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Çine karşı devletlerin 
sempatisi sebebi 

Çinin Japon kuvvetlerine karşı 
mukavemeti devam ediyor şiddetle 

Bir Yugoslavya 
nazırı geliyor 

Yugoslavya Hariciye. ve Bahnye 
Nazırı General Mariç 

Belgrad 15 (A.A.)- cVreme• ga
zetesi, Harbiye ve Bahriye Nazırı Ge. 
neral Mariç'in bugün Türkiyeye ha
reket edeceğini haber vermektedir. 

HER SABAH 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye Ecnebi 
900 Kr. aeneliii 2400 K. 
500 Kr. 6 aylıiı 1200 K. 
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Poeta ittihadına ırirmemit memle· 

ketle r için 26, 14, 7 ,5 'H 4 l ira. 

HERYERDE 

3 
KURUŞ 

DÜNKÜ MAÇ 

BESiKTAS HARBİYEYİ 
3-2 YENDİ 

Hakemin fena idaresi 
hadiselere sebep oldu 

Düokil maçta Betiktaılı Hakkının i'Ü:ıel bir kafa vurQfu 
[ Tafailat apor ıütunumurda) 

Başvekil Ankarada 
Celal Bayar ve Hariciye Vekilimiz 
Ankarada hararetle karşılandılar 
Ankara, 15 (A.A.) '- Başvekı1 Ce-' müdürleri, Baş· ti{U ıle Hariciye Ve. 

lal Bayar ile Hariciye Vekili doktor kilim izi karşılamak üzere istasyona 
Tevfik Rüştü Aras refakat ve maiyet gelmiş bulunuyorlartiı. 
lerindeki zevat ile bidıkte bugün Tren durur durmaz. Başvekil Ce-
şehrimize dönmüşlerdir. lal Bayar yanında Hariciye Vekili ol-

Başta Büyük Millet Meclisi r eisi duğu halde, hususi vagondan inerek 
Abdülhalik Renda olmak üzere Da- karşılamıya gelmiş olan zevatın ay
h~~iy:. Vekili .Peı.rti ~ene! Se.krete:i rı ayrı ellerini sıkmış ve başta mızı-
Şukru Kaya ıle Vekıller, Rıyasetı- k ld ~ h ld ·ı • · i ·r .. h b · C ı· ı 'l- 1 a o ugu a c ıııtıram resmın ı a cum ur aşyaverı e a , me..,us ar, . . 
Balkan Antantı devletleri elçiler iyle 1 eylemekte. bulun&~ pı~~de ve_ J ~ndar 
diğer büyük ve orta elçiler , Büyük ma kıtalarıylc polıs mufrezesını t ef-. 
Erkanıharbiye ve Milli Müdafaa Ve- tiş etmiştir. 
kaleti ile diğer vekaletler erkanı, İstasyonun içinde ve dışında top
Ankara vali ve belediye reisi Nevzat lanmış olan kalba1ık bir halk kütlesi 
T:ındoğan, emniyet d irektörü, mevki içten tezahüratla Başvekilimizi se
ve merkez kumandanları, daireler lamlamıştır . 

• 
lngiltere - Meksika 
münasebah kesildi 

• 
lngiliz hükômeti de sefirini geriye 
çağırdı, sebep bir alacak meselesidir 

Meksika 15 (A.A.) - Kendisinin 
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Terbiye bahisleri 
~-·····••h•NV'N'r",.,.,....l',vı. 

Çocuklarımızın ruh ve 
beden hıfzıssıhhası 

~);. Dün-,• 
(l{!tı,• p 1 • .... • k 

~~><" o ı-. ı a.rı 
' - .. i' . ·."' .;: .. . ı,. 

Varşovayı ziyaret 
Almanya ile Lehistanın müna-I 

sebatı yeniden nazarı dikkati cel

beder bir hal alıyor. İki gün evvel 
gene bu 8ütunda Almanya - Lehi,-

ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABAtl 

Esnaf hastanesi Tayyare şehitleri için 
yapılmıy~_!!!şJadı dünkü ihtifal 

Yazan: Nezahat Ragıp Nurettin 
- 3 - J b" 'h · · k" tan ademi tecavüz mi;akının ar:w-

Burada esnafın aileleri 
de tedavi edilecek 

1 
mebzu ır ı tımam göstermege ı- Esnaf cemiyetleri tarafından Ca -ı 
fa'·et ed•cek bı'r tarzdadır Ben bu su dahilinde tatbik edildig" ini söyli-~ · · ğaloğlunda kiralaıı;;n binanın hasta-

Çocu~ _manen, _maddeteı_1 tam _b_ir rada bu ~engin '!lnıflıınn hayatını yen Her Bitlerin be.\·anatına Laret ı 

Türk havacılığının yükselmesi uğrund 
canlarını verenler hürmet ve rahmetle anıl h k d k f d b ı k · • ne 1alinc sokulm.ısı i<;in inşaata baş. 

a en ıçın e. ın ı~a e e 1 me ıç'.~ tetkik etmekten ziyade mutavassıt ettiğimiz gibi Alman - Leh münase- 1 
huzura emnıyete muhtaçtır. En ku- ve fakir tabakaların vaziyetini mev larunıştır. Tamirat tamamlandıktan (Baş tarafı birinci sayfada) meclisi azasından Cemal Fazıl 
çük yaşta bile muhitindeki ümitsiz- zubah• ~dı"·eg".'m. Eg"er b,·ıcı't bir tarz batının nezaket ke.,pedeceği gün- sonra burada. ~5 ynta_kJı bir hasta~e rafından(Ti) işareti çalındı. Her- süye çıkarak şu nutku söyledi: 

• ~ ~ • " !erin geleceği anlatılmak istenmi~ti. mevdana getırılecektır Hastanenın " A k d 1 
liğı'. muhal'.betsizli_ğ_i çok büy!ik bir ela çalı7an erkeğin kazancı ailenin Kehanete lüzum olmadan bunu söy .. · kes kıt'alar, okul talebeleri, subay- - r a aş ar, 
katıyetle hıc:edebıhr. Bınaenaleyh ihti_,·acına kifa~et etmezse kadııı Roııtgenı. imdat oto_m~bili de bulu- lar sela mvaziyeti aldılar. Bütün si- Türk ordusu, Türk Hava i ,._ 

h , !emek kabildi. Çünkü biribirini ta- nacak_ tır. Burada bulun esnaf_ın aı-\viller de s .. apkalarını çıkarmak su- mu adıııa konuşan arkada,slar~ 
yavrusunu seven er ana, ya•ru~u- yarım <>üııliik, yahut iki üç saatlık k' d k gel ı· t a J 1 cd 1 k 
nun içinde ya~ayacağı >•ıvruıını, yu- " ıp e ere en ma uma az m - e en de meccanen tedavi ı ece - retiyle selam resmine iştirak etti-ı bu_ hazin hatıranın bizde bır 

i~lerle aile bütçesine yardım edebi- nalı görülmemektedir. Alman Hari- tir. 
vasının müşterek sahibi hayat arka- ler. Bu sırada Fatih parkında, Be- hıs ve duygulara tamamen 
dışını da büyük, fedakar. feragatkar lir. Fakat bir •artla .... Ancak evlat- ciye nazırı, Her Hitlerin İtalya ;e- yazit ve Galata kulelerinde resmi man oldular. Onların bu güzel 
ve tamamen hasbi bir aşkla sevmeği l~ııııı bBııbbaların~l teslım etın_ek şar- yahatinde kendisine refakat etti.. İkf{sat Vekaleti Müsteşarlığına daire ve müesseselerde ve liman- !erine İstanbul halkı namına 

tı~ le... ~ aları .1 e anneıe_rı ış pr.og- Şimdi ise artık günlerden beri Ber- Hus~ nu·· Yaman getır" ilı'yor 1 d b" k . ve yavrusuna da sevdirmeği gaye it- 1 k ld d 1 da bulunan bütün deniz vesaitiııde I e_ . ır_ aç_ söz söylememe müsa 
ram annı o •e 1 e tanzım e eı er !ine dönmüş bulunuyorlar. Alman 1 A k d h b • 'ld" · .. tihaz etmelidir. Çocukların minimini k' 'k' . d b' . . h kk k n ara an a H \erı ıg111e gore bayraklar yarıya indirildi. Ayni za-ı nızı dılenm. 

ı, ı ı~ın en ırı~ı mu a a yav- H · · y · . z· · · · - ' 
bebeklerin muhabbete olan ihtiyaçla- rularıııın ba,ıııda bulunabilir. Ame-1 arıcıye ~~zırının ar~ovayı zı)_a- ıraat ".~kıh olan F~u; Kurdoglunun man<la bütün fabrika ve vapurlar "- Arkadaşlar; ölüm 
rı şayanı hayret derecede yüksektir. 'k b .. ·k . h' 

1 
. d ret edecegınden bahsedilmektedır. yerme lktısat Vekaletı heyetı tefti· ·Hidüklerini çalarak selam resmini için mukadderdir. Er geç herk 

rı anın en mu ış şe ır erın en • b d . . · · · H.. .. y · · 
Son zamanlarda Amerika yetimha- b' . . 1 • • k ki d 1 Hatta una aır Berlınden resmen şıye reısı usnu aman Iktısat Ve. fa ettiler. Bu arada da herkes ve bu akıbete ulaşacağına şüphe 1 

trı~ı o an .ı. ev~·tor par arın a e - lfi t .1 . . h'"k~ k·ı t' · t • 1 kt nelerinde bir nevi hagtalık kaydedil-! 1 • d k · b 1 k b' 1 ma ma verı mesını Varşova u u- a e 1 mus eşarı 0 aca · ır. •ntiin nakliye vasıtaları şehitlerin tur. Fakat vatan müdafaası 
. . · erııı e çocu ara a arı çocu ı- . . . . -----

m"tır, (Müessese ha"talıO-ı) Her 'ki ti . 1 h k k k. meti beklemektedır. Alman harıcı-. ~tırasına hürmeten bir dakika ol- mukl'drles ve ulvi bı'r gaye u· 
. • . . :'. . "' .... sı · e erıy e. er yaşta ız ve er e ı . Ad 'ffl 

'."1nlmını yavru, şah.'! ıhtımam~ anne çocuklariyle, süt şişeleri ve emzik- ye ~azmnı~ ~u zı~a_retten maksadı apazar tenezzüh trenleri j dukl_arı yerde durdular. Bir dakikajcan veren bu yiğitlerin bug-uıı. 
ıle babanın mesut ve mütekabıl mu-. !eriyle, bir~ok çocuk babalarına te- Lehıstan hukumetının Çekoslovak- l dün başladı I geçtıkten soııra borazan tarafından \·acılık tarihinde unutulmaz ~ 
~abbetleriyle man~n, ruhan ı~ınma- sadüf edersiniz. Bu ancak şehlı-de ı r- _meselesi ~arşısında alacağı vazi- Devlet De~iryoliarı İd'."':Si _ Ada-1 ç~lınan /kinci ?ir _(Ti) _işareti üz~- kahramanlık destanı vardır . .Bil J 
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ga muhtaçtır. Mue.-;seselerde ıse ~ yaşıyan fakir insanların mecbur 01_\yetın ne oldugunu öğrenmektir. Şim- pazarı tenezzuh sefc·rlerını dunden rıne •elam vaz!yetine nıhayet verı- lüm arkada kalanlarııı enerjile 
cuklar yanyana beşikler içinde, tıp-· duğu bir nıesai tarzıdır. Amerikada diye kadar V a r ş 0 v a n ı n bu, ıtıbarcn tatbike ba~larnıştır. Bu mev.

