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Eski Fransız Başvekillerinden F4ın
~n Avruparun siyasi vaziyetine daır 
F kkate değer bir maakle neşrediyor. 
ransız devlet adamı bu makalesinde 

İleri gelen Türkler vergi borçları 
bahanesile tevkif edit·p duruyor 

Avrupa · · 'k' . .. ıçın ı ı tc•hlıke bulunduğunu 

so~ !emektedir. Birisi Almanyanın Av
rupada bir hfıkımiyet t<'Sis etmek is -
tenıesı d'. . • • ıgcrı Rusyanın di.ınyayı umu-
tnı hır bo'"e 'ki'. .. .. k 11 r' . "i vı ıgc goturmc eme e -
~~ı beslemesi. Flandin'in sözlerine 

ltore· ·11 1 
1 

• mı et er arası sulhu hak ve ada-
et Prensiple · · · · · . rıne ıstınat ellırmek ıs -
tıyen b . 

.. .. eşerıyet feci bir akıbete doğru 

ABONE ŞARTLARI HERYERDE 
Türkiye Ecnebi 
900 Kr. aeneliii 2400 K. 
500 Kr. 1 ayhl1 1200 K. 3 
260 Kr. S a7lai1 600 K. 
90 Kr. 1 aylıtı 300 K. 

Pe.ta ittihadına ılrmemit emt_. KURUŞ 
ketler için 28, 14, 7,11 Te 4 lira. . 

~urumektedir. Bunun kabahati de 
ransaya 't d r.·ld' . . 

b aı e.;ı ır. ÇUnkU Fransa 
u felaketi .. .. U 

d ı._ gormuşt r ve yirmi scne-
enucri d 
B 

e ihtarlarda bulunmuştur. 

Evvelki gün şehirde bir gezinti yapan Atatürk, 
dün Dolmabahçc sarayında meşgul olmuşlar, bir ta. 
rafa çıkmamışlardır. Resmimiz Ulu Önderin İstan-

'' 

bula §eref verirlerken vagonda, küçUk Ulkü tarafın• 
den kendilerine bir buket takdimi sırasında lınmt§
tır. 

u tU IU · r sıyast münakaşaların ve 
mutalaaların .. k k 1 . rn muştere usur arı azı-

et nokta d sının yanlış ve zayıf olması-
,,ır .. ŞUphc Yok ki, yirmi senedenberi, 
,,anı bü Uk 
h d Y harpten sonra sulh mua-

e enameleri imza edilelibcri Frnn 
sa Avr • -
devler upanın en muhafazald\r bir Eylüıda Ankaraya g~lecctı haher verilen F:anrız Hariciye Naıın 
Peyni 

1

1 kolmu~t~r. Fransa Felemenk Bone ile Başvekil Dalr.dye 
r ellesının i . kil . b' .. 

fare k d çıne çe mış ır Hatayda ne oluyor?. Her gün bize sızlar tarafmdan yardım gorcn Arap-

Türkün düny.a 
meden1yetine 
ettiği hizmetler 

Profesör Pitar Cenevede 
bir konferans verdi 

nun v: 
0
; kana.atkiir, halinden mem- gelen haberler ve Millet Mec1ısinde lar ötedenberi olduğu gibi şimdi de 

bir ""y . t u halın devamından başka verilen ızahat tüyleri ürpertici mahi - Türk ahali üzerinde en ağır tazyikler 
Y" ıs emez bir . 1 . . 

leğinl tutmu vaz.ıyet a mak mes- yettedir. Fakat işte bir bitarafın, bir yapmaktan ve en 'Z.alımane tedhış ha- Cenevre: 29 (A.A.} - Cenevre ta-
Mill ştur. Alınan gazetesinin istihbaratı, ld şüp- reketleri icrasından çekinmemekte- rlh ve arkeoloji cemiyetinin son celse-

Cümhuriyetin yıl dönümünde 

YÜZ ELLİLİKLERLE 
DiGERLERİNİN AFFI 

ve ada;tler arası münasebetlerin hak hesiz çok kuvvetlı bir vesıkadır. Ber- dirler. Gün geçmiyor ki Türklere kar- si ruznamesinde Bayan Afet ve Pr. 
bir laı-z:t prensiplerine istinat eder linde çıkan Bund. Ab. Blatt. Gazetesi- şı ika edilen cebir ve tazyiki ve kanlı Pitart'ın isimleri yazılı bulunuyordu. 
F'ransız ; cereyan etmesi demek, nin muhabiri ~unları yazıyor: tecavüzleri bildiren, ölU ve yaralıları Fakat Bayan Afet rahatsızlığı dolayı
mevcut evlet adamlarının fikrince , İskenderun Sancağındaki 1intıhabat sayan haberler gelmemiş olsun. Arap- sıle toplantıya yetişemediğinden kon-
ayet d'~ual~delero harfıharfına ri- için kayıt muamelesi başlamıştır. lardan da ölenler ve yaralananlar var- feransı tehir edilmiştir. 

Kanun projesi yaz tatilinden evvel 
Mecliste müzakere olunacak 

ten ıı:k: ıncsi demektir. Şeklen, zahi- Bu yolda şimdiye kadar elde edilen dır, çünkü artık Tlirk ahalisinin sabn Pr. pitart'a gelince, konferansçı Tür-
ler mili ~~ı v:ır. ÇUnkü muahedename- netice Sancaktaki Türk'ün hakimi - tükenmiş bulunuyor kiyenin mazisini öğrenmek için bugUi; 
ınektir ~er arasında birer kanun de- yetini kat'I olarak göstermektedir. Fa- Sakin ve sulahperver Türk ahaliyi sarfctmekte olduğu muazzam gayret
sil edc:r. ~::n da hak ve adaleti tem- yetini kat't olarak göstermektedir. en ziyade müteessir eden hal iso iU - (Devamı dördüncü aayf ada) 
olmak iste e~lcyh beşeriyet mesut Fakat Türklilğe düşman olan Vf! f'ran- (Sonu ikincide) 
nıenıek ist rsc, arp felaketlerine düş- .. 

::;~~:~~ .::·~~~:::::. r;:~:: ::: ~kü müsabakalar Çeklerle Sudetler 
:~~~::~~~~!ö~ .. :y1·~ı~~,nk.:zi:~; Varş ada bayrağımız uyuşmak üzere 
F'ra . edır, muahcdenameler 

nsa ıçin kA ·I b' . d • w • d kot b uı ı ır ış olmuştur. Fa- • 
k:end'lu. ~unhedenamcler yüzünd('n z er ıregın e 

ı erını mili" f 
?ind d b 1 şere ve haysiyetle _ 

e ar e y . . 
tien l1l h erıuş, ınıllt vnhdetlcrin-
t lr- n rum kalmıs zarar .. .. 
c akk' d '" gorınuş 

ı c en ·ıı ı hnrb' · mı el er de var 1914 
ının galip! . b . 

ruz kald kl erı u milletlerin ma -

Eyüb Öncü ve İhsan 1,60 irtifaında 
maniayı atlıyarak kazandılar lık ve . ı arını hissettikleri haksız _ 

ınsaf ızl ğ h' ") B u tcrrne0 k 1 •a ıç aksiılihnel gös _ Varşova, 2Q (Hnsusı - ug n 
hilecek~n. uzu gibi uslu uslu yaşıya- Varşovadn yine hOyOk bir kain· 

Bö 
1 
crı~e nasıl ihtimal verir? balık önünde kuclret mUsahakası 

nı anyl e hır şeye imkfın olmıyacağı _ yap1lm1ştır. Bu mO~a.bakayn gi-
arnıık i · F rcnler l,GO ylikseklığrnde mania 

tihlerini çın • ransızlarm kendi ta- alhyacaklnrdı. 
bir ~eye IU hatırlamalarından başkn Bu nlhtmnyı beş kişi kazan-

zum yokt F mıstir ki aralarıııdn EyOp Önel\ ananev· b' . Ut'. ram;ızlann • 1 ır sıya tl . ve Ihsan Atnl dn vurdıı'. 
snya <tabii h se erı vardır ki Fran- Varşova 29 (A.A.) Dünkü başlan-
tC!ı-di B udutlan temin ctmı>k is-
]. · u tabii h d tl gıç müsabakasına Türk, Alman, Bel-
ınde nh'ın•· u u ar sahası dahi- R p l-'' ı çika, Fransız. om.mya, oı-vnya 
llıevki · n sol tnrnfı mühim bir milletleri iştirak etmiş ve 85 at gir-
bir ckseış~al ederdi, Burasının kahir 
1 

rıyetJc Al miştir. Pnrkuru hatasız yapım 15 sü-
nr icln h man olması Fransız- variden beşi Türktü:- Bunlar arasın-

ll.hin'in · 1 e en,miyetsizdi. Cünkü da maniler yükseltilerek yapılan 
so taraf 1 • . J 

rnnn.Yodn d ını c e geçırırlerse Al- ikinci müsabakad:ı Salrr. Ok ile tek-

Hükumetin verdiği 
teminat kafi addediliyor 

Prag 29 (A.A.)- Siyasi Çek mah
fellerinde söylendiğine göre bugün 
Hodza ile Petera ve ~und isimlerin
deki iki Südet meb'usu arasında ce
reyan eden müzakereler neticesinde 
vaziyette bir salah hasıl olmuştur. 

Emin bir membadan öğrenildiğine 
göre iki meb'us Heinlein'in partinin 
taleplerini tasrih eden şahsi mektup. 
!arını hamil editer. • 
Müşahitler iki taraf arasındaki mü

zakerelere devam edilmekte olduğu
nu ve akşam Henlein partisinin mes
ul mahfellerinde arlık •mütekaddim 
şartlar• dan bahsedilmediğini beyan 
etmektedirler. Parti zimamdarları 

sokollarla milli muhafızların 'lillh · 
ları alındığı için hükumet tarafın -
dan verilen teminatın kafi addedil
diğini söylemektedirler. 

leceklcrd· aha kuvvetle hılkim olnbi- rar hatasız ve parkuru m seri yap-
ı. F rankocularla 

Kimsesizler yurdunda dünkü ziyafet İtalyanın dostluğu 

İlk müsabakatla birinci gelen 
Saim Ok isimli atı ile 

(Sonu 4 üncü aayf ada'I Fro~ k mak suretile birincılığı aldı. İkinci 
c•tliği hsa ·endi milli vahdctinı lemin 

• atı.u b h 
ta daha u va dete eriştikten son-
hudutıa fazlasına göz ntaı ak dabii Roma 29 (A.A.)- Frankist Ispan. 

yayn müzaheret günü, bu sabah İtal
yanın en mühim şehirlerinde tesit 
edilmiş ve bu ş~ırlerde birçok İs -
panyol hatipleri, söz alarak bu mü
nasebetle seferber edilmiş olan fa
şistlere hitaben nutuklar irat etn\iş
lerdir. 

• r:t bnhn · 
olnııyan 1 ' nesı altında Fransız 
·.ı ınlk k"tl 1 . . . ıuares· 1 tı e erını de kendı 

/\Jnıa~ı a tına ı:ılmnğa kalktığı halde , 
d arın rnill" hd ıı en ı vn etleri karşısın-
rak aman vermez bir düşman oln -

rnevki al 1 Prot ıyor ardı. Almanyadaki 
l'Slan . 

Ccın·1 Pren lerınin Fransızlar en 
uan •nUtt I tolık l c ıklt'ri idıler. Dahilde ka-

o an Fr h . rnı.,i k .
1 

an n arıçte protestan ha-
csı miştil Snb ? Ç" k" Al ~:anın · " cp · un u man-

hi.ık. nıfak ıçinde kalmasını tek bir 
uınct t şk 1 ' 

A ır}... e ı c tmC>mcsini istiyurdu . 
... r<'.a m" dd rn111· u et I<'r ·nsa Almanların 

1 va lıdctı t:. • 
nı lak' ne mttru olmı:ık siyascti-

ıp c>tti M ff k l · b hat k · . uva a o amndıse ka-
endısının değildır. 

l\ıtill ctl e ra 
ve ad 

1 
rası mlinasebetlerin hak 

b a et pren i J • • • • u ::> erıne ıstınat ctmesı 

lıak tnu? Fransa kuvvetli iken neden Galntada bir kimsesizler yurdu 

Sovc adaleti aklına getirmedi ? var ki buraya anasız babasız, yersiz 

du, t~a ~871 de Fransa mağlup ol - yurtsuz çocuklar yatırılıyor. Burada 
kı vıltıyeti kaybetti. Büyük bir şimdiye kadar birçok kimsesizler ye. 

(Sonu GçüncQ sayfada) 

illi eyin Cahid l' Al..ÇlN 
tişmiş, adam olmuştur. Bu sene de 

birkaç mezun veren yurdda dün, bu 

sene mezunları bir zlyaf et vermiş -
!erdir. 

Bu ziyafette Vali Muhiddin Üstün
dağ da bulunmuştur. Resmimizde 
yurdun mezunları ve Muhiddin Üs. 
tündağ, yurdun önünde görülmek -
tedir. 

Bütün ~azeteler, bu münasebetle 
İtalyanlarla İspanyollar arasında a
sırlardanberi devam elmekte olan 
tesanüdün inkişafı safhalarını izah 
etmişlerdir . 

Virjinyo Gayda, Jurnale Ditalya 
gazetesinde yazdığı b:r makalede 1-
talynnın İspany;,mm arazisinde kat -
iyyen gözü olmad1gını ve siyasi hiç
bir menfaat beklememekte bulundu. 
ğunu, çünkü İtalyanın Frankist İs -
panyayı her tı.lrliı ıdeolojik veya si
yasi, harici vaziyet ten muhafaza et
mekten başka bir gayesi bulunmadı
ğını beyan etmiştir. 

Bu merasimde Duçf' ıle Kont Cia
no ve fırkanın katibi umumisi hazır 
pulunmuşlardır. 

lıtanbuldao kaçmadan aı 
evvelki halile Refik Halit 

Ankaradan akseden haberlere l 
göre, Adliye Vekôletl tarafında.n \ 
bir müddet evvel hazırlanan bır 
kanun projesini Hükfimet Millet 
Meclisine sevketıniştir. 

Bu kanunda Cumhuriyetin 
15 inci yıldönürrıunde yapılacak af 
lar hakkında hükümler vardır. 

Affedilecekler arasında yüz 
elliliklerin listesine dahil olan -
lar. haklarında heyeti mahsusa • 
!arca karar verilmiş bulunanlar 
ve istiklal mahkemeleri tarafın
dan mahkum edilenler vardır. 

Affedilecek olan yüzellillkler· 
den 50 den fazlast zaten ölmüş -
tür. Geriye kalanlar!n yurda dön
melerine istisnasız olarak müsa
ade edilecektir. 

Ferid in Dahiliye Nazırı 
Mehmet AH 

Yüzelliliklerin kaçışı 

Refik Halit 

lstanbuldan 
ayrılırken 

Son pişmanlıfıı - son yazıları -
son ümitleri 

(Burün üçüneü aayfamııda] 

Yalnız bunlar 10 yıl müddetle 
devletin maaşlı ve ücretli memu· 

(Sonu 4 ilncü aayfada) 

Fener Tamşvarı 1-O yendi .. 

r 

Oünkia Fe .. r - Tam4var maçından bir sahn~ 
lT11.fsilft~ı Sj>Or süt.ınu•uud ıl 
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(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SAB~ l Hatay intihabı «Yeni Sabah» ın tarihi tefrikası: 5 

Türkler karşısında dur: Fr~:::~: ;d~:e:i ;:::::. 

