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HERYERDE 

3 
KURUŞ 

Hatayda lntahap Yapılıyor 
.. YN.' •• .,,.. • ....,..,. • .M>. ..... ~JNN.~...,..,.~~ 

Yeni bir Mille terJ 
Cemiyeti 

Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN 
IVV'IVVV'Vvvvv'~IVV' WI\ V\"\ı'\"\"\"VVVV'VVV'; "' 

Antakya şehrinde bu
Ç ek o s l ova ky adan gün tescile başlanıyor 

ingiltere endişe ediyor Milletler cemiyetinde . 
Romanya ve Leh. lehimize bir karar 
hudutları oda 

tahşidat yapıldığı 

haber veri 1 i yor ! 

Almanya Hariciye nazırı Fon Ribentrop ve hücum kıtaları 
kumandanı Himler 

Bergamada kermes 

Hataydaki itlerin idare edilditi komi•erlik binuı 

Hic bir sünni Türk 
diOer bir cemaat 
listesine yazılamaz 
Cenevre, 22 (A.A.) - Türkiyenin 

talebi üzerine, Sünni Türkler mese
lesinde kat'i karar vermek maksadi
le toplanan Milletler Cemiyeti kon
seyi komitesi, Hatay enternasyonal 
komisyonu tarafından alınan kararı 

nakzetmiş ve Türkiye tezine muvafık 
olarak hiçbir Sünni Türkün diğer her 
hangi bir cemaat seçim listesine ya
zılamıyacağı karar altına alınmıştır. 

Prag, 22 (A.A.) - Pragda beledi
ye ve 177 kamunda da kamun seçim 
Ieri sükun ve intizam içinde cereyan 
etmiştir. Bohemyada 63 Çek ve 32 
Alman kamununda, Silezyada ve Mo 
ravyadsında 34 Çek ve 16 Alman ka
mununda ve Slovakyada da 31 ka-

munda seçim yapılmıştır. 
Sonu ikineide 

TÜRKLERE KARŞI 

Napoleon Bonapart 
Yazan: ZIYA ŞAKIR · 

* Beyoğlunda ba-,ılan 
farethane 

* Kan ve ateıı ;çinde 
Fransa 

bir se-

yüzen 

* Büyük Türk milleti vaktile 
Fransayı nasıl lrurtarnu~tı? Nasıl 
kurtarmıya çalı,ıyor? 

* Bütün Fransa ar.12! diye ba
ğmrken hu ferymh 'J'ürklerden 
ba ka kimse dinJemiyor. 

* Topkapı sarayında bir küme 
fasJı: Üçüncü Selime gelen kor • 
kunç haber 

* Bonapart Na\)Oleon ismin· 
deki Lovbi znhitiniıı memleketin
de gördUğü nankörlük ve Türkle
re ilticası 

* Meşhur Ehramlar harbi: Bo
napartm aldığı isim: Ali Bona
parti... .Muhtesem bir alayla cu
ma namazı kıhyor! 

l>Gnka Maçta bir pi ( Tafalllb spor •Gtuaumuzda) 
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seferini yaptı 
İki buçuk saatte Mudanyaya gitti 

ve iki buçuk saatte döndü 

Deniz bank müdürünün bir nutuk 
Baş tarafı birincide miz Atatürk bir ıkinci teşrin 936 ta. 

lıyoruz. Fakat adet!ı deni1de demir rihinde Büyük M:llet Afecli~inin açı
atmış duruyor. Bız yanından geçer- lış nutuklarında rmir ve işaret bu
ken onun soyir hali:ıde olduğunu yurdular. O gündPn itibaren tıcaret 
fark bile etmiyoru?.. Ve bir saat sür- filomuzun arttırılmasını ve yerulen
mer!en Ülgeni de ist1nbul gibi küçü- mesini program halinde ortaya ko. 
le küçüle arkamızua lrnybctmiş olu. .yan hükı'.ımetıiniz üç küç"ik, dört or
yoruz. ta ve üç büyük ol:ıcak ı.izerc safi to-

Nihayet işte lll•ıdanya gözüktü. naj tutarı 36.000e çıkan 10 yeni gemi 
Trak hızını kesere'.': yavaş yav"§ is: 

1 
ısmarlanııya ticaret ;ilomuza, eskile

kcleye yar.ışıyor. Butlin Mudanya ri kadro harici etmC'k şartile 938 se. 
halkı iskeleye toplanmıs, ıskele ve nesinde 71908 safi tonluk 38 P3fÇa 
bütün Mudanya bayraklar::ı donan- vapuruna çıkartacak bitinıile layık 

mış bir bayram gününü L.ndırıyor. Bu ">ir azim ve fedak2rlığı Tiirk milleti
sırada iskele üstünde kurbanlar ke- ne karşı gösterdi. Bu miktarın ileri
siliyor. Yaşlı kadın ve ~rkeklerin de ne kadar artacağını ve Türk tica
hıçk;ra hıçkıra ağladıkları goru- ret filosunun istikbalde alacağı hey. 
lüyor. Bütün halkın yüzünde ne ma- betini sayın Başvekilimiz Celal Baya 
nalı çizgiler var. Onların esasen bu- nn sosyete şilebinin ti.ç gemisini zi
giınleri bekledikleri ve buzünden da- yaretinde irat ettikleri beyanatından 
ha büyük ve sevinçli günleri görecek bir kısım alarak sizlere müjdeliye
lerine de inanmış bulundukları vazıh ceğim. 
surette yüzlerinden okıınuyor. Başvekilimiz deniz tı~aret filomu-

Davetliler buradan hı:sı.ısi otomo. zu bütün şümulile ızah buyurdukla. 
billere binerek Bursaya Iıa.eket edi- rı beyanatlarının hulüsasını şu cüm
yorlar, halk yollard:ı birikmiş Traka lelerle yapmışlardı: 
ilk adımlarını basmış bu bahtiyar •Hulasa etmek icap ederse bugün. 
kimseleri kıskançlıkla 2lkışlıyor. Bur kü tonaj miktarı yeni siparişlerimize 
sada Çelikpalasın bahçesinde yemek dundur. Yakın b!r zamanda tonaj 
yeniliyor. Arkasından tarihi abideler rağmen milli ekonomimize nazaran 
İpekiş ve Merinos fabrikaları ziyaret miktarımız yarım milyonu bulmalı 
ediliyor. Davetliler, buralarda hazır- ve geçmelidir.• Muhterem misafirle
lanan büfelerde i7.az ediliyorlar. Bü- rimiz: IBu Önderimizin iradelerini 
tün Bursalılar, Trak vapurunun bu tatbik için şu Trak vapurile tahakku 
ilk yolcularına fevkalfıde ınisafirper kunu gördüğümüz programı hakkile 
verlik gösteriyorlar. Saat 18 de tek. icra ettirmek üzere bizleri direktif. 
rar otobüslerle Çelikpalastan hareket !erile, himayelerile sevk idare ede-

' ediliyor. Mudanyay.ı ve oradan da cek olan hükfımetinıızin Başvekilin-
halkın coşkun tezahüratı arasında va den naklen verdiği bu müjdeden son
pura biniliyor. Vapurda bütün davet ra bir noktayı daha işaret ederek söz 
liler çok güzel hazırlanmış bir büfe- !erimi bitireceğim. Bugün 18 milden 
de akşam yemeklerini yiyorlar. fazla süratle bizleri Mudanyaya gi>-

DENİZBANK l\IÜDÜRÜNÜN türüp getirmekte olan Trak ve bunu 
NUTKU takiben gelecek yeni vapurlarımızın 

Bu yemek eı;nasında Denizbank ekonomik sahada olduğu kadar içti. 
umum müdürü Yusuf Ziya Öniş şu mai bünyemiz üzerinde de yapacağı 
nutku söylüyor: ciddi tesirlerini uzun .izaha lüzum 

Muhterem misafirJe .. 1tf)iz, görmüyorum. 

Türk ticaret filomuza halis Türk Mazi ile bugün bulunduğumuz nok-

Dünya iktisat 
konferansı 

yor ki konferansın zeıninini hazırla

mak için İngiltere hükUıneti tarafın
dan faaliyete geçilmektedir. İngiliz 
kabinesinin iktisadi müşavirlerinden 

biri İtalya ile İngiltere arasındaki 

iktisadi münasebatın daha sıklaşması 

için konuşmak üzere Romaya, sonra 
da Berline gidiyor. Berlinde halledile
cek daha bir mesele vardır: Avustur-

ismi ve yepyenı teknesile takılan ta arasındaki mesafeyi teb:ıruZ e\tir
Trak vapurumuzun şu birinci seferin mek üzere Türk bayrağı ile suları
de bulunmak bahtiyarh[-ını beraber- mıza giren ve ticaret gayelerine tah. 
cc tattık. Bizi Mudanyaya saatte 18 sis edilmek istenen Seyri Bahri is _ 
milden fazla bir süratle götüren ve mindeki ilk buharlı geminin 1843 se
bu sürati ~akine sarsıntısı duyul- nelerinde işlemeğe başladığını hatır. 
madan temın ed_en ~u bey&Z ve ~- !atayım; Seyri Bahriden wnra geçen 
zel vapurla denız tıcaretımız ve tı- ihmal senelerini yukarıda arzctm;<-t n n .., yaya evvelce İngiltere tarafından borç 
care ı omuz ye.ıı şere i tarihine t tim. Birkaç aya kadar bizim ihtiyaç-
başlamış bulunuyor. !arımız ve bizim maksatlarımız i~in para verilml'jti. Müstakil Avustury• 

B- ·· k c~r · A .. k.. ' artık ortadan kalktıktan sonra alacak-
. uyu ."" unız tatur un ilham ısmarlanmış şu Trak aibi yeni gemi. 

d 1 1 1 1 b ünk 
b. !arı istemek için İnkiltere hükumeti 

ve ıra_ e erı e varı mış " an ug· Ü !erle seferlerimizi yapmak mazharL 
etapı ıyıce tebarız Ettirebilmek üze- yetini Atatürk'ümüze ve onun irad

2
_ Berlin ile konuşmağa başlıvacaktır. 

re bıraz maziye a.oııece?im .. Osmanlı 

1 

!erini program halinde tatbik etmek. Milletler arasındaki iktısadi mese
saltanatından cumhurıyct devrine te bulunan Cüınhuriyet hükumeti. leleri helletmek için böyle bir kon
k.adar geçen zamanlarda ·':'ürk deniz mize medyun olduğumuzu tekrarla- feransı toplamakta Amerikalılar ha -
hcaretı• namın~ alan bir faaliyet yok yarak beraber geçirdiğimiz bn mutlu kikaten öne geçecekler mi? Geçen se
gıbı demek dogru olur. Kanuni Sü. günü kutlarken Büyük Şefimizi son. nedenberi bir tarafa bırakılmış olan 
leymanla Fransız Kralı b•rınci Fran-1 suz tazimatımızla ve tükenmez min. j bu tasavvurun bir iki ay sonra tatbı-
suva arasın~~ yapılan ınuahedenın netle bir daha anıyorum. kat sahasına çıkacağı bekleniyor. 
tatbıkınde gosteqlen ılın:d yüzün - Her halde bugün ma!Cım olan şey 
den karotai hakıarnnızdan istifade Dahiliye vekiline telgraf neticeden ümit beslendiğidir. 
edemez hale gelıniştık; '.!'ürk ticaret Atatürk'ün irade!erile deniz tıca. 
filosu bu metrfık vaziyetten cüınhu- reli sahasında yüce Türk milletinm 
riyet devrinde silkindi. Ve kapotaj önünde açılan parlak ufka doğru ilk 
haklarımızdan istifade edecek hali ile seferim yapan Trak vapurunun İs _ 
tisap ederek cümhuriyet devrini tanbuldan hareketinde ve Mudanya. 
359.8 safi tonluk 28 parça posta gemi yaya varışında halkın şükran ve se
sile idrak ettik. vinç tezahüratile karşalandığını de-

Bu milctann ihtiyacı karşılıyabi- rin hürmetlerimle arzeylerim. 
lecek bir hadde çıkarılmasını ve fi- Dcnizbank U M. 
!omuzun yenilenmesini Büyük Şefi- Yusuf Ziya Ô11i§ 

Trabzonda hava şehitleri 
ihtifali günü 

Trabzon: 15 (Hususi) 15 mayıs hava 
şehidleri ihtifali bu gün belediye 
meydanında büyük bir törenle yapıl
mıştır. Saat 10 da askeri ve mülki 
erkin, memurları mektepler ve muh
telif kıtalardan mürekkep müfrezeler 
spor kulüpleri Ye diğer teşekküller 

Romanya -Polanya H d 
merasinı meydanında mevkilerini iş-

a tay a gal etmiş bulunuyorlardı t,tiJdal mar-

Romen Başvekilinin 
Varşovayi ziyareti 

B t f b
. . .d şı ile merasime başlanılmıştır Hava 

af ara ı ırıncı e · 
Antakya: 21. (A. A.) • ( Anadolu kurumu namına muallim Nihat ve 

Al·ansının hus 1 uh b" . bild. . ) komutanlık adına bir subay kuman-us m a ırı ırıyor; 

Varşova: 22. fA. A.\. Romanya baş Antakya şehrinde tescil muamele- dasında bir manga er üç defa havaya 
vekili Patrik Mcr'm Knstea, Var~cva- sine 23 mayısta dört büroda başlacak- se!am. ateş_i ~çmıştır. En son olarak 
yı ziya•etinin ilk günü, evvelce te.pit tır. merasıme iştirak eden bütün kıtaat ve 
edilen program mucibince, Varşova +_,_ teşekküller Umumi Müfettiş Vekili 