1 

!erek b.1yraklar yerlerine çekildi .. arttıran Türk Hava ordusuna 
kı bir l~borat~var h~1;~nı. gibi. ~ek- nüfusun pek mühim bir ekseriyeti' husu.<ıa dair fikri istimzaç edilmediği' simin illı. treni dün .abah 6,55 te kalk- Merasimin b~. k~_smı bittikte_~ sonra ka: daha hız ~ere.n .. bir hayat hariri 
n~'!&.k hır -~kıl~e yetıştırıldıklerı ıçin, çiftliklerde yaşadıkları için, çiftçi, iddia olunamaz. Biliıkis Berlinin buna mı~tır. Bundan sonra Haydarpaşa - hazırlanan kursu de ord_u,' Turk Ha- nagıdır. Ey azız oluler, kırıla~~ liyoru 
fı.krı, ru~ı ınk_ı~aflarında_ ço~ calibi kadınları böyle bir işbölümü mese- dair Varşovanın fikrini öğrenmek, dan her hafta pazar günleri saat 6.,551va kurumu, ~:laik ve _yu :.sek_ o~ul- natla~ını~la . yarı~a _bıraktıg;;.-1 (çak 
d_ıkkat bır gerılık kaydedılmıştir. Ye-, lesinden varestedir. Çünkü Amer;J için birkaç kere dostane teşebbüs- te ve 7,30 da iki tenezzüh treni kal- !ar namına hıtabeler ırad edıldi. 1 mevkıın uzerınde şımdı yurdu it (ta 
tımhanelerde. m~~tazam gıda ~!an, kanın .. bütü~ ş'.mal eyaletlerinde ve, Ierde ~u.lunduğu .. ~a a~l~~~makt:ı· lkac~~tır: .. .. . BiR HAVA ZABiTiNiN NUTKU: zun b~rrak semasını kaplıyac~i V: Bu 
m_untazam bır reıım ~h~nda buy(!. mürelfeh zıraı mıntakalarda çiftçi' dır .. Lakın ~~n_e og_reıııldigıne goreı . Bınncı trende yalnız uçunciı mev- llk olarak kürsüye gelen Hava 1 dar bır hava ordusunun genıt zikre 
tulen ~beklerle, fa~ır aile çocukla-ı ailesi tarlada çalışmaz. Zevcesini Lehısta~ Hükumeti ÇekOA_lo~akya kı vagonlar, ikincide de hem ikinci 

1 
zabitlerimizden yüzbaşı Kemal Ço-ı natla~ı var.. . .i ki azi 

rında nısbeten fennı terakkıyattan çalıştıran bir erkek görürseniz emin ı meselesınde son derece ıbtıyatlı ve hem de bırıncı mevki vagonlar Iakoğlu ordu namına çok alkışla • Turk mıHetı vatan mUdai•'"''°' 
mahnım olarak büyütülen bebekler olabilirsiniz ki henüz yeni gelen bir davranmakta ve kendisini uzaktan bulunacaktır. Akşamlrrı Adapazar- nan şu heyecanlı nutkunu söyledi: uğrunda hiç bir fedakarlıktan rr# Y.nt n 
mukaye~e edildiği zaman birincile-lmuhacirdir. Fakat Amerika kültü- yakından şu veya bu yolda bir ta- dan üçüncü mevki katar 18,56 da, bi- "- Yurdun aziz şehitleri.. lını ve hatta canını bile vermei~ tır .. 
rin (Bütiln tahminlerin hilii.!ına) i-rünü benimsemiş vatandaşların hiç ahhüde •okacak tarzda bir cevap

1 
rinci ve ikinci mevkıli katar da 18 de Türk milleti 15 mayıs tarihini kaç'."ıyor ve kaçmıyacaktır da. Si Bır 

kincilerden çok geri olduğu anlaşıl- birisi aile kadınlarını, kızlarını tar- vermiş olmağı muvafık görmemek-, hareket edec~ktir. sizin için bir alkış günü olarak a- benım kamını taşıyan ırktaşıarıJJlı 
mıştır. Fakir bir aile ocağında se- Ialarda çalıştırmazlar ... Toprak ve t~ir v~ ~ransa ile müttefik olan Le-; --.o•-- yırmakla kalbinde y.ışattığı kahra- y~rt için hiçbir fed_akar_Iıktan ~ 
ven bir ana kucağında, müşfik bir hayrnn i~i tamamen erkek i~idir. hıstan ıçın Çekoslovakyaya_ ~ar~ı Otomobillerin yıllık muaye·1esi manlarına en büyük kadirşinaslığı kııım_e onu korumak ıçın ıcap ed ıJ 
babanın gözleri önünde inkişaf eden Binaenaleyh çiftçi aile•inin kadını Alm_aııy~ ~arafını tutmak_ muşkul 0 -' Otomobillrıin vıllık muayenelerine izhar etmiş bulunuyor. 1 se ugru~da _son .. damlasına kB~I' 
yavrucak belki kafi derecede vita- yavrularının başında, evinde, bah- lacagı g'.bı he_m _Rus)a ıle hem de, hazirandan itiba"en baslanacaktır. I Her yıl olduğu gilıi bu gün de k~nını_ ~ok ç'.ınku o_nu ya~atma_k 
minden mahrumdur Fakat ruhunu çe.inde, çocuklarının terbiye,iyle, Fransa ıle muttefık bulunan Çeko~- Yeni muayeneler icın belediye yeni . nım gıbı senın de oz vazıfendır. ~ · ' ı k d ta f B ı· · ' •ercf tasıııızııı etralıııa sıralandık 
kalbini besleyen mebzul b'r şefkat e\"inin idare,i_,·Ie me~guldür... ova ya an ra a geçmekte er 111 bir talimatname hzırhmaktadır '. . · . . . .• :· ÜNiVERSiTE NAMINA: 

ı ·ı d ta .. · Şrmdı Hava tarıhıne hedıye ettıgı- .. .1 
ziyll,'1, ilahi bir sevgi kudreti için- Muhtaç Aileler ı e 0 ' · ne munasebatını devam et- Ayrıca ~oförler cemiveti de plaka En son olarak kürsüye yül<i'""" 
d tirmek istiren Lehistan için zor ola- 1 niz şanlı hatıraları anarak manevi e serpilmektedir. Demek yavru Erhklerini kaybeden muhtaç a- ' resim erinin k.Idırılar<:k yalnız ben- tah<il gençliği namına üniversitB 
h caktır. Onun için Var". ovanın bu ,. 3 · f" 1 b nrlığınıza saygı .<unuyoruz. Tayya- .... 

er şeyden evvel sevgiye muhtaçtır. ilel•re gelince: Bazı Amerika Bir- . . . - zın ıat arına ır n.ıktar zam vanı.1- reciliğimizin faaliyete başladığı den Bahadir Alkın geldi. Ve lı"" 
Bu günün Amerikan terbiye müte-ll"şik hükumetleri bunların çocukla- zıyet'. . bı~ere~ Çekoslovakya me • ması hakkındaki ttklılt dolayısııe " . , .. .. . fa.ılalarla alkı~lanan nutkunu 16 
hagsısları bu ihtiyacı en büyük bir rını yetim nıüe"egatıııa alıp anne- sel~~ını hıç bır taraftan olmamak Ankaraya hır heyet gôndermcğe ka-ı :ethı, Sadık., gununden son şeh_ıt ledi: 
inkişaf iimili ve terbiye mesele"i ol- leriııi kendi ha~larına bırakmağı polıtıka.sında sebat etmek istiyeceği rar \'~rmiştır. yuzbaşı Cevdete kadar sayl8ı mü-J "- Yurttaslarım. Şehit a>~ 
mak üze t b't tm' 1 . 1ı·· .. k b' h , 1 k t 1• kk' d" anla-.Imaktadır hım tutan aMn z3viatımızın kalp- r'n bü tik k' ti h' • ' . re es ı e ış er ve yetım- uyu ır aKsız ı e a ı e ıyor- • · . . · . · • ı Y ve ·u u atırası hep 
hanelerde bu gıdayı temine çalışını•- lar. Her rocuk ana ve babanın s.ef- Alman Hariciye nazırının Var- Urfa haberleri lerımızde derın yaralar açtıgına zi tek heyecan tek b' h li de Iı' 

v ' .. h kt Tü k H ı · ' ' ıs a n !ardır. Metruk çocuklar, biçare yav- kat ve muhabbetiyle büyümek hak- şovayı ziyareti vesilesiyle bunun bir ş: el yo . ur: dr avacı ıgının giln bir araya topladı; bu hatıt•• 
rular müesseselerinde her hasta ba- kı tabiisiyle dünyaya gelmi~tir ... kere daha anlaşılm1ş olacağı tah- Yeni Urfa yapılıyor Y •e mesı tıgrun a ~eve ~eve can- "Mukaddes Ölüm,. e seve seve •tr 
kıc ·ının, her gününUn bir saatini mun Hadi,atın ,e,·ki ile baba muhalılıe- min edilmektedir. l:rfa, 12 (Hususi) _ E•ki Ur- :arını ve~~n '.e~a~at tımsalı arkadaş lan aziz Hava şehitleı·imizin kabl"' 
tazaman bir tek yavruya tahsis et- tinden mahrum kalmış bir yavı·u- - -- fanın yanıbaşında yeni bir şehir darı~.'. mı tetımızm yük<ek huz~ru~- manlığını yaşatıyor. Bu hatı 
mesi onu beşiğinden kaldırıp kucağın cuğu bir de anneciğinin kucağından M yapılacaktır. Yeni şehrin plan ve a . urme ve rahmetle anınagı hır Türk Mehmetçiğinin, Tilrk zalı' 
da oynatması, araba ile bahçede gn- çekip almak, babasızlığın felaketi- ussoli n ~ n İn nuf ku haritaları yapılmış, vekaletçe de tas v~zı_fe ~~aklki led?orum. 15 Mayıs nin karada ve denizde olduğu 
dirme.•i onu candan sevip ok .. ması, ni, anne,izliğin acısiyle tazelemek dik edilmistir. Plii.nın tatbikine ba•- gu~.u yu ~e en erın şe_ref gUnü ol- dar hwada da yarattıg· ı kudreti 

v- [Başmakaleden nıabad] · v du,.unu gorm kl f h d 
resimler, oyuncaklar göstererek ze-ıve iddetlendirmek büyük bir zu- Bu··tu"ıı !anılmak üzeredir. Haziranda su c·· 0 h . t he e ka ır tluy_uyoTruzk. salleştiriyor. Yurt için karada, 
k • din muharebelerinin bile um urıye ava uvve en ür 
asını uyandırmağa, konuşarak ko- lilm telakki ediliyor. Birçok Ameri- tesi•atına başlanıyor. Plan cümle- d k nizde ve H11vada döktüğümüz Jll 

·· · tm • ka B' ı 'k h k · temeli münhasıran manevi• atı . or u,;ınun anatlanm•• bir parçası- k dd k nuşma ~'Te ege çalışması mühim ır e~ı ü umetıerinde babasız i an sınden olarak belediye parkına bir ,.. . -.· a es anın hatırası, icabında . 
bir vazife telakki edilmiştir. evliıtlarını aile ocağında büyüt.ehil- teşekkül ettiği pek muhakkak de- Atatürk anıtı kurulmuştur. j ~ır. _C:ı'.'.1hurıyet. ~av~ .. kuvvetleri ve seve bu kanı gene dökeceğiJll 

Böyle içtimai muavenet müe~ııe- mesi için hükümet tarafından anne- ğildir. Hele • siyasi akidelerin bir Y'ne plana dahil e•ki şehrin a- ~ugunku kudretını buyuk Başbu- hatırlatır. 
~elerinde suni bir şekilde ana kuca- !ere mukannen tahsi>at veriliyor. harp tevlit ettiğine tarihte hemen na c.~ddesi genişletilmiye başla- gunun kuvvet kaynaklarından alı- "Arkadaşlar; Harpte ölüm, 
ırı. ana ı;evgi~i. aile saadeti halket- Büyük müe"<>e•at vücude getirip h' . al .. il F . lanılnııştır. Bu ana codde veni ,eh- yor. 'l'Urk milletini saadete erdiren zan uzaktan, biribirini görmiye _ . ' ıç mıs gorm yoruz. ransa ın· .,, 
mege çalışırken, ne yazıktır ki bnzı yilz!Prce memur besliyerek Iabora- • .. . . rin mebdeinden başlıyarak eski şeh büyük Atatürke Cümhuriyet ordu- en müthiş silahlarla ve en korJıU 
aile muhitlerimizde çocuklarımız, bü- tuvar hayvanı gibi yeknesak bir şe- kılabında, Fransız c~m~u~ıyetıne ka_r rin sonuna kadar uzıyacaktır. sunun Hava kuvvetlerinin şükranla- iiletlerle olur. Harpte ölüm: B 
tiln mebzuliyetlere rağmen hakiki kilde çocuk yetiştirmektense her şı h~rbed_en murtecı hukumetler bı- Belediye bu birkaç y1J içinde rını saygı ile arz ve teyit ederim. göğüs göğüse, süngü süngüye, s 
bir aile saadetinden mahrum yaşa- çocuğu kendi annesinin kucağında le b_ır reıır:ı kavga~ı ya~m'.yorl~rdı. Urfaya çok güzel binalar kazandır- Bugiln aramızda olmıyan ve yalnız gülerin uçlarından damlıyan 1<•1 

kt d 1 . · 1 b' k'ld .. .. •. Galıp sıfatıyle Parıse ırırdıklerı za- • 1 ki . ma a ır ar. Annesı, babası, hep~i, norma ır şe ·ı e buyutmegı da- . . mış ve çok hayırlı işler yapmıştır. ı manevı var ı arına hı tap ederek olur. 
Vard F k t b . .. 1 h · t'f d ı· d h • . . man bunu .-pat ettıler. . . t b .1 tt' - . . . . ,~ '. ır. a a Utun hü•nüııiyetlere a ısı a. e ı ve a a makul tclakkı . .. .. . .. . Yeııı ~ehır planını ve su tesi•atını e cı e 'gımız azız .,ehitJerim!zi Harpte ölilm: Bazan da ha>'~ 
rıııe rağmen evlatlarına günlerinin ediyorlar. Çünkü yine çocuk ruhiyatı Bı~ buguııku muhtelıf reı_ımlerı da- da muvaffakiyetle başaracağına, Cümhuriyet ordu. u namına bir de- hem uzaktan, hem yakından kaıJ 
bir saatını tah is edemiyecek ka- mütehassısla~1nı.nyaptıklarıistatistik ~-a. zıyade ~er. memle~etın. dahililşüphe yoktur. ifa d~ha hurmetle selıimlarım.,. kanada çarpışarak dii~ünceye 1t•' 
dar meşguldürl_er. Belki de baba, lerle sab_ıt kı_ bı.rçok caniler, hırsız- ?a~tı tel_a~kı etme:ı t~rcıh ede- Sıcaklar ve elim vaziyeti Bundan sonra kOnüye gelen dar üşürünciye katJar oıır..... 11' 
beş on aıleye kıfayet edecek kadar lar, bugunku hapıshaneleri doldu- rız.'. :~;n ıçın_ nazarı su:ette, bu Urfada sıcaklar başladı. Bugün Türk Hav~ kurumu•ıdan Bayan Me- va kahramanları böyle ölürler .. Ol'. 
mUstakbel servetler hazırlamakta-! ran ve_ cemiyeti. beşeriyeye milyon- ~='.'~!.~ '.~ lehınde, a~;eyhınde söz gölgede sıcak 28 dereceyi buldu. lahat bugüniın kudsi varlığından !arın dıiştukleri yer dağ, deniz, o~ 
dır. Fakat yarının maddi servetleri darca lıra kı, metınd~ zara~ veren bet ' 0