Napoıyon Bonapart ~:~i~t:~~!':ı:i: :te:vizm~::: 
her defasında Suriye hükumeti tara

Türk Okutma 
kurumunun ictimaı 

1 

Yazan : Zıya Şakir 
••••llıııl' 1 fından cezalandırılmaksızın bir kaç 

gün sonra serbest bırakılıp yeniden Darüşşafaka bütçesi 

Yugoslav nazırı 
Edirneden geçerken 

__, Haaa .. Bu da sebepsiz değil, dos- lilerle alakadardır. Türk ahali üzerine sevkediliyorlar. • d" . 
tum .. Tertibatımızı ikmal edip te, - Evet. Manda idaresi polisi de ötedenberi ol- 109,651 hra kabul e ıldı G 1 M . h . . . d di~ 
mukadder olan vakti gelinceye kadar, - i}te bu alaka dolayısile, hükfi duğu gibi şimdi de Türklere karşı hu- Türk Okutma Kurumu senelik kon- enera arıç mu arrırJmJze e 
bo§ durmaktarısa; işittiğimiz sulh ha- metiniz ortaya atılarak; (Lehliler, zu- sumetldlrane bir tarzda hareketle gresi dün saat 14 de Darülşafakada "T k y } o •fi 
berlerinden istifade ederek dostları - lüm görüyorlar. lıtırap çekiyorlar. Türklerin evlerinde silah taharriyatı- toplanmış ve kurum idaresile DarUl - Ür Ve ugos a V milletlerınJı• 
mızın arasına girmek istedik. Fena Biz buna razı değiliz) Dersinız. na devam etmekte, ileri gelen Türk - , şafaka bütçelerini tetkik ve tasdik et-
mı ettik?.. - Sonra?.. !eri vergi borçlan bahanesiyle tevkif ıniştir. Kurum bütçesi 300, Dariil - dostluğu ebedidir,, 

- Ha}ır. Bılakis, iyi ettiniz. . Fa . - Sonra da .. Önümüzdeki baharda, eylemekte, hüli\sa intihap esnasında şafaka bütçesi yekunu da 109651 lira - . 
kat bundan daha ıyi birşeyvarsa; o da, Lehlilere musallat olan devletlere bi- Türklüğün kuvvetini felce uğratmak olarak kabul edildikten sorıra intiha
Frarısa Cumhuriyeti ile biran evvel rer tahrirat gönderir.. (Yaptığınız bu için her suretle gayret göstermekte _tlbata geçilmiş ve müddetini ikmal e • 
ittifak etmenizdir. zulmün sebebi nedir?. Eğer bu hM de- dir. Vakıa milletler cemiyeti tarafın - den idare meclisi azasından sabık te-

- Evvelce de; selefim Raşit efen • vam ederse, biz onlara yardım edece- İ dan tayin edilmiş olan intihap komis· lefon komiseri Fuat ve şehir meclisi 
diye , bu hususta birkaç kere beya - ğiz) diye, hesap istersiniz. yonu muhtelif unsurların ve ekalli _ ) azasından Mustafa Aşkın ibka, Nuret
natta bulunulmuş. Hatta bubapta, mü- Koca Türk diplomatı, öğreneceğini yetlerin ve bilhassa ermenilerin hak - tinle Mehmet İzzetin yerlerine de es
zakere talep olunmuş.. Acaba bu it- öğrenmişti. Ve artık, sözü kısa kes - \arını biratafane bir surette koruma- bak Nafia Vekili mühendis Muhtar 
tifak için teklif olunacak şartlar ne ınek lüzumunu hissetmişti. ya çalışmaktadır. Fakat bu komisyon ve Milli Sigorta Şirketi Müdürü Rab
makule şeylerdir. !Beyan buyurunuz - Evet.. Fena fikir. değil ... Ancak mahalli Arap makamları tarafından bani seçilerek celseye hitam verilmiş
da, görelim. Resmi olmıyarak görü - şu cıhet var ki; Lehlilcrin bugünkil bütün cephe boyunca karanlığa sev - tir. 
şeliın. hfıl ve vaziyetlerine agah değiliz. He- kedildiğinden ve muhtelif umurların -o--

Mösyö Dökors, Osmanlı d.ploma - le bir tahkikata girişelim. o vakte ka- hakiki yüzde nisbetini gö•ieren !is - Atatürk kupasına ayn
tını yola getirerek , bahsi bu mecra - dar, bakalım ayineidevran ne suret teler kendisinden gizlendiğinden ve 
ya sokabildiği için son derecede se gösterir.. Tekrar görüşürüz. çelebdTürkler her türlü tehdit ve tedhişle lan gÜreçşiler 
vinmişti. Büyük hır memnuniyetle , dostum. komisyon azalariyle temasa gelmek - Balıkesir 29 (Hususi) - Balıkesir 
derhal cevap verdi: Dive verdiği ce\·ap ile müllikatın len menedildiklerinden komisyan ne grup birinciliklerini !<azan an ve An-

- Hükumetimizin talip oldugu it • hitam bulduğunu bildirmi!<li. yapabilir?. Bu tedhiş son günlerde o kara Atatürk kupası güreş•. müsaba-
tifak hükumctinize çok hayırlı mad ŞÜPHELİ BİR ÖLÜlU derece şiddetlenmiştir ki şehirlerdeki kasına iştirak edecek olan güreşçiler 
deler içindir. Fakat sizin' de kendini Mösyö Dökors, ile tercümanı, ka - Türk tüccarları tecavüzden masun şunlardır: 56 kilodı: Sezai Kocaeli, Ganerel Mariç Edirne<lte nmumi mi!lettiş General Kazım pirİ~~ 
ze nafi aynca şartlarınız varsa, söy . pıdan çıkar çıkmaz odaya Dürri efen- kalabilmek için mağazalarını kapama- 61 kiloda Ahmet Balıkesir, 66 kiloda . .. .. . t 

d k ild Nı·yazı· Kocaeıı· "ı2 kı'!oda Mustafa Edirne : 28 (Hususi) - Buyük mı- dostluk ve bag"lılık hisleriniP . 
leyiniz. inin ethüdası v· an efendi girdi. ya mecbur kalmışlardır. Suriyede ise .•a 
~ Hele. evvela siz söyleyiniz. - Kefere, zatıfllılerini bir hayli• mütemadiyen yeni çeteler teçhiz edi- Balıkesir· 79 kiloda Hü.<eyin Bursa, ısafirimiz Yugoslavya Harbiye ve Bah- yen yaşıyacağma bir kere dıı" 

M d 1 k d k il 87 k 'ıloda' İsmail Balıkesır· ağır sıklet riye Nazırı Orgeneral Mariç bu sabah dığını,> il5ve elti. . 
- "'~la.. Tabiidir ki (Kaynarca yor u. rrc şehir ve kasabalar a i s ahsız ',# 

Muahedesi) ni, Rusya hükumetine Dedi .. Dürrü efendi, memnun bir Türk ahali üzerine sevkedilmektedir. Şerü Balıkesirdir. Bunlar salı günü ko~varısiyonel trenile saat 
7.~0 da Ekselans Mariç hareketler f11 

tashih ettirmek istersiniz, tebessümle başını sallıyarak cevap Diğer taraftan da Sancak ahalisinden Ankaraya hareket edeceklerdir. Edırne ıslas:;onunda Umum! Mufct • şasın Türkiye diye birkaç kefe .il 
d Yıl iş general K. Dirik, F.dirne Valisi Ni- d h le dı b ballı: r 

- Tabii ... Fakat, nasıl?.. ver i: olup intihapta rey vermek için Tür - maz en ay 11' ve una ,i yazi Mergen, Müşavirler, kumandan- y 1 d' uk bele 
- Hah.. ~di, daha açık konw;a - Vakıa biraz yordu amma, bizce de kiycden Sancağa gelmiş olan Türklere .u. g.o. s avy_ a . ı_ye m a.. ..ıı 

1 H f d 
lar, Beledi~e Reisi ve kalabalık bir b ük -'--' d ter>l" 

!un ... Hükilmetiın; Osmanlı hükUıne- maksat hasıl oldu. kendi memleketleırinde hüviyet cüz- ava e erasyonu J uy uu:s ... ..ırı can an gos halk kütlesi tarafından hararetle kar- - J d 
tinin şevket ve ikbalinin artması için - Bari, sadra şifa verir bir netice danları alabilmelerini güçleştirmek i- Yugoslav gur a ı. • fyalı ., b k kd 1 şılandı. İsta,yon Türk ve O' liizım olan §Cyler neyse onları yapını- elde edildi mı... 'çin en büyük müşkülat gösterilmekte- aş asın 1 n ta ,. r erı' bayraklarile süslenmişti. Ekselans General Manç So 
ya karar verdi. Beni d" buraya bu - Ehh .. Hiç olmazsa, Cumhurun dir. Halbuki bunlar bu vesikaları ala-

T k 
Mariç takdir ettiği mükemmel bir k 

maksat ve memuriyetle gönderdi. .. politikasını öğrendik. Gayrı, gdil av- mayınca intihap için kayıtları yapıl - Ür pilotlannı geçer en 
Cumhuriyetimiz, hükumetinize her ?anmayız. Maslahat, ehemnıiyetlice - mamaktadır. Suriye ve Fransa men - tebrı·k ettı" jandarma bölüğü ile 

200 kişilik bir Sofya 29 (A.A.) _ Yıl~ d Eğitmen kıt'ası tarafından selamlan - uv 
suretle yardım edecektir. Ve bunun ir. Yarın, Sadrazam paşa ile vaziye - faat birliğinin bu gizli mürettep işle - Harbiye ve Bahriye Nazırı -"' 

k b
·1· d d · d h b ti m·· k d ı· s ı · · T'' ki . ff k 1 Ankara 29 (A.A.) - İki gu''nden dı. Bayan general Diriy, bayan ge • ..,. mu a ı ın c e sız en, iç ir şey is • uza ere e e ım. onra; mesc e - rıne ragmen ur erın muva a o a - . . Mariç Türkiyeye yaptığı sel # 

temiyecektir, Ancak, ticaret umuruna yi bir ariza ile, Şevketlu efendimize cağından şüphe edilmemekle beraber 1 beri şehrimızde bulunan Enternas - neral Marıçe bir buket sundular. Ve memleketine dönerken SofY;P'' 

d 
· b h b'ld' J' yona! hava federasyonu başkanı ayrıca Eğitmenler de bir buket tak -

aır azı ususata müsaade buyuru - ı ıre ırn. Ti.ırklüğü Suriye Araplarının cebir ve 1 yonunda tevakkuf etmiş ve :...4 
l 

v k b Prens Bibesko, bu sabah beraberinde dim eltiler. Çok sevinen general Eğit- IJ" 
uraa; bize o da kifayet eder. - a ıa, münasi i de odur. Fakat tecavüzlerine karşı korumak için in- da Harbiye Nazırı General .. •i 

TUrk diplomahnın zekası, Mösyö, bugün valde kethüdası tekrar haber tihap komisyonuna derhal vesait ve Hava Kurumu başkanı Fuad Bulca menler hakkında aldığı izahattan se- !of ile Yugoslavya ve 'l'ilr~ 
·· -d (M hdi olduğu halde Türkkuşunun Ergazi vinçlerini tekrarradı ve sayın misa • ,,. 

Dökorsa galebe etti. Bu mühim vait- ı' gon ermiş. e · ulya, Valde Sultan imkan verilmezse yapılacak intiha - Sof ya elçileri tarafından p-

ler bqı.smda, en küçük bir ıaaf e,e. hazretleri) , Şevketlu efendimizin bu batın şüpheden liri olamıyacağını söy- kampındaki tesisatını gezmiş ve ya. firimiz karş1layanlarla birlikte istas. mıştır 
• :.ı 1 · .

1 
. . pılan uçuşları takip etmiştir Prens yonda 15 dakika gezdiler, konuştu • · ~· ). 

ri &östermedL Billlkis, Fransız diplo- guna ~er e tacu: edı memesıru irade !emek lazımdır. Müntehipler tesirden · ı 1 Trenin tevakkufu sırasın"" 
malına iyi hır' ders vermek ıs· tedı·.· eylemi• .d 1 k 1 . . bili. 1 bu sırada antrenJl\lln uçuşları yap - ar. • 1 f t· d f' e bıl ....--ı-. aza e o ara rey crını vere r erse 1 _ .. .. . . . avya se are ın e şere ın 

Dostum
' B ··zı . . Dürrü efendi yerın· den sıçradı S _ T - ki . kahir b. kse . t ka makta olan genç pılotların uçuşları. , Umumı Müfettış General K. Dırık . f t• .1 . b . • feıflıt - ... u so erınız, şart mA- , . ag ur erın ır e rıye zana- . . . . ,. I zıya e ı verı mış ve u zıyp 

nasını ihtiva etmiyor. 
elile sakalını kavradı· ğ h kkakt E nil d A 

1 

nı takıp ettıkten sonra sırasıle yapı. büytik misafirimize zengin oir Trakya . t H b' N ·ıe . ca ı mu a ır. rme er e - .. .. .. . . .. garıs an ar ıye az1rı ı 

M
.. ·· Dö'kr I Allah Allah İkid b' d V ld 1 bb ld k lan paraşut atlay1şları, romork uçuşu albumu hedıye ettiler. Turk ve Yu - h b' . . d'" al ıa oayo es, faşa adı. Cevap ver- - , ·• e ır e, a e rap arın mutaassıp ve ce ar o u - .1 _ . ar ıye reısı ve ıger zev 

di: kethüdası tarafından 00. 1 habe lı 1 bildik! . d . 'd d Tür' ki ve fı o uçuşlarını takıp etrnış ve ku. goslavya kordeleleri ile süslenen bu b 1 t ., Y e r sa - arını erın en ıpti a a er b . . ı u unmuş ur. ,,. 

E. 
. .. . B .b. .. . . . . rum aşkanı tarafından kendısıne hediyeye General Mariç birkaç kere . 25 te 

- . Sız soyleyın Ne istersiniz? ruyor. u gı ı umuru muhımmeyı ıçın rey vereceklerdi. Fakat Arapların . h t .1 . 1. B d b' h kk General Marıç saat 20, 
- Yooo, dostum! .. 

0Peşinen biz h·i~ ŞevketlQ efendimize bildirmeyip te , tehdit ve vaatleri üzerine ermeniler ~~~ a .. ~er~ m.'.ı ır. 1 ~ ~
1~~ .~ ~ a. ·~eşe ür etti. Ve mütehassis kaldık • ı grada hareket etmiştir. _....-? 

bir ıey söylemeyiz, ve istemeyiz.' İ- Edirnekapısında Takkeci mahallesinin bu fikirlerinden çevrilmişler ve şimdi bı . yu .. e ro 1°r .P anoruakı et rlo • arını tekrarladı. Bayan General Di· iPii•••••••••~--~ 
lr.i d 1 

·· . d •. ası mumarcse erı yapm a o an rik Bayan General Nıariçe bademez -
ev et arasıncta ittifak matlılp ve ımamına mı arze ecegız. Bu; ne gılna kendileri kısmen müstakil namzetler Tü' kk ··- t .. k rt 1 '. h . . , A 

t ıdukt ilk tal h 
. «r r uşu ogre men ve ro o men e. mesı edıye etti ve sayın mısafir bu B t-'J' 

mura o a, ep angı devlet ı, ır, canım. tayin etmişler, ve kısmen de Araplar · d ·ı t Ar y ld ayilerimize ve ""' 
tarafından vuku bulursa ittifak =rt- Diya bağırdı. lçin rey vereceklerdir. rtı~ en gednç pı o hiı. ı ızıf~ Y,alp : 'hususi alakadan memnun oldular. 
lannı .. 

1 
• .- Arad tam alt .. . .. .. . . . ıgı son erece ma rane ıgur erı General Mariç güzel Edirnede ve k l nııt9 

o soy er. Devletler arasında u- an, .. - .. ı gun geçtı. Butun bu gızli tertiplere karşı gördükten sonra kendisini hararetle b k d h ti k ıl h lk - O uyucu arı .J 
aul ve kaide, böyledir ... Evvela, şart - Ayın on uçuncu pazartesi günüydü. Türk hükı1meti sabır ve tahammül tebrik etmiştir En son olarak hava u ad ar b. ar~re ~ ar~~yan d :ı a lr'. 

larınızı siz bildirin. Fakat şunu da u- Dürri efendi, sabah namazına kalk- gö,.leriyor. Çünkü kat'! neticenin her başkanına han~arlar ve tesisat gez ı ~asın dal ır~-~ :,_s~n d ~ma ı .. a~ın- . Ana;:;::ıu:~i ~-~ ~y· d~.J 
nutmayın ki; ben sizinle resmen görüş- tığı zaman, kendisinde hafif bir rahat- şeye rağmen Türklerin lehine tecelli d' ·ı . B'b k b d. ~n o ayı uzun u uy ug~".u soy e - um şe r, oy o ,r 

.. 1 k . . ırı mış ve prens ı es o ura a diler ve General I<.lizım Dınk bu şe- ıınet . bayi ve ' 
muyorum .. Ve bu şertları da resmen sızı hıssettı. Hatta bunu, zevcesile edeceğinden Türk hükUıneti emindir. gördüg"ü yüksek disiplin fevkalade f' .1 'd . Edi . b h emız namına pııfl 
iste · s· 1 hususi h. f d b J · J B ' re ın ı en e yıne rnemıze a şe - topladığını, ondan bundan (<I 

mıyorum. .. ız mese eyi kurcalı - ızme ın e u unan carıye ere ununla beraber Türk hükiimeti Ce- organizasyon mükemmel talim he. d'J .. d'l d'l dı""'• nwemy· oruz . Son d<ff,., ı 
Yorsun b 

. t 1 de söyledi T •'-ın' ahi t' . b' .. ed ' ı mesuu ı e ı er. o-- ..,,. 
uz, ve u ış e ace e ediyorsu • .. . ··· '"'"'._: m ye ını ır tur- nevr e ve Pariste teşebbüsatta bu - yeti ve mükemmel surette yetişen 

nuz da, ben de onun için evvela şart- lu ta~ edemedıgı_ bu rahatsızlığa e - lunarak cereyan etmekte olan vakayi talebelere malikiyetinden dolayı General Mariç ayrılırken bana: re5lın Belediye Reisinden 'I_ 
larınııı gayrıresml bir surette Öj;'l'en- hemmıyet vermedı. ve hfıdisati takip ettiğini ve intihaba- memnun oldu_ğunu başkan Fuad Bul. <- Günlerdenberi misafiri bulun- bayiden para aldığını habe'JI./ 
meyi münasip görüyorum. Sabah namazım kıldı. Kuşluk ye - tın neticesini tayinden bu hadiseleri caya bildirmiş ve kendisini tebrik e. duğum memleketinizde gördüğüm ınız bu adamla uzakt.•n .''Jıt( 

Fransız diplomatı, fena halde bo _ meğini yedi. mevzuubahs etmek hakkını mahfuz derek Türkkuşu ekipinin beynelmilel hüsnijkabuldcn ' halkın gösterdiği lılkamı:ı yoktur. Diğet bit, ff 
caladı. Hatta, karşısındaki bu kavuk- - Kapıya (1) gideceğim. Atımı tuttuğunu bildirmiştir. İntihabat Hazi- konkurlarda kendilerini gösterme • sevgi tezahürlerinden sem derece ı•eteye de aynı işi yaptığı İ(ı:~ 
lu ve şalvarlı Türk siyasisini kolayca çeksinler. ran nihayetine kadar devam edecek _ l lel'ini tavsiye etmiştir. duygulandığını söyliyerek Türk ve Coşkunu biz de polise ,-er~ 
avlamanın imkarunı bulamayınca bi- Diye, emir verdi. tir ve Temmuz iptidasında intihabatın Meydandan ayrılırken genç lale • Yugoslav milleti arasında mevcut & ~-
raz da kızmağa başladı. ' Zevcesi, onun rengini biraz bozuk neticesi belli olarak Suriye hükiime _ beye dönerek: •En kısa ırr zamanda ,J 

- Ah.. ben, kaç kere Raşit efendi- ve kendisini de halsiz gördüğü için: , tinin Cenevrede ve Pariste yapılan elde edilen başırılardan dolayı hay. 19Mayıs Erzurumdayagv mursuz dCi' 
ye bundan bahsetmiştim. Fakat; mu- - Efendi'.·· Gel, bugün gitme. İsti - anlaşmaların icaplarına ve neticeleri- retler içtrisindeyiın. Bana bugün O 
b_arek a~am, hiçbir zaman bana kes- rahat eL. Istersen, kapıya haber sal. ne riayet edip etmediği anlaşılacaktır. güzel saatler geçirttiniz. Hepinize te
tırme hır cevap vermedi. Şartlarınız Tezkerecıler buraya gelsinler. Işler , Bu işde Fran,.,zlann hattı hareke _ şekkür ediyor ve yarınınııın başarı. 
n_edir? demedi ... Eğer böyle bir şey selamlıkta görülsün: . tini tebarüz ettirmesi itibariyle şu _ !arla geçmesini dileyorum.> demiştir. 
söy~es_ey'.1J; derhal Fransaya yazar • Dedı. Faka:, vazıfesıne çok merbut nu da kaydetmek isteriz ki şimdi ge -
getırtirdım. ve çalışkan hır zat olan Dürrü efendi, len bir habere nazaran Fransız manda 

