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Parti Kurultayı yarın 
sabah toplanıyor 

MÜ iL iL ô Ş E: ~ Meclisİ:e bütçe 
Bir nuttık söyliyecek müzakereleri 

Parti müstakil grupu 1 Nafıa, Mün~kal~ ~e Muhaber~, Ticaret 
reisini Genel· ı vvvvvvvv Vekıllerı ızahat verdıler ~ 

Partide -h. b. ·ı l k mu ım ır vazı e a aca 
~Ali Rana Tarhan 

Başkan seçecek 
Ankara, 28 - Cumhuriyet 1 Jalk kurultaya iştirak etmek üzere §ehri· 

Partbinin Beşinci Büyük Kurulta· mizc geldiler. Murahhaslar Hatay 
yı yarın sabah saat onda Büyük meclisindeki mebuslardan Cevat 
Millet Meclisi salonunda Parti ge- Obalı, lbrahim lnal, Abdurrahman 
nel başkam Cumhurreisimiz h.met Mürsel oğlu ile Hatay Halk partisi 
lnönünün bir nutkile açılacaktır. yilfivet idare lm·etinden Eti Türk
Viiayetlerin murahhasları Ankara- Ieri~den Ali Şeyhımdan mütcşekkil
ya gelmektedirler. Bu arada Cum- dir. 
huriyet Halk partisi Hatay vilayet 
kongresine 6eçilen murahhaslar da *** 

Sovget Rusya 
lelıistana harp 

Adliye vekfüetinden çekilen Kon
ya mebusu Tevfik Fikret Sılay, par· 
ti umumi idare heyetinde münhal 
bulunan azalığa, riyaset divanınca ! 
tayin edilmi~tir. 

(Devamı 4 üncüde) 

O'\O a1Fo aı V e k DDDDllDli'il D~alhıatuDll c:s 

~arr\l ©>~ ıreın<§l n ~oeırnm n~: 
iC Diyarbakırdan İr~ ve fraka gidecek yol 

gelecek senenin eylôlünde tamamlanacak; 
trenler Van gölünden feribotla karşıya geçe
cek ve hududa varacak. * Adapazarı • Bolu -Ankara hattı inşası 
kararlaştı; vekalet hattın etüdünü yaptırıyor. 
~ ,Yüksek mühendis ve fen memuruna olan 

ihtiyaç gözönünde tutularak önümüzdeki se
na Mühendis mektebine 600 talebe alınacak. 

~.. Antalyanın şimendiferle içeriye bağlan
ması, tahsisat imkan verince mutlak başarıla
cak. 

- Meclis miiznkerelerinc dair yazı .5 inci snyfamızdadır. -

'1z l me i ek 
Leh Hariciye Nazırı bu iş için 

l> • Moskovaya davet edildi 
~~tıs: . 28 (A.A.) - "Le Soir,, "Üç devlet arasında yapılacak 

llo} etitnın Verdiği bir habere göre karşılıklı yardım paktı bahsinde 
~~Yanın askeri kuvvetini arttır- Moskovaya bildiren Fransız • 1n 
~ilrı ıçin Sovyetler birlıği tarafın· giliz tekliflerinin esas hükmü 
tf)l'\i Verilecek malzeme meselesini şu fıkradır, Sovyetler Birliğin -

~ı Stnek üzere Polonya hariciye den yardım talep etmek hakkını 
~erjtı, Sovyet hühiimetinin daveti haiz olacaktır. Bu üç devletten 

Sokaxta veremden 
ölüm hadisesi 

tahkik ediliyor 
Kumkapı civarında 150 fırın işçisinin 

malumatına müracaat edildi 

I Başvekalette 
1 değişiklik 
1 Mevzuubahs değil.. . 
f Ankara, 27 (A. A.) - Başve

kaletten tebliğ edi~tir: 
Hilkümette iki vekilin değiş 

mesi milnasebetile bir lstanbu 
gazetesi Başvekalette tebedd'" 
olmak ihtimalinden bahse · 

i tir. 
J Vekô.letlerdeki yeni tayin} 

f rln sebebi, eski vekillerin. pnr-

1 

ti teşkilatında. yeni vnzüeler 
almaları mUnnsib görillmesln
den dolayıdır. Bu tebeddill par. 
ti ve hilkfımet teşkilatının a. 
henk ve vifak içinde vazife de-
ğiştirmelerinden başka bir 
§ey değildir. 

Bu sebeble de başvekalette 
bir deği§lklik ihtimalinin aslı 

''c sebebi yoktur . .......................................... 
Fransız - Türk 
müzakereleri 

Pek yakında bir anlaşma 
ya varılacağı bildiriliyo 

Paris, 27 (A.A.). - Havas ajan 
sının bildirdiğine göre Fransız di 
lomatik rnahafilinin kanaati, Tür 
Fransız müzakerelerinin önümüzd 
ki haf ta bidayetlerinde neticelen 
ceği merkezindedir. 

Kabinenin dünkü toplantısmd 

'(Devamı 4 üncüde) 

..,,n~'. Moskovaya gidecektir • her hangi birisi bu davete icabet 
\Jçu ı ettiği zaman diğer iki devlet de 

İlaris z~ ittifak projesi otomatik surette harekete geçe -

Geçenlerde Sirkeci.de sokak or- polis tahkikatı derinleştirilmiştir. 

tasında veremden ölen Sezai is· Bu fırının evrakı gözden ge • 
mindeki işçinin bir fırında oturdu- çirilmiş, fakat Sezai isminde bir 
ğuna dair zabıta tarafından veri- işçiye dair kayıt bulunamamıştır. 
len malumat, şehrimiZ'de büyük Fırın sahip ve amelesi ide böyle 
bir alaka ile karşılanmıştır. bir adam tanımadıkların ısöylemiş-

Bu sabahki rua~ta Şhll falmnmı y<'nl'n P~ralıTnr 

le ;hı' ' (A.A.) - Matin gnze- c kt" ., n lo c ır.,, 

te • 1" ndra muhabiri, lngilte.. Görüldüğü veçhile, b u formül 
1lla 1 ran1;a - Sovyet birliği anlaş- nazarı dikkate alınan üç taraflı 
<lan ;~o~esi hakkında iyi menbalar anlaşmanın karşılıklı mahiyetini 

Belediye Sıhhiye Müdürlüğü lerdir. 
meselenin ehemmiyetini gözönün. (Devamı 5 incide) 

'hatı ıgı kaydile a~ağıdaki malU- sarih surette tayin etmektedir. 
~ktedir: (Devamı 4 üncüdt) 

A Kutahya - Bahkesir demiryolu 

"'iman inşaat şirketile 
çıkan ihtilaflar 

ı.ı~lllan murahhası bu sabah geldi 
Yar em Politis ve marahhasımız Yusuf Kemal 

ın toplanarak meseleyi tetkik edecekler 

de tutarak derhal, zabıtanın r<'po- r 
runda adı geçen fırına doktor gön- t 
dermiş ve işi incelemiştir. 

Sıhhiye Müdürlüğü, fırında bir 
veremlinin yattığına !dair hiçbir 
delil ve emareye tesadüf etmemek 
le beraber ihtiyati bir tedbir ola
rak fırının her tarafında fenni tat
hirat yaptırmıştır . 

Bundan başka şehrin her tara. 
fında kontrol şiddetlendirilmiştir. 

Kafi derecelde temiz görülmiyen 
bazı fırın işçileri cezalandırılmış

tır. Diğer taraftan zabıtanın ilk 
raporunda adr yazılan fırının bu
lunduğu Kumkapı mmtakasında 

Beynelmilel 
kanser mücadele 

birliği reisi 
Dr. Gandart bu sabah 

şehrimize geldi 
Beynelmilel kanser mücadele 

birliği reisi Dr. Gan.dard ve refi
kası bu sabahki Semplon ckspre· 
siyle şehrimize gelmişlerdir. 'Üni. 
vcrsitemizin misafiri olan M. 
Gandard Sirkecide'. kanser mü-

l:ar. caldele cemiyeti umumi katibi o. 
tnzS~·rızifesi11i görecek olan J'ımatıistanm Paris elçisi M. Politis' pertör Kazım İsmail Glirkan tara

ır/,·~ ·a " ·ı c kendisini karşılı yanlarla bir .arada... fından 'kar§ılanmıştır. M. Gan-
(l'az ısı 2 incide), (Devamı 5 mcide). 

Doğan Taşkcut 

İsviçredeki 
heyelanda ölen 
Türk 

.., 
çocugu 

Muazzam kaya parçası 
kaldırılamadığı için 
ceset bulunamadı 

( l' azısı 3 füıcüdc) 

Bugün yapılan maçta 

Beyoğluspor 3 - 1 
Şişliyi yendi 

1705 lira hasllat temin eden bu maç 
çocuk esirgeme Kurumu 

menfaatine yapıldı 
Akalliyet takımlarının en kuv

vetlilcrinden olan ve senclerdcnbe
ri biriblrlne karşr bilyük bir reka. 
bet yapan Şi§li ile Pera takımları 
§i§li Çocuk Esirgeme Kurumu 
menfaatine bu sabah saat 10 da 
Taksim stadında karşılıı.ştılar. Mu. 
tad mera.simden sonra tnknnlann 
şöyle dizildiği görüldll: 

Bcyoğlosı,o r: 

Çafntlno - Oh-elek, Hrl to • ÇI· 
ço\iç, ) :tyen, Çaki • R adlkli , Cu. 
lafl, Meslnczi, Bamblno, Toodor. 

Şi 1i takımı : 

Armcnnk _ \ ' in iardl, Albcr • 
Arşe,ir, Nubar, l\llkrob • Jlrnç, 
Dlmn, Suldur, Rcbii, Şav!U"lj. 

(Devamı 4 ii.ncüde) 

_..._. Aleksandr Düma: 

JOZEF 
BALSAM O 
Fransız Büyük ihtilalinin en heyecanlı günlerinde geçen 

hadiseleri çok canlı bir surette anlatan bu romanı bir iki gü· 
ne kadar k itap halinde toplanabilecek bir §ekilde forma for. 
ma tefrika etmeğe ıbaılayac:ağ& 

Takip ediniz! 
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~*-BliR1=EQJ 
Devlet Maarif müfettişreri 

kütüphanelerin- Ankarada toplanarak 

d k. I direktif alacaklar 
e 1 eser er ·Ankara, 27 (A.A.) - Maarif 

Tasnif olunarak listeleri 
neşredi tecek 

.Ank&l'a, 27 (Hususi) - Maarif 
Veklleti Tüı1dyedeki bütün res
mi kütüphanelerdeki eserleri te!
bit ederek bunların listelerini 
ne§redecektir. 

Vekilliği müfettişlik kadrosunda
ki açıklara yeniden tayinler yapıl· 
mıştır. 

Yüksek öğretim şube müdürü 
Muhsin Bina), Vefa lisesi müdürü 
Osman Horasanlı, Ankara lisesi 
fizik öğretmeni Arif Öğet, ilk öğ. 
retim şube müdürü Hayrullah . 
örs, Teknik öğretim ube müdü. * Vsküdar kız sanat tmlitüsünden brı yıl dı ploma alan mezunlar 
rü Ferit Saner, Gazi :nıtitüıü ta. diktikleri tuvaletleri giyerek dün mektepte daı•etlilere teşhir etmişler· 
rih öğretmeni Cemil Borsan, An- dir. Resmimiz bıt talebelerden bir gru/m kendi eserleri olan tuvaletler· 

* t l 

., . 
nım araştırmaları yapacak o. 

!anlara bir rehber vazifesi göre
cek olan bu faydalı teşebbüsün 
en .geç bir sene içinde tamamlan
muı için icap eden tedbirler a . 
Imnuştır. 

talya lisesi mül:lürü Süleyman De- le göstermektedir. 
mir, Samıun Maarif mildürü Mu. 
hittin Akdik, İzmir kız lisesi di. 
rektörü Necmeddin Onan bu yeni 

* Mer~int on bq kilomelre mrsafet!e bulunan Kazanlı naJıiytsi 
ı7çyüz sene kadar önce llatayda11 hicret eden Eti Türkleri tarafındatl 
kurulmuş çok güzel bir köydür. Halk pamukçttlult ve portakalcılıltla 
geçinir. Resimde köylü kadmlar ekmek yaparlarken görülüyor. 

~---------------------------------------------..--------------- ----------------
kadroya alınmıılardır. 

Halen c;alışmakta olan kütüp. 
haneler tMnif heyetinin mesaisi 
daha ziyade, Türkiye kUtüpha -
nelerinin mufassal yazma kitap -
lar kataloğunu meydana getir -
meğe tevcih olunacaktır. 

Mevcut vekillik müfcttiııleriyle 
bu kere tayinleri yapılanlar bir 

ihtisas prorramına göre tavzif e. Nüfus arttırma 
dilecekleı'dir. 

Kütahya - Bahkesir demiryolu Satın alınacak 
Esuen bu kataloğun tarih kıs 

mma bqlanmı§ bulunulmakta 
drr. 

Bu haf ta içinde bütün müfettiJ
ler Ankarada toplanacak ve tcftiJ 
işleri hakkında kendilerine direk· 
tifler verilecektir. 

.., 
programı 

Parti Kurultayma bir 
proje verilecek 

Alman inşaat şirketile elektrik şirketleri 
Ç 1 kan . j h İ j 1 §_fi a r Beşsa~ı~h~~n~::satı 

Bundan bir mUddet evvel ~·· 
Büyük Millet Meclisinin bu haf- Alman murahhası bu sabah geldi fıa Vekaleti memleketimiz cııJsl• 

beri geçen on kü!lur sene ıarhnda taki ictimalannda üzerinde ehem.. !indeki bazı şehirlerin Ele~ 
kendi kendimizi ohun tenkid edebU-ımiyetle durulan nüfus mesıel~i bu· Hakem Politis ve marahhasımız Yusuf Kemal şirket ve idareleri imtiVlll7' ııak"' 

Nadir Ntıdinin mekteplerde yabıııı • ö" d.,.. 1 i • r-
du mey.ı . ert>n ısım :r:, gösterebilirse gu .. nlerde Sıhhat "ekaletini en zı·ya· t f k 1 • k' k d 1 rı ve tesisatın ı••tm alma~a lr"' 

Cl mestlcsini bahs lllevtllll yap• h ti • yarın op anara mese eyı tet 1 e ecek er .,.. r; ınasına aebebi)·ct ,·eren hll.dise Rasih v~":.!rze ne mu u .. ,. de meşgul eden ve bir planın esas· rar vermiıti. Bu kararın tatbikat'' 
Kaplanın BOyilk '.\ffllet ~fecliııinde lannı te~kil edecek noktalan üze· Kütahya - Balıkesir şimendifer "- Türkiye hükumetiyle ya· na geçilmiı ve girketlere tebUl't 
mekteplerimlıde fr:ınsızcıı, ingiliıcc Asım Us bugünkü mak 1 . d rinde yürünen bir mes~ledir. Büyük hattını yapan Julyus Berger şir- bancı bir şirket arasındaki ihtilaf yapılrruıtır • 
:ımanca gibi yaşıyım ~illerin hemen belediyeni~ :rııpacaAı ıısrl rı:ı~~~~ ;.~ parti kurultayında bilhassa babs keti, hattın inııaat masrafları hak. ta hakemlik vazifesini görmek Ü· tik olarak Bursa elektrik teli"' 
epılnl de talebeye oRretmek iste-_ zerinC!e durm:.kta Ye halk ihtiyacını 

1 
cak .. . d 11_ .. ,_ kında çıkan bir takım ihtilaflar- ıete geldim. Meseleyi sür'atle neti tı hu".kOmetre •"tın alınac-'-t .... Jd 

memlzln lılcblrini öğrenmeme"'e sebe •. k 1 . • mevzuu o a ve uzenn e mıuaAc. :s _ - •• " ır.oruma çln beledıyentn bu teşeb- • nd dan dolayı hükumetimiz aleyhine celendirmek için derhal i~e ba§la. rf' 
biyel verdlAlnl söylemesidir. ~adir hüsünde fırıncıların d k reler yapılacak meselelerın ba3ı a bir dava a"mıc::tır. • dım. Birkar gün sonra . Ankaraya tesisatın sahibi bulunan B~w 
Nadi. Rasih Kaplanın düşüncesinde- Jhım geldiRini söylcme:ıed~~n:~~~ da nüfus işi gelmektedir. Öğrendi· ;ı- :ı :s Cer, Tenvir ve Kuvvei muharP"' 
deJfldlr: ÇünkQ bir talebe ilkmektep Us:ı göre, Belediye fırıncılarla tema- ğirnize göre Sıhhat ve İçtimai mu· Şirketin, bu hattın bilhaııaa eiderek Türkiye Cumhur .reisi ts- Türk anonim şirketine tebliğat f'. 
te hangı dile başlamışsa sonuna ka· sa ıeçuek kurulacak fabrikalara i~· avenet vek~leti bu isin her bakım· Tavşanlı kıanuna ait olan Mdiala. met inönünne tazimlerimi arzelde- pılmıştır. 
dar o dili taldp etmektedir. u k dl t . . ~· :. riyle istediği para bir milyon li,ra- ceğim. Seyahatimin siyasetle hiç .~ 

Dil 1 f 
• 

1 
. . rn c P e mı) eceeı sorulmctsını dan ve bütün cümulile ele alma· B am 1 • ·r · i .irr· 

mese es • ~a nız bızde de#ıl, kabul edenlerin fırınları sntın nlınıı· " ı< • • • ya yakındır. bir alakası yoktur. , , u mu e enın 1 ası 1~ n :,-
yabancı memleketlerde de :ı~nl hal- rak bedelleri nisbelin<le sermayedar rak. nufus artımının teşvıkı, hıma· Meseleyi hall~tmek için hakc~n Türk delegesi Yusuf Kemal, umumi heyeti haziranın yinlli,iJI' 
dedir. MestlA Almanyadll ve Fransa- kıhnm:m ve bu suretle adetleri bir ~·esı, doğumun kolayla~tmlması. olarak seçilen '"beynelmilel tanın- muharririmizin suaJlerine şu ce- .de fevkalade bir toplantı yapa~ 
da )·nbancı lıir dll öRrcnebilen tnle. hnyli yekOnıı vnrıın vatnndasları bu- evlenmelerin arttırılması, rnk .-o. ·" k ~il' b k dl t d-f d'I. p ' - r ~ mı§ hukukçulardan x unanistamn vabı vermiştir: ve ıir et imtiyaz ve tesisatın~ 
eye pe na r csa u e ı ır. akat yük zarnrlardan kurtarmalıdır. Kıı- ctiklu ailelerin korunması ve bun· onlar hlılm vazl .. ·etlmlzde de•·ıı Paris elçisi M. Politis c::ehrimize ''- Tu"rkı"yc hu0'ku"met"ıyle ecne- kumet tarafından satın alı 

,, 111 er- bul ctmtyenler serbeı;t lıırokılmalı d ba k uh . r ·ı . h ;s _,; 
dlr. Onlar yobaneı dili btr sils diye dır. Yahud da kurulııcnl: fabrlknlıır: an ş ~ ~ acır ge ırı mesı u· gclmiı ve bu iıa~ıc Clel~ııedı~z \:>Pbir ıirket .ara.'.ında ~kan ihtilaf. ile §irketin feshi ve hali taıfiY"' 
5ArenJrler, ÇünkQ fhllraC'lıırı yoktur. dan bir .. Jmmını .kendi .ar.ııl3r.anda. ter. ~usıaı:nı ıh~ıv~ e<len programlaş~ nop mebusu Y11$uf d{emaı tara,,.. tarı _g~~\lı~~vHt.Cff.CS\h~: konulmasına karar v recektir. il'1 
lhUıas sahibi olmak is~edii{i meslcAe dıırlk edecekleri sermaye ne bir r;ir mı~ bır pro1eyı kurultaya verecek. fından karşılanarak Park otelkie kemle birlikte vilayet binasında Bursa elektrik tesisatı, D 'd 

dair her cins kitabı ku!Ophanelerln· ket halinde tesislerine müsnnde edil- lir. misafir edilmi~tir. Davacı Alman top1anacağtz. Mesele o kadar tc· motörilyle milteharrik, milterı•~r 
de bulabillrler. Biz, lisan öğrenmek melidir. Belediye bu ı,i kAr getirir . y tıi' 
mecburiyetinde bulıınduAumuz hal· bir iş mohlyclinde d~ll halkın tc· Bılhassa dogwnun kolaylaştırıl· şirketinin delegesi olan Dr. Şni· fe•üatlidir ki kısaca izahı imkan- cereyanlı on bin küsur aboneli 
de, yabancı dilleri gene bir üs te· mlz, sıhhi ,.e ucuz ekmek ledarik el· ması meselesi üzerinde tevakkuf e· veind .de bu sabah"id Semplon eks- sızdır. Hakeme icap eden izahatı şebekedir. 
IAkkl ederiz. I.l!lln, öftretmenln ye. mesl ııurctinde tclAkld etmelidir. dilmektedir. Şimdi on vilflyet mer· pre!iyle Berlinden gclmi~tir. ı verecegiz.,, Bundan başka müttehit ele~~ 
gl~~=~~!~eırud::slekt n Y r . TAN kezimizde doğum evleri \•ardır. Di. Dr. Şnievind, kendisini istikbal tık resmi toplantının yarın ya- trik Türk anonim §İrketinin ır>'. 
mlılerdlr. Hariçte iş s~c BAhl~;'11:,~. ğer bir vilayet merkezimizde de eden l:ielegemiz Yusuf Kemalle pılmnsı muhtemeldir • olan Balıkesir, elektrik Türk ,ııo 

,_ k G d y • k - ··'mak Ü 00· A birlikte doğruca Park otele gitmiş 11• duaları lcln talebe ile fada u~raşa· A a Ondüz, Berlinin yeni bir ogum evı Uı w • ıer ır. n· lerdir. Yaş sebze ve meyve nim ~irketi malı olan Edirne, •. 
mamaktadırlar. Ders saatleri de az· falsosu adını ,·erdi!ıl ::razısındıı, Al· karada 170 yataklı bir doğum klini· • • rtJ' 
d T 1 b n rf d 11 k T - k J ili lkı" tarafın murahhasları bu me ambala· J·larl ne müttehit anonim §irketı .. ..t ır. a e e ıc n e il ycce Takit manyanın ur· _ ng z anlaşması- ği Istanbulda Zeynepkamil hasta· 1'ıP' 
bulıımamaktadırlar. BOtün ,bu sebeb. nın, hıncını, Alman kOllüründen is· ' . , l . d 100 , t kl doğum seleye dair iddianamelerini hake. •Ziraat Vekaleti, birinci köy ve olan Gaziantep ve elektrik # 
Jerden dolayı yabancı Usan imtihan· lifade için Derli ne sönderilmiş Türk nesı \ e .zmır e ~ a a .1 me tevdi etmi•ler ve kendisiyle tc · anonim şirketi malı olan 1rfe 
Jarı, meselA riyazi:re imtihanında ol· talebelerinden çıkarmaya çalıştığını, hastanesı bu maksada hızmet et. :s zıraat kongresinde ehemmiyetle b k 'fe)i'' maslara ba-lamıoı.lardır. bah 1 ·· • d d ~ene u •ir etin mal ıolan . ... dl 
d~u kadar clddt seçemiyor.,, Tilrlc talebelerine müıkülAt gösterdi- mektedir. Fakat henüz bütün vil~· :ı ıı mevzuu so an ve uzerın e u- :s (JP" İddianameler muhteviyatı 500 1 b ba dağ elektrik imtiyaz ve tesis& 
nNt SABAH itini yazıyor \'e llerlinden mutedilli. yet merkezlerimizi bile içine alariıı· ru an ya§ meyva ve se ze am - f,f' 

le dönmesini istiyor. Aksi halde. yan bu ısebekeyi genişletmek ve her s.a~fa~an fazladır: .H~kem M .. P?- tajları meselesi üzerinkle devamlı aa hükumetçe aatm aJ.rnaıatı ;"' 
Hil~eyin Cahil Yalcın, hükümet Türkiyenln ele ~ı:ıkh olarak şunları köyde bir ebenin bulunmasını müm lı~ıs bır muharnrımıze demııtır tekilde meşgul olmaktaydı. Ve- karrilr etmit ve muameleye 

'daireleri cıdını tno.ıyan "'3Z1Sında yapabllecellni soylüyor: } " k lmak 1 d 1 1 kt d ki: k1Jet nihayet her nevi yac sebze oitmi§tir. •, · " "' ' ı Al . d le" kl cun ·ı yo un a ça ı~ı ma a ır :ı ..i1 
esaslı bir noktaya tcm:ıs etmektedir. - man)a 11 ı çocu arımızı . . · · · • G h d ve meyvamn irine konulabilece~i Satın alınacak bu elektr~ ~· 
t u a t ltl"~ ecri almak. Bunun ıçın şımdı Bahkesır ve l\..on UmUŞ an8 0 :ı 6 t"' 

n S~z::~ ::::.ar~ ~İ;irelerinden baş- :? - Dir daha Alman:rnyn talebe yada bulunan ve ÇOK faydalı olan Bı" r otobu"" s de- ve bu meyva veya sebze üzerinde ketlerinden be.§ka İstanbul "I ~, 
lıy:ırnk vfüıyet maliye tahsil şubclc- göndermemek. " _ . kö}' ebesi mekteplerinin adedi çoğal hiçbir znrar yapmıyacağt gibi ay- kule, Dolmabahçe ve gads-_,d 
rine gelen muharrir Ankara daire. 3 - Almnn kullllrfinu rcddedıp t 1 caktır d nca içindeki malı en fenni şekilde gazhaneleri ile İstanbul ha\'11"' 
ıerinden alışkın oİmadııJı~ız icın başka muhiııerae, 1ı:ı~ı.~ mm ,.e v::. 

