saçının buklesi 

(.t:~~k a.Uama: birinci, ömer nat ederek (neticeyi Galatasaray 
·~ıra; ikinci İsmail (Edirne). lehinde görüyoru~.) Cleyemeyiz . 

Netta - Muz lezzetinde .... mantık vardır. Fakat zeki yoktur. bozulmuş .• Şapkası Çir tarafa kay 
Letta - Muz mu? Ah hariku· Letta - Bir erkek ne kadar mış, düzeltmeği bile düşünmüyor. 

'-lrit Netice ancak avantajını kullan • 
(.\nıt atma: birinci. Mustafa ınuını biltn ve ıert cereyan edece. 
ile), lll'a), ikinci Bekir (Edir -

ğini tahmin ettiğimiz maçta sinir-
(~ ıııetre: birinci, Mwrta.fa. lilife lrapılmryan tarafm lehine 

'O ara), ikinci Hasan (Edirne) dönecektir. Mıçın, Ftnerbahçe • 
~ ç \•e tek admı atlama: birinci Galatasaray maçı gibi kar~ıhklı 
fJı'.d~r <Ankara), ikinci, İsmail ve sok goTIU bir oyun olmıyaca -

ruemurlar. 

ğmı tahmin ediyoruz. 
Her iki takıma da futbol hu • 

dunu aşan bir sertliğe meydan 
vermddeo oynamalarını ve bize 
güzel bir maç seyretirmelerini te
menni ederiz. 

Sacid öGET 

lade .• Benimki de öyle.. Biliyor yUksck gorunurse, görünsün, Hele §U terbiyesiz: herife de pek 
musunuz biz ayni tipte, ayni 1 muhak'kak sonunda bir kadını kızıyorum.. Deminden beri bana 
zevkte iki kadınız .. 4 Yalnız isim· hayal kmkbğına uğratır. L>akıyordu. Bana bayı!l:hğını, içe .. 
lerimizin baş harfleri deği~ik ve 1 Bu dakika!da tren bir tünele gir- ri girer girmez anladım.. Fakat 
siz benden çok daha güze1siniz.. di .. Sustular. Karanlıkta rahat ko· erkek değil mi?. Tıyneti bu ı .. Ya
Harikul~e güzel bir profiliniz nuıutmaz. Çünkü muhatabınızın pııc:ık tabii. .Bana da böyle bir gey 
var. dudağında peyda olacak mUsteh· yapmağa cesaret edemezdi ya! .. , 

Nctta - Aman rica ederim, ne zi bir gülümsemeyi. gözlerinin ba· (Lfılfen 6ayfauz çcvirini:) 

4 tne). I 

ktr~ ın~tre: birinci, Nuri (h 
lia' ikınci, Cemal (Edirne). 

beıtı. lkan bayrak yan11: birinci 
'frsı>or takrmı; fkincf, F.dlnıe 
~ t. 

'lllirapor atletizm ta.kanı bu· 
ta.~di.?°k .iyi inlıba bıra.kmı§ ve· 
~zni§t.ir. 

Yenı ç•ktı "\ 

8 Kenan HulOsi 

(it; ahar hikayeleri 
t.btrı .. 

•çırıde okuyacaimız 
'l' hilci1eler) 

ltlau 
\>altı ,_ .r a Çevrilen su - Ka-

ı.:oı h 
'l'uhtı . anında bir vaka -
lttılak hır ÖlUrn-Dörthanların 
ltiıııc s~ıı - Milyarder Mak 
ıu Yın halıları - Gece ku. 
-nı 

>'Udu r bahsin &onu - Bir 
it\ •u - Eımanın atkı. 

partement ou de ehambre 
ı.s. t: th• room thennometer 

1125. 

iV 

A: daa Zl\nmerthermome• 
ter (Thcrmoıneter) 

8 P'ot.ot•rapl 
P't a... photot:h•rapl., Is Arıtlflclal •un T,..aıt. 
ment' Aı dl• Llchtbehandlung 

Radyot.erapl 
P'ı ıa radlo•h6rapl• h Art:lflcl•I ln•olatıo.,, 

Ray "t'herapy. Erythema Therapy. Aı •trah• 
ıentheraple, kOn•tllcho HOhen•onne 

avn•ı g&an•• 
fl'ı •• •otoll artlfıcıeıı h Art:lfıc:ıaı aun 
Aı KUn•ttlc:he HOhensonne 
oı•r•vlyole şualar 

"' ••• ravon• ult:ra • vıoıet•ı 1: th• uıtra • vt• 
otet (ray) Aı dle uıtra - vıoıetstrahlen 

l. VLTRA \'.tl"Of,E ŞUA 1,l 
J.lMBA 

ı. F: la lampo A rayons ul· 
tra-violets 

l. t: the ultrıı..vfolct (ray) 
lamp 

1, A: dit Beıtrnhlungııhı.ınpe 

(Bir kuarh IA.mbası, F: 
tıne lampe de quartz; t: n 
quartz !anıp; A: cine Qu
arzlampe 

2. 'l'ıJUıtAF'AZA GÖZI üGt 

2. F: lcs lunettcs f. protec
triceu 

2. t: the gogglc.tı (the protec
tive spectacle11) 

2. A: dlc Schutzbrllle (Strah
lenbıille) 

~. \ OCUDUN l'UKARI 
KISl\11 [sırt] ŞUALARA 

.lUARUZDUR 

3. l': la partie superieure du 
corps (le dos) cst cxpos~c 
nu.'t rayons 

8. t: thc upper part of the 
body (bnck) is bclng irra· 
diatcd 

S. A: der Oberkörpcr (RU. 
eken) wird bcstrahlt • 

TEDAVi Planş 6 

A MQdava• 
P'ı ı .. aolna m6c!lcauxı 1 a Blck • Nursln91 
Aı Krankenpflege 

H••t.• odası 
Fı l.a chambra de maıacteı h Th• Slck• Aoomı 
Aı das Krankenzlmrner 

l. LASTİK ŞffiL'"GA 
(La\-ıııan ~ırmı;n.sı, la\·· 
tnan yapmak l~ln) 

1. F: la poire a injection (la 
polre l lavement) {pour 
donncr dcs lavements) 

l. t: thc ru bbcr syrlngc ( thc 
enema syringo for giving 
an enema) 

l. A: der Gummlballon (dle 
Kllstiersprltıe zum Verob_ 
reichcn <'incs Einlau!s, 
Klistiers) 

2. l\fERHEl'll [knbıl HOK· 
KASI 

2. F: le pot de pommade 
2. t: the box o! olntm~nt 
2. A: dic SalbenbUchse 

S. tı,Aç ŞfŞESf 

S. F: le [ flncon de] mödica

mcnt m. 