J.SJ<enderun ve Kınkhanda yapıldı- Vali Al k h ' 
Ortodoks kilisesinde yapılan ruhant • b b ve ay omutaru uzurunda bir 

gı gi i urada da evvela isimleri nü- resmi g ·t k · 
bir ayindP. bulunmuş bıınu müteakip fus daires· b"· isi . ri1 eçı yapara merasune son ve-

. . . , mce uro re enne ve en rilmiştir. 
Başvekıl, haricıye nazın ve maarif nufusta kayıtlı müntehiplerin tescili T J b • • 
nazırını ziyaret etmiş ve Reisicumhur yapılacaktır. a e enın kıyafetı 
ve Mreşal Smigli - Ridz'in defterine Kayıtlı olmıyanlann tescil tarihi Maarif müdürlüğü talebelerin kı-
ismini yazmıştır. Başvekil Miron, me- ile Antakyaya merbut nahiye ve köy- lıklar!le_ sıkı alakadar olmıya karar 
bul a•ker abidesine bir çelenk koymuş leni t il "··la tarihi. k . vermıştır. Mekteplern yapılan tamim 
1. • e ese e ~ ına omısyonca 1 · esk. · d d h ·· ısı olar k - <.:,,;·,nıııurun da t- erın ısın en a a şumullü ola-

a Z ve nr d ilin edil kür Akşam p a.ınek §a•~-da v ~;.,.· 50 a an ece · rak yeniden gönderilmesi icap etmiş-
b ' olony b ~u.ıı e • ....,.ır. v . tt b 0 1'L .. rülın. kt t• M u·ınI d Üyük . a aşveL.,,_. • di"' azıye e ır sa ...... go eme e- ır. ua ı er ershanelerde oldu~u 

zıyafette . ""'""ın rer ... b bağlıyan ilci ınernJeL ti . ı.· . dir. Tersine, istihbarat zabitinin de kadar sokaklard~ da talebelerin va-
aı:ıaı:ıe·.. "e bırrırıne · tl ·ı al'k d tebarüz etı· ., dostluk "!arını filen müdahalede bulunmak Türkle- zıye erı e a a ar olacaklardır. Fe. 

tur. ı.ten nutultlar t ~abıta · na kıyafette, ve hareketlerde bulun
eatı oJıurJ"U~- ri buraya gitmekten mennettiği israrla duğu görülen talebeler şiddetle ceza 

söyleniyor. landırılacaklardır. 

edeceklerdir. 

Dün bütün 
İstanbul halkı 

Denizyolları 
idaresi ve yaı 
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Etrafa bir bakış 

Hakaret ve tenkit 
Franscz Komedi umumi katibi 
o~a.rd Bourdet ile tiyatro mu
rrırı Henri Brenstcin'in düello 
eceklerinden bahsedilıli. Sebep, 
nanması tehir edilen bir piyes-

Yabancı meseleler 
. f 

Çekoslovakya işinde 
Uyuşmak ~mkinları 

n çıkan ihtilaftır. Tıyatro umu- , 
katibi, muharrire. Y_~zdığı aleni 1 Almanlar Çekoslovakyayı Rusyadan 

r. mektupta: ~bu gıbı hareketler l 
ın şerefi~iz~ ?'akışnınzJ) mana- ayırmak istiyor Fakat şarka dog'"' ru 
a ~elen hır ıkı satır y:-ızmış. Mu ı • 
ır bunu hakaret ~yıyor ve ı· t •k d } '"' b }}• d ""·ı 

:~~~~·~~:~?01ı:;in:e bu ha- I pp~~~. :ka~.:~~:esı ı~ .. ~~ y~n~~~~~rnk ~at'~ bk ~=:., 
uyunca f!U mekten kendı- 1. ı.._ k 1 · d ç k 1 k Al l G ·· 1 d·~· . alamadık G .· b" d d .. ı U<lşma a esın e c os ava ya - a mm ıştır. . ene soy en ıgıne gire 

. erçı ız e uel- 1 b lan H 1 · · H l · ın ·u H · · Yasaktır· f k . k d . man arının aşı o en eınm ge - en em gı z arıcıye ne _ 
, a at ou a ar nazı- 1 d Lo d "d k 1 · · ""ksek şahıs e tarizi d ~ ·ı v k""f ". çen er e n raya gı ere temas ar- z.aretımn en yu la _ 
e egı ' en agır u ur- d b l · ı · ı Ut l d d b' . · ı h • t .. .. yüzünde b"l k" k" a u unması vesı esı e şu m a ca a nn an ırı ı e ususı surete goruş -

n ı e ımse ımseye b 1 sl k 1 ·· ı ·· k " b hs" h"k~ · §amar indir •Al. k il u unuyor ve: Çeko ova ya mese e- mu ur ı u şa 1yet u umetın en 
mez. c,a , rez , b 1 · i .. · · 1 v · 

nmaz• gibi h- k tl h d f sinin sulh yolunda halledilmesi için gi- aş ıca sıyas muşavırı o an anstı-
a are ere e e Al s ··d . . · L d n muharrir b" . , . . d "b· rişilmiş olan siyasi faaliyetin ne - tarttır. man u et reısının on ra-.. , ır attsı se a ~ı ı, . . · d .. h. 1 b" ·h 

SOzleri tekrar etm ki k l ti11esiz kalmndığı anlaşılıyor. Sildet Yl zıyaretın e mu ım o an ır cı et 
Biz hakareti bnc::ka etü~lü a ırl. - Alman fırkasını istiyorlar. Reisin \ vardır ki o da Londradaki Çekosla -

.., an 1 k f ' · J M · ·k ·ı b" ruz; galiba alelade tenkit sanı- ileri sürdüğü metalip belli olduktan va se ırı an aJarı ı e ır saate 
nız. ~unun içih bizde her ha- sonra meselenin hallinin kolaylaşaca-ı yakın gö~üş~r~k ~~dr~daki temas
et, bır tenkit ve her tenkit te ğı haberleri gelmektedir. Orta avru - lannın neticesım bıldırmış olmasıdır. 

Belgrat üniversite
sinde komünist pro

pagandası 
Milliyetperver genç

lik protesto etti. 
Belgrat 22 (A.A.) - Belgrat üniversi

tesinin teknik fakültesinde yapılan araıtır
malar neticesinde ortaya çıkarılan mühim 

milctarda komünist propagandası malze

mesi hakkında bir makale nqreden Sa-
muprava gazetesi bu hadiaenin komintttn 

elemanlarile bazı ecnebi elemanların genç 
liği milli vazifesini yapmaktan menetmek 
için uğratmağa devam ettiklerini açıkça 

meydana çıkarmıt olduğunu yazmaktadır. 

Gazete, muhalif partilere mensup bazı 
siyasi şahsiyetlerin tarzı harekctiaden in
fialle bahsetmekte ve bunları üniveniteli-hakarettir. padaki gerginlik z.ayıflıyor diye bir ilave olarak verilen bir haber bu * intiba vardır, fakat bugiln eldeki mev- nun ehemmiyetini göstermektedir. lerle diğer fen enstitülerini para muka-

s=:::::::::=:=:==::=====~;:=::_ cut olan hu
8
ust membalann maluma· Buna göre Çekoslavak başvekili Hod- bilinde ihanet eden tahrikitçılarla para 

Adanada 19 tından dapa başka bazı §eyler llzım- za Henlein Londradan dönünce ken
dır ki bu husustaki emniyet artsın. disini kabul edecektir ve bu mUlakat-

MayJS B Aylardanberi Avrupa nüfusunun o tan şimdiye kadar hakkaniyet daire-
ayramı k 1 d sinde bir anlaşmaya mani olan müş -

ısmı üzerine çöken rahntsız •ğı a-
Adana · 20 (H d B kllatı ortadan kaldırmak neticesi çı-

. ususi) - Mayıs genç- ğıtmak için buna lüzum var ır. u-

ile tutulmuı komüniatler için bir yatak 
haline getirmit olnıalcla itham etmekte

dir. 
Samuprava. sene sonu imtihanlarının 

normal bir tekilde inki.şafına mini ol
mak isteyen ıol cenah elemanlarının fa-

ve spor ba 1 1 · F kacağl ümit edilmektedir. d • yramı; yurdun her yö- nun a beraber lngiliz ve ransız se-
e oldugu gibi Adanada da geçen firlerinin Pragda teşebbüsleri ve İn - Bütün bunların şayanı dikkat oldu-
rdan d h aliyetini protesto etmek üzere dün kala-

a a coşkun, daha enerjik, giliz sefirinin Berlinde Alman harici- ğuna şüphe yoktur. Henlein Lon -
manalı yaşandı. Kaç gündUr ye nazırlle mülakatı ortalığı nisbeten drada iken Alman ekalliyetinin me - balık bir kütle halinde üniversitede top-
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Çekoslovakya neden 
asker topluyor? 

Hükumetin tebliğine göre bunun 
sebebi inzibatı muhafazadır! 

Prağ, 22 (A. A.) - Çekoslovak ajan- j kate alınmıştır. • 
sı bildiriyor: Yukardaki resmi tebliğ hakkında, 

cMilli Müdafaa kanunu muci - Çekoslovak ajansı, sal!ihiyettar mah. 
bince, Milli Müdafaa mızırı, hükume fillerden aşağıdaki mUtemmim mala. 
tin muvafakati ile, Milli Müdafaaca, matı elde etmiştir: 
bir sınıf ihtiyat ile sosyalistlerle takvi- Bu tebliğden de anlaşılacağı veç
ye edilmiş yarduncı ihtiyat fevkalr.de hile, mevzuu bahis olan sebepler ü
talimler için silAh altına çağırmıştır. zerine milli müdafaa naı,ırı tarafın
Bu tedbirin sesebi, diğer devletlerde dan alınmış bir tedbirdir. Seferber
olduğu gibi ihtiyatları kullanmıya lik, mevzuu bahis değildir. Zira, bu
ahştırmaktır. Ayni zamanda gayri ka nun için Milli Müdafaa :ıRzmnın ba
fi bulunan bugünkü mevcut efradı sit bir kararı kafi değilrlir. Seferber
takviye etmek, bugünkU karışık :ıa - lik için filhakika, saiah!yettar teşrii 
manda nizam ve devletin emniyetini rnakamlann bir kararı Jazımdır. Millt · 
muhafaza eylemek ve (.\,.koslovakya- Müdafaa nazırı, yukarda zikredilen 
nın bazı noktalarında vııkua gelenle- tedbiri, Milli Müdafaa kanunun 22 
re müşabih her türlü yeni vakalann inci maddesi ahkamın'h tevfikan al
önüne geçmek lüzumu da nazarı dik mış bulunmaktadır. 

Meksikada bir asi 
general daha ... 

Cek devlet rejimi hak
kında mühim bir iddia 

ınızı .. örten yağmur bulutlan da- aydınlatmış, oldu. Diğer tnraftnn Al- talibi hakkında daha az ısrar ettiği lanan nasyonalist gençlikten ve bilhassa 
ı gokte 1 k da 1 l K eli · K l 'd Yugoslav radihl birliainden sitayişkir . e a r bir parça bile man hareketinin başı olan Hen einin an aşıyor . en sı ar ovarı eı me - "" 
amıştı He ·· h t l"b' • d · · ·1 · ·· •· bir lisanla bahsetmektedir. 

18 kişi toplayarak bir 
karargah kurmuş 

"Biz Amerika tarzıni 
kabul etmeliy,, diyorlar 

en : nuz saat sekizden iti- alelacele Lodraya yaptığı seya at, a ı ııı az.amı erecesını ı erı surmuş-
§ehır Sdadyomunu mah§erden Muhtelif İngiliz ricali ile ettiğı tema~- til. Avrupada milletler arasında bir 

in]rnanzaraya çeviren her ya~n lar son derece dikkatle takip edilmşitr kavga çıkarsa İngilterenin lakayt ka
.1 erce Adanalı; üç bine yakın orta ve bundan çıkan netice şudur ki her lamıyacağını kendisine ciddi bir su -

gençli · · l b k 
1 

gının hareketlerini görme- taraftan bu anlaşmaya varmak isten- rette söy enerek una anaat getirmiş 
tle~~: ınişti. Üç bine yakın gençlik mektedir. olması imkansız değildir. Böyle bir 

Ç k ı k H · · N sergüzeşte hafiflikle girecek olanlar 
«korkrna .. e os ova ya ancıye azırı 

al • sonrnez bu şafaklarda yü- Kroftanın Pragdaki İngiliz ~e Fran- için bir çok tehlikeler de zuhur ede -

Romanya - Polonya 
Belgrat 22 (A.A.) - Gazeteler, patrik 

Miron'un Polonya $Cyahati ve mumailey
he Lvov'da gcrek hükumet mümessilleri 

gerekse halk tarafından yapılan hararet· 

li resmi kabul hakkında birçok haberler 

Meksiko 22 iA.A.) - Müdafaa ne.z:ı-
reti tarafından neşredilen bir teblii:e g~
re, Rio Verda'de Cedillist'lerle federal 
suvari kıtaları arasında bir çarpı~ma VU• 

lcubulmu~tur. tki s:ıat suren bir muhare
beden ıonra Cedillistlerden iki kiti öl-
müş, onbe! kişi yaralanmış 80 kişi de esir 
edilmiştir. sancakıt d' gü ı k kt" H 1 · · Lod d · bet 

en b'ır ıye r er en mah- sız elçilerinden Çekoslovak'-·adaki e - ce ır. en eının ra a nıs en ın J neşretmektedirltt. 
e hla anzara arzeden kalabalığı kalliyetlere ve bühassa Alman ekal- mutedil ve asgari bir program göster- Diğer cihetten bildirildiğine göre gene-
~- ru rı hakikt ibadete getiri _ liyetine, devletin istiklali ile telif e _ diği Pragda tahmin edilmektedir. Bun- Gazeteler bu ziyaretin Polonya ile Ro- ral Cedllo, taraftarlarından 18 kişinin ba-