1 ~bakımında devletin aiteıel'f" reye yuvarlan ı havalandırarak uzun müddet da- tesisatı da vardi!' • 
lüks telAkki edilebilecek tlllzliAin nlk müesseseleri bulmak; • • . • 1 ·ı yanm<ısını temin edecek stnndard 
maliye tahsil <tuhcler1ndeki :ıcınııcnk .. " - Türki}•ede Alman çocuklnrını rard.ımt ışının d.aha {.azla. g. enış etı. aı·r kadın 0·· ıdu d"t"'ger -o- • 

y d ş d k h ld , ambalaj tipleri tesbit etmiş ve D d d ·· tiJ 
hnllni anlalmoktn Ye bö)·le intiıam- Turk mekteplerine nlıntımnk. me:.ı mukarrer ır. ım 1 1 a c uvar an uş . 
dan, temizlikten mahrum }·erlerde . 5. - Türldyedekl Almnn mekteple_ yalnız iki yerde bakım evi \"e yedi JOICUfar ağır yaralı... bun~ard~n devlet hesobına külli .. DUn B:ı.latta Kaytancı soJCŞ~, 
çıkacak io.ten ne umulııbllreeğiııi ~or- rını kapa.tmak. .. . - ~erde de muayene ve mı: .... vere evi c·· .. h 27 (AA) D" .fetlı mıktarda yaptırılarak ilk -- .., " 

6 1 
ü k 1 1 l J ~ umuc; ane, . · - un] 1 k . n.d'f .. f!h d k" da kısmen yıkılmış bir duVa>- .ıt 

ınakta ve ~öyle demektedir: - r muessese ennc e mu e- . d B'lh bu bak a. ~ . o ara şıme ı er guzergıs ın a ı ~v 
"Devlet mekanizmasının .semereli hassıs ~ıfntlle çalışan lıalisüılılenı \ar ır. ı. ~ssa ı~ .. ve m~ Erzuruma gılmekte olan devlet yol. bütün sevk merkezlerine tevzi C· kıın Suad adlı 10 yaşında bir ,it' 

bir suretle yürUmesi ıeın kalem oda· Almanları hudut harici etmek. yene evlenn~~ derhal büt~n .. vııa· cu otobüsü şehrin Bağlarbaşı ma· dilmiştir • dilşerek muhtelif yerlerinden 
ıannda esaslı bir inkılllp yapmak Ye sonra ilave ediyor: "Ve bütün yetlere teşmılı Ulzumlu görulmek· halle~indeki virajı dönerken Erzu· H""k'"' t' b yaralanmıc::tır. • . p . u ume m, meyva ve ıe ze " 
buraya intizam tertip ve nezaret bunlara, ne Aıbbcntrop, ne apen, tedır. rum cihetinden gelmekte olan binek .. · · · . 

' • F" ld ı r ı k d • . · mustahsılı ıle tuccarınuzın fayda-
sokmak icap eder. Hnrap, com yerı· ne e mareşa . ~ an ar~ı uramaz. Ç.Ok çocuklu aılelere yardım 1§1 makinesine çarkarak Harfilt mna· .. .. .. y • 

ne kAğıt yııpıştırılmış .sobanın kö Biz Almanyayı ılım nnmına lstlfııde • b" • .;t,·ıd . 1 tarını gorerek butun yurdda .dagı 
mürll ortaya dökülmflş pis ve peri: edilir ''e Alman halkını ~ulhperver, d~ yep~enı ıt ~ı e orgauue e- ğma yuvarlanıp_ parçalan~ş~ır. . 1 lıp yerleşmesini arzu ettiği bu am 
şan odalarda dünyanın en kıymetli terbiyeli bir memleket bilmekte so· dılecektır. Yolculardan hır bayan olmuş, dı· balajlar için nakliyatta da büyük 
memuru tenbel olur, intizamsız olur, nuna kadar devam edcceAiz.Duna kar ğerleri ağır surette yaralanmışlar. kolaylıklar gösterilmesi tekarrür 
IAkayt olur şı blrliAln klAsik raısoloruan ayrıl- --o- dır t · t" B k"ld t d d t' - ... . . · c mış ır. u ıe ı e ı an ar ıp 
iKDAM mıyan dıplomotlarınd:ın da ırtıp ve Vali vekili sorgu Mkimi ve dok- . . . . 

terbiye bekleriz. Du da biz.im hnk. y • b• ı· •t d • . . ambalaJlar ıçınde scvkedılecek her 
kımııdır. Haklı olsun haksız olsun em 1r IRYI ma em torlar derhal vaka mahaltıne gıt· nevi yaş meyva ve sebzeye hazi. 

AU Naci Karacan, Kurull~y~n ko· zorbalı!tın da bir haddi, hududu nr- Uzunköprü civarında Çavuşlu mişlerdir. llk sıhhi tedbirler alın· ramn birinden itibaren bütün dcv-
y:ıeaAı hQkilmler adını -rerclığı yıııı· · 1 ı d. k td 1- · 

d t
. 

1 
. -d dır. köyu·· yakınında 932 senesındenbe. mış ) ara.ı.ar ıspanserc a ırı kt ldemıryolları !lebekesinde esası 

sın a, par ı n zıımnnmr.sın e yapı· • . :ı 
ıncak tndlHH ,.0 parti genci .sekreteri. ri yapılan ara~tınnalar müsbct ne- mıştır. Adlı tahkıkat yapılmakta. büyük tenzilatlı nakliyat tarifesin· 

nin lcabi.neye d~hil olması gibi Yunan kralının hemşiresi tice vermiş ve zengin bir linyit ma· dır. den yüz.de on daha tenzilit yapıla-
hamlelerımiz üzerındc müessir ola· deni bulunmu,tur. caktır .• Bu ambalijlar sökülmeden 
cok ted~lrlerden b:ıhsettikten !';Onra Bir ltalyan dükü ile Tonton amca ve küçükler büyliklerin içine ko-
dlyor kı: 

"Partiyi. bir taraftan lıu dcreC'c a- evleniyor ır\llM Çal(pklln00~1 
hcnklar bır ku\0 \•et manzumesi halin- Atına, 27 (A.A.) _Kral İkin· 
de birleştirip ayni gayelere doğru 

1 
j 

1 
1 

büyük bir kuvvet olarak tanzinı et- c Jor un hcmş resi Prenses re-
tikten sonnı, mesele, bu kuvvetin nln Duc de Spolete ile yakında 
murakabesi keyrtyeline gelir ki bu nişanlanacağı bildirilmektedir. 
da, teşkili dü~ünülcn 'e ayrı bir ma. ltalyada birkaç kere uzun 
kalemizde mevzuubahı edeceğimiz mUddet ikamet etmlf olan Pren
mClltakll grupla - geçmiş derslerden 
iyi tstırade olunmak şnrtile • mü- ses trenin ntoanlanmasına si· 
kemmelea temla olunabilir. Eıter bu yası btr mana atfedilmemesi 1&· 
grup blıe serbest fırka macerasından zımgeldili 107lenmektedlr~ ,.. 

Kamyon çarptı~ 
Dün akşam Tepebaşmda ~ 

Yorginln sevkettlği ıu.myon. _4 • 
adlı altı yaşında bir çocuğa ~· 

=rak=-=ağır==y=aralam===11=tır=·=~ 
nulmak ıuretiyle içiçe ~ 
iade olunduğu takdirde gene :,S,ı• 
tenzilit ve ayrıca yapılacak t 
11ttan istifade et:Jecektir. ~· 

Ziraat V ekileti ayni tip J1 
lijlardan Türkiye aabllleri'l'ts'c
tcvzi edecek ve Deniıyo~..td• 
Janncla da tenzillt yap~ 

Königsbergde Leh 
konso:oslugu taşlandı,,. 

sıı 
Varoova, 27 (A.A.) - otl 

ya gelen bir habere ,öre J(Ooeıs'' 
berg'dekl Polonya konsol tP,; 
nesinin camları meçhul •',o~' 
ler tarafından kırıtmıt ,-e 
harekete geçmemfftlr, 
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io~!'.;·~ ~;:~;'n,M:f:- Harp tehlı· k esı· "'- ...._~ Evı: ıstaııbd Antarı caddld 

~·.~ ~t•ıel1e'ıo""n1u.,.·,.11021138'"'7112111111 "" ·· .. M EMLEKETTF. umumi hayatın ~·eni sartlara 6Üratle uy-

1:•1t0 •• N:• E• • ·ş· •• 1.R:•: ;.t~•A3.~R0•5İ I azaldı mı ? I! muı J!:fn yapılan teJebbüsler, daima birinci planda c-
9'll • hemınlyett haizdir. }'erd halinde tekemmül l~ln sarledilcn gay. 

1 -...," Urtı,. E.... ı : retleri, kütlelerin adımlan takip etmclr.ridlr ki seri bir ilerlemo 
1 : ::~ •;:g: ~·· !~:: ":· : İ elde edilebilsin. 

--~~- t~: ::: : 1 D . 'd . A 1 Bili bu m\ilihazaya &e\kcden hadise zahiren birinci derece •••••••••• anzıg e reyıam yapmanın 1 ehemmiyette CÖrünmlyen \e btanbuJda ilk defa tahakkuk ettiril• 

..____ f d k ' 1 mekto olan SellmlJC halk ı>lijlannm bu srno atılması içim. yaıır. ay as 1 y O tur , j lan teıebbiislerdir. Enerjik btanbul nlisi bu hamlesile de değil 
d • y E k" F N f d 1 yalnız İstanbulun, muhakkak ki yinr. bı.itün memleketin birinci ..., a _a,,ı,r azan: s 1 ransız azır arın an i derecedo ehemmlyetll olması la:t.ımgelen bir mcsclc .. ıno dcğmı, 

11 k - Hen ry Lem ey 1 bulu::~:·:· olan hakikatlerden biri şudur ki bir milletin bozuk 

lfl8 tep isimleri Umumi kanaatin aksine olarak ve milliyetler prensibine dayanı· n•ya ı;eri lttya.dlannı değiştirmek kadar, çetin Ye uüyük enerji B Ü\1.,'"K harp tehlikesinin mühim bir mik- yor<lu • sarfını kah ettiren şcy yoktur. Teredılüdsüz itirar f'tmell~ iz ki 
d". 1'1aarjf ~~~ilet. ~~;!si'nd~ yasta azaldığını ve Alman - Leh Bu şekil, Lehistan için mu va· yıkanma meselesi bizim kötü ,·e ge-ri bir si teme tabi kalmı~ ltl-
ilırken K u çesı mu ere e ihtilafının sulh yolu ile halledile- fıkt:r. Almanya da bunu bir sulh yatlamnızda.n birWlr. Halbuki yıkanma" bugünün tok çalı ma, 

Gaıata <>nya mebusu Bay Fuat ceğini ben zannetmiyorum. muahedesi ile, bir de 1933 misakı çok enerji ,.c ımnetli bir ~ıhhat i tiyen hayatında kat'iyyen bl-
liri1- ~~Y. lisesinin adının değiş· Umumı"yetle İtalya Almany.. · k k b 1 · · B ·· ' lll~tI11esın1 ıstem· "D k t b" • • • • ile, ık1 ere a u etmııtı. ugun rin('I derecede ehemmiyettedir. Hatta medeniyetln banyo odasın. 

Uesse .. ıs. emo ra " ır ile daha sıkı bir ıurette birleşme· vaziyetin değiştirilmesini istedik. dan ba.cl&dıV. düsturu pek meşhurdur. Bunun sebebi, ~üphe izdir "",_ seye oyle " h b" d ~ •· '"'-ll:ISrnı ,0 şa ane,, ır a. yi kabul ederek, Danzig ve ''ko- lerine göre, ancak iki hal çaresi ki, Yıkanma.om h\.t'i bir 1.ıhhı\t ~artı ve cnerjinln lnsıında ten-
~ ~ ~uş. Doğrusu bu .. end~- ri.dor,, meselelerinin bir harp çık. ileri ıürülebilir: Ya kabul, ya red.. bllt edilmefll n.,.1ta~ıdır ki bu ht>r lkl!iolnc de blı:im halkımız ~id. 
}'e Sara ~en~de bulmadun: Adlı- madan ,itidalle hallini düşündü, Danzig de bir reyi.im yapma- detle muhta.çtır. fi 
lllUnıi ~:·:. dıyonız; bir zaman U.. deniliyor. Gene umumi kanaate mn hiç faydası yoktur. Netice o- Halbuki bl-zdeld hamamlar !O;ı~teml, uzun seferler n yolcu-

~~ .. de~~P~an:ler.e .de "kitapsa." [!Öre, İngiltere ile ;ransanın. al- larak, bugün esasen bildiğimiz Juklar me<'burlyeti altında olan C'etlatlmıızm gayet eyrck lınat- ! 
hır steruldı \e bundan hıç clıkları ıerek asken gerek sıyasi bir ıeyi öğreneceğiz: Jarda temizlenmeleri için kurulmuş bir ı;istcmdir. j 
~~ita~:~ri~~~- bk.uşku~ahı:rnad~. tedbirler, devlet ada:nlarının söy- Danzigde, Alman nüfusu ekse· Bu münasebetle bir iki sene enci J,ondrada olan Ye ajans. i 
llöhl>öh•~ " ·ı ıraz l tişam ı, le.dikleri kuvvetli sözler Alman. riyeti tetlcil etmektedir. Bu ıehir- larla bütün diınyaya bildirilen bfr kız koleji lıidisesinl hatırla- f 
idi; ~'az:u, f_akat güzel bir kelime yayı artık bu devletlerin geri çe- de ahalinin mahalli haklarını mu- mamak mümkün de-i;Udlr. Eı.ld blr bina olan bu kolejde kız ta. ! 
l{a~ k kı pek kullanılmadı! kilmiyecekleri, bu tehlikeli işe gi- hafaza ve Lehiıtana, lazım olan İ lehe banyo odalannın eski sistem olmaları rn ihtiyaca J.ifayct ! 

l'.;ı, do~r, Galatasaray lisesinin adı- rene kendisinin zarar edeceği hu- iktısadi kolaylıkları temin için hu· j etmemeleri yilzünden isyan etmi~lC'rdl. Mektebll kıı:larla mülakat f 
'lakırn~nulm~sma • hiç olmazsa bu ıusunda ikna etmiştir. susi bir idareye lüzum olmadığı •

1
• yapan bir tnı;tllı gazetesinde kız talebeden biri ~iiyle diyordu: 

:ıltn\t G n - bır lüzum görrnüyo~ Bütün bunlar mümkün görü. bununla isbat edilemiyecektir. _ Elbette isyan ederiz. Xe nklt banyoya gltı;cm dalma 

plajları münasebeti le ... Halk 
Yazan: M. DALKILIÇ 

.. 8 

İsviçredeki 
heyelanda ölen 
Türk 

... 
çocugu 

Muazzam kaya parçası 
kaldırılamadığı için 
ceset bulunamadı 

Bir buçuk ay kadar ewel lsviç· 
renin Zürih civarındaki Flins ka
sabasında çocuk talebe pansiyonu 
bir heyelan yüzünden yıkılmıştı . 

Bu pansiyondaki çocuklardan ka
zaya kurban gidenler arasında Şe· 
ker şirketi umumi müdürü Kazım 
Taşkentin oğlu on yaşında Doğan 
da bulunuyordu. 

Çocuğunun naaşını getirmek üze
re I S\'İçreye ~iden Kazım Taşkent 
bu sabahki Semplon ekspresile şeh 
rimize dönmüştür. 
Oğlunun ölümünden çok müte· 

c ·sir olan Kazım Taşkentin bütün 
araştırmaları ~ &itmiş, ceset bu· 
lunamamıştır. 

Enkaz arasında yalnız çocuğun 

daima gözünün önünde bulundurdu 
ğu bir Türk bayrağı çıkmıştır. 

Heyelan neticesinde pansiyon bi. 
nasmın üstüne )'U\'arlanan kaya 
parçası 350 dönümlük yeri i~gal c· 
decek büyüklükte olduğundan kal· 
dmlamamıştır. 

Bu kazada çocuklan ölen 19 aile, 
yavrulannm hatıralarım taziz için 
Isviçrc hükfunetinin rnüzaheretile 
Flinsde bir abide vücuda getirme· ~>"l~ ... ~:~tasaraylıhk gayretı ıle nüyor. Fakat vahim ihtilaflar 1 Bir reyiama müracaatı ileri ıü ı meşgul! Halbuki ben günde iki defa banyo ederim! .. 

~ -.. ~ıgım . 1 b'I" •. 
c.etsi be e emın o a ı ırsınız: çıkması ihtimalleri de çok.. ren Nazi gazeteleri neye Çekoı- Me,hur olan inı;lllz ıhlıat, temi7.lik 'e taraHtlnin, df'ğil ay· ts\'içre gazt"teleri, henüz küçük 
~ ı: _d~. 0 

mektepte okudum; Evvela, meselenin esasında bi- lovakyada da bu ıekilde halkın da, on be' gilnde Ye3a haffatla 1.ılr, günde iki defa yıkanmak su- yasında tahsilde iken ölen Doğanın 
ğe karar vermiflerdir. 

~.. • hın ıle "oranın pil~vmı ye- ribirine zıd tezler hiç te yaklaş- reyine müracaat lüzumunu unu~ retlle yaratılabllcllğiııe ~\iphe yoktur. ÔlUmünden uzun yazılarla bahsede· 
' '.fakat o müesseseyi hiç sev- mx1 de fildir ve anlaşacakları bir tuyorlar? Halbuki böyle bir 1ey Yine malümdur hl bugünkü .\lmııny:ıda banyo daireleri ol. rek çok zeki ve rnilliyetpen-er bir 
it~ §;:ndi önünden geçmekten bi· ıaha da görülmüyor. Bunun da yapılmak lazımsa, asıl oraıı için mıyan hl~blr l~f yeri yoktur. talebe olduğunu, kendisinin en çok 
~ t az duymam. Galatasaraylı- sebebi gayet basit: yapılmalıdır. \. lmılnel asırda çah~an adam Iı~r gim,. hamamda değil) fakat SC\'diği şeyin Türk bayrağı olduğu. 
frt11kt esanüdünden, zihniyetinden, Almanya ile Lehittan arasında İtalyanın rolü bu meselede de b:ınyoda yıkanmaya mceburdur. nu tebarü zettiriyorlar. 
lttlıdi: .kelimelerle dolu dilinden, tabit ve" mahdut menfaat rekabeti gene Münib anlaımaaındaki gibi Halk rılajlarr halknnı7a her ~ün ~·ıkanmnk ltiyadmı '\e dola- -0--
21~ k tinde bir ne\'İ üstünlük, bir yok • . Hakimiyet rekabeti, esas olacaktır: 0 h~diıede İtalya, ih- yısl3·Je lmki.nmı wnnek hn<ıucıunda meşkür bir adnndır. ' H 

11 
k ,,. f' 

l\j~ dt UTey§ilik vehmetmelerinden ar~uların çarpııması var. timal evvelden kararlaıtırılmıı, Umld ederiz ki bu yıkanma ftlyıulını ,.e resmi kontrolunu SV İÇ re U Um e ( 
~. hoşlanmam. !\.1uhterem me- Almanya Danzige iktısaıdiyatı zahiri bir tavaasutta bulunmuı ve 

1 
mekteblerlmb:e de te-')mil etme-k suretlle yeni nec;illerlınlzl sürat. B 

1
. b' t l 

:ı.. tl\e ...... ek d b. ba1
- d h d -·ı B er ıne ır pro es o ~s·u ·et çocukların an ır ıumın an mu taç egı . u va- bunun net icesi yalnız Almanya - le yeni hayatın bu e-n fe-ylıll l<':ıbına lı:ı11rlı~·a<'ağız. 

bir le . •diğerlerinden başka türlü ziyetten Şark! Prusya ile olan ra. nın menfaatine olmuıtu. ------.. • --................ _ ..... ---... -·--- nOtaSI Verdi 
luı ... rbıye .. tahsil si temine tabi tu. bıt .. aıı da hiç bir ıckild_ e za. rar gö_r K fcd 
ı....~sını a k d ğl h Millo anlaımaaı da, Roma - z<Sze alacaklar mı acaba? • neticeye atılnuya :mecbuı:: edebilir. Bern, 27 (A. A.) - on eras-
~ b\l} enıo rasi esa. larına ay· muyor. Almanyanın ıste 1 arı- Beriin mihverinin Roma tarafına Mr. Çemberlaynm, M. Dalad. Bu takdirde Lehistan için tutu- yonun siyasi dairesi geçende lıviç-
ikat sa_ydı kendisini alkışlardım. tada Almanyanın 1919 dan evvel- hareketlerı"nde ı"stiklal temin et- . .. 1 . .. h . "h lacak en iyi yol, "-İddetli bir mu - reli bir hudud muhafızına yapılan ~- .. o sıstezn muhafaza edildikten ki geklini, evvela mütevazi bir şe- ycnın soz erı, şup esız vazı ve =< r 

···ıra ad d k 1 miı değildir; bilakis. • Şüphesir, kafi.. Fakat bu sözlerin arasına kavemet göstermektir • fena muameleden dolayı Ber ıne ~ 1 ın a kalmasında bir malı- kilde, ıonra tamamiyle, te rar e - t t di ı-r-u 
() lbad"' k d · İtalya, gittikçe daha hakim vaıi- maalesef daima, bir anlaşmıya da- Umumi harpten sonra harikula. bir protesto no ası ev el.UU9 r. 

~tllht ıgı ·anaatindeyim. e etmek.. yete giren müttefikinin arzusun· vct karıııyor ki, biribiriyle itilaf de fekilde yeni.den canalnmış olan Alman gümrilk memurlan hudud lıı..ı ·~ erenı, mebus 0 ·ıs·ım mesele· Lehistan da bunu pekala biliyor f 1 . t akl da 
ı'll?li a k h" b" da yarın, bugünden az nüfuz sahi- gayrikabil arzulan tatmine çalış- bu milletin, Alman tehdidi karşı· muha ızmı svıçre opr ann ·n l ~a, bac:ka bir bakımdan, ve, haklı olara ' Le ıstarun ır . bi . . k . mak ı"mka"nı bulunmıyan "erait al· sında baş eg-memesi ve toprakla- yakalıyarak Alman topraklarına A..,,,ehuıllli~. Bizde ·o·"tedenberı· mektep- tek büyük nehri olan Vistiı."lün bı r vazıyete gırece tır. ,. 
'
1
" Al t dd'".:ıe ı kede tında ben bu gı'bı" so""zleri tehlikeli 1 n hakkında ileri süri.ilen taleple• silrliklemişlerdlr. Muhafız, Alman 1

l'lo: Unduklan h. 1 · . t munsabına hakim olan Danzıg-de manyayı ere U'J ev • 
''ltı ad §e ır enn ve ~ · bilecek bir §ey varsa o da, sadece sayarım. ri reddetmesi ile Avrupaya ettiği hudud makamları tarafından isüt-. hi.ı\>1:1. ı konulu . . b. n1 huıusi haklara sahıp olmanın ve b edildikt 

8 
be'"l bıra 

• 'Qt ) or • ır zama ar d d - d · 1 ·· Fransız - İngiliz bi!'liğidir, Fakat Her Hitler bir kenara çekilmiş, yardımı ne kadar takdir etsek ye- va en sonra er ~ • !.ı·t adanılan dl k k doğru an ogruya enız e muna- k lmıatır 
"11t <>l n a anm O}rma k a· · · · Almanyanın bunu da hakiki kıy· düşünüyor ve daha henüz bir şey ri.ciir. 1 " • 
l'lbk ." lllU~tu k .. ed" O sebatta bulunmasının en ısı ıçın İ . . ~ b" K fed a.ı.wonun ~!"asi idare!! .... ~ ' ço surm ı. za_ • d - m<;ti ile takdir edeceğin.den pek söylemedi. Deme'k oluyor ki gaye- Fransız - ngiliz bırlıgine, ır on er J • • ~- n ancak r-_,1 be ·t G . Os- hayati bir ehemmıyette ol ugunu l 

1 
. k .. l bu h,..,,..ıe. Ecrlinde tahkikat ya-

lıai."'111" ue en \ , azı emin deg-iliz. Son hadiselerdeki lerine vasıl olmak ümidini kaybet- temel, müstakil dev et erın ut e· ..... ,,. ' 
d .-a~a g"ıbı" u··ç d""rt kt b ad dü .. ünüyor. ı . t kt d" ~ O me e 1 :ı f 1 . d d'" d d . d v ·ı.:ı· Ş t } k s·.·ne b·ır destek olmak bakımından pı masını ıs eme e ır. ı O tk" 1 k · · b" "b" · 1 za er erın en, unyanın uy u - mış egı "'ır. aye arzu arına a· ~,.' Usule d .. ..1 bT ı mem e et arazısı m ırıy e 

~ UYQk ad onu e ı ır. bu noktada karşılaşmaktadır. O- ğu endişeden büsbütün kuvvet a- prlarak, kuvvete baş vurur ve Le· Lehistanın böyle bir mukavemet 
) kati el anııanmızm hatıraları· nun için, birisinin ilerletilmesi !de· lan Alman coıkunluğu . huıdut ta- histanın tiddetli bir mukabelesini göstermesi elzemdi. 
(j?~. ?'\ er~cede hürmet gösteremi- mek ötekinin topraklarının keıil- nımıyor. tahrik ederse veya ''olmaz!,. ce. M. Daladycl:len sonra Lehistan 

!astır. 