8. ı: the medicine botUe 
S. A: dic Arzneülasche (Me. 

diı.infla.sche) 

<tli~- ı·: le romMe: 1: 
the medicine; A: die 
Arznel) 

4. .BUYl:OT (sıcak su lqbı) 
4. F: la bouillotte (le cruchon 

d'cau chaudc, la busl
noire) 

4. ı: tho hot water bottle 
( the metal hot watçr 
botUc) 

4. A: dio Warmflaschc (Me. 
tallwfirmflasche) 

5. KOMPRİME ~nn 
5, F: le tubc corı.tenant des 

comprim~ 

5. t: thc tube \\iüı the tab
let~ 

S. A: das Röhrchen mtt detıl 
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Hayaletler adası 
(Baş tarafı 10 uncııda) 

- Evet Henri Vingat değil mi? 
- Ta kendisi. Neredeydi ? 
- Orman içersinde büyükçe bir 

evin yanıbaşmdaki .samanlık gibi 
bir yerde. 

Doktor: 
- Bir gece içln orada saklanmış 

olacak, diye mmldandı. 
Doktor beni sandala aldı. Tekrar 

adaya döndilk .. Sandalı sahile bağ

ladık · ve ağaçlı küçük bir tepeciğin 
arkasında saklandık. 

Doktor: 
- Burada çok beklemiyeceğiz, 

dedJ, şu ışıklı pencereye bak. Bu • 

rası Ben'in odasıdır. Eğer yanıl -
mıyorsam bu ışık söner sönmez fev
kalade hiidiselcrle karşıla~acağız. 

Bir çeyrek saat sonra ışık sön • 
1il. E trafta derin bir sessizlik var. 
Doktor birdenbire sordu: 

- Bir ses işitiyor musun? 
- Hayır. 

Fakat hayır kelimesi daha ağzını 
da iken garip bir ses kulağıma 

çarptı. Derhal sahile indik .. Suda 
karanlık bir cisim adaya yaklaşı -
yordu. Bu cisim doğrudan doğruya 
gelmiyor, birçok dönemeçler yapı -
yordu. Cisim sahile epeyce yakl:ı -
şınca bunun bir adam olduğunu gör 
dlik, fakat bu adam yüzmüyor, yU-

Fakat uslu duramaz mıydı?. San- rüyordu. Sahile gelir gelmez ba • 
ki beni bu kadar beğendiği halde caklarından bir şey çıkardı, sahile 

• ona sarılmadan duramaz mıydı 1 • attı, silkindi ve eve doğru koştu. 
İşte duramadı ... Erkek değil mi!. Doktorla beraber herüin çıktığı 
Şu kadın da ama antika şeymiş !.. yere kadar gittik. Sahilde kayalar 

Letta - Bugün artık her rast üzerinde kalçalara kadar uzun iki 
gelen Beld'e gidiyor. insan hiç kauçuk çizme yatıyordu. Doktor 
bir yerde emin değil.. Esasen Net· bana gölü göstererek: 
ta isminde bir meymenet yok .. _ Ada ile sahil arasında suyun 
Bayağılık isminden belli .. Hele biraz altında tabii kayalardan iba
söyld:liği sözler .. Yalnız, mahalle ret bir yol var, dedi. Bunu dün ge. 
kansı dedikoduları, manasız saç- lirken sezer gibi olmuııtum, uşağa 
ma sapan şeyler .. Hele ikide bir- gö!Un derinliğini bunun için sor -
de ''harikulade! Harikuliide!.,, de- muştum. !nsan ayağına bu kalçaya 
yi§i pek sinirime dokunuyordu kadar çıkan lastik çizmeleri geçir
yat Birde erkeklerin aleyhin;de dimi ıslanmadan adaya gidebiliyor. 
aöylenip durdu. Meğer gazete o- Drcyton'u öldüren adam d:ı. bu yol 
kuyan adamın nazarı dikkatini dnn gelmiştir. 
celbetmek içinmiş .. Muradına er

* * * di .. Karanlık olur olmaz.. He- D OKTOR bana daha fazfa f. 
men herife kendini öptürdü ... He- zaha.t vermeden evin yolu· 

rif öpmemiş tir ya!.. Muhakkak o nu tuttu. Limonluğun kapısı ve sa.. 
adamın boynuna atıldr. Çünkü a- lonun penceresi açıktı. Salonda O -
dam böyle bir terbiyesiz olsaydı livriya, Hanri Viga.t, ve bir gün ev
bana sarılırdı. Çünkü komparti. vel gelirken yolda gördilğUnüz köy
mana girer girmez bana nasıl hay- ıu Jak Lütrel oturmuşlardr. 
ran olsiuğunu gördüm. Adam tam Doktorun tereddütsüz admılarla, 

H A B E R - l\JCıam Postaar 

Çünkü 'ASPfRrN senerer· 
denberi lıer türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
lsbat etmiştir. 

A S P i R İ N in fesirindef' 

emin olmak için 

dikka) ediniz. 

!açtan ıı!zin ya§adığrnz neticesini 
çıkardnn. 

- Burada niçin saklandığımı 

biliyor musunuz? 

- Tahmin ediyorum. İşlerinizi 

lütfen ffi ·marka·. 

Değil mi? 
- Evet, tamamlyle böyle oldu. 

Yalnız sözlerinize bir şey ilave et
mek isterim. Kanunun elinden ka
çıp kurtulmak niyetinde değilim. 

dilzeltmek ve borçlarınızı ödemek AncRk, hapise girmeden evvel kırk 
için Fransaya dönmeniz lazımgeldi. sekiz saate muhtacım. Bu müddet 
Fakat isminizi temizlemeden evvel 

27-5-1939 Cumartesi 
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zar çayı - Pi.) 18.1~ çocuk dC 
ıs.•~ :M:Ur.lk (Pazar ça}'I - Pi. l ; 
vam. 19,15 Türk müziği (Fasıl ııeY. 

18.15 Türk miiziği (Fa-;ıl heyeti). l!l jııll• 
tıı 20.00 Memleket saat ayart, 11 il ıc 

Konu5ma (Dış politika hlirliseclri). ve mC'tcoroloji haberleri. 20.15: T r_ 
l!l .15 Türk mfü:iği: 1 - Şehnaz pu ı 2 ~ 

müziği: ı - Hicazktlr Pe§re\' • _1 \elik peş ren. 2 - Veden in şchna~ ctıll" 
. . . . . lsmall Hakkı - HicazkAr ıığır s eıııll 