Ön i dilebilecek her tiirlü imtiyazlan ver- da Alman ekalliyeti için tedrisatta manya arasında mevcut münasebetlerin şına geçerek Al Saltoda bir karargah tet-
~ lbay Tevfik HAdi Baysal meğe Çekoslovakya hükömetinin ka- muhtariyet, Almancanın diğer diller- samimyetine yeni bir delil olduğunu kay- kil etmiştir. 
ye çıktı, söylevini verdi. Dünün rar vermiş olduğunu temin etmiştir. le müsavi olması, devlet hizmetlerin- detmektedirler. Federal kıtaların takriben 10.000 ltiıi-

halarını gözlerimizin ~nu ti İki taraftan birisinin İngiliz sefiri ile de bir nisbet dahUinde Almanlardan Her ne bahasına olursa den mürekkep olduğu tahmin edilmekte-

H . . u ne ge r - d 1 Al k 11" Urrıyetlen· ı"dam edı"Im· • Al h . . d k. .. a memur a ınması, man e a ıye- Ih h f dir ı man arıcıye nazın arasın a ı mu- olsun su mu a aza . 
.r. 1_ la ış, manev 

1
.k tla k . t .. t .1 k ti için nisbct dahilinde tahsisat kabul B' 5 L "d p ., · -ıısautr ha k l a a n ço memnunıye gos erı me - ır tay)·are an- uı e oto:u nın uze. 

re et eri, kabilivetleri d•l ı· ! nt hakları d · tedir. Bu mülakat bir anlaşmaya doğ- edilmesi. bunların Südet Almanlarının e ı me l • rinden uçarak ıehre altı bomba ve halkı 
rnahluk bir urdulurmuş, kınlıruş ru atılmış bir adım sayılmaktadır . Ba- Milli Meclis tarafmdnn yapılmış gibi. Prag, 22 (Hususi) - Çckoslovakyn ısyana davet eden general Cedillo'nun 
Sarns ' ulusken 19 Mayıs 1919 zılarının dediğine göre H enleln İngi1- Eğer bu böyle ise Çekoslovak hüku - Başvekili dün bir nutuk söyliyerek imzasını havi bir beyanname atmıştır. 
er ~ ayak basan •O kızıl saslı teredeki temaslarında Almanların metinin kahul etmeğc hazır bulundu - her ne pahasınn olursa olsun sulhün Bombalar hava meydanına ve Kardenasm 

lının:. dünyaya kuvveti, metalibinin çok sağlam e aslara isti- ğu ve bugün yapılmakta olan ekalli- muhafaza edilmesi l:ııım geldiğini şimdiki ikametgahının yanına düımüıtür. 
"h~:~yı isbat eden iradesiyle cihan nal ettiğini isbat etmeğe çalışmıştır. y~tler kan~nunun esasları ile telif e- söylemiştir. 

lanne ıafer ve örnek inkilap Diğer bazıları da Bcrline uğrayarak dılebılecektır. ki ================ General taraftarlarının 

Prag 22 (A.A.) - Çiklerin iktisadiyat 
sahasındaki en büyük mütehass1slarındaıı 
olan B. Jozef Masek, heyecan uyandtr
mıı olan bir makalesinde Çekoslovalcya
nın halihazırda Birlqik Amerikada mer'i 
olan hükumet sistemini kabul etmesi la
zım gelmekte olduğunu yumakta ve tÖY· 

demektedir: 
Bizim kabul etmiı olduğumuz ıistem, 

Fransızlarla İngilizlerin sistemidir, bu ise 
bize uygun gelmiyor. Amerika reisicüm
hurunun siıtemini kabul etmeliyiz. Za· 

man, kanunu aasinin değiıtirilmeainc 
müsait değildir. Fakat bu reformu yap
mak elzemdir. Parlamento haricinden se.. 

çilen ve fakat parlamento huzurunda me
sul olan bir hükumet vücude getirmf'.k 
icap eder. Reisicümhur, halihazırda fark• 
mücadelelerine pdc az karqmıt olan bir 
baıvekil intihap etmeli. O da Çeklerden 
ve Almanlardan matlüp evsafı haiz ve 
enerji sahibi zevattan mürekkeb bi.t ka
bine tqkil etmelidir. Böyle bir hükümet, 
biç ıüpheıiz bütün milletin müzahereti· 

ne nail olacaktır. 8 rı açtıran bir medeniyete bugil- bir kaç saat kaldıktan sonra memleke- Fakat saklamağa lüzum yoktur kümden sakıt olacağı cihetledir. Bu . yanında 
nasıı YÜkaeldi:r.unı· ·zı izah ettı". lıba üne dönrnn .. olan Henleinin artık bir her şey Berlinin takip etmekte oldu- suretle Prag hükumeti müstakil bir 

6 
y -Y San-Lui-Potosi 22 (A.A.) - Şehirde J d b• 

teakiben erı..ek ··x.- İngiliz tavassutuna razı olduğunu ğu siyasi hedeflere tabidir. Almanla- devletin kabul edemiyecegwi gibi kü d spanya a 11 .. 06-L-.::tmen k l - sükunet hüküm sürmektedir. Sokaklar a 
Ziya Dayıoğlu k ... . 0 u un- söylüyorlar. Şu veyA bu tarzda bir rın yeni ve geniı cŞarka doğru> pla- çülmemi~ olacak ve harici tehdidin devriyeler gezmcktedir. Tayyareler ııene- bombardıman 
n 

Ursuyil ışğal etti, hüküm vermeden evvel hu hususta nında Alman zimamdarları Çekosla - 1 gençliğin d'li d k tazyiki altında bu muahedeyi reddey- ral Cedillos'un çifliği üzerinde dolaımak- Al'ıcante: 22_ (A. A.) Saat dörde 
U C ı n en onuştu. Bu selahiyettar membalann vereceği ma- vakyaya ne rol vermişlerdir? Miln !emiş olmaktan kurtulacaktır. Berli- ta ve generalın taraftarlarının toplandık-

.'. Urnhuriyeti, Mustafa Kemalli- lömatı beklemek daha makuldür. sosyalist gazetelerinin bütiln neşri - nin maksadı ve tertibatı kafi derecede \arı yerleri keıfetmektedir. Kardenu ka- doğru ast tayyareleri ş."\hri bombardı-
Yü~selerek Mustafa Kemal azmiyle Dediğine göre Henleinin Lon - yatı Prag hiikUmeti için Sovyet Rus- açıktır. Fakat eğer bazılarının dediği rargihını tehir civamıdaki hususi ikamet· man ederek hasarat ika etmişlerdir. İn-

, • daha fUmullU zaferlere götü- drayı ziyareti Alman başvekilinin tel- ya ile olan karşılıklı yardım misakını gibi Almanya, bugün İngilterenin al- g.ihında tesis rtmİftİr. sanca zayiat yoktur. 
A. lnti%e and içti. kini ile olmuştur. İngilizler ise bu zi- bozmak zaruri olduğu merkezindedir. mış olduğu vaziyet karşısında, mese- Bir askeri tef beyanatta bulunarak de- Fransa _ Lehistan 

dana, l9 May111 yalınız geıırlık yaretin ne resmi ve ne de yan resmt Bu da netice itibarile Çekoslavakya leyi kuvvetl• halletmemeğe karar ver- mi•tir ki: b~ı.. p spo ba :r "" ~ Paris: 22. ( A. A.) Bone bu sa ilLl o-
r Yl"llmı olarak delil ayni za- bir mahiyeti olmadığını söylüyorlar. cümhuriyetini ister istemez Al:nan mişse bu politikanın ameli sahada na- •Cedillisttterin silahlarının alınmasına 

da Atatn..:ı_ Lo d N'" b kst H l · · d h · i · 1 d" lonya'nın Paris elçisi Lukasieviç'i ka-u.a" gilnU olarak d r ue a on en eının ostu ol- anc sıyasetine a mak demektir. sıl neticeleneceği görülecektir. Netice normal bir tekilde devam edilmekte ır. 
vekayiin ilk hisai leteb:~~~ duğu için onu diğer bir çok İngiliz Hatta bazı yerlerde Çekoslavakya ne olursa olsun bugiln için şunu ha- Bu işler onbeş gün kadar ıürecektir. bul etmiştir. Varşova'dan gelen elçi 

rnemlekette duyan .o, na nıi şahsiyetlerile husust surette temas et- merkezi devletinin İsviçre gibi fcde- tırda tutmak lazımdır ki Henleinin Federal kıtalar ıehrin etrafında geoit Bek ve diğer Polonya nazırlarile temas 
gı ve bağlılığımızı hl d nne~ı tirmiştir. Bunlar arasındn Çorçil, mu- ral şekle konması için gösterilen ıs- Londra seyahatinin sonunda, mesele- bir kıskaç tqkil etmitledir. Cedillistler hiç etmiştir. 

. r aha teyıt halif liberal reisi Arşibald Sinkler, rarın sebebi de böyle bir teşekku··1 ha- nin muslihane bir surette halli ihti - mukavemet etmemekte muhasar edildik.le- f k b• • ransız a ınesı 
Cecey d nıilli amele fırkasından Nikolson ile linde bu federnl devletin tam ve da- melleri daha çoğalmış bulunmaktadır. rini görür görmez teslim olmaktadırlar. 

e e Halkevine Halk konser d .. .. .. t "" k " b 1 0 
• C d'll La p 1 'd ı1 t Londra• 22 (A A ) Kabinenin saat rıldı ve 
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M e e goruşmuş ur. ı un ar rta Av- imı surette bitaraflık ilan edeceği ve Bir itilaf için l~zım olnn şekli bulmak e ı o s a omas an ayr mıı ır. · · · · 

işte bö 
1 

ayıs bayramı Adana- rupa meselesine bilhassa alakadar bunun neticesi olarak Rus _ Çekosla- müşkil ise de anlaşmak ihtimalleri es- Şimdi taraftarlarının yanında bulunmak- 17 de bir içtima aktedeceği zannedil-
y e tezahUratla g çti 1m k d e · o aktadırlar. Londradn Çekoslovak- vak muahedesinin kendiliğinden hü- kisinden daha iyidir. tadır. me te ir. 

T E S A D O F 
kurtarmak için yemişlerin üzerine 1 Diye bağırınca filhakika bakarlar 1 rüm ettiniz. Ben şimdi yerinden kal- nilnde duruyor. Hazır yemişler elinde 
adeta iki kat eğilerek cansiparane bir iki, gözleri büyümüş, yüzü morannış kamıyacak yaşta bir karı mıyım?. Bu iken patlayıncaya kadar tıkın ... 
müdafaada bulunuyor, oğlan şiddetli boynu uzamış kocakan kıkır kıkır kı- illetimi ebeye muayene ettirdiğim za- Kocakarı bir elma yakalayıp kabu-

~1AHALLE KARILARI hamlelerle elini saldırarak elma ar - kırdayıp duruyor. Hemen su yetişti- man hanım senin her tarafın sağlam ğile ısırarak: 
Yazan: Hüseyin Rahmı" GÜRPINAR mut ne yaknlnyabilirse alıyor, o~u yi- rirler . Semirtmek için tuğla parçaları !kocaya varsan doğurursun dedi. Öy: 1 . - Tı~ınırım zahir ... ~kını_nm za -

No. 18 yinceye kadar kadın nine, torun ara- yutturulan hindilere yapıldığı gibi bo- le ya koca ekmeği meydan ekmeğı hır ... O~lumun malı dcğıl mı tıkım: 
Yukarı çıktı O k 1 sında muvakkat bir sükun hüküm sil- ğazını sıvaya sıvaya muşınulayı mide- kocam ölünce hemen birine varaydım, rım ... Sıze ne el karıları. Oğluma bır 
in od • ş~ mlıkla valde- la sarsıla gillerek· z1 asma girdi za 

11 
k-ı- .. · rüyor, çocuğun elindeki bitince yine ye indirirler , hanım nineyi hayata er- Şimdi ben de evimin kadını olurdum. sözle yakın bir SÖ e uzaksınız ... Ben 

rı da ko · • va ı o urum - Oğlum evleniyor mu imiş? .. Bir 1 ı rd O 1 k bo-
tilen .. rrılan o kahkahalardan, ana için evlô.dının ikinci mürüvveti- o hamleler, yine o gayyuranc rnüda - dirirlcr. , Yemiş çıkınları doğruca odama gelir - de rüyasını ~ö üm. ğ.u~ ızını 
ğından ~~tei:den bir şey anlıyama· ni görmek birinciden daha faalar başlıyordu. Onlar böyle meşgul Rıfkı efendi anas•;'.1 muşmuladan di. şayacak ... Şoyle fıstık gıbı on altı ya-
ınıp: grapla etrafına bakınıp: tatlı olurmu~ diyorlar ..• Ohh . •. iken beri taraftaki kavga ayuka çıkı- kurtardıktan sonra safdil zevccsile Gülsüm - Hanımne bak saçın kaç şında bir kız alacak ... 

