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15 MAYIS 1938 

Milli mücadele hahralan (ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABAH) 

Almanya müstemleke 
No. 8 

İki çocuğun 
·şaşılacak marifeti 

Tayyare şehitleri 
•• ihtifali Yazan: .ŞEREF AYKUT istiyor 

8evkjyat Dörtyoldan Sakaryaya ıordu. Fakat kuvvetli bir sezişle, Yıldırım teline tırmanarak 
doğru akıyordu. deruni bir du.,-gıı ( lıati~ ) ona Londra ile Berlin arasında baş minareye çıkıyorlarmış!. 

-gunu 
Bir askerlik şubes.inden yola çı- aldanmadığını ~nlatıyordu. lıyacak olan müzakerelerin zemi Garıp ve heyecanlı hadiseler yal-

karılan sevkiyat kolu sanki geçtiği Biraz sonra, herif geldi. Sırtını ni ~liı?Iyor. Müs~ek;e me- nız Aemı:ilr.ada veya Fransada görü\-
yerlerde eı-iror gibiydi. Dört )'ÖZ- ağacın kocaman kütıiğıine dayı;·a- selesı ye~den tazelenecektir. . mez ya .. Bunlara, sık sık olmasa da, Bugün Fatihte tayyare meydanında 
ilik bir karııe Yahşihana gelince rak oynıyan ağzında gerelediği a- H;r_ Hitler daha It.alı:aya gıt- memleketimizde de ı:eı;adüf etmek 

sevkiyatçının verdiği dizi pu3ola- rapça sözleri .bitinneğe ~alı~ıyordu. memıştı. -Roma gazetelen .AJ.n.ı~ mümkündur. büyük. merasimle şehitler anılacak 
sında iki yüzden fazla açık bulu- Yavaş, yavaş sövlenru~ğe ba"- yanın mustemleke davasında I Tilmlerde 12 katlı binalara tırma 

d K d' · I ol ı d Et f d t la- ı I· ' yayı kendisile beraber bulacağını d md ' - · · ·w 
n
1 
uyd~r ku. 

1 
edn ıskın1e~·wk1ru uncba. Y - ha~· .. ra ın a op ıımk~ oılan ~ra yazıp duruyorlardı. Hatta Alman n-.r il~ an saçııl:a sıçrıyan, uçu- Türk Hava Kurumu nizam.ııame-ıyat"~ )~ô'n·aş yarıya kada.r mdrrı 

ar a. öy er e a..., annı, ır ço- aa. yuzilnden gorunere aı atı~ or- . _ . . d l rurnlara uçan adamların maccralrını si mucibince her sene 15 mavıı<ta tre« şehıtlerııı ruhla.'1 anıJacakbl'• 

gunun gerı on ugunu soy uyor u. u. . . . . . d b- d .. gosteren >a el~ı, wılram uucr sı- yapı.iması mıtkancr bulunan tayya- 13u anda bütün gemıler, fabnka,_ - - d" a--- - - 1- d d . devlet reısmın ltalyan ev et re- .. hn . b .,_,_ .

1 

· 1 · - •·• 

Avanos yanından ırmak boyun- Kongı-ecileri.n mem!öeti batır- ısını zıyar:U ~~n aılaır _e m.u.s nem& hil(si olduğ!Üıu bil.'!leltle bera- re ""hitleri ihtifali, bugün saat' 13 düdüklerini çalacaldıar, l>iitün 118· 
.. - . - b- "· ,_ Jı: f'I .,; temleke numayışı yap cagı SO)- b .. ı . ·ı .. l . . " " ca. ~~yen ?'r uy"'.:ea a 1 e,. dıklarmı, bunların gavurcu olduk- . rd Faka zamanlar ~- er, sınır.erırnız gcrı mış, t~y erımız\dcn :;.4 e kadar Fatih Tayyan meı·. kil va<ıtaları, hürmet eseri olara" 

D.ışıkıtl~, k~til İly~s, ot~e ba~ka !arını, halifenin emrine asi olarak ~nıX~~~a ~dan kalkmış dıken d;ken olarak seyrederız. Fakat dai.ınrh yapılacaktır. Programa ırii- bir dakika yerlerinde duracalı!Jlr· 
bır .kafıleyı de Çıçekdag altında! haklarında (fet..ayışerif) çıktığını, _. . B · f H Hitle İtal- bunlara laş çıkartan daha lrorhıııç re. intifale i'tirak edecek olan :'.f:ıl- dır. 
Çerke• Ifü•eyin, Dağl:ırdelw dön- kanlarının heder, mallarının heli! değildı.. .u f:;c ~eml ~ ... \'C heyecanlı marifetlerin hakiki ha- teı:e Askeri lisesi, Tümen aıızıJ.a•:, Bu mera•im bitince komutruılı
dlirmüştü. Bu bal böyle deqam eder olduğunu söylüyordu. Ali bu beze- yay~ ~ttil dı. tÇ~nk-· I.t.ale ~~- yat sanneı<ind~ ve memleketimizde miirettı•p bir piyade taburu, 1,;r t<'P ğın emriyle yine çalınacak ikiJICI 
k b. d · d · r h" t mayışı o ma u u Y= .........,;ı-.w..,· . k _.., .... ;" . en ır e ı~er e ış ıyen ıyane yanlan birer birer dinle~-ti ve he- da tık, A t • akıbeti cereyan ~~~ını Pt' az u-ı- •.ı l.ataryaaı., altıtoar ma•..,W :iJı.i1U bir boru işareti üzerine, seliim vaıı· 

ki · d b" k d'lıJ ar vus ur~ anın - "'~-'- H d ı... • • .,, ma neaı e ırço ge ı er açıyor- le bunlann zorla harbe götürdükle- d b · .... k kal m~u.mur. rm e ne pa sıma: '-' '1.lı:teıı. m.iiııekken lJtr ~., · ta'>r yetine nihayet ,-erilecek bayra•· 
karşısın a, una ı.ıe mamış- . . . , ... ~, .. .-.~ • 

du. ri .lü•lüınanlar eğer kar~ıda d~ tı. Artık İt.alyan matbuatının Al- B~ kı1<ı Jruı:şun ıç=_ ru, ı..ız ııııaalliııı mektebi. lc.tnLıı.I !ar tekrar yukanya çekilecek v• 
Bu çok dehşetli idi. man denilen hilafet ordusuna silih man müstemleke davasından hiç llidiııeyi anfatalım: kız, 1..taabul eıiff,lf, t'ertermyal, düdükler de susacaktır. "Buno ın~· 

.. ~a1 mkiyy1etıe hiyanet •. vata~11~vt- atarlarsa kifir olacaklannı ilıl.-e e- bahsetmez olduğu görülmektedir- ~ilı:i--~'-~liadmdaŞebl6,!.aşla- Vefa, Daıö:.; ı+a, Hayriy<>, latik- teakip merasim mahallindeki ta)" 
gısı _, e a ın softa_ ~ikini, mı ıye dince biri sordu: Ahnanya için bir müstemleke rıı:-"'. ....-- '~:~ ca- liı ,.e Yiicaiil!ı:ü 1.Ueleri saat l'.!-3-· I :rare abidesi önünde ordu namın• 
ate,.ıyle tutu~n g~?ullerde yaşa~- - Hocam karşıda dü~m.an or- meselesi vardır. Umumi Harpten mil_e~ ~ Aiıpaşa ~ da, fc-olôde !ı:endllerine t~ edi· Hava 'ubaylarmdan, Türk ua:• 
lan ,Y1Jrt sevgısıle _re~ıy~nal ve dar hır dus var ya, hilifet ordU$U nerede galip çıkarak kendi elinden müs- sesıruıı laıbbeleriııden bır hayli Jrur- in yo·:ieri i~ etmit bulıınsı:Jll:.ı-..r kurumundan Halk naIWJıa Şehit 
y~~a ~rzusu, ~~lal gu~runu, ki? temlekelerini alan devletlerle şun çalmışlar. '::e ~an Tahtalcalede dır.bu.ton dörtten 15 e li.ıu:ar de- 11.leclisi azasından, yülu;ek mektrP· 
mıskın b!r tevekkul ıle hayalı ahreti _ Gördün mü dalileti bak eyler geç bu meseıeyi konuşacaktır. nalburlara goturup satmı.;bc. Bu sa- ~em eı-.ııek üzere bütün hav ... ~ali- !er namına üniversite talebesind~D 
nlmetlerıyle mukayese, kurtuluşun ll _ 1_ . .

1 
d • Lak' Berlin _ &ıma mihveri yede gece karanıı&ında Sehzade ve yeti dııra.calı:tır. Saat tam. 14 de birer zat tarafrndan dört nırtuk oY 

ruha .-erdiği azametli yük clişe karı zavlda 
1 .ıus uman ırenı bı e ogru m İtalyanın bu davada ona Llle!i camherinin iaılıbelerine çık- Fatıll parlıınılan, Bavuıt, Selimh-e lenecektir. Nihayet mızıka matcııı 

mlek '""kim ,_, yo an sapıtmL•lar. Karşıda halife- namına mak ;..;.., ı..~r -urdı:ıklı- lroriru - - • 
.ııı me ete ""' AJID ve ne o- · · .1 An. d 1 b . ba-· ne kadar yardun edebilecegini ,- - ' aı nç ~- Taksim ve llaçkadan atılualr teı>- bava;.ı çalacak, sonra da bir aske• 
1 l 1 . d h t k 1 'nın emrı) e a o uyu o gı- . . re ve ~ta da ~"'"•ılm•»lır k ursa 0 sun ya nız evın e ra a a -1 d •- · 1 - . tahmin etmek "Ok söz gôtüren bıc . ..........., ,. · !arla merasime ba'1allm1' o!uaktır. n kıt'a hayaya üç el silah ataca • 

k d . . .b. k ı.- _ b 

1
ıer en u:mızcmege gelen ~ardım- "' n..· k.abraman lrerufi'-'-' . . 

ma en ışesı gı ı pe otu ve er- 1 keyfiyettir. _ ...,..,.. mıc;ma- Verasim, J....--taııbul Merka .ltomuU.- t.ır; Mektepler \'C Mkeri kıt'alar tl' 
bat dü*ünceler bütün fikirleri ve. cı ar ~a-r. . ' itıi.ıya artık İngiltere ile an.Laş- la~ bırıal:"'a ~.ınl.a_rdan hıç le nı tarafından açılacalı .,e ıu-. den rafmdan yapılacak geçit reRmi ile 
göniilleri karartıyordu Butun dın uluları bunlara ;ar- b'-'·ı..·- 'kal · zala aşagı k~ gorıo>emoş olacaklar ha ,_, ı · · ı--'" kt mera.•ime nihayet Terilecektir. 

"e•ut Tu··rk vatan.ını tevekk-ul cbm etmek dine vardım etmeJctir di- llllil ve ııl4l'llll vesı .. :~~m 
0

.- ki, onlar da minarelerin tepesinden va şe11.1t ~ ~ a~,ua ır. 
'u • - mış bulunuyor. Bu ıtıl tat ı- . _ . . Bundan wnra bır lıorazan u.rafl'ı- Bıı merasimden ba~ka, kolordtı. 

harabelerine çeviren hilafet evin- rorlar. I kat mev~e konab~esi. için bir a§~gı ka~ sarlcan ° ıı:ıcecik yıldırım dan verilecek boru i~aretiyle alaya Belediye, Cumh•ıriyet Halk Parti· 
deki hortlaklara yalnız herkesten i- Ali artık da.yanamamıştı. Topltakım sartların ikmali ve bir müd !t>lıne t.tmanarak tepeye kadar çık-\ iştirak eden bütün kıtalar ve mek- si ve Türk Hava Kurumn tarafın· 
ki bülılüm bir eııaret itaatı istiyen gibi ağaçtan atlıyarak: det za;'..,,nm geçmesi lazun ~1- ıru§Jar ı·e oradan kubbeye umıi ler- tepler selam rnziyeti alarak hava dan, rayyare abidesine bireı· çe· 
suz bir boyun sıkma istiyen mi'kin - Ülen Hoca gözün dön<ii.n. mcktedir. Daha Ingiltere ile olan dir. eehitlerini anacaklardır. Tam bu es- lenk konulacakhr. Halktan arzu e· 

b b t ita tın · di ı F cb b ki be b h 1 • ""'' ede Ro- Kub•·den bır hı.yh kurşuıı söknı;;. · 1 b")e ve er. a sa _na şım asır ar- erya nı asma a ra_ er ocayı 
1 
itiliifın .tatbıkine gin~.,m n --,. nada Fatih parkında, Ba;azıt ve denler ?e abideye çe enlı: koya ı • 

danberı bu gıızel Türk yurduna gırtlak.lam~b. Ne oldugunu, neye rnanın ihtıyal5ızlık ederek Alınan !er. bırkaç yıiz kiloluk kurşunu ...,...,. Galata kulelerinde, re'mi daire ve ceklerdır. 
t • f ı kl rt.a kı d - cb- l h de J. rnlek al b' ta f ğı atmışlar H' sonra a'. ·ni _voldan in- d•· Y:ıP '.il''. e~a-~. ar o _ Y~ çı _Y~~- u. ugr_a gını an '.yamıyan ?"~ "'.'·ryamn m_üste -~ t .e !ne ra - mişlerdir. müe'Se<elerde ve limanlarda mev- .• Davetli ol':11ya?lar, par~n ~ 

Ne fıkır bırlıgı, ne gonul bırhgı .... lenırken, ötekıler de Alının çelık tarlık gosterecegıne ıhtimal \er- cut bulunan gemilerdeki bayraklar hılı kısmına gıremı:receklerdır. 
Ne medeni bir düşünüş, ne milli bir gelen nedir. Ben .şuracıkta selı1t.ü-1 mek zordur. Karakolda suçfannı itiraf eden bu 
duygu 1 Yalnız uzatılan zencire !ışıyorlardı. Fakat Her Hitler herdalde iki hırsızın muhaıc.,,,,eıerinc dün i-
k k k ı;iincü sulh ceza ınohkemcsindc ba-ôrü örüne boynunu geçirmek la- Gürültüye Jı~anlar ikiye bö- Sinyoı: Müssolini ile görüıjür en 
zım. Bunu ise asırlardanberi Tür- lilnmüştü. Hoca derhal •irretliğe bu h.ususta ısrar etmedi değil. Za kılmıştır. 
k baş en] " kid b · A' Küçük hırJi.IZlar Elr>ensaika telle-ün mı teşkil ed er teklif edi- b .. lamı•,tı. ten Italyanın es en erı ıman- • · 

-ı ı·ine ııasıl tırmanıp camiin }'llS}'U-

Neşriyat yüzünden 
cıkan daıa 
' 

Hu ruf atcı Mehmet 
(Ef en~i) öldü 

yordu. Halifesi, sultanı, deroamı, _ Muhammet ümmeti ba,ınıızı, yanın müstemleke almasını, y_a -. 
k d b. k k · l b k l kl ta \'aı·Jak kubbesinde Iı.ur~unları nasıl a ısı, mütevazı ır öyü 'oyan a- gelen nedir. Ben •w·acıkta ,eıau pılmış o an a s12 ı arın mırı 
ra fikirli ve doygu uz, kalın imama seıa· m okurk

4
.n b ' u b• . . _ <aresi olarak ileri sürmekte idi. sölctükl~rini anlatrn_ı>;larclır. • fi k • ~ u mec11 ıı ~ırazı ' d . ed'ldi-· . Şahıtler dınlenrukt~n s~ı·a ıuı. Vakı ar a.ıwnuna augayır 1 

--«0»-

l'de;rhmnım türk mathaacıuid 
hi:ı:metleri büyüktür kadar hep i hepsi böyle idi. Bövle . Fakat yukarı a ışaret ı ITT gı- • - ~ - L!.. -.be .id.>:~-

. nıa sarıldı. Artık dm adam!.trıııa bu . O · 
1 

d h A st kim, bunların bırst:zlılrta minareye ......- ,. w-
yapllmasmı, istiyorlardı. kadar ,;ııldırılır nu? ~n: zaman ar. n a ;~ ıırya h 

Ana yurdun ~ine Doğudan, Ba- . . . . ıle Almanya bırl!'şınemıştı. 13 tffm:marıık Çlk.mak suretile gösterdik Tan gazete~ "ahip~rind'<m A -
tıdan, Güneyden, Kuzeyden adım, •. Iş feııala~ıyordu. Hoca ,ırr~tlı- martta bu da olunca Romada es- !eri çe,iklik '"' ih1isas .~. ın bu de- met Emin Yalman, Avni Bayer, 

gı arthrdıkça arttırml\'IL ki n-.a •-.. •m~~·,...ır. A '-anv. adan recesini cezalandll'ln.ııyı ancak •"'ıw Sahur Sami ve Recai Babanın yek-adım yayılan •ınır dı~ı d~manlar- ç~ 11\iil ..,,~, r:urn " ...,. 
la asırlardan beri beraber ya.,adıi{ı- ~li i,e hiç tetiğini bozmıyarak, 1 alınını~ olan ~üstem lekelerin en zalı •uçlara bakan nıahkemenın sa- d~ri aleyh1Mı açtıltlan birleştiril
mız .,mır içi vatanda,ıann bilde;me-, kafıle komu:.a.nını anyordu. Jan- büyük kısmı Ingili7ler, bir kısmı lahiyetı dahılınde görmüş ve dosya- mif hab.ret davalarıııın muhake
si şöyle dtı!'llun dinda~larımızın birl'd~~a. çuu~.u . ·anındaki dört ttr- da F:ans.ızlar t.arafmdan Mi.lletler yı ağırceza malılı:em.,..ıne sevk.edil- mesine diln bir.inci asliye ceza mah 
çoğu bile bunlann ön smıfında Türke k.tda~la ~ etı~mı~ti. Hoca one atıl- CemJyeti namına idare edılınek- mek üzere müddeiuıııımı.ı1i.ğe iade et- kemesinde devam edilmiştir. 
karşı cephe kurmu<tu. Hiyanet ma- dı, kiaueye ağ-rz .ırıçtırmıy<ır, Alinin tedir. Bun~an sonra müstemleke mh·e karar .,-ermiştir. Ge~n celsede, Sahur Sa:ıı:ıi ha.k-
kine~i bütün kuvvetiyle i~liyorda.ıh~men oracıkta ipe ~ekilmesini isti- davasında Italya olsa olsa Alman- -·O•-- kmda ta_Jı~ yap.tl':P yap~~ı 
y d ı, k · · , hl b' _ yordu. va lehine bir bitarallik göster- Dl'.'ı rntYEDE ve kendı•ının ne gıbı nıesaıl uze- ı 

ur u ... uruma ıçın şa ana.n ıra l ı" . • . V&Ll:.U • . - edild·-· bakmnd 
vuç lıamiyefüı karşı.ında bir ordu Jaıadarma çan4n, ak1ıhll.'1n<la mekle kalacaktır; drnıyor. Lakın ~de_ istka.it_ . _,... • 
hiJ-aııet k•ynaşıyordu. uir ıulamdı. Aliyi dinledi. O zaten meselenin ~er bir tarafı daha Nakil ~-...ı.r- lılua.,._... mullriye lleyeti ~esıae yazıl-

Ilu ~erıtit altıftda i.;tikl.:Olini kur- )'ollarda dökülüp .kal.an .sevkiyata vardır: Almanyadan alınmış ol.an . ~lt'dlj'e, otomobil ve kara na- mauna ~ ~erılen tez ereye ce-
tarınak için ayaklanan Turk ll1İlle-ıkız17or, ııeh<-biıli bir tfirlii aıılıyamı- !'l'lÜSt.emleke~eriil en büyük .klsıru ~! vaııı~~ ~ ~eleri np ~~ifti- . 
t ne ti .. d ı l k . d ,·urdu lngılizler, bır kısmı da Fransızlar ıçın Y Ula iıır ta.li:nıatname lıa.nr- Dıg-er taraftan Ermem mez.arlı-
ı, çe n muca e e "r Rr~ısın a , · - da bir Sah s · · 

Lulunuyordu. Vazi}eti ka.rayınca .ıı·uk mıif- t<n·a.fından 1Vlille1ler Cemi}'.eti na- lamJftır. Taliııuıtna.me ile tesbit e- ~ 1l a'?ıuı.ııı ıır a1111D1n 
· - . · . . .. · · .. . . roma i.dace edilınekt.edir. Ingiliz- d ı -d zarlında. _ kızına satıldı,gr mevzubabs ~lııyor ı 

Yalı handan Beyııama dogru btr ıııt, casu , vıataıı baıw ho.:a} ı ıro~ . _ . .. J en mu r ııma)'ene- ve ke-'.- mütevelli he etillin he-1 
._. t k fil . --.- rd B 1 h . ld Eı . _ , ,__ ler su son ıkı sPnedenberı mw>- ,-e -•-i;4 - to bil ot ı,·· . J .. ~~· Y 

~ev .. ıya a ı esı .,-.ıyo u. un ar .ıpsıne .a L ·tes.ı gun ""'ıı&.raya t 1· k b h . t I d' taze! li . "~' ~ mo • o u.. vesaır uplarıııda etkik edilm:i• lıuluna-
S k 1 K k .,._ · .,. k ld''l . '·' • 'kl"I bk . cm e e a sı aze en ı, ene k'l ta.! , ~ar ış a, emere , -ysen, .. a - ge JA erı \'aıüt Lltı a nıa eme$! A'' k -'-ki rı . "-k na ı a.sı arı eferden menedile- yordı:ı 

k ı li ı ı 1 d" · · . 1 1. b" .. ,_ .. 1 h tTI a.... yer,ı eı:ın muvaıa a- • 
ma , ucur yo ye ıı;e en er ı.