p u~elık hcstcsı: (Bır devlet ıçın) §arkı: (Benim servi.) 3 _Udi C 
:ı - Cavide llııyrinin şehnaz pu~clik j - HJcazkAr a~r ;,arkı (LAy1k ını 5ş.. 
bestesi: (Ale') gibi bir). 4 - Lemi- na) • _ Uvriğln _şarkı (Mest rn t;ıı 
ııin ~ehnuz puselik bestesi: (Narı fır- gece), :5 _ Hicazktlr tUrkll (J.k,:ıtı' 
k:ıt) . . 5 - Sc·~lat Oztop:.ak .. ')chna1 olur), 6 _ Hicazkdr türkU: (t::ınll~ 
pusc:l ık bestesı: ( Cuşedup goz ya~ı) · içinde.) 7 _ Hicazl•Ar saz serrıııl 
• • k . • 7 s 1 ( ·ı'.11' h - Keman ta ·sımı. - e ıııaz pu s - Bedriyenin Hicıızka.r şarıu: • 
seliz. şar:ı: (Yandım demintleı_ı). 8 - teziç aşkınla) 9 - Nobarm HictıZ~~;; 
Denız o~lunıın şehnaz puselık şar- kı: (Ağlamı;, gülmU;,) 10 - JJU t ıı. 
kı: (Yolun lıulııı:ıın). O - Deılenın .Nafizin hicaz şarkı: (GöğsUnd~ aÇo: 
}clın:ız şarkı: ~Bir <lıllıcrdir). 10 -:- mış). 21 Neşeli p!Aklar - R. 2~:.,. 
Seıhıt Öztoprauırı ~drnıız pu~elı~ Müzik (Feyha Talay - vıoton" 
~az scınaısi. 20 Memleket saat aya· H yaşında genç vlolonsellsUn kr.rdcrt . ~ıa • 
rı, ajnns \'e ıııeteoroloji haherlerı . !erine konseri!. Piyanoda - Or. • 

)ti il• 
20.15 Temsil (:\lıılıınut dağlnrn dü' kovitz, ı - Sen Seans - Ku~ı ' '_,,. 
dii Yazan: l\eınal Tözem). 21.15 Es. 2 - Brahms - NlnnJ, 3 - C. cul'"1• 
h:ı;n, talıvilfıt, kambiyo · nukut \'C Orientale, 4 - Popper - :r:cz~s.Jl· 
draat l.ıors:ısı (fiyatı. 21.'.!5 !'\eşe! 21.25 Müzik (Riyaseti Cumhur ul' 
plfıkl:ır • H. :lJ.3U ~lüıik (Küçük or. dosu - Şet: lhsan KUnçer) l - ı,o ,
'.•estra - Şef: l'\ccip Aşkın): 1 - Na- Ganna - Mar;, 2 - F. Von r.ı ·~ o
unclroC - ,\rzıı - \'alıı. 2 - J.iııckc · Çiçek derglıJi (Fantezi) 3 - ece·~ 
\'eşil vadilerde hır randevu. 3 - Mic ven - Korlolan Uvertürü 4 -- dS. 
heli - Memleket hasreti • Serenat. 4 - bmısııy - Küçük SWt, a) Vc..,ur it• 
Lcuschncr - fllazurka • F:ınteıi. 5 - b) Resmi geçit, el Manuetto, çı ı>J ff. 
Künnckc - Oaııs süitinden "Blucs". 5 - Adolflotter - Hint t::ı'.ll~~-ı. 
22 llaflalık posta kutusu (Ecnebi No. 1 22 Anadolu Ajansı lSpor ~.;4~ 
dillerle). 22.30 ~lüzik (l\:ıb:ırc müzJ si). 22.10: Müzik (Cazband) rı. ·;..,_ 
~i • Pl.). 23 Son aj.an s _ hnb.crlcı~ ~· t· I 23 Son ajans haberleri ve yarmJ;ı • 
yarınki program. 23.la • 2 l Muıılı 11ram. 
( Canzbantl • Pi.). 

?azar 29-5-939 
Yabancı radyolardr.n 
seçilmiş parçalar ~ 

12,30 Program, 12,3~ Müzik (KUçü1< rrorram Tilrklye aa.atl Ur.erl~t' 
Orkestra - Şe!: Necip Aşkın), 1 - J. 1 öğll'dl'n sonraki ea.ııt olnral< ,·eril• 
Strauss Neşeli vals Operetinden -

1 

Ur. 
Buseler valsi, 2 - Llndemann - Vol. Opl'ral:ır ,.e senlonl konııerlrrl: 

1 
ğa - Potpuri, 13.00 Memleket saat a. 6 Monte Ceneri: Opera parçıılll~&-

kar§ımda oturduğu halde şimdi 

bana bakmağa cesaret edemiyor. 
Çilnkil Netta kirpikleri arasmdan 
bizi gözetliyor •• Artık gülünç bir 
ıcy .. Bize bakacağına '.kendi ldu -
daklarrrun boyasıru düzeltse, du
dağında boya kalmamış, utannu· 
yort Adamla sesli, sesli hem de 
iki defa ilsttüste öpüştü 1 • 

görilleceğindcn korkmadan salona ortaya çıkmak istemiyorsunuz. 

doğru yUrUdUğUnU görllnce şaşır • Sonra Jak Liltrele dönerek: 

zarfında beraber yaşadığım ihtiyar 
annemi sefaletten ve ümitsizlikten 
kurtarmak için yapılacak bazı iş • 
!erim var. Bana bir gün daha mü
saade edemez misiniz? Öbür gün 
adaletin emrine itant ederim. 

yarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 9.30 EUfel Kulesi: "Hoffmann 
13.15 Müzik (KUı;:Uk Orkestra - Şef: 11allarx (Oftenbach) fi: 
Necip Aşkın), 3 - Niemann - Ça.r. 10 P.oma grubu: Beethoven ı-oıısc :t• 
llston - Dans. 4 - J. Straulill - ilk Coriolanus uverturU; Re J<Ollç 

Dudaklarının ucunda müsteh· 

drm. Hele pencereden salona atla. 
dığmr Ha.nri Vigatm haykrrarak 
yerinden frrladığmr g0rilnce hayre
tim bir kat daha arttı. 

Doktor çok sakin bir ee5le: 
- Ansızın geldiğim için affınızI 

rica ederim, diyordu. Bu~da. çok 

kalacak d~ğilim. 
zl bir tebessüm olan gazeteli a- Hanri Vigo.t: 
telam fevkalade memnundu. Çünkü - Siz her halde polise mensup 
iki geveze kadın susmu~, o da r- birisi olacaksınız, dedi. Fa.kat be -
hat rahat gazetesini okuyordu. nim sağ olduğumu nasıl tahmin 

O iki kadını biribirinden soğut- ettiniz? 
mak, düşman etmek için tren tü- - Yemek odasında bir şişe Hili
nele girer girmez .• Mahsus bir ta- ger Kompmd buldum. Doktor oldu
knn gürültüler yapmış, sonra da, ğum için bu ilacın srtma tedavisinde 
kendi elini dudaklarına götürerek • kull:ı.mldığım bilirim. Sizin d CI srt. 
ıesli, sesli iki kere öpmüştü. mr. çektiğiniz, hatta sıtma yüzün -