yordu. Rıfkı efendi, zevcesile kayın kayın \•alidesinc bir iki odun aşkeder. renge girmiş. Böyle acayip lakırdılar Gülsüm anasına hitaben: 
i~nlinı Bey kim? Misafir mi geldi? Evlensin evlensin ... ikinci gelinimi de validesinin birtakım sitemli kelime - Kesik kesik fcryatlıırla zavallılar bi - söylemeğe utanmıyor musun? .. Artık - Anne sus .. . Bu kannın çenesini 

l"nl~a~te olsunlara bolca şerbetle~ göreyim. .. l~rle. kendine anlattıkları feci hildiye- rer tarafa düşerler. Kendi sokağa fır- senin kocaya varacak halin ~ar mı? .. laçtırm~. ··· Şim?i ~nu ~ırak .. ~ni din-
u al§stniz de· bir bardak bana yok Gülsüm - İkinci gelinin kadar ka- yı dınledi, dinledi. Biraz ayaklan suya lar. Doğru Nefise hanımın evine.. Kocakarı - Paçalığını cBıtpazarı>- le . .. Ruyada görduklerıın hutun çıkı-
nı Utanrnazlar? Kaç E:(Ündür içim fana taş düşsiln e r.ıi?.. erdi .. Garabeti vak'ayı anladı. )Artık Kıvnldıkları yerlerde odunun acı - ında mezada verip le kocana büyil lyor ... İşte 5?palan yedik: Fakat bizi~-
{or... Bu ikinci teehhiile Zübeyde hanım kendıni zaptcdemez bir hale geldi: sile ana kız inledikçe kötürüm kan yapmağa sen utanmıyor musun? Ben iki oyle elinde odun hıddetle sokaga 

f htiyar kadın bu sualleri beş on şiddetli bir memnuniyetle gülüp ken- - Durun ben size masalı, evlenme- neşesinden kahkahalan salıverir. Sa- de bir hoca bulsam şu belimi okuta - çıktı nereye gitti? 

ad
a !ekrar etti. Cc\•ap veren bulun- dini salıverdikten sonra 0 akşam gaf- yi, böyle evi soyarcasına öteberi çala- hverdiği yalnız kahkahadan ibaret ol- cağım .. . Azıcık ağrılarım geçsin ba - Anası - Nereye gidecek, Nefisenin 

1suıı g·· ·· ak f r : orunce avazı çıktığı ka- fctle yanlışlıkla kendl yakınına bıra- r Ne ise hanıma götürmeği öğrete- sa neyse... caklarıma kuvvet gelsin hele biraz a- evine ... 
_ On• kılmış olan yemiş mendiline ıklıya yim... Gülsüm hiddetle kaynanasına: yağa kalkayım. Görücü gezip oğlu - Gülsüm _ Karıyı döğersc .. . 
d ıar nasıl HıkırdılRr öyle? Ba_ sıklıya uzandı. Çıkını çekti Artık b" Tekdirile odunluğa iner. Bir meşe - Hanımne gülme öyle ... İşte sana mu kendi elimle evlendireceğim. Oğ- Anası - Odunla insnn okşanıimaz 

a anlatın? · · · ·· ı- ·1 k ık · G 1 1 Ki · · Fc:-yadile h~· .. rıncı gelınini de unuttu ikincisini de ... sopası e yu an ç ar. Ne taraflarına yemın. .. e ip temiz emem. ·r ıçın- lum senin layıkın mı? Sıska kan ... ya? Döğü!Ur .. . 
ava1.ıa . ykırmca GulsQm ay- Çıkından eline ne geçerse kabuğile rasgelirsc kansına da kaynanasına da de üç gün yatarsın . . . Bir kere git te aynaya bak. Oğlumu Filhakika Rıfkı elinde odunla solu-

- Anlı~nc k J indiriyordu. O aralık odaya Vefa gel- yerleştireceği sırada oğlu Vefa çığlık Kocakarı kahkahalan kesmiyerek: kıskanmadan neye dönmüşsün? Hırt- ğu Nefisenin kapı,;mda almıştı. H oca 
rı b • a sın < a ne olacak? Bir di Çocuk ta lid ·1 ped · ş eıyun rnu \17.ıyarnk? S . · daki. . .. va esı e en arasın- çığlığa eteklerine yapışarak: - Gelip temizleme ... Neme lhım ... lamba suratlı.. hanım Gülsiimc ettiği ilti fatı , kabulü 
uca~ · ·· enın an- muc.adeleye hl k 1 k ed y, gın oğlun evlttniyormu'"' ç kı K ç u a verm en - Bacacığım bak. Hanım ninem Ben sizin ana kız nasıl bUyUcü kan - Gülsümün validesi: kocasın:< göstermede ihtiyatlı davra -
.n..oeak 1" • ı na yanaştı ocaka clir k bo. 1 k d I ~ k· R fk arı postekı~ üzerinde sıır ~ 1 . n men ı u- gu uyor. Ham bir muşmulayı çiğne- lar olduğunuzu çoktan biliyorum. O - Sus oradan kirli kukla sen lakır- narak apıyı açma ı . .nı m ı ı c -

· sı- cagına a mış, Vefanın taarruzundan meden yuttu ... Hoca karıya gide gele beni böyle kötü- dıya ne karışıyorsun? .. İşte çıkın ö -1 (Drvamt var) 
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Yeni Bir Milletler 
· · · Cemiyeti { · 

·Tehlikeli Oyun 
B14tarafı 1 inci sayfada 

gün hiçbU t..:avUa fikri heııJem~o -
ruz. Sulh ve sUkQn için en saınl -
mt Amil olarak çalışıyoruz. Bu söy -
lediği.ıni:I söder kendi hesabımıza 