1ii • edını'in namına çok c:ev· ' F da backa garp devletler· vabı verilecek taleplerde bulunur· "öyle tekrar etti: ~· • So}t • ~ mesi demektir. Bu vaziyete 1919 un n ,. • ,. 

ta(
lde deli~ıl et~ettiği lsta_nbul'da bir da bulunan hal çaresi müm'kün ol- rı\n ıösterdi1cleri müıkülpesentlik sa icimbilir netice neye vanr 1 . "Ne bir metre toprak veririz, bir şey, hatta zevahiri kurtarmak 
~- " hır dd b l k d h ·· ·· h · d t d" H r H"tl kendı"nı· tahkı"r edı"l ne de herhangı· bir hakkımızdan ı" cı"11 bı"r zafer bile vcrilmiyecek ..• "" ~ik ' , ca e ı e yo ; an. duğu kadar itidalli ve makuldü e enuz ıup eyı ave e ıyor • e ı er • 

Her Hitlcr anlasın ki bu esas • 
tan geçilmiyecek ve kendisine hiç 

].~. Şİ?ncı:a~}a. ~~çük bir 50~ak _ . . Statükoya birdenbire ve mevzii, miş veya tamiri gayri kabil bir ha· vazgeçeriz!., , J\lman devlet reisi his şüphe etme 
~ Qetlti ~edım ıçın heykel dıke- rine sadık kalınma,1nı ıstı yenler a::-kc.ıından da ~ her zaman olduğu reket karşısında kalmış saya. l şte en iyi düstur bu.. Bizim ~ i n, Alrr.anyamn yapacağı yalnız 
. İt ker }·orunı; ona imkan yok, bile eminim ki memnuniyetle kabul gizi • teskin edici beyanatlar ya- bilir. Gururu, milletindeki bağlı • de bu düsturu takviye etmemiz ~ :: s: y k.ıl yor: Durmak veya 
lı.: e "'eh - f k b" t ·· ld ~ t k l lık ve içinde bulundug-u gittikçe lazım.. Bu, bizim gibi, Lehistan harp patlatmak. Hangisini isterse .•bı~ b"ıl :.. resinin nasıl olduğunu ederler. g:>n u a ır ecavuz o ugu a •· , 
il mi'• AÇ d .;ı • b" "h ·1·f · · ta "kt ad· ıcfalet onu en fena Cumhuriyeti idn de mühim bir e· intihap etsin! .. ı.!d_e,,:,, JOruz .• Sonra yapılacak Sım'1lah AT n"'e umumı ır ı tı a a gırmeyı ar n ı ıs ı :ı 
"(t) '

11
" Pek (LaTribune de Notions'dan)' 
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t...~ Vern~'n. hır mektebe Nedim.in 
~..... esın? "Ahmet Nedim Li-

\>aln 
.:ıııaıı..~ Nedi- ., Ol ·· b··t·· t ... -<ttla ... mı. mu5 u un 
~1~in ad~rnız, §airlerirniz, alimle
l• tıp 0 _, arının anılması lazım. 
~tla ~ehi' · 
~. tına d • Yı bu memleketin ev· 
b ~ 1 ll\i-.ı ıtınıa hatırlatmak lazım 
~['ilrbakı' r~un:m lisesine Nef'inin, 
: arı }'altr lı~esıne Ziya Gökalp'm 
1 tJere 

1~lllaz mı"> Hatta )'alnız 
'il( ' Ort • 
l~ % nıe~lllekteplerc değil, bazı 
t--a l)ıı~ırı teplere de büvük adam. 

\~ar .ı\kadı konabilir .. ." Güzel Sa· 

Kocalara hayret verecek 
bir adam 1.. 

O Ll\IAZ dememeli. Demlrkapıda bir 
bayan zabıtaya müracaat ederek 

kocaıu tarafmdan tehdld edildlğtnl haber 
nrmı,, demek bu zamanda da a..<ılan yü. 
rekll adamlar nr, aşkolıun. 

Baksaııı:ra: Adam kan!llmı tehdld ede. 
bilml,! ..• 

* * * 
Herkes kendi marifetile 

öğünü r 1 
t. lcrn .... a~eznisi"ne Sinan'm adı 
% "" ll'ıi? G .\Zf:TELERDE hani şu (Bir dakl-

;t tıda ka k& lc;intle dtinyada neler oluyor~) 
~ ~}· Vard Çinılnıası lazımgelen ba~Iığı altında lnııana hayret ' erici ıteyler 
,_ rı adla ır: mekteplere, yaşıyan "" rıru yazılıyor. 

' '• ç:ilnk~ ~akmak. O, iyi olmı· Bunlardan bir tane-ıılnıle ~öyle bir ~y 
l'ııQ il inıti~ bır adamın, henüz ta· naklohınu~·or: 
~ ~~se}· ntndan geçmeden. bir Amcrikad:ı b~ ağrısı çekenler tok-

t, e Verilme i dogru'" değil. C mu,. Bir claklka ı.arfmda Amerikadakl in-
~ .a.Iatasa,.., sanlar • kilo 400 gram aspirin yutarlar_ 

11'1 •ay li~"' • • d ... . 
t.' f>eka' l"ı =Sının adı egıştı· , 
Q et F mr, ... 
t}·o~ı . · akat oraya mese- Bu da bir sey mi! •• .., u lıses· d ' -

~ · 'l'evfik •. 1 emeğe lüzum yok- Bizim tc;tanbulda innnlar bir da1'lka 
'il, o rn : ıkret Lisesi denebilir. zarfında yanm ton aspirin haline koruna... 

e tebi sevenler, ananele- mıs t-Oz nıtarlar! ... 

t 

Açıkgözlü barakalar 1 

1 ~r.~BULDA bu yıl a.çılacağma 

se,·lndlifmlz ıu bedava halk pllj. 

..... Iarı için de belediyeye tekllller yapılıru,, 
ne buyrulur! .• 

Teklifler ~u: Bu sahillere güzel, ufak 
barakalar yaprp gtlzel birer plaj hali-
ne koyacaklarmı,, buna mukabil, halktan 
banyo ücreti olarak hf':J on kuru, gibi cüz'i 

bir ürret alM'aklamıış ! .. Cüz'i bir ,ey: Be~ 
on kuru, banyo ürretl ..• Sonra, tabii, cüz'i 
bir mayo ücreti: üc bt!1 kunı~.. Sonra, ta.. 
bii, cüz'i bir havlu üeretl, iki üç kuruş ..• 
Oyle ya: Güzel bir plaj olduktan sonra yl-
ne bedavaya ıclir! .•• 

Sorablllr miyiz: Bu barakalar açık 

gözlU mu! ı ... iyi ama, biz halkı barakaya 
de-ğit, denize AOkat'ai;ız! .• 

Bu teklif ~alılb:erl galiba bilmiyor: 
Btodan kumluk barakadan tatlıdır! ... 

* * * 
Silivriye yağan çekirge 

S n.tYRIYF, çekirge mu~allat olmu~. 

lmha~ı için :ılddetle mUra.de-le t'di
J(yonnu,. 

Tutmuş, bir gazete muhabiri bunu 
haber olarak İstanbul gazrtelerlne bildiri-
yor . 

Zahmet etmio;. Biz İ!ıtanbul halkı o 
kadar budala değilizdir, Silinlye ye_şll ı;c

klrge musallat olduğunu biz ~oktan anla. 
mı,tık: yoğurtların renginden! .• 

• • • 
Galatasaray düşmanlığı 

E \.'\ 'ELK1 gün l'lcefüıte mn.arif büt
çesi mü:r.akcre edilirken muhterem 

bir mebusumuz söz almı5 'e: 
- Galata~aray Jic;esinin io;ml ılemok. 

rat değildir! Kulağa hoş gelmiyor!.. Bu. 
nun değt,tırilmeslnl temcn:ıl ederim! .• 

Dedlkfon sonra yerine oturma~. Razı 
gazett'ler muht~rem mebusumuzu, bu ka
dar müfrit bir demokratlık anlayı~mdan 

dolayr hayretle-rlc tenkid ediyorlar. }~ilha
klka (<iarny) a bu kadar dü5manlık ilk 

defa ~öriilüyor. Birtok okuyueular her· 
halde günün mrnuunu tc kil ccl«>n hu 

zatın kim olduğunu merak t'dc-rler. Krn. 
dhılnln daimi ~Urf'tte oturduğu )'Ctln adrr. 
!'ini b:ldlrl~·oru7.: 

Şl~ll Osmaniye <'a<ltlc .. ı tlörfyol ağzı: 

Güne, - pal:ıs ! ... 

M. 

Bertin - lstanbul 
Hava yolculuğu 

Tesbit edilen ücret 
tarifesi nedir 7 

Berlin - İstanbul - Halep hava 
-ef erlerine 1 hazirandan itibaren 
başlanacağım dün haber vermistik. 

Münakale ve muhabere vekAfcti 
ile hattı tesis eden şirket arasında 

reni hava hattının ücret tarifeleri 
tesbit edilmiştir. Buna göre Istan. 
bul · Sofya 47. İstanbul - Belgrad 
58, lstanbul - Budapeşte 78, lstan
hul - Viyana 90, İstanbul - Berlin 
126 liradır. Biletler gidip gelme a· 
lındığı takdirde uçu~ fiyatlarında 
yüzde 20 tenzilat yapılacaktır. 

Yeni hava hattı, Atina - İstanbul 
arasında d:\ hava münakal~tım te· 
min etmiş olacaktır. tstanbuldan 
hareket c~n ha\'a yolcusu. Sofyada 

aktarma ederek ayni günün ak~mı 
~aat 18.30 da Selanik üzerinden 

Atinaya \ aracaktır 
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Parti 
yarın 

Kurultayı Beyoğluspor 8-
toplanıyor Şişliyi yendi 

<1ltıstarafı 1 lnt'idc> kım kaptanuıa. vt>t'di. Pera orır-- Baştarajı 1 incid~ kısmrnı ihtiva eden maddeye cü· 
Gümrük ve inhisarlar vekaletin· rüm olarak şu Lkra ilfive edilmiş. 

den çekilen Ali Rana Tarhanın da tir: 
Mecliste teşkili mevzuubahs müs· (Parti işlerinde şahsi maksat 
takil grupun rei vekilliğine getiri- güdenler v~ bu uğurida Parti nü. 
leceği söyleniyor. futtınu istismara teşebbils edenler 

ve şahsiyet ile uğraşmayı 6det e. 
Niıarnttame tadilat projesi dinenler.) 

Ankara, 27 (A.A.) - Cumhu
riyet Halk Partisinin beşinci bü. 
yük Kurultayının tasvibine azre_ 
dilecek olan nizammane taıdil!tı 
§Unlardır: 

6 - Yine nizamnamenin on i
kinci kısmını teşkil Men Partili 
gatetecilerin riayet edecekleri 
noktalar hakkındaki 154 üncü 
maddeae şu şekli almıştır: 

(Sahibi partili olan gazete ve 
mecmuaların yazıları ile Parti a· 

1 - Nizatnnamede değişmez zalarının neşriyatı parti prensiple-
~enel başkan vekili Hakkındaki ri bakımından göz6nünde tutulur. 
hüküm eksik olduğuntlan bu kıs· Pattili gazeteciler, mecmua sahip. 
ma yeniden bir madde lialinôe şu leri ve muharrirlcrle bu yokla gö
hüküm konmu tur: rilş birliğine yarayacak temas ve 

(Değişmez Genel Başkan, Par- toplantılar yapılır. Partililer ser
tili mebuslardan birini Genel Baş. mayesi ile atalcalı ve idaresinde 
kan vekili tayin eder. Genel ba~- müessir bulundukları gazete, mec· 
kan vekilinin va:ı:ife ve salahiyeti mua ve matbaalart:la program ve 
değişmez Gehel Başkan tarafın.1 nizamnameye iç ve dış siyasetin 
dan tcsbit olunur. Genel Başkan I ana hatları ile yüksek devlet men. 
vekilinin değişmesi kendi istifası faatlerine aykırr düşen yazılar 
ile veya Genel Başkan tarafından neşredemezler.) 
vekilliğe bir başka zatın tayini ile 
vukubulur.) 

Yine bu kısma Hükumetle Par
ti çalı_şmalarında daha sıkı ve ya. 
kın bir ilgi temini için (Parti Ge. 
p.el Sekreterinin kaL-!ne içtima. 
larma iştirakini temin edici hü
küm konmuştur). 

2 - Nizamnamenin üçüncü kıs. 
mınırı Büyük Kurultaya ait mad.. 
desi ufak bir vuzuh ilavesi ile şu 
§ekli almıştır : 

(BüyülC Kurultay d6rt yılda bir 
D e f i ş m e z Genel başka -
nın göstereceği yer ve bildireceği 
tarihte toplam:-. Değişmez Genel 
Başkan lüzum görürse Büyük Ku
rultayı daha evvel toplayabileceği 
gibi fevkaUlde olarak da toplaya
bilir). 

3 - Kurultay mesaisi hakkında 
da taamül öyle olmakla beraber 
yeni bir hüküm olarak şu ma':lde 
ilave edilmiştir: 

(Büyük Kurultayda memleket 
ve partiye ait her iş görüşülebilir. 
Program ve nizamnamenin kabulü 
ve değiştirilmesi Büyük Kurulta. 
ya aittir), 

4 - Parti mebuslarının yapabi. 
lecekleri i~ler hakkında nizamna
mede esasen mevcut olan hüküm 
daha ziyade tevsi edilerek bu mad
de a§ağ~daki §ekli almıştır: 

" (Parti mebusları devlet veya 
partiye ait, yahut sermayesinde 
devletin veya partinin iştiraki olan 
bi.ftün müesseselerle amme hiz-

Müstakil gt up 

7 - Nizamname tadil teklifleri 
arasında tamamen yeni bir teşkL 
ıat olarak giren bir hüküm ae 
Parti müstakil gurubu teşkili me
selesidir. Partinin kendi içinde 
daha geniş şekilae tenkit ve mü
rakabe yapabilmek için düşündü· 
ğü bu hususa dair ila\re edilen hü. 
küm ve maddeler aşağıdadır: 

(Partili mebuslardan Kurultay 
Umumi Heyetince .seçilen 2l at. 
kadaş Meclis içinlcle mtistakil bir 
hüviyet taşırlar. Bunlar gurup 
milzakerelerfoe iştirak etmekle 
beraber mfitalea beyan ve reye iş. 
tirak edemezler. Buna karşı Mec
lisin umumi heyetinde mütaleala· 

nnı beyan ederler ve reylerini kul. 
lamrlar. Müstakil gurup kendi a.. 
zalan ile umumi ' toplantı yapar. 
kararlar verir, müzakere usulü 
Meclis gurupunun hükümlerine 

tabidir. Müstakil gurup heyeti u. 
mumiyesi Partiye mensup olmı
yan mebusları müzakerelerine mu· 
vakkat veya daimi olarak davet e. 
debilirler. Müstakil gurup kendi 
hası arasından üç kişilik bir ida.. 
re heyeti teşkil eder. Partiye men. 
Bup mebusların en çoğunun teş. 
kil ettiği umumi heyete parti gu· 
rubu, partiye mensup mebuslar. 
dan bu suretle kurultay tarafın. 

dan seçilen 21 azanın teşkil et ti ği 
heyete de Parti müstakil gurupu 
denir. 

metlerine mahsus ve hususi mu. Parti müstakil gurupunun reisi 
kaveleye bağlı veya imtiyazlı şir. Partinin Değişmez Genel Başka. 
ketlerde idare meclisi reisi ve aza. nuhr. Reis vekili müstakil mebus-
ır, murakip ve mümessil olamıya
cakla , ilcretli veya ücretsiz baş· 
ka bir'va;ife alamıyacaklan gibi 

• 
bu müesseselerle al!kalı işlerde 

""' ücretli hakemlik de kabul edemez. 
ler1 tt>e\'let• veya parti işlerinde 
A:!oğrudan doğruya veya bilvasıta 
müteahhitlik ve her ne nam ile o. 
tursa olsun mütevassıtlık ede
mezler ve devlet bütçesin.den pa
ra ödemeyi icabettirecek herhangi 
btr ticaret muamelesini dahi ya· 
pamazlar. Parti mebusu olan avu. 
katlar devlet ve partiyi alakalan. 
dıran bir davada aleyhte vekalet 
kieruhte edemiyecekleri &ibi ücret 
mukabili olarak leh.de de vekalet 

lar arasın1dan onun tayin ettiği 

zattır. 

Partili mliııtakil mebuslardan 
vukubulacak münhallere münasi· 
bini Genel Başkanlık Divanı se. 
Cjer. 

Parti müstakil gurupu parti 
te§kilitına dahil olduğu gibi mü&
takil gurup reisi vekili parti riya. 
set divanına dahildir. 

F arnsız - Türk 
müzakereleri 

alamazlar. Ve bu gibi davaları (Baştara/ı 1 itıcide) 
deruhte etmiş olanlarla şerik ola- izahat veren hariciye nazın Bone, 
mazlar. Parti Genel Başkanlık di- ezcümle Türkiye ve Lehistan ile 
vanı zaruret gördüğü hallerde yapılmakta olan ve çok ~yanı 
partı1i mebusları bu gibi vazife· . . . . 

GörlildUg-:U gibi iki taraf da ~ tarları oyuncularım el üstünde ta. 
kuvvetli talunılarını çıkarmışlar. ~uıı.rak bliyili tezaliilhıtla staa-
Şişli Fenerbahçeli Rebii ile de tak- yomôan çıkarelıiat. 

viye edilmi ti. Hakem Adnan Akı- Stadyonı çok kalabalıktı. Hınca
nm idaresinde br.şhyan oyunda hınç dolmuştu. Bilcflerln ueuzlugu
Pcra çabucak hiikimiycli tcs~ etti. na rağnren 1705,25 ıturue hh.sılat 
Ve bu hakimiyet 18 inci dakikada olmuştu. Hasılat tamamen Çocuk 
Bambinonun ayağı ile Pcraya ilk : Esir:;eme Kurumuna bırakılacak. 
golU kazandırdı. 35 inci dakikada t.ır. Sabah maçlarmda bu rakam 

attığı bir şiltle ikinci gollerini tl • . 
Perahlar Çiçoviçin 30 metrcdl'r ':ıir rekoraur. 1 

yaptılar. Bunda Şişli kalccisin:n naşı c:.ıl r1oktRY Saydam t•c Ticaret r:enili Erci'ı M cclis müzak 
çok hatası vardır. takip rdcrlerkcıı .. 

Devre sonlarına doğru Şişlililcı Poliste ~ 
mağlübiyctten kurtulmak için Pe. 
ra kalesine birkaç akın ~ aptılarlm 

da netice alamadılar ve birinci dev. 
re bö~·lccc 2-0 Peranın üstünlüğil 
ile bitti. 

tKtNCİ ımvırn 

İkinci devreye Şieli takımı daha 
hızlı bir oyunla başladı. Mağ](ıbL 

yetten kurtulmak için bütün ga~·

retlerini sarfettikleri görülü~·or. 15 
inci dakikada bu gayretin semeresi 
olarak Ş~li ilk ve son golünU attı. 

Fakat iki dakika sonra Pcralılar 

Dayak atan kadınlar 
Dun şehrimizde iki kaöın tara· 

.ından döğülmc vakası olmuştur: 
ı - Galatada kafe~i sokağında. 

Zekiye, kendisine laf atan Kastan· 
tanidisi iskarpile doğmü§tür. 

2 - Galata Karaoğlan sokağında 
Pa,1i kızı Eleni, kendisine ~·anlış· 
!ıkla çarpan Hüse.rin t:rah ~~ere dli· 
§Ürcrek dôğm'ü~tür. 

s l h 
anlaşmaların 

Türkiyenin rolü 
Cenevre, 2i (A.ı\.) - Anadolu ifade oluhması da millelleli 

ajansının hususi muhabiri bildiri tlr.c yeniden siraı:;i \·azifel 
ror: . \"e mi.akın tatbikatını ih. 

Bunun üzerine Hüseyin bıçağını 
çekmiş, fakat kullanmaı:;ına meydaıı 
verilmetlen ikisi de yaknlanmı~lar· 
dır. ::\1illetlcr cemiyeti konseyinin son arıu"una atfolunuyor. 

toplantısında I ııgiltcre haricb e na· MillcU~ cemiy'eti rnaha 
zm Lord I Ialifaks ile Fransa hari. bu ı.:uJh anlaşmalarının a 

kalan Şiş. Dün şehirde iki zehirlenme ,·aka· ciye nazırı Bonenin yaptıkları be lngiltei"'e - Türkiye ilti!ak 

sol açıkları vasıtasile buna muka
bele ettiler ve üçüncil gollerini 

iki zehirlenme vakası yapt,ılıır. 

3-1 mağliib vaziyette 
li mütemadi akınlarla PC'ra kalcsL 
ni hırpaladı; çok tehlikeli dakika
lar yaşattı. Fakat hiç §ansları 

yoktu. 

sı olmu_ştur: yanat Cene,Te mahafilinde Millet· makta ve büyük de\'letlcr 

Dört beş tane şilt yüzde yiiz gol 
olııcakkC'n kale direğine çarparak 
boşa gitti. Bazı gol İırsatlarmı da 

l - Bakırköyünde oturan Sami ler cemiyetinin yeniden siyasi faa· .nt\:\i alan Türkiyeyi sul 
Gülel, Eminönünde Balıkpazarında liyete avd~tinin m~him bir baflan- ., ne demokrat de\•letler l 
bir seyyar satıcıdan alıp yediği ba- gıcı addedılnıcktedır. ren en mühim fı.mil add 
lıktan zehirlenmiş ve hastaneye kal B.ı beyanatta hazırlanmakta ôlan dir. 

dırılmışhr. anla§!11amn Mill~tlcr v• ~miyeline Milli şer İsmet tnöhünii 
2 - lstinycde Dcnizbank fahri· kayıt Ye tc eli cdılecegının açıkça konforansınaa yakındaı1 ~ 

oyuncular kaçırdılar. Devre sonu
na kadar ayni vaziyet devam etli 
ve oyun 3.1 Şişlinin mağllibiyetilc 

kasında çah~an dok amelesi Şükrü, lan bu maharil Türkiyenin 

Akdag, tamirde bulun~n Ad~na va: Almanya, Letonya a ra- :itikasmda Türkiye reisi 
puru altından çıkardıgı mıdyelerı d kt h 1 nun kuwetli nüfuz naza 

bitti. Milsııbakadan sonra Taksim · k h' 1 1• ti . .. sın a pa azır anıyor 
yıyere • ze ır enrne a amc en gos· ~ ..., . mcldcdir. 

nahiye mUdilrU Hullı.si .Akpulat or
taya konmuş olan kupayı galib 41.. tır · . :.' gi~I\. Ü~~ ~fttljpQen , elen ____ .;...o.o. __ ___, 

terdiğind n ha an e kttlclm1rfıı~-ı h .. ~unas, ~7 >f...A...A;.) - Rı a 

· Letonya hariciye nazırı Man -

Sovyetler Lehista
na malzeme 
verecekler 

Vapurda yangın !ters, Kaun.as'dan geçerken beya_ 
Dün Haliçte Fenerde tamirde bu- natta 'bulunarak Lctonya ve Es

lunan Sadi kaptanın Deniztaş va· tonya hükumetleri arasında ya
puru oksijen kaynağr yapılırken pılan isti§arelerden sonra Al -
sıçrayan kıvılcımlardan bir mazut manya ile Utonya arasında gc. 
tenekesi ateş almı.§tır. Vapurun gü· lecek hafta bir ademi tecavüz 
verte·inin bir lmrnı yandıktan son· paktı imza edileceğini söylemiş -

{ Başlaraf ı 1 incide) ra ateş söndürülmü~tür. tir. 

Bund~n.~~ka, lngilterc, So~- .Tramvay arabaya çarph Estonya.~~ici~c nazırı Sc!ter 
yctler Bırhgının arzusunu tatmın Lctönya hukumetı adn.ınlarıyle 
ıçın, Baltık devletlerini, yani . Vatı~an Mehmet Say~n~ır iô.~re. görüşmek üzere gelecek hatta 
Litvanya, Letonya, Estonyayr se. sındekı 419 numaralı Şışlı - Tunel Riga'ya gidecektir. 
bepsiz her türlü tecavüze karşı tram,fayı aün akşam Bom<>nlide 5ü: 
garanti etmeye de hazır bulun - rücü 60 ya~ınôa Hü~yin Uluserin 
maktadır. arabasına şiddetle çarpmı§tır. iş kazası 
Diğer tarnftan Holandanın ve Araba parçalanmış ve Hü eyin Dün Sütnerbahkın Feshane ku-

1sviçrcnin arazi tamamiyeti de başından çok ağır yaralanmıştır. mas fabtikasında çahsan isçi kızlar 
Fransa ve !ngilterenin garantisi Kazaya sebeb olan vatmah yakalan dar\ Rukiye, elini makineye kaplı. 
altında bulunacaktır. Anc:ı.k, bu- mı~tır. rarak yaralanmıştır . 
mm için, bu iki bitaraf devletin, 

tehdit edildikleri takdirde, is - Tarih N. t smi \'e sanati 
tiklallerini feda etmektense u _ 
mumi bir muhasamaya karışmak 

1039 Rüstem sandıkçı 

tehlikesini göze almaları lazungel. 
mektedir.Bundan başka bu iki bita· 
raf devletin kendi silahı ile tecavüze 1316 Ahmet Akçay Attar 

karşı koymaya başlaması da icap 
eylemektedir.,, 

"Jour gazetesinin Londrada mu· 
habiri de anla.5Dlanm nkdi tari • 
hi hakkında şu malfımatı veri -
yor: 
"- Londradaki umumi kanaat üç 

taraflı anlaşmanın, parlamento -
nun pantkot yortuları tatilinden 
dönmesinden yani 5 hazirandan 
evvel lmza,lanacağı merkezinde -
dir. Askeri müşaverclcr ise ha _ 
ziran sonundan evvel başlanacak
tır. 

Bilhassa ihtiyatlı yazılmış tek· 
zibe rağmen İngiliz harbiye na
zırı Belischa.Horenin sonbahar 
manevraları sırasında !\loskova
ya gideceği muhakkak addcdil -
mektedir.,, 

757 M. TeYfik Ç.Orap imali 

1097 Rıza kahYe ocağı 

1395 

476 

146 

ı.ı 

193 

1097 

1098 

Hava E endemir ~bıecl 

Ali Yüksel Kah\·chane 

Yorgi Ce\•ahir Terzi 

1\lehmet Kuru kahu 
komisyonu 
Nikola Tiryandafilis Tor-
nacı 

~ lordo Danon ve Hayım 
Danon Toptan boya Tüc. 

,, ,, boya ardiye 

Mahallesi sokağı Kapı No. 
Tahtakale Tahtakelc C. 60 

H.A. K etenciler kapısı 1 

T.K. Tahtakale caddesi 86 

H.A. Marpu~lar bila No 

tt ÇitcI<patar C. 8 

T.K. Tahtakale cad. 98 

H.A. Abacılar 18 

T.K. Kurukah,-eci 11. 811 

" Fincancılar Y. 3 

H.A. Alaca han pasajı 4 

" " t• .. 3 

ziyareti 

Bertin, 27 (:A.A.) -
ya Naibi Prena Pot ile 
Olganın bir Haziranda 
gelecekleri resmen bildi 
dir. 

Prens ile Prenses Berl 
hafta kaalcaklar ve bu 
zarfında şereflerine büy·· 
sim tertip edilecektir. B 
esnasında Prens Pol, A 
mamdarlan ile iki meml 
kadar eden siyasi mesel 
rüşecektir. 

Vergi i lhbarname 
11 98 K. 14133 

2 40 B. 
14 $8 c. 
22 50 K. 

•1 50 B. 
11 83 K. 
2 37 B. 
2 04 K. 

41 B. 
37 c. 

o 15 K. 
3 B. 

31 67 K. 
6 33 B. 
3 92 K. 

78 B. 
67 86 K. 
13 57 8. 
65 70 K. 
13 01 B. 

111 21 K. 
22 24 B. 
49 44 K. 