1
ı~ı ınce cı ı, utiııı .. au e oc..~nı11 A' . 1 dk b" · ·ı1a · ce.lderdir. . Dıı"n"'u" c-L.--'e Ahmet ""-'n Yal-

y ıı d "! d ·küı k - ır h k kt tl •- . ı..· unı a ına ı ça ır yenn ı :resı .. .,...,., .,,...... 
kod ar ; ohe"h 0 e ~ne~\ :;:.z e ' are "~~o 83111 au...-rı _'e" ·ıyatı baska bir devlete -..·erilemiy.ece~- Mezarlıklarda NllD!lantaj nıan mahkem..re bir istida. verdi. Merhum Bay Mehmet 

a an a şı ana er~ e L yılan dılıyle aldatarak tlag.ıttığı "a- . · .. 1 kt · kalın 1 Bel d' lık '"'u : .. :dada ciiyle bır' •-leptıe bulu-
fi . . . . . . . nı soy eme en gen amış ar· e ıye. mezar !arda numa- ... ..,... .- ... H { t Ba Mehm t ZIY 

Ka ılenın bu elısilme$1ne bak- bıt olmuştu . .Ahım şehadetı ve fe- d F. , ! d .. t 1 k 1 uru açı Y e uzun 
t k . - den hiddet d lı . _ . . ır. ransız ar a mus em e e e- ı··ıtaJ· ,-aptı-·ö-a •---- -·~mı..+; nuyordu: mand•nberı· mu·pt-" nldug"u , __ _. •• 

ı ça ıçın uyan Zaza dakarhgı ışı ortaya koym .~tıı. "Be- . . d .· bah . . hi k . t ' • • -.. ...,,.....,. ·~ ,.,.~. " ""' w ,__ 

L. Al" rd Al' . d" b" . - rm ıa esı sını ı: açma ıs e- Al-k d 1 ,, __ b" "B•ii-lı evraktan d• a-•·-'·••'" 1 ktan kurtulamıyarak dun· \•-'-t et· ır ı va ı. ı şım ı ır daırede yaz ~ömlek üstünde rntaıın hil·ane- . 
1 

a a ar memur ara \'Ult.elil ır e- ..., • ............ -.. ı """ 
hi~et gô:ıne_k'.edir. Ali, katıksız !.ini an~atan yafta. buhınrlujhı hald_e mı\~~:I.~a İtalyanın İn«iltere ve mirde her ay y.aptlaıı mımarataj üzere VakıOar idaresi ba.ıpamettif- miştir. 
Türk ÇOCU"'" di H le lrta K -ı d 1 '" t " . . l . • !iği Ermeni vakfına ait bir ananın Hurufa+m Bay Me.iımet, yarını _. ,,_ ı . er ona yor- araog aıı a m<' \ın 110<:a ,.a ana ı- Fransa ile anlastıkt;m sonra müs mıktarıy e. tarihi mez.arh!ı:lar hak- !vakıflar ka ... nuna m1tgayir bir"'- . ~ _., 
gıın sevkiyat bulunabilen yerlere ha netinin ht>•abını devletin kitap l temlnke tal,,bı.nde Berlin"ın' nok- k 1 b" 1. t b 1 k • sırdanberı ta.hı sanatın' hayatını v-

·ı· ı ~ ~ mc a ırer ıs e azır aııara me- k,Ide elden •ıkarılllUl.SI uüzünden . . . -
sert ıp dinlenmeğe ba.şladıklan va- ve kanunu h 7-Ul"'1nda ödl'mişti. , t.ai ı:ıazaruıı müdafaada ileri '"de- ~· 1 kla "d"-ı-- _ ö d .

1 
• • .. !~ Jaymetl.ı bir sanatııardı. 

k ·t •--Ilı . gö ı- b" . . ... -r ı r mu ur uıı;une g n erı me-' 't 11'1 1 h' ta'·"b t . 
ı • 88" sa.... • ma~ z u ınsı . bilmesi müşkül görünüyor. b'l-''-'l . "- mu eve ı er a ey ıne '"'' a a gı- Memleketimizde talıı sanati Y.-

çocuklann arasına gırer, dola .... , Sanayi odasında yum bir - - .>i ı ..,., IDl.f'""'· . . k d'I . . ,_ • 
.,.. rışmış ve en ı ermı SOTJı?ııy.& çe ... - banCllarm elinde iken Bay Mehme• 

çe:-.ıbcr sa!ı:alını s.ıvazlıyarak, çakır topl:ıııtı olacak Yolcu tarı·feler·ı T ........ ,. Şirketi Mühim . " B habe . Da. • 1 mışwr. u rı ""'meruce .ama- Sanat mektebini bitirdikten sonra b\l 
ııozlerini açar ve yılan diliyle bir Yarın Saııayi Odıa.smda mühim C.dcleleri Yeniletecek 

· - 1 1 ·· 1 f l b. t 1 t 1 1• b ... '· T ) k k nak gazetesi yazmaktadır. lliidafa- te a· m;• ve hiç bir t-vik göt• 
8Urtı aıı aşı maz arapça soz er ısı - tr oµ an ı ;apı aca .. ve azı ...... ı.ıa enzi at yapma im anı Tı·amvay Şirketi, Beledil·e ile amıza taallıik eden bu. ıci.beti:ll doğ- sana .,ır~ _. . ..... ., 
dayarak 1slık çalar gibi bir şeyler mr,eleleri hakkmda kararlar ve- tetkik ediliyor 1 k 1 . . . ıneden kendi emegı ile çalış~ JIJ 
euylerdi. Ertesi gün kafileden be~ rileccktir. Bu ara.da son zamanlar- 0 au mu ave esı mucılıınce tram- :ru olup oimadığtmn Evkaf ı.aıımü- . talil 

k. Deruz)·ollan, Akay ve Limıı.n i- nıy hatlarının ~...,.,.i caddeleri da- fet'••Ji<ri:ı:ıden aoru!masmı iaterim..,,lhayet hurufat do!ı:mek sanatında 
on ı~i daha ekRiliı·di. Ali buna dik- dn 11iya•ada darlığı hi•setlilt>n bazı .. -;w., ..,, • ffak lın~ 

daresİl1in yoko ve navlun tarifele- . . b 1 d • laıld S b Sa . . kil" Sadi R bir yEllililı: yapmıva muva o kut e mişti. Lakin bu mahlülc, .Ali- iptidai maddeler 'fi de haUedile- . . . uıı.a ye ı ıı ııu umıaga. ın.m- a ur mının ve ı ıza - . l< 
ve hiç emniyet etmjyor, Aliden çe- cektir. Bunlar için de geçenlerde ~ te_mm~~ ayık ıçın~e top~anahcaktır. lan çöken caddelerde yeni kaldırım Valr.ıflıır Başmilfetti~liiinden lı0yle 1 tu. Bilhassa 14 puntuyu ıcat eder~. 

enı "en en arar ara gore er za- Şı"rket bu bir ~yin ııorıılmasma liizlDll olma-ı eski barl zamanında gazetelere gu· 
k'n?yordu. Ali de bunun fısıldadığı gümriiklertlcn takas muafiyetiyle man alb ayda bir tesbit edilen A- dö~etmeğe mecburdur. • . . 
• h. ı · ti ı..- -- - k '- nJ - d dil ' dıglB! soyledL Ve :müddeiumumi zel başlıklar vernüştL Yeni harf za· ze ır en mu a .... ogrenmege arar çıaa masına musaa e e en on kay ücret tarifeı<i bundan sonra muka.-ele:re rağmen uzun müddet- .. .. . . . .. . . ı e 
vcrm;•ti Alaca karanhlrta e..-...;k m..Jde de vardır BHhıuısa pamuk . . t be . 'klil d-' . k ldı 1 Hallı .Şııkru de bu müt.aleaıa ışti- manında da çok buyuk bır ener11 

••• ...., · . •09- .- ·-· . . . · .. senede bır teııbıt <ılımacalctır. Tem- en rı ca ~.esı a nm.a- raketti ha u· 
1 B d 1 ki rdi i 1 - b L tutm ktadır çalışan Bay Mehmet ni yet arzus n eynam a gece ıyece e . p ıgı ınncı mevaıı a . muzda Wplana~ak tarife komisyo- nru yeniletmem~ Beledi~-enin ıh- .' ıat 
Iı r takımı büyücek bir .kahvenin Takas kararname.sinde bu bir- İk""-t k-ı ti D . b lr tan iaerir.e ..:;?ket Takmm.den Tü-ı Neticede mahkeme bu ftU"ll"lln na nail olm~ş v~ ~üyük bir htıru 1 

nu '""' ve "- e eruz a:n ve .,... .. _ .. - _ dökümhaııesı tesmne de muvaffak 0 
peykelerine serilmiş, bir talı:ımı da Jı:aç madde için konulan kayıtlar Ticaret Odam mümeıı..ıllerindcn mü nele kadar olan saha dahilindeki Evkaf Umum Mudurlugunılen so-

1 karşıda kocaman ağacın albna u- bunlardan takas yoli7le dahi mem- relı:kep olacaktır. DenizLank bu ,.ıl kaldırımlan reniletmeğe btl4lam.J1!-'rulmasıııa ve cevabı gelmiyen Mül- muştzu. llı "-•- h ta ro!ı 
1 . · · ' , ,.,, h t' t fti - · il ,_ · ava sana"""' ava ve , 

z.ınm.ış ardı. Ali çember ukallıyı lekele ıdhalıni çok müşkül vaziyete billıa.saa Denizyollan navlon ve yol- tır. Buradaki ameliye bittikten ıson- a..ıye eye ı e ŞJyesı m zane~sı- ·d"ğ' t .. - - 1:. k bif 
.. · · d 'd t ı..:d· ..___ di sev ı ı sana e gozunu ,..,par en, 

gozünden kaçırmıyordu. Herif ab- sokmaktadır. Yarm yapılacak top. cu tarifelerinde tenzilat yapmak i- ra Kara.köy - Fındıkb caddesinin nın e yenı en e.ıu me ..... ar lfer ,__ . "lhal f b _, ___ •·-
d h k . b k b' .. b ,..,yru e ır .. _...uuŞu.. 

est almış, elle.ri_ni .kurularken ya- lanbda bu hususlar halıJanda ita- çin tetkiklerde bulunmaktadır. kaldmmlıı.rı tecdit edilecektir. ve mu a emeyı aş a ır ı1n:e ~- Bugün defncılileeek 
nırıdan geçen bırıne: rarlar verilecek ve Vekalet nezdin- Almanyadan gelecek yeni va-

1 
raktı. Metanet Hurufat dökümhanesi sıı· 

- Thm de ağaç altına geliyo- de de tqebbfl.8lerde bulunulacaktır. purlarla kömür ve tamir maıırafla-. iki seyyah vapuru geliyor --«o~-- hibi ?l!chnıet Ali evvelki gün Frarı· 
rum, hele şu akşam namazını lal&- Giimriilder Baş Madiirii döadü ı·ından tasarnıf edileceği için bu yıJI İngiliz bandralı Stratmor vapu- Kırşehir fehikehedeleriııe sız hastahanesinde vefat etmiştir: 
yım, demişti. İzmit ve Derince gümrüklerinde ücretlerde ehemmiyetli tenzili'.t l riyle bugün limanımıza 900 SC.l'}'ah yardım Matbuat alemin<' büyük hizmetlef1 

.\li yava.;ça ağaca doğru gitti. teftişler yapan b~müdür :Mustafa yapmak kabil olacaktır. gelecektii. Seyyahlar bugün şehri dokunmuş olan müteveffanın cerıs· 
D.,Japrak karış.ık ve \alın dallı a- Nori dün sabah tehrimize dönmüş- 1 Sıvana yağmurlar gezeceltler ve yann sabah Akdeni- Gümrük muhafaza te~ki1iıtı me- zesi bugün saat on birde Harbiyede 
ğac.ı tırmandı. Alaca karanlıkta tür. B8'mildür tetkikleri etrafında Sivas: 14 (Telefonla) - Hafide 12 ze hareket edeceklerdir. mm·lan Kı...,.eh.ir feli\kctzedelerine Fransız hastahanesinden kaldırılaral< 
kendisini iyice gizlemişti. Ne i~ti- hazırlıyacağı raporu vekalete gön- kilometre mesafede Düzhlsarda K.a- Yarın da yine İngiliz bandralı 400 lira vermişlerdir. Diğer biitftn Teşvikiyede namazı kılındıktan sorı· 
yordu, ne yapacaktı, bu çalı:ı:r g6z- derecek bondan sonn yapılacak i~- yadudu tüneli yağan yağmurların te- Orion vapuriyle 452 seyyah daha daire memurları. da aralannda pa- ra Şişli Asri mezm'lıl';a defnedileceI<· 
lü neler yapıyordu? Bıınlan bilmi- lii.hat kararlaşacaktır. sirile çökmüştür. ııelecektir. ·a toplamaktadırlar. 'ir. Allah rahmet eylesin. 
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YENi SABAH 

DÜNYAYA BiR BAKIŞ Terbiye bahisleri 
., '\ N"'1tA V\ Mayısta 

Negüs timsali 
soğuk - -- - SON HABERLER 

Sayfa: 3 

.... -- -
Negiis ismi, dünyanın gelecek Çocuklarınızın ruh ve Birkaç giindenberİ y • J 

~e~:!.~n;e~~:~::. darbimesel beden hıfzıssıhhası ::.::::,::::m~r~uz~:kas- enı apon taarruz. unu 
Meseli, boşuna ümitlere işaret vetli havalarından kurtulup baha- ç• 1 • h ed or 

etmek için şöyle d<'necektir:•«Ne- JD nası ıza ıy • rın ılık gilnlerine kavuştuğunu zan 
güs gibi nafile hayallerin peı;:ine y Ne hat Ragıp Nurettin ık· ü 
d "' azan: za ederek sevinirken hava evve ı g n üşme!,. 

Elinde hiçbir kudret olmadığı tesadüf mahsulüdür. Uzun seneler denberi yine boşmuş, sert bir poy-
haJde bol rütbeler ve ünvan _ -- 2 -- evvel bir aile faciasına sabit olmus- raz rüzgarı ortalığı soğutrnu~tur. 
Jar taşıyanlar icin: «Negüs ünifor Öyle aileler tanırım ki mini mini tum. Yakınınızda otu;an Zengi~n Vakia poyraz bir haftad.anber~ fa-
ınası takmış!• denecektir. bir buçuk yaşındaki yan:uıarını ge- bir tüccar ailesinin çocukları ... Ta- sılah ol_m.akla beraber şıddetl~ es-

Her türlü aczi ifade için: •Ne- ce yarılarına kadar kcndı sosyetele- mamen şerefli kalabalık bir aile için- mekte ıd.~se ~de havanın ~~neşlı ol
güs ribi düşünüp durma! Bu işin rinde bulun?urmaktan ze~k .duy~r- de hiç bir şahsi ihtimam görmeden ~rnsmı ~~zgarın huşunetını kısmen ·Hankov, 14 (A. A.) - Çin teblıği: Cenupta Çinliler Şonsiyen'e kar -
sonu gelmez!• denebileceği gibi, lar ya cvlerıne gelen mısafırlerıne büyümüşlerdi. Bunlardan bir tanesi ızale edı) o~du. Japônlar Şantungun cenubunda şı mukabil taarruza geçerek düşma
başkalannm elinde ovuncak olan teşhir ederler, yahut kucaklarında bilhassa çok calibi dikkatti.. .. Yavru- Halbukı yağmur başlayınca ş~- iki haftadanberi devam eden yıpratı- nın Anhveyin merkezinde Hofei'ye 
lara da 'Negüs müsfuı be müba • ahbablanna, akrabalarına. giderler: cak bünyesinin ihtiyaç gösterdiği hir yeniden kış manzarası a_hvermış cı muharebeler neticesinde Çin mu- karşı yaptığı tehdidi önlemiştir. 
rck?• diye sorulaC'aktır. Hiç düşünmezler, yahut bılme:ler kı tarzda beslenemez. Erkek ahç.ılan- 1 ve bazı evlerde sobalar Y_enıd.en ya- kavemetini kıramıyacağını anladıkla Kiyang~ -ıun şimalinde mahalli 

"Japonya Çin mukavemetini 
kıramadı başka cepheye atılıyor,, 

HalJerinden şilciyet edenler : mini mini vücutlar on iki, on uç saat mn pişirdiği mutena yemeklerle mi- kılmı~ .. mangal başı keyıflerı taze- rından bu taraftan her türlü ümidi milis tarafından müdafaa edilmekte 
«Negüsten beter oldum!• diyebi- istirahate. muh~taçtır. ~le_ ~ab~ar desiııi doldurur, fakat kafi gıda ala- lenmış~r. . keserek Şantungun f'Rrbinde, Tsinin olan Funing şehri di\pnanm eline dilf 
lecekleri gibi ellerinden mallan- tanırım ki evlatlarının fıkrı ınkışa- mazdı. Kalabalık bir odada pence- Eskı İstanbullular hafıf ve kar- mıntakasına tekrar ehemmıyet ver- müştür. Eğer Japonlar Haişo istıka
hl kaptırmak istemiyenler de: fını temin gayesile her yaz tatilin- reler kapalı uyur. Mektebine dai- sız geçen kışlardan sonra. g~l?~ y~z miye başlamışlardır. metinde daha ziyade ilerilemek is
«~ beni Negüs mü sandın?• de oğluna muntazaman hususi mu- ma yorgun ve solgun bir benizle gi- ların ekseriya. ta~ız geçtığını ıddıa Tsininde Japonlar Suşev'un şi - terlerse oralarda ciddi bir harbin vu
dıye mukavemet KÖsterecekler- allim tutmakta ve müstakbel sene- derdi... Oyuncak namma pek az şe- ederler. Bu ıddıa~m ne . dereceye malinde Pehsiyen ,.e Fengsiyen yolu kuu beklenebilir. 
dir. lerin derslerini hazırlatmaktadır. Fa- ye malikti.._ Evlerinde mükellef zi- kadar doğru oldugunu bılmemekl~ ile Luga istikametinde ilerlemiye ha- Çin hava kuvvetleri düşmanın ge-

.. ÇünkU buıün •vallı Neıüs, kat gariptir ki, anne çocuğu~u ne yafetler veren, dostlarına mutena! ~o~aber h~valann son günlerdekı zırlanıyorlar. Bu mıntakada bir düş- !ilerine ~ücum ed~ek Pekin civann 
buttin boşuna ümitlerin, kef rüt- kadar şekerleme ve çukulata ıle bes- hediyeler gönderilen bu zengin ai- ıt~ıratsızlıgına bakılı~ bu hükme man taarruzu beklendiğinden Çin kı- daki şehırler üzerm~e m~essıı: UÇUf

belerin, linvaalann ve her türlü lerse yavrucak o kadar zayıflar, le çocuk oyuncağının hayati bir ih- busbütfin de bo~ na~anyle bakma- taatı takviye edilmiştir. lar yapmaktadır. Pmgsw. Pıngh~ 
&ezin timsali.tir. Hem de bütün dişleri çUrilr iştiha"ınt kaybeder: tiyaç olduğunu taktir edemezlerdi. mak lizımgelmektedır. .. Diğer taraftan Japonlar, Tsinpu demiryolu birçok yer~erinden tahnp 
d~ya tarihinde, nev'i şahsına Ve fedakar an~enin bütün em_ek~~ı Bilakis çocuğa dostları, akrabaları .. -~rt yıldız poy~~z ruzginnı~ O- cenubunda taarruza geçelidenberi edil!'11iş oldu~ndan bırcOk Japon ~ 
munhasır, ilk timasl! boşa ç1kar. Nıhayet zavallı bılgısız tarafından getirilen hediye oyun- şutucil ~vruntuları~ le karışık çıse- muharebe devam etmektedir. Muha- kerı trenlerı hattan çıkarak devril-
-- * kadın, büyilk bir ümitsizlik içinde caklar bile nadide bir matah gibi yük leyen yagmur erguvan ve papatya- rebe bilhassa Havay nehri vadisinde miştir. 
··- çocuğunun doğuştan böyle çelimsiz şek raflarda saklanırdı. Ailenin ter- larla b~zenmiş lstanbula tu.haf ve çok şiddetlidir. Bir düşman kolu Ku-ı Kimya kıtaatı ismi verilen tejek: CeJiJ Ba olduğuna kani olur çıkar. (Ne yap- biye hususunda tutuğu yegane yol acaip b_ır ~ış manzara~.ı verıyor. . şen'in cenubunda bulunmaktadır. Hi- küllerden iki tabur Ja~n asken yar um şişmanlamıyor.) Der. Dostlan, çocuklarm maneviyctlcrini kıracak Yeşılkoy McteroloJı m~rk.ezın- vayuan'ın simali gnrbisine doğru ileri Şantung'a varmıştır. Ay~ı kıtaattan 