' lem,; ı ~urada yer •. z sayarız. Umumiyet itibariyle Urfa · bah ·etmiş ve Hava şehitlerimiz hak •e tabii mezarlarıdır. Mukaddel 
b .. ·· ' 1 b ht · ı Fakat •ırf ıdeolnjinin se k" J f nın ıt ugunun aç çocuk kalbini doyurma- a ın'an ar, ta çocukluklanndan · . v ıy e, sır bu yıl ekim vaziyeti iyidir. Havran, kında heyecanlı sözler söylemiştir. ölüm .. Hava kahramanlarının ö 
ğa muktedir d~~ldir. Her evlat itibaren ~eout bir aile hayatı ya~a- fal'.ın veya falan ~e!imi.:esis ~cin bir ovasında arpa biçimine başlamlmış-ı ŞEHiR NAMINA mü ..... 
babasının sevgısıyle be$lenmeg·e mamış, dunyaya nefret etmiş ma- de> le ti er zumresının dıger hır züm- tır A k d h lk . Nutuklar bı'ttı'kten ,onra °"~e", k . • • . • . . . . ' . h . • • . . · r asın an a namına 'le hır o _,. 
o şayışlanyle mesut olmağa muh- razı bır haletı ı·uhıye ıçınde kainat- rc)e arp ılan edecegıne katıyyPn • mızıka matem havasını çaldı. t/ 
taçtır. Güniln yarım saatini olsun tan bir nevi intikam almak hülya- ihtimal vermeyiz. Bugün İspanya- ko••y arkasından bir manga asker hil~r 
yavrulanna tahsis edemiyen bir ba sına düşmüş zavallılardır. Eğer yav da hükümet ile muhalifleri arasın- Doğuda muhtarları kursu ya üç defa ateş etti. Bunlar da !Iİ .. 
ba evlıitl~nnın hissi, ruhi inkişaf- rularımızı ilk ırününden iti~a~en ela devam eden kavgada muhtelif ~ tikten sonra askeri kıt'alar ve ıııe_. dUşün 
l~nn_da büyUk rahneler açılma•ına meş':' hakları olan_ ~uzur, 8Ukun, memleketlerden koşup gitmiş yahut tepler bir resim geçit yaptılar 1! nen v 
~ılmıyerek sebebiyet vermiş olabi • emnıyet _ve ~efkat ıçınde büyütür- gönderilmiş gönüllüler içinde belki böylelikle merasime nihayet veril' 
lır. sek ccmıyetın bu hetbaht kafileleri teker teker fert itiba . l 'd 1 • di. Fatihteki Hava şehitleri iibid" nıem? 

Minimini bebeklerin be• ya•ına için sarf ettiği milvarları tasarruf d d.. .. 1 rıyd e ıFea ug- . t' var. k v o t . ! · run a ovuşen er var ır akat 0 sıne kolordu, belediye, Halk f$ 
adar çocukların ilk mektep çağın- e mış oluru~. ~te bu zihniyetin .. illl"l . · tisiı Türk Hava kurumu, milli 'lf 

daki yavruların, on üç yaşında on mahsulü olarak Amerikada yetimço- gon u erın mendup oldukları husust bankalar ve mu"ess•seler ıı,_. 
d k cuk mües esatı nüf t' memleketlerde hükumetlerin hattı , 

o uz yaşına kadar ilk gençlik ça- · · · usun azame ıne h k ti . h.k. mına çelenkler konmuştur. 
ğındaki evlatların anne sevgisine, nisbeten pek mahduttur.. are e erme a ım olan düşünce 
anne ihtimamına olan ihtiyaçları tamamen siyasidir. Faşizm ve ko-

lse - her yaşta başka başka ~ekiller- c, ine karşı milııizm nazariyelerinin arkasında 
de olmak şartiyle _ fevkaliide bO- onları temsil eden devletler vardır. 
yilktür. (Baştarafı 1 incide) İspanyada birleşmesi istenen şey 

Amerikada evli, ve çocuklu ka- ra~ :~e~iş ~iması keyfiyetinden filan nazariye değil, o falan nııza-
dınların ha . t 1 mus e ı o muş ur. . . üd f d f 

nç e ça ışanları pek na- Milletler Cemiyeti Çinlilerin Ja- rıyeyı m a aa e en alan devlet-
dirdir. Ekseriyetle zevcin kazancı • · tir. 

ponyaya karşı göstermekte oldukla-

Spor Bayramında 
19 Mayııı spor ve gençlik ba~-r" 

mına klüpler ve mektepler şimdi ' 
den hazırlık yapmaktadırlar. Bıf' 
r~m. ~ünü Tekirdağında vilayet b~ 
rıncısı seçmek üzere pehlivanlık fil 
sabakaları da yapılacaktır. 

çocu klarını ve yuvasını idare ede • k Bu hakikatleri pekAHl bilen 
cek kadar meb . rı mu avemet çok mühim olduğu mü 
b 

1 
k k zuldllr. Maamaafıh taleasındadır. Binaena]eyh bu muka. Mussolininin onlardan tegafül et- Halk dersaneleri 

azı mes e adınları izdivaçtan vemeti takviye etmf·k ~rzusundı.dır mesi İtalyan efkanumumiyesine _ ___ Tekiı·dağı Halkevi tarafından J' 
sonra da mesleklerı'nı· t k t k · .. . . . · kar b' ·· · k çılaıı halk d ı · ü d .• şrl er e me ıs- •Potı Parızıyen• gazeteslndtn· şı ır numay;ş yapma , memle- ersane eı-:ı ç ay e-
temez ve çalışırla:. Fakat bu çocuk- Konsey, Çini tatmin edebil~cek ketin hariçten gelecek her türlü te- • İlçe~ay ve köylüler etmiştir. Bu hr.fta yapılan imtibşıt' 
ların bakın_ı ve h,.~ı alaka ihtiyaç- bir karar sureti kabul etmiştir. Çün- cavilze mukavemetten iciz olmadı- Tercan, ~ _(Hu_susı) - Doıı;ıı:ıun den kurstan ıyı neticeler elde edil-J l~rda B kursundan (71), A kursuıt' 
lann~ tatmın edemıyecek bir şekil- kil Çine karşı bariz bır sempati gös- ğını göstermek için ihtiyar edilmiş mamur ve ~rın hır İlçe merkezı o- miiıtir. Gönderdiğim re·imler k•ıra-ldan da (36) ki~i ki ceman (107) ~ 
de a ı h ... d 1 b' ., d t 1 lan Tercana bağlı biltüıı köykrde · ff k 1 1 .e ayaunı ze e emez. Çünkü! terilmişttr ve Japonların zehirli gaz- ır ı.a e arzı oması pek muhte- k" k . 1 'ki 

1 
. • tan çıkan köy muhtarlarını İlçe bav şı n.uvn a o m..ıştur. 

Amerıka meslek kadınlarının ka- Jar kullanmaları açıkça takbih olun- meldir oy anununun ayı' Ye tatbık e- • c~z.1evinde ve Sille"manpaşıı O' 
&ancı ve mesai saatlan yavrularına muştur. . H" . C dilmesini temiııen köy muhtudarı Mehmet Cemli Aytemirle bir arada kulunda açılan na.Ik d~rsanderi c1• 

uıeyın ahit YALÇIN kursu açılmışh. Bir hafta devam e-. gö"termektedr. Emin Dere bu ay bonuncla kapanacaktır 
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16 MAYIS 1938 YENi SAiAli 

c- • 

Argo 

Geçen günkü yazısında Nurul
lah Ataç (argo) tabirlerini mü • 
dafaa ediyor: 

Yeni Sabahın anketi 

Türk ıııilli}'«!t~ili~iııi 
nasıl izah edersiniz? 

- (Argo) kullanmak adilik de-
ğildir, asıl adilik kibnr kelime _ Türk milliyetçiliğinin muhtelif lamcıhk vahdetine karşı mücadele-
lerdedir! cepheleri, muhtelif branşları oldu- ye girişmişti. Meşrutiyetin ilanın-

Kral Faruk 
Fransaya gidiyor 

Diyor. Herzaman paradoks yap- ğuna göre bunun izahı da tek cep- dan sonra muhtelif anasırın milliyet Bu ziyarette Kralın 
mak ihtiyacında olan muharrir heli olamaz. Bu suale karşı: "Han- davasına kalkışmaları Osmanlı im
e~er bu fikrinde samimi ise ken~ gi branştaki miJliyetçiliğimizi soru- paratorluğunun Osmanlı damga- resmi ile pu) basılacak 
dısine müjdeleyim ki pek yakın- yorsun uz?,, diye mukabil bir sual sını vurarak birleştirmek istediği Paris, 15 (Hususi) _ Eski Başve
da türkçede idilikten eser kalını- sormak zarureti olur. Benim anla- halitayı mürekkep olduğu eleman- kil Mösyö Heriyo Mısırı ziyaret etti-
)'acaktır. Beş on sene evvel: dığıma göre bizim milli terbiyemiz, lara ayırınca memleketin asıl sabi- ği zaman kral Faruk tarafından ka-

Bana bak, milli edebiyatımız, milli sanayiimiz, bi olan Türkler de ayni davayı güt- bul edilmişti. O zaman kralı Fransa. 
Hey, avanak! milli ekonomimiz, milli idealimiz, mekte zaruret gördü. Cilmhuriyet ya davet eden Mösyö Heriyonun da-

.. Diye işittiğimiz sHin §İmdi her milli musikimiz, resmimiz, mimari- devrinde bu haklı dava direktif sa- vetine icabet edeceğini kral bildir

ko~eden aksi gelmektedir. Eski • miz, milli dilimiz ve mılli seciyemiz bibi Partinin altı esaslı ümdesinden miştir. 
lerın •edebi kelam• ını çoktan vardır. Bunların da hepsinin kökü biri oldu. Üstelik de,•let laik oldu- Kral Faruk haziranda Fransayı 
terk.etmiştik. Herc.ıeyi tabii keli • az çok maziye bağlı olduğu için a- ğu için din ayrılığı bir tef erruka ziyaret edecek ve bu ziyaret müna
m ı im ·~ sebetile Fransada kralın resmini ih-

esı e llanmıya başlamıştık. sırlar geçtikçe, zaman değiştikçe sebebi olmaktan çıktı. Türk bayrağı tiva eden bir pul basılacaktır. 
Fa~~t. bu hareket hızım alamadı, bunlar da az çok zamana uyarak muhtelif dinlerin muhtelif unsurla- --«oıı--
tabunın çok fevkine çıktı, eski • değişmektedirler. Mesela bugünkü rını Türk ideali demek olan millt i-
den olsaydı tahsil görmüş bir milli terbiyemiz bundan yarım asır dealde birleştirdi. Fransa milli müdafaa 
cenç (papel) kelimesini kullana- evvelki milli terbiyemiz değildir.. Olkillerinden biri de inkılipçı-
nıazdı. Şi~d.i gençler, pekili şöy- Saçlı sakallı olduğu halde baba- hk olan dinamik bir millette hiç bir istikrazı 
le konuşabılıyor: sının karşısında "otur!,, demedikçe müessesenin maziye bağlanıp kal- Büynk mikyuta reklim 

- Sende kaç papel var? oturmıyan, oturduğu vakit, ayakla- maması mümkün olamıyacağından ha:urbğı yaıahyor 
ti!- Bende papeller suyunu çek- rını göstermekten çekinen, cigara geçen asırlann mirası olan musiki- Paris 15 (A.A.)- Y~mn ihraç edi

içmiyen, yetişmiş evlat tipi 19 uncu miz, desenden, tezyini sanattan iba- lecek olan birinci milli müdafaa is-
Anafor, sözü. ticaret aleminde asra gömillmüştur. ret olan resmimiz, orta zaman tari- tikrazı tahvilleri hakkında fevkalade 

bedava ~e!1ne geçmi~tir. Dikiz Halk edebiyatı dediğimiz mitli hinden menkibeler okuyan mimari- ve adeta temaşai neşriyat yapılacak-
etmek gıbı tabirlere meşhur mu- edebiyatımız da Enderun edebiyatı- miz milli Ulküsilnden fedakarlık et- tır. 
~arirlerin eserlerinde bile .rasge- na asılarak geri kalmamağa çalışır- meksizin canlı resimler ve daha Fransanın bütün şehirlerinde afiş. 
ıyoruz. Mektep)(•rde ipka kalmak ken son hamleleriyle onu geride bı- canlı heykelleriyle sanat perisini a- ler talik edilecek, butün sinemalar 
(çakmak) tır, ikmale kalmak ta rakmış, şahsiyetini rakipsiz mey da- yağına getirdi. aktüalite filmler ile Fransız ordusu-
( takmak)! k . • .. . . . . • . . nun mazhar olduğu inkişaflan ve mil-

B 
1 

na çı armıştır. Mıllı sanayıımız bır Nıhayet mıtlı dılımiz malUmu-
1
• ..d f t k"l•t .. t k 

•ı"k uedn ardğian böir tanesini bilhassa zamanlar oldukça ileri iken Tanzi- muz olan dil ve harf inkıHi.biyle di- t~ mRu da aalnındaeşb ı aı mı. gots e:etir~eak-
.. r ece · 1 . ır. a yo ar u ıeşrıya a ış 

Belçikada kabine değişti 

39 }'aşıııda B. Spak 
Başvekil oldu 

Belçikada ilk defa bir sosyalist 
başvekalete geçmiş oluyor 

Brüksel, 15 (A.A.) - B. Spak, ye
ni kabineyi teşkil etmiş olup başlı
ca nazılar, aşağıdaki zevattır: 

Başvekil ve Hariciye nazırı: B. 
Spak sosyalist, Maliye nazırı: B. Fe. 
rar, liberal, Milli Müdafaa nazırı: ge 
nedal Deni - müstakil, Kabinede 4 
sosyalist, 4 katolik, 2 liberal ve 1 müs 
takil vardır. 