- Almancadan- den öldüğ"UnUz şayi olmuştu. Bu l -

Tabletten 

6. llAB IH1TUSU 

6. F: la boitc contcnant des 

pilules 
6. 1: the box with the plllıs 

6. A: die Schachtel mit den 
Pillcn 

1, l'\l.ASA 
ı. I<': la table 
7. 1: the table 
'7. ,\: der Tisch 

8. ATIKALffiEIZ ısımi\II.E 

f.ı. F: le tal:ouret 
R. 1: thc stool 
8. A: der Ilock~r (S~hcmcl) 

9. SU ( lc~('r. i I 1\0\' E'J,'1 
9. J': la cuvette a cnu 
!l. t: the b;'s~in of wa ter 
O. A: dlc W ns"crschlissel 

l :>. Yı\P:'.!l\'{ 

tQIN ISL.\TII..r:mş nez 
10. F: le linge humidc (mou!L 

lC-) pour faire un c com. 
prense 

10. 1: thc d:ımp (wct) cloth 
(fora compress) 

10. A: das feuchte (nnsse) 

Tuch (zu einem Um-
•chlag) 

11. TtlKRtiK HOKKASI 
11. F: le crachoire 
11. t: the spitloon 
11. A: der Spucknapf 

12. GECE MASASI 
(komodin) 

12. F: la table de nult 

n 

12. l: thc commode (the bcd. 
ııidc tahle) 

12. A: das Nachtschrankchcn 

13. ÇINGIRAICLI [ mlineblıllı-

li J SAAT 

13. F: le rcveil (le revcillc.ma
tin) 

13. 1: thc alarm clock 
13. A: elle \Ycckcuhr (eler 

\Vccker) 

1 l. 1.IL DtYt'JIT l 
11. F: le bouton de la " ::>nn~rb 

(la sonnc>ric, la sonnctt" ) 
1 t. t: the bell.butto'l ( U·e 

lıutton. lhe push - buttan, 
tlı c beli ) 

l l. A: der Klirı ~::ll;nonf 

I\'.nopf, die Klingcl) 
(der 

15. F: le tablcau ou la gr:?.vntt 
1 a. t: tlıe piclurc on lhe wall 
1.;. A: das Wandbild 

16. IL-1..STA 

- Size gelince efendim, sizin de 
söyliyecekleriniz.i evvelden biliyo -
rum. Siz de Olivyanın eski bir ar -
kadaşı.smrz. 

bahar sesleri valıı, :S - Paduk - Pa.. tosu; 3 UncU senfoni (Eroi!tB1Jl!, 
raphrase, 6 - 'l'scbaikovııki - Ro- 1 10 Torlno grubu: "Uçan Hol'rnd t' 
mans, 13.50 - 11.30 Türk c.1Uo:.i~i: tVnS'ııf 
1 - Nihavent peırevi, 2 - !smail j Oda musikisi ve konll('rlf'r. 
Hakkının Nihavent bestesi: (Feryad 6.4:S Kolonya: Piyano konseri. 

- Evet, çocukluk arkadaşrynn. 
Beraber büyüdük ve iki kard()3 gibi 
ya§adik. Sevgimizin bir knrdeş sev

gisi derecesini aşmadığına onunla 
e':lenmemiş olmam delildir. 

- Bu gece buraya niçin gcldi
nlz? 

- Çocukluk arkada~a vedB et
mek ve adalete t eslim olmağa ka. 

ııe yad .. ), 3 - Rahminin Nihavent 1 
6.50 Paris PTT: Keman, piyano· 

~ar,kı: (Sa.çlıı.rma bağlamalı) • - Nl. J s Eilfel kulesi: Keman ve pi 
ba~~nt f ı'! ·· r. ııe sonata (Uonrı;gcr) 

.. 
rar verdiğimi söylcme.k için. 

taltinin Nihavent prkı: (Koklasam s Lllle: şarkı, flüt. ~ 
saçlarımı. 6 - Hacı Arifin ıarkı: 8.10 Könlgı;berg (Hcllsberg) :Şşr 

- Müsaade ediniz de ben biti -
reyim. Bu son günlerde çocukluk 
arkadaşınızla Hanri)i bu ıssız yer. 
de yalnız bırakmamak için srk sık 
bu adaya geliyordunuz. Son gelişi
nizde kötil bir tesadüf yüzlinden 
Oliviyanm kocasiyle karşılaştınız. 

O, sizi görünce kıskandı. Aranızda 
kavga çıktı. Dreytonu ittiniz, srr -
lüstü dilştü ve başı demire çarptı. 

Bu sırada Olivya söze karı§tI: 

- Doktor bu Iutfu Jakdan esir • 

(şarap iç gUl!emlnde) 7 - Saz eser- piyano. 
Jeri. 17.30 Program: 17.35 Müzik (Pa. 9.30 Sottens: Debussy konseri. 

gemeylniz. Size yemin 
o namuslu bir adamdır. 

ederim ki 
miyecek, madam, benden emin ola

bilirsiniz. 
Rafael Olivyamn elinden 

ve çok müşfik bir sesle: 
tuttu Bu sözleri söyledikten sonra genç 

kadrnm elini hürmetle öptü. Yine 
pencereden atlayarak yanıma geleli. 

Ve bir kelime söylemeden ııahile 

doğru yürümcğe başladı. 

- Bugün hu meseleye dnir filc

rimi müfettiş Hansona söylemiş -
tim. Blekmer adasmm csran çözül-

rLAXŞ O nı 

16, F: le malade (le patlent) 
16. 1: the patlent 
lG. A: der Kranke (Patient) 

17. YÜN Bı\TTANh.'E 
17. F: la couverture de laine 
17. 1: the blankct 

1 21. 1: the bed (the bcdstead) 
21. A: das Bctt (die Bettstelle) 

(Demir kar3·0Ia F: le lit 
de fer; t: the iron bcd; 
A: das cisernc Bett 

22. 1'AT.\K LAZil\ILIGI 
17. A: die Wolldecke 

1

22. F: le bassin de lit 
18. NEl\ILİ \°EYA YAŞ CEZ 

8 F 1 1. h "d h 22. 1: the bed-pan; 1 . : e ınge umı e ou u -
mecte ,

1

22. A: die Bettschüsscl 

18 l h (d ) k h t 
Stech-, Steckbecken) 

• : t e amp pac -s ce . · 
18. A: da:!! (fe uchte)Einschlag-

1

1 

23
. 