söylenmi~ deiiJdir. Binaenaleyh bu -

Galatasaray - Alsancağı 3 - 2 yer' 
~~~~~~~--:::--- _::__.../ 

llayan Ferdiye kardeıinin bir metresi 
olduiunu iıittiği zaman çok sinirlenmifti. 
Ge"1;lipnie .. güzel yıUa.... yoluada fe
da ettiği çocuk, .!emek o kaclu iyi huylu 
karısı ilitiin.e lüyantt etmekte• çekinme· 
miJti. Günlerce düşünüp taşındıktan son· 
ra onunla uzun uzun konupnağa karar 

verdi. Karde~ iyi yeı;.tirmeğe çallfmış
tı. T ahsilni ve ıtajını bitirdikten oonra 
A.-rupaya d.a yollamış, açacağı büro için 
bir evle, bir ilci dükkiiru gözden çıkarmlJ
t&. Kazana yoluna girince KTdiği ve ken· 
disııiıı de beğendiği bir kala evlendirmiş
,;_ Y 8'•yıılan aksamadan ilerleyip gider
ken yol iiııtüne bir çalı yığmı gibi çıkan bu 
metttsi de ne oluyordu? 

Yuaa: Miilcerran ICiail Su 

günkll esaslar dairesinde dev !etler a
mun çapraıılc istelı:lerini, atıl19larıın, ihti- rasında umumi bir ~maya taraf
ra.1 ve heyecanlarını anlamanL isterim. Be. tarız. Fakat her devlet ayni vaziyet -

ni aacalı: bu iki icadın tamamlıyor. Ne te midir! O devletlerin bugllnkü ga

yalnız biri ile mes'ut olabilrim; ne ~i~~ri- ı~p ve. memn~ dev~tlerin tatbik et." 
ni lı:aybedenıena arkasmdaıı yqıyabılırım. tiklerı pernsıplere istinat ederek hır 
Biri beni daima hırpalar, didikler. Yerdi- / takım haklar istcmeğe hakları yok 
ği aşk değil, bir adale aar'asıdır. Bir ainir .mudur? Umumi harpten sonra yapı
fırıınasıdır. 1ıan muahedeanmeler eğer Wilson 

Bir gün evvel Beşiktaı karşısında T k• d ..., ı H •• ~· 
5 - o gibi pek ağır bir s;ıyı far. e ır ag ı use 
kile mağlılp olan Alsancak t:ıkımı 

dün Galatasaraya da :ı. 3 mağlQp , A •k ı di 
o~kımlar karşılıklı yer aldıkları men a ıyı yen 
zaman şö~le idi: ' 

Genç avukat çoculı:luğunda bir sac; it
lediği zaman kendisine hem ana, hem de 
bab. olan iyi yürekli ablasmm dizleri dibi
ne oturarak onun yalnız olı:Jamak ft iyi
lik yapmalı: için yaratılmlf bissiııi w:ren 
beyaz dlerini yüzüne sürer; yııvaı ya ... , 
öper, bidiseyi fırtınasız sawftururdu. 
Şimdi de ayni yolu totarak yumuşak bir 
usle: 

Diğeri. s~ver, okşar, dütünür, avutur; !prensipleri daire~~nde ak.U:d~ .. pl
bir dosttur. KarlllWl yanırula durgun bir salardı elbette dunya vazıyeti boyle 
gölde dinlenen bir yat aülWıii içjııde ya-ıolmazdı. Fakat muahedenamelerde 

O la b abad lı: 1 bil. gözbağcılığı yapıldı , hokkabazlık ya-
fanın. nun u s a onutu a ır: 

S ed.L· 1 .. k_, .. "L pıldı, haksızlık ve insafsızlık yapıldı. an.attan, coıyattan, po ıtı .uan, muzıK.-
Biz Sevres mualıedenamesini kendi ten, dconomi cueyanlaruıdan, herşeydena 
kılıcımızla parçaladık. Bunu önden Onun yanında bayat programla~ftır. 

B. __ ,_, __ ..:ı..: _ı alı: d" 1 _,_ - yapmamış olsaydık dünya vaziyetinin 
lr llliUUllC 5-• '!r&'lfm , lD t:nmc.., ltS• 

len--'- L- hir öl '" ün dar çeYeSi o halde kalmasına razı olur muyduk? 
"~ ·~.. çun Çtt G·· ·· b" · d •---tulmak, ·ın __ ._ . . unun ırın e a..u.c mı vau-

ıçıne. sıkiftırılmıftar. Kanın, yorgun za. 

la ,_ L ,_ _,_ detimize lı:avuşmak için elimlıdcn ge-
man runın en yaa.1n atK.aaafKUr· . . • • 

Halbuki hulerimin da · e -ruru1maz leru yapacaktık. Bız ş.ıındı yapmı -
atılqları kendini göst~ zaman bana yoruz. Çünkü ya~a _ihtiyacımız 
öteki lazımdır. Ona koıatlcen toy bir mele- yok. Fakat kendilerını magdur va-

li 'b. ·· - ·· b · · d dir Onım ziyette gören milletlerin ıztırapları • tep gı ı gossum eyecan ıçm e . 
hinnetçileri de ıımartlı:tır. Beni gülerelı: nı peala anlarız. 

Galatasaray: Sacit • Adnan, Lıltfi, 
Mustafa, Salim, Eşfak, Necdet, Sü -
leyman, Gündüz, Haşim, Bülent. 

Buna mukabil de İzmir takımı 
şöyle 

Hilmi • Ali, İsmail. Necmi, Enver, 
İlyas, Saim, Sait, Doğan, Basri, Fey. 
yaz. Hakem yine Tank idi. 

İlk on dakika karşılıklı hücumlar 
içinde geçti. 10 uncu dakik>.da İzmir
liler Galatasaray kalesi önünde mu. 
hakkak bir gol fırsatı kaçıröılc. 

13 üncü dakikada Galatasaraylılar 

da Sağdan Necdet vasıtasile İzmir 
kalesine akıyoı'\ar. Tarık ortalarda, 
Bülent ile Gündüzün ofsayt oldukta. 
nnı görmedi. Arka arkaya İzrnire üç 
korner oldu. Fakat Galatasaraylıiar 
bu korner atışlarından birtürlii isti. 
fade edemediler. 

- Alılacıjun dedi. Kanm fiı:iyetçi de
ğa kil 

- Çiinkü haberi yok, olınıyacak da.. 

- Nasıl olur? Suç bir kızıl gömlek-
tir; erı:;eç yalı:asından, paçasıAdan &Ölte

~ir kendini.. , 

- Ben ihtiyatlı dawaıııyonım. 

karşdarlar: 

•Bayım sokağa çılcttlar.• 

•Bayan maniltür ile mqguldürler_. 

Onun için, diyoruz ki, yeni bir millet 
!er cemiyeti kurmanın ilk adımı ana
nevi diplomasi lisani1e karşılığı bir 
komedya oynayarak değil , anlaşmak 

•Bayan terzaerine uğrıyacaklardv isteyen medeni insanlar sıfatile açık-

Onun dajiınılc ruhunun tam bir i!ad.eai ça konuşarak ve her millete müsavi 

obn .. tonuna girerelı: dolatmağa baıla- hak tanıyarak ablabilir. Anlaşmanın 

B ada -"'-' · 1 b' .,_ çe temelinde lıer millet için müsavi ölçU run.. ur gv.c.•f:tl oya ıyarı m Dft' • 

20 nci dakikada Galatasaraylılar, , 
yine sağdan Necdet vasıhsile İmıir 
kalesine kadar indiler. Necdetin çek. 
tiği şüt, l;unir müdafilerinin eline 
çarptı Süleymanın çektiği penalt1yı, 

İzmir kalecisi Hilmi güzel hır plon. 
jonla kurtardı. 

Dün Beşiktaş stadının yüzme ha. 
vuzunda serbest güreş müsabakaları 
yapıldı. 

Amerikalı Şerınan, Tekirdağlı Hü. 
seyin, ve Kara Ali karşılaşması dört 
bine yakın bir seyirci önünde yapıl. 

dı. 

Her iki pehlivan da soru'

düdükle beraber HüscS!J 

geçti. Hüseyin, o acı kU' 
1/1 

manı bas1rınıya başladı· i'İ 
lık ta Şermanı göğsünden 
caklarından bağladı ve 
köşesinde yerlere serdi· 

vallının sırtı dakik~,; 
kaldı. Fakat bu nizami der.., 

rar tutuştular. Üç dev:.".~ 
galip güreşti. Dördüncu o 
seyin, Amerikalıyı yer~erC 
iki omuzunu da bastırdı. Jl 
dük çaldı. Fakat Hüseyıo~ 
çaldığı düduğe hiç kuh1' 

neticede kendi kedini ga\:~ 
Ve maç ta bu suretle HU.<;I', 

- Kamu oevmiyor mUOU11 demdt? 

- Bi13kis, çok seviyorum. 

- Şu halde?! 

- öteki için de çıldırıyorum. 

- •Bir ı:;öniilde ilci sevda olamaZ» pr-

kwıu &eıı bi.ç dinlemedin mi Bahri? 

- O eski bir şarkıdır abla!, 

- Benim böyle çııpraıık işlere aklım er-
miyor. Eskiden erkekler çapkınlıldannm 

kanlan tarafmdan duyulmaması için bü. 
yük fedakarlılı:lara katlanırlardt. 

- KanlanDJtl üstüne ~rdikteri ortalc
lan, tuttukları odalıklan d.a hesaba kat
ıruılc gettlı: değil mir 

- Sözün kt5ası: Ben iyi huylu, güzel, 

bilgili, alımlı bir kamı olan erkeğin ha
prıhk yapmasını; bir metresi de hayatına 

yakın bir insan farzederek on..ı apartıman 

a(1p, hizmetçi tutup, prensesler gibi ya
ıatma~ını faziletsiı:lik telakL;i ediyorum. 

- Emel'i görsen böyle söylemiyecelttio 
abla!. 

- AUah esirgesiu, Şeyt.an cörsün yüzü. 
nü. 

- Öyle uılı, öyle cana yakıo bir kızdır 
ki, taın bir csıner gUı:e1i. Hoppa. vefasız, 
çapkın, dağındc; bir mahlük.. Yanı sevgi. 

li ... 
- Ona fazla tutulduğun anl:lillıyor. 

Birinden ger,mdı: icap ederse? 
- İkisinden de geçmem. 

- Bu bir zarurettir. 

- Niçin? 

- Semahat duyarsa seni affeımiytcek-
tir. 

- Ona o lcad.ar laymet veriyorum, o 
lı:ad.ar hürmet ediyoı:ıım lı:i biç bir zaman 
i,~i.n farkına varmıyauktır. Abla, rubu-

-

. bulunmalıdır. 
9it f"Y Yardır: Biblolar. zarif agara kutu-

lan, minyatürler lıer hatta yerini deği,. 

tinneğe ntahlcıim kadın zevkinden fLŞkır

ma bir sürü cia1i bicili qya ... 

•Atlo!• diye kuş cıvrıltı.sını andıran sesi 
ile kapıdan görünür. Şapkasını, eldiven-
lerini, çantasını fırlattığı köşelerden top
lamak üze.re arkasında işçi kız dolaşır. Bir 

yancfan konuşur, bir yandan soyunur. Yu. 

muşak bir ev elbisesinin içine ye.rlqtikten 
sonra boyouma atılır. 

Bugüıı bir kısım devletlerden mü-
rekkep olarak kurulacalı: bir millet
ler cemiyeti ne iş görecek? Bu yeni 
cemiyet bütün dünyanın polisi vazi
fesini üzerine alacak mı? Çin harbi
ni durdurmak için Japonyaya ilaru 
lıarp edecek mi? Fakat, ben , Türk, 
Çinden Japonyayı çıkarmak için va
tanımdan kalkarak oraya harbe gi -

derken, birtakım Avrupalı devletle

rin Çinde yerleşmiş olduklannı görür-
Onu beklediğim lcadar kıslı:ançlılı: atqi sem Japonlara karşı kurşun atamam. 

içinde verdiğim kötü kararlar, rüzgarla Beni Uzak Şa 1 ;a kadar harbe götil
savrulan kül yıgınları gibi dağdtr. Onun 

recek gün ancak yüksek bir ideal ola
bebeklerinde büyülü kıvılcımların çakıp 

bilir Fakat bu ideal Çinde Avrupa
IÖndüğü gözlerine bakarlc.en her.JeYİ unu. 

lılann da tahakkümüne nihayet ver -
turum. Beni günde on kere aldatsa da af. 

meyi bana emreder. 
fedec:~i düşünür, titrrrim. Çünkü biti .. 
rim ki, o bir bümma ve bir macera kadı- Eğer ben Japonyayı Çinden kova-

nıdır. Onun sevgisi biç bir -z-antan du
daldanndan kalbine inmiyud<tir. O ken-
dinden vermez, al1r. 

B.ıyan Ferdiye alnında beliren düşün
ce çizn,ileri üstünde parmaklarını gezdire· 

rek: 

- T..blikeli bir oyun bul dedi. 
B3hrı ıekrar: 

- İşin orijina1 tarafı da k..,..kunç o1u

pında ya diye kar~ılık verdi. 

Bu çaprafılc göoul İJİ çok uzun ııirm..· 
dL Semahat -ldatıldıguu ögrrnİ< öğren· 

mn e~yalarını alarak babasının evıne kot

ıu. 

Çok gC"çmrden Emel de 7.engin bir tüc

atrı avlıyarak uzun bir gezıye çdc.tı. Bu 

tehlikeli. oyund;ın eo çok z..ı.rar gören mu· 

ballalı: ki, &lıri Edem olmuttu-

M iılture"' K.imil S• 

cak kadar insani bir ideale ti bi ola -
cak bir adam isem yarın Afrikada çı
kacak bir milli hareket ısyanmda da 
bugünkü emperyalist Avrupa devlet
lerinin aleyhinde harbe girmem tabii 
görülmelidir. 

Maatteessüf , bu gayeden beşeriyet 
henüz çok uzak bulunuyor . Kabahat 
milletlerin değil, Milletlerin başında
ki politikacılanndır. Medeni ve ınüte
rakkl·dediğimiz Avrupa milletleri he

nüz kendi mukadderatlarına sahip de
~ildirler. Ortada büyük bir dolap dö
nüp duruyor. Bu dolaptan çok mutan
tan, parlak ve tatlı kelimeler fıskın
vor Fakat bu bir komedyadan başka 
bir şey değildir. Avrupa henüz çok 
valıs1 ve iptidai bir sistemle idare e -

dilmektedir. 
Hü..eyin Cahid YALÇIN 

İzınirlirler bu atlattıkla~! gol fır • 
tınasından sonra derhal hücuma ge. 
çerek Galatasaray kalesine hdar in. 
diler. 35 inci dakikada Ga<atasaray 
kalesi muhakkak bir gol tehliı<esi at. 
!attı. 

37 nci dakikada hakem Gal.1tasa. 
raydan Adruını, 43 üncü dakikada 
Alsancaktan Saiıni oyundan çıkardı. 
Devrenin neticesine beş d • kıkn kala 
hakem Tarık oyunu tatil elti. Fakat 
balkondan, daha oyunun bitmesine 
beş dakika olduğu söylenı:liği zaman 
oyunu tekrar etti. Ve bu beş. qakika 
da karşılıklı hücumlar içinde sıfır 

sıfıra bitti. 

İkinci devre : 
İkinci devreye her iki takı~ da on 

kişi olarak çıktı. 4 üncü dakikada Ga. 
Jatasaray aleyhine korner old•1. ç,,_ 
kilen korneri Galatasaray bekleri el 