Yeni nazırlar, öğ)'.? vakti tahlif e
dilmek üzere kralın nezdine gitmiş-

dar görmüş olduğu başvekillerin eı 
gencidir. Kendisi 39 yaşındadır. Bü
yük devlet adamı liberallerden Pol 
Janson'un yeğenidir. 

Yeni başvekil, ilk defa olarak 1932 
de Brüksel mebusu intihap el!.ilmiş
tir. Kendisi 1935 senesinde ilk Van 
Zeland kabinesinde münakalat nazı-
n olm~ur. Ve 1936 danberi harici
ye nazırlığı uhdeslı1'le bulunmakta
dır. 

lerdir. Evvelce sosyalist fırkanın müfrit 
Kablne, salı günü parlamento hu- sol cenahının temayüllerini temsil 

zuruna çıkacaktır. etmiş olan B. Spak, bir istihale ge-
Belçikada ilk defa olarak bir sos· çirmiş olup halen fırkanın mutedil 

yalist başvekalet makamına gelmiş temayülünü temsil etmektedir. 
bulunuyor. Kabine ilk içtimaıru yarın aktede-

B. Spak, Belçikanın şimdiye ka- cektir. 

Habeşistan cenubunda 
k' . m. Ye zsmnedıyorum mattan sonra Avrupanın fabrika timize yabancı kelimelerden sıvrıl- ed ktir 

y~t::m~~~~:~'msan'at ve dedebki- mamh Olatiyle rekabet edcmiyerek mak yolunu tuttu. Bütün bu i~kı- ~~u da bu mesaiye iştirak ede - 50 bin kişilik bir teşekkül hükumet 
tir emnun e ece - ma volmuş, fakat Lozan muahede- lapların ananevi olan milli seciye- cektir. Tayyareler, büyük merkezle-

Bi.r .. . .. _ sinden sonra yeni bir milli ekonomi miz üzerinde bir tesir yapacağına rin üzerinde uçacaklardır. Bu tayya- k k İt 1 1 1 h rbediyor 
sin (~un, hır ogretmen, talebe - cereyanı gittikçe hız almakta bu- ve o inkılapların hedefine göre ona reler, istikraz lehinde bir takım ban- urara a yan ar a a 
.: 0;race) tan bahsediyordu. lunmuştur. Bu suretle 'fanzimattan istikamet vereceğine şüphe mi var- drolları hamil olacaklardır. Londra, 15 (Hususi) _ Deyli He- sine dahil devletlerin ekseriyeti tara-

~e ü .. 
0~~-e) lardan ikisi ölün- ev\'elki iktısadiyatımızı hesaba kat- dır? İşte bu istikamet te Türk se- Yugoslavyada bir istifa raldın Mısırdaki muhabirinin bildir- fından da tatbik edilmektedir. Yük.. 

' çuncusu ne yapar? · · · ·11· ·ı·ğ· · Diye sordu. G • . mıyacak olursak milli ekonomi siya- cıyesının mı ıyetçı ı ıdır. Bunların Belgrad 15 (A.A.)- Krallık niya- diğine göre, Habcşistanda sükıin av- sek ideali sulhüıı muhafazası olduğu 
Yecanla par ğ ençlerden hırı he- setimiz Tiirk milliyetçiliğinin en ye- hepsini değil yalnız birini bile bir bet meclisi, Devlet Nazırı Behmen'in det etmekten çok uzaktır. İtalyan ha- suretinde nazarı itibara alınan bu si
iırdı: ma 1111 kaldırarak ba- ni bir safhasıdır, diyebiliriz. Her se. makalenin dar hududuna sığıştır- istifasını kabul etmiştir. Bu münase- va bombardımanlarından masun ka- yaset, bütün beynelmilel diplomasi-

- Tüyer! ne açılan yerli mallar pazarı bu si- mak mümkün olamaz. Onun için betle Behmen'e Yugoslavya tacı ni- lan cenubi Habe~istanda 50 bin yer- lerin şimdiki mesaisinde en yüksek 
Eğe hak' yasetin kıymetli bir nevzadıdır. "Türk milliyetçiliğini nasıl izah e- şanının büyük salibi ihda edilmiştir. li kuvveti toplanmış, bir hükumet ifadesini bulmuş oluyor. 

&dilik r • ıkaten kibar tabirler Milliyetçiliğimizin hemen buna dersiniz?,, i ben "nasıl hülasa eder- Polonyalı tayyareciler kurmuşlardır. Çölün ot tasında kuru-
yatı se, :ız yalmz kendi edebi • yakın yeni bir cephesi de milli ide- siniz?,, şeklinde telakki ederek bir Meksı·kada lan bu teşekküle karşı muntazam as-
i dnıızı etil, Fransız klasikleri- r . kerin muvaffak olamayışJ, son dere-

n e bundan kurtarmıya başlı- a ımızdir. Asırlardanberi milli var- kitaba fihrist yazar gibi mevzuun Meksika 15 (A.A.)- Beş Polonyalı ce dağınık ve arızalı yerlerde ve üs 
Joru! lığını idrak etmemiş olan Türk mil- yalnız anahatlarını çizmeğe çalış- tayyareci, dün buraya gelmiştir. harekesinden çok uzaklarda çarpışma 