EİDE, ORDEK 
tuch (der Gmschlag) 

(das 

(Yaş komprc" F: la com. I a Tcnldyc kabı Ye ıast:!c 

pre!l!!e mouillec; t: the boru~;u 

( lamp) pa.ck • she~t; A: 23. F: le bidrt 
das (feuchtc) Einschlag -
tuch (de r Umschlag) 

rn. JIASTA BAKICI 
(hcm~İr<') 

ı::ı. F: l:ı g-ardc.m:ı.lade (l'infir
miere /.) 

rn. t: the ııick - nurse 
1!1. ı\: die Pflcgerin 

2'l. AYAK [yata.kl lIALl~I 
21), F: la dcscente de !it 
'!O. t: the bedside rug 
20. A: de r Bcttvorlcgcr 

21. YATAK, KARYOLA 
(basta yatağJ) 

21. F: le lit (le lit de malade) 

a. l'irrigatcur m. avec son 

1 
tuyau en caoutchouc 

23. t: the bidet 

ı R the irrigator (the 
douche) with tube 

1 

!!3. A: clas Bidet 
a dcr !rrigator mit 
Schlauch 

z.ı. ı.Amu.ın SANDALYESİ 

2( F: la chaise percee 
21. 1: thc night-stool 
'!1. A: der Nachtstuhl 

Zimmcrklosett). 

ODA YEYA EV 
TERMmlETRESİ 

(daıı 

25. F: le thermometre d'ap. 

10.30 Estokholm: Piyano, keman. 
Hafif mu11Ud \'e operetl<-r: 

G.40 r:udope~te : ÇlgRn orkcstrıı.s1 
8 Lcipzig: Hafıf musiki. 
8 .15 Varşova: Halk orkestrası. 

9 Prnğ: ,. 
9.15 MUnih: Varyete konseri. ısı 
!l.30 Parls (PTT): Nefcsll çalfl 

konseri. 
10.2:5 Varşova: halk orkl'stra..sı 

11.15 Dilkreş: Hn!i! musiki aJ!i'• 
11.15 Londra (N.) Orkestra, Sobr 
11.30 Viyana: Hatif musiki 
12 Buda peşte: Opera orkestrası 
ıstuttg:ırt: Hafit orkestra. 
D:ımı m11'llkl'1l: t' 

9.l:S Bükre§, Prankfurt, Stutt~ıır : 
10.:50 Reromünster; 1.15 1ııtoktı0Jl'llJ1' 
12 Radio Parls, Londra (N"·1• Gf; 

Londra (R.): ı:?.15 Roıtııı 

\'arAova. r' 
~ ıs • 

AJanıı, konfnnnıı \'!' konu~nı" f°'' 
9.J5 Londra (R.) ''Bir bayan'r.tı 

tresL., t:ıl' 

9.30 Lllle: Jcromc K. Jcrome•nitl 
piyesi. 

9.30 Napoli Gr.: 'Vala saati,, ~ 
10 Strasburg: Almanca bir p!Yt' ~ 
12 Paris (PTT): (Lucretia'nı.n 

ı;:ırılmaııı. 

lnglll:r.ce bandlıı: ı~C-
11,ı:I n ıO l,16, 8,18 Roma 1; 9,l:S, l•' 

lonya; 9,l:S, 12,20 Hamburı;; 

Bilkreş; 12,50 Budapeşte, ~ 

l~os A~Kı\It\ Tl\'•\:r Iİ~ıılC 

i 
'i:ın'atkiırlnrı °\re es•~· 
Pınar sinema tınhC ,.w 
ele (Profesör Eınill •·ı~· 

k ,·PP 
bay) lıirliklc pe •

11
fo'" 

~ 'fi 
r~ı Enn;r.nur. S ı\P 1 11 . .\~ 1 

f Şelır.:ıdeh:ışı (fl r,rı:t 
J Tiyalrosııııd:ı h•1 rJ) '~ 
... Okuyucu < aurtrI'\ ,aC=' 
arkadaşları. Ayrıca (DÜN, V ' 

YARIN). Yenl eser 3 perd• 

o~ 
,- - -D-a-ktilo aramyor""' 

B. .. . . eskl "' 
ır muessese ıçın 1,, . . . b"l ve te 

yenı yaz ·yı ıyıce ı en el: 
fon santralını •da idare ede~ıt· 
bir daktiloya ihtiyaç va: 
Yirmi lira ücret verilecektı~·6) 

latanbul posta kutusu ( 

a.d • k 1 mu··racaat·~ resınc mc tup a 
#' 
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8'FER 
ve perakende satış yeri: lstanbul, Sultan hamam Hamdi bey geçidi No. 48 - 56 Tel: 21295 

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

. sil.939Nafıa Vekaletinden 
1çinde nıa Pel'§embe günü saat 11 de Ankarada Nafia vekaleti binası 
~·onllnda lzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komsi 
1.ı.araıc t 1~00 lira muhammen bedelli ve mahallinde monte edilmiş 
;:;ı~f Us ~lırn ı,;artile bir adet asfalt makinesi \'e yedeklerinin kapalı 

l:.)~1ıle eksiltmesi yapılacaktır. 
1 ~unct 1 lrne şartnamesi ve tef errü:-:tı bedelsiz olarak malzeme müdür

en alınab·1· ı ır. 

lı.1l!vakk 
t at teminat 937 lira 50 kuruştur. 

(le }'~~ilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ,.e şartnamesin
t:ıi l'o~ 1 veı::aik ile birlikte arni gün saat 10 na kadar mezkQr ko. 

a tnakbuz mukabilinde vermeleri l~mdır. (1905) (3542) 

,';;:--------~~~~~~~~~~~~~-

ffitKER SATIŞLAR( 
İUrkiye Şeker Fabrika:arı Anonim Sirkatinden: 
dirn'l'~p~ şeker satışlarımız lstanbulda bir ~ona kadar in. 
isteylllıştır. En az bin kilci Kristal veya kesme şekeri almak 
~:ııı1 enıı:_r, lstanbul - Bahçekapı, Taş handaki satış büro. 
K . dogrudan müracaat edilebilir. 

K~~tal Şeker Kilosu: 25 Kuruştur. 
,....._ me ,, ,, . 28 
:<Q 'EMMMS FMttwd 

' . 

Almanyada yapılan ,.e 

aağlambğı bUtün dün -

yaca tanınmııs SOO de

fa talmakla bozulma • 

dığt tetrübe ile sabit 

olan 

POLYDOR 
r?Da0<oarı 

HAKKI FERYADI 

8064Havuzum dört köseli 
Ak~amm vakti geçti 

BAY AN i'ı'"ERMlN 

Dağlar dağladı beni 
8065 Gönlüm yine gurbette 

(Ne,·a Gazel) 

ERZl~CANLI ESAT 

K. lSA 
a Hobiyem (halk türküsü) 

1 
8 O 6 7 Çıktım baktım 

(Halk türküsü) 
ı BA. OZSES 
1 Uzaktan illere bak 
! SOSB (Hiizzam şar. 
' Ate~ saçıyor 
1 (Hüzzam şarkı) 
! POL YDOR SAZ HEYETİ 

8066 Karagözlü (halk türkGsü)y SOSg Postlu efe Zeybeği 
Giderken (halk türküsü) Bergama Zeybeği 

Oramofoneulardan ısrarla isteyiniz. 

traş bıçaklar1 en sert 
sakah bile yener ve 

cildi yumuşatır. 