ile durdurdıılar. Fakat veril.en bu 
penaltıdan, İzmirliler de tıııkı Gala. 
tasarayın penaltısı gibi topu dışarı 

attıar. 

Bu penaltıdan biraz sonra fri • 
kikten Enver vasıtasile ilk gollerini 
yaptılar. Bu gol her i.Jd takımı dı bir 
an için canlandırdı. Bu vaziyet lô ncı 
dakikaya kadar devam etli. Sağdan 
Necdet vasıtasile İmtir kalt'•.ane ka. 
dar sokuldular. Necdet topu yarund:ı 
duran Bülende geçirdi. V:! Bülent te 
iki Alsancak bekini geçe~ek ilk Ga. 
latasaray golünü yaptı (1 • 1). 

Oyun tekrar bir saman aicvi gibi 
parladı. Fakat sonra yınc sörıdJ.. 

22 inci dakikada Süleymnn, Eşfak'a, 
Eşfak ta Gündüz'e topu geçirdi. G'in. 
düz de topu sürerek fı mir ka~esine 
kadar sokuldu. Ve Hilminin çıkış 

li. s "sA R•ewK11••,·s·-·.·111!!!1 ~~~u:.dın. Onun çocuk bakışını arı- Tıl<~~;:~:;:l Faruk! dedi. 

BAH - Mesut musun? diye sordwn. - Sen misin, sen misin, Süheyla! .. ... 
lıl•••••••l'Ol!!l•••••••ıım11ıı••ım•••••••••llfııl - Evet, baba. Göz yaşlarım bakışlarımı bulandırı-

Nakleden: Nebahat PEY AMi SAFA N 17 Onu kucakladım. yordu. Gözlerimi sildim ve daha kuv-
o. - Otur, baba! Bir koltuk çek. vetle ağlamağa başladım. Beni hayrete 

- Hayır, Fatma çıktı. Ne istiyor • Evet, bu bir çılgınlık, asll bir çılgın • Bana misafir muamelesi yapacak düşilren bir sessizlik ... Nasıl? Sühey-
sunuz? lıi<tı. En müthiş saatlerde bile meçhul kadar şaşkın bir halde. Sıkmtwnı an- lA kollarımın arasında değil mi? .. 

- Hanımefendiyi telefona çağır. b" kuvvetin beni koruduğunu hısset.- lıyorum. Onu kocasile ilk defa yanya- Önümde, ayakta duruyor. Nihayet 
- Peki efendim. İsmin.iz!. ı»•n'iş miydim? Uzun sürmedi neyse. na gördüm .. Kocası! Ah bu afacan kız! ona bakabildim ... Bu, hiç o değil. Sev-
- Faruk Ş .kir! Silh•yla: «Bekliyorum> diye cevap HalUka sordum: gili gözlerinde hicran alevleri yanı -
Süheylanın sesi tanınmıyacak L.a • vcrdL Her şeyi ona anlatacağım. Ha- - Burada mı oturuyor sunuz? yor. Benimle konuşmağa başlıyor. 

ıılar boğuk geliyor. Sanki boğaz.ına birj'kikati olduğu gibi söyliyeceğim: cİşte - Evet, beyefendi! Ben sessizce ağlamağa devam ediyo-
hıçkmk tıkanmış gibi.. Süheyla ben senin için fevlı:a]h-_şer bir - Tabi!, muvakkat, değil mi! nım. 

- Kimi istiyorsunuz? fcdakfü !ılı: yapmıştım.• Gayet samim!, - Evet, baba, muvakkat. SüheyHI : 
Süheyla ! Sen misin. • gayet müteessir, cümlelerimi kendi - Annen buraya geldiğimi biliyor - Bütün bu merasimi seninle be -

- Evet. kendime hazırlıyordum. Adam sende mu! raber halletmek iyi olacak, dedi. Gel-
- Ben Faruk. Bir buse her şeyi altüst edecek. Yüz Türkan yerine Halı1k cevap verdi. diğine iyi ettin. Açıkça söyliyey\m ki 
Uç saniyelik bir susuş. Soruyon·m: yüze geldiğimiz zaman affedttek. Bir - Şimid kendisine haber veririm, sana ne kinim, ne de hatta bir site • 
- Seni görebilir miyim. Şimdi gö- tecrübe yapmış olacağım... Bitti. Evi- beyefendi! mim var. Sen! ihtiras şaşırttı. 

relıilir miyim? me dönüyorum. Ha!Qk ısrarla bana cBeyefendi> de- Siihey!A bu ihtiras kelimesini, vak-
- Bekliyorum. Kapıcı kadının elini sıkıyorum. A- meğe devam ediyordu. tile mAnasıru pek iyi bildiği, fakat şim-
Aylardanberi susad•ğım U\-gili res ... partunanda hiçbir şey değişmemiş. TürkAn bana: di unuttuğu yabancı bir tabir gibi t~-

I:femen berbere koşu)•orum. Güzelleş- TabiJ yanımda anahtar yok. Kapıyı - Seni iyi görüyorum, diye söze . !Affuz etmişti. 
mek istiyorum. Hatıa bir l:oyunbağı iki defa çalıyorum. başladı. 

Acaba beni anlayacak mıydı? Tec-
'11ıyorum. Benimkilerin lıe-,sinin mo- *** F ka b. d b' aha b. nel 
d . H k . .. .. üı·· Ban k H 1,.,_ tı 0 k a t ır en ıre r t ır es a- _ Süheylli ... 
ası geçrr.ış. er esın yuzunc g um- a apıyı a '"" aç . nu u -

seycrek babyorum. Onl:ır da bana caklamak istiyordum, falı:at elini tut.- !arak sözümü kesti: - Kuzum, maziyi açmıyalım. Gö-

gülümsüyorlar. Evet işte r.ıesut bir ınakla iktifa etilin. Dillger sıkıl • - İşte, annem geliyor! dedi. 
adam geçiyor. Benim bedb:ıht ol. . ..a - gandır... Damadım, evvelden tertip Ve odadan çıktı. 
n.a imkfuı var rruydı? Hiç kimseye fe- edilen bir programa göre beni Türki- Ayağa kalktım. 

nalık etmemiştim. Bu çılgınlığı yapa- nın bulunduğu salona götürdü. Tür - Bir kapı açıldı ve Süheyl.i. görün -
cak kadar benimkileri sevıniştir.:ı. •• ,Un da mahçup görünüyor ..• Genç bir dil: 

rUyorum ki niyetin var. Kuzum Fa

ruk. .. 

- Ben zannettiğin gibi bir cani de
ğilim, haydut değilim. 

- Cani haydut, bunlar kaba keli-

Birinci güret Pehlivankö;ı:lü Mus. 
tafa ile Romanyalı Ahmet arasında 
cereyan etti. Mustafa, bütün oyun 
müddetince bil.irim bir güreş yaptığı 
halde hakem Cemal neticede ~r iki
sini de berabere ilan etti. 

Kara Ali, Tekirdağlı Hüseyin, Şer. 
rnan mindere çıktılar. Uzun müna -

kaşalardan sonra Kara Ali, biraz ev. 
ve! güreşen Ahmet ile bir. egzersiz 

yaptı. 

Sıra Hüseyin • Şermana gelmişti. besile bittl J 
Gücü stadında devam ol~ yapmasına rağmen Galatasaraym ı. ~I 

kinci golünü de yaptı. Bu gol İzmir B. takımları arasında 1' ı; 
takımı üzerinde müessir oldu. Ve h~- şılaşmalarda: Gençl_er .. Bir~ 
men Galatasaray kalesine doğm sıkı şi 5 - 4, Ankara Gucu -
hücumlara geçtiler. 3 - 2 yendi. ~ 
Sağdan ortaya gelen topu yerinde Birinci takımlar arası ·ii-

yakalıyan İzmirliler, Doğan vasıta. !aşmada ise Gençler Bir.1'tir 
sile 20 nci dakikada ikinci golü yapa. sarayı 2 - O mağlüp etm~ 
rak beraber !iği temin ettiler: 2 • 2. FENER B. 3 - AN• 

35 inci dakikada İzmire on sekiz Dün Şemsipaşa sahasıl'~ 
pas çizgisi içinde frikik oldu. Eşfak, bahçe B takımile AnadolıJ 
20 metreden sıkı br şiltle Galatasara.. kımı bir maç yaptılar. f<c'I 
yın üçüncü golünü yaptı: 3 _ 2. Bun- ner B takımı güzel bir ofıJ 
dan sonra İzmirliler, hiç olmazsa be. ra maçı 3 - 1 kazandı: . -'. 
raberliği temin etmek için çok çalış. ALTILAR MUHTEU'l'I ..... 
tılar. Buna mukabil de Galatasıırsy GÖCÜNÜ 4-0 l'ı;ll"j 
takımı, kazandığı bu haklı galibiy.?ti Fenerbahçenin yerine eJili' 
elinden kaçırmamak için çok çalıştı. oynayan Altı klüp rnuht 0 

Oyun da bu şekilde karşılıklı hü - Muhafız Gücü takımınl 4' 
cumları i;;nde geçtl Ve biraz sonra tir. ,1 
da maç 3 _ 2 Galatasaraym galebe3i FEDERE OLMIYANLA1' 

ile bittl DAKİ i\IAÇL-1\11 ~ 
ANKARADAKİ l\IAÇLAR Dün Pera - Kurtuluşu_ 6.;); 

Ankara, 22 (A. A.) - Bölge kupası ı Gençler de Arnavutk0 l 
karşılaşmalarına b"ugün de Ankara yendiler. 

. ~.~ 
meler .. Bütün erkekler.. yordum. Fakat onun da go 

- Süheyla, beni ötelı:ilerle ölçme- şardığını tahmin ediyord•J'!'"; 
meni rica ederinı. Hatırlarsın. Sen ba- sarkan bir eli gözüme ili~tı~ 
na lıer zaman: cSen ölürsen ben de le geldi ki bu el boşlukta ol 
ölürüm. Sensiz yaşamağa dayana- natsız ruhunun dışarıda al 

1
;,J; 

ınaın • .demez mi idin? şekillerden biri idi. Bu eL .p 
Aralık duran, bir kapıyı kapata- diyor, içinde sarktığı ko~ IJ9I" 

rak bana dalıa ziyade yaklaştı: ğa dönmekten ürküyor, ~ 
- Peki, sonra? dedi. uzanmak için de a~ılmasl 

1 
- Düşün ki kendimi çok hasta bu- izzeti nefis uçurumunun (js fi. 

luyorwn. iloktor ölüme mahk(lm ol- ramağa cesaret edemiyord1'~ 
duğumu söyledi. ı, ed:nı ki... rumu benim elim açtı ,.e °':ıl.; 

- Nasıl?. şeffaf ve cilalı tenine dol< 
vı 

Evet, nasıl? [•uheyiıl, heyecan için- hafifçe elinden tuttuın 

de bana soruyordu: piyanoya doğru götürdi.İ~ 
- Bunun için mi b..~ka bir kadı- züne bakamıyordwn. '.l'ı 

na gittin? Beni bıraktın kızıru bırak- liba ben de. 
tın. Piyanonun !başına 

Gözlerimle ve biitün ruhumla laı.- başladım. ıı' 
tik ediyorum. Susuyor. Gülüverecek Elini piyanonun kenM' _, 
diye korkuyorum. tu. Şarkı bitince ona do5• · 

Gülmedi: ve yüzümü elinin üstti00 

_ Senln dainıa acaip fikirlerin var, şarı.;sıru sabah şarkıSJı>l 
dedi. hıçkırdım. li ti 

B''--e••'ın H:ç!..ınyordum. öteki e Y, Acaip değil, dedim. ıı.-n ~ , t .. ne 
cın gi1 i s::ıçl:::ı.rımın üs ıı 

neler çek tim. 

- Gülmeyi unutmamı.' 
bu sözüne gülerdim. 

"\' dVDŞÇ& gözlerimi o!IS fJt!, 
olsayd m tAfret'• divemivordurrı- tİ!. 

fctmi~ 1 1 armoklarınııı l< ,fi 
rc'.<etindcn basıma dol•" 1 
i-;1ndi? onun bütün ıt~ 

- İyi dü~iin Süheyla, gülmczsin. 

Durdum. Galiba yine ı;özl?frn ya
şarıyordu. Ona doğru s~:ıdeliyerek 

bir iki adım attım. Yüzüne bnbır.ı- SON 
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~D~ü~N~Y~A~D~A~N~A~K~İ~SL~E~R~IR 1~.~l•IEllJ~ 
Japon askerlerine vatan şarkısı 

Çindeki J apo k 1 . . Japon n as er erının vatan heyecanını kuvvetlendirmek üzere 
yanın tanınm · · verilrnişt' B ış mugannıyelerı ne Japon Harbiye Nezaretince vazife 

ır. unlar h d h .. onlarda cep. e e zır 1ı tr enler içinde seyahat ediyQrlar ve istas 
ve askeri g · ı d cnuland . arnızon ar a vatan şarl't.tları söyliyerek askerleri heye-

11 maktadırlar R · · ı· li·mni eden b' k · :sınımız em de Japonların milli sazı olarak te _ 
ır adını gostermektedi r. 

ôı-· um sandalyasından 
kurtulan iki adam 

Arnerilı:ad T-'-- -
olrnu..... a ~ı'da garib bir haclite 

..... r. 

Telcsaı'da 
ile ı. 34 yaıındaki John Baughan 

arlladafl zaı • J 
aand 1 . a onnie Bank lkldı:tirik 

a >'a&ııde öl'' 
olrnuılard wu cauana mahkum 

ır. 

Geçen hafta Mahk k • • 
lecekti. 

8 
_ _ . eme ararı anfaz ecli-

Dol. I utün balumler, Müclcleiumıımj 
ıs er l:.ldtti ik ' 

'an... 1 r 1andalyesi etrafına tnn.. 
... ış ar Ye iki -r-

landal • mahkumu da elelttirik 
M :kuane 0turtmllflardır. 

a uaılar ailelerine "zl · · soy[ediJı.d IOl1 IO crınide 
d.1 • ~ '°llftl hakim karana tatbik 

e 1 rnuını - • · ..... rdlniı ve elektirik d-
ııne derhal ba--'- uyme. 

-ııtır. 
Fakat el-L · !L 

ııcatır• cereyanı ol.....t w adan 
sandalyede h.i L•- .,.. 
k''· 1 le ç 11111' ıey olmallllt ve 10 4ao 

ııı;a ı Uİratrnadan 

geldiği aorulmuıtur. 

Vali bunların ıimdilik ölümden affini 
rica etmif, mahkeme heyeti de kabul ey
lemİftİr • 

FRANSADA 60 BiN KEDl 
VARMIŞ 

Paris hayvanatı hima)'e cemiyeti bir yd. 

ide çalaşmuaıı ıösterm bir broıür nq

retmİftir. Buna göre bütün framada 

hayvanatı himaye cemiyetinin nezareti al

tında 2 milyon kedi vardır • 

Bunun 60 bini evlerd~ mütebakisi de 

ıerbes olarak ötedeberide bulunmaktadır. 

Ancak bu kediler yalmz f arc yemekle 

kalmayıp ufak lwtlan da yakalayarak öl
dürmektedirler. 
Hayvanatı himaye cmıiyeti aerbea hay

vanlarm derhal yakalanmasını da lriilui
meam rica etmİfo 

edilmemiflir. aonra hüküm infa 

ölüm cldikaiann Misisipi melodisi 
yen L'- 1 aandalyada bekle. 
halr.i:a·1&111blann bitkia hali brpsmda Amerikacla Mmpi nehrinin birçok 

PAZARTESi U-11-tSI 

Olle nepiyatı. 12,3U Pllkla Türk musi
kisi. 12.50 Havadis, 13,05 Pllkla Türk mu
sikisi, 13,30 Muhtelif plAk neşriyab, H 
Son. 

Akaam nepVatı: 18,30 Pi.Akla dans mu
sikisi, 19.15 Bayan Nine: Çocuklara masal 