Orhan Seyfi ORHON leti yirminci asnn ilk rub'unda baş- tım. Bu tayyarecileı., Angeles ile Po - yı göze alamamasındandır. Havadan 

~~~~~~~~~~~~~~~l~cy~a~n~T~ü~r~k~ç:U~lü~k~~c~u~e~y~a~n~la~n:·~y~le~h~- AliKimiAky~ ~n~Mafilndabk~krkra~me~ prlarla yçtl~ hü~m~~aH~e~ 
R f h tedirler. Tayyareciler, bugün Gua. lilerin topraklarına göre müsait va-

e a ı·yede ku .. ıru··r f ı aa iyeti Muhtarlar kursu · tamala'ya hareket edeceklerdir. ziyetleri kavramıılarından dolayı fay 
Tekirdağı, 14 (Hususi) - Halk Bir Fran.az kadın tayyarecisinin dasız kalıyor. Habeşliler tayyare se

evinde vilayetin tcşebbüsiyle açılan ; kırdığı rekor sini işitince dağ sırtlarında, yam:ıç
muhtarlar kursuna merkeze bağlı! Paris 15 (A.A.)- Bu ayın on üçün- larda dağılıverip hücumların tesirin. 

Refahiye ilkokulu ve =:x... • 
Refahiye ı .ıı (H ... ~etmenlen 

1 
.. ususi) - kaz 

kesimi yaklaşması mUnas b t" 
1 

amızdald ilkokul talebeleri ders 
dırı e e ıy e güze) b" 

ar. Bu münasebetle ilkokul 6 . . ır müsamere hazırtamakta-
Jnan ÖzgUIUn resimlerini go .. nd . ın cı sınıf talebesi ile öğretmenleri Os

erıyo rum. 

köylerden 70 muhtar ve katip de-' de İstr'den hareket etmış olan Fran. den masun kalmHktadırlar. 
vam etmektedir. Bu kültur kursun-: sız kadın tayyarecisi Elizabct Liyon, B. Stoyadinoviçin siyaseti 
da devair müdürleri tarafından köy, 21 saatte 2689 mil katederek müte- ve Milletler Cemiyeti 
ve köylüyü ilgiliyen mevzular üıe- 1 veffa Amelya Erhart'ın 2447 mil ile Belgrat, 15 (A.A.) _ Milletler Ce 
rinde muhtarlara dersler verilmek- malik bulunduğu kadın tayyarecilere miyeti konseyi taı·afından bilhassa 
tedir. ı mahsus merhalesiz rekoru kırdıktan ı t talya imparator!uğunun anınması-

Dikiş yurdu sonra dün İran'da kain Abadan'da na müteallik olarak ittihaz edilmiş 
Tekirdağında ilç sene evvel ac;ı- karaya inmiştir. olan kararları mevzuubahşeden Sam-

lan İlkışık biçki ve dikiş yurdu her lngilterede hava hücumlarına prava gazetesi, ezcümle diyor ki 
sene kadınlara dikiş ve nakış ders- karşı müdafaa tertibatı Başvekil B. Stoyadinoviç'in İtal
leri göstererek diploma vermekte- Londra 15 (A.A.)- ·Harbiye Ne • yan - Habeş ihtılafından sonra ltal
dir. Bu hafta dikiş yurdu l 5 baya- zareti, tayyarelere karşı karadan mü- ya ile yeniden münasebat tesisi mese 
na diploma vermiş ve güzel bir ser- dafaa cüzütamlarının halihazırdaki lesinde takip etmiş olduğu basiretli 
gi_ açmıştır. 

1 

mevcutlarının 40,000 kişiye baliğ ol- siyaset Cenevrede if'a edilen beynet
Kırtehir .. fel~k.etz_edelerine ya~dıın duğunu bildirmektedir. Bu kuvvetler, milel hareketten sonra en büyük bey 
Kadıkoy bırıncı orta okulu oğret- 1936 mayısında ancak 6.000 kişiden nelmilel meclisin tasvibini kazanmış 

men ve talebesi aralarında (147) lira ibaret idi. oluyor. B. Stoyadinovıçin müsbet ve 
(18) kuruş toplıyarak Kırşehir fela- 1 Cüzütamların hepsi de toplar ve realist siyaseti, bugün yalnız Fransa 
ketze~elerinin ihtiyaçlarına sarfcdil- ı projektörlerle mücehhezdir ve mü- İngiltere, Belçika, Polonya, Roman
mek uzere Kızılay cemiyetine yatır- him miktarda ihtiyat malzemesi vü- ya, Çekoslovakya ilh .. tarafından de
mışlardır. 1 cude getirilmiştir. ğil ayni zamanda Cenevre müessese-

Kızıl Napolyonun 
Akınlan 

Londra, 15 (Hususi) - Japon or
dulan başkumandanı, Kızıl Napol
yon ismi verilen general Çutenin ka
zandığı muvaffakiyctlerden endişeye 
düşmüştür. Pekin şehrinin garp ka· 
pıları kapatılmış ve mühim kuvvet
lerle muhafaza altına alınmıştır. Çün 
kü Çinli general Pekin yakınlarına 
kadar uaanmaktadır. Şehrin kapıları 
dışında bulunan evler ve siperler, 
Çinli generalin işine yaramasın di· 
ye top ateşile yıkılmıştır. Pekin ade. 
ta mahsur bir haldedir. Dışandan 

pek az Çinlinin içeriye girmesine mü 
saade ediliyor. Japonlar şehre giren 
çıkan herkesi g~yet sıkı bir surette 
araştırmaktadır. 

Yelkenle uçma rekoru 
Berlin 15 (A.A.)- Alman tayya -

reci Kraft noktai harekete avdet et-
' mek suretile ve merhalesiz olarak 

yelkenle uçma mesafe rekorunu, altı 
buçuk saatte 168 kilonıt:tre katetmek 
suretile tesis etmiştir. 

T E S A D~o. mün yadigarı... Onu kıyamadan zım ... Daha düşün kızım, dilşün. Jur? .. Nedir o? Küpe mi? Saat mı7 , türbe bahçesinde kuzu yiyip salm-

F nasıl satayım?... Kocan elden gitmeden iyice düşün. - Ne küpe .. Ne saat ... Doğru- cak saltanmıyacağız ya?··· İki yfls 
- Hay alık hay ... Kocan üstü- Sonra dövünürsiln ha... Sana yedi dan doğruya para... altmış kuruş dokuz mecidiye daha 

MAHALLE KARILARI ne evlendikten sonra o esvabı gi- lik yapmadılar mıydı?.. - Kız paranız varmış da demin ! dur bakalım ne etti? İki yüz altmı-
Yazan: Hilaeyin Rahmi GÜRPINAR yip te kimin karşısında salınacak- - Yapmadılardı. denberi niçin söylemiyorsun? ... Be- şın üzerine dokuzun beş mecdiyesi-

dU ·· No. 11 sın?.. - Hay mürüvvetsiz koca hay!. .. ni üzüyorsun? ni koyduğumuz gibi üç yüz altmıt 
ne~u~a;;.~ayım... Para eder daha _ Epey ağırca mı? - A öyle ya! Bak aklım var Yilz görilmlüğün ne oldu?. - Benim değil Hoca hanımcı- eder. Geriye ne kalır? Dokuzdan 

A mı? Kocamı elimden kaçırmıyayım - Yüz görümlüğilm küçük bir ğım ... Annemin. Bakalım verir mi? beş eksilince (parmaklariyle ıaya-
ıne;, (Dlekr~n derin düşünerek) bil- beli; ag-!:rca .. Kullandığım zaman da bana paçalık da o, kemer de o, gül yüzüktü. Bizimki paraca sı- - Niçin vermesin? Para bulu- rak) dokuzdan bir çıktı sekiz kaJ-
~a · ··· 1 tane akik yüzüğüm H r.... para da o değil mi? kıntıda kaldı onu birkaç defa rehi- nur ama kızına bir daha Rıfkı gi- dı. Sekizden de bir çıktı. Yedi kal-

r. - aylli beş mecidiye de onu p d Y d"d d b" k Al k ld _ l\f 
1 

d" sayalım... - açalığın acaba ne eder? ne koydu. Çıkardı, nihayet sattı.. bi koca bulunmaz. Kaç kurUf ça- ı. e ı en e ır çı b. tı a ı. 
ler b a ıye haber verdiği şey- A 1 • .......Bilmem... -O senin hakkın, niçin sattır- buk söyle... Altıdan bir çıktı beş kaldı. Beşten 
kn: ak! Onlar ne edecek? O kır - - · Zıyade eder Hoca hanım- - Vaktiyle kaça çıktıydı? dın? Gül yüzüğün duraydı şimdi ne - Tamam dokuz mecidiye ... bir çıktı. Dört kaldı. Tamam dört 

san.d~ğ~:~lı~oia~~~:ı~r0i geç ... Şöyl~ cıgı:: .. Canım neme lazım! .• Ziyade - İyi aklımda kalmadı ama ga- kadar işimize yarardı? Hayırsız ko- Üç senede biriktirdi. Bir beze bağ- mecidiye kalır. Beş mecidiyemiz 
cesıni göz On ün . canın çekme- ederse fazlası senin Daha dah liba iki yüz elliye Uç yüze doğru o- can sende bir şey bırakmamış ki... ladı. İki düğüm yaptı. Sonra o çı- yüz eder,. ~üzden tamam on yirmi 
etraflıca d önüne getir de bir düşün... ... a Jacak... . Şöyle elini şakağına koy da adama- kını bir kiseye koydu. O ki~enin ağ- kuruş eksılırse seksen kalır ... 
kik yüzUklüşUn. ba~ayım ... Öyle a- Biçare GUJ ti tk . - Eski biçim, tek etekli değil kıllı bir düşün bakayım .• Sandığın- zmı da düğümledi. Tekrar kiseyi de Hoca hanım bir hayli uğraşarak, 

GüJsUm :?. bılezıklen iş bitmez .. kuna düşünüy 1 
mF ~ut :~~ yut- mı? Kaç senedir sandıkta dura du- da, çekmecende, kıyında bucağnda başka bir beze koydu üzerine üç o sayılan eşya satılır, Gülsümün val 

Jeten kı ~~Un~r düşünür ... Veh- leten yükte ha~~f aha d 0~ e ace- ra buruş~uş, sandık lekesi de ol- daha nelıerin var? Kocan elden gi- dört düğüm vurdu. Sandığın dibine desinin sandığı dibinde dokuz dil
fına ey] Ym:. 1 hır mal keşfettiğini ka bir şey bula pa aH a agı~ baş- muştur. Şımdf ona çok para ver- derse sonra kırk yıl düşünsen dö- attı. Ölümlük dirimlik diye saklı- ğüm altında, fakir bir ailenin uğn-
Bocn her ır tavırla memnuniyetle dilQünmekt Güml ~~-.. oea anım mezler. Haydi onu da yüz kuruş vünsen akça etmez yor. İki üç mecdiyesini ver diye kaç yabileceği bütün kazalara, belit~ 

< anımın b "( e sumil pek yalnız t t 1 ... v• k l k 1 k d" . 11 _ V oynuna sarılarak: bırakmaz Bird b. . u a ım... GUJsUm hakikaten elini şakağı- kere yalvardım. Mümkün degıl ver- ra arşı ı o ara üç !!ene ır gız 
ar? Var 1 Dah l · en ıre sorar kı: Gülsüm dalgı d J k d w · · · H t 1 k -1 k b" · · · 1 d k · · · d ·· 

N 
· a var ... _ Kız hanı· s . k . n, a gın: na or, san ıgını sepetıni zihnınden mıyor. as a ı sag ı ızım ıçın- o an o uz mecıdıyenın e muna-

- e va ., cnın umru göğ- H i . h 
r • sil yanar döner canfesten P 1 v - eps nı esapla bakalım ne birer birer geçirerek düşünür. Ni- dir. Hasta olunca hekim, hoca pa- sip bir surette aşınlmasına muvaf-

- Gümüşlü k · aça ıgın tutuyor? Dört yüzü doldurdu 7 h t " ı . · · · _ }{ emerım Tar f vardı? Ne oldu 0 7 mu aye l'uZ eri panldıyarak: rası edecek elımızde bı.r mecdiye fakiyet hasıl olursa mecmu mıktan 

-
~ça almıştınız? D -. . Altmış kuruşa bilezikler, beş - Buldum. Buldum ama be- bulunmıyor, diyor.. dört yüz kuruşa baligv olacag-ını on 

Bılm - uruyor... d k 
1la babam elm, kızlığımda onu ba- - Onu da satsak olmaz mı' :ecı. ·~~ye emer, beş de paçalık, nim defil annemin... - A işte iyi ya!.. Bu da hoca parmağiyle belki on defa hesaplıya-

a mıştt. - A a alıw w · epsı ı yilz altmış kuruş tutuyor. - A annenin olaun ••• Ne zaran paruı kızım. Zevkimize aafamıza rak meydana kovdu ... 
P ç gım ayol... Dilgilnü- Dört, beş yüz olmağa hayli para il- var. Ana kıs arumda telUf mi o- barcetmiyecefiz. Eyübe aiderek . [Soau rann] 



Sayfa:;.. 
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.ueşiktaş Harbiyeyi3-2yendi Hü~~!~~.~ h~n.~~.?.~! 
Harbiye takımı ikinci maçını dü yüzünden kaptırıyor. Bu sırada!Harbiye müdafaası çok atılgan oy- Orlian kapısına geldiği vakit yeniden Jules Verne'in kiıJ 

dün Beşikb.~ ile yaptı. Stad ~·el- Harbiyelilerin canlanarak hücuma ler .kaçırdıkları ralıöiyeti yine elde Mösyö Watten bindiği taksiyi de- devretmişti ... 
ki güne nisbetle daha kalabalıktı. g~tiklerini göriiroruz. Solaçığm etmek içi.ıı çok ı;.alışıyorla.r .• Fakat ğiştirmek fikrinde bulundu. Aza- Evine dönmeğe karar .. 
Oyuna 'beşi on geçe hakem Halit ortaya gönderdiği topu sağaçık mu- muhacimlerin şiltleri kaleyi bulmı- metle indi. Domuz derisinden iki vakit saat gecenin on bırı 