9 89 B. 
. 2 60 c. 

44123 

55123 

32130 

42122 

20129 

1130 

25133 

21133 

le J t ·r d b'l' H - ·d memnunıyet bır surette rnkışaf eL r e av.ıı e e ı ır. ususı ı are. 
lor belo'diyeler, bunlara bağlı mil. mekte bulunan müzakereler hak- Fransız ve lngilı. 
esseseler bu rnad.de hükümlerine kında arkadaşlarına malumat ver- t eklifleri 1 ta bul D ft d 1 v nd . 
tabidir. Parti mebusları Krzılay, miş ve Fransa ile Türkiye arasında Mo-.kova, 27 (A.A.) _ İngiltere $ n e er ar ıgı an • 
Çocuk esirgeme ve Hava kurum.. bir anlaşma akdi \'e sancak mesele· büyük elçisi ve Franc;ız maı:Jahat· Yukarda adı ve işi \'e eski ticaret adresleri yazılı Hocapa~ maliye şubesi mükelleflerinden 
lan gibi menafii umuma ait cemi- sinin halli hususlanndaki Fransız- güzan beraberce Molotovu ziyaret caret ve ikamet )'erlerini bildinncmis ve ~·apılan arastırmalarda da bulunmamış olduklarından 
Jlldc.rle 11111.r hayır cemiyetlerinde Türk görü~melerinin pek yakında etmisler ve kmdi~inc Fran"ız - In· da gö~terilen yıllara ait kazanç \'ergileri ihbarname ile bizzat tebFği mümkün olamadığı~dan ~li. 
~ ff lfamat!ırr.) muvaffakiyetle neticeleneceğini söy. giliz tekliflerini resmen tevdi <'Yle. sulii muhakemeleri kanununun 141.142 inci maddeleri mucibince tebliği ! erine geçmek uzere 1 

S - Hlnmnamenin ceza i§lerl lemi~tlr.. mi~lerdir. nur. (3748). 



• . 

~MAYIS - 1939 H A B E R - Akşam Postası 

Sokakta veremden 
ölen 

• • 
iŞÇi 

B 
1 
.... Bqtaratı 1 ıncüü 

Clva U!l~ üzerine araştırmalar o 
tdiJ:Udaki bütUn f ınnlara teşmil 
kil , ı. 1 SO kadar iıçi sorıuya se 

dir. Sıhhiye Müdürlüfüne bazı 
günler müracaat miktan l O u 
bulmaktadır. Bunlar müdürlük Mec e 

nıt~tir. 

'l'ahı.:1-t•"'- - be bi . ~'lcına .. ut• '4ll1 mu11 t r netıce 
•• 

111U er~ ~nd tllı§ttr. Halbuki ölünün iize
l{u tk Slbıı klğıtlarda, kendisinin 
ltrı ~ •pıda Recep aldlı bir fınn 
bu.t esinin Yanında misafir olarak 

yanındaki Verem dispanserinde 
muayeneden sonra maya konulu
yor. Şehrin hastahanelerinde ve
remlilere ait yatak miktarı ihtiya
ca kafi olma1ctan henuı: ~ok uzak
tır. Dikkate pyan bir nokta da, 
veremlileri hastahanede tamamile 

undu~ lllii «tU }'Utlıdır. MalQmatına iyi olunaya kadar Uh:ım gelen 
~c:acaat ~ilen ameleler arasında uzun müddet yatrnlamamasıdır. 
t? •dlı Ü~ kiti vardır. Daha ağır vaziyette olan has· 

tıı~ntarın hiçbiri Sezaiyi tanıya· talann kabul edilebilmesi için bun 

Nafıa, Muhabere 
Vekilleri 

ve Münakale, Ticaret 
izahat verdiler 

lıı ıştır • lar 'muayyen müddetleri dolunca Ankara, 27 (Hususi) _ Bu sa.-
dit aanıafih tahkikata devam e- çıkarılıyor ve tekrar ancak sıralan bab (dün) saat 10 da Refet Canı-
dU~ckt~~ir. btanbul Sıhhiye mü- gelince alınabiliyorlarlar. tez.in bqkanhğında. topla.nan BU-
lrr Alı Rıza, ölecek derecede a- yUk Millet Meclisi, ' Milnakale ve 
"'Ur \'crcıne müpteli bir hastanın T' t V k4 l tlerl t kil4 t k "' a. Yedek · Subaylar ıcare e u e eş ö anun_ 
ııcı taat tttiği takdirde hastaha. ki .... I I la.rlyle bu vekaletlere ait bUtçeleri 

idare brrakmış olduğunu anlat· 
tıktnn sonra \'eltı\letin ikiye bö 
IUnmesfyle işlerin azalmadığını , 

blIAkie gittikçe çoğalmakta bu· 
lunduğunu söylemiştir. Vektı

let, işlerin doğurduğu mUtehas 
sıs ihtiyacını karşılnmak Uzere 
şlmdtden bazı tedbirler atmak 

Vekil bundan sonra, ecnebi 
mUesseselerln satın alınması 1· 
şlndc, Ali ÇeUnkaya zamanında 
takip edilen usulün tatbik edi· 
leceğini bildirerek kara yolları
rrnın inşası meselesine geçmiş
tir. Bu izahattan anlaşıldığına 

;öre, 938 senesi içinde 1120 ki· 

bıır~f<icn birine kabulünün mec- yo amaya çagırı ıyor ar,kabul etmiştir. 
höyı ol~ufunu, hlclisc kurbanının Vıküdar Aıkcrltk Ş. Daıkanlılrndan: MUnakaln.t VeUletl biltçesi g5-
ir T:lc bır müracaat yaptığına da- l - Şubede kayıtlı yedek subay n rlişUldtiğil esnada RUştU Baykır 
"ere llılnıat mevcut olmadığını, llskert memurların ı Haziran 939 gü· jklirtlilye ıeldi. Ecnebt memleketler
i~: .. : .. aanatoryomunda yatmak nil başlamak ve 30 Haziran 939 ~a de otomatik telefonun ördüğü ıe_ 
,.. .... , nihayet bulmak üıere şubede senelık . g 'il 
ıııı b' Uracaatların pek çok olduğu yoklamııtıırı yapılacaktır. len telefonsuz memleketlerde hal_ 
Çchtiır .ınuharririmize aöylemiıtir. 2 _ Mazeret dolırısi)"le taııhhütlü km çektiği eıkmtıları anlattı. BU
lltto ttıızde 250 si Heybeliada aa- mektupla milracııat edecek olanların yllk şehlrlerde buna ihtiyaç h!sıl 
tıtır t}roınunda, 80 i Haydarpaıa yeni adreslerini '"e s)bbl ahvallerini olduğunu ııöyliyerek vekilden bu işe 
hta~~ en~iyc, 7 5 i Cerrahpa~a ve sicfl veyı kayıt numaralarını be- ehemmiyet verilmeaini rica etti. 

!Uzumunu <luymuştur. Du ara. lometre yol tamir edilmiş ve 23 
da fazla yüksek mUhendts ve bUyUk köprU yopılmış, bozuk 
fen memuru yetiştirmek de var· yollar tamir edilmiş ' 'e en·elce 
dır. ÖnUmUzdekl sone yUksek loşasınn başlnnan şosclcrin ya
mUhendls mektebine GOO talebe pılmnsına devnm edilmiştir. Baş 
alınacaktır. lanıp da bitirilemi}'en bUyUk 

"tr ancııinde olmak üzere 405 hemchat bildirmeleri lbımdır. Berç Türker _ Bizde iyi yüıil-

General Ali Fuad, bu husus- l~öprll de yeniden inşa edilecek· 
tak! izahatını tamamladıktan tir. 

cnıu rcamt U 1 d t 3 - Muayyen müddet zarfında mü· d • 1 1 rl Id w b ,ft1 sonra geçen sene yapılan işlere 
llıtlttad m esscse er e ya - racut etmiyenler bakkındn 1076 sa· meyen enu: § e 0 ugunu, u 'il gecmiştlr. 

General AH Fuad, su mesele· 
si ve imar işlerini de izah etmiş lı ır. yılı kanunun ceza maddesi tatbik o· idare edenlerin maalesef idaresiz 

&o :ndan başka yatma.le için ldaba lunacalı iJftn olunur. olduklarmr söyllyerek, Almanyaya 
adar haıta sıra beklemekte - vapur .eipari§ ctWer. Almanlar bl-

Erzlncana varmış olan Sivas \'e alkışlnnmıştır. 
• Erzurum hattı önUmUzdeki 

'-.____ • • • zinı idarecilerimizin !§ten anlams-
Fatih kktrlilt §Ubuimlın: dığmı görünce onları tefe koydu-

.. ,.,, 1 c • 1 - Fatih şubesinde kayıtlı bu· lar. (GillUsmeler). Çok rica ediyo
IJJ et er em·ıyetı lunan y~ Subayların yoklama· rum bundan böyle vapurlan ala-

lanna 1 hazıran 1939 da başlana- ' 

Cumhuriyet bayramında. Erzu 
ruma varmış olacak ve nakli· 
ynto. açılacaktrr. Yalnız 1940 
senesinde ikmal edilememiş ola
rak Erzincanda bir makine do· 

k • cak 30 haziran 1939 da bitecektir. calt ve sipariı edecek kimseler bu 

J 
onseyı 2 _ Yedek Subaylar bu gösteri- işlere ehil olsunlar., dedi. posu ile Aşknle ve Erzurum is-

a len tarihler içinde (mesai harici Bundan sonra ticaret vel:tileti tasyon binası do\·rolunncaktır. 

b Ponyanın yaptığı miistesna) diğer mesai saatlerinde teşldlltr kanun Ilyihası ve bUtçe Vekil, bu hattın tahmin edl· 
Ornbardımanlara saat 9 ~ 16 ya kadar yoklama_ kanununun ınUzakereslne geçildi. len masraflnrlyle son masrnfla-

ya gelebılırler. Nuri Ayrm komisyoncuların in rı arasında. mevcut olan 10 mil· 

a 1 d 1 3 - Her Yedek Subay bizzat nü· . ' . . -
~ yıp a 1 (usu ile şubeye gelecek yoklaması· cir milstahslllerıru soyduklarını, bu yon liralık farkın yol gUzergfl· 

Jel' Cı:ı.~re, 27 (A.A.) - Mlllet nı yaptıracaktır. · haksız muameleye nihayet verilme- hındaki nrızalardan ileri geldi· 
babkıetlılycU konseyinin bu sn- 4 - Şubeye gelemiyecek derece- sini ve bu mevru etrafında . laznn- ğfnl anlatarak 62 milyon llrn 
tı ~ah Cclacslnde iki karar sure- 'c hasta o!anlar çifte etibbadan alı- gelen tedbirlerin .alnımaamı vekil· yerine 62 milyon sartodlldiğinl 

Ce uı edUı:ntşttr. nacak ve beledi}~ tasdikli b!r nL den rica ederim, dedi. vo bu farltın cok r;örUlmcmesl 
''"-illiyet Azası olan devletlerin po5runuGerşuekbeyh·e gtaond

1
ereceJcll erdir.ek Rasih Kaplan: Memleketin bir_ ldzımgcldiğinl izah etmiştir. 

~an Ct - as o an ar ve ger · . 
~e 11 ne tnuııvenet etmeleri- e lstanbul haricinde bulunanlar a· çok yerlennde ticaretle uğraşan 

Sivas - Erzurum hattının fn. tıııd atr olan birlncl karar :sure- ~.ağıdaki husuşatı mektup ile şube· kimselerin aon iktrsad[ buhran do)e; Cinln istıklAllnl mUdafan ye rna]Qmat·verec.eklerdir. layıslyle işsizliğe maruz kaldık.lan- şasmdan sonra ikinci mllhim 
la b Ulkt tanıamlyctinl muhafa- a) Halihazır ikametgih ve ınemu ru, malların fiatına tesir eden muta- hattın inşası gelmektedir ki, o 

.rO} ' d l ' ~ fJ:l unda girlştığl kahraman- nyet a. res ~· , . vassıtlarm ortadan kaldınlmaamı, da Diyarbakırdan İran Ye Iraka 
>111 d1lcadeıe dolayıslyle konse· d b) UBıtr hmdu~ \'ledy~ memurıyet· tUccarm doğrudan doğruya fa.bri_ gidecek olan yoldur. Altı kı· 

erı e m s a em ıse a Ie;• maaş veya kal 
~eltted n ııeınpatlst teyit edil· ilcret miktarı. arla tcm1U1a getlrllme:'1111· kömUr sımdan ibaret olan bu hat 170 

lk'.ı lr. c) Sicil veya kayıt nuamrasr. eatışında. her sene vakı olan zor- kilometre tutacaktır. 
lıa" ııcı knrar suretinde, Japon d) Şube defter kayıt No. Rütbesi luklara bu ııcne kat't tedbirler ahn- Bu sene nihayetinde ili< GO 
boııı~ kuvvetıerlnln yaptıkları ve sınıfı . . ma.smı istiyerek: kilometresi tamamlanacak olan 
~t'- •rdırnanl t kb'h dil· e) Açık )azılmış SO)adı (rumuz "- Kömilr milbayaası her sene bu yol .gelecek senenin eylUlUn· 

11:tcd.I nr a 1 e kullanılrnıyacaktır). .. . . 
~ll r. f) Yabancı dillere nıkufu tekel· §U veya bu mueıssesenın emnne ve- de bitecektir. •rrenler Van gi>-

fıııd llıurahhası Koo, Çln tnrn- lüın ve tercüme derecesi rfldiği için halkın neler çektiğini ilinden feribotla kar:)ıya gece· 
tıı:11 Yapılan ' mUracaatların, g) Topçu Ye fen ~mıfma mensup billyoruz. Bizim en bUyUk derdimiz cek ve hududn vnrncnktır. Bu 

•ltıd ller Ceıntyettnln ruzname- yedek ~ubayların yaba~cı dillerden bu kömür meaeleaidir. Paranız elL hatların inşasına tahsisat lmkd· 
IJq ~ ltıkn edilmesi şnrtiyle bu ha~a .sınıfla~~n hangı kısımların· nb:de kömür bulamazsmu:. Binbir nr nisbetinde devnnı edecektir . 
tı~ lrar eureti t k b l tmic da ıhtt).'.15 sahıbı olduğu. müc:külatla ka,..,•I•u:ı-m• ... ' dedi Dlgweı· mUhin1 bir ""'Ol da Ad"' · '• n ·a u e ,,. h) Doktorların ihti as c:ubeleri .. · .,., ............. '' • " "' 

·h · 'k l t ·h"' Duvarak Sakarya: Pazarlık - pazarı - Bolu - Ankara hattıdır. ve ı tısas vesı a annm an ve nu- t d' w rila u 
marası. sız sa ışın ıger ' ye ere de Vckdlct bu, sene hattın etUclUnU 

lt i) Kimyagerlerin ihtisas şubeleri. teşmil~ni gazetelerde okuyunca yaptıracak ve tnhslsat imlctin ı l\an j) Denize mensup Yedek Subay· bUyük bir endişeye dilııtüm, di- dahilinde. lınt muhalcknk inş:ı serle u dele lann da sınıflannın hangi kısımla· yorek pazarlıksız satl§rn ıı.lcy -m ca rında ihtisas sahibi olduğu. hinde olduğunu, tstanbul lz. edilecektir. 

b"ırl"ıg"'ı• re·ısı· 6- Yokla:naları zamanında yap- mir, Ankara gibl yerlerd~ bu Erzurum • Sarıkamış arnsın· 
tırmıran'ar 1076 sayılı kanunun ·uzden t t . dnld dar yol dn değiştirilecek. 
10 uncu maddesi mucibince ceza ) esna · tara ından bütün 

~- 1 t u d l tir. Antnlyanııı şiınendiferle 1· ~td ı.-..... ( Ba§larafı I incidr) görecekleri ilan olunur. em eaya Y z e el 1 zam yapıldı· 
11ak .. ,n ,, b d k ld çeriye bağlanması işi de tnhsl· b"ıdır. ""&a ayan meclisi azasın- t;illlı, ve unun a ontro an 
,~ ~""· * * * k snt lmktı.u verince mutHlk ola· "l>trııst • .. clce sıhhiye nazırlığı tamamen uza bulunduğunu. 
, lıiruıcır. . • Bakırköy askerlik şıdıesinden: yeni bir kanunla pazarlıksız sa. 

~'l •oıt nc~sı, kanser mticulelesi- 1 - Şubede kayıtlı yede~ subay tış usulUnUn kaldırılmnsını Is· 
~trir·, ... ~ııyeti hakkında bir mu- ve askeri memurların 1 hazıran 939 tedl 

.• , günü başlamak ve 30 haziran 939 da • . ~ 
'•......_ ~ §~nları söylemiştir : nihayet bulmak üzere şubede sene· Rasıh Knplan İğdır; pamuk 

' l' 
1 

1trın sebeplerini bul· !ile yoklamaları yapılacaktır. kooperatif birliğinden vaki olan 
~~?le~ Undaki araştırmalar he· 2 - Maazeret dolayısile mek- bir yolsuzluğun neticesinin ne 
)~ \'c t.clenıni§ değildir. Fakat tupla. ~üracaat edecekleri~ yeni ad· olduğunu, bu mm taka.da halkın 
,~t.._ t~i tetkiklere devam edi- resl~rı.nı ve sıhht ahvallerını; sınıf mutnzarrır olduğu yolundaki 
'"1:1·~. Q" ve sıcıl veya kayıt numaralarım be- . 
~, t;-c le Utün ldünyanın bu me he.mehal bildirmeleri. dedıkoduların neden ibaret bu· 
~ ~ ~ ar~r gösterdiği büyUk a- 3 - ~tuayyen müddet zMfında lunclu~unu sordu. Ticaret \'e· 
111~ >"c 1nde, tetkiklerden ya- müracaat etmiyenler hakkında ceza kili ,neticeyi daha benliz elde et· 

~ı \tll\:Uabct neticeler alınacağı- maddesi tatbik olunacağı iltln olu- mediğlnl, orada bir suiistimal· 

~ı~oruı. Tedavi hususunda nur. * * * den ziyade bir ldarcslzllğin mev 

~ır.,, _.reler çok faydalı olmak Sarıyn askerlik 1Ubtsimlın: cut olduğunu söyledi. 

't r, Gltida ı - Şubemizde kayıtlı Yedek su· 

rnk başarılacaktır. 

Limanlar meselesine ~elince: 
Knradenizde Çatalağzı mevklln· 
de yapılması lktısat Velt~leti ta· 
rafından llcri sUrUlen liman o· 
tUdU ile Nntıa Vektıletl tarafın-
dan Ereğlide yaptırılmakta o. 
lan etUd muknyeso edilecek ve 
netice birkaç gUno kndar bir 
karara bağlandıktan sonra ~fec· 

listen ınllsan<le istenecektir. IJi 
mnnlnr meselesi arnsın<la Zon 
guldnk limanının te\·sii ile 
Trn.bzooda. liman inş:ı.sı işleri 

vardır. 

~te dtir rd Universite de, kan- bayların 1 haziran 939 d31n ot~un. NAFIA VEKtLtNtN 
~"tt Cd' bir konferans vermeğe cu gününe kadar ıubemıze muraca İZAHATI Vekil, Akdenizin cenup kıs· 

dar ~lıniıtir. Burada bir hafta atla yokl~malarnn yaptırmaları. mında. liman inşasının btlhnssa 
lıc 1•taktır. 2 - Bır .maazeret.veyahut hasta· Ncfıa VekAletlne alt hUtçe nnzarı dikkate alınan işler me· 

t>l;ı. Yneıınilel · . !ık dolayısıle gelemıyenler mektup d 11- k• 
~~da ~ev Kanıer konıresı ve raporla adre terini ve ~ubedekilmUzakeresl esnasında ileri su. ynnında bulun ubu• anca o 
~ ._!0 rkta toplanacaktır. kayıt numarasını yumak auretilo rUlen mUtalealara karşılık ola· rada. halledilecelt bazı ,·aziyet 
~~ I!, ~ -1"1J).at Uzerlnde tec· meıkQr mOddlt arfmda tubeye1rak Natı& Yeklll General AH lcr bulunduğu için vekı\lettn 

"-Pot1ır ttıda ıetlrllen kanıere bildirmeleri. • • F'uad Cebeııoy, uzun boylu lzn- hangisine ehemmiyet nrecef;l-
\°l'Ur1ı: ka tlirilfuıceektir. 3 - Gelemıyenler ve }ahut haber hatta bulunmuştur. nl bilemediğini söylemiştir. Bu 

tril.\'a 1~•cr cemiyeti de bu yol. bav~~~~ lO'lG sayılı yedd~~~- Vekll, selefi AH ÇetJnkayanrn sözler Uzerlne Mecliste gUlUm· 
l1~r bazı 1 y MWwıunun onuncu ma ~ 
· r amııtır.. ıı:öreJJBtl caa!l görccıeklerdir. kendisine muntazam işler btr semeler olmuştur~ 

Meclis paazrtcsi gUnU saat 11 
:le toplnnncaktır. 

Ali Çetinkaya, Münakalat Ve_ 
kilcti bütçesinin müzakeresi esna
sında ileri sürülen mütalealara ce· 
vap vererek sözüne şöyle başla. 
mıştır: 

" - Münakalat Vekaleti henüz 
teşekkül etmek üzeredir. Vekale
tin teşkilatına ait yapılan teklifin 
Denizbanka taallQk eden hüküm
leri bu müessesenin esas faaliyet 
unsurtannı tasrih etmektedir. Bu 
itibarla teklifin bu suretle kabul 
edilmiş olması muahharen gelecek 
kanunun kabul veya rclddi Uzerin· 
de müessir olacağını :zannetmem.,, 

Vekil bundan sonra muhtelif 
mebusların, buğday ve nohut nak. 
liyatı ücretlerinin indirilmesi hak
kındaki temennilerine cevap vet"
miş ve bu işlerin tetkik edilmekte 
bulunduğunu ve imk5n nisbetinde 
tenzilat yapılmakta olduğunu söy
lemiştir. 

Liman ve iskeleler meselesi U. 
zerinde ide ehemmiyetle duruldu. 
ğunu anlatan Ali Çetinkaya izaha· 
tını bitirdikten sonra kürsüye Ti· 
caret Vekili Cezmi çıkmış ve o da 
memleketin iktısadi vaziyetinde 
görülen refah alametlerini, banka. 
larımızm seneden seneye daha 
büyük işler yaparak halkın itimat 
hissini çoğalttıklarını, tasarruf 

mevduatının 108 milyon liraya 
çıktığını, halk sandıklarının ıslah 
edileceğini, zirai kredi işine daha 
ziyade ehemmiyet verildiğini "ve 
384 7 köye yapşlan kooperatif_ 
lere 114 bin köylünün ortak oldu
ğunu anlatmıştır. 

Vekil, satı§ kooperatiflerinin 
artmakta oMuğunu, Doğu ve Ce· 
nup villyctleri mıntakasındaki 

canlı hayvanlar birliğinin ıslah 

edileceğini mevzuu bahsetmiş, ti. 
caret odaları hakkında da izahatta 
bulunduktan sonra pazarlık yasa. 
ğı kanununun tatbikinde belediye· 
lerin muvaffak olnmadıklannı ve 
bunun için ve'kalctin kontrol teıt 

kilatı ile bu i~in takviye ediJ.iiğini 
sörle:ni~~ir. ve::il, a~·rıca, 1'azar. 
lık itiyadı sökülüp attl<lır.azsa, ka. 
nunun bu hükmünün değiştiril

mesi tercih edilecektir, demiştir. 

Klcring ve mütekabil tediyat 
anlaşmalariylc turizm bahsinde a 
l n:ın tedbirleri izah eden Vek:ı, 

ııfyon me:>elesine geçmiş ve müs 
tahsilin elir:.Cel:i ıtokun 3 - 5 se. 
no:ie eritilebileceğini söylemi§tir. 
Vekil, afyon istihsalatının tezyidi 
l!zrm olduğunu söyliyerek bu me· 
selenin bir revizyon'a ihtiyaç gös· 
terdiğini anlatmı§tır. 

::;ı:u 
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!CERDE: 

* Gümrükler mlldüril Methi Trak· 
ya hudut gilmrüklcrini ıcru, için bu· 
gün Edirne)'e silmiştir, Sah günfi 
dönecektir. 

* P:ırli kunılt:ıyına İstanbuldan 
iştirak edecek murııhh:ısl:ır dün ak_ 
şam Ankaraya hareket etmişlerdir. 

* Filor:ra pl&Jları ücretlerinde be• 
lediye yüzde 25·30 tcıızilAt temin el· 
miştir. 

* Haremle Salııc:ık orllsında acı
locıık plAJa dııir belediyeye yapılın 
teklifler, halktan ücret nlmmıısı znu
vafık görülmiyerek reddedilmiıtir . 

* Ortamektep mu:ıllimliğl imtlha· 
nın:ı girecek llkmcktep muallimleri· 
nln imtihana 19 haziranda başlaya· 
rak 22 hazirana kador devam edecek 
tir. Progrnm şehrimize bildirilmiştir. 
* Memleketimizden eşek ve katır 

Ilımcı yasak edilmiştir • 
* Yeni maU sene dola:rısile hesap· 

!arın tetkiki için icra muhasebelerin 
de mayısın 31 inci günü ne hazlra· 
n ın l inci, 2 inci "e 3 üncü günleri 
tııhsilôt ve tedlyat yııpılmıyocııktır. 

* Orta tedrisat umum müıtürlüAü· 
nü vckiılelen ifa clmekte olan Cezmi 
Ardıç hu \'tızifcye asaleten tayin e· 
dilmişllr. 

* .Sofya üııh·ersltenin ellinci :rıl· 
dönümü şenliklerinde hulunan finl_ 
'crsltc rektörü Cemil Dilsel Sof ya· 
don şehrimize dönmüştür. 
* Eski Amavutlut'l.ln Kahire el· 

çisi Abdusselam §ehrimize &elmiş· 

tir. 

DJŞART>A: 

* Sovyet Rusyadn hnva eeneroli 
Proskuror, müdafaa komiser mua· 
vinliğine tayin edilmiştir. Bu suretle 
kmlordu komiser muninlerinln ı· 
dedi beşe cıkmıştır. Bunların isimle· 
rl şunlardır: Meklis, Kuhik, Sadtu_ 
ko, Budennl ve Proskurof • 

* Musollnl, dün Roma clvorındıı 
muhlellf fabriknlıın se:r.miştlr. 