19,55 Borsa haberleri, 20 Rifat ve arkadaş
lan tarafından Türk musikisi ve halk ;ar
kıları, 20,45 Hava raporu, 20,48 ömer ru
za ~atından arapça söylev, 21 Fasıl saz 
heyeti: İbrahim ve arkadaşları tarafından 
(Saat ayarı). 21,45 Orkestra: Şubert: Sen
foni !naşöve, Translatör: Vals Entermezzo. 
Çaykosvky: Romans, Brahms: Dans Hong
ruvaz, 22,15 Ajans haberleri, 22,30 PIAkla 
sololar, opera ve operet parçalan, 22,50 Son 
haberler ve ertesi günün programı 23 00 
Son. ' • 

Avrupa radyosu 
HAFiF KONSERLER: 7.10 Berlin kısa 

dalgası: Hafif musiki konseri (8.15: De
vamı). (9.45: Neş'cli neşriyat). 10.45: Er
kek korosu. 12 Berlin kısa dalgası: Orkes
tra konseri (13: Hafif musiki. 14.15 Keza). 
12.15 Roma kısa dalgası: Karışık musiki ve 
dans parçalan, 13.25 Bükreş: Pltık konseri 
(14.30: Devamı). 14.35 Roma kısa dalgası: 
Karışık konser. (17.15: Keza). 17.10 Brüno: 
Halk konseri, (17.40: Sookl marşlnn). 17. 
45 Bertin kısa dalgası: Neş'eli musiki. (18.: 
50: Devamı). 19.15 Bükrcş: Pl&k konseri. 
2~:10 Ltıypzig: Otto Fricke Orkestrası. 20.15 
Bükrcş: Hafif radyo konseri. 20.40 Berlin 
ıtı:ıa dalgası: KUÇ(ik musiki konseri. 21.30 
Mılano, Torlno: Hafif musiki ve dans hava
ları. 21.30 Flornns, Napoll: Orkestra, piya
no soprnn. 22,15 Brüno: Unutulmuş Çek 
eserlerinden parçalar, 22.25 Brntislava: 
Londrudan nakleden B. B. C. Orkestrası 
nın konseri. (Bu konseri Arturo Toscanini 
idare edccekür). 22.45 Bükreş: Askeri mah
Ccldcn konser nakli. 22.30 Florans, Napoll: 
Radyo orkestrası. 

. OPERALAR: 18.30 Roma kısa dalgası: 
Lırik operalarından bir perde 20.20 Peşte· 
cZigeuner bebe> opereti (plAkla) 21 Bclg~ 
rat: Opera piyesinin nakli. 21.30 Bükreş: 
Uzun dalgası: Operet musikisi 23.05 Peşte: 
Dohnanyinin idaresinde opera orkestrası 
(Llszt, Beethoven). 

ODA MUSiKiSi: 18.30 Roma kısa dalga-
51; Oda musikisi konseri. 19,20 Prag: Salon 
seksteli. 21.35 Bilkreş: Oda musikisi kon
seri. 

RESiTALLER: 18.15 Berlin kısa dalgası: 
Erkek korosu, 19,30 Bertin kısa dalgası: 
Piyano - Vıyoloııscl konseri 21.30 Berlin 
kısa dalgası: Keman solo, 21.55 Brilno: 
Saksofon solo, 22,30 Roma, Bari: Piyano 
konseri, 23,35 Prag: Piyano resitali (Gab
rlel Faure). 

DANS: 18.30: Berlin kısa dalgası. 21.30 
Mlllno, Torino: Hafif musUd ve dans. 24.10 
Peste. 

MUHTELiF: 19.10 Roma kısa dalgası ve 
Bari: Arapça musikili nCJrfyat. 20.37 Bari: 
Türkçe musikili program. 21.15 Bari: Rum
ca haberler, Elen musikisi. 

l0~~1SABAH~~JTI 

Bugün 23 Mayıs: Jan Kravfordun 
yıl dönüm. Fakat kaçıncı? 

Jan Kraırfordun yap belli değildir J 

Şarlo kendisi için : " O 
artık bitti, öldü,, diyor ! 
Şimdi onun bir tek gayesi elinden 
tuttuğu karısını meşhur etmektir 

ceğim. Zaten figüranlığa seviyonım. 

Soldan Ağa: 

1 - Güzel bir şehrimiz, hayret nida
sı, 2 - Memleket, terbiye, kırmızı, 3 • 
Akıl, giizcl, 4 - Tahkir sadası, notada 
bir ses, alış, 5 - Sıçramak, 6 - Alay 
bir spor 7-İfade (duruş)bcyaz, arkada: 
P, 8- Notada bir ses, komşu bir millet, 
vücutteki şiş. 9 - Emir sipsı, dara 
güzel bir hay\'an, 10 • ıslak, akıllL 
Yukarıdan aşağı: 

1 - Israr, eski Yunanda mukaddes 
bir harp, bazu, 3 - Çabuk, eSki Yuna
nın ilk sakinleri, 4 • Hazır, affetmek, 
5 • Büyiik tezgahların bulunduğu şe • 
hir, zayıf, 6 - Müthiş bir yılan, defa, 
7 - Terbiye, kör, mastar edatı, 8 -
Fazlalık, 9 - Sarho ·lm tersi. ışık, 10 -
Bilgili, Çanakkalede tarihi bir semt. 

Dünkü Bilmecenin halli 

.. 

VARŞOVADA BtR FACİA 
Varşovada geçen hafta aklıma gdmi. 

yen bir facia olmuştur. 

Sirk etrafmda dolaımakta olan sarhot 
bir adam 9 yaşmdaki çocuğuna bir aralık 
kızmq ve aslanm kafesini açarak içine at

mıftır. 

ınabl:uaa&.nn )'erieriae ~I --L..1-- __ _ıı_ 
mesini aô..1-.. • ---- .,.......___ TmnUr. Bu aehria membamcla ACV ALILAR!~ D!LEG! 

• Tııanı1t1r. 

Gecenin ilerletnit bir aaatinde Clowr 
Cfub'de bakara oynanan masaların biri
ne yaklafdan. ~ alı::ek iki bdm o,,_. 
yodardı. 

Xadmlmdan bin Avtısturyalı artUt 
Fracerka Goal'di; diğeri de Şarloaun kan
sı Paulette Goddardı. Boğazından ta 

ayaklarına kadar uzun siyah bir elbise giy
mifıi 

Hüzne düşüp esrarını' ağzından kaçar. 
-ktan korlcuyordu. Sanıhnı hartltlu· 
ıwralc tekrar ecti: 

Allan da-hal 90CUiun üzerine adamıt 
ve kafesin içine çekip almlfUr. 

Ecraftaa ydiıilinceye kadar .._ ÇDCU· 

ğu parçalamıttır. 
hrtcai geıcıe el-L..! 'k oturan :ycrlikrclaı bi.rçoldarı bu tarluları Ağvada okuyuculanmttdan Basan yazı-

d·ı . e&urı IDUall tekrar ayar b!ı!_ 
e 1 ınış ve ahlwm iıirlcr. Geçenlerde Amcrilı:ada bir heyec yor: 

- Zavallı Şarlo öldü. 
Yerinden kalktı. Orkestranın l.lun. 

duğu yere giderek davulcunun elinden 
tokmağı alda. Ve hlZla davula YUnnajıı 
başladı. 

sandal Dl lar mutad merasimle b ~-..ı.ıl cAğv.1 tst:ınbula yakın h f nahiye n ·er-
1' yeye oturtulmuştur. u ru• arı toplamağa karar vermiş ve ça- kezidir. Buranın ahalisi denizci olup bil-

ca ·akat }'İne elelttrik düimaiae &ıwım. lııırlcen binden fazla şarkıyı bilen bir ada- hassa kömür ve odun nakliyatı ve ticare-
cereyan al nlc uğ,':l.~ı rıcıı-. Esasen topnık verimsiz vl-

yarını aaat _ ~ış ve mahltum1ar tam illa rugelmiştir. Ayni zamanda çok güzel duğu için hayatlarını kömür yakmakla ve 
lerJir. aoz en kapata ölümü beldemit- bir aese malik olan bu ihtiyar sinema reji- denizde nakliyat yapmakla geçirirler mai

şetlerini de bu suretle tedarik ederler. 
Nihayet lnı . IÖrlerinin de nazarı dikkatini celbetmiş ve Ormnn koı·umn kanunu çıktıktan sonra 

İnce dudaklan, madeni bir mavilikte
ki gözleri siyah ka,larının altında büsbü
tün parlayordu. İmenın içini ıdtan bir 
gözelliği vardı. 

Salonda hemen hemen ltiıa1e yoltu. 
karısiyle göz göze geldi. Belki bu anda 
o da benim düşündüklerimi kafumdım 
geçiriyordu. valisine haber 'NZtyet ka11aamda Tekw derhal (Miaiaipi melodisi) isminde hepimizin geçimi güçleşU. Yapacağımız işi 

~;::~::;::::v~eril:;m;i'~·~ne~ya~pa;l~m~a;11~l~i~nm~~bir~-~f~il~m~Ç~ll!Vt~·~ftn#~a-e~h~a~zı~r~lan~m~ı .. l~a~rd~ır~·~= şaşırdık. Büyüklerimizin nazarı dikkatini Oturdum. Şarlonun bu nqesinin altında gizlenr -. - ---. -..... cclbetmenlzi dileriz.> 
Az sonra yanımıza biriainin yalc.la'°. miş olan elemler .. . ıztrraplar •.. bedbin

ğını duydum. Başımı kaldırınca karşım- tikler .. . 

Muhtelif maçlar 
Dün Bak k' tel'( ır oy sal1'1sında da muh.. 

B 1 
maçlar yapılmıştır. Sabahleyın 

czazyan ile Barut Gücü arıısındaki 
tnaç 4 - 3 Baruta·· .. ·· 
bitmiştir. ucunun galibi~tile 

B 'k 
k eşı taş B takımı da Altınova B 
Gı~ını 7 - 6 yenmiştir. 

urspor A takı""ı • ı·uı , .. .. ... • ·•ıcu B 

Sıvasta pehlivan 
seçme müsabakalan 

Sıvu, 16 (Hususi) - S Haziranda 
Ankarada yapılacak Atatürk Altin ku. 
pası pehlivan gürqlerine seçme musa. 

balcası Sıvasta olacaktır. 
~okat, Amasya, Kayseri. Yoz:ıat, Kır

tdıır ve Mahya pehlivanları Sıvua ıel· 
mişlerdir. 

da Şarloyu gördüm. Elleri arkasında ka· ı Şarlo sefaletini düşünüyordu. Gerek 
rıatnın yanında durmu1t ona bakıyordu. ! çoc:okken, gerekse ondan aonra uzun bir 

Masanın üzerinde duran binlerce do- müddet 1efil kalmlft soğuklarda doııa 

lar yığınmı fırlatıp atmak istiyen bir ha- dona aç dolaşmıştır. 
li vardı. O, bu serseri ve ıefil hayatının çerçe. 

Büyük salona geçtik. Şarlo ümiısizlik vesinden asla çıkmayac:alctır. 
içinde Çin facıasmdan, harbinden bahse- Hali, herhangi bir afetin bir p 
diyor konuturken elleriyle hareketler elindeki paralan alacağmdan 'Ve onu yi
yapıyordu. ne herkese muhtaç edeceğinden ltorltu-

Bu me\'zuu bitirince ısrarım üzerine yor. 
projelerini anlatmağa bqladı. f Zaten son filmi olan •Asri zamanlar• 

ille sualimde yiizündeki tebessüm gaip da Şarlo zayıftı. fn ftUf Sc;in ı·LA(IOIR 
oldu. Çehresinde bir ıstırap ve sertlik i. Sesli filmlerle mücadele edemiyor per· .J H 
fadesi peydahlandı. Ve : dede konutmak istemiyor. İnsanlarm fe. =============== 

- Bitti artık dedi. Şarlo öldü. na ve zayıf taraflarını cemetmekdaı de Anadolu Anonim 
- Niçin? vaz: geçmiş ... 

BALIKEStRDE GENÇUK SPOR 
BAYRAMI 

- Niçin mi? bilmiyorum. Fakat şu var. Şimdi yegine diifüncai karuadır. Onu Türk Sigorta Şirketinden: 

Balıkesir 19 May11 (Hususi) Spor ve 
ıençlik bayramı tdırimizde büyük bir 
canlılıkla kutlanmlftlr. 

Jimnastik hareketlerini müteakip muh
telif klüplerdel<l gençlerin muhtelif mü
sabakalarda galiplere kupa ve madalyalar 
valimiz: Ethem Aykut tarafından kendile
rine verilmiş ve tebrik edilmiflerdir. Bun
dan aonra bölge takımı ile Halkevi takı· 
mı aruında futbol maça yapllmıı ve ~ 

ki bu kadar Şarloluk kafi ... Şarloyu ye- mqhur etmek ve verdiii aöz:ü yerine ge-
niden canlandırmak için enerjim ' kal- tirmek için varını yoğunu harcıyor. Şirketimizin 30 Mart 1938 tarihiB
madı. Filvaki elimde kuvvetli mevzular önce beraber oynadıjı kadınlara uğur- de fevkalade olarak toplanan hisse -
yok değil. Mesela Napoleon Bonapart, ıuzlult ıetirdiği kanaatindedir. Çünkü darlar umumt hey'etince dahili ol -
Çin harbi gibi ... Fakat papamıyorum. hakikaten onunla hangi aşık kadm film zamnamemizin altıncı maddesi hük • 

Şimdi sahne vazJiğine baılayacağım. çevirmi§SC hepsi de bil ahara sefil düpnüı- milne tevfikan sermayenin ikinci ruh-

tki film hazırlamaktayım. Baş rolleri lcrdir. unun hissedarlardan tahsiline karar 

Paulette Goddard yapacak. Beni sorrasa- Şimdi büyük seneri, büyük artiat verilmiştir. 

2.2 beraberlikle netic:elenmiştir. 
raberlikle neticelenmiftir. 

niz bu filmlerde birer dakika görünece- tek başına değildir. Gittiği yolda, yanmda, İttihaz olunan bu karara tevfikan 
ğim. O da Figüran olarak.. . ya asansör elinde tuttuğu bir kadın, Paulette sayın hissedarlanmızın sahip bulun
indirip çıkaracağım veya garsonluk yapa- Goddard vardar. Biricik gayeai onu yük- duklan beher hisse senedi için öden

cağım... . Filme uğur getirmek için gire- seltmektir. memiş sermayeden ikinci rub'unun 

Spor bölgesinin klüpler arasında ter- Afyonda 19 Mayıs Nöbetçi eczaneler 
tip ettiği bisiklet yarqı da dün 9,30 da ya- Afyon: 19 Mayıs (Hususi) - 19 Ma- Beyoğlu cihetinde: Tünel başında (Mat-
pılda, Y&Mfta büyüklerdaıı Birinciliği yıs şehrimizde heyecanla kutlndı. lkoviç), Yüksekkaldırımda (Vingopulo) Ga-
Gü Sabri !L• • ·-· • • •• Önde Kolardu bandosu Liseliler 1'im- latada Topçular caddesinde (Yiçopulo), 

çtaı ' ... ınalıgı Bırlıktaı Süley- . ' . . . Taksim lstlkltıl caddesinde (Kemal Rebul) 
man aldılar. nastik kıyafetlerıle §ehrıınızın muhte-ı Şl~li Osman beyde (Pertev), Kasımpıapda 

Küçüklerden• B" · ·1·-· y F · lif semtlerini dolaştılar. Anıta çelenk (Müeyyet) Hasköyde (Nesim Aseo) Be-• ırıncı ıgı urttan erıt, . . . . ' ' 
ikinciliği Güçten Halis ldıl kondu. Ve merasııne valimiz.in §iktnştn (Nail Halit), Büyükderede 