Dilrri efendi, bir diplomatlık daha bu teklifi reddetti: idaresi delegesi Garo bir kaç gün ev • 
gösterdi. - Behey canım!.. Buncacık bir vü- ve! Ankaraya giderek vaziyeti müza-

- Fransaya yazmıya ne hacet? cut kırgınlığı ile seliimlık sedirinde kere etmiş ve orada kendi şerefine ve
S'.z'. ~u 4e memur olarak buraya geL yan gelecek çelebilerden değiliz ... rilen bir ziyafette Türklerin hak ve 
diğınızden bahsediyordunuz. Tabii - Bahusus ahvali alem, çorba misali ka- taleplerini nazarı itibara alacağını 
dir ki, Cumhurun fikrini bilirsiniz. rışmakl~. Yerin, göğün keferesi ayak- kat'i surette vaat etmişti. Fakat San-

- Evet.. E~et amma .. Ben buraya ta .... Boy le gunlerde durmak olmaz. cağa avdet eder etmez Türklerin San-
:~lelik, on sekiz ayı geçti. Fransada , Dıye cevap verdi. Kakum kürkü - caktaki haklarını müdafaa eden Türk 

l 'ırçtiko şahıslar ve fikirler değişti. Po- nü_'.' e:e~lerini savura savura harem gazetesini intişardan mcneylemiştir. 
1• a, tamaınile tebeddül etti... Şim- daıresının Mısır hasırı döşeli divan - Esasen Garo'nun tek taraflı ve A • 
dı, Cumhurun idaresi ne merkezde. hanesinden ilerledi. Mabeyn kapısı • raplara dost vaziyeti bir kaç defalar 
ve politikanın şekli ne surettedir, bil: nı geçerek selamlık dairesine girdi nauırı dikkati celbetmişti. 
mem ki.. Lfikin, madem ki siz bu de- İki sıralı dizilmiş olan konak halkın~ Girişilmiş teahhütlerin Fran,17Jar 

rece alakadar oluyorsunuz. Derhal selam verdi. Vakur tavrını muhafa • tarafından bu tarzda tatbikini Türk 
yazar getirtirim. za ederek ağır ağır merdivenlerden milleti tabiatiyle unutmıyacaktır. 

Edimedeki etnografya 
müzesi zenginleşiyor 

Edirne (Hususi) - Edirne de açıl

mış olan Etnoğrafya müzesinden son
ra şimdi de büyük eserlerle kabir taş
larilt • l eniçeri sikke ve rütbelerini 
gösteren pek kıymetli bir açık müze 
kurulmak uzeredir. Bunun üzerinde 
ınüntahssıslar çalışmektadır. 

Bu büyük müze son sene 
Maliye Vekaletinin himmetile 
edilmiş ve tamir edilmektedir. 

içinde 
tamir 

~ri. efendi, diplomatlıktak.i maha- !ndi Binek ~ında duran sülün gibi 
retını bıraz daha fazla gösterdi: küheylana yaklaştı Seyisbaşının elin-

köprüde bir çocuk cesedi 

Üç asır evvelki Osmanlı Maliye na
zırı Ekmekçioğlu Hasan paşanın kar
vansarayında kurulacak ve Tataı·han
lıların kabir taşları dahi hususi bir dik
kat ve itina ile oraya toplanacaktır. 

Diğer taraftan Mimar Sinan cserle
Erzurnm Orta okulu 19 Mayıs bayramında ! 

tıl 
- Canım, dostum! .. Fransaya ya • den dizginleri alamak için sağ elini u

zacağınız namenin cevabı geledur • uıttı. .. 
sun .. Siz; hele şu bildikleriniz; söyle- Fakat, alamadı. Birdenbire duraladı. 

yin. Acaba, gelecek ceva~ ne mahiyet- Hafifçe sağa sola sallandı. Dudakları -
le olabilir?... nın arasından, birşeyler mırıldandı , 

- Peınin de söyledim 7a?., Herhal- O anda; sanki bir yıldırımla vurulmuş 
d.,, sizin menfaatinize muvafık §ey • gibi, oraya yığılakaldı. 
ıer... (Devamı nr) 

- Mesela?.. (1) Resmi dairelere' «kapıa deni -
- Mesel!\.. Osmanlı, hük6meti Leh- lirdi 

Dün sabah saat yedi sularında rinindir. Vezir Rüstem paşa büyük haru. Erzurum 20, (Hususi) - Şehrimiz
köprünün Eminönündeki dubaları Eski Eserleri Sevenler kurumu tara-

1
de 19 Mayıs ve spor bayramı diğer 

altından bir ceset meydana çıkmış- fından baştanbaşa temizlettirilmiştir . yıllara nazaran daha zengin bir pro
tır. Suyun üzerinde cesedi görenler Orada esaslı bir tamir ve ıslih için gramla kutlulandı. Bir haftadır ya -
derhal zabıtaya haber vermişlerdir. husus! sahiplerile hazine mallan ay- ğan ve kırk ikindiler tabir edilen 
Üstünde elbise bulunmıyan cesedin rılmaktadır. Bunun gibi meşhur Ali yağmur bugün nasılsa bir lfitufkarlık 
yüzmek için denize gıren çocuklar • paşa bedestenin dahi Tapu ve Kadas- gö,.terdi. Töreni seyretmek için saha
dan birine alt olduğu zannedilmek - lro Fen Heyeti tarafından büyük bir ya gelenlerin hemen hepsi de ihtiya
tedir:. Cesedin yap~an muayenesinde dikkatle bari~. ve kadastrosu yapıl - ,ten şemı:iyelerini yanlarına alrn~şlard.ı. 
15 gun kadar denızde kaldığı an • mış ve bu nusha Ankarada Fotosta Merasıme saat tam 9.30 da Istik.lal 
la§ılmıştır. makinelerinde çoğaltılmıştır. marşı ile başlandı ve nutuklar söylen-

dikten sonra lise, muallim '.11~ f 
kız orta mektebi talebeleri _rt il" 

·ı!Jı:>"'' resmi yaptılar. Okulların ı ~ı:" 

ketlerinden sonra Erzuruıı:> 
Yenispor klüpleri arasuıda. fi 
Halkcvi Kupa Maçı çok ~ ~ 
yecanlı oldu. Erzınum&ii,c~ft )ı!I 
sıfır kazananarak ATATUll-'" ıJ:1' 
nü 'ahayı dolduran binleıce lı9 

kışlnrı arasında aldı. 
Mi tal 

ıyor Ve nihaye.t: •Sen na· \'ibı barcııteıt eaer. ı·--· -
'-- . d" He! 011 altı yaımda iken bisiklet klüp gözlerile 
11ıuun.• ıyor. 

ona bakıyordu. Hd hararettm (hayatlarında ge~n bütün başka ıeyıer gı· 1 •ou Len"" .. ~u•u• ... ~·---· 
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~ Yüzelliliklernasilkaç:lar?-1 AvrunaJa 
Anlayış farkı I" 

Fransız edebiyatı ve edebiyat Refik Halit Istanbuldan iki tehlike Fransası, son yarım asır zarfında, 
Alsas - Loren'i durmadan, cMilli l k Baştarafı birincide 

bir rnatem. olarak haykırdı. ayrı ır en... harp tazminatı verdi. Almanya impa· 
k Bug~n, ayni Fransa, fakat baş- ratorluk oldu ve kuvveti gittikçe art-

a hır anlayış içinde, onun tı. Fransa 1871 de Frankfurt muahe-
kadar kudsi bir davanın muttasıl s . 1 .. 1 • denamesini imzalarken Alsace'i ve 
sesini boğmağa çalışıyor: vaktile On pışman Jğı • SOn SOZ erJ ... SOD Lorraine'in bir parçasını Almanyaya 

:Y~ryüzüne saçtığı tohumların şim- •• • J • • d J terketmişti. Sulhten sonra Fransa bu 
d~--~n. ummadığı yerlerde filiz ver- umıt erı -- gazetesın en son ayrı ışı muahedenamenin ahkamını kabul e -
dıgın_ı gördükçe, evlAt katili bir a- dip oturdu mu? İntikam almak fik-
na gıbi, ters ve iğrenç bir ci- On altı sene oldu. Zaferden. sonra Patlıcanın ezme salatasından başka rinden bir dakika bile vaz geçti mi ? 

Almanya müstemleke 
talebinden dönmüyor 

"Müstemlekelerimiz Üzerinde 
mururuzamana tabi olmıyan 

~Yetin affolunmiaz dalaleti içine ikiay geçmişti. Refet (paşa) Istan • bir şey bulamıyacağız, sebzelerin ço - Fransanın elinden gelseydi Frankfurt 
duşüyor; taşkın bir fikir edebiyat bulda idi, Mudanya miltarekenamesi ğuna hasret kalacağız. Şimdiden atış- muahedenamesi ahkamını hiçe say _ 
Ve nıoral fıskıyesi halind~ dört bir yen iimza~anmışb. Hürriyet ve itilaf - tırmalı. Sonraları gittiğimiz yerlerde: makta tereddüt eder miydi? .. . . . • . . b" hr 
~afa serptiği besleyici yağmuru çılardan, Ingiliz muhiplerinden, bu - cOh!. Ne iyi etmiş te bol bol yemi - 1871 den sonra mağlup Fransanın Berlin 29 (A.A.)- Mustemle~e hır po ve ıstihsa1a~ı~ız ıçın ı~ ~a .. eç 

bir hakkımız vardır,, 

llln~i boğucu bir sel halinde taşır: günkü yilzeUiklerden f;Oğu İstanbul- şim!> der, teselli buluruz. Döner keba- gali Almanyaya karşı yaptığını 1914 liği şefi General . Voncpp, duk de olacak olan mus~emlekelerımız uze
~ga savaşıyor!. .. Ne tezat!. Hü- da idiler. Bir kısmı henüz bavullarını bı, aşure, suböreği gi~ilerini imkaru ten Psonra mağlup Almanya galip Koburg ve Von Rıbbentrop tarafın- rinde mururu:zamana tabi olmıyan 
~nıler ve prensipler yer değiş- ve pasaportunu haurlıyamamıştı; bir yok tedarik edemeyiz. Ille Karakulak' Fransa a karşı yapıyor. Demek olu _ dan gönderilen b~: murahhası.n ~~zu- bir hakkımız vardır.• 
tirdikçe, kuvvetlerinden kayıp mı kısmı, son çatırdıları duyulan impara- Taşdelen sulan rüyamıza girer. Şıra, yor k/ milletler arası münasebetler runda Alma~ mustemleke bırlığı ;: Amiral şu sözleri ilave etmiştir: 
edeıler?. Şu halde bunların «mut- torluktan kalma milrai ahlakile, ga - boza vesaire kak~ ... > daima kuvvet esasına göre cereyan zasından Ar~ura~ Rue~an akşam te ·Almanya, Führer'in müstemleke 
lak. kıymetlerinin bu tezdzülü lilperi etekliyerek müsamahalarıru, Bu sözlerde garip bir kehanet yok etm· tir ve her millet fırsat buldukça tip edilen bır numayış esnasında de. sahasında dahi Alman milletine şeref 
ka~ısın~, bizzat Fransa, kendi hatta güniln birinde teveccühlerini el- mu? Refik Halit memleketten ayrıla - Avr~pada hakimiyet temin etmeğe mişti: ki: . r ve hukuk müsavatı temin edece • 
~rıh ve an'anesinin sarsıntısını de .edeceğini umuyordu. Ali Kemal bi- cağını da, bu gurbetin uzun süreceğini kalkmıştır. cLazım. olan şey haz~ı. o1rl~aktı ~ 
hı-tıniyecek midir? y k le Istanbulda idi, fakat :zafer tahakkuk de, günün birinde geriye döneceğini B il ı..-·ık· bö' 

1 
lm b·ı· d" iBizim iptıdai macldelfr ıçın bır de ğinden şüphe etmemektedir.• 

Fr · · o sa . • . . . d b"li b" k d ug n ~ ı y e o ı~a ı ır ı. ansa, kendi davasını sa . . ederse kırmayı vaat ettıgı kalemını e- e ı yormuş gi ı onuşuyor u. Jk" 
11 

b . k d' . • h 
Yef .. n mımı- . f"k 1· F k h .. i b ld l Be ı zava ı eşerıyet en ısıne mu- 1 d • k• t 1 muta aSSJSJ _ıne, şohretli şaraplarının nefa- lıne alamaz olmuştu. Re ı Ha .ıt <Ay- . a. at enuz ~n .u an ayn mıya sallat olmuş felaketlerin ıen büyüğü spanya a l ı a- syan 
setı kadar hususi b·ır un· a .1 . dede> yi çıkarmıya devam edıyor, o- nıyeti yoktu. Ona umıt ve cesaret ve-

1 
. t d 

1 
h t 

nıy n ı e ına- h la . • 0 an sıyase a am arının ırs ve a - J G J k k Iuı.Or .. da başkalarınınkine «mah- {ada, neş'eli itiraıflarla kusulir~.rı.?1 af- ı:n.d ak Ma~m~rlarunl ly~ıl atlası büs- maından, hırsıcahtan kurtularak rahat rafın taarruz an enera açar en 
gozüyle mi bakı or? fettirmeğe Anado uya sevim gorunme- tun e urşunı go ge ge erı yayvan ü- b" f 

1 
bT d" F k t k. 

Fransa aldanıyor y ·l·d d .. ğe uğraşıyordu. Ankarada, kendisini yilk lekeler gibi duran şu itilaf donan- hır nle es a aWı .1
1
r \ a b~ ne çark e alı 

da .. ve a an ıgını • • aya perver ı son un ır çocu s - k• A .k ·ıı t• 
gorecektir' koruyacaklarını ümit ettiği muhar - ması mıydı?. Hala ne bekliyor, ne ü-ıdill"ğ"l rt t•·· Ih t1 lkı• taraf da muvaffa ıyet merı an mı e ine 

}{ f .• ı· "k d . d" d ? s· k" . . .. ı ı e o aya a ugı su şar arına 
a anıız kızmıy .. .. rir arkadaşlan vardı. Po ıtı a a yaµ- mıt e ıyor u. ıyasette ı pırı ve us-IA d' 1 ti 

1914 
t bot . d. I b tta bulundu 

nıan, Fransayı ayı1~!0~~n.: OF za - tığı cinayetleri edebiyatta kazandığı tadı Ali Kemal de yerinden kımılda- vru:a tıp o~a ~-· f ıe· sa aJ iddia e ıyor. eyana 
sbıı idrakini pek fazlaa ılçt~~·t radn- muvaffakiyetlcre bağışlıyacaklarını il- mamışu. Refik Halit, belki de: cHenilz yaptıb ar .. t~tke u~~. u ena ıkgın, d~ - S lamanka 

29 
(AA)- Karargahı San-Antonio (Teksas) 29 (A.Ah.~d-

U k a us e en . . b 1 d"I d" d tıra ın, ıs ı rarsı1.ugın en ya ın u - a · · Cedillo firar ed~rken Semove r e oyu şar l l d ınıt edıyordu. ana sıra ge me ı.> ıyor u. . d • t bl" • div· r 
Bog" . . ap ara, step er en , . .. .. . . .. . . . ğüm noktası. 8 Kanunusanı 1918 e umumı e ıg e J ..ı • •• durmuş ve rfldyo vasıtasile Ameri _ 
h. azıçı kıyılarına k d <.ıazetesınde butun sıyasi hatalarını Fakat bırgun, gazetesının kapısı ö - C h . . w·l Am .k k Tremps mıntlikaı:ı•nda duşmanın b l 

titu·· b" a ar uzanan, d .. d b. h . 1 k 1 um urreısı ı son erı a on - kan matbuatına beyanatta u un .. n ır vatan h .. d k" ışak.aya boğmıya çalışıyor, cAy ede» o- nun e, ır mu arrır e arşı aştı. Bu . .. d d... 'd k ed"l b""tu'"n hücumlar. muvaffaki)etle Beı-i- sa ası ıçın e ı .. .. gresıne gon er ıgı mesaJ a a t ı e- u .c 1 muştur •qı Ve diriltici s l zd k t kuvucularına ve tanıdıklarına şöyle muhardr ona butun mukadderatını lh"" 
1 14 

k d t rdedilmiştir · . k d be . 
mas b U arımı an a - • ld •. . b" h be . d cek su un şart arını no ta a tes- a · . General isyan bır aç av an n ını, iz, pek iyi biliriz. diyordu: egıştir~~ ır a r verıyor u: bit etmişti. Mütarekeye bunlar esas Kastellon cephesinde ınühim .mık- haz.ırlan~akta olduğu için • federal 
=:::::::::--___ H" 'd ÖZGE «- Gidecekler varsa satıp savacak- - Hala buralarda ne dolaşıyorsu - ld H lb k" lh ah d 1 t rda ilerliyen kıt'nlarımız, Pıcayo . k ~ amı . ? D clı ? 1. . o u. a u ı su mu e ename e - a . • kıt'alarla bırkaç sene çarpışaca va-z hı lar mı, alıp verecekler mı, ne yapa- nuz.. uyma ruz mı.. A ı Kemah . d b 1 b. f b k lclı tepesile Macia Del Ponton ve dıger . 

1 
d ğ .. 