ı· 
a 

SIRT 

GöGUS 
KALÇA 

ARKA- BEL 

l~OMATİZ1'1A -LUMBAGO -SİYATİK -ve bilfiln 

&'"~ 1 

merhemi ile masaj yapımz 

Sancıları Daimi ve Çabuk geçir. ir 1 
.,. =• • · a .. Ytı 22 • e; av --- - --

Mudanya hattı 

~ ~ 

l~lli<ı lraat Vcka.ıetınce imal ettirilip Dc\~ret Dem1ryolhffı !stas• 
~r ı~r~:a tcvzı edilen numunelere uygun Standard tip ambalAJ 
t llJ~ c ~evkcdllecck, yaş mcyva ve sebzelere l - 6 - 1939 ta

Her yerde P O K E R traş bıçaklarını 1 
ısrarla isteyiniz. 

... llİI ................................ ... 

Pazar günlerine mahsus gidiş- dönüş ten
zilatlı tenezzüh ve kombine biletleri 
Mudanya hattı yaz tarifesinin devamı müddetince geçen 

sene olduğu gibi yalnız pazar günlerine mahsus olmak Uz.ere 
gidiş - dönüş tenzilAtlı tenezzilh ve kombine biletleri satıp 
çıkanlını§tlr. 

~~tı tı ltıbaren D.D/40 numaralı tnrlrenin ı inci kısmındaki 
'·•la er<lcn anıca% 10 tenzilllt yapılacak ve bu nakliyatta 

l!lln 
ı:ıa 11 anıbnlujlar nreult istasyonlarında usulu nçhile iade 

t '4ôk131 nlınmış olmak şartiyle boşaldılttan sonra mahreçlerl
tfreı Ulnıckslzin 1çiçe konarak iade edildiği takdirde tenzllll 

•
11 ~lt~r ı.ıcraıu tatbikiyes!ndo muayyen olan teshilAttan lsti!n· 

tlJcccktır. 
1-'aıı 

a lafsll!ıt için istasyonlara mUracnat edilmesi. 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
I kinci keşide: 11 Haziran 939 dadır. 
Büyük ikramiye: 45 bin liradır ... 
Bundan batka: 15 bin, 12 bin, 10 bin liralık ik

ramiyelerle (20 bin ve lC bin) liralık iki adet 
mükafat vardır ... 

1-Kombine biletler: !stanbuldan Mudanyaya gidiş_ dö. 
nüş birinci mevki vapur, Mudanya ile Bursa arasında gidiı • 
dönüş otobüs ve dönüşte vapurda yemek ücretleri dahil ol. 
mak üzere (385) kuruştur. 

2 - Tenezzüh biletleri: 1stanbuldan Armutlu, Mudanya 
ve Gemliğe gidi§ - dönüş birinci nievki vapur ücreti (225), 
ikinci mevki vapur ücreti (100) kuruştur. 

Tafsilat almak isteyenlerin Karaköydeki acentalığrmıza. 

müracaat etmeleri ilfın olunur. Telefon: 42362. 
'-..... (1980) (3698) 