a ar. bir nutku ile başlandı. Sonra lise na- (Asaf). 

----- ınına İbrahim Mete, <Afyon Spor> lstaııbul cihetinde: EminönUnde (Minas-

P ol unya - Litvanya namına Nızametün Lacmer duygula- yan), Alemdarda (Ali Rıza), Kumkapıda 
rım anlattılar. (Asodor ), Fatihte (üniversite), Aksaray-

Varşova: 22 (A. A.) - Kuryer Çer- . . .. . da (Şeref), Şehremininde (Hamdi), Kü-
voni gazetesinin bildirdiğine öre Po- Resm~ geçıttcn sonra Jınmrı.,,tLk ha- çükpazarda (Necati Ahmet), Eyüpsultanda 

1 
. . g ' reketlerı başladı. (Mustafa Arif). 

onya ıle Lıtvanya ı>raseında t icaret Liseliler arasında tertip olunan maç- Uskudar, Kadıköy ve Adalarda: Uskü-
muahedesi müzakerelerıne haziran ta S r takınıı 2 _ 1 enildi Gece dard:ı (ittihat), Kadıköyünde Pazary:.lun-
a ı bida f d b po y · da (Rifat Muhtar), Modada (Alieddin), 

Y ye ın e aşlan ... caktır. Halkevinde toplantı yapıldı. Büyükadada (Halk), Heybelld~ (Tanaf). 

mukabili olan beş lirayı işbu ilan ta
rihinden itibaren 30 Haziran 1938 ta
rihine kadar Ankara'da Türkiye İ§ 
ve Ziraat Bankaları merkez müdür -
lüklerine veyahut lstanbul'da Yeni
postahane karşısında Büyük Kına
cıyan hanındaki şirketimizin muame-

lat merkezine ödemeleri, aksi takdir
de ödemeyenlerin sahip bulundukları 
hisse senetlerinin , şirketimiz dahil! 
nizamnamesinin 10 uncu maddesi hü
kümleri dahilinde Borsada sattınl -

mak sureüle mezkilr ikinci rubu ser
mayenin istifa ve satış bedell noksan 
olduğu takdirde aradaki farb hisse 
senedi sahiplerinden ayrıca talep o
lunacağı ilan olunur. 
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Sufa: 6 , __________________________ , 
Herkesin Üzerinde ittifak ettiği 

bir hakikat: 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

RADYOLIN 
Kullanarak 

Dişlerinizi tertemiz, hem• 

beyaz ve sapsağlam ya

par. Ona yirminci asır 
kimyasının harikaların· 
dan biridir, denilebilir, 

Kokusu güzel, lezzeti 

hoş. mikroplara karşı 
tesiri yüzde yüzdür. 

Çil 

Leke 

Ergenlik 

Sivilce 

Buruşukluk 

!Pörsüklük 

Kullananlar, di )erüıi en ucuz çerait!e sigorta ettirmiş sayı

lırlar, Sabah, öğle ve ak~am her yemekten sonra muntazaman 

di<le•inizi fırçlayınız. 
-=-~=-ıraaı--m=mm:m:~am~:ııımıııı:ııımı..- 1 

ihtiyarlık 

Her nevi yünlü, ipekli ve pamuklu Çirkinlik 
manifatura satış evi izale eder 

Beyaz 
Çehre 

Latif 
Cilt 

Parlak 
Te11 

Gergin 
Vücut 

! Cazibe~ 
Gençlik 

Güzel 
Yüz 
Paluze 
Ger da~ 

Temin eder. 

HASAN yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı geee ve günüz kreınleri çilleri ve si'vilceleri ve lekeleri 
kat'iyyen izale eder. İhtiyarları gençleştirir. Gençleri güzelleştirir. HASAN ismine ve markasına dikkat. Hasan ~ 

Mahmutpaşa No. 152-154-156 
Şubesi: Kürkcü han No. 35 

' 

Merkezi: 

Telefon: 22554 
Son günlerde gümrükten 'külli miktarda almış olduğu 
envai çesit Avrupa ipeklilerini ucuz fiyatla bu mü

esseseden tedarik edebilirsiniz. Bir daha ele geçme

sme imkan ve ihtimal olnuyan bu fırsattan istifade 

ediniz. 

Or. Hafız Cemal Zührevi ~e cilt hastalıkları 

Hayrı Ömer (LOKMAN HEKİM) 

D:ıhilıye Mütehassısı 

15 Temmuz - 23 Ağustos 

Muallim ve Münevverler için 

Avrupa 
Tetkik seyahati 

)stanbuldan vapurla l>ireye -
'na - Brendlıi - Napoli - Boma -
oransa - Venedik - Viyana - Mü

nih - Nurenberg - Frankfurt - Vis
baden - Ren havzası - Kolonya 
Doseldorf - Hambıırg - Berlin -
Laypzig - Dresden - Praı: - Peşte -
B.~kreş - Köstenceden İstanbula dö-1 
nuş 

40 •• gun 

1 

Yemek, otel, pasaport, vizeler, 
program mucibince gezmeler • mü
zeler - galeriler - saraylar duhuli
yesi otobüs gezintileri hep dahil 
lesi 

225 lira 
Kayıt: i T A Tiirk seyahat aeen
Beyoğlu - Perapalas karşısında 

Telefon : 43542 

... , ........................ !im .................... .. 

TÜRKLER KARŞISINDA 
,.,,.vvvvvvvvvvvv""""'""'""'~.,.,,,..,...,.vvvvv-.~ 

NAPOLEON -
BONAPART 

Yazan : Ziya Şakir 
il'~~~~~~~~~~~~~~ 

n Türklerin önünde Fransız ordusu nasıl perişan ~ 
S oldu ve koca NAPOLEON nasıl kaçtı? B 
1-"I~~ a;::t:=<-Jı;::t;r Jı;:;!:;;~------Jel 

Napoleon neden 
müslüman oldu? 

Öğleden sonra Beyoğlu Ağaca mi 
kanısında No.133 Telefon, 4358 

Pazardan başka günlerde öğleden Doktor Feyzi Ahmed 
sonra saat <2·5 tan 6 ya) kadar İs- Cilt ve Zührevi hastalıklar 

Kahraman Tiirkün önünde da· 
ima kaçmıya ve peri§an olmıya 
mahkum olan Fransız ordusu, 
başlarında Napoleon Bonapart gi
bi bir dünya fatihi olduğu halde, 
150 sene evvel, 700 Türk askeri
nin indirdiği kahir darbe ile şaş
kına dönüyor. Napoleon. ordusu
nu kaçıramıyor, hepsini zehirle
tiyor, Mısıra geliyor: •Hayalle
rim mahvoldu, ey Şarki Roma 
im.paratorluğu tacı, eh·eda!» diye 
bağırıyor. otuz bin I•ransız aske
rini meçhul bir akıbete terkedc-
rek... Türkün o zamanki Nizamı Cedid 

Kaçıyor! askerleri 
ÇARŞAMBADAN iTiBAREN "SABAH. SÜTUNLARINDA 

tanbul Divanyolunda (104 numa- sabah •9.5 - 12> hakiki fıkaraya 
mah t M h t 1 Ankara Caddesinde: Her gün ralı hususi kabinesinJe hasta lnrını sus ur. uayene ane ,.e ev ~ e-
fon: 22398 - 21044. öğleden sonra 

kabul eder. Salı, cumartesi günleri ,J 

---------------------------....--------------------------------------....-.-------....... --.-----------------___,,,,, Çoğu gitti, azı kaldı, belki bu- ve Mösyö Galino tarafından yazılıp bulmağa çabalamalarını karilerimiz- fasından geçenleri anlamış gibi~ 
gün ne olup bitiğini öğreneceksin! kasasında hıfzolunan gizli vesaik... den rica eder. Elinizdeki delaili - Affedersiniz habersiz ... ;;/ 
Yalnız sana çektirdiğim azaptan do- cHiç görülmemiş fevkalade bir sah- bu muammayı çözmeğe kafi gelmezse ettik , d<'<li. Çok mühim bir so) 
layı affını dilerim. Bütün bunlar için ne! .. Öyle garip vakalar duydum, ki ... yarına kadar sabredip yine birlikte ğimiz vardı .. 

No. 16 

bana bu akşam bir şahit lazımdı. Hala bugünkü gibi hatırtmda .. Tuttu- çözmemize müsaade etmeledini kari- - Mühim mi? 
İşte canım kardeşim, her şeyi, en ğum bu notlar sayesinde ileride bunla- lerimizden ~ica ederiz. .. .. - . Evet ... A.nla~~'~. da hükf1l; 

ince teferruatına kadar, yazdım, an - rı tekrar hatırlıyacağıma memnunum. Yolda gıderken hep Eııptoloıtden verın, Hekeyın oliımu etrafını! 
)attım. Yine tekrarlıyorum . Bu yaz- IGm bilir belki de dostum Rozesin şa- konuştuk. Rozes, Terrobun eserlerini flrı keşfettim. 

Birden kendime geldim. Korkum a- bir atılış oldu! Arkasından boğuk bo- dıklarımı yalnız kendine sakla! Şim- yanı hayret zekıisı ve kabiliyeti hak- beğeniyordu, Ve bunlar hakkında çok ~ O•·.u kimin öldürdüğünü .. · tJ 
zaldı. Ne gürültü ve ne de kokudan ğuk sesler .. Kırılan şişelerin düşerler- dilik Allahısmarladık. kında topladığım bu notlar sayesinde doğru ve yerinde bir tenkit yaptı. - Biliyorum. Herifin ensesine~ 
eser kalmamıştı. Kapıyı aralıkladun, ken çıkardıkları gürültünün mü - Kardeşin bir kitap neşrederim. - Sen de dikkat ettin mi? Bu adam çeri saplıyan eli biliyorum. Bıı ı;<' 
baktım; ortalığa bir sessizlık çökmüş- sebbibi yumuşak bir vücudün çarp - Henri Galino> Bu sabah Rozes, kendi evinde öğle- yazı yazarken bir hata yapıyor. Eser- ta, çok bilgili bir insanın eli.. 
tü. masıydı. Bunun arkasından Rozesin Bu müthiş gecenin sabahında Ro - den sonra üçte randevu verdi .. Söyle- !erini kaleme alırken karilerini inan- Terrob sordu: ... ıe'· 

- Kendine geldin mi? diye Rozes zorlukla ve merdivenlerden çıkmağa zes üç buçukta tekrar gelmesini ri - nilen saatte evine gittim. Onu mesai o- dıramamış gibi bir şeyin üzerinde faz- - Peki bu katil kimmiş bb) 
bir daha sordu. çabalaması oldu. ca ederek arkadaşından ayrıldı. On - dasında, pardesüsü arkasında oturdu- la duruyor. - Sizsiniz!.. . 

- Evet! Yüzü kan içindeydi. Derin derin ne- dan sonra polis müdürüyetine girerek ğu halde buldum, bana: Sahic!en de öyleydi · Eıiptoloji üze- Bu söz üze;ine v:ıziyet dei\İ~ 
O köpek derisinden bir eldiveni e- fes alıyordu. Birinci kata kadar çık - bu hançer meselesine ait dosyayı sı- _ Tetkiktımı bitirdim, Neticesini rine yazmış olduğu kitaplar insaru yo- anda Madam Şerizi haykırdı. f',/ 

line geçirdı . Yakasile kravatını çıka- masına yardım ettim. kıca gözden geçirdi. evve!A profesör Terrobe bildireceğim, ran fuzuli delillerle dolu bulunmasay- tehd;tkar bir eda ile Rozcsin il 

rarak, sessiz S<'Ssiz merdivenlerden in- - Bana hiç bir şey sorma! dedi. - E, Mösyö Rozes bir şeyler bula- Onu bana getiren sen olduğuna göre dılar daha e:ıteresan olacaktılar. Bu dı> atılır gibi oldu ... 
meğe başlad!, Ben de arkasından git- Yüzünü yıkamak üzere caketile ye- bildiniz mi bari?. şimdi konuşacağımız şeyleri de duy- profecörlüğünden naşi olacak; çünkü Rozes onu bileklerinden ~·~p 
tim. Bodrı.:m h,ıısı merdivenin dibin- leğini çıkardı. Yeleğinin cebinden bir - Bir şeye benzetiyor gibiyim.. man da bir mahzur yok, dedi. Ve ŞUilU talebelerin kafasına birşeyi iyice yer- rak c.•plerindc silah olup oJnıadı f 
deydi. R.07 ·'S •ir hayli uğraştıktan bebek ayakkabısı çıktı. Ve: - Allah versin, Allah versin! Bah- ilave etti: !eştirmek için isr.ır.ı alışmış; bu su- raştırdıktan sonra bir hamlede . 
sonra yavnşç• bodrum kapısını açtı. - Bu Talinin bebeklerinden birinin si hangimiz kazanacağız. - İstintak hakimi hançer cinayeti- retle ondaki JJedegog karakteri mulıar- go"zıı"nU!l 

ğa oturttu; ve eğilerek Bir lahza orto~·~~ dinledikten sonra patiği .. Bu akşam Şerizinin evinde mi- Bakalım? Ben daha şimdiden Sen An- ne ait evrakı dün bir dosyanın içine rirliğini öldürmüş., baktı. 
kendisini takip etmem için bana işa- safirdim. Küçükle hokkabazlık oynar- tuan sokağında bir yer peyledim. Ba- koymuş kaldırmış. Şu hale nazaran Profesöriin evine gelmiştik. Beya= .pl1 

ret etti; ve b..drumdan içeri daldı. ken cebimde kalmış olacak.. kalım siz mi beni oraya götüreceksiniz Oskar Hekeyin katilini aramaktan vaz " "orölü her halinden taşralıolduğu an Profe3örün kım:ldamağa nıC' ·ı 
Müziç bir s-ossizlik! Son basamakta - Bunu öğrendiğime memnun ol- ben mi sizi götilreeeğim.. geçmişe benziyor.. lan ihtiy' r uşak bize kapıyı aı;tı. mar.uştı, Alis dö Şerizinin yJı;,. 

el yordamile elektrik düğmesini bu - dum. Allah rızası için bana anlat; bu Üstünde: cÖlümümden sonra bakıl- . • . . . . . . . , Terrob Madam Şeriziyle kütüpha- captan sapsarı kesilmişti. . J)~~ı 
!arak elektriği açtı. Beyaz bir ışık akşam neler oldu. Şu canavarın geli- mak üzere ... > İbaresini taşıyan ve bal- . . . . . . . . . nede yalnızd .. Bizi görünce b:raz ••- ı titriyordu. Ağlamamak icı!l ~ 
bodrumu ayduılattı. Yıldırım süratile şini, gidişini,. mumu ile kapatılmış bir zarfın içinde Bu cinayet failini kendi kendilerine şırır gibi oldu. Rozes •~ssizce onun ka- tuttı.:ğu belli idi. - Devıııt11 
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