1 
. e e iri 1 

.. . . . . · . rm e u esas ar ır tara a ıra ı . • ' . . zıyette bu un u unu sov cmış v enen er Sutten caklarsa, telaşsız, endışesız ışlennl lzmıte kaçırmışlar, halk orada onun \ .1 1 1 k . 
1 

d ileri mevzileri işgal etmı;;lerdır. b . . • ff k" t 
. Vı son pay aşı aca ganımet er en . hükumet dar esının muva a ıye -d , görsünler... Kalacaklar varsa - var- kafasını taşla paramparça etmış. .. h . tl d d hah Teruel cephesinde taarruzumuz . . . . f d 

1 
k , 

1 1 
ak 

efiıl sudan zeh'ırlend'ı dır a - onlar da yeni hayata uyacak Refik Halit sapsan kesilir. cPoliti - a:ı' tadzmına arın an, ceza an set- muvaffakiyetle devam etmektedir. sızlığı.nı eSeraL .ıtda apr at ç~rhpışlmk Y . . . k · "k . mıyor u. b .1 istemıyen an- uı. e o osı a ına • tarz ve muameleye şırndıden kendı- a... Po1ıtı a ... > dıye mırıldanarak . Bu cephede Aldehuela kasa ası e, . . 
SiJtJerin yıkandıgı.. lerini alıştırsınlar; gençler idmana, ta- bugünkü cTaıu gazetesinin karanlık Bır devlet adamı vasfına gerçekten Corovillas tepesı, Los Mochuelos, atfet~ıştır. d tl G r 

kapla • 'lime kendilerini versinler, yaşlılar dil- merdivenlerini sendeliyerek çıkar. ,layık olan Fransız Başvekili Flandin Lomaselgal Escandon geçidi elimize Cedılloh'ndund do5 akrı • enetra ıb-n 
r ntıkr l • • 1 b .. k.. t hl"k 1 · · ti Teksas u u un an acmaga eşe ~ Op U ımış 1 · · ·11· k ı· l tabirlere uy- Tam o sırada kansı gazeteye telefon ya nız ugun u e 1 e eı e ışare e · b" k e' ir alınmıştır. ~ . Dort .. erını mı ı c ımc ere ve . . . . . geçmış ve ırço ..., ı b.. d .. ·n. zannetmektedırler 

tında ~n. evvel Kumkapı tarafla - dursunlar; ayyaşlar ya şimdiden ka- etmektedir: lıktıfa .. etmı.}:erek. ~ tehlıkelerın neden Barselon 29 (A.A.)- Milli Milda- uGs e eca~~~ ı kız:ıc Hesinden .bazı 
Yırrnı ki!> b" d .. . h . b 1 1 b' . . . tevellut ettıklerını de araştırmış ol - . bı·· d" . 1 ener ı • ... 

Zehir} . ıı1 ır en sut ıçerek de lerı azaltmıya aş asın ar, ya ır - Refık orada mı, Refık? Alı Ke- • . h . • faa N ezaretı te ıg e ıyor · k" 
1 

·n Tek a··'cla bulundukları enmışti B b lsu saydı aınelı hır al çaresı bulmaga ımse erı · " nu Ve h · unun nasıl olduğu _ kenara depo etmenin yolunu u n - malin başına gelenlerden haberi yok ' ' Tremps mıntakasında Conkues ve 
1
• d 

ze irin ka t .. 1 .. A •••• 1.. .. 1 · . . doğru ihtimal ki bir adım atabilirdi. C h . ma um ur. tenrnl .1 . P an mı, yoksa sut_ ar. Hulasa, goru uyor ya, cum emıze mu? Hala oralarda ne ışı var?. . . San Kornelio tepel<.'rinde um urı. 
).. ı erı geldig"ini sıhh" .. d.. b" . d.. .. , A k d b" k d h 0 Yoksa yalnız uzak ve yakın ıstıkbal- .. •t . 

1 1 
hare- --o-uğü tahk"k ıye mu ur., ır ış uşuyor.> 1 r asın an ır me tup a a... . . . . 

11 
. . d k b yetçiler musaı netıce ere mu 

ı ettirmi ı· Ref"k H li . l A k . . . . dekı fecı ihüma erı teşrıh e ere u ı . . y os) vy da z lzele Süt k l ş ır. ı a dm o zaman ar n araya zamankı gazetelerden bırının baş mu- . . . . . f be etmışlerdır. ug a a e 
ettiı;ı-~p arının yıka:ıdığı su tahlil yaranmak için yaptığı tuhaflıklardan harriri Refik Halide hemen kaçmasını ıhtımallerı doğuran vazıyctı muha aza 1 Şark ordusu: El Vastellar'da Curn-
1 '"ış ve mikrop! ld • k b 1 rd b" · · d h k . ve takviye etmek suretile onların iza- • . . .. f Belgrad 29 (A.A.)- Gündüz ve aŞılrnışt u su o ugu an. ve şa la anlık a an ırını a a ay- tavsıye eder. huriyetçılerın muannıdane muda a- gecenin muhtelif sJatlerinde Yugos. 
] ır. Bunun üzer· · d d d li .. . h ·ı ·ı lesi çareı;ini diişiinm<'k hiçbir fayda . . . . 

1 ere erni . . ıne ıcap e en. 1 e e m. Bu sozlcrı er vesı e ı e ya- cAydede:t nin yilzü, bir dağın ar _ asına rağmen asıl<»· ıkı tepeyı ışga lavyanın birçok ycrlerirıôe ve bil -
8.. . r Verılmış ve bu suyu h" b' .. 1.. d temin edemez. ı . 

1 
a· 

UtçU tar f d n ıç ır lzıyor ve soyuyor u: kasında batan soluk bir ay parçası gi-
8

.. . C h"d YAi iN etmış er ır. hassa orta Sırbistar. ria Rudniken da-
saade ed~l ın an kullanılmasına mü. c- Şu sırada muhaliflerden olup bi sapsarıdır Sofalardan odalara oda- useym a ı .. ç Diğer cephelerde k&yda şayan bir- ğı civarında Kotor nehrinin memba 
Y 

1 
memesi bildirilmişt· S ta k h b" · tt l t · ' 1 1 ' kt · b" k 1 1 k d d"l un içind k" . .. ır. • u. açmıya t azır ır vauye -~ a es a }ardan sofalara sinirli sinirli girer, çı- f b ld d h b • k şey ) o ur. cıhetınde ır aç zc 7.e e ny e ı -

da sÜtler~ ıkmıkroplar sut kapların. durmak hoş bir şey değil... Oyle ya, kar. Cigaralarını yarıya kadar içme - s an u a a a 1 rco --o-- 1 miştir 
Çabuk ijrernekatıştıkl~·rı·· za~an pek memleketinizde bugün varsınız, yarın den yere atar, bir yenisini yakar. Ga- • N . .

1 
. hk,. • tİ 1 Zelzeleler dolayısile hnsarat vuku-

tedir. eve sutu zehırlemek. yok!. Hem de kaç ay, kaç sene için? zetenin idare işlerile uğraşan bir a- sı' rketler satınalınacak azı erın ma umıye ı bulmadığı zanncdiln~ektedir. • • 
Sıhhiye .. d .. ··-·· . Orasını Allahtan gayrı kimse bilmez dam, <..na acele para bulmak için ~Gıı Buenos.Aires 29 (A.A.) - İstinaf Belgratta hava sergısı beı · mu urlugu beledıye şu i · · b' · ı·k ··k f k t erıne ayr 0 . - çınıze ır garıp ı ço er, a a • aynı guklu saab gibi bir kaç eserini hemen m· hkemesi Arge!'ltinises Tagbelatt 1 

•üt k ıca •r tamim gönd . d 11· . d h d . Ad Sıra t mvay ve tu··nel a . açı ıyor apları ermış, :zaman a, tese ısı e azır ır. am ermeni kıtapçılarından birine satmıştır. ra ·smindeki faşist alevhtarı gazetenın 
ima nın yıkandıg-ı suların da d d · · ta g· lsun be _ . . . 1 . • k . Belgrat 29 (A.A.) - Dün saat 11 

nezaret it - sen e, ersınız, va n sa 
0 

• Rdık Halıt, ra;;~tc~inden hır oto - şı·rketlen·ne geldı· bulunduğu bınayı yakma ve sına- . . . . 
\le ·· 

8 ında bulundurulm · h · · b" ·· • · k de beynelmılel bırıncı Belgrat tay -numune olara .. a.sı nım ne e emmıyetım var, ırgun, sag ınobile atlıyarak m.aklacır ... Bir dalıa B goglara karşı suikr.ıstte bulunma . . . .. . . labo k al s ütçe müzakeresi sırasında Nafia k t 
ratuardan ba ınan su.tlerın. kalırsam, gene gelirim!> onu Babıali caddc:;:nde aö .. en olma - cürümlerinden dolayı cJört naziyi ya. rre. se. rgısının ·.uşa re.smı ıcra e-

erı şka bakt ı ,., Vekılimiz hiçbir ecneb• şirketi bıra- d 
1 

t B 1 lt F . stitüsünde de . .e.rıyo o.;i Sonra, bütün istikbali keşfetmiş gi- m·~"fır. do"'rder buçuk sene hapse mahküm ı mış ır. u scrgıyc ngı ere, ran-
b ld tal 11 tt 1 ... · kılmıyacağını vaoettı. ·Elektrik şi" i l Al C k l lr... 1 irrniıtir 1 1 

E: ırı mesıni bi şunu ilave ediyordu· 0 .. b .. T. k . k 1.b .. t . f sa, ta ya, manyn, e os ova ... ,,a 
. ' G ll . belk" . kim bT J?lln u gun, ur ın :.a ın:11 mu- ketlnden sonra sıranın tramvay ve e mış ır. Polonya Hollanda Am~rika ve Ma-

"I' «- e rım, ı, amma, 
1 ır samahasını ve itifetini bekliyorlar -! t.. ı · k ı · 1 .. ,. 1 1 k 8 l ·k d komu··n ' ' 

1 t ne hali Urmelilde!. Binaenaleyh . . . . . une şır et erına ge oı5ı an aşı ma - e çı a a caristan iştirak etmişlerdir. Serginin anı\'ay ı·stasyon}an P dt:n bın de, ışte bu Refik Hahthr. tadır. Bunların satın alma pazarlık- • •h b d K l "b" h .. kü 'rr hesabı ihtiyaten uzun tutalım. Ma - . . " ıntı a ı açılmasın a ra ın ve naı ~ l1 -
arnvay "11t.aı.... )arına ıkı uç aya kadar bnşlanması p p r·· .. ·p . Ba hlırurıın . 

1
--,onlanndan bir kıs. demk.i yolculuk için henüz vakit var- Ahla"k zabıtası ve k ht td • n l d b k 1 B '"ksel 29 ( b. ~) B lg ajansı met rens o un mumessı .erı. ş-

rn ıhtiyacı t . .. .. •. . pe mu eme- ır. •:>un ar an aş a, ru Y·· • - e a vekil B. Stoyadinoviç ve hük{ımet lldığ1 1.. .. amamıle karşıla- dır, sonradan ozluyecegımız §eylerden j vilayetlerimizde de t<'ktiık ecnebi bildiriyor: ı • . . . . 
Yerlerini yor~lrnüştiir istasyonların doya doya bir tadalım. Mesela, en ba- kaçakçılık işleri şirkPt vardır ki unların satın alma Önümüzdeki ilkte~rin ayında icra- ~rkam, kordıp!omatık ata.şcm~lıtersller, 
beJ....ı· enıden tay· et k - ·ıı · d ba ı ı l d ı . . 1 .. . . 1 ayan ve meb usan meclıslerı rei e-"'llYe 1. k ın me uzere sı erın en ş ıya ım, pat ıcan oma- Yarından ıtıbarcn kP.çakçılığın ve muamelesi de uzamıvacaktır. 51 mukarrer olan komun ıntıhaba - . k h b" . . k 
lf akk ır t-tler ko · · B t . · · ? Be ba ı H . - . • .. rı, umumi er Anı ar ıye reısı, as e-. ı ile 'rr .mıserı . smaıl sını sever msınız.. n yı ırım. a- ahlak zabıtası iş'~:ir.ın gt ne ikinci A k d k • • • tının tehiri hakkında sıyası mahaiı - • . 
büttin lebek:mvay.şırketi memurlan zır mevsimidir, evde aşçı kadına, ya- şuh<' müdürlüğüne raptc·dilmesi ka- ı n ara a ı sergıyı !in iskandH edilmiş olduğu haber rı .tayyare kuvvetlerı kuma?danı, bu 
b~flarnışla d Yi doıaş:mık tetkikata hut daha alflsını yapar, bacıya söyle - rarlaşmıştır. Emniyet direktorluğii gezenler verilmektedir. münasebetle Belgrata gelmıs olan 
11

llde ısı: ır. Bu tetkikat netice _ meli, sık sık dolma yapsın. Yarın ıkincı şube müciüı ii (cr<-k kaçakl,'ı _ Ankara 29 (A.A.) _ Kız enstitü Resmi mahafil, böyle bir teşebbüs muhtelif ecnebi heyetlere mensup 
tadilat Yapi'on mevkilerinde bazı frenk memleketlerinde bu nefis İs - ılı k, gerek ahlak işler nde daha geniş )eri ve san'at okulları sergisini bir ve müracaatin vnkuhulmamış oldu-

1 
generaller ve yüksek rütbeli zabi -

• acaktır. tanbul yemeğini nerede buluruz?. bır mesai ile ç~lışal·aktır. , hafta içinde 37,600 kişi gezmiştir. ğunu beyan etmektedir. tan hazır bulunmuşlür. 

,. E: S A D 
b.ilir? .. Dünltu çocuk. Erkeğin baba yiği· jrecekler. Bana: cGıt kıza sor. Nasıl man oluyor. Sizin halinizle halleşe hal- cebime koyuver> tarzında densizlik.. 

F tınden anlar mı? Aman nasıl koca istiyorsa anla bize haber ver> de- leşe , derdinizle dertleşe dertleşe bak- Şimdi bu naz ağlaması bir §eY dejil.. 
olursa olsun ... Bir koca istesin de ba- diler. Bunu sormıya lüzum yoktur. sana kurudum kira beygirine dön - sen asıl evde kaldığın vak.it için ya -
na da sıra düşsün ... Küçük hanım Elbette yanı kılıclı ister diyecektim . düm. A bana yazıktır. Ben de evimi nayana ağhyacaksın. .. Valdenin ağzı 

'\' MAHALI.E KARJLARJ katibe varırsa varsın ... Benim kıs - :yine bir şey de~edim ... Çaouk söyle bileyim. Bir bucağım olsun ... Naz - yok değil ya. Kızının ne biçim koca 
_ ~: HOaeym Rahmi GÜRPINAR No, 25 metim inşaallah askerden çıkar. nesıl istersin?.. lanma kızım ilzerinde bukadar hak • istediğini gelsin kendi sorsun. Oh ca-

ua ~.L «Anan baban soruyor. Nasıl koca Saibe hicap ve teessüründen kıp - kım var... nım arayerde bana ne oluyor? •.. 
r...:.... L:~ hakkında L!_ 1.,__ '---'·· ~-- . d d bih . ? s . 1 ·1 d d k 
--, ... ""lllÇ • 1111' &-· &cuu - .--n soramaz ısen • uma ten et. ıstersin · > sualini irat edince küçük kırmızı kesildi. iki avucile yüzilnü ka- - Dadı sen varacaksan var. Beni i- erzn~ erı e o a an çı tı. 
~ llOnnadtk. Bır de iati s· ·· be d .. ·· ·· h k Sorulan bu sual zavallı Saibenln ~ b.lr.J onu m- ır munax t Ufunun, o sonun... anımı pe ziyade sevinecek zannile pıyarak: şe karıştırma ... 
e• ... -~.'~ nedir? Bizim Saibcye Ertai günü Raika hanım kocasanın bu Ebrukeman hemen koştu. Kızı tenha _ Dadı 0 nasıl lakırdı?.. _ Ey şimdi annene ne cevap vere- kalbinde, safderun dadı kalfarun mu -
"~ 

1111

~ .bu huauaaa bir karar tcnbihini S.ibenin daduı Ebrükemana an- bir odaya çekip kapıyı sürmeledi . -. Nasıl olacak basbayağı lakırdı ... yim? hakeme edemiyeceği , anlıyamıyaca -
~it, Oltu ... _nıanı oluyor... Kendi ne lattı. Ehrülcemıın çocuk doğduğu zaman Dadısının böyle esrarlı telaşlarla kapı ' öyle densiz densiz sıkılmıya kalkma . - Canım böyle meselede kızın re- ğı bir fırtına koparmıştı. Ebnıkema -

S..a._ · - - anll)'alını? 1 K din" d '- -•- •-·· ·· l · · ld 1 k h kk d k d'" ·· . . --uaıu. . - • ınm11ta. en an e çıra çu.ması &U· surme eyışınden birşey anlamıyarak Bu iş nazlanma götürmez. İnsana bir yi sorulur mu? Pederle va e nası nın oca a ın a i uşuncesı, tasav-
~ d-;a:• ~~ hanını bu IU&li çille hanımın evlenmaine baila bulundu- bakınan Saibenin kulağına: sorarlar iki sorarlar ... Sonra usanır - tensip ederlerse öyle olur... vuru, tahayyülü kendi dediği gibi 

- .& ttiaclu, aıhayct dedi ki· - biild·-· d d d 1--lf b- !"- b" K"" ··k h ı k l S d ·sı· bo 1 1 b" askerd" İşt k d ~ " efendi: Ö,.le ' ıunun ıgaa en • t ıı<a a uywı; ır 1e - uçu anım duydun mu?.. ar; ocaya vermeyiverirler. Nihayet _ Eh işte naz anma... en e ı ı - Y upos u ır ı. e o a ar • 
. '-i du~ır ~~ olur muf Sen, vinçle: - Neyi? evde kalırsın. .. Bana kaç defa sordu- yorsun ya .. Kızlık hali bu ... Söylemi- Ebrukemanın odadan çıkarken csi-

teyı ·--·• en .....,.le maclede onun s k" ı· .. 1 . . • 1 v ld ·a · · k" · · t b" k lı: .... ''"Ut nıu? M-L . - A 110ranm ... Yirmi yaıuıa yaklaşu. _, an ı o sua ı sana degil bana sor- ar. Şaşkın gıbı cevap vermege utan- :,;e sıkı ıyorsun. a ene gı erım cas- zın ısı ıs emem; yan ce ıme oyuver. 
e"f·~- b ~·ur meaddır •Kızı muşl ·b· ·· • · d d bö" l k · t• d · ta da de s'zl"k d · d but•• l 