Galibin idaresinde başlandı, takla- &ait vaziyette yakalıyor fakat ka- yor. Bu sırada sağdan yaptıkları bir valiziyle sayfiyeden dönüyor hissini çüncü ~igarını içerek se<'~ 
lar föyle dizilmişti: çırı~. Arkurndan bir iki :pastan akında boş kale önünre topu yaka- bır.o.layordu. İhtiya şoförün eline el- başlıyan sokaklardan geçti· 

Beşiktaş: Mehmet Ali - Biisuü, sonra J10laÇlğm kaleye ııönderdiği lıyan Nazmı galibiyet golQnü de a- Harbiye kaleciıinin bir kurtarııı li frank sıkıştırınca adam gayriihti- gele yollardan yürüyordu. 
Nuri - Feyzi, Hakkı, Faruk, Hayati, çok sıkı bir tüt Hakkıya çarparak tıyor. • yari elini kasketine götürerek bu Bir dört yo ağzında 
Muzaffer, Nazım, Şeref. Faat. akllrı kalıyor. 'Harbiyeliler oyuna Harbiyeliler son dakıkalarda mağ- BerJinde JngilizJer zengin müşterisini selamladı. bu sırada arkasından geleli 

Harbiye: Fethi - Sabri, Eyüp - hakim vaziyette fakat muhacim le- lrıbiyetten kıtttulmak için canlarını Parise gitmek için güzel bir o- dam gördü.. Onlara yol ve 
Haşin;. Mu~terem_: Celal - Cahlt, rinin vuruşları. faabetsi; v_e zayıf ...• dişlerine takıyorlar. F~at talihleri Almanları 6 _ 3 tomobil~ bindi. Şoföre: biraz dö~_dil: Biri ~ıaa bD 
Necatı, Hab1p, Celal, İzzet. Bu sırada Beşıktaş anı bır hücum yaver olmuyor ve maç bıtıyor. -Haus•mann bulvarından geç, bıyıklı digerı de şuıman 5 

Beşiktaşlıların Uk hücumunu yapıyor. Hadise asıl bundan sonra b~ yendiler diye emir verdi. Franferts bankası- lan bu adamlar onu gör 
kıran Harbiyelner daha ilk dakika- Hayatiden ge1en topu Nazun Iıyor. Hakemin aleyhlerine verdi- na bir uğrıyacağım. davrandılar. 
larda derhal mln altınlara başladı.! ~ok güzel bir vuruşla ltöşeye gön- ği golden sinirlenen taraftarlar po- Berlin 15 (Hususi)- Aylardan beri Otomobilin yumuşak kana~i- Fakat Watten kulaJ<laıC-W 
lar. 'Merkez muhacimleri ve arka- deri)'tlr. Kaleci fevkalade bir plon- lis çemberine alındığı halde Halit her tarafta merakla beklenen Alman- ne kendisini bırakarak aynada yü- zardığını ve kafasının b 
ınndan soliçleri birer fırsat kaçırdı- junla kurtarıyor. Her iki taraf ta Galibe hBcum ediyorlar. Ortalık ka ya _ İngiltere maçı c!ün yüz bine ya- zünü seyretnıeğe başladı. Bir sene- hissederek kendi kendine 
lar. H~rbiyeliler evvelki _günden fırsatlar kaçız:ı~or. Ve birinci dev- rışıyor ... Polisler güçlük!~ vaziyeti len bir seyirci kiıtlf'Sl önünde yapıl- dir bô.:1-Ie itina ile ve i~ bir şekil~e -. B~nlar b~ni takip e4 
dm gınel oynuyorlar. Hucumlıırı re berabere bıtıyor. idare ediyorlar. Buna ragmen ha- dı. İngilizler her iki devrede de ~k tıraş olmamıştı. Adeta gençleşmış hafıyelerı .... Benı neden r 
hep derin ve açık pıWarla olny<ır. İkinci devre kem bir hayli hırpalanmış ve dahaı hakim ve güzel oynadıl&r ve netice.. gibiydL Yalnız üstündeki elbiseler mıyorlar?. 
İki takımın oyun sistemleri aşağı yu Beşiktaş seri başladı. Derhal mllessif bir hadisenin önü güçlükle de Almanları 6-3 yendiler biraz dara!II11Ştı. İhtimal bir sene- Acele yürüdü kalabalıi• 
bn biribirine çok benziyor. Har- Harbiye kalesine indiler. ;Fakat alının~. dir şişmanlamıştı. tı. Sonra bir sinema afişleri' 
biyenin bu lı:ıııa hlkimiy~rıden St!leymaniye - 3 - Topkapı 3 Muazzam banka binasının önil- durdn. Fakat tekrar iki ad• 
lı:urtuJall Be4ikt.aşlılar da onUC11 da ---- Dün Taksim stadında fntbol fe- ne geldigi vakit indi. Bankanın i- disini süzerken gördil. 
kilcadan sonra lı:SMiilerimi to11ladı - • derasyomı tarafından altı klüp ara- çinde bir faaliyet göze çarpmıyor- Karanlık dar bir solcal' 
!ar. m.nda tertip edilen kupa maçlarına dn. Sadece kapıların üstünde: Sokağın içinde bir danzin~ 

Hücumlar lrar~lı oluyor.. Har- # ~a~ fd- odfüti. SOl°'m"t"o - Tnı>- "Eoh<bt mo,.Hhln t .. fiyo h.,,_ ı.rt >u.,..-dL Bud•• " 
biyelilerin soldan bir hücumunda • • ~

1
. j kapı karşıla'f'llası 3 - 3 berabere ne- tine müracaatları rica olnnur!,. di- .saçı boyalı birtakım kadıll"" 

solaçığın bir ortası kaleciyi atlı- · tieelendi. ye yazılıydı. maktaydılar. 

yor fakat iki Harbiyeli de topa yetişe Süleymaniye: Muvaffak - Ruhi, Resmi kıhgı üstünde bulunmı- Watten reniden bir sigııt' 
miyorlar. Şeref çalışmasına rJığ - Blirhan - İbrahim, Orhan, Reşit - yan kapıcı Mösyö Wattenin geleli- Bu sırada arkasından bir 1' 
men muvaffak olamıyor. Hakkı mft Rauf, Nedret. Daniş, Süreyya, Meh- ğini görünce ayağında terlik dışa- du: 
dafaada iyi oynıyor. Muhakkak ki met. n fırladL Mösyö bu Jaübal i lalıia O, :Mösyö Watten L ~ 
Hakkının her ne sebebe olursa ol- Topkapı: Ferit - l\Iehnıet, Sa-1 hiddetleıımişti. Çünkü kapu:ı keke- Durdu. Her tarafı ti$/ 

1 
l'!!!!"! 

sıın muavin hatbna alııuna:;ı doğnı lim - E~in, Sabah~ttiıı: Besim - Yu-l lemeğe başlamı~tı: . :<erdeyse yere yılola~ak.tı: 1" 
-değil. fakat Beşflrtaşhlllrm ancak nus, Kamı!, Salahattın, Haydar, - O bay dırektör! Demek sız gın ara•ından ka•keth hırı 0 n 
bir merkez muavin buluncıya kadar l Sait. sini!.... Oh ne kadar sevindiITL. !aştı: / 
devam etmeleri mazur görttlebilir. H.llke~: Nuri Ilosut. . Bay di1_"ektörün bu kadar acele ge- - Beni tanımadı?ız mı«._ 

İlk Gol . Bı_rın~ı devre 1 - 1 berabere bıt-ı leceğinı.... Ben ~elot'om .. Haru _Fre~nel ıJ 
'E~RS'en Hakkı mÜhacim battında ti. l~~cı dev~ daha heyecanlı o'.- Hem~.n .. kırdı~.' p?tu anladı ve hanesınde aşçı yamagı olıı~ 

oynarken de müdafaaya yardım e- du. Suleymanıyeliler ıo uncu dakı- sustu. Mudur gulumsıyerek~ - Ha ... Evet memnun 'iJ 
dcbilirdi. Oyun evvelki günkünden kııda ikinci gollerini yaptılar fakat - Savaştan dönüyorum, dedi, - Ben mayısta ~ılrtun 
daha •eri oluyor.. lkşiktaşm sat- Bqi.lı:tq - Harbiye takımları aaçtaa evre.1 bir a:rada Topkapılılar mukabele etmekte ge- arkadaşlanma hizmete geldim yi- Siz ne zaman? 
dan biT hücumunda top Hayatideıı •• .. • cikmediler ve yine önce SiıJeymani-ıne._ Ne var, .ne yok! - Bu sabah henüz. .-
Muzaffere ondan da Şerefe ,geçiyor. nıyor ve hiç fırsat vermiyor. 'Beşik- Barutgucu sahasındaki maçlar l l'l k d d T k 

11 
- Hepımiz gaybubetinizden - Geç çıkmışsınız_ Ne1;,, d 

Fakat Harbiye kalecisi fedakar bir taşlılar Harbiye kalesine yerleşi- Dün Bıırutgücü sah.aıwıdJl muh-ıyb~ ı er •
1
r da.•hm an a kopbapıbı ar müthiş mütees..,irdik bay direktör. şuın hürriyet!.- Hey, Duc0 

l H b~ lTI b · · · d ırer go a a yap~ra era ere . . . . 
atılışla Şerefin ayaldarından topu yor ar. ar ıye ı er ırıncı evre - telif spor hareketleri yapılmıştır: kaldılar. Ben "z.ın on sekız ay kalacağınızı Korkma o da bızdeıı. .• 
komere atıyor. 13 üncil dakikada - dekinin aksine bozuk oynıyorlaT. zannedıyordum... seye rastlamadı.. ·""' 
;ııu! Bıid>iJ'elller aoldaıı Beşiktaş Fakat bu uzun sürmüyor. Beru lı:.i Sabahleyin yapılan müsabakada Haydarpafa Güne~ B takımını - Yanlış he•np etmişsiniz dos- Karanhğın içinden biri 4V, 
kalesine iıı.\yorlar. Solaçığm çok Harbiyeliler maçı muhakkak ka - Barıtgücli. Rum genç takımı ile ı; - ı yendi tum. Mahkeme safhalarını kale al- ründü .. Belot direktöril srlıl 
güzel bir ortasını merkez muhacim zanınak istiyorlar.Bu sırada Nazım ge O - O berabere kaldL. İkinci oyun mamış olacak•ınız !.. Demek yeni takdim etti: ;J 
feı-1calide bir b.fa vııruşiyle aol kö- riden gelen topu boş kal~ önlerinde Bakırlı:Oy Rum takimiyle, Kurtu- Dün Kadıkii~ sahagında birind bir şey yok.. - Bu gazetelerin ke~d ,J 

~en ~~kta~ ağlanna talnyor. İlk ıska geçere-k kaçırıyor. Ve arkasınııuş ta.kımı arasında, oldu. Kurtuluş- 1 ta~ııı: .. oyunculanyle takvıye ed.ıl- - Her şey sizi bekliyor bay di- uzun milddet bahsettiklerı ~ 
. coL. 1 dan ani bir akında Harbiye merkez 1 !ular O - 6 ıı;ali1' geldiler. ı mış Gune~ B takımı Haydarpaşa ıle rektör Siz geldiniz ya her •ey banker_. Şimdi ona karıınt 

h · · 18 · · · - · d k bir maç '·aıım•• ve 1 - 6 uenilmı'0 tı'r ... ., YO-Ha-'-ı"ye aç'•~-. H~en d;•erı mu _acımı _cızgısı uzeru.ı e ya a- ·' .., , • · 1 rv ~T- ~~· .., 
1 

N~ntaşı ile Bantgücü B takım una girer artık.. yım... 4Jo 
hir htica.m1111da da yine me-kez ladıgı topu guzel ve .sıkı bir vuruşla !arı ara'Un{)aki mü~abakayı da 1-2 1 Kapıcı hürmetle iğildi. Watten B~lot üç defa ıslık çal-;..ıı 
ınuhacinun bir şlitü .kale dirı*lı!ri- ağlara takıyor. Harbiye iki bir ga- .B&rıtgücü takımı kazandı. Ankarada at yarışları otomobile bindi. Kapıyı kapıyan ka- Bır kadın kalçalarını~ 1 
ai szyırarak avuta gidiyor. Beşiktaş- lip vaziyette... Jıya yaklaşh 

J;lundan şonra Demirspor ile Ba .. : . . ıncının eline elli franklık bir bahşiş · . - ~ b 
lıl.ar tehlikeyi K<irerek kendileri~i Be~ikta~lılar lıir i~i dakik~ şa~a- kırköy takımları hakem Ahmet A- Ankara, 15 (Hu~=) - ikıncı haf- '1kıştırdı. Kapıcı çoktandır böyle ik - İşte karım Rıta. .. Möll:'~ 
topl_ıy.orlar. Derhal Harbıye laı.J~- ~ı~·o;ı:ır. Fuatl,a Fcyzı yerler!"' de- demin idaresinde ve (:JOOO) ki~inin ta at yarı~Jan bug:ın llıpodromda 20 ramlara nail olamamı ·tı.. ten_ Meşhur banker... l{a~ı 
ne ınıyorlar. Fuatın ortaya att..gı gıştırıyRrlar. Fakat Harlııyclıler el- önünde karşıla•tılar .. Neticede De-ı bını mut.ccavız bır meraklı huzurun- . ~ .. .. benden evvel girmişti. Ben~'" 
topu yakalıyan lfozaffer kö,oederı de ettild~ri golihi.,..eti kıı•ırmamak . '. . da yapılmı.ştır. Evınde her şey hazırdı. Mosyo- ra çıkh· ama ben birka• dv · ' f mırspor 1-2 galıp geldi. .. 1 - · · bir ı dı Od • v b 
hır vuruşla ~~rbiy~ kal_esine, ata- için canla ba~la çalııııyorlar. Btı an

1 19 mapsta Demirspor ile Bant- Bi'.:inci koşu:. 1- HüseY.ın. ~tak'm nun ge ~cegını. ıyor ar,· ası- çıkmışım, al?~···· ~-' r 
rak bc:aberbgı temın edıyor. . larda sağdan gelen topa Harbiye. gücü kopa maçının finalini oynıya- ~rı~ ı, 

0

2 - Ah Rıza Y~ruk un D_- na çıkhgı vakıt Montrent de ~ul~- Kadın ~il. ~ı~ gülümseO""! 
Be~ık'.a~lıla.r artık açılrruş vazı - müdafileri ı~ka geçiyorlar. Nazım caklardır. 

1
gur u: 3 .- Ahmrt /)ztuz un Uça.r ı nan karısından bır mektup. gord ·. daklarını bırıbırınden ayıri" 

yette gııhbıyetin arkasından koşu - 'k' H b' 1. . Ja . 1.1 D 1 lı k tı.--ı 1 İkincı koşu: 1 - Asım Çırmar ın (:Mektupta şu satırlar vardı· ra: • . _ . ı ı ar ıyc ının ara<;uı n grçıp C" ı e a ıa .:sonra as "t uv ve vo ey- • . . . ,. . ,. " . . .. 1 .d' 