"---------------------------~------~------------~~----------------------~~ 
~~~Satılık ev / 

t 7 OıtQ Şişli BOk'lkla 4 katlı kfır 
~l:r. 'r,1~1 12 nurnarnlı hane satL 
~ ~k .. ıbıerin mcktubla Nazıır 
:.!o l'ataa~' lhtıa.n Klı.hya ot;lunı: 
t"~:::·~trn l('tl . 
. ~ ····~····· i t •••••• ı::· · ······· ···· ·········· e ····· ................. . 
. ; c a ti P a k ş ( 
, ıı Diş d 't ~ ı 9 z:ır,1 o • oru : . ıı 111 • · ı~ 1 tı ilk ııı:ı:ııl:ı hcrgüıı ~ıı:ıt: 
• 1 .._1Jrırı 1 ,_~ın ıs,:rn zıı k:ırl:ır hıı~ ·: ı 
• 1 r "alı1 ı • ı(l' t,: <'ı 1 'c lcd:ı\"ı eılt•ı : 
' ~~ 1 a 1 ıı ·r. . 1 •. • llt ' uncl meydıını. 

..::,. ~o. <'tlldesi lııı~ınclıı ı I".!. !. 
1 rnu:ırcnehnııe -c:::: H 
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l:alJırdı, şiddetle göğı;üne indir
di. 

Bir müddet ayakta scrJ:ieliye • 
rek kaldı. 

Yuvasından fırlamış gözlerini 
l:in ve gayız ile Leonora clikti. 
~onra birdenbire yere yu\•arlan. 
<lı. 

Gözleri açık kalmış ve yüzün
cle hayatına rehberlik eden k:n 
ve intikam n vahşi izleri a.deta 
canlanmıştı. 

iskala Brino elinde tuttuğu 

hançeri yere fırlattı. Leonora 
yaklaştı. 

- Sinyora! dedi. Artık bu he
rifin §errinden tamamen kurtul
dunuz. Müsterih olunuz. 

İhtiyar K.ındiy:lno E:>rdu: 

- Siz kimsiniz? 
- Monsinyör Rolan Ki:rı.:\i • 

yanonun. Sinyoranm ve sizin 
d.>stlarınızdan biriyim. 

S:.ıuıuna tamamen sahip olan 
:i:anJiyano haykırdı: 

- Rol an m.ı? Rokn nerede? 
Oğlum nerede? 

Iskala Brinonun gözleri hay • 
ret ve sevinçten parladı: 

- Oflum mu dediniz mon w 

slnylSr? Oilunm mu? Demek 

hatırlıyorsunuz. Demek nihayet 
şuurunuzu elde ettiniz. 

- Keşke elde etmeyeydim. 
I~cşke dai:r.a cinnetin mesut r.'"n 
beri içir.de kalsaydım. Al:lım ba. 
ş ·ma geldiği sıra.da ne görüyo -
rum. Ne hissediyorum? Eski ha
tıralarımın canlanmasını dcğa 

mi? Bu hatıralar ta:namen ı::tı. 

rap, azap ve gözyaşları ile dolu. 
(hıçkırarak) Oğlum bu anda ne
rede, hiç şüphesiz zindanlarda 
inliyor. Rolan ... Rolan ... Bedbaht 
yavrum! 

İ~kala Brino her şeyi anlat -
mak üzere iken oda kapısı bir _ 
dentfre açıldı. İçeriye iki ldşi 

girdi. 
Biri ihtiyar ve s<ıdık Filip.::i. 

Diğeri ise Ce.ncto. 
Ca.""leto doğru İsk:ıla Erinonı.m 

yanına geldi. 
- Mutlaka monsinyörU he • 

men &örmekliğim l::zım, dedi. 
- Niçin? n: var? 
- Bir mektup vereceğim. 
- Bana ver. 

takala Birino mel:tubu kapar
casına aldı. Ve seri bir bakrşl:ı 

okudu. Bu mektup okuyuculnrı. 
mrzm hatırlayacağı gibi Dandolo 
nun ölürken Rolana hitaben A· 
retene yazdırdığı mektuptu. 

Mektubu okur okumaz Iskala 
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raten hemen yuzu koyun yere 
atılıyor ve nefes almadan hare. 
ı~et ... iz kalıyordu. 

Birdenbire sesler pek yakın
laştı .. Şairin işi bitti, boylu bo 
yuna uzandığı yerde: 

- Eyvah 1 Bu scf er muhakkak 
öldüm. artık kurtuluş kalma -
dı; diye mmldanıdı. 

Oda kapısı şiddetle vuruldu. 
Ara ten inleyerek bağırdı: 

- Af 1 Merhamet, bana mer
hamet ediniz .• Kabahatim yok ... 

Bir şey, bir şey bilmiyorum. 
~aneto kap·yı açtı .. 

Aratenler ellerini çırparak 

iceri girdiler. Yüzlerinde b:.iyük 
b:r sevincin parlaklığı vatt1ı 

Hep bir ağızdan: 

- Rolan Kazan.d•. Rolan Kan 
diyano galip geldi. Diye bağır
dılar. 

Areten yilzükoyun yattığı 

yerden gelenlerin farkında ol . 
mamı' hala yalvarmasırJ:fa de · 
vam ediyordu. 

- Aifediııb ı Jıla'o-·-
cıymız mons1ny~r! 

Ju-etenler kahkaha ile gülerek 
tekrat: ettiler ı 

- Kandiyano muzaffer oldu, 
Rolan galip geldi. 

Şair başını kaldırdı. Etrafına 

nlık, alık bakındı: 

- Ha? Ne dediniz?. 
Kızlar hep birden bir kahkaha 

daha salverdilcr .• 

Areten hiddetlendi: 

- Şu edepsizlere de bakın. 

Atlattığım müthiş ölüm tehlike
sini düşünmüyorlar da keyifle • 
rinden gülüyorlar .. Utanmazlar, 
yüzsüzler, hayasızlar. 

Aretenlcr şairi ortalarına al -
dılar, yüzünü gözünü öptüler. 
vücudunu oğ<lular ve Rolan Kın 
diyanonun galibiyetini nnlat!ı -
lar. 

Areten hemen Dandolcnun 
Rolana yazdığı mehtubu hatır

ladı. Fakat nasıl verecekti? Öl. 
dürülmek, katledilmek tehlikesi 
olma.dan Rolanın yanına ııokul:ı· 
bilmek bugün için imkans zdı. 

Gözüne Caneto tesadüf etti. 
Onu yanına çağırdı. Kulağına 

bir şeyler fıaıldadılctan sonra 
mektubu verdi. 

nn•* -..raıı aaraydan '11'.. 
* * • 
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Muhterem Subaylarımızın nazan dikkatine 

Sümer Bank 
r 

z 1 rı 
Mües~esesi İstanbul şubesinden 

PEŞİN ve VERESiYE 
Olarak bıri nci sınıf harç. i~çilik \'e aşa}ıdaki Fiyatlarla 

ARL 
EL 

ASK 
s 

yapılmaktadır. 
FiYATLAR: Kasket dahil bir takım elbise 

Ri 

44.5-42-40.5-35.75 L~ira 
... !l!l!!!EI ................... • 11111 ...... ..... 

Tophanede iki No. lu Dikimevi Müdürlüğüuden : 

: . . 

NEZLE 
Bütün görüş hastalık

larına yol açabilir. 
Fakat bir tek 

GR I PIN 

Ba~. diş, adale ağnlarile diğer ağrılan en kısa zamanda ve en kati 
ı;ekilde dindirir. 0:ezleye, soğuk algınlığına, gripe ve emsali hastalık· 

tara karşı bilhassa müessirdir. 

Saraç el işi kalfası alınacaktır. Askerliğini yapmış ve yaşı 25.40 
arasında olacaktır. Taliplerin hüsnühal ve tifo aşı kağıtlarile birlikte 
hemen Dikimevine müracaattan ilan olunur. (688) (3673) 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklid ve 
benzeri vardır. GRiPIN yerine başka bir marka 

1- A z s:ırflyatlı aatılık 

&eıı.ezztlh mouırn 

:Mazotla mUtcharrik beş beygir 
kuvveUnde 16 ld§lllk bir deniz 
motBrU acele satılıktır. Arzu 
edenler Balıkpazarmda Peynirci 

sokak Osman Efendi Han No. 15 1 
müracaat edebilirler. (K. I. 117) 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!.! ..... 
fi Saç 

Güzelliğin en birinci şarb 

a 
Kepekleri ve saç dökillmesin . 
tedavi eden tesiri mücerrcb biı 

ilaçtır 

verirlerse ~iddetle reddediniz. 
. . - .· ı. : • . ·_ ..... .. 

t ' ~ • .... • 

Çocuklarınıza her zaman en iyi şeyleri veriniz 

Oç aylıktan itibaren F Q vermek başta gelir 

FOSF 
en mükemmel çocuk gıdasıdır 

renksiz yanakları pembeleştirir 

F'OSFA 