1 

..... 
1raltaalar Evde kalacak değil ya! Bakalım ulı:er ar gı ı yuregım hophop içinde ım a y e kaldım işte... Şimdi sor- er ıs ıyon erım. rzın n ı ı > emesı e un 

er ... Saibe bu 11 ·i b~~n·~~~ya varır• der- . LA • • • , y ... •-ıt 1 k oynuyor... salar cevabım hazır. Fakat sormu - - Dadı ayağını öpeyim. Öyle as - bütün yabana atılacak bir söz değil -
Debi)· • ızım r.adar ince dUf .. Ü mı aallp mı ısterı ... anı & ıç ı mı, yo • H . d" F k 1 S b h k 

ar ırıı? O daL k • - angı suali? yorlar ... Besbelli senin mürüvvetini ker ,katip karıştırma. Ayıptır. ı. a at mese e ai enin mu a e -
trer -· L 

11
• Çocu Onua altlı aa eli bastonlu mu olsun diyecek?. K l 1 ., · d d tt••· d k 

.. ,, oiç?.. ··· - ı ıç ı mı? .. Bastonlu mu?.. bekliyorlar. Benimki de ondan sonra - Ne olacak sonra.... mesınce a ırun zanne ıgın en ço 
Eftııdi israrla: . Ebrükeman, böyle bir sualin eveti ken- - Dadı anlamıyorum?.. olacak. Dadısının bu son sualine cevap ola- mühim, çek nazikti. Kılıçlı yahut bas-

- lianırn sen b' k dıne sorulmasına biraz canı sıkılarak ha- - Anlamıyacak bunda ne var l - Ben koca moca bilmem... Bana rak Saibe mendilini çıkardı, hüngür tonluyrt karar vermekle i .. bitmiş ol-
11Y•lıoı; kend· ır. ere tor. Balcalım an. nanan yanından çıktıktan 10Dra içind.en ayol... Asker mi olsun? Katip mi? öyle şey sorma... hüngür ağlamağa başladı. muyor<lu. Bu hassas kız için koca ke-

- .\ İn 
1 

ıneylı ne ciheu.~ ıöyle ıöylcndi: - Kimin için söylüyorsun? _ Aaaa varmıyacak mısın? Ehrukeman da hanımının bu den - limesim:e henUz ze·:k almadığı mu -
an olsun efend" ben 1

-- •• ı n_ S h cl b" 1 t "d"l · ky aoraft'I 
1
' .. UM oy e - ucn, koskoca büyük dadı dururken - en niçin böyle vurdum duy _ ........ Varınıyacağıın... sizliğine kızarak: ayy · ır ezze , yanına gı ı emıye-

·~ İstiy:~·N Hi~ .ben °11~ gönlün nasıl nasıl koca istediği lcüçÜk hanımdan mı maz kızlardan oldun? .. Hiç böyle şe- - Karabaş mı olacaksın? Sen var-, _ Aman, sade naz ... Koca deyinc:? :ek ar ..... ak şekil ve renkleri hakkında 
41.iytbiıir aniyian;.~~ını erkcge varacaksan; sorul~yor? ~ir.ktte ~ana da ~rulmaz mı? yi insan anlamaz mı? Efendi babanla mazsan beni de vermezler. İnsan yaş-ıböyle .. hu~suzla~a~ . ~ü~ilk har.ımları huküm ve.ılen bir çiçeğin hayali 

Hangı koca ıyı oldugunu Saıbe hanım ne annen konuşmuşlar. Seni kocaya ve •
1 
landıkça evvelden varmadığına piş - çok gorduk ... Sızıngısı cıstemem. Y;uı 1 (Arkası var) 
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YEN i :SABAH 

Hitlerin ltalyadan istediği şey 
askeri yardımdır 

30 MAY19 

... J{Utan gözler _Şiddet politikaları karşısında 
lngilterenin kurmak istediği plan 

Modanın alayları 
Çeviren: Fail< BERCMEN 

Bir türlü gelemediğim o yere kü - Ondan sonra kalbim öyle katılaştı, Spectetor ismindeki İngiliz mec - O zaman gelince A1man,ya istediği 

ulaşmış 

Yepyeni iki şapka modeli 
rek çeke çeke nihayet vardım. Beni ki hiçbir şey artık beni heyecana dü _ muası son zamanlarda Avrupadaki şartları dikte edecek vaziyete 
bekliyen eve doğru, kalbinin çarpın- şürmüyor. Çtinkü sadece gözlerimi ziyaretleri anlatarak siyasi vaziyeti olacaktır. 
tılarını ta buralardan duyduğum 0 düşünüyorum: Nekadar çirkinleşsem \hulasa ediyor.: Mec"'.ua evvela Hit - Bunun için mukabil bir çare var mı
insana doğru gidiyorum. Yaklaşır - ve ihtiyarlaşsam gözlerim yine erkek- lerın Roma ı.ıyaretıru ele alarak Al - dır? B. Cbrebil geçen gün Manches
ken, 0 cgôzleu ini durdurdu. Ömrüm- terin hoşuna gidecek .. Onun içın bu man diktatörünün bu ziyaretteki ter'de verdiği bir nutukda kendi ter
de hiç görmediğim yarı mor, yarı yeşil, gözlerimi silah olarak kullanıyorum . maksatlarını şöyle sıralıyor: dngiliz - viç ettiği bir dış politikayı tasvir eder
bazan da denizi andıran soğuk ve ay- Uzun zaman için değil, yalnız bir çey- İtalyan anlaşması karşısında ve Al - ken şiddet politikalarının realitelerini 
nı zamanda cazip olan, insana ilk ba- rek saat için onların boşuna gidece _ manyanın Brenner geçidine kadar itiraf etmiş ve bugünkü beynelmilel 
kışta cennet hissini vererek çe~en ve ğim. O da sarhoş oldukları vakit .. Be- yaklaşması üzerine İtalyada doğan en- krize bu politikanın bir hal çaresi t~ 
içine düştükten sonra birçok ruhları ni arzuladıkları zaman gözlerimi in - dışe bava.sıru bertaraf etmek üzere kil edebileeeğini bildirmiştir. B. Chur
boğan bir çift gözdü onlar!. Gözlerin direrek ellerimi uzatıyorum. Parmak- Hitler Berlin - Roma ınihverının se - chill'in tavsiyesi, kısaca, İngiliz - Fran
bulunduğu vücut çoktan bir harabe • !arımı ihtirasla karışık bir hürmetle labelir.ı bir daha göstermek istemiş - sız antantını, yeni asken kayıtlan ile 
zara dönmüştü; fakat gözler bütün öpüyorlar. Fakat bana sarılmak iste - tir. birlikte, kollektif emniyet mükellefi
gençliğini, tazeliğini haşmetini sak - yince başımı kaldırıyor ve gözlerimi Hitler, Avrupada bir kriz doğacak yetlerini tanımaya hazır bulunan bü · 
lamaktaydı. açıyorum. O anda ellerini üzerimden olursa böyle bir hadise kar§ısında İ tün memleketlere teşmil etmek ve sa-

l k k • ·· deee tecavüze mukavemet değil, aynı Karaya çıktığım zaman beni bir çekiyorlar . Arzularını donduruncaya . talyanın dıp oma ti ve as crı muza -
d 1 d d · k · t zamanda bugünkü beynelmilel anar • mısufir gibi karşıladılar. Suyu an ı - kadar bakıyorum . Sizin geldiğinizi heretini şim i en temın etme ıs e • 

ran gözlerile o kadın görünür görün- görür görmez dost olduğunuzu anla - miştir. Hitler, bundan başka , Prag şiden kurtulmak için bir çare bulma
mez olduğum yerde çivilendim kal- dım; ve gözlerim sizi korkutmadı. hükumetini ekonomik bir çember içi- ya azmetmiş olan devletlerden müte
dım. O sabah ben kayığa niçin bin - Hayır, ben de korktum .. Fakat ne alabilmek için Macaristana nüfuz şekki! bir blok kurmaktır. B. Chur • 
mişfr•ı? Nerelere gidecektim? Ne ya- bu öyle bir korku ki önünde titredi - etmek teşebbüsünde İtalyanın muva- chill'in tekliflerinin ehemmiyeti ide • 
pacaktım? Bu gözler bana hepsini u- ğim halde )~ne gözlerınizi sevıyorum .. fa katini almaya çalışmaktadır.• al olmaktan ziyade pratık kabiliyeti 
nutturdu. Başka bir yere gidecekken Sert sert cevııp verdı: Çekoslovak meselesi olmasından neş'et ediyor; ~ünkü böy-

b b d b. · • M b d H" ti ,. le bir blok Fransa ile lngiltereden gezintimi u ağ a ıtırmege ve otur- _ Doğruyu söylemıyorsunuz: Be - ecmua un an sonra ın er m 
• k d" j k B b"lh h d ı· .. d d k ıbaska, Almanyanın teve5sÜ hareketle-maga arar ver ım. nim göı. erimi hiç ın1.::ie sevmez. en ı assa son e e ı uzerın e urara ~ 

. . rinin tehdidi altında bulunan küçük Gözler .. Suya benziyen dunuk ve gözlerimin yüzünrlen bir defa ıztırap Çekoslovakya meselesını ele alıyor ve d 
1 1 

. 
1 k ··zl z f d lik d ·k 1 k S d d .. 1 . d d' k. 1antant ve Balkan antantı ev et enn-par a go er. ayı ve e eşı o - çe tim. ev iğim a anı goı erım en ıyor ı: .. . . 

muş bir yüz; kambur aşmamış fakat korkup kaçmıştı. Bunun ıçın on ar - «>=Il e os ova ya 1 • . . 1 · • ı ı .e. zaınanlarda ç k 1 k den teşekkül edebılır; ve hattll yapılan 

k b b. d b ı d k 1. R "h . .1 1· "liz İngılıb - Italyan anlaşmasına bakılır -urumuş ir cücut; ır e a mumu dan nefret ediyorum siı. eme on - Bc.r ın - oma mı verı ı e ngı -
F ta t t klası sa İtalyayı ihtiva etmesine de hiç bir tırnaklı, uzun parmaklı ve asil eller •. !arı seviyorsunuz ha .. Yalan! .. Dık ransız an n ının ça l§ma no 

ı k mani yoktur. Bu soluk eller çok defa iyilik ve çok katli bakın! Bu iki derin nefret çeş - haline girmiştir. Romada Çekos ova -
B. Churchill'in politıkası hangi ba-defa da fenalık yapabilecek vaziyette .. mesinde sevginizi boğun!. yanın Alman ekalliyeti meselesi görü- .. . . 

Ok d bo . d t"''" k ı b l'k .. 1 .. k .k. dik\ t·· d ere kımlardan hukı'.lmet polıtıkasından ay-şama a ve gına a us ..-.~ - Aş ım boğu muyor i a is yü - şu ur en, ı ı a or arasın a c - . . .. 
ki 1 be d 1 d ··k·ı 1 k k t~ b. rılıyor; B. Churchıll Avrupadakı kü -parma ar.. zilyor. Yalan söy iyen n eği im , yan e en mu a eme er ço a ı ır . 

. f"h 1· çük devletlerin toplu bir halde mühım 
Bu ellerin ve bu gözlerin bir tek sizsiniz. Gözlerinizin cazibesine tutu - chemmıyet taşımaktadır. Maama ı - .. . b. k d b"I k 

. . 1 . ve muessır ır uvvet arze e ı ece -
in.sanda bulunuşu ancak manalıdır; lan ilk adam ben değilim, ki .. Bu göz- talyan menfaatlerının bu mese enın l . . K .... k d l ti _ b. 

1 1 d b . . h 11. . . il crıne ınanıyor. uçu ev e erın ır 
eğer bu uzuv ar ayrı vücut er e u - !ere (Size ilk intıbaırru söyliyorurn) sulhperver bır şekılde a mı ıst zam ı .. 

1 
k 

1 
,_ lh . 

k bed . . . . . . . . _. . . . . . araya getırı mıs uvvct erı r;u un 
!unmuş olsalardı manasını ay e - kımbilır nekadar kışı cennete gırıyo - cltıgı bılıruyor ve bu cıhet memnuru- h r 'ı ı . b 1 b"" 

... .. .. mu a azası men ant erı ıca ı o an tt-
ceklerdi. rum dıye kendini salıvermiş ve orada ,yete şayandır. Hatta bugünku Avrupa .. k d 

1 1 
. . k t b .. 

1 
b" 

k b h ı . . . ı·tik f lan yu ev et er ıçın ıymc ıçı mez ır Kimdi, neydi? Bu küçü kır a - boğulmuştur. vaziyetı ıçınde realpo ı tara tar ·- k b .. 
· "d d k d ? \ . . . lh • -lı · 1 yardımdır. Dıger taraftan anca u-

çesıni ı are e enin arısı mıy ı. - Hayır hayır, diye hiddetle sara- Mussolınıye bır su amı nazarıy e .. k d 
1 1 

. k ... k f d 
Su kadar derin ve su kadar soğuk rarak bağırdı, herkes gözlerimin ce- de bakabiliyorlar. Alman)'arun ve İn- 1 Y

1 

ul . ev et erın uçu ve zayı ev -
. . • ba la et erın tamamiyctıru tanımaya rıza 

olan gözlerini nerede kapamak ve ne- henneme giden bir yol olduğunu bi •. gilterenın sılahlarını arttırmaya Ş - ı .. 
1 

. h b . ti 
.. . · dan k gostermc ert veya ut mec urıye e ta-

rede açmak liizıın geldiğini pek güzel Jiyor. Hem insanlar melek mi ki cen- malan uzerıne Italyanın onlar ço \ 
1 

. 
1 

sulh h f 
b l d d h - k · ı b" l 1 nıma arı suretıy e mu e.t aza e -

i iyor u. nete git•inler!. Siz vallahi delisiniz! a a aşagı uvvetıy e ır zaman ar d"l b" I B t k f t' . b. 
Önüme misk gibi üzüm kokan bir _ Ya siz!. . ıHabeşistanda ve Avusturyada yaptığı 1 ı e 1 ır.. u anıma ey ıyelıı yenı kır 

. . .. . . . beynelmdel nızamı esas şek ne so u-
bardak şarap sunduktan sonra kolla- _ Ben de deliyim bPn de.. J gıbı mustakıl bır rol oynamasına ım· ı 1 b'l y 

1 
k . . d d b. 

• - 1 .. a ı ır. a ruz uvete ıstina e en ır 
rını çaprazlıyarak karşımda durdu - Son cümleyi söyliyerek topukları •

1

kan yoktur. Eger talya harekat ser - ı ı · k A d h k"k' b. lh 
~ . . . h po 1tı a vrupa a a ı ı ır su ve 

ğunu görünce: .. t•· d d""nd·· k bold bestısıni kaybetmek ıstemıyorsa em 
ntn us un e o u ve ay u. . . . . yatı~ma temıni ımkilnınd-.n kendıni-l 

- Şuraya oturun ve bana bakın da lngılız - Fransız antantı ıle ve hem 
Bu garip mükaleme kalamı allak d Alm .1 d k malu-um etmış olur; çünkü bugün kuv· 

gözlerinizi göreyim, diye rica ettim.. ı e anya ı e ostane geçınme ve . ... .. .. . . ... 
bullak etti Bardağıma yeniden şarap ı. k" b ld . ..dd t k. t f vet ancak sılabla olçülilyor ve stlô.h yı-Yaklaştı ve: · 1 ım an u ugu mu e çe ı ı ara ın _ . . . 

- Gözlerimi mi? dedi. Onlar sizi koyarken elim titriyordu. Ne acayip çatışmasına mani olmak mecbunye • ı gınları emnıyetlı bır sulhle telıf edıle-
• 1 . . . k 1 . mıyecek kadar aykırı düşen şeylerdir. korkutmuyor mu? kadın?. Zekfu.sına ve konuşmasına ta-,tındedir. Eger Çekoslova ya mese esı 

. "dd . Kuvveti ancak prensibi işletmek ıçin 
- Belki .. Fakat korkutmasına rağ- mamile ı.ıt hır muhit ve şeraıt iç;nde. sulh ıle olmayıp harp ve şı et ıle k il h • be 

1 
.
1 1 

.. 
1 1 bil h ııedil k 1 İt 1 b . d u anan ve atta yne mı e muna • men sevilmiş ve ha a sevi e · en göz- d a ece o ursa a ya u ış e ya 

yaşıyor u. sebetlerde bıle bu kuvvetin kullantl-
!eriniz var .. 

- Sulan andıran bu gözlerim hep, 

korkuttular ve hiili korkutmadalar .. 

Irmaktan alınmış iki damla suya ben-

antantı veyahut mihveri tutmak mec-
Kahevnin sahibini çağırdım. 

buriyetinde kalacaktır ki ber iki ih 
- Canınızı çok sıkmadı ya .. Zaval- timal de İtalyanın zararına . dır.> 

lmın deli olması ne fena değil mi? lngiliz politikası 

ması tarzını tayin eden ve yahut ta -
yın etmesi 11\zım gelen bazı ahkilmın 

mevcudiyetını tanıyan bir politika, a· 
narşiye mukabıl bir çare olarak kabul 

ziyorlar değil mi? 

böyleydi.. Öldüğü 

Epi zaman evvel nehirde boğulurken Mecmua bu vaziyet karşısında Ro -
Anneminkiler de 1 d edilebilir Bugün için ehemmiyetle na-

onu kurtardık·, o vakittenberi kimse ma mü!Akatının Hıt er üzerın e ılı · 
kalb. · zarı dikkate &lınacak yegane Ç')re bu-

Ah! şu moda denilen ı.J.ahe!.. Onun 
önünde milyonlarca kapnsli kadınlar 

eğiliyorsa ondan, aydınlatılmış bır 

vitrinde teşhir edilen eşyalar gıbi gü
zellıklerıni teşhir etmesini ruliyorlar. 
Halbuki modanın güzellikle mutlaka 
a15kası var mı? Pek kestiremiyoruz. 
Çünkü hazan okadar garip modalar 
var ki bunlar kadını güzelleştirmeğe 
değil, garipleştirmeğe yarıyor. İşte , 
son moda şapkalar ve aylardanberi 
kadınları işgal eden başlıca mevzu!.. 
Modanın bugün artık dikişle pek 

münasebetı kalmamıştır. Moda gitik
Çe fantezileşmektedir. 