* P'rans:ının lspanyn sefiri mare· 
şal Petain istifasına dair doln~ıın 

şayiııl:ırı kııliyctle tekzip etmiştir. 

* J.lt\•anya mııkıimlnrı menfi pro· 
p:ıgıındo yapan 20 Almnnı tecziye eı
mişlerdir. 

Avrupada siyasi 
vaziyet 

Vunanistanm Paris elçisi 
vaziyeti iyi görüyor 
Avrupadan gelen son malumat, 

umumi vaziyetin gittikçe daha ı;i. 
yadc sakinleşmekte olduğunu 

göstermektedir. 
Şehrimizde bulunan Yunanis -

tanın Paris elçisi M. Politis ıu söz
leri söylemiştir: 
''- Bugünlerde beynelmilel va

ziyet daha emniyet verlı;i bir ma
hiyet iktisap edebilir. Beo, harp 
etmek isteyen bir millet ve devlet 
tanımıyorum. Tilrk • Yunan doıt· 
luğu çok sağlamdır ve Şarki Av. 
rupa:da sulhu temin etmektedir.,, 

* * * 
iki haftadanberi Bulgarittanda 

~ir tetkik sey:ıhati yap::n Manisa 
.ncbusu Kazım Nami Duru bu !a· 
bah ~ehrimize gelmi~tir. 
Kazım Nami, Balkanlarda sulh 

havası hakim olduğunu teyld ede· 
rek demiştir ki: 

"- Sofyada ilim mUeesseselcri· 
ni ve akademiyi tetkik ettim. Her 
tcırafta çok !dostane bir surette 
l~arşıland m ve kolayl:k ıördUm. 

Bulgarlar, Türklere U.., çok 
sempati &ö&teri)><>r:ar. 

Bulgaristanda bazı ~nçlerin 

Dobrica hakktnda yaptıkları nü
mayiılere Bulgar hükClmeti his 
iştirak etmtmi§tlr. rf 



Vefa kalesi önıinde Fener fon·elleri gol çıkarmağa uğraşıyorlar. 

Vefa- Fenerbahçe 3-3 berabere kaldıla 
Ekseriyetle tek kale oynayan Fenerliler birinci devreyi 1-0 mağ l O 
bitirdikleri gibi ikinci devrede de bir ara 3-1 mağlOp vaziyete düştü le 

• Vefalılar ilk devre ortalarında sakatlanan Muhteşemden mahrum olarak maç sonuna kadar IO kişi oynadılar 
Fenerbaflçe ile Vefa dün Taksim tan evvel kati olarak mağlup say_ cezalı olan kalecisi Hüsameddindm 

stadında 2000 kadar seyirci önün· mak futbolden anlar gözükmeğe ve Fazıldan mahrum olarak şu kad· 
de milli küme maçlanm yaptılar. yakı~az. Bu şekilde evvelden kati ro ile sahaya çıkmıştır: 
Şampiyonluk namzedi dört klüpten hüküm yürütmeğe kalkanlar ya fut Muzaffer - Yaşar, Lebib - Ali 
biri olan Fenerin son haftalarda bolden anlamamaktadırlar, yahut Rıza, Esat, M. Reşat - Semih, l'a. 
ki birkaç muvaffakiyetsizlikten son- da tahminlerinde hüsnüniyet sahibi şar, Basri, Rebii, Fikret, 
ra Vefa karşısında nasıl bir netice fü•i::rildirler. Vefalılar da en kuvvetli eleman· 
alacağı merak ediliyordu. Bir çok Dünkü maçı filvaki Fenerbahçeli· lannı bir araya toplamış bir halde 
kimseler ve hatta bu arada futbol ler kazanamamı~lardır. Fakat onlar şöyle dizilmişlerdir: 
bilginliği ile geçinen bir iki kişi, ralmz acemi kalecilerinin bozuk o· Safa - Lütfi, Saim - Vahit, Sul 
Fenerbahçenin muhakkak surett e r ununa mahkOm olmuşlar ve buna hi, Şükrü - Necip, Muhteşem, 
yenilecek",rini kati bir lisanla söyle- ra~men rakiplerinden klasça yüksek llakkı, Gazi, Mehmet. 
mekten , ·e yazmaktan dahi çekinme Jyun oynamışlardır. 90 dakikanın Oyun başlar başlamaz Fenerliler 
rnişlerdi. Belki de bunlar şimdi de: 75 dakikasını mübalagasız olarak derhal vaziyete hakim oldular. Ye· 
"Biz demedik mi işte Fenerbahçe Vefa kalesi önünde geçiren Fener !alılar kendilerinden emin gözüke· 
Vefa ile berabere kaldı,, diyecekler. forvetleri 8 rakip oyuncunun dol- rek bir iki akın yaptılarsa da mü· 

dir. durduğu 18 çizgic:i içindeki müda· essir olamadan geri döndüler. Kısa\ ı'./ açla11 evvel hakem ve oyunw lar halkı selômlıyorlar. 

Fakat buna rağmen biz de hatır- faa hattını müteaddit defalar yar. bir zaman içinde gittikçe artan Fe- · h tt" 
1
. l v• b"" 

. • . .... . na ve a a ga ıp ge ecegıne u-
Iatacağız kı, Fenerbahçelıler degıl mışlar fakat bırçok şanssızlıklardan nerbahre hücumlanna karşı Vefa t"' ta ft 

1 
.. 'd' 

k k-t·· taı·· ·· d r ... ~ ı.n ra ar arının umı ı var. 
Fenerin daha hakim 

Vefa kar!;ısında hatta bir Beşiktaş sonra anca 0 u 11 uç e a mag- muavin hattı ile iç oyunculan da !,Eew• ,,,.... a 
ve bir G;latasaray karşısında dahi IOp edebilmi_şlerdir. Rakipleri i<.ıe tamamen bir müdafaa hattı t~kil .. .. ~ .•~ ...... ~-~-~~,,~~ DCU 
muhakkak surette yenilmeğe mah· belki de yekunu beş altıyı geç. emı. •• - ederek oynamağa başladılar. Bu sis Dorduncu dakikalda. Vefa kalıe;.: _....~~ nn Ü 

d 1 sine uzaktan bir faul oldu. Esat • -kum olacak hale düsmüş bir takım yen akınların a Fener ka ecısının tem Fenerin kısa paslı oyunu kar- Bu sıralarda Fikretten güzel 
değildir. • tecrübesizliğinden ve acemiliğinden şısmda müsbet netice veriyor ve bil çekti. bir pas alan Rebii fevkalade bir · ·r d ed k ı k 1 Kaleci havadan gelen topu iyi 

Bazan zayıf bir takımın kendisin ıstı a e ere üç go ·azanmış ar- hassa Fener forvetinde delici ve a· bloke edemedi. Fikret kalecinin vuruşla köıeden üçüncü golü de 
den yüksek diğer bir takımı dahi dır. tılgan elemanlann bulunmaması ele yaptı. Bu sayı Fenerlileri tekrar 

elleri arasından bir kafa ile bera-yendiği görülen futbol oyununda, Oyun başlıyor geçen fırsatlann kaçmasına sebeb ümide düşürdü. Vefalılar da el-
0 d berlik golünü yaptı. 

teknikçe ve hatta oyunca yüksek Maça tam saat l 7,3 a hakem oluyordu. Bu sırada Fikretin hir !erinden kaçırdıktan galibiyeti tek 
ı Bu gol Fener taraftarlarını da. 

bir takımı sırf kulüçülük zihniyetile zzet Muhiddin Apakın idaresinde c:ütü müdafilere çarparak akim kal· rar elde etmek veya hiç olmazsa 
"' ha ziyade ümide düşürdü. Ar· 

,.e k'\raimşi bir tahminle daha maç başlarunıştır. Fenerbahçe takımı dığı gibi gene Rebiiden Fikrete ge- tık herkes Fenerin bu hakim oyu. beraberliği kaybetmemek için bü· 

~en top güzel bir orta ile kale önü. nu ile Vefayı yeneceğini muhak- tün varbklariyle çahımağa baıla
ne düştü ise de Vefa müdafaası ta- dılar. Bu sırada Fenerliler, bir a-

Dıin Mısırdan dlJnen atletlerimiz rıhtımda 

Atletlerimiz 
Mısırdan döndüler 
Beynelmilel müsabakalarda 2 birincilik 
3 ikincilik ve birde üçüncülük aldllar 

kak saymağa başladı. 
rafından kurtarıldı. Vefanın ikinci ve kınlarında Vefa müdafilerinin to-

Vefanın ilk golil üçüncü golleri pu kale içinden çıkardıkları id::lia 
Devre ortalanna yakın Vefalılar ettiler. Fakat hakem gol olmadığı-

Fakat Fener golünden hemen 
da bir iki iniş yaptılar. Bunlardan iki dakika sonra bütün ümitler su nı söyliyerek oyunu devam ettir
birinde sağaçığın bir ortasında top di. Maç Fenerin galip gelmek için ya düştü. Fener kalesine atılan bir 
Fener müdafilerini aşarak Sulhinin öi1inmesi sırasında 3 - 3 berabere golde kaleci topu eliyle uzaklaş • 
kafasına düc:tü. O da hafif bir kafa olarak bitti. 

" tırmak istcldi. Muvaffak olama -
vuruşile topu ağlara taktı. 

Bu golden sonra Vefalılar faz_ 
la bir ümide düşerek tekrar ileri 
atıldılar. Fakat bu uzun sürmedi. 
Fenerliler hakimiyeti tekrar al
dılar. Fakat kısa pas yapmaları 
ve bu pasların isabetsiz oluşu to. 
pun mütemadiyen Vefa müdafile
rinin ayaklarına geçmesine sebep 
oluyor ve bir türlü gol çıkmıyor

du. Devre bu suretle 1 • O Vefa 
lehine bitti. 

ikinci devre 
Bu !devre Fenerliler forvet hat

tında bir değişiklik yapmışlardı. 

Fikret santrfora, Basri de sol açı
ğa geçmişti. Fenerliler derhal ha
kim vaziyete geçtiler. Basriden 
gelen topu Rebii boı kaleye atama 
dı. Fakat Fenerin gol ç .karacağı-

dı. Gazi hafif bir vuruşla ikinci 
Vefa golünü yaptı. Hemen bir da
kika sonra da ini bir akında sol 
açık Mehmet uzaktan bir şilt çek
ti. Fener kalecisi bunu da efüri 
arasından kaçırarak üçüncü Vefa 

Nasıl oynadılar ? 
Fenerliler kalecilerinin acemili

ğine kurban gittiler. Müdafaal::la 
Lebib çok güzel oynadı. Muavin 
ve forvet hatları bilhassa ikinci 
devrede çok muvaffak oldu. 

golüne me}ljan verdi. Vefalılar müdafaa hatlarının gü-

tlç dakika içinde Vefanın iki zcl oynaması ve bilhassa ileri hat 
gol yapması bütün tahminleri alt 
üst eder gibi oldu. Fakat Fenerli • 
ler kuvveimaneviyelerini kaybet -
mediler ve tekrar Vefa kalesine 

oyuncularının müdafaaya yardım 
etmeleri yüzünden bu muvaffakı
yetli neticeyi ell.ie ettiler. 

S. A. 
yerleştiler! • 

Fenerin ikinci golü Maçtaki kaza 
12 inci dakikada Vefanın aley· Dünkü Fener • V efa oyununda 

Demirspor 
lzmirde Doğansp 

galip 
İzmir, 27 (Hususi) -

1 kümenin deblasman maçı ya 
üzere İzmire gelmiş olan A 
ıampiyonu Demirspor takı 
maçım bugün Doğansporla 
ve 2 - 1 galip ge?::li. 

Maçın golleri ilk devrede 
pıldı ve Ankaranm gollerini 
h<.nla Arif attı. 

tek Doğansporluların 

penaltıdan yapıldı. 

-0--

Fenerbahçe klübü 
bayramı 

Fenerbalıçe Spor KWbü 
ğından: 

l - Fenerhahçe spor kıübl
birincl yıldönümünü 11 - 6 • 
tarihine müsadif pazar günll 
köyündeki stnddn tcsit edece 

2 - Fenerbahçe spor klübil 
nel devriye töreninde lngil 
"l\liddlcscx Wendercrs" t• 
maç yapmak için dnvel etmiş~ 
rimize gelmelerini temin etmif 

3 - Diiny:ı fulbol üo;tndlarl 
İngiliz takımı lıii~· iik fcdııkiırl•. 
ilk defa mcnılcketirnizc getiri 
spor SC\'er halkımız tnrnfınd•11 

rece~i fc\·kalfidc rnğlıcti nnznrı 
kate alnn kliibiimiiz lıizımtıele~ 
tilıatı nlnrak atideki husus::ıtı 
mızın naz::ırı illilama nrzn tüıu!Jl 
miiştür. . 

A - Bu lakııllın nıcmlekell 
getirilmesi için ııck lıliyiik 111a 
nhlıiitlcr :ıltına giren kliihiint~ı 
nız hu maç için hususi d:ı\·etı> 
kaldırmıştır. ( 

D - JI::ılkımızın bu güzel 
·ot• maçınt rahat seyretmek ve J 

temin ve izrlilıaını nıenctr11ek 
kapnlı trihiinleri künıilen nu~; 
mıştır. Bilellcr 29 ~layıs 19 
zartesi giinündcn ilihnren ~1 
yazılı mahallerde satışa arze 
tir: e 

1) lstnnbuldn \'cnipostah:ıfl d 
desinde, Milli Spor m:ığııznsıfl 11 

2) Deyoğlunda Taksim ecııı 
sinde. si 

3) Kadıköylle S:ılıil.ıinln Se 
Aıızasında. 

4) K:ıraköy eczahancsinde· d 
C - Bilellcr stadın isti::ıblil 

~ fi 

ccsinde s::ıtılacak ve m:ıç gu iJll 
.• ç f!Llfl lcr açılmayacağınuan ma ·ıfll" 

enci biletlerin tedarik ed• ,ı 
spor sc\·en halkımızdan rıca e 

l 2 ve 19 mayısta Mısırda yapı
lan ~ynelmilel atletizm müsaba. 
kalarına iştirak ef:Jen atletlerimiz 
dün şehrimize dönmüşlerdir • 

1ı Ragazuz birinci, 16.19 ile Rıza 
Maksut ikinci olmuştur. (Rıza, 
Mısır iklimi çok sıcak olduğu için 
daha iyi derece yapamamıştır. 

hine verilen Penaltıyı Semih ha· Vefa O}Uncularından Muhteıem, 
vadan avuta atarak kaçırdı. Fa - Fener müdafii Lebible bir çarpış 
kat hemen arkasından Basrinin u- ma sırasında düşmüş ve kaburga 

zÜn bir vuruşunda kaleci ile Fik- kemikleri sakatlanmııtır. Kendi. 

ret topa beraber yetiştiler. Bu us- l 3i. ~astahaneye kaldmlauıtır • 
ta oyuncu kaleciyi şaşırtarak t opu ...-......-. ·-,,."'"""' ......... ~.,,...:-_·,..-., 

İngiliz, ltalyan, Yunan ve 
Türk atletlerinin iştirakiyle yapı
lan büyiik müsabakada atletleri-

miz 2 birincilik, 3 ikincilik, 1 Ü· 

ç :;ncüliı1c: almak suretiyle büyük 
mavaffakıyet göstermişlerdir. 

T eknik neticeler şunlardır. 

400 metrede: Galatasaraylı Gö 
ren 50.2 saniye ile birinci. 

IOl .are: Aakarah Galip 2, 1 
Mfhcla lçlh1ell ~ koşuda Mı
sırlı atlet blrlad ,Yunan ikinci et. 
muştur.) 

5000 metrcl.:le: 15.45 ile Yunan 

Bir müddet evvel istanbulda 
yapılan müsabakada birinci gelen 
meşhur Mısırlı mukavemetçi, an
cak üçüncü olabilmiştir. 

10.000 metre: 32.15 dakikada 
Yunanlı Ragazuz birinci, 33.33 
dakika.da, Rıza Maksut ikinci, ge· 
ne Mısırlı koşucu üçüncü olmuş· 

tur. 
110 maniada 15.2 ile Yunanlı 

Man:likaı birinci, 15.8 ile Ankara
lı Faik ikinci olmuştur. 

Y üksek atlamada Pulat 1.82 
ne birinci, Mısırlı atı~t Jklnci, 
maniacı Faik üçüncü olmuıtur. 

tutmasına mani oldu ve ikinci Fe
ner golünü yaptı • 

Fener akınları büsbütün ~det
lel"..di. Bütün Vefa on biri hemen 
hemen müdafaaya çekilmit vazi
yette oynamağa başladılar. Bu ise 

Avrupa basketbol 
şampiyonluğunu 

Ka~~~~~n~~.ık~~~ı ba~ 1 
ketbol ıs:ımplyonaııı: l.itvıııı)a, hal· 
ya'ya 23 e karşı 38 ile gıılip gelmiş. 
tir. Litvıın:ra Fr:ınsa;ra 18 • 38 ıa

liptir. 



Rus havacılığının vasıflarından birisi : j 

Paraşütlü piyadeler! 
Orman insanları arasında: 15 

Sovyet Rusya, kısa bir zaman içinde 
askerlerini 35 milyona çıkarabilir 

\ . 
" / • " ı .. (. ~ ... _. __ .~ ..... 

llus orıl~unaa para.sütle t a:ryar ed;n attıy.ilinecek surette talim gö rmüş askerlerin snyısı birkaç 
dür • Sovyet kara ordusu bir 1-" ıesmlnde ..• 

-

tüm 

So,Jet harb okulunu bitirenlerin ycminJerl, bnrada görüldüğü gibi, tahriri bir seklide yapılır .. : ..... ... 
~r Yüzünde, hakkında kat'i ma j yerlere inerek hayli mühim bir rol Bu kuvvetin ağır veya hafif 35,000 
~ t olmayan orduların başında oymyacağı tahmin edilmektedir. mitralyözü vardır. Rusya, memle -

tti Ordusu gelir. Bu ordunun kuv. Hazarda Rus piyadesi 86 tümdür. .- Devamı 9 umuda 

YAZAN: L. Busch 35 Yı lmı vahş iler arasmda geçirmiş bir Alman seyyahı 

Hotantolarda matem : ölünün dostları ve 
akrabası , ellerinin birer parmaklarını 
keserek, onun gömüldüğü mezara atarlar 

• .. 
'Afrikalı yerlilerin gihıah ·çıkarma ·ayinlerinden biri 

Cemaat arasından en ihtiyar iki 1 de bırakıp kendileri başka bir tara- luyorlar. 
Honanto kalkar, orada hazır bulu.. fa göç ederler!.. Bunnula beraber, Honantoların 

nan kadın ve erkekleri birer birer B d d 1 H t k b"lel ölüm karşısındaki tezahürleri yine un an o ayı onan o a ı e· 
dolaşarak cümlesini idrarlarile su - .. 1 • d b" . h .. 1d .. k 1 bukadarla kalmıyor . 

rı ıç enn en ırı er o u çe, ya - . " .. " 
!arlar! .. Sonra bir mikdar kül ge· .. 1.. .. k 1 .. be . . ld .. .b. Bır defa, goç etmeden ewcl olu-

1 ık ld .... d d mz o unun ·u u sını o ugu gı ı " ak b b" k bo"' 1 tirilip ö ünün ç an ıgı uvar e_ b rak ak b" d ... . .... nun ·ra ası ır ·uzu gaz ıya-
k ı ar • ır yer egıştırmege k ··1·· ed . f t" ek l 

liğinden geçirilir. Bu ül herkese da b 
1 1 

ra o uye son v a zıya e ı ç er eı 
ğıtılır. Bütün Honantolar bu külü 
\•ücutlarına sıvarlar.. Pokuzlanrna 
Jununla da bitmez. Bundan sonra 
da ölünün akrabası tarafından ge
tirilen taze tezekle ~ütün cemaat 
yüzünü gözünü sıvar!.. 

mec ur o ur ar. 

Lr t 1 ··ı··m hAd"ses· kar 0ndan bas}{a da ölü için tutu· .nonan o arın, o u a ı ı • -
1 

d 
şısmda bu kadar hassasiyet göster an ı:on erece azaplı matem işken-

! . h ı·d· Ip celen başlar. me erme ayret etmeme ı ır. \.en· .... .. .. .. . . 
d ·ı · · b" · b tl t ke Eger olunun akrabası halı vaktı 

ı erının ı r ven u sure e er • . . 
d. 1 · ır · t 1 hakik t yerınde olup da hır kuzu veya her-

ıı; en, onan o anmn a en h . b. h . . 
h;55as insanlar olmalarından ve iç- a~gı . ır ay\'anı kesıp zıyaf et \ 'e-

Ihtivar idrarı ile sıgı"' r tezeg~i. Ho. rebılmısse o havvamn postunu '-'a 
J !erinden birinin kavıbı karşısında " J J 

nantoların itikatlannda mühim rol- "dd tl' t .. d · al d d ölenin kansı Yeya kocası, yahut o . . şı e ı eessur uyrn ann an e- " .. 
len olan §eylerdır. Bunları kullan. ...1 d belk. b""t·· h n da evvelce olmuş bulunuyorsa, en 

1 beb. b "k" dd . gı , esasın a ı u un ayva - b'" ük" .. 11 al b' • 1 00 .. ma arının se ı , u 1 ı ma cnın " . . .. uy • ogu an ır; ır ıp c gazı-
canhlardan çıkan ve her türlii fe- !arda muşterck <>;an bu: sevkıtabıı- na bağlar. Za\'allı adam sıcaklarda 
na sihirlere ve ruhlara karşı mües- den ~ol~yıdır. ~a~ıl ~.1 ~~:'·anla: taşıdığı bu postu, ta ki ip kendi 
sir olan vasıtalar addolunmalan • kendılerınden bı:mın oldugu yen "kendine kopup düşünceye kadar 
dır! terkederler ve bır daha oraya ya - çıkaramaz! 

n~şmazlarsa Honantolar. da aynı şe Şay~t ölünün akrabası böyle hay· 
Fakat iş bu kadarla da kalmaz. kılde ve ~ynı duygularıle hareket \'anı 'kurban edebilecek vaziyette 

etmektcdırler. değilse o vakit saçlarım matem alfr-Ertesi gün bütün kabile erkenden 
kalkarlar, kulübelerinde neleri var, 
neleri yoksa hepsini toplarlar, son
ra hepsi klübelerini yıkıp bozarlar. 

Filvaki bu suretle hareket etmek. meti şeklinde kestirmek mecburiye
le I Ionanto kabileleri, bilmeden, ek tindedir: 
seriya isabetli bir harekette bulun- Başının tam tepe kısmını yu\'ar-

Yalmz ölününkinin olduğu gibi muş oluyorlar. Zira bir türlü bir lak .~ilde ve cascavlak bir halde 
yeri akabinde terketmek sari hasta· kestınr:. ~~f ~na yollar a~ar .. ~a~4 
hklara karc:ı hakikaten mükemmel ların buyük hır yıldız lieklındeki bır 

Ölünün ruhu orada kaldığı için bir tedbir tec;kil etmektedir. Bu su. ne\i traşr, ölünün arkasından gösc 

bırakıhr. 

onun kulübesine asla el süremezler. 

Ölüye ait nesi varsa hepsi bu klübe-

retle fena ~hlarm daha fazla fe - terilen en büyük bir hürmet addo.,. 

nahk yapmalarının önüne geçmiş o- Maamafih bu Hotantoların '(kil~ 
~akkmda yapılan tahminler 
l' birçok münaka~alara sebe -
·~t Vermitşir. Fakat Rus ordusu· 
~'asker sayısı itibarile, Avrupa. 
utıhen kalabalık ordusu olduğunda 

HABER' iN RESiMLi ZABITA ROMANI: 
çük matem) leridir. Büyük matem· 
leri ise hayli müthi5tir. Zira ölünün 
dostları ve akrabası ellerinin birer 
parmaklarını kesip ölünün gömül
düğü mezara atıverirler! 

e Yoktur. 

~lısya Avruparun en geniş ülkesi
ı,·r· l{Udret menbaları nihayetsiz -
~~ncak on yedi senedenberi teş 
~ ~ etmeğe başlayan Rus ordusu 

''laa ıztr olarak tekemmül etmiştir. 
, ıı de Rusyada hazari ordu 562 
~ etden mürekkepti. Bu mikdar 
'ıı .. de 964,000 e, 1938 de bir mil. 
"··-~ç Yüz bine çıktı. Ruslar bu 

t rı kafi görmediler. 1939 ikin· 
e~rinine kadar bu orduyu iki 

~ nıilyona çıkarmağı kararla~ 
1~ ~r. Bugün Avrupada hiçbir 
·~hazari ordusu bu rakamı 
::ı . Bu ordunun maddi vasıta 
~~1~ da mükemmel olduğu mu
"'<\Cllt lı r. 
~il~ 
~ Ordusu tayyare bakımından 
· ~ngindir. 6000 saffıharp tayya 
·!tci"llrdır. Bu tayyarelerin sayısı 
t le~rine kadar on bine çıkarıla· 
ır -o .... k d". · nus ha\'acılıgmın en ısıne 

' \·asınanndan biıic:i de para -
l.i • 
~ J>ıyadelerdir. Rus ordusunda 

-tı:t lıtle ~ayyared:.n atlıya~ilecek 
t-ı ~ talım görmuş askerlenn sa
. 'bırkaı- tüm kadar oldu"'gu söv-
~ ~ . 

r ()r. Bu kıtalann harpte daimi 
twı 01ına a bile tehlikeli taar • 
Ve ricat anlarında düc:man or-
~n ~ 

'Un gerilerinde en umulmayan 

Ölünün kansı bu şekilde bir par
madığım feda etmekte hiç tereddüt 

bile göstermez. Çünkü Hotantoların 
nazarında kocasının matemi için 
parma&rım kesip atmış olan bir ka.. 
dm tekrar bakire olur! .. Halta Ho
tantolarda bir kadının kaç kocadan 
bakire kaldığı (!) kesilmiş parmak 
lannın adedile anlaşılır! 

Hotantoların ölüm yasım ifade 
etmek için koymus oldukları bu a
det hiç şüphe..:;iz pek vah~icesine ise 
de dul kadınların kocaları arkasın
dan kendilerini ateşte diri diri yak
maları gibi adetler dü~ünülürse her 
halde pek şiddetli görünmez. 

Esasen Hotantoların c;iddetli ,.e 
zalimane hareketleri bundan da i· 
baret değildir. Bilhac:sa en müthişi 
ihtiyarlara tatbik ettikleri uc;uldür. 
Hotantolarda bir adam artık besle
yemiyeceklcri kadar ihtiyarlayıp da 
etrafına bir yük teşkil ettiği zaman 
onu bir göçleri esnasında olduğu 

yerde tcrkedip giderler. 

Artık etrafındakilere bir yük t('5-
kil eden zavallı ihtiyar yırtıcı hay· 
\·anlar tarafından param parça e
dnere:k son ncfcc;ini vermeğe mah· 
kfım olur! .. 

(Dcl'aını \'ar)' 
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Bizans, ne harhedecek ve ne 
de topı aklarını muhafaza 

edebilecek kudrette idi 

-7- Nakleden: IF. K~ 
- E\·ct, hatırlıyorum, diye söy - Monga."Ci cevap verdi: intihar de böylece meydana çık:ır 

lendi, ayaklarında ~son vardı. Bu· - Evet, ben de öyle düşünüyo· -Anladım. Fakat Parson gecel 
raya ne zaman gelmişti acaba? rum. Kız kardeşiniz için korkulacak ri kapısmı sürmelemiyor muyd 

- Adelayid akşam saat altıya ka bir §eY yok. Hadise bir intihar sanı 7..abıta bu gayritabiliği merak 
dar benimle beraber Karosel otelin. lacak. Ben her ryi hazırladım. Bir ~ektir samrun. 
deydi. Gece saat on birde dönmek kaç güne kadar ölüm meydana çı 

- Hayır. Çünkü dış kapı da 
meli değil, dün gece çıkarken 
nim sürmeyi çekmeme tabii i 
yoktu. Parsonun anahtarlarına. 
mak izi dolayısile, el sürmefl1 
ioğru olamazdı. 

Maryanın Gaza.na gönderilmeal Her ıey hazırdır, dedi. Maryanın 

ışi tamamlanmıetr. Bir cuma günü Tebrize muvasalabnı takip etsin 
ytlz binlerce Bizanslı sokaklara dö-' ve )irmi dört saat sonra hakan Os 
kUlmilş, evlerin damlanna, ağaçla - mana mliliki olarak haber venıin, 
rm üstlerine U1U3mU1, Mogol llha- · i§e bqlaamlar. Dedi. 

halk arasından kaçamıyan diğer 1_ üzere çıkmıştı. Elinin hareketi ney- kar. 
ki arkadaaı da yakaladı, onları da di, b:.ınu söylemediniz. Kayın biraderinizin Fransada ak. 
ebediyyen susturmak ve bu esrarı 1 - Ne hareketi olacak, katil ha • rabası yok değil mi? 
buracıkta gömmek lbrmdı. ı reketi ! Şa~kınlıktan olduğu ~·erde _ Hayır, hiç yok. 

Öyle yaptı. İkisinin de kafalarını kala kalmış olan Parsonun. elmden - Pekala. Londrada eğ'encelı 

bir hayat sürün ve orada burada gö 
ünün .. Parsonun dairesine çıkmak 

·;;ter misiniz? 

nına gönderilecek prenseııl seyre Elçi bu sözlerden hiçbir mana çı- birlbirine çarptı ve sanki Hind.is - tabancayı kaparak ateş ettı. 
çıkmı:vtı. karamazdı, ama, bunlar ayn ayrı tancevizleri gibi çatlıyarak beyinler Sonra kocasının üzerine eğileıck: - E\·ct. Yazık, bu yüzden ki 

din sürmesini kilitlemek mumk 
olamadı. Temenni edelim ki bU 
ta zabıtanın dikkatini çelcme5in. 

Bizanalılar, Andronikos Paleolo • Miray için çok mühimdi. dıjarı aktı. ''Tanıdın mı?,. dedi "benim, ben .. ,. 
gosun bu hareketinden son derece Birdenbire bu TUrk dev delikan. Miraym etrafını çevirdiler ve E"L Parşonun gözleri büyüdü, karşısın
memnundular. 

Bu tarihte Bizans tamaınlle tefes 
11üh et.mll bulunuyor. 

Zevkten, eğlenceden, kumardan 
içkiden, kadından başka hiçbir ıey
le roe,gul olmıyan Bizans, ne har
bedecek ve ne de topraklannı mu. 
hafaza edebilecek kudrette idi. 

Bu 14'rait altında onların rahat
larına dokunmamak için alınan ted 
birlerde elbette tam bir isabet var_ 
dr. Kaldı ki imparator Androniltos 
razıydı, Marya razıydr. Gazan ra. -
zıydı. Onlara da bir eğlence çıkmtf 
tı. 

Bu muazzam halk kUUeal, araba 
içinde tıpkı giranbaha bir hediye 
gibi bir imparatora takdime götUrU
len prenaee Maryayı haykırarak ve 
çılgınca tezahUrat yaparak teşyi 

ettiler. 
Bir kenarda Miray büyük bir hU

zUn ve keder içinde bu ltl&nzarayı 
seyre&yordu. Eğer ha.kanın 1zni 
olsaydı elmdi şu arabaya fırlar ve 
gerek imparatoru, gerekse bu kah
pe prenaesl bofazlar, bu maıuara.. 
nm kendJsini daha fazla azab ve is 
tıraba aevltetmeelne kendi ellle ma
ni olurdu. 

Prenae9 'Maryayı almak Uare 
Tebriıden 1JbaruAzam Gwuı Mah -
mut han tarafmdan gönderllen he_ 
yet de arabanm arkasmdan elpen
çe yavq yavq yUrUyorlar. 

Arkadan gelen bir tanesi aanki 
halk araamdan birini arıyorm111 gL 
bi mütemadiyen etrafına bakıyor -
ud. Halk hunun farkında deiiller
dı, ama, Miray ~rmilftü Ye hemen 
kendialnin aranması ihtimalini dil
tUncrck U.ri ıecmilti. 

7.atm mllbeykel bir dW"UIU olalı 
Mirayı bialuce luan l4;inde bile 
tethia etmemei• bnkln mı nnfı ! 

Gös sesse ıeldiler ve anlqtılar. 

Miray da timdi arabayı, ve fakat. 
halk içinde takip ediyor. 

Muhakkak ki Afrodltlden bir ta
limat veya bir haber vardi. Nete • 
kim aldanmamııtı. Araba ve mera
sim heyeti durunca bu llogol elçi
li geriledi ve halk aruma kanlL 
rak 11.lraya yaklqtı. 

- Afroditi aellm eW 11.iray. 

HABER'in Edebi Romanı 
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lmm gönlUnde bir rahatlanma ol -
du. Onun g8zlerl 8nünde cereyan 
eden bu acı veren hldLsenln inti
kamı, sevgilisi AfrodiU tara!mdan 
belegan mabellğ almml§ olacaktı. 

- Pek ili, dedi. bqka bir ıey 
söylemedi mi? 

- Bursa hlkimi etrafında Köıe 
Mlhalin mUteyakJı:ıı bulunmaaını 

rica etti. 
- Teıekkilr ederim. 
- Vaziyet hakkında da malUmat 

bekliyor. 
- Peki. 
Derhal M'ogol elçisi ayrıldı ve 

Miray da artık bu manuız ve çir_ 
kin tezahüratı seyre liUum kalma
dığını görerek geri diSndü. 

Maahaza garib bir hldiae oluver_ 
~U. Miray bütUn ihtiyatına rağ -
men bu kaderin önUne geçemem.1§
U. 

Yolda ilç Jı:l§i M'frayı çevirdiler. 
Biri ha} kırdı : 

- Bire Türle oğlu, baltanın lil • 
kelerimize aaldınp durur, aen bu -
rada içimizde bir yılan gibi besle. 
nirain. Senin Mogol olmadığını öğ
rendik. V&r defol yurduna, yokla 
k&DmJ d6keceiiz_ 

lıfiray ıqınverm.JtU, Kimdi bu 
adam, onun Tilrk olduğunu nereden 
öğrenmişti, burada onu nuıl gör -
müttU'? 

Fllh&lı:ilı:a Bizanslı haklıydı. Bu 
kadar dilfman olan Tilrk mileltin. 
den birinin Bizansta bulunması çok 
manidardı. Ama, bu beri! ve bu ilç 
arkada§ bunu nereden öğrenmi3ti? 

Miray auatu ve )'Ürüdü. 

Biri ÖAlecli. 

- CeYab ver bire cloanıs 1 lü
men yola çıkacak Dlllm, yoksa se. 
Dl burada pbertelim m1 '? 

Jıliraya domuz dlytbllmek ne di
retti. Ve 1e>nra bir TOne blr Bi -
analı hakaret edebilmek için kaç 
fam ekmek yemlf olmalıydı. 

Klray birdenbire d&ıdU ve heri. 
fin om r ı • a,s. "6letll 1ı1r ~ 
ndt TUl'du Jd Bilaulmm Jldnde 
bir ~ oldu ve iki Uç kanlı dil 
tllf&l'I fırladı, alzmdan ve burnun. 
dan kan fıPırdr. 

Miray keadlnl kaybetmı,U. Keslt 

Ierinl tuttular, bağladılar ve biraz daldni tanımıştı. 
ötede istirahat ed~n imparator An- ~1ongard sustu. 
dronlkoaun huzuruna çıkardılar. 

Anlattılar: 
- Sonra ne yaptınız? 
- Ben mi? yolunu kesmek üzen· - Ha§meUfı imparator, bu Mo _ 

gol oğlu, Uç Bizanslıyı partaladı! koridora k~tum. Yoktu. Yemek o 
Andrinikoa, miaafir pehlivanı ta- dasına, sonra yatak odasına geçtim 

nıyordu. Fakat ne olunsa olaun Uç \'e niha~et orada sap;:an, heyecan. 
Bizanslıyı katletmesi ne mühim bir dan me:ıdili:U ısınr bir \aziyettr 

- Girmek mümkün mü? 
- Beşinci ve altıncı kattaki mut 

·ak kapılannın kilitleri biribirlefr 
nin eşidir. Arkadan sürmelenmemiş 
~e benim anahtanmla mutfak kapı. 
-.ından girebiliriz. Hardi gidelim. 

ıv 

cesaretti, hele ıu ıırada, hele Mo
gollarla bUyUk anla§ma yapıldığı §U 

tarihte. 

buldum ,.e bağırdım: Mutfak kapısından O ten Parson' 

- Gidin, ortadan kaybolun! ~n dairesine girdiler. Hizmet merdi 

Haykırdı: 

- Neden öldürdün Mogol oğlu? 

- tmparatonımuz ne kadar ah. 

mak ki Bizans içinde senin gibi bir 

He!lıs büyük bir alfıka ile muha· •eninin sahanlığında Mongard ye
tab.nı dinliyordu. Mo11gardın anlat re konulmuş olan bir şişe sütle bi 
tıklım 1'e kız kardeşinin anlattıkla· paket tereyağım, arkada,ına gös· 

n arasında müşterek :nokta'ar ol· tererek: 

Mogola yer verdi, dediler. makla beraber iki anlatq arasında _ Bakın, dedi, sütçü her sabah 
çok büyük farklar vardı. Muhakkak aat yediye doğru gelir. Parson ev. 

ikbinden b~~~ yala~ .~~:uyordu de ise zil çalınınca kapıyı açarak 
Kız kardeşının hakıkatı ıtıraf e~- "t·· t ~ . grını alır Yoksa siıtrü 

Andronikos tekrar hayktrdı: 
- ~rbest bırakınız. Fakat artık 

. . . . •· . k b l u u \ c c c} a . > 
mtk ·stememesı ıhtımaıını ·a u e· 1. d'kl · · k .. .. l _,, r 

memleketine diSn ! 
- Peki hqmetlClnı, yann. ;c ır crını ·apı onune )J .. mI 

diyordu. ArcaJ.: l\Iongardm anlııt· ~ider. Bir daha gelişinde de ütü 
prensesle tıklan da pek saçma, akıl kabul ~t- 'teri alınmamış görürse haber verir 

- Hayır, bugUn ! 
- O halde muhterem 

beraber! 
- Evet. 
Miray hiçbir ıey yapamadan 

dönmti~ olmuyordu. Üç Bizanslıyı 

mez teierrüatla doluydu. Adelay.id 
kocasını öldürmek ~n nt diııe o. 
nun pardösüsünü giyıııeğ~ ltiıum 
görmu~ olabilirdi.? 

parçalıyarak hiç o!mazsa intikamı- Bununla ber:aber Mongardın 

ru teskin etmiııtı. anlattılUannt sırf tefeirüattaki bu 
Andronikos, Mirayı gönderınek akıl kabul etmez mahiyet dojanşi 

latemezdl. Fak~t ~m onun ha.k. Je de hakikat nazarl1e ~kmak f ı. 
kında ..a.MıpJc diY.e}>Jlecek kadar er,- 1• '..1 M .~ "ft'ra tmı:-"' .. zımge ıyoruU. ongaru ı: ı e C!\ 
saret göstermesinde tehlike ı:~:ı: - . "Ad 1 'd bi d • • 'rd' 
m..i§t' ıstese e ayı r en ıçen gı ı 

1
• ,., at- etti,, der, pard~ü hik~resini 

Ya ağır ceza vermek llzımdı ki ~.., 1 
halk teskin edilebilsin, ,.e yani lat- U}'durmağa hiç llizUm 'görmezdi. 
min olunabilsin veyahut kovma:C L Bu teferrüat bilha~ düşünülüp 
cab ederdi ki misafire karşı htr _ urdurufmuşa bem:emİ}'Ordu. 
metkir kaldı yine, demesinler. Fakat hayır, kız kardeşin~n ka. 

Miray da memnundu. Birkaç til olmasına ihtimal \'eremezdi. 
gündenberidlr yapayalnız ve biç _ Mongaıd yalan söylüyordu; Parso· 
bir it &öremeden bulundufu Bi- nu o öldürmüttü. Adeİayide ''kaçnj 
Z&Dlta sılulmJftı. Kaldı ki &klmJarı ve kimseye bir l'Y li)ylemeyin,, de
Afrodttl de çıkmıyordu. Hem Mar- JllıtSİ_de şüpheli Atiil .miydi? 
yanm talimatını vermek için dön • 
met de lıeab ediyordu. o halde bu Helliı, hakiakt ergeç meydana ÇJ. 

teeadüf pek de feaa olmamlftl. kacak, di}-e dil§ündü. Şimdiki hal· 
K1ray ela puyor ama, uca dö _ de yapılacak acele iı Adelayidin 

necek, prenSM )(arya ile aeyahat buradan giderek t~hlikeden kacma· 
etmiyeeelıtl sıydı. BöYlece aynı ıamanda Mon· 

Gazan ela buır!*larma bql& • "gardtn arzusu da yerine getirilntir 

Dllflı. Maryanın geleceği &lln için olacaktı. 
her yerde ziyafetler ve tenlikler - Ceset meydana çıktıktan son. 
yapılacaktı. Ordwawı en lhide u- ra Adelayidle beraber Londradar 
keri uf tutacaktı (Onama nr) gelmemiz iyi Olacak galiba ... 

. ' ' . . .. . ... .. ~ 

- Par!onun intihar etmezden 
ce kapıların sürmelerini açm1' 
masma da ihtimal yerebilirler. 

- 1n§3}1ah!... ~ nerede? 
- Büyük salonda. Kıori 

-:oldaki birinci carulı kapı. 

Salonda. pencerelerin indiril 
:,>erdeleri arasından pek az ışık 
maktayıd. Yazıhanenin üstil 
masa 1Anıbası elan yanıyordu. ti 
'is macanm üstünde bir kitapla 
kAğıt ve gümüşten bir kalenı 
dü. Gözll"t'ini aşağıya indirinct 
yınbiradcrinin ölüsile karşılaştı 

Parson yazı mamasının dibi 
yere serilmişti.Gözleri açıktı.sağ 
halıya doğru uzanmı~tı. Elinin ~ 
nmda eski sistem toplu bir tabaf1 
duruyordu. 

( Dıvaını var) 

Diye tekrarlanan söze cevap ver- Zelihanın bap d6nüyor, kulak· Ben de bir ba.5ka yerde adam ara· ı - Peki dedi. Peki, haydi cet dilı Zeliha vupcmesin diye: 
mek için bir müddet dOfündü. Son- lan uğulduyordu. Bir insan lkınd~ nm. ı önüme.. 1 - Haydi ael dedi. Ewt ~ 
ra: rabilmek ümidile buraya ıeldiği Ve kahvenin kapnına doiru yü· Kalbi luıh, hızlı atmağa bqla.

1 
vet deyince pıuarbk bitti. 

- Anlayamadım, dedi. Bana mıl zamanlarda kendisini çok daha kuv· rüqü .• ~ ytıw dalgalı bir denis 
1 
ml§tı. Kan, nihayet kan buluyor geç kalıyoruı. 

!orchm? Ben mi para isteyKek mi- vetli hitledj)'Ol'du. Umidile birlikte üıttinde Jic1eıı bir pmi cibi yalpa- du. - Geliycnmı. Geliyorum.. 
şiın. •• Para da ne demekmif ... Prf kendisini dik tutan ayakta tutan lf)'Of zannını veriyordu. Masalar) N"ıhayet Memduhu, Javru111DU Yerinden ka1tJa. Boynu &le 
ra imana ne verebilir ... Para ... Ben enerjisi ve kuvveti yıkılıyordu. bir safa, bir sola dalıp çıkıyorlar. kurtaracak kam balabilmifti. ru ilildi. . 111 

vaktiyle altınla oynardım ... Galatas-1 Adam bulamıyac:almı görüyor- Gözlerinin önünde renkli l'ıldızlarl Onun bembe n . 'ndeki Bir ayalmda siyah bir~"" 
nm en mqhur esrar kahvesini ben 

1 
du. Ve beyninde bir kanncalanma, UÇUfUYor.du. D~leri bilkülüyordu. bembeyaz sa.: W: ıçı bem- ıyalmda beyaz bir ayakkabı 

i,Ietirdim... Günde !eksen doksan bir uyu,ukluk vardı. Buraya fmtt- Denize diifm bir adam nasıl can 
1 

_ il d a 
0 

iDii Buz 1 dı. . ,_,,. 
doldurduğum zaman: .. l,Ier amada der bir tavırla ıirmiı olan kadır lcorkusile bir tahta parçasına san'" ~bi~:U yQzünklan bOtQn .yordubi • kl 1 Ayala kalkınca bütün ~---
k t ·c1· ..ı--11: Sa ı· 1 . . ,__ . .. el Z l'h gı aya nı, uz gı panna a. mda ala la :s:ı--St 

ı 
esa gı ıyor., ucauım. n ıra ar nerede ıse yere diz çöküp ağla) aca! 'ır~. -ımım önune g en :.t> ı a dü fi d B be·-·•·~ b nnm kartıs Y qpacı-

da -'---- Para b' _._ . . 1A 1 ka ,__.,.~~ rını şün yor u. u 1-~a u . ..n• awcum n dMlluı. nın 1ZU\:n tı. Yerlerde sürünerek, bu ller'liel'Jlc· aynı te ca§ a pmın tounoıaan• sa ... 
1
• bey 

1 
w bu '--'- be yet bOyQk bir reverans ya.,-• 

-1· • .. ;., • b'I d' I o um az ıgma, ACKn yaz-
gcııp, nereye ıı .. waını ı mez ım. rin ayaldanm öperek yaharacaktı :-ıldı. . . lıfır.a renk elecekti. Otüm kovula·j _ Ba tar, bayanlar, klrpiktll ..ıAI 
Faytonlanm vardı. Atlamna ot de· Memduh ölüyordu. Ve tam bu tokmağı çevırec.tli za-

1 

1 . .Y i kıvınnalt V: 
ğil, yem delil tepsi tepsi yogurt Yt- Memduh ... Memduh .. ölüyordu. man kaşsız kirp!ksiz çocuk: cak soğukluk bit~, sıcaklık: kan zı yırmı ~ papel 'nizıe büfill' ili 
dirirdim. .. Ne oldu ... Puuuf!. Puuf.. I Manevi bir panik Zelihanm bü - Bayan dur gitme dedi söyle ı:ıcaklığı ~un. Y~ ~· . 1 ~r.. Gelinem hepi 
Para ... Dünyanın parasını bana ver tün vadılmı kaplıyordu. baka'mı. ben kan verirsem kaç pa· K~vem~.nihayetinden çırkin bırtzıya~ var.. -r.-1:t. .. _,.. ~ 

1 Kan ıA-..ı r~.ıı:... öl'.. .. · · ı ~yükseldi. iki adım attı. c.awa ,.-~ seler istemem. Parayı biz ne yapa. ~ı. "ır""-"l§unu umur ra vennın . . • ~ .... 
cağ ' llOiuk ve zalim elinden kurtarmak Arkasına dörmeden sordu: - Ulan .. Mapllah ana.. fiyatlmıfti. 'BClyük bir beyecaD r,e .-
. ız ... i · kan 'h · varc1 c.- · •-• , kınronun be!.. bu idamın 9&ıGne ne dlıi"":":.d 

Bis parayı ne yapacalu? Tak VJk-. çuı a ı tiyaç ı.. - ~· ~ ıs~:.ın. • • edilebUeoeliıd _. .... 
ma sana söylQyonım. Doktor apbey dedikleri adam Acaba bütün bu ıavallılılmı §ÖY - Yumı bet lira!.. - Enai pWdliline lüıum yok.. dar itimat 

Bir siranoda Berjerakın bumu • gülerek: , lese serserilerin içinde haline aa· Yi~ bet lira!.. Bir ~t ~r h ya~ıyorm .. Hem ~t 5:3'1e lı :se1t1t!::; sıDI 1ld --. 
nun Ş>hretini unutturacak kadar J - Hanım sen yanlq yere pldin YJP da arkaundan bastaha..,.e ka- rnak IÇ1D ne kadar u bir para idi. mangız koparmak delil... Beferiye- W. ve -' 
kocaman burunlu bir adam iki ko- dedi. Burada para banmak için dar gelecek biri çıkmaz mıydı? Fakat eliride bir parası ohmyan te, insaniyete yardan!. .. Seneli de-~~= ~· de ~ 
lunun G~ne dayadığı ki. li r.açtı 1 

yerinden kiımldanaak bir kip )'Ok. t Fakat bqladJlı oyuna eonuna 7.eliba için ne kadar 9Qk bir para.., yip de geçme .. Bilim arımılda d3 - ,ÇlkacalJ vakitıp bifdellbiı': 
~ btdintı. J tur Bunlar paraya kıymet wnıe!er kadar devam etmek mecburiyetin. Fakat o bmpnı kapa ve kirpiW ne vicdanlılar vardır bayan! •• Söylel l 

Para kuanmak istemiyor mu.. elbette onu bulmak ipn bir F)'ler deydi. Ve dudaJdannı babrek: c;ocula dolru s;evirdi w bilt tenıd·tdemek yirmi bel ~ qc;1anarak (0..- -
sun sana _,adi? •ftPlrlar. l - Mldemld lltemi)'Olw .. dGtl am. 
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~~.~ ınnıekit:ubu 
tça ~~~ Çocuk kendisine kapıyı 

tıyar kad na &ordu· 
- }{o • 
}{ ca karı siz misiniz?. 

ll!dın çocuğu azarladı· 
- E ı~ . 

Yeli b' v. adım, o nasıl söz? Terbi-
ııc k ır ınsan kendinden büyüğü-

ç oca karı der mi?. 
Ocuk' _ ızahat verdi: 

lllckt~abahat ben de .değil ki 1 Şu 
bir ad u bana on kuruşla beraber 
tek. ,,arn ve11di ve bu evi göstere· 
dikkat Oraya götür., ,dedi. "Fakat 
~ 

0 
et. Kapıyı koca karı açar-

"' na verm d' b'h . ocn d e,. ıye ten ı ettı •• 
içiıı .c koca karıyı tanımadığım 

liıze ve d' r ım. 

j) 

: 
11~banın adı ne yaıırwn.: 
Cı.)•ov • 

amıı amca! 
- 1 talyan karikatiirü -

~iki k 
>ıı'»ıllrl ~ap at yart§larında tartı 

....._ l'~ u yapıyor. 
~ram fazla, kalsın mı? 

Us havacılığının 
P~raşutlu 
Pıyadeleri 

ketinin (Ba§tarafı 7 incide) 
~,, · genı· .. ı·ğ· 
d '4 ıJti Par ~ 1 ı dolayısilc ordusu. 
~ \'e taya arınru~tır. Garp or
~~ ~ark ordusu biribirinden 
b· dir. ı~~~ ayn \'e müstakil kuvvet· 
1n ltilo~ 0rdu arasında aşgari 10 
211tıi!y:treJ.ik mesafe vardır. 

'°ııtaJt ~ n kılometre murabbaı bir 
l'(),.., Uzer· d 
1 ·ııuı.. l{ ın. e yayılmış 180 mil. 
ilde der~s rnılleti bir seferberlik ha 

tılcarır at 5 milynoluk bir kuwet 
tııan \e k . . . 
~ aıt1 ısa bır zaman ıçersınde 
lı}'ona ~ba aldığı askerlerini 35 
ı- ı la?r ed b·ı· '\4:!.t)ı ~ b e ı ır. 

~ ot Us topraklarında hareket 
Ilı.... ~ı a~n Rus ordu u. tabiatile 
a~i. ~ er teşkilatını ihmal ede· 
~ı.ı: ~ lts}'anın kızaklı alaylarında 
ı,ı.""'artna sk. 
' nı ı geçirmiş neferler, yo. 
ll tonıaar diye beygirler hazan da 
~s <>r~ tarafından çekilir. 
·~ tank u Unun 1600 ağır topu, 
''Us 1 \'ardır 

~ıı n:~~~~u ~İbi. büyük bir ordu
! lıJı,ltı b'I} at ıışlerini temin etmek 
~ aua~~r meseledir. Rus şimendi· 
;.J"llletredir ancak doksan bin 

1·0oo k' • Ruc:lar bu mikdarı 
~ı· ılornnt . . 

J &" '- reye rıkarmak JÇJn 
1-ı • <>Und" ~ 

~ altkınd ~l~ ç~lı~maktadırlar. 
~ oltrıa akı bılgılerimizin çok nok 
~ nolcta ına rağmen muhakkak o. 
, , \'lıene '.Rus ordusunun Avrupa 
t~ blr l:eın?e hiç ihmal edilemiye 
ıği Ceph rnı~ct olusudur. lltihak 
t~tı bir k~·ı . fe\ kalade kuv\'etlen

"mıYet... 

- Biiyiik baba, bayramda sana 
Eskişrhir taşından bir ağızlık alaca· 
lım. 

- Ttşekkür ederim tvlcidım, be
nim öyle bir ağızlığım t•ar. 

- Şimdi )'Ok. Onu biraz evı:cl 

pencereden attım. 

vazife 
Çocuk, bakkal ıdükkanına gire -

rerek sordu: 
- Kahvenin kilosu kaç kuruş? 

- Yüz yirmi kuruJ. 
- Peki .• Şekerin 'kilosu kaç? .. 
- Otuz kuru§ • 

- İki kilo kahve, dört kilo da 
şeker için size ka çkuruş vermem 
lazım? • 

- Uç yüz altmış kuruş. 
- Size bir tane on liralık ver-

sem kaç kuruı geri verirsiniz?. 
-Altı yüz kırk kuruş. 

Çocuk memnunane ellerini çırp

tı: 

- Bunları bana bir kağıda ya. 
zar mıaınız? • 

Bakkal istenileni yazınca çocuk 
hararetle teşekkür ettikten sonra: 

- Hesap muallimi, dc.di, verdi

ği vazif eyj iyı yaptığım için beni 
muhakkak takdir ~ecektir. 

Sadece ••• 
Patron, işçiyi azarladı: 

- Bu ne hal! Çalışırken ıahk 

çalmak olur mu?. 

İşçi cevap verdi: 

- Ben çahımıyorum cf endim, 

aadece ıslık çalıyorum, 

PLAN!; 8 

HA BE R - Akıam Postan 

Susı 
Denizyolları acentesinin giıesi· 

ne müracaat ederek memura ses
lendi: 

- Ban.:iırmaya ne günü vapur 
var?. 

Memur başını önündeki işin.den 
ayırmadan cevap verdi: 

- Cuma sabahı .. 
- Hangi vapur?. 
Memur gene başını önünden 

kaldırmadı : 
- Sus ... 
Müracaatçı bir müddet bekle· 

dikten sonra biraz evvelki sualini 
tekrarladı: 

- Bandırmaya hangi vapur 
var?. 

- Sus demedim mi idi size bi-
raz evvel?. 

Müracaatçı kızdı: 

- Neye cevap vermiyonunuzi 
Memur da kızdı: 
- Sus dedik ya!. 
- Niçin susayım 1 Siz mü~teri-

lere böyle mi muamele edersiniz? 
Diğer bir memur araya girerek 

meseleyi halletti: 
- Bandırmaya cuma sabahı 

Suı vapuru kalkıyor. 

- Böyle asude bir yeri ne /tadar 
zamani/anbcri hayalimde ya~atıyor. 
dıtm bilsen! ı ı4 

Radyo 
- Radyom fevkaladedir. Şu 

düğmeyi her bir kaç milimetre 
oynattıkça başka bir istasyon alı
rım .. 

- O da bir ıey mi? Radyomun 
düğmesini ben hiç hareket ettir
meksizin ayni yerden bir kaç iı

taayon birden alabiliyorum. 

HiKAYECi 
iki kıskanç 

Yazan: 
Gece yarısıydı .. Elinde bavuliy-' larken, evin yıllardanberi aşçılı. Diğerleri, bahsin tehlikeli bi 

le bu kimsesiz, ıssız istasyona I ğmı yapan Fatma hanım, hizmetçi safhaya döküldüğünü çabuk sez 
Necdetten başka yolcu inmemişti. kız Nesrin ortaya çıktılar. Hepsi diler. Herkes odasına çekildi. Va
Tahsil dolayısiyle senelerce sü-1 de Necdetin karşısnıda sevinç ve li ağa, Necdeti, kendisi için hazır. 
ren bir ayrılıktan sonra, bağ bo.1 hayranlıkla karışık bir hisle afal- lanan odaya götürdü: 
zumunu yanlarında geçireceğini Jıyorlardı: l - Allah rahatlık versin, küçük 
dedesine ve ninesine mektupla bil- - Ne kadar büyümüşsün kü- bey 1 dedi .. 
.dirmişti ama, gecenin bu saatinde çük bey?. Necdet için, tavanın.dan kokulu 
karşılanmasını bekleyemezdi. O- Kapının eşiğinde birdenbire elmalar sarkan, bahçe üzerindeki 
nun gece treniyle geleceğine kim genç ve güzel bir kız göründü; oda hazırlanmıştı. 
ihtimal verebilirdi? . Necdet: Süheyla ve Necdet iki kardeş 

Dedesi ve ninesi, ta gençlikle • - Yeni bir hizmetçi mi?. çocuklarıydı. Her ikisinin de baba 
rindenberi akşam ezanında yemek Diye sordu, Şaştılar: ve anneleri genç yaşların.da öl· 
yemefi, iki saat sonra yatmayı - Hayırdır inşallah.. Yeğeni. müştü. Onlar, büyük babalarına 

adet edinmişlerdi. Yassı vakti, ih- nizi tanımıyor musunuz?. Sühey- ve annelerine kalmışlardı. 
tiyar karı kocanın bu mes'ut yu- la hanım.. Büyük baba, dikkafalr, abus su. 
·ıasını ekseriya ışıkları sönmüş, Süheyla amma da büyümüştü ratlı, müteassıp bir ad.'lmdı. Her 
kapıları sürmelenmiş bulurdu. ha .. Adeta, kıvamına gelmiş, ol- sözü insana kurşun gibi işlerdi. 

Necdet, kapıyı açtırabilmek için gun bir kadın halini almıştı. Nec. Ninesi, bu hırçın tabiatli adamla 
uzun zaman yumruklamak ve ba. det onun elini kuvvetle sıkarken: yaşadığı yıllar içinde ne bir ef • 
ğırmak mecburiyetinde kaldı. Ni- - Nasılsın Süheyla? • diye lenti.de bulunmuş, ne de gezmeğc 
hayet, kıyametleri koparan gürül- sordu - Liseyi bitirdiğine her gitmişti. 
tü, bu vurdum .duymaz koca evde halde memnunsundur. Ihtiyar kadın, mütcassıp koca
bir tele adamı yatağından kaldıra. - Doğrusunu söylemek lazım siyle a.deta bir tarikei dünya gi· 
bildi. Çok geçmeden, başında ge- gelirse, hiç te değil.. Ben mektep· bi yaşıyordu. 
cclik takkesiyle evin emektar uşa- te buradakinden çok serbestim. Hariçle münasebetleri kesil
ğı Veli ağa kapı.da göründü. Aşçı kadın ve hizmetçi, genç miş gibiydi. Uzun yıllar içinde bir 

Nccdeti bir hamlede tanıyabil. kızın şikayetlerinde daha ileri git. kere bile misafir odasında ışıkla-

mek, ihtiyar uşaiın çipil gözleri mesini önlediler: rın yakıldığını görmemişti .. Kapı· 
için ne mümkündü!. - Böyle şeyler söylenmez, a- lar herkese karşı sürgtilüydü. 
Bununla beraber kendini uyku- yıptır.. Dedesi kıskanç bir adamdı ves· 
nun sersemliğinden çabuk kur- Süheyla, oralı olmadı: selam .. Hayatı, etrafındakilere ze-
tardr. Göz kapaklarını uğuştur. - Necdet, büyüklerimiz çok hir edecek derecede mAnasız kıs· 

du ve heyecanla karşılad-ı. Nec- iyi insanlar; bu muhakkak.. Am- kanç ve müteassıp! .• 

det: ma, bu hayat yok mu?. Taham. *, * * 
- Ne biçim insanlarsınız ya • mül edilir şey değil. .Akşamın do- Uyan.dığı zaman güne~ çoktan 

hu 1 diyordu. Hala tavuklar gibi uzunda, yani herkesin gunun doğmuştu .. Necdet, pencere Ö· 

ezanla beraber tüneyonunuz.. yorgunluğunu unutmak için neş- nünde, zümrüt kırların temiz: ha· 
- Erken yatmak, .dedenizin ve eleneceği, eğleneceği saatte ya. vasını ciğerlerine doldururken, 

büyük anneinzin yıllardanberi de. taklarımıza çekiliveririz. • güzel yaz günlerinden bir kısmını 
ğiştiremedikleri ~detleridir, kü- Fatma hanım ve Nesrin, ayni bu kasvetli evde gesireceğine e. 
çük beyim.. zamanda konuşuyor1ardı: sef ediyor, geldiğine piıman olu-

Korldorda yürürken, Necdet, - Büyükleriniz yıllardanberi yordu. 
karrunm gurultularına tercüman böyle yaşadılar; fakat onların bu Sabah kahvaltısına inen ihtiyar

o1uyordu: hayattan §İkayctlerini bir an bile lar karşrlarında torunlannı gö· 
- Veli ağa, açlıktan bitiyorum. duymadık; bilakis daima memnu- rünce sevinçten deli oldular: 

Ne yap, yap, bu derdimin bir ça- niyetlerinden ve saadetlerinden - Unutulduğumuzu ıanmıştık, 
resine bak... bahsederlerdi. Bugün de öyle •• Necdet .. Ne iyi ettin de geldin! .. 

lhtiyar uıak esnerken gülü. Necdet omuz silkti: Kısa zaman içinde pek çok şey. 
yordu: - Zaman, devir meselesi bu.... den bahsettiler. Süheyla, mau.nın 

- Mutfaktaki tel dolapta el- Maamafih ben, .dedemin ve nine· bir kenarında, başı önüne eğik, 
bet bir ~eyler bulacağız, küçük min bu usandırıcı hayattan daima süklüm, püklüm oturuyordu. Nec
beyim.. saadet lduydukların inanamıyo det ona acıdı .. ''Zavallı ktz .. Kim-

Onlar tel dolapta yiyecek arar· rum. • (J.ıil{w sa11{11111 (t1Jirini:) 

\'IU PLANŞ 6 v 
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(pansuman) (kmklan n bot 1Jiater oottle, jar) O Sıcak hava banvo•u (kuru etUv) 
IFı •• lbaln o•aır chaud (t'•tuve ••ehe) 

[ ,.e çıkıklan] te bit n 
yerine getirmek için) 

8, F: le pansemcnt par exten. 
AİOn (pour reduction et 
fixation d'une fracture) 

'8, İ: the exteıuıion apparatus, 
or pulley apparatus for 
extenııion (for ıılraighle

ning & fractured bone) 
8 . .\: der Zugverband (zum 

Geraderlchlen eincs Kno· 
chcnbrucluı) 

9, MAKiNELİ (tekerlekli) 
1\01,TUK 

9. F: le !auteuil nıecanique 
9. t: the invalid ~hair (th:-

whcel-chair, the Bath 
chair) 

9. A: der Krankenfahrııtuhl 
(Roll.Fahrstuhl) 

ıo. l\Al'.\KLI ştşı; (Buy
yof) 

a K:tp!llı~ (kıld~ız) 

b Kabında (kılıfında) 

10. F: le cruchon (la lxıuiL 

a without cover 
b with cover 

ıo. A: die Kruke (Dampfkru. 
ke, Bcttflaııcho) 
a ohne Überzug 
b mit Überzug 

11. Hcu;zoNl SARGI 
a nacağı" armak için 

t1li~tlki !llargı (band) 
11. F: le ba.ndage l!lpiral 

a la hande elMtique pour 
bander la jambe 

11. l: lhe bımdage 
a the elastic bandage for 

bandaging, binding up, 
thc leg 

ı 1. A: dic Bandage 
a die Gummlbinde (Binde) 

:r.um Umwkkcln < Wic
keln, Bandagieren) des 
Beins 

12. SU:S'I BACAK (takma 
bacak) 

1 '?. F: la jambe artific.iellc, 
(la prothese de la jambe) 

t: the artificial leg lotte) 12. 

a ııans son Hui (sa gaine) l 12. 
b dans son etui (sa gaine) 

10. t: the stone botUc {the ı 

A: das Kunstbein (kün!'!t .. 
liche Bein, dle Beinpro. 
these) 

lı Th• Hot Alr aath (Th• Sudatorv ••t") 
A: d•• HelBluftlbad (&chwlt:ııır.lbad) 

J. füC.\K JIA\'A CİHAZl 3. 1: the thermometer 
l. I': l'appareil 111. a air chaud 
1. t: the hot air apparatus 
1. A: der HciBluftapparat 

(Schwitzkasten) 

2. HAYA DEUGt (ha,·a 
menfe7.i) 

2. F: le trou (l'ou,·crture {.) 
de venlilation 

2. 1: thc Y~tilator 
2. A: das LUftungsloch 

S. TERMmlETRI~ 

3. F: le thermomCtre 

3. A: das Thermometcr 

4. TERLÜ'E~ KİMSE 

·1, F: la personne qui lranL 
pire 

4. t: lhe sweating paticnt 

4. A: der Sch"itzendc 

5. JIARARt~T Mfü'\BAI 
5. F: la source de chaleur · 
5. 1: the heating apparatus 

( lhe steam vcssel or pot) 
5. A: der Erhitzer (Dampf

topf) 

D DOrt hOcreJi lbanvo 
P'ı Le lbaln a quatre cellule•: lı The P'our ·C•ll 
Bath (Th• ll:Jec~rlc aath) A: das Vier:ııır.ell•n• 
lbad (elektrl•che Bad) 

1. A\'AK KCYl'~Tl.I:Rt 
a }~lektro(l (kuhıb) 

1. 1": ks cu,·cttes f. pour lcs 
picds 
a l'clectrode {. 

1. ı: the foot-balh 
a thc clcctrodc 

1. A: dic FuBbndcwannc 
(FuBzelle) 
a die Elcktrode 

a }:lektroıl (lmtub) 
2, F: les cuvettcs f. pour Ju 

bras 
a l'clectrodc f. 

2. t: thc arm bath 
a the clectrodc 

2. ,\: die Armbadewanne 
a die lt~lektrode 

E MasaJ 
IFı L• mas•ager 1: Massage; A: dle Massa~• 

1. H 2. FR1KS1\'0:S- 2 USU- 1, et 2. F: la nıasseuse l. fal. 
ı.n.E Mı\SAI l"Al'AN aant un ma.~e par 
KADl?li ı. friction 2. 
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bilir daha ne kadar zaman bu esa· 
ret hayatına katlanacak!.., diye 
düşündü .. Ve birdenbire, damdan 
düşer gibi, dedesine sordu: 

- Süheyla, Jnaşallah koskoca 
kız olmuş .. Her halue n;şanlamış. 
sınızdır onu ... 

PERAKENDE 

1Ambal3j k3ğıdı ve karton satışı iVAKIT kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

e it •' ,.,.~~ TOPTAN 
Kağıt ve karton satışı 

İhtiyar adam, bu suali soğuk 

karşıladı-: 

- Niçin sordun?. 
Necdet, söylemekle söyleme

mek aras~n.cla mütereddid, kekele
di: 

- Hiç .. yani .. şey .. Eğer nişan
lı olsaydı, arada bir dışarı çıkıp· 

eğlenmek, gezmek, dansetmek im. 
kanlarına sahip olurdu. 

ihtiyarın kaşları çatılmıştı: 

- Nişanlılarına bu kadar hür
riyet veren insanlar var mı der
. ) 

sın .. 
- Oh, şüphesiz, dedeceğim .. 

Herkes, her modern insan.. Yal· 
nız sizden başkası .. 

Dede, cevap vermedi .. Ve, kah. 
valtı bitinciye kadar da bir tek ke· 
lime konuşmadı .. N ccdet, ona Me
ta kızıyoyrdu. Bu ne manasız 

kıskançlıktı 1 Bu, herkesi kendine 
uydurmalı: istiyen, herkesten kendi 
si gibi hareket etmesini bekliyen 
ne garip bir tabiatti 1 Yıllardan be. 
ri ninesinin bu işkence hayatına 

nasıl katlandığını !düşünüyor, a
deta içi burkuluyordu. 

• • • 
Bir hafta sora, Süheyla, ile be

raber, bağda geziyotl~rdı • 
Genç ve güzel lqz, ba§lna geniş 

kcnatıl.ı hasrr ~ir p.plcı giymişti.. 
Sonbahar güne§i, hasırın örgüle· 
rinden süzüluyor, Süheyianın gü. 
neş yanığı, sıhhatli yüzünü nakış
lıyodu. Kalın ve muntazam dudak 
lan arzular tutuşturacak 'karlar 
kırmızı ve güıclcji, Simsiyah U· 

zun kirpikledn çerçevelediği jri 
yeşil gözleri insanı bazan ürkütü· 
yor, baz.an diıılendiriyor, hazan 
düşüdürüyordu. 

Sümer Bank 
Sellüloz sanayii 

Müessesesinden: 
Müessesemiz, 1--6-1939 tarihinden itibaren, perakende 

ambalaj kağıtlarile kartQıı satışı yapmak üzere, Yemişte vapur 
iskelesi yanında 28 t 36 • 10. larda bir satı§ yeri açmıştır. 

1 - Burada satılacak olan kağıd ve kartonlarla bunlara 
aid fiatlar aşağıya kaydedilmiştir: 

Şrenz (bakkal) kağıdı Kilosu 22.50 Kuruş 
130 Gr. ve yukarısı 
Şrcnz (bakkal) kağıdı -.,- 23.50 -,,-
1.10 Gr. dan aşağısı 
Kraft ambalaj k5.ğıdı -,,- 28.50 -,,-
40 Gr. dan itibaren 
Bir taraflı sellüloz kağıdı -,.-
40 Gr. dan itibaren (beyaz) 

28.50 -,,-
İki taraflı sellüloz kağıdı -,,- 33.- -,,--
50 Gr. dan itibaren (beyaz) 
lki taraflı sellüloz kağıdı -,,-
50 Gr. dan itibaren (sarı) 

34.- -:ı,-

turuncu, pembe) 
İki taraflı sellüloz kağıdı - ... ,- 35.- -,,-
50 Gr. dan itibaren (mavi, yeşil) 
İki taraflı sellüloz kfı.ğıdı -,, ..... 36.- -,,-
50 Gr. dan itibaren (kırmızı) 

' !kinci nevi kraft kağıdı 80 Gr. -,.- 25.50 -,,-
(İmitasyon kraft) iyi cins 60 Gr. -,,- 26.50 ..... ,,-
Kaba beyaz mukavva (iyi mal) 24 kiloluk paketi 595 I\uruş 
45 No. dan itibaren 

Gri mukavva 24 kiloluk paketi 545 -,,-
50 No. dan itibaren 

2 - Bu fiatlar malın kapı önünde arabaya veya iskele
sinde kayığa teslimi için muteberdir. 

3 - Asgari satış mikdarı kağıtlarda bir balya :ı.·e karton
larda bir pakettir. 

4 - Bir 114Jvi üzerinden iki ton ve daha fa.Zla mübayaada 
bulunacaklara yukandaki fiatlardan yüzde iki bir tenzilat ya. 
pılacş.ktır. 

külliyatı 

No. l 1·20 ikinci ıeri Kr. 
11 Gorio baba 100 

12 Deliliğin psikolojisi ti O 
13 Ukbahar selleri 75 
14 Engerek düğümü 60 
15 Rasin klHJlyatı III 75 
16 Samimi Saadet 50 
17 İstatistik 30 
18 Çocuk dilşUrten!cr 60 
19 l!im ve felsefe 30 
20 Mevcudu kalmadı • 

530 

Bu !!erinin flatı ~.30 lı:uruatur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskon. 

to yapılır. Kalan 4.24 ku~un 

1,24 kuruşu petlın alınarak mOtc
bakisi ayda birer lira ödenmek 
Uzere Uç taksite llağlanır. 

:ı:::um:::1':11:.:~::r.:::=t:: :::::: cm:ımn:: 

HNecati Pakşiii 
R Diş doktoru i! 
i! Pazardan ..moııd:ı hcrıün ~nal H 
if 9 elan akşam 18,30 zn kadar ha5·1 
:: t:ıl:ırını knbul \'C tct]ni eder. ii Adres: Glııta Tilncl me..rrl:ııu 
:! Tersane cndılcsl !ınşınt!:ı l/2 
ft:a..,,,. :\o. lı muarcnehııne. ":::= 

olma - istediği yere ıcrbutse gi
dip gelebilecektir.. istediği gibi 
eğlenebilccektir .• 

Necdet, içinde birdenbire garip 
bir eza duydu. Kııkançlığın o a· 

Sümer Bank 
Sellüloz sanayii 

Müessesesinden: 
1939 senesi nihayetine kadar teslim edilmek Ur.ere nıUe•; 

sesemiıe verilecek siparişlerin kabulüne de baf.)lanmıştır. 13 • 
.mUddetler jçin tesbit olunıuı cinslerle bunlara aid fiatlar a:a.11 
ya kaydedilmi§tir: 

Şrcnz (bakkal) kağıdı 
130 Gr. ye yukarısı 
Şrenz (bakkal) kağıdı 
130 Gr. dan aşağısı 
Şrcnz (Sergi) kağıdı 

Kraft ambalaj kağıdı 
40 Gr. dan itibaren 
Bir taraflı Scllüloz kağıdı 
40 Gr. dan itibaren (beyaz) 
Bir taraflı Sellüloz kağıdı 
açık renkliler 
İki tar,aflı Scllüloz kağıdı 
50 Gr. da.n itibaren (beyaz) 
lki taraflı Scllüloz kağıdı 
50 Gr. dan itibaren (sarı, 

turuncu, pembe) 
lki. taraflı Sellüloz 'kağıdı 
50 Gr. dan itibaren (Mavi, yeşil) 
!ki taraflı Scllüloz kağıdı 
50 Gr. da.n ltil:~aren (Kırmızı) 
ikinci nevi Kraft kağıaı 
(!mitasyon kraft) iyi cins mal 

Kaba beyza mukavva,(iyi mal) 
45 No. dan itibaren 

170 Gr. 
140 Gr. 
110 Gr. 

60 Gr. 
60 Gr. 

T. L. 206·..,.. 

-,,-

-,,-
-,,...-
....,, ..... 

-,,- 271·' 

-,L....- 271·""' 

-,,- 281--'" 

-,,_..... 311·""' 

...J,--- szv 

-,,- 33V 

-J, .... s'1· ..... 

24V - ...... 
-,.- 246·""' 

-,.- 231·" 

mansız kıskacı kalbini ırkıyordu. Gri mukavva .,,,, 
SUheyla, nişanlıunı yapayalnız na 50 No. dan itibaren - · · - .. - J11İt 
sıl gezip tozabilir, eğlenebilirdi? 1 - Mezkur fiatlar bebeı: ton (1000 Kg.) maJm tdo g1 

mit ı·eya. Franko \•agon !zmit (Fabrika) teslimi için • ı..a·l 
Alnında ter ta~lerinin fiıkt1eş- tarihinden _ muteberdir. 

tig~ini hissediyordu. Nihayet daya· . A 
2 ....... 1stanbulda vasıta içinde vaki teslimatta ton bW'" 

namadı. Alaylı bir eda ile k11Jıs d" t ı· 'l" ı or ıra ı ave o unur. A' 

Oh"" Necdet onu seviyordu; 
çıldırasıya :sevirordu. Artık daha 
fazla tahammül edemiyecekti .. 
Bağ bozan köylülerin çok uzağın
da, bit ağaç gövdesinin siperinde, 
ona aŞkıhı itiraf etti. 

gülen ihtiyara yaklaştt; kulağına 3 - e<Iiye şartları ve sipariş miktarları gibi ep·eıce ~ 
~•;:t.-ısıldadı: t'::~:~~~~:'!t~~tiJ~!lİ~~iİ~iifııarımız aynen bakidir. 

- Ha}'.!r de ccivim, ha ır. 

5 - Satış yerinin telefon numarası..2U539 dur. 

• • • -: : : • 
4

..j ·~·': ,. ' · •ı:ı~·· > .. : ~ .............. ,, .. ...,., 

yük anneleri hi~ şüphesiz bu izdi· 
vaca muvafakat edeceklerdi. 

Süheyla bu itirafı hiç tc gayri 
tabii karşılamadı .. Zaten o da bu
nu hanidir bekliyordu. Kucaklaş· 

- Hukuku bitirip bir meslek 

biribirinc kenetlen· sahibi olduğum gün derhal evle-
tılar • 

Dudal:lar 
di. 

Hemen orada karar verdiler: 
Evleneceklerdi! Dedeleri ve bü-

neceğiz, sevgilim.. Bilsen senin 
için ne çıldırıyorum 1 . 

Jhtiyarlann rizasını almak güç 

olmadı. Küçük bir nişan merasimi 

yapıldı. Asık suratlı ihtiyarın yü 
zü gevşemişti: 

- Ah, Süheyla da artık nişanlı
dır .. Hayatımda il': defa olarak, 

senin hatırın için, ona hürriyetini 
vereceğim .. Artık • sen burada ol. 

ze yalvarırım, eskisi ıibi yapmıt .. 
Kapıları sürgüleyiniz ! .. 

N ecdct, manasız kıskanç, aıırı 

derecede müteusıp diye nefret 
ettiği dedesine kar§r ilk defa ola· 
rak takdir duyuyordu. 

HllCAYECI 

1939ResimliHajld 
Memleketimizin en güzel ve en ucut 

haftalık gazetesidir ../ 
-------------------.-------------~------~_;.------------~---:----_,_~,__---------------~--_...,...-......--..,..._~ I 

C A F E R M U S H İ L Ş E K E R İ te•iri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. BiJUıııuJI' 

PLAXŞ 6 

l. a.nd 2. l: the masseuse 1. 
rubbing 2. 

1. und 2 . .A: dlc Masseusc l. 
bci der Rcibmassage 2. 

S. UITJZAZU HASAJ 
CJllAZI 

\'I 

B. F: l'apparell de massago 
vibratoirc 

8. l: the apparatus for lbe 
vibratory massasc 

3. A: das Gcrii.t filr dlo 
ErSchüttcrungsmassago 
(Vibrationsmassage) 

F ~rlkslvon F: La f'rlctıon; 1: Aubblng town 
Ac dl• Ab,.•lbunsı 

1 YAŞ BtlZ 
ı. ı•: le Jinge moulllc 
J. j: the wct lincn cloth 
J. A: das naMe J..cinentuch 

2. \ ' e 8. HASTA Jt\KICI 
KADIN 2. El.IU; OGUŞ· 
TURUl'Oil 3. 

EIOktrlk fi ya ıstık 

2. et 8. ı~: in garde • maladl 
(l'infirm~re f.) 2. frotte 
avec la main 3. 

2. anıl 3. 1: the attendan l 2. 
rubbs with her hand 8. 

2. und 8. A: dlc Pflegerin 2, 
rcibt mit der Hand ab 8. 

ı : . e cous::oin chauffO etectri-auelft•nt 
1: The Electrlc warmln9 p;ıııd A ı Das HeJz• 
klssen 

ı. ı-.ı.ncTntm.t YASTIK 
1. F: le coussin clectrique 
l. 1: the electric warming pad 

(thc clectric safetr llcat 
cushion) 

2. F: le comrnutateur (!'inler. 
nıpteur 111.) 

2. 1: thc rcgula tor ( the 
sv.itch) 

2. A: der Reglcr (Schalter) 

ft. :KORDON (nakil) 
S. F: le [cordon] conducteur 

1. A: das elektrisehe Heizkis
scn (Wiirmkissen) 

2. m.ımTRtK nt GMı~st 
( lrnmutatiir) 

3. t: thc eord (the flex) 
3. A: die ~itung~chnur 

4., J.'I U PRİZ 

4. :P: le contact a fiche(s) 
4. t: the> wall socket with pluı 
4. A: der Steckkontakt 

PLANŞ 6 

H Tedaviye yarayan ••va 
Fı Lo• oıı:tJ•t ••rv•nt. aux •••n• m•dıcauX 
1: Aequlalt•• f'or etek • Nuraln9 Aı dl• ••• 
gonatande der krankenpf'leg• 

ı. J,ASTİK BUl'lOT ' cck 1 mayi 
ı. r: la bouillolle en caou. c ı.&ııtlk punn 

tchouc 5. P: l'inhalatcur m. 
l. 1: thc rubber bot Water a vaporiııatcur 

bottlc b le liquide a inhaler 
ı. A: die Gummiwarmflaschc 

2. Jl.\\'ALI YASTIK (yu,ar· 
l:ı.k yastık, halka. yıı.ıdılO 

2. r: le coussin a alr (de 
forme rondc, en anncau) 

2. 1: the (ring .shaped) air 
cushion 

2. A: dns (ıingförmlnüe) 

Luftkll'sen 

3. C&;P 'l'CKr.ÜK UOiiKASI 
~. I•': le crachoir de pochc 
3. J: thc h::ı.nd spittoon (the 

-pockcl spittoon) 
3. : dle Spuckflaschc (Ta

schenspuckflasche) 

H. mN rmn ASI 
4. r: la cclnhırc vcntricre 
4. ı: thc abdominal belt 
4. A: dle Leibbinde {der 

Ilauchglirtcl) 

~. L •ş'\I\ Al,ETt 

n ''npor17.nför 
b [Iluhnn tencffUıı; ('(111f'. 

c la polrc en cautchouc 
5. t: the inhalcr (the inha

ling appıı.ratus) 
a thc vaporizer 
b the liquid to be inhaled 
c the ııyringc 

:>. A: da.<ı lnhalationsgcrlit 
a der Veretiuher 
b die 1nhalier!lüssiı:-keit 

c der Gummiball (Druck· 
hali) 

G. KASIK Bı\01 

l\ Bağın yasttb"l 
6. •·: le bandllge berniaire 

a la pelote 
G. ı: the tru~ 

a the pad 
6. A: das Bruehband 

a dic Pelottcı 

"t. BUZ KF.~F.St 
"t. F: lıı. '\'C!ltıir. ~ glacÖ 
7. 1: the ice.bag 
7. A: der Eisbcutel 

8. GEREREK YEDA't 

zanelerde bulunur. __,/ 

1 

Dün ve varı~ 
Tercüme külliY' 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPE~~ 

1-1 O kitaplık birine• 
~ rJ Numara 
ıfJ l Safo 

2 Aile Çemberi ı~ 
3 Ticaret, Banka. 

Borsa ~ 
4 Devlet ve llıtilAl ~ 
5 SosyaliD:n ıtf 
6 J. Rasin kUlliya.tJ J ~ 
7 lşçi sınıfı ihtill~ tJ 
s Ruhi hayatta IA ı~ 
9 Isfahana doğru ff 

10 J. Rasin külliyatı tl /. 
1' 
A 

Bu serinin fiyatı 795 Jetti 
tur. Hepsini alanlaT'S ~ 
Jkonto yapılır. 236 ~ 
peşin alındıktan sonr .. 
l lirası ayda birer J[ta ~,P 
'lek Uzere dört ta~fte 

!!!ıır.~~~&; 

~$.fi 

1939 • 
RESiMLi HAFTA'~ 

haJyaaca denılerlnl t.ıd' J 
Su Uı;aıp ~olayca ehle ~ 



~ 
Pa.za.r 29-S.939 

12,ao ""--
Oı-1tea~ •"5nlm, U.33 KUzlk (KOçtlk 
Str,1111 - Şet: Necip Afkm), ı - J. 
&u..ı; NeteU vaıa Operetinden -
b _ p \'alal, 2 - Lbıdemann - Vol
)ll'J otpurt, ıa.oo Memleket aaat a.. 

' &Jazıa 
la,13 ll11zt Te nıeteorolojl haberleri.. 
~ectp .& • k (Kaçtık Orkestra - Şet: 
lııtozı -.. lttn), 8 - Nlemamı - Çar. 

htıı..r - Dana. ' - J. Strauu - nk 
r'P~ert Tala, 15 - Paduk - Pa. 
~ ' • - 'hcha1kovakl - Ro. 
l _ N13.fKJ - ıt.ıo TOrk mllzlfl: 
lt~Veııt pqrevı. 2 - ı.mau 
ile hd NlJı&vent tıeste.t: (Jl'eryad 
kr1t1• ·· ), 8 - Rabmtnin Nlh&vent 
ha\'~t <&çtarırıa bagtamalr) ' - Nl. 
ltııiJılıı §&rkı: (Söyte nedir-> 5 - Ar. 
lltçıa l'ilhavent prkı : (Kokluam 

'Ş.,..~1• • - Hacı Ari!ln prkı: 
ltrı. 17 ~ gWfemlnde) 7 - Saz eaer. 
ıtr ı:a · Program: lT..M lııltl%1k (Pa. 

l&.•a ~ - Pl.) ıs.ı:s Çocuk aaau 
"'lııı. 19 ~k (Pazar çayı - Pi.) de. 
~, 20.0Ô

15 TUrk müztft (i'uıl beye. 
\·e ille~ 1'enıteket 11&&t ay&n, ajanı 
llıUzıg1 . roloJi haberleri. 20.ııs: TUrk 
~au ·~ - HicazkU- Pe,revt, 2 -
"l'lrı: ( kkı - HJcazk!r &"1' Mm.al 
'lf~ Benırrı eervt.) 3 - Udi Cemil 
l:tı • lr atır ıarkJ (L&yık mı sa. 
lttceı - Uvrığtn - pr1a (M:eaUm bu 
0ıurı,': - Hicuk4r tUrkU (A.kfam 
1~ııt) - Hicuıctr tUrkU: ·cızmırm 
'.._ ~ - Hlculct.r Aa temallS 
leııç •ık Yentıı HfcuUr prkl: <MUn 
~ - <..uı~•) D - Nobarm Hlcas ıar. 
'~"tıı;~ SUlmUt> ıo - Multa.ta 
~). 21 1caa f&l'kı: (06fe0nde açıL 
-~it F'Nqe11 plW&r - R. 21.10: 
1
' ~ e)'ha Talay - Violoneel). 

1e11ııe k da genç VfolonseUstln kard* 
~"ltt, 1°zıaer1ı. Piyanoda - Dr. Mar. 
' l'!raıı - Sen Searuı - Kuğu kuıu, 

<lrıe,ııt.ıJ IJlS - Nlıınt, 3 - C. Cul -
~ ~ )( e, ' - Po,pper - Meuuka, 
' ~k CRlyaaeU Cumhur ban.

1 c, -Şet: lhsaıı KUnçer) l - Loula 

~- - ll&rJ % - F. Von BlOD -
~~ _ ~rıııı <Fıuıtczı) a - Beetho. 
b~r l<:ortoıan UnrtUr11 4 _ ne. 
8
1 

' - KUçUk SUlt, a) Vapurda, 
ııa' 4-dl teçlt, e) Manuetto, ç> Bale, 

ı 2 °ltlotter - Hint tablllarL 
il) ~ 12 .\nadoıu Ajanaı (Spor Mırvf. 
ta~· O: l.illz.lk (Cazband) Pl. 2U~
tl\ııı. llJanı haberleri ve yarmkJ pro. 

~, 
~ttesi 29-5-939 

l~.30 
!l • j)I llrogram. 12.35 Türk müıi
·~ . ıa M ı k lı ııı,1 em e et s:ıat oyıırı, ajan~ 
~ llt1~ ~~roJ?Ji haberleri. 13 .15 • H 
,:ııı. 18 

111 rır müzik )P. 18.30 Prog· 
l l\011 •3S Müdk (Od:ı mOziği) PJ. 

t~ tıı~1'.1 • <Dokıonın soalll. 19.15 
l lıcl' 21Aı ( Konşık progr:ım - Fa . 

.;~rı~ ,.tll), 20 Mcınlckel so:ıı ayım, 
~t~ ~Q tııcıcoroloji h:ıl.ıcrlcri. 20.15 

~ ·l ~ıııtazıaı. ldııre eden Mesut Ce
ı,0rıu,nı ra radyo!ltı klimt> heyeli. 21 

1
'1o.

11
n·.21.t5 Esham, loh,·ilat, kam 

·~S ~ Ukuı \·c ziraat borsası (fiyal) 
~t ;0~:cıı PIAkI:ır • R. 2ı.so Konuş
t ~ts lt[i~?r <Halil Bedi Yi'Snetıen). 
ı, 1){6t[i ık (VirtOo:r:Jar) PJ. 22 Mü. 
ij ~l: ı le orlcc~tra • Şef: Necip A•· 
lttı o;; _\'alther Schrıder • Aktam 

ı111ıtt, ıın Parcı). 2 - Ziehrer -
L~ltı Sı~·rıereıınden • ;potpuri. 3 -
~ 1 i. 4 ~ • M1111 operetinden pot

f" ·~1en Cart Rohrcht • T:ut ope· 
J ~llJl ti ı>otpurı. 5 - J. Strıuu -
.~ı '"' re:.ıcri. 23 Son 11Jans haber· 

>' l'ar ı . ı 1 ıc ını;ı ı>roırram. 23.15 - 24 
.nzlıand) Pi. 

\NKAJIA TfYATnost 
~:ın'eıkürları Yeılıkulı· 
ı•ınıır sinema l:ahçcsln 
le tPrort>~ör Emin Ala 
..ıay) birlikte pek ,-akın 

~ .__:a temsillere bll$lıyor. 

t~ 
ERTUCRUL Sı\Dl TEK 

' Şehudebaıı (TIJRAN) 
1f Tiyatrosunda sllndilı: 
&' ~ Her yer 20; Paradi 10; 
' tcc: <l\ın l.ocalar 100. <BUHRASl 
rJ Ok il{ KAP) Yeni eser; ı 
ft U)'Ucu A YSEI .. 

ve yarın 

·~re .. 
urne külliyah 

"1 " • cı aeriden 

tı 
GJ • 67 • 7 kitap 

v· 
fıl 1 ılcoııtun ÖlU111U so 
(ı3 ·cneit U 

ı. 
6. liıa • 

6~ ~"lilik ı 

~ Giıli p 20 
f!· &anuk larbi 50 6) 1ıın s •tarihi ı. tııyoıbeo, 

AYrupa 60 

.. - -. .. . .. . . . ..... __ "' '·" .. . .. 
t:) . , -. • . . il 

. e --

' 

erece 

Varım lit' elik şişesi perakende 100 kuruştur 

Satıcılara o/0 10 tenzilat yapılır • 
inhisar satış kamyonlarından, satış mağaza ve depolarından isteyini 

: ' • ~ ,, • • ı.: • ""' ........ . " ... ,. . " 
• j 

' '\ " ,~ - • 1 ... • •• , (' " . : . 
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O~bml Beni onun ya:~ına r;ö
t:.ir .. Ellerim ona do'.:unsun, <lün

yac1a en fazla ı:ev;liğim sana te
mas e:?en bu ellerim ayni zarr:nn. 
cia en fazla nefret etti~im bir a
Gamın başına da b:.itiln kiniın'.e 
temaa etsin .. 

Rolan, babasının elini Fosl;a· 
rinin başına koydu .. 

ihtiyar Ye imi Cumhurrcisi, 
titrek bir ıeale ıözc başladı: 

- Foskari! Foskari l . Al~k. 

]arın ba&landıkları .• i§kence edil. 

dikleri bu taı iskemlede oturan 
• a • • #) 

sız mısınız . • 

Foskari baıını önüne e6.!i: 

- Evet, evet Kandiyano !... 
Si:r:i bağlattığım bu iskemlede 
§İmdi ben oturuyorum. 

Rolan kendini zaptedemedi, 
t::ıtırdı: 

- nabacığ m !. 
~abuk ıöyleyin:z .. 
bel:liyor. 

Foakari: 

Hiil:münfü:ii 
C:ll:t tizi 

- Mademki mağlup oldum, 

'!V er~!tfnia hUJaue_!.UıfED, de
di. / 

Hoh:ı te::nır etti: 

- ll~lı<:cığım, ı;öylc} :niz .. . 
- Pc:d o~lum, reki.. 

ı=andıyano ellerini daha ş: .1-

dctle l •'oskarinin ba§ın<ı bastı:dr. 

Alnını azametle kaldırdı.. Ve~ 

nedik zın.danlarını yalayarak e. 

sen, Ecel köprüsilnün kan ko
kan muhitinden geçen hafif bir 

rüzgar ak saçlarını ve sakallannı 
titretiyordu .. 

Vakur bir sn.::!a ile hükmünü 
verdi: 

- fos!~aril Sizi a:te<lirormn. 
Gidiniz, vic«?ar.ı azabı içinde ıe· 

fil haynhnızr ıürii::<lürünüz • 

Bu sözlerin üzerine Foskari 
başını önüne eğdi ve ağladı. 

f pleri çözüldü, boynu bükük, 
mahcup, tam.:men ezi!mi§ bir 
halde uzak!a;tı .. 

r.~1:-..n ise b:ıbt:ısımn boyr.ur.! 
cıtılmı~: 

- Babacığım!.. diye bağır .. 
mı§tr. Siz büyükler.den de bil' .. 

ytıbUnUz •• Çnnkn bana bu da• 
!Jn"kada, lntilcamlann en mtlthiıi, 
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nrino sevinçle bağırdı. ihtiyar 
J~andiyanoyu kolundan tuttu: 

- Oğlunuzun nerede olduğu
nu bilmek, anlam:ık istiyorsu • 
nıız. Onu gözlerinizle olmasa bi· 
le dlerinizle, busclerinizle gör
mek arzusunclasınız değil mi? O 
halde geliniz. Benimle beraber 
geliniz. 

Zavallı ihtiyar sevinçle karışık 
sesle inledi: 

- Oğlum! Yavrum! Rolanl 
- Geliniz benimle geliniz. 

Le onor hafif bir sesle: 

- Babac ğım, babacığım! Be. 
ni yalnız bırakmayınız diye yal· 
vardı. 

Fakat iskala Brino Kandiya -
noyu yakalamış ve götürmüştü. 

Giderken de Cancto ile Filipe 

Leonora bakmalarını bir yere 
çıkmasına izin vermemelerini \'C 

yanından ayrılma~alannı ten • 
bih etmeği unutmamı§tı. 

Leonor yalnız kal nca koltu • 

ğun üzerine yıkıldı. Başını elleri 
içine aldı. Hıçkıra hıçkıra ağla· 
mağa ba§ladr. Filip ile Caneto 
l\ltiyerlnin 10ğumuı cesedini an. 
rilldeyerek dı)arı çıkardılar ve 
tekrar odaya eelerek beklediler. 

FOSKARININ iŞKENCESi 

Şimdi tekrar ecel köprüsün 
dönelim. 

Foskari yazdığ mız gibi ta~ 
iı;kc:m1eye oturtulmuş ve baflıın· 
mı~tı . 

Fakat, hala gururunu bırak • 
mıyordu. Kinle parlayan vahtt 
&özlerini Rotanın Uzerine dik -

miıti. 

Rolanın sakin vaziyeti Fosb.· 
riyi başını önüne eğmeğe mec • 
bur etti. 

- Foskari ! dedi, !azla söze 
lüzum görmüyorum. Kar§ınızda 
bulul'an ben, sizin yüzünüzden 
hayatı kırılan Saadeti mahvolan 
ve Eenelercc zindanlarda inleyen 
hir cdamım. Ben Kandiyanonun 

oğluyum. Kandiyanonun ki sizin 
tara fırı z1an alçakcasına tevkif 
edikli, gözleri oyuldu, aefı.Ictc, 

delili~e C:lrüklendi. 

Anlıyor r.lUsunuz? Den bir ha. 
kim değilim .. Fakat zulmünüzün 
en müthişine uğrayan bir 'ada • 
mm oğluyum. Ne diyommuz? 
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HABER - Ak~am Posta~. 

?*EM p. e 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----' / 
Karaciğer, oobrek, taş ve 
kumlarından mütevellit ı;an· 
cılarım, damar sertlikleri vt 
şişmanlık şikayetlerinizı 

lJR1:-\AL ile geçiriniz. 

28 MAYIS - 19:;9 

ikisi de Birbirine Hayran 

OSMAN 
) ŞMu.~~f.!. 

URiNAL 
Vücutta toplanan asid Gril 
ve oksalat gibi maddeleri t' 

...... kanı temizler, lezze; 
hoş. alınması kolaydır. Ye 
mc!derden sonra yarım bar 
ı..ak su içerisinde alınır . 

VERESiYE 
Galata: Bankalar Cad. N o. 4 7 Voyvoda han zemin kat, Tel: 

42769 Beyazıt: Üniversite cad. No. 28 • Kcıdıköy: İskele cad. 33.2 

VENÜS kadar güzel olmak İsterseniz ... ! 
Meshur Alman güzellik mütehassısı profesör Doktor E. \Vinter 

INGILIZ KANZU~< 

ECZANESi 

ı('(ii~· 
Güzelliklerinin ayna«r olan parlak dişlerinde biribirine karşı be~· 
lcri sevgiyi görüyorlar. Onların bahtiyarlığını ve saadetlerini 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra güııde 
3 defa muntazaman kullandıkları 

mü tahz;ır:.ıtı kullamnınz 

p 

BEYOGLU - lSTA1'.:B~L ' 

1 - Şartname ve nümunesi mucibince 18.000 Kg. Baş ipi ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmeye kon muştur. 

II - Muhammen bct:leli 9900, muvakkat teminatı 742.50 lira· 

r 

dır. 

III - Eksiltme 13 - VI - 939 pazartesi günü saat 15 te Kaba 

f 

taşta levazım ve mübayaat şubesi ndc-ki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartname ve nümunesi her gün sözü geçen şube.den pa 
rasız alınacaktır. 

1 • 
1 V - İstekliJerin mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle 
yüzde 7.5 güvenme parası makbuz veya ban"ka teminat mektubunu 

1 ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale günü eksiltme saatinden bir 
1 saat evveline kadar mezkur komisyon başkanı ğına makbuz mukabi 
linı:Je vermeleri Jazımdır. (3737) 

yarattı. Çünkü RADYOLlN' sadece dişleri temizlemekle kalmaz, di.~ .~~ 
!erini ve dişleri kun·etlendirir, ağıza giren mikropları öldürür. IM 

ce bütün vücudun sıhhatini temin eder • 

Umtrrni d-'p:>su: Nureddin Evliyazade Ecza, ~· 1t ve ıtrıyat 

depom İstanbul ~ 

Hava Kurumu 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı (2) gtli: 
malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 8.6.1939 ~. 
şembe günü saat (10.30) on buçukta Hayclarpaşada gar binac:ı d 
!indeki komisyon tarafından açık eksıltme usulile satın ahnacaktJl"· , .. 

Türk Bu i~e girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı muvald•8t
11
;, 

minat ve kanunun tayin ettiği \'cs.1ikle birlikte eksiltme günü sZ~ 

Büyü Piyango ~ 
Bu ise ait. şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıltıi" 

tadır. 

Ancak ViRiLINETS komprimeleri istimalile kabildir. 
VRiL1NETS ile çöken vücut ihya edilerek, ADEM! 1KTt· 

DAR, BELGEVŞEKL1Gi, DERMANSIZLIK, DJMAG 
YORGUNLUGU, tamamen zail olurlar, ViRILiNETS, Al
manyanın Bioloji üstadlarrndan Dr. Richard Weissin• mu
azzam bir 'keşfidir .Eczanelerl:le:ı arayınız. Doktorunuza 
sorunuz . 

ikinci keşide: 11 Haziran 939 dadır. 
Büyüll ikramiye: 45bin liradır ... 
Bundan başka: 15bin,12 bin, 10 bin liralık ik

:amiyelerle (20 bin ve 1C bin) liralık iki adet 
~iİkafat vardır ... 

1 - 1000 metrelik deko\'İl malzemesi (Demir traversleri ,·c t-OÇ 
malzemesi ile komple olarak) muhammen bedeli 3000 lira ve Jtlıl' 
kat teminatı 225 liradır. 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş o. 
lursunuz .. 

2 - Muhtelif eb'atta demir gaz borusu ve teferrüatı muh3~ 
bedeli 1820 lira 5 kunıs muvakkat teminatı 136 lira 52 kunıştııl'· 

.... ... • . • . .. • l j •• ·! ,.,. .. ... .. ,."f-7<~ 
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- Babanızın intikamını almak 
istiyorsunuz, değil mi? Bu sizin 
?ek tabii bir hakkınızdır. 

- Evet Foskari, sizden nefret 
edıyorum. Babama karşı yaptı -
ğımz i§kcnce ve zulümleri aynen 
sizin üzerinizde tatbik edeceğim. 

Foskari ! Yüzüme dikkatle ba. 
krnız 1 Gözleriniz son defa olarak 
göruyor. Biraz sonra vicdan a -
:-apıarı içinde ebedi karanlığa 

gömii!eceksiniz. 

Fo!ıkari 1 Pek az sonra artık 

fÖrmiyeccksiniz, kör olacaksı -
nız. Babama yaptığınız gibi göz-

letiniz oyulacak. Babama yap • 
tığınız gibi işkenceler altında 

kıvranacaksınız ve sonra yine 
babama yaptığınır; gibi metruk 
bir yol kenar na atılacaksınız, se 
falete, dilenciliğe terkedilecek -
siniz. 

Foskari titredi. 

Mağrur ruhu bir an için sar -
sıldı. Fakat ken.:lini çabuk top -
\:ıdı. Kindar nazarlarını tekrcır 
Rotanın üzerine dikti. 

• 
Rotanın bir işareti üzerine or. 

taya doğru bir a .la-ıı ilerledi. . 

Foskari bu adamı gördü, onu 

tanıdı: 

- Cellat 1 diye mırıldandı .• 
Elveda gözlerim, elve<la güneş .. 

Cellat yaklaştı ... 
Tam o sırada, Ecel köprüsü

nün önünde toplanan halktan 
umumi bir ses yükseldi .. 

Rotanın etrafında halka te§· 
kil eden grup geri çekildi ve Is· 
kala Brinonun muaveneti ile, tit. 
rek bacakları üzerinde kollarını 
uzatmış bir vaziyette ilerliyen ih 
tiyar Cumhurreisi Kandiyanoya 
yol açtı .. 

Cellad da geri çekilmişti • 

- Oğlum! Yavrum!. Rcl:ı· 

nım neredesin.. Sesi~i işidiyo • 
rum, fakat nerede olduğunu gör
müyorum .. Rolan ! Rolan r. 

Kandiyanonun yürekler par 
çalayıcı bir şekilde söylediği bu 
sözler taş kalbli dağ adamlarını 
hüngür hüngür ağlattı. 

Rolan sevinçle deli gibi baba. 
sının b9ynuna atıldı. 

Baba oğul, biribirinin kolla
lan arasında anlaşılmaz kesik 
cümleler söyleyerek bir müddet 
öyle kuldılar. 

Bu görülecek manzara idt ... 
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Orada bulunanlardan ağlaıruyan 
yoktu .. 

Bu dakika.da her şeyi unut· 
muşlardı. 

Rolan, babasının şuuruna na
sıl sahip olduğunu sormuyor, 
düşünmüyordu • 

Kandiyano da oğlunun düka· 
lık sarayında nasıl bulunduğunu 

ve bu sarayda bir amir gibi na. 
sıl hareket ettiğini sormağı ak-
1 na bile getirmedi .. 

Nihayet dağlılardan biri Ro· 
l:ına yaklaştc ve omuzuna dokun. 
clu ve Foskariyi işaretle: 

- işkencesini fazla uzatmı

yalım 1 dedi .. 

Rolan titre<li .. Babasının elin
den yakaladı. Foskarinin karşı -
s.na getirdi .. 

- Babacığım! dedi.. Gözleri
nizi çıkarttıran zalim şimdi kar
şınızda.. Vaktiyle oturtulmuş 

olduğunuz taş iskemlede oturu. 
yor. 

- Gözlerimi çıkarttıran mı? 

. - Hatırlıyor musunuz? Sizt 
ebedi zulmete mahkum eden 

kimdi?. 

Kandiyano boğuk bir sesle ce
vap verdi: 

- Foskari!. 

Foskari bu sefer bütün guru· 
nu kaybetmiş, başını önüne eğ. 
miş ve bağlanmış olduğu taş is
kemle üzerinde titremişti. 

Rolanın ateşli bakışları altın· 

da korkıruyan, küstah bir tavır 
takınan bu adam, Kandiyanonun 
görmez gözleri karşısında ta. 
mamen ezilmişti. Korkunç bir 
takalliıs yüzünü kaplc:.dı .. 

Önünde duran oyuk gözlü ih
tiyarın feci manzarası pek az 
sonra kendisinin uğrayacağı a· 

kibeti daha bariz daha canlı ola.. 
rak göstermişti. 

Rolan devam etti: 

- Evet, babam... Foskari, 
şimdi o burada karşınızda.. taş 

iskemlenin üzerin.de bağlı duru-

yor.. Söyleyiniz, bu adam hak· 
kındaki hükmü bizzat siz veri. 
. ' nız .. 

fhtiyar ellerini uzattı: 

- Nerede? Foskari nerede?, 
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