ile beslenen çocuk kanlı, canlı ve daima sıhhatli olur 

FOSF ATİN Fransadan gelir, F ~7(ER marka sile arayınız. 

F • 
1 

Bütün eczane ve bütün bakkallarda vardır 

·- PARASIZ ""'""'" 1 Bu sihramiz yeni 1 
İ "Pudra renkleri,, ı 
t.~~m~!.~~!~~!!~ 

Fena renkte bir pudra yüzü
nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ve sizi olduğu

nuzdan daha fazla yaşlı göste· 
rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intihap etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bir taraf mda 
bir renk ve diğer tarafında baş
ka renk pudra tecrübe etmek
tir. Bu tecriil:~yi l).cmcn bua:ün, 
size parasız olarak \·erilecek 
yeni ve cazip renklerdeki To
kalon pudrasile yapınız. Bu yc
ni"Cilt renkleri,, (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vasıtasile kanştırıl
mıştır.Sihramiz bir göz, tam ve 
kusursuz bir incelikle renkleri 
intihap eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyajlı 
bir yüz görünmiyecektir. Toka
lan pudrası, imtiyazlı bir usul 
dairesinde "Krema köpüğü .. ile 

-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ... ~_:!_~:.:_~~~-.!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__:~~ 
• • • .. • 1 ... ·.-• • 
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cephaneliğinde barut fitilini a
teşledikten sonra göverteye çık

tı. Umumi karışıklık arasında 

bahriyeli kıyafetile nazarı dik -
kati celbetmedi. 

Askerler Altiyerinin verdiği 

emre: 

- Karaya! Karaya!. 
Diye bağırarak rıhtıma inme· 

ğe ve mücadeleye iştirake hazır· 
!anıyorlardı. İskala Brino göver_ 
tenin uç tarafına ka.dar gitti. Fa 
kat adımlarını gayet yavaş atı -
yordu. Geminin kenarına varma 
dan infilakın olmasını temenni 
ediyordu. 

Maamafih infilaktan evvel gö· 
vertenin ucuna geldi. 

- Anlaşılan, ölmemekliğim 

Hizım. Ne yaptımsa fayda etmi -
yor. 

Diye rnınldand ı ve limanın su 
farı içine atıldı. 

tki saniye sonra ise infilak oL 
du. Ve koca amiral gemisi bir 
dakika içinde battı. Ortadan kay 
boluvcrdi. 

tskala Brino bir müddet su i
çinde kaldı. Sonra çıktı yüzerek 
5ahile geldi. 

X-whaya t')ylc bir bakar bak· 
.maz Altiyerinin mağllıp oldu -
ğunu anladı. i3aşkumandan ka. 
çıyordu. 

Hemen arkasına düştü. 
- Elimden kurtulamaz, diye 

mırıldandı. 

Altiyeri, yüzü gözü kan içinde 
doğru sarayına gitti. Leonorun 
.dairesine çıktı. Kapıyı kırarak 

içeri girdi ve kudurmuş gibi ba
ğırdı: 

- Gitmiş, kaçmış .• 

Cenaze merasiminden döner 
hizmetçiler Sinyoranın Olivolo 
adasında kaldığını söylediler. 

Altiyeri anladı. Durmadan, 
dinlenmeden Olivolo adasına keş 
tu. Yolunu kesmek isteyen ih· 
tiyar ve sadık Filipi bir yumruk 
la sersemlettikten sonra yeme!c 
odasına girdi. Burada Leonorla 
Kandiyanoyu gördü. 

Leonor ihtiyar reisicumhurun 
kolları arasına sıkışmış ve bağır
mıştı: 

- Babacığım, babacığım beni 
muhafaza ediniz! Allaha~kına 

monsinyör, daklığınız meş'um 

uykudan uyanınız i~dat ! .. 

İhtiyar şefkatle kolların• Leo. 
nora dol::ıdı ve titrek bir sesle 
ıordu: 

...:.. O gelen kim? Dir · kadıni 
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tehdit etmek alçaklığını kim gös 
teri yor? 

- Benim, ben Al ti yeri? 
- Ne istiyorsunuz? 
- Karımı? 

Kandiyano derin bir uykudan 
uyanır gibi hayret içinde sordu: 

- Karınızı mı? 

- Evet!. 

Uzaktan akseden gayri tabii 
ihtilal gürültüleri, Leonorun 
hassas sesi. Ağlamaları, hıçkır -
maları, dizleri dibinde birer lıi· 

rer iztıraplı hikayesini anlatma
sı Kandiyanonun dimağında bü. 
yük bir inkıHip yapmış ve sene
lerce Filip ile Rolanın uğraşa • 
rak meydan:ı getiremedikleri ha
rikayı getirmiş. Şuuruna sahip 
olmuştu. 

Al ti yeri köpürüyordu: 

- Evet, karım! Haydi ihti • 
yar! Geri çekil ve deli olduğuna 
dua et .. Yoksa şimdiye kadar 
çoktan gebermiştin. Maamafih 
hala bana engel olmakta devam 
edersen deliliğin de para etmez. 
Geri çekil. Geri! .• 

Altiyeri daha fazla devam c
dcmccli. Omuzundnn çelik gibi 
bir el yakalamıştı. Boğuk lıir kü· 
für fırlatarak geri döndü. Karşı-

srnda Iskala Brinoyu gördü. 

- Ne istiyorsun? diye ba • 
ğırdı. 

- Sizi öldürmek!.. 

iskala Birino bu sözü söyli • 
yerck duvarda asılı duran silah· 
lı'ktan iki hançer aldı. Birini Al· 
tiyerinin ayağı önüne fırlattı. 

Sonr:ı başkumandan ile Leonor 
ve K::mc!iyanonun arasına geçe • 
rek mi.icadele vaziyetini takın · 
dı. 

Altiycri eğildi. yerden hançen 
aldı, tskal Brinoya baktı. O za· 
man sabık haydudun üstünün ba· 
şının sırsıkalm olduğunu gördü, 
üzerine hücum etmek istedi. 

Fakat muvaffak olamadı. 
Hissetmeğe başlad ğı ölümün 

soğuk1ıığl! bütür. mevcudiyetini 
kaplamzğa başlamıştı. 

Leonora döndü. Gittikçe sön
meğe başlayan titrek sesi ile : 

- Madam! de.di. Ben ölüyo. · 
nım. Mademki saadetiniz benim 
öliımümle kabilmiş. o halde me
rnt olunuz. Fakat ölürken sizi 
tel'in ediyorum. Mesut olunuz 
aynı zamanda Allahın laneti 
iizerinize çöksün. 

Etrafına ümitsiz son bir .defa 
baktı. Elinde tuttuğu hançeri 

r 

10 Kadında~ 
Fena renkte 
?udra kullılııJ'' 

karı~tınlmıştır. Bu sayede~ 
ranm saatlerce sabit kalrrııl· . 

temin ettiği gibi pudranI11 cı" 
din yağlı tabii ifrazatını ııı', 
setmesinc ye bu suretle cıl~< 
kurumasına ve scrtleşmesiııe 
bin netice buruşukluktarıtl .f 
buruna da mani olur.Her' 

krema köpüğile karıştı 
meşhur Tokalon pudrası~ 
lanmız ve birkaç gün z:ı.rf1 
teninizde yapacağı cazip tr>il 
mülü görünüz, daim~ k~tııl d: 
üzerindeki Tokalon 1smınc 

ed. . T . . gun rt kat ınız. enınıze uy .... '(. 
intihabında tereddüt cttı • ..,~ 
de hitfen 1stanbulda 622 • ~ 
posta kutusu adrcc;inc (To1'~c 
pudrası servisi 30 No.) va1'

1 
" 

• -eti" 
cak talebdc size mcmnunı> 1 ~ 

d · · nıııtle muhtelif renkler e nu d r( 
altı ufak paket pudra gö!l e 
c~iz. 1 

En hoş ve tabii meyva 
0 

lcrinde:ı. yapılmıştır. 

Taklit edilmesi kabil oltııl 
bir fen harikasıdır. 

1NG1LlZ KANZVI' 

1 ECZANESi ~ 

- BEY~r~u ~ı: \:~~ 
~&.to' 

Hizmetçi aran.ıY~ 
Orta ya:lı bir hizmctç~ ~ 

ihtiyaç vardır. ldarcmizın 
cıatıcı yerine müracaat. 

l 