Yenı ~apkaların üzerini süsliyen 
türlü türlü renkte, meyve sepetlerini 
andıran manzara nedir? Ve görülüyor 

ki kadınlar bu rengarenk şapkalarla 

da tatmin edilemiyecek: Günden gü -
ne daha canlı renkler bulmak ve ya
yaratınak ıçin moda ustaları kollannı 
sıvamıştır. 

ilkbahar kumaşlan 
Şapkalarınıı.ı yapacağınız kumaş

ların renkleri tabii mevsime uygun 

olmalıdır. Bugünkü canlı renklerle , 
içinde yüzdüğünü-z. tatlı mevsimin en 

T Ürkün hizmeti 
Baıtarafı birinci sayfada 

!eri ehemmiyetle kaydetmiş ve bu ma
zinin bejttiyetin ilk anlarına rücu et
tiğini ve bugünkü asri Türki:ı-eye eriş
tiğini söyliyerek demiştir ki: 

Bugün pek •z mamleket vardır ki 
Türkiyenin yaptığı gibi ilme bu kadar 
kişi tahsis etsin ve para koysun. Ata
tilrkün · himayesinde kurulan Türk 
tarih cemiyeti Reisicumhurdan en yük
sek müzahereti ve kudretli teşvikleri ve ının atışı d Ü til d d d B" dalkar bir tesir bırakın'§ olacağını ve arama ı. s n e parası a var ı. ır ... d r ı kt d 

durduğu zaman gözleri dondu ve iki diğer taraftan bugünkü İngıliz politi · u · a ma a ır. 
b hal d ki d yere gitmedi, burada kaldı. Kim oldu- k h 1 lh t ita im k d Pitard demktir ki: 

uz parçası in e yana arın an a- asının araret e su ara rı o a . v arsov adaki ünkü "" 
şağı aktı .. Bunu gördüğüm vakit ben ğunu ' nereden geldiğini bir türlü öğ- la beraber bu sulha erı.şmek ıçın kuv- c- Eğer bu insanların - Türklerin 
küçüktüm. O zamandanberi bunu, renemedik. Kalbi pek fena değil. Yal- vete istinad etmeyi düşündüğünü kay- müsabakalar ecdadıdır - Avrupaya gelişi olmasaydı 

~ 

güzel spor şapkalarını yapabili1"11 
Yalnız bunlar için, kullaıulnıası f 
zım gelen kumaş cinsleri Albe;ıt 
halbas nevinden olanlardır. l> ·ti' 
her istediğiniz renkte şapkalar~ 
bilirsiniz. Albcnenin yıkanJI ·ıl< 
hiçbir mahzur yoktur. Bilaki5 > 
dıkça güzclleşmektediı·. Yalnız. bV;ıJ" 
maşları satın ıfurken tak1'lle! 

sakınmok lazımdır. 

Salon modası 
ıııt 

Sanat heryerde göze çarpar J:lt p 
muktedir ve sanatkar elden ~ 
bir şapka bütün inceliklerıle . ı? 
güler. Bunun içln renkleri intıb ;,4 
derken dikkatli ve titiz olmarıı' ; 
etmektedir. 1938 senesinin sıı1°0 

dası: 
. . orf' 

Siyah kadife, gök mavısı, ı,lı 

mavisi veyahut kül rengi o1ıflş.,ıl' 
Bu renkleri intihapta muvaffak ıl 
ğunuz takdirde en yüksek sal0~ 
serbest ve göğüs gere gere dol ·~ 
namzet olduğunuza emin o~ 

150 likler 
Baş tarafı bir i~ 

riyetlerinde kullanılmıyııc~I 
dır. Haklarında heyeti rıı~ .,al 
larca karar verilmiş bul#~ 
yalnız iki yıl devlet ınües ısw 
rinde çalışamıyacaklardır. ı1 f 
ıaı malı.kemeleri mah.kurıı18.}I 
kayıtsız ve şartsız kanun ht\ 
!erinden istifade e<lecekle~ 

Proje yaz tatilinden eVV~ 
ni şu günlerde Medise se\' aJ 
cek, kanun mahiyetini aJııC1ıJıı 

Bu proje kanun şeklini Bbef: 
tan sonra Cumhuriyetin ~rı :fJ 
ci yıldönümünden bir gun ,~ 
yani önümüzdeki birmci. te'I 
ilk günü mer'iyet mevkiıne 
cektir . 

her sabah ayna karşısında ,,,.çlarımı nız arasıra kötü sözler söyler. İşimi- dederek diyor ki: Bq ı .... ah bir incide -Bunların Anarmludan geldiğine şüp- Paraşut kuJeSİ -' 
tar.adıkça hat.ırla.rım. B. e. nim de göz - ze yarıyor; hepimiz o,nu severiz. Aca-I cİçinde yaşadığımız dev.ırde nıs_bl Alman. üçuncu Belçikaiı, • dôrdüncü be yoktur-, ve onların beraberlerinde ı)J', 

d getirdikleri ziraatcılık ve hayvanla- İstanbul Tür" k Hava 1' -• lerım annemınkiler gıbı akacak .. Ba- yip sözlerine ve gözlerine zamanla a _ kuvet pek kısa bır zaman ıçınde egı· Fransız, beşinci Romanyalı oldu. iı"' 
be ··ı d ı ı · b"l" b ·· h··k· t. t fta T - A · B ·ı it rın ehlileştirilmesi bulunmasaydı Türkkuşunun yeni faaliyeti "J zan n o ıne en . evve , göz erımin lıştık. Ne gilzel söz söylüyor değil mi? şe ı ır ve ugun u_ ume ın ara r- egmen vnı, ozgar ı e a ıncı, as- ıJ~· 

alındıkları o ırmağa tekrar dönüp a - .. 
1 

l'fl h h ld k"d ki !arı arasında bıle, eger Almanya Çe· teğmen Ihsan Ec•: ıle J4 i.ıncu yüz. belki de Avrupa daha uzun müddet en da bir rapor haı.ırlamış ve / 
kacaklarını zannediyordum. Ömrüm - Bu guze " arı er a e e~ ı en · koslovakyayı ele geçirir ve unu mi.ı- başı Eyüp Ünal ile 15 ınci, asteğmen iptidai 'medemyetine, taş kesmenin müdürlüğe yollamıştır. IW~el' 
de hiç ağlamadım. Gözlerim akarlar taplardan ezberlemiş olacak. Ne olur- teakıp Avrupanın cenubu şarkisinde Kudret Kasırga ile 16 ıncı oldular. başlıca endüstri ve hayvan ve balık Safra köyünde bir paraşüt Jctl ti 
ve giderler diye korkuyorum. Ağla- sa olsun böyle şeyler bilinmez; belki nüfuzunu tesis edecel.. olursa bugün- Birıncilık kupası Türk bayrağının avlarile meyve toplamanın yegane ya- şa olunacak ve köy civarıJ13 ( 1 

ınak~ bunda~ çok. zaman evvel bir de- vaktile feleğin sillesine uğramış asil ıkü. İngiliz poli~kasının tat bık kabili- zafer direğine cekilmesile beraber şama unsurunu teşkil eylediği o saf- lar yapılacaktır. İnşaata birJı9 
fa aglamak ısdedım. Yalnız bir defa .. ve zengin bir kadındı. yetı kalmıyacagına ınananlar vardır. merasimle verildı. hada daha uzun müddet kalacaktı.> kadar başlanacaktır. 

Yeni "SABAH,, m romanı : - 7 - - Fırtına geçtı, dedı. Şimdi ne ~- ağ:çların arasından bir kahkaha yük- tım buraya getirdim, yiyecek verdim. - Çoçukcağız benim-saı1d;} 
man istersen dönebilırsin. Tekrar bizi 'eldi. Yüzmekten karnı çok acıkmıştı. ~ıya geçebilir. Yaı·ın ben gider 

il 
görmeğe gelecek ınisın? - O! Bu annemin sesi dedı Puck . Genç kız, kaplanın tasmasından tu- Annesi: . / 

il KADINLAR GÖLU• ~Tabii değil mi? • Çakılların üstünde ayak sesleri duyul- tuyor, köpek, gözleri fosfor gibi par- _Çocukcağız kocaman bı1 !"' 
:- Hoşuma gidıyorsun. Ben de se- du Ve biri basamakları çıktı. Hel uy- lıyarak mütemadiyen hırlıyordu. Bo- farkında değil misin? dedi. sı:of· 

l.il.ı.•••••••••••••••••••••••••U••••lıl• nin hoşuna gidiyor muyum? kusundan birdenbire uyanarak bor - jan. Sahi mi? diye sordu. Bu çocuğıın un kusuruna bakmayınız, :J?.o~ !Jif I 
Tercüme eden : Nebahat PEYAMİ SAFA yazan : VICKİ BAUM - Evet. nuzuna sıkı sıkı sanldı. ismi nedir? deniyetin henüz çürütmediı:' .jıır' ~ 

- Kaplana ve bana enreden geldi- Dışarıdan bir ses, Bojanın sesi du- He! nezaketle eğilerek, kısık bir man mahsulüdür o. Kaplan ;;J. 
Tekrar yere hasırın üzerine otu.r-ı - Daha ne istiyorsun? Şarap mı? 

muş Puck köpeğin kulağına bin türlü Likör mü? Sigara mı? 
şey fısıldıyor. Köpek te bütün bun - - Hayır, onların hiçbirini sevmem. 
!arı anlıyor gibi memnuniyetle kuy - Antrenman yaparken hepsini bırak -
ruğunu sallıyor. He! tam bıçağını ve tım. 
çatalını bırakacağı dakika genç kız ba- ~ Mimik hayalin kuvvetli. Babam, 
şını çevirmeden soruyor: cYemi.ş mi içki kullananların hayal sahibi olma
yoksa peynir mi istersin?> dığını söyler. Uzanmak, istirahat et

cİkisini de• ve gülmeğe başlıyor • mek ister misin? 
- Başımı dizlerine koymak şarti -

le, dedi He! ve bu söylediği sözlerden 
kendi de hayrete düştü. Fakat Puck 

Artık karnı doyduğu için utanmıyor. 

Puck da gülüyor. Şişman kadın ses -

siz bahçenin gölgeleri içinden çıkarak 

yemiş getiriyor. 

Puck bir şeftali soydu. Eski kana -

penin üstünde Helin yanına oturdu, 

suları akan meyveyi elile genç ada 

buna hiç hayret etmedi. Bacaklarını 

biribiri üzerine attı ve Helin başını 

kucağının sıcaklığına yerleştirdi. Genç 
adam bornuzunun içinde gerindi, de

rin derin nefes aldı. Aralarında uzun 
mın ağı.ına soktu. Ve: «Şimdi mem - bir sus oldu. Biraz sonra cKaplan> 

nun musun?• diye sorciu. kalktı, silkindi ve kapıya doğru bur -
He! samimi, cevap verdi: cTamami- nunu uzatarak kokladı 

le değil.> Puck: 

ğini söyler misin? Senin hakkında bir yuluyordu: sesle: ltyarak Bojana doğru attld>. (. 
şeyler öğrenmek bizi sevindirecek. -- Dur bakayım, burada ışık var , - Doktor He!. Dedi, nu zorla zaptediyordu. Ya~ 
~ Ben kendim de bilmiyorum, banyo mu yaptın Puck? ~ Durunıız bakayım ,ben sizin des- cAnneme karşı huysuzluk ~A 

Puck. Bunlan söylerken içeriye girdi. Si- minizi bir yerde görmüş olacağım... temem. Kaç defa sana sÖYI / 
- Dur, sana sual soracağım. An - yalı kapının önünde bembeyaz duru - Resimli bir gazetede yanyana fotoğ _ ye darıldı. Bojan nıantosuıı• dıl' f/ 

nen var mı? Nasıl bir kadındır ? yor, üstündeki hafif mantonun altın- raflarımız çıkmadı mı? Hatırlıyor mu- cPekala! öyleyse Allahısmarl• ,/ 

- Var, çok ufaktefek bir kadındır; dan elbisesi parlıyordu. Boynu ve çe- sunuz? Neye dair olduğunu bilıniyo- tor. Puclru <!rken yatırmağa ~~, 
daha ben on bir yaşında iken tepesin- nesi bir genç kızınki kadar ince ve d • k b - 1r • rum; fakat yüzünüzü hatırlıyorum. inız yo sa yarın aşı agr · ıi' 
den bakardım. Babam, ben doğmadan güzeldi. Gözleri mavi göz kapakları ~t• 

Orada bornuzla çıkmıştınız. ğı eli He! tereddüt ederek Si ,I' ölmüş. Beni, annem yalnız başına bü- altında çok koyu görünüyordu. Ba - d r 
yüttü. Hayatta yolumu bulmama yar- şının üstünde bir yığın kıı.ıl saç dal • - Evet. 200 metrelik Avusturya adeta ateş var denecek ka a' ıp/ 
dım etti. Şimdi çok zengin olacağım . galanıyor ve bu kızıllık saçtan fazla yüzme rekorunu kırmıştım. sanki birşey bekliyordu. J!e• eı f 
Bu, bir sırrımdır. Fakat sana söyliye- ekgot!k çiçeklere benziyordu. Bojan dalmış Hel'in dişlerini sey- reksiz bir har!'ketle bu şaŞıfll;I 
bilirim. Çok para getirecek harıkulil- Bornuzuna sarılmış duran Hel'e rediyordu. Dalgın sordu: .Geceyi biz- bur eli avucunda tutarken. 0,# 
de birşey icat ettim. Belki bir fabrika baktı. Biraz müstehzi ve ahenkli se - de geçirmek ister misiniz? Bütün o- liğinden dudaklanna kadar edıcl 
müdürü olurum; belki günün birinde sile: dalar edebiyatla dolu. Hiç spor yok. Bu elden keskin ve tabrıl< ,1 
bir tane de kendim alırım. Nafile, sen 

bunlardan anlamazsın. 

- Anlarım! çok iyi anlarım. Kap -
lan havlıyarak kapıya doğru koştu dı
şarıda dallann hışırdadığı duyuldu ve 

- O! pardon, misafirin mi var? de

di. Ve Hel'i baştan aşağıya süzdü. 
Puck anlatıyordu: 
- Çocukcağız karşı sahilden geli -

yor. Fırtınada gölün üstündeydi. Git-

. t "' Fakat bir çatı arasına razı olursanız.> koku geliyordu. He! üzerııt J"". 
- Teşekkür ederim, dedi Hel lannı dokunduracağı anda ~ f 
- Yani evet mi yoksa hayır mı? buse güzel kokulu havada 
_ Hayır. ti. ,,ıı I 
Puck söze karıştı: (DeVa 

ıyor. Ve nihayet: •Sen na- &ıbl nateKet ea.t:r. i ··-- Hd hararetten [hayatlarında geçen bütün ba ka seJıer gı-J•DU J.Jcıu .... ~u···· --
di or. He! oo altı yaımda iken bi,iklet ldüp [ gözlerile ona bakıyordu. 
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e ce: 1 TamŞvar. , 
Fener müdafaasının güzel oyunları karşıdakilere gol 

fırsatı vermedi ve mukabil hücumlarını kırdı 
Fenerbahçe ile Romanyanın Tamş

var takımı arasındaki mnç diln Ka
dıköyünde Penerbahçe stadında 
SOOO den fazla bir seyirci önünde 
oynandı. Çoktanbcri sahada görün(. 
ıniyen Fencrbahçenin böyle ciddi 
bi~ _maçta ne netıcc alacağı merak 
edılıyordu. 

Sahaya evvelfı Tamşvarlılar çıka
rdak halkı sel1imi.adılar ve alkışlan -
ılar A k bu .: r asından Fenerbahçelilcr 

1 
yuk tezahürat arasında gözüktü -

d~~· Takımlar şu Ş"'kilde dizilmişler-

F Fenerbahçe: Hiisanıcttin - Yaşar, 
şa~ruk - ~sat, Angelidis, Mehmet Re-

F.k- Nacı, Ali Riza, Yasar, Şaban 
ı ret. ' 

K:~ınşvar: ~ikler _ Gerber, Garboçi. 
Folk ' Farcızo, Yavossi - Büher, 

' Stok, Kaytcr. 
Bakcm Adnan Akın. 
Saat 5 5 

lar. Fikr, oyuna Fenerliler başladı. 
geld. R ete geçen top ondan ortaya 

r ı. oınenlcr bir türlü uzaklaştı
•rnadıJa T rınd r. op Fenerlilerin ayakla-

lıla addolaşıyor. Bu sırad~ Tamşvar-
r aha k d'l · kit b en ı erıni toplamağa va-

talad~laınndnn F.ikretin çok güzel or
ed ğı. topu Romen kalecisi bloke 

ernedı y r 
lı:ikad ' e ışen Yaşar da üçüncü da-
Ro a oyunun yegane golünü yaptL 
gol~enler ilk anlarda yedikleri bu 
lara e~ s~nra derhal mukabil hücum
biUı g çtıler. Fakat Fener müdafaası 

fenerbahçc Tamşvar maçından bir cnstnntene 

devam etti. Fenerliler bu sırada akınlar yapıyorlar. Fakat Fenerliler 
takımda değişiklik yaptılar. Yorulan galibiyeti kaçırmamak için canla 
Angelidis çıktı. Yerine Esad geçti. başla oynuyorlar. 
Fikret sol haf, Orhan da solaçık oy. Bu sırada Fikretten çak. güzel bir 
nuyor. Bu değişiklik faydalı tesirini ara pası alan Orhan topu Naciye ge. 
gösterdi. Şimdi muavin hattı mu - çirdi. Fakat Naci son dakikada bu 
hacimlere de iyi yardım ediyor. Fe. muhakkak golü önil boş olmasına 
nerliler daima soldan işliyorlar, Fik. rağmen topu kale üstünden avuta 
retin yerine geçen Orhan da ondan atarak kaçırdı. Oyun da bu suretle 
aşağı kalmıyor. Çok güzel ortalayış- Fenerin 1 • O galibiyetile bitti. 
lar yapıyor. Bu sırada Tamışvara bir 
frikik oldu. 18' pas çizgisinin dışn _ Tamşuvar kafile reisinin 
sında olan bu cezayı Naci çok güzel sözleri 
çekti. Fakat top kale direğine çarpa. Oyundan sonra Rumen kafile .reisi 

o u e 
kızı ki 

June Lang 

•• g ze 
? • 

Hnlivudun en giizel yıldızı Junc Güzel bir kız Holivudu terketıneğe 
Lang'dir. hazırlanmıştır. Tam bu sırada Darry. 
June beş sene Holivudun büyük mü- L. Zanuk Foksun yirminci scnei dev-

Sayfa: 6 

Bugünkü bilmece 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-:--ı-+==:I: 1 1 
'1--+·--+--ı:--ı,=.ı,.~~' 

Soldan sağa: 
1 - Şarkın tnnınmış bir milleti, Şar

kın tanınmış meşhur milleti, 2 - As
yada komşu bir devlet, meşhur bir 
fılim, 2 - Şarapları ile meşhur bir şe
hir, ortnsı, 4 - Kuvvetli yemek, isim
lerin sonuna gelirse mekan bildirir, 
5 - Büyi.ik kardeş, içki, 6 - Hububat, 
beygir, 7 - Biiyilk bir kadın, şeytanın 
akrabası, 8 - Üstün tersi, Cenup vila
yetinde bir şehir, 9 - Akadaş, Ameri
kada büyük bir memleket, 10 - Tale
beleri korkutan ahret suali. 

Yukandan aşağıya: 
1 - İnşaat levazımı, 2 - Gclır, ne -

hatlardan istediğimiz meyveyi almak 
için kullandığımız usul, 3 - Beygir a
yağına lazım, halk, 4 - Beygir nallı -
yan, 5 - Dert, 6 - Bembeyaz, koyu 
renk, 7 - (31416) ; katil, 8 - Japonyada 
bir liman, bir komşu devlet, 9 - İçi 
kırmızı dışarısı sarı bir meyve, Ame
rikada büyilk bir memleket, 10 Bağ
lı:ıma, şöhret. 

Dünkü Bilmecenin halli 

assa rnu . l " gol f avın er guzcl oyunlarile 
ırsatı ver d 1 

rak kurtuldu, 
Fenerliler oyuna tnmamen hakim. 

30 uncu dakikada Yaşardan güzel bir 
pas alan Orhan çok sıkı bir şüt çek. 
ti. Fakat bu bir tesadüf neticesi ola. 

nl -
1 

. ı· esscselerinde modeli olarak çalıştık - riycsini filme alıyordu. Burada June 
~u arı soy emış ır: b' . . k k d' . L , iht" l . dek d h 1 k tan sonra, ır sıncma şır eti en ısı- ang a ıyaç ıısse er a en -

cirnı . me 1 er. Fener muha-
ler. ~ıktekrar Roııı.rn kalesine indi
\'\ıta \~arkaya çekilen şiltler ya a
dc k:ı~ı ve yahut ta kalecinin elin
Yettc · Fakat Fener hakim vazi _ 
ret bu o~arnakta ôevam ediyor. Fik
de n_ gun fevkalade denecek derece-

. «--: Fenerb?hçe tn~.ı~ını çok be. ini ayartarak angaje etmiş, ve bu su - disinin bulunmasını emretti. 
g:_ndım. Tabıye degıştırmeleri çok retle genç kız sinema sahasına atıl _ Asistanı: 
guzel.Yalnız muavin hattı muhacim.. t mış ır. - Onu geçen sene nerede kullana-

rak Rumen kalecisinin ayaklarına 

çarparak geri geldi. Ali Rıza bozuk 
oynuyor. Oyunun son dakikaları 
geldi. Rumenler mağlıibiyetten kur -
tulmak için Fener kalesine şiddetli 

leri iyi takip etmiyor. Solaç1k Fikret June 1915 senesinin 5 Mayıs tarihin- caklnrını bilemediklerinden çıkarmış-
Balkanlarda eşi olmıyan bir oyun - de Mimi Capolis'te bir binaya gelmiş- lardı, dedi. 
cudur.» ti. Demek ki 23 yaşındadır. Babası Zanouk: c:Eğer onlar bilemedilerse 

.. wrnen .. d 
Alt ınu afaasını altüst edıy' or 

ın<:ı dakik · 
hiicu ada Romenler ani bir 

Rumen takımı yarın ikinci maçını Macar annesi ise, İsveçlidir. Daha ben biliyorum .. Her ne bahasına olur-
Taksim stadında Pera ile yapacaktır. mini mini iken onun gürbüzlüğii, fev- sa olsun muhakkak ona bir iş bulsun-

da r~ yaptılar. Faruk topu ayağın_ 
a bekletm.,,.· - .. d var sa ".,ı yuzun en Tnmş-

liiisarn ntr~foruna kaptırdı. Fakat 
k ettın fedakar bir atılışla b urtard R unu 
nuy l ı. emenler kısa paslarla oy

or ar. Fak t k 1 - . Yapı a a e ontmde çak pas 
YorJar Um . . 

anlaş · umıyet ıtibarile iyl 
takınıını ve ~üzel futbol oynıyan bir 
lara · uavuı hatla:ı hem hücum-

ve hem de '"d r dıın ed' rnu a aaya iyi yar • 
Bağı:ıçıktor. Yalnız muhncimlerinin 
PıısJı an mandasının ağır ve kısa 

oyunu g 1 
Yor. 0 almnl&nna mAni olu. 

Penerbah 
ne Inuh . çe muavin haltı ise aksi-
n acımleri hi . airna . ç takıp etmiyor. 
nıış bir gcrıde ve müdafnaya çekil -
hücuınl vaziyette. Bu yüzden Fener 
11uha~ı devamlı olanuyor. 

sa Fikrcun hatlı !er.ıa değil. Bilhas-
et bu ·· rından biri . gun en güzel oywıla _ 

satıa iyi nı oynuyor. Arkasında E. 
tarafını ~aşarak Romenlerin sağ 
Muhac~ak bullak ediyorlar. 

ağır hattının iıç ortası biraz 
oynamasa F"k . 

talnyışla ı relin bu güzel or-
~ rından . ı·r d nıl.Unkün. ıs ı a e etmek pek 

Devrenin 

Taksimdeki maç 
Beşiktaş 3 ya karş1 6 ile Üçokluları 

mağlup etti 

kalade güzelliği ile hiç kimsede bu - lad> dedi. On günlük bir araştırma -
lunmıyan sarı saçlan herkesi kendine dan sonra onu pansiyonunda bavul -
çekiyordu. Dört yaşında iken, bir Noel lnnnı hnzırlamakln meşgul iken bul -
bayramında şirinliği bir dans mekte - dular. 
binin müdiirünün gözünden kaçma - Zanouk mukavelenin imzasını mil -
mıştı. Kız, himayesi altında dansta teakip derhal ona bir çok filmlerde 
bUyük bir terakki göstermişti. Fredrik March, Warnes Bnxter ve 

Bir sene sonra o kadar yaman bir Lionel Barrimor'un yanlarında rol 
dansöz olmuştu ki, bütün Mimicapo - verdi. Artık küçük dansözün rüya -
lis balkı ona (Sevimli dansöz) deme- !arı tahakkuk etmişti. Tuhaf değil mi, 
ğe başlamışlardı. evvelce yapılan bUtiln itirazlara rağ

Los Angelos'da oturuyorlardı. Kü- men June için hiç bir ses yükselmedi. 
çük June'de o zrunan bugünkü sevim- Fakat hiç bir yıldız onun karşılaştığı 
li Şirley Tampli yetiştirmiş olan, Mig- kadar bol evlenme teklifleri ile knr
lim Kiddies Dancing mektebine de - şılaşmnmıştır ve bu teklifleri yapan
vam ediyordu. Birgün Orfeum'dan ve- lardan biri de bir İtalyan olmuştur. 
rilen bir müsamerede Fox şirketinin Bu İtalyan June'ye: 
mümessili kendisine beş senelik bir S t ğı K'" "k 
mukavele teklif etmiş ve June bu su- - ana npacn m. uçu parma -
retle, şirketin sanat ve dram mek _ ğını bile oynatmıyacaksın. Ne ister -
tebinde derslere devnm etrneğe baş- sen hazır. Hergiin, villnmı dolduran 
lnmıştı. Lnkin, bu müddet bitince bir kıymetli eşyalar içerisinde do1aş -
çok kimseler kızın istikbalini tayin i- ınakhın başkn işin olınıyacak, senden 
çin toplandılar. 

İstanbul Radyosu 
Öğle neşriyatı: 

12.30 Plakla Türk musikısi, 12.50 

havadis, 13.05 Pltıkla Türk musikisi, 

13.30 Muhtclü plak neşriyatı, 14,00 

Son. 

Akşam ne:ıriyatı: 

18.30 Plakla dans musikisi, 19.15 

Çocuklara masal : Bayan nine, 19.55 

Borsa haberleri, 20.00 Rıfnt ve arka

daşları tarafından Türk musikisi ve 

halk şarkıları, 20.45 Hava raporu, 

20,48 Ömer Rıza tarafından Arapça 

söylev, 21.00 Fasıl saz heyeti: İbrnlıim 

ve arkadaşları tarafından (saat ayarı) 

21 45 Orkestra: 

1 - Resini: Lapi volöz uvertür, 

2 -Masene: Panse dotom, 3 - Mo -
ycgfıne ricam, bahçemin çiçeklerinin 

Bunların arasında Helene Hayes ve saçtığı kokular gibi evinde dolaşman- rcnn: Vals di donav crz1t, 4 - Mid -
Mary Dressler de bulunuyordu. Bu - d 1 a· lcton: Rev dön negr, 22.15 Ajans ha-

d t l 1 1 h . J ' ır.. ıyor. ra a op arunış o an arın epsı une . . . .. . berleri, 22.30 Plakla sololar, opera ve 
n·ın gu"z u·ı• · rti t l . Bır genç kız ıçın en buyilk saadet e ıbının a s o masına manı al 
t kil · · .. ı · · ç·· k". b şöhret kazanmnktır. Fakat düşUnU - oprct parç an, 22.50 Son haberler ve 
eş ettiğını soy emıştir. un u u t i ünk' •• 23 00 s ·· b ··h k l . d"l . er es g u program, . on. 

kadar parlak bir güzeli kimse sine • nuz, u şo ret az ço emın e ı mış, 

karşı karşıya kaldı ve nihayet topu mada bırakmaz ve o sanatına mağ - arknsından milyonlar geliyor. İşte bu 

nıenıcr d Yarısından sonra Ro _ 
lar. A. e güzel oynamağa başladı- Beşiktaş Üçok maçından bir eruıtantcne 
k çıkJnrı v t 
ınlıır çok ~sı asıle yaptıkları a- Hakem Kemal Halimin idaresin • 
27 inci d t~~lıkeli oluyor. de başlanan oyun beşinci dakikaya 

f evkaludc b~ ık~d_:ı .. sol~~in uzaktan 1 kadar karşılıklı hücumlar içinde geÇ
le kurtard ır ş~t~~ Husam güçlük.. kadar karşılıklı hücwnlar için
dakfkaları ı. Bırıncı devrenin son de geçti. 6 ıncı dakikada sağ
CUına ge t~da Fenerliler tekrar hü- dan İzmir kalsinc kadar i -

F'ikrcıti~ c~. nen Beşiktaşlılar Hayati vasıtasile 
dafıleri arta ınlannı Tamşvar mü - sile lzmir kalesine katl:ı.r sokulan Şe
şı!orlar. 

41
1k. e:ıe d~rduı·mağa çalı- ref güzel bir' çalımla bütün İzmir 

F'ıkretin ıncı dakıkada Esad ve beklerini ailattı ve güzel bir şüt çek. 
dar göt_P~:ıaşar~k kale önüne ka- ti. Top yandan avuta gitti. 
F'akat k:: ~klerı top Nnciye geçti. Bundan sonra, oyun 30 uncu da _ 
olınasına cn_ın iki tnl'tre yakininde kikaya kadar karşılıklı hücumlar 
~tık çır~agrncn Naci Lu büyük fır. içinde devam etti. 35 inci dakikada 
cu dakika~ ve ~opu ~vuta att. 44 ün- Eşrefin kaleye doğru şandellediği to. 
o~daıı da ..; Yme Fıkretten Naciye, pa Muzaffer yetişemedi. 39 uncu da. 
§Utle kale ~~ gelen top sıkı bir kikada Beşiktaşlılar sağdan İzmir 
lccisi bunye gıttı. Fakat Tarlişvar ka- kalt:sinc kad:ır kadar indiler. !laya _ 

Bir.:ıci ~ çok güzel kurtardı. tinin ortaladığı topa Muzaffer yeti. 

ı e'?'e ~u §E.-kilde bitti. şerck Beşiktaşın ikinci golünü yap. 
kıncı devre tı. Bu gol Beşiktaşlıları daha fazla 

Oyuna baslıya T lıl çalışmağa scvkedeccği yerde bilakis 
tıcr k ~ n nmışvar ar Fc.. d 1 · . Ü F' alesine seri b' . . urgun aştırdı. Buna mukabıl çok-
ı:l ener knlcısi bunu ır üı~~klc Y:~~ar. lular bu iki ~ole mukabele etmek içm 
u. Fakat nrknsınd g çR 

1 
ur_ çok çalışmaga başladılar. Fakat Be-

r ~ an umcn er tek. . • 
kar hucuma geçtil F k 

1 
". şıktaşa sagdan soldan korner olduğu 

arıştı. Soldan bircrk. enckr adıc,,ı halde Üçck muhacimleri bir türlü 
la orner azan _ 

r. Fakat istifade ed cd"l bu fırsatlardan istifade edemediler. 
kn... cm 1 er. Ar - Gen ·d • ki f d b" B 

- 1ndan Rurn S 
1 

• . e sag an ın şa e en ır e. 
Itı bir şüt"' yen ° açıgının çok sı- şıktaş hücu ı unda Hayatiden güzel 
kaldı. Bu u aşa~a çarparak akim 1 bir pas alan Nazım bütün İzmir mü -

on beşınci dakika k d d ya a ar 1 afaasını çalımla geçerek kaleci ile 

sağ köşeden üçüncü defa olarak İz. rur olarak istediğini yapar, diyorlar •
1
· yüzden sinema, bu şeker kızı kay be - kazandılar. Hakem İzzet Muhittin 

mir nğlanna taktı. dır. diyor. idi. 
Birinci devre bundan sonra kar - Takımlar İstanbulspor: 

şılıklı hücumlarla 3.0 Beşiktaşm le. şiktaş 5
1 

Üçok 3. Beşiktaş farları ar. 
hine bitti. tık açılarak İzmirlileri sıkıştırıyor -

İkinci devre: lar. Nitekim 43 üncü dakikada Üçok 
İkinci devreye İzmirliler daha se. kalesine kadar indiler. Muzaffrr de 

ri başladılar. altıncı golü yaptı ve biraz sonra da 
7 inci dakikada Beşiktaşa frikik oyun 6.3 Bcşiktaşın galebesile biti -

oldu. Said fevkalfide bir şütle ilk g0- yor. 
lü yaptı. Üçoklular Said, Faruk, Na. Bu oyuna Beşiktaş takımı şöyle 
mık vasıtasilc paslaşarak Beşiktaş çıkmıştı: Mehmed Ali - Fethi, Fa. 
kalesine kadar indiler. Saidden topu ruk - Rifat Feyzi Fuad - Hayati 

1 ' ' 1 

Öğleden sonraki maçlarda Barut
gücü I inci genç t.:ıkım - Özensporu 
12-0 moğlfıp etti. 

Lfingaspor genç tnkımı He Barut
gücü genç takımı arasındaki maç bir 
sıfır Langnsporun, Langaspor B ile 
Barutgücü B arasır.daki maç ta 1.0 
Barutgücünün ve Uı.ngaspor - Barut-

gücü A takımları maçı da 4-5 Ba
rutgücünün gr lebcsile neticelendi. 

k_apan Faruk ikinci defa, topu Be - Hakkı, Nazım, Muzaffer, Eşref. Ha. 
şiktaş kalesine kadar indiler. Said - kem Ankaralı Kemal Halim. İzmir Beykoz: 2 stanbulspor: o 
den topu kapan Faruk ikinci defa, talnmı dünkü kadrosunu muhafaza 
topu Beşiktaş ağlarına geçirdi. Bu ediyordu. 

şekilde oyun 14 üncü dakikaya ka- Federe olmıyanlar 
dar devam elti. Namık iki Beşiktaş 
müdafiini atlatarak üçüncü defa to- Şişli 3 Arnavutköy 2 
pu Beşiktaş ağlarına taktı. Dün sabah Taksim stadında yapı-

Beşiktaşlılar işin nazikleştiğini an. lan bu maçta Arnavutköy daha gü

zel oynamasına rağmen aleyhine ve

rilen haksız bir gol ve Şişli aleyhine 
de v~rilmiyen bir penaltı yüzünden 
oyunu kaybetti. 

Barut gücü sahasında 

ladılar. Ve hakimiyeti ele aldılar. 
17 inci dakikada Hakkı İzmir bek
lerini atlatarak elle tutulmasına rağ. 

men topu İzmir ağlarına geçirdi ve 
müsavatı bozdu. Beşiktaş 4 Üçok 3, 
Beşiktaş son anlarda boyuna sağdan 
hücum yapıyor. 30 uncu dakikada Sabahleyin Barutgı1cü uçuncü 
Hayati üç_ok kalecisinin çıkış yap -1 genç takımı Bezezyan Ermeni mek
masına ragmen topu içeri attı. Be • teb takımın: 6.0 yendi. 

İstanbul ajanlığı tarafından konan 
kupanın final maçı dün istanbulspor 
Beykoz arasında yapıldı ve Beykoz 
güzel bir oyundan sonra ezell raki -
bini 2.0 yenerek konan kupayı aldı. 

Oyunun 11 ir.ci dakikasında Bey
kozlular Turhan vasıtasile bir gol 
yaptılar. Oyun bundıı.n sonra • Bey-

kozun hakimiyeti alt.ın~a geçti, -tO ın 
cı dakikaya kadar böylece devam 
etti. 

Birinci devre bir mfır Boykozun 
galebesile bitti. 

İkinci devrede Beykozlular pen -
altıdan bir gol yaparak maçı iki sıfır 

Saim - Samih, Ali - Faı uk, Enis -
İsmail - Bahri, Nejad, '!'arık, Enver, 
İsmet. 

Beykoz: Safa - Bahadır, Mustafa -
Mehmet, Sndettin, Cahit _ Turhan, 
Gazanfer, Şehap, Salt Kazını. 

F eriköy topkapı 
Dün Topknpı sahasında Feriköy 

İdmanyurdu ile Topkapı kulübü a. 
rasında yapılan mnçlarda B takınr 
lan 3-3 ve birincı fokımlar da 2 - 2 
berabere kalmışlardır. 

F enerbahçe mUessisler heyeti 
toplantısı 

Dün senelik toplantısını yapan mü_ 
cssisler heyeti bir yıllık faaliyP.t ra • 
porlarını te1/ ik ettikten soma idare 
heyetini aynen ibra etmişlerdir. 

Fener bahçe B Anadoluyu 6-0 
yendi 

Fenerbahçe - Tnmşıvar maçından 
evvel oynanan Fcnerbahçe B takımı 
Ue Anadolu arasındaki maçı Fener -
liler 6.0 kazanmışlardır. 
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Avrnpada Birinciliği 
Diplomalarla Muııaddak 
Alemşümul Marka 

MEYVA ÖZU 
İŞTAHSIZLIK HAZIMSIZLIK-

ŞİŞKİNLİK - EKŞİLİK -
BULANTI - GAZ - SANCI -

Mide Bozukluğu - DİLP ASLIGI -
BARSAK AT ALETİ - İNKIBAZ
SARILIK.SAFRA-KARACİGER-
SIKINTI - SiNİR - HORLAMAK 

YENi SABAH 

H A s 
'30 MAYIS 

A N 
GAZOZ ÖZU 
LİMON - PORTAKAL -
ÇİLEK - MANDALİNA -

AGAÇ ÇİLEGİ - ANANAS 
FRENK ÜZÜMÜ - SİNALKO 

ŞEFTALİ - MUZ --
~· 

KAYISI -- ARMUT 
1 s:ı~ 

nevilerinde: olup şekerlidir. Ve meyvaların özlerinden yapılmıştır. 1
9 ~ 

Meyva Özü'nün bütün evsafına malik olmakla beraber mide ve ııarsJ 
rahatsızlıklarına çok iyi gelir. o/' 

Şampanya ve en nefis gazozlar gibi gayet lezzetli olup evlerde ve ·~. 
rupada kazinolarda temizliği ve kolaylığı ve ucuzluğu sebebile kull~~ı ~ 
İngiliz ve İtalyan şerbetlerine tamamile benzer ve onlardan daha yiJJ<Sf 

evsafa maliktir. 
Yazın sıcak günlerinde harareti en güzel teskin eder. En sıhhi bir~· 

yidir. Mideyi bozan şerbetler yerine mutlaka Hasan Gazoz Özü içiniz. • 
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ve bütün mide ve barsak rahatsızlıklarında mutlaka Hasan Meyva ÖzU 
istimal ediniz. Mide için her yemekten sonra 1-2 tatlı kaşığı yarım bar· 

dak su içinde ve barsak hastalıklarında her sabah veya gece yatarken 

aç karnına 1-2 çorba kaşığı yarım bardak su içinde köpürterek içmelidir. 

Hasan Meyva Özü meyvalardan ve meyvaların özlerinden yapılmış bir 

harikai san'attır. Avrupa ve bilhassa İngiliz meyva tuzlarından daha 

yüksek olduğu katiyetle sabitir. Buna rağmen, Avrupa meyva özlerin· 

den beş misli daha ucuzdur. Hasan Meyva Özü yalnız bir türlü olup şe· 
kuruştur. 

kersizdir. Ve çok köpürür 25, 40, 60, 100 kuruştur. şesi kavanoz halinde 25, 40, 60, 100 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
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AVCILARA MÜJDE: ~• --ı KAN 
Radyo ve Radyoıtl 

kadar 

BARUT FİYATLARI UCUZLADI 

1 Haziran 1938 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere kara av barutu satış fiyatlarında aşağıda 

azılı teıızilit yapılmıştır. 
Kara av barutlan İnhisarlar bayileri tarafındAn memleketin her tarafından aşağıdaki fiyatlar 

da satılacaktır. 

Birinci nevi av barutu 500 

• )) » • 250 

İkinci nevi av barutu 500 

" • • 250 

Gramlık kutu içinde 

)) • • 
" • • 
• • • 

Eski fiyat 

115 
60 
95 
50 

Yeni fiyat 

110 la. 
55 • 

90 • 
45 • 

KUVVET 
ISTIHA 

Sıhhat Vekıiletimizin 

resmi ruhsatını haiz olan 

FOSFARSOL 
Doktorların büyük kıymet verip 

betendikleri bir şuruptur. Kansız

lık, istahsızlık, kuvvetsizlik, bilhas
sa nevrasteni, ademi iktidar, mide 
ve barsak tenbelliğinden doğan ha
zunsızlık ve kabızlarda en birinci de

vadır. 
Tifo, Grip, Zatürree, Sıtma nekahatlerinde şayani hayret tesir gös

RADYOL IN 

de insanlığa hizmet 
etmektedir; çiinkü 

• 
• • " " 100 " • • 22.50 

terir. VUcude dinçlik, cilde pembelik, saçlara, gözlere parlaklık veren bu 

liı.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1•8•.1•5D»•I' KUVVET İLACI her eczahanede bulunur . • Sureti istimali: Büyükler için sabah, öğle. akşam yemeklerinden bir 
çeyrek evvel yarun bardak suda bir tatlı kaşığı, kUçük çocuklar için ayni 

Diizce Noterliğine: 
Düzcenin Darıyeri Hasan bey kö • 

yünden Ahmet oğlu Rasimin 25/5/934 
tarihinde 2 denkle (75) kilo ve Mus- ı 
tafa kızı Fridenin 19/ 5/934 tarihinde 

hevenk halinde (85) kilo ve Sas kö
yünden Cabbar oğlu Nurinin 27/ 5/ 

835 tarihinde bir denkle (25) kilo tü

tilnlerini Düzce inhisarlar anbarına 
islim etıniı; ve satamamış oldukların· 
dan kanunen tediyesine mecbur ol • 
dukları borçlarını da bu~üne kadar Ö· 

demedıklcrindcn tarihi iliinda.ı itiba
ren (15) gün içinde Düzce inhisarlar 
idaresine müracaat emezlerse 1701 
numaralı tütün inhisart kanununun 
34 üncü maddesinin haklarında tatbik 
edilec~ğinin İstanbulda münteşir YENİ 
SABAH gazetesiyle ilanını ve ilanı 
havi iki nüshasının müdüriyetimize Bugün bin dokuz yüz otuz sekiz 
ıtönderilme,ine delaletinizi dilerim. yılı Mayıs ayının birml yedinci Cuma 

27/ 5/ 938 günüdilr. 
Düzce İnhisarlar Milılürü Dairede okunan anlatılan bu vara-

ka altındaki resmt mUhür ve imza Naşirettin Çıkınoğlu 

No. 20 

Düzce İnhisarlar Müdürü Naşirettin 
Çıkınoğluna aid olup dairesi namına 
hareket ettiğini ve dairemce maruf 
bulunduğunu ve yanımda imzaladığı
nı tasdik ederim. 27/ 5/ 938 

nüz?. diye sorunca, porofesör: 
Çünkü daha o zaman yazdığı roman· 

lardan inıanlarm en mahrem hayatlarına 
ait noktaları nasıl teıhir ettiğini biliyor. 

dum. 
Fakat bir sene evvel fena bir tesadüf 

oldu. Bir gün evvelce benim hizmtİm· 

deyken kapımı terkeden bir uıalc hıılclcın. 

da malumat almak üzere Hekey haberoiz. 
cı evime gelmiftİ. Alia de evdeydi. 

veçhile kahve kaşığı. 

Zührevi ve dit hastalıkları 

Hayrı Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
çarşısında No. 133 Telefon: 4358 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra saat (2.5 tan 6 ya) kadar İs

tanbul Divanyolunda (104 numa

ralı hususi kabinesinde hast .. !arını 

sabah c9.5 - 12• hakiki fıkoırnya 

mahsustur. Muayenehane Ye ev tele

kabul eder. Salı, cumartesi günleri 
fon: 22398 - 21044. 

En 11UE551n iLACIDIR 

RADYOLI ~ 
dişleri, dişle11 mideyi 111idt 
vücudü kuvvetlendirir. s~:· 
hatli ve kuvvetli insanJıır 

mcdniyete hizmet eder· 
Sabah, öğle ve akşam. h.e'. 
yEmekten sonra dişlerı11ıı 
muntazaman fırçalayııııı· 

~ 

S 1 "lıl . A - -.,.,./ a ıı erı: . Cemalettin Saru> 

llhami sara rı 
Neşriyat müdürU : flhallli 5:' ~ 
Basıldığı yer: Matbai Ebuıııl 

yedeyken cambaz kıyafetinde çıkar- romanla resimler ortadan bldır~dıktan 1 moktı, Bunun için de kitabın n•I~ 
dağı reıimlu, içinde bir ıürü yalanlar do- ıonra yazacajı roman için kendine başka sonra değil evvelden harekete ge\cı1'~-' 
lu, bitmesine az kalnuş bir romanın üı- bir mevzu seçerdi... i''r ıungeliyordu. Heltey'in yoşayışı •• ,, • 
tünde duruyordu. Bu roman, yalan yınlıı Fak t b' 't 1 b' •"" ı ıze aı o mıyan ır apartunana tarı hakkında en ufak malinn•tt - .1 
uydurmasiyon bir takım malılmatla dol. · k · · h L k ,,r gırme ıçın ırsız ı ve soygunculuk usul- mok11zın tahkikata girmiştim. v• "" 
duruluak Aliıtİ!' güya hayatını havi idi. lerini bilmemiz lizımdı. Kilidi açmağa uğ- üzerine ıizin bilğiniz 0 cinayet vuk~ 

Bari ıadece çocukluğunu yazsa ylire- a tık fak t b' ·· 1.. ff k 1 r t ; a ır tur u muva a o amıyor- du. Ondan ötesini biliyorsunuz. ~ 

iim yanmaz; herıey, hatti aıkını ve izdi. d k B" t'" ki · · - b · · rı1 ıP' u • u un emer erunu:e (agmen u ııı Yalnız birşey ilıive etmeyi unı..ı' ı/ 
vacını bile yazmııu. Amma nasıl yaz•• I. p d • ı c ..,. ya ama ıa. nuz. Ben o küçük hançeri sili J / 

Herıeyi tahrif ederelc, pis, namussuz. Eh k .. b' k · k ı h , artı · yapacagım ır ıe ıı a ıyor· kullonmak i•tenıedim. Fakat bU ; 
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bir tarzda etrafındakikre dikmiş du-ı nin babası da hepsi bu işle uğraşm•i· 
rur. Devamlı bakarsan bir aralık ço. \ardır. Me..elli beninı anlattığım fa· 
cuğun ipe sarılıp sepetin içine girdi· kat bir şekilde oynatarak söyleniyor· 

ğini görürsün! Hakikatte fakirin ha· du: 
vaya ne ipi attığını ve ne de çocuğun 

Hekey görür görmez onu tanıdı. Aliı 
hakkında bildijtini ıaklomo!I icap eniği 

için hidisatın cereyanı hakkında ona ma. 

himat vermek mecburiyetinde kaldun. 

ca ve alçakçasına yazılmııtı. İsimlerimizi d O d k' b ıl b 1 b' k tf' u. • ıtop as ır alt maz ır ur- hakkında Hekey ile aramızda ı;.« LJ/ 
bile değiftirmek lüzumunu görmemic.ti. 1 h · · · b k · " .. ..., ıun a mu arrırını ge ertme tı. ha vere aklıma geldi; onun üzerıne ti 

ipe tırmandığı vardır. F•kir fikri tel· 
kin ile etrafındakileri zaptı altına a· 
lır. Fakirin telkini ne kadar kuvvet. 
1i olursa olsun sen tesıri altında kal
mamak ve bittabi yaptıkl~rını gör
memek için o nisbette uzaklaşacak
sın! Yavaş yavaş uzaklaştıkça man
zara gözünün önünden sılinmeğe de. 
vam eder ve yava~ yavaş kaybolur. 
Gördüğün şey gözler·ni yere dikmiş 
garip kılıklı bir Hint fakiridir. İşte 
o kadar. 

Hadise nasıl cereyan ediyor; basıt. 
Tatbik sahasına koymak ıçin nesilden 

nesile intikal eden bir antrenmana 
ihtiyaç vardır. Bu işi yapacak olan 
fakirin babası da, dedes: de, dedesi-

İnkar edemezsiniz. Artık mesele 
benim günlerce süren gayretimle ay
dmlanınışdır. Sizin alim Oskar Hekeyı 
nasıl öldürmüş olduğunuzu teshil e • 
derek zabıtaya bildirdim. Bu işe te • 
şcbbüs ederken, her ne kadar eldi -
nn giydinizs~ de üzerindekı tabii 
çizgilere dikkat etmemiş olduğunuz 

anlaşılıyor. Cam parçası ile hançer Ü· 

Vakıi bilihare pi~man oldum amma 

o anda iki cami arasında kalmlf bir bina
maza dönmü.ştüm. O sırada, onu mahre· 

mi esrar yapmak bana ehvenişer gelmİJ· 
ti. Zaten İskenderiyedeyken çocuğa kar· 
şı gösterdiğim emniyetin suiistimal edilip 

büyük bir vjcdansızlJc göstereceğini ne· 

reden kestirebilirdim? Üç dört ay oldu. 

Alis'i küçücük yaştan tanıyan ve bana 

zerinde ayni izler göze çarpmaktadır. 
Biraz sonra, gelecek polislere derdi -
nizi aıılatmağa çalışınız!. dedi. 

Bu sözlerle profesörün şiddet ve çok sadık olan uıağım yeni efendsinin 

hiddeti yok olmuştu. Gayet munis ve masası üzerinde matmazel Alis'in cambaz 
insanca konuşarak biraz evvel içeri 'elbise:ı:ile çıkarılmı.ş resimlerini gördüğü. 

girmiş olan zabıtanın önünde cinayeti nü söyledi. Bir gün Hekey'in evinde bu. 
ikaa kendisini sevkeden sebepleri an • lunmadıjı bir saatte ziyaretine gittim. 
latma2:a. hosladı. Roze niçin öldUrdil • Masasının üzerinde Alis'in İske.nderi· 

AliJ hakkında bir roman yazdıaını bil. 5·· 1 b' k' d b · d k b" • oy e ır va a an sonra enı e UI· ri kutlanmağa karar verdim. lşte J 
vasıta birisinden öğrendiğimi ona ıöyle. mı da muhakeme edecek bir jüri bulun· ,rı" 
d

..• le' · k" k çer yüzünden vak'a büsbütiht esr 
ugnt va ıt ın ar etti. Söyledi terimden mazdı. Halkın şefaati bize yetecekti. Fa· 

bi t · ' d h' 1 'b' d bir mahiyet aldı. . r anesını a ı an amıyormuş ı:ı ı av- , kat onun öldürmek ne iıe yarardı. Kitap ~ randı. Ve müteakip günlerde romanını çıktıktan sonra boştu. Romancının ölümünden sonra t 

1 

~ 
bitim1eğe çalıştı. Böyle bir kitabın neşri damadımın as- ğım bir de gün için bana apa''

1111
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Küçüğün benden başka kimsesi yoktu. ke.ri mesleği üzerinde fena tesirler yapa· an:ıhtarlarını verdi. Bu anahta:rhır ,,,1 
Mevzuubahs olan şey onun saadetiydi. cak muhakkak bir iskandal kopacaktı. sinde roınancmın apartımaoıoa. ~,· 
Evveli bu romanı ve resin1leri ortadan Belki de ordudan çekilecek ve bu yüzden . ..ı "-' yazılan romanla resimleri orta"sıt 

~ 
kaldırmayı d~~ündüm. İ~in ehemmi~eti~i j zavalh kızım _kayın.babası ve kaynanası ta· dun. 
anlamaması ıçın Hekey'ın yanına gırmıı rafından tel'ın edılecek; belki kocası da 

d 
. kırın> 

Bu ara a bazı çckmecelerı JR 
olan uşağuna bile müraacat etmedim. kopacak olan bu iskandala dayanamıyta· 

Y alnlZ kırk sekiz saat için Hekey'in bir cakta. 

yere gidip kalacağını öğrendim. O da ba. Onların evine giren çıkanlardan biri 

olan Mösyö Rozes kızunın ve dan1adımın na kafiydi. 
Sadık Raınu'ın yardımile romancının tam bir surette mes'ut olduklarını gördü. 

apartımanına girdim. Dü!fünüyordum: Bu\ nüz. İşte bütün arzum bu saadeti yıkına· 

. . ''d'"·bıl' ıcap ettı. Apartımanın ıçtr: e.-.ı 1 " 

' nıklığa b• sebep bulmak için Ran•" •• 1 
ı,' h1" 

icap eden tertibatı aldık. öyle ~ı 

•• upkıan tüphelenmedi. 

(De•·ııııt 1 

~ne koyuyor 
tkıyor. Ve nihayet: • 
cuksun.• diyor. 

Hel on altı yaıında iken bi iklet klüp [ göı.lerile ona bakıyordu. Hel harare..ttm bayatlarında ~çen butun başk.a &eJler gı· 1 •nu L~u,..,,.,. ~······ --en na· 1 &ıbı hare.Ket ener. i e·-- · 1 ·· .. 