(Ba ta f bi . . akrabaları da kendisini teselli eder.I tehdit, tahkir ce?.adan ibaretti En den alınan haberlerde vakıtsız bu lemek istiyen bir dü~man kolu Men- diğer müfrezelerin ele Çıne gelmek ş ra ı rmcı sayfada) . . i ' · · k , ı 1 t n b la ·· J d ı k t tmiş oldu Öğleye kadar Perapalas otelinde is- ler. (Bazen çocuklar öyledır. Ne küçük biı' kabahat, evde en büyük ış manzarasın~n ~ a nız <ı a... ~ çen civarında Çin kuvvetleri tarafın- uzcre aponya an rnrc e e 
tirahat eden Başvekil öğle eğini yapsan şişmanlamaz. Çocuğun• •üs- bir cinayet telakki edilir. Büyük kü- mahsus olmadıgı, yurdun a~agı ~ u- dan durdurulmuştur. ğu haber alınmıştır. 
otelde edik yem tüne dü•mek ivi deg-ildir Kendi ha- ··k ·· · . tahk' tn ekte karı her tarafında havaların kapa-Y ten sonra bazı ziyaretleri v .; • çu mucrım ~ avruyu ır e 1 1 • • 

1 1 
k d 

kabul etmişler ve akşa ilse hird line bırak, canı ne isterse onu ye- serbc.'St bulunurdu. Çocuk dostların ıı geçtığı an aşıma ta_ ır. M·u·hend·ıs ve tekn·ık Meks·ıka -: ı·ng'ıltere b. m u şe e · ' t ted·- · · k - ' Bahara ve ılık gunese P.ısamış ır gezinti yapmışlardı sın···· s ıgı şeyı yeme çocuga ya- akrabaların huzurunda bile en küçük · 
At.-- r. B" · b" k a d f"'~ • • • 1.stanbulun ve lstanbullulann aca- •ı• J ·~m geç vakit c !il Ba Ha rar. ızım ır omşumuz v r ı. vv- bır vesıle ıle azarlanır. izzetinefsi . . kt 1 . h kk d k' .. asebatı kesı ıyor 

riciye Vekili ve maiy:tindekiS:~vatl~ cuğu ile hiç meşgul olmazdı. Şöyle kendine hürmet hissi hiç kimse far- ba ne za_man yaz hasretı dınece~? me ep en a ın a 1 mun ı 
Akay idaresinin hazırladığı kalamı büyydü, böyleoldu. Şimdi turp gibi) kında olmadan tahkir edilirdi. Ço- ~o~sa du~yada her ~ey~~ -~ldugu ı · 1 1 
vapUJile H d §falan tarzında nasihatlar verirler k b .. ··d··~·· ·ı . . gıbı mevsımler de mı <!egıştı. kanun mec IS e İhtilillerdeki. ngi·liz· ziyanlan . ay arpaşa garına geçmiş _ . . . . · cu uyu ugu zaman aı esı azamı _ 
lerdır. İstasyonda pek kalabalık bir Yavr~cak suıtagaddıden ~uztarıp~ır. fedakarlıkları göstererek kendisine Yüksek tazının ediliyor 
halk kütlesi Başvekili .. te di Tedrıcen solmaktadır. Kımse facıa- en yüksek tahsil ile tetebbu imkanla- cı·zıı• dı'ploması• Ankara: 14 (Hususi) Meksiko, 14 (A.A.) - Hariciye 
alkışlamışlardır +tasy damu ma Vyelin nın farkında değildir. rmı bahşettiler Yazık ki gen,. hı"ç Mühendis ve teknik okulları hakkın- Nazın Meksikanın Londra Elçisine 
Ü .. . ıs on gene a . y • ıa "h r - d ·1 • 
e st~dağ ile komutanlar, meb'uslar, Diğer taraftan sevgili feda~ar ba- birisinden kafi derecede istifade e- [Başmakaleden ma.bad] d~ki. kanun. Y1 ası mec ıse -~on ~ - sefareti_ kapı~a~ak silra~l~ Meksı-
ınnıyet nıniri ve hususi dostları k _ ba, avuç dolusu para sarfetmesıne mu demedi. Ademi muvaffakiyet, su- İngiltere ve Fransa gibi memle- ıruştir. Liyıha e:>aslanna gore, yuk- kaya donmeaını emretmıştir. 

dilerini teşyi etınlşlerdir. en k~~il o~lu her sene sınıfının e~ ~e- kut hayal geı1cin biitün cesaretini! ketlerde harici siyaset efkinumu- sek :mühendis okulunda tahsillerini . Dola!8n bi~ pyiaya g~re Mek-
. Başvekil eksprese ballanan hususi r.ı~~ndedır .. ~u da. ba~)anın _tahhsı7:· kırdı. Bugün Avrupa sinir hasta- miyenin ve parlamentonun kontro- bitirenler sekiz ve teknik olrullann _ sıka İn~ıl~ere ıle diplom~tik mnna

bır vagonla halkın coşkun tezah'· t lıgıne atfedılır. Hıç kımse bılmez ki, lıkları sanatoryomlarından birinde lü b r"cinde kalırsa Çarlık Rusya dan mezun olanlar beş ve Nafia Ve • sebetlermı keaecektir. ty_ı _haber •-
arasında Ankaraya harek t ~ra 1 

bedbaht çocuğun dimağı da vücudü- tedavidedir. Eğer bu betbaht aile a ı . . b A pada taj •. _ lan mahfellerde a6ylendtğıne göre 
dir. e e er. de huzura istirahate muhtaçtır. Eğer onbeş, yirmi sene sonra gösterecek- da, Almanya ve Avusturya ımpara- klletı h~~ . .1na v_ru s . ~or~n Meksika hükumeti d~n . !ngil:ere 

Belgrad: 14 (A. A.) - T . ' biçare genç yavrucak yazın sıcak )eri muazzam fedakarlığın dörtte bi· torluklannda neler _olm~k ~i.zım- ler de doniifte staJ müddetlennın ıki sefirine, 1910 ve 1920 ıhtılallerı es-
da :Vugoslav Jıudud d zarıbrod günlerinde açık havada mesut, sakin ri derecesinde şuurlu bir ihtimamı releceii kmayca tahmın edilebihr. misli mecburt hizmete tlbl tutulacak- nasında zarar gören İngiliz menfa-
TLirkiye Başvekili cu7'lanB geçerken bir tatil geçirse idi, bol bol deniz ban- yirmi sene e~vel göstermis olsalar- balya kabinesi Trablusgafbi \ardır. Mektebi bitirenler en çok iki atleri için Londra hUkOmeti tarafın 
g 1 D- e ayar Yu · • edll-.L ı t "hl' t ·ı · t 05 

av oeşveklli ve Hariciye Nazın yosu yapıp, volespitle nihayetsiz u- dı, çocuk da ailesi de çok muvaffakf- istiliya karar verip bize karşı har- ay içinde bir vazifeye ~~~ d~n 1 m~yıs arı ı no a ı_ e ~ e-
n~ sellmlannı bllcHren bir telgraf fuklara doiru koşup gezseydi gü- yetli ve ı,erefli bir hayat geçirmiş o- be giriştiği zaman, kabinede Tica- olacaklardır. Mecburi hızmetl:r~nı I mlen tazmınatın 1938 senesıne ısa-
gonderıniştir zel bir .-iftlikte bol bol taze süt ı .. ip lacaklardı t b 1 N"tt· b L- 1 yapmak i!temiyenlerle hunlan 1stıh- bet eden klsmını teşkil eden meb-

• r 6'i • • re nazırı u unan ı ı u AArar- . . . 
::::- hazmi kolay yemekler yeseydi sonba- BütOn bu misaller bize ispat e- h . 

1 
d x. te . d" dam edenler tecziye edileceklerdir. liğı muhtevi bır çek vermıştır. Söy-

19 Mayıs Bayramı harda yepyeni bir dima~. faal ve pür diyor ki, yavnılanmızm doğdukları dan abe~ı 0 ma ı~ını . ~m e ~- -«O»- lendiğine göre Meksika diğer e_cne-
G • hayat bir vücutla mektebine döne - andan itibaren, hatta bu dakikadan Y.0~· Harbı yalnız Başvekll de HarJ- Damga pulu satanlara yeni livha bt htıkOmetıerine ka~ı da aynı su-

Östenlerde kumanda edecek cek, derslerini muhakkak arkadaş- tam dokuz Ay ewelinden itibaren her rıcıye Nazırı ve Kral kararla~tır- verilecek retle hareket edecektır. 
olanlar kimlerdir? ları kadar muvaffakiyetle başara- atine. her aya, her seneye ait muhte- mışlar. İtalyanın Umumi harbe gir- Ankara: 

11 
(Hususi) _ Damga pu- --:>-- G 

19 M caktı. Halbuki fedakar babacığı o- lif vazife ve mesuliyetlerimfz vardır. mesi için de kabinede hiç müzakere lu bil ilerinin kulland.ıklan ve üzerin- RABEŞtsTAN PA&AT~R~U .u 
programayıshspor ve gençlik bayramı na yaz tatillerini bile ders vermek - Hamilelik devreaini huzuru kalbi olmamış. Bu da iki Oç kifi aruuıda de (:er nevi damga pulu satılır) ya- o.ıo, 14 (~) :: Sal.~hıy~tar 
Yomı--..:ı ını azır~ıyan komisyon, stad le geçirtmek için neler, neler, ne- fçinde, mesut bir anne olmak zevk kararlaşmış. Daha evvel, İtalyanın 

1 
le halar z~manla bozulduğu için mahf

1
ellerde soylcnd~gırıe gore, or-

~-ua merasıme ictirak ed k l N ed . · 1 . . . . w. zı ı v veç talyanın Habeşısbin imparator-talebe gr 1 . .. ece er... e masraflar f a etmıyordu? ve aaadetile Y&fMmamış kifi derecede ttıfakı Müselles ıle aktettıgı mua- b lann pirinçten yapılmlJ yenilerile R daki N 
up arını ıdace edecek v ·· Ew b b b x.. f 1 ğ d 1 .. .. d . 1• k b" un luğunu gelecek st.-ne oma or-nastik göt .1 . e Jım ger u a a yaptlgı ena ı ın aze. gı a a amaması, buyuk vücut ve kalp he e yme par amentonun ve a ı- değiştirilmesi kararlastınlmıştır. Yeni . . ..d •kedil k . 

cek EeVat sderı~~~de k~manda ede- metini, şayan itimat bir ilim ada- yorgunJuklıuiyle yıpranmış bir anne, nenin maHlmatl haricinde yapılmış. lnhalar 
125 

kurus mUkabilinde ba _ veç sefırı teka~ e ~cd'. . ere ytaerı-
1 a ·~it etmıştir ğz d d' 1 i 1 B" . U • H b . . · ne başkası tayın edil ığı zaman nı-Taksimd kt . ·. mının a m an ın em ş o saydı, e- evladıııa hakkiyle anneHk etmiş de- ızım mumı ar e gırmemızı yilere satılacaktır. Her bayi bunlardan 

e merasııne fştırak ed mi · k" h ta d d k · t d Al ·ı "tt"f k yacaktır. cek kız tal bey' kı e- mm ı a sın an era ap vazge- ğildir. Yavrusunun dow . ı·- m aç e en manya ı e ı ı a mua- almağa mecburdur. Ancak bu mec • f lled N . İtal 
bi beden t: b" 

1
' • z muall~m mekte- Çecek evlidına en faydalı olan bir re- ed b" baba ha gumuna ın ı hedesinin de Heyeti Vükelada mü- huri t yeni bayiliğe bqlıyanlar i _ Ayni ~ah e . 01~imı'un ya-

Cümhuriy: ~Ye;~~allimı Mesadet, jim takibini seYe seve kabul edecek- zar en. ır • yat arkadaşına zakere cereyan etmeden aktedildi- çlnd~e nın Ha~~· ~a ~ ~-~ ~ 
ıi m 11. ız ı beden terbiye- ti. büyük bır tefkat ve muhabbetle hu- ği maliimdur. işte fU mtlabet haki- ır. nıy~ Finlandıya ve ~ ı 

ua ııni Sadiye SavJH• erk L tal . k lb" ·ı d . . • . S • t kull ..:..: ~ıni beyan etmektedırler. beyi Vela erkek ..... eıır. e- Mevzubahs ettiğım ne bu fedakar zuru a ı, aı e saa etı zevkı temın katlere bakarak, harp ılin etmek ana o an sera- "''"& 

ai mualliıni Nec ~: beden terbty': anne, ne bu sevgili baba, fakir, ca- etmezse, hem genç annenin hem de gibi mühim bir meselenin zahirdeki A k 
14 

(Hususi) _ Anka- POLlsTE 
Yal lisesi beden a ~ b~I~, Pertevnı- hil, görgüsüz insanlar değildir bil - o muhafaza içinde her gün parlamento mekanizmalanna vesa- d n •

1
ra, x. elce bildirdi . 

t:o .r ıyesı muallimi k" 1 k . . d . . . b" ı,,.,. ü . . ra a açı aca'5ını evv -~adıl AytalU idare edecekt' B a ıtoı mem e etımız e miihım b1r ır ~ Y z mısh büyüyen mini mini ireye rağmen, hakikatte birkaç ki- _. (K at enstitilleri ve sanat Birer Uruma Kumar ' 
.., ır. u ıtad m•vk: ....... · h"b' ·ıeı b" l w .h . gım ız san . 
.,orndaki kızlara İstanbul kız lisesi be • ı:.-.ımaı ııa ı. ı aı. er~ men- ır \"ar ıgm ı tıyaç gösterdıği sıh· şinin keyif ve takdirine bırakılmış okulları) Rergisi bu ayın 21 inde a- Tophanede Boğazkesen cadde-
den terbiyesi muaJlinıi Mübeccel· s~pturl~r. Servetlerı, tahsıllerı, hep- hl ihtimamlar, muntazam saf gı- olduğuııdan şüphe edilemez. ılacaktır. Sergi bir ay devam ede- sindeki 6 numarada Rasim Pınarın 
kek ~alebeye Galatasaray lisesi ~er- sı ~ep~ı evlatları~a ~anen, madde~e~ ! dayı temin etınezse, evladına karşı Başvekiletlere ve Hariciye Na- ~ek ve 21 haziranda lcapanacaktır. kahvesinde kumar oynandığı haber 
terbıyesi muallimi İbrahim Hakkı :n fevkal~d~ müsa1t bır hay~t temını- ilk babalık vazifesini ihmal etmiş zırlıklarına yükselen adamlann Sergiyi görmek istiyen Ertik o- alınmış ve Süleyman Dinç ile Halil 
inanda edecektir. u ne katıdır. F~at yazık kı evlat. bü-ı demektir. Kadınların hamil zama- mutlaka doğru ~rmeleri, doğru kullan direktör ve öğretmenleri _ Albayrak ismindeki iki kişinin bi-

~iktaş stadyomundaki kız tal Yütmek mesleımde hiç ~i.r ihtısas- nındaki bazı hastalıklarının, hatti düşünmeleri icap edeceğine hük- 1 nin tedrisata halel gelmemek şarti- rer lirasına oyun oynadıkları görü
beyı ~nönü kız lisesi beden terbi e: lan yoktur. Meml~ketimızın en mü-ı albomin gibi rahatsızlıkların men-ı metmek ıçin insanların layuhti ol-l le ve masrafları kendilerine ait ol- lerek yakalanmışlardır. 
nıua_Uııni Rernı:lye; erkek tale~=s~ reffeh tabakası bıle. sa?~e. ~ocu~ şei bazan tamamen asabi olabilir. 1 duklarını kabul etmek lazımdır.ımak üzere ikişer glln müddetle An- Biı- Kızı Yaraladılar 
~321• Os?1anp~ orta mt-ktebj bed:n b~kımı hususundakı . bılgısızlıkle~ı I Müst~k~el yolcusunu büyük bir sa- Bu~ıa i~kan olmayınca, bütün ~e- karaya ge!mclerine izin verilmesi Uzunyusuf maha11esi Şeyh Hü-
eı:b~ye51 tnuallımt RahmJ idar ed yuzünden bu kadar fecı hatalara dil- adet ıçmde beklemek, ona yalnız şerıyetm mukadderatı ne kadar ın- Kültilr Bakanlığından vilayetlere samettin :ıokağında 7 numarada o-
Cektır. Kız talebeye merasime esne- şerken, her türlil mahrumi:et içinde t maddeten değil, fakat bütün ruhiyle, cecik bir iplikle bağlanmış olduğu- bildirilmiştir. ı turan Tahir kızı Zehra Gül eş din 
~da Kandilli kız lisesi muallimıa: kavrulan zavallı annelemızdcn ba- kalbiyle, tam bir iştiyak içinde ha- nu teslim etmemek elden gelmez. gece evine gittiği sırada karşısına 
;:den İffet~ erkek talebeye Kabat:ş balarımız~an a:tı~ nasıl şu~~~lu bir zırlanm~ş ~nnele~in en büyük bir Gizli. diplomasi usul il böyl~. de- Kamil adında birisi çıkmış ve kızı 

k esi muallımlerinden Hamdi Sav muvaffakıyete ıntızar edebıhrız?.. mazharıyeti aynı zamanda en bü- vam ettıkçe, mılletlerarası muna - İTALYA _ ÇEKOSLOVAKYA .. bıçakla iki bacağından aiırca ya-
umanda edecektir. en ~asıl milyonlarca Jira kıymetin- yük bir vicdan borcudur. Çünkü se- sebetlere hak, adalet, insaf gibi Roma 14 (A.A.) _Çekoslovakya- ralamıştır. Zehra Cerrahpaşa hasta 

Fener stadındaki merasime iştirak de bır köprü. kurmağa muvaffak o- vilerek dünyaya gelen bir evlat, ha- müliihazaların hiç bir zaman soku- nın Roır:a sefiri 1''ransua Şvalkoski hanesine yatınlmı~, suçlu yakalan-
ı;cek ~e~Ierden kızlan, Kadıköy lan, yahut .bınlerce mil mes~feye y.atını i~i sevgi mihrakı arasında ge- lamıyacağı a!ikiırdı~. Meseli Um~- 1 talebi üzerine kont Ciano ile uzun mıştır. 
0nst~tusu muallimlerinden Ar Transatlantık vapurlarını sev ıda - çıren bır evlat, bu muazzam nimet- mi Harp, Brıand hır taraftan mıl- bir mül8kat yapmıştır. ---------

~inı:~dar ikinci orta mektebi ~~~ r: ~den. muktedir _ve muvaffaki- ten mahrum olarak dünyaya gelen Jetlerin kendi mukadderatlarına ha- Öğrenildiğine göre, bu mülakat es Marmara havzasında tiltün 
i lI rınden Melih•t, erkek talebe- J~th hır baba evladının arkasına 1 zavallılar karşısında hayat mücade- kim olmaları prencıibine dayanarak nasında İtalya_ Alman görüşmele- Edirne, 

