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Bugiin 
larJare piyankosunda 

Kazanan 
Romanya kralı da öğleden 
sonra şehrimize geliyor 

4
l'lurnaralar ı 

Unc .. 
• u sayfam ızdadıı 
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!Java değişti 
""'ınarada bu sabah 
~.:.1µ-tma çıktı 
,~ oldukça ~dddıl.i bi 
~.:. lırtınau çıkmıştır. 
~da bulunan kaYıkla 
ütıca~ ~°'·am edemiyerek li·man: 
ifa~ ~~ur olmuşlardır. 
~ st litlıkçe serinliyor. Bu sa -
l<a.ı:tıt~ık şehir dahilinde 2~ 
~ rasathanesinde 22.10 de -

Yu;;;;;·anda bir 
k •da denizde 
8YbOldU raıısı s incide) Cıımhımeisi, refikası vt ('f'cıt':ları Haydarpaşa garından rı karlarken ... 

)j ~ D Z İ g i o M a- n ev-~-a k u m-an-----d-an-ı 
llıukadderalı Hakem heyetine ve kumandanlara 

j) Bu akşam . anlaşıllyor ! 
.. yıonya ordusu başkumandanı: 

akında Almanyaya yürüyece. 
ğiz ! demiş 

~ ,,, ... ''" .. '1iize g tıcıye Nazın Albay ne k (ortadaki zat) milli bayram do-
tren gün yapılan mçrasimde albay uniformasile ... 

c l"azısı .J iitJcüde) 

Direktif verdi 

Manevra kumandanı orge11eral FahretlinAltoy ve diğer k11mandanlar 
programı tetltik ediyorlar. 

(Ya:m 2 incldtJ 

"Doğu,, nun eşleri de 
muvazenesiz çıktı 

"Egemen ,, ve "lçdeniz,. in teslimi 
bu yüzden ep~y gecikecek 

"l' azısı 4 iincüdc) 

inönü 
Bugün RomanlJa 

kraligle görüşecek 
Hariciye Vekili de şehrimizde 
Milli Şef Haydarpaşadan Dolmabahçeye geçerken 

manevra'ar hakkmda Orgeneral Fahreddin 
Altaylı görUştU 

Reisicumhurumuz İsmet tnönil 
yanında refikası ve Hariciye Ve
kili Şükrü Saracoğlu olduğu halde 
bu sabah saat 10 da hususi tren· 
!eriyle şehrimize gelmişlerdir. 

Haydarpaşa istasyonu daha 
pek erken saatlerde karşılayıcılar

la ldolmağa başlamıştı. Bilhassa 
bu arada İnönünün şehrimizde bu
lunan iki oğlu ile crkanıharbiye 

ikinci reisi orgeneral A ı ı m 
Gü n ıd il z , b r i n c i ordu mü. 
fettişi Orgeneral Fahreddin 

~ÇERÇEVE_ 

A t t a y , general Ati F u a t 
general Osman Tufan, :.Adliye 
VeJdli Fethi Okyar, Maarif .Ve· 
kili Hasan Ali Yücel, Nafıa Ve· 
kili '.Ali Fuat Cebesoy, Dahiliyt 
Vekili Faik Öztrak, Hariciye .Ve. 
klleti umumi katibi Numan Rifat 
ltenemcncıoğlU:, İ'Sbanbul ~~i 
Lutfi Kırdar, Romanya elçisi, 
P ol i ı müdürü Sadreddin1A
ka, bmir mebusu Celal Bayar, - .. Salih Bozok, Ankara.1 mebusu . -. 

(Devamı 4 üncüde) --· 
MANEVRA 

Şu anda Türk, İngiliz, Fransız, İtalyan ,.e Alman ordulan manC\ -
rad:ı. En apfl lJ milyon a&ker, nıuari bir harbe tutu~uş bulunuyor. 
Bu miktara bütün dünyada, elde tüfek bekllyen, fakat henüz herhan. 
gt bir harekete başlamamııt olan, en a~ğı 15 milyon asker daha Ui
\ "C edcblllrslniz. \'erdliim rakamlar hesaba müstenit. 

İşte henüz hiçbir köşesinde seferberlik ilin cdilmlyen dünyanın 
• aşkcri durumu. Zaten seferberllldtr, eldeki mevcudu nihay~t bir bu. 

çuk mislinden fazla arttırabilecek değil. Demek ki ihtilaf «JM·uİnm 
merkezinde yaşıyan milletler, şimdiden yan seferM-r. 

Dünya böyle bir nzlyetl bütün tarih boyun('& ne giirdü, ııc d9-gö. 
rebiUr. Ydlardanberi sürüklenen nziyet, gchll g.-lcli, nlhayt't mlsllslz 
azamette bir mane\'ra mc\·simine çattı. 

Blrlbirlne meydan okuyan bir sürU boksör dU,ilnün ki ellcri:ıc el
clirnnlcrini gcçinni~, ayni salonda \"e tn\·ana asılı mt'!lin toplar üzerin. 
de kablllyetlerinl tecrübe etmekle meşgul. Yumruklar patlıyor, an

trenörler ıııayı sayıyor, suanyörler ter siliyor. Bu arada . her bok~r 
yanmdaklne: 

- Bu hart-k<'t "ILlla karşı df'~ril, "ana karşı de-Kil! 
Tl'mlnı&tını 'f'rnıt>ktc•, Ulzim Trakya nuuıt-\ ranıızm h«'r yıbn mu. 

tad mııne' ra..oıını bir fC'kranlan ibaret olduğunu bili~ o ruz; fakat ic:lni 
bllmerllğimlz ötl'kller acaba ldme ka~ı! Mcriht.-n dün~amız:ı ini lı"r 

baskın olacak da her millet başının ~.arcsini an~ or~a ha~r n~ iı 1 ·r 
öğrenrlim. 

Bu hareket yalnız blrihlrlnc karşı. Hrm dı-, (sana karşı!). d~nc. 

celi gün yakla§hkta, (flana karşı değil!) ttminatmı daha ketkln ur· 
m<'ye met"bur edttt>k dı-rtt<'de birlblrinf' karşı. 

&k-.orler ldnıanıJa herhıuagl h.lr llll'~ln topa lneo ymnnalun t, 
!ilrlnl bttrnntarında farıed~nler yanılmryor. ıt. e bumu elleriyle yor: 
tarlılr, yahut y<'rlnl m~ln topla değt,tlrlrl«-r. t 

· .1\'ccib Faztl KJSAKORE'. 
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Manevra kumandanı 1 

Hakem heyetine ve kumandanlara 
Direktif verdi 

ÖnUmUzdekl salı gilnil Ti'akyada 
brinci ordumuzun yapacağı büyük 
askeri manevralan idare edecek o
lan Orgeneral Fahreddin Altay, 
yann manevra sahasına hlreke t 
edecektir. 

Kend.üline bu aeyahatte, manev
ra kumandan muavinliğine tayine. 
dieln Genel Kurmay 1lr.inci Bqka.ııı 
General Aımı GUndUz ve kuman.. 
danlık erklnıharblye relai Gene
ral Zeki Erokay refakat edecektir 

Manevraya lttirak edecek olan 
diğer kumandanlar ve hakem heye. 
ti azalan dlln Harb1yedekl ordue
vinde yapılan toplantıda manevra 
kuma.ndanmdan direktif alm11lar. 
dır. Bugün Trakyaya hareket ede. 
ceklerdlr. 

Manevranın ilk gtlnU hazırlıklara 
tahals olunduğundan muharebe ya
pılmıyacaktJr. Sadece harekitm ce. 
reyan edeceği yerlerde hazırlık 

tatbikatı yapılacaktır. 

Hareklta iftlrü· edecek kuman
danlar podl birinci ordu kadro. 
smida bulunan kumandanlardır. 
Bunlar, vazife aimJı balımdukları 
kolordularm bqmda olarak kendi. 
lerine manevrada verilen vazifeleri 
ifa edeceldetdlr. 

Dilnyanm her tarafında, ukeri 
veya siyasi yübek vazife dendlte 
eden tanmmqı r.en.ta bugU.n]erde 
harb olup olmadıimı sormak ve mtl 
talealarmı almak gazetelerin vazi
feleri ara.ama girmllth\ 

Manevra 1mrrıandanx Pahreddin 
Al~yla dün görOten bfr muhaniri.. 
miz, endJsinln bu husustald dU
~ilnceaini öğrenmek 5atenW'fr. 

Kumandan gUlUıımeyerek f11 ce. 
\'ahı verml.ştir: 

- Biz, 1Llkerlz: lll;yuetle meegul 
lmayız. Fakat yelan bir harb ih. 

t ımall olaaydı, bittabi bu sırada ma
nevl'a yapılmazdı.,. 

VAKiT 
Asım Us, bulfin "Harbe karşı ln . 

ıiltere,. l.ıaşhklı yazısında İngiltere -
nin> ' 'aziyetini izah etmektedir. Anti
komintern bir pakt Jle birlbirine 
bağlanan JaJ\onya .. Almanya - ltal
) anın askeri bir HU falda biriblrine 
hağlanmalannın İngiltere kuvvetleri. 
nin ikiye hölQnmesine sebep ol:ıca
#ını söylemekte Te demektedir ki: 

"Almanya ile İtalya takip ettikleri 
istJ!A siyasetine enıel ıördQklerl ln
giltercyi Al·rupada zayıflatmak için 
l'zak Sıırkta Japonyayı tahrik edi -
~orlar; Berlin - Roma .. Tok7o ara
sındaki Anlikomintern paktını as _ 
kcrı ill ifaka çevirmeye calı~ıyorlar. 
Japonya im va:ıiyeli kendi maksadı -
na göre istismar ediyor. Fakat Al -
manya ile ltalyanın askeri ittifak 
tekliflerine ncık bir cevap vermiyor. 
f~te Avrupanın mihver devletleri 
ile Japonya arasındaki bu milnase _ 
lıet gözl>nUne getirilirse İngiliz Baş
nkilinln sözleri daha iyi anlaşılır. 

TAN , 
.M. Zekeriya, •Avrupanın mukad -

deratı Akdenizde kararlaşacaktır.,. 
başlıklı yazısında, Akdenlzin ehem • 
miyetinden burada, yalnız İtalyan -
!arın delil. Almanların mevcut ol -
clıığunu, belki Almanların İtalyan -
lardan daha çok rol oynadıklarını 

kaydederek diyor ki: 
"A'lı:denizde mihvercllerin menfa -

ali demokrasilerin hazırlanmasına 

imkan ,·ermeden gayelerini tahak -
kuk ellirmcye çalışmaktı. Bunun için 
de .. adım adım ilerlemekte devam 
ediyorlardı. İspanyayı kazandıktan 
sonra ArnavutJuAu işgal etliler. Ar -
dından Tunu<ı "e Mısıra musallat o -
lncaklardı. Arnavutluk yolile de Bal
kanları elde eılerek SelAnlle ve bo • 
jazİara · ineceklerdi. Bugün de hula 
hu hedeflerine varacak surette ha -
zırlanmokl ::ı meşguldürler. Mısır hu -
dutlarında tnhşidat yapıyorlar. Bal • 
lrnnl:ırı kazanmaya çahşıyorlllr. Fa -
kat arlık ~ blmışlardır. İngiliz 

w a •• 1 *" Atdenizde 
JrnnetJewtlerdir. Akdeniz dcvJet -
lcri crulh ._,.eshtde4blrleşerek mlh
' erc ilcrin'bıt ile~i hareketlerini dur-

Zelzele devam 
ediyor 

Tehlikeli bir şekıl ahp 
al~ıyacağım rasathane 

kestire mı yor 
Yer depreıuneai harekeUeri de

vam ediyor. Kandilli ruatbaneai 
dtln gece de hafif bir aelzele kay_ 
detmfıtir. 

Ancak aLamografm kaydlle an • 
lqılabilen bu hafif zelzele merkezi 
tstanbuldan 126 kilometre uzak -
tadır. 

Ruathane mUdllrJUtnnlln izahatı 
ııa giSre bu detaki zelzeleler indL 
fal değildir, Yerin kaynwıı ve ara
zinin arzın merkezine doğru otur_ 
ma.sı net!ceısinde olmaktadır. 

Daha ne kadar devam edeceği 
ve tehlikeli bir tekil alıp almıyacL 
ğı llqıdlllk keitfrilemiyor. 

İneg6Jde 
İnegöl, 10 (A. A.) - BugUn bu

rada biri kırk reçe şiddetli bir zeı. 
zele olmu,tur. Hasar yoktur. 

Ankara da 
Ankara, 10 (A. A.) - Bugün 

ıehrJmime 1.30 da hafif bir zelze
le hlmedllm11tir. · 

Saat 1.40 da İnönUnde ve İzmlL 
te ha.f"ıf birer zelzele olmuştur. Ha. 
sar yoktur. 

Türk - Fransız 
anlatması 

Paris, 10 (A.A.) - 'l'Urk • 
Fransız ticaret mUzakereleri, 
nihayetlenmek üz.eredir. Fransız 
ve Türk heyetlerinin Uzerinde an 
1-.tıldarı metlü; ta+ı~ 'lg~ JM1.. 
karaya blldirilm.işijr. Par,iıte im 
za için bu cevap beklenmekte • 
dir. 

On blrlnd Yerli Mallar Sergisinin diin aon gllnllydli. Ba mllaa.. 
sebetle sergi -db çok kalabalık olmuıtur. Sergiyi gezenler düne kadar 
200,000 1 balmaıtur, Gece saat on buçukta 1ergl komlaerl RaUt Glller· 
ytb sergi rad7CM1a Ue gerek aerglye ı,tırak edenlere ve gerekse al1ka 

Hdber. 

;öaterea halb f;etekldlr ecJerek aerglaln kapandıimı IJia f/trliftll'• 
Sergiye devlet mileueeelerlnden batb 119 bU8118ı mlleueM ~ 
etmııtlr. Ba mlleHeMlere 1ergl beyetlaee birer madalya \'e dl,..... 
vcrllmeel düftlnWmektedlr. 

Muallimlerin 
ders saatleri 

Cekyall Yahudi muhacirlerinin 
acıklı hali 

Milli piyanko 
idaresi ~ 

lkinciteşrine kadar devit Maarif Vek41eti asgari 
ve azami haddi tesbit 

ediyor 
ışini tamamlayacak ~ 

Tekrar Romanyaya döneceklerini Mim Piyango idare heyeti rtfİ 
Nihat Ali Üçüncü, bu sabah A'/J • 

Orta tedrisat öğretmenleri- anlayınca kaptana isyan ettiler '(aradan şehrimize gelmiş ve pi>..0-
nin ders saatleri üzerinde Maa- go direktörlüğüne giderek tetkiJdl' 
rif Vekilliği tetkikler yapmak. lzmir, 10 (Hususl) - Günlerdirl çin yupılan mUlA.yimane teşeh. rine başlamıştır. 
tadır. Orta okullarda öğretme. limanımızda bulunan Çek Ya-J l>üsler netice vtrmemiştir. Eğer Piyango direktörlüğünde kendi· 
nin haftada okutmak mecburi. hudilerinl hamll Parita vapuru, sn baha kadar gitmtyecek olur ile konuştuk. bize dedi ki: _ .!tll 
yetinde olduğu derslerin saati beynelmilel siyasi hlı.dlselerl lz· sa. son çare olarak Parita ik - Tayyare piyangosunun Nil": 
18, lisede de 15 saattir. Mual· mlrlllere unutturacak kadnr ·omorkör tarafından çekilerek Piyango idaresine devir ve tesliJlll 
limler bu saatten fazla olarak mühim hldiselere sahne olmuş- kara sularımız haricine çıkan- 'çin tetkikte bulunmağa gel~ 
okuttuğu derslere ayn ücret al- tur. IMl\ktır. Geminin süvarisi gerı Pazartesi günü Ankaraya d~~ 
maktadırlar. Karaya çıkarılmayan Yahu- dönmek istemediğinden idareyı ı ceğim. Tetkiklerimi idare here--:. 

Öğretmen ücretli olan ders dilere lüzumu kadar kumanya kiı.:.ıin ele alacalı da meı;huldllr >ildirdikten sonra bu hususta i~ 
saatinden bqka ücretle ancak ve gemiye de icap eden kömUr Polis mUdUrU, son çare ola '1ey~ti bir karar . verecektir: ~" . .-. 
ortalarda 6, liselerde 8 saat yerllmiş ve geminin tekrar Kös- rak vapurdan bir heyet davc· •eı;rıne doğru teslım ve devır ıfl 
ders alabilecektir. Bu suretle tenceye döneceği haber alın· cu.ıft' ve kendileriyle görüşerek ıkmal edileceğini zannediyonJlll.t' 

bir öğretmen haftada yirmi mıştı. limanı terketmelerl için lknaa ---o--

dört saatten fazla den bkuta. Halbuki bu akft.'m, • sun.eş ;'lıfmıttır ... 1 1 M otos i k 1 et 
!11JYacaktır. • , .. . . _ battık. tan biraz sonra vapurda· -.. ~ - .mUdUrUn büyük bir .hUsnll , • f b"I 

Geçen senedenberi tatbik e- ki Yahudiler, kaptanın kendile- niyetle yaptıtı bu IOD tetebbllB o omo 1 
dilmekte olan bu usul bu sene rinl atlatmak istediğini ileri su· de henllz hiç bir netice verme· 
daha genif mikyasta tatbik e- rcrek isyan ı;ıklrmışlar ve ken- mlş ve Yabudller bir tllrlll an. 
dilecek, muhakkak surette, öğ- di11lne hücum ederek bolmak 18· taşmak tarafına yanaşmamış· 
retmene bu miktardan fazla temlşlerdtr. Gemi tayfalarlyle, lardır. 

ders verilmiyecektir. I :fC·lcular arasında mllthtş bir 
Öğretmenlerin mecburi ola - ka\•ga başlamış ve kaptan gUç

çarpışması 

Oç kişi ağır surette 
yaralandı 

rak okutacağı dera saati bugün- hlkle karaya ·kaçmağa muvaf. 
du"'°:u,lardır •. Ve sulhcu devletler künden fazla olacaktır. yeni fak olarak canını lturtarbUmtş· 
Akdenlze sahıp olmuşlardır. Onun . · V · · · · 

Dün gece saat. bir buçuk sı~ 
Bira fiyatları da Bahçekapıda bir kaza ou-. 

üç kişi alır surette yaralanarak ~ 
Bu Çarşanbadan ıtıbaren taneye kaldırılmışlardır: aı' lcln mlhvercllerin ne Akd . 1 k' mıktar yakında tesbit edilerek tır. azıyetın çok tehlıkelı oldu -

manevraları ne Balkanlarda~
1

~:~ ~ alakadarlara bildirilecektir. ~ söylenmektedir. Kendisi sahil sı- ucuzluyor fzmir yağ fabrikasında ç dd 
kimlerinl ve ne de Trablustaki ha _ hiye merkezine iltica etmiş bulu • Kemal o~lu Süreyya ile arka ı': 

ıırlıkları Akdeniz üzerinde tesir ya- M a a r ı'f Ve k' ılı' nuyor. 
pacak halde deAildir.,, 

"Akdeniz mih,•ercilcrin değil, sulh Yahudiler bir tUrlU fzmir 11-

Bira fiyatlannôııki tenzilat Fevzi gezmek üzere Istanbula ~ 
16 Ağustos sabah:ndan itiba. mişler ve dün akşam Süreyyarııd • 
ren tatbike başlanacaktır. dare ettiği motosikletle B~ıı devletlerinin olacaktır.,, BugUn lzmire hareket nıanından ayrılmak istcmemek-

d 
te ' 'c kaptan gemiyi kaldıracak Her tarafta bir şişe bira 16 pıdan geçerlerken, ~för ı1' 

CUMHURiYET e lyOr olursa kendisini öldüreceklerini 
Yunus Nadi, bugünkü başmakale - . . . , .. 

kuruta satılacaktır. Bira utan- 1754 numaralı otomobiline s~ 
bindirmişlerdir. Ç.Ok şiddetli . -14 

sinde yeni bir harbin netice! 1 Maarif vekılı Hasan Alı Yuccl söylemektedirler. 

ne olaca#ını anlatmaktadır. Yeni ~~r şehrim~eki ~tk~~~e devam 
harbin neticesi ne olarsa olsun, lle _ etmektedır. Vekil, dun oğleyc kadar 

lar 1 j Ağustos akşamı ellerin- çarpışma neticesinde otomobıl ~ 

deniyeUn m:ıhvından başk:ı- hiçbir evinde istirahat etmiş, öğleden son 
işe yaramıyac&Jım, cilnkn 20 nci ra da belediyeye gelerek Vali LQtfi 
:ısırdan sonra !ilcbir milletin esareı Krrdarla görüşmü5tür. 
:ıltında y:ı,:ımasının mUmkiin olına - Vekil, bugün ilk tedrisat u. 
dığını söyliyen Yunus Nadi diyor ki : mum mUdUrile birlikte 1zmire 

"Zahirde dünyanın büyük devlet- giderek, fzmir köy öğretmen 
!er arasında yeniden taksimini istih-

0
• 

dar ediyor gibi görünen harp, haki
kall~ hiçbir meseleyi halletmiyerek 
insanlığı yeni relAket ve sefaletlerin 
karanlık derinliklerine sokacaktır.,, 

YE~/ SABAH 
Hüseyin Cahit Yalcın, bugünkü 

başmakalesinde Türkiye ,.e Türklcı 

aleyhine devam eden propaganda • 
nın ve terbiyesizce hareketlerin Al. 
man milletine de sirayet ettiğini ya7.
maktadır. Hüseyin Cahil Yalçın, Al -
man milletinden yüksek bir terbiye 
beklenemiyeceitini, ne7.okrti kıl lıi r 

milletin hareketlerinin tabii olduğu-

kullarını tefti§ edecektir. 

Akay için yeni vapurlar 
yaptırılacak 

Denizyollan için lngiltereye 
yaptırılacak 11 büyük vapur. 
dan başka gene lngiltereye iki 
veya üç tane de İstanbul lima. 
nmda iılemek üzere Akay tipi 
vapur inp ettirilmesi kararlaı
mııtır. 

Bu vapurlar Almanyaya 
yaptırılan Ülev ve Suvat bü 
yüklüğünde olacak ve önümüz 

Açıkta olan gemide o kadar de bulunan eski fiyattaki bira. motosiklet parçalanmJ§, SilfdJ , 
bUyUk bir gUrUltU hUkUm sur. lann miktarını beyanname ile Fevzi ve şoför Sait muhtelif~...& 
rnektedir ki, limandan bu çığ- inhisarlar idaresine bildirecek- terinden ağır surette yaralaJlB' ... , 
Iıklar, haykırışlar işitilmekte· !erdir. idare de aradaki farkı Beyoğlu hastanesine kaldınIDllfl" 
d ir. Bu yüzden bUyUk bir kala. bayilere ödeyecektir. d ır. 
balık rıhtıma toplanmış, netice· Yalnız bir ci~t şimdiden • 
yi merakla bekliyor. ) l-lt ıer tarafta tereddüt uyan Türk gemi armatör.,.. 

Durup dururken, !zmirin ba· dırmaktadır. Bir şişe bira yan 
şınn iş açan bu mesele, tehirde yarıya ucuzlarken ccaba bira- birliği 
muhtelif dedikoduların yayıl· haneler, gazinolar ve diğer ev. TUrk armat~mcri hUJd\tll,cf 
masına sebep olmuştur. Hldlse lence yerlerinde· satılan biralar. müracaat: etmiıler vr arala~ 
gece vakti vukua geldlll için, da da tenzilat yapılacak mıdır? bir biı:lik kunna!t i~n ıııiil".,
balk arasında Yahudllerln zor- Yoksa bu yerler sahipleri gene a\mıılarci:r. Bu münasebetl• _.,.t 
la şehre çıkmak lstedtkler:l, bir istedikleri fiyatlımla bira sat. Kefeli hanında ilk tcpbntl rr
kısmının şehre yayıldığı, gemf. makta devam edeukler midir? 'mit ve j~are heyeti eıec;L'miftlt;.,ı. 
yi karaya yanaştırdıkları şayi Belediye ikbsat müdürlü. Heyete Rıza Kalkavaıı. ~ 
olmuştur. 1ünde henüz bir hareket olma. Sadıkoğlu, Lfıtfi "ftlkeııci, ~ 

Polis, gemiyi kordon altına muı yüzünden her tarafta bu lay ve Hakkı Denizapn 
almış. bulunuyor. Vapuru kara tenzilattan istifade edememek ~lur.muıtur. 
~ t.larımızdan dışarı çıkarmak f· korkusu vardır. 

Az vakit kalmq olduiun Ölüm _, mı, ancak hu terbiyesiz ve kil!ıtah ç:ı 

h:ırekeller bir Almnn <le\'let memım 
tarafından yapılırsa bunun affedile -
miyeçdint söylemekte ve demekte -
dlr ki: 

d~ki . yaza. kadar limanımıza 1Tcn1r 0 n a m c J!lıı 
~eleceklerdır. ~ 

nın ıntıkamı 

dan belediye iktısat müdür 
lüğünün bu yolda derhal ted
birler alması beklenmektedir. 

Devlet Demlryollan baııllt 'Of"_ 
hasebesinde masa tefl Ekrelll ~ 
mun babası ve arkadaflIDll P'1 
Ulrist RJmlzln kaylnpederl, ~ 
vapuru silvariıi Rahmi Torulll ; "Siyasi millilhnzalnr ve hi~ler <loln. 

yısile koca hir millete heyeti umuml
yesi itibarile kin bağlamak, taarruz 
ve h:ıkarete kalkmak her halde bunu 
yapan kimselerin medeni seviyesi, 
fikri ve ahlaki kabiliyeti hakkında 
yüksek bir fikir vermez. Bu nncak 
çocukların, iptidai in s:ınlnrın, tahsil 
ve lehzip görmemiş ruhların <lüşebt. 
leceklerl bir küçük!UkHir. Nazi rcjimı 
Alman memurlarını bu kadar alçalt
tı mı?,, 

tuldakta vazifesi batında -~~!~ " 
mittir. Meslektqlannın olll~.:.i 
tQnde Zonıuldaktakl ebecll 1-.,r 
ılhına tevdi edilen merbOlll kit~ 
nedenberi kullandılı pmllerl11 re"' 
ve idaresinde g~sterdili nı•b~ ı• 
ıanınmış kıymetli bir denlıC ,41' 

l Kederli ailesine taziyet beY•ll 
riz. # 
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~tadait:: 
IABiAT 

t~ı SU~ kenarında, kırlarda bir 
~tnda saatlarca oturup 

it .... ~Utuiacak sözler söyliye -
ı.~ıl~· 
~1an ~·ını unuturcasına tabia-

• hundan bir zevk duyan 
.\aıı llpta ile, hasetle baka • 

tıQ 0 N.a l'ahatın, kUYYet \'eren ra-
!ı,.._:'~Uiuna kaniim. Fakat l::i
~e rağmen o zevki tat -

lif~ ~eğil. Bir münak<l:.<:a. s'· _Vücuttan ziyade sinirle
"'llt 1ı.... bır talih orunu olmıyan 
~n sıkılırım. Tabiat man'an hazetmek, kelebekle -

~ &ös' böceklerin ya~yı~ına 
~ terınek kabiliyetini çok -

i( ~l~iın; daha doğrusu ona 
~ uıum günleri hatırlamı -

~ dolu vapurlara bini~ 
~ Yere düşmi)·ecek kadar 

Yerlerde eğlenenler ,·ar. 
duyduğu zevki tasavvur e-

tt değilim. Binlerce yüz gör
.~- binlerce yüzden biri ol -

• ~nlara sokulmak \"e on -

HABER Aktam P0tla11 

Süt • • 
.ışı 

• • 
ıçın 

Sekiz yüzbin lira sermaye ile 

Şirket kuruluyor 
Fabrika kurma hazırhğını yapmak 

Uzere bir komisyon teşkil ·edildi 
btanbulun aenelerdenberi ıil- vekalet erkanı ile de garüşmek 

rüp giden ve bir türlü halledile- üzere iktısat müdürünü Anka
miyen ıüt meselesi etrafında va· raya davet etmişler ve .müte
Ji Lutfi Kırdar, alınacak yeni ted- hassıslar komisyonunca hazır. 
birler v_e yapılacak, i§ler etrafında lanan süt pastörizasyonu üzerin 
ı;azetecılere ıu beyanatta bulun- de yapılan tetkik ve r.1üzake. 
nıuştur. relerden sonra Ziraat Vekaleti 

" - lstanbul §ehrinin haya. namına Devlet Ziraat işletme. 
ti meselelerinden birisi de süt lcri Kurumunun büyük bir his. 
işidir. belediye halka temiz ve se ile iştirak edeceği bit anonim 
sıhhi süt temin etmeği kendisi- şirket teşekkülüne karar ver. 
ne esaslı bir vazife olarak al- miştir. 
mı§tır. Bu mevzu etrafında Kurulmak üzere bulunan bu 
şimdiye kadar birçok teşebbüs. anonim şirketin s~rmayesi, se
lerde bulunulmuı ise de' müs- kiz yüz bin liradır. Btınun bet 
l-et bir netice alınamamı§tır. yüz elli bin lirası Devlet Ziraat 

Bazı Avrupa memleketlerin- işletmeleri Kurumu, 250 bin 
de bile tam manasiyh hallolu- lirası da.Jstanbul B~lediyesi süt 
namıyan bu it Sayın Ziraat müstahsiJJeri tarafından temin 
Vekilimizin kıymı:tli alaka ve ole.nacaktır. . 
müzaheretleriyle müsbet hal Şirketi kurmak icin icabcden 
yolunu tutmuş bulunmaktadır. kanuni formaliteler~ ve muktezi 

Bu maksatla birkaç aydan. fabika siparişlerini yapmak ü. 
'>eri şehrimizde çalışan müte- zere Devlet Ziraat lş:cnneleri 
!-ıassıslar komisyonu mesaisi Kl:rumu idare reisliği altına beş 
mufassal bire raporla kendile. ki~:den müteşekkil hir heyet 
.-ine arzediJmi~ti. Müşarünileyh teşkil olunmuş ve faaliyete ge
<\nkarada, aydetletincf" bu işi \ çilmiştir.,, 

iki sene sınıfta 
kalan talebeler 

Maarif Vekaleti yeni 
bir karar verdi 

Trakyada 
yakalanan 

Bulgar casus!arı 

_ız. 

.......................... -········--.... ····--... -· .. ----·····-···-------

Avrupadaki dost ve düşmanlarımızai 
akıncı bir millet olduğumuzu i 

hatırlatmahyız ! 
Yazan: M. DALKILIÇ 

BUGVN Türk mllletbat <'D ziyade heyecan \'eren, hiç şUp
hc yok, hancdrktır. 

Türk Kuşunun genç ha\·a sport'ulan mt>ml<>kct ıık'malann. 

da bir geıdnti yaphklan zaman ~hlrler , .e köylt>rimizclt' ne ka• 

dar coşkun bir qk , .e heyecanla ak~ılandıklannı hepimiz gör. 
dük. . 

Zira Türk Kuşunun ha\-alara bo~dığını görmek, büylik 
ş<>r~fler taşıyan bu mllletln blrlrlk mürUnetldir. 

An-upa t.ı.rllılnln büyük bir lur.mını bizim nkınlanmız çizmiş
tir. Dünyanın yegane \ 'O mlıdlıılz akmrı bir ml11eti olmak bizim 

kanımızda \'ardır. 

Yakı&, Türkün dlicr ınllletlerl', onların an'ıml'lerln<', hay.l\t_ 
lann:ı \ 'C mukaddesatına bünnttl bül ün dünyada bir darbımel'!cl 
olmuştur. Onun lı:ln Türk, dunıp dururkC'n hlc:hir zaman hlc;:blr 
sureti~ hiçbir memleket \ 'C hlı:blr millete ka~ı turruz emeli ~-

liycmcz.. Bu, onun ırki faziletidir. 
Fakat hak.~ızlıklar n Türk mlllctlnf' ka~ı <'inayetler irtikap 

~lunp d• döğüş sa:ıtl çaldığı J;Ün, bu rnllld ~adar, dünyalara \"e 
•l..ıt'ulara bo,alma..•mı bilen, akınlan diınyayı durdunnu' bir millet 

clal•a ) oktur. 
Bir zamanlar beygir üstündeki akınlanmızın hızı hala da

nm: larmuzda ya.,ar. Bugün beygir kun·ctlcriylt ır;<>malarda akın. 
lar için ba~öndürücü &§k 'e l~tlha duyuşumuz, bu ırki hızımızın 
Tiirk kanında kaynayışından ba.,ka bir '<'Y dC'ğildlr. Onun içindir 
ki pek c;:ok 1.aman önrtd<'n biz, bizi tanımıyan milletlere yeryür.U 
ı.;ibi gökyüzü akmcılıiımızı göııttnn<'k için yalnız memleket için
de değil, memleket dı~ında dahi tayyare gezintileri yapmamızı dl. 
leylp durmul}tuk. 

G~cnl~rde Lomlraya bir Türk k•ı~u filomuzun gideceği ha.. 
hrrl çıkmış, fal.;at tckzlb olunmu~tu. 

Bu sefer de Fransız gazctclt'rl Pari!IC bir Türk kuıtu filomu
zun bir ziyaret yapaeajmı yazıyorlar. 

Temenni ederiz ki bu sefer bu haber doğru olııun. 
Sh·ll akıncılığımızda Türk kadınının dahi şanlı ecdadının mi. 

raııını şerefle ta.,ıdığını dMt dü,man gönnt>Udlr. 
~ını duyarak yalnızlıktar 
~ aı.::.' Bunun elbette bir tadı 
'- ~"llisaydı bunca insan bu-

llıı"d , Ş.mdiye kadar mektepl~rde üıt 
~· ı. Belki bunda kendi· Temyız mahkllmiyet 

kararım ·nakzettı 

Ve dost clUşm•n, dünyada en meni n fakat t'n mlsllıdz akm· 
rı bir millet olduğumuzu hatırlamalıdırlar. 

............................. -.. ·-······-·-······························-·-.. ·······--~ liste iki ıene kalan talebeler elle· 
~ nin, bir an içip bile 

rine verilen bir kağıtla mektepten 
çıka:ılıyordu. Bu giilıleı ancak 
bir sene hususi bir mei<tq.ıte oku· 
Juktar. sonra resmi bir mektepte 
imtlMır.ı.t kabul edf.ıyorJardr . 

Vekalet b:.ı vaziyc•,. dü§en ta-

İzmir, 11 - Trakya da · casus· 
luk yaparken yakalanıp lzmir
:i~ki muhak~melerinde beıer sene 
hapse mahkum olan Bulgar Mar-1 

Mektep kitapları 

zamanmda 
yet ·ştirilecek 

istinaf mahkemeleri 
mi kuru1acak ! 

a 't ti tekmenin verdiği mem-
11\'1ır ~~rdır. Evet, o zevki ta
b~ ıMyorum; fakat bir tür
ı.~llıı ~rum. Tabiat manzara
~~ k gibi"tabiat içinde 
l'.ıa~ ribi insanlar arasına 

•Onlar arasında kaybol _ lebelere bi: l:olaylt'.c clwa~ üzere 
ıt...z..cak h d b"l • de;s sene:.:ı Sl)nL•nd~ re5mı mek . 

tini, otelci Sinkoviç, mctrepoli.dha- İlk ve orta tearisat müessese. 
1<: katibi ·Kiri ve Utino hakkında !erinin yeni ders yılı kitap ha -
verilmiş olan kararlar temyiz zırlıklarile meşgul olmak üzere 
m~hkemesi tarafından nakzedil- şehrimi?.e gelen maarif vekilliği 

Yeni bir habere gö~, adliyede 
yeniden lı!ıtinaf mahkemeleri kurul 
ması dilşUnUlmektedir. Maamafih 
bu mahkemelerin beş eylOlden iti. 
haren y~pılacak yeni teşkilattan 

sonra tatbika başlanacağı söylen • 
mektedir. 

tt~vn azzı uya ı meJ, 
~ IJıi de kaybettim. Günden tt. plerde girdikleri imi ihanlarda 

~~~!ardan uzaklaştığımı, ilütün~:~e ':' eng!l! öe ~a~abi~e. miştir. Temyiz bu r.akzında, ca· 
1usluğun e&aa itibariyle kabul e· 
dilmi§ olmasına göre, suçluların 

:asusluğa teıebbüsten değil, ca
::usluk 'suçundan ceularJjırılma -
Jarını bildirmiş ve evvelce cezayı 
az bulmuştur. 

neşriyat direktörü Bay Faik Re. 

~~I cennetin hasreti ile ı:~klerını ;tl~hdarl.11 a bıldırmış- şit, Devlet matbaasında çalışma 
!arına başlamıştır. Teşekkür '°"-...~ hissediyorum. Vücudu- _·ı_r. ______ _... ___ _ 

~ kanştınp tabiatın ar -
~ ve hissetmediği için 

Neşriyat direktörü, kendisile 

~ ~ bir parçası olacağım 
~ ... l' ~' hale geldiğimi bilmiyor 

ıllııl '·~taı>lar... Ç.Ok mu oku -

ı...~~ iddia edemem; oku· 
:·~ iıınin okumam lazım 
·~ ~~ blııdc birini okuma-

.".. t herkesin de, Mallarme N j'ai lu tous les livres .. 

11
;'11l lllt anlar vardır. Bütün ki-
1 bı.!~Uduın: hiç birinde aradı
tıit~dan, fakat kendimi on
~ fıderck, ancak onlar ara 

İJısa ~ğa mahktim ede~k 
~~il~ ar vardır (bunların na
lı "li u düşunc~k kendimi 

tııı ~ ~), kitapları okurl~r 
~ hakimdirler; yine on-

1<tır. llda düşünüp hissetmeleri 
lar ~Umanın asıl zevkini çı· 

~\ıltçaonıardır. Benim gibiler 
~~ kanmıyan, billkis su-

~' Clrtan, "pmar başında 
~ ~ öl~,, insanlardır. Ki. -

\>t....' !!crın !Ulan ebedt bır 
.. '''t.tk pınarların, mevhum 

~ · . 8tvdasım aşıhyarak bizi 
~lbi~ ônUndeki, ayak1anmı -
~ 1~tti,ll Pınarları görebilmek 
r ~lllatı ~ mahrum etmiştir. 
~ ~lrakıp tabiate, insan -

ı, ttil\i ~bilmek ... Fikrin bo~ 
~ fakıp tabiatın saf kal-

. · kana kana sunduğu 
Ilı "Uı~bilmek... Kabil mi? 

ıı.,' ~ l"Jınız o saflığı hor gö -
~. bi an k 
~ ~ ~ill\ açacak kadar bozul-

trj t'Uhlarımıza nah,·c -

~: ~bi!~iş. Artık tabiate 
~' 1 

.. evnıemiz kabil mi? .. 
~ l>ı' da ~iki yine kitapla
'er • .ttbıatin \"erdili zevk-

1111 Çek~biliriz. 

Nurullalı ATAÇ 

Ziraat Vekili 
Karabüke gidiyor 

Ankara, 11 - Ziraat Vekili Muh· 
lis Erkmen bugün Karabükc ~it-

goruşen bir muharririmize bu Sevgili oğlumuz Galatasaray lise-

mek üzere Ankara·lan ayrİlacak- ZAYİ - Üsküdar birinci orta 
tır. Vekile Orman Umum müdürü okuldan aHığım şııhadctnamemi 

Fahri ile orman işl:tme müdürü ı kaybettim. Yenisini alacr ğımdan 
refakat edeceklerdir • hükmü yoktur. 477 Turcut 

yıl kitapların muhakkak surette sinden Habilin feci ziyaı münasebe
okulların başladığı 25 eylüle ka . tile gerek cenazesine iştirak eden, 
dar yetiştirilmesi için Devlet mat gerek telgraf ve mektupları \"e lu · 
baası hummalı bir surette ça . tufkar ziyaretlcrilc kederimizi pay
lışmaktadır. !aşan dostlarımıza.ayrı ayn teşek -

llk okulların tarih, geometri, küre teessürümüz mani olduğun -
aritmetik kitapları kısa bir za. •

1 
dan gazetenizin ta\'assutunu rica 

manda tamş.mlanacaktır. ederiz. Bengisu ailesi 

, ., . -- . . 
. 

Giz:i manevralar •.• 

MUHTEREM İtalyan do.tlarmuz, bir 
li'ransız gazeteslnlo ,·erdiii habere 

göre, İtalyanın cenubunda gizli mane\'J'a• 
lar yapıyorlarmış!. Bu mane\'J'alardan 
maksat da müsumleke tipi cüzlitamlann 
leabmda flmali Afrlkaya nakilleri imkin. 
lannı anlamak lmlı... . 

Se,·glll do.tlanmız ıfzll ~zll manev. 
ra yaptıldarma göre demek daha mane,·
ra yapmaktan kor~yorlar. Eh, o halde, 
harbi nuıl yapacaklar! .. 

Yoksa artık (lmparatorluiuz, bizim 

rahat etmemiz gerektir) deyip de mü. 
temlekelerl olan Ha~lstan \'e Ama\utlu
ia mı dünyayı lıtili. ettirecekler! 

Mümkün. 
Pala\'J'ayı da bomba gibi 

atablldlkt'eb sonra. .. 

• • • 
Japon işi Ajans 

yüksekten 

B .\KSANIZA, ıaym ılapon ajansına. 

Ajanı haberJerlyel bile tayyare 
ti iiıiirUyorlar 1 •• 

Japon ı,ı tayyare dafl ajansJan keıı. 

fetmlıler zahir •. 
M&J!(Url - Moı;ollstan hududanda S 

~linUik fuıladan &0nra tekrar ha\'& müu. 
demeleri olmuş , .e aayua .lapon ajanımm 

·bildirdlilne göre yine 'H Rus tayyaresi dti-
şürmü,Jer ?. •• 

Sonra ancak 2 .Japon tayyareıııl iiıılt'rl. 

ne anlct etmernl!J!,. 
hi ama. allahqkuıa, bu muhterem 

Japonlar armııt mu düfürliyorlar!!. Yok
ıoıa, bu muht .. remltrln boylan biraz kısa ol 
duiu lt,:ln, Rmı tayyarelerinl bombalarmı 
atıp ı,ıerlnl bltirdlkt..n M1nra yere iniyor
hır da onlar pu\·an he&abiyle düştü 11\Ü 

addediyorlar! .• 
Yok• lapont'ada (dUpnck) (inmek) 

ayni manaya mı gel17or?. 
Şu halde !IC\'ıtlll Japonlar Çinde boy. 

larmd&n büyük bir tuzaia inmiş bulunu
yorlar! •• 

• • • 
Bizim çocukları da terbiye 

edelim! 

B lZlM Haber yazıyor: 
Ru11yada çocuktan, fe\·kalide e • 

htnımlyet \"erilen şimendİf erdliğc alı~tır
mak için, hususi çocuk dcmlryollan yapı. 
yorJarmı, .•• 

Fikir adeta güzel. 
Bari bizde de çocuklara hususi oto

mobiller yaptınnab. Biçattlerl, hiç olmaz. 
sa niyet çekmfldt"n, otomobil altında ezil
meye alıştırmak için! •.• 

••• 
Serseri yahudiler· gemisi .• 

Ş 
U Pa.nıtma ,·apara ile deniz tu.ttinde 

kalan 000 Çek yahudlslnin halleri
ne ne buynılar! .• 

Ne K6ba, ne Amerika, ne lılçblr haf. 

ka memlt'ket bu ,·ahudll<'ri kabul etmedi. 
};bedi sen.eri yahudl hikiyeııi hakikat ol
du. 

\"akıa bu yahudllerln hali acıklı bir 
Şt')'. 

l'aranm , ·o.tan f~\·klncl<' bir kıymet ot 
madığını bütün dünyaya gösteren acıklı 
bir tll'rs •.• 

Şimdi Panıuna \'&purunda, ,1yecek, 1-
~e<'<'k, kömür ftlin da tUkenmı,. 

\'akıl \'azlyet uıdır ama grminln ,._ 
bedi yoleulan ne olııa yahudi olduklan i
çin insanın aldma gayriihtiyari !U gell. 
yor: 

Şayet gemi bu halde nihayet batuak 
olur da lçlnd<'ldlt'rf mewli kOt'aman bir 
balina yutacak olu~a bu balinayı nhyan
lan bahfın k:ımmı yardıklan zaman mu. 
hakkak 9Ö)'le bir manzara görerek1enllr: 
600 yalıudl balıim kanunda otumıu!Jlar, 

(;nl<'rlnde npurda M>n kalr.a ~ya ıııandık
lan ... 'rapıır tayfalanna bu ıııandık1ardakl 

t!!Jyayı hani hani ıııatmakla rne,~111 

• • • 
Fakir mektep talebesine 

iyilik .. 

G ,\ZF.TJo;ı.ım&N u•rdlil bir habere 
göre fakir taleb<'ye kurşu,kalem. 

ler SO paraya,, ~efterler 40 paraya aahla
cakm19 ••• 

Cidden se,·inllt!t'ek bir 1<"'1· 
Demek zın·allılar bu kurşunka.lemlerl 

df'ltf'rlcre katık edip i>ğle yeJllf'ii ylyebl. 
. leeelderl!.. Mim. 

o .., 

Bayra~ 
nizamnamesinde 

tadilat 
Re:sicumhur forsu ne 

zaman çel<ılecel< ? 
TUrk bayrağı n!zamnamesinc a • 

şağıdaki maddelerin eklenmesi ve. 
killer heyetince kararlaşlınlmıııtır: 

Madde 2 - Reisicümhur aşağı
daki izahlı yerleri teftişlerinde bu. 
ralarda bulundukları müddetçe 
bayrak gönderine Rcisicümhur for
su çekilir: 

a) - Resmi daireler: 
(Genel kurmay başkanlığı, vekô.. 

Jetler, vilayet, kaza, hükümct ko • 
nakları, belediyeler.) 

b) Tümen ve daha büyük ka
rargfilılar, kışlalar, askeri okullar 
ve hastaneler. 

c) Resmi müesseselerle faaliyet. 
!erine Devletçe müsaade cdilmir; o
lan diğer mUesscseler V'C milli tc. 
şckküller. 

c) - 2687 numaralı mera.sim ve 
teşrifatı bahriye kararnamesinde 
yazılı olan deniz vasıtaları. 

Madde 3 - Reisicumhur ikamcL 
gihlarında zatlarına mahsus fors 
gündilz ve gece çekili bulunur. 

Madde 4 - Reisicumhurun itin
de bulundukları otomobile, açık ol. 
mak üzere 30X30 santimetre cb. 
adında bir fors çekilir. 

---o---
Toprak mahsuUeri 

Ofisinin yeni kadrosu 
Toprak mahsulleri ofisinin 

yeni kadrosu dün alakadarlara 
tebliğ edilmiştir. .i 

Kadro ile 19 memur açıkta 
kalmışhr. Bunlann Anadolu 
le!}kilatma tayinlerine çalışıla
cnktır • 

Bir müddettenberi ofis mü. 
diirlUğünü vekaleten yapmakt, 
olan Nuri Orak bu vazifeye r.
saleten tayin edilmiştir. 

Adliye Vekili 
Evvelki gün şehrimize ge

len Adliye Vekili Fethi Okyar, 
Büyükadadaki evi:ıe inmİ§, is
tirahate çekilmiştir. 

Vekilin burada bl'.lunCluğu 
müddet zarfında adliyeye uğ. 
rayarak tek hakim meselesi et
rafında tetkiklerde oulu'nması 
muhtemeldir. 

Fethi Ok'yar ayın on Öcşin. 
de başlayacak olan Trakya ma
nevralarına, diğer vekillerle 
beraber iştirak edecektir. 

. ---o-

Bir güm_rük kaçakÇı: 
lığı hadisesinin 

tahkikatı 
Ford fabrikasından alınan ye· 

ni otomobil aksamını hu~da gibi 
göstererek gümrükten az resimle 
geçirmek ve böylelikle kaçakçılık 
yapmaktan maznun bir kaç tüccar 
hakkındaki tahkikat bitmiştir. 

Müfettişlerce hazırlanan fezleke 
bugünlerde vekalete gönderilecek 
tir. Hadise yakında mahkemeye 
intikal edecektir. 

- Tam bir saat J;f'Ç kaldı. Rem 
de kendl'4inl birbir zamnn on dakl • 
kadan fazla beklPmf'ğ(' tahammü 
ltlm olmadığmı bildiği halde, •• 
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Inöı ü -
mülôkatı 

Danzigin mukadderatı 
Paris, 10 (A. A.) - Ekselsyor mıştır. Bunlar Polonya makam· 

gazetesi, FörSterin dlin 8abah Dan.. -unt1 uapuaJl tıpanuo~stqısı Tıu 
zig tayyare meydanında birkaç ga_ !arma teslim olmuş ve Polonya 

Doğu vapurunun 
eksiklikleri 

zcteclye vo bu arada kendi muha- ırn.pisbanclerini Nazi iş kampla Alman~·ada inşa edilmiş olan sa, ipekli addediyor ve otıJ. 
(Baştarafı 1 incide) Bu sırada Reisicumhurumuz ya- biri Andre Gueber'e verdiği beya- rına tercih ediyoruz demişler 5300 tonluk Do~u vapurunda gö - re yüksek gümrük alıyord~ 

Muammer Eriş göze çarpıyordu .. nında bulunan Maa::if Vekili Ha· natı neşretmektedir. lir. ;ülen muvazenesizlik gene 5300 Bundan başka kuma.ş1a!'1 

Karol 
bıigün 

ismet İnönü ve refakatimlekileri san Ali Yücele dönmüş ve: Förstcr dem~tir ki: _ General Bravhiçin nutku tonluk olan Egemen ve 1çdeniz i - olarak gönderen fabrikals:ı 
bAmil olan tren tam saat 10 da ga ''- Tatil tetkiklerinden mem- "- Führcriml.e. yaptı~ ~örli! J Dusseldorf, ıo (A.A.) - Bu ;imlerindeki vapurlarda da bulun - ğundan tüccarlar bu ,-azı~ 
ra girmiştir. Tren durduktan son. nun musunuz?.,. demiştir. dmeğl~ 8~.etic~ıru size b:rec rada "Rhelnmctall Dorsig,, fab. m\.<ştur. bizar olarak gümriiklcre . ..ıı 
ra Reisicumhur refikası ile be- nun musunuz?.,. d.:miştir. e ru m. urpnzı, yarın şama, rikası amelesi önUnde bir nu· Yapılan tetkikler bu netice~·i ver. rının halis olduğunu bildıı• 

Lancenma.rckt'da 8Öyliyeceğim nuL ı f k t k 1 .... nrnfi 
raber vagonun pen~eresinde gö· Hasan Ali Yücel: tuk sByHycn General Von Brn\'- .:Jiktcı1 sonra bu vapurların da Do- ar, a a umaş ar 6--

A ka saklaynµz. Almanyaya iltihakı. - mua ed'I k -t ,.,}.-{; 
zUkerek karşılayanları selamla. ''- Çok memnunum, buradan blc, çalışmalarından dolayı a- ğu gibi tadilata tabi tutulmaları ve yene 1 ere suıu Y- t 

mızın en çabuk bir surette vukua d 1 be tts 
manevralara gidip sonra Ankara· gelmesı,· bn..ıı" ber zamandan da.. melcye teşekkür etmiş ve amele : çl~ 400 • 500 ton kadar safra sonra a yan 1§ yana ..4 mıştır. 

Arka-sında açık licivert üzerine 
beyaz çizgili bir kostüm giymiş o
lan İsmet İnönü vagondan çok nşe 
eli bir halde inmiş, kendisini kar. 
şrlaınağa gelenlerin ellerini sık
mış, ve herkese ayrı ayn iltifat
larda bulunmugtur. 

Reisicumhurumuz gar civa· 
rma toplanan binlerce halkın al
kışları arasında gardan çıkarak 

Olev vapuruna binmiştir. 
İsmet İnönü istanbula ayak ba· 

sar basmaz hava vaziyetiyle ala. 
kadar olarak etrafındakilere ha-
vanın çok 6ıcak ldevam edip et· 
mediğini sormuştur. 

:Vapurun güvertesine çıkan İs. 
met İnönü henüz rıhtımda bulu-
na."l orgeneral Fahreddin Altayı 

görünce kendisine : 
" -Manevraya ne vakit gidi· 

yorsunuz?., ldiye sormu§, Fahred· 
din Altay da: 
"- Yann gidiyoruz.,, cevabını 

vrrmiştir. 

Reisicumhurumuz bu cevap ü
zerine latife olarak: 

..,.. · --- J k lunduklanndan dolayı ayrı"". . y.a uoneceğım.,, ce•;abmı vermiş. ha zivade elzemdir. Biz, bir harb ile asker arasındaki arkadaşlı- ·onması lüzumlu görülmüştür. ~ llıi 
" cezasına da mabkum edi11r ll 

tir. .. • _ .. istemiyoruz. Fakat Fransa ve lngil ğı tebarüz ettirerek bu arkadaş Bu ) üzden vapurların limanımı • dı. t11r, 
Bu cevap uzerı~e İsmet lnonu terenin, Polonyaya yaptıkları mil- lığın daha ziyade takviyesi için za gelmeleri birkaç ay gecikecektir. bu 

Orgeneral Fahrettın Allaya: znherctle harbin, rıkmasma rahR_ alınan tedbirleri bilclirmfştir. Al d t" ·ı Tüccarlar, geçcnlerde0ı. h .. "' '" ,.. manya an ge ırı en 1 .. riik 1 "<iÇi 
- Görüyor musun çok kalaba - malarmı kabul edemeyiz.,, Bundan böyle, bazı amele, i- ze ge en gum ve n t' 

hk geliyoruz.,. demiş, Fahrettin Al- Bu arada, Ekselsyorun hususi mal ettikleri silA.hların mUes· manifatura eşyası vekili Raif Karadenize de~ l:n 
tay da· sirıır·ını gBrmelerı· irin manev Almanyadan manifatura e§ya ziyetten bah~tmic:Jerdi. p;. 

· mubal:>iri, Försterden "ne zaman?,. " " · "" •. ıt llıa(f 
"- Herkesi memnun etmeğe ça- dlye sormuş, Företer de sözlerine ralara ve ekzersislere davet o- sı getıren tüccarlar son za. halledeceğini söyliyen ve1'"' l 

lı~cağız. Biraz da Edime şenlen - eöyle devam etmiştir: lunncak, bazı askerler de, kul· manlarda Almanlarm yünlü ve gilmrüklere bir tamiın göffe ,/ 
~n ... Mukabelesinde bulunmuştur. "- Yakında, çok yakında. YaL !andıkları siHl.hın yapılmasrnı pamuklu bUtUn kumaşları suni mi§ ve gerek §imdiye eti ~ a 

Vapur Dolmabahçe sarayı rıhtı • nız bir §e;>in ehemmiyeti vardır: gBrmelerl fcin fabrikalara gide. olarak imal etmeleri yUzünden gUmrUklerde kalmış ve g d . 

t t zümrüklerde müşkül \'aziyete düş - 1:imdiden sonra. gUmru··g" e gt 
mma yanaşırken smet nönü, De- Alınan malt olan Danzig, anavatana ccklerdir. General Yon Bravhiç. 111 

' Zı .... 
müşlerdir. bu ı=k}J mallar irin tU~ ~ 

nizyollan Umum Müdürü İbrahim iltihak etmelidir. Yarm söyliyece- harp zamanında, silA.h fabrika- 111'- :s J' tjı., 
GiimrUkler idaresi suni ku. dan ceza alınmamasını btlv- "ui 

Kemal Bayborayı yanına çağırt - ğim nutukta, taleblerimizin haklı larmda ~alışmak ile cephede va· ı 
maşları yünlU ve pamuklu da ol Ur. J illıı 

mış ve kendisine: olduğunu bütiln dlinyaya ispat ede. ıife görmek arasında bir fark _...,,,. teııç 

"-Nasıl, Almanlar vapurlarımı- eeğim. Bizim bu hitabımızın redde- olmadığını da tasrih eylemiş ve TAYYARE Pı•YANKOSUNDA d~t ·°' 
zı gönderiyorlar mı? diye sormuş - dlleceğini biliyorum. Eğer hareke.. Almnııyanın siHi.hlanması bak- ,., " 
tur. te geçmek hnklarunızı is'a.f ettire. kında şunları söylemiştir: 

lbrahim Kemal: cek yegfuıe çare olarak tecelli e- Almanyanm, daha ziyade si- ( 

.. _Gönderiyorlar. Tırhanm eşi derse, o zaman harekete geçece. lA.hlanmnsılA.zımdrr. Almanya· Kaza.nan numarala 
Kadeş de yola çıktı, geliyor. Ceva- ğiz. Ben, §ah&an bir anlaşmazlık nm, tehditlerle dünyayı korkut --
bmı vermiştir. çrkacıığına inanmıyorum. Sulha i- mağa. ihtiyacı yoktur. ı•'akat 3000 

!smet İnönü, bu vapurların da nanıyorum. Fakat bunun için, de.. kendisinin korkutulmasına dn 'O, 000 
Doğu gibi mahzurlu olup olmadık- mokrasller de hUsnUniyet göster - mUsaadc eylemlyecektir. Lı' ra 
larını öğrenmek istemiş, lbrahim melidirler. General Von Bravhfç, Alman 
Kemal: , Danzigte nümayiıler milleti ile şetıeri arasındaki bir-

kazananlar 30758 

"- Bunlar iyi yapılmışlardır. Danzlg, 10 (A. A.) - Bu ak- Uğf tebarüz ettirmekten hali 

lttJ 
ltı 
~ 
t.: 

''-O halde ıbeni <le alınız,, de· Doğu için Vekiller Heyetinden mil- şamki nlimayl§ler Hitler hakkında kalmamış ve bu birliğin, kendi· 39371 
10924 

30 Lira kazana~J .... 
19339 33446 26172 24262 tj ~~' 
34281 33332 20006 34599 ı ~J 
28659 14306 39962 29821 j1! ~ 
30056 31082 14035 26345 At. a 
31862 13443 29819 26559 ;;<' 

39053 34581 15836 18238 11: 

rniştir. 

Bu sırada tJlev vapurunun ya. 
nmdan, halkla .dolu Kadıköy va
puru geçmiş, İsmet İnönü kendi· 
sini alkışlayan halkı selamlamış. 

tır. 

Nafıa Vekili ile görüşme 
Vapur Haydarpaşadan hareket 

ettikten sonra Reisicumhurumuz 
karşılaY.ıcılar arasında bulunan 
Ncıfia Vekili general Ali Fuat Ce
besoyu yanına çağırmı~ ve kendi· 
sinden Şark vilayetlerinde ve Ka. 
raôeniz sahillerinde yaptığı tet
kikler etrafında izahat almıştır. 

Nafıa Vekili verdiği izahat a
:rasında , Demiryolunun 20 eylül· 
Öe Erzuruma varmış olacağım, 

fakat bazr küçük teferrüat yü. 
zünden açılma merasiminin ancak 
20 ilkteşrinde yapılacağını, de
mir} olu sayesinde Erzrumun ve 
cwannın büyük değişikliğe ma· 
ruz !kalarak imar edilmekte oldu-
~u söylemiştir. .r 

Reisicumhurumuz bu sırada: 
''- Erzincanltlan sahile bir yol 

açmak kabil değil mi?.,, diye sor-
muştur. 

Vekil, mütehassıslar taralındnn 
yapılan tetkiklerde garp tarafla
nndan böyle bir yol açılabilmesi· 
ne imkan görüldüğünü, Şark vi
layetlerinde büyük bir yol inşaat 
faaliyeti olduğunu cevaben bildir • 
miştir • 

Gene bu arada bmct İnönü Ka. 
ıa!denizde inşa edilecek limanlar 
fıakkındaki tetkiklerin ne vaziyet
te olduğunu sormuştur. Nafia Ve
kili inşa edilmeleri kararlaşan 

bütün limanlar Uzeri"lde İngilizler 

le anlaşılmış olduğunu, şimdi bu 
limanlar hakkında hesaplar ynpıl· 
Öığınr, bu hesapların meclisin açıl 
masına kadar yetiş~irilerek der
hal meclisten tahsisat isteneceğini 
ve hemen inşaata başlanacağım 
bildirmiştir. 

:Vekil bilhassa bu inşaatta kul
lanılmak üzere Samsunda çok sağ 
lam taşları havi bir ocağın keşfe • 
oildiğini ve buradan çıkacak taş
ların liman ve mendirek inşaatın· 

ida kullanılabileceğini ilave ederek 
Samsunda çok eski zamanlarda 
Gazhane burnunda yapılan bir 
mendirekte l::ullamlmış olnn bu 
t-ışların 1000 scnedenlxri hAla 
mukavemetlerini muhafaza ettiğL 
ni söylemiştir 

saade aldık ya.kında gelecektir. bir iman ve bağlılık tezahUratı ma. since, ltalya hariç, dUnyanın 
Gene 5300 tonluk Egemen vapuru hlyetini almqtır. hiç bir tarafında Almanyada ol
hazrrdır. Savaş, denize indirilmiş - Fönıter nutku eenasmda halk duğu kadar sıkı olmadığını söy· 
tir. Nihayet iki üç ay içinde bütün Polonya aleyhinde haamane nl.lm.a.. lemiştir. 
vapurlar memleketimize gelmiş o - yişlerde bulunmuıt ve bUtlin şehir Hiç bir zaman, demiştir, FUb- 500 Lira kazananlar 
lacakJardır. Cevabını vermiştir. "yaşa Hitler,. avazelerile çmlamış- rcr, Almanların hayatı ile oy. 33450 17823 l6358 36545 167'71 

Reisicumhurumuz bu haberden tır. k namaz. Fakat bir gUn eğer biz. 24021 37978 15684 
memnun olmuştur. Ulev vapuru Polonyanın Ameri a den son ve en bUyUk fedakt\r· 25567 27741 38420 34022 
saray nhtmuna yanasbktan sonra elçisi ne diyor ? lığı da isterse, o zaman emin o- 27148 8576 14471 
tsmet !nönü istirahat için hususi Vaşington, 10 (A. A.) - Polon_ Iabillriz ki milletimizin hayatı- 200 Lira kazananlar 
dairesine girmiştir. yanın Amerika Birleşik devletleri nın ldamesl için bu, önüne ge-

l p ki h 9214 4524 11959 16866 17778 
lsmet lnönünü ista$yonda kar - n.ezdindeki büytlk. elçis otoc '. a >1101 P;ı: bir mecburiyettir. 78272 14094 3247 5 26650 10476 

sdayan Romanya elçisi Stoyko da nclye nc~~e nazır muavini B. General Von BraYb1ç, Bitle- 25429 16504 5788 
ö~leden sonra şehrimize gelecek Ro Sumer Vells 1 :zıyaretten çıktıktan rln Alman milletinin birinci as. 

Kral beki k - sonra, gazetecılere ııu beyanatta kerl ve blrlncl amelesi oldug· u· manya mı eme uzere sa- bul . . . unmuştur: 
raya gınnıstır. .._ Danzig meselesinin Av-
Reisicumhurumuı manevralarda rupada meydana çıkardığı buglin. 

hazır bulunmak üzere bugünlerde kU buhranı, ancak bir mucize 
Trakyaya gideceklerdir. balledcblllr. 

; ,.. 
Romanya Kralı 

Danzig ayanı serbeet şehrin 

artık Alman olduğunu birden
bire llfln edebilir. Fakat bu, Po· 

Bir müddetten.beri Lucefarol ya.. ıonya için de harekete geçmek 
tryla Yunan adalan civarında dola.-
11an Romen Kralı Majeste lkbıci 
Karol son olarak Gi.rid ada.ama. uğ. 
ramış ve tarihi ha.rıı.bcleri gezml§-
tir. 

l~in bir işaret olacaktır. 

nu söyllyerek sözlerini bitirmiş 
Ur. 

37981 23841 19853 
99 36587 15425 23867 

100 Lira kazananlar 
27080 12046 31903 34546 16851 
12533 7802 36998 6416 
36945 36373 1912 39284 4126 

9451 36121 5574 31979 0437 
19674 4065 1656 18254 

2842 
23028 

50 

2754 14451 4254 
8340 29320 4563 

Lira kazananlar 
14437 4938 10931 38265 13905 
18378 15303 5209 34378 36927 
13450 35976 28230 20950 8894 
37903 37749 4788 35872 2740 
36972 19535 3123 22368 21844 
4858 10021 20923 23201 32531 

10498 Z4S23 22427 18939 9022 
26:518 37182 13290 19996 7384 
22461 27517 22~39 25987 33475 
13767 19272 14475 22995 . 7315 
35415 4842 3067 17963 8133 
20729 30982 39153 34098 :5894 
23720 11614 37461 20789 14904 
18551 23912 2:si22 17586 1333 
20382 7453 10275 9675 7909 
18395 20239 ~40 21678 
5784 21782 1491 39726 37749 

10725 22679 38043 22510 24182 
6347 479 34612 16167 25482 
1560 14657 10894 17280 37217 

2494.0 22082 15155 32670 28682 
1-1867 35768 20961 2!!648 27985 
27335 ll.278 8933 

Yugoala vya Başvekili 
halvaya gitti 

Belgrad, lO (A.A.) - fyi 
malumat alan mahafildcn bil. 
dirildiğine göre, hoJ sabah tay
yare ile Nişe gitmiş olan Ba~ve. 
kil T sivetkoviç öğleden sonra 
Adryatik sahiline inmiş ve bi. 
raz onra da 1 tal yada Tiryeste. 
ye hareket eylemiştir. 

Orada ikameti hir gün süre· 
cek ve ~·yasi hiç bir mülakat 
olmryacaktır. 

5197 12041 12750 1861 
15634 24409 36880 19844 :ı 
33282 17350 39123 5361 :ı. 
24862 25615 30515 12040 :ı 

14496 8469 32511 20284 
5696 5412 11315 2001s 

32718 30300 18720 19675 
28609 6820 37507 s734 
35850 38949 8019 6431 
35295 465 lsı aıs i D 
34394 28483 13472 33656 d 

12807 27771 19833 25230 i 
36657 29441 7352 14811 L· 

7265 20621 3521 24689 • 'Ilı 
11782 211 5446 38510 

9895 38136 7822 16661 
1 

35570 26968 31027 9437 ., 
36040 6537 18648 39681~ 
30344 39345 36020 32864 
21797 6933 16674 16071 
29839. 

l 

t talı 
300 çıplak Y ahtı t ~ 

I--layfaya hücum e ~ 
Kudüs, 10 (A.A.) - l'~ d 

sa hah , geceleyin gizlice ~. l 
kör!ezine çıkmağa teşebbU~ " 
297 yahudi mülteciyi tc·;1' 
miştir. d 

Bu yahudiler. meçhul bit 
dan indirilen oeş tahliıd~-o 
ğı ile Filistin sahillerine 
mışlardır. l 

Mülteci yn.hudiİerin uıtf tııı 
yalnız birer mayo vardır:1 it 
bu kalabalık yUzUcU Jtnf1 f ~ 
:len şllphelenerek muıtecil~ 
raya ayak basarbasmaz ~ s 
mıştır. Millteciler. Hayf86 

kif edilmiş bulunmnktndll'· 
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~Yıaşılamıyan çocUki 
gene kayboldu 

H A B E R - Akşam Postası 

Bf!l~lle§r~fHL~@rg&ı~~ 
Annesinin iddiasına göre Nermini 
muhallebici Mehmet Ali kaçırmış 

Romanya m'lnevraları 
bi ~·laıılanuyan Nermin çocuk, 

~rta kadar evvel beşinci icra 
1lıtt ~sıtasile, mahallebıcı Meh
~ Alıdcn alınarak üçüncü defa 

ttaı· üzere annesi Fatma llhana 
11)1 1lll '<filmiş ve icra dairesi ile ad
~ dolaşan bir şayiaya göre de 
1'ıa&ı tarafından bir daha kaçma -

töııd ~ k~mlmaması için Karsa 
erılmışti. 

ltıirakat daha Karsa gidemiyen Ner 
tur n dün, gene ortadan kaybolmuş· 
bu' İddia edildiğine göre, Nermın 
~de Mehmet Ali tarafından 
p ştır. 

llıı llcat Mehmet Ali kendisinin kı· 
-....~ede olduğundan haberi ol -
~1 söylemektedir. 
~ se göyle olmuştur: , 

~ llhan çocuğu k.~isi.nc a- Nermin, Mehmet Ali ve annesı 
~ ik' ve ısı~ırmak ıçınğubır de· olduğunu iddia eden kadınla berabcr 
' ı etmemı~ ve çocu n ar • 

Şehrimize gelen 
Yugoslav gazetecisi 
Yugoslavların bize 

dostluklarını 

tekrarlıyor 

Alfre:l Vertaı 
tlbj ÜZerine kendisine kırmızı bir t<enıesinde çocuğu on beş gün evvel 

l'~ diktinneğe karar vermiştir. :iömürcü kıyafetine girerek kaçır -
t ıklanndan Hicran adında bit 
~~dm, kendi terzisinin çok gü- mak suçundan muhakemesi vardı. Yugoslavyanın en bUyük ga· 
~·a ~tiğini söyli}·erek çocuğu ora- Mahkemeye Fatma llhan gözyaş· zetesi olan "Vreme., nin muhar· 
Clt lötUrmek istemiş ve annesinin arı dökerek gelmiş ve çocuğunur. rirlerinden Alfred Vertag zevcesi
~ ~\'afakati üzerine yanına ala • )İr daha kaçırıldığını söylemi~tir. le birlikte bu sabahki konvansiyo-

SOkag~ ,..1J.n.. tı ~akat geçen seferki hadisenin mu- nelle "'ehrimize gelmi"'tir • 
l{j a ~ .. ış r. hakemesi bitmediğinden kendisine ır ır 

ı..: Cfan_ , Nermini elinden tutmuş, M Vertag bı'r muharririmize 
"lf \'az bu husus için icraya müracaat et • · 
~ ıyette Kerestecilerde otobfü: ilesi şöylenmi~tir. §Unları söylemiıtir: 
~ft.~en, iddiasına göre, karşıdan ••- Şark memleketlerinde . u· 
~ t Ali görünmüş ve Nermine Muhakemede dinlenilen çocuk zun bir tetkik seyahati yapmak ü· 

~ etmiştir. ~itlerden Ayşe: zere geldim. Bu seyahatim be§ 
e:'lnin: - Sokakta oynarken Mehmet A· 

' 8 sene sürecektir. bt\ abacığım! Geldin mi? diye li geldi, üzerinde komilrcü kıyafe-
11ııı'rıt·ak Hicranın elinden kurtul- ti vardı. Çocuğu kapıp kaçırdı,. de- Yolculuğumun ilk merhalesi 
ta~_"e Mehmet Aliye koşarak ku • mistir. Mahkeme kararını vermek Türkiyedir. Burada üç ay kalaca-
~ atılmıştır. üzere duruşmayı başka bir güne bı- ğım .. İstanbulda tetkiklerimi ~-
"'il a b" km t mamladıktan aonra Ankaraya gı-t...' ırada geçen bir oto usten ra ış ır. 

.;:,_~ llicran mahallebiciyi kuca • Fatma tlhan muhakemeden sonra <leceğim. Herıeyden evvel şunu 
~~Çocuk olduğu halde meyva icraya müracaat ederek çocuğunun tebarüz ettirmek isterim: Yugos

~ ıirdiğini gönnü~. bağıra ça- teslimini istemiştir. Bugün bir icra lavlar Türkleri fevkalade çok se. 
d.&.- lt'kasından koşmuş, fakat bir memuru yanında polis olduğu halde viyorlar. Sıkaık yapılan tezahür-
~ ~le geçirememiştir. 1 Mehmet Alinin evine giderek çocuk terle bu yakınlık samioi ıurette 
~ 11.11ehm Al" · · ah d · ı kt ifade ediliyor. ~ '"' et ının ıcra m • yanın a ıse a aca ır. 

Yugoslavla, Atatürl:i.i dünya -

lstanbulun lt Bakırköy bez nın en büyük adamı olarak tanı· 
t~ il makta ve ebedi hatıratını daima 

~na. ıı·k ı·mar plAnl fabr"ıkasında yad ve tebcil etmektedir. Onun "' a en yakın mesai arkadaşı İsmet tn-

rl~h ıl ıye Vekili alaka- yangın çıkh önüne <le memleketimizlde büyük 

.._,ardan izahat aldı bir saygı vardır. 
~ Dun ve bugün şehirde Bulgarlarla münasebetlerimiz 

~li 1" ~zde bulunan Dahiliye Ve- dostluk çerçevesi içincedir. öğ-
~· aile Öztrak, dün yanında Vali beş yanglR Oldu rendiğime göre Bulgarlar Bal· 
~ l<ırdar olduğu halde heyeti Bugün saat on birde Bakırköy kan antantına girmek istiyorlar 
v~~ müdürlüğüne gitmiştir. bez fabrikasında bir yangın çıkmış- ve bütün komşulariyle iyi geçin-
~ 1~· burada belediye Reis mua- tır. Bahçenin bir kö~sine atılan meği zaruri görüyorlar. Bulgaris
"' ~fat, heyeti fenniye müdürü pamuk birikintilerinin sebep oldu • tandan geçerken çok iyi karşılan
~ r. müdürünün iştirakile ya • ğu bu yangını itfaiye sekiz dakika dım. 
l~~ı.r toplantıya riyaset etmiş, zarfında söndürmüştür. Tahkikat Bu kom§umuzun da antanta 
~ un 15 senelik imar planı et- devam etmektedir. girmesi işinin yakında tahakkuk 
~ İzahat almış, hazırlanan ma * Dün Sultanselimde Çukurbos · etmesi ihtimali vardır. 
' ~haritalar üzerinde tetkik • tanda 63 numarada oturan kahveci Balkan devletleri r ... islerinin 

lo'ailc unmuştur. lbrahimin evinde yangın çıkmıştır. bu maksatla aralarında görüşme 
~liıı...,~trak heyeti fenniye mü • Ateş, akşamki şiddetli rüzgftrdan yapacaklannın doğru olduğunu 

e ~\Ulde kendisile görüşen gaze· birdenbire evi tamamen sarmış, ye- tahmin ediyorum. Harp olup ol· 
b~ . ".......,' §1uılan söylemiştir: tişen itfaiye ancak diğer evlere si • mıyacağı şimdiden bilir.emez . 
"' ' lstanbulun on beş senelik :ayetine meydan vermemeğe çalış • Fakat vaziyet gergindir. Yapıl-
~ ~ı üzerinde verilen izahatı mıştır. makta olan büyük hazırlıkların 
~tairıt nı. HükOmet İstanbul beledi lbrahimin evinin sigortasız oldu • sonunıda bazı hareketler olması 
)~bu hususta azami yardım ğu anlaşılmıştır. Yangının nasıl beklenebilir. Yugos!avya.da sefer
~·~ ~ır. Belediyelere bulunacak çıktığı tahkik edilmektedir. berlik yoktur. Maamafih kuvvet· 
1~dat menbalan üzerine ça • Bundan başka dün şehrimizde üç Ji ve vatana çok bağlı ordumuz 

llıt 'Büy~ Mi~let M~isi b~- yangın daha olmuştur. memleketi müdafaaya hazırdır. S esırgemıyecektır. Bız. * Büyükadada Yürükali pljmın Bilhassa tayyare kuvvetlerine 
t~enıe.rin }'3~ılmak l~m~nu üst kısmına tesadüf eden fundalık- ehemmiyet verilmektedir. Balkan 
'. lerı şeylen yapmak ıstıyo- !ara dikkatsizin birisi tarafından antantındaki vaziyetimizde bir 
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• •• •• • atılan sigara otları tutuşturmuş ve değişiklik olmamıştır. 
dıf ~ ~ ~ n~vı b~~uk J~r hare- 50 metre kadar yandıktan sonra Yugoslavlar Alman ve italyan-
~S ılerıde bızı tenkıde ~·ası · ;öndürülmüştür. farı sevmiyorlar. Çünkü bizim si· 

.~. h hatalar yapm~tan kor • * Be ~lunda Hamalbaşında 59 yasetimize uymıyan bir takım 
~<ıt-..0U hususta çok tıtız davra • yog · h 
v:·~... numarada oturan Vıkto~ya~ın a · emeller beslediklerini biliyorlar. 

n~ Ül}'et h b" . beş l 'k 1 ak !13P evi, arasına atılan bır cıgara • Bir harp çıkarsa Bulgarların t· 
~. er ırı sene ı om .. dü ··ı - 1·· talyan ve Al a 1 ı b b 1 bit_~ Uç Yol 

1
• h 

1 
t b :fan tutuşmuş, son ru muş ur. m n ara era er o a -

; ""'lla P anı azır amış ır; u ç· ı cağmı hiç zannetmiyorum. Vazi
ttr, ta &öre ·nşaata başlanacak • • Beşiktaşta, Serencebeyde ıt en.. 
"'-......_ 

1 bik sokağında bir bekçi klübeainde yet ve menfaat itibariyle birlikte 
h \,....._____ diin gece bir yangın çıkmıştır. Rllz.. harekete mecburdudar. Harp ol-

l 500 Bin kişinin 

IÇERnE: iştirakile 'yapılacak 
A t. ı · k .. k 11 f 1 · 15 .., t 1 1 * nu sene mekteplerde erken te d-
s~ er 1 mu e e erıne agus os a rlsntn bnşlanncağındnn muallim 

mektebi mezunlnrının şimdiden mek 

kıtalarına iltihak etmeleri bıldirıldi lep~e~:a~~~·:.~1.eri:,~,!:ı!l:ng~~lı~eşru 
Dost ve müttefik Romanya da, 

büyük askeri manevralar yapmak 
üzere hazırlıklara batlamııtır. 

Manevreya i§tirak edecek as
kerlik mükelleflerine 15 ağustoı 

:;ah günün.den itibaren krtalarına 

iltihak etmeleri için tebliğat ya· 
pılmıştır. 

Öğrendiğimize ıöre bu asken 
harekat bizim Trakya manevrala. 
rrıruz gibi mutad mahiyettedir. 

Harekat eylülde yapılacaktır. 

Manevra sahası olarak Romanya-

nın ortaları tayin edilmiJtir. 500 
bin kadar asker ittirak edecektir. 
Romanya manevralarının Bulgar 
huldudu yakınında cereyan edece· 
ği şayiaları teeyyüt etmemiıtir. 
Buna lüzum görülmemektedir. 
Hudutlarda ıükQnet hüküm sür-
düğü ve yeni hiçbir hiôise kayd
edilmediği temin ediliyor. 

Rumen kralı Majeste iki~ci Ka. 
rol askeri manevralarda hazır bu
lunacak ve harekatı baştan sonu
na kadar takip edecektir. 

ltalya ve Almanya 
hariciye nazırları 

bugün görüşüyorlar 
Kont Çiyano hareketinden evvel 

Japon elçisiyle mülakatta bulundu 
Bertin, 11 - İtalya hariciye na.. j no mülikatmm yapılacağı Salzbur-

zın bugün Salzburga gelecektir. ga hareket etmijıtir. 
Alman hariciye nazırı von Rib- Romadao hareket 

bentrop ise, birkaç gUndenberi esa~ Roma, 10 (A. A.) - İtalya ha. 
sen Salzburgda Fuchl §atosunda is. riciye nazrn kont Çiano saat 19,30 
tirahat eylemektedir. da husu.si trenle Saliburga hareket 

İyi haber alan Alman mahfillep
nc göre kont Çiano, Salzburgda )ıal 
nrz bir gün kalacaktır. 

İtalyanın Bertin bUyük elçisi At. 
t.olica yanmda kont Maglatratl ol
duğu halde von IUbbentrop • Çia.. 

etmlttir. Almanyanm Roma bilyük 
elçi.si von Makenzen de hariciye 
nazxrma refakat etmektedir. 

İtalyan hariciye nazrrI kont Çia
no hareketinden evvel Japon bil.. 
yük elçisi Shiratoriyi kabul ederek 
uzun bir mülakatta bulunmuştur. 

BULGARLAR ALEYHiMiZDE 
PROPAGANDA YAPiYORLAR 

Bulgar memurları bir seyyaha, 
lstanbulda salgın hasfahk 
olduğunu söylemişler 

Bulgarlar, kendi memleketleri· 
ne uğrayan bazı ecnebi firmaları· 

nın memleketimize gelmelerine 
mani olmak için bir takım propa

gandalara girişmiılerdir. Bunun 
son misali dün vapurla limannnr. 
za g~en bir Alman müessesesi 
mümessilinin Sofyadaki macera
sıdır. Bulgaristandaki itlerini bi· 
tirdikten sonra 1stanbula hareket 
edeceği sırada kendisine Tilrki· 
yelde bazı sari hastalıklar ve bil· 

biribirleriyle çok iyi geçiniyorlar. 
Aralarında hiç bir ihtillflı mese
le kalmanuıtır.,, 

Yugoslav gazetecisi, ayni .za
manda Avrupanrn tarunmıı res· 
samları arasındadır. 

Burada buluninaundan istifade 
ederek memleketimizin huıusi· 

yetlerini gösteren bir çok tablolar 
.. ·ücuda getirecek ve bunları bir 
ıergi açmak suretiyle halka gös
terecektir. 

M. Vertag, Türkiyedeki tetkik
lerini tamamladıktan sonra Iraka 
gidecek, bunu müteakip İran 

ve Efganistana kad.ır seyahatini 

hassa aalgm halinde dizanteri mcv 
cut olduğu, hatta Bulgaristana 
geçerek çocuk vefiyatına sebebi· 
yet verdiğini söyliycrek seyaha

te devamına imkan bırakılmamak 
istenilmiJtir. 

Bu uydurma ve manasız sözle· 
rin tesiri altında kalan ecnebi ta· 
cir, burada temas cideceği mües· 
seselere telgraf çekerek İstanbul 

daki göril§melerini vapurdan çık. 
madan yapabileceğini bildimıiıtir. 

Dün limanımıza gelen Alman 
yolcuya bu hareke!in sebebi so
rulmU§, Bulgarların propaganda· 
lariyle aldatıldığı anlaşılmıt ve 
kendisine Türkiyedeki sıhhi va· 
ziyetin normal olduğu, hiç ibir sa
ri hutalık salgını mevcut olmadı
ğı anlatılmıttır. Bunun üzerine 
Alman tacir ıehrimize çıkmış ve 
Bulgarların memleketimiz aley
hindeki sözleri tamamiyle uydur· 
ma olduğunu hayretlerle gör • 
müıtür. 

seheplerlc bir vilıiyellcn dillerine na 
kUlerinl isteyen ilkmektep muallim
lerinin mürncn:ıtları Veklletçe tel -
kik edilmektedir. 

* Bu sene Ankara Kız meslek 
mektebine kız enstitüleri mezunl:ı • 
rınd:ın imlih:ınl:ı parasız )'atılı t:ı • 
lehe alın:ıcnklır. 

* Çan:ıkknle mevkii milstaM·, m 
kumıındonı General Ali Ru;a, dun 
\'ali ve Belediye Reisi LQICi Kırdorı 
zl.yaret etmiştir. 

* Ilu solınh saat 9 d:ın on bire k:ı
d:ır Zeytinburnu fabrikasından de • 
ııize doğru top ntışları yapılmı~lır. 

* Dcledlyc Sulhınahmelle in3a e
dilecek adliye sarayının Sult:ınahmct 
cıımil ile miltenaslp olmn~ını tetkik 
etmektedir. 

* Tr:ınsilvnnya npurlJe 36 Po .. 
lonyn izcisi şehrimize gelmiştir. 

Cicnçlcr lıfr hafta kodnr .kalncak -
lardır. 
lJ/ŞARDA : 

* I>nnlmnrkn hariciye nazırı Sta
uning İıl:ındaya yaplı~ı seyahallen 
dün 'Kopcnh:ıgn dönmüştür. 

* Ahnanynnın J.ondrn bii~·ük elci
si Direksen senelik mezuniyeti mü • 
nasebeliylc dün öi;ileden sonra Lond 
rndan ·ayrılmıştır. 

Jlöytcr Ajansının öğrendlaine söre 
hirknc hnrtn gaybubet edecek olen 
Alman elçisinin dün J.ord Jfollraba 
ynplı~ı 7.lynret hariciye nnzırıoa ~ 
dn içindi. 

* hp:ıny:ıd:ı Robledillo köyü civ:ıı 
rındn mühim bir altın madeni bulun 
muştur. General Frnnko madenin' 
işletilmesi için dcrhııl tah51snt nr .. 
miştir. 

* ArJantlnln Tnrklye n Yunanis
ı:ın clçlli§lne Pablo Sıınlos Mıınoı 
tayin olunmuştur. 

* Dündenbcrl, Vezüv yanard!'.Jı, 
büyük Lir fnnllyet göstermektedir. 
Yeni bir yarık açılmış ve deriri'den 
giirüllüler çıknr:ırak liıv selleri-:ık-. 
ınnğa başlamıştır. Yakın bir tehlike 
yok gibi sörünürorsn da halk telıl~
lndır. 

* Atinn millt bnnk:ısı llmuml he -
yeti lı:ınk:ı umum müdürlüğüne A .. 
l cksıındr Korizisi intihap eylemiş -
lir. 

Yunanistanda bir 
ada denizde 

kayboldu 
Atina, 11 (Hususi) - AkdeniL 

de Yunan adalarından Sandoıinl 

civarında bulunan volkanik bir ada. 
dlin gece birdenbire batarak kay· 
bolnıuştur. 

Zaten yanardağ olması dolaympe 
ötedenbcrl gayrlmeak\ı.n olan ba 
ndaya, eimdik1 Yunan kralı Jorja 
bUyük pederi birinci Jorjun ~ 
vcrilmi§U. 

.Yusuf Ziya 
Ön iş 

Tahliye talebi bugün 
tetkik edilecek 

Satye maznunlanndan Yuauf 
Ziya öni§, dördüncü sorgu hakim 
liği tarafından reddedilen tahliye 
talebini evvelki gün dördüncü 
asliye ceza mahkemesi riyasetine 

yenilemiı, kefaletle bırakılmasını 

istemiıti. 

Fakat asliye mahkemesi itin a· 
ğ1r cezaya intikali ıfolayısiyle is· 
tidayı müddeiumumiliğe lalde et-

tal 'ergi tahsilata girm giddetli_ e~esi dolayıaile et- maıını hiç temenni etmemekle be· 
. ıı-' ~ 'r . rafa yayılma ıstıdadı gösteren yan.. raber her tarafta edindiğim intt-
1~ ô' .~t· l 1 (Hususı) - 1939 ~a- gın itfaiyenin derhal yetişmesi ea- l::alara göre, harp çıkarsa muhak-
ıf ~~ temmuz sonunda tahSılfıt ye.sinde hemen eöndürUlmüştur. kak aulh cet>hesinin galibiyetiyle Yugoslav gazetecisi Şark mem 

t ~- 64.106.588 lira olarak tes- Klübc tamamen yanmıştır. neticelenecektir . leketlerile çok yakından alakadar 

uzatacaktır • 

Yemekten zehirlenen 
aile m!ştir. 

Beyoğlunda oturan Binbaşı mü- Tahliye talebi bugUn ağır ceza 
tckaitlerinden Nuri, kamı Afife mahkemesinin işlerine bakan i!>in· 
ve hizmetçisi on dört ya~ında İkbal ci asliye ceza mahke?P.~ne vftri
:>ğleyin yedikleri yemekten zehir - lccektir . 

aı... ıl,n;t · 
, ·ı ıar sı~. Geçen ~nenin aynı Sovyet Rusyanm da bizimle olmaktadır. Bundan evvel Habe-
"1 ıtı•ı hn:Ja':i tıhsilat rel:u:ıu ise ncmleektte refah seviye inin art • b.:raber hareket edcc.eğine şüphe :t'.~tan Mısır ve Su:la::ıa da gitmiş 
r;.~~ton 472 3">4 ı;-, i·li. A~ad~ ma'<ta olduğuna bir d!'lil sayılmak·! ~tmivoruz. •c braktc:riwtik bir ~ok tablolar 

<>lan 5.633.704 lira fazlalık tadır. Yucosl:.wya.da b=..i•ün unsurlar, yapmı)trr. 
'enmi~ler, bayg!ll bir halde Beyoğ- 1 Tahliye talebi hakkında~.i karu 
·.ı hac:tanc~ine kaldırılmı~lardır. bugün alınacaktır . 



Son hadlı;eli maç malüm. lzleri 
henüz zihinlerden silinmedi. Hatüı 
herkes, gün geçtikçe artan bir 
merakla alô.kadar maknmln.rm ne 
kanır vereceğini bekleyip duruyer. 

Herkes bekleye dursun, alaka
dar makamlar dı:ı. işi bir karara rab 
tetmcklc meşgul ... 

Fakat bu meşguliyetin nekadar 
bo§U.Oa sarfcdilcn emeklerle devam 
ettiğini, ga.zctelerdc çıkan havadis. 
lerden öğreniyoruz. 

Federasyonun teknik komitesi L 
şin içinden çıkamıyarak maçın ne
ticesini, o oyunu idare eden hakem 
den sormuş .•. 

Hayret! .. 
DUnyanm neresinde hakem ver_ 

diği raporda, (fillınca takımı hük
men mağl!lb, filancasmı hUkmen 
galib addediyorum) aeklinde bir 
karar verebilir?. 

Hakem maçın umumi ahvalini L 
zah eden notlnn ve eğer olmuşsa 
hrıdiscyi hikaye ederek raporuna 
n.Dlayct verir. Fakat hüküm ver-
mcz. 

Raporun tetkikinden ııonra veri
lecek hilkUm fcdernsyonun i~idir. 

Nasıl ki, maçlarda. suihı:ı.reketi 

görillen oyunculn.nn vaziyetini ha.. 
kem ynlnrz rapQrunda bildirir. Fa
kat (filanca oyuncuya şu kadar 
milddet ceza verilmesini dilerim) 
§eklinde bir arzu beyan edemez. 

Suiharcketi görülen oyunculara 
ceza verilirken, ceza müddeti için 

nıaz. 

Elde, verilmiş bir rapor varken; 
bundan başka, gayrinizami olmakla 
beraber, Uç kiııilik bir heyetin de 
mnç hakkında mütnlcası mevcut 
bulunurken ~i bir karara bağlana_ 
mamış görmekle endi§e ediyoruz: 

Acaba, futbol faaliyetimiz hiçbir 
kayd:ı, nizama. istinat etmeden mi 
devam ediyor. Eldeki talimntname
ler, nizamnamel~r, maddeler, hü _ 
kümler bir §ey yapamıyacak kadar 
içinden çıkılmaz bir meseleyle mi 
karşı kar§ıya ? •. 

Hakeme maçm neticesi soruldu
ğu zaman, kcndlsi, raporunda her 
şeyi izah ve başka bir şey ilave 
etmiyeceğinl ııöylemiş. 

Şimdi ne olacak? Artık kimse ka 
rar veremiyecek mi? Eğer karar 
verilirse o zaman yine içimizi bir 
şüphe almıyıı.cak mı? Demek hake_ 
me sorulmadan da karar verilebL 
lccelmıla diye .•• 

Al!ka.dar makamların ellerinde, 

Benim görüşüme göre 

Ilu nesil, harblerln mahrumiyet i~inılc yoğurdıı''U yıpranmış bir 
nesildir, fal.at bu ypıranı5 onun rulıun:ı. n.sla sirayet etmemiştir. 

O nıhta Tür1'1ilsc Jı:ıs ns:ılct, faıilet, merıllik daimi\ masun lialını5tır. 

Bu ne<;il Atatürkün itimat ettiği Ye ruhlannı inlülap atc.5iyle tutu5-
turara.k cumhuriyetl teYdl \'e emanet ettiği bir lnlolilp neslidir. nu 
böyle olmakla beraber üzerinde duracağımız ,.e hnss:ısiyctlc dura"ab'1-
mız bir nokta ,·arsa o da. halen men.ii kalan, çirkinliği itibariyle muhi
tinde tc!crrüd eden bu kabil lıarckdlcrin bedeni olduğu gibi fikri \"e 

ruhu da kon-etli bulunm:ı.c;ı !Uznn~clcn c;porcul:ımnız arasında, scııç 

nC6lin müncn er kısmınıla olma..'lıdır ki, hepimizi rencide eden ,.e hak
lı olarak yelse düşüren de budur. 

Bu yara, mü~terck bir ynrtulrr, <'ğl"r hu çirkin harckctlerılcn ılo. 
layı gen9 ne le bir r:ımur sıtr:ırs:ı onun bıraka<'ağı leke ılc mü5tcrek-
tir. 

Bu !:irkin harekelleorln önüne g.-çilcmcz ml? .• Jllç ~iiphcsiz gr~i
Jlr \'e s-cçllcccktir de. 

karar verebilmek için kafi vesait Gazeteler yazılarlylc, genci ıllrektıörlül< \'C kliib rUe!llMı rnli5tcrek 
ve sa18.hiyet mevcuttur. Bunlardan bir mesai ile aralarmılaki mlkroblan ataçal< \'e sılorun yük..;ck ideali 
istifade edememek iki taraftan bi- ctrarınıla kcnctlenrrek SJlOrda faziletin san ,.c ı:öhrete nt petle ~ok 

rini incitmcmeğe çalışıldığı hissini yüksek olduğunu, bu ılii~ünüı;te olanl:ınn dcYlctin spordan bcklcdi~rf \'C 

veriyor. rimli hamleleri yapabilccclderlnl telkin edecekler Ye onlan aynr ideal 
Federasyonun bunlardan s~1- için \'arlıkiarmdan maddi \'C mane\'i fedakiirhğa tc5dk cılecclderdir. 

masmı ve bir an evvel knrar ver-
1 

Bu telkin \'C fes' ik mü.,bet semeresini \'ermekte gecikmiycccJdir. nu
mesinl haklı olarak bekliyoruz. nun ncffoesinde duyulacak spor a.~kr \'e onun sihir ,.o füsunu o kadar 

engin olacaktır ki her görümlüğü yere ncf.ie ,·c saadet sa~acak, öyle 
Sadt Toğral OGET bir kunet olacak ki fenalığı yok edecek, iyiliği hakim kıla<'ak. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~-

lkl mektup 

Adil YU R D AK U L 

Galatasaray 
yüzme müsabakası 

Futbolcularımız yaz tatilini nasıl geçiriyorlar 
,,_,,.. .... ~----- ~ --- ............................. ____, 

Galatasaraylı Bülent 
Gelecek sene takımını şampiyon 

çıkaracağından emin 
" - Ah! diyor. Şu seyircilerin bana Rober 

Taylor diye bagırmalarına çok kızıyorum 

l\laliıın oldu~"U üzere futbol - Hah, yazınız, dedi. Ben tstşll-
mc\ simi tatil edildi. Her zıunnn bulda bulunuyordum. Gündüz baJl' 
;;azctelerln ·por sütunlarında. sık telefon ederek Eşfnğın bir ,.aJtll 
ı.ık isimlerini gönueğe nlı5tıj:,'1- yüzlinden tevkü edildiğini, bCnJıll 
mız futoolculannm: sııor saha. de bulunmam Jô.zımgeldiğindcn bir 

li\' Jarından lru;a bir müddet için ay_ motörc atlayıp hemen gelmemi s: · 
rıl:ırnk istirahate !:Cldldller. ı3üıl. lcd.iler. Ben herhalde çok miUJ.il11 
lıo yok ki sporla aliiknıl:ır olan bir vakadır deyip bir motöro bi.11 ' 
okuyuculnrımız futbolcularmu- · dim. Beni Eşfakln Gündliı iskcıcde 
zııı t:ıtllİcrini nasıl g~inliklcrlnl, bekliyorlardı. Tabii şaııırdım. :sşfll
nasıl eğlcıııliklcrinl, ba~lanndan 

tatil csnnsmda ne gibi garib ,.:ı_ 

knl:ır g-cı:tiğlni \'C yeni sezon lı:ln 

ne dü::;ünılukleriııl mcrnk eder. 
lcr. İ5te biz bunu dü5üncrck lut. 
bolculnrımızm bir kısmı ile konu:; 
mnyn· ve okuyuculnmnıza bildir
meğe karar \'erdik. 

Mcsem ı··enerli Fll<rct tatilde 
ne yapıyor? Gnlafasnrnylı Salim 
ne alemılc, Br:ıilda5lı il üsnii na_ 
sıl vakit S<'!:iriyor. Hunu merak 

etmlycn 'ar mıdır? 

• • • 
llk bulduğum futbolcil Galatas:ı. 

ğn: 

?JC' _ Hani hapisteydin, dedim: bil 
ğer beni çabuk getirmek içın 

"Sporcular ancak ağustos ayı 

lçJndc klüp değiştircbileccklcr
mı,,.,. .. Gazetelerden -

hUsnUhal şahadetnamesl olarak ka
yıt ve kabul ediniz. 

Galatasaraylıların onelcc de i- her türlü tertibat alınmı5 ''c Şirkri raylı Bülcnd oldu. Mekteplilerin oy. 
lan edildiği gibi Sl'nellk boğaır yü_ vapurlarının müteyakkız bulÜııma. 1 natılmnma.sI karanndnn sonra fut

Bir futbolcUdcn bir idareciye: 
Sayın baynn, 
Gazetelerdeki kararı okudu -

ğum zaman ne kadar bliyllk bir 
eevince gn.rkolduğumu bir tUrlü tah 
mhı edemezsin.iz. Öyle ya, scneler
denbcri beklediğim rüyam hakikat 
olmak i~ böyle bir karar yardı -
mma muhtaçtı; o da. oldu! 
l~cnlzle şeref verdiğhı.Iz klübü

nüze girmek ve renkleriniz allmda 
mUca.dole etmek benim için en bil -
yilk bir idealdi. Ancak şimdi içinde 
bulunduğum klüp denilen kerbelayı 
tcrketscydim, Bizin taknnmrzda. oy -
namam için bir seneye yak.m bir 
zaman ibcltleID:cm lil.znn gelecekti. 
Mmtaka. değiştirip ufak bir turdan 
sonra tekrar lstanbula dönUp klil -
bUnUze intisap etsem bu hlyleyi 
me§rua ile do'-yinc'JbirkaQ ay ibekle
mem Iü.zmıgelecekti. Onun için bir 
tnrlll klübümdcn ayrılamıyordum. 

Halbuki 5imdi! Sanki Allah gökten 
fcrya.dunı işiW ve imdadnna koştu. 
Kendimi kafesi açılmış bir ku§, sır
tma. uçmak için muazzam kanatlar 
tAktlmış bir koç zannediyorum! 

KlübUnüze karşı daima. meelüba
ne bir sevgi besledim. Parlak za -
fcrlcrlc dolu olan mazime bir göz 
atar.sanız. bunu kolayca görUrsü • 
nllz. Sizinle yaptığımız maçları ha
tırlayınız. Hiç bir maçımızda, size 
bir gol nttnn mı? Hnyır! .. N<'den? 
Çilnkü klübünüze karşı samimi bir 
muhabbetim, sa.ygmı vardı. Kaç de
fa kalenizin öııUne gel<liğim hnldc 
topu yıldızlara yolladım! 

Hem in:rnm Myın hayım ben öyle 
renklerini t...-u;ıyacağım klUbe karşı 

hiç küfranı şUkrn.nda. buluna.nlardan 
tcğilim !Klübüm için fcnp <'derse 
-. mtl!Pm~ mn:rftm, mdUrUrllm, 

zer<'k geçme miisabakası 12 ağus
to<; curnartec;i günü saat altı bu. 

çuktn. Anadoluhis:m He Bebekte 
Galata.'l.'\ray klübü arasında icra e-
ılile<-cktlr. l'anşa kırkı mütcca'iz 
yilzii<'ii i t irak edecektir. ~lü!llaba. 

Şu ya.zmı§ olduğum birkaç satır 
yazıdan klllbllnüze, hiçbir menfaat 
ka.r§Ilığı olma.dan, sırf bir renk sev -
gisi tesiri altmda. girmek için nasıl 
çırpmdığmıı gördünUz. Eğer siz de 
arzuma karşı bir aliika, içinde bu -
lunduğum vaziyete karşı bir parça 
insaf hAsıl olmu.~ beni bu klüpten 
kurtanrsmız. Ne kliı.sda bir oyun
cu olduğumu size yazmağa. hacet 
yoktur sanıyorum! 

kanın büyiiklcrc, ortalara YO en 
kütüklere mahsus olmak üz<>re ü~ 

ları için Şirlu•tihayri)·c nenlinılc kategori Ü7.erinıleu icrası tnkarrür 
tcsebbiisatt:ı. bulunnıu~tur. 

ctmi}tiı. Ilüyiikl<>r müsabakasına 

Mektubuma ek olarak bir istifa 
kağıdı yolluyorum. Eğer beni ka • 
bul ediyorsanız o kağıdı klübümc 
teslim edersiniz. Yalnız onlara 2000 
lirayı bulan ufak bir aidat borcum 
vardır. O parayı da bana hnvale ile 
gönderirsiniz. 

Renkleriniz altında hem kendimi 
hem de klübUnlizU yükselteceğimi 

en derin saygılarnnla bildiririm.,, 

• * * 
Bir idareciden bir futbolcUye: 
Kahraman delikanlı, 
Senin bütün maçlarını bu mevsim 

büyük bir alfı.ka ile se}TCttim, yal
nız seni Se)Tcttim dersem yalan 
söylememiş olunun .. Çünkli kosko
ca. taknnda senden başka oynıynn 

kimse yoktu. O kötu takımın içinde 

çorak vadide akan bir su gibi kay
bolup gitmen muhtemeldir. Seni çok 
sevdiğimiz ve istikbalin çok şeyler 
vaadettiği için seni bizim klübe al
mnğa karar verdik. İçinde bulundu
ğun klübtin seni hiçbir ııekildc hi -
maye etmediğini lınber aldık. Znval 

Mahmut, Sıulullalı, Rauf ,.c Suad 
gibi yfü~iicülcr i tirnk etmektedir. 
Uiliımum GalatasarnJh yU7ucu_ 

l<'r bu mü abakalara i~tirako clan~t 
lidir. l'tlüsabakalarm takibi İ!:in de 

Vağh güreşler 
Bu hafta Yeclikulede ispitalya 

bahçesinde yağlı güreş müsabaka
ları yapılacaktır. Başka tarafta 
güreşler olmaldığmdan bir ço-k ta
r.mır.ış güreşçiler şehrimizde bu
lu:ımaktadırlar. Başta Mülayim 
olamk üzere Ali Ahmet, Manisalı 
H:tliJ, Pomak Mustafa, Baba es
kili İbrahim pehlivanlar müsaba
kalara iştirak edece1>:lcri anlaşıl • 
maktadır. 

h sen, nk!iamlnra kadar işinde en Bunlardan bilhassa Haline Mol
ağır vnzüclcri ynptıkt.an sonra an- la Mchme.din tutaca~ı güreş çok 
trcnman fnlnn gihi hos şaylerle mm.im ve sert olacaktır. 
<'Zillp duruyorsun. Kl!ibiimliz seni 
yorucu i~indC'n ve o ağır antrenman 1 mamul pantolon ve çoraplanmızı 
lnrdan kurtammğa karar verdi. Bun giydiğin zaman halkın seni nasıl 

dnn sonrn hizinı rC'nklcrimiz altın- rılgınc;\ :ılkışlıyacnğmı g1irürsUn. 
da rc•fah \'C şöhret içinde milli ta - Cernbını bıldlrmcu icin postu 

Tescil edilen klüpler 
Başvekalet Beden Terbiyesi 

Genel Direktörlüğü istanbul böl· 
gesi Baıkanlığından: 

İstanbul Vilayeti hududu için. 
de mevcud olup 3512 sayılı 

Cemiyetler Kanununun dördüncü 
madl:iesinin son fıkrasındaki mü
kellefiyetleri yerine getirmiş ve 
bu suretle faaliyette bulunmağa 

rr.ezun Kılınmış olan ve halen Böl· 
gemize tescil edilmemiş bulunan 
bihimum spor ktıliipleri ile bu ku
lüplere mensub azalar Genel Di -
rektörlüğün emri ve talirr.atına 

tevfikan tescil edilecekdir. 

fnk:ı.t rcnk.Je!'bne ne ınr getiririm, kım form:ısrna kcdar yUkselccck -
ne de kinu!eye fena gözle baktın - J sin. Atlnslan, sırmnlı kordonların 
rnn! Bütün bunln.r. lehimde birer yapılm13 form:ı.nuzı, halis ipekten 

masrafı olarak JOO lira gönd(•rlyo -
ruz. Selamlanmln.,. 

Te\"fik eNst 

t'.ra'< haklarını zayi ederler. 
Key~yet alakalıların nazarı .dik. 

katlerinc konulur. 

bol snhalnrıntla göremediğimiz Sü. 
lent, bu sene mektebi bitirmiı,ı, o. 
nun için futbol mevsiminin gelme. 
sini dört gözle bekliyor. Kendisine 
tatilde nasıl vakit geçirdiğini sor
duğum zaman, bana: 

- Hemen her gün denizdeyim. 
Deniz yaz sporlarının en glizcli. 
Şimdi Büyükndada oturuyorum. Sa 
bnhlnrr, akşamları hntüı bazan gC'. 
celeri denize girerim. Ayni zaman. 
da kürek de çekerim. Futbolcü ar_ 
kadaşlardan Eşfak ve Cihntl ile ge 
zinUlcr tcrtib ediyoruz. Biliyorsu _ 

niilrnd fut holrii kıyarettle 

111 
kurnazlığı yapmışlar. Ağustos 11

'1,1 
da yutulan nisan balığı hiç de · 

olmuyor. 
b ıuıı· 

- Bu mevsimde slzin de u r&) 

duğunuz en kuvvetll Galatas!I 
takımı nasıl teşkil cdilmcUdlr:.1;.. 

_ Galatasaray esasen .k~V" ••Os• 
dir. Fakat böylesi daha ıyı. r.fı9• 

man • Faruk, Adnan - Mu:a, ddill• 
Eşfak (Yusuf) - Salim, Salaha 
,'.;emil, Buduri, Bülent. ., 

~ nnfllllg 
Bu sene şamiyonlugu kaz . .uJC 

~alışacağız. Hepimizin buna bil) 

bir imanımız var. 

Genel direktörlüğün oyuncularııı 
hakkırıdil 

klüb değiştirmeleri işi kar§ıladl• 
son verdiği kararı nasıl 

en gnrib Yakanın ne olduğunu sor
duğum zaman llülent biraz düııün_ tir. 
düklcn sonra: 
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lj atag Jıotlarz Gürültü, insan için lüzumlu mudur, değil midir ? 

Hatay kızları ... ~lÜlrrlÜIDitlÜI ö1r11~©11111©1 
~:·;ı~;.::;;;;~:·:;ı:;~:::;;,::;~::;:·;:~::.::;:;,:~:;:·ı:::~~i~~~~~ lri1 @ ~ D @ Vl © IF Ü IF lrtfil Ü (§ g 
t ı:darının hemen~ .. __ '.e sekseni harikuliıde mütenasip cndamlıdır. Ha- ~ 
~Ylı kız konuşurken, kendinizi, oluk oluk akan bir Pınarın başında 
~nnedersiniz .. 

Fakat ... bir çok doktor bunun tamamile aksini iddiada; onlar 
mekteplerin, hastanelerin etrafında bir "sükun mıntakası,, ku
rulmasını istiyor la:-; her apar:_ ... anda ses almaz bir oda bu
lunmasını sağlık için şart koş·.ıyorlar 

00 •••vtc4vovwvv•vvwvcvwwvvv+v•••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••• 

Yazan: Hu_lusi Günay 

\_ 

.. 

tsmi hatırımda yok. Bundan 
bir hayli zaman evvel bir Fral}SIZ 
muharriri İstanbula gelmiş; men. 
sup olduğu gazeteye - yanılmıyor 

sam Pöti Pariziyen olacak - İs. 
tanbula dair ihtisaslarını yazmış. 

tı. Bu makalelerden bir cümle 
şimdi adeta kulaklarımda çınlı

yor: 
"İstanbul Avrupanm en sakin 

şehridir. Buralda grupla beraber 
hayat söner. Her taraf derin pir 
sessizliğe bürünür. Sokaklar bav:ı 
gazlerinin titrek ışığı altında bir 
hayal gibi dolaşan birkaç insan, 

sük(\tu uyandırmaktan korkar gi· 
bi sessiz yürürler.,, 

Üzerinden büyük hfidiselerle 
dolu uzun yılların geçtiği bu es.. 
ki yazıyı, bu sıcak ve bunaltıcı 

yaz gecesinde niçin hatırladım a
caba? • 

Bunu şüphesiz gilniln yorgun
lııldarmı dinlendirmek için uyu· 
r.ıak mecburiyetinde olduğum ge. 
cenin bu ileri saatinde evimin bur
mı dibinde yer alan açık hava 
sinemasında bir haftadanberi 
mütemadiyen dinlemek azabına 

katlan!dıgım İspanyolca bir filmin 
madeni gürültüleri hatırlatıyor. 

Gürültü, vücüdun sinir müvaze. 
nesini bozam ve mütemadiyen vü
cudumuza vuran görünmez oklar
dır. Bu oklardan sakınmak müm· 
kün değil. Çünkü bunlar bizi sa. 
ran hava tabakası içerisirltle yü
zerler. 

Gürültü medeniyetle beraber 
tekamül etmiştir. Medeniyetin ço: 
cuğudur. Fakat arsız ve terbiye
siz bir çocuk. Ne saygı biliyor, ne 
de muka.ddesata hürmet .. 

Kulak, insan vücudunun en 
az dinlenebilen 'Parçası Gece gö· 
zümüzü kapayınca ışığın yorgun· 
luğundan kurtuluyoruz. Fakat 

• 
ya kulaklarımız.. Zavallı kulakla. 
rımız .. Uyurken bile biçarenin is
tirahat hakkı yok .. 

Antakya köylerinde Eti kızları milll kıyafetlerile ... 

Uyumak: imkansız.. Dinlemek 
imkansız, hatt! okuyup yazmak 
imkfinsız .. Biraz son:a bu gürültü 
biter bi~cz komşunun cırlak ses· 
li radyosu başlayacak. Gece yarı· 
sı \ilmem hangi radyo istasyonu. 
nun susmak bilmiyen sesi kulak

ni bir mtlddet onlann tlzennde larımda ctın çm ötecek. Vaktiyle 
gezdirdikten sonra bana çevirdi: dünyanın en sessiz şehri olan ts

- istemez olur muyuz! .. Bizim tanbul, en gürültülü dünya şeb· 

Eski bir efsanedir; hiç bir şey
den memnun olmıyan Ademoğlu 

bir gün Tanrıya yalvarmış: 

tc~~nm Asi nehn kıyısmda 
~~ \'e senn bir gezinti yeri 

l\k_r: Asım Gündüz caddesi... . 
Q.t kınUstü orası hıncahınç do • 
~l.t! \'c }'Uzleri peçeli ( 1) genç 
)arı arın; çınar ağaçiarmın hışırda 
lı(ıa. dalları altında kolkola ıdolaş -
ltrj ~ görülür. Bu akşam gczinti

~ığ~na, hiç de münasebeti ol -
~Uirıd ~alde, zaman zaman, Kuş 
ntlk,· tlcı eski alemleri hatırlattı. 
ta)lı 1 

de hayal gibi dolaşan Ha -
~c b kızların peceli yüzleri, ben-, u • 
htıı rüyanın hortlamasına se -

O)d 
lııcıı . u. Fakat şunu da kaydet -
'tııc Yirn ki Hataylı kızda, yirimı 
\a~ta.:~elki İstanbullu kızların 
l\'ı:tı 1klanndan eser bile yok. 
lcrİııd Cundüz ca.ddesinin gölgelik 
tcrıç ~ kotkola gezinen Hataylı 
tg~ 1zların yürüyüşlerinde bile 

Ct &'" 
llıil.'- 11ııUnlcrinin a<rırbaşlıg·ını bul 

it tn" b 

t'ti t Uttıkün. Etrafın duyabile -
"c •çı~rzda kahkaha ile gülmek 
~il.dilr Sesle konuşmak onlara o 
li Yabancı ki !.. 

' ilta.y1 'htlc . 1 kızların en bariz husu-
t:çı:tıc~ı~dcn birini kayıdetmeder. 
b,ı·ri ınsafsızhk olacak. Diye 
~- trı ki 1:tı bi • Hatay kızlarının mü -
llasip r krsrnı hari~tuHide müte 
<l ıbcrıcrıdarntıdırlar. Bu, Lübnan 

Cr'J • 
}ı~~n 1 c aynı güneş altında 
lır trıalarından mı ileri gelmiş -

' bit lıllsııai tncrn. Onların diğer bir 
lf Yttl · Ctlıarı . en de konuşmalarııdır. 

4tırıd gı bir Hatay:ı kızın dudak 
llıı.~ıc;11 • dökülen kt"limeler, kö -
ııa d lllış şi· .b. . h 
~ oı:ru kır gı ı ınsanın ru u-
trıdirıi . a ıyor. Onu dinlerken 

"cra. 01zı Ya bir şclfılcnın altında 
t Uk lira1ı oluk akan bir pınarın 

tnuhitin:le za:ınedersiniz. 
'I\ ... ... .. 

ilci' nncın a 1 ,_ •. .. d k' 
~ ıtıtıc b • rac a uır yuzum e ı 
1zııtı. akar; da: "Bu pek ince 

'll • so11 • • ' ' 
t)~; aı, ş·ra ılalcm neler söyle -

.... ı• '- ~·ı kullan' diyerek 
~ "'al ... 

1na.111r ın bir peçe tutuşturur. 
~rt 0,, .. mısınız, onu taktığım za-
'loı. ••Unı" •• 

'il ltı u gorem~m; kör olur 
C:. trı. 
"~1 ~a\> Ctirıj 
ilsJatt Yere in1irerek sesini 

........ l, 
1latt • . 

a, bır gün ı;okak orta • 

sında ayağım takıldı da yere öy
le bir yuvarlanldım ki ... 

Genç kızlar arasında gülüşen -
ler oldu. O da mahcup mahcup 
gülümsedi. 

- Peki, dedim. Anayurttaki 
kardeşleriniz gibi başaçrk dolaş -
-nağı veya şapka giymeği istemez 
misiniz? Artık hürsünüz; peçeyi 

yıllarca bir yas bayrağı gibi yüzü. 
nüzıde tadınız. Bu hür hava için· 
de onunla gezmek eski günleri ha
tırlatmaz mı? 

Oturduğu koltukta daha fazla 
~üzüldü; "ne cevap vereyim.,, der 
gibi arkadaşlarına baktı. Gözleri -

r?ALAço' 
NUN 

~Nl..'\lTııt; . 

l~~' 
H!:R ·,}(İSİ. 

r-l•t>E 
<;.oı.<. KO!l. 
l<UTl'.ı\UŞt>U 

isteğimize kalsa daha bugünden , ri rekorunu yakında alacak. Bu. 
şapka giyeriz. na şüphem yok. 

Başına attığı peçesinin 
oymyarak: 

•
1 

Bu, sabah satıcılarmm sesin-
ucu ıe 

1 
den başlayarak rayo, gramofon, 

- Fakat, diye kısık bir sesle 
:levam etti; annelerimizin, baba -
larımızın sözlerinden ~ışan çıka

mayız biz. Onlar ne derlerse o o
lur. Ah, bir "gey,, deyh-erseler ... 

İçerdeki kızlara döndüm: 
- Doğru mu, anne ve .babaları

( Devamı 10 uncuda) 

motör, sinema gürültüsü ertesi 
sabaha kadar süren bir mütemadi 
<laire içinde dönüyor. Bununla na· 
sıl çarpışmalı?. Giirültilnün ne 
olduğunu ve insan vücuduna na
sıl tesirler yaptığım :lnlayarak ve 
anlatarak .. 

Bakınız, Tıp kamusu, 
hakkında ne diyor: • 

gürültü 

BEN lıv\ S~6 1<4ll 
~iM DA t'>u>-ıu i~Bq· 
E DİYO~ t>Ft-'IEl\
D1~ ... H~l<ıll"T O\.· 
S~"f[)I :)ıMOı .... ~ 
Rı /'\DE ..,.E-ll f: R 
E~E ~ Oı .. .q ,.ı. 
L~~ILOıMı? 

- Yaraböi ne olurdu, idem.iş, 
kulaklarımızın dışında bir kapak 
yarataydın da geceleri kapatabil. 
sey<lik •• 
Tanrı cevap vermiş: 
- O vakit uyurken komşunun 

cv?.nde yangın olduğunu nasıl anla 
}acaktm? • 

İlme göre gürültünün menşei 

bir takım hava dalgcıcıklandır. Bu 
da1gacıklar kulak zarımıza çarpa· 
rak biz de gürültü hissini husule 
ı:ctirirler. 

GUrUltUnün zararlı bir şey oldu
ğu çok zamandanberi malfundur. 
Fazla gürültü içers.inde çalışanla

rın evvela işitme hisleri azq.lır. Ba-

. 
kırcılar, demirciler, fazla gilıillt!l 

·~ 
veren fabrikalarda çalışanlar lCıZa. 

bir zamanda. snğırlnşıyorlar. Hlı: 
şeye alrşan adam oğlu gilrUltUye 
alışamıyor. 

Fakat gilrültUnün zaran bu ka .. 
darla da kalmıyor.. Sinir cümlesi 
üzerinde bozukluklar vticude gcU • 
rlyor. llk doktorlar bunu gilrüıtU .. 
nUn uykuya mani olmasına atfetti .. 
ler. Ye sinir bozukluğunun sebebi-o 
ni gürültünün verdiği uykusuzluk -
tn. aradılar. 

Kulak gUrültüye bir dereceye :a.
dnr alışabiliyor. Fakat gürilltU dai
ma çalışan adamın randmamnt az81 
Lir. 

Bil.has.sa knf;ısilo çalışan lnsanlax 
glirUltUnUn en büyilk düşmanıdu; 11 

lar. Horbert Spenser çalrşı:rlCeın 

kulaklarına. ııamuk tıkadı. Şope:ıı .. 
haver "dünyada gürültü olmasay .. 
dı, insanlar kiı.mil birer ma.hlflk o • 
lurlardı,, demiatlr. 

Trp kamusunun söylediğine ba • 
kılırsa gUrUllü yUzUndcn çıldıran • 
lar da nadir değildir. Fransada 
Hnnri Rusel hastaı::esinde bütün .... 
!onlar gürUllU kesen ''e azaltan ma 
kinelerle techiz edilmiştir. BuraY. 
herhangi bir ses makinelerin pa • 

muklu süzgeçlerinden sUzüle sliztUıd 
tnthlaşarak, musikileşerck gelirmfa. 
Burada. sakin sakin oturan dellleı: 

Parisin gürültülü bir yerine götllrQ 
!ünce yeniden azarlar, etrafa sal .. 
Uırmağa başlarlarmış. 

O halde gUrültUyU <Snleyeeek tec! 
birler almak lıiznn.. Fakat icapı&it 
$UrUltüyü arttır.iığmdan bu işin ;.. 
lelade çarelerle önüne geçmek im• 
kCınsızdır. Çilnkü alınacak tcdblrler11 
mesela gece muayyen bir saatten 
sonra radyo çalınmaması, otomohll-o 
!erin gece korna çalmamaları, sa.tJ.. 

eılann muayyen bir vakitten evvel 
bağırmamaları nnenk gürilltUnUn -o
fak bir kısmını ortadan kaldırabilir. 
Bu kadarı ihtimal ki gece rnha~ 
bir uyku temin edebilir. Fakat Fiin 
sız doktorlarmm gürültü ile mtı ... 
cadcleden anladıkları mana daha 
bUyUk. 

Onlar, mekteplerin, hastanelerin 
kiliselerin etrafında birer ''sUkO:n. 
mmtakası,. kuruimasmı istiyorlar. 
Hatta her apartmanda "ses almaı,, 
bir odanın vücudunu sağlık için eart 
koşuyorlar. Geceleyin bu odalara 
girecek ve hiç bir ses işitmeden mı
~ıl mışıl uyuyııcakmışız. 

Fa.kat bunu aksini iddia edenler 
de var: Meşhur doktor Tesdor Les
sing gürültünün insan için lfızrm bir 
şey olduğunu iddia ediyor. Bu zrı.tc 

göre, gürültü insan fikrini hüztln 
ve ked<'rli düşüncelerden tecrit e -
der ve neşe vcrirmi~ .. Fakat dok -
torun bizzat oturduğu evi görme -
den bu fikrinin doğruluğuna inn -
namıyacağım. Sayın doktor ~ece 

gündüz gürliltüsü eksik olmıynn 

bir yerde oturuyorlarsa o vakıt di
yeceğim yok. 

Şimdi)(' kndar ~iirültünün bir tc-!c 

l 
fn) cl.ı~ıııı uı dL\111. Mt'uusuz knlJ. 
ğım bir gUndc ~nA btr yu1 m \' 
'ZUU temin etti! 

... « « 
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" ü mmeti müslimini ney.lerimizle 
cihada .teşci edeceğiz,; 

Sinan, Veled Çeleblnlnkinden daha bUyiik bir 
hayretle, adeta §8.lkmlıkla kendisini süzen sikkeli 
arkadqlannm tavırlarına aldırmadan serbestçe 
izah ctU: 

- Bisim klffemiz kan libası, kavga lbıJfor

JDUI detUdlr. Biz, inuntan ihtiraslardan a)'l;l'!D&k 
uğrunda dWmia dlSndUğ1l, gilcUmtlz yettift kadar 
propapnda yapmak, onlan doğru addettiğimiz 

sulh, bant yoluna ptlrmefe gayret etmekle mu. 
kelleflz.. Şimdi, llEkemlz bqmmda, haydanmız o
muzumwıda, kemerimis bellmlzde, elimizden ne
yimbl atıp, kudumum11S11 bir tarafa bırakıp birer 
tW'ek yakalryarü cephe }'Olunu tutarsak da~. 
uğruna ~lanıp ~'t· bucak d~en dUnyadan 
uzak, memn! a&yfalarma glSmWll fuilet telAkki
lerine ballı hayatmm, faaliyet!n?-iz nerede kalır. 

Sinan Dede nıtu .. Blll hayret havası içinde 
bocalıyan Veled Çelebi ile arkadqlarmm fincanla
Mil ıöllerlnde rözbebeklerini dolqtırarak netee 
aldı. 

Veled Çelebi, bu aazleri makul bulmakla be
raber, atbjı adımdan böyle bir itlrazla dönmeli 
aklına bile getirmezdi. Binaenaleyh dU1Unmeie 
lil%um görmeden aözU tamamladı: 

- O bqka q, bu bqka içtihat Sinan Dede .. 
Hldl.aeleri bir taraflı gtsrmek, yalnız bir zaviye -
den tetk.lk etmek, onlara kör bir inanışla bağlı kal
mak "aJUI Hlim,. in kabul etm!Jeceli bir keyfiyet
tir. 

Bqlln devletin bl1tlln otorttelile bek•pnt 
tmı1n etmek mecburiyetinde baluııcluğu dbıfn em
ıılJeU. aellmeti namma beyle bir harekete lll&um 
g&tltıyor, bunun icram iıltenlllyora artık kurulut 
aldıl9ne batlı kalmak JllVI, Jıattl itiyadile bu 
ı.tefe karşı durmak, itfru etmek dolnı bir ha
reket oımaa... 

8bwı Dede gQlclll: • 
- Demek bil, •ma.na. ft h&dilelere uymak 

lgilı. •vlfe kntelerlnde bofmaa talf1iP_dunıyorm.ac-
ps! ( 

Çelebi bmm lrüu1 etmeıU: 
- lfAI&. •• Ne mlndlbet! &ellerlm 1rilnu 'te)'t 

ve Wihdaf eder ıekilde anlqılmamalt. Demek ia-

uioram Jd. .. 
Velecl Çelebinbı .unn keHn bir aee eemaha

aeyt kapladı: 
- Neye tı.aıltl)'onnmm & mUrPl!m efendim .. 

BuUuı Sinan Dede !ftlrü etmeeinler .• BJs, btltlln 
~ih bu uluıda icap edene kannnm, canımm ... 
vvmell ahdettik. B6yle yenli ve UJsamns iti • 

- Bizi böyle bir harekete icbar . edecek hl
dise yok ortada! Elhamdillilllh ordumu.ıun muzaf
ferane hareketlerini tebliği resmilerden öğreniyo
ruz. Hal böyle iken memlekette biç eli ayağı tu -
tar adam kalma.Dlll gibi bizim toplanıp da toplu 
tllfekli kafilelerle harp maydanlarma kogmamız 

abea olmaz mı milrtldim ! 
Çelebi ııeyrek sakallı çenesini oynatarak gU

lilmsedl: 
- 1ııte bu noktada yanılıyorsunuz Sinan De

de .. Biz, topla tüfekle slllblanıp cepheden cepheye 
seflrdecek değiliz. 

- O halde mUrşidlın! ! 
- Önce de söylemiştim ya.. Camiai mUslimi-

ni livayı Muhammedi altına toplamak içln haJife 
tarafmdan ll1n edilen clbadı mukaddese iştirak et
miş olmak için neylerimiz, kudUmlerfmlz ve k.lsvel 
dervişanemlzle cihad için hazırlanan Ummetf mUs
Unılni tqci ve teıyle ~!taban olacaflz. 

Sinan Dedenin itirazı, Refahiye dedesi Çelebi 
KAmilin tuvibl, Veled Çeleblnln iki dede arasını 
bulmak için sarfettiği emek saatlerce mUnakaşa 

ıekllnde ıUrdU. Netice itibarile dedeler mecllal !JU 
karan verdi: 

I - Mevlevi dedelerinin maiyetlerindeki der
vişlerle birlikte bir hafta zarfmda Konyada toplan
malan. 

D - Çeleblnln kumandam altında tatanbula 
bareketlerL 

m - PadJp.b n halife Sultan Repdm husu
rwıda andictlkten eonra cephedeki muharipleri 
tetc! ve tqyi lgln ıı.iblye n•a.retinin Ulzum 
ı&rdUjU, ve ptereceit cephey~ hareketleri. 

Mukarrerat allndıjı o cUDUıı üpmı btltUn de
deler kendl tekkelertne d&ıdWer, ft bir hatta i -
çlnde, derglh1armda yalnll ameUmanda birkaç der
vif bırabrak muvakbten eema'bulelerbı kapılan
nı çekip malyellerile blrUkte ney lfleyerek, kudilm 
çalarak Konyaya pldiler. Çeleblııln etrafmda 
toplan4dar. 

ıu. ~~ me~ ~ mevlm plllllUe
rlnla ta1-u JIOO _. .... n.- tetldl .. ,...... 

Çelebi bÜnlan yanma aldı. latanbula, bqku -
mandan veületlne çektiii telgrafla bir de hutUll 
tren temin etti. Konya hıJJnnm ılJntlan ve el blr
UIUe teeyllerl arumcla trene binen mevlevf ıtsnuı
ltllerl kenc!llerlne iltihak edecek, Yecllkule mevle
Yihanm ıe)'bl Şeyh Bakinin buırladıiı 100 arka
d:ı.aa 11tlhü etmek Uıere yc>la çıkblar • . .. 

-·- ' '( 't 

. 
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Fakat bizim papazı 6 haziran gü- Garip bir adam. Asabi tiklerle da 
nü kara listenıdın katı ııkildı sil· ;,,.; bir fırtı"" irindı bulunan #IOY
dim. O gün merkez lıumandanlıiı mun gibi bi1 yuzu var. Zahiıı 

zabitlerinı, ilti Gayyard ara11nda . . . . 
··b 1 d ,,. 1· ·ıd··· d · f . AsabiUlıne ralmm çtlllt gıbı sı no e e,.ış 111 ıgıne aır arazıye- : . I . · ·ık d J - l d.,, . H ,ıırlerı var. nce bir zekaya sahıp. 

mı ı • e a soy e ı,.ım zaman up- H t d-ı-ı b" 1 "li" . ·-~ . " aya ı ,...... ır ,,. d ıçınut ıır 
penşlalıt bir papazın t.ırcunıamn .1. . . d ı--~ ı.: • · la 
k tl ·ı ·ı1ı ıt·ı· "idd tl ı. tı • ıpn te a "' uıT ıtıyat ııuuyuı 
a ı e ı am e ı ıme n t "''"" · 

d h ·ık ·· 1 '-d ı.:z ·p ·ıt' vı ancalı mukobdc ıt•ılı ueya bı a a ı cum e~ ı çe'" ı ıı ı. u:ı .. it 
Ş "k. .. .. ,_ d ··"-lık lı L 1ıy ''"'" ,,,,,,,, Nine """l"Y"' · , erı ıcurum o~ay ı mMIJU a 1ııa-

lır vı dinliyerele maUJmat ~lrınme- Oyle çal11ıyor iri acaba uyuMala 
le çal&l'rdı. vakii bwavuıyor •u? BM ıabal& o 

Çık,ncza girmiıtim. Falıat lıa.)'tr .. "" yorı~~~~" bitlci_n bir laJıit 
Papann nasıl isticvap ıdildifinı uyurlıtn ıordwn. Bım "' role ıoşır 
dair malılmat topladım vı uaıiyıti ton o uyh luıli oldu. Framıılan 
;ayana leabul bir ıı/rildı iıalı edebil- lunra layvan ıibi v•~~ oloJt b11 a· 
dim: 18 mayıı salt filnü paptu Gay dam uy~uda ıt11lılı tıbi sof vı .,.. 

yardı isticuap ,,,,.,le üım Ha,..•, ~"· 
lıapishaneye 4dıta zorla, Smit ıö- Uyandttdıl. /rlnüli c.ıe ilk br• 
türmüştü. Ertui ıiirl iıı ~ toffl lcıtl -..."""'° aarıı.ö oldu. ı,.,r 
aksi oldu, Smiti bırablTte lıap;Ma- liı ,,ii4yeciı#M •lfAur "iti ylklii 
neye gitmeli Hayrn ıorlad1. ,daffl., leilc4yaifltllki dolltor Cılıil 

Acaba 18·19 "'°"' fetui ff•Yf'C :z. Mr. H•1d Iİ/IİM diı,iindü•. 
delili papaıa bildinltif oZ..aan? Talılcibtı papaz G•yyard auy,,i• 
diye di4ündü•. Mırlıeı iasMdon de bir Mecra arnıt1hR ı;,_ ıdtı 
lığında bir casus oldufamu biUfltı iıı ii.ılritN 11t1ltedm H•yfftdar. Hat
muadtleyi bu lıal ıdli ubull "''°" ti bu izi icat edip ortaya lıoyar1 ,, 
görülüyordu. Haymdara iUc ,;;,hın bıW otlm: 
böyle oldu. 

11 ... ,., .... ,., u,.,,,.,, 
Oıtdtm ,.,.,a h a4G..,. ier ..,,. ,,,._. 4 0 ı • 1 ı 1 i t • • ..,... 

kelini bu ıül>i• iu llrdiM " ıtır H•,. ..,,., _.....,......,_ 'fr. 
llclni• ıiltilcrı hnıt ....... Fa- mı,ti. P•/IG Gan-4 ~ ~
kat ı,,.-, anlat..., 1ı11 ,.,..., ,,,.. 11-.. .,.,,.,_ • ,,.,., iy. 
casuılonıta dair taiWIMtla W... u "'' ua...: 
dilirlcnt biriftd •iildli• baclrl •lr•lflı 111 Ollll llfl•ı ,,_. ,._,. 
' r.:Iİ _,,ı:.. tJn- ,,.:ı.z -U •• L• flİ illri siNll. 0,,..,.,. .,..... "' 1 
n ı.-ı ş, •---rY• -r• •- .,.._..,. htn1dli t•llf""""'- Wri1i .,. ,,,. 
sonra raluıt bir,,,,.,.,.,,,,.,;; """"'* _., ,.,.,,,,, üylNn 
ıilndı aıabl tilıleriflia ..,,.,. ,,., ~· o. itiıl* ..... 
bi1 anlık i1tlaballltda UMrıl, .,.,.,, dm S..U .,.;.,,,,. 
lllfnaı. 

. . Sil/ıh ölibnQ işVadı illliluırtları 
Ha.f.t'A'- daha ilk f..llndm ıt~~ ~IHtp .........,.,.._._. 
~""'· Bit' ·~ • • llb01Ur. ltddiselm" oldıfı nJlir .ıı 
eolmmn Franısz tayyartlerı tara· 

111
, ... --t... Fdllt ___ .. _~.,.,_ 

ft.ndn tal&rip tdiu,;,,;, Andilmini '" .. _'; _ _.,- 9:' -.: LL.1. -;::_~- • 

kon.analı düfÜMlltiyccell dnecıdı 0 - ,,,.,.,. "" VJJ""' -·- •· 
bir seuinr lıipnoıu ilı şeyretlm fitıdı bir bl pzrııi hldu. Sffliti 
Fransızlardan balısettiliniıi latırlı yatmafa ıö"!'~di vı Stif~h ."""!~ 

01 """"°""' Difır tortlflOflt Hoy• lnraktıllan illi aierift nöbtliıM bit· 
~ran.sulara karp vaqicı bir ldJt ıat hrttliıi tlıliıtimeıfı ıilli. . 
bıslımelıle .unv/1111. Snt Korlfllı- Askrlerı Stifıliıl Cf1U"" .,,. 
"' ııldiği• ıün bir Aacıa "°"'IHırdı keı kumandanltl111tı ı.pttı. Nıfn· 

Çevıren : f ethı Kardef 

nım altında gördülünü söy~ 
bıllri dı yalan delildi'f. B,,,.. "' 
diğim Haym, kağıdı böylı gör.ö# 
de olmıyan bir yere mahsus il'( 
muı olabilir. Maksadı da onun ~ 
gündınbtri orada bulımdulu llf1 
w.ı uyandtTnaolttrr. 

Diln taraf tan ""'"" ltıaU.::: 
lılındon ıvralt rokmuıa 

Stifılin wtünı atan da ==~ 
KMçiküi bir /ototrof 
'"üulllrt.z hmm hla1I ş.utlt 1 

ma onw ıevlıedmin HoyM o~ 
na ıüPlıt yok. Bu le,,,.., Stifıll il 
'krmaz. Çünlıü o ıılrildı ftntlıll -1 
''"" bir fllfmn kulüntlıtautl ll 
soadı ıdilmeı. Stif el fiılicı trl' 
lıullamıcıı oba bilı bu ~ı. ~ 
'le.ı bmtntdamnın önülN ,..,.ı t• 
lcobilirdi.? Stil ıl h f ololraft ~ 
lllmuimr1 bir ym,., fiıNY,.,,.. 

1'fiytli? Şu 1'aldı lıtmlT Ha,,_~ 
tir. Bunu Sti/din tsrast arOISfll 
yan da odur. 

(~mt tJllf) 

rÜıarıa deiil, )'8lnm buradüi Dd no ıı:eıtmeıa: 
tu&vvurumusu, ilerde lıarekeUe?imızl de ilkll e--• . 
~ek olan bir klllnkı aramızda mevcudiyetinden 

ISTA!ıı'BULDAKt llEILUIM ' ~ 

latanbul fevkallde gllıılerinden blrlqi YBfJYOr
du. 1331 nillanmm UçUncU gllnUydll. Sebir bqtan 
bqa bayraklarla donattlmıt, caddeler balu:ınmzlıfmı 
adeta kaybetmlftL 

manı esnannda büyült •ıytlam ıi· in ,.. aıal• iti seter ,,aptelar. Ara· ..... W•I•• JUi• er 
lif' silJHjrm /IOnilı "'.ı..u iti lrifi da '""' ıa"""' ıarfıwda Ha,. N ~ ._.._. ,,......,. 
ka/IWMdı: Haym ve bir Framu ço- yaptı? ıalıtı tJaıiyllıta.,1' yG141ı M7lk 1ı1r 'olrı'lk det.en ... ~ a4eml mevcudiyeti daha iyidir. 

BUtUn bqlar, ÇeleblnJD IJd Uç metre lağmda," 
siyah bir posteklde oturan ve bunlan aöyllyen de
deye çevrildi. Wddetll bir alızctan blru da Pcldet· 
ti bir dille teWfu edilen bu kelimeler ·stnan De-

Sirkeci iatelelinden - tlmdUd araba vapuru ia
keJalnm bulunduğu mahal - Beyazıt meydanına 

k:sdar olan Cadde, Hamlcllye, Alemdar caddelerlle 
Divanyolu, kaldırmılarm üzerinde birlkmi§ aiyah 
ÇIU'laf ve fea blabalılı ile örtillmllttll. 

cufu.. labiı... lla anda..........._ 
B11 ildsl yanymra, ıııwi luıvada . Vaıiyıt"""'"'' '°" naaii111si &etldl&tta • ...._ lılJ ftllf• 

arada ıtrada ddıla doslanı komqa- ltarfkrİllhl '°• iafif ~ obu- &ır. ._._... 1laft 
rale Fransu tayyareltrini sıyrıdi- n diklıati çekti, f alıat b11ıta fazla e- W. Wlaft bapn• 1111' 
yorlardı. Yaklaıtım. Haymın uya· h,,,.,..;ytt vmlnııdi. BUrlU fimdi _,._ Yellrllea alrlllJGI' .. 

• deyi Jmdınna; klftycll. llncM . tarikatlnln en 
~ 

btljlftl saydan ve Jıılevllna poetmıa oturan Çelebi-
nin huzurunda bu kabil mllnelrlpl•ra asil taham
mll edllmesdi.. Vumafih Sinan Dede tarikat 
prenaiplerine riayeti elden bırakmadı. Çelelılnln 

awdnU keıen Refahiye teYhl Çelebi KAmll Dedenin 
tll •eıle titJıl bir tabubula yaptJlı bu ileri atıllt 
ve eös llSyleyleinl ıtıtOnetle karftladı. Ona istihfaf 
dolu a-öslerle büank Çelebiye 110rdu: 

ICaldınmlarm 6nUnde uker, poUı ve kanun ne 
fttrlerinden mUrekkep bir kordon, bu kUtlenln cad· 
deye tqmaamı men için mevki almq bulunuyor, 
11\bahar .Ml'lnlltine rağmen yol boyu arkası hor
tumlu ve dspçll fıçı bozman sulama arabalarile 
bı'llan bap alatıbyordu. (Dmımı wr) 

mp hıldisbtı ıılrnesl irin 0•'"""'1 :--L -~ LZI: •• Fl L-L-U .................. .....-::iııt 
14 ld• 0 -~- 4 ,.'1 .. "io lMll9 SUfQUJTIZ. ~ytın IKTllUtCll U,0- P'!:: 

o~am ıvnıe ~· anuu ,,_.. IMtı .,, btW "' lıaJlt • .....,,. difl rol pmlıli lılr hTeo ...,... .. f't 
n;;,. ifadesi ımlııtı. K11bactt11 '°cu ı: d 0 ı.: . ·..: d _.. " ı.t.ltta'. llm - "1': 
,, " ld d B 11 • ...nd iri • ,,yor u. nun •a'"ntnın ,,,.,., "' u_ ... ---,.a ııa ır ı. usa nenın uc e ın "-' ıamılW ı ... ...._. ._ ~ 
tıbatm lliç """'".ad"". O ıilntlnt ,...ns '· ...... ve ••adu d6ıt, M ... 
ıonra 6irir1ci •iJ4ıİ•i ıöıdne ayır- 1Ca4sn bu ooı;yıhlamıyl 13 •a- ....... W.r •it .,_ 
madam. yu ,.,,.,,, buldu. K41ufı ıardrolnr ala lserblcle JM...,.. 

- Mademki lstemJyorsun Behire, bir 
daha ~ylemem. Geçen gün sisi incittiğimi 
~abuk unuttum galiba. Ofkelendiğiniz 
ve beni sizi UIW\ zaman ıörmemeie mab
idım ettilinia gün bil9elliı ne üıülmüş· 

tilm. 
Genç im, doktorun l&sQnQ kesti: 
•• - Geçen ıün çok 6ftcelenmiştim, 

dedi. Yalnu hislerimi anlamann lbmıdı. 

Behire durdu ve doktora baktı. Bu ha· 
kit da bir parça hicap da vardı • 

- Siz o gün nifllllımm hopma citmi· 
yecek bir mevzuda 961 aöylüyordunuz. Bu 
81511eri dinlemele hakkım yoktu. 

Behire bu cilmleyi söylerken düşünü· 
yordu: .. Fakat bu IÖlleri dinlemek hoşu

ma gidiyordu.,. Yalnız bu dO§ilncesini i· 
tiraf etmedi, pı eösleri aöylemelde iktifa 
etti: 

- Eler bu rnevıuıı bir daha açnuyaca· 
lmm vaadcdecek olunıamz ziyaretiniz· 
den derin, !!ODSUZ bir zevk du~u 
saklamala ihtiyaç kalmaz . 

Bu blimeltrl lmnedi söylcmi1li ve se
lt lldlflt ... ,... 

Necdet 1611eri yerde, agarası parmak· 
1annm ucunda bir dakika düşündü. Ha· 

... . , - ~ . 

MASAL ·çoCUKLARI 
HABER'ıN AŞK V E H 1 S R O M A N 1 : 55 

MUZAFFER ESEN Nakleden: 
vanm sükGnetl içerisinde agara dumanı 
hafif hafif ve dimdik )'Okseli)'ordu. Keder 
li bir eesle delikanlı hislerini hüllsa etti: 

- Bu çok güç olacak J;iehire, kar)lnu
da iken kalbimden copn hislerimi ıizle
mek, söylememek kabil mi? Size kartı her 
kesten daha ful& llllllml olmak ihti}·a· 
andayım. Onun için kendimde hislerimı • 
saklayacak kadar kuvvet bulacatmu ıan· 
netmedijimi töy~ mecburum. Bahu 
sus wndUium saadete erişmekten mene· 
den sebebin birkaç ıGn seç ka1mq olmaK· 
tan ibaret oldulunu dOIQndQkçe nasıl su· 
sabUirim. 

Necdet ısrarla ayni fikrin Qıerinde du· 
ruyor, ayni cümleleri tekrarlıyordu. 

- Ewt geç kaldım. Bir posta !YYel ha· 
reket edebilseydim belki vaktinde yeti~· 

mio olacaktım. Eler serbest olsaydınu 
teklifimi o vakit, bugünkü gibi reddetmıeı 
eliniz sanmm. 

Necdet genç kızın alımdan bir evet i· 
titmek ümidile sözlerinde biraz fazla ile
riye &itmi§ olduiunun farkında delildi. 

Beh1re çok heyecanlıydı. Fakat :.linden 
geldiği kadar heyecanım gizlemeğe çalı· 
şarak: 

- Yetişir, Nttdet bey, yetişir. dedi .. 
Eler Nihat burada bulunup bu sözleri 
dinleseydi... 

Behire bu mevauda konu"mayı kese· 
bilmek arzusile söze cesaret ve c:Uretle Ni· 
hadın ismini karıştınruştı. 

Genç doktor Nihadm, ismini işitince 

lakayt ka1abildi sa~ec~: 
- ~. dedi, sizden başka hiç kimse)·t 

dOsOnmüyorum. Yegane arzum sizin is· 

tfkbalinb, sizin saadetiniıdir. Bu da an· 
cak hayatta yanyana. baibqa yürilme
miıle kabildir. 

Behire i&i §akaya boiarak bu bahsi kel· 
mek istedi: 

- Kendinize ne kadar çok &üvtniyor
sunuı. uiı dostum. 

Fakat Necdet mtmUflu bir kere.. U· 
fak bir istihza veya yerinde bir ikaıla bu 
9ÖZÜ kesme~< istemi)'Ol'du herhalde. Git· 
tikçe aiırlaşan bir sesle : 

- Söylediiim s&lerde bütün samimi:i· 
iimle inan1yorum. Sizi sevdiiim derin Rtk 
la bloka birisinin siıi sevebilnr-si imkln· 
sızdır. Benden başka hiç kimse sizin ~n 
ufak amılamuaı daha kafat•smaan içe· 
risinde belirmeden keşfedip de yerine ııe
tircmez. Sizi bütün büyült mmyelleri· 
niz ve küçük kuJurlannızla blliri.-ıı. 
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71 Yazan: ~~uzaffer Muhittin 

,.egorius Af roditinin yola 
Altın düğümii 

f Ctteo 

geldiğini gijrügordu Çeviren: SUAD DlERVIŞ 
orııu. liu. Dıelun rtllUDU ile gü.IU. 

·" t"et SôlJe • 1:'1adam, dedi. Ben ak.ııi-
ıı Cihenıediın! .. Miray eerbeııttir!. 

t~leaı hiç endiee etmeyiniz! 
~l'od.i ' fa.kat bugün için! •• 

· tlar f ti Gregoriuaa nefretli na. 
..... s· trlattıktan aonra: 
lrııe lıiJı ıibi bir adamın eline 
~ lılit olduğu için meıı'udum !,. 

C:re&oıi"· ""-
tı. - ,,_e dudaklannı mr-

~~llll, dedi. Niçin böyle aöy. 
~ b:!., Ben em biraz yakı. 
~ nıuameleye mecbur ola-

1 ~~. retlrdimae bunu 81rf 
hıııı )'iliginiz için yaptnn. Şimdi 
~ bıı lapa ta çalqıyorwn ! Evet, 

u...ı: 
! lia 6 "n için aerbeat bulunu. 
~ l~ ııiıe daha f)iırini aöyli-

1!•~ tlhıku hakikatte sizden gir. 
~. ~!:bir fayda görmüyorum. 

da h ~ Ylllnız aerbetıt değil, 
'lıtıı. Unkar Oamana dahi deha 
.\ı~ bulunmaktadır!.. 
'~ heyecanla sordu: 
't Y Bunada mı? 
~~t. .. Şiın':ll ıu anda herhal
"ef Ya Vlaıl olmuıtur! Fakat 
~ onun için ula bir kur. 

t~ \ i değlldlr!,. Zira Mal 
1lıı 911diainin yakalanırwıı ve 
, 1lll temtzlcnmeııi için her 

t~, eıttlrter salnı1'ken avmm 
~Y ~Yle eline dUpnllf olmuı 
"1~ tlbette daha fecidir! 

'°' : birdenbire yerinden fır
tı' tıldinı tutamakewn kema 
' 8'a •e hakaretle: 'it' ~lltteıi ve alçak bir a • 
bıye h.1-Y~an aöylUyorsunuz! ... 
,~ BtltUn vUcudu zan. 

' ~ titremekteydi. 

' Iı.tun kendilerine en sa
de~erde bulunmuı böyle 
Jı.y ıya kıyamaz? .. dedi. o. 
~~tını tehlikede göııtermek

t\ '-ti Udaıacuma kabul ettir • 
Yo11ıun , 

'ı~ uı ... 

'~~in birdenbire kendini 
' derece gösterdiği bu 
'I.\~ ~ kumu Gregorius onun 

'ıııı 110kta.ıımı keıfettiğine pek 
c:_~ O}nı\lftu. 

'' '°iukıtanlılıkla: 
~Yo bli •ize ne kabul ettir • 

'41, rtıın? Fakat hiç.. dedi. 
~ dinı için hiçbir teY ! Fakat 

~tı. Çok mUhlm bir aey! •• 
' Ohı nefretinlfen aararmııtı .• 
; ~"· bu ldice ağızlan bxra
... bttııı~llınızda çocuk değL 

' 1'tı e tneaeleııi için ne yap
~'~01'11unuı ?.. Zannetmeyin 

0 llııt ~•Yatı aizl.n elinizde ol. 

' '· dıinn için bunu soru_ 
~? ~ 11.l'lr!.. Fakat' arzunuz 
hl et~ böyle haydudca ha -
eliııde ? Size bu hareketinizin 

, h" eıı~ korkuyu bile unuttu _ 
c" rikalarnıızm pyeai ne-

"t011u 
1 Yel'leti.ıı' .\froditinln nihayet za 
llıeye .._~ hucum edilince yola 

' tte;"'ı.cı1iını rörüyordu: 
~ 'ön~:)·e tekrar etti. Benim 

'~ 'lti le.rfmi kabul ederse • 
ıı ~ ~ ltı nlZ&n. a&ra)'lna teelim 
~ ıı!'t\~Ule fena bir akıbet-

'lıııı olacağım, hem de Mi 
~ tetltt ~u Htiğinlz yere der 

te\. ereıt • 
41liıt&d onu da muhakkak 
~~ en korumuı olacağım! .. 

. ~ u)°ol'd:"~ olmağa çah!tarak 
~ bi · Dır mUddet ııUkut et-

' rdenblre başını kaldır. 
~ lfı.._ 
~ ~ t~· benim arzu ettiğim 
~ lll~t •~ecekııinlz ?.. Fakat 
Q l}o'bıı~ olup olamıyacağİnı
t~ol'iu.r llliyiın? •. 

, 't1a. nıuıarrerane bir kah. 

b 
4
", fllL 

1ı. 'ı l(llt, bu ~ L.-..M' 
"aı 1i""" uann ••• 

tılllu; hatun sizin bPnim ('-
~nuıu. Mirayı da der. 

hal temizlemek için göstereceğim 
yere hemen göndermesini istiyecc
ğim ! .. 

ğim bu habere derhal can atacak· 
tlr! .• 

Evvela bir saati, sonra bir öile· rette biribirlerine 
den sonrayı beraber geçirmişler • dı. 

bağlanıyorlar· daha genişleyeceğini hissediyor 
!ardı. Evvela bu !füre ikisi hafif 

Mal hatun Miraym ancak hUnkA. 
rm gözünden uzakla§tırdıktan eon
ra vücudunu izale edeceğini çok 
gUzel bildiği için benim gönderece. 

Afroditi bu ş~ı ve deri& MyuL 
muş bir kurt gibi kıpkızıl yüz!U a
dama dehı:ıetli gözlerle bakıyordu. 
İçinden (alçak!) diye mırıldandı. 

(Devamı var) 

~ Ağu~os umumi ha"rbin ba~ladıit tarihin ylnnl bcşlncl yıldönUmü 
ldl Dünyanın 4örtte bir a&ı~ sonra )'.ine ayru ~kilde bir umumi Jıarp 
tehlikesi Ue k&f'll karıcya bulunduiu bugünler de mazinin hatıraları 

btltü.n beyecanlle canlanmaktadır. Fakat yirmi bet eene e\'\'el erklnı 
harplerine emir ,·eren Alman imparatoru bugtin Holandanm bir köıte
ı;lne çekllml' bulunuyor. BUJlunla beraber, o zaman dünyayı harbe ııü
rilldeyen Almanya bugün de üzerine yine öyle me~'um bir rol almış gt. 
bl görünüyor. l 'irml b<"I sene encik! harbe de Alrnanyanın mllltarist
llif sebep gösterilmektedlr. 1888 de tahta çıkhğı tarlhtenberi Alman
yayı Lttkerleıttren Kaµer nihayet 1914 de memleketini felakete ııu-· 

rüklemlttl. • 
Resimde Kaµer \'llhelm 1914 de harbe yt>nl b:ı~lıulığt zaman er

kim harbiyPSI ile beraber görülüyor. 

•:ii. Beraber öğle yemeği yemişler, Francis Hautier önündeki ka· 
hafta sonu gezintisine gitmişler .•. dehi bir yudumda b:tirmek üzere 
Bır kaç günlük bir seyahate çık - bir an sustu. O bulvar kahvelerin· 
rr.ı~iar, bir aylık tatillerini bir· de uzun, uzun oturmasını seven 
likte ~eçirdikten sonra bütün ha· eski tip insanlardan bir~ idi. Bu
yatlarınca biribirlerinden ayrıl- ralara rastladığı arkadaşlarını .da 
mamışlardı. Bir çok aşıklar gibi. sürükler getirirdi. Ve hemen bir 

Ludviç Morois onu tanıdığı za- bahane bulup eski hatıralarını an· 
man epey şöhret kazanmış bir latırdı. 

ressamdı. Operanın birinci dansö- Bu akşam. da eski hatıralarını 

zü olan Ande Syrille yirmi iki anlatmasına vesile olan gazeteci -
yaşındayıdı. Genç ressam henüz den aldığı gazetode okuduğu bir 
yirmi beşinde bulunuyordu. ilan olmuştu. Bu ilan ressam Lud· 

B
. 'b" 

1 
• . ' vic Moroisnin küçük bir şehirde 

ırı ır ernu geçen asrın son-
larına doğru tanımışlardı. Ve bi- yapılacak olan altın düğününün 

ribirlerinin kollarına düşmek için 
çok beklemediler. Moroia çap· 
kın bir adamdı. Andre fazla uslu 
bir k~ değildi. Bir mazurka oy. 
naldılar, bir balnsuvar, iki vals son 
ra akşam gayet kala:balık bir tren· 
de sıkışık bir vaziyette seyahat et· 
tiler .. Bu onların .amimiyetini art
tırmağa birer imil oldu. 

İkisi aş~m dolambaçlı ve karı· 
~ık üzüntülerine kartı büyük bir 
ademi tenezzül ve zevklerine kar-
11 tam bir inhimak hissediyorlardı. 
Ayni günün gecesi, güneşin ha. 
raretini henüz kaybetmemiş olan 
atölyede iki şaka ve iki prla a
rasında onun metr~ oldu. 

Fakat ikisi de bu geçici milna· 
::ıebetin ertesi gilnil de devam ede
ceğini zannetmiyorlardı. iksi de 

i12nıydı. 

Francis Hautier bu ilanı parma· 
ğiyle göstererek kahkahalarla 
gülmeğe başlamıştı . 

Ve sonra ressamla, dansözün 
eski aşk hikayesinden bahsetmiş

ti. 
Kadehini içip masaya bıraktık

tan ve garsona bir daha doldurma
sı iJaret ettikten sonra tekrar hika 
yeyi anlatmağa başladı : 

- Andre Syrille'in portresini 
yapmağa başlaıdığr zaman, bu 
ıenç kızın Morois'nin yanına yer
leşmesi için hir ves:le oldu. Port· 
reyi ilham eden modelin, ilham ol· 
duğu dakikada orada hazır bulun· 
ması ve ressamın çalışması lazım
dı. Yoksa onlar birlıkte yaşamağı 

hiç düşünmüyorlardı. İkisi de hür
riyetlerine mecluptular. 

evvela. hürriyet ve itsiklallerini Resim bitti. Bu kırmızı ~lh ka
düşünüyorlardı. Görüşmeleri te· dm ismindeki tablo idi. Bu tablo 
kerrür ettikçe biribirlerine: "Bak ressamına bir mada~ye, bir çok si· 
bu işe fazfa ehemmiyet vermediği- pariş kazandırdı. Model de res· 
mi biliyorsun. Kim evvel bıkarsa, sam gibi meşhur ohıvennişti. Her 
o Allaha ısmarladık der çekilir, yere birlikte davet ediliyorlar . 
Birisi bıktım deyince, öteki fsrar San'ata aşık bu monden muhit 
ctmiyecektir.,. falan gibi sözler içindeki münasebe~!cri ressama 
söylüyorlar. Fakat hiribirini çok çok müfit oluyordu. Fakat bu mu
scvdiğini, biribirlerinden ayrıla. hit tabii tdaha fazla an'aneye bağ
mıyacaklarını yeminlerle temin e- lı bir muhitti. 
den aşıklardan daha sık görüşü· Ve onlar evli oldt:kları takdirde 
yorlar. ve çok daha müthiş bir su- J bu faydalı ahbaplar muhitini~ çok 

D PLANŞ ~2 

8 Tavla ( atur, at ahırı ) 
P'ı L'•curıe h Th• •tabi• Aı Der Pferdeatall i 

1. SORV <koyun s\lrttııD) t 
7. F: troupcau d~ moutons 

1. SAMAN DEl'IETİ (one-ho~ ~tall, in tho 
box) (cf. Cl, S) 

'1. t: the folck of aheetı < the 

surette itiraz ettiler. Fakat so

nunda evlenmeği pe!c tabii telak
ki ettiler. 

Fakat gene samimi doetları a
rasında ve biribirlerine açıkça bir 
erkekle bir kadın arasınldaki en 
iyi münasebetin serbest izdivaç 
olduğunu kabul ettiklerini söylü
yorlardı. 

Çünkil onların kanaatine göre 
böyle bir münasebet güzeldi ve 
mes'ud devam edebilmek şansına 

malikti. Yoksa ikisi de bir rahip 
vey~ bir nikah memuru karşıam
:fa biribirlerine aşk ve sadakat va· 
ad eden bir çiftin mes'ud olabile
ceğine kani değildiler. Şimdi altın 
düğününü gazetede okuyunca ne
den güldüm, anlıyorsunuz değil 

mi? Ben muhakkak onlann bu -
lunduğu küçük şehre gidip altın 

düğünlerinde hazır bulunacağıtnf' 

Ve onlara ''Niçin eski kafadarları .. 
nrzı böyle aldatırsınız?.,. diye 
soracağım .. 

F'rancis Hautier'i uzun bir mOd 
det görmedim. Sonra Paris haya· 
tının tesadüfleri ve onun bulvar, 
kahvelerinin tarasalanna kal"§ı 

duyduğu sevgi bizi bir gün gene 
karşılaştırdı. Onunla karşılapr. 

karşılaşmaz kendisinden projesi· 
ni yerine getirip g~tirmediğini sor 
dum. 

- Evet, cevabını verdi. Gittim 

Morois'i gördüm. Evvela beni •· 
lalmı§ br vaziyette kar§ıladı. Son. 
ra da altın düğünlerini gazeteden 
öğreneceğimi ve öğrenince de mu
hakkak geleceğimi tahmin ettiğini 
söyleldi ve daha sonra da bana gu· 
n'u itiraf etti: 

- Biz evlenmemiş, ·herkesi al· 
datmıştık. Elli sene bizi biribiri
mize yalnız aşk bağladı. V c bU 
aşkımızın ellinci yddönümüne 
geldiğimiz zaman; ihtiyarlık bu, 
bu yıldönümünün de hakiki bir iz;. 

(Lii.tfcn scıy/ayı çeviriniz) 

nock) 
7. A: dic Schafherdc (He!'-"' 

de) - • 

1. F: la bolle de paille 
ı. t: the bunele of straw 
ı. A: das Strohbündel 

6. A: das Pferd im Pferdeıı
tand (Einzdstand, in der 
Eox) (v1;l. Cl, 5) 

C Hara < at rnera•• l 
P'ı Le pare < ıe paturag• ) aux chevaux 11 Tn• 

2. AHIR Ft;NERt 
2. F: la lanterne d'ıkuric 

2. t: the ııtable lantcrn 
3. A: die Mistgabel 

3. GÜBRE ÇATALI 
3. F: la fourche a fumier 
3. t: the manure fork (the · 

dung-fork) 
3. A: dic Mistgabel 

4. HAMUT 
4. t': le eolller 
4. l: the collar 
4. A: das Kumt (Kummet) 

5. SEYİS (ahır o,atı, biz. 
metklr) 

5. F: le valet d'ecurle 

5. t: the J11table.boy 
5. A: der Stallbunıche 

6. KENDİ B0J.MF.S1NDE 
(göz) AT (0 1 \'C 5. bak) 

6. F: le cheval danıı son 
boıı: (\'oir O 1 et 5) 

1. t: the bone in tbe ıtall 

3f4 

7. \'ATAK (yataklık ot) 

7. F: la litiere 
7. 1: straw littcr (litter) 
7. A: dic Strohııchütlc 

(Strcu) 

8. l'El\IUK 
8. F: la' mang~olre 
8. t: the manger or cor.

manger 
8. A: dic Krippe 

O. OT KONAN l'ER (ot ra
fı, parmaklık) 

9. F: le ratelier 
9. t: the hay.rack 

rack) 

(the 

9. A: die Heuraufe (Raufc) 

10. YAN BÜl.MF..St 
10, F: la bat-flanc 
10. t: thc cross-bar of tht 

parlition 
1 O. A: df'r QuerbalkeJ' 

(Querbaum) 

11. YULAR (zincir) · 

Paddock Aı Dl• Pferdekoppel 

.... 
·' ' \ 

}- HARA (park) 
1. F: le pare (l'enclos m.) 

ı. t: th~ p:ı.sturage ( the 
paddock) 

1. A: elle Weide (Koppel) 

%. KISRAK 
2. F: la jument 
2. ı: the mare 
2. A: die Stute 

3. TAY 
3. F: le poulain 
ı .• : the foal (filly = a re. 

male foal; colt lıı a young 
honıe form when it lıı ta
ken from the dam tlll the 
uc of four or five) 

3. A: daa Fohten (:ııırn.cn1 

4. SULUK (yalak) 

4. ı·: l'auge f. 
4. t: thc fecding-troug\ 
4. A: der Futtertrog 

5. DERE 
5. F: le ruisııean 
5. t: the brook 
5. A: der Baclı 

G. GOl.Ct'K (at yıkıun\ ~ 
rl, banyo) 

6. F: le hain (la baignade) 
des chevaux 

6. ı: thc horsc - pond 
6. A: dic Picrdeachwemm• 
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H atag ;ıotları Buyuk Kır balosu ve 

tay kızları ... 
p.a.j eğlence:eri 

Türk Hava Kurumu Alemdar na
hiye şubesi menfaatine yarın akşam 
Suadiye pllij gazinosunda bir balo 
verilecektir. Programda mükemmel 
cazbant ve dans, hediyeli dan.:ı rnü

.......................................................................... 
11 - 8 - 939 Cuma nır. :ı - Haıl be) - l\orcığar şır 

Gülüver sevdiğim. 6 - l\ıırc:J~I Lübnan dilberlerile ayni güneş altında yıl:::..nmaların...:.l:: -~acak, .. ·- :r 
kızlarını:ı hemen ~ ·· _ .:e sekseni harikulade mütenasip "' .. ..:amlıclır. Ha
taylı kız konuşurken, kendin:zi, oluk o!·.ı!< akan bir Pınarın başında 

abakalarJ, fevkalade varyete nu -
maralan, milli oyunlar. Bayan Ley
la ve arkadaşları tarafından Kaf -
kas oyunları, Kıymetli sanatkllrlan 
mız tarafından ayrıca alaturka kon
ser, balo ve külahlı dans, havai fi -
şekler vardır. 

12.30 Program. 12.35 Türk mlizı •ek - Pınarın başıpdn. 7 - .sal: 
gı: 1 - llü~cynı peşrevi 2 - Nu K:ıynıık • Hüzzam şarkı - Bır ı 
HııllJ Poyı-ıız. llıiseyııi şarkı • Arlı! cöıHlü. 8 Halk lıırküsO • }. 
) clfşlr. 3 - llüs yni şarkı - Scvdı ıldu ylne hasdı kareler. 9 .... d 
~im ceııırılin \'ünkı göremem. 4 - bey - Huzz:ıın şarkı ,. Urı h:ır ~el 
J\anun taksimi. 5 - Tonbııri Cemal ) im enle dıırulmnz. 10 - ııu 
Hüseyui şarkı • Görmek islc.:r sıözlt.'- türkü - S:ınodo ~·ı:ıptıı ııyım rı•~ 
rim. 6 - Sadettin Knyıı:ık • Cıili;rnı nrııon. 21. IO Konıışm:ı. 2t.55 ~ 
türkü - Bnğrıııın hı:> bosa~ ıın . ı;ı pli'ıklıır. il. 22 Hartalık postıı ~ 
Mcınlekc>t 'i!J OI a)arı. ııj:ıns ÇC mete. su o:cnelıi dillerde). 22.30 "' 
oroloji hnlıcrlcri. 13.15 - 14 ~Hlzık ( Knıışık hııfir ınlizik • Pf.). • 
l l\ıırışık program - Pi.). ııjııns lıııberlerl, zlrııol, estısııt 

zannedersiniz .. 
+w;ıcwvç+++ow;vco+••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'"'*********••••••• 

( Baştarafı 7 incide) 
ı:ıüutemezse siz sittin sene gün:ş 
yUzU görmeden mi dolaşacaksı -

ruz'? 
Tereddlitlü bakıJlar gözlerim · 

de toplandı. 
- Neye cevap vermiyorsunuz? 
Köşdde, bir §eyler örmekte olan 

siyah roblu bir genç kız, elindeki 
işi bırakarak bu sükutu parçala -

dı: 

- Sükut edişünize bakmayın, 
efendim. Hepimiz. anayurttaki 
hemşirelerimiz gibi olmayı can -
dan istiyoruz. §apkayı da giyece -
ğiz. bu mahcupluktan da kurtu -
lacağı.z. 

Biraz durdu. Gözleri dumanlan
mış gibiydi. Yutkunduktıın sonra 

k:levam etti : 

divacın ellinci yıldönümü gibi 
tes'it edilmesW istedik. Elli sene 
acvam eden bir a§'k böyle bir altm 
Hüğününe layık değil midir? • 

Bize de belediyede ibir merasim 
ve kilisede bir 5.yin yapılacak ve 
bizimle beraber eski dostlarnnız
oan yalnız sen hazır bulunacak -
srn.. Fakat ben. 

Sustu. Sor.dum: 
- Fakat siz ne yaptmıı:?. 
- Ben m1 ?. Ben Andreyi <lahi 

hörmeden geri döndilm.. CJ•~ü 

bu seyahatten maksa.'::!ım, onların 
altm dilğünilnde bulunmaktan zi. 
yode evli insanlar için saadetin 
iba ~an da böyle elli sene devam e. 
d >ileceğini ona ke'.'ldi altın ciü· 
g niinün şerdi 1e .. · :<i! ~, düğün 

nii isbat olarr': n !~~ ... 1.tı. 

Halbuki on'lr b.:nn kendi iC:•Ji· 
alanrun doğruluğunu isbat etmiş 
oluyorlar. Hiç bir resmi bağla tak 
viye edilmemiş olan bir a;k müna
sebetinin de tıpkı bir izdivaç lbağı 
gibi elli sene kopmıyacağrnı bana 
göstermiş bulunuy'.'.>rlardt. Onla. 
ra aaadet temenni ederek, Parise 
döndüm, düğlirlde bulunmadan ı • 

Yazan: Hulusi Günay 
- Anayurt kızlan bizden tam 

yirmi yıl ilerideler §imdi. Lakin 
Hatay kızlan onlara yetişebilmek 
için daha yirmi yıl beklemiyecek· 
ler. Size çok rica ederim, bir iki 
ay sonra aramıza tekrar gelin. 
O zaman bizi Anayurttaki kar -
de§lerimizden ayırt edemlyeceksi
niz. 

Benim de sualim pek manasız 

ve yersizdi. Çünkü, bulunduğum 
yer Halkevi ppka ve çiçek kursu 
salonu idi. Ve konuştuğwn genç 
kızlar, bu kunta ppkacılık öğren
mekte idiler. Şapkacılık kursu, 
pek yakında yapılacak olan çar
şaf ve peçe inkılabına bir hazır • 
!ık vaziyetinde tekaddüm ettiğin
den, buraya devam eden kızlar, 

kıyafet inkılabının dnha şimdiden 
ilk gönüllüleri değil miydiler! •• 

Halkevi çiçek ve şapkacılık kur 
suna devam eden bu gönüllü ]az

ların sayısı 35 dir. Bunların bir 
kısmı, ilk mektepten çıkar çık -
maz çarşaf ve peçe altına sokul • 
muş çocuk }'aşta ve yarı~ından faı 
lası da büyilyiip aerpilmi§ genç 
kızlardır. Henüz Türk ordusunun 

Hataya girmesi mevzubahs değil
ken bu genç kızların, evlerinde ay
yıldrzlı bayrağımın gizliden gizli
ye hazırladıklarım hepimiz hatır. 
:-:nz. Tatlı bir §arklı givcsile ko
: .uşan bir genç kız: 

- Evlerimizi bir gezseniz. di
yor; her birimizin .sandığında ku -
cak kucak Tilrk bayrağı bulacak • 
~ınız. Ben, Mehmctciklerimiz Ha
..::yn girmeden evvel, hemen her 
;ece elimle işlediğim kırmızı pi 
;ayrağı vilcudilme sarar. öylece 
~aatlerce aynanın karşısında ken
dimi seyrederdim. Hiç unutmam, 
bir gece kendimi tutamıyarak hıç
lara hıçktra ağlamağa ba§lamış • 
tnn. Öynle anlar.da gözya~larımı 

bayrağıma silmek, beni birçok ha
yallerin rüyası içinde yakardı. Ve 
o zaman ağlamak bana adeta lil -

•ııı~ 
5 

ıuı:nlu bir ıey gibi gelirdi. Elbise serbesttir. Biletler Alem -
Gözleri dumanlanmı§tı. Daha dar şubes:indc ve kapıda atılmak • 

fazla konuşursa kendini tutamı - tadır. 
yarak sarsıla sarsıla ağlıyacağını 

ıezmiş olacak ki, sözü keserek 
önündeki işi yapmağa koyuldu. 
Onu bu haliyle bırakmak ıazrmge. Askerlik şubesine davat 

19 Jlrogruııı. ID.05 Muzik tOtl vilüt, .knmhı)o - nukul bor51~ 
nHiugi - Pl.J. 10.30 TLirk muzıği (Fa. yııl). 23.20 l\fuzil\ (Cuzhnrıd' 
, 11 he)eliJ. 2U.l5 1\onuşnıa. 20.;1 ı,, 23.:i5 - 21 Yıırmki rırogratıl· 

0 
lirken ne yazık ki dilim insafsız 

bir kobra yılanı gibi kovuğunda 

birkaç kere kıvnlıp büzüldilkten 
sonra başını dışarı uzatarak zali
mane bir şekilde zehirini döktü: 

ı!cnıte .. et saat ııyorı, uıans ve rııeıc. Y abancJ Radyolar 
Beyoğlu Askerlik Şubesinden: vroloji lıııberlerı. 2U.5U 1 urk ıııuzı Seçilmia ParçaJşr 
1 - Şubemizde kayıtlı piyad {i.i (Müşterek, solo tngonnller ''e o. -ı: 

sımf ına mensup yalnız asteğmen yun havaları) 2 l ,30 Konuşma l \'e. Prugnım Türkiye saati nı 
rem lı:ıkkıııda - Doktor: llııhıt ra. \' C ö~leden sonraki saat oıara~ (yarsubay) rütbeli olup a ıl maaş -
tnınnııı SÖl le) cmcııı ı;ıınkı. 8 - Kc miştir: •! 

lan 25 lira ve daha yukan olan dev- ınnnl Sadı _ Segllh şnrk.ı _ JlulıunıdJ OPF.IUl.AR VE SENfO?'i 
- Ne !jare ki size bugünü gös

teren Atamızı kırmızı tal bayrak
lara bilrünmilı olduğunuz halde 
Tc:ı11ılamak saadetine ercmcdlniz. 

let memuru ~·edek subaylar 5 cyli.ı1 olen. 6 - Ahmet na iın - Scgdh ~ar. KONSERl,ER1 
939 günU 45 gün talime gônderilc - kı - Uenim sen nemsin ey clılhcr 8. Kolonya, Londra: ",\ııç.ı, 
:ektir. 21.30 Konusnın. 21.45 Neşeli pldk lıer) Salslıurg'dun nalı 

2 - Bunlardan son terhis edil _ hır - H. 21.50 Mür:Ik (Riyaseti Cum. 8.50 Prağ: "Libıışa" (Srnets 
hur banosu _Şef: lhs:ın Kıınçer) ı - 9.15 J.elpı.lg: Senfonik korıcttf 

Sırası mıydı 1 Ukin, ok yayın . 
dan fırlamııtı bir kere •• Bu eüm -
leyi, salon duvarındaki Atatilrkiin 
resmine bakarak yutkuna yutkuna 
hsik kesile söyliyebilmiştim. Bo -
ğazıma, beni boğan, gözlerimi bu
f.ulandıran bir 'ey çıkmıştı sanki. 

dikleri tarihten bu güne kadar iki G • 9.t" \'l•-'ııno·. S•nfonı·•· kon' •· \ etlgc - Resmı gt'ı;lt. 2 - O. Fet· ., ., " "' ı 
eneyi tamamlamış olanlar dahil ros _ ı.o rnorcn:ı lspanyol \'nfsı. 3 _ 9.80 Sıra burf;I: ''Fnusl'ıııt ıt 
~e~ildir. Albert W. J\etelbcy _ Clınl Honıano dilişi" (Berlioz). tl-

3 - Bu şartları taşıyanların ağus u\'crlürü. 4 - Men del sohn _ llkbo 9.35 Urc ltıv: Handel, )lo~ı. i 
tos 11 ve 12 inci cuma, cumartesi har şarkısı. 5 - Massenct - Manon 10.3U Boma grupu: Senforıı 
ünl. · beh h l be 1 1 operasından fonleıı. 22.40 l\luzıl,; ser. 

g en eme a şu ye ge ereı\ OUA MCSIKISI \"E KONS~~.ı . (Cıızband • Pi.). 23 Son oJans ha. ~ 
vaziyetlerini tesl:l;t etmelerı fü1n o- 1.· .. ~o ı•erlin ("zun d.): ts bcrlcrı. zira:ıı, esham, tahvlliıt, knnı. > " 

Hıçkıranları, sarsılan omuzları 
görünce b~mıı pencere tarafına 
çevirmeğe mecbur oldum. Hıçk:r _ 
rıklar devam ediyor ve ben dudak
larımı ısırarak kendimi tutmağa 

lunur. biyo - nukut borsası ((iyot). 23.20 kılar. 1 

Fatih Kaymakamlığından: Müzik (Cozb:ınd • Pi.). 23.55 - 24 10. Eyfcl kulesi: Sarkı, pi> 
1 _ 8: Sınıf muamele memuru Yarınki ı>rosrnin. 10.10 Sottens: Sonatalar. 

10.30 Jstokholm: pjyono ııoıı~ 
Hasan Tahsin oğlu Şükrü 31317 12. Hnllio Paris: J. Ch. asc 

2 - 6: Sınıf muamele memuru 12 - 8 - 939 Cumartesi mllz. ıf 
Sezai 317129. 13,30 Program. 13.35 Türk müzl- HAFiF fılt.:S1K1 yg OPEJl~f gayret ediyordum. 

tmk!nı mr var t 
Hulı'.iıi GONA Y 

3 - Yukarıda adları yazılı ye - Al: ı - Uşşak peşre,·i. 2 _ Lemi _ 8.30 Varşo"n: Orkestra, ıeıı 
dek subayların askerlik şubesine Uşşok şarkt _ Günler seclyor. 3 _ 9. Ey:fcl kulesi. Orkestr•· fi' 
müracaatları iHlıı olunur. Unak şarkı - nuhumdn buldum. 4 - 9.15 lltünlh: İtalyan opcrııl• 

(1) Bu y• ... , Hatay •·-larmm Şilkril Tunah - Uşşak şarkı - Gezer por1;olor. d>'O 
....... aız 10 T1Jrlno grupu: Stii 

,.,..,. ... ı:: • tmal dan b. 1 y . . 1 dolıışır. 5 - Sııphl Zlyn - UHok • :.r: ve peçeyı • •nn ır enı ne~rıyat şarkı _ Dökülmüş zanbok gibi. 6 - peret. t 
ıki aıın evvel yuılnuıtır. Y . Ad Dedenin_ }inik lürkfisU _Gitti de 11.30 \ i)ıınn: Hafif musiki'" 

Ertuğrul S d' Tek eni am gelıneylverdi. 14 Memleket saat n- 12. ;~~dopeşle: Çigan or~e: 

" 

·ikt.,., ya .ı Bah Yeni Adamın 241 inci sayısı çık - ynrı, ajans ve meteoroloji hııberlcri. 12. Bcrlin CUıun cı.>: sert 
.ıe~ ""':l em - l ... 14.10 - 15.30 Müzik ) Dans ıuüziQi • 
·ede bu Hard tr. Bu sayıda . H. Baltacıoglunun Pi.).. 1~.20 Proft: Çek nıusikbi. ~ 

?' ,·.,.ı.ı·nı· g~ t' akı.le Umanizma hakkında iki kıymetli 18.30 Program. 18.35 l\lüzik (Kil· VAfüfüTE Vt; KADA~ı.,. 
ın n ı_ş ır ı e •t 9.30 Eyfcl .kulesi: Rııd) o !• 

F A T 0 Ş yazısı, ~aa.n . ŞQr~ I azalarından cük orkestra _ Şef: N'ecip Aşkın): 9.SO Pnris (PTT): ı.ucicnııt 
·od .

1 3 
d Fahrettin Kcrım Kokay, R. Tarak- 1 - Dilly Golvyn - Cambazlar (Foka- tt 

\ vı per e rıoğlu S. Edip, Kadri Güneyin ŞQra trol). 2 - Hans Zander - Polka. 3 - rin iştirakiyle vıır)t 'r 
~ IJ ı A ı ı · t D.30 I.ondrn: Konser r~ıcrı 

Ege tivatrosu Nu- hakkında dü~ünccleri, H. Bergsoy nnsc ıııınnn • nf :ı ıısıa ( spanyoJ 
J valsı). 4 - Hans I.öhr _Büyük vals. nl dolnşnhm. 

rettin Gençdur ve sosyoloji metodunun kaideleri, kil!- 1!}.lO Türk müzı~i (!ncc saz faslı). DANS l\IUSIKISI 
arkadaşları 11 a - tür haberleri, ressam Mahmut Cu- 20 Memleket saat :ıyorı. 20 Temsil. 11.10 Bcromünster. 
(rustos cuma akşa - danın, Rüştü Şardağın yazılan, e- 20.40 Aj:ıns ''C meteoroloji hnberlel".I. 11.30 Breslııv, Munib 
mı cehremini insi - debi'-'at anketi cevapları, Tac::h tar- :ıı 1 rurk nıü:ı:iği: 1 - Acem nşiraıı 1 J.40 Kolonya. 

':.l - J ., ıı.rn l.ondro; 
rah bah,.esinde ~"'· ladaki ev tefrikasının d:!\'amr. Bu ı•t·~rc"i. 2 - AC'crıı kürdi şarkı - Bir 

ır l?"- f ı- 1·· 3 • 1 12.10 J.ondrn. ,.ı 
k . . ··1 . O ELLO fik. . . ve ııcız y:ıre ı u5c um •• - • o >ar - ı>l\'"S, ,,.oN•ı:ı~.nA~S \P spırın o mez esen T ~ · ır ve sanat gazetesıni tavsıye e - E\lı; şnrkı . Sevhilim bu akşorıı. 4 _ "" " 11 • 

Miçe Penç-ef varyetesi deriz. Evle li.ırkü _ Yüriidülq;c elvl ıılla· ro::-.-CS~Jt\J.AR o 
0.10 Dııdopeşle: "l\losıcr /. 

AT ve HAYVAN 
Planş 

YETiŞTıRME il 
53 

P'ı L••ıevage < 1'616vo ) de• beatıauJı: et d•• 
chevaux la Th• Rearlng of Arnlrn••• Aı Vieh• 
haltung 

A Ahır (inek ahırı) 
P'c L••tabıe (la vachef'le) lı The Cow•hed (The 
cattıe • J!lh•d.Cow - Houae.Bvr•> Aı Der Kuh• 
tall ( Alnderatall > 

ı. İNEK [ dlşl] ÖK'OZ 

[erkek] 
ı. F: la vache (le bceuf) (un 

bovide, un bovine) 
ı. t: the cow (generle name: 

ox) 
1. .\: die Ruh (das Rlnd) 

., 
"'· zt~ctn <rutar) 
~. f': la chaine g'nttache 
2. t: the cow chaln 

>J 

~ A: die Laufkette 

s. \'E)ll.tK 

~· F: la mııngeolre 
s. l: the fodder.trough 
s. A: der Futtertisch 

4. SULUK <ynlak) 

4. F: l'abreuvoir m. automa
tlque 

"" 

'· ı : the automaüc v."ater JI 

bnsin 
f. /t.: die Selbsttrlnke 

5. L.~EK TERSİ (gtibr , 
te.ıc.I\) 

5. F: la boııse de vache (en. 
grais m.) 

5. 1: cow-dung (dung) 
5. A: der Kuhfladen (Dün. 

ger) 

6. ŞERBET OLUGU 
6. F: la rigole lı. purin 
6. t: the gutter for tbe li_ 

qui<l dung 
6. A: die Jauchenrinne 

'7. YOJ, 

'7. ı~: ı·aııee f. (le paıısase) 

7. t: the passnge 
'1 . A. dor Gang 

UJ 

(Geibel). r / 
9.20 Sotlens: Bir perdelik 

10. Derlln: Komedi. 
lNGILlZCH HAVAVl~ıJI 

3.15, 6, 8. J0.30 ı .. ondra l sO 
ga); 1.16, S.18 Roma ı; ıo~. 1 
Radi o Normandie; l 1 ıfQs1'0 d,Af 
Kolonya, llomburg;~ 

1 Ha "v od s Dini~~~~ 1 U • 
0

U Plnll~ 

t.tfl' 
Vaktf7Ic mcjihor bir . ıt 

futbolcüsil olan .Johp.ıı' tı; 
Brovn bugün bir slnePl• ar ,_df 
A;rnl ıaınanda FllfıdcUlya 
sunclald slu:~lcrdo rol ııhf0'' 

Almanca de~ 
R Met 

Seri ve asri HABE JtıS,) 
ve mutedil ücretle deri 1 

t 
öğre 

teyenlerin "Almanca lif 
iımine mektupla gaıcteı!t 
raeaatı. 

Çocuk lleklrtı 1 I~ 

Dr. Ahmet Akkoyu~ı> 
Tokdro • Talimhıınr: P•10~ıııı 

P:ıznrdrm mıuıdıı her n . ,~ı 
sa:ıı IS den !ionra. Tel;;,;;...-
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fısı. Komutan:ığı Satınaıma Komısyonu ılAnları 1 
~:itanbulda §eraİt ve k~il cetveline göre plfinı mucibince yaptın· 
zam ~lan bir hangara ihale günü talibi çıkmadığından tekrar kapalı 
h,.-~ ıhalesi 29 ağustos 939 salı günü saat 15 de yapılacaktır. Mu· 
-"""llJlen keşif bedeli 25800 lira 47 kuruştur. 

' l ı • ~ • • ' • ' ''.' l 
1 ı '1 1 ıı ı ı , I• 

Bu al<5am: KadlköyUndc 
Hamza Okkan idaresinde 

• ~ Şirketi Hayriyeden: -, 

ıu l~ teminatı 1935 liradır. Şartname keşıf cetveli ve p!fuu in~at 
i>Uz'oesince bedeli mukabili \"enıebılir. l steklilerinin ilk teminat mak· 
kaı ~ey~ mektuplarile 2490 sayılı kanunun maddelerinde yazılı vesi· 
le .ilrile ıhalc gününden sekiz gün evvel vilayet Nafia fen müdürlük· 
~nden ftlacaklan vesikalarile beraber ihale günü ihale saatinden bir 
illa \,~ine kadar teklif mektuplnnnı Fındıklıda komutanlık satmal· 

i N Ci 
Gazinosunda 

Mısır Kı•Kı• 
l'ddızı 

rn kendi saz heyeti 
Qans, ~arkı ve ctlencell 

numaralar ornısyonuna vermeleri. (6108) 

•** 
sat İstanbul komutanh~ı birlikten hayvanatı için 715000 kilo saman •• 
sa ın alınacaktır. ihalesi kapalı zarfla 2 ı ağustos 939 pet]embe günü 
rıa~ 14,30 da yapılacaktır. Muhammen kıymeti 14300 liradır. tik temi· 

1073 liradır. 
... E • "'*'~ :zr !3~ICN as tltŞ-iikiti:2:f MızECS:oJıf E: 

nat Şannamesi hergün komisyonda görülebilir. isteklilerinin ilk temi· 
tiJ ~buzu veya mektuplarile 2490 sayılı kanunda yazılı vesikala· 
ı~ ıhaıe günü ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektup-

65 tUrlü ndis ve kokulu üzümleriyle meşhur 
Topkapı Maltepesinde Bay Remzinin 

NUMUNE BAGI AÇILDI . 
nı Fındıklıda komutanlık satı ı 'ma komisyonuna vermeleri. (5899) 

* * * ~ 33 tümen birlikleri hayvanatı için 372000 kilo saman satın alma· 
ıs tır. İhalesi kapalı zarfla 24 ağustos 939 perşembe günü saat 
558,3().da yapılacaktır. Muhanunen kıymeti 7440 liradır. tık teminatı 
İ''- lıradır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. isteklilerinin 
~ tenf 

13 Ağustos pazar günilnden itibaren her 
pazar saat 1 ı den 20 ye kadar kanuni Bay 
MEST AN idaresinde MÜKEMMEL BİR 1N· 
CE SAZ ve ayrıca ses kraliçesi bayan NAD1DE 

tarafından halk şarkıları ve bayan SABAHAT ve ADALET'in 
ıştirakiyle milli oyunlar ve rakıslar. Bağımız bugi"nden itibaren 

gİ(aı . ınat makbuzu veya mektuplarile 2490 sayılı kanunda yazılı ve-
•••••••••r"er gü:'l açıktır.••••••••• 

~ lrıle ihale günü ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif 
"ti t\ıplarını Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna ve!'!"le-

. (5900). lsfanbul Defterdar lığından: 
• * * 

alı J\aradeniz boğazı birlikrer hayvanatı için 66000 kilo saman satın 
ıaa_ nacaktır. lhalesi açık eksiltme ile 24 ağustos 939 perşembe günU 
ı 12t .ıı de yapılacaktır. Muhammen tutan 1485 liradır. tık teminatı 
letn·lıradır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. İsteklilerinin ilk 
da ~nat makbuz veya mektuplarile beraber belli gün ve saatte Fındıklı· 

Senelik muham..'11en 
bedeli icarı 

0ınutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. (5901) 

* * * 

Büyükdere Hacıosman ba},nnda ve Trabya yolu 
:(enannda 17 dönüm 600 metre ınu-abbaı arazi 
(Askeri bir lüzum görüldüğü takdirde itirazsız 
tahliyesi şartile) 

Lira Ks. 
40 

Yen1kapıt!- D:ıvı:tpaşa ile kanalizasyon arasır.da hazi -
neye ait 100 metre murabbaı denizden dolma arazi 60 
K§.ğıthane Silfihtarağa çiftliği civarında 21 dönümlük 

o " 

k~3 1'ümen birlikle.i hayvanatınm senelik ihtiyacı olan 455.000 kilo 
1tsi ~t satın alınacaktır. ihalesi kapalı zarfla 28/ AğustoS/939 pazar
lbr &Unu saat 11,30 da yapılacaktır. Muhammen kıymeti 13650 lira -
bil: llk teminatı 1024 liradır. Şartnamesi her giln komisyonda görUle -
~;rj isteklilerinin ilk teminat makbuz veya rnektuplarile b~raber 2490 
tı; 1 1 kanunda yazılı ve::-.ikalarile beraber ihale günü ihale saatinden 
t~ saat evveline kadar teklif mektuplarım Fındıklıda komutanlık sa· 

değirmen bahçe. 8!1 .. ,, 

illa komisyonuna vermeleri. (6160)' 

Yukarıda mevki ve n\lll\flraları yazılı arazi hizalarında yazılı 
müddet ve muhammen bedelleri üzerinden açık artırma ile kiralana • 
:aktİr. Senelik icar bedeli dört taksitte olup taksitler nakden ve peşin
dir. ihale 24-8-939 tarihine müsadi f perşembe günü saat 14 dedir. Ta
iiplerin yüzde 7,5 pey akçelerini \'aktı muayreninden cwel yatırıp 

mezk\tr gUn ve saatte deite"rdarhk Milli Emlak Dairesindeki komis -

*** 
1·~l tanbul Komutanlığına bağlr birlikleri hayvanatının senelik ihti • 

rona müracaatları. (5989) 

VAK 1 T 
Cep Kütü phanesl 

~ olan 951.000 kilo kuru ot şerait ve evsafı dahilinde satın ahnacak
llrl~~~lesi kapalı zarfla 28/Ağustos/939 pazartesi günü saat 15 de ya
~~tır. Muhammen kıymeti 28530 liradır. tık teminatı 2140 lira
~ Strtnamesi bedeli mukabllinde verilebilir. İsteklilerinin ilk teminat 
~buz veya mektuplarile 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarile be
ltı, ihaıe günü ihale sa~tinden bir saat evveline kadar teklif mektup- N(). Yaınn ve Tilrkceye te,·irenln adı Sa11ra ~'" 

tıı Fındıklıda Komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 
(6161) 

ı 

2 
3 

' s 
6 
7 

a 
9 

Kader (Vollcrden) Asım lJs 208 
Ollmplyad oyunları Vildan A$1r 120 
Kılerans Terras esrarı (G:ılopln'denJ G. v. 304 
Vugoslnvya seyahat notları Asım tıs 112 
Şark Ekspresinde clnnl·ct (Clıri ııe·den) V. G. 360 
Etrüsk Vazosu ( Prosper l\lei rmc'ılen) lla:,•dar Rirat 64 
ller memlekette blrkac sün (Muhtelif müellirlerden) 
Ahmet Ekrem 352 

Son korsan <Fon l.Okncrde' ıtcn) Fethi Kardeş 376 
l\afkn'J hlkftyelerl ( Knıbck'leıı) Niyazi Alım el 120 

&e.~a~deniz Boğazındaki birlikler hayvanatının se~elik i.htiyacı olan 
~93 kılo kuru ot satın alınacaktır. !halesi açık eksıltme ıle 28/ Ağus-
26.ıo ? pazartesi günü saat 14.30 da yapılacaktır. Muhammen tutan 
t0ruı lıradır. ilk teminatı rns liradır. Şartnamesi her gün komisyonda 
ıal' l ebilir. isteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 
da ~ kanunda yazılı ''e ikalarile beraber belli gün \'e saatte Fmdıklı-

<>ınutanhk satın alma komisyonuna gelmeleri. (6162) 
10 Son Ehlisalip muharebeleri ( Koilins'len) Ahmet Ekrem 2i6 
J 1 Fıılbol kaideleri r\iiıhet Abh:ıs 

~ m -== ---• - - ---.. - - --- - ---- . --· Ankara caddesinde 

Kirahk kat 
ve odalar 

Ankara caddesinin en hakı : 
~ktasında, Qrhanbey harunc 

t \'e oda olarak kiralık ye:-le 

'1.ltırtdaki ilan bürosuna mr 
'Q• tıaı ..., . ........ _______ . 
"--------

~~KIT Kitabevi 
Un ve yarın tercüme 

külliyatı 
41..SO 5 cı aen Kr 

Da Profundls ~ 

OUnıın bukullı ve içllmlJ 
ırı~elelert n 
t!ı&tu.n 35 
Ciıli harpler 7! 
Diıraeelinin hayatı 10( 

t.f etartzik nedir? 2c 
\'enı adam 75 
11'111yeun tesirleri 75 
Polltlka felsefesi 7~ 
t'.ııtctilc 2~ 

a a1r 
J.ı i>Pul 9ertnln riııtı 610 kuruştur 

s nı ı 
·~ a anlara '-"üzde 20 lskon-\•a ~ 

' ~ ~"•lır Kalan 4 .88 ku11ur, 
ıı 11 rı.1"tı nc0 ln ıı.lmarak mUte . ,, ., 
~"r "''ı1rı birer llpa lldcnmek 

e 0~ tnkıılte bağlanır. 

JOZEF BALSAMO 

rayına dönmek üzere hazırlık 

emrini verdi. 
Kontes tarafından hususi bir 

ıeurette yaptırılmış olaıı bu latif 
köşkü on beşinc:i Lüi bir iki defa 

• ziyaret etmişti. Fakat krallığa 

tnahsus saraylatdan olmadığı 

için şimdiye kadar orada hiç ge. 
ce kalmamıştı. 

Seyahatten başka zamanlarda 
resmen saray addelimiyen yer
lerde kralların oturması teşrifa· 
ta muhalifti. 

Madam Dübarrinin, bu engeli 
kaldırmak maksadiyle köşkiln 

saray haline konmasını istedi
ğini ve buna Zamorun mudür 
tayinini kraldan rica ettiğini yu· 

karıda yazmıştık. 

Gene yukarıda söylediğimiz 

gibi kral k o n t e s e gön· 
!derdiği t e ı k e r e üzerine 
kontesin hemen Ver&aydan ha· 
rekctle Lüsin sarayındl\ kendi· 

sini beklediğini tahmin ediyor
du. Fakat oraya gelip te konte
si bulamayınca ve yeni saray 
müdürü Zamoru, papağanın 

tüylerini yolmak suretiyle eğ· 

lenceyc dalmış görünc1 hayret· 
te kaldı. 

Kcmtcsin iki sevgilisi, yani 
Zamorla papag&ın. Di.:barri ile 
Ş ıvazöl gibi biribirine ~iddet· 

le rakiıı::tcr. Zamor bıçare ku. 

şun tüylerini koparır, papagan 
ıda onun ellerini ısırırdı. 

Krau Lüsin sarayına gelip te : 
kontesi bulamayınca canı sıkıl -

mıştı. 

Küçük salona girerek maiye-· 
tini geri gönderdi. Herşeyi an
lamak merak ve hevesinde o· 
lan kral, hizmetçileri isticvap 
etmeği bir türlü şerefine uygun. 
bulmadı. 

Fakat, Zamor bir hizmetçi de· 

ğil; kontesin maymun ile papa •. 
ganı arasında sevdiği birıeydi. 

Kral onu isticvapta bir mahzur 
görmedi, ve: 

- Kontes bahçcıJe mi? diye 
sordu. 

- Hayır efendim .. 
- Yoksa balıklarm olduğu / 

göliln kenarına mı gitti?. 

Lü&in de milyonlar sarfcdile
rek bir taıın üzerine bir &öl 
kazdınlmış, ~sus yaptırılan 

kemerler ve ıu yolları vasıtaaile 
içi su doldurularak Venay sara
yı havuzlarındaki en güzel ba· 
lıklar oraya getirilmişti. 

Zamor: 
- Hayır efer~. dedi. 
- Öyle ise nerede?. 
- Pariste .. 
- Nasıl Pariste Lüsine geL 

medi mi? . 
- Hayıf efendim. fakat 

moru gönderdi. 
Za. 
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n 
10 
20 
10 
20 
~o 

20 
20 
10 
20 
10 

SAZLI TENEZZOH SEFERi 
Bay ve Bayanlardan mürekkep 8 kişilik en gUzlde bir saz 

heyetini, Lokantacılıkta yüksek san'atkarlığı memleketimizde 
.naruf olan Pandeli tarafından ihzar edilen nefis bilfeyi hftmil 
74 numaralı vapurumuz yarınki cumartesi günü köprüden sa. 
at 14,30 da kalkarak muayyen iskelelerimize uğradıktan son -
ra Boğaziçi ve açığında cevelll.n yapacak, 20.45 de KtiprUye 

1 l "'elercık•ir. 8 •••••••• 

satmalma komisyonu illnları 1 ------· Denız Levazım 

1 - Tahmin edilen bedeli (43.200) lira olan (36.000) metre erat 
yazlık beyaz elbiselik kumaş, 17 ağustos 939 tarihine rastlıynn per
şembe günü saat 14 te kapalı zarfla alınmak üzere cksiltırıeye konul
mu~tur. 

2 - llk teminatı (3240) lira CJlup şartnamesi hergün komı yon 
dan (216) kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim e· 
decekler~ kapalı teklif mektuplarım en geç belli gün \'e saatt:!n bir aat 
evveline kadar Kasımpaşada bulunı;ın komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri. (5570) 

' 1 inhisarlar U . Müdürlüğünden 1 
ı - taarcmizin Cibali tütün ve kutu fabrikasında 30-6·939 tari· 

hinden 3().6-940 tarihine kadar bir sene zarfında birikeceği tahmin o
lunan 350 ton kağıt ve karton kırpıntıları kapalı zarf usulile satıla· 

ca).;.tır. 

II - Muhammen bedeli (7000) lira yüzde 15 muvakkat teminatı 
1050 liradır. 

IJI - Arttırma 21·8·939 pazartesi giinü saat 15 de Kabata~ta le
vazım ye mübayaat şubesindeki alım satım komisyonunda yapılacak· 

tır. 

IV - Nümune ve ~artnameler hergün sözü geçen şubeden parasız 
alınabilir. 

V - İsteklilerin arttırma için tayin olunan gün ve saatte yüzde 
15 giivenme parasile birlikte mezkOr korr.isyon:ı gelmeleri (::;~~:) 

1 Askeri Fabrikalar umum MUdUrlUğU ilAnları 1 
75 ton beyaz ham demir 

600 ton ~elik demiri. 
' 45 tontemper hmı. demiri 

Tahmin edilen bedeli (48.000) lira olan cins ye miktarları yukarda 
yazılı üç kalem demir malzeme;i askeri fabrikalar Umum müdürlü· 
ğü merkez satmalma komisyonunca 18-8·939 cuma günü saat 14,30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (2) lira (40) kuruş rnukabi· 
linde komisyond1'n verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (3600), 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2, ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu isle alakadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vesikasile mezkur gün ve saatte komisyona müraca· 
atları (6008) 
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bu vazifeyi bırakacağını farze -
delim, .dedi. Yalnu: bu kaldına is
tifadelerini kaybettirmek doğ· 

ru olur mu?. 
Kontes Dübarri mUdahale et. 

ti: 
- Kralın bana karşı ıntunarı 

sonsuzdur. 
Kadın bu işde istifadesini gö· 

rliyor ve yavaş yavaş oynanan 
Qyuna inanmıya başlıyordu • 

- Eğer madama bu hizmetleri 
yapmış olsam bile davamın kaza· 
nılmasını ümit etmem. Çünkil 
bugün herkes nazarında kaybol
muş bir davanın yarın kazanıl

ması zordur. 

Vikont, bu yeni tereddüdü 
hemen ortadan kaldırmak iste· 

di: 
- Ya kral bunu kat'iyyen ar. 

, zu ederse? dedi .. 

Kontes Dübarri cevap verdi; 
- Evet, vikont madamın 

hakkı var .. Bende kendi fikir· 
lerindeyim. 

Vikont gözlerini açıp hayret· 

le: 
- Ne diyorsunuz? dedi .. 
- Madam gibi şerefli bir is-

.. me sahip olan bir insanın da-
vası usulü dairesinde yürümeli· 
dir. Maamafih hiçbir §ey kralın 
arzulanna karşı gelemez, fakat 
kendileri parleman ile olan mii
naı:ıebctlerinc n::.zaı an adliye iş. 

lerine karrımak Jnemiyebilirlcr 
di Fakat bıma mukabil ma.ldam 
hazretlerine mühim bir tamıi· 

nat teklif eylerlerae?. 
Vikont: 
- Mühim ve gizli bir tazmi· 

nat, dedi... Evet kıırdeşim, ben 
de, sizin fikrinizi şimdi muvafı.Jc 
gördüm. 

İhtiyar kontes teessürle: 
- Heyhat 1 diye söylendi •.•• 

İki yüz bin frangı mahveden bir 
davayı nasıl tazmin kabildir. 

Düharri: 

- Mesela yüz bin frank ile?. 
- Bir oğlum var .• 
- Ne aıat Hükumet isin bir 

memur, kral için .de bir sadık a
dam fazla olur. 

- Oğlum i~in bir lütuf yapı. 
lac:ağıru zanneder misiniz?. 

Vikont: 
- Buna ben kefalet ederim, 

dedi .. En azı jandarma alayında 
bir müHlzimlik .. 

Kontes Dübarri: 

- Başka akrabanız da var 
mı?. diye sordu. 

- Bir yeğenim var. 
- Peki yeğen için de bir şey 

icat edilir. 

Kardeşine dün erek: 
- Vikont bu icadı da sana ha· 

vale ediyorum, ~ünlcü b~gün siz 
icat ve ihtiralarla UJraşıyornu · 

'\UZ, dedi. 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE SOCUKALGINLIGI, ROMATiZMA, NEVRALJİ KIRIKLIK 
ve bütün diğer ağrıları derhal keser. İcabında gün de 3 kaşe alınabilir. 
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Vikont işin sonunu getirme
ğc sahşarak : 

- Nasıl madam, dedi, kral 
hazretleri, sizin için bu saydığı. 
mız şeyleri yaparsa muvafık ve 
kafi görür müsünüz?. 

- