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Pazarı sız satış 
Yazan: SUAD DERVIS 

P AZARLIKSIZ 6atış başladığı gündenberi bütün halkı 
üzen bir §ey vardı: Fiyatların birdenbire iki, üç misline 

yilkselmi! olması ... 

Halktan pazarlık etmek imkanını kaldırarak memleketteki 
alıi verit usulünü asrileştirmefi, medenileştirmcği istiHdaf etmiş 
olan bu lı:anwum mevkii tatbil-.a geçtiği dakı1cadan .itibaren esnafın 
ve tüccarın dürüst davranacağına güvenilmiı, bilhassa rekabet 
hialerinin fiyatların, halkın hiç te aleyhinde olmıyan bir tenezzül 
bile göstereceğine itimat edilmişti. 

Halbuki bu zan tamamiyle yanlış çıktı. Satıcılar hep birlikte 
ve lmlistisna, pazarlık kalkmadan evvel iki liraya sattıkları bir 
ma1r d6rde, dörde aattJklarmı ıııekizc çıkardılar. 

Komıusunun ı:lört liralık bir mala sekiz liralık: bir etiket ya
pı~f'mı :örenler kendi mallanru satabilmek için kendi malla. 
rmm Byatuu dUşUreceklerine bilakis malları ilııtUne, hatta bir 
füa daha !ulasfylc 9 llralr'k -etiket koymuJlar, rekabeti, fiyat dU. 
9UnMk .de!{J, bil1kis fiyat arttırmak sahasmda yapmışlardır. 

Bir ıenedenberi halkı ezen bu fiyat y\lkı:ekliğinin nihayet na
zarı dı1tkat.i çelbctmif olması belediye ile 1kt11at VeldUeti mUraka
be tqkilltırun bu i§lc mcjgul olmafa batlamaet, fiyatlarda nruri 
ldefil, sun'f olan tereffüün C:nünc gcçmeğ"c 5abalamaıu ~ayam 
memnuniyettir. 

Şimdi en ziyade revaçta olan maddelerden başlanılarak her 
nevi e§yarun satzı !iyaUannrn tesbiti yapılacaktır, deniliyor. 

BiitUn temennimiz, bilaistisna, satılan ~er nevi ma:ide-
nin ıvakit geçirmeden eski fiyatlarına indirilmesi ve sonra da daimi 
bir kontrolün tüccar ve eına! üzerinden kaldmlmamasıdır. 

A!ftğı yukan bir ıene li'üren bir tecrllbe, bize henli.ı esnafın 
ve tUccann insafına, merhametine, hUınüniyetinc gilvenemiyeceği. 
anirl en kat'i ve açık ıekllde isbat etmigtlr. 

Bu tecrübenin neticesinin daima g8ı önünde tl.ltulması, bir 
aencdenberi müthit bir pahalılık içinde yaıamağa ç:tbalayan fakir 
ve orta halli İstanbullulan çok ıcvtndirecektir . 

Swıt DERViŞ . _____ _..,,,. -------------- --------
Eczacı Hasanın 
ifadesi alındı 

Mağazasmı yaktırmak 
seçile mahkemeye 

veriliyor 
Haea.n ecza deposu yangını hak 

kında tapkiknt ya~ ikinci •or
gu h&kimliği, dUn "mağazasını 

Abdeshanede 
kaza J 

Bir kız yıkılan aptesha
ne enkazı altmda kaldı 
Arabcamilnde Cevahlr çıkmazın

da 1 numarada oturan ııracı Arna. 

vud Halil km 25 yaal:mnde; 
1

A.%1zr, 
apteehanll)'• ~ mrada &ptcab.a

ne ylkI!dJğmdtın enkaz ııltuıdn kal-
mıı, muhtelif yerlerinden ezlle,rek 
ynralıınmışbr. 

Jcundaklamağa tefVilC cımek,, su. 
ıyundan müddeiumumilik tarafın· 

dan aleyhine dava açılan depo sa. 
bibi Haaamn ifadesini almı§tır. Etraftan yet.i§enler genç kw 

Hasanla beraber bir ıahit din. kurtanruıılar, Beyoıllu hastanesine 
kaldırmışlnrdır. 

lenilmiştir. 

Hasan, sor,uıundan sonra ser
best bırakılmıştır. 

Tahkikat tekemmül etmekte. 

ldir. Yakında muhakemeye başla • 
caktır. 

iki köyün yerleri 
değiştiriliyor 

Ankara, (Hususi) - Çanakka. 
le vilayeti, Ayvacığın Kozlu ve 

Denizyolları Kooperatifi
nin vaziyeti 

Yakında liman kooperatifi ile 
birleşerek Denizbank kooperatifi 

halini alması mukarrerken ve hat
ta bu tekilde bir karar verilerek 

Iktısat Vekaletine yapılan mUra. 
c:aata ra&mcn uıulline uygun ol. 

madığı için VekfUet~e müracaatın 
yenilenmesi iıtenilen Denizyolla. 

n kooperatifi gene garip bir vazi
yete dU1mU1tUr. Kooperatif hey-:Sayramıçın Pervizler köylerinin 

kaymak ve yıkılmak tehlikesine eti umumiycsi Deni::bank koope. 
ratifinin teıekkülü için karar ver· 

maruz bulunduklarını ve bir ihti-

yat tedbiri olarak köy sakinleri-
mek ilıere mayısın 19 'Unda bir 
toplantıya çatrılmıştt. Fakat ıim

nin civar köylere misafireten i•. dide Deniıbank kaldınlrnakta ol
kAn cditdilderini ve "yeni bir köy 

duğu için o gUn toplanacak heyeti 
l<llrulmak için devlet blltçcsinden umumiyenin ne karar vereceği bri 

ve Kmlaydan yardım temin edil. mesele olmU!}tUr • 
mesini Dahiliye Vekflletinden is
temiştir • 

Mtitehassıslarca yapılan tet-

ldkler neticesinde her iki köyün 
volkanik trir maileye yaslanınıt ve 

yek.diğerinden irtibatını kaybet. 
mit bir arazi üzerinde kiin olduk 
lan anla§ılmrıtır. 

Kozlu köyü 274 nüfuslu ve 109 
haneli, Pervizler köyli ~e 247 nU. 
luslu ve 44 hanelidir. 

Suriye Parlamentosu 
tatil edildi 

Şam, !!l (A.A.) - Yeni Nasu· 
ht Buhnrl kabinesi, mllll blokta 
muhalefete mnruz kaldığındnn 
~O ııisundnn itlbnren parlAmen · 

Diğer tarafta Denizyollan ko. 
operatiiinin çarşamba gUnli topla 

nanan heyeti umumiycsinin koo

peratifin geçen bir ıene için.de 

11.000 lira zarar ctti&i ıörUlmilJ
tür. Bu zararın sebepleri hakkın. 

da verilen izahat heyeti umumiye. 
yi tatmin ctmemiı ve hesabatın 

ortaklardan bet kitilik bir heyet 
t.ıraiından tetkikine 'karar veril
mişti. 

Heyet tetkikatı neticesini bil. 

dirmek üzr.re sekiz mayısta heyeti 
umumiyeyi içtimaa çağıracak ve 

hesap vaziyeti hakkındaki rapor 
okunacaktır. Heyeti umumiye 

bundan sonra yeni idare heyetini 

tola bir ny mUddetıe tatil et· seçecektir. Bu idare heyeti Deniz 

ml~Ur. Blnnetlce ckııerlret er- yollan kooperatifinin idare metli. 
kft.nmdnn bir çoğu, bilhassa Sn· al olacaktır. Denb:bantc koopera

dufüıh Cabiı1 fırkatr reisi ile tlfinin kurulması mevzuu ise bit. 
tukaıaa 'hcok mUstatt nazırla· tabi artık mevzuu bahsolamıya. 
W~lftette 0Ja11 tHftnOtlcrln! caktır. 

ilfm ctmt~ıcrcUr, 

--

• Taksimde yeni yapıla,, ha1t1 inşaatı bilmiş ve iki gün evırel bele
diye larafındarı 111ül ahhıdinde11 /es lım olmmışh. Eski holarnn yıkılmc. 
S'lna bQllonmıştrr. 

• Japon yanın Berlin sefiri To gır dün Kösltttce yoluyla şelırimill 
gelm:ştır. AnkDradaki Japon sefiri Taketomi de Ankaradon 
gelm:ştir. Her iki sı/ir Parkotele in nıi~lndir. 

~~~~~---~~......-~~~~~~~~~~~~~-

Demir fabrika- IŞelıir tiyatrosunda 
mıza malzeme j 

Hurda demir.fer toplanıp maaşlara 
sevkedılecek 

Süm('rbank, kı.nu küllisi ikmal 
edilmiş olan ve iki yüksek fırını 
~ok yakıpda faaliyete ge~ecek bu
lunan Karabük demir ve çelik fab. 
rikalarırun ham ma4desini tedarik 
işleriyle meıgul olmaktadır. 

Divrigi demir madeninden şim. 
diye kadar biriktirilmlt olan ıtok
lann KarabUke nakline başlanmıı. 
tır. 

Diğer taraftan ihtiyaç geniı ol. 
duğpmfan Sümerbank memleketi· 
mizde mevcut hurda demir stok
larını da aatın alacaktır. 

Malam olduğu üzere iki sene. 
dtnb:ri memleketimizden hurda 
demir ihracatı rnemnudur; bu se. 
beplc halen bliyUkçe hurda stok· 
lan te§ekkül ctmiı bulunmakta
dır. 

zam yapılıyor 
Şehir tiyatrosunun 939 varidat \'e 1 lecek truplar ha.sılatı 20000 lira o. 

masmt teklif bUtçesi Şehir MecliııL lıırak tahmin ed1lml§tir. 
ne verllnı1§Ur. Tiyatronun vnrldatı Belediye blltçeslnden geçen sene
gcçen Jeneden 1000 lira noksanı ile lerde olduğu gibi bu sene de 40089 
108.000 Ura olarak tahmin edilmf§· Ura yardım yapılacaktır 

tir. Noksanlığın daha fazla olacağı Tasarruf blltçeslnde • kUtUphanc 
tahmin edllmektcyse de gelecek tem memu!"l ile ambar memurunun ile. 

sll mcvsinı1ne kadnr TepebatJ bina.. reU :retml.§ beşer liraya çıkarılmış, 
eı teval edileceğinden rağbetln faz- operet eefllği IAğvolunmugtur. BU -

tUn ıanatlı:Ar ve namzetlerin Ucret-
la olacağı nazarı dikkate almarak 

muhammen varidat yukardakl gibi 
konmuştur. 

Dram ve komedi huılatc geçen 
seneden 100 Ura noksanı ile 82.000 
lira, Çocuk tiyatrosu huılatı 2500 
lira, eenebt memleketlerden getlrl· 

lerl.ne huirandaıı fUbareıı birer 
miktar ıammolunmuııtur. Sanatklr. 
lar UcreU faslına geçen seneden 
7920 llra fazlasfle ~2920 Ura kon -
m111tur. Ayni mQIAhaza ile 11ahne 
mOstabdemlnlnin de Ucrellerine mU 
nas.ib miktarda zamlar yapılnuatır. 

Abbas Hilmi 
paşa köşkü 

Belediyece harablden 
kurtarllması isteniidi 
Şehir Meclisi dün ı;aat on beftl 

i>İrinci reis vekili Necip Serde.nge( 
tinin ba~kanlığmda toplanmr§Uf· 
Şefkat yurdu, konservatuvar, Şehit 
Tiyatrosu, Karaağaç mezbahalatf· 
mn 939 teklif bütçeleri azalara da· 
ğıtJlmı~. borçlu mükellefler hakkırı· 
da tahsil emval kanununun tatbiki' 
ne dair teklifler kavanin encQıne
nine havale olunmuştur. Ru.ınaJll' 
bittikten sonra iki takrir okunmut• 
tur. 

SUmerbank umum milıdürlüğ\i 
burda ticaretiyle meşgul olanlara 
müracaat edertk cller.!ndekil bur .. 

mı c \m::c2Uderl tlyatlarr 

Bunlardan birinde Şişli Mecidiye" 
'<öy ve Feriköy semtlerinde kanili' 
za5i)'on olmadı~mdan çirkef sııtatı
mn ve diğer pisliklerin halk halle ıı· 
rafından açılan çukurlara doldunıJ· 
duğu ve bu çukurların çok fena kO" 
ku neşrettikleri, bunun önüne geÇiJ, 

, mek için belediyenin temizleyicisi 
tankının ucw: bir tarife ile bu çu· 
kurlan tenıizlemeal temenni edili 

nisan onuna kadar bildirmelerini· 
i'temi!tir. SUmerbank hurdaları 
dört sevk merkezinde toplaya • 
taktır. Buraları Haydarpa§a{ia 
vai!on veya vapurda, Anl:arada 
vagonda, Filyosta veya Zongul • 
dakta vagonda teıllmdir. 

Ö~rendiğimi:ıe i!Öre İstanbul 
belediyesi eski Unkapanı köprll. 
sU hurdasını, Denizbank ta elinde 
bulunan Gükemal, İnönü, ve bil. 
ytlk ada vapurları hurdalannı da 
bu meyanda Sümcrbanka aatac:ak
lartlır. 

Hurdalar mayıı sonuna kadar 
Karabükte toplanacak ve hazi. 
randa fabrikanın iıletme hazırlık. 
lan başlayacaktır. 

-0--

Neşriyat kongresinde 
orta ve ilk tahsil 

mümessilleri 
Ankara, 21 (A. A.) - Ne§riyat 

kon.gresbıe orta ve ilk tahsil mOeıı. 
sescleri öğretmenlerini ve ilk ted
rl6at mUfetti§lerlni temsilen gele -
cek murahhaslar için okul ve kUL 

tUr <LrektörlUklerince gösterilen 
namzetler arasında vekillik, &§ağı

da lslmleri ve vazifeleri blldlrllen 
ı:atlan.davet et.ml§tlr: 

Nccmeddin Onan: lzmir kız lise. 
si dlrektörU ve edebiyat öğretmeni. 

Vasfi Mahir Kocntllrk: :Malatya 
lisesi dlrektörU ve edebiyat öğret
meni. 
Asım KtiltUr: lzmJr ilk öğretim 

mUfettişlerinden. 

Reşad Doğutllrk: Kars Fevzlpn!}n 
okulu başöğretmeni. 

Hayri GUrscn: Kırklareli merkez 
Tevfik Fikret okulu baş öğretmeni. 

Nuri Şenel: Marnı.ı lstik!Cıl okulu 
baş öğretmeni. 

---o-

Şehir Tiyatrosunda 
Cahid_e ile Talat boşandılar 

Birkaç sene e\ ve! e\ !enen Şmh 
tiratrosu artistlerinden Ta!At ve Ca· 
bide dOn altıncı hukuk mahkemesi· 
nln kararile aynlmr,lardır. Bu va· 
ziyete, Talatın karısmı sahneye çık. 
maktan menetmek i sfeme:ıi sebcb 
olmuş \'C Cahide sahneyi bırakmak 
tansa aynlmağı kabul etml~tir. 

biltün hakikati ile o zaman tama· 
men göreceksiniz. 

duklarını ve bu mcvkiin şeref ve 
itibannı bir kat daha arttırmak için 
:Iurrrulksızın nasıl didindiklerini gör 
mek hakikaten bir zevktir. 

Türkiye cwnhuriyeti kanunlarını 
Hatay için dahi aynen kabul ettiği· 
mizi biliyorsunuz. Bunlardan bir 
'osmr çıktı ve muvaffakiyetle tat· 
biltine başlandı. Diğerleri de peyder 
pey çıkarılmaktadır. 

Hatay başvekili bundan 90nra bir 
iki güne kaaar tekrar Ankaraya dö. 
nece~ini söylemiştir. lstanbula hu· 
:;usi olarak gelmiş bulunmaktadır. 

Bir haftada 18 
kaçakçı yakalandı 
Ankara, 21 (A. A.) - Geçen bir 

Hataya geldiğiniz zaman her şey· hafta içinde gUmrUk muhafaza tee· 
den önce kardeşlerinizin senelerdir kllAtı, cenub hududunda: g kaçak. 
birikmiş tahassürüyle karşrlaşacak. çı, 151 kilo gilm:uk kaçak malı Ut 
muz. Sonra Türk kabiliyetinin ne· Uç at, 
lere kadir olduğunu kıs. bir zaman tstanbulda: 7 kaçakçı, ıo kilo 
içinde neler yopahlldi{iinl,nclcr yapa gUmrUk eı:ıyası. 

bilmeğe müsait bulunduğunu bir Karsta: 3 knçakçı, 43 kilo inhisar 
kere daha yakından takdir edecek· kaçıı.ğı, 

siniz. Halk, her sahada hummalı bir Ege mmtakasında: Kara Bulan
;alışma devresine girmiş bulunmak mızda avlanan iki yabancı ile bir 
tadır. Kardeşlerinizin mazhar olduk balıkçı ele geçirmiştir. 
lan bu yeni hayat devresinde liya· -o---

kat kazandıklan mllmtaz me\'kİe Pröfesör Nisenin muvaf· 
nasıl bir a~a bağlanmış bulun· f k ti . I kkU ------.-- a ıye erıne eşe r 
Sıhhiyede tayınlar . . Aydın.da bir ~eneyl mUtecaviz 

bır zamandanberı hastalığı anla-
Ankara, 21 (Huıuıl) - Bile- oılmayan ve ıon zamanda yapılan 

cik sıhhat mUdUrU Saffet Bal ke. röntken muayenesinde iki böb
sire, Burdur aıhhat mUdUrU ŞUk· rcğinde fındık cesametinde üç 
:U Bileciğe, İzmir sıhhat mUdUr ta§ lıulunmaııı hasebiyle hayattan 
muavini Nazmi Burdura, Aydın timidi kesilen dört yaşındaki ço. 
sıtma mllcadelesi doktorların.dan cuğum Yüksel'in, Cerrahpa§a bas. 
Şerafettin Antalyaya, Aydın ıüt tanesinde profesör Nfoen tarafın· 

çocuğu muayene evi tabibi Fahri dan yapılan ameliyat n eticesin.de 
Kayseriye, açıktan miltckait ta- b~r böbreğindeki taşı büyük bir 
bip Raşit İstanbul DarUHkeze ha& muvaffakıyetle alınmıştır. 
t:ıhanesi dahiliye mütehassıslığı. Alemi insaniyete bilyük hiz
na, Giresqn memleket ha&tahane. metler görmekte olan hazık ve sa. 
sı dahiliye ıniltebass11ı Nuri Ali yın profeıör Nisen: ve riüekayı 
Çankırıya, Antalya memleket hae· muhteremesine dclerll gazete. 
tahanesi nisaiye mUtehaııııaı Maz. nh; vas.tasiy!e derin te~ekkürlerl· 
har Atay Ankara dofum evine, :imi ~unarım. 
Şarki Karaağaç hükumet doktoru Ccrrahpap Cerrahiye II de 
Ruhi Derman Ankara nümune v.n1cııelin babası Aydınlı 

hastahanesine tayin edilmiılerdir. f Ncati Teker 

v,, ... '! .,. 

biğer takrirde de 'belediye ıara· 
fmdan satın alman Bo~aziçinde Ab
bas Hilmi pasa köşkünün balmır 

sız vazi>•etten kurtarılıp burasıJUll 
bir hastahane, yatı yurdu veya '1' 
tel olarak kullanılması teklif edili· 
rordu. Her iki teklif reislik mak" 
mma havale edilmi~tir. 

Çocuk haftası 
hazırhkları 

Ankara, 21 (A. A.) - 23 Nflall' 
gUnU ba§lryacak olan Çocuk ~ 
sının bUtUn yurt içinde senit bir llO' 
rette kuUulanmaaı için Çocuk J;llt" 
geme Kurumu genel merkezi tart
fmdan bUtUn merkezlere J&mmar 
len direktifler verilmft bul~ 
tadır. 

Genel merkezin Ankarada yapd9' 
cak tören için hamladıfı p~ 
glSre, 23 n!Ban puar gllntl yapıl9" 
cak geçit resmine okullar talebe ıııO 
messlllerile ilk okulların aon .rnıf 
talebeleri l3tlrak edeceklerdir. 

Çocuk haftasının devamı mUdde.. 
tlnce çocukların eflenmell l~ 
muhtelif eğlenceler ve mUaarne~ 

!er tertib eclilm.letir. 

Asım Silreyyanın 
yeni vazifesi 

Belediye iktınt itleri müdürü: 
Asım SUreyyanın sular ictarets 
meclisi idare azalıtına tayin edil
diğini yazmıştık. Asım SUrey1' 
bu ayın nihayetinde iktısat rnil· 
dürlüğünden ayrılacaktır. 

fktısat müdürlüğüne kimin u· 
yin olunacağı Vali Ankaradaıı 
geldikten sonra belli olacaktır. 

-0-

Türkkuşuna 38 pJAnör 
alındı 

~nçliğe Türkkuıu tali01leti 
yapmak Uzcre 30 plln8r almınlf' 
tır • 

Bu p14n8r1er TUrkkuıunı ait 
şehrimizde yapılacak talimlerde 
kullanılacaktır. Bu yıl yenide" 
Türkkuşuna 1500 talebe ittir•" 
edecektir . 



~ NiSAN - l939 - - H A B E R - Akpm Postan 

---------················,-- - ' 
l!l!ı ;ın; ı'M\Nôf?J 1ti1°111 

Mahalle aralarında daima bir yan
gın tehlikesi teşkil eden dükkanlar 
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1 :--.... ı":" ,.. 1 Kömürcülerin mangal yakmaları menôlunmalı 
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Düğünlerde men'i israfattan 
önce düşünülecek meseleler 

Yazan : M. DALKILIÇ 

ı 1 "lıli 7::! '"· n.oo ıc,., ı 
~ uo • ıue. 1 

.... • 1.00 • 1 
-•••••• ı.eo 1. ...._______ --- - ve dükkanlarında yangın ihtimaline karşı su 

söndürme cihazı 

DAH.tLtYE Vekiletl, düğünlerde yapılan lsrafatm men'i hak. ' 

etrue .. t::ı~~ tamiminde çok miihlm bir içtimai tezahüre tıemu : 

: 1 "Daha ilk teessüsünde fena §artlar altında kurulan aile yuva. 1 
İ lan ağır borçlar ödemek için müte~acliyen çırpınmakta ve .~a- i 

Ortamekteplerde 
11 
ınuallim ihtiyacı 

tertibatı ve yangın 
bulundurmaları temin edilmelidir 

yet bu hal, ailenin huzur ve saadetıni kaçırmakta ve bu yuzden 
birçok ayrılmalara sebeb olmaktadır.,, 

Fakat, yalnız aileleri yıkan, lzdlnçlan bir bed talle marm hı· 
r:\kan \"e nihayet mahkeme koridorlaruu boıtanma da\'&ama dil· 
tenlerle dolduran yalnız dü;7.-ünlerin muhafaz&kir bir uı'aaepe. 
rcetllkle müı>telzlm görüldüğü hediyl"ler, fuzuli masraflar değildir 
hiç ~üpbeslz. 

a.~llıektep muallimleri 
asında bir imtihan 

daha açıldı 
1-t~if • . 

>'eni 1 Vekaletı, miıtemadiyen 
ttıı. ... : 'nı&niarın iltihak etmesine ...... rı •.. • 
be ııı:ı. ura tle geniıleyen tale-

1•tarı 
dtdizı ve çoğalan mektep a. 
elti e nazaran sayıları ihtiyaçtan 

illa Çok o • b tep _ .erı ulunan orta mek. 
-uallirn k ~ . adrosunu doldur-
ıçirı ilk k . . 

Kadıköyünde oturan karilerimiz· 
den birinin bir şikayeti, mevzü ol· 
maktan ziyade bütün ~hri alaka· 
dar edecek mahiyette görülmektedir. 
Evlerinin yanındaki kömürcü dük. 
kanından bahseden kariimiz diyor 
ki: 

"Kömürcü dükkanlarından he· 
men bir çoğu mahalle aralarında ve 
açık yerlerde, evlerin veya apartı
manların altındadır. 

Bunların şu mahzurlarını gördük 
1 - Sokak kirleniyor, 
2 - Kömür tozundan bizar olu· tlt1111da . me tep mualhmlen 

ııı.ta Ytnıden bir imtihan aç. yoruz, pencere açamıyoruz. 

?.ı lc~rar vermittir . 3 - Dükkanların önünden geçe· 
ttr aarı~ V ekaletincc verilen ka. 
lını~u~ıbincc dört, beı, ve altı 
~ezu laılk muuallim mektepleri 
lerdc n .~ı arasın:ian orta mektep. 
't~ur~ç.c, tarih, coğrafya, ma. 
tiai .. ~ ' fızılc, kimya ve tabiat bil 
>'enı ogrctrnenliği yapmak iste -

er bu . . 
Ctktı ırntıhana kabul oluna • 
np,,~· lrntihan haziran ayı içinde 

"'taktır 
~elcaı · 

b\lJ.. et yurdun her tarafında 
.. ııa;ı I"k 

lıiıı i . 1 mektep muallimleri. 

miyoruz. 
4 - Ve daima buradan bir yan. 

gın çıkması ihtimali karşısında mu 
azzep \'e bihuzuruz. Böyle kömürcü 
gibi ve dumanile, tozile, pisliği ile 
sokakları kirletecek, halkı iz'aç ede· 
cek ve evleri fena vaziyette bıraka· 
cak dükkanların mahalle araların· 

dan kaldınlması ve daha, fazla 
ve apartırnan bulunmıyan mermer 
olmıyan yerlere nakledilmesi muva.. 
fık olmaz mı? ~ ~tihana &irebilmelerini te-

}>etı ıçın 19 haziranda bütün vili. Bu cihet hakkında alikadarlann 
erde bir · "h dikkat nazarını cel'betmcnizi rica ctltt ımtı an yaptırıla-
ır. B . 

Zılzoıa u ırntihan ya. 
(J taktır. Y a z ı 1 ı imtihan. 
• t .nıuvaffak olanlar 17 ağustosta 
PılacaJc.. .... • ... ....... ..ı 
cekı . Olan sözlü imtihana gire. 

Crdır. 

Yt~if Vekaleti, askeri hizmeti 
liıtııe . ~ olan ilk mektep mual. 

tının de b . .h • bil u ımtı anlara ııre-
l?ıclc · · 

ilfta V rı~ı t~min için Milli Müda. 
~e ekaletıne müracaat etmiş 

ederim.,, 
Kariimizi bizar eden dükkanı ken 

dimiz gönueclik, fakat, rüzgarlı bir 
havada .kö ürcü dükkanlarından 
aagilfili ıo;fann li'alfılrafencıvar 
evler, dükkanlar vesaire için muzır 
olduklarında §Üphe edilemiyeceğini 
de takdir ederiz. Bazı yerlerde de 
köftec~ dükkanları, işkembeciler gi· 
bi bacalarından mütemadiyen kö
mür ve et kokuları ile m~u intişar 
eden kesif bir dumanla muhat bu· ••kerlik h. · · '1U ızmetını yapan mu. Iunduğu evleri, apartımanları ber. 

lty aıııerin bulundukları yerin vi- bat eden müesseseler bulunduğu da 
'itti.et merkczinıde imtihana &irme. meydandadır. 
~ "c Yazılı imtihanda muvaffak Bunların dükkanlarını terektme· 
ıı. llr~sa Ankaraya sözlü imtiha. !eri gibi bir teklif elbette makul de· 
llıeıgı~mck üzere mezun addedil- ğildir, fakat bu dumanlan çekip a· 

erı " 
rnusaadeai al•nmı~tır. Iacak borulann mümkün olduğu 

1 
-o--- kadar kalın yapılıp, muhitinde bu. 

r\'l k • • d lunduğu en yüksek evden daha yu· pe s ışın en karıya kadar çıkarılması icap eder. 

"ık b • d Kömürcü dükkanlarına gelince. \- a n 1 r ava bunların da kömürleri sokak taraf. 
\ot l~~~s. şirketi :n .:essisleri Şaı<ir !arına müteveccih yerlerinde bulun· 
~~~ ~den tarafından "Yeni durmamaları ve içeride kömür tar· 
~ar " gazetesi aleyhine açılan ha· tıp satmaları icap eder. Bu suretle 
•ı~~t Yo~ıu ne~riyat davası dün ne· çıkacak toz, dükkanın i~inde kalır 
i, ı..~ıştir. ikinci ceza mahkeme.. \'e dışarıya dağılmaz. 

'&Ctdıse t hk Kömürcü dükkanlarının daima tic 
1 

a ikatı şirket lehine ne· 
e t."-ed bir yangına maruz kaldığına \'C lan ... 11 ~n havadis ola;-ak yazı· 

Ilı >azııarı matbuat kanununun bunun da o mahalle için bir tehlike 
" ilSaade f'ttiği neşriyat şeklinde a· teşkil etmesinin pek tabii bulunma· 
"ataıc bu ına göre kömürcü dükkanlarında 
""' '.!Jıetten ceza vermemiş. 
•ct•nı mangal yakılmaması hususunun te-
kar z ~a·:etede çıkan bir fıkrayı ha. mini icap eder. Çünkü kömürcüler 

et lllahi t'nd · • b ıı111 ye ı e gorere.{ u yazı- ekseriya evlere bizzat tevziat yapa. 
itlt ıtıUharriri Murat Sertoğlunun .ak uzun müddet dükkanları boş 
ı 1

. ay, gazete salıibi Ahmet Lema· makırlar. Bir kıvılcım sıçramas 
.t,n Sa; - ·ı . ·an . . 

~la . acog.u ı e neşrıyat mu n. ·u:-ctile önlenmıyecek bir yangın zu 
Vt cıt Çetının uçer ay hapislerine hur etme i bittabi en çok ihtimal 
lira ayrıca l\lurat Sc, tog unun yüz ahilindedir. Bu iti tarla kömürcl 've digerlerinin ellişer lira para Jükkanlarınd.fl yangın ihtimalint 

1 01emelcrine karar vermiştir. ı<a:-şı, yangın söndürme fı'etleri, mih 
~acıd· tarı · A ·~ su bulundurmak da icaı: 

ğ1 ın yetimş } a5ını ikmal etti· 
il) arılaşıldığmdan c_ ~ası iki buçuk eder. 
11\'a Ve 41 !ira altmış l:uru~a indıril. Mahalle aralarında ~ômürcü dük 
r...s \e suçluların sabıkaları olma· kanına, köfteci, işkembeci gibi dük 
··-.ı~ı d ı k~nlara müsaade olunmaması la 
tec·ı ? ayı~ile hrpJinin cezalan 

1 ....ı l · zımdır. --~• ınıştir . 
ij Gene bu kariirnzin mektubund<. 
pıu~dan başka lmp ks şirketi sa· ~yle bir nokta da mevzuutahs e· 

tar ·etınin 32 bin liralık maddi za· dilmi5tir. Diyor ki: 
cq ıçın hukuk mahkeme~ıne müra. "Kömürcü dükkanlannm yanla· 
titr t. edebilec:!ği, yalnız manevi za· ndaki ve karşı!arın1aki evlere bi 
ti için suçluların 60:> lira ödemele· defa bakınız. Badanalar ne kadar 

'<l~ar 
.-~ ~ altına alınmı,tır. Bu para· 
~Ihı mı Murat Sertoğhı ve 
r ÜÇ ~ U7. l · r.ı mı d::ı. Cemalettin 
c ~!u \e Macit ödiyeceklerdir. 

'>erbat bir halddir. Bu ~ehrin gü· 
ıellığini de ihW etmek oluyor." 

Bu işin bir tarafı daha vardır. 

Kömürcü dükkanlarına araba veya 

:rnmyonla gelen kömürler, etraf dü. 
şünülmeksizin gündüz boşaltırıyor. 
Halbuki tozuyan kömür bu suretle 
yalnız sokağı kirletmekle kalmıyor, 
bitta!:>i rüzgarın savurduğu kemür 
tozu halkı da rahatsız ediyor, evleri 
::le berbat bir hale getiriyor. 

Buna nazaran kömürcülerin bu 
~ibi nakliyat ve boşaltma işlerini 
va iş hayatı başlamadan veyahut 

da bittikten sonra yapmaları icap 
eder. 

Herhalde kariimizin şikayeti ye· 
rindedir. Yalnız Kadıköye değil bil· 
tün şehre taallük eden bir meseledir 

Pek dikkat nazarını celbetmemek
le beraber saydığımız bir çok mah. 
zurlan olan bu meseleye lazım ge· 
len alakanın tevcih olunacağını ü· 
mit ederiz. _____________ , ______ _ 

Çanakkalede bir kaza 

Bir kamyon devrildi 
25 yaralı, 1 ölü var 

Çanakkale, - Şehrimizden Bay
ramiçe hareket eden ve içinde 35 
yolcu bulunan bir .kamyon feci au. 
rette devrilmiltir. Karacaviran kö
yünden Hafız Mehmede &it olan 
kamyon Çanak.kaleden 25 kilomet. 
re mesafedeki Erenköy civarmda 
frenleri tutmadığı için .kazaya ui .. 
ramqtır. Devrilen kamyonun için
deki yolculardan. yirmJal hafif, be.. 
ıl ağır surette yaralanmııtır. Nev
ıehirli Ahmet isminde bir yolcu da 

Adliyodct tayin 
ve terfiler 

Ankara, 21 (Huıuıi) - Adliye 
Vekaletinde yapılan terfi ve tL 
yinleri bildiriyorum : 

100 lira maaılı temyiz mahke. 
mesi azalığına terfian İzmir tica
ret reisi Necati Önlügil, 90 lira 

maaılı lstanbul hakimliğine An
kara ticaret reisi Münir Akyürek 

80 lira maaşlı Ankara ticaret reis
liğine Ankara hakimlerinden Ali 
Yiğit, Izmir ticaret reisliğine Ma. 

nisa asliye hukuk hakimi Galip 
Kınoğlu, Manisa asliye hukuk ha 

parçalanan kamyonun altında kala. 
ra.k can vermiıtir. Şoför Milinin de 

yaralılar ara.smdadır. 

Meclise verilen 
IAyihalar 

Ankara. :U (Huaual) - HU 
kOmetln BllyUk Millet Meclisi· 
ne gönderdiği birçok kanun IA.· 
ylbalarının en mUhlmlerinin ad· 
!arını billdirlyorum: 

Billımum muvazzaf subaylaı 
VA askeri mpmaırlpr•p ?' Jl8l'RI 

ikmal etmeden evleneıııtrecet• 
lerine dair 1343 sayılı kanunun 
tadili hakkındaki kanunun ta
dlli lAyihası. 

Denizaltı sınıfı mensuplarına 
verilecek zamlar ve tazmlnleı 
hakkındaki 3'86 sayılı kanu· 
nun bazı maddelerinin tadili 
lA.yihası. 

Devlet demir yolları Ye liman 
ları işletme umumi idaresi me 
murları ve tekaüt sandığı hak· 
kındakl 2454 ve 290 sayılı ka· 
nunlara bazı maddeler eklen
mesine \'e bazılarının değiştiril 
nıesine dair kanun lAyihası. 

Devlet memurları aylık ları 

nm tevhit ve teadUlüne dalı 

olan kanunun bazı maddeleri 
hakimi Bekir Sıtkı Peynircioğlu, nln değiştirilmesi, ve bazı mad 
55 lira maaıh Beypazarı ceza ha. deler eklenmesine dair kanun 
kimliğine Samsun sulh hakimi Ni. 

kimliğine Usküdar asliye hukuk 

IAylhası. 
zım Sümer, 42 lira maaılı temyiz 

Devlet memurları aylıkları· 
baımüddeiumumi muavinliğine 

nın te,•hit ve teadUIUne dalı 
Ankara sulh hakimi Baha, Anka- olan H52 numaralı kanuna ba~ 
ra hakimliğine, Adıyaman ıı 2 sayılı cetveldeki milli mu 
hakimi Recai Özmen, 40 dafaa vekı\leti kara kısmı mu 
lira maaılı İstanbul iza- alllmlerinin miktar ,.e maaş de 
lığına Ayvalık ceza hakimi Şem'i recelerinin değiştirilmesi hak 
Hckimhanı hakimliğine Sungurlu kındaki kanun lAyihası. 

1 Bunların da birer 'imli olduğu muhakkaktır, fakat, yegane le. 

• bcb ,·eyahat bilhassa sebeb, bu israfat değildir. Ve hatta hlr ta
l raftan da evlenenlere becllyeler ,·ermek idetl, yeni )'11\'a kuranlara 

cllıirliji Ue yapılmış bir yardım manasını da ifade b&kımmdaa is
raftan ziyade m\işenik bir sebeb olarak dahi muhakeme olaaabl· 

Ur. 
Burada lsrl\f diye va.1folunabil0<'ck nokta, yalnız düğün Jcab. 

larmd:ın bulunan ,.e yeni kurulan fU\'&ya bir ICY llive etmek ma.. 
na.~mda bulunmıyan ze,·k murafları, fuzuli sarflyattır. 

Her e\·lenen insan, bayat arkadaşma bu bayatmda bir defa 
cereyan etmc~I asıl olan dönüm tarihinde bir hediye \'ermek ar· 
zusunu ~k tabii bir zaaf halinde muhafaza eder. 

tzdh ~rı bu menetmez. Nihayet aile yu\'&smm kendi malı 

bulunan ,·eya-,,tahtı tasarrufunda olan ıteY için, bir bozgunluk da 
dü,ünülemez. ~lqmııı aileler için zaruretlere kartı bunlar 
birer emniyet ,·ası»sı hallndedlr. Yani daha açıkça söylemek lcab 
ederse pek sakıştıklA."1 zaman bunları satablllrler. 

Rln:ıenaleyh, nüf8'l alyasetlnln ana hedeflerinden biri olmak 
lrab etlen izdivaç lşlerlaie, bu tarzdaki tezahüratı mü~str göre

meyiz. Men'i lıırafat yan~a asıl yer alması lcab eden lzdl,·açlan 

te~' lk ,.e himaye esasıdır. 
Fuzuli ma.'iraflar menolanmaiıdır, bu noktalnazara biz de itti· 

rak ederiz. Bir gösteriı uğnuıda daha ilk teessllslinde alJeyl fena 
şartlara dll!j\innek gibi &akim ,idct \'e zaaflarla mücadele etmek 
gerektir. Fakat ba lzdh acı tef'~ etmez, alle kurama Uzerincle 
lmvvetU bir mlleuir slbl mlltalea .,ıuumaz. ızc11,·açlan himaye n 
tefdk etmek gibi bir içtimai barekde, bir prenslpe mahtacm. 

Bu yüksek hedefin tahakkukunda birçok a\'&ntajlar bulanabl. 

1 
lir. Akla gelebilenlerden meseli blrk&Çmı madclelettlreblllrb: 

İ ı:, lencn bir memur, bu hareketile Türk cemiyetinin • aziz 
: hedeflerinden birine hizmet etmek nziyetlnde insandır. Cemiyet 

r• -- t.hem•W ettijl 7ilklbt\i tahfif edcldlmek .için, müte\'811 ela 
ölia, Mi mWilfatlandman \'ecibesl mm-.eeltesladecllr. Ba memua 
e,·ıenlnce bir zam yapılır. Çocuğu olunca gene zam yaptlır ,.e bil. 

1 
1 

tün iş hayatında evlenmelerdfl ,.c çocuk yetlştfrmelerde bütUD 
resmi, yan reaml ve gayri resnd mlleMMelerln memarinlne, mös
tahdeminine, işçisine kartı ayni mükellefiyet kanunla \-.ZOlunar. 

E\·lenen mernar, mü8tahdem ,·eya l~iye asgari blr a7 bla ve
rilir \'C Uk merhalede C\' açma nziyctl kar~ısmda bahuıaıı ba ada

ma, yine en az bir aylık maa5mm tam ballif ikramiye olarak ve. 
rllir. 

Belki mübalağalı bir teklif olmasına rağmen, teşdld mUesalr 
kılmak için, e\·lenenl bir sene müddetle yol nrgielnden ve ka. 
zançtan gayri buhran \'C manzene \'ergllerinden muaf tatmak ge
rektir. 

Ailelere tocuk nispetin~ göre zam yapmak ve Ud oocakf.an 
sonrasmı mekteblcrde bedan okutmak, tekailcl halinde evlllere 
tocaklan nlApetlne göre ayn bir tahsis yapmak n bllttln lnmlan 
lzdh-IU.'m sukutu halinde kayrt8ız ve ıartsız kesmek suretlle mi• 
eyyecleler koymak gibi noktalar tzdl,·acı tfış\ik etmek \'e cemiyetin 
himayesi altına almak olar. 

Bu noktalar denlope edilerek ıe,,·ık ,.e himaye yolanda beDd 
daha mükemmel n daha pratik usuller vuolanabllir, ama, n.
zetmek llmnd1r. 

Bu takdirde yalnız lzdln(lar artmıı olmaz, ÇGCUk yetltfhme 
iti de rotacımı bulnr, ailelerin boıanma gibi kötil makadc1eratlan 
da tadil edllmlı olur. 1 

Yani, men'i lsrafatla beraber n belld ondan daha önce dtlttl· 

nülecek ~y teı\ik \"e himayedir ........... - ............ - ............... ..... .. 

Meclisin dünkü 
toplantısı 

Emi nönU meydanında 
istimlak işleri müddeiumumisi Mustafa Önal, Ecnebi memleketlerden itha 

kı h Ak• ı·~· K k Ankaar, 21 (A. A.) - Bugün Dr. 
Boz r a ım ı&ıne or utali ha. dilecek 55.000 ton kok kömil EminönU me'-·danının birinci il • :Mazhar Germenin başkanlığında " 
kimi Mehmet Nuri Tarhan, Sive. rün gümrük resminin indiril- timlik sahasındaki bina sahiblerine toplanan B. M. Meclisi, iskln kanu-
rek ceza hakimliğine Hafik mUd.. mesi hakkındaki lA.yiha. nunun tetkiki için muvakkat bir bir iki giln içinde tebligat yapıla • 
deiumumiıi Sıtkı Cebesoy, Kuru- Evlenme işlerinde kullanılaı. encümen teşkilini taııvib etmiı ve ca.k ve derhal binalarm da yıkılma. 
çay hakimliğine Hafik hakimi Ni. evrak hakkındaki kanun lAyi B. M. Meclisi 1939 yılı ikincikanun • sına ba§lanaca.ktır. 
yazi Bayram, 35 lira maaılı Ba- hası. şubat ayları hesabı hakkındaki maz- Nafiadan aon alınan 50 bin lira 
yındır müddeiumumiligvine İzmir Kaçakçılığın men ve takibint: batayı kabul etmiştir. 

üe evvelce almmııı olan 100 bin Ji. sulh hakimi Memduh, İzmir ıulh Jaır olan 1918 sayılı kanunuıı B ... , M lis" u k" 1 • .m. ec ı m tea ıp top antı. radan milhim bir kısmı Balıkpazan 
hakimliğine 1zmır ceza memuru bazı maddelerinin değiştirilme sını gelecek çaraamba gu"nU yapa-

.,. cihetinde.kl mescit kısmına tesadllf Ziya Yalçınkaya, Gündoimuı ;I hakkındaki kanun lAylhası. ca.ktır. 
l\• b bi k ı d ı tt eden binalann istimlakine sarfe;ıı sulh hakimliğine Kızıltepe sulh ıa sus r anun a e\· e eı. ~ 

hikimi Gavvas Turıay, Borçka bir hak temin eden veya serma lecektir. Musır ç:ırşısı civarındaki 
· ı a d fazlası de !erinin indirilmesi hakkında IA.· birçok dilkkanlann istimJAk i§lerl sulh hakimliiine Şarkııla eıki ha. yesın n Y rısın an ,. 

1 t it 1 b k U yiha. tamamlanmı§tır. kimi Tahir Kırmacı, 30 lira maaı- e e a o an an a veya m es 
Jeseler memurlarının maaş Vt> Sinema filmlerinin gümrük Emlnönil meydanının gUzel bir 

1ı Erzurum sorgu hikimliğine Cey ıicre&Jerl ve hizmete giriş ve ter :esim !erinin indirilmesi hakkın 'ie.kilde aydınlatılması için de tet • 
han sorgu hakimi Necati Gökmen, 

Keskin hakim muavinliğine Sivri. 
hisar bakim muavini Atıf Salman, 

Ceyhan ıorgu hakimliğine Yalova 

sorgu hakimi Sait Ateımen, Hafik 

müdde.iuaıWDi muawnlijjne llalat 
ya müddeiumumi muavini Şeref 
Barkud tayin edilmiılerdir. 

fileri hakkında kanun IAylhası. la lAylha. ıı:ikler yapılmaktadır. 

Orrt idare kanıın lAyihası. Sıhhat vektıetl teşkilAt ve 
Sanayide kullanılan iptida nemurlyetl hakkındaki 301 7 

'tındaki lAylba. maddelerin gümrük resimleri .>ayılı kanuna ek krnun llylha 
:ıln indirilmesine dair llyiba. sı. Yalnız bu yıl içinde dışardan 

BuaJld• kulluılaa a aldn«' Tllrkl1ede harp alllh ve mU· ;etlrllecek anasonların gümrük 
t\IAt \"C ede\·at ve bunların ye 'ılmmatı yapan huıms! sanayi resfmlerinfn lndirllmeat lla1t
dek parçalarının gUmrUk resim mUeseselerinln kontrolU hak· kında lAylha. 
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ı T alıranda geni el- --~~Fr~an!!:'i!:sız~sa~n'a:Etın~an:za~!er~a=ız~~nd::orran1Wl!ilm.... 1 ayyar.e 
çakçılığı 

Ba~tarnfı l incide 
hnca, h>.lkim, sorsıı}'n bıışlııdı: 

- Adınız? 

- Huhl Bozcalı. 
- J\ııc yaşındasınız? 
- 313 doğumluyum. 
- Nt..rrdc i!ogılunuz'1 
- Is:onlıulda .Kur.uçcşmede. 
- Ank:ırnd:ı nerede otııru)·orsu • 

nuz? 
- A~·dın :ın:ırtım:ınmda. 
- 'Ne \117.ifcdcslnld 
- H:ıı icl~ e 'c:.iıleti protokol dııi· 

resi n.cmur.l:ırınd:ınım. 
- E'1i mısiniz? 
- H:ıyır, brktirım. 

- l\T.ılıkCl:ni\'cl, s..ıbıknnız ,·:ır mı? 

- Yoktur• fı:ndıru. 
- 'fııyy:ıı e l.ııçukçılığı h:iüi esin· 

<.le 6İze ıouc ısn:ıı olunu) or, "c\·rak 
s:ılıtck •ılığı l.aıınu~lır" deniliyoı, ne 
dersiniz'° 

- • 1-.Ieııdirn, o;orr;ıı hıikimliğin<.le i
fademi nldıl:ır, onu aynen tekral" eıli· 
yorum, bn~t:ı l:iç bir lli:receğiın yok· 
lur. 

- Ilir <.le lütfen bize ıııılntın, Ek
rem KuniiU tanır mısınız? Xclgrafı 

ne ınunıı· .. tıelle oua goncterdiniz? 
ı;rcndim, ben Ekrcmi yirmi sc· 

ncdenlıerl t:ımrım, Ekrem ı.nrde5 ço 
cıığumun harp -01'kotlıışı.ıır. Çok sa
mimi 1 onu~11r ve görüşür.il%. Benden 
t lgrafı istccliği tarihe tck:ıddüm e
den on ser.o zarfınd:ı kendisi,rlc hiç 
gliruşmcınişlim. Sorgu hfıkimliı!indc 
süylcdiklerırııGl'll hnşk:ı hiç bir di· 
ycccğim ~·oktur. 

Suçlu tavzih ediyoı 

Bunun üzerine lııikiıu, suçlunun 
30 - U - 1038 tarihli :1:0 n1üddciumu· 
mllikce mazbut lfodesini okullu. nu 
ifa:lcdc_, l:kremin bü~ le ıbir sahtekar· 
lık peşinde L:oştuğundnn ınalılmıılı ol· 
m:ıdııtını, kendisinin bu işle hiç bir 
olako'lı bulunmndığı sibl rcsm1 tel· 
Grnh on ~uslcrmcnln bir &UC t~il 
clınİ)'ccc ini r.ınneltij;in.i,, likremin, 
kendisinin snmimiyct ,.c hukukun· 
dan istifade etti!ıini, bnşk:ıcıı bir o
l ıJ,:ısı olm:ıdı{tını, işin "chamclini 
ıııudrik lmlunmadı~ını, Ekremin '.kcn· 
ılı itirn:ıdım suiiı>timal ettiğini anl:ıtı· 
)ord:.ı. lliıkim, Ruhi,;lc eoordu: 

- nu dfadc sizin mi? 

- fü-e~. t:ımnnıcn beDlmdir. Ancnk 
ııfnl: J>"r noksanı ,·ardır. Bunu ta
mJm IJyncağım. 

Ye nuhi iznha l>ıışlndı: 
- Benim avukat N:ıclden sorclu· 

S-uııı emıınel suçlu Ekrcme vermiş 

otıluğu-ı tclgrııftır. Ekrem banıı bu 
tel;mıfı inde ermeyi \a.adctmişti. ra
kut fadc etmedi. Den ifade ver.id:cn 
çekındiğıın icin im emanetin "bir 
sv ul k" olduJunu söyledim. ilnki
k.ııtc lıu lıir gömlek dcğilılir. Mc\'
zuuiı ıı·ıı ohın lclgraflır. 

- Pc.ki, bunu müddciumumiliğc 
Hrd" in Hadcdc ııicin ncıkcıı sö:rlc· 
m.d.ıı de "emanet bir tıüın1cktir'' de· 
dın'.' 

- nu,ldeiumuminin huıurunn çık· 
tQ;ım z.ımnn korktum, çekindim, o· 
ı un itın ooyle ı;ö~iedim. ,Fııkat. e
r .ıncl kelimesi dellijtlm sibi lıu tel
graftır. 

- Sn~k:ı bir di) ccc~in var mı? 
- llııyır, hlt lıir 'ŞC}" fü~'tCC~İ ili 

)Oktur. 

Mü.:ldciumuminfo talebi 

H:ıkım, bund:ııı sonro, müddeluınu· 
ruıyc ne dUşimdüğünü sordu. Müd· 
~ciumuın1 Bah:ı Arllı:nn, ~uolan .söy
lcüı: 

.! Suçlu Ruhi, Elcremm guyrimc~. 
ru :ı:c mllııtelzlml mücazat bir fiil i§U. 
yrec~ne kendisl}llc 1btr kaç defa te. 
m:ı.a etmesi neticesinde vll.ktf olmU§ ve 
1JU vuku!undan aonra. ıclgratı 1.·ermck 
.wrctly'le kendisine hnnt olunan !illi 
ı, ml] ve El:rcmln filllııc de bu su. 
retle l~tıı·al: ctmi§Ur. Her ne lmdar 
Ocvl ~ ~ra.smm l!l2:umu muhakeme 
kııra..'"lDda .suçlu Ruhlnin füll ylnc: tel 
{:T:ı!ı diğer suçlu Ekrcme vermesin. 
dt'n ve hu suretle \'07.ifcsini :miistl 
ın:ıl eylemo:ıln1en 1barct o1mnk tızerc 
tavsif edilmiş ve Tür1t Ceza kanunu 
.nun 208 inci ma~slno gare lllzwnu 
muh:ıkem ~ ne karar vernmıoee de Ru. 
hin n me\'z.uub:ıhsolan telgrafı Ekreme 
\"ermesi, Ekrcmln sucunun me\'kll bu. 

sule gelmesini temln ey1eml§tir. E~cr 
Ruhi bu tc!grn!ı vermemiş olsaydı 

Hıırl::ıye Vr1tAJct1 telgrnftnn keyflye_ 
te muttali olacak ıve bu 40\lreUe hUkO. 

mct:n t:ıyynrc sipnrl~ edip etmediği 

n1 icap edenlerden soracnk ve Ekre • 

mlıı yapmak frtediCJ fill de meydana 
g !.mil cek ve hinn-Otlce tayyare alı 
rıı.· ı·y&enlctı. şu vnzlycte göre Ruhi. 
nfn bre1ccU Türk Cezn l{anumn:ıun 65 

inci mal1e3tnln 8021 ftkramna uyar. 

Ekreme isnat oluan fiil be ayni ka. 
ınunun 342 ci maddeal hükmünü müs 
telzimdlr. Du sureUe suçlu Ruhiye is. 
nat olunan fUl ağır cezo.lı auı;lardaıı 

olması hn.8eblyle mahkemenin \'llZifc. 
si haricindedir. Ona göre karar ve
rilmesini isterim.,, 

Mahkemenin kararı 

Bu iddia kar§Irmda Ruhi, ayağa 
ltalkt.ı ve: 

- Suçlu Ekrem 'Ktlntgln böjle blr 
sahtekft.r1ık pe§inde ko§tuğunu '1>cn 
katJyen bllml)ordum, blnaenwc_yh bu 
da.VI\YO. lıakmnk 'tllııhkcmenlzln satn.hl. 
yeti dıı.lıl:lndcdlr. dodl. 

HAklm sordu: 
- Elcrem1n no gibi bir sıfatı rea. 

mlyesi V(lr ki siz bu telgrafl ona gös_ 
terlyorsunuz 7 

- Ekrcmln hiç bir aı!atı resmlyeai 
yoktur. Resmi morcllenı calen bu tel:. 
grıı:m detlcrJ mahsusuna knydcd11 • 
me:len ve resmi mevkle konulm:ı.dan, 
resml bir sıfatı hıılz olıncyan Ekrem 
Könlg'e verllmest keyfiyetinin mucibi 
mcsullyct oldu]tınu o zaman dllştıne. 
mellim. 
Bundaıı sonrn htıklm, davayı rtlye. 

t1nln kendi calAblyeU dahilinde olma. 
dığına karar ver.dl '\'e kararı !i\1 ~ekil. 
de tefhim etti : 

"Ekrem Köult!in mazının bulundu 
'ğu santeldlrlık cUrmUndc rcamt blr 
telgrafı ona vermek suretıylc ııuça i§. 
tırak -ettıtı. F..kremln de .tıundnn cesa. 
ret l\'e kU\'\"ct alarak hükiimel namı 

na Amertkada yaptırdığı kirk tayya_ 
rcyl ahD.ra satmak aureUyle harekeU. 
ne temas eden TUrk CC?cn Kanununun 
842 nd madcslne tevfikan hareketine 
uyan suç ağır cezayı müstelzim hu. 
\unduğundnn muld~r kanunun 65 in. 
el maddesi mualblnce Rubl hakkında. 
kt bu dAvnya bakmak mahkememizin 
vaz.lfest harlclndo görU\dUı:ünden dos 
yanm Ankara ağır ceza mahkemesine 
tevdi ccınmek tizere mU6eJumumlllğc 

1ades1no 'karar verlldJ.,, 

Ramide bir 
kadını 

yaraladılar 
Meçhul carih karan"ıkta 

kaçtı 

Diln gece Rnmlde bir kadın esra
~ bir surette yarolanmı~. 

Ramide Cuma mahallesinde §eyh 
Abdullah sokağında 98 numarada 

oturan Kutıunonunun Akkaya na
hiyesinde do~ 35 yaşlıırındn 
Rahime gece karanlığında leğenle 

su dökmek Uzerc evinin bahçesine 
çıkmıe, fa.kat bu sırada karanlık_ 

lar i~ndo Uzer.ine atılan meçhul bir 
adam tarıı.fmdnn .1:01 mem.csi \'C knl

bi Uzerfnden bir kama ile tehlikeli 
surette yaralanmışur. Acı fcryııt. 
lara ko~anlar bduu kıuıla.r lçin~e 
yerde bulmuU}ar, ıfaknt me~hul mn
lecav.izi meydanda görememişlerdir. 
Yaralı baygın bir halde otomobille 
H.a8cld hastanesine knldtrılm13tır. 

HAdisc:,.1 haber alan jandarma ve 
müddeiwnumllik derhal tahltllı:nta 

bo.şlamıştır. 

Rahime Hayrabolulu Ahmet oğlu 
Hasan adında biriyle metres ola • 
rnk yo.şnmaktndır. B:ığlnrdn amele. 
lik eden Ahmetten dııha evvel de 
Kastamonunun Güreli kazasından 

1zzet adında biriyle oturmuş ve al
tı ay kadar önce İuelten ayrılmış. 
tır. Cıırihln bu adam olduğu zanne
dilmektedir. 

1zzet bu sabah Eyilb jandarması 
tarafından yakalanmıştır. Kendisi
nin bir şeyden haberi olmadığını ld.. 

ditı etmd<tcdir . 

ZAYİ -Tutb:k mühürümü bir 
ay evvel zayi ettim. Yenisini yaz· 
dıracağım ve kullanacağımdan eski· 
sinin hükmil roktur. 

Adres: Fatilı Eski Aüpaşa !At. 
fullah sokak 13 No. da kabile 

Fatma Pakize 

ZA Yl - Istanbul 7 inci ilkokul· 
dan almı_s olduğum 4 No. 1ı diplo· 
mamı zari ettim. Yenisini alacağım 
dan hükmü yoktur. 

envtr "Ernful 

Fransız edebiyatına şeref teren harika..-

ç ilik binamız açıldı Senen;n en büyük F:ansu !ilini-. 

Hadise Türk- iran kardeşliğinin ı' ŞAF ~~~••m~9,NÜŞ 
cani! tezahürüne sebep oldu D~ND~LIL~ ıo~RnrEUX"ınil,, 

Tahran, 21 (A.Aj - Anaidolu söz alarak bir nutuk 6Öylemiı ve 1 En Gllzel Şaheseri 

Ajansının 'hususi surette gönder- buna Hariciye veziri B. Alim mu ı BUGU" N LA. LE 'de~--· 
diği redaktörü bildiriyor: kabelede bulunmu_ştur. ,.. P 

Dün saat 18 de yeni Türkiye "Ba nutuklar sürekli alkışlarla 

büyük t;!ı;ilik binasının küşat tö- 1 karşılanmış ve nutukları istiklal ' Ayr>ca· METRO JURNAL.• ı.ı· SILLl ~ """~ 
reni ya}>llmı§tır. Hadise 1 trk - m:ırşmın nağmeleri takip etmiJ· SENFO~t Bugün saat ı ve 2~~a ~enzilatlr matineler 
iran dostluk ve kardeşliğinin ye-1 tir. Nihayet B. Tarhan, sefaret- •.:::::::::::::: 

ni canlı tezahürünü 'teşkı1 cyle-t hanenin ıinşası işinde dost ıran ı.••mmm:ıımmm mımmımrzıımEm••••mıl!!!ill~-~ 
miştir.: J.ııükumetinin gösterdiği kolaylık.. ı Bu G ON BARBARA ST ANVf CI< 

Törende başta B. Rana Tarhan fardan dolayı B. Aliima teşekkür MELEK 
\Olduğu halde bütün Türk heyeti, l etmiş ve B. Enisi de tebrik eyle- Ve 
:subayları, kolonisi, fran hariciye 

1 mi~tir. Merasim esnasında etraf- SİNEMASINDA HERBERT MARSHALL 
erkanı, Türk heyetinin sivil ve as 

1 
ta.ki sokakları doldurmuş olan 

kcri mihmandarları, İranlı ve yn- l'Tahran halkı da kardeş Türkiye 
hancı gazeteciler bulunmujtur. jnakkmdaki sempatisini alkışlarla 

Merasime hariciye veziri B. izhar etmiştir. 
Alam riyaset etmiştir. Tahranın ı Gece sefarette büyük bir suvare 
en güzel binalamdan birini genç verilmiş, meclis reisi, başvekil, 

·.·e kıym~tli Türk mimarı Seyfi bütün vezirler, yüksek memurlar, 
Arkanın çok mı:vaffak bir eserini generaller, eşraf, gazeteciler, ya-
1e~kil eden ecfo::-ethanemizin bil- hancı heyetler ve kordiplomatik 
yük elçi B. Enis Akaygenin foccı hazır bulunmuştur. Toplantı neşe 
zevkile döşenmiş muhteşem salon içinde geç vakte kadar devam et. 
larında ıtoplanşlmış Je B. Enis miştir. 

Eterle bayıltarak 

Fransızca 

Ki 

gibi iki büyük artist tarafından 
sözlü olarak şahane bir surette yaratılan 

büyük aşk filmL.. 

IK . HAVA'1 
(SON PUSE) 

Aynca Paramunt dünya habcrlerı ,.e Mi.ki Man 
Bugün 5aat 12.45 ve 2.30 da tenzilatlı mntineler. 

sinemasında 
iki polis hafiyesinin cn'ler:DA.iyorıM bir haydudu takip ve 
meydana ihraç cıt."ncleri.. 1001 'heyecan n macera filmi 

hırsızlık yapm'ş İ Ki YÜ z LÜ ADAM 
Çine seyahat etmek istiyen lsviçreli ~ Baş Ro de : HARRY PIER 

bir genç muhakeme edı·ı,·yor 1 Görülmemi! bir muvaffukiyetJe devam ediyor. 
EKLER JURNALDA: En aon h:ıbcrler ve Arnavutluk 

1sviçreli Alber l\füller isminde mail Kemal Elbir de gelmi~ti, avu· hadiseleri. Bueün sont J ve 2.30 da tenziLitlı :matineler. 
21 yaşlannda boksör bir genç yaya kat: '!:!!lmı!!IE!' •••m1mm•mmıc=•~•m:.ift1:&1•m-~ 
olarak Çine gitmeğe karar :wermiş 

ve bavulunu sırtladığı gibi yola çık 
mı~tır. Müller 3 aylık bir serahat
ten sonra nihayet .şehrimize gelebil
miştir. 

Boksör burada Emperyal oteli· 
nmı • a1\iı: 1Dir .1.";tÇ gun sonra 

cebindeki bütün parası eriyerek a~ 
ı-almıştır. Her ne suretle o1ursa ol

sun Çine ayak 'basmah'l bir fikri sa· 
bit haline getiren Müller, bu feci 
vaziyetten kurtUimak için bir çare 
düşünmül2 ve son i..-alan birkaç kuru· 
~ ile bir eczaneye girerek bir 51şe 
ett-r almıştır. 

lsviçeli gencin niyeti eterle infr 
har eLrnck değildir. 

Müllcr o akşam eter §İşesi cebin.. 
de olduğu halde, BC'roğlunda Firuz 
ağa mahallesinde bir sokağa girmis, 
bir evin !o~ kapısıro gizlenerek bek· 
leme,ğc ba~lamışur. 

.!\lilllerin gizlendiği evde Marko· 
viç :adında bir İtalyan oturmakta. 
dır . .Her :akşam saat sekizde i5inden 
!;\lkarak S.5 ta evine gelen Markovi~ 
biraz wnra k~ basından görün
mücş ve :i\lüller cebinden mendilini 
çıkararak eteri buna boşaltmış, hiç 
bir §eyden haberi olmıyan Marko· 
viçiu anahtar deliğine uzanan elin· 
den tutarak rnedili ağzına dayamıs. 
tır. 

Birdenbire neye uğradığını anhya 
mıyan Markoviç baygın bir halde 
yere serihni5 ve artık Miıller için 
.Mar1:ovi~in cüzdanını alarak git· 
mekten ba51,a iş kalmarnı~tır. Fa· 
kat, boksör cıcele ederek biraz daha 
beklemeden eterli mendili Marko\'i. 
çin ağzından çe1mıi~. bu sırada Mar 
koviç ayılarak boğtşna başlamıştır. 

Bunun üzerine Mililer tabar.ıı 

kuvvet kaçmış, fakat !ta1yan var 
kuvvetite bağırarak bekçileri ı>eiine 
düşürrnü~. kendisini yakalatrnıştır. 

"Gasp,, suçile ağır ceza mahke· 
mesinc sevkedilen Müllcrin dün mu· 
hakemesine bakılmıştır. 
1Jıun boylu, gözlüklü ve nefti 

şapka ile paltolu Mütler, bUyük bir 
soğukkanlılikla mahkemede, uçu· 
nu olduğu gibi anlatarak: 

- Hatta, demiştir. Kurbanımı 

bayıltmağa mu\-affak o1amasaydım, 
kendisini oldürecektim de. Fakat 
fazla gürültü olunca 'kaçmaktan baş 
ka çare bulamadım. Cezam ne ise 
-azıyım ... 

Dün mahkemeye suçlunun vekili, 
Isviçre ~eforetl hUkuk müşaviri Is.. 

- Mückkilim her, ne kadarken· 
disinin akıllı olduğunu Jsrarla söy· 
lüyorsa da ben deli oldu.:.Xuna kanL 
im. Kendisi ile görü~tüğürn zaman, 
itirafının çok nanm luca bir hare· 
ket olduğunu öylcdim. Bana: 

- inkardan ne fayda. Oezam n 
ise biran evvel ı;ıksın. Çabucak ya· 
tıp ölmeden pkrp ,gidcbı eyim, dedi. 

- Sende delilik var mıdır? diye 
sordum. Hayır .cevabını verdi, fa.1<at 
uf ak bir tahkikat sonunda baba • 
run frengiye müptela ve bir l:aç defa 
tımarhaneye girip çıktığını \"e niha. 
yet tımarhanede can verdiğini öğren 
diın. O akıllı olduğunu iddia ediyor; 
fakat bütün deliller kendilerinin a· 
kıllt olduğunu iddia etm:.-zlcr mi? 
Ben vekili sıfatile kendisinin tıbbi 
adliye muayene ve Tıbbı acHidc mü· 
şahede altına alınmasını istiyorum,, 
dedi. 

Bütün muhakeme sırasında bir 
kelime bile türk,gc biJmiyen boksör 
Mililer, bir heyeti hfil,imcyc, bir de 
avukatına bakıp duruyordu. Tercü· 
man vaziyeti kendisine anlatınca, 

ayağa fırladı. Fransızca olarak: . 

- Ne münasebet ben deli deği. 
liın. Niçin muayene edilecekmi· 
sim. diye bağırdı. "Allah Allah!., 
der gibi bafıru ~allayıp duruyordu. 
Nihayet avukatı kendisini ikna etti 
ve dışarıya çıkarıldı. 

Boksör, elleri kele~eli jan<Lı.mıa l 
refakatinde tevkifhaneye götürülür
ken gülümsüyordu. 

Bugün 

İPEK 
Sinemasında 

2 Büyük film 
birden 

1-BRODVAY KUKLASI 
U:U:.;-.ı .. ;rch1uı -91nLC'5." 7ı;:ı,..n &.&.. ,... ""'6..uı; ,,. ... .utı > G.!iı.•~• ıı.u 

güzel ve en eğlenceli filmi.Fransızca sözlü. 

2 - OTOMOBiLLi AŞIKLAR 
Bu sene Fransada çevrilen en %evkli, en eğlenceli operet. 
Baş rollerde: CLAUDE MA Y - COLETTE Darfcuil 

ALERM.E. Dikkat: BRODVAY KUKLASI, saat: 2.30. 
5.25 - 8.20 OTOBOBI LLt AŞIKLAR, saat: 1 .. 3.50 - '6.40 
9.45. Tenzilath biletler tam ..ant 2,30 a kadar Yerilir. 

Bu hafta SARAY sinemasında 
Fevkalade program isin seanslar şu suretle tesbit edilmiş.tir. 

ARTiSTLER ve MODELLER 
Franaızca sözlü lüks, mua'iki, dans ve n§k filmi: 

Saat: 1 • 3.50 • 6.45 - 9.30 ıda 

LOREL - HARDY AVClLAR 
Kahkahnlı komedi: Su.t 2.15 - 5.10. 3.30 C:a. 

ilaveten: FOKS JURNAL,son dünya haberleri. 
Bugün saat 1 ve 2.15 de tenzilE.tlı matineler. 

1lmll .. r:Jmll:am2:1112 ~ 

Bugün SAKARYA 
Sekizine· 
Alfred Sa,·oir'iın m:?~hur komedisi 
G A R Y C O O P E R ,.c 

CLAUDETTE COLBER T 
tarafından (Fransızca sözlü) 

sinemasındaııt 

~AT1Lll< 
BEBEK 

SPENCER FRAC\' 
1 ve JOAN Grawiora 

:::;; 

9 '/ON':)O/V\ • n,.e;şe. ı~•~ •.. 

NECiP ERSES 
GALATA ZULFARUZ S. -·-



~ 22 NtSAN - 1 g39 

Al m a-ijad3n gönderi ı en 
·v garip bir harita 

dllJr: l\rt,, arkadaşımızda oku. dir . 

A.llllaıı Memleketimizin şimali şarki 

rıttn \rt Yada ihracat işleriyle uğ. kısmı hudutları kırmızı çizgilerle 
te11ıaglar ıncınlekctimizle daimi ayrılarak Ermenistan ve cenubi 
aıtqdar :~~ tanınmış bir firma şarki tarafları da gene aynı şekil. 
bir ı..._. uesseselcrc çok garip de Kürdistan tesmiye edilmiştir. 
A "4Clflta " 
"'lıııtııry gondermiştir. Harita Esas Türkiye olarak Kayse-
~~ anzn Almanyaya ilha- riden itibaren yalnız garp tarafla-
d ıonra A 
ıat~ını .. vruparun yeni hu. rı bırakılmıştır. 

hlzı:' gostermelC maksa.:diyle Şehrimizdeki resmi ldairelerin 
trıat'-ada § Ve Berlinde hususi bir eline geçen bu haritalardan bir 
titaı1 • • basılnuıtır. Avrupa ha. kaçı propaganda mahiyetinde gö. 
}'1 ~~i ta§ımakla beraber As rülerek Ankaraya gönderilmiştir .. 
~ ~nın da bir kısmını içine Haritaları memleketimize gönde • 
baıiİ!ıın .. tada Türkiye üç kısma ren müessese merkezi Berlinde o 
...._ ll§ olarak gösterilmekte- lan Alferd C. Toepfer firmasıdır. 

sov-ye-tle-r -Alm_a_ny-aya karşı 
bütün milletlerin ittifakmı 

istediler 
~ r B~tarafı 1 incide) 
~tadn- <lahı tereddfid uyandır -

So"l'et . t • 
'll:ı.da. ltı ezı ,doğu ve bııh Avrupa· 
lttıı b,j 

1 
tka~·emeti teşkilatlandırnıtı.1r 

leqerfııy 8 hır bloka iştirılk eden mil· 
llıtltrı llrıı.J.annda otomatik anlaş-
1.'ctece~ lan:ı.aıneıı birleşmeleri icap 
lıılir lllerkezindedir. 

tiliı d'ı~ lll:ıhfelleri diyorlar ki, İn· 
le1tıYan1Plotnasisi, Romanya ve Po· 
otoııı.~-endişelerini teskin icin bu 
~ 'llıı k ıkt~n ictinap edilmesini ar
lltı ~re lec1ır. SovyeUer Birliği ıal· 
rıı..ı,rı.:sız - İngiliz kurmay anlaş· 
lllrı ile t benzeHn kurmay anlaşmn· 
'-ttsıı b'anı::unJanmış ve kayıtsız ve 
~tlllJ. ır İngiliz - Fransız - Soryet 
ltotieıı.ur1 ~laşnıasının her: angi bir 
li lc.,n ~ısteme esas teşkil edebilecc-

l>tı latindedir. 
l11ıı1, er taraftan Sovyetler Birliği Po· 
So,.)ıe~ 're :llomanyaya verilen ve 
~l l>Jr er Birliği tarafından muhte· 

let laar~~\l.~~~!-::ıı!!~s.~ !:!:~n 
h~ild tııu ıbtimalinı hariç tutacak 
111tkte~· tadil edilmesini tercih et· 

){ ır. 

l\o~:a So'VYeUer Birliği, Polonya ve 
ilen 0 lll'aya Sovyet garantisi verilme-
ııı..,:ee bu iki maııleket arasındaki 
~•sı anın Yalnu Almanyaya karşı 
'ltınd:ı ~e bu memlekete karşı ara
' •kı 

1 
hır askeri müdafaa anlaşma· 

ly· 6 ll:ıelerini arzu eylemektedir. 
~ IlıaIOrnat alan m:ıbfellere göre, 
~ t teklifleri hakkında nlgillz in
ltt-, ~~lUnen gayri milsait olmamış• 
'1 ıra, Rusya emniyet teşkfüıtın:ı 
"ııal bir surette iştirılk niyetinde 
4.ııca:nu ~cıktan a~ığa göstermiştir. 
~ sal~hiyetll bır kaynaktan bil
~lıa'to rkı, Sovyet teklifleri Alınan
S llıütaarrı:.ı; oldutlunu acık bir 
4ı.ı. e llan ve barış teşkilı1tı yerine 
'~ ~Vi cevirme sistemi tesis et· 

lı eınektir. 
dırd11 teklifler yerine getirildiği tnk
ıı'4t;ı.\1rnanlar, emniyet teşkili baba· 
~tıı e bir çevirme manevrasına 
'tııı ı butunduklarını hiç ~ü_phesi% a
'1 ~Urette iddia edeceklerdir Siya
~o~ leUer~ böyle tam bir ittifakın 
lıtı1 ~a ve Romanya tarafından ka· 
~;:leıniyeceğini ilave ediyorlar. 

l1'ı~ Yet bôyJe bir anl:ışma yalnız 
t~ Portekiz -ve lspanyayı cileden 
ti ltı . ~a kalmıyacak, memleketle
teıte l~l~ ı>olitikasına müsait bir su· 
~il . 1Stihaıe ettirmek hususundaki 
lr~. 1'1ıkanı da ortadan kaldıracak· 

~a, 21 (A..A.) - Diplomatik 
~er, lloakovada cereyan eden 
hı; 8ovyet müzakereler1.nln yapıcı 
l~ 1!;1.ıı ve memnuniyet verici bir 
~ devam ettiğini bildiriyorlar. 

~•~- dra - Parla - Moskova ve aıa. 
~l' • 
~, diğer devletler aramıda nokta! 
t\ lb.~~~ııi devam etmektedir. ln~. 
l!ıı~erl netlcedeen Umitu görtL 
l' ar. 
~k .. lngiliz görüşmeleri 

lt.ıı 'J., 21 (A.A.) - Times gaze. 
4ı ~~?l'or: 

~le RI ız resmt mahafill, bir Tilrk ga. 
!ııııı 111 laratmdan bfldlrlldlğinin hllA. 
'~ıe 01arak, Türk - tngilir; rnüzake. 
b tıı~hı n:ıüsbct bir tarzda neticelenJp 
t'Olduğtmu beyanda tereddüt 

>;ı ektedir. 
~aı:natih mezkfir müzakerelerin iki 
'l. leket arasındaki anlaşmanın ve 

i'ı .~Uıe ker§ı g-0 mck hususundaki 
t tek nrı:ularmın bir delilini teş. 

~ lı:nek itibariyle büytlk bir mem. 
~ ııt lz!:ı:ır edilmektedir. 

~ ~n .. ~ 1 Iariciye 
t> ~tni-yo,un ':ı 
'tl.ıı 11• 21 (A.A ) - Stnat.o hariciye 

at sUrmUş ve B. Bone beynelmilel va_ 
zlyet h:ıkltmda tam ve sarih beyanat_ 
ta bulunmuştur. 
Fransız - İspanyol milnasebctle -

rinden bahseden B. Bone, Fransa hU. 
kO.metlnin her sahada dostluk mil. 
nasebceUeri tesis arı:usunda bulundu. 
ğunu söylemiş ve mUteakiben emni • 
yetin ttaLll ve barışın muhafazası hak 
kında Fransa ve İngiltere tarafından 
yapılan diplomatik faaliyeti izah ede. 
rek Londra ve Paris arasındaki tam 
görllş ve hareket birlifi bilhassa 
k&ydeylemi, ve bu mUştereek hare _ 
ket1n daha §imdiden elde edilen neti_ 
celri.ndn fevkalAde memnun olduğunu 
söylemiotır. 

NllZir, Polonya, Romanya, ve Yuna. 
nistan hakkında yapılan beyanatın e. 
hem.mlyetle şumulUnU tasrih ederek 
görtl§melerin diğer al.A.kadar devlet -
Ierle de 1.'aa.l bir şekilde devam etUıti. 
n1 bun.I&rm da yakı:iıdıı neticeleneceği 

llmlc1in1 bildirmiştir. 
B. Bone, mesajından dolayı :S. Ruz. 

barışa bUyilk bir hizmet olduğunu 

söylemi~ ve sözlerini alman tedbirlerin 
tamamen teda.1'ill mahiyette ve bey. 
nelmllel vıı.zlyetı k&r§ılamak fçin alm_ 
IIllŞ olduğunu knydederek bitirmiştir. 

Fransada teslihat vergisi 
Paris, 21 (A.A.) - Nazırlar 

mecfü:inden sonra neşredilen bir 
tebliğde, bir taraftan yeni milli 
müdafaa gayretine ve ldiğer taraf~ 
tan bu gayrete tekabül e.clen ted
birlere ait kararnamelerin tasvip 
edildiği bildirilmektedir. Yeni mil 
li müdafaa gayreti şu kararname. 
leri ihtiva etmektedir: 

1 - Harbiye, bahriye, hava ve 
müstemleke bakanlıktan için ta
ahhüde girisilmesine ve tediye 
kredileri açılmasına salamiyet ve. 
ren kararname. 

2 - Bilhassa milli müıdafaayı 
alakadar eden te.diyatm taciline 
ait kararname. 

3 - Halkın harp zamanında ia. 
şesini tanzim eden kararname. 

Yeni milli müdafaa gayretine 
tekabül eden tedbirler şunlardrr: 

1 - Kaçakçılığzn tenkili, 
2 - Bir teslihat vergisinin ih-

dası 

3 - Saiden istenen müzaheret 
4 - Ekonomik tedbirler. 
Bu toobirlerin heyeti umumi-

yesi beynelmilel vaziyetin icap et
tir.diği toptan silahlanma gayre
tinin başarılmasına imkan vere. 
cektir. 

Macar - Slovak hudu
dunda müsademeler 

Baştaratı 1 ıncidı 

Bir Macar zabiti bu hadise 
hakkında tahkikat yapmaktadır. 

Slovakyanm protestosu 
Bratislava, 22 (A.A.) - Sol

v2kya hariciye nazm Macar kon. 
solosu nezdinde Macar - Slovak 
hududunda vukubulan hadiseleri 
protesto etmiştir. 

iyi haber alan mahfellerdc söy
lendiğine göre nazrr bu hududa 
tecavüz hadiselerinin Macar _ Slo 
vak hudutlu boyunca üç kilometre 
lik bitaraf bir mıntaka tesisini der 
piş eden Mac .. r - Slovak muahe
dt'si ahkamını ihlal ettiğini söyle. 

H A B E R - Akıam foatası 5 

IT~~U{Çjij'jı@ir~f}1Lq@Fm;l@mll<I 
Leh - Alman gerginliği 

Bulgaristanın 
arazi talepleri 
Romanyaya resmen 

müracaat yapılmamış 

Lehistanda.~i .. Almanlar [.J(.~~ı 
tazyik goruyorlarmış 

Bi.ikreş, 21 (A. A.) - Bulgar 
Başvekili Köscivanof'uıı dünkil be-

Alman ajansrna göre 
Alman evlerini halk 

bazı mıntakalarda 
taşa tutmuş 

yanatı üzerine Bulgı;.rlstanm Roman Varşova, 22 (A. A.) - Şopniç -ı tarı propaganda dolayısilc §iddeti
yadan arazi ır.etalibatmda bulun- Pomeranya - dan bildiriliyor: ni arttırmıştır. Bu tahrik.ltm neti.. 
muş olduğuna dair bir §ayia çıkmış- Mahkeme Heim: Vedtke isminde celeri şu suretle tezahlir etmekte -
tır. İyi malumat almakta olan ma. 21 yaşında Berlbıli bir Alman gen_ dir: 
hafile nazaran Bulgaristan Roman- cini Polonya devletini tahkir cür -
ya hi.ikfımetinden hiçbir talepte bu- mUnden dolayı 18 ay hapse mab -
lunmuş değildir. kilın etmiştir. 

Romanyada Türk 
dostluğu 

Bükreş, 21 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bildi. 
riyor: 

Bugün müteveffa kral birinci 
Karolun doğumunun yüzüncü yıl 

ıdönlimüne tesadüf etmektedir. 
Bu yıldönümü bütün Roman

yada merasimle tesid edilmiştir. 
Bükreşd~ her taraf müteveffa 

kralın büyük küçük bütün \Paziyet 
\'C ebadda resittıleriyle ve gazete. 
ler de kralın hayatını ve faaliyeti
ni bildiren yazılarla ~oludur. 

Türkiye ve Romanya arasında
ki çok sıkr dostluk bu vesile ile 
ı:iikkate değer Lir surette tebarüz 
etmektedir. 

Vuedtke, Prusyaya gitmek üzere 
transit suretile Polonya toprakla _ 
rmdan trenle geçerken Polonyalı 

bir §iınendifer memuruna küfretmiş 
ve Polonya devletini tahkir etmiş
tir. 

Emst Veillandt isminde diğer bir 
Alman Polonya milletini tahkir et. 
tiği için bir sene hapse mahk<lın ol
muı;ıtur. 

Heinz Vernike, yalan haberler i
§aa ettiği için 8 ay hapse mahk<lın 
edilmiştir. 

Bu Almanların her ikisi de Po _ 

lonya tebaasmdandır. 

Alman ajansına göre 
Berlin, 212 (A. A.) - D. N. B. 

Katoviçten istihbar ediyor: 
Garbi Polonya birliğinin Alman

ya aleyhinde yapmakta olduğu talı. 
rikıit, halihazırdaki Alman aleyh· 

Koemingshütte Alman meskenle. 
rinin taşa tutulması, Kostucbla 
mektebine devanı etmekte olan Al
man çocuklarını nakleden Petroviç 
Alman mektebleri cemiyetinin ara -
bası Binarckshutte'te hasara uğra _ 
blmt§, Herbert Pjalerek aclmdaki 
16 yaşında bir Alman çocuğu Al -
manca konuştuğundan dolayı taar
ruza uğramııı ve yaralanmıştır. Bir 
çok yerlerde Alman gazetecileri, bu 
gazeteleri hfunil olanların ellerin -
den &lmmış veyahut gazete satan 
dükkanlardan alınarak yırtıhp atü
mL,tır. 

Müzakereler olmuyor 
Varşo...;a, 21 (A. A.) - İlu.stro_ 

vany Kurjer Codzienni gazetesinin 
amin bir menbadan öğrendiğine gö
re ecnebi matbuatı tarafmdan işaa 
edilen haberleıre rağmen hali.hazır. 
da Polonya ile Almanya arasında 

hiçbir mUzakere cereyan etmemek
tedir. 

Filhakika, müteveffa kral Ka. 
rol, Türkiyeye karşı da mücadele
de bulunmuş olmasına rağmen 

sıkı Türk - Rumen dostluğunun 

bir nişanesi olarak hiçbir gazete 
bu mücadeleden bahsetmemiş ve 

bu hattı hareket bqrada bulunan 
hi;Hin Tih:lrt .... ; .. J,;th::ıcc:,. +::ılc.Cı:ri 

nr çeKi::niştir. 

Yugoslav Hariciye Nazırı Venedikte 

Çek istiklali için 
Amerikada muvakkat bir 

meclis kuruldu 
Şikago, 21 (A. A.) - Yeni milli 

Çekoslovak meclisi mesaisini bitir-
miş ve gayretlerinin hedefi "Ser -
best bir Avrupa içinde serbest bir 
Çekoslovakya,, olduğunu ilan et _ 
nıiştir. 

Başvekil Şi.kagoda mukim J. Zm
rhalclir. Mumaileyh Amerika.da bu_ 
lunan 15 Çek grupunun mümessil -
!erinin müzahcretine mazhardır Bu 
mümessillerden üçü 1918 de Çekos
lovakyanm istiklalini ilan eden ilk 
meclisin azasr arasmda bulunmakta 
idiler. 

Fahri reis, 1918 de Çekoslovak 
meclisi azalığında bulunan John 
Ccrvenkadır. 

Kanadada görülen 
• 

esrarengız 

denizaltı gemisi 
Halifaks, (Kanada) 21 (A. A.) -

Kanada sahillerinde dolaşan ve bil
hassa dün Ilalifax limanmda yarı 
suya dalmış bir vaziyette görülen 
esrarengiz bir denizaltı gemisi haL 
kr heyecana. düşürmüştür. 

Denizaltı gemisinin ne Amerika
ya ne de !ngiltereye ait olmadığı an 
!aşılmıştır. 

Kanada milli müdafaa nezareti, 
balıkçı gemilerinin gördüklerini ha
ber vermi3 oldukları esrarengiz 
tahtelbahiri aramak üzere Halifax 
körfezine iki toıı:ıito ile iki mayn 
~emisi göndermiştir. 

Amerikaya gönderilen 
attmlar 

Ba§taratı 1 incıd~ 
nasında, İtalya ile Yugoslavya a· 

rasmda mevcut itilafların ve dos. 
tane münasebetlerin ruhuna uy

gun bir şekilde halihazırda iki 
:.ac.ad"C.ln:'ı:.l~ea bUdln 

meseleler gözden geçirilecektir. 

Alakadar bir membadan öğre. 

nildiğine göre, Yugoslavya harici
ye nazm, bu ayın 22 sinde Berli. 
ne gi.:ierek Almanya hariciye na
zırı Von Ribbentrop ile görüşe _ 
cektir. 

Almanlar tarafından vukubul4ln 
davet üzerine yapılacak olan bu 
.ziyaret istibari maiyette olacak. 
tır • 

Roma, 21 (A.A.) - Havas a. 
jansı bildiriyor: 

Kont Ciano ve Yugosalv harici
ye nazın Markoviç temeli 
son ltruyan - M:ıcar görüşmelerinde 
atılmış olan bi r!ıaI:ran, .Macar, Ar
navut, Yugoslav teşriki mesai poli
tikası imhunlarını tetkik etmek üze
re yarın Venedikt~ miiluki olacaklar
dır. 

Büyle hl r projenin esas şartı Bu· 
dn:peşte ile Belgrat arasında yakın· 
!aşma idi. Şimdi İtalyan politikası
nın bu ilk hedefinin tamamen tahak
kuk ctıiğihde arlık şüphe yoktur. 

İtalyan - Uncar görüşmeleri hak
kındaki tebliğin bir fıkrası "Dost dev 
IeUer arasında iş birliği politikasına 
bilhassa inkişaf 'erilmesi için muta
bık kalındıJ;ı" m kaydetmektedir. 

Uu fıkra hiç şiiphcsiz Yugoslavya
yı istihdaf etmektedır Ye Macaris
tan, fu;ıbt mah:ıfjliudeki uınumt ka
naate göre, Yugoslavya ile bir dost
luk paktı ve hatta bir adeıni tecavüz 
anlaşması akti de gecikmiyecektir. 
Bunun için Macaristan İtalyanın tav
siyesine UY8\l.O olarak Yugoslavyaya 
karşı her türlü toprak ve ekalliyet is
teğinden yazgeçecektır. Elverir ki, 
Yugoslavyaya ekalliyetlerin mukad
deratı hakkında bilhassa kültür sab:ı
smda L:ızı teminat versin. 

Burada Dulgarist:ının iltihak ede
ceği ümit olunun bir Tuna ''e Balkan 
devletleri kenfeucras~·onu projelerin
den hariç olarak görüşmelerin Yu· 
gosla\'yanın anlikonıinlern paklrnu 
muhleıııcl bir iltihnkına da ta:ılluk 

etmesi mümkündür. 
[l Cinnonuıı Helgradı mihverle sa-

Nevyork, 21 (A.A.)- Ameri- rih surette elbirliğ.ine sevke çalışa

ka bankasının bildirdiğine göre, cağı bildirilmektedir. Romanııı ida· 
yalnız dün tek bir gümle Amcri. resinde bir Budapeşle - Belgrat - Ti
kaya 25 mılyon 333 bin dolarlık ran • Sofya bloku Balkan :ıntnntmın 

nihayet bulmasıı temin edecek ve 
altrn gelmiştir. Homad:ı zannedildi~ine göre de Tür· 

Son Avrupa hadiselerindenberi kiye, Yunııııislrın ve Romnnyny1 dü
Avrupadan kaçarak Amerikaya şündürmckten hal1 kalmıy:ıcnktır. 
gelen ve atıl bir halde duran ser- ROMADA NEŞROLUNAN TEBL1C 

Macar devlet adamlarının Romayı 
ziyareti üzerine aşağtdalti resml teb. 
llğ neşrolunmuştur: 

Kont Tcleky ve Kont Ceaky, Roma. 
yı ziyaretleri esnaamda Duçe ve Kont 
Ciano ile müteaddit konuşmalarda bu. 
ıunmiıjlai'dır. 

Bu konu§Jlla.lar iki :memleket ara • 
sında mevcut l"Tkı dostluk mtınasebet. 
lerinin bariz vasfr olan bir samfmfyet 
ve itimat havası itinde cereyan et _ 
miştir. 

En mllhim meseleler ve bllh&81a mer 
kezt A•nıpa ve Tuna havam meaele. 
leri en son hadiseler ve umuml vazı_ 
yet de mUtalea. edllereek tetkik olun_ 
muş ve gerek siyasl gerek ekonomi 
sahalarında daha bUyük bir istikrarın 
netine olarak iki hükumetin elde et_ 
Uği neticeler memnuniyetle müphede 
edilmiştir. 

Roma, 21 (A.A.) --.. İyi malQ. 
mat almakta olan mahfile nauran 
İtalyanın Budape§te ile Belgrad 
arasmda bir mukarenet vücuda 
getirilmesi ile meırut olan İtal
ya, Yugoslavya, Arnavutluk ve 
Macaristan arasmda sıkı bir me. 
sai birliği siyaseti teıiı makudile 
sarfetmekte oMuğu gayretler he· 
men hemen muvaffakıyetle neti. 
eelenmi§tir. 

Yarın, Ciano ile Markoçin Ve
nedikte yapacakları toplantı, Yu. 
goslavyanm muvaffakıyetini is
tihsal etmeği istihdaf eylemekte • 
dir. 

Yugoslavyamn muvafakat et -
mesi muhtemeldir. Çünkü öğre. 

nildiğine göre, Macaristan, !tal· 
yanın talebi üzerine, Yugoslavya. 
dan araziye müteallik bir güna 
mütalebede bulunmamağı kabul 
etmiştir • 

Romanya Hariciye Na%ı
.ıının aeyahatı 
Brükt1el, 22 (A.A.) - Roman 

ya hariciye nazırı Gafenko dün 
sabah Berlinden buraya gelmış 
ve saat 10 da kral tarafından ka
bul olunmu§tur. 

Matbuata beyanatta bulunan 
Gafenko, Romanyarun "munzam 
menfaatlar,, la bağlı bulunduğu 

bütün memleketlerle iktıaadi mü. 
nasebetlerini inkişaf ettirmek ar. 
zusull'da bulunduğunu söylemiş -
tir. Mumaileyh demiştir ki: 

"Küçük ve mutavassrt Avrupa 
devletlerinin sulhun idamesi yo. 
luooa mühim bir rol oynamalarr 
imkanı her zaman mevcuttur. En 
sağlam sulh temeli milletlerin ik_ 

lÇERDE: 
• Trabzon ve Yeros fenerleri ara. 

sında serseri bir torpil göriılrnüs, a
ramalara rağmen bulunamamıştır. 
Vapur kaptanlarına dikkatli bulun
maları bildirilmiştir. 

• Belediye yeni sene büt;esile 
Defterdarlığın yaptığı gibi yeni tah 
sil ve tahakkuk şubeleri binaları 
yaptırmağa karar vermiştir • 

•Muhiddin Üstündağ zamanında 
ruhsatiyeleri istirdat edilen 11 oto· 
büs sahibine yeniden ruhsatiye ve. 
rilmiştir. 

• iktisat vekaleti başmüşaviri 
Fonder Porten muka\ elesi yenilen
mediğinden Amerikada başka bir 
vazife almıştır. Yakında oraya gide· 
cektir. Müşavirliğin lağvedileceği 
söylerurlektedir. 

• Hamidiye bir ay sonra Karade
niz ve Akdeniıde bir deniz seyahati 
yapacak, bu sahillerde deniz gedikli 
mekteoine girmek istiyenler topia. 
nacaktır. 

• Trak vapurunun dün sabah l\lar 
marada seyir tecrübeleri yapılmı~. 
vapur 18 mil sürat temin etmiştir. 

• Dün saat 15 de maarif müdürü 
Tevfik Kutun reisliğinde bir top
lantı yapılmış, 19 mayıs jimnastik 
bayramının programı hazırlannuır 
tır. 

• Eyüp, Kasımpaşa, Fatih, Üskü 
dar ve Kaclı1~öyünde birer çocuk 
kütüph:ınesi açılacaktır. Binalar tu. 
tulmuş hazırlıklara başlanmı"tır. 

• Ankarada toplanacak oı:n ne~
riyat kongresine maarif müdürlüğiı 
namına müfettiıı Asını Kültür ışti
rak edecektir. 

• 1 ' led" f _ . ..ue ıye as alt olarak inşa ede-
cegı caddelerden başka d;ğer yol in· 
şaatmı halkın dileklerine göre yapa 
caktır. 

• Belediye alakadarlara gönder
diği bir emirle durak yerlerinden 
maada hiçbir yerde otomobil dur
masına mü_aade edilmemesini kati 
olarak bildimıi~tir. 

• Maarif idaresi bu sene açılacak 
talebe kamplarının 3 temmuzda ve 
muallim kamplarının da 6 temmuz· 
da tesjsini kararl~tırmıştır. 

• Yilzde 7,5 faizli 1923 Türk bor 
cu tahvillerinin 25 ınayıs 1934 va
deli kuponları son vaadesi mavısm 
26 smda müruru zamana uğnya
caktır. O zamana kadar faizleri al· 
mamış olanlar haklarım kaybede
cekle.dir. 

• İngiliz hava müsteşarı yaptığı 
beyanatta İngiliz hava kudretinin 
tahminlerin fevkinde o1arak arttığı
m beyan etmiştir • 

• ltalya harbiye müs~c;arı gene.. 
ral Pariani, ltalyaya gitmek üzere 
Berlinden ayrılmıştır. Kendisi is· 
tasyonda Alman ordusu başkuman
danı ile diğer generaller ve ltalya se· 
tiri tarafından uğurlarum~hr. 

• Madritin "zafer geçidi,,nin ic... 
rası tarihi henüz tesbit edilmiş de
ğildir. Valansiya geçit resmi, ihti· 
mal pazar günü yapılacaktır. 

• Sovyet ulftm. akademisi ikinci 
reisi Goubkine vefat etmiştir • 

• Milletler ceıxriyeti konseyi. 15 
mayısta toplanacaktrr. Ruznamede 
10 mesele vardır. Bilhassa Çin hü· 
kCımetinin Uzak şarkın vaziyeti hak 
kındaki müracaatı bu meydandadır. 

• Polonya hesabına Holandada 
inaş edilmi~ olan Vautour tahtelba. 
hiri, Gdyniaya vasıl olmuştur. 

ı Kaıe 

YEGANE 
ÇARE 

NE OKALMiNA 
maye yekunu 4 milyar .doları geç Roma, 21 (A.A.) - Ste!ani ajan_ tisa.di hayatınzn tanzimi ile elde dır. 
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6 HABER - Akşam Poıtıaıı 

ransız - Alr11an 
harbi olr11uş, bitr1)iŞ 

Avrupanın, Hitlerin her arzusu 
karşısında boyun eğişi şundanmış: 

Alman çelik istihsalô.tı 
ayda 2 milyon ton ! 

Alman işçisine ısrarla aşılanmak İ:itenen fikir şu: "Çalışınız, fazla is
tihsal yapınız. Ancak bu sayede hiç kimse bize top atmağa cesaret e
demiyecek ve bi:.: bir tek Almanın burnunu kan:.~madan Avrupa-

Yeni bir yddiz 
namzedi 

Tiron Pover ve 
Sonya Heni onu' 
çok beğeniyorlar 

M~ mecmuumın Berllne gön • 
derdiği muharriri, Berllndcn gaze

tesine ~ok entueAan gördiii\imüz 
apifdakl mektubu ya7.mı,tır: 

"- Parute Fransızlarla Alman -
lar arasında. harp olup olmıyaca • 
ğını merak eden birçok in.!an var
mı~ .. Bunlarm akıllarına ııaşarnn 

doğl'usu .. Harp oldu, bitti bile. Bo • 
hemyada ~arpııtık ve zaferi kazan • 
dık. Bugiln Bohemya bizim elimiz
de .. Za.feri ne ile kazandık bilir mi.. 
t'iniz? Şununla ... 
Yuhatabmıın "ııununla,. diye gös

terdiği ııey ayakla.rnnın altındn ma 
vi kıvılcımlar ıaçarak akan bir ışık 
mnağıdır, yani çelik! 

Bana rehberlik eden, geniş fahri· 
ka.yı gezdiren nazi şu izahatı ''eri • 
yor: 

yı zaptedeceğiz.,, 

Resmini gördüğünüz sana'tkar 
ela ~özlü, genç bir kızıdır. On ye· 
di yaşın.da şantöz olarak sahne 
hayatına karışmak istedi. Fakat 
muvaffak olamadı. Bunun üzeri. 
ne dul annesini beslemek için 
Nevyork borsasında daktiloluk 
yap:nağa mecbur oldu. Fakat ara 
sıra geceleri balolara gidiyordu .. 
Her baloya giderken giydiği be
yaz elbise ve saçlarına taktığı '!la
nolya yüzünden çabucak nazarı 

dikkati celbetti. Bir rejisör ken
disini Holivuda götürmeği teklif 
etti. Holivutda bir müdclet ders 
ald ktan sonra (Kış ~elince •.. ) fil. 
minde küsük bir rol aldı. 

- Bekleyiniz; 1932 de Fransa ve 
Almanya a.eağı yukan a.ynı miktar
da. çelik çıkarıyorlardı. Almanyada 

ayda 4H bin ton, Fran.~da i!'le ay. ~-·;: 
da. 4 70 bin ton .. Halbuki 1938 yılı 
ağustoe ayı içersinde siz Fransızlar Berlindeki çelik fabril~alarnıda11 biri 
U9,000 ton çelik ya.pabildiniz. Biz Fakat Alman siyasetini idare e • gi alamam. Parası olanlar devlete 
Alınanlar 2 milyon 15 bin ton. Al • den kuvvetli zekalar, Almanları bu. ikraz etmek istemiyorlar. Nereden 
man çelik imalatı, Fransız çellk l · günkü fena. şerait içersinde yaısat_ para bulacağımı şaşırdnn. 

Bu filmde baş rolleri oynayan, 
Tiron Pover, ve Sonya Heni, bu 
yeni yıldızı çok beğeniyorlar. Ye
ni yıl:lmn adı Meri Halidir. 

malitınm dört misline çıktı . .Ayda mağa mecbur eden en büyük sebe -
:iki milyon lon <:elik ne kadar tank h1u Alman toprağının Alınanlara 

ne kadar top, ne kadar 
1
gUlle yapar yeti miyccek kadar dar olması oldu 

biliyorsunuz. 1ışte, akan b uçelik neh ğunu her Almana anlatabilmiştir. 
rldir ki llitlerin her arzusa karşı· Evinde çalışan ko.dın, pazarda yu 
smda Avrupaya boyun e~diriyor. murta olmadığmdl}n. sebze ve yu • 
Bohemya harbini kazana.n Alman murta bulamadığından bnhsederse 

sebe'3i: 
Tasarruf edilen para 
Varidnt fazlnlrğı 

60 milyar 
140 milyar 

İstikrazlar 200 milyar 

Küçük Sinema 
Haberleri 

1'çilidir. . şu cevabı alıyor: Yekun 400 milyar 
Rehberim bu son climle~i tclaf- - Biz zavallı Alma:ılar, nlifusu • 

!w: ederken sesini biraz yUk~llti. muza naznran, çok dar bir toprak 
Kolunu uzatarak çalışan ameleyi parçasına sıkışmış kalmışız. Her Al 
selamladı. Ylideri kısa ma."Skelerle mana, besleyici toprak olarak 43 

• Zolarun meşhur eseri ''Na. ka.pah ameleler de bu selama mu. 
na,, bir kere daha filme alınacak· kabele ettiler. 

Do~dor Şaht'ın mucizesi 
Bu 400 milyn.r, Almanyayı dUn · 

yanın en kuvvetli milletlerinden bi· 
risi haline getirdi. Bu kadar para 

tır. B!! sefer (Nana) rcılünü Vivi. Madende, fabrikada çalışan in -
an Romance yapacaktır. sanlara. Alma.nyada has bir propa • 

• :Mevzuu Vickot Hügonun ganda ile aşılanma.k istenen bir fi. 
meşhur eseri "Not re - Dame de kir vardır. Alman amelesi Avrupa
Paris,, Fransada tekrar filme alı- yı yendi. Onlara her akşam konfe -
nacaktır. Vaktiyle Lon Chaney'in ran.tlarda hemen hemen aynı cüm -
bir filmine mevzu olan bu eser leler tekrar ediliyor. 
§İmdi ayni zamanda Amerikal:la da _ Bu~nün harplerini 'ka7.anan 

filme almma'lctadır • çeki<;tir. 1918 de Almanyayı yenen· 
!erin bugünkli haline bakmt'1.. Fran· * Framıada rejisör Abcl Ga..nce 
sa ve İngiltere Almanyaya karşı 

"Kaybolm~ cennet" filmine ba~la-
h\~bir şey y:ıpamıyorlar. Hitlet" is

mıetır. Baş roller Femand Gra.vey 
tediğinl yapıyor. Paris \•e Londra 

ile Elvira Popeııco'ya verilmq,tir, 
* B · J< 1 f fk" di r· d fayda.sız proteıtodan başka bir ha_ ons ar o , ı ~ene r s u - N. . 1., ç·· 
la d kt d Ş. di "Dokto reket gösteremiyor ıçın m · un yo r ruı uza ay ı. ım r 1 · 

X in dönüşü'' isimli bir filme baş_ kü bugün Almanya tek başın~ 
lam~tır. 

Fransa. ve lngiltereden daha ço.ıt 

celik istihsal ediyor. Avusturya fab 
rikala.rile, Çek fa.brikalarile bera -
her aydıı. 2,5 milyon ton çelik çıka· 

ar düşüyor. Halbuki her Fransrzın nereden bulundu? Bu buluş Doktor 
toprak hi!l.Sesi 86 ardır. Müstemleke Şahl'ın bir mucizesidir. 
Icr bu rakamdan hariçtir. Bize düşen Bizznl kendisi bu hali şöyle an • 
bu az toprakta yalnız en esas gıdn- !atıyor: 

lan yeti..5Urebiliriz. Patates gibi. - 1933 de memleket fakirdi. Fab 
Faknt yarın başka memleketleri is_ rika bacaları sünmüş, fabrikalar ka 
tila edeceğiz. Macaristanm piliçle - pnlı .. Çalışan fabrikalnr da. mahsul 
ri, Yugoslavyanın domuzları bizim vermiyor. Halbuki beride işsizlikten 
olacak. O vakıt bolluk içersinde ya· ıztırap çeken insanlar var. Bunları 
şıyaeağız. Fransada ve Amerikada olduğu gibi 

Cihnnı istila etmek niyetinde o • kUçlik işlerle uğra§tırmak yazıktı. 
!anlar daima bu dille konuşurlar. Bunun için biz öyle yapmadık. Her 
Bonarart askerlerine Lombardiya jşsizc iş verecek büyük müesscs~ler 
zengin ,.. 'erini gösterirken ay • yarattık. Bu müesseselere iş bulmak 
nı şeylen söylemişti. lô.zımdı. HUkiımct derhal .sipnriş 

Bu sözlerin hoş vaitler olmadığı_ verdi. Hükümete bu sipariş için p:ı
nı fsbat için de yumurta, tereyağı ra liızımdı. llUkfımet fabriknlnrın 

sebze ve meyva veren Çek toprak -
lan istila edildi. Almanyadan asker 
dolu çıknn kamyonlar, yiyecek dolu 
olarak döndü. 

imalatını aldı. Onları Jmrşılık gös _ 
tererek bankalardan istikraz yaptı, 
ve borcunu ödedi. Elindeki malın 

ihtiyacındnn fazlasını da sanayi mah 
sulatma ihtiyacı olan memleketlere 
• onların mahsulatile mübadele c · 

Sağda mı, 
solda mı ? • 
Yazan: Ora G. A. 

Eskiden, yeyecek §eyle' 
• 1 - da der· rın ucuz ugu zamanın , 

vişler de çok bulunıduğund311' 
dervişlerin sağı solu olrıl31' 
derlermiş. Yiyecek şeyler ~: 
haya çıkıp ta az yemek yüı~r 
den peklik te pek yayılınıŞ bı. 
rahatsızlık olduğundanber~ 
peklik çekenlerin sağı ve solıl 
vardır, yani peldik sağda °' 

eııe lursa başka, solda olursa g 
başka şeylerdir. 

Çocuklukta okuduğun111 

derslerden hatırın z.cı.a kalmış olsa gerektir: ince barsak kal!ll 
barsakla, karnın içinde sağ tarafta ve haylice aşağıda birlt' 
şir. Ondan sonra kalın barsak sağ tarafta karnın yukarısııı• 
kadar çıkar, oradan sola doğru döner ve krnın yukrı kısrııı~· 
da hemen düm<lüz gibi sağdan sol tarafa gelir, burada blr 
köşe yaparak aşağıya iner. 

Peklik, yediğimiz gıı::lalarrn barsaklarda, hazım işi bit· 
tikten sonra kalın barsak icerisinde durarak birikmesi deme~ 
olduğundan peklik sağda ;ukarı doğru çıkan kalın barsa!:· 
ta, yahut sol:la aşağıya doğru inrn kalın barsak ta olmasıtı• 
göre neticesi değişir. • 

Kal n barsağın sol tarafında hazım işi artık büsbütill' 
t. bitmiş bir haldedir. Gıdaların artıkları oraya kadar geldikler1 
l vakit kupkuru olduğun.elan orada mikroplarda yaşayaınaı:· 

lar. Bunan dolayı sol tarafta lıiriken maddeler pek te ço~ 
zehirli sayılmazlar. Peklik sol tarafta olursa insan ancak bıl~ 
ağrısı, yemekten sonra ağırlık hisseder. Peklik geçince bUtl' 

lar da kayi:>olur. Hele sol taraftaki kalın barsağın ta sonun~' 
olunca en fena tesiri nihayet orada kaşıntı ile basur memelerı· 
..iir. Birde peklik pek şiddetli olup ta pek te çok dcvaın e· 
dince kalın barsağın o kısm•ncla iltihap hasıl olur. 

Halbuki peklik sağ tarafta olursa neticesi pek başı<• 
tür!ü olur. Gr:laların hazmı midede ve ince barEaklarda ol· 
marl:la beraber kalın barsağın sağ tarafına geldi'kleri va1'İ1 

hazım işi büsbütün bitmiş sayılmaz. Orada pek çok türlü ,.e 
pek çok sayı.da mikroplar da vardır. Kalın barsağın bu kıs· 
mmdaki mikroplarrn çeşitlerini 2,40 a, sayılarını da 128 nıil· 
yona çıkarırlar. 

Orada gıdalarımızın artıkları ile geçinen bu mikroplar 
bir taraftan da uhirlerini dökerler. Vakıa, barsak epeyce 
sa~lam1 oldui._u vakit bu zehirler barsaklardan içeri gireıneı· 
lcr. Fakat pckhk devam cttikce barsaklar -da az çok. __zea; 
]enirler. PeR:lik çe'kenlerın kendi kendilerine içtiklcrı rnu 
hil ilaçları da, bazılarının yaptıkları tenkiyeler de barsaklll' 
rın zedelenmesini pek kolaylaştırırlar. Barsaklar zedelenin~' 
de o mikropların çıkardıkları zehirler barsaklardan içeri gı· 
rerek kana karışırlar. 

Bundan dolayı sol taraftaki peklik neticeleri de, aıaınet· 
leri başka türlü olur. Peklikle beraber karınlarının sağ ta• 
rafınC.:a ve aşağıda ı:ancı çekenlerin çoğundaki peklik bil 
türlüsüdür .. Sancı barsaklarla karın zarı arasında iltihap pef 
da olmasından ve ikisinin birib:rine yapışmasından ileri ge' 
lir. Bu sancı, yemekten sonra arttığı gibi, ayakta durunca· 
kolları yukarı kali:hrınca da artar. Kimisini gece uykudan Ll' 

yandıracak kadar şiddetli olur. 
Pekliğin bu tCrlüsü • sağ:da olan - iştahsızlık getirir, bllf 

ağrısı peklik olmadığı günlerde bile devam eder. CiU:li kurU' 
tur ve kara san gibi bir renk getirir. Nefesin kokmasına, ço!C 
terlemeğe sebep olur. Bayanların o günlerini çok rahııtsı~ 
eder, kimisinde fazla sancı olur. Kimisinde fazla dem, baıı 
sında ıda pekaz dem, bazısında ateşi bile yükseltir. lnsatı' 

.. · · - aft• 

J 
zayıflatan, kurutan peklık çele defa bu cınsten, sag tar 

pekliktir. . . . _ d' 
öteki tilrl'i sol taraftaki pe'l<lıkte daıma pcklık oldug_u hal 

sağ taraftaki peklik her vakit ayni §e'ldlde devam etmez. Ar'' 
da sırada :la aksine, ishal da olur. 

'\ Bu aıam~tlcrc göre, ayırd edilemeyince, iyisi röngen ışıl<• 
lariyle muayene etinnektir. Peklik sağ.da mı, solda mı o ışı1'' 
lar meydana cıkarırlar. 

iki elden ... a;;. taraftaki ılaha §crcfli sayıldığı halde 1<ar· 
' ., b • • - fta 

nın iki tarafından ~ağ tarafı daha netamelıdır. Sag tara 
peklik te daha zararlı olduktan başka apandisit de sağ taraftll f * "Büyük vaJs" filminde ııe~ine 

herkesi hayran eden Miliza Kor -
jus yakında "Rigoletto" filminde 
Gilda rollinU temsil edecektir. 

racağlZ, halbuki Fransa. ve İngiltere Kuvvetli olmak neye mal 
fabrika.lan beraber çalıştıkl:ı.n hal- oluyor ? dcrck, nozlanmı~·arnlı, ihraç etti. ' ti' 

tUn ham maddelerini, bütün gıda ne mnhreç bulan bu meınle'ke * "BU tün şehir dans ediyor" fiL de dahi ayda bir buçuk milyon ton- Fr:ınsanm harpten beri memleket Almanya C:~r .:i ır J 
ihti"·a,.larını temine mecburdur. Alman sanayi mamul:ltına k:ı!' 

mi Pari.:ıtc gösterilmcğe başlanmııı dan fazla çelik çıkaramazlar. mUdafaa.ııı için sarfetliği paranın Almanyada demir, petrol, bakır, ., " 
ve bUyUk rağbet kazanmıatır. Lu- Bu propaganda yalnız akşam kon 350 mHyar frank olduğunu bir yer· kurşun, aleminyom, nikel, kalay, i • Almanya lıugünkü arazisile müs- nı açtılar. ııı 

A takbel bir harpte hUtün ihtiyaçları- Almanya Bnlkanlara doğ'rU. J 
iz Rayncr bu filmde Fransı:ıJann feranılanna münhasır kalmaz. - de okumuştum. Doğru mu, değil mi P":;, ylin, ramul:, kauçuk hnkkınC:a mek için önünde bir manin gibi 
çok hoşuna gitmiştir. Film dört mele çalışırken !abrika.larda yüksek bilmem. Fakat bu ral:amı gururl· esr.slı maluma~ı olmı)an hiçbir nı temin edemez. O halde ne yapma· 

1 1 ., T b.. ki 'lk ı t db. Al ran Çekoslovakyayı yıktı. 
haftadanberl Mariyan sinemruıında demir merdivenler üzerinde duran b'.IZI Almanlara söyledim, bana gUI- ml ktepli yoktur. Alman topraklan ı · a 11 a ıı 1 ge en e ır - fi 
gösterilmektedir. Bu gidişle daha 1 şefler mUtemadiyen söylerler: lüler. nın Alman nüfu3anun ancalt beşte mnn topraklarını genişletmek ola • Avusturya, Bohemya ve 1'lO 

1 

kt vanın İ"'.'!"nlilc Almanya çok zcll haftalarca devam edecek gibi gö - _ Fazla çalışınız, fe.zla istihsal _ Yiır.i ı::cntee üç yi1z elli mil · bilini bcsliycbilcceğini herkes bilir. ca ır. ., ,.._ 
rUnmektedir. ynpını7.. Ancak bu sayededir ki hiç yar, bu da lıir şey mi~ B'z, IIitlerir '1i ıaen-ıleylı, Almnnyn ham rrncl • Hitler iktidıır mcvkline geldiği an leşti. 

~ b k" Bunları bana uzun uzun nn1' * V:ı.llas Beri eskiden baytardı. 1 kimse bize top ntmıı~a eenarct ece- :-, ba';im:ı geçtiği gün l<:>n'J~i yrn1 ·'clcrini ,.e gıda ilı~iyaç'nrını dış:ır. d:ınbcri, Avrupanın ccnu u şar ı 

Çok zengin bir ail<>nin çocuğu olan 1 miyecck ve bi7. de bu suretle bir tek altı s:.-n:: iı:::r::·rıa~ bu n:ık::alla 40C lan nlmck mecburiyetindedir. mnmlcl:etlerilc (Romanya, Yugos • muhatabıma sordum: · 
\ r - - ı d A k ı ı "t · t B ı · t - Alman~·aın en fazla neye 

1
,,, allas genı::liginde meslekiyle ugr:ış Almanın burnunu kanatma an v· mi11·:ır ha!"e:ı'ltk. Va ıa r.giitcre clc aynı haldedir. avya, ,. acarıs an, u garıs an. " ı· 

ih Y• • t T .. k. ) ti · ·· "acı var? Romanva petrolle mnktansa kumar oyna.mağı tere rupay1 z.aptedeceğiı. Halbt·ki lli ~lcr 1 ı:ul:at 1~~3 tar! :'ı?kat o istediklerini dıE;ard:ın bul • unanıs nn ve ur ıye carı mu- ., " 
ediyordu. Bnb:ı.sının bütün parumı ı Acaba A vrupa..nın zaptı fikri A ı. !ıinc'!c il: ti ':ır cc,·~d:nc geçerken bı· :nakta gliçlük çekmez. Amerilta, 1 Iı nasebetlerini ve mübadele el tiği eş 
kumarda, bilha'8n at ya.nşlarında man ameleıılne !!e,'inçıi bir mana i- kadar p~ra !arfcdeceğini söylemi9 '3ır ,.e IIindiztnn lngilterenin bUtliıı yn mikılarını arttınnağa çalışıyor. 
yedi. Yeni çevireceği "Felfıket ar- 11 fade ediyor mu? Amele. hPırp ı:ı:ı,n11_ olsaydı, ona kimse inanmaz, herke" ·ııtıyaç1nrını tcrr.in cdc':.iliı !er. .Almanya bu memleketlere 1932 
knda;:ları" film:nin mcvzuunun bu yii için her fabrikaya ilave .. edih!n kahl:ahalarla _gülerdi. Sonra Ilitlcr Alm-ın iktıs• 1i mu- d ... 274 marklık eşya satıyordu. Bu 
cııki r.ıe.ccrasmdan alınmasında ıs. munzam l!laatlen can ve go:ı.Ulden Hitler i':ticlar mC'\'kii:-ıe g<.'çtiği v:-znncsir.i l•ah':a mlllctkri'l ikt!ra mikdar 1937 de 672 milyon marka 
rar elmiş ve senaryoyu bizzat ha. 1 tstiyerek çalışıyor mu 7 Yok~3 bi - -;lin mcliyc r,azırı o'nn l~ont Den di muv:ız~n~tjnc b.,ğlama6a, ecr · 1 çıktı. Almanynnın bu memlekctler
zırlamış!ı!'. raı istiraba.ti ve biraz eğl:necyl b:ı Krosig ~evrin ona memleketin r.ıali b•st ticaret yq:-ma5a hi çtara:trr den nlışı cla ııynı nisbetto arttı. Bal 

mi? 

* Amerlknda "Tanan gurbette" disiplln dolu y311:ayışa tercih mi e - vaziyetini ııu cümlelerle anlatmış· ucğildir. Çiiıı!'U yeni bir lı~rp'c Al. kanlnrb Almanya ara!!mdnki ticari 
lmıiyle ~evrllecc.k yeni bir filmin diyor? tı: mnnya ol!ı,;m:ınlar:rn uzt·n znır.an 'münasebetleri artıran en mlihim S!'. 

dış sahnelerinin Floridada alınma -ı Jlu aua.lle~ kat'l cevap vermek - :Masrn:lnn n::.:ıltı:ttllc lrnldin · mukabele cdc!)l:mck için lngilil: bep Almanyanın mübndelo <'Sasln • 
sına baş1anmıştı.r. • mümkUn defild!r • sız. Memleketten bir para fnzla ver- muhasarn.sınclruı ı.orla:ıağa ve bil • rını kabul etmesi oldu. )fahsulleri -

O sualime dot!'rudan doğru~11 • ., 6 
v:ıp vermedi Yalnız şu sfür.)crl 

ledi : . f 
- Çelik dUnyaya htıkl.ındır· ( 

zc en lfızım olan madde budıır· 
!iği demirden C'ıkarabiliri~. fil . 
demir m'l lenı"rinl ise Le'ıi tt:'I ~ 
lizynsında ve Fı·:ınsanın ı,,orcıı 1 
bulacağımızı biliyoruz. Fnkllt 

iı;in bir zamnnı vardır. 



A R AN Bakahm ne çıkacak? 

l''rı11ı • 
diJt lt ' nihayrt dUz duvar ci· 

11 d •yalara tırmanmak lüzu-
uyınuıtu. Çünkü Kaya 

• l:rıağ 
!tı. aranın lrapııına kadar 

Ozıa Y•rdım _ _. b' . . 
da b 1 ""'e ılmek ıçın yu-

u unrnaıı llzım eellyor • 

l' .. g'bf 
ile ~ P&zuları, çevik bacak-
bird ıy~!•ra tırmanırken Tar-

a\l b~'bıre Prip bir IH itit• ırı l 1 . 
ik' r erıne karıı homur-

Deflıae 

Peşinde 

Tarzan,Define aclaaındaki eararen 
ıiz hazineyi ele seçirmek için yo
la çıkıyor. Adada karıılattıiı oran 
aotan ona arkadatlık ediyor ve 
timdi beraber definenin bulundu
ğu maiaranın kapısını tutan bir so
rille çarpışıyorlar. 

No. 
bu darbeden 1&1rrdr ve uçuruma ı 
doğru sendeledi, 

Fakat, ağır cUıısell olnıaama rağ
men çevik olan hayvan kendilini 
vaktlnde toparladı, ve arkaama dö. 
nerek, kendisine bu taeı indirenin 
kim· olduğunu gördü. 

Şhndl Tarsan tehlikeli bir dakika 
geçinnlfti. 

Goril onun illerine aWacak bir 
hal almı§tı. Fakat Tarzan aoğuk

kanWıfmı kaybetmedi ve derhal be 
llndekl bı~a.ğmı çekerek hayvanın 
Uzertne ytlrUdU ... 

6 

Ş! "1 sözler: 

Şampiyon l 
._ 

Oburluğu ile methur bir ~ 
arkadqlarından blrlae: 

- DUn gece, bir yemek yal'llf 
yaptık, diye anlatıyordu. 

Öteki derhal onun 16ztlnU keae. 
rek: 

- İkinciliği kim Uıandı? diye 
sordu. 

• • • 
Bu h.-fta alze "Bakalım ne çıka. 

cak !,, eflenceainin yenl bir teklini 
Aygün lı:Uçtlk kardetine anlatıyor verlyonız. Bunu ötekUerden biraz 

du: daha kanoıt g&rdtltllrıtıs için kork-
- Kitapta okudum, balıklar öl- mayın. Evvell kanftk görilntlt a _ 

dükten sonra ltUoWOrler. ma, o nispette eflencelldlr. ÇUnkU, 
Kardefl: tabir caizse, bu ild katlı, yanl kat-
- Hlç zannetmem, dedi. Demir'in .merli bir eğlencedir. 

tuttuiu balık, her .anl&tlllftd& biraz Bakın nasıl: 
daha bUytlyor... Burada karmabntJk rördttğtl • 

• • • L 

Ktıcnt Yılmu, .pbe)'llbü ~e • 
mlyordu. Bir ıtın ona nfapet vere
rek: 

- Nihayet. dedi. Btr f8Y var kl 
ben yapablllrim, aen yapamuann ! 
-Nı o? 

• • • • 

ntlz çizgiler ve ralramlar araauıda 

bir değil, ikl :ralm ll&khdrr. Ust ili. 
te gelmiş ve bnfmll olan bu re -
ılmlerl boyzyarü meydana c;tkara.. 
cauınrz. 

laıı hanede Dnk1 1 yuıiıyıiuf ıfbl 
hareket edeceksiniz. Aplıdak.l U.. 
tede 1 ln ne renkte boyamnuı l& -
zımgelcUği g151terillyvr ! KU?IUJll 
ml 1 O halde o haneyi ~ye 
boyry&e&ıklnuz ve h4'() b5y1e, d&bna 
ilk rakamları (yani birler hanesi
ne) gtsre boyamakta devam edecek
ıtnlz. 

BU ıuretle ilk resim ortaya crka. 
cak. 

Simdi onu bir kenara kQ6'lln. 1-
kinclalne geçelim. 

Bunun lçln ilter doğrudan doğru. 
ya guetedekl bu parçayı kulla.nır
ınm, later yine Uzerlne ince Utıt 
koyarak onun U..tUnden boyanınız. 

11. ttı ~ ınaYnıundan birinin, ba 
dılr b'Cya IOpa yemit Cibi ÇI· 

._ ı_. ır Çrfbktı .. Fakata yara- Gorille Tarzan ara.amda bir bo -
ll;lllıdi? 

tı, Bu sefer, o. ıorWa arkuıınclan 
vunnaya hazırlandı ve hayvanm 
kuyrulundan yakaladı. 

Bir kadm kllrt, kalem aat&n bir 

dUkklna lirdi, 

Bunun içiı( evvel& NIDlln tleaıi· 
ae parlak bir mel Jdttt koyaeak
mus. Klfrdm ~ ve OYDL 
mamam içtn gazeteyi 'blr m&l&Jlln 

üzerine koyup ilminden iyiee 1f -
neler.seniz )1 olur . 

lnce k!ğıttan 'alttaki re'1ıün çiz. 
giletl ve rakamları gflzelce rörünU
)'or mu? ~runfiyoft. ılmd.1 elhı1ıe 
1x- 1 "tt111Ut. aım .... 

Ba aetw rab.mlardan soldakileri 
(yani onlar haneaindeldlerl) nazarı 
dikkate alacaklmm. Meaell 51 ya. 
ztll haneyi, ııade '5 rakamı yazıl~·
mıe gibi, ts in boyanması l!zmı _ 
gelen renge (açık yeolle) boyıya -
caksmız. 

l? • tuama ba§l&ml§tı. Tarıan, kamıun. 
J~~bııl~~ .. nı hayvanm en can alıcı yerlne llap Goril, hakikaten gafil avlanm~. 
ı.:. • ·~ u u1.,ıe~'!,e ıır:orc ,·_ . .....,......,...~~-............ ..., "'- "" t _., __ ~ ıçın -'1tn..n- _,,.. - ... - .. a.,a,, ~ b ,..u~snJIJll ~ ,_.,_. ·~ .,._ 

arka tarafa gitmittl. eııt kolluyordu. apuroııtan sonra artık lrurtutuı 

- Bir kalem istiyorum, dedi. 

Dükkancı eordu: 
~n. ...- 019MP, ı;;e;:ıp;a---;s~ 
Kadm: 

llmdl üe n1wDla\'uı .kareılığı 

olan ren'tlerl TeNllm: 
~· h:vaıann Oaerine --~-11. Oimdi Kayagülle de Tarıana yar lmklnt yoktu. 
-·uua """""' dmı etmek t1l'UI geldiğtıü anlaımt-1 '°kta arı·aarna t•adnt eden 

(DevunJ \V) 

- Sert olsun, dedi. ŞikA.yet mek. 
tubu yaıacağmı ... 

l vvell, ilk resirl'i meydana çtki.
rncaksmız. Bunun içln çizgiler ara. 
ııındaki yerlerde bulunan rakamlar

,_ dan yalnız ilkini nazan c:Ukkate a. 
lacakınnız. Yani, mesel& Dl ,..ılJ o-

O - Beyu; 1 - KW'fUilf; 2 -
San: 1-Kmnm: ' - Kahveren. 
ıt. S - AGik yeıll ; 8 - Ka,u ye· 
eU: T - Siyah 

"•- Ya ıehlıJeu. Buradan Go· .,...; du\'tı __ .. _ _ ' 
• --.ıu onun yanma 
~ ha)'ftDI. ucu. 
~ &fatr~tı. 

""-" bunun ~ aorWn sayıt 
1.. ~t •lnıaamı beklemek il -

Ne • 
garıp 

Dünyada biıim bilmedilimiz bir çok garip ,ey· 
lcr var. Bunlardan bir kaçını daha ölrenmek ister· 
seniı, buradaki resimleri takip ederek, yazdıkları· 
mtıı okuyun: 

Mezarda ltöpürm sab1m - Birçok şeylerin keş· 
finde tesadüflerin büyük bir rol oynadıltnı bilirsi · 
niı Söylendiline göre, sabun da böyle bir tesadüf 
eseri olarak bulunmuı: 

Eskiden insanlar ölülerini llhitlere korlar, 
üzerinde atq yakarlar ve mukaddet saydıklan hay· 
vanlardan onlara kurban verirlerdi. Bir gün bak· 
mıflar, bir meıann üstünde bir takım köpükler çı· 
kıyor. Evvela hayret ediyorlar ve batıl itikaUan o
lan kimseler olduk.lan için, korkuyorlar. Sonra me
rak edip işin içyüzünü ara~tınyorlar ve anlıyorlar 

.................. ..--... ki mezara yığılan kurban hayvanlarının yağı, }'a
& m;z ' kılan a~erin külleri ile birleşmi~. sabun ol.mu~. 

ç H4BEP. 
0clJK SA Yii"ASJ 
&iJ ,,._. hpona 
lı ?f!SAN - l 9H ____ ... 
~ 15 fnd SarDda). 

Sonra, yağla kireç ve daha b8§ka maddeleri birleş
tirerek sabunu yapıyorlar. 

TtlhN töılil ,.ZOn - Bu boa )'Jlaıunm bir aö· 
ıfl takmadır YI bakılınca diler pünden hiç fark~ 
dilmemektedir. Bu cam IÖllil ;llu loadradaki hay 
vanat bahçesindedir ve bir ı&O kör oldulu ıaman. 
bahçeyi gezenlere fena görünmesin diye, bunun ye· 
rine cam cöz takıl11U§br. 

şeyler/ 

#.,,, 

, 

Oç buçuk metre sakal! - Fransanın bir k&ünde 
de~lrmenci olan bu adamın sakalı tam üç buçuk 
metredir ve yürürken atkı &ibi koluna alıyor. Şüp
hesiz, bu kendisine büyük bir sıkıntı vermektedir. 
Fakat, dün}·anın en uzun sakallı adamı olduğu için 
bu şampiyonluğu elinde tutmak istiyor ve sakatını 
kesmiyor. 

En uzun saçlı kadın - Uç buçuk metre sakallı 
d~irmencinin bir rakibi de iki buçuk metre saçı o· 
lan kadındır. Kalifomiyada Oakland ~inde ya~ı· 
yan bu kadının saçı topuklarını qbktan aonra 
kıvnlını~ ve arkasında bir kanat gibi dalkalanına· 
ya -başlamıştır. Kadın saçlanm toplamıyor ve bir 
tavus kuşu gibi, onları arkasından sürükliyerek 
\'eya kollarile iki yana atarak gezmektedir. 

Gi1vı tozlt1 mudur? - Güve gayet küçük bir hay· 
vandır. Yünlü kumaşları yediği için ~k zararlı ol 
dujunu da bilirsiniı. Bu küçücük böceği elinize a· 
lıp yakından bakacak olursa.mı üzerinin tozlu ol· 
dulunu zannedersinl.ı. 

Halbuki bunlar t.oı delildir ve hayvanın üıeıindc 
ki küçük küçük pullardan ibarettir. Kumaflar ara· 
sında yqadığı için tabiat kendisine böyle tüylü bir 
vücut~ir. 

... . 

Biliyor musunuz? 
Sünger neden çıkar? 

Banyo yaparlren 
vücudunuzu aa. 
bunlamakta kut-
.andığuuz ılinge-

rin nereden çık 
tıfını ve ne oldtı· 
ğunu aca'tia hiç ~U

tündlinilz mü? Belki dUtünmOf. 
ıilnU.dilr de bulamanutımızdrr .. 
ÇilnJrll hiç aklınıza gelmiyecek bir 
.~,: 

SUncer denbden çı'kar ve öl. 
mu, küçük deniz hayvanlarının 

lıkeletlerlnden batkı bir ıey de. 
illdlrf. • 

Sulann dibinde yaıayan çok 
'küçük hayvanlar vardır. Bunlar 
öldükleri zaman, vUeudlan blr a. 
raya toplar ve ıilnger denilen mad 
de ortaya çıkar, 

tyl • ü n g e r çok nadir -
dir. Çünkü bu hayvan. iskeletleri
nin bir araya gelmesinden her za. 
man Jyi ıUnger çıkmaz. 

Süngeri denizlerin dibinden çı· 
karmak, 1Upheıiz çok ı:or bir it
tir. ÇUn'kU, bir kere, dalgıcın su

Hayvanların oyunu 
Kedilerin, IKSpek. 
lannı bilirsiniz. 
Dana ve tay gibi 
hayvanlar da çok 
ncş'elldirler ve 
lerln, kuzulann 
oynayıp sıçradık -

sıçrar dururlar. 
Fakat. diğer hayvanlar da o .. 

yunu sevrr ve bot nkitlerinde 
'kendilerine 18re oyunlar icat e• 
derler. Alimlerin tetkiklerine glS· 
re hemen hemen bUtiln ~lar 
bu tarzda oynarlar. Tabit, an, b. 
rınca gibi çalıtkan hayvanlann o.o 
yun oynayacak vakitleri yoktur. 

En çok oyun oynayan hayıvan
"Lutra,. dır. Burada resmini gör. 
düğünU., kundua gibi bir hayvan 
olan lutranm aade yanUlan delil, 
yaıhları bile oyunu çok aever ... 

Mcaell yapdılı yerlerde •l•ç• 
lardan düıcn meyvalar)a. yerde
ki çakıltaılan ile veya ıu bnann 
da tuttuiu balıklarla oynar. 

20 kelimeli bir isim 
ların dibine inmesi ve nerede aUn. Bugünkü tnıiliz kralının ismi 
ger varsa araması Jazı:n. Sonra 6 ıncı Corctur, bilirsiniz. Fakat 
onları koparıp çıkarmak hayli iı.. rcımen kralın iımi çok uıundut 

Onun lçi11 buglln yeni bir uıul ve bunu telAffuz edebilmek için 
bt1lmuşlar: Suların altında aun'i evveli derin bir nefes almak ve 
olarak ıUn~er yetiştiriyorlar: ondan ıonra söylemeye ba~k 

Sünegr suların dibinde iken l· luımdır. Haz:Jr m:ıınız?? O hal. 
deta canlı gibidir ve ölü hayvan de okuyun .. 
iıkelctleri dediğimiz parçalar mil. İngiliz kralının resmen imıi ıu· 
temadi yen çoğa,ır. Bugün sünger dur : 
yetiıtirmek için kullarulan usulde • Alla.'un inayeti ile Büyiik Bri· 
de bundan iıtifade ediyorlar. tnya, lrlancla, BrituJUm deniz 

Sularm dibine tabii bir ıilnger •JU'I topraklan kralı, cliaia midııa. 
bırakıyorlar. Bu orada bilyilyor, fil, Hindisbn imparatON • ,. 
büyüyor, çoğalıyor. Sonr" nereye tek altıDca Corc bunts.t.. 
lroylduklarınr bildikleri için bu Fakat, kral bütün bu Unvanını 
ıfiiııeri sılcarma&ı ııayet kolay: o. kartvizitine yuıwya mecbu.r de· 
luyor. iiMirf ı 
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11 K B A H A R M O D ALA R 1 
Bu sene, elbiselerin esas biçim - ı etek düz değil, tekmil plliseli olma-

leri geçen senelerden o kadar fark lıdır. . 
lı ki, yaka, kol, kemer falan gibi «· Kumaşlar gayet kanşık kulla
tefcrrUat, Paris terzilerinden birinin nılıyor. Siyah yilnlli kuma!Jtan pili 
dedi31 gibi "Moda orkestrruıında bir eteğin üzerine krep saten blüz, 
ancak UçUncli, dördUncü keman,. yünlil bir elbisenin tistUno (sire) 
rolUnil oynuyor. Yenl sloet, kısa, mantolar giyiliyor. 
bol, pliseli, klo~. bUzgtilU etek, sun.. * Şifon, organdi ve tut gibi şcf
sıkı bel, yuvarlak, nisbetcn ince faf kumaşlardan ~apılan uzun ge. 
kalç:tlar!.. Daha geçen sene, on se- ce elbiselerinin içine giyilen kombi-

kiz, on dokuzuncu asır mevzularını 
canlandıran filmlerde görüpde giil
düğiımUz endam ve kıyafetler •• Bu 
esas Uzerino ortaya çıkan bahar 
moda havadislerinden birkaçını ya
zıyorum. 

* Eteklerin boyu yerden krrk san 
tim, otuz santim yukarda olacak 
diye bir kaide yoktur. Bazı insan 
vardır ki, bacağının btitUn boyu el· 
ti, altmı" santimdir. Kırk santim 
kısalığında etek giydiği gibi dizkn.. 

pağınm Ustline çıkar. Herkes ken • 
di etek 6lçUsllnU dizkapağmm tam 
altına gelmek üzere besaplıynbilir. 

Diz kemiği görünmemek şartt1r 

* Kabank, bombe omuzlar sıkı 
belli manto ve elbiselere çok ya -
Taşmaktadır. 

* Koyu renk elbiselere, dantel 
veya tillden bilzgUIU :}aka 1;e kol 
kapaklan koymak modadır. 

* Beyazla karıştırılmış koyu se
defi, mavimtrak yeşil renk ilkba -
harm en rağbet gören rengidir. 

* Her nevi el işleri, danteller, iş_ 
lemeler, ajorlar, iç çamaşırlarında, 
kombinezon eteklerinde, yaka ve 
kol kapağı tczyinatrnda blüz1arda 
çok kullanılıyor. 

* Koyu renk ipekli elbiselerin U
zerine parlak pastalı renklerinde 
pardcsnler giyiliyor. 

* K1l!Jk biçimde ekose ceketler 

nczonlarm boyu kısadır. Bacaklar 
tüllerin altından dizkapağma kadar 
görUIUyor. 

* Siyah ve sarı da çok modadır. 
Siyah elbisenin Uzerlne san man -
to, siyah eldiven, siyah çanta, sl
ynh voaletli san şapka. 

* Kızıl mor, penbeye çalan efla
tunun en açığından en koyusuna ka 
dar her rengi modadır. Bu elbise • 
lerle dudak ve tırnak boyalan da 
(siklamen) rengi olmalıdır. 

* }{alçalan geniş göstermek için 
blfızların etekleri, belden a&ağı bir
den bollaşıyor \ e yanlara doğru 

büzgülil cepler konuyor. 
* Sıkı bolerolar )ine rağbette -

dir. 

!Sorgulara cevap 1 
* İzmir, Neşe: 
"Saçlarınızı kuru ve kırıhr bir 

hale getiren mevsimin tesiri olabi
lir. İlkbaharda ekseriyetle saçlar 
kurur. Bunun il6.cıysa çok basittir. 
Saçlarınıza haftada bir defa zey -
tinyağı banyo~ıu yapınız. KüçUk biı 
fırçayı zeytinydğına batırınız v<' 

bununla sa-;lannızı fırçalayınız. 

Sonra da baı;mızı ıııcak bir ııuya ba 
tınlmıs bir havlu ile sarınız. Yirmi 
dakika bu suretle durdulctruı sonra 

h~r Mm!uı1d ~f modadır Yıı.lnrı S!l()annm ",lraynns. 

\ 1 

Çocuk bezi nası l y ıkanır ? 
Çocuğunun bezlerini kendi yıka

mağa mecbur olan genç annelere 

bu gUndelik işlerini kolaylaştırmak 

Uzere şu pratik tavsiyo yapıla~ilir: 

1 - Çocuk bezleri, yıkanmadan 
evvel suya bırakılmalıdır. 

2 - Ç'-0cuk beuerinin renklerini 

iaima kar gibi beyaz bırakmak için 

vel bu bezleri bol köpüklü su içinde 
iki kere yıkamalı. 

4 - Ka) n:ıtruı.Jan ç·karıldıktan 

sonra evvcllı. içine biraz bikarbonat 
dö sud konulmuş suya daldırmalı, 

sonra da o suyu dölterek, bu defa 
soğuk suda mütcaddid kere çalka_ 
lamalı. 

5 - Ve muhakkak açık havada, 
onları muhakkak her gün en aşağı mümkünse gUneşe asrp kurutmalı. 

on dakika kaynatmalıdır. 6 - Bu bezler ütülPmP.den kulla-

3 - Kaynatmatfa lı:o\iTTlarıa'l'I PV- nrlmıunRh<lrr 

~. --·----··---·--·- - ---

ilk ha ha 'l 

şapkalar 
Ilkbahar ~apkalan umumiyetle 1 

gözler uzer ıne duşiık bir halde iğri 

olarak giyıliyor. Bu .tarz şapkalar 
bakı.,.!an gölgelcndıriyor, mazinin 
hafif bir ti.ıl arkasından bakan hül. 
ralı kadınlarını yirminci asırda tek 
rar canlnnc!ımıak 'c 'a atmak itin 
bu · p. alaıclan bir ıç-0ğumm ôn.na· 
rafında birer tül vardır. Bu tüllerde 
rinnin asır kadını mühim bir inkı· 
lap yapmı~. e~ki zaman kadınının 
kullanmağa ce'laret edemediği bazı 

renkleri kull:ınmıştır. Bu renkler a· t...li 
rasında ma\•i, yeşıl, penbe, hatta 
kırmızı \ardır:. Bu suretle öne doğru _ 
giyilen ~ap'<alarda saçların ensede 
duru~u gayet rhemmiyetti bir yer 

tutar. Bu ~;;ıp!rnlar altında en çok 
kullanılan tu,·alet tarzı "veliaht bi. 
çimi,, demlen tarzdır. Bu tarzda rnç 

tar arkada muntazam bukleler halin 
de toplanmak bir kordcl~ ile bağlan 
makta, } a!ıut kü~ilk taraklarla tut· • 
lJnılmaUacır. 

Modellerimiz \C bu modellere da· 
ir verc~ğinuz izalı:ıt bu 
kalan hakkında hı,. fikir 
ze kafi gelecektir: 

yılın şap· 

edinmeni. 

l> lnce l.a.:.ır fapka, kenarına, üs 
tünde koca~an bir tiyong ile bağ· 
lanan enli ~ir korde1a geçirilmıştir. 
;iapkayı süsliyen çiçekler ve yap~ak 

lar penbc ve açık ye§il kadifeden 
yapılmıştır. Şapkanın tülü hafif sa· 
rı renktedir. 

2) Tepe .. i kı«ık olmıyan sıyah ha· 

liır şapka, bu şap:mnın uzerinde de 
siyah ve büyiık bir fiyong ve ayrı 
ayrı renklerde l apılmış küçük çi. 
Ç('klerden mürekkep bir iğıil var
dır. Bu ~apkanın tülü şapka giyilme 
den C\ vel saçlar üzerine konmuş ,.e 
:ırkadan !xığ anmıştır. 

3) Mavı ha.:.ı.r şapka .. Bi.çi~i düz ) 
dür. Ünde mavı taftadan bır fıyong 
bu dı.iz şapkaya rüksek bir şapka i· .,,,. 
miş hissim verir. 

4) Bu sıyah hasir §apka çok gü· 
çüktür. On tarafında kocaman bir 
çiçe~ demctı vardır. Bu demet her 
renk çiçeklerden teşekkül edebilir. 
Penbe, ma\;, yeşil ve altın sansı 

renkleri burada birleserck güzel bir 
ahenk yaratırlar. Bu renklerden bi .. , 
risinden yapılacak olan tiil de çeh· 
reye dö!ctilcn tüllerle urgun yeni 
bir efııellik vnratır 



VaronkD maç~ 
Milli küme karşllaşmaaında Hususi karşılaşmada - - 1-1 - - -- ~~~-

Galatasaray Ve/a- Fenerin Pera 
nınkarşısındanasıl karşısında 
bir netice alabilir? netice ne 

alacağı 
olacak 

Dağişik birer kadro ile karşı kar,ıya göre
ceğimiz takımların nasıl bir netice 
alma'arı mUmkUndUr? 

Aralarma Fikret - Rebii gibi iki "ruh,, katmış 
·olan Fenerbahçenin kazanma şansının 

Yarm Takaim atadmda milli kl
medekl ilk mUaabakalarmı yapmak 
üzere karşı kaqıya geleeek olan 
Galatasaray _ Vefa taknnlarmı e .. 
ki kadrolarından çolc farklı görece. 
ğiz. Zira GUneoli oyuncularm iltlha
kmdan sonra fevkalA.de kuvvetli 
bir bale gelen Galatasarayla yine 
ayni oyuncularla takviye gören Ve
fa, aralarmdald bariz ııistem !artı
na rağmen lllkı bir ~ çıkaraeak
Jar gibidir. 

GaJatuarıay: 

ı daraces nedir ? 
Yazan: MUAMMER OLGAÇ 

carınen manzara tek mana111Jıe ıu 1 Gençlerbirliği takımının vaki da
oldu: vetl kabul etmemesi üzerine Fener

Galataaaray muhacim hattı atl i. bahçe ile Pera husust bir kaqılq. 
çin çok "biaman,,dir. ma yapmaia karar verdiler. Bu 

Necdetln fena olan formuna rağ- müsabaka eüidenberi yapılmakta 

men sol açık Saraflm.ln seyyal ha- olduğu halde btlyilk bir ehemmiyet 
reketleri, biribirlerlle çabucak an - yUkU taıpmaktan dalına uzak kal
lagıp mtlkemmel bir "trlyo" meyda- mış "ciddi" bir çehreye bürünme • 
na getiren Silleyman, Sallhaddln, miş, "iddialı" olamamııtı. Halbuki 
Budurinlıı rakip müdafaayı her sa • gittikçe kıymeti ualdığı halde bay
man için ıerek vOcutla ve prek ramda ekalk bir ke4ıo lle yeni iddia 
ılltıe J'*l'IDUl ve delmeli varid ad - tazellyen :Pera, o qmanld bir ayı 
dedlleblllr. Bllhaua SeJAh•ddln.. farklı mafl4blyetfn acuımı çıkar -

Son Ankara hezimetinden kat • 
iyyen mağdur olmıyan Galatasaray 
aradaki zamandan güzel bir ıekilde 
istifade ederek takımını tensik et -

Böyle bir muhacim hattmm Ne - mak ioln oldukça hazırlıklı bir hale 
clb, Muhtetem, Gazi, Sulhl, Meh • gelmiştir. Buna rağmen arasına Re. 
metten tertibi dilfllnillen Vefa mu- bit gibi bir ruh daha katmıf olan 
hacimlerine olan gözükUr ilstUnlU_ Fenerbahçe karşmmda ne netice a-

~~,~~~~::=~f:~=n=t=~ırtrtl:'l1!4=ij.i=~-=~~~=-=~~~ğ~ü:n~ü~k:a~bul etmek lazımdır. labilir? Onu 1*akaŞ edelim: l.eaır, Jlı&"-k ftlc!ltını bpdank tM ı .... z ,• r ,·. · t •• ....._, 
.... ._~ lladdJl9 klü ldareellerbae tatbik etmek lstedlklerl dislp. mUdafaasmdan ziyade forvetinin Netice llzerinde aan - krrmm1i ta- Peranın gent '" &tefin bleclai 
~ '- ldlae gösterdiği form her tUrlU takdirin Jmnm kazanma p.namı ileri aOre. Cafetlno, bu sene ~ muvaffakı. 
~ .. ~ IEoJlllAlarma w llambJwiı clbl klllblerln ilatUndedir. biliriz. Bunu, yani Galata.sarayın yetil bir form gısatermektedir. Çı-

.._~lbmek Rl'fJtlyle ele oı.. Wıl111rlertndea menfaat göster. Vefa: galibiyet ıebeblerinl daha fazla gör kışlanndaki bariz hatayı emniyetli 
---.. .,._,. ~blelerlae mlal oıa.ldno. 

1ı,. ~ 'leıtı17ea1 pael dlrektarlllll apon1 maddi lllellfaatlerlae Pek düzgün bir tekilde yllrllrten memize ıebeb de son ha!talarm ü- blokaj ve yer tututlan teWi edebil-
~~ birdenbire aiuıamağa bqlıyan Ve - zerimizde bıra'ktıfr kat't intibadır. mektedlr. Fener kalecisi Hüsa-
ııc. 9'ı ~ lstemecUil sDıl profeqeael t.etMklllre de mtlsa- falılar da Gazi ve Haklrmm iltiha. •-r OLGAÇ meddln lle yr.pılacak blr muka~e
' ;::2'Nedlr. ~ .ı11t ....... -&lürta wb oldaldan kiyle kıymetlerini yllkaeltmftierdlr. 
-• .. La 

9 elmü -.. • ........,,., lleılatle --a. roller llmaal ~ ,~ vı-1- Forvetin "kıvam" mı müdafaa gay. a......=.::•...,..,,.. a-et ........._ IWladea •aema-- retli bir oyunla ateıliyeblline neti-
~_ • llaluı iikh4• Wı:ıı19Nt tek ...la pbrda 1U- ce beklenmiyen açıklıkla bitmez. 
"i11...._:~ •Heala tatblbbr. Ve"-lan Wlllk etmek hlla 1c1a bir 
~...... ~= t ~ • Adil Yurdaltul Galatuarayla Vefanın yaptJlt 

müsabakalar daima sıkı ve sUraW 
~attl, biraz da sert olur. Mesell bu 
1eneki lik maçlarmm ikiai de ayni 
ıava içe111inde geçnıif biri beraber
likle, diğeriyse V efanm keneli kale
sina attığı golle Galatasaray lehine 

kapanmıştır. ( 
Acaba bu seferki oyunun "ma • 

na" sı nasd bir çehreye btlrtlnmlll
tllr. Tetkik edelim: 

Mllclafaa: 
Galataaaraym mlldafa&.31, Faru

ğun iki haftalılt bir zaman zarfında 
kazanamadığı kat'I form dolayıaile 
Osman, L6t!i, Adnan teklinde yapı- · 
lırsa daha cllsgUn ve idareli olur. 
Bu tekildeki bir hattm Azat - (L6L 
fi) VWd, SWeymandan kurulmuı 
IAzmıgelen Vefa mUda!aaamı qan 
bir kudret ve kuvveti mevcuttur. 
Sebebleri: Galatasaray mlldafaaaı 

her teyden daha evvel ''kapatıcı" ve 
daha kesicidir. Çabuk top çeviritle. 
ri de rakipleri aleyhine diğer bir a
vantaj halindedir. 

Maavlnler: BiR NISAND.t 
Sahanın ortastM ıılm stad "'"duru: - Baylar bayanlar bttgrm o

yun yolt .• Sizi bir llİsafl •iinaubı tik bndırdıUır? .. 

Arjantinin 
Pe~ dtlzeldiği halde mektebWerin 

kl~blerden çekilmesi Uurine hayli 
bot&lan Galatasaray muavin hattı, 

GUneıU Yuaufun Dtihakiyle tekrar 
bir iatikrar kannmıttır. Muaanm 
"teknik" i, YU8ufun "görllf" ll ile 
iyi bir kazanç doiurabillr. Çok kuv
vetli bir muhacim hattına karşı koy 
malt mecburiyetinde kalan Vefanm 

En kuvvetli iki takımı 

Bir Avrupa - Amerika 
karşılaşması mı ? 

Fran.sız futbol federasyonu reiai 
mösyö JUi Rimenin cenub IAmerika
ya aon zamnlarda yaptığı seyahat 
üzerine yeni bir dedikodu artmıştır. 

Avrupayı geliyor 

aede gerek klb ve gerek tecrilbe 
bakmımdan biraz cüce kaldığı ani&. 
şıhr. Bahusus Cafetlnonun Fikret -
Rebii kombinezonu önUnde mUdafl· 
Ier gibi bocalaması ve ıqırm&11111 
da tahmin etmek muktazidir. 

Mlld&ftler: 
Civelek, Mesinezi veya Hristodan 

kurulması mUmkUn olan Pera mU. 
dafaumm, açıklarla millen raldp 
forvetler önUnde vazifelerini yap -
makta mllfkUIA.t çekecekleri yetna. 
.zarda akla gelen teYlerdendir. 

Halbuki Fener mllda!auı, velev 
Yqardan mahrum oll!la bile her za
man Pera muhaclmlerine karp ko
ya.bilecek bir kabiliyettedir. 

Yalnız bu vaziyette YB.§&nıı blru 
mlltenk)m olmuı prttır • 

••'Vllller: 
Eaadı da geriye çekmesi umula& 

Fener muavin battmm fevkalAde 
beııleyicililt ve markaj hassası, he
nüz vaaat lntibamdan aynlanuyaa 
Pera muavin hattından hlo olmaz
sa ild üç klls yüksektir. Ferci ferde 
de, toplu bir halde de ..• 

Fon·et: 
Fenerbahçe uzun zamandanben 

.ıilcum itibariyle fevkalA.de aksa. 
maktaydı. Bunda da Fikretin ceza
lı oluıu herhalde büyük bir Amil sa
yılabilirdi. Artık cezası biten Fik -
retle Fener kadrosuna iltihak eden. 
Rebil rakip müdafaa hatlanm yar
mak imklnlarmı ellerine almqlar. 
dır. Kanaatime göre 111 fe)dlde ya
pılacak bir deifliklik Pera kalealnl 
bir şilt yağmuruna tutablllr: 

Rebil, Fikret, AU Riza, Buri, 

1 Nacl 
Açıklardan kolayca akabDen bu 

"rttm, Uç ortası da klfi derecede 
ut r ve ataktır. Aralarında Bambl

, , Artur Butley gibi unsurlar bu. 
lun3n Pera muhacimleri ancak a.. 
yaklarmda çok top tutmazlar ve ae-
• i ol:ı.bilirle111e tehlikelidir. 

Netlcıeyl kim baa.Wlrf 

Neticeyi, fevkallde bir muavin 
hattının önünde Fikret • Rebi! gftıl 
mükemmel bir cenah kannm11 olaa 

Fener mubacimlerinin kazanacafmı 
ahmin ediyoruz. 

Nacinin mutad enerjialnl arfe-
1erek Basri ile birlikte bir .. it" yap 
masını da Fener muvaffakıyetmhl 
lmllleri arasına katmak makul bir 
i.kU olur zannederim. 

MnumnerOLGAC 

Barufgucu sahasında 
Yarm BarutgOcll aahumda yapı

lacak maçlar ıunlardır: 
1 - Beıiktq Altmova • Banıt

gUcU A takımlan saat 16. 
2 - y egildirek Özyurd - Barut

gUcU (B) takımlart saat H de. ~9""' 14 '°"""" oltm Dopine Valknn innindt bir lngıliz kuı, 
~,.,; "'liıti oldulu için artılr amatör S/JOT lıayatlJfllan ''lıilm (lna 
"ot ,.,,.""~lıur No""'" Simya Htninin ylrini dolduracalc yıı4ne isti
lf-.,.,; ii ldiZ.ıkttdir. Yulıarild raim bu ymi (bı" yıldııımn) 

1ae orta~a hmlrli Hakkıyı almak daa olaa '" mlDI tümı iradi ua
ıuretiyle yapacağı bir muavin haL 1U11M1a ~ Blwr ~ ..,. 
tı bltiln oyun Mnumd&'kl vuifellf. BllcJepucllJute At1WJIM)a lılr tv. 
ni rakibinden hlg de az olmıyan b!r 1191'8 cı'malr tı.en 1*o* ı.ieru
muvaffakıyetle tqryabillr. Yeter kl ,....... mlneut·..........,.. Tek. 
son mlldafaa mllaellesi iyi plıpm. llftell ..._. olaöp tüdlıde M-

7.annedl1diğine göre bu seyahat 
bir Avrupa • Amerika futbol tema-

11>!8vruaı:!~~tere temumdan Bisikletçiler 
IOnra çok enteresan olacak bu ma-ı Seri biaiklet 1Ulflanaa ltt1rak 
gm hentlz tarihi tesbit edilmemekle etmek Uzere lstanbula ,elen Koca. 
beraber herhalde daha birkaç sene eli gnıpu yarmld mllu.bakalarmı 

~nra olaealı tahmin edllmelrtedlt( hrada yapacaklardır 

itti - '-Ytl/'trft •yolıaltr .,,hrMlllison Sltar salonım4a1ti göstniş
~a .~· ~f,,,lbflnıt Amnibltlann çolı takdirini Malaadmler: MI~ - WWan sarfa· 

Yine ild haftalık zaman zarfm6 AvnpaJS ~. 



-----, 

- Bu seferlik sizi cezalandırmıya liıtiyar kadın yerinden sıçradı: \ 6run kırçıldan başka oyun arkadaşı 
cağım. Yalnız. bir saat galeriye hap - Neydi bu? 1 ~·oktu. Köylü çocuklarla temas et· 
sedileceksiniz. ordda, ecdadınızın ~.Galeriden geldi, efendim. 1 nesine izin verılmezdi. Ara sıra ku· 
portreleri arasında kaldığınız müd· - Gene mi Rocer? 1 ,e inmesine bile miısaade etmiyor. 
detçe, kendinizin de a}'lli asil kanı Leydi Kotstonun elişi ) ere dü~tu 1 .ardı. Malikanenin , ari~inin bu sa· 
taşıdığınızı hatırlamağa çalışınız. tkı~ı beraber galeriye doğru kostu.

1 

ı'iın çocuk olduğu sankı bütün dun 
Çocuğun yüzüne balanadan zilı .ar. Kapı açıldığı zaman kadın Blerı ·lan gizleniyor gıbıydı. 

ça!dı ve derhal içeri giren Blen· . .:in~i iterek içeri girdi. Kırçıl düşünürken, Rocer, birden 
kinre: Galennin en nihayetindeki sarışın 1 i . ..:- ıtiyar çobanın bır ~zünü ha· 

- Sir Roceri. saat altıya kadar çocu&'Un portresı yerdeydi. Çerçeve· ! tırladı. Ç.Oban hir glin: "kuzularımı 
galeride kilitli bırakacak~ınız. si kırılmı~tı ve tablonun üzemıc a· 1iç kaybetmem .. demı~tı, "ancak 
sonra yemeğinı >er ve y~tar. Size tılan ağır bir cisırn musambayı bu· 1 ıra sıra bir ık isi hortlaklar u,.uru· 

U ÇSUZ, bucalrc;ız, ıssız arazi Rocer i~lerlni bıra1o'ai: Jıdı>,ıw-ak :r 
' · şimdiden h:ıyırlı geceler temenni e· nı~turarak, çocuğun ağzına mü::teh. nuna inecek oluı !arsa, bir da11a on. 

hava kararmağa başl:ı>·mca çıkan kadınların müte~s bakı~la· 
sabahtanben" tarlaların arasındaki . . derim, Roceı: zi bir gülüs ifadesi \ermi~ti. arın yüzünü göremeyiz. Zaten ora· 

nnı, tozların ıçınde O}"TlI)an çocuk· Tek · t ak ı· · · · . . . . . ·rar yenne o urar e ı~m Rocerin, lıffiii yaşlı olan gozlenn /a kımse sokulmaz. Fal~at bir gi· 
ince yollan takip ederek nereye va· lann neşeS1nı göımcmek ıçın, göz. ald · 1 ğ b 1 d ,..,, k d · b J nd · · . . ~ ı ve ış eme e aşa ı. yvCU e muzaffer ve ı_yanklir ır mana e e o.ursa. ınsan veya hay\'an. 
racağmı bilmeden yürüyen çocuğa leıını kapadı ve kısrak şatonun a· ı t k dan ık - d d d · .. _ ı am ·apı ç a~rı c:ım a ur u. \ardı: oır daha geri gelmez.,, 
korku vermeğe bac:lamıctı. Ufukları hırları onnude dunıncava kadar 

" " • büyük annesine dör:dü: - Buradakilerle benim ala~am Hortlaklar uçurumu! bir giden ge· 
bir kefen gibi saran sis gittikçe ar· açmadı. Gec · h ' bQ ~k 

k ·ıı · d B 1 GENE f "ğ" 1 . - eruz ayroısun. yu an. }Ok .. Hepsi bana öfkeyle bakıyorlar :i dönmez! i:\Iükemmel, Roceı orada 
tıyor, esı eşıyol' u. azan '-'O u. ı. ne ret ettı ı e\·e ge mı .. • 

J ~ ne1 ben ben eh. Araianna gir<liğım için kızmış· ,aybolabılırdi. Oraya giderı;e, bir nun 11stilne, tarihten ewelki zaman· ti. Attan inince B!enkins ü::ı· • ··• •·• 
Siyahlı. zayıf kadının nrlık kend•· !ardı .. Fakat kapı kılitli olduğu içır !aha yakalanıp l l menfur e' e getir 

lardan kalma, acaip şekilli taşlar tunu ba~ıru düzeltti. Tozlan silkti. 
çıkıyordu. Ve. çocu~a, b:.tyuk mermer holde ~ıte a!~kadar olmadığını go:ünce. çıkamazdım. mezler. Dümdüz ve yeknesak ova. 

Bütün korkusuna rağmen, gen bcklemes.ni tenbıh ederek. bu) ük tasarladığı cümleyi soylcmelcten Leydi Kotston, tablonun yaldızlı !arda bir Çocuğun saklanmasına im· 
vazqeçti, kekrledi ve '-alor-d.an .;ıktı. \erçcvesirıin parçalarını bastonile ktın yok; fakat u,.,ırumda pek iyi 

dönmek niyetinde de~ildı. Kot:>ton' mavi salona doğru yurlıdü. ~-
!arın ar.ızisinden çıktıktan sonra Salon kapı .. ı tcltrar açılır.caya ka. I...E. rK!NS, galerinin kapısı bir araya topluyordu. Kendini yere ~!anabilir. Ani bir kararla, Roccr, 
geniş araba yolunu takip cdefck na· dar geçen birkaç dakika l~occre pek açarak, Hocerc rol verdi. Ço- :ıt1p hıçkıran ~ocuğa bakmadı. yntaktan atlıyarak pencereye yalda· 
sıl olsa büyük ~hirlerden birine, uzun geldi. Nıhayet kapının geniş, cuk, içeri girip de, knpmın kilit!cn· - Onu oda ma götürünüz, B!cn· şıyordu. Bir sartnaşık dalı rüzgarla 
veya bir limana va:.ıl olacağını u· ceviz kanatlarından biri açıldı ve eliğini duyunca. ba mı arkaya çevir kir.c:. llk defa olarak dayak yıyecek. cama vurarak; 
muyordu. Kımi hortlak gıbı dım. Blenkins eşikte durarak: medı. Artık ağlama ı d~ dınmı~tı. tir Hem de adamakıllı! Mnrşalı ça· - Gel, diyordu sanki, gel! 
dik, kımi >uzu koyun kap::ırunış ce· -- Bıiyuk valdeniı sizi derha! göl" Galennin clr.-arlarını ıkı t:.ıraflı dol.' ğırmız. O bilir. Ortalık iyice kararmış. yağmur 
setler gibi devrılmı~ olan ta .. larm me!<: istiyorlar, efendim, dedi. 1 duran kadı!l \'e erke.1.o: portrc'erıne Çocuk, dışarı çıkaıken. hem ağlı· )ai'.,'lllağa başlamıştı. Ufku saran 
) anından geı;erken dişlen binbirine Çocuk, idam hUkmUmi d•nliyer: bakıyordu. h.abarık ete!m, genç. za· yer, hem de: bey~ sisler pek yakınlaşmış gibiy
çarpı;yor, bulun tu}leri dıken diken bir mahkılm gıb·, oldıığu yerden rif bır kız, elınde tuy b"r yelpaze -- Nefret ediyorum onlardan. di. Tarlalar simsiy:th ve korkunçtu. 
oluyordu. Bır defa Pıimut limanına kuru~damadı. Bulun günku yorgun tutan şışman kadın, daha birçol. nefret ediyorum. lar. 
gidebllsc, yaşının henuz pek küçüle !üktan ve korkudan ~dun atacak sii::>lu, mağrur kadınlar 'e hemen Dıye lıaykm~·ordu. Sanna~ık miıtemadiyen camı vu· 
olma!ilna rağm n g ·mı! , .. d ... n ,.,inn halı ~o!~tu. Blenkinsin }:ırdımile hepsi üniformalı, gocu~!eri nı~rın 1 B lRAZ sonra Leydi Kotston, ruyor; 
de na ıl olsa bır ı,. bulurdu. mau salona girdı ,.c arkasından dolu erkekler ..• Buti.u1 bu po:trfle· galeriden çıktı. Torununun Gel, gel, sanı hamı. bahçeye 

Araba yoluna henflz girmışti, bir k:-ıpının kapandığını du} unca ga;- ıin içinde, bir tane bılc, ~n saçlı . odasına doğru yürüdü. Dayak bit· kaç, gel! dıyordu. 
den uzaktan nal sc'ilenm ;ındıra.'l ri füti~arl bir ndım gcriliycrek to'k· ·ma\"i gözlli olanı yoktu. Heırl, ma ıh\ş o1aciktı ki, çoc;iliıui Qlğhklaııı ıt Ş.~cer, canu f\Çtı, PW-ereniı;ı içi· 
bir gürültü duydu. Küçul'" fırari yo· mı:ı~ı tutmak L İ) ormu~ ~ıbi bır ha· vi !i2ı ın · . r i ı. en uıun 00)' u, • · 'm • Jlıtiy r , , ~pı ıktı. :Yukntı katı ol m dan 
!un orta~md:ın kenara dc;ğru koştu. reket yaptı. · • t esmer kadın gibi, çekik i}la'n'ğôZhi"' 5ını usfü~a a rak içen bliK.U-: .Ho· !bb n-suhi çocuğ f.ıhzada sırsık 
Muhar.kak evden kendisini arat· Geniş _2lonun ta obur ucunda ) a~ kalın siyah kaşlı idiler. cer} atağırun li:ıtune )ilzükoyun ka· lam etmi~ti. Yaş satma51k yaprak· 
mak üzere ~tlılar ıollnmı~ olacak- lı bir kadın oturmuş. Jş ı~liyordu. Yainız, portrelcnn en oonunda parunış. omuzhırı :>ar ıla sarsıla ağ· ları yanakları.na. ensesme sokulu. 
!ardı. Tekrar tarlaların, taş abidele. Ç.OCUğun yuzilne bakmadan "eslen. dığer tabloların koyu renklenne lıyordu. Yordu. Pencerenin içınde bir müd· 
rin ar.ı. .. ıruı gırnı2ğe ce~etı yoktu. di · ı hiç uymıyan. kuru ot rengi sarı Oda kapısının dı~ardan kılıtleıı. det dışarı baktı. Ko~ de tek tük ı· 
Hemdeııe o:sa,Kot::ıtona dönmek bu --.. 1..1ya gelıniı. Hacer! sa;1ı, deniz rengı gözlu bır çocuk diğini du;ıı.n Rocerin ıstırabı arttı. şıklar yanmağa başlıyordu. Bu kü· 
e rarengu lnrların cinlerine, pe~· }{o.erin ~uda.klan bir dua ~ml· ı ~:J'.~es~ ~ardı. ~~tün Kot::i~O~ ai. Omuzları yeniden sarsıldı. Hayat ;ük evlerde muhakkakkı sevilen, ü. 
!erine esır olmağa mUreccahtı. Gıt· ı darur gıbi oynadı, fakat yennden .bının ıçınde o hır ~.ıbancı gıbı der- çekilme! bir şeydi. Yatağında doğ- zerlerine titrenilen koylu çocuk 
tikçe yaklaşan nal se:Jerinı dinliye· bir adım ileriye gidemedi. ha! göze batıyordu. rularak ~astığının altından bir re· arı vardı. Rocerin odasında o ço· 
r~\ ç.ınta::ıın:ı ko}·duğu pernir ek.. - Buraya geliniz, efendim! Blenkin~. Rocerı kilitle:o-ince, tek· sim çikardı. Annesinin, başka hi' cı.:kların hayallerinde ya~atıp da ha· 
mcğı çalıların arasına sakladı. Ya· Çocuk. korka ko:ka salonun orta· rar mavi salona çağrılmıştı. bir yc:rde bulunrnıyan re.mine uzun kikat yapamadıkla~ her şey vardı: 
kalarup da ~<ı.to}a donduğu zaman ı;ına kadar yürudu ve bilyük anne· - Çocuk ıyı mi; kilitlediniz mi?l1 uzun baktı. Biçimli başının etrafın Oyuncaklar, kitaplar, yemi~ler, şe. 
hiç olmazsa Kotston a::ıılzade!eri a· sinin onünde titriyerek durdu. - Evet, efendimiz. da sarı saçları dalgalanan, ma\'i göt kerler ... Yalmz mU~fik bir anne il" 
rasından ılk defa bır hırsız çıktı. so· Kadın, elindeki işi dikkatle katla. İhtiyar kadın, yüksüğünü asabi· !eri şefkatle bakan bu re!;me Meta ~aoo yoktu. 
zunü ı~itmeıdı. yıp masanın üstüne koyduktan son >etle giyip çıkarıyordu: tapardı. Sarma~ığın kalın dalına dokuna· 

Çare:ıızlıklt: boynunu bukiıp, bek. ra, mütehakkim bakışlı siyah gozle· - Bugunun, senei devnyesi o~du - Anneciğim, anneciğim. ben yal ·ak n~ağı inmeğe b::ı~ladı. 
ledi. Bıraz ıoonr<!, pek iyı tarudığı rir.i ilk defa olarak kaldırdı, Rocere fundan haben var mı acaba? . ız sana benzıyo:um .. Ben yalnız Toprağa ayak ba ar baı;maz ıslak 
kı raklan buluta binmış olan B!cn· baktı: - l<atiyen, efendimiz! Hızmetkar seni se\ iyonım .. Galerideki siyah ;in f:nlerin üzerinde. yorgun ve da· 
kınsın kendı"me ; .ıkla~tığını gordiı Sızi dınli) orum. tarın hepsi gayet sıkı tenbih1idirler gözlü ecdatlarımrlan nefret edi}'o. .> ~ktan çürumi.ış bacaklarının 'ar 
Korkusunu, kedennı bellı etmeği - Evet, c\"ct, bılıyorwn. Fakat rum. 0:1lar hep ı birıbırlerine benz, .ruvvetile kosrnnğa başladı. Hort· 
gururuna yedıremi;ordu; somurta· - Demek ne i.~ah. ne mazeret, çocutrun tınn bugun kn;ı'.iı... yorlar. Yalnız sen \e ben, ikiınız ıak!ar uçurumunun )enni biliyor. 
rnk, başını ak-.i istıkamete çevirdi. bir şey öylemek niyetinde değılsi· - Tamamile tesadüfı bir vaka, ~ymyı;z. Onua için oraJal,i r~mi:nı ~hı. l\:e tane koru~unun içinden gc· 

Blcnkins, yere ath)arak, çocuğun niz? efendimiz. p:ırçaladım. Beııi scvmiym insanla· ;ip sola dônecektı. 
ününde iğildi: Çocuk )ere bakarak: - Yok a, yoksa... rın ha~in nazarlarına tahammül e. D .\LLARI biribirine geçmi, 

- Bu yük 'aldeniz derhal şatoya - Biliyorsunuz, dıye mırıldandı. - Efendimiz; demedim. Anııec "ğim, ben burada kestane ağaçlanmn altından 
dönmenizi arzu ediyorlar, Sir Rocer! - Ne demek istiyorsunuz. efen· - Yokva ben ona karşı. zaliınct' \al<!mam artık. kalamam. ;e,;eiken, çcıcuk. korkmamak için, 
Olduğu yerde heykel gibi hareket· dim? bir muamelede mi bulundum? Büyük anne:ıine ve malikaneye :ınııe.,ini düşünmek istediği !ıalclc. 

iz: duran Roceri belinden yakaladı Rocer birden,ce:>aretini tophyar<lk - Hayır efendim, öyle bir 5e} .-tarşı içinde senelerdenberi biriken f~f.zünün önünde hep 0 eı:-mer Kots· 
Kısrağın üstüne oturttu. Kendi de bir nefeste derdini an~attı: asl:l sezmedim. nefret, bu dayak Mdi e.:irıden"sonn. ton asilzadesi, baba51 canlanıyor· 
çocuğun arkasına oturarak, gemleri Benden nefret ediyorsunuz.. ...- Bazan, ben-! Bu çocukta o~lu birdenbire- zaptecMmez bir \'aziyet 1 Ju. Hortlaklar uçurumuna yakla~ 
eline aldı. Geri dondüler ve kı~rak Beni burada alako}rnak Ltemiror. ma benziyen hiçbir şey yok. Kots. almı~tı. Annesi ,.e babası, on b~ tı ·~ bu garip his kuvvetleniyor
dort nala şato) a doğru koşmağ~ sunuz .. . Ben de, kaçtım. ton kam yok onda .. Tıpkı, tıp1u o ya;;;ında iken o:mtişlerdı. Onlara aıı 1u. Sanki babasının ruhu ona rcla· 
başladı. Sozlerini bitirince gözlerinden ya~ fena kadına benziyor. .ıem~n h•ybir h~tırası yok gibirdi ':t' ediror. mütemadı>•en, geri dön· 

Blen.lun:.ln sol kolu. çocuğun be. tar bo~andı. Büyük annesinın ağla· Sesi titredi. Sustu. Bıraz durduk '!.":ı.lı.ız. blıyük <ı11nesinin. ke:ıdi .. in· 1 ı·e.ini, uçuruma inme~ten \'azgeç. 
luıi acıtacak kadar sıkıyor. bpirto ı•nuktan ne kadar sinirlendiğini bil·. lan sonra tekrar konu)u: 1 alıp buraya getıri>ini hatırlıro:-du rne ini söylürordu. 
kokulu nefesi kulaklarım gıcıklı· diği halde, aksı gıbi hep onun önün· - O on sehız ya~ma gelmeden e\ t k gunlerde bürük bir teselli n Çocuk, ancak büyük bir yeısın 
yordu. Yorgund~. Ayakla_n acı~or- de ıken ağl:ıma~ı tutardı. \el ~? öli~:S:~· bu . ı_nalik~nemır 1 ,;evilmek ıhtıyo.ıcile ~üyük anne ım 1 verebileceği azimle yoluna devam 
du. Bu yorgun, .ıa ta halınde, ken On bır ya5ında~ınız .. Bu ya5t. ırazının, koyun kendı.,ınc aıt oldu .;okutma teşeb?Jü ,lerı nefret değil ::dıyordu. 
dini .SC\en. bekli) en mlişfıl: in :nla. olan bir Kot tonun ağiamama::ıı ;runu siz de. avu~atlarımız da t,ili 1 :.td..!ta ;.:til.:rahla ka:-şılanmca, ço1..-ııl\ Rocer. bu l\Çurumun pek fena bir 
nn bulundu~ bır c\e gıtmegı ne cap eder. yorlar. Beniıp vazifem o zaına:ıa k< ~a ilk is~ an ar;:u'arı belirm Şti. Ar j(ıhrcti olduğunu hatırhrordu. O 
kadar isterdi! Hafta'ardanberi h~- Rocer. gozlerini yeı::ıle kuruladı far onun mallarını idare etm:c-!~ 1 • )e-ini. ı,endı gıi.ıi ~•:ı;ın oldu~u r >adar fena ki. Leydi l\ot ·ton orayn 
zırladığı kurtulu'J planı ne h:ızır Blenkin~:e yalm'anmasaydım. bi 3endeıı daha fazl:ı bir 10er h..!l:leme ;in se~ iyord.ı. Daba ı g:ı1c:ridcl-i.ı di dınsenin ya!da~masırıı menctmi~ 
bir surette netıceienmi~tı ! daha gelmiyecektim. Niçin beni a :ne'idır. Ancak \ azifemi yapabilı •er portreler gibi. e. mer ,.e ~iya! 'ıattti çok derin bir ta5 ocağı ~eklin· 
Artık gözyaşlannı tutamıyordu. rattımz.? nm. lOZl.•ydü. Buyuk annesinin aıadığ le o'an u ·urumun etrafına diken. 

Onda da, Komon asilzadelerinin - Çılgınlığın lüzumu yok! Yemeğinin iyi olma ına dıkkat e ·3:.ıflarm hiçbiri çoc ı' ·ta yoktu :er tel çe!,;irmişti. Ke.,tane korusw 
o m~hur cc:ıaretlerınin bır zerre : Ç.ocuk tekrar hıçkırıyordu . Jersiniz. dcğıl mi? ~tlan. kupeı:crı, bvc~:..ı ri st\mi ıun eıı c:ık bir yerinde olduğu için 
olsaydı, tarihten e\ \"elki zamanlar Hem benden nefret edıyorsu· Ş:.i;;>h~ız efend·m. •or. karı g;:ı. ünce ha~ta olu) or. ıro ı~a.; ·falları fı:1eta bır dam gibi u· 
dan kalma di!,ılı t~:;larm ara-m:ı nuz .. Hem de kaçmama fmat \er - Ba .an. ah ba•an. k ·ndı k ndı ıv köpe~derınden korkuyord;ı. Se\ ;urumun üzerine kap:ı.tırdı. Tıpkı 
saklanır. bır daha .1to::, a donmez· mıyorrnr.uz. me diyonım kı, 1 e"'d • ne be Blen 'i~i yalnız bir köpek \"3rdı: Köyür. ':>ir la" oca'?ı gıbi gittıkçe daralan 
di. Fakat o takdırd"', ş.ıtod.ı c;c\İl. Bura ı iıin <'\ ini1dir! 

0

ll'i. i-;!m:z b"tti. Gidebilırsıniı. ;obarmın kırçıl bmındeki iyahJ~ l:u \.l.;'J'"'Jmun en dıbınde. ölçülmi· 
memecine. bedbaht olma ın::ı ela bl B .. nim Kot ton•a alakam yok - Te,e'iliür e.de. im dendiıniz )e) azlı yumusak huylu köp~~i. Kır vecek io.adar derin olduğu rİ\'S~·et e 
·eb ·b kalmaıclı. BJ ın::ılı .a~ .... e ait~ Ble•ıı·( ~ . • ,, .• ,:1h 'a~frn e"f m:ı : ıl. çocul{ n a .. ı.ı.ııı \'era emer o ;ııen :,ir -su bi .. iki'1tisi \'ardı: kovı: 

Kot ton şato urıun korku ı · bi· ı e• eli J\qt l'J'1. } .. ;'lci:?tı kalktı ' 11~ k::ıo·rlan ı;·km1!.i. füe e ıken u;·ı.r aldımuror. ı:~ •ı sa',::tlılrı ıelt . hrrnen hem:-n c;iyaha yakın 
heybetle yük~ldığ~ tepenin et~~in· ciÜmüı lm./ı a' 3."oı ba tonuna d irı iç'ıU:r rl:{ır birci mın yere dü5• ürünün ha~mdan ayrılıp onunla '<estaıe dallaıınırı aki~lerini ağıra· 
deki kn~tı: MyOn içinden gt'çerken. yanarak pcnce:cnin önüne gitti: ı ~ğ"ü ,.e cı.ml:l:-m 1-:ırılc'•~ı d•;vu1rlıı. oyo-ımağn geli""~du. Zaten çocu· ğır s:ı.'tny:ı:ı dun; un bir ~ı. Çok de· 

rinde ve etrafı <>ık ağaçlarla kapalı 
olduğu için en şiddetli fırtınalar b• 
le bu hareketsiz sm·un sathındn e 
hafif bir kırışık vü~uda getirertıeZ'. 
dı. Suyun tbtünde, yer) er beyaz oı 
lufer çiçek!eri }-Üzerdı. 

Rocer çobandan bu uçururndl, 
beıki de suyun i.;ınde, hort1a}.I•, 
bulunduf.runu duymuştu. Senede b. 
defa, siyahlara bürünmü-ı. ince u 
zun bir hayalet, geceleyi~ su) ıı~ 
k . . - ·e ıtı enarma ıner, saa~erce ag ar ' 
!ermiş. 

C..:Ocuk, uçurumun etrafını çc\ 
ren sık dıkenli telde bir in ;an ı 

.:ak kadar büyük hir delik bulun<>" 
ğunu dostu kırçıldan öğrcıunı :• 
Karanlığa rağmen o yeri kola} lı ' 
buldu ve çalılara tutuna tı..tuna 1

· 

çurwndan aşağı, su}·un kena!'lıı' 
do~ru inmeğ~ ba 'adı. Çalılar 'e d 
kenler yüzünü. <'llerıni parça'at11·· 
tr. Alnında sıcak sıcak bir ~) Jerı~ 
aktığ"ım hıscediyordu. t •çuruJl'IJl" 
derinliklerinden çürümü"' nebat l,ô 
kusu geliyordu.. Olum kokuc:u g 
bi •.. 

Nihayet Rocer, suyun tam ke.111 
rına kadar indi ve yumuşak yosııo\ 
ların ü<-tüne dız çökerek, patl:ı>.ş 
cakmıs gibi akan kalbini eliyle ba~ 
urdı. O zaman, bir mucize olınll' 
gibi. bütUn korkusunun, heyecar 
nın geçtiğini hayretle hic.~tti. sar 
ki yanında bulumın biri onu tec.d 
ediyor, ok§I)'or, kırbaç darbeler;n. 
tcsirile hata sızlayan etlerim uğıı· 

tunıyordu. Teabbüd erlerce ,ine ~ 
cliiğ sarışın annesi değil, ha) ır. 

e re · · b · k ann .. nin o 

babası, esmer, siyah rözliı (ot tc 
asilzadesi, pek yakında, goz}erını" 
önünde gibi, korkusunu yatı"tıf. 
yor. Suyun sathındaki bu yer)" 
beyazlıklar, burada boğu'mu" ınr3 
lann yllzleri değıl, guzel beyaz rı 

lOferler ... Ağaç koklerınin ara mc'a 
hortlak kolları uzanmıyor .. Sat1 

kokulu yasemin dallan onlar!.. 'ı 

muru içine çekmiş olan yosunla' 
dizlerini yun1U~ak bir ya ttk g 
dinlenC:iriyor. 

Çocuk. şimdi uuraya niçin geld' 
ğiııi bile hatırlayamıyor .. Düşunc1 

sine, hareketler\ne Mkım del'• 
Zaman ve mekfin mefhum'arı J11 
nac;ını kaybetmi5. Senelerdenb" 
kendicini bu kadar akin. hatta b 
mdar me ut hı sctm m ,ti. 

B 1RDENB1HE, ya .. murun 11 

ğaç yaprakl.ınn:ia çı ... a"d 
ese. bir değneğin ta, 'ara \'Uru1J11!l 
mı andıran ba~ '·a bır se~ daha t.I\ 

1 ıı' nşt1. Rocer, bu sc le, gn •p fa,. 
tat!ı sarho:luğundan ayıldı. 
Haykırmak. kaçmak, bu mtitJı:Ş 

Jçurumdan çıkmak ı::tiyordu. F~ııt 
. dt ne boğazından bır ses, çıktı, ne 

bacaklarında kımıldayacak kudret 
vardı. 

Tak, tak. tak! 
Tam karşı taraftaki taş merdi,·eJ'l' 

.erden aşağı bir şey. bin i ini>-oı: 
:Ju. Rocer, sesin yakınla~tığını dıl 
yuyor, başını kaldırıp bakmağn ts 
itati yok . 

Tak, tak, tak! 
1
, 

Yağmur dinmişti. Bulutların 1 

tından kurtulan ayın ışığı, }'2Prıl', 
ann arasından süzülerek suyun s:J .. 
hırp ve etrafını koyu yeşil bir 8} 

Jınhğıa garkediyordu. f 
Baştan aşağı siyahlara bürünfllil 

1 
ince. uzun, bır hayalet suyun k3~f 
tarafında duruyordu. Bir elinde tııı 
baston, öbür elinde bır demet be)

11 

.iç;$ \'ardı. ı 
Hoc.r, damarlarındaki kanın bU

11 
~ibi donsiuğunu hissetti. Çob'1tl~ 
.:lediği çıkmış, hortlak görüıunilşt k . ,,,. 

Ve çoçuğun k3.flısıcda. 51~ 
-nantosun:ı "arıtarak bir elinde çı· 

1 
;ekler hir elinde ba<;tonile suytl~f 
;inde tamdı:C hir yüz. arar gibi ı 1 

( Deı·mm 14 iitıcMt) 
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Ali~ l\.D lr n Sl Z 0 0 k 
ltı::1 "'lir r l:ıu seviyordu. Veli de o 

ı:. erek fı., k 1 _ D ,.,ı odu ve Aliye: 
1 osturn dcd" 
cneyinı d ' ı, sakın o kızla cv-

erne, 
- ~eden? 
- nen . 

ği.ınu g"" onun iki erkekle öpUştU
Ali ozıeriznıe gördUın 

cvıen k . 
ise onu rne ten vazgeçti. Veli 
bunu dn bıraktığı kızla evlendi Ali 

usun · 
- \' 1 ca arkıı.daşma çattı: 

ı, ,, a ancı' B ni 
YUHc bir • · e atlatmak için 
ınaaın hıleyc baş\'Urmağa utan_ 

" . llıı? 
e1ı guıau: 

- Ben 
nun . Yalan söylemedim ki! O-
• OpUştU~ü 
kat'dc 1 S erkekler babasilc 

J'di! 

- lfer .,. .. 
tıı11 .. un ,.. ı· 

tız.. ..,e ın giıJh·onım hor-t .. ,t'rtn· • , 
'SbJt etse i 'Yorsunuz. I:ari bir !,1.in 

n z de .. 
- Cu..... o ~un gcbem. .. ,n ...ı· 

- Olur ""11il olur mu! 
~· 

ire eım. 
. t>aırenın Ulfb e n n n 

tı. ~ki genç daktilosu cvlenmiş-
teıt ınernu 

bir hea· . r arkadaşları müştc-
rınaa d . ıs c aldılar. Düğün sofra_ 
1 aırc nı·· .. 

bir n UdUrü bu hediyeyi §ÖY 
UtUkl 

- l) . a habt'r verdi: 
g aırea ki 
, lıe dUğu e arkadaşlar bir olup 
' V.tı-ik sun .. hediyesi olarak bir e -
~f:Jilntuı P~rgesı aldık. Sabahları 

la crı su U .. •z . P rUrkcn bızı hatır. 
1~ allah! 

,,... :::ı 

l 

hlr şey mi hazım

lı - l>aı.a r 
arta bize C\ lialiıde i: Annen bu 

gl'lerniyccckmi5 ! 
- İngiliz karikatürü _ 

'-a - J\tyan?to:ıa 1 •••. , 
1aı:ı-;aıı:ı hlyu,, llır:ımlyı>yl 

~ - ~u ~;:d:ı 
' U!J1ı11 '.\ t _ en bti) ük ıırzunı so· 

• a ttga • ' 
tırınel>.., 

- I-ıa r..sız kaıiknlilni - 1 

Pul llolltk!>lyoncusunun karıc;ı -
Ô kadar pulun ,·ar da mektuba )·:ı
pıştınn:ı.k i~ln bana bir tel< ııuı \er. 
miyorsun. 

- İngiliz karikntürü -

Haısnsun~ 
Hasisle karısı lokantaya girdiler. 

Bir porsiyon ekmekle yarım porsi
yon fasulye pliı.kisi ve iki çntnl gc-

tirttilcr. 
Garson biraz sonra masanın ya _ 

nından geçerken baktı, kadın yiyor, 
erkek yarım porsiyon fasulyenin 
yarısını tabağına almış, bekliyor
du. Merak ederek sordu: 

- Beğenmediniz mi? 
- Onun için değil. Karım yeme_ 

ğini bitirsin de takma dişleri bana 
\'Crsin diye bekliyorum! 
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lki nrkadaşın ikisi de otuz sene
lik evliydiler. İkisi de sırası düştük. 
çe dert yanarlardı: 

- Adam öldürmüş olsaydık çok
tan mahkümiyet müddetimizi bitir
miş ve serbestliğe kavuşmuş olur
duk! 

Gene bir gün bunu konuştular. 

Söz uzun ömür bahsine geçti." Bi

ri: 
- Ben dikkat etlim, dedi, kadın. 

lar erkeklerden daha çok yaşıyorlar. 
öteki tasdik etti: 
- Hakkın Yar. Hele dul kadınlar 

kocnlarından pek çok fazla :> aı;;ıyor-

!ar. 

iiaze 
- Balıklar taze mi? 
- Artık çok oldun! Dün geldin 

sordun taze dedik. EV\'elki gün sor_ 
dun, taze dedik. Bir haftadır gelip 
soruyorsun, taze olduğunu ~öylüyo
rum. Daha kaç kere soracaksın! 

ew 

\'AZ 4 '1: L. Buse ·ı 35 Yılını vahşiler arasın~a geçirmiş bir Alman seıyahı 

Çuringaların menşei, çok büyük bir cinin 
vücudünden bitip büyüyen bir ağaçmış ! 
-11©4-

Gariptir ki hayvan de,·resinden 
yeni kurtulmu~ en iptidai bir te· 
kamül dc\•re~ıni yaşıyan Arnc:tural 
yalı insamn (insanın ölmemesi) ve 
(ruhun ebediyeti) hakkındaki ıti· 
kadı bütün medeni dinlerde de de
vam ed:!rek ta biz beyazlara Ye Av· 
rupa medeniyetine kadar girmiş, 

bugüne kadar yaşamakta bulun· 
muştur.! 

lnsanlann kıl!ı ve postlu hayvan 
tipinden ta bugünkii beyaz Avrupa· 
lı profe ör veya filozof tipine gelin. 
ecre kadar geçmesi lazımgelen mil-
yonlarca sene zarfında imanın tabi 

~ a ifil a (nl <9 ati izah hususunda hala ilk Arn tu-

- Gene mi içtin? ralya_lı cedle.~inden ~aha iler1 gide· ! 
- Hava çok sıcak biraz scrinli- memış olduk.arını gosteren bundan 

ycyim diye içtim. ' J daha büyük bir hakikat ol_a~ilir mi? Birçok 
_ Kışın içmez misin sanki? A rnsturalyalıların kendı ızahları-

Amstma1yC4 kabilclerimle o1Juğu gibi l(aiti1crdc kız rorıık1a
rım11 köpek di§i11i kırıyorlar. 

- içerim ama ısınmak için! na göre bu Çuringaların men§Cİ bir 

~ocuıkO(Ylk 
a~açmıs ve bu ağaç, iki köpek tara· 
fından parçalanan t-.ıurta - Murta 
bmindeki çok büyük bir cinin vü· 

- Anne neden güneş bizi ısıtmı- cudundan bitip büyümu~ imiş!.. 
yor? Şüphesiz bu bir ef::ıanedir. 

- Mevsim kış aa ondan. Fakat bu ef 5anedeki büyük cinin 
- Güneşin aklı olsaydı asıl kı_ 

§m bizi ısıtırdı. ismine dikkat edilirse hayret edile-
cek bir cihet daha olduğu görülür. 

Bu (l\1urta) ismi, c.ski tranlıla· 
rın ve Asurilerin • ki onlar da esmer 
ırklardır. (Harut) ile (Marut) is
mindeki bürük cinlerinin hangi 
menşeden geldiğini göstermektedir. 
Zira A vu::turalyalılann -(Muranta) 
ismindeki büyük cini ile eski lran. 
ı arın ~ 1 rut nun.arni old · rma 
~üphe yoktur . 

Yani mukaddes !;Omaklarının ef
sanesi olan cin, yüz binlerce sene 
sonra ta lran ve !\lezopotamyaya 
kadar gelmiş bulunuyor!. 

Avusturalya insanlarının beyaz 
ırkların bab:ıları ve celleri olduğu
na bunlar pek canlı ve şaşılacak de· 
lil!cr te~kil etmez mi? .• 
Zira Avusturalya adalarından ayni 
itikatları Hindistan _ Iran - Mısır 

1 

\"e l\lezopotamya kıtalarına eğer 

yüz binlerce sene zarfında yavaş ya· 
vaş muhac:!ret C'den ve iklim değiş· 

Herhalde Ilindistandan veya Mısır 
dan birçok in~anlar gidip Avus. 
turalya ünh·ersitelerinde bu itikat· 
sist~mlerini tahsil etmiş değillerdir 
ya!... 
Avu~turalra insanlarının itikatla

rında daha pe!;: çok garip şeyler 

\'ardır. Görülecektir ki bunların bir 
kı:;mı hala son medeniyet asnnı 
ya~ıyan en mütekamil beyaz ırk a. 
rasmda da ya~amaktadır!.. Avustu 
ralya insanlarına göre ana baba ta· 
rafından ilkah olunarak çocuk dun 
ya gelmediği, bilakis Avusturalyalı 
!arın (H.atapa) dedikleri çocuk ruh· 

lan nebatlardan. ta~lardan, hayvan 
!ardan kadının karnına geçtiği haL 
de bir kadının gebelik zamanına bü· 
rük bir ehemmiyet vermektedirler. 
ı\ vusturalyada da, tıpkı l\.lelanezya 
insanlarında olduğu gibi, gebe olan 
kadın için e\ veıa yiyecek tabuları, 
yani mukaddes yasakları baslar. 
Fakat Avusturalyadaki bu yiyecek 
yasağr, tabii, l\.1elanezyadaki kadar 
geniş değildir. E~asen olamaz da .. 
Çünkü izah ettiğimiz gibi za\·allı 

ı\\'usturalya ınsanlarının esasen öy 
le bol gıdaları, bol iyecekleri yok 
tur ki otlardan seçip seçip demem
nun olanlarım istedikleri gibi ayıra· 
bilsinler! .. 

lan demek, zaten muayyen ve ınah· 
dut olan bazı hayvanların etini ye· 
memek demektir. l\lesela, karınca 

yiyemez! Kanguru eti , kamlumbağa 
ve yılan yiyemez! 
Bazı kabilelerde ise et yemek büs· 

bütün memnudur. Gebe !-:c:dın et O

rucu tutar. 

Buna sebeb olarak da bu hay· 
,·anların etlerinin, veya umumiyetle 
et yemenin gebe kadına a&"lr hasta
lıklar gctı:~ceği, yahut da çocuğun 

annesinin kamında iken ölmesine 
scbeb olacağı ileri sünilür! Buna i· 
tikat olunur!.. 

Yani Avusturalyada gebe bir ka
dın ö!dü mü, yahut çocuğu karnın· 
da iken öldü mü o kadıncağızın mut 
laka memnu hayvanlardan birinin 
etini yediğine hükmedilir! .• 

Gebe kadı:1l:ınn bu et yeme mem
nuniyetine, bize etin bu kıtada za
ten kıt o!ma:;ı ve bayanların hiç 
olmazsa gebeliklerinde ete i~tirak 

etmemesi için uydurulmuş bir şey 
olduğµn:ı hükmetme!> isterdik. Fa
kat hal böyle değildir. Zira annenin 
vücuduna çocuk ruhunun ginncsi 
için yolu açan babalar da bir çok 
kabilelerde bu yasağa tabi tutulur~ 

1 

melerile guddeleri ve binaenaleyh 
,·ücut te~ekkülleri de deği~n A \'US

- Otomobil kullanma '~ikası almak için bu'?'~·a mı . mü~a~a::ıt et- turaly~. insan~arı. hi~zat getirmemiş-
xnek Jiızım? - lngılız karikaturu - lcrse, kını g~tırmı~lır.? 

Zayallı A vu turalyah anne gebe 
oldu mu. onun için yiyecek haram. 

• Icselfı (l,;rubunna) larda erkck
lerrle kadının gebelik zamanında av 
m·lamaya çıkamazlar. Çünkü av·a· 
dığı ha)•,·anın ruhu onun arka.:ım

dan gebenin yanına kadar gclır, ço
cuğu yeme~i ihtimali \'ardır. 

• 

-----------~~--------------~ 
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A\'U::turalyalılar çocuk dünrn\'a 
geldıi,rı zaman gobeklerini j tirid) e 
kabuğu, yahut bir kanguru kemiği, 
yahut da bir ta::·a ke:;c:ler. Bu ame
liyat muhte1İf şekılde ayinler \'C 

merasim yapılmam~a sf'l~.l?h olur 

(~::ırrinjerı) !erde baba ı;ocu~ { 
-:e ·il~n güb:-ğını tuyden blr Wr~oJ ıı 
tina ile sarar \'e bunu gl)türi.ıp di· 

.,,er bir kabilede bir çocuğun ba .. a I-

l na ·:e:-11 

O \akıt bu fıt:r tkı '>-Ul."tıi-. \•\0'1.:t .. 

Ngiampe) olurlar. Yani kard:?şin 

zıttı bir nc\'i y::ıziyete girerler. Bu 
iki çoc . .ık, göbekleri geri \ criımcdik· 
çe, biribirlcrile go:üşe..'lliyecekleri 
gibi birioirlc.ine n~ değebılir, nebi· 
ribirlerinin yakınına gC: .... Ji.irler. 
'ı'ani, de.:r~ ı mız, k::ırde;lıg n tersi 
manasmC:a bir ne\•i du~man olurlar. 

Ta go:n ,; g('ri 'eriııc~yc kadar! .. 
A\ u.:.tı.ıralyanın g<liomd::ı yaşı) an 

kabilelerde dl' ~oyle bir f;det rnıdır: 
.\nne.:.i çocuğun göbeğini ::;uya atar! 
i\:adın bunu yaparsa o takdirde ç.o. 
cuk buyüduğı.i zaman gayet iri bir 
yüzücü olur! 

Orta A\'u.turalyada ya~ıyan 

(Knitiç) lerrlc ise çccuğu göbeği bir 
kürk p:ı ·;:.ı::ıma ~arılır ve çocuia 
bornuna a::ıılır! 

(Devamı rar) 
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logo tarafından sevilen kızın babası 
bu izdivaca razı olmamış ve silahlı 
ısrar karşısmda kızını hançerliyerek 
cesedini sabık Arnavut kralına yollamışb Dağılmak üzerelerken, bir süvarinin 

logonun kız kardeşi nişanlısında~ telô.şla ve hızla kapıyı çaldığını 
haber aldılar 

ayrılabilmek için 30 
açllk grevi yapmış 

gün 

- Pek llı\, dedi. Ancak Abdurr.u bir ferman varid olmuıtur. Gerek - Manevi kuvvetlerimi%dcn en -
man ı;e Osmıını ö:>le bir geceye ha- bunun kıraetl ve gerekse Rumla - dlşem yok Aykut. Faknt kuwetle -
zırlamak gerektir. rm ittifak üzere bulunduğu istihba- rimizin ne mikdar olduğu tekfurlar. 

B:m bu teklüi yapamam Saltık. rı üzerine alınacak tcdabiri görüş - ca malumdur. Nereden öğrendikle -
Kös3 Mlhalin korktuğu gey, Jı.ni- mek üzere ricali devleti ccm ira - rini bilm.iyorum, ama, sanki içimiz· 

tanın Tckfurların bir aleti ııerri ha- \ de!sini tel!kkl ettim. de imialcr gibi her şeylerimize ve 
llnde Osmnnm hayatına kansmış ol- Beyler blribirine bakıı:ıtılar. Gıya- 1 halta Selc;uk Sultanından gelen esli 
ması ihtimali idi. Nihayet bu cihet settin Mes'udun böyle ferman fer - hanın miktarına dahi vakıftırlar. Kor 
tahakkuk etmezse iş dnha kolayca man llzerine göndermesi, elbette karım iti tcdabirl ha.rbiyemizden de 
bnlledilivcrir ve bu knhbe)'i birine tekrar Selçuk İmparatorluğunun vukuf peyda ederler ve maazallahu 
gelin edip işin içinden çıkılıverirdJ. ihyasına mUteveccihtl, ama, bu iş tealii. bir mağlübiyete dUçar olarak 
Bu ne kadar l;ZUD zamanda olsaydı bugün uç hlkimlerlnln işine gel • ecdadımızdan müntakil 6Crcf ve hay 
)ine zarar kn1mnz ve urnr düşünü- mezdl. Artık tereddi eden Selçuk siyetimiz perijan olayazar. 
lcmezdl. Fakat eğer, Mihalin kuv- aultanlığmm tekrar ihyasına sarfı Köse Mihal, Saltık biribirine ma
vetle tahmin ettiği gibi teltfurlann gayret etmekten bizzat Haknn Os- 1 nidar bir şekilde bakıııtılar. Düsma. 
'bir vasıtası olarak bulunuyorsa o man ülkelerini tevsi ederek yeni bir 1 nın, Osman kuwetleriı:ıi bilmesi nıı-
halde tehlike bil:> üktil. devlet ve salt.nnat tesis eylemek el· 1 .1ıl mUmkün olurdu? 

Bu hareket doğrudan doğruya O~- bette evla bittıın"kU. i Bunu sonra mütalda etmek üze· 
manın hayatına mütcveccihti. Atlarına binerek HAkan Osınanın re şimdi toplanan harpmcclisinin 

Mal Hatunun yanından ayrılan 

Köse Mihal ve Saltık, Abdfirrahmım 
Gaziye gliı,.. .{!antlerce konuştu • 
lar. 

huzurunda c~nıoldular. milzakerelerini intac lii.7.ımdı. Köse 
' Osman, fermana ehemmiyet bile M.ihal: 

vormemiş, Köse Mihali sabtr8lzhkla - Muvnfrlt olur şcvketlum, dedi. 
beklediğini : Aktimur ve Aykutalp Kon,ı:ada 

Daha saf ve masum olan Gazi, 
önce Köse Mihal ve Saltığı cinnetle 
itham edecek kadar bu işe inanma
mış, vnziyeti reddetmiş, fakat, i . 
znhatJ dinleyip lenevvUr ettikten 

- Hah, nerede idin MiJıal, biJhas_ nezdi sultaniye izam olunsunlar~ 
sa aenl bekledim. Bu hareket iradesi derhal ınraz 

Diyerek izhar etmiştL olunmn!J ve Aykut fle Aktimur yo. 
-İrade et şevkcthim. la çıkmıştı. 
- Hepiniz buradasınız. Rum tek- Osman da bir taraftan her türlü 

sonra o da dişlerini sıkıp: 

- Hım. Vay kahbc vas. Şimdi 
ne edelim? dcmijti. İ§te buna gö
re bir tedbir almak icap diyordu. 

furlannın eJbirliği yaptık~ müs - tedbirlerin ittihazı için a~lret beyle
tabberatmnzdandır. Karacahl!arm rinin ve bazı kumandanlıınnm der~ 
fclhi de bil' türlU müyesl'ler olama. hal faaliyete geçmeleri lüzumunu 
dı. Vcsaitimizin !lkdaru ft{Jikardrr. irade etml§ti. 

Köse Mihıı.f, Mal Hatunla ittihaz 
ettikleri tedbiri ve lbunun ncticcle· 

Bir ehil tekfur taarruz ve hilcumu Tarih sanki Knra Osmanm peşin. 
ınuvacehcsinde Jı:alacafunız gör.il • den ılirüklcniyordu, Moğollarm ön

:rint anlattı. Abdürmhman GazJ, 

kendi payına dil§en işin hafifliği 

ka~ısındn memnun bile olmuıtu. 

O böyle dalavereli işlerden hoşla _ 

nan blri değildi. Hele gözü kadar 
sevdiği Hakan Osmanın hususi ha
yatmn. kn.nşmağı asla <lilşUnmezdi. 
Ne olur ne olmaz, böyle şeylere 
burunlarını soknnlann da lekelene
ceklcrini işitmiş, duymuş, dinlemiş. 
ti. 

IUyor. 

Sultan GryasettinJ 'Mes'iıdun e.s
ki vo vbi bir saltanat oıma.k ıU.. 
ba.riJe .kale fethinde müsbct olacak 
vesaıu bulunduğu Q§ikirdır. Daha 
muallem a.ııkeıi de olduğu cıek gö -
türmc~. kendiainden imdat talep 
eylemek üzere Ak Timur ile Aykut 
Albm Konyaya izamını teenunill e. 
diyorum. Buna. ne dersiniz? 

Köse ldihal vulyetin hakikaten 
- Pekala, dedi. lazımgelen ted • Hakanın dediği gibi olduğunu bili -

bire tcvaqsul ederiz. Aman bunun yordu. Nihayet Türk ordularının 

sonun:ı dikkat ediniz. Mademki bugUne kııdar yapabildiği akın t.nri
§CvkotlQ HAkanın Anltaya karşı kile memleketlere girmek, yağma 
husust bir vaziyeti ve muhabbeti etmek, taldn etmek, tahrip etmek 
vardır. Kcndlıılni eu sırada bir gıl· ve böylece ycrlCfimekU. Mazbut ve 
lugı~a. se\'ketmekten hazcr edelim. tedbirleri alınmış kaleler fethi için 
Yine siz bilirsiniz. Her halde matlfıp ı Osman ordulnnnın hiçbir hazırlığı 

tedbirde ihtiyat Uzerc olursunuz. yoktu. Ayrıca tekfurlarm, Osman 
Dağılmak Uzcre1crken, bir süva _ aleyhine elbirliği yaptığını Köse 

ıinln tel{lşla. ve hr..Jı:ı. kapryı çııldr- Milhal da baber alml§ oluyordu. 
ğını haber nldılı:ı.r. İçeri aldılar, 11ü- - Şevketlü Osman, dedi. DUş • 
'ltari yerlere kl!.do.r eğilerek: man bizim kuvvetlerim.izin ne :milı: • 

- Devlctlülarım, dedi. Şevketlu dar olduğunu nereden bilecek? On· 
Hakan Osman Han, sizi serinn hu- lann kalabalığı bizim kıllctimlz ya
zura bekliyor. Sultan Gıynsettin nında dahi imi ilahi ile ademe mah 
mesut canibinden Akbaş yediyle küm. 

,tO ---
Soldan sağa, 

' 
l - Delil - güzel, 2 - Barsaklar 

- et yiyen büyük bir ku~. 3 - Ya
nak (bir kadın adı) • üye, 4 -
Zahır, 5 - En büyult - Mmrhla
rm Allahlanndan biri, 6 - Ciğer • 
kurulmu~ (cemi: cihan olur), 7 -
Çiftçilerin bir aleti, 8 -Konaktan 
büyü~ - asrr, 9 - Büyük (öz türk
çe) - doğurtan, 10 - lı;inc yemek 
konan nesne • titrrmektcn emir, 

lerlne durulmaz korkunç akm ,.c 
saldırIJJlarınıı rağmen Osmsn ülke
lerine adım bile atan olmamış, bu 
nkın ve istilalar mütemadiyen Sel 
çuk hükümdarlı~na teveccüh ede -
rek, sultan ve saltanatı büsbütün 
belini doğrultamıyacak hale gcti~
mekle de\.-am etmivti. 

Osman fırsatlardan en iyi istifa. 
de etmesini bilen bir hakan idi. l:Iiç 
vüphesiz. Ve bu hareketinde kendi
ne en ziyade muavenet eden de Xö· 
se MJhal oluyordu. 

Mahaza bu tanlıln bilyükleri o -
lan Aykudalp, Aktimur, Köse Mi
hal, Gazi Abdiln'ahman, Knrnteke 
Akçakoca, Konur, Tnrgutalp, Sal -
tıkalp, Mahmut, Turgııl, Samsa ça
vuş ve kardeşi, Sülmüş, Hasanalp, 
Kara Abdurrahman mağlübiyct ne_ 
dir bilmeınii ayn ayrı dalma muzaf. 
fer akınlar yapmıg, ilik81 bulmıımış 
kahramanlardı. Bunların her biri 
bir Osman değilse bile bu ayarda 
idiler. Kendilerine leveccUh eden 
vazifeyi, hiçbir şeyden yılmak -
sızın, en mütevazı kuvvetlerle ba • 
şaran bu adamlar, Osmanı itmam 
ediyorlardı. Hakanın mlişaviri ma
hiyetinde bulunan Köse Mihal da, 
belki Orhanın kardeşi vezir Aldet -
tin gibi dünya§ümul bir zckıi ,.c kud 
ret sahibi adamdı. 
1 ( Dnamı ı•ar) 

Yukardan aşağı: 
1 - Tra~ eden - gövde (nebatat· 

ta), 2 - Umit (öz türkçe) • Ayak. 
kabıları giymek için kullanılan çe
kecek, 3 - Manastırda çalışan ta
riki dünya kadın - Allah, 4 -Şart 
edatı (muhaffeI), 5 - Büyük ağa
bey. (öz türkçe) - itibar etmek. 6 
- Sarh05ların attıktan - sız (yok
hık), 7 - Tutukluk (dilde), 8 -
Atılgan - bizi emziren, 9 - Bir 
rum adı (ki ka'3rken öldürülen 
meşhur bir polis katili). lO - Gü· 
zcl - ananeler, 

4 ..................... ı-ı--
1~~.;...;..+-+~ 1 ____ _ 

.. 
5~ ..... ~ 

' 
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Amatıılfluk kralı, kansı ve kız l:ardeşile bir merasimde 

İtalya ne sebeb gösterirse göster- simleri altmda §U elimle- göril, 
&in, Arnavutluk işgalinin hakkii se. dü: 
bebi, Arnavutluğun scvkülceyş nok (Kartal oğullarının kralı. nut 
W nazarmdan fevkalade mühim kuş.) ı" 

bir nokta oluşudur. ltalya bu §ekil- Kral Zogo hakkmda efsaııt 
de Adri~·atik denizini kontrolu altı- bcnziyen birçok hilwselcr anıatl 
na alını§ ve mükemmel bir İngiliz Bunların içinden bir tanesi feıt'IJ 
bahri üMü olabilecek Korfu adasını lnde enteresandır. 
tehlikesizlcştbTiiiıs, Yügoslavynyt Kral Zogo Bnlkanlarda iş~ 
fıimamiYlc kuşattikfon sonra onun trı umumi li&ro ıı sonr .. 
8crbestçc Akdenize inme.sine mani Zugdidi isminde bir genç kıza 
olmuş ve yeni emellerini tahakkuk l olmuştu. Genç kızın babası bll.,tı 
ettirmek Uzere Balkanlaro. ilk adı- divaca mfi.ni olmuş, bundan fe 

111 
mmr at.n:uB bulunuyor. l!de öfkelenen Zogo kral ola~ 

ve kral olduğu zaman ona 5611' "; 
Arnavutluğun ltalyaya. karşı gös ~. 

geçireceğini eöylem~tlr. ~\h, 
tenliği mukavemet pek tesirsiz ol- 11 

du. Gllnlln birinde Zogo kızı bati ~~li 
··' bi .. nm yanından kaçırmak için acPJ " 

Arnavutluğun muazzam İtalyan lar yollamış, bab:ıst 0 adanı~!". ı..t 
ordusuna karşı çıkarabildiği insan 11>.01 

döğil§erek onları kaçırmıı:ı, 11"'di 
ve silah kuvveti şundan ibaretti: kızını kendi eliyle hançerleyip ~ı la 

100.000 a!ker, ve bu askerin an.. düre~k cesedini Zogoya yollıı.P""' ~ 
cak beşte birine yeti5ecek teçhizat, tır. rJ 'trtis 
yani 1.300 revolver, 14.500 tU(enk, Bu hadise U7:erine Zogo rııll ~ t~ 
360 mitralyoz, 92 top, on iki hücum kederlenmiş, intikam alaca~ I ti 
arabası vt.'! ... Evet ve ... iki tayyare!. bir daha evlenmiyoceğlne bC',. 

lşte, uyanma rağmen İtıılyanm miııtlr. 

eline geçmiş olan bu kUçük ve bet- Hakikaten iktidar mevldlne t'lf lU. 
baht ülkenin üstünde daha bundan lir gelmez evvel! Zougdidinln .b' / lan 
on, on beş gUn evvel bUtUn dün _ smı öldürtmUş n bütün aue \'c 
yadaki kralların en (fakiri) olan memleket dışına aUfdUrmilştUrdf 
Zogo isminde genç bir krol ya~aınak l"akat Zogo evlenmemek ~ 
taydı. uzun müddet tutamamıştır. - tA 

Zog, Arna\'utça kuş demektir. srne gUzel Macar kontesi ~, 
Arnavutar krallarına "Bilyilk ile evlennıi§, fakat bu sırala~) 

ku~ .. ismıni veriyorlardı. Onun re- ( Dtııamr 14 itncıı~ 
...... . ~ . . . . '. ~· ... ~ -· . . • t ~ . .. .. .... " ......... .:.• ' ·':•.J t • ... • ... \ ".,, '""'" ..... : .,.., . J ' •' ... 

HABER'in Edebi Romanı 

-31 -
Yataktan dıa~n çıkacak mecal his· 
sctmiyordu. Vücudu dalına yağlı ye 
nemli bir ter i;inde daima hafif bir 
Crperi~i vnrdr. Daima yatmak, yaL 
mak Ltiyordu. Kxpırdayacak hali 
kalmanu:;ıtı. 

Çocuğuna kan bulmak, Memdu
h~n .hayatını kurtaracak bu k~m 

'·Ya kan bulamazsam! 
mi çocuğwn? 

• • • 

ü!ecek kendisini bu kadar hafif hissediyor· 
du ama. Halil efendinin kapısı yü. 
ıüne çarpınca birdenbire dizlerinin 
bükülecek kadar za~'If ve sallana· 
cak kadar kuvvetsiı oldutrunu hjs· 
setti. 

Doktor, çocuğu kurt:ınnak lazım 
demişti. Sonra ona kan naklinden 
ve bunun yapılması için para bul· 

Şimdi serin rO.zgfu" alnım ok~achk- mak tazımgeldiğindcn bahsetmişti. 
ça bütiin vilcudilc ürperiyor ve: Fakat d:ıha sonra ela gene aym 
.- Ne mclOn:. ne kalbsiz herifmiş! doktor, gene bu anneye bu k:ır 

d~y?rdu. Sanki ~. taşımazlamuş nakli işinin bu vakada pek ~buk 
gıbı canın kıymctını :ınl:ımıyor1ar.1 yapılması icap ettiğini, ancak 0 za. 

• • • man yüzde bir kıymeti olabileceğini 
Nereye gidecekti? izah etrrlş, geciktikten sonra, eı.aser. 
Kime müracaat edecekti? pek ümitsiz olan bu çarenin mü bet 
Şehir sonsuz ve sayısız evlerile 1 bir netice \'ermiyeceğini blitiin rnra· 

ona gecenin ortasında granitten bir hati ile ona anlatmağa çalı§mıştı. 
kaya gibi hissiz görüni.ıyordu. Fakat bütün, bu konuşulan sözle 
Dudaklarına kadar gelen: içinde, annenin aklında kalan üç 
- Allahım, Allahrm ... bana acı! şey yardı: kan, para, ölüm tehlikesi: 

duasını dud:ı!darından dışarı çıka. Eğer para bulunabilirse kan nakle· 
rarnıyordu. 1 dilebilecek \'e kan nakli yapılabilir· 

Kuru ekmek bulmadan günler I se ölüm tehlikesi yavrusunun taşın. 
geçirmi~ bir insan olduğu için muci· dan uzaklaşacaktı. 
zelcre, gök yüzünden düşecek yar-I Doktor yüzde bir mi demişti? O 
dımlara inanmıyordu. 1 bu çarenin müsbct ncf cc 'ereceği· 

.\llaha niçin dua cc!~cektl? insan- ne ytizde yüz inanıyordu .. ı·an \'e· 
!arın en çok kıymet verdiği şey, ya·: rebilirsek muhakkak kurtulur .... di· 
ni parayı Allahın gökten attığ~_şim· ı ye dü~ünliyordu. 
":, .... l;:a-i:lr hiç ıtörulm">n;~ti. Fair.ci JI-,lilin cv;..,.;ı ... ., r·'\.:hl·t"" 

sonra, hepsi dönüp, do~aJıp bir tek l:ırile köprü sanki zifiri karanlıkla. ninde araştırıyordu. 
noktaya bağlanan binbir dü~ünce i. j rı biribirine eklemek için kurulmuş- Ye bu tetkike şu ce\'abı bulı.J~ 
le nerelerden geçtiğini anlr.madan tu. du: 
yürüdükten sonra birdenbire aklı J"öprünün başında gündüz görün- - Tahtakaleye gidiyorum! ~ ' 
~aşma geldi \'e nerede olduğunu an· miyen yeni ~hreler ~yda olmu~tu. Tahtakaleyr gidiyordu. Ne z:l fi 

0
' 

!amak için etrafına bakındı. Bu"llardan biri seyyar 5andoviçci, bunu düşünmüştü? bilmi}•ordtı~ ~ 
Köprü üstündeydi. diğeri seyyar bir çaycıydı. 1 kat Halilin evinden uzakla~ (;-
Yıldızsız bir göğün a!tmda koyu Solda iki ~rseri, çaycıdan çay, sonra birinci defa aklını . 'fi. 

bir katran gibi simsiyah, bir deni- il sando\'iççiden sandoviç a!mıJardı. topla)'lp kendisinin köprü ü~ 
zin üstüne gerilmiş ol~n ~öprünün Şımdi, sanki hususi tarasalannda i· olduğ~nu gö~iiğü zaman. ke~ 
:i tünde hava daha senndı. 1 mi~ler gibi kollarını köprünün par- - w'N.~reye. gı?J)"Oruın? ~~re tul 
Karanlık denizlerde yıkanar:ık ımklıklanna da~ amışlar, IincarJa- ca du~uncesı bıran tercddut . ·: 

laha soğuyan ruzgar, onun yanak-1 rı köprünün kenarına koymuşlar, i- den ona şu kıc:a ctvabı ve.rrrııştı ~ 
'.arını dondurmu~ parmaklarını, ri ekme!~ p:ı.rça:arınr çaya ba~ra. - Tahtaknleye: . ~ ·oı t 
burnunun ucunu sızlatıyordu. batıra yıyorlardı. Evet, Tal:takaleye gidıY ;! feı,,k 

Köprünün üstü tenha idi. Ta i!er. Daha ilerde köprünün ortasında Mchmedin arnısmdaki kulü~~.ı. :aş,r · 
Je köprünü~ orta1anna doğru kol· bulunan bayrak direği kaidesinin ar yaşıyan Asiyeyi gönne~e gi7 ~,~· 
!{ola girmiş iki sarhoşun sallana sal· kasını ku:;:ik bir sokak çocur,ru Asiye onun yalnız konse~ ..,: 
lana Eminönüne doğru gittiği görü. gazete kağıti!rile döşüyor, gecenin i5 arkada5ı değildi. ı1J ~'llll 

!üyordu. büyük bir kffmını geçireceğini ümit Asiye ayni zamanda oğlu~u~eJI' .. : 
Siyah denizin iki tarafında tek ettiği yata&"Im ihtimamla hazırlııyor anasıydı. Onun kızi}•le kendı :r. 

.ük ve ö!~Gn ı~ıklarile iki sahil, bir du. duhunun kırklan beraber çı~~· 
·ehirden daha fazla huutları he-1 Zeliha ate~u .. n pml pırıl, yanan Kaç kere kendi Gülsüme, Ac:ı~ 
nüz belli olmıyan, şc!di ortaya çıl<· gözlerle etrafına bakarken kendi oğluna süt vcrmiş:erdi. . ,,1, 
namış. taze bir çamurdan yapı1mış kendine sonıyo.rdu: Kendi">i işten çıktığı ,-a~ıt ',,., · ı a 

ki 5ehir e~,,una benzİ'-"OrJu. Nereye gidiyorum? dalıa çatı~r\'ordu. A~:h-e ne ~ :ı _,ı • ;/ • . • ııırı· 

Evet... deniz ve kara, cahil kara, Kafac:.mm hu!amkhğı, şuursuzlu· yapar ona bu gece ya par.l tıu ııı 
Haliç. Halicin sırtlan kapkaraydı. ~ arasında adımlarım gayriihtiyari rahut gelir çocuğuna kendi ı::ı 
''<1 f., ...... r ....... ...1.-. .......... .,;, ,...,~,·•-:1 .. 1~:~~""!. ~., +-,-.t:t r"'·~'·"' ... 1"'.., ,-H;,..;ı":t"""•i 1•1ı ,~" .. ; ... ,.ı:. "'tn"'t ,.. ..... • "'°' 



1-1 A B E R - Ak§am Postıa11 

Nakleden : rF. &<. l\arson y d . 
kenııe ~n akı masadan bir is.. rarak müşterilerle bir iki kelime ko· isterim. Orada sizi alakadar ede-
-1' ... oturdu: nuşuyordu. ceğini sandı~ım bazı kitaplar gös.-

l?ı.ii~teri~·ur ederim. Temiz ve Kısa boylu, nahif biriydi. Göğsün· termek emelimdir. Şimdilik küçük 
bir bar ertıu hakikaten eğlendiren de dragon resmi işlenmi5 ipekli bir klübümi.izün fahri azası olmak şen .. · 
Slındilc·açrnak doğrusu kolay değil.. Çin elbise3i giymişti. Göğsün· finden bizi mahrum etmeyiniz. 

ı barları b·ı · 

'"f •• 11 

Yarasa 
Nakleden: LHAN TANAR Ya can U}Q l tYQrsunuz insan deki düğme şeklinde bir gök yakut - Çok naziksiniz, teşekkür ede 

11 htran . ~tısından patlıyor veya üçüncü sınıf mandaren oldui:,runu rim. Büyükadaya çıkan yolcular, o diye! .• dedim.. !erinden yaşlar boşandı. Genç a. 
1
' Polısın ba~ı. 

'ndı~ ed" ~ın Yapmasından işaret etmekteydi. Çok güzel İngiliz- - Verdiğiniz ~e.ref dolayısilc şe gün pek kalabalık değildi: Genç kızın nişanlısı cevap ver. dam eğilerek, saadetinden ağla-
tah~ 1'~or. Biz böyle olmamağa ce konuşuyordu. ref bana ait. Karson bu işin mua. Baba. anne, kızları ve• galiba di: yan kızm yanaklarına yuvarlanan 
bir lllü }~ artistlerimiz var. Kibar Yanlarına yaklaşınca Doyl aya. mele~ini yapar. Müsaadeniz:e.. krzın nişanlısı olan ~enç bir adam - Onun yaptığı resmi görmeğe göz yaşlarım birer birer öptü. An-
1'\ız. U~ tutmağa gayret ediyo· ğa kalktı: Selam verdi ve salonda dola~· dan mürekkep bir aile ve arkada- ihtiyacımız var mı? Önümüzdeiı;i nenin de gözleri nemlenmişti.. 
nprnası i ık_ burada polisin baslan _ Bonsuvar doktor Vang. sına devam etti. şımla ben. Bir de vapur köprü.den tablolar kafi! Ama, bizim resmi- Hatta ben bile bir tuhaf oldum. 
ıaınatrın ~ımali de yok. ÇünJ..."ii ni- _ Bonsuvar M. Doyl. Hamdol- hareket edeceğine yakın kop ko. mizi de mi çiziyort nedir, srksık Genç kız, gözlerini silerek mı. 
tuz. l<ap şnıa katiye.n çıkmıyo· sun si.zi gene görebildik. marım ki Vang uza!~1aşmca Doyl arkadaşı· şa gelen uzun saçlı bir 'enç var- bu tarafa balayor. rıldandı: 
tUrntıı Do~ .saatinden sonra dos· siz ve dostunuz fakir numaramızı na: dı. Haki1ı:aten önümüze serilen - Burada insanın vücudu da 
darnıa . .~l bıle Barmenden bir beğendiniz. _ Bravo, dedi. Fevkalade güzel Solgun yüzü, ensesini örten manzara çok güzel, çok muhte_ ruhu da iyileşir.. Ne harikulade _ ~~~::a:nah ı. Furlong da ayağa kalkmıştı: Hür· rol yaptınız. Bu çince. masalları da saçları ve çukura kaçmış yorgun şemdi. Yeryüzünde, Büyüka·da yer burası 1 .. 

J l3u esnacıa""• areket de bu.. metkar bir selam vererek mukabele nereden öğrendiniz? İhtiyar hayran gözleri ve koltuğunun altındaki kadar güzel yerler pek azdır ... Es- Babasının, sesi titriyordu: 
1 ~uza g(lrson, Karsana bir etti: oldu size! çanta ile boya kutusuna bakarak kiden bu adaları menfa yeri ola. - Allah bilir ya. hiç düşmanım 

k:arsc, ttı. _Son derece orijinal ve güzel bul Furlong giilerek cevap verdi: onun bir ressam olacağına bük_ rak kullanırlar, prensleri, prenses- yoktur. Fakat olsa da burada kar-
8onra n kafıda göz ger.dirdiktcn duk eksela.ns! _Bir tesadüf eseri. Kitap merak.. metmiştik. Evvelden tanışmamış leri buraya sürerlermiş. Ben bu şıma çıksa, derhal affederdim. _ A.i:b ı:a~ktı. Doktor Vang eliyle gök yakuttan lısıyımdır. Geçen gün Konfüçyus' olduğumuz halde vapurda karşı adada bir ay ya~sam, hatırasiyle Tekrar, hepimiz susarak, man-
lar. ır edtrsınız. Beni çağınror- düğmeyi tutarak ce\'ap verdi: un İngilizceye tercüme edilmi~ bir karşıya oturunca derhal lakırdıya bütün öınrüruce ınesud olurum, zaraya daldık .. Herkes kendi hül. 
bo}~dan gene görüşürüz. _ Bana, alametini ta5ımakla be· eseri elime geçti, karıstırdım ve en. başladı. Ben fazla konuşan insan- zannediyorum .• Adada geçirdiğim yasını, saadet idealini düşünüyor 
_Ev raber şimdiki halde hakkım olmıyan tercsan bularak kısmen okudum. lardan pek hazzetmedi~im ıçın bu bir günü bile asla unutmıyaca _ gibiydi .. Bir saat kadar sonra res-

~tor Vet, 'birazdan görü~lim. dedi. ün\'anmtla hitap etmclde büyük bir Bazı cümleler aklrmda kalmıstı. yfüı vermedim. Polonyalı aileyi ğım... samm kağıtlarım, boyalarını top-
anır b ak tetkike koyul::lum. Hava, temiz bir pırlanta gibi layarak gittig-ini benden baı::ka 

-NA•....ı 6 • u ·şam yok mu? nezaket 11'österiyorsunuz M. Fur. - Şimdi bu sayede Yangın en :r 

f 
:ı:... '"'~e ıs eı· ~ Pek neş'eli ve hayatlarından berrak ve pml pmldı .. Sağımızda, kimse farketmedi. 
e;uııı,... e g ır:. Burada oldu- long. sevgili ahbabı oldunuz. Bu bizim 

-il kendi~ .. - " memnun görünüuorlardı. Lakır. Asyanm sarp tepeleri denizin sis- Saatlerce sonra, uzak ufuklar: 

t 
-~'l'~ı .... ~r ed:_.ylerun. · . Furloııgun hayretini görerek gü· çok işimize yarı}•abilir. Daha şim- J 

-~u -...uu lümsedi: diden müessesenin bütün müstah· dılarından yazı Büyültıwdada ge- leri atasında yükseliyor, sol tara. morarmağa başlayınca, 6tcle dön. 
11.,....1.ı çirmekte olduklarını anladım. Ga_ fında Avrupa sahilleri ufkun mor- me vaktinin geldiğini hatırladık • - :a,. -<UUaşmca Doyl sordu: - Evet, sizi tanıyorum. Vaktile demleri patronun rrıiımtaz bir misa· 

.. :ı..ı .. ~ 'h .. ı.'--" liba kızları bir zafiyet g~irmiı. luğuna karıııyordu. Çocuklar gibi, hafif, neş'eli adım-
- t.-ou-.ın .4~a intibamız? muhterem pederiniz Lord Rodakra firi olduğunuzu biliyorlar . .,.. "" rnaz bi Ada havasını tavsiye etmişler. Heybeli, sık çam ormanları, en tarla otele yürüdük. 

"Uhaf değjı . r adama benziyor. takdim edilmek şerefine nail ol- - 1\lüstahdemlerin hepsi Çinli Genç krz hakikaten nekahet tepesindeki mana,tıriyle kederli Balkonda birer çay içmeğe o-
~·ercıe g" Ini?. B. en. bu adamı bir muştum. Çin sefaretinde Yerilen bir midir Doyl? 
h~- onn;;~ devresini geçiriyormuı veya bir bir rüya cibi, uıaktan insana hü. turur oturmaz aşağıdan, kavga e. 
""ll"' gA,_.~ gıb1yım. r..ı..resi ya. ziyafet esnasmdaydı. Siz de Yardı- - Ç~·ı Çinlidir. İçlerinde iki üç '"' -..wıu ~· hastalığın ba1Ian(:ıcında imi~ gibi zün veriyordu. der gibi yüksek sesler duyduk. Be 

Orkes•- Yor. ruz. Fakat o zaman ikimiz de daha İngiliz ve bir de Fransız ahçı var . ...... cı. yorgun yüzlü idi. Hafif bir rüzgar, Marmaranın, raber geldiğimiz genç ressamla 
~lektrikı . tekrar çalmağa ba.~ladı. gençtik. Şimdi bu dünya büyükleri- - lyi düş.ünrnü,.ler. Çinliler ka. FısıMar gibi hafif bir sesle ko-. sedef gibi renkli sathını harelen- otelci kavga ediyorlardı. Nihayet 

r \"e bi.. erın bir kısmı 50-ndu··rül· du·· nin meclislerini kitaplarım için ter- dar dillerini tutmasını bilen adam- nu u k · 1 d dı"rı·yordu. '""ıı u•a'·ta denı'z süt gı·- ı· h"b" b" d w 1 k . " Pro.iekt·· ş r en nışan ısına ayanıyort 4"' .. 1\ ote ın sa ı ı ıze ogru ge ere : 
bırhıi or Yandaki kapılardan kettim. · lar yoktur. kuru, kesik hir öksürük '1ksık bi bcyaı. iki adanın arasında par_ 
C~~attı. Furlong Çinlinin hoşuna gitmek i· - Hakktnız var. Taliiniz yardım sözünü kesmesine sebep oluyor_ lak, kızıl ve tam ayaklarumzın - Yerim yok, 'diyorum ya, di· 

-u_._ çin bir hikmet savurmak lüzumunu ediyor, kumar salonuna girrneğe te" du. Her öksürük nöbetinden son- dibinde .zümrüt gibi yeşildi. Gö- ye bağırdı, hala anlamıyor. Baıka 
::: ~ Li geliyor, dedi. duydu: şebbüs etsek? ra, sanki, "bir ~ey değil, mesu- rUnilr<le hiç bir bilyük gemi yok- misafirlerim olmasa belki alabilir-
- R bu? - Zaten Konfüçyus ne der: "ln- - IIav hav. dum!.,, der gibi gülümsiyerek ni- tu; bir iki yelkenli uzaklarda ağır diın .• 
l<'Urlo~k.aı~ bir artisti san sıfatına layık herk~'*'• oldu&ru - Be~ serbestçe girebilirim. Sizin şanhsına sokuluyordu. ağrr ilerliyordu. - Kim bu adam kuzum? Esra-
~a l-.,,~. Pro1ektörün aydmıattığı gibi kalmasına imkan vermiyen girmeniz biraz mü~kül olacak ama Adaya çıkınca_. ressamın tavsi. Vakit vakit suyun yüzüne çı. rengiz tavırlı bir şey!. 

"l<;l.fı.t l 1 r· ""tb . ,.ı,.ı be ecıeı· 1 
- İşmini kim&c bilmeı o.nun .. _,...,~'""'ı~. ıer tür~ü Şf!I:Ç ı \"e ru eyı re ... ,.e.., tecrü ım. yesi üzerine, ben de Polonyalı kan Yunus balıklan, açıklarda bi-

11'. ·YQ'~nt""-ı~~~~tc~J "- - ... .....,... ·~ "'~t -. .. ı '"' onu -ta• Fakat Yara.:a d,.-.:ıirni herkes ta. Jvfdu, l\a -... r>,.~ts~ n.aıK '· .-·.ur ong aa ailenin otur.du~Iarı otel~ b,iı; oda ribirleriJ(le .)'.i-Ill &diyoı;lıardı. O- "' "H"~ 
'akat fek Pl aÇJ}dı ve h.'lsa boylu. Doktor Vangm yüzü güldü: 1 kip etti. tuttum. turduijumuz yerden ap.ğr doğru nır .. 
i~nç kad llliiteııasip endamlı bir - Siz üstadın eserlerini okulunuz Xll öğle yemeğinden sonra. hep inen bayın süsleyen klr çiçekle. - Ressam mı?. 
ı~ rn ""1 :> l\/f d" tl · · dile'" Dovl a~ka Otelin salıibi 1 iddetli hiddetli 
'I: bir tob ·~ o~a gi.rdi. Filizf, renk- mu. rıt'r 1\'Cl en ın "' J ' • ' - beraber tur yapmağa çıktık. Gü- rinin kokulan genzimize dolmuş-
?J.t lllan ~ın~. sım~yah saçları- - Bir-dz. Biraz evvel genç artistin da~ını kapm antreye a.çı.lcın bır ~- zel manzaralı tepelerden birinde tu. U za'ktaki bir gazigonun mü- homurdanQt: 

Çi . çu usulü taramıştı. söylediği şarkıda onun hakimane lona götürdü. Kö~e bır. "~~en· j henüz oturmuş, eniin ufuklarda ziği rüzgarlarm peşine takılarak - Güya.. Yalmz ölü resimleri 
la;ıı~blı"ırerkek ~ kıyafetinde cümlelerinden bazılannı farkettim. kan bar .. vardı. Salonda b~r ık~ ~~ gözlerimizi dinlendiriyordl.\k. Bir· bize kadar geliyordu. yapar .. Burada veya lstanbul<la 

g Ç. l" t b k d b" t t • k··"~ telefon kabınesı go- d biri ölür ölmez, hemen o gü=ı ölU-g~liyor 
11

enç kadın onun peşinden ın ı, a ? asın an ır u am en· sa, bır o~c en ressamı karşımızda gördUk .. Cennette olsak ancak bu kadar 
bit 1 e ~rinde b" ı · k fiye alarak: ze çarpıyordu. Selam verdi ve bir kaç adım ötede saadet duyardık .. Genç Polonyalı nUn bi~mİj bir resmini ort~a çı-

"YiStüt t ır ye paze ve ıpe - üstadın eserlerini okuyup te· !ngiliz olma::ma rağmen. barın .o::urara.k elindeki büyük deftere kuı başını nişanlısının dizine da_ karır .. Ölc:ç_ek hastayt teşhis et. 
~ak t· am-ordu. ç· r lh" • k h d d y d kt itı.11• ,,,e ı 1saıo.nun ortasına kadar tebbü eden adamlara maalesef pek diğer müstahdeı:nleri gibi ın 1 e 1- bir şeyler çiımeğe başladt • yayarak otların üstüne uzanmıştı. me ususun a ogrusu P. or ... 
" ' kı k" · ı B e Do~·l · G lardan daha usta! ölümlerinden l'al>rnak a §hıra üç defa reverans ender ra-;tgeliyorum. Fa ·ır e,•ıme seler giymiş o an annen J • - aliba, mahsu• arltarı;ııza o- Solgun yüzü biraz canlarımı~ gi· 
~ 'Yasts;e~ile mukabele etti. Part bir ı;ün şeref \'ereceğinizi ummak (Devamı ııar) turdu yaptığı resmi ıörmiyelim, blydi. Birdenbite. açık mavi cöz- (Lütfen sa;)1a;)i çe\i.rlnlz ) 
a;tiste ~r .~ere koydu; yelpazeyi ---------------------------------~-------..:.......:..... __ _:_ _______ .:.._.:.._ ___ ' 

~ t~ tt~ eli. Sonra birkaç adını ge. 
~ ti ~l ;::: ~~ önüne iğilmiş. elle
~U. etinin içinde. hareketsir 

~alı t· 
~ tU. "teı 1 Yastaığln üzerine diz çök-

tan So~aıe,i bir iki defa salladık. 
;:e to( ~.bir hareketle kapattı 
·~'t t- . bır sesle, sözleri ingi· 

.. §a..ı. '"•Cünıe edilm" ~1..: b" Çin ~ • 11.Jsını ta ı§ ~ı tr 
S ganniye başladı. 

itlJcı~n sonra artist dansetti ye 
F'uriong~da salondan çıktı. 
~ ......... Fev ır Oiafa yakarak: 
~~diitl4nkaıMe, dedi. Londrada 

:- ......... ?."-· nııı:na~rın ,.,;;~,.1· 
~~··~ti~kzckib• ~!'.J~:k 

b.!lu-l ır ıu~ır.""°' 
........ r-· . 12 an vardır. 

~•nıı nıid" :> ......, Sizı lr. 

~ ~·kadar.; ben ne kadar Çinliysek 

1~1 l'dir. liak~t makyajda çok ma. 
'dır 

1 
at~e Yan İngiliz, yan 

~!>-~ ..... ı.ıı ' S?nı de L"" ·1 ,. 
b~ on usı ernon ... 
t ır i~ ~ap~ buraya tağlamakla iyi 

b
t ll'ı~u S oldt.. Fakat kız bir ke-
il r oldu 

hıı l'lleJc için _ nıu burada ahkoya. 
, r Ola çok P<lra vermeğe mec-
~te, ~· Geçen gün küçük bir 

~ tcııu ~1nde b" :F 
f nu oy ır ransız kadını 

j evkaıa nu~·ordu, görme!" ·d· . 
la deydi 8 . ı} ınız. 

Ştr, o zanı · ırazdan salonda do· 
~ tıllış1rını. an size takdim etmeğe 

k· ....... !l.1ern 
~ ırtı? nun <>lurum. Yanındaki 

'
1 

- a·ı :Oa ı tniyor 
· ra için um. Herhalde bu nu· 
·~ 1 angaJ'e n.:.ı·ı . . . ı· o ac:ak t <..-uı rnış bır figüran 
IYor, ha, . şte doktor Vang da gc. 

1::1' ·<tnız şurada ora b" , .• 
• ı· • 'r ihti"a · . . 

cı, do1.. J r gırmıştı. Ya\'a~ 
nrıyo b ., 
• r, azı masalarda du· 
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daha evvel sizin V eneı::liği ter. 
ketmeniz lazım geldiğini dü· 
şünmüştüm. Bunu şimdiye ka
dar söylemediğimin sebebi be. 
ni de beraber götürmek isteye
ceğinizi hissettiğim içindir. Hal
buki ben burada kalmağa mec_ 
burum .. Buradan bir yere gide
mem. Asla Olivolo adasının bu
lunduğu muhitten uzaklaşamam. 
Fakat siz, benim gibi değilsiniz .. 
Venedikten uzaklaşmakla, bura_ 
sınx terketmekle size azap veren 
bir çok hatıralardan kurtulmuş 

oluyors•ınuz .. 
Leonorun sesinde merhamet 

ve şefkat vardı. Maamafih ba· 
basına fazla bağlı olmadığı da 
hissediliyordu. Bu hal, Rolanın 
ölmemiş olduğunu anladığı gün 
başlamıştı. 

Babasının yanın.da bulunma· 
sına Leonor tahammül e::liyol· 
ve hatta kendisine yapmış oL 
duğu fenalıkları unutmuş gibi 
bir vaziyet alıyordu. 

Dandolo: 
- Yanımda sen olmazsan as

la bir yere gitmem, dedi. 
Leonor, sade bir tavırla cevap 

verdi: 
- Zannederim daha iyi dü

§Ünürsünüz baba .. 
Dandolo dairesine giderken 

Leonor da odasına giriyordu. 
Odaları ufak bir salon ile ay. 

rılmıştı. Altiyeri sarayında işgal 
ettikleri yer, bu odalarla Ara
tenin girmiş oLdueu salon ve 
bir de yemek odasırı.da.n ibuet· 
ti. Bu daire, Danıdolonun ihtinıı. 
mt sayesinde satayın diğer k{
sımları ile alakasını tamamen 
kesmişti. Leonor burada tam 
m§.nasr ile münzevi bir hayat 
geçiriyor ve ancak haftada iki 
defa mutad ~ezmesine devam e~ 
diyordu. ....,. 

Bu terait altında yaşamanın 

ne kadar elim o)du~u pek kQlay 
anlaşılır. 

Böyle olduğu halde Lconor 
niçin babasının firar teklifini 
kabul etmedi?. 

Acaba gizli bir ümide mi kapı. 
hyordu? 

Hayır! .. Vcnediğe sadece iki 
his ile bağlıydı.. Eevvl!: Bir 
insanın, sevdiği bir muhiti ve
lev o muhitte ıstırap çekmiş 

bile olsa, kolay kolay terke.de
memek hissi. Saniyen: kalbine 
uğursuz bir kanaat yerleşmişti .• 
Artık fazla ya§amıyacağmı, Ö

lümünün pek yakın olduğunu 

?.ann~diyordu. Sabık engizitör, 
Danılolo ise odasına çekilir çe
kilmez derin bir düşünceye dal
mıştı. Dudakları arasından mı. 

rıldandı: 
- Hayır, yanımda o olmazsa. 

b~n bir yere eidemem.. Fakat 
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Kızını bu vaziyette gördü ... 
Yanma yaklaştı: 

- Leonor, dedi.. Kimbilir, 
belki de bu tabloyu satın almak 
la bir hata işledin, burada bu 
resim ne i~~ yatar?. 

Genç kadın başını salladı .. 
- Demek bu resmi burada 

muhafaza etmek istiyorsun?. 
-'- Evet baba! .. Çünkü Rola

nrn bende hiç, hiç bir §eyi yok
tu .. 

- Bari bu resmi .daima gör
miyeceğin bir yere koy .. 

- Bilakis, her vakit onun ya
nında bulunacağım. 

Dandolo başını önüne eğmiş, 

salonda dolaşmağa başlamıştı. 
Rotanın resmine ve kızına 

bakmaktan çekiniyordu. Sanki 
eski hatıralan.t vicdanına çö_ 
ken azabı karşı:>ına çıkmış he
sap soruyordu. 

Dandolo, Rolan Kandiyanoya 
ait her türlü hatıranın kızının 
kalbin.de artık silinmiş olduğunu 
zannetmişti. 

Bir hadise bu zannı kuvvet
lendirmişti .. Analtalım: 

Leonor haftada muayyen iki 
gün Ecel köprüsi!nc kadar gon. 
dol ile gcı:meğe çıkardı. 1lk çık
tığı gün, dönüşte !doğruca hu· 
susi dairesine girerken kapının 
önünde Altiyeriyc rast geldi. 

Başkumandan, bir.denbire, :L 

deta yolunu keser gibi önünde 
durmuştu. 

Leonor sert bir tavırla 50r • 
du: 

- Ne istiyorsunuz?. 
Kansının bu soğuk ve ~mira· 

ne vaziyeti karşısında Altiyeri. 
nin bütün cesareti söndli, şaı:ır
Jdı: 

- Şey, akşamlan gezmeğe 
çıkmanızı ihtiyatlı görmüyorum. 
Bilhassa Ecel köprüsü civarın
da dolaşmanız hiç te doğru bir 
şey değil.. Maamafih her türlU 
tehlike ihtimaline karşı maiye. 
tinizc bir muhafaza l>ölUğü ta~ 

yin e.deceğim. 
- Hayır, istemem.. Yoksa 

Dışarıya çıkmam. 

- Hiç olmazsa.. Başka yer 
intihap etseniz .. 

- Ecel köprüsü civan benim 
hoşuma gidiyor, oralarda do
laşmakla vicdanımda başkaları 

gibi azap çekmiyorum .. 
Altiyeri cevap vermeden çe. 

kildi. Ve o zaman::lanberi Leo
noru serbest bıraktı. 

Dandolo ise gezmelerinde da
ima kızma refakat ediyor ,hatta 
ekseriya bizzat goııdolcu vazife. 
sini görüyordu. 

Bir gün, akr.am, gene lidet O· 

lan gezmeğe çıkmışlardı. Ecel 
köprüsüne yaklaşmak üzere iken 
gondollarmın yanına diğer bir 
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Kral logonun 
ilk aşkı 

(Blş tarafı 12 incide) 
eski yeminine §ahid olan kız kar -
deşlerinden utandığı için onları A _ 

merikaya yollamıştır. 
Esase:n kral Zogonun kız kardeş

leri de evlenmeğe pek taraftar de
ğildirler. İçlerinden bir tanesi, Mü_ 
zeyyen, Djemal Dino isminde bir 

Arnavut diplomatile aralarında o _ 
lan niı;anı bozabilmek için otuz glin 
açlık grevi yapmıştır. Nişan bozul
duktan sonra intikam almak için 
Djemal Dlno Zogonun eski ni~anlı_ 
larmdan matmazel Verlachi ile ev
leDJni •ir. Bu nişanlrnın şimdi İtal
ya idaresinde kurulan ilk kabinede 
Jıarlciye vekaletine getirilrnlt olan 
pino olduğu söyleniyor. 

Dün ve yarın 
tercüme külliyatı 

61 • 60 on kitaplık 6 ncı seri 
51 Leneit l 1.00 

S2 Para 25 
53 Sez ar 40 
54 İlmi Felsefe 40 
55 Karıncaların hayatı 75 
56 Demosten 35 
57 Çiçeron 40 
58 Hipnotizma 1.00 

tarihi 

59 İnsan 50 
'60 
' 

Yeni kaıdın 40 

545 
B u serinin fiyatı 5.45 ır.., uştur. 

Hepsini alanlara yüzde yirmi is· 
konto yapılır. Kalan 436 kuruşun 
1.36 kuruş peşin alınarak müte -
k isi ayda birer lira ödenmek üze· 
re üç taksite bağlanır. 

evvel yapıyor resmi .• Fakat yanıl
dığı hiç vaki değilmiş .. 

Yaşlı Polonyalı kadın müthit 

HA BER - Ak§am Postıas. 

,.. ., ... .. • .. . ,. .. ~-:! ....... ·~ 

HABER'in memleket 
kültürüne yeni bir hizmeti 
Buyuk fedakarhklarla hazırlattığı 

TURKCE - FRANSIZeA 
iNGİLİZCE-ALMANCA 

DlbLERI ÜZERiNE 

Resim·le 
Büyük ·LUgat 

A 3 

ortlakla 
u ç urur11u 

• t' ,orcfı 
~:iiın .. Bırakmadınız. Benden nefret "Özlerinle tıp!a ona benze ı) (I!aştarafı 1 O uncuda) 

len Leydi Kot.ston, birden başını 

kaldırınca, havuzun öte tarafında 

edi . .r.Jrclunuz. 
- \'ünkü ben çok fena, 

;:or bi:- kadınmışım 

Içinin, karakterinin tamaırıı~ 
gözlen bana benzediğini ancak bu ' 

diz çökmüş küçiik bir vücut, ay ışı· 
ğile yüzünün hatları seçilebilen fa. 
kat gözleri \'e saçları yaprak gölge
lerinin altında simsi) ah görünen bir 
çocuk gördü. 

İhtiyar kadın sallandı .. One doğ· 
ru iğildı: 

- Rocer ,diye ha) kırdı. Oğlum' 
oğlum benim! Rocer! 

Se.,inde, diz çöktüğü yerden hail 
kıpırdanuyan çocu~u şaşırtan bir 
~efkat \·ardı. 

Fakat birden ay ışığı daha kuv

vetlendi ve Hocerin sarı saçlamıın 
üstünde, ışıldadı. Leydi Kotc;ton 
dcıi1ruldu, her zamanki gibi sert Ye 
dimdik, surµn etrafır.ı dola~ar:ık 
Rocerin yanına geldi. Sesindeki yu 
muşaklık kaybolmuştu: 

- Sensin ha~ beni takip ettin öy
le mi? 

- Hayır,büyük anne! 
Rocer, bacaklarının titremesine 

rağmen ayağa kalktı. 

- Ben, çok. çok uzun zamandan
beri buradayım. 

- Uzun zamandanberi, yalan söy 
!~meyiniz. 

- !çime öyle geliyor .. Uzun. u
zun günler geçirmiş gibiyim bura. 
da! 

- Niçin? ?\eler biliyorsun bu u
çuruma dair? 

F~rer ce,·ap vermedi. Bir tek dos 
tu olan çoban da onu aldatmıştı. 

Ilani buraya kimse gelmezdi? l~tc 
büyük annesi buraya bile gelmi~ti. 

- Siçin? 
- Şimdıye Kadar farkedemedim. 

.:)eni ı.u geceye kadar, o gölgelerin 
ıltJm.!& görüncl.'.'ye ı.·adar tanımamı-

-;mı. 

K .\DI:-\1~ sesi gene mü~fik ve 
yumuşaktı. Kollarını Hocere 

Joğ. u uzattı, Jakat çocuk geri ı;e
kıldi. 

- Beni niçin "evıncdığinizi bili· 
roruıiı Bir gJn, :;1z Blenkinse ::;öy
ıerkcn duydwn. Uen babama benze-
mezmişim. Bu gece bana. sanki ba · 
bam yanımda ımiş gıbi geldi. 

- Rocer! oğ um. 
- E\·et. ne tuhaf. Yanıma geleli 

;e ben korkmadım. 
Leydi Kot:ıton, birden bastonunu 

yere atarak torununu kucakladı. 

Çocuk evYCH'ı soğuk ,.e çekik duru· 
rordu, Yavaş yavaş hayatında ilk 
defa tadını aldığı o~şanma zevkinin 
hazzile korkusunu unutarak, büyUk 
annesine sokuldu. 

Kachn ağlıyordu: 

- Beni affedecek misin, Rocer? 
ben ne fena bir kadınmışım. 

- Nineciğim! 

Uzun müddet konuşmadan, biri
birlerine ~arılarak durdular. 

- Beni burada g6rünce ~aşmadın 
mı. oğlum? 

- Sizi hortlak zannettim, büyük 
aııneciğim. 

- Ya bm, Rocer, ben de seni, 
alnının ortasında k:ınh bir çiz~: Gö::lc:ini btlyUk a;m~:.inin elindc!.i 

beyaz zambaklara dikerek sustu. ile görünce, oğlumu görüyorum san
dım. 

anladım. 
11 

- Bc:nim buraya . uçuruırı3 
ğimi nereden haber aidınız? . 

"b" b'f İhtiyar kadın !>-Jğulur gı ı · 

~= ~ 
- Her sene, bu akşam bort 

uçurumuna iner, ~uya çıçekler 
nın. ~aatterce dua eder, ağa; 
Fakat Rocer, sen sırsıktaınsı·1• 
dü~iincesizlik ettin. Hasta 0• ' 

sın .. 
- Siz de ıslanmışsınız. 
- Hemen eve :-1cmelinı, eıb:5-

mizi değiştirelim. Blenkins bı .. e 
cek sıcak bir şey hazırlar. 

l .,c 
Uçurumdan yukarı çıkan '• 

divenlerde, ıhth·ar kadın ç0 • • r 
omuzlarına dayanıyordu. HoCC · 
ağırlığı taşımaktan o kadar r.ı. 
tu ki ... 

- Artık sizden, e\·den hiç 1'~• 
yacağım. nineciğim. 

t 
Leydi Kotston, torununa 

daha sıkı sanldı: ~ 
- Bugün, oğlwnun, baba111• 

lümünün yıldönümüdür. 
Sesi, bir hıçkmkla boğukl::ı~ı 

b •·:ı Rocer onun "inşallah sen, 3 ., 
annen başka bir adamla kaçtı:ı 
nün akşamı hortlaklar uçuru(liı; 
intihar ettiğini asla öğrenırıC: 
diye mırıldanışı. manasını atli• 
'l1adığı bir dua zar.netti. .../ 

Ankara RadyostJ 

Cumartesi - 22-4-39 
- Soylesenize, hU@Y;! rotil;\ itl 

bir feryat kopardı. 'Kızı kolların. niz.? -=-J\nlamıyoruın, ninecİ~İm. 13.30 Pro&'rBm. lŞ 35 t 

da tebeıir gibi bembeyaz ve hare- _ Bu aı.-,.m; ~Ik defa seni Oğlu-. ,konserto Pl.), H.oo Memleket ı; 
1 Çotuk yutkunda: a 1,~ tt"m yarı, ajana ve meteoroloji hail',, ketsiz yatıyodu. Bayılmııtt .. Be • ren her gUn forma forma Haöer'le ler, askerler, 21eyyahlar bu bUyUk m U".:nze ı · tıtt1' 

ki de hk ayılmıyacaktı. - Buraya, hep kalmak üzere gel- H,ıo Türk mllzlğl (Halk tUrk 
:s birlikte verilmeye başlıyor. esere başvurmndan yapamazlar. - Gölgeler belki beni ona benzet- oyun havaları), Sivaslı aşık vc>il' 

Niıanlı, bir atlayııta, merdiven. J!\ J!\ dim. Beni istemiyordunuz. Buraya ti.. ,\mıemi sevrn~zdiniz, değil mi? lbmhJm, takdim eden: SadJ ya\!t; 
leri indi ve hi.la bahçede duran ~ ~ . geldim ki, kimse beni.. 1 c• 

Realmle Büyük Lfıgat yalnız E!"er de en küçük bir terfih hata_ • J k d ·· ·· ~ t 1 d - ~-'efret ederdim. Ba~ka bir ha- taman, H.H-lG.3o Mllz k ' 
ressamın üzerine hücum etti. Biz ' J. ıç ır ı, Sozunu amam ırama ı. . . d k t mUzlk Pi.). 

Türk kUtUphanelerf için değil , dün- sı bırakılmama"rna azami dere. J d" 1- ı· dek" · kl yatın ıçın en aram1za ·anş ı ve <' d e arkalarından koştuk.. Onlar .ey ı :'1.0btonun c ın ·ı çıçe er li.30 program. 'Iüzik (d:ın~ 
Ya kütilphanele.rf için bir kazançtır. cede dikkat iı;:ln liizmıı;elen t edbir- . 1 d'" t .. Ço v • • giderken de babanın ölümüne sebeb . I'I.> 1 ~,.·.-. 1,. 01111 şınn (Çocuk •:sirl'' boğuşurlarken, ressamın defterle- .<ayarc:..: suya uş u. cugun nıçın vu "' 

ri yere düşmüş ve kumların üs- (!') Ier alınmı~tır. suya o kadar yakın oturduğunu ı;im oldu, ya\·rum. kul'tıınu Ço~·uk lınrtnsının ııı:1 
tüne kayan bir tabaka resim kag·:- Dil bilen, yeni dil öğrenmek isti- 1 · cE anlamı~tı. - Giderken mi? <ınnem sağ mı? 18·15 Türk ınüzif::I (Fnsıl hcyc0ı0• o 

Stİyenlere para S 1 Z _Sağ! Şimdi ondan, en ziyade lal Tokses ve S:ıfive Tokay. l · aının üzerinde, genç Polonyalı kı- yen herkesi, her seviyedPki talebe, b d 'J ' R\)cer ağlayarak mırıldandı: ııuşııııı (Dış poİitik:ı iındls.tl 
zın, gözleri kapalı, alınında bir meslek sahibleri, teknik mUtercim. r 0 Ş Ü r Q Ö n e r 1 1 r. - Kaçmama razı olmırordunuz. sağ olduğu için nefret ediyorum. 1!1.l:i Türk müziği Ç:ıhınlnr: V ~ 
d al yasemin bulunan portresi .ı\ma ölsem memnun olurdunuz.. Onun yüzünden senden de soğu- Hc~nı Erer, Hıışen Kom, Ce,·d~J 
meydan ç kmıştı. Ben sizi seYmek, size alı~mak iste- mu~tum. Seni, sarı saçların, mavi zan. Sa7. eserleri ve :;\lustnfıı <, _ __ _._ ___________ ;.._ _________________ _________________________________ -:----- ı - Tonbııri Cemil - Şetur:ıhn11 r 

rcvi. :! - 'l'nnburi Cemil fı:rıı111 
snz semaisi. 3 - Vecihe knn_uı\ 1 
simi. 4 - Tnnlıuri Cemil Suzıd• 
saz semııisi. fı - llnyd:ır be)" ft 

RAHRAMAN HA YDUD l{AilllAMAN TJA 'ı"'DllD 2 11 
kız. ı; - Selıılınttin Pınarın JJ~ 
s:ırkı Artık vell"ir 7 - Udi !o 

gonJol yanaştr. 
ı:u gon:ioıua bir adam vardı. 
Dandolo bu adamı görür gör-

mcz :a.ıı:nıştı: 
Rolan Kandiyanol. 
lfolan Leonorla konuşmuştu .• 
Okuyucularımız bu vak'anm 

r nasıl gcçti~ini şüphesiz hatırlar. 
lar. 

Dandolo hemen 
virmiş, müthiş bfr 

'Altiyeri sarayının 
1 

gondolu çe
korku içinde 
yolunu tut-

muştu. 

Demek Rolan K:ın~iyano, Le. 
on:>n.ı nezaret altında bulundu
ruyordu?. 

Niçin? Ond:ın ne istiyordu? 
Makı:;a:lı neydı?. 

Leonora baktı. Onu çok sa· 
kin gördü. Saraya girince Lco. 
nora sordu: 

- O.ıu gördün mü?. 
- Evet baba! .• 
- Tar.ıcLn mı?. 

- E..-et .•. 
Do.ıaldo fazla israr ctrr.c 'i... 

Fakat l:ızı:ıı ö;lc sakin ve iim!t 
<::tit,ı (je:ccede m::teessir olır.::ı
mış görünce kalben sevin~i. 

Pal:at bu silbah Leonoru, Re
.lan n resmi karşısında faıla dü. 1 

ııUnceli ve müteessir bir vaziyet
te görmesi her şeyi altüst et
mişti. Tekrar sordu: 

- Demek bu tabloyu daima 
yanında bulun.durmak istiyor. 

ıun ?. 
Leonor kısa ve kati bir cevap 

verdi: 
- Evet baba!. 
- Peki ama, ona baktıkça 

müteessir olma~tan korkm~yor 

musun?. 
- Nasıl?. 

- Bilmem, meseli, 
ihtimal ıende 
canlandırır da .. 

eski 

Leonor, 
dikti : 

gözlerini 

- Nasıl hatıralar?. 

bu resim 
hatıraları 

babasına 

Dandoio kıpkırmızı oldu. Ha
fifçe öksürdü, bu eski hatıralar 
ancak kendisine azap vere bilir
di. Uzun bir sükunet oldu. 

Leonor o<las na gitmek için 
ayağa kalktı. 

Dandolo bütün cesaretini top. 
la:lı: 

- Deni dinle, yavrum, dedi. 
Le:>nor oturdu. Halinde asa-

biy::t ve endişe yoktu. 
Daı.dolo söze başladı: 

- Vcne:liktc vahim hadi~e

lcrin hazırlanmakta ol.dutunu 
biliyor musu:ı? Kendime ait 
olan ve o kadar saklamak bte. 
diğim halde öğrendiğin bir 
ta'kım esrar zannederim, sana 
bir ihtilil arifesinde bulundufu
muzu anlatnuştır • 

Sonra baba .. 
- Düşünmedinmi ki V ene-

dik ikimizin de ıstıraplarına se. 
bep olmuş bir şehirıdir. Bura.da 
olacak en ufak ve ehemmi. 
yetsiz bir hadise, mcseıa.. şu 

resim gibi bir hadise bizi "tekrar 
ıstıraplar içine atabilir, 

- Düşündüm baba .. 
Dandolonun gözlerinde bir 

s evinç şulesi parladı .. 
- Her ihtimale karşı ben ne 

yaptım, biliyor musun?. 
- Söylemenizi bekliyorum ... 
- Venedikte neyim var, ne-

yim yok .. Hepsini sattım .. Dan. 
dolo sarayı bile artık benim de
ğildir. Sahip olduğumuz kıy· 

metli şeyleri gizli olarak birer 
birer sattırdım .. Fazla bir ziyan 
görmeden altın olarak oldul:ça 
mühim bir servet meydana ge. 
tirJim:. Bana sadık kalmış birisi 
lı l serveti Milana götürd.L Ora
da bizi bekliyor .. Daha anlama
dın mı?. 

- Kaçmak mı i:tiyorsımuz ? .. 

- Evet, seninle beraber! Din. 
1 ~ : Hafif ve süra'tli bir gon
dol sekiz gündenberi sarayın ö
nünt.l:: bekliyor. Bana sa<l k olan 
üç gondolcunun idaresind:C:ir ... 
Ne zaman istersen. hatta bu gc_ 
ce bile kaçabiliriz. Bi.itün tedbir
ler alınmıştır. Kapıdan çı!.mak
l.ğımıza lüzum yok .. Mükemmel 
bir ip merdiven buldum. Gece 
on birde, sarayın· kapıları ka. 

pandıktan ve herkes uykuya 
yattıktan sonra kimsenin nazarı 
dikkatini çekmeden ç kalıiliriz • 
Gondol da esasen hazır.. Görü
yorsun ya, pek basit .. 

- Evet, pek basit ve kolay .• 

- Demek bu gece kaçmağı 
kabul eJiyorsun ?. 

- Hayır baba!. 
- O halde, yarın olsun .. 
- Ne yarın, ne de başka bir 

zaman, asla!. .. 
- A;;la mı'! Ne diyorsun? De

mek söylediklerimi anlamadın?. 
Leon::ır ayağa kalktı: 

- Baba, eğer kendinizce, şah_ 
smız:n emniyeti ıçin kaçıyorsa

nız hiç düşünmeden fikrinizi tat
bik ediniz.. Size yemin cclerim 
ki ben burada, her türlü tehlike. 
ye karşı kendimi yaln z ba~ım.ı 
müdafaa ederim. Esasen korka
ca '> neyim var? Altiyeri muvaf
fak olsun veya olmasın, bu be. 
nim hayatımda hiç bir deği~iklik 
yap'11az. 

- Fakat ben, bütün fesatçıla
rın kinine maruz bulunan ben ... 
Ya Foskari ve yahut ta Altiyeri
nin intikamına hedef olan ben .... 

- Hakkınız var baba, siz kaç. 
malısınız. 

- Sen?. 
- Benim için hiç endişe et-

meyiniz. Durun, size butün dü· 
şün1Ukl::rh:ni söyleyeyim.. Ben 

,.& ... / • ııı 

ıliıı l\:ıreığı:ır şarkı Tiri çcşınıı 
c 

8 - Uıli Ahmcdin l{nreığ:ır •. 
neni lıisiıııeıııl sandın. 9 - Şe'""1 

yin Uşş:ık ş:ırkı Bu ılehriıı g~~ 
scrdinclen. 10 - Şevki heyin 'l 
Ekin ektim çöllere. 20.00 AjnoS 

1 
teorolojl lınlıcrleri, zirn:ıt tıors:ıc 
y:ıt :W.15 Teımil (Hamil ~<'cesi)" 

r ., , 1 'İ. 
ya tcıııi-;l kolu l:ır:ı ın(Jıın. - •· • 11 
İl'kcl sıı:ıt _ ıı) :ırı. 2ı.1:; Eshıını, ~~) 
liıt, kıınıl.ııyo nukut lıorı;:ı~;ı ( 

1 
!! 1.2.i ~eşeli pl:ıklnr. H. 2 I.30 ~1 
(l\ü~·ük orkcstro ~er: :\celp ı\'i 

ı - Vncek _ Mar§, 2 -
mann _ Köyle kar, 3 - SUip -
4 - Komzak . Geceleyin Vlyarıt\• I 
Grunov Bcrlln Viyana vnlsi• 1 
Hıırtmann Güne-, ışığında darı" . ~~ Hlppmann _ Fantezi, 22.00 
posta kutusu. 22.30 Müzik 1 Dlllt 
zl~l Pl.ı. 23.00 Müzlk fCazb3fl~ 
23 45-21 Son ajans hnbrcı~rl 
nnkl program. 
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Avrup8da 
5 .Milyon radyo 
dınteyieisi var 
adyo dinleyicileri en fazla artmış olan 

~dyo ~ıe .cm~":lleket Türkiyedir 
lene Zlff Yl ilen bılhuaa ıon Bizden aonra Estonya ıeliyor 

le bUfiik b~nda 0938 i~inde) iri • orada 1937 de 48.949 radyo 
11fllzıttr. Bu niıbet <Sahilinde faz sahibi varken 1938 de bu rakam 
! .ıııernıckcu:•zla~a~ma. ~~ti, 1515.268 e yUkselmigtir. 
ıki ıııiaUnd rde ıkı mıah, hat. En fazla radyolu n1emlcket Al
ttedir. en daha fazla bir nlı- manyadır. Buglin Almanyada 11,5 

l'iirtttye b milyon radyo vardır. Bir aileyi 
§tı:ıdt but u ~mleketlerin en dört, bcJ kiJi aayacalc oluraa'k, he.. 

1llillctte unznalctadır. Neşredi _ men hemen herkesin bir radyosu 
t5re "r~rıaı en ıon iıtatisti· bulunuyor demektir. 
22 bln kiydde 2937 ecnesin. Ondan sonra .İngiltere, Fransa 

3a Z'ld10 d" ı i ve bvel" geliyor. ttalya iıe aeki -de b ın ey ciıi varken ~ 
llıia)i~ rtkanı 415,244 e, (yani zincidir. 

ıtır. n 2.244 fazlaaına) çık Bu umum! malumatı vertiiktcn 
sonra her memleketi mevcut rad· 

lıu •UretJe T . yo adedi itibarile ıırasile ve 1Sl37 
•ene tltf Ürkıye dinleyicileri ile 1938 deki vaziyetini mukaye· 
~ lllttnl kında ~ fazla artmı§ se ile gösteren ıu liat~yi verebili. 

e ettir. rfz: 

l - Aı__ t 
2 ·~ya 

3 - İngiltere 
'4 - Prınaa 
S - lıveç 
-Bel~ 

G - a ) Olanda 
a - Lehistan 
g - tı.ıya 
~O - Çeıcoaıovaky• 
11 - l:>1nhnarka 
12 - ı~Çt'C 
13 - ~aearistan l• - liorveç 
1 s - ll'inJandiya 
15 - Rottıanya 
17 - lrıanda 
ıs - Yugcsıavya 
lg - Latviya 
20 - Ccııyir 
21 - Portc'kiz 

- Mıaır 

23 ::~~-==--=.·-· 
24 ıtvanya 
25 - 13ulgırista» 
25 - 'l'ilrkiy, 
27 - l>ınzig 
28 - ll'as 
2g - Pi!iatin 

-tu 3o _ ksc:nburg 
31 Yunaniıtan 
32 - 'l'unuı 
33 - hlanda 

'l' - Suriye ve Lübnan 

9,087,454 
8,479,500 
4,163,692 
1,074,473 
1,018,108 
1,071,869 

8C5l,Z56 
195,000 

1,044,382 
104,062 
504,132 
383,274 

• 304,91S 
231,696 
215,808 
112,192 
112,918 
114,305 

14,445 
69,102 
67,923 
4.8~:4,9 
45,431 

34,000 
22,000 
36,848 
34,240 
28,515 
30,000 
17 ,964 
17 ,C584 
14,401 
9,2Slt 

iı,503,019 
p.908,3C56 
-4,705,859 
1,22C5,858 

ıt,12C5,218 

1,108,625 
1,0115,473 

995,500 
764,076 
162,711 
548,533 
'419,215 
364,548 
293,790 
270,000 
148,811 
135,169 
134,970 

90,903 
81,171 
79,717 
615.2158 
59,527 
4C5,600 
46,244 
44,430 
38,714 
35,708 
35,000 
23,375 
22,367 
15,479 
11,204 

3 oııi'elcnn ı 
S tniJ.,

0 
° ltalı: b'JtUn Avrupa 

t, lı " n rıdy d' 1 . . • u ra1t o ın eyıcısı var-
~ 3,s rn;rn, •on bir aene zar -
~.0!_n bir artı§ olduğu-

nu göıtermektedfr. Zira, 1937 ıo. 
nunda Avrupanın muhtelif mem. 
lcketlerinldeki radyo sahibi kimse
lerin adedi 31,5 milyondu. 
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.. 1~39 RESİMLİ HAFTA 
k •ha . b" "'lık Yen1 ır güzellik ve olgunlukla çıkan bu 

ıA llltcınua Tu" ' . • .: k" . ·:1· . 
1 

•• rKıyenın yegane ra ıp•ız gazetcsı ır 

lJvez:zilerden ısrarla isteyiniz ! 

Çocuk 

Bulmacası 
Bu rakamlar 

nelerdir? 
Bize öyle iki rakam bulunuz ki, 

bu rakamlar iki ile darbedildikten 
sonra ik1sJ. araınndald fark yalnız 6 
olaun. Ve lkisl cemedillrse elde edL 
lecek mecmuun altıda biri tam 
3 1/2 çıkam. 

Bu rakamlar nelerdir. 
Bulur ve bize bUdi.rinıeniz birin· 

ciye bir saat, ikinciye bir kUo çlko. 
lata, üçUncUye yarım kilo çikolata 
ve aynca 200 okuyucumuza muh
tellf hediyeler vereceğiz. 

15 

TüyDera dlkenoeştnıreın 

Hafızasıni 
harp 

kaybeden 
malôlü 

Yirmi sene 
babası ve 

sonra adı ve ailesi öğrenildi; 
kardeşi ona kavuşfukfan 

hafta sonra öldüler 

fakaf 
bir 

Korku.nQ bir hiklye_. Cihan har. -...-.... lurunak için evini bark.mı btrakmıf 
bine dair binlerce !acla yazılmış, o- Rodez'e gelıni§, çama§ll'Cılık yapı -
kunmU§, tekrarlanmqtır, Fakat · .:>r. Madam Menzakm hali daha fe. 
bunlann hlçblrlal anlatacağımız va- cidir. Kadıncağız Glronddaki kUçUk 
ka gibi insan kalbini parça parça e.. çlft~.;uu sabnl§, oğlunun yanında 

, --, decek kadar feci değildir. bulunmak lçln Rodeze gelmletlr. 
Çocuk Hekimi 11915 senesi eubatmın ba~Jangıcm.. • • Her per§embe gUnU oğluna ye • 

DR. AHMET AKKOYUNLU da, Llyonda elriıendl!er istaayonu • ) mi§ler, cıckerlemcler getiriyor. Fa-
Taksiın - Talimhane Palas No . .c nuri kaldımnlan Uzerinde bir asker kat seneler geçınl§, ihtiyar kadmm. 

Pazardan maada her •On bulundu. Bitkindi. Nereden geldi - çütlik parası bltml§tir. O mahke -
uat 15 den sonra. ~-i kim ld v " ll ek k d enin ka b-,.1 k 

6 , .. , o ugımu avy yec u - m rannı <:Ner en ölmemek 
~~!!!!!!~!!~- _ ~ reti yoktu. Adamcağızı tedavi etti. 1 l.çln nvuç açıp dileniyor. 

Fatih sulh ikinci hukuk hakimli. 
ğinden: 

Eminönü kazasının beyazıt nahi
yesi dahilinde Tapuca Alembey ma
hallesinin Hilmipa~ sokağında eski 
4 emlak numaralı muhterik hane 
arsası halen Yeşil tulumba nam.ile 
rnevsum yeni numarası olrnıyan 
rneıkQr arsanın hissedarlarından 
davacı Ahmet Edibin hissesine mü 
deialeyh Vahan Agopyan tarafın.. 
dan mevzu haczin fekki baklanda 
mahkememizin 939-382 esas sayısı
na mukJyyet evrakla ikame eyledi
ği davanın icra kılınacak muhake. 
mesi için ikaınetglhı meçhQl oldu· 
i:-u Fatih tapu sicil muhafızlığının 
18·4-939 günlü ve nümarasu mua· 
meleli istida müshir derkenanndan 
anlaşılan mumaileyh müddeialeyh 
Vahan Agopyanın duruşmanın mu
allak olduğu 10-5-939 çarşamba gü. 
nü saat 10 da mahkemede bulun
ması için davetiye makamına kalın 

ler, baktılar, sonra t.lm olduğunu a- Bu dört davacının en sonuncusu. 
rqtırdılar. İsviçre tarikile Alın~ ' yani Munjin, mahkemede hak ka .. 
yadan Fransaya iade edilen bir ,. zandı. Bu aile, çocuklannın hUviy&-
harb esiri olduğu anla§ıldı, fakat ti hakkmda mahkemeye kanaat ve.. 
zavallı adam tre.nde haftzUmı kay- recek delilleri, on beş seneden faz.. 
betmişti. Binaenaleyh kim olduğu- la ut~arok getirebildiler. Oğul .. 
nu anlamak mllm.ldln olmadı. Zaval ları Oktav umumi harbde Almanla .. 
1I deli değildir. Her cıeyi pek !lô. an.. m esir olınue, sonra laviçre yoluy1-
ltyor, normal bir adam gibi yaeı • Fransaya iade edJlml§tl Bu keytı.. 
yor, fakat Llyon Sltaayonuna gelin.. yet rcamt vesikalarla sabit olmut. 
ceye kadar evveli. hayat.mm }JlUUn tur. Oktav'm lsviçredeıı Franaaya 
tafail&tmı unutmU§tur. AdetA hafı· ~Jnderllmek üzere trene bhıdirildl-
ıasmda siyah blr delik açılmıe. İs- ismini ve moıisini 1ıahrlamıyan gini görenler var. Bu deliller karp.. 
mlnl, madalni hatırlamıyor. O?u sında mahkeme kararmı veriyor, ı .. 
Rodez dil§kUnler yurduna gönderi. Oktav simslz adam Sen - Mur'dald baba e.. 
yorlar ve fotoğrafmı Fransanm her on bir aile haklarmı aramak 1izere vlne glinderlliyor. 
taratma dağıtıyorlar. Tam Uç yUı mp.hkemeye mlini.caat edlyorlıı.r. Yirmi sene stırcn ve U%UJ1 biı: 
aile bu fotoğraflan harbde kaybo- Hepsi .ismini bllmlyen askerin kendi mllcadeleden sonra oğluna kavupn 
lan akra.balarmdan biri.sine benze_ e\•lerlne g5ndetilıiıea.ini ifüyor. babanın ve ağabQJ1ne kavuıa.n kar
tlyoor. Bu Qç yUz aile arasında tah Şuraamr C!a söylemek lfwmdır ki de§ln sevinci çok uzun zaman de .. 
klkat genJıletillyor. Delikanlı Uze - lalın.siz adam harb .mtıı\tlU olduğu vom etmiyor; zira baba ve ktıçllk 
rinde akrabalık hakla iddia edenle- için dolgun bir te.kaUt roaaaı ahne.k. kndeş, Oktavın eve gelmesinden. 
r:fn sayııır altml§a iniyor. Bu altmı3 tadır. Ve dU§kllİI er evinde yattığı birkaç hafta sonra bir hafta içer • 
aile, ismini unutan adamla kare? • için :rıwırafr yo)tur, bir hayli pa- sinde ölUYorlar. Annesl ~ktan ~ 
laştınlıyor. İçlerinden on bir tane· rası birlkDıijtfr. mU§tllr. Evde Oktava bakmakta tz-
sl bafıza!ız askeri tanıyor. Bu kar. Seneler geçiyor. Mahkeme mUra- han kez eden blr kızdan ı...r. .. ka ldm· 

olmak Ollilftl on gun. maddetle mali. ~ 
keme kararile ilftn olunur. Bıl8.§tmna esnasında birçok acıklı caat*n ~ ., w.er :ı,ed~or. ee yolrltır. Bu lı:uı Oktavm yeleni. 

ERTUGRUJ .. SADt TEK 
Sehıadebaşı (TURAN) 
Tiyatrosunda gündüz.: 

sahneler de olmuştur. Birçok ka - Ortada yalprz dört talıö kalmıştır. d!r. Binaenaleyh Oktav tekrar dllf 
dmlar ah evltı.dun diye boyııuna a- Madam Lemay onu kocasına ben. kUnler yurduna dönüyor, vakı! ar
tılmıılar, onu Jak, yahud Piyer dL zetiyor, madam Manzak onu karde- tık i.sinlril ve ailesini bulmu§tur. 
ye çağrrmışlardrr. 131ne benzetiyor. Madam Maza bu a. Fakat bu bulu§ feci tallinl ma blr 

Zavallı adam sadece ağlıyor, ıstı- dam oğlumdur diyor. zaman aydtiılaap ~ndilrcn b!r yil. 
rab çekiyor ve kimse~ tanmııyor. 1.,{unjen aUeııl de ayni idd.1ndadrr. dtzdan ba§ka bir aey değlldJr. 

Talebeye. Gece umuma 
O:llM.IETIN OGI.U) Vodvil 3 perde; 
AtilA Sere Te Miçc nryctc gruplnrı. Delikanlıyı tanıdıklarını iddia eden Madam Manzak kard~e yakm bu 

ıstanbul Defterdarlığından: 
ı 

Tarh No. lsmi Sanati 
269/1 Mehmet Sabri ve Necati Manav 

1178/l Ahmet Cenap 

714 Dunnı11 

946/l Antuvan Kediciyan 

107/1 Timelon Çapas 

S.15 Hasan ~lu İbrahim 

351/1 Hasan otlu Sadıi 

270 Halil kın Memnune 

532/1 Ali Rıza 

615 lbrahim 

1103/1 Teodor oğlu Aleko 

573/1 Salim İbrahim 

1070/1 Mehmet 

112/1 Münir Muhsin kardesler 

661/1 ömer Sadık 
1038 Abdullah oğlu M. Nail 

Komisyon 

Kahveci 

Hırdavatçı 

.... Tütün ve sarraf 
, ... 
4 Kunduracı 

~ ~ Kasap 
~ . 

Manav 

Tamirci 

Attar 

Terzi 

Kahveci 

Kahveci 
• , 

Satıs yeri 

Mo?ilyacı 
Kahveci 

Mahalle Sokak Kapı No. 
H.A Tahmisönü 9 

J .. Sadik.iye H. 20 

.. Sabuncu H. C. 47/ 1 

.. Cedit ban 35 

.. ~eni cami 13 -

.. Ycnicami avlusu 70 

" 
Tahmisanü 62 

.. Tahmisönü Cad. 11 

Tahmisönü Cad. 
(' 

53 .. 

" 
Attariye C. 2 

.. Laıari Papaıoğlu han 8 

,, Yenicami Avlusu 94 
,,,, 

Camlı han bilA No. 
.,. 

•• 
~ <r"' 

.. Bahçekapı 117 

.. Ketenciler 20 

" MerdiYenaltı 

Vergi Ihoamame 
49 95 K. 85/ 88 
9 99 B. 

25 15 K. 101/27 
5 03 B. 
6 ()() K. 99/43 
120 B. 
8 79 K. 100/31 
176 B. 

240 21 K. 82176 
48 04 B. 
3 29 K. 90/~ 

66 B. 
03 09 K. 98/42 
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Yukarıda adı ve işi eski adresi yazılı Hocapa~ ~ubesi mükelleflerinin yeni ticaret ve ilçametgMı yerlerini bildirmemi§ ve yapılan ara~Ur
malarda bulunmamış olduklarından hizalannda gösterilen yıllara aitkazanç vergilerinin bizzat tebliğı miimkün olmadığından Hukuk U
sul muhakemeleri kanununun 141 \'C 142 inci maddeleri mucibince tebliğ yerine ,geçmek .ÜZe7C i!ftn olunur. (2772) 
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----« • URTULUŞ 
Doktorlar, Bankacılar, Katipler, Mektepliler velhasıl 

bütün mürekkepli kalemle yazı yazanları, mü
rekkebin ceplerine akmasından, kurumasından. 

ve ucun oozulmasın;dan kurtaran yegane 

TiKU DOLMA KALEMi 
Avrupada dahi tasdik olunduğu 

gibi Al:nanyanın bu icadı mü
rekkebli kalemle yazı yazmak 1 mecburiyetinde olan halkı 
hakikaten bu eziyet. 

ten kurtarmıştır. 
T l K U ucu 
aşınmaz, bol 
mürekkeb alır. 
kuvvetli 

Açık bıra

kıldığı halde her 
ne ~ekilde durur- 1 

..a dursun mürekkeb 
akmaz ve kurumaz. 

basılJTSa 

3-4 kopya 
çıkarılabilir 

' 
Taklitlerinden sakınınız I 
Kırmızı halka üzerine T I K U 
markaya dikkat c!:liniz. Taşraya 

T t K U en eağlam 

ve en kullam~h mürek· 
kepıi kalcmledir. 
Siyahtan maada yeşil 

mavi ve kırmızı renkleri 
de ayni fiatta satılmakta
dır. Heryerde arayınız. 
Fiatı 3 liradır. Deposu : 

Havuzlu han No. 1 1stanb~ı1 

1 

RtKARDO LEV1 
H ALEF! 

FlLIPPO LEVi 

posta ilt gönderilir Bir adet sipariı1 edenler 3 lirayı 
evvelden göndermeli 

Kapah eksiltme ilanı 
Çorum Vila.yeti Osmancık Kazası Belediyesinden: 
3 • 5 - 939 tarih çarşamba günü saat 14 de Osmancık Belediye 

Tclsliği eksiltme komisyonu o.dasında maktu 1200 lira keşif bedeli 
su İsalesi proje tanzimi işi Nafıa Vck!lctince yapılmİ§ etüt ve ra
porlara göre kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayını:iırlık i§leri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri, proje keşif hülasasile buna mUteferri diğer evrak 
belediye dairesinde verilecektir. 

Muvnkkat teminat 90 liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplan ve bu işe benzer iı yaptığma dair 
idarelerin.den almı~ olduktan vesi kalan 3 - 5 - 939 günü saat 14 e 
kadar Osmanc k belediyesine vermeleri lazımdır. (2510) 

~ - Qe~tlşf~ .. ~ern~r.yoiları ve Lim.~nla~ı 
~-»·~ıtr · ·· .. ~J{l.Jm'~m -idaresi ilöuiaı ı ·: 

Muham:n:m bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı üç grup 
malzeme ve c,) a her grup ayrı ihale edilmek üzere J0.5.939 çarşamba 
günü saat (10.30) on buçukta Haydarpaşa gar binası dahilindeki ko
misyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe gırm~k ıstiyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat te· 
minat ve kanunun tayın ettiği vesa ikle birlikte eksiltme günü saatine 
ka·Jar komİ'i) ona muracaatlan lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan para ız olarak dağıtılmakta 
dır. 

1 - Bir adet "E!ektrokardiograp!ı, cihazı \'e teferrüatı muhammen 
bedeli 2:;75 lira ve muvakkat teminatı 193 lira 13 kuruştur. 

2 - Bir adet (ha$ta yatağında istimal edilmek üzere) Elektrik mo
türlü ve çadır şeklinde Oxygen cihazı ve teferrüatı: l\1uharr.merı bedeli 
710 lira mu .. al: kat teıninatr 53 lira 25 kuru~tur. 

3 Bir nd"t Metabolizm bazal cihazı tekerlekli masası ile beraber 
mu!ıammen bed~li 635 litn rnU\"aKl•at teminatı 47 lira 63 kuruştur. 

. (2748) 

Harp akadem;si Levazım Müdürlüğünden : 
Ha:-p Akademisi ordu film çe!<me merkezi ihtiyacı için 928 yıhnda 

A\rrupadan gelen c:inema ' makinesinin gümrük re::mi farkı olup 934 yı
h bütç~i düyun fac:lmd::m tahakkuk ettirilen (76) lira (22) kuru5luk 
sarf e\rra!a ziyaa uğramıştır. 

Yeni sarf evrakı tanzim edileceğinden e~dsinin hükmü kalmadığı 
ilan olunur. (27251 

1939ResimliHafta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftalık gazetesidir 

Son sa yr sını mutlaka görünüz 

VA{{lf Kitabevi 
Dun ve yarın tercüme külliyatı 

2 1 .. 3D Kitaplık üçüncti seri 
Numara Kanış 29 Kapitalit m buhranı 50 
21 HilkUmdar mlllet :50 30 Slambo 125 

22 Yeni ilmt zihniyet 75 
23 Mevcudu kalma:lı 615 
24 G4i• Un lktısadi işleri 60 Bu ecrinin fiatı 6.15 kuruştur. 
25 Cumhuriyet 50 Hepsini alanlara % 20 iskonto 

2G Tcrclimenia reli 100 yapılır. Kalan 4.92 kuru~un 1.92 

27 Deği.51.şler 75 kuru§u peşin alınarak mUtebakl-

ZI La o kon 30 el ayda birer lira 6denmek Uzere 
ft<: taksit e bağlanır. 

CAFER MU 

H A B E R - Akıarn Postası 

1 
1 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
Sırt 
Göğü~ 

Kalça 
Arka 

Bel 
VE BOTUN AGRILARA 

KARŞI 

En hoş ve tabit meyva usare· ı ,.,..__.11;' 

Taklit edilmesi kabil olmıyan 

Ierinden yapılmıştır. 1 
bir fen harikasıdır. KuJlanınız. 

INGlLIZ KANZUK 1 Ç:-h::~t ŞiF~\ Y l lr.ıluraunuz. 
ECZANESi --

9 ... n.E.YO•C•L•l•~-.l~S~TA•N•ffi•l•n•~ .-__ı__ __ ~~~~~~--

ADlllATICA 
s ac. A N. Ol NAVIGAZIONE-VENEZI~ 

Uğrayacaklan Limanlar Vapurlann isimleri Hercket Günleri 

E KSPRES HATI~I 

PJre, Ilrfndhf, l .. c n edlk, CELIO 7 / 4. 
Trleste ADRIA 14/ 4 

CELTO 21/4 
Galata rıhtımından her ADRIA 28/ 4. 
cuma tam so.nt ıo da QUIRINALE 5/5 

814 
P ire, • ·apoll, M'nrsllya, CI'ITA' di BARI 22/4 

saat 10 da Galata 
Rıhtımından 

P ire, :'\npoll l\larsilyn. 
Ccnonı 

l\n,·al n, Selllnllc, Gol os, 
Pircc, l"ntm.;, A)'snrnnda, 

Brln<llsl, Ankonn, 
\ 'cn cd ik, 'l'ric1'to 

6/ 5 
İstanbul - PİRE Saat 24 h. 

.. Napoli gün 3 jours 

" 
Mars il ya .. 4 .. 

Meran o 6/ 4 
Campidoglio 20/ 4 
Fcnicia 4 5 

.Bosforo 13/ 4 
Abbazia 27/ 4 
Spartivento 11/5 

Sıınl 17 de 

Sani 17 de 

------------------------
Sclllnik, 1\liclllll, h m ir , 
Pire, J\:nlnmntn, ı•ntrn", 

llrin:.1lsi, \ 'cncdik, •r ricst o 

Burgaz. Canıpi<loglw 514 
Varna, Albmıo 814 
Köstence Abba=ia 1214 

Fe11icia 19 / 4 

Sulin:ı, Kalas, lbl'ail 

Saç Bakımı 
Güzelliğin en birinci (ı- _ 

!seo 
A l ban o 
Vesta 

Vesta 
Sparth-ento 
Meran o 
l seo 

Campidoglio 
Abbazia 
Fenicia 
~:n:.rti ,·en to 
Mcra.-ıo .., , 

G/ 4 
20/ 4 Sani 18 de 

4/ 5 

22/ 4 
2G / 4 "nal 17 de 

3 / 5 
6/ 5 

5 / 4 
12/4 
19/ 4 
2G/ ·1 
3/5 

22 NtSAN - t 939 

r-----------------~ Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan ba 
• • 

çocuk gıdalariylc yavrunuzun sıhhatilll 
tehlikeye koyarsınız. 

~ilahın yarattığı gibi saf •• 
tabii hububattan yapı:nııf 

ı A N L Al 

~LORi 
.· K UVlll'T 

GIDA .e· 
Hasan özlü unlarını çocuklannıza yedi • 

En yüksek evsafa malik olan bu özlü uııd 
D ünyada mevcut çocuk gıdalarının en 

m ükemmP-lidir. 
Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, lrmi 
Patates, fv1ısır, Türlü, Bezelye, Bade 

Çavdarözü Unlarını çocuklanmza yedir' 

---·------Sl'la:lll _____ _ 
Sütçüler aleminde 

• Süt Makineleri 
1939 modelleri 

mittir 
Dünyanın en sağlam 

ucuz 

iEL 

iktidar 
v e ıeeo GevşaB<OöğDne 

Petrol Niza 
Kepekleri ve saç dökülmesir: 
tedavi eden tesiri mücerreb bi 

ilaçtır ... ..., .............. ..... 

il 

illmammll• Tabletleri her eczanede arn),nn:. Posta kutu o 1255 llonnoblo••••ll! 

Mü~terilerimiz~ 

Dikkat ed i n i ~ 