14 
(Hususi) _ Yapı-

,. aydal'Jlafa •kek lisesi muallim- gıyecek bir. palto dikmeğe muvaffak lesinde daima muzaffer çıkmak şan- Alsas Lorenin Fransaya ilhakını te- rinin Çekoslovakvayı alakadar eden 
erındeıı Muhtar ve .Kadık" bir" . olamazsa bır çok mesleklerdeki fev- sını kazanmış değildir. mine çalışırken ve bunun iç.in Rus- kısmından bahsedilmiştir. lan bir istatistiğe göre, .Marmar& 
rta mektebi nıualU l . oy mcı kalide şöhretlerine, rnuvaffakiyet- ya ile gizli bir anlaşma yaparken havzasiyle, 936 senesi yaprak tü-
el idare edecekl ~ ermden Zey- terine rağmen hiç bir baba ve anne Yavuz v Lehistaııı Rusyanın pençesinde bı- tün istihiialitı yekunu 14.732.019 
ız tal b E erdır. Şenliklerde evlatlarının manen, maddeten inkişa- (B ta afısab.~~gı f d ) rakmağa razı olmuş ve böyle ıbir iNGiLlz SE•'i&i GERi kilodur. Bu miktar tütün 12949 

e eye, renkö k · f h · · · aş r ırıncı say a a hektar top~ağa ekilmiş \·e 36027 Uirnlerlnde . y ız lısesi mu- ını - ususi bılgılenn yardımı ol- kı)'metindcn bahsetti. VE' nutku Ya- anlaşmayı imzalamış. Gizli diplo- ÇAGIRILACAK MI? 
n Hıdayet, erkek talebe- maksızın - temin edemez. Muhak- vuz erlerinin bu sercfli sancağı ölün- masi bugiln fertler arasındaki mü- Londra, 14 (A.A.) - Meksika hü- müstahsil ekici_ bu ~le uğraş~~t~.r. 

e'. erkek muallim mektebi muallim- kak bu sahadaki mütehassıslann yol ceye kadar müdafaa ve muhafazadan nasebetlertle ahlaksızlık telakki e- kumetinin İngiltere ile münasebetle-' ~3: yıl~nda Ed~rne~ın ya~ı·ak_ tüt~n 
erınden Ferhat Acar kumanda ede- göstermelerine akıl öğretmelerine geri durmıyacaklarını hildiren sözle- dilen hareketlere milletlerarası rmi kesmek arzusunda bulunduğuna 1 ıs.tihsalatının ~~ mılv?n üç yilz k~ın 

ktir. muhtaçtır. İşte Amerikada bu gün- rile bitirdi. BundWl sonra Yavuz er- münasebetlerde en müsait bir faali- dair gönderdiği nota tetkik edilmek- kıloyu geçecegı tabmın olunma ... ~-F::::====::::::::::::::::====== kü anaların babaların evllt bUyilt- leri kendilerine verilen sancağı ala- yet sahası arzediyor. tcdir. Meksikodaki İngiliz sefirinin dır. Trakyad11-' geçen yılın :ut.un 
MGheadialik •e mlmarhk Gnvanı mek hususundaki kanaatleri .... Ve rak filikalarına bindiler ve hazır bu- Şu halde, beşeriyetin işlerini dü- geri çağırılrnası hususunda henüz mahsulii mübayaatı 8001~ ermlıştikr:. 
hnk telakkil · ı 1 · t• 1 b 11 • d il · ti E b" b' G""'en yıl mahsuliln bel ı başı e ı-ara: 14 (Hususi) _ Türlı:i ed erı...... lunan halkın coşkun tezahüratı ara- ze tme c ıs ıyen er, u eme erın e bir karar ver rnemış r. ene l ır .-? . . . 
Ubenciiaıik ve mlmarhk tin Y • Bizim sevgili yurdumuzda ise he- sında sancağı Y&vuz zırhlısına götür samimt iseler en evvel gizli diplo- devletin İngiltere ile ınünasebctleri- 1 cısı lnhısarlar ıdaresı olmu?tur. 

Je"le i van ve nilz (çocuk terbiyesi) bu şekilde te- düler. Merasimde yüksek rütbeli su- masi sistemi ile savaşa giı·i~mek ni kcsmiye teşebbfıs etmesi söylendi- Mahsul vasat derecede olup fıyat-
hakkuıd ara,. sanat etmek lstiyerı- likki edilmemiştir. Gerek maddi, ge.. baylar ve mahalli hükümet erkanı da mecburiyetindedirler. 1 ğine göre, yüz seneden beri ilk defa <>- !ar mahml deterine söre tanzim e-

aki kanun llyihuı mecll- rek manevi çocuk bakımı tamamen hazır bulundular. ff Uee"'9 Cahit YALCIN larak vakıdir. 1 dilmiftlr. 
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FOTOGRAFCI BAKISILE ... 

PLAJLARDA HAZIRLIK 

Mnalın ıreliyor. Y arm öbUr ırUn bUtün dUnyanm plajları ıribi bu aari plij da dolup botalacak. Bu 
aari plijın nereıi olduiunu belki henüz bilmiyen, hele lıtanbul haricindeki Türkler içinde çok Tardır ı 

Floryanın yeni hali •••• 

Tel kollu pervane 

Bir Alman mühendisi tayyareler
deki çift kollu yerine tek kollu pel'
vane icat etmiştir. Mühendisin yap
tığı tecrübe iyi netice Vt'rmiş ve tek 
kol çift kollu gibi ayni kuvvetle ça-

Vilhelm tel gibi ok atan kız 
• 

; 

lışmıştır. Tayyarelerde mühim bir ye Kaliforniya üniversitesi edebiyat ok atma müsabakası yapıl
nilik olacaktır. Çünkü motörü fazla fakültesinde meşhur (Vilhelm Tel) mış, ve yüzlerce rakibi arıısında ada 
sarsan biraz da pervanenin şiddetli eseri okunduktan sonra Vilhelm Tel mın başındaki elmayı Mis Ceny vu
hareketidir. Tek kollu harekette sar- gibi ok atan talebeler arasında bir rarak (1938 şampiyonluğ\ınu) elde tt 
ııntı yüzde elliye inmektedir. f&mpiyon seçilmesi adettir. Bu yıl da miştir. 

SiNEMA VE TAYYARE 

r 
• -

Sinemalarda birçok tayyare 1ıkazaları görüyorounuz: Film araoında dü,en, yanan, parçalanan tay
yareleri naaıl alıyorlar? Bu ayrı bir hüner .. Bu hüner herkesin yapacağı it değil. Yalnız bir Amerikalı 

tayyareci 17 defa tayyare kazaoı filmi aldırmıf. Çok alçaktan uçarak devrilen tayyare kanadiyle yere 
çarparak parçalanıyor. Tayyareci" daha evvel yere atlıyarak kurtuluyor. Yalnız aon bir iki defa kolu 

budu kırılarak bu film oynundan kurtulmuttur. 

Güneş 3 Harbiye O 
Şehrimize gelen Ankaranın Har

biye takımı ilk maçını dün Güneşle 
yaptı ve üç sıfır mağlOp oldu, Harbi
ye oyunun her iki devresinde çok 
canlı bir oyun çıkarmasına rağmen 
muavin hattının çok bozuk oynaması 
ve mühacimlerinin de aralarında 

anlaşamıyarak birçok ~ol fırsatı ka
çırmaları yüzünden mağlubiyetten 

kurtulamadı. Birinci devrede rüzgar 
altında oynamasına rağmen ancak 
bir bol yiyen Harbiyeliler ikinci dev 

' reye çok ümitli çıktıkları halde mü-
hacimlerinin gafleti karşısında oyu
nun merkezi sıkleti üstlerine yükle
nen müdafiler Güneşlilerin mütema
di hücumlarına karşı koymaktan yıp 
randılar ve iki gole mani olamadılar. 
Buna mukabil Güneş muavin hattı 
çok güzel bir oyun çıkardı. Gerek 
müdafaaya ve gerekse hücumlara iyi 
yardım etti. Müdafaada Faruk her 
zamanki oyununu çıkaramadı. Müha 
cim hattında da Necdet ve Murat iyi 
değildiler. 

Maç hakemi Tarık oyunu çok fe
na idare etti. Bilhassa avantaj kaide
lerinde ve ofsayt vaziyetlerinde çok 
yanlış kararlar verdi. 

Oyuna beşi çeyrek geçe başlandı. 
Takımlar şöyleydi: 

Güneş: Çihat - İbrahim, Faruk 
- Yusuf, İsmail, Ömer - Salahattin 
Necdet, Melih, Murat, Rebii. 

Harbiye: Fethi - Sabri, Şükrü
Haşim, Muhterem, Necabi - İzzet 

' Celal, Habip, Abdurrahman, Müca-
hit. 

iki takım kaptanları beraber 

• 

-------
Rebiinin Harbiye kaıeciıile bir karşılaşması 

İlk hücumu yapan Harbiyenin bu 

akını Güneş muavin hattında kırıl

dı. Ve Güneşliler derhal Harbiye ka-
lesini sardılar. Güneş rüzgardan da Cihat bunu güçlükle kurtarıyor. cak - Galatasaray maçı yapılacl 
istifade ederek mütemadiyen hücum Bundan sonra Güneş harekete geçti. tır. 
ediyor. Rebiinin ilk dakikalarda çok. Oyun mütevazin bır hal aldı. Harbi- Fenerbahçe Vefayı 3--0 yeııdi 
güzel bir şütünü Harbiye kalecisi on- ye mağlubiyetten kurtulmak için çok Fenerbahçe - Vefa takımlatı ~ 
dan daha güzel bir plonjonla kurtar- canlı oynamıya başladı. Oyun seri o- K d .. • f. 

luyor. Top kaleden kaleye gı'dip .. 1 • a ıkoy stadında husu"o\ bir maÇ 
dı: Harbiyenin de açılarak hücuma. la d 

ı t' geliyor. Bu sırada Necdetten of- .nuş r ır. • .;,1 

geçtiğini görüyoruz. Oyun mütevazin sa~t vaziyetinde bir pas alan Murat Oyun baştan basa Fenerin hakj 
cereyan etmiye başladı. Fakat Gü- sıkı bir şiltle ikinci golü de atıyor. yeti altında geçmiş ve neticede 
neş tekrar hılkimiyet tesis etti. Har- Harbiyeliler tekrar canlanıyorlar. Fa Vefa 3-0 mağlup olMuştur. 
biye müdafaası çok :ıtılgan oyruyarak kat talihleri yaver olmuyor ve oyu-
gol fırsatı vermiyor, Güneş mühacim netı'ces· .. d k"k k ı M nun ıne uç a ı a a a e-
leri de kale önlerinde çok kısa pas- lih top k 1 k H b' k 1 
lada oynuyorlar. 20 inci dakikadan 

u ova ıyara ar ıye a e-
cisinden evvel yetişiyor ve üçüncü 

sonra Harbiyeliler birdenbire canlan golü de yapıyor. Oyun da bu suretle 
dılar. Birkaç dakika Güneş kalesini Güneşin üç sıfır galib-iyetile bitiyor. 
adetA abloka ettiler. Güneş kaptanı 

Rebii tehlikeyi görerek içe geçti. Ve 
Galatasaray İzmirde Ür.ok takımına 

3-2 yenilrli 

Sivasta güreş~er 
Sivas: 14 (Telefonla) - Sivas!S/ 

Mayıs şenlikleri için büyük pebli 

güreşleri tertip edilm;ştir. ,Ji 
Zarada yapılan güreşlerde ıl 

pehlivanları kazanmış!ard 1 r. 

==-d müdafaaya yardım etmiye başladı. İzmir, 14 (Hu3usi) - Galat•saray 
Tam otuzuncu dakikada Melihin gü- Ed"~ d t• t o yandı takımı bugün Alsanca!< stadında Hk ı. ne e ıy:ı r 1 
zel bir pasını 18 çizgisi üzerinde ya- maçım Üçok ile yaptı. Saha çok kala-ı Edirne, 14 (Hn•uen - Dii~ 
ka!ıyan Necdet çok güzel bir şiltle balıktı. İzmirliler çok >Crt bir oyun ~anı Zındanaltında . tiyatro . ~: 
sol köşeden topu içt-ri soktu. İlk gol.. oynadılar. Galatasaray birçok fırsat yanmışt•r. Yangın tıyatro bı'.1 

40 ıncı dakikada da Harbiye soliçi kaçırdı. Bilhassa oyunun ikinci dev- 1 bi'." müddet sonra ç·kını~ ve b•~~ 
üç dört metreden topu avuta atarak 1 resi çok sıkı ~e~i. N.•·ticede G lab- 1 mı len ya~mıştır. Z" bıta tııhk' 
muhakkak bir gol kaçırdı. Birinci <aray 3-2 mn~lup olrıu. Yarın Alsnn 1 devam edıyor. 
devre de bu suretle bitti. 

İkinci devre Bugün İPEK 
Mihracenin 

Gözdesi 

Senenin en büyü~ 
Sinemasmda · muvaff.kiyc t(erı 

ve 
Hind 
Mezarı 

Harbiyelilerin rüzgarla beraber 

derhal hücuma geçi.iğini görüyoruz. 
Güneş kalesini sarıyorlar. Merkez 
mühacimin sağ açıfıa gonderdiği top 
çok güzel bir vurulma ile tekrar ken-
disine geliyor o da sahalarımızda gö- Türkçe sözlü ve türk musik:si 

I rülmiyen şekilde ve ayak vuruşu ka- l!•••a•••ııİBİıuİİİgİİiıiıİ' nasıİiaıİiaıiıt111i:ı4md•e•taeiııın•z•il11ıl::tl!lııı;m:=:ıa111t!iin•ez:::::m~~:l'!!!rıtr dar şiddetli bir şüte tahvil ediyor. 

---- --·· -·--·---- - . i 

1 

- olur. İyi saatte olsunlara bu dilğünü l - Canım ne kadar gider? Jnım öyle söyleme. Herif evlenif'e ayol ... Aman çılgın karı git b'dl 

T E S A D O F bozturtıımaz mısın? - Ufak tefek dediğime bakma benim halim ne olur? llunc:ı sene- dan. Raşka bir hoca bul d, 
- A kızım benim de uğraştığım çokça gider kızım. "Davet., yapacıı- den sonra sıcak aşıma soğuk su mu dini ona anlat... ~ 

ne için ya? Bozduımağa uğraşıyo- ğım. Seninkinin gömleğini tütsüye katılsın? Cahilliğime ver. Ayıp de- Gülsüm ye•inden iki avce· 
MAHALLE KARILARI rum... koyacağım... ğil ya bilmiyorum; ondan bundan yüzünü kapayarak oturduğu 'f 

Yazan: Hüseyin Rahmi GORPINAR N lO -Aman kulun, halayığın olayım - Bunlar, çok mu yerler, içer- bazan perileri davet lakırdısını i- sallana sallana: .. .. 
o. Nefise ... Vakit geçirmeden hemen işe !er? şitiyorum ama kaç kişi gelirler? Ne - Ah ben dort yuz kuruş~ 

- Hani gözilniln bebeği sönilp de - Bu dediklerin geçti Hoca ha- başla... / - Kız sus. Onları insanlara ben- yerler? Sevdikleri taamlar hangi- rede bulayım?·· . (f 
sürünesi herif? Geçen gilnü bir me- mm. Evveli gerekti. Biz herifle işte - Mümkün olsa bu gece bozdu- zetme ... İyi saatte olsunlara en Adi leridir? Bunlara nasıl sofra kuru- - Hiç satılacak bir şeyırı · 
cidiye ver de ayağıma bir terlik, oğ- bildiğin gibi alıştık. Bundan sonra rurum... bir davet beş altı liradan aşağıya ol- !ur? Bilmiyorum. mu? t 
lana da bir hırkalık alayım diye oka- nazlanırsam dinler mi? - Mümkün olsa? Ne demek müm-ı maz... • - işi öyle pek derin karıştır- - Var .. Ufağım tefeğirn "~ 
dar yavlardım. Para yok ~edi. Sek- - Öyleyse kabahatini bil de ko- kiln değil mi? - A Hoca hanımcığım kendimi ma... Onları davet için tütsü yak- ma evden anam kaynanam 1' 
sen yemin etti. (Ayağını kaldırıp cam üstüme evleniyor diye hiç yır- - Vakit ve halinizi biliyorum kı- satsam o kadar para bulamam. Kaç mak lazım. Amber yakacağım, am- duyarlarsa bana ne derler? Ol 
yırtık terliğini göstererek) bak evde tılma, çırpınma... zım ben senden kendim için on para kişi davet edeceksin? Sofrayı nereye berin dirhemi kaça olduğunu, bir - Mal senin değil mi? ıı: 
bu, ta~lıkta bu, komşuda, yabanlık - Bu yüz seksen beş mecidiyeyi almam. Neye alayım? Böyle sevaplı kuracaksın? Biz oğlanı mektebe baş- davette ne kadar yakıldığını bilir ne karı~ı~? Hem ~e var.ne Y0

$, 

gündehk hep. bu terlik. Bana yazık nereye saklamış ? bir iş için kırk yıllık komşumdan ile- !attığımız gilnil iki yüz kuruşla bü- misin? lamak ıçın her gun gehp de ~ / 
değil mi? Tabanımdan soğuk i~liyor - Evvelli bedestene gotürmilş. ret mi alacağım? Fakat yavrum ufak tün mahalleliyi doyurduk. Senin pe- - Ne bileyim? sandığını sepetini karıştıracıı ıı' 
sancılara uğruyorum... Sonra düğün masrafı etmek için ora- tefek nezirler var. Onlar verilmeyin- rilerin ne kadar boğazlarına düşkün- - En aşağıdan dort yüz kuruş- ğiller ya? Satarsın da onlara ~-,, 

- Kızım sende kabahat. Al pa- dan almış. ce başlanılmaz. müşler... luk amber gider. Bana inanmazsan vermeyiverirsin... Kolay satı1' 
raları da g1i~el güzel giyin ku~n... _Ay evleniyor mu? Düğüne b~ - Onlar ne ise söyle. Ne yapıp - (Hiddetle) Kız sus öyle bilir git kendin al... nen var söyle bakayım? ~' 

-Vermıyor :"asıl alayım ayol?. lanmış mı? yapar, bulur buluşturur veririm ..• bilmez söylenme ... Başımı derde mi - A niçin inanmıyacağım Ho- _İki tane gümilş bileziğiJll . 
- Nasıl vermıyor? Sen istemenin _ A lık k d . d beri Ben herifi çok severim. Üstüme evle- uğratacaksın? Bu akçenin içinden ca hanım!... Vaktile beş mecidiyeye aıınışt1~t 
1 b ·ı · ? K d" · a an emın en · k d ld s~ Ö 1 · ı· d" t c" yo unu ı mıyorsun. en ını naza nırse sonra aş ın an çı ırınm. uy- kendime on para alacaksam on türlü - Y e ıse evve a sen şu nr A k 1 ıutıı 

sana söylediğim llikırdıları nerene il k 1 b 1 Ö - ız on ar ne çek, dirhem dirhem sat. Akça pakça le söyle ne kadar para !Azım? Bu u- yara çıkarayım. A ! ... İyilik yüzünden Y z uruşun yo unu u · te tara- . . d' 
d ·nı· ? S" .. ·k · İ · bit' Haydı bugün tutsun tutsurı ..ı genç kadınsın. Yüzünü gözün il biraz ı ıyorsun · ozu esmış. şı ır- fak tefek nezirler on on beş kuruşla bazan insan maraza uğrarmış. işte fını da ondan sonra dilşünelim... 111" 

derle topla. Sözlerini yapmamak için miş diye barbar bağırıyorum... olmaz mı bu iş te öyle ... Kocan evlenecekse - Benim için fıkaradır, dört :n:cidiye tuts~n .... Dört yüzç:ıı ~ 
birer bahane bul. Herifi üz. Yalvart. Gülsüm müellim feryatlarla Hoca - A ! ... On on beş kuruşla olea benim neme lazım? Varsın evlen- yüz kuruşluk amber yakamaz desen ıçın altmışın üzerıne daha . it'"~ 
Bak o zııman sana avuç avuç meci- hanımın ayaklarına kapanarak: ağzımı açıp ta sana pa;ra lakırdısı bi- sin. Allah dirlik düzenlik versin ... olmaz mı? ra eklemek liizım? ... Şöyle bır 
diye vermeğe nasıl mecbur olur. - Nefi•eciğim ne olursa senden le etmem... - Ayaklarını öpeyim Hoca ha- - Onlara böyle şey söylenir mi 
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PAZAR SABAHI 
Dört senedenberi devri alen seyyahatine 

çıkan aile Amerikaya vardı 

lstanbul Radyosu 

Radyo ve plakta dinlediklerimizden 

Süheyla Bedriye Hayriye Derviş 

~~·~si'~· l\~ ırııl jl. •LMA<~9 ClllP=::41ıiıı 1 R • 1 • • ::günkü bilmece . 

1 2 3 4 5 6 7 8 910 

Holivutun 1938 güzellik ~1 ~· 
kraliçeliği ikizlerde .. 

Soldan Saia: 
1 - Zaman ölçüsü, meşhur bir mey

dan muharebesinin olduğu yer (Şimdi bir 
kaza merkez!) 2 - İstek, bir maden. 3 -
Asker, 4 - Kat knt, uslu, fi - İşe yarı
yan bir mndcn parçası, meşhur bir şairin 
valilik yaptığı oehil', G - Arz parçnsı 7 -
Dünya, dünyanın tanıdığı bir merhum. 
8 - İkamet bedeli, bir şehir, 9 - Beyaz, 
kahramanlar <lıyarı, ormanlar hükümdarı, 
10 - Kıo zevki, bil' hayvan, pokerde bir 
tbir. 

Yukarıdan Atafıyaı 

1 -Bir kıt'a, beyaz 2-Eski medeniyet 
merkezlerinden biri, meşhur bir nehir, 3-
Elbise kenarı, 4 - Hükümdar, şef, 6 -
Afrikada bir yer, 6 - Bir ha}""llll, fıyaka. 
7 - Her türlU ııalahiyeti toplıyan keli
me, 8 - Çıngırak. 9 - Makara, sahte, 
10 - Tarihte meşhur bir hükümdarın hii
kümct merkezi. 

. ~i k~çilk çocutu ve karısı ile kU-ımerikaya avmu§br. Niyeti Süveyş ka-
,ilcük bır ata · · . 

k 
Y blnıp dünya seyahatıne nalından geçip memleketine dönmek-

çı an bu adam Felemenklidi Dö" • r. rt tır. Bu adam dört aenedenberi eline 
senedir memleket" d ah hn ın en rı ış, A.- gazete :ılmamı§. Ne mutlu! 

Dünkü Bilmecenin halli 

aoğaziçi - Darüşşafaka 
mekteplerinin spor bayramı 

rı SA& BlilWAH- il sında yatakta titriyordu. Manto- hatlin evvela köpürdü hiddetlen- rurn. Hiribirimizi görmiyeli on beş gilizce, Rusça, İspanyolca, Almanca 
~\ ŞARKiSi mu üstüne örttiım: di fakat sonra sakinleşti ve nikahı- sene oluyor. Ytizilııün yarısı bir ka- öğrendim. Herkesin hayatta çıl -
_. Ölümün soğuttuğu dudaklariyle mıza geldi. O günün akşamı üçü- za neticesi bozulmuş. Müthiş bir ya- dırasıya sevdiği şey var. Ben böyle 

Nakleden: •
1 
bana gülümsüyor bir taraftan üs- milz beraber yemek yedik. Kocam ra izi var. Hareketten hoşlanmıyan yalnız çok ml'stıdum ! 

. . Nebahat PEY AMi SAFA No. 10 tünden mantoyu itrniye çalışıyordu .. herkesin önünde bana hürmet edi- rahat koltuğunun içinde kitap oku- - Refik, seni sık sık rahatsız et-
kalplı hır adamsın.. Senden hiç bir b d... .. .. . Annem o mantonun altında son ne- yor. Fakat baş bMa kaldığımız mağı seven bfr adam. Hiç tstanbula miyeceğim. 
•evi saki ~ ana ver ıgı zumrutlerı pırlanta- fes·n· a· · ~ ö ı b·ı· tab" k 
Y .J amıyacagım ... Belki daha ları takı ord ' . . 1 ı ver ı. vakıt hakaret yağdırıyordu. Bir gelmedi. Süheylayı tanımaz. Bazaıı - Ye ı ıyoruın, ı, aşı sın. 
~~ve) de bunları duydun? ... Hoş m k . ı. Y k un:ı .. Annemı ku~tar:! · Gece bir şişe tenUirdiot içtim. çok defalar ondan kurtulmak için birbirimize mektup yazardık. Bizi - Hayır; yalnız kalsam bile ... 
oır şey d ğ"l t a ıçın endımı satmıştım. Şımdı ı Beni hast k ld d l H t d . . . . . B ı· . S b" k"•-e ı eve . Fakat mazur- ona b 

1 
. . 1 aneye a ır ı ar. as a- ev en kaçtım.. Tekrar geldı benı davet ederdı; fakat ısrar etmezdı. - uraya ge ırsın. en ır ıwıp 

dum A . k . . u sure.t e ışkence edıyorum neden rıkı h k h bbetl b ld . . . l b b" k" 1 v·ı ·ı . · nnemı urtarmak ıçın her- Hai I"k Ev Ö . · ı y nca er es mu a e u u. Çok fena olmuştum. Serbest Genç ve güzel bır kadının mevcudı- a ırsın en ır ıtap a ırım.. ı gı 
~yı Yapmağı göze almıştım. insan- ki 8~ ı ·· ?t.. Y,le zanııedıyorum 1 yanıma koştu. Elmaslardanı kürk- kaldıktan sonra da intikam almağa yeti hoşuna gitmez. Esasen kitaµ- Ehakespeare, Platon dururken bot 
B azan kendine hakim olamıyor .. na b~aka~~:ın ılk pu.~e.~e kadar fe- lerke~, Bay Selahattinden kimsenin devam ettim. Şimd büUln bunları taki maceralardan başka bir şey o- laflar konuşmak abes değil mi? Se-
aı,kalanna kendini feda ediyor. ma dım ... Butun bun!ann hab.erı yoktu. Evlat .sevgisi diye çok, pek çok sevdiğim sana söyle- nu alakadar etmez. Anlattım: ninki .... Arkadaşm çok konuşur mu? 

Bay '.Selihattini tanıdığım za- d ~zar~ı dannerne aıap verıyor- benı nümune gösteriyorlardı. İltifat- dikten sonra ferahlamış bütün gil- _ Bir çılgınlık .. .'. Bir ahbabımız ...... Korkma pek o kadar rleğil. 
Kınan, . cahil, saf temiz bir kızdım E u t eıı ~l~ an ze~k du~uyordum. lar yağıyordu. Üvey babam bana nahlarımdan yıkanmış gibiyim. Sen vardı. Onu kaçırdım. Hiç kımse ne- - Ben de bilsbiltün yabani deği-
endımi f d• . ... ve sevgı ım senın Celınen böyle kendini be- df ek · · ı 1 · . .... . • ' ... · · l. A eı· · · - • · f e • ettim ... Bay Selahs.t- b" k d d ' gen rm ıçm saç arını ya nız hoşuma gıttıgın ıçin değil, rede oldugumuzu bılmemeh.... mı. rasıra g ıp sızı gorecegım. 

E
m de 0 kadar fena adam deg-ildi fır lakın ı çftnkü ~ayat o~a çok bıyıklannı boyadı. Bilmem benden benim için dünyada en fazla sev- Refik sözümü kceiyor: · Arkadaşın hangi sınıf kadınlardan? 
~ğer karısı d"' · ena ı yapmıştı. Bırden bıre an- ne bekliyordu B ü 1 h d. d"ıc.: ı · f ·-· · · · · · Yilk k tab-'· d nı . • ort çocuğu ve karı!\1- nem ihti arla . . ··· ana g ze e ı- ıa.n şey erı eda ettıgın ıçın sevı- - Rahatsız mıaın sem bıraz sol- - se ar.a an. 

n bınlerce liralık sermayesi olma- . ~ mıştı. Kendıne dıkkat Y~l~r almak için peynir ekmek ye- yorum ... Evet , bunu bana ispat et- gun görüyorum. - Sahi mi? Evli mi? 
saydı benimle evlenecekti B et.medığı zamanlar başı sallanıyor, dığı günler oluyordu. Annemin ha- tin. _ Yoraunum - Dul. 
kad ... u va- k o . . 
h ~n sonra annemle aramızda çok en ilçilk bir işten yorulup çökU- tırı için bu adamı bir müddet ya- - İzmir! - Dur sana doktorun telefon nu- - Peki haftada bir iki defa bu-
sea~ın sahneler oldu. Annemi yine yordu. Her gece ben yattıktan son- nımda alıkoydum. Fakat sonrala- işte son günlerimi yaşıyacağım marasını vereyim. Çok iyidir her- luşmanız kafi ge.!miyor mu idi? 
şı ~frordum fakat içimde ona kar- ra gelir üstümü örterdi. Bu ona rı pek çekilmez bir hale geldi. Refiğin küçük beyaz evi. Çok se- halde bir kere ona git. - Hayır ya hep ya hiç. 

Ş şey ~ınlmıftı. mes'ut günlerini hatırlatıyordu. Bir Bay Selahattinin Sevdiği bir ar- vimli. Bilyilk bir bahçesi var. Al~ Refik ne kadar şişmanlamış. Yü- - Fen~ romanlardaki gibi. 

d .k llpheyı davet etmemek ve de- akşam Bay Selahattinin b h kadaşı vardı. Maceramızı bütün katın pencereleri menekşe gUllerile zündeki leke daha büyük görünü- - Sen nuıl istersen öyle düşün. 
ı odulara b . . ana e- . . . . 

sade i ·i se ep olmamak ıçın çok diye ettiği kürk mantomla eve gel- teferrilatiyle bılıyordu. Çok dürüst süslenmş. Genış, aydınlık odalar. yor. -:- Faruk, sen kendini tedavi et-
i g Y nlyordum. Fakat annem, dim. Hava çok soğukt E 

1 
ve sade yaşıyordum. İsmim hemen Bahçıvan ve karıgı hizmetimizi J'Ö- - Ben yine. senin hHdiğin sen daha doğru olacak. YüzOn fe

e Yalnız kalıncıı Bay Selahattinin, dun bitmişti. Anne.m bu. .~< ed o-, hemen lekelenme~iş .gi~iydi. Be- recekler. Celil eyi sevinç içinde bı- gibiY.im .... Biç bir şeyden şikayetim n• halde bozuk. Ne ise belki burada 
uz gı 0 n-, nimle evlenmek ıstedı. Bay Seli- rakıyorum, Refiği görmeğe gidiyo- yok. Kitaplarımla b~başayım. İn - [ Sonu ,ann] 

. . . .. - .. . . ' 



- Sayfa: 6 

Deniz ve Denizci.tik: 

Modern harp gemisi 
nasıl doğar, nasıl yaşar ~cuk hikayesi: 

ve nasıl ölür?... Sa dinin fedakarlığı 
U• k "b ı Oıı altı Fennin bir mucizesi: tecriı e er di yaşında 

"Ik •• ı ı "Ik k J 1 tep idaresi tarafından öğretmen-

yaşındaki Cengiz ken

olan arkadaşiyle mek-

i gur eme er ve 1 çı ış ar ı leri de yanlarında oldu~u hal~e 
Mısıra bir tetkik seyahatine goıı-

Bi r harp gemisi için en hazin akıbet döğüşe 1 deri~:~~;:d~ .. ın ilk defa görüyor

döo· üşe batmak deo· il rahat döşeg· inde can du. Kendilerini ka~~ı sahile götü-
' i 6 recek vapuru, yerlı meyva satıcı-

vere n bir asker gibi feshedilmek" tir 1 :~:;~~ =~nl~;:::ks::~;~:~:ıa!.ürül-

Dünyayı dolaşırken 

Meraklı ve Faydalı Şeyler 
Sigarayı tersinden 

içiyorlar 
Filipin adalanndaki yerliler si-

garayı yanmış ucundan içerler. Hiç 

bir sıkıntı duymadan sigaranın ya-

nık tarafını ağızlarına sokuyorlar 

ve dumanı içlerine çekiyorlarmış .. 

Saçlanmızın ömrü 

Eğlenelim 

Akıllı iıniıt! 

Ali tiyatroya girmişti. Oyun bi
tip "çıkacak zaman paltosunu hıra• 
karak numara aldığı matmazel• 
seslendi: 

- Matmazel bizim paltoyu lilt-
fen .. 

- Numaranız ... 
- Canım sen paltoyu versene.-

Numarayı kaybolmasın diye palto" 
nun cebine koymuştum ... Bundan evvelki yazılarımda m<>- O gün erkenden gemi alay sancak-. Cengiz dalgın dalgın etrafı sey

dern bir harp gemisinin nasıl tezga- larile donatılır. Donanma kumandanı· rederken yanıbaşında kızgın bir se-
. ha konduğunu, inş:Sı için h~~·gi· for- amiral ge~~n h~ botuna bi • sin bağırdığını duydu. Dönünce zen- ne 

Saçları.mızın ömrü altı ile iki se

arasındadır. Ölen saçlarımızın 
Doğrwul malitelerle ikınlili Iazım geldigını an- nerek yenı gemıye gelir. .. ı . Uzlu bir satıcının kahverenk- yerine yenisi biter. Yeni çıkan saç 

!atmıştım. Krovazor sancaksızdır. Sancak gon-
1 
c~ ~ . .. .. . bu alaylar üzerine fikrinden vaz- öleni yerinden iter; ve döker. Öğretmen sınıfta ihtiyatsızlıı:ı' 

Bugünkü kon da da inşası derinin yanında bir manga askerle 1ı şırın yuzlu on ynşlarnda bır çocu- geçti... Böylelikle dökülen ııaçın yerine fena ~eticelerini. ~nlatıyordu. ~ 
bitip denize ınU::: olan son sis- \ bir takım bando müzika mevki almış- ğu sövüyor gördüm. Köpürür gibi hiddetli bir sesle daima yenisi çıkıyor. ~~k mualler setırdilr.ten sonra d 

tem bir krovazöriln hizmete alınmaz- tlJ'. - Ah, tembel! diye haykırıyor- sopayı yakalayıp tekrar Sa.diııin ı ı: _ Eger' yolda dikkatsizlik ecfr 
dan evvel geçirmek mecburiyetinde Nihayet hazırlanan h"?_,,_:~'."ileril- du, yollarda uyursun, zengin efen- üzerine çullandı. Fakat Cengız bu Ahtapotun büyüklüğü rek bir obmobil altında ka!saydJJll 
bulunduğu mkı tecrübelerden. dene - nin selim topu sesleri, mÜLUuulln ça - dilerin yemiş alacağı bu zamanlar- . 
melerden bahsedeceğim. dığı milli marşın göğüsleri kabartan da buralarda bulunmazsın. Bizim- sırada sop.ayı. on.un. elınde~ kapmış ne olurdu?. 

Tecrübeler: tunç ihtizatları ara.~.ında .sancak. :a - kiler sepette kalır; elinkilerse satı- ve sırtına ındırmıştı; Çengız Abdul- Yarama:ıı Hüoeyin derhal aol· 
Zaten gemi inşa halinde iken tecrü- vaş yavaş sancak ganderıne çekilir. !aha: dı: 

be edile edile yaıplır. Mesela bölme- Artık donanma yeni bir krovazör lır. Küçük Sadi: _ Şu yediğin iki sopayla daya- - Başka öğretmen gelfoeiY• 

!erin sağlamlıklanru ve su geçmezJi. l kazanmıştır ve bu vahidiharbin ismi - Affedersin usta!.. diye yalva- ğın ne olduğunu anlamışsındır, di- i kadar tatil .. , 
ğini denemek için bunlar su ile dol- resmen devletin deniz salnamesine rıyordu, ben yollarda uyumadım, ye çıkıştı. Bundan sonra böyle za- Dere derin mi? 
durulur. Hattli tekne bile su ile dol - kaydedilmiştir. • - Nasıl dere per derin mi? 

••• arkadaşım Ahmet hasta. Yemişleri vallı küçük bir çocuğu dövmeğe _ Hayır .. Bak•. anıza o"rdekle• durularak mukavemet ve metaneti ., 
tecrübe edilir; makineler işledikleri ı Böyle binbir emekle, pek çok tek başıma topladım, onun için geç kalkışır,an sırtına yediğin bu sopa- rin bor-azına kadar geliyor. 
zaman teknenin fazla ihtizaz yapıp masrafla dünyaya gelen bir vahidi- kaldım. !arı hatırlar da insaflı davranacağını Ya ne çıkacaktı 
.-aprnadıg"ı Slnarur. harp hizmette hulunduğu , milletinin Usta se•ini perde perde yüksel- umarım. 
, l\lini (Manava) - Dün bana sat-Lakln asıl in-=t bitip te denize a- sancağım t~ıdığı bütün umumi imti- terek bağırıyordu: Cengiz sonra Sadiye dönerek: 

-.- d dı kıllar d d k f' · tıg' ın yemış· !erin içinden pis böcek· 1 k h le ld'kte d k. a nca a ı ur uraca masra ..,. - Toplansın toplanma'1n. Ar-
çı aca a ge ı n sonra ır ı - Gel küçük dedi, seni polise ler çıktı? 
hakiki tecrübeler başlamış olur. ra kapı aç~r. tık vakit geçti .. İ~imize yaramıya- götüreyim; ve bu herifin sana yap- Manav (Hiddetle) - Tabii pis 

Evveli geminin sürati kat'iyyet ve Mesela ngilizlerin cRodney> sınıfı cak olduktan sonra ... Seyyahlar an- böcekler çıkar,· ipekböceği olacalı 
emniyetle teshil edilir. Sahild<1 mu • saffıharp gemilerinden yalnız birisi - tıklarım anlatayım da çaresine bak-

. l'k r ·ı t cak gece yarısı dönecekler; etrafı- 1 değidi ya? ... ayyen noktalara dikilmiş olan işaret nın sene ı masra ı yarım mı yon n- sın ar ... 
sırıkları sayesinde yeni doğmuş vahi- giliz lirasına yakındır. na bak hiç kimse kalmış mı? Sadinin yerinde yeller esiyordu. Şimdiye kadar ahtapv'kn bü- Mendil ııatarnış 
dilı.iırbin sürat! büyük bir dikkat Zabitan ve efrat ınaaş ve tayınları. Küçük Sadi etrafına bakmak i- Cengiz etrafa bakıp onu araştır- yüklüğü hakkında fazla bir şey bl~ -:-- _B~nim amcam birçok gözya• 
Ve kat'i"'•etle 0-ıçülur" . Bundan sonra kömür, mazot sa"fiyatı, icap eettikçe çin ba~ını çevirdiği zaman kazara 1. . d S 1 d b şı sılmıştir. 

,, dı; göremedi: ınmıyor u. on zaman ar a u - Sizde gördüğüm o adam ıııı . d . kaJ __ k" .. esaslı tamirat masrafı, geminin ha - ayag" ı sepete takılarak onu yuvarla- k h k d 
;vcnı cvın saatte ne .....- omıır ve- _ Zavallı çocuk korkudan kaç- kor unç ayvanın ne a ar muaz- amcan yoksa.. Onda öyle merb.-
•·a mazot sarfettig"ini anlamak icap e- vuzlanması, boyanması, arasrrn maki- dı ve yemişler yere döküldü. 
, kı ·-'·--·- ld · ·1m · · · mış olacak! dedi. zam olduğu anlaşılmıştır. metli surat ne gezer. Ak.sinin birİ·• 
d~r. Bunun ı·çın· de gamının' • hafif ve- ne SullUU'lllll.1 e en ~eçırı esı .. •.çın Bunu gören ustası Apdullahın Ö 
~ ~ k 1 1 dd1 '-d-'·•-J·,_,_ b ilk nündeki kalabalığı yararak Elbtiki ve Iavnlabilen boynuz- - Evet, aksidir; merhametsiı• • ..:.ı.... k .. tle bir ,_ def ,__ at anı an ma "' .......... uuar uy • h'dd t' b" b''t" b k 

ya 3~e- sura ço.. a~ sey- tür. ı e ı us u Ull' aşına sıçrıyara sahile yakla,-tı. Beklediği vapur is- farının her birinin uzunluğu 20 dir. 
retme•• lazımdır. • • ._. .. 1 b' lir ki 1 k t elindeki kalın değnekle zavallı Sa- keleden ayrılmış hareket etm~ti.. _ Öyleyııe nasıl göz;aşları !lil-

Be"'-"'- ilk -"-'-eleri- ...... ın oy e ır an ge mem e e . . zl • b , d B . ki • f k metre imif. 
~.,;... ı;~~ • .11 b" .. f-"-'·'-lıkla dının omu arına vurmaga aşıa ı. - erum yo ugumun ar ına . miştir. 

t~- b sık ılr. ,, __ , __ -ı .• ı •. cd • ,..., mı et utun o .,.,,.....,. rırun ı . .. .. d. b Ahtapot bu boynuzlan aayesın-
'>"" u s ~ a,............ an ıs- nahall' raf ldu" h - Uğursuz... Yeter artık bu varmadılar, dıye duşun il, en sa- . - Nasıl olacak, mendil yapıp 

tlfade edilerek cilk top tecrübeleri» ı ıne mu o gunu emen t • .,, 1 ı C . tıcı ile cebellesirken vapur kalktı de balina balıklannın Uzerıne hü- satar da ondan 
anlayıverir Zira o gemi bir harpte yap ıgın zı, an ar. ezanı vereyım ' ·· .. 

de yapılır ki bu sayede taretlerin bU "k ' 1 klar .. k dil Vapur geePyarısı dönecek; o vakte cum ederek onlan kolaylıkla yaka- Hi" bi.....,.y __ ..ı ___ L? • • . yu yarar t gosterere şmanı de görürsün!. • .. .,... neaı.,.,..,.. 
namluların saglamlıgı taretlerın otu- ,____ mili . . ka landığı fed k• • Abd 11 h 'k' . d f k 1 kadar ne yapacagıııı... lıyormuş. Resimde bir balinayı boy- Ö"'retmen _ Bana "hı·~ bı'r şe· 
raklı olup olmadıkları ve güvertenin 1"""'klannuş k ".:.":':._. 1b. k a a~ u a 1 ıncı e a sopayı a • Biraz daha düşündükten sonra " ' 

ı · · bet eden noktala 1 nın •·~u1ıs~ ır aç saat ı- dırıp Sadiye vurmak üzereyken d d . k yf' . bozm nuzlan arasına sıkıştırmış olan ah- yin,. ne olduğunu tarif et. 
taret er cıvanna ısa • çinde ödemiştir adam seu e eyıp e mı adı. ta potu görüyorsunuz! Talebe - "Hiç bir şeyı, ~udvr 
rının mukavemeti denenmq olur. - Cengiz dayanamadı; ustanın bileği- Sahil boyunca yürümeğe başladı. 

Ayni zamanda atışların tebdili me- Bir harp ıı:emisinin ölümü: ne yapışarak: Cengizin hareketini gözden ka- Bilmece Bay öğretmen: Gözlerinizi kapadı· 
kan ettirdikleri ha\'a tesirlerinin ve .. ı:'pkı i~san~ar gibi harp .gemileri de, ı - Bacak kadar bir çocuğu bu çırmıyan satıcılardan biri Abdulla- ğınız zaman gördüğünüz şey, "hiç 
geri tepmelerin krovazörde ne derece- olçulil bir hızmet devresınden sonra. ha: bir şeydir., . 

k "de ked'l k ·b· h" .. lil b' •opayla dövmekten utanmıyor mu-
ye kadar hissedildiği de öğrenilmiş te au sev 1 me gı 1 uzun ır . - Bana bak sana çatan deli- Böcekler nasıl nefeş 
demektir. talihe mazhardırlar. ~te onun içindir sun? dedı. kanlı vapuru kaçırdı, dedi. 

Hizmete giriı: iri bir vahidiharp için en şerefli aki- Abdullahın ekşi suratı yumuşadı: Bunu duyan Abdullah sevinçle alırlar? 
Artık krovazörümüz bütün !ecri!- bet bir muharebede cesoretle vuruşup _ Efendi diye cevap verdi, bu yanında duran bir başkasına: Böceklerin hi' biri ağzından ve• 

belen muvaffakiyetle geçirmiş, her düşmanı perişan ettikten sonra şanlı 1 çocuk haylazın biri. Gördünüz ya - Rasga!i, şurdaki genci görü- ya burnundan nefes almaz. Bütüıt 
türlü imtihanı yüzünün aklığile at- sanc.ağını dal~al~n.~ıra. dalg~landıra bütün meyvalan yerlere döktü. Be- yor musun, dedi. Git ona mukaddes böcekler vilcutlarında bulunan bin· 
1 A:r k h. k k mavı sulara gomulup gıtmektır. 01 .. .. ll'kl . d b h t d k !erce "mesame., (küçük delik) va· atmıştır. tı onu ızmcte so ma , . . . . . . . ni ziyana soktu.. g un guze ı enn en a s e ere 
donanmaya ilhak etmek zomam gel • Bır harp gemısı ıçın denız harbındc oraya gitmesini temin et... Tatlı dil sıtasiyle nefes alrılar. 
miştir. batmayıp, denizci tabirile cFeshedil- - Evet gördüm, sepeti kazara ve giller yüzle, oraya giderse bir- V ahşi}erin tuvaleti 

mela , mesleğine bağlı bir asker için devirdi. Ne olursa olsun onu döv- k • 't'k · .. 
Yalnız şur::sını unutmamak icap e- .. . . ço asana ı a ve ganp ~eyler go-

. . . harp meydanında olmeyıp rahat duşe- meğ~ hakkın yok.. - · · l O ·· der ki reni krovazorün ılk cıvatasının •. . . recegını ona an at. nu oraya go-
, gıııde ruh teslım etmek kadar acı bır - Na.ıl hakkım yok .. O benim türdükten sonra h · 

bağlandığı zamandan hizmete hazır o- . . . . . ' sen emen gerıye 
1 k da da 'ki akm ' şeydır. kölem .. Bır sene ıçınde ıstersem o- dön. Sana bir lira var Delikanlı 
uşuna -a r ara n ı seneye y T k .. d k J b' h · ... • 

b. "dd t . . b"t" b e au e s~v 0 unan ır arp gemı- nu döver istersem öldürürüm. nın ba~ına g!'leceklerdcn mesul de-
ır mu e geçmıştır ve u un u sinin başından neler geçeceğini cFes- ı B' b d k b' f' k b' g-ilsin. Korkma 
.. d,·• rf da ühe' J, _,_ ,_ "-'- b' "·- .. . d - ız ura av en ır ıs e ı- . mu w:. za ın m nw=r, ame,.,.. hed;..~ ır ·-., ı;ıemısının orta an - (Son 1 k • ) 

le vuramazsın u l'e ece cumarteııye ler bir an bile dıırmanuşlardır, müte- büsbütün yok oluncaya kadar daha .. 
madıyen çalışnuşlaıı. didinmiıJerdir. ne maceralar atlatmak mecburiyetin • , Etraftaki satıcıların bu manza-
Yeni bir harp g<'ll1i•inin donanmaya de kaldığını bundan sonraki müsaha- •raya bakarak alaylı alaylı gülmesi

iltıhalu çok heyecanlı, pek heyheili bir lbemde anlatacağım. ne büsbütün içerliyen Abdullah, Sa
rasımeye sebep olur. A. CEMALETTİN SARACOOLU 1 diyi serbest bırakacağı varsa bile 

Bu kim? 
Bilemediniz mi ? 

Marlenin eaki bir resmi. 

Burada üç tane paskJı.lya yumur-

tası vardır; bu yumurtalann her bi-

riniıı hangi çocuğa ait olduğunu göıı-

terebilir misiniz? 
ç çocuğun elindeki iplerin her bi

ri bir yumurtaya gidiyor. 

1 ruş yüzu biraz sert bir karakter if- tığım uzun ve sabırlı tahkikattan Rozes bu muammayı çözmefıe 
şa eder. İri ve sağlam yapılıdır. Ga- sonra bundan on be~ sene evvel, çalışacağını bildirdi ve: 
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yet zarıf giyinir, fakat daha ziya- akrabalarından bir rahibeyi ziyare- "- Bir odada yalnız başına bu
de , oyu renk Itri tercih eder, o ka- te gittiğinde onun evinde latince Junan bir adamın öldürülme.si key
Jar ki ~ilik kalmak, nazarı !l .kkati bir kitabı karıştırdığını ö~endim. fiyeti cinayet ilminde sık sık rast
celbetmemek istediği sanıl;r Şim- O zaman sekiz yaşındaydı. Bu ziya- !anan vakalardandır. Mesela bundan 
di böyle bir adamın portresine ga-ı reti gayet müphem olarak hatırla- birkaç sene evvel İrlandada Kork 

. . . . yet kibar ve ince jestler ilave et, dığı bade liitince kitabı hiç hatırla- j kasabasında, çalışma odasında ya-
be ve pazar ırün!erl \'elil~rimizin ~a~ul etm:z. Sofada bızı b.ır hay~ı işte sana meşhur Kristof Rozes hıç mıyor. Fakat tahteşşuuru bunu u- payalnız olan bir banker bir tüfek 
de hazır balundng~ manyatizma s~- ı~tıcvap ettıkten sonradır kı efcndı- bir hareketinde teatral, yapmacık nutmamı~. zira tahteşşuur biz far- jile öldürülmüş olarak bulunuldu: 
anslan yapar, hızım ve ebeveynı- sın çalışma od:ısına soktu. Meşhur bir şey yok. Fakat buna rağmen. kında olmadan her şeyi alır ve Bu hazin muzipliği yapan adam, 
mizin agzımız a~ılcta kalırdı . Fa- ka sonra avdet .. ':tti, bizi biri'.tei ka~- 1>nıııı karşısında insanın dili tutulu- ka)-deder. Bir kimseyi uyuttuğunuz 1 bankerin odasında bir maııaııın Us
kat, ııcvgili hemşirem, batınında t~. on al~ıneı Luı tarzın~a do~~nmış , veriyor, utanıyon sıkılıyor. Liseden zaman, yalnız tahteşşuur faaliyet- ( tündeki eski bir tüfeğin barutunu 
kaldığına ıröre, bu mflsamerelerden k.ııçılk bır salondan geçırerek •<oze- , arkadaşı olduğum halde ağzımı a- te olduğu için bu kadının vaziye- ateşlemek için, bir pertavsız kullan
lıirinde sen de bulundun. Hafızanı ~ın ça.ışma odasına soktu. '.'f c'hur çıp kelime söyliyemiyordum. İlk ko- tinde de ona Httince kitaptau br- mış, anlaşılıyor, değil mi? 
yoklasan ha_tırlıy_acaksın. Rozesın çalışma o~ası geııı~ ay • nuşan 0 oldu: kaç satır yazdıran odur. Fakat başı- Profesör Terrob sözünü kesti: ~J W ( . -;, · \. 

lşte bugun ögleden sonra, pro- ılınlık her tarafı kıtaplarla dolu ve .. . . ... . . .. .. . nızı ağtırmıyayım, bana şeref ve- "- Bu izaha tınız bizi alakadar'. \ _ t~• 4'Q.' . '},,\'&'~'!~\. 
f .. T b'l b b K · t f R t b .. "k 'k' · d B 1 - Sızı beklettıgım ıçın ozur dı- .., -~ ~ esor erro a era er, ns o o- gaye uyu ı ı penceresı e o on- . . . ren ziyaretinizin sebebi... eden muammayı aydınlatmaktan u-
zes'in Nöyide, Charles • Laffite so- ya ormanının zirvelerine !>akan bir Jerırı:ı:. Şıddetle uyandırmak ~ste- Bunun üzerine Terrobı davetlile- zaktır. Hekeyin morfin iğnesi yap -1 
k ğ d k. · · k 1 ,, medıgım br kadını muayene edıyor- . d b" . .. k' .• . Afrıkanın Duganda denilen meıll a ın a ı evının apmnı ça ıyor- caauır. . rııı en ırının hayatına mal olan 0 mak ıçın çe ıldıgı odanın her tarafı 
duk. Orada herkesten uzalr yaşa- Rozesi yalnız şöhretinden tanı- dum. Görsenız, 0 kadar enteresan feci ve ma!Um vakanın kendisini ne 1 kapalıydı. Kapıyı ancak balta ile kı-' leketindeki ~ık vahşi kadınlan çil· 
maktadır. Yanıııda Sofi i•minde e- yanlar onu gayet korkunç bir a- bir kadın_ ki! Umum~ ~lduğu halde, kadar işgal ettiğini heyecandan ve rarak açabildik. lılardan ve otlardan tuvalet yapar· 
mektar bir hizmetçiden ve yalnız dam olarak tasavvur edebilirler; uyutuldugu za'.'1a~, lat~nce y<ızı Y~- teessürden titriyen bir sesle söyle- Rozes: lar. • 
yemek pişirmek için sabah gelip fakat ou tasavvurlarında yanılırlar. zıyor. Hemşenlerı, azızelercleıı bı· di.. Ve Mö•yö Kristof Rozesin Pa- "-O halde katil hiç kimseye görün Böylece çalılar ve otlar kuru 
akşam giden bir a.ıçı kadından b8'- Kristof Rozesin çehresi gnyet rinin ruhunu ta~ıdığını söylüyorlar. riııte bulunduğundan haberi olma- meden nasıl içeri girdi, hançeri sap- dukça yenisini hazırlarlar. Bu be• 
ka kimse yok.. muntazam çizgiler arzeder. Mavi Hakikat bu kadar mucizeli olma- dığını, aksi takdirde kendilerini !adı ve sonra yine hiç kimseye g().. dava şıklık medeni ıuemleketıere 

Sofi efendisini çok sever, tanı- ,.e nafiz bakışlan son derece sevim- makla beraber daha alakabahştır. daha evvel rahatsız edeceğini ilave rünmeden çıkıp gitti? de sirayet etse insanlar epey mas· 
nıadığı kimseleri eve kolay kolay lidir. Arada bir gillüms~mese mat- Kilyünde ve akrabası arasıııda yap-1 etti. [Aı·kası var] 1 raftan kurtulurlar değil mi? 
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Atom Çekirdeği 
Musolini Cenovada 

mühim nutuk söyledi 
Sayısız,hesapsız Elektronların dönüp italyan Başvekili yine 20 senede Kürk Manto 

Yazan: Zehra Sırrı dolaşması •• Fakat boşluktan, yaphklarından bahsediyor 
h• Jik f d ? Bahar. Hava her ne kadar se- leke vardı ama, ne çıkardı bu lra.. JÇ ten arkları Var mi lr • cll Martta İtalya bir kere daha yol- etmekliğimize mini değildir. Bu elim- rin e de gUneş yavaş yavnş ısıtma- darcık bir şeyden ... Bir sevinç dal-

ların te~iki noktasına gelmiştir. Fil- leden olarak. geçe~ s~~~ ~art ayında ğa ba .. lamış ... Tam kürklerin çıka- gası içinde delikanlının 'Doynuna s hemen hemen öyle. hakikA ltalya sulhu veya harbi intaç Yugoslavya ıle. hır .ıtıla~ ım20. ctt~k. nlıp hafif elbiselerin giyilmeğe nldı. ·~. . . 
. ve Avrupanın mukadderatını tayin e- O zamandan~ı ~diryatik. sahıllerın- başlandığı ıralar... O gece neler geç.tıgı~ı.~llah 81-

. Bundan evvelkı fen müsahabe-ı çekirdekleri ve "Elektron.,ları elek decek bir karar ittihaz etmek mecbu- de sulh hükum surmekted.ı~ .• Bundan 1 Kürk dedim de aklıma geldi. .. lir (Ama komşular nelkı şuphel~ 
mızde etrafımızdaki gözümüze ili-! trikle meşbudurlar ve bu itibarla riyetinde kalmı tır. Fakat bu hadise- başka ing~lter~ ile de bazı ı~ııafl~r ak- Hoşça bir hikiye bilirim, size de mişlerdir, çünkü ara . duvarları .m-
~n k.atı •. au!.u veya gaz, herhangi j onlan uzaktan biribirine bağlıy~n , Jer evvelce derpiş edilmiş olduğu için dettik. İ~ı ~ile~ ar~akı ~u~.ase- anlatıvereyim: ceydi.) C~~l saadeti~e. d~y~-
'bır cısmm molekaı,, deni~n zer- ve perçinliyen bir cazibe kuvvetine böyle fili bir vaz.iret karşısında bir betleri büyuk bir te~k~y~ düş~~n Aşık bir genç 'ta:;arlaym. Adı yordu. Kamıle gömlegının üzenae 
rel~rde~. zerrelerin de zerrenin zer itaat ederler de onan ~in daiıl- çoklanndan daha lüzumsuz olan dip- ihtilafta "cehalet" kelımesmın ~utun da mesela Cemal ol un. Bu, onun mantoyu giymek üzere yatakta» 
re.sı dıy~bileceii.~iz. "~tom,~ lar- mazlar. Elektrik kuvveti hiç bir za- lomatik bir harekette bulunmaktansa lma~yle bir ço~ c~a~et eserlen ;a:- yaşında, yani otuzunda bulunan bi- daha evvel fırla.?11.şt~ ~i kapı çal:n· 
~11 te,ukuı ettıginı soylemış ve man değişmediğinden "Elektron,, derhal ve sarahaten "hayır" diye ce - dı. Bır çok ecnebıl~ ıçın İtalya ~dı bır ri için pek de orijinal işlerden sa- dı. Hemen kilrkunt! ıyıce ~ırtına ge 

. Atom''. !arın merkezindeki çe- lar da çekirdekten daima ayni me- 1vap vermeği tercih ettik. İtalyanın folklorist cdebiyatıylc. fena tasvır e - yılmaz; bu ''eçhile bana hoş geli- çirerek, vakitsiz zıyaret~ıye 'kapıyı 
kırdekl~nn etrafında sayısız, he- safede dönerler... ' düşmanları her nevi faşist aJeyhtarları dilmiş bir memlekettır. yordu. açtı. . . . 
Apsız Elektron,, larm dönüp do- "Elektron,, sizle söriileltilir mi? inkisara uğrayarak hiddet izhar etti- 20 SENEDE İMPARATORLUK Cemal diğerleri gibi alelide - A, dedi g1den adam, 1şte ~tJ~~rını. da kaydeylemiştik ve - Tabiat gördüğümüz bütün ler. Bunlar şüphesiz totaliter devlet-! Nihayet çalışkan ve silahla.~ış İ- olan bir daktiloya, Kimileye aşık-I manto!... Bayan, küı·k~ııüzü. siz-
~m~ştik kı bu "Elektron,, dediği. maddeleri i,te bu "Atom,. çekirdek- ler arasmda bir çarpışma olmasını ve talyayı tanım~k ~anı gelml§tır. 20 tı. Onun içjn ~·eme_de.ıı içmeden ke- den alacağıma çok mııtee!si:f w. 
iimıı. şey serbest bir halde dolaşan leri ve "Elektron., )arla viicude ge- binnctioe ihtilaller çıkmasmı, bil has- sene içinde bir ımparatorluk fethet- silmişti. Kendisi, hiç te fena bir ço- memnunum... . 
~~tri.k zerrel~ıin"en başka bir şey tirmiştir. Her cismin "Atom,, çe- sa Avrupada bolşevizm41 zafer kapıla- mek suretiyle tetevviiç etmiş. m~aı - cuk değildi. Anın kendine itimadı _Bunl~rı siiyler~e~ sivil rıo1ı! ol-
egildır. kirdekleri ayn bOJr8klüktedir ve rını arkalarına kadar açacak bir harp zam kuvvet ve kudret eserkm goster- voktu ve daha kötüsü kadm~uı, dugunu ıhsaı; etrn~tı. . . 

"Molekul" ' 
0

Atom,, ve "Elek- çekirdek büyüyünce 
0

Elektron., sa- zuhur etmesini arzu etm~kte icller. ıniş olan bu. ~ille~i ~~ımak ~anı İrntta yalnız birini bile memnun c-ı ~anto mal:tul bir k~ı~~ aıdci~. 
tron,, ...... yısı da faztalatıyor. Biz hattı hareketimizi iddia edildiği çoktan gelmıştır. Ingiliz baş,oekilı ta- debilmek husu atında bır hayli ku- Canı ynkalaıımış her şe~ı llir.a.f et-
Pekı 'bunların bfribirine olan nis- En kiiçiik "Atom,, çekirdeği mü gibi bir zaruret neticesinde değil. ken- rafından söylenen son nutuk müteari- ~ttrhıvdu Tabii gen,. Kamileye 1 mişti. Çaldıklarını sattığı yerleri de 

betleri d' ? F " · · · · nnek fa · s • · ~ · ~ l · ti . ";, ır. ara:ı:a Molekül,, e vellidülma gazının "Atom,, çekır- di arzumuzla bu şekilde çiz.dik. O za- felere bır nihayet ve. . .v~ ş~m hakkındnki duygularım dinletmek tabıi bu meyanda soy em~.ş ·. . 
nıs~tıe . Elektron,, ne büyüklük- değidir ve bu çekirdeğin ancak bir mandanberi cereyan eden hadiseler ve siyah gömlekliler ihtılAlının bog - nokta~ında icabından fazla cömert Cemal, hemen manto uz~rmde~ı 
~~~ll'? lhr Fi-ansız allimesi olan tane "Elektron., u vardır. tarzı hareketimizin basiretki.rane ol- 'duğu İtalyayı bütün haşmet ve kud- davranırdı. Kızın. sö·:'~diklcrini lekeyi dü~ündü. Çekine ç_ekın~ K~-

. arsel. Boll,,: j En büyük çekirdekli "Atom,, duğunu isbat etmiştir. Dağların öbür retiyle tanımak için yapılmış bir te - ·dinleyip dinlemediği dı>, <> nısbet- mıleyP. baktı. Kız sapsarı~ kesılmış 
m :- • El~k-~on"u bir pire cesa- da "Uranium,, dadır ve bu çekir- tarafında hiç masumane olmayan bir şebbUstür. Roma. - Londra a~laşım\:-1' te ~iipheliydi. ! titriyordu. Gömlekle oldu~ınu un~-
etınd~ büyutecek olul'!ak ona nis- değin "92" tane "Elcktron,,u var- melankoli ile 1934 senesinde yaptık- Akdenizden Kızıldenize ve Hıntdenı- · Cemalcik bir kadını yavaş ya- tarak mantoyu çıkarıp pohse v~rdı. 

:etle. bır "Molekiıl,,füı boyu Eyfel dır. "Aluminium,, "Atom,,unun 13 lanmızı hatırlatanlara huz.unınuzda zine kadar uzayan iki imparatorluk a- vaş elde etmek bunun için de Adam gittiği zaman Cemal onu te-
uJesı kadar olmak lazımgelir di- tane "Eleklron,.u v.ardır. Hulıisa 've bi.7.i dinleyen bütün İtalyan mille- rasında akdedilmiş bir itilaftır. Biz. bu hesaplı hareket ~tmck gibi şeylere selli etmek istedi: . 

Yor: . · . her ci:m1in atom çekirdeğinin cesa- tinin karşısında 1934 senesinden 1938 anlaşmaya dikkatli bir tarzda rfayet bir türlü akıl erdiremcmiı;ıtir. "Eğer . - Üziilmı> Se\gilim, sana ~·enı-
be~:nı h~r ~arita Ç!\'~si boyuna nis- meti ile "Elektron,, adedi başka senesinin Martına kadar Tibr, Tuna, ıetmek istediğimiz ve İngiliz devlet a- ilk hamlede kucağıma düşmezse, siui alacait~··. · . 
dar b!RJtZJt kulesının on misli ka- başkadır. Spe, Taymis hatta Sen köprülerinin damlarının da aynı şeyi yapacakları- bu iş bir daha olmaz,, diye düşü- Kız keıı~ı.sın~ uzanan k?ll~o.an 

teY... Yalnız nvni ncve mensup "Atom,, alhndan bir çok swar geçmiş olduğu im takdir ettiğimiz için bu anlaşmanın .. d"" kurtulmak ıçın şıddetle gerıledı. 
~albuki biz "Molekül,, için mik- Jar bütün kiıinatta biribirinin ayni- cevabını veriyoruz. Bu sular gürültü fdevamlı olacağı tahmin edilebilir. Bu nur B~~ takdirde tabii tek bir ihti- - Haycii defol miskin, ~Jlİ 

~s opl.a a~rfllem_iyecek kadar kli- dir. Meseıa evinizin inşasında kul- ile akarken kanlı ve muazzam bir işi anlaşmaya karşı bütün dilnyada gös- mal kalıyordu: Onu kucağına dtiş-' korkutuyorsun... . . . 
tr mencık bır şeydır demiştik; "Elek- !andığınız potrcl demirlerinin atom başaımağa ugra an italyaya karşı terilen iyi kabul onun hakiki, tadht meğe sevketmek. Bunun içinse Ka- Cemal, kızın kenclısınden bır 
b.on,,mı ne derece kilçüğOn küçüğü ları ile "Sirius,, yıldızındaki demir-' zecri tedbirler tatbik edilmekte idi. değerini isbat etmektedir. mileve ne sekilde davranılacağını katilden korkar gibi korktuj'unu, ır nesne olacağını · t · · · 1 -1 - l kt , • ' · · k l d d b•. . "\:arın, asavvur lerın atomları aras oda hiç bır ay- Zecri tedbirleri biz henüz unutmadık. Fransı7.Jilr a cereyan etme e oıan . abetle ta,·in etmi;;ti doğrusu. ..:.:ıç;:ı::::y::a=n=a=ı=a=a=n=a=ı·=··====== e e ılırsenız ed·n· h k d b ··ıra ıL . , ;;;; 

"A 
1 

ız. rı gnyrılık, küçiik bir fark bile yok- Bu müddet zarfında Stresa kelimesin- ınükalemeler a kın a - u mu - Kızın bir kiirk manto istediği-
"M t;~~· çekirdeği!... tur. 

1 
de siyasi ve diplomatik mahiyette ne lemeler daha bitmediğinden - ihtiyat- ni bunu giddetıe aı·zu ettiğini öte- Bir dikkat 

ren· 
0 

e ül,ı i1n zerresi yani zer- - Bunların hepsi iyi, hepsi ,gü- varsa hepsi bizim için ölmüş ve gö-ılı söz söyliycceğim. Bu mükalemelerin d~nberi blliyordu. 'VV',., . .,.mww. ""'"'v..'"' 
sın~~ zerk~~d ola~ :·~tom .. un orta- zel. Lii.kin mademki "elektron,, göril- ınülınüş idi. Bizim için bir daha da bir neticeye varıp varmıyacağını bil- Cemalin gözünde tabiatın en sa- Akay ve Sı'rket vapur-

Çe 
11 

ek gıbı hır da' b 1 1 · b 1 · · · · Çünk'" Is h b ·· dutu . "E ıre u un- emıyor, un arın nevınr, ~ayunnı I dirilıneyecektir. Italya meşwn bir a-ımıyoruın. u panya mu are esı a<let verici hadisesi ~üphcsiz Ka-
nu \e lektron lann b l ta . d bi)" ., c·· 1 . "b' t . J •• •• h.d. . lan • • t ·ı 

kirde·· tr .. u çe- nası yın e e ıyorsunnz. •07. e kibcte, milli bir ihtilale mani olmak gı 1 amamıy c gunun a ısesı o milenin doğuşuydu. Tabiat, bu InC· ları ıcın emennı er gın e af ıııda tıpkı b · ·· ·· ·· ı · b" · "f •-- b" 1 d safta Dul · sin ""t -•- d ' ır gune- goru cmıyen ır şeyı t~VMl ve ..-,-ıiçin muntazam fasılalarla dört senede ır mese e e ayru unu~oruz. sut hadiseyi 6 martta doğurmuştu. 
' '"' r~n a devirler v • • • • ı ,_, ff · ' · 
reler """b d" . ,,apan ıeyya- nıf etmek mfunkün olabılır mı?... bir seferberlik ilan etmek gibi cidden Fransız ar Baııseıun un muza erıye- O sırada şubatın sonlarındaydılar. Ak ,.a ur tarifelerini ne~·Hti. B -~·

1 

onüp dola~tıkları .. ..E'L..k~- ta ·· ·-ı · · b' -ı·-· la ak F ank 'nun ga - ·ı ay P • u ~bl~k. ' nı SQY- - n: w-un,, rn' soru eme- fuzuli bir lüks göstermeği kabul ede- tim, ız: ~vıe 0 r: r 0 - 6 Mart ayni zamanqa hem Kamı e- rer tnlle edindik. Gayet güxel. Tab l ~eu-
t~te "At . diğini size kim söyledi. Ancak bir mczdi. Bu sebeplerle beraber daha libiyetini istiyoruz. nin hem de aralarındaki sevginin n1e uygun bir defter. ŞükTans oayandır. 

rafı~da d om,, un ~u ç~kırdeği et- mikroskop vasıtasiyle görebildiği- yüksek mahiyette ve burada Giuse- BiR MERHALE doğum Yıldönümü tarihiydi-. Ta,ı.ması da çok kolaydır. . . 
nUp d' l urnıabk ııedır bilmeden dö- miz bir mikroba koca l.ıir Fransız 1 ppe Muzini'nin dotaujunu görmekle Bundan sonra DUçe son seneler Diy~eksiniz ki bir kürkçü dük- Bu vesile ile geçen ııenedenbm, yam 0 aşaa ilUln .. E1ektroJa. la ülk · b. ·~ ba ~-d bi · ..L.-..:ı- ital ta afmdan tahakltuk ' · · A d n avdetimdenberi naıarı dikka-daıı '-'üzle a f d _ ' r- esme ır .ıgne şı - ar r nıa- 1 meşru bir aurur duyan bu şehirde zaı:.uuıua ya r kanına girmek te zor ış mı?. El- vrupa a . ·lrinl'kJ . • çue?e-

.1 rce e a aha agırd.ır beti k"" ük t ı-kk" d b"J ~· . tti ·ı l . b" erhale to-t.:t . timi celbeden bazı çtı ı e.rı ı:e 
... Atom • • e uç e a ı e e ı ecegımız memnuniyetle söyleyeceğim bir sebep e rı. en şey enn ır m ~ bette zor değil... Fakat oraya gır- . .. 

1 
• dik\-atine arzetmek 

" un merkezınde bulu "El kt .. k - k" .. ' ·~· . "'nk"" ·ıı tl L·t' la rıni mercıın n nauın . n&lı bu k" .1 w • • - e ron,, u gorme mum ündür daha vardır ki o da şudur· ettıgını, çu u mı e er ve A.J a r a- dikten sonra cüzdanı bos olmaktan . 
çe ırue«m sıkleti "Atom . d .. -· . . d k" b" .. d lede ah lmak . ' . . . . : .. J uıtlyorum. • . 

hat.ün a - 1 - , • ".un ve sıze e &'(>sterecegım.. - Faşist ltalya ila gayrinilıaye es- rasın a ı ır muca e m vo doğacak hıcnbı hır duşun un!.. ştc A. _ Vapurların helilan ıtpen'--dene-gır ıg:ına Jakın hır şeydır B fi · )( ~-- "J ı· t hlik · kal dan tevakkuf · ~ 
Bu itibari "El k . ·· unun zerJ.JUt a...,u o tst :ki Habsburg1ar ve Metternih Avus - e es1ı11e maruzma bu rüzden Cemal kürkçil dtlkkanı- cck kadar pistir. 
)eri he a )\ .. e tr~ıı,,Jarın sı~J-et- Cuıie,, Pariali meslektaşımu:ı '"Wil- turyanın deruhde ettiği ~ur ve edilemeyeceğini söyleıniş ve bilhassa na giremiyordu, hele onun gibi za- Çaresi ... Kapılannı kapattırmak ve he

dir, diyınenb'li ~.men hı~ mesabesındc- son odası., ismi verilen ve bir elek- lüzumsuz vazifeye pek benziyen bir "kendi kendine yetmek" husll5Wlda- ten mahciut olan kazancını iktisat Warı muntazaman t.emlslemek ve açmü-
e ı nz. tr ör b"lm k ~ı ı..:_ bari ki ·· d 1 · "dd t1 tak• dil · · d ü b' adamı bu ıte memur etmelL U-~-- iJ'-ı . . onu • e ı e tııu .uu- ka- işi milletlerin birliklerini temine ma· muca e enıo i' e e ıp e ece- ederek yaşamak mecburıyetın e o- zer•. ır . . b ·..ı • ·a.k-

• ~ HAi Kihinin luzı olup y mtlmldln kıl ~· ileti ı.aa,._ ' •· · k ded ek ·· 1 de tm' • d fak bır para muknbılınde ı.ı 1.,. ~a~ 
kendisinin de şöhr ti hi -ıı-

1 

an ır n .....-a tuf huekederine mini olmak işini gını ay er şoy • vam e ış • !anlar için bu, adeti imkansız ı. lar elbet bulunur. Yani hlıtm(!ti nnılrabi-
<hatuıata .le e ~ 

1 
r a Ame .~1- sevke ~iyor. Bu &Jette su buharı ile yapmap devam edem&di. }Binaena- tir: Filhakika, zavallı Cemal, çıl- JiDdil alacalı purbuar mukaltilinde 4 ... 

leıniş oldujc;u n Mm:allab~de "?'- dolu bır Usthane vanhr. Elektron- leyh, ihtilaller çıkar korkusiyle bu şe- "Politika hedeflerimiz sarihtir. dırasıya sevdiği kadm için yek tah- mek istiyorum. Bu tekil en kol~y bir ça-

Y• bir Fra m a m Jolıot Curıe- larbu . bu~ ~erlerken o ru- kilde hareket etmedik. Böyle bir kor- Herkesle sulh istiyoruz. Size temin e- tada feda edecek beş yilz liraya sa- redir. İhmal rünahtır ayrp deiıl"e <..'it-r!. 

sorrnu~ ve ~sıa · Sk~etecisi bir nal tubetlı mu_h~ hir iz bırakıyorlarlku hissetmedik ,.e kalbimizde hiçbir derim ki nasyonal sosyalist Almanya- hip değildi. Bereket \'ersin tenzilit- 'B. - Vaparlann kamaralarında -hn..U-
emış 1 

• ve kuvvetlı hır ışı.le say<'tfrul ı..~ • d ulh 1ıar tl w 

1 
B Yertelerde fhuhk, fıstık kabuklan atı a-- Ma..a- ,_. ___ ._ "Ato ~ ···- ı e .... JZ zaman da hissetmiycceğiz. Namus ve sı a Avrupa s unu aym are e h satış yapan magaza ara... ura- , ... _·-dır Bir ele pottale-

-• •l a....... m,.un goruıuyonnu" • __ ,_.ed. Fak t barı . t-
11 

h . . . . 
1 

b 
1 

ama mani olmak ....... • çekirdeğinin b" ~ 1 - d y . .,.. his ve Almanya ile aramızdaki sami- arzu cunı:ıu ır. a ş, emnıye )arda A a ıçın ıyı şey er u unur- . ka d lnderl~rde Nidq kurara11 
. ır ngır ıgı var ır. a- - Dıkkat edir.ız ve t l· k lınak . . o1aı..1 _,malıd B 1 lda b k bil l d n oı np a m . 

h> mevcut olan h kik. lık b . . ' opar a mi dostluk bu şekilde hareket etmek- te o u;ın SutAD ı Ull ır. unun du. stanbu , u a ı Y~ er en oturmalı da menetmek gerektir. Yerlere 
l<irdektedir b a kı. vdarek ıı çe- cam levhaya ıyıce bakınız!... l liğimizi icap ettirdi Bugün Cermen ve içindir ki İtalyan deniz kuvvetlerinin giyinen ne kadar şık kadın vardır, tolrOrm•klitln de yasak edilmem .. l'ttlr. · 

ve u çe ır etrafın- Atim kadın ene b" · ·~ · .... ,_ · d ·u1 k" · ui ımn 
da bo~hakta dön "El 'U,.._ ı ır ıranıveuıya Romen alemleri daimi temas halinde "Cenovalda toplanar-. sıze enı e ı bir bilsenız... (lareal •. Duvarlann m6n P yer • 

en eaw-uıı_.lar basıyor ve bir şim~ek ı·ak1 • fil' k d t' · · ·· t --..!-ı • ted" H 1- 'f h t d Tak ill .~ mak .. e IMJnun fena olcluianu Vardır, şu halde "At 1 d ~ ., :r ~ or ve bulunuyor. Bu asırda bir iz bıraka- ı u re ımızı gos erııK6UU ıs ım. u asa, ·• a mu paşa an - n rap..,..D' . . 
rekküp eden "M olek~~'j ar a.;;.e- Fransız gazetecisi bağırı:•or: cak olan iki inkilap aı·asındaki teşriki Sulh istiyoruz, fakat, bilhassa Atlas sime kadar gezmedik dükkan, gir- bilenlerin blhniyenlere ıll~ leme~ını te~k 
lek.kül,,lerin bir aray~· er 1v'' . o- -:-- Gördüm, gördüm... Parlak mesai ancak velud ve feyizli olabilir. Denizinin: öbür tarafından gelmekle medilc kelepirci bırakmadı. Ayak- ,.. idare etmek. Yal _...__..._ 

ge mesıyle zemın üzerinden m· . . . b" k be be b" . d" . b ede . . . . d 1 d 1 O . E. - Adalar - o'Y& .. ,, ...... _ 
vUeut bulan madde i>otlôtan, h' _ r . 

1 ~1 m.~nı ır .uy- İtalyan milletinin Alman devlet rei- ra r, ızı UJilnmeje mec ur o ları bırıbın~e o aşa o aşa, ~~- battl Botui~i 'Ya)Mlrlannda, .ilM-Yecinia 
ten bafka bir şey değildir. Birk~ d:ı~i~ ıldtz çılgın ~ır suratle dü~- sine yaptığı hararetli resmi kabulün nutuklar işittiğlıxm zaman Witün kuv- di azala çogala yüz ka~ının eşıii: bal&tık sulan içinde yüzen ~e-rvisiJ!e bedel 

noktasında ,, Atom çekirdek) ~ r mahre~ takıp ederek geçtı. manası budur. Geçen 7 Mayıs gecesi vetlcriınizle sulbü müdafaa için hazır ni aştı. Nihayet son dakıkada, yanı birer btıfe lhdaııt, aotuk yemeltla llahm-
bulunan bir bosluk " erı _ E~~t.! Parısli mesle.ktaşımızm 1 Venedik sarayında söylenen sözleri i- b 1 v b ı; mart akşamı Beyoğlunun yan so- durulmaaa eok iyi olur. 

Okumuş k;dın .Fransız meslek ~::dkugbli. şey dbir "Elektron,. dan ki millet şuurlu bir heyecanla karşı- u ;=g~~~r ismi verilen kaklanndan birinde aradığını bul- UÇarleııi.~. Bu iti ha:ta•ale ~~C: 
taş b - v a ır şey eğildir 1 1 du Satıcı. kat o maa ve mun zaman o -ıınızın u aua) ve mütaleaaına "A · ·: · • lamıştır. Bu söz er dip omatik veya miUetlerin hakikaten bir akide muha- · · · F - Vapurlarda uzun aeferler ,.,.. şu ceva.bı veriyor• tomı, çekirdeiı ıle bılarclo oy- ~ya.:i beyanat mahiyetinde değildir - Fevkalade bir maldır, dıyor- ·ı . 

.. • nuur mı? ~ . · rebesine gi...tc:mek ıçın· hazırlandık - d b k b" kere Ne lltif 1 r. . __ - Bu gorüşünQz de pek yanıl .• . . . . . • Bunlar tarıhe geçecek aleni ve katli --:r u, şuna a ın ır ··• • vapurlarda, klfıth, kartb, kalemlı ,....... 
nııyoraunua ve -· v 1ta h : Radıwn., _.bı radyoaktıvıteaı sözlerdir Sadakatla bailı kalacağımız ları hakkındaki ihtimalleri belki de ne temiz!.. Tam da son moda .... Da- ve posta kutulu bir mahal a)Tılması hafd 
k -.-1'1 yu n akı- bulunan cisimlerin hakik- b" t · · f il 1 d 

ate ternaa ediyorsunuz Eli · ı . J ırer op- mihver bizimle itilaf akdetmek iste - hesaba katmamak lhımdır. Bununla ha alalı hır ha ta b e o ma ı... bir fotoirafçmm balundurlmaınna m..._ 
tuttutumuz, her nl • k ~ız e tan başka bır şc~ olmadıkları bu- yenlere karşı bir itilaf siyase.ti tatbik beraber l>Qyle bir ihtimalin tabakku - Bunları, tabii, yüz lira.ya sata- de edilmeai '°k hotıa ıöclen bir '8F oıae-.. 
gördüiünıüz her ~=y e ha~rş~ aşıp, gün ~rtık t:ıma~ıyle m.eydana çık- - - - -- kuku halinde totaliter devletlerin der- bilmek için söylüyordu. Çekişe çe- tır. 
ınevcudiyetlerimi b"l b h . kendi mıt bır hakıkattır. Bu cısimlerin °A ile onun çekirdeğinin çekirdeğini bal b' k ~ü 

1 
halinde b" 

1 
k kişe, nihayet yetmiş beşe uyuştu- Çareai. .. Bu ite de bir adam taheis & 

şusundan m tl kz b! e b e erı om- tom .. ları fezaya saniyede (15000) veriniz; ... size dağlarh·Je taşlariy- ~ ır te t e ' ır eşere lar Delikanlı. mu ,.1ıut bu ite l'lrltecek adama miisaa-
rılmııı 1 ~ a. ır oşlukla ay- kilometrelik bir a(iratle göze gö- le denizleriyle nehirİeri:·le ag-aç- sonuna kadar yürüyeceklerinin bi - · D'nle ·lıı dedi bunu yann de vermektir; fakat nuik ,,. terbi1•ll bir 

-v o an bır sürü sayısız '"At U ' ' J ' - ı ~ ' 'hind ki f da bnaııul-çelı:irdekleri ti b k b" om,. r nmez mermiler savuruyorlar ve Jarı ve çiçekleriyle, \.·e hatta canlı linmesi faydalıdır." tam saat altıda bırakacağım adrese adamın tercı e ay unutu 
ilidir. n en aş a ır fey de- zaten radyumun bu bombardmıanı- mahluklariyle dünyayı yenibaştan Mussolini'nin her cümlesi sürekli gönderirsiniz .. Bir kadına sürpriz lıdır.. . . . . 

Mueıa Rt• • •• d k" dır. ki kP nsere taarruz ederek bu i- halk edeyim..... alkışlarla kesllm~ür. Cenova halkının yapacağım. Saat altıda ben orada Şırketı~~~e ılc Akarın bıl~~~~~ 
f k- eY"" onum e ı masanın fetin kökBnü kın R d kt• • MO t .1. 1 1 - h k" i-ı. • • x 

6 
purlann bınbirinl beklememesi --m anı Olsa .. ~ d b yor. a yoo ıvı- spe ı ım er e ugraşan, a ı- ~nlı-:;kanlık itibariyle dejer ve evsa _ olacağım ım.iyorum kı paketi vn m 

b .nal a mevzu ahs olan teli cisiml · f d ki k t · d d.d. . . ~~ • . da ittibu ettiii muaip karara te,eldl6r .. 
°'tutunu ortada k Jd erın ezaya savur u an a pe'ın e ı men "Nobel,, fızık fını sena ederek sözlerine nihayet de açsın ve kartımı görsün... . 

dık rözı.t zor gö ~1 :.ı mı;:• ?lsay- bu ~ör~mez Jıtlcrcler top namlusu mükifatını kazanmış bir allamenin vermiştir. Satıcı, çocukcağızı kızartan bir derk~n eere~ ~·Jkı~_ı· ve eereJt ecneı.u. 
recede kOçUJmu r ~ ı ece hır de- va~ıfesmi gören .. Atom,, çekirdek- ağzından çıkmış olması itibariyle göz kırpı.şiyle: ve muıafirlenmız ı:n:k ~k ı!:= 
kadar bir şey 'k: ?rdu, kannca lennden çıkıp fırhyan daha küçük çe çok büyük ve insanı derin derin dil- _ Anladım Bayım, siz merak- el~: '° ım:W . 
imkan Varit oıa!;.d ~- ~lırdı. A~ ~rdeklerden başka bir şey değil- şündürOcü bir söz. Halkevlerinc:le lanmayın, her şey yolunda gider ... haklı ol a uu unne yun. 

toplu jğne başı kı ır ıusan ~a b~ dır. J?emek oluyor ki zerrenin, zer- Lakin zerrenin zerresinin zer- . dedi. Saai• M...._ • s. 
küçü!Urdü ama Yi::ar. k~ç~lUrdil res!?ın• zerr.esi ?la~ :'Ato~,~ ç~kir- resi olan "Atom,, çekirdeii ile o- Be:roil• Hallrmndenı Filhakika her şey yolunda gitti. Yeni aeplyat: 
hetmez 60 veya 80 . aıkle~nı. kay- degı de baSJt bır cısım degıldır ve ı,ı.un zerresi olan "helion,, u hangi 1 - ~7 - 5 - 938 Salı ~ünil -aaat 1~·30 Ertesi gün Cemal tam saat altıda o- __ __... __ _ 

_ p k" kılo gehrdı. onun da bir çekirdeği vardır ve bu babayig·it ele geç· . t _11 A da Evlmızin Tepeba(lındakı merkes bma· d d k .. k 
1 

b" b ket 
e ı, ınademkf her ci . .. . v. • .. - .. " • ı.rıp e onu a ame sında Profesör Ba1 Fatin tarafmdan "Fe- ra ay ı, ıza mu emme. ır u Bahç 

hattA en sert olanlar l ·ı b 1 s~m, çekrd~k o kadar kuçügün küçugu- Jolıot,, ya verebılecek? Bu da öy- lekiyata dair konferans verilecektir. (hem ne buket, tam üç Jırahk) tak- ıvan 
asılı gibi dön n birt:kı>~ c ~! ~ ~a ~?n küçil~Un~n ~OçUğü bir şeydir le bir sual ki Fransız aliminin dil- t - Hc~·kea gelebilir. elim ederek yıldönilmünü kutluladı. Terdmeleri hiklyeleri ne karilere 
çiklerden vUcude 1 . t• çe ır eı<- 1 bu~u layı~ıyl~ ıha ta edip kavra- şündOrücii sözünden insanı daha de Emillliai HallıeTiılMmı Tam zamanında kapı çalındı, Ki- kendisini se\'di;mlt olan İbrahim Hoyi, 
çeliğin, abanozu ge mış ır, ~esela mak ınsan dımagının harcı değildir. rin derin dOşündürUyor... Gelecek 17 - 6 - 938 Salı gtıntl eaat (17.30) rnile sicimi çözerken "Bu da ne a- Rint talri Tll60r'un en gttze\ afk .W-le-
kavim sertl'kl .

0

~ nıerm~nn m~- Madam "Joliot Curie,, nin koca- miisahabemde "Atom ve "helion da evimizin Cağalotlı.ındaki merka salo- caba diye mırıldanıyordu. Cemal riDi bir araya topbpn Ballçıvan lııimll 
Yor'iunu ' ıN erını nasıl ızah edı- sı Bay "Joliot,, kendisine veda ve ları daha yakından tct" k"k d k•: nunda Üniversite Doçentlerinden Haldwr 1 " "bi b" h 1 tak ndı. Kı.,. eserini süsel ve akıcı bir ~· ile dili-

z · asıl oluyor da bunl t kk . ı e ere an amamış gı ır a ı .. . . ı.ı· Üstad rcasam Münif 
Üfler üflemez daiılmıyorlar? arı eşe dür ~d~n Fransız meslektaşı- meseli sun't altın yapmak gibi bir- dTen: ıntausalf ydakacak(Gvüe -aendt!~ peeltr~l) mantoyu görünce ondaki sevinci bir ;::n~e~;de bir resmi De atlaltl o-ç .. · mıza emıstır ki: takı f ha "k 1 .. .. crem ra ın an nun .. ,. .. ne enn- . . • k 

- ilnku bütün "4 tom ları B ~ m en rı a arı etrafıııda goru- mevsulu bir konferans verilecektir görün ... Hemen gıydı. a~ n:rnın ar- lan (Bahçıvan) ı b6taa ~ 
" n - ana "Atom,, un çekirdeği şeceiiz. j DavetiJ• )'Oktu. Hm• seıebilİr. f181na geçti. Arkasında hafif bir hararetle taniye ederiz. 
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Sabş Hanı 

İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 

Yakup tarafından Vıikıf Paralar idaresinden 23460 ikraz numa
ra~iyle borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösteril

miş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen 

ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından 27740 (Yirmi yedi bin 
yedi yüz kırk) lira kıymet takdir edilmiş olan Beşiktaşta Sinanpa
.şayı atik mahallesinde eski Hasfırın yeni bakkal başı ve Hasfırın ve 
tramvay caddesinde eski 12, 14' 16, 46. 48, 50, 52, 10 yeni 1, 3, 6, 30, 32, 34 

4/ 1, 7 numaralı sağ tarafı tramvay şirketi, sol tarafı Hasfırın cadde

si, arkası Tramvay şirketi garajı bazan Vangel hanesi, cephesi bak· 
kalbaşı ve tramvay sokağı ile çevrili kadimen tevsili mnkaddema iki 
bap hane ve dükkanlar ve elyevm tahtında bir fırını ve iki bap dük
kanı, bir garajı ve bir ahırı müştemil bir apartmanın evsaf ve mesa

hası aşağıda yazılıdır. 

Beşiktaş garaj sokağı 3 numara: 

Demirkapıdan girilen ve üstü kısmen bina ve kısmen açık olan 

ve içinde bir kuyu ve kagir bir kat küçük bir oda bulunan bir antireden 

tift kanatlı bir kapı ile apartmana girilmektedir. 

Zemin kat; Zemini beton bir koridor üzerinde maltız ocaklı ve sa

l>it yataklı bir çamaşırhane ve iki kömürlük vardır. 

Birinci kat: (1 No. lu daire) bir koridor üzerinde iki oda bir he

Jli ve maltız ocaklı bir mutbak. 

İkinci kat: (2 No. lu daire) bir koridor üzerinde iki oda, bir 

ıhelii, mutbak. 

(Üç No. lu daire) Kısmen çini ve kısmen tahta bir koridor üze

rinde üç oda, bir hela ve maltız ocaklı bir mutbak. 

Üçüncü kat: ( 4 No. lu daire) Bir koridor üzerinde dört oda bir 

kiler. bir hela ve maltız o,cakh bir mutbak. 

(5 No. lu daire) Bir koridor üzerinde iki oda bir hela ve bir mut

baktan ibarettir. 

Tekmil binada elektrik ve terkos tesisatı vardır. Merdivenler mo

zayıktır. 

·Garaj sokağı 5 numara: 

Burası halen garaj olup zemini beton, üzeri oluklu galvaniz saç 

tavanı kııımen beton ve sürme saç kaplıdır. 

Garaj sokağı 7 numara: 

Burası altında ahırı bulunan iki kattan ibaret bir kagir evdir. Eve 
sokaktan demir bir kapı ile girilmekte ve zemini bir antreden tahta 

merdivenle birinci kata çıkılmaktadır. 

Birinci kat: Küçük bir sofa üzerinde bir oda zemini çini döşeli 

maltız ocaklı bir mutbak ve mutbağın içinde bir hela. 

İkinci kat: Küçük bir sofa üzerinde iki odadan ibarettir. 

Bu binada da elektrik ve terkos tesisatı mevcuttur. Evin altı a

hır olup zemini topraktır. 

Hasfırın caddesinde 30 numara: 

Burası önü istor kepenkli, zemini betf'1!1 içinde ekmek tezgahı 

bulunan tek fırın olup içinde elektrik tesisatı vardır. Bu fırının dip 

tarafında mevcut bir kapı ile zemin katına geçilmektedir. 

Zemin kat: Bir hela ve bir kömürlük. 

Birinci kat: Tahta bir merdivenle çıkılan bir sofa üzerinde iç içe 

iki oda, zemini beton bir hamur dairesi. 

İkinci kat: Tahta bir merdivenle çıkılan küçük bir sofa üzerinde 
zemini beton iki un deposundan ibaret iken bilahara fırının iki kısım

dan mürekkep üzeri karasimen dö~eli ceınan 13.70 metre murabbaı 
sathında kagir ve kagir duvara müstenit tezgah ve katlara çıkan 

ahşap merdivenler 27 basamak mozayık merdivene tahvil edilmiş ve 
' birinci kalta 37 metre murabbaı sathında portelli beton döşeme ve 

üst kat od:ıda 5.70 metre murabbaı sathında kena~ları duvar harman 

havuzu ile duvar badanaları ynptırılmı•tır. 
Bu kı>::mda da ele~: trik ve terkos te. i"atı mevcuttur. 
Has fırın caddesinde 32 numara: 
Burası halen kahve dükkanı olup zemini betondur. Kepengi yok-

tur. DükkAnın gerisine isabet eden kısımda ve kahve ocağının üst kııı

mında kııımen tahta bir yatak mahalli ve elektrik tesisatı vardır. 
Has fırın caddesinde 34, 34/1 numaralar: 

Burası halen tek bir dükkan olup önü camekandır ve kepengi 

yoktur. Zemini beton olup üzerinde kısmen tahta bir yatak mahalli ve 
arkasında bir kömürlük vardır. Elektrik tesisatı mevcuttur. 

Umum sahası: 502 metre murabbaıdır. 

Yukarda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tama

mı açık arttırmaya konmuş olup 11-7-938 tarihine rastlıyan pazar
tesi günü saat 14 den 16 ya kadar Adliye binasındaki dairemizde a

çık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 
75 i bulduğu takdirde gayrimenkul en çok arttıranııı üzerine ihale e
dilecek, aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 

arttırma on beş gün müddetle temdit edilerek 26-7-938 tarihine 
rasthyan sah günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci 

.., açık arttırması yapılacak. Ve bu ikinci arttırmada da arttırma bede
li muhammen kıymetin % 75 ni bulmazsa borç, 2280 numaralı kanun 
hükümlerine göre beş müsavi taksitte ödenmek üzere satış geri bıra
kılacaktır. 

Satış peşindir. Talipl~rin arttırmaya girmezden evvel muham
men kıymetin % 7,5 u nisbetinden pey akçesi vermeleri veya milli bir 

bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri llizımdır. 

Birikmiş vergilerle Belediyeye ait tanzifive, tenvirye ve tellaliye 

resimleri ve vakıf caresi satlŞ bedelinden tenzil edilir, 20 senelik taviz 

bedeli müşteriye aittir. 
2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ncı maddesinin 4 ün

cü fıkrasınca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer 
alakarlaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itiba

ren 20 gün ıçinde evrakı müsbiteleriyle bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma

sından hariç kalacakları ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 
11-6-938 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulun

durulacak olan arttırma şartnamesiyle 934/1451 numaralı dosyasına 

müracaatları ilan olunur. (2865) 

Kat'iyyen 

ihtiyarlamayan 
Kadının sırrı 

BüTON AGRlLARIN PANZEHİRİDİR. 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz • 

45 yaşında olduğu halde yüzün
de hiç bir çizgi, hiç bir buruşuk 

yoktur. 
Cildi açık yumuşak ve bir genç 

kızınki gibi kusursuzdur. Adeta bir 
harikadır! Fakat bunun da fenni 

Bir tek kaşe 

GRİPİN 
Eu muannid baş ve diş ağrı
larını sür'atle izaleye kafidir, 
Romatizma evcaı, sinir, mafsal 
ve adale ıstırapları Gripinle 
tedavi edilir. 

Nezle, grip ve bronşite 
karşı en müessir ilaç 

GRİPİN' dir 
bir izahı vardır: O da, Viyana Üni- İcabında günde 3 kaşe ahnabi
versitesi profesörü doktor Stejska- lir. İsmine dikkat, taklitlerinden sa
lin şayanı hayret ke~fi olan "Bio- kınınız ve Gripin yerine başka bir 
cel,, nam cevherin sihramiz tesiridir. marka verirlerse şiddetle reddediniz. 
"Biocel,, yumuşak ve buruşuksuz bir 
cilt için gayet elzem gençliğin tabii 
ve kıymetli bir unsurudur. Bu cev
her, şimdi pembe rengindeki Toka- ---

1 

!on kremi terkibinde mevcuttur. Siz ,••••••••••••••••••••••••••ı' 
uyurken o cildinizi besler ve genç
leştirir. Bu suretle her sabah daha 
genç olarak uyanır ve yüzünüzdeki 
çizgi ve buru~ııklukların kayboldu-
ğunu görü!'üntiz. Gündüz için be· '• 
yaz rengindeki (Yağsız) Tokalon 
kremi kullanınız. Bütün siyah ben-
leriniz erimiş ve cildinizi beyazlatıp 
yumuşatmış ve on yaş gençleşmiş 
olursunuz. 

Çirkin tenden kurtulmak, daha 
genç görünmek, taze ve nermin bir 
ytize malik olmak için mutlaka ha
kiki cilt unsuru olan Tokalon krem-
!erini kullanınız. 

Bayanların nazarı 
Dikkatine 

Satın aldığınız Tokalon kremi 
vazolannın büyük bir kşıymeti var
dır. Onlan bayiinjze iade ettiğiniz
de beheri için 5 kuruş alacak, ayni 
zamanda kıymettar müklifatları 

bulunan Tokalon müsabakasına 

iştirak hakkını veren bir bilet tak
dim edilecektir. 

Or. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 
sonra saat (2.ii tan 6 ya) kadar İs

Brükselde Açılan M·ıı ti sergisindeki elbise 
937 senesi 1 e erarası müsabakasının 

Birinciliğini kazanan 

Nizam Ünlü 
Terzihanesini tevsian yine İstiklal caddesinde 

Tokatlıyan 

karşısında Yenidünya apartmanına nakil ve muhterem hal· 
kımıza Londradan henüz getirtmiş olduğu nadide kupon 

kumaşlarını teşhir ettiğini bildirir. 

IPEKLi 
ŞiFON 
EŞARPLAR 

En büyük yaz modası!" · 
Gayet zengin çeştd. 
Modern renklerde .. 

Beyoğlunda 

'KARLMAN 
PASAJI' nda 

tanbulda Divanyolunda (104 numa- ~--•••••••••••••••• 
ralı hususi kabinesinde hastalarını 

l kabul eder. Sah, cumartesi günleri 

sabah "9.6. 12 .. hakiki fıkaraya #J----Robensen Krozoe----.... 
1 
mahsustur. Muayenehane ve ev tele- "'I 
fon: 223~8 • 210-14 

1 

Muallim Ahmet Halit 
Kitap Evi Neşriyab 

Issız Adada 28 yil 

Her nevi yünlü, 
ipekli ve pamuk
lu manifatura 

satış evi 
!iki·ı:~;;i; 
llRFANIYE 
Pazarı 
P.ALİCİ 
·········--~· 
Merkezi: 
Mahmutpaşa No. 
152 -154-156 
Şubesi: 

Kürkco han No. 35 
Telefon: 
22554 

Son günlerde 
gümrükten külli 
miktarda almış 
olduğu envai 
çeşit Avrupa i, 
peklilerini ucuz 
fiyatla bu mü, 
esseseden teda, 
rik edebilirsiniz. 
Bir daha ele 

• • 
geçmesıne ım, 

kan ve ihtimal 
olmıyan bu fır
sattan istifade 
ediniz. 

MEŞHUR ROMANLAR .rfi!-
Yaşar Nabinin Danyel Dökmeden tercüme ettiği bu eser Türkiye Turing ve Otomobil,. 

HALiDE EDiP Kanaat kitabevinin neşrine başladığı (Ankara kütüphanesi) 
bündcn: 

Sinekli Bakkal K. 100: Ateşten 1 serisinin ilk numarasını teşkil etmektedir. Fiyatı 50 kuruştur. 
gömlek K. 75, Handan K. 75: Yol- Türkiye Turing ve otomobil J{la' 

palas cinayeti K. 28. B •• •• k A k • bünün konferansları. 
REŞAT NURi uyu vrupa an etı Türkiye Turing ve Otomobil J{!&-

Kızılcık dalları 125: Gök yüzü bü gelecek haziranın birinden jtibl' 
100: Olagan işler 100 kuruştur. ren maddi bir menfaat istihdaf etf11t 

ÖMER SEYFETTiN Peyami Safa bu eserinds Avrupa seyahatinde edindiği mek üzere İstanbulun belli başlı ıııO' 
İlk dwşcn ak 50; Yüksek ökçe- intibaları temiz bir ııslup ile anlatmaktadır. Kanaat kitabe- ıetl 

ler 50 ., Bomba 50 ., Gı'zlı' mabet 50 ., . . ld • A k k h nümanlarile müzelerini ve carrıi vının neşretmiş o ugu n ara ütüp anesi serisinin ikinci ı~' 

Asılzarleler 50; Bahar ve kelebek- ! müjdesini teşkil eden bu kitap 50 kuruştur. şamil olmak üzere mııtahassıslar ti 
!er 50; Beyaz lale 60; Mahcupluk ••••••••••••••••••••••••••••lllİİ l rafından verilecek konferanslar ve 

1 

imtihanı 50; Tarih ezeli bir teker-
1 

yaretler tertip etmi~tir. Bunlara ;şlİ' 
rürdür 50; Dalga 50 kuruştur. 1 rak etmek istiyen Klüp iizasile d~t· 

!arının isimlerini Klüp idare mer~"' 
zine (~1. İstiklal Caddesi, Bcyoı'') 
kaydettirmeleri rica olunur. E

~ ·5 
~] 
r.ı.. 1 

•AJI .... 
~ ı:s 
~ <il 

o. 
PERFEKT markası kullanışlı, 
dayanıklı ve elverişli olan ye· 
gane ıüt makinesidir. 
Satış yeri : M. C A M C A N 
Galata, Mahmudiye caddesi No. 
61 Telgraf : Camcan İstanbnl 

Cafer Müshil Şekeri 
Tesiri kat'i içimi kolay 

en iyi müshil şekeridir. 
..••••••• Bilıimum eczanelerde bulunur. •m-.ııı:ı:m•ı:md 

İstanbul deniz ticareti müdürlüğünden : 
Mildürlüğümüz için pazarlıkla muhtelif Bayrak yaptırılacaktır. 

Tal'.,Jlerin 16 - 5 . 938 pazartesi günü saat 14 de Galatada Deniz Ti-
careti Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (2848) 

Sııhipleri : A. Cemalettin Saraçoğlu İlhami Safa 
Neşriyııt müdürU: İlhami S2fa 

lbsıldıgı) er: Matbaai ELuzıi} a 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Hayrı Ömer . 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağ:ı.carfl; 
kar,mnda No.133 Telefon. 435 

Doktor Feyzi Ahmed 
Cilt ve Ziihrevi hastaiıklat 

Ankara Caddesind": Hergün 

öğleden sonra 
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