yorlar. Fuadm yıne guzel bır orta- kal t 'f 1 . tb 1 F k 1 lı ld N" t 1 l r 1 Bandv sı. 2 - Saıt Halım ın Novıc ı. Kızımız Solonge gıttikçe guze - - Arkadaşın aıkılm...-
ımn arkası kaleye dönük olduğu bakeye . .a bıyoc. · la"' erıak 0 

·.,,nta a di'.' Ga .. A~~anda~ıdspBor u ,'1,::. ıı~ kıp ge - Ü;üncü koşu: 1 - İbrahim NaL !emekte. Artık onunla iftihar ede- yor dedi İ :J 
_ . enun unu .f!.O sayar ~ .. rayı . ur~er e e arı"tiucu azan- . . . .. ' · , .. 

halde :\Iuzaffer çok guzel çe,,re- . t tt··. .. "lil H k · h d çm"ın Kekliği 2 - Yüz. A. Hayran- bılırsın. Mukemmel golf oynıyor ve Watten kendisine ka~ • 
.. . . L'Ylre e ırı goru vor. el" es ay- ı. , ' d" B" 

rek şute tahvil af1""'!', fakat top a- · . . · . . . . _ Jı nm Dunıan'ı, 3 - Yüz. Ş. Tanakın sabahlara kadar danse ıyor. ır- davranan şu adamda açıl 
vuta ~idiyor . .ArkasındJlıı Naumm ~tt.e.- Uariri~":ıııer ıtaaa edıyorl.ar. Galata9aray İznurde Alsancaga Bütyar'ı. '.kaç gün sonra yanımıza geleceğini mahzur görmedi: . ) 
gfizel bir ara puını Şeref beş alb l'an hakemlenne -..luyor. Onları 3 - 2 yenildi. Dördüncü koşu: 1 - Asım Çırpa- umuyorum. .. Çünkü istirahate ihti- - Arkamdan takip e<Jil"' 
~atıyor. Hakem daha ...--1 t~ da golıi .kabul ediy~lar. Harbi~·eH- İrnür, 15 (Hususi) - Galatasaray rın Tomru"su, 2 - Y. Bürhan Tanın yacın olduğunu biliyorum ... ilh.. .. Kadın: 1 y 
iki metre kadar avuı.a çıkt\ğı halde ler t:eııtilmenlilc cgı;tererelc faı:la l ikinci mnçını bugün Alsancak takı. Komiseri, 3 - Akif Akson'un Bayla- Watten soyundu; çamaş1rlarını _ Evet, evet ... Ben de n 
görmüyor. Beşiktaş az kalsın l>u vari füru: etnıiyorlar .. Ve oyuna dPvtım m.ilc yaptı. Maç dünkünden daha se- nL değiştirdi. Yüzünü boynunu sabun- ki kişi gördüm .. 
y~tte b.'.r gol bile kazanıyordu. Har ~~·orl~. Fakat tabii sinirlcn_mi, rı ve sıert oldu. İzmirlilerin ne. pa-j Beşinci ve son h0ju: 1 - Fahri !adı. Oh! Nihayet kendi evine ra- ı Belot omuzlarını kal.ıırd' 
bıye mudafaa•ı bozuk oynuyor. Kor bır Tazıyette; )faıııınıfih çolc ıtı•;-eılııasm~ olursa olsun kazan~ak ıste- \taçerının Ceylanı, 2- H. Kahrama.. batına kavuşmuştu.: .. . .. _ ı _ Sana sataşan ajanl~ 
tı~ Ha~kıya geçen top ondan oyn_ıyorlar. 'e R~lrtaş kalesın~ I dıklerı belli oluyo•t'.u· Netıcede Ga-, nın Sada'sı, 3 - Mehmet Atal<'ın İş ma•a'1~~1 ustun.de ~ı~ suru, yöyil takip eden hafiyelerle 
Şerefo gelıyor. Fakat Şeref tered- ii."'1:ii~e akm yapıyorlar. IIarlııyelı- latasaray 3-2 maı;lup oldu. Bozkurdu. mektuplar, kagıtlar bırıkmı.şti. Bay nyorsun! ı/. y 

direktör "İşi yarına bırakmalı!,. eli- Rita başını hiddetle gııl l 

·ıı il Hayır ... EYet. Hastalığımla karşı - Biliyorum. ye düşündü. Aylardır kendini bu _Ben mi! Hadi seıı de-' 

SABAH SARK.si kal"".oıyayız. Şimdi artık o bir düş- Celile çok sade bej bir elbise kadar serbest ve rahat bulmamış:1- da fazla durmağa gelro.eı·i~ 
man değil. Zalim bir dost. hır iste- giymiş. Kızıl saçları arkaya doğrul Çı~ı. Con.co~de ~eydanına do~- yü ya~nız bırakalım. _Çckılel0 

lliıl•••••-••••••••.,••••••••••••ılıi a··· k 1 Yal ~ek"I · Y" .. d hl b' b ru eglenen kalabalıga bakarak yu-ı lki erkek tereddutten s.,A 8 ıgın aı ar... nızım. , ı mış. uzun e ç ır oya ki aJi>I 
Nakleden •. Nebahat PEYAMİ SAFA Galiba artık hiç kalkamıyaca- yok. Bu haliyle sıhhatli bir genç kızı rüdü. Ağaçl~r kuru. y~pr~ arı~ı at ettiler. Kasketlerine h 1 No. 1 l jiım. andırıyor.. dökmekteydıler. Parıs hıç hır vakıt kunarak bay direktörü se 

· • bakarsm, barada öyle "''"- 1 Uzun wnniyecek. Sut yedide Kapı açılıyor. - Faruk, burası ne güzel yer gözüne bu kad~r. güzel ve muhte-par.. 1' 
yetK;ler fnlan yok. Etrafta otunı:a-ıbir hAıı ağrm behal!O! ed<O!'ek 00""1Jl Celile ayak uclarına basa.rak snbahtanberi bahçede geziyorum, 1 şem gorunmemışti. ?~~tandır .uyu- Watten yalnız kalınca jl: 
iar hepi<eııdi halinde iıısanlar. Pa- çelti!i}"WUm. C<'lil~ llSllİrin getiri- tıpkı ... E\'•t tıpkf Süheyl.ii gibi içe- Aşağıda güzel bir de havuz var. şan bacaklarında yuıurken hır a- dımlarla yürümeğe başladı· 
ntlu ba.,b bir şeye ehmıırıiyet ~- )"Or._. Oh, nihaYf!t Ylllntz1m. Ba~m ri giriyor .... Tıpkı Süheyla gibi yat- Bazı tadiliit Jazıın. Bahçivana birjğırlık duyuyordu... 1 mL~ bir halde kendi~ini y99". 
~ yok. :;en, '8rıdi tam bala- yaııtılcta inliyorum. l~imd...ı bir madan ev-nl o da ba~ ucuma gelip şey söyliyeceğim bir d•kika .. Lüks bir lokantada yemek yedi .. hissetti. l\Iahculıiyetten ~e 
:ymılasın. Sahi iyi aklıma g>eldi. .. lşüphe uyandı; Hiç bir şey onu tes- nefes alışımı dinliyor. Ve çıkıyor. _ H~. bay. Birdeqjıire kendi-ITanıdık hiç bir.isi y~k~. ~irkaç barldan vücudü ikiye bükülıll~~ 
Farıık! irin ehniyor. ,'e brıımür ne morfin. Zavallı kadın! Bu mecerayı acı . ,_ da f '-'-·-di k" dak şampanya da ıçmıştı. Lokanta- yürümeğe başladı. Ve artık ·..1 

. . • . mı o -.a r ena ~ yorum ı d ln b' · kt M . t ~ . .Secin bir 1.-ızın vardı. Kaç ya- Çok lı:uvvetlı hır do• kullanmam la- acı hahrlı~·acak. Ona çok kıymetlı . _ • an çı nca ır aıgara ya ı. esu • . - ' ' 
~a ar? zım. Almak irtemiyorum. bin liralık bir elmag, bir inci kolye Celileyı çagınyorum • ve keyifliydi. Preston da Rasıngı. 

- On sekiz. Yalanda ev\etıecek. Eğer çabuk ölü..-n Süheyla bi:r,ıey beklemiyor. Fakat iki üç - Gitme.... :Müzikhole gitmeği düşündü. Fa- mağliip etti _, 
Refik bu bahis ii~rinde uzun !Jilphelenir. Hııkinti bir parça his- bin liralık bir elmas, br. inci kolye - Ne kadar sarardın. Şuraya kat bG mevsimde orası görgü•üz taş Paris 15 (Hususi)-· Bur~~ 

müddet durmadan geçjyor. setmediği ne rnalüm? Ölmek için hafif bir ;.ıranın üstüne fena pan- yat. ralılar ve ayaktakımiyle dolu olur- İngilterenin Kral kupası ~ ıe 
Odasının masası üzerinde küçük saklanan ha~·anlar var. sumıtn değill... Kekeliyorum. dıı. bur Preston takınu ~ası~ 

bir 
_ hı· ka 1 Eminim, Sillıeyla ve Türkan be- Sabahleyin muhakkak bir kriz - Bir doktorl Çabuk! Bir dok- Bir tabiye atlıyarak Bolonya or- k~laşmasmı yaptı. lngil" ..J 

gazocagı ı amurunu ynat.ıyor. . be'"I" 1 "-iki b" • d . . 11 dı. Fr 1 k - 1 .ııııfl"' ru .o. ıyor ar. ...., ır vıc an a- gelıyor ve gonra bır rahatlık .•• Kal- tor!. manına yo an ansız arın ço guze O) 

:Kemik ~~ g~t bı~ı okuduiu ki- zabı dııyop aklımın baıııma gel ece- loyorum. Giyinip aşağıya iniyorum. Diri diri gömülmek istemiyo- Orkestra in•anı gıcıklıyan güzel rağmen oyunu 4-2 kaz~n~l· ıl 
tabın sa; fası üzerınde. Koltukları ğini ü-nit ediyorlar. Fakat istedi- Celile bahçede çamların altında be- rum. ller şeyi işitiyorum. Fakat kı- havalar çalıyordu. Orada da bir - Federe olmıyan kM' 
yumuşak ve ~k. ge~. Bütün bunlar ğim oldu. Daha şimdiden Süheyla ni bekliyor. Elini l!püyorum. mıldanuyorum. Celile ve doktor içe- uç kadeh içti. Ve başının biraz .. maçları ıf'.' 
ıhlamur, eı;ki kağıt ve kuru gül ko- dııl ve Tiirkin öksüz sayılır. Onla- - Nastlıım Fank. riki odada yavaş sesle konuşuyor- döndüğünü hig•ettL Biraz daldı ve Du~ sabah fed:re 01~ııı4' 
kuyor. rı bırakabildim. - Çok iyiylm. !ar. şöyle bir rüya gördü_ Uzan beyaz ler arasında Taksım sta • 

- Yarın değil öbür gün &'elirim Ah! Dikkat! Şiırıcijye kadar sol - Beni korlrafuı11. - Hanım efendi. Her saat ba- badanalı bir koridor •.. Demir mer- lan maçlarda Arnavutıı:o1' f 
diyor. tarafımda lıöyle bir sancı duyma- - Bunlara ••alııım sevgilim, şında. divenler, parmaklılar, bir kiltilp- 2 - O Pera da Eseyanı 6 • 

1 

Ayrı>ıyoruz.... mıştı.m .. Nefes alabil~k miyim! •• aiıUrleriın nıu.lelllef berbat! 1 (Devamı var} hane .. Hapishane kütüphanesinde tir. 
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Tuvaletinize dikkat ediniz 

Y •tınız 25 i •tb iae... : 

l - Elbisele:rtniz vUcudünUze 
ço~ yapışık olmasın: Çünkü ol -
lkugunuz daha fazla meydan:u~

ar. 

2 - Roblannızın belleri dar ol
lnıi!ın: çünkü kalçalannız daha 
dolgun görünür. 

iri Yapalı üeniz.. 1 

~ok a~ıcı renkler seçmeyiniz ... I 
'Ufki çızgili kum~lar kullan- ! 

mayınız ... 

Eteğiniz fazla kısa olmasın. Ba
c~klarınız güzel de olsa sizi hoş 
löstermez. 

CöiaUrıüz dolsun iee.. ı 
. Omuzları genişletecek 

lerı; raJılan kolları; alıcı 
bluzları seçmeyiniz ... 

TENi SABAH 

Faydalı 
,,/"t",..,·VVtY. r.r, ,.,, ... ...., -.hN'f#I 

Bilgiler 
Marul va salatalann yıkanması: 
Şimdi marul ve salata mevsimidir. 

Bunların faydasını buraca sayıp dö
kecek değiliz. 

Yalnız marul vesair salatanın ga -
yet temiz bir şekilde yıkanması ge -
rektir. Yapraklar arasındaki küçük 
böoeklerin, parazitlerin temizlenmesi, 
atılması icap eder. 

İstanbul Radyosu 

Radyo ve plftkta dinlediklerimizden 
Safiye l\lelabat 

M~Si • llElıllJI~ 
Esrarengiz Ormanlar Cehennemi 

Martha Egıert ile Jan kipura 
Pariste komer verecekler 



YENt SABAH 

Bütün dünyanın en nefis yağı 

Ayvalığın en leziz ve en 
Türkiyede 
sıhhi yağı 

Ayvalıkta çıkar. 

da şüphesiz 

1 
..... i' , .. -,, .. ., 

Şerbet gibi tatlı olduğundan tababette içmek suretiyle müstameldir. Kum, böbrek ve bilhassa kara
ciğer, safra, sarılık hastalıklarında, zaafı umumide, inkıbazda, tereyağ yerine yemeklerde, salatalarda, 
tatlılarda, pilavda, HASAN ZEYTiN Y AC.I kullanınız. 

1-4 şişe 40, 1-2 şişe 50, 1 litre şişe 80, 2 lite şişe 160 kr. 
Tenekelede 1 kilo 70, 3 kilo 190, 5 kilo 300, 7 kilo 400 kr. 

Mutlaka HASAN markasına dikkat. Hasan depoau. 

Brükselde Açılan M"ll ti ası sergisindeki elbise 
937 senesi ı e erar müsabakasının 

Birinciliğini kazanan 

Nizam Ünlü 
• • ı• t"kl"} ca ddesinde 

Terzihanesini teVSian yıne S l a Tokatlıyan 
karşısında Yenid ünya apartmanına nakil ve muhterem hal
kımıza Londradan henüz getirtmiş olduğu nadide k upon 

kumaşlarını teşhir ettiğini bildirir. 

Radyo ve Radyom 
kadar 

RADYOLIN 
de insanlığa hizmet 

etmektedir; çünkü 

RAOYOLIN 
dişleri, dişler mideyi, mide 
vücudü kuvvetlendirir. Sıh

hatli ve kuvvetli insanlar 
da medeniyete hizmet eder. 

Sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra dişlerinizi 

muntazaman fırçalayınız. -Muallim Ahmet Halit 
Kitap Evi Neşriyah 
MEŞHUR ROMANLAR 

HALiDE EDiP 
Sinekli Bakkal K. 100: Ateşten 

gömlek K. 75, Handan K. 75; Yol
palas cinayeti K. 28. 

REŞAT NURİ 
Kmlcık dalları 125; Gök yüzü 

100; Olağan işler 100 ktıruştur. 
ÖMER SEYFETTiN 

İlk dü şen ak 50; Yüksek ökçe
ler 50; Bomba 50; Gizli mabet 50; 
Asılzadeler 50; Bahar ve kelebek
ler 50; Beyaz Hile 50; Mahcupluk 
imtihanı 50; Tarih ezeli bir teker

rürd Ur 50; Dalga 50 kuruştur. 

Dr. Hafız Cemal 
{LOKMAN HEKİM) 

D; hiliye Mütehassısı 
Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra saat (2.5 tan 6 ya) ~adar İs
tanbul Divanyolunda (104 numa
ralı hususi kabinesinde hastalarını 
kabul eder. Salı, cumartesi günleri 
sabah c9.5 - 12• hakikl fıkaraya 

mahsustur. Muayenehane ,·e ev tele
fon: 22398 - 21044. 

Nöbetçi eczaneler 

KAN 
KUVVET 

İŞTİHA 
Sıhhat Vekaletimizin 

reami ruhsatını haiz olan 

FOSFARSOL 
Doktorların büyük kıymet verip 

beğendikleri bir şuruptur. Kansız

lık, iştahsızlık, kuvvetsizlik, bilhas
sa nevrasteni, ademi iktidar, mide 
ve barsak tenbelliğinden doğan ha
zımsızlık ve kabızlarda en birinci de
vadır. 
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Tifo, Grip, Zatürree, Sıtma nekahatlerinde şayani liayret t~ 
gösterir. Vücuda dinçlik, cilde pembelik, saçlara, gözlere parlaklık 
ren bu KUVVET İLACI her eczanede bulunur. 

Sureti istimali: Büyükler için sabah, öğle, akşam yemeklerindıl 
bir çeyrek evvel yarım bardak suda bir tatlı kaşığı, küçük çocukl,r 

çin ayni veçhile kahve kaşığı . 

............................... ~~ ------· ,. ... =----ı·-----------.-, 
Her nevi yünlü, ipekli ve pamukl 

manifatura satış evi 

rr=-kap111 
iR FANiYE 
Pazarı 

~ P. ALİCİ 
l_.J;;;;±;;;..~~rn;ı;;t::;n•;•#kt•nı•:t:arnJI 

Mahmutpaşa No. 152 -154-15~ 
Şubesi: Kürkcü han No. 35 

1 

Merkezi: 

Telefon : 22554 
Son günlerde gümrükten külli miktarda almış olduğıt 
eııvai çesit A vrupa ipeklilerini ucuz fiyatla bu ıııli• 
essesed en t ed arik edebilirsiniz. Bir daha ele geçıııe· 
sine imkan ve ihtimal olmıyan bu fırsattan istifade 

ediniz. 

'------------------·1----... ~ 
En 11UES51n iLACIDIR Be)'oğlu cihetindelr:iler: '•·-----· ••••••••••••••••••••·~-------.. t~tikli.l caddc~inde (Knnzuk), DaiTe il Dem iriş 

İstanbul 
• tramvay d urağında (Güne•), Galata Top-

Beledı•yesi ilanları çuıur ,.a<1c , ;nı1e Sporidi•>. Tak•imd• (Ni-
zamettin>, Tarlabaşında (Nihat), Şitli .. ---•••••••••••ı ıı. ............................ ıııııil Halii.ski.rgazi caddesinde (Halk), Kasım-

Zührevi ve cilt hutalıkları paşada ( Va.ıf), Hasköyde (Nesim Eooo), 

Madeni eşya ve karyola fabrikası 
En son aiıtem ve modern karyola, aomya ihtiyacını temin ede~ 

Türk müessesesidir . P iyasadan bu firmayı arayınız. Veyahut dof' O 
Muhammen bedeli İ lk teminatı Bc,iktnıta (Vidin), Snrıyerde (Vasıf). 

Hayri mer 42 bakır pli\k beherinden 25 tane İotaubul Ciheıindekôlero 
nümune plağı 2200 165.00 Eminönünde (Hüseyin Avni), Alem-

Ôj'leden ıonra Beyo"'lu Aj'acami 114 83 darda (Abdülkadir), Topkapıda (A""dor) 
r uca fabrikay müracaat ed iniz. 

lbrahim Ar Deınirİf 
Telefon : 20295 

" 875 tane tek taraflı nümune pliğı 1531 , Adrea : lıtanbt 1 Çemberlitaf Tavukpazarı 
karş11ında No.133 Telefon. 4358 Fatihte (lsnıail Hakkı), Aka.ırn7na (Şe-

Konservatuvar yatı kısmı için yukarda cinsleri yazılı plaklar ay- ref), Ş•hrcınininde (Hamdi), J.'iç'ikpa- ~:ı:;b.:s:.•m:••Zi'liı:l· mı.::vım:m•ımı••ııı•••••••••••••~= 
rı ayn açık eksiltmeye konulmuştur. Listeleriyle şartnameleri Levazım zarda (Ben.a..,n), Eyüp,ultanda ('llu•- ı ===========================::;:::o-
müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika tafa ArıO . Doktor Feyzi Ahmed 

k b. 1 b o.·.··d·r· Kad•k···, -· Adalardakiler: s ı . ' . A c lett ı"n Saraço"'lu i lhamı· Safa ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya me tu ıy e era- Ü•~ü rlaTda Lkclebaıında ()!erkez), ıı ııp.erı : . ema " 
C ilt ve Zührevi hastalıklar ber 25 - 5 - 938 Çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende bulun- Karhköyünde Pnzaı-yolunda (R:tat Muh- Neşriyat mlldUrU: lıhami Safa 
Ankara Caddesinde: H10rgün malıdırlar. taT) , )lo•lnda (Alôettin), llüyükadada 

!! Ö§'leden sonra ~ 
....... .::~:;;~:::::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~(~2~6~9~1~)!!!!!!!!!!!!!!!~~H~a~lk~)~,~H~"'~·~· b~e~lid~c~(~T~an~a~f~)~.""!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!'""'!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~B~<~ıs~ı~ld~ı~~~ı~~·e~r.~.~M~a~t~b~a~a~i~E~b~u~z~z~iy~a~~~~'.".'."~~~ 

1 

"- Bu duvar bu odayı komşu oğlumun etn.fırıdaydık. Duvarın ö- çin tekrar tekrar teşekkür -ettikten bir şey öğrenir öğrenmez ~a ~ 
evden ayırıyor, değil mi? Komşu te tarafıııda bir cinavct vukubuldu- sonra Terrobun evine avdet ettik. zarım, sen de merakını tatmin i1" 

;?<~!) evin bu pencereye oldukça yakın ğunu dü~ündükçe · ürperiyorum. Mühendisin izahatı cinayet hild'.se- miş olursun. Gözlerinden öper 
pencereleri var mı? Ben ve küçük oğlum, açık pencere- sini kaplıyan sis tabakalarını bus_- kardeşim. 

"- Evet. nin yanındaydık ve müzik dinledi- bütün kalınlaştırmaktan başka bır Ağabeyin,, 
" - l'rılis, cinayet esnasında kom ğimiz için, gözlerimiz kendilijlinden şeye yaramamıştı. Rozes müzedeki Hanri Gallino,, 

No. 9 ,uıarınızın ne görebildiklerini ve mahut ve meş'um odanın penceresi- eşya il~ alakadar olmağa başlad~:· Kristof Rozes, Mösyö Terrob il~ 
" ' lHıyabil d ik lern ı o ·~1ğı akıl et- ne kayıyordu. Siz de bi li 1·3iniz ki, P.rofesor T.e~r~b u~un uza~ıya go- Mösyö Galliondan ayrıldıktan so~~ 

Profesör Terrob cinayete dair bi-ı man çok garip bir bal alıyor; yanı- memiş olacak. Komşularınızı ziva. dıs duvar küçük bir zaYive teskil rustuler, bırıbır!erıyle ne guzel an- •tt• Ç 
1 

d daki ~ 
, ·, · ' • . . ra eve gı ı. a ışma o asın 

1
• raz daha izahat verdikten sonra Kris- mızda düşündüğü halde bambaşka ve ret edebilir miyiz? ettiği için, mezkur pencere biraz !aşıyorlardı! Rozes de Terrob gıbı, • t k daki 

tof Rozesi beraberimize alarak Ter- uzak bir iılemde yaşadığı fikrini veri- "- Elbette!. .. dedi Terrob. Po- mail olarak görünür hatta odanın eskı Mı.ırlıların ızım ı me ıgı- k b·ı k" - ti k t rıJdı8'1 · b. · b"l d .• · tuguna o urur en masasın , ~ı 

1 ' . • 1 • b"ld"kl . anı ı agı arının arış ı 
1
,1 robun evine gittik. Rozes tüfeği dik- yordu. Mavi ve nafiz bakışları bizim !is bunu lüzumsuz telakki etti, çün- içi görünmez bile l\Iesum odada ı- mız bırçok şey erı ı ı erıne ve d - t ld - h ti ·· dil 1 

·h · ' .. k.. d . t' . . 1 ve agı ı ıgını ayre e gor · ~eP katle tetkik etti, zira kendisi de Mı- görmediğimiz yerlere müteveccı ti. kil pencerenin parmaklığı, gördü- •ık yandığı ve birkaç dakika sonra bugun u me enıye ımızın on arın b k. k .. h t 
1 

d gider• 
., . . .. t·· ld _ d . u ı, pe ıyı a ır ıyor u, ~ sır tarihine ve Mısır abidelerine va- Duvarları kaphyan kağıtlar sar- g· ünüz gibi. gayet sıktır. söndüğünü gördük Sonra tekrar medenıyetıne us un o uguna aır . k b"l d t . . t kırnıPı 

· · · k t b 1 d"k ıs am ı es esını yazı a el kıf ve aşinadır. Hiyeroğlif yazılarını kıyordu, zira polis tahkikatı esna- Komşu eve gittik. Bu evde bir aydınlandı ve •ıg" lıklar feryatlar saçma bır anaa es emesey ı o k b k t K . t f :ıtof • 
' ~ ' . • • 1 ar asına ıra m ış ı. rıs o ı• hemencecik okuyuvermesi profesör sın da, duvarlarda gizli bir kapı o- mühendis oturuyordu. Bizi gayet duymağa başladık; ertesi gUn bu medenıyetl eskı Mısır mezar arın- .

1 
b t E kt h" t i'i S0 

- 1- ••• b·ı -· · · zı e ası. me ar ızme ç. Terrobun hayretini mucip oldu. Os- lup olmadığını anlamak için, sökül- n.<zikane kabul etti. Odanın orta- çığlıkların, feryatların sebebini ga- dan peka a ogrene 1 ecegımıze ına- kapıda görünerek: 
kar IIekeyin öldürüldüğü odanın eşi- müşlerdi. Hah toplanmış ve bir kö- Sl(.da on beş on altı yaşlarında bir zetelerden öğreniyorduk. Fakat e- nıyor gibi geldi bana. Ya Hekey ha
ğinden atlar atlamaz Rozes değişti, şeye bırakılmıştı. erkek çocuk bir şezlongta uzanmış- min olabilirsiniz ki, meşum odanın disesi ! Kristof Rozes bize veda e- - Emriniz? dedi. 
adeti bambaşka bir adam oluverdi.. Rozes, şayanı hayret bir ıabır- tı, ayaklarından biri sar1r1daydı, bir penceresinden ne bir insan ne bir derken sadece: 
Sanki o büyük ve müteyakkiz alim la, polisin yaptığı araştırmaları tek ay evvel futbol oynarken fena bal- hayvan girmiş değildir. Ve hiç kim- - Bazı ip uçları elde ettiğimi na da mı bakıyorsun? 

- Hayrola! Sen iskambil 

gitmiş, onun yerine sporcu, çevik, ta- rar etti. Yüzükuyun yere yatarak de incitmişmiş. Mühendis Mösyö se de çıkmamıştır. Ve bu gayet zannediyorum. Belki tahkikatın so- Kadıncağız şaşırıvermişti: bil 
:u gibi uyanık bir adam gelmişti. Gö- c! iJ~r m eyi iyiden iyiye muayene et- Dük as: kat'i ve mutlak bir keyfiyettir! Ay nunda muammayı çözebilirim! - Ben mi? Ömrümde_ .i~kaP;1 ,. rünmiyen bir rakibin, bir düşmanın ti. Peııçereyi açtı ve parmaklığı "- O akşamı gayet iyi hatırlı- ışığı ve sokak fenerleri, cinayetin Bana öyle geliyor ki Rozes de kağıtlarına dokunmuş degılıın. 
zayıf anlarını kolladığı ıanılırdı. Biz ' ·ok l a dı . Soııra halıyı açtı. iri k arı d d' z· ·ı ·· il · t· · ı· b. k t t f le fal benim için günahtı r , . yo,.ıım, e ı. ıra og um o gun n vukubulduğu milddet zarfında bir emaye ın gız ı ır uvve ara ın- · ., 
kap~a duruyorduk, kendisi de kil- lekesine uzun uzun baktı, nihayet salıa hl ayağını incitmişti. o akşam saniye olsun gözden kaybetmediği- dan ika edildiği faraziyesine müte.I - Ama benim gaybubetirn.~ 
çük odada gidip geliyor, etrafım sil- elektrik tellerini ve ampulu, nasıl çok istırap çekiyordu. Profesörün miz pencereyi sarahatle aydınlatı- mayii. nasında iskambil destesiyle b' 
zilyor, bazan kendikendine bir şeyler yakıldığını, nasıl söndürüldüğünü evinden gelen neşeli seslerle biraz yordu. 
mırıldar.ıyordu. Rozes düşündüğü za- muayene 0 tti. Ve sonra sordu: avunuyordu. Bütün aile bu odada ! J\fösyö Duk.ısa verdiği izahat i-

Ya Matmazel Suveren, diyecek- o~·ıııımış .. 
sin? Ondan hiç bahsedilmedi. Yeni [Devamı ı•arl 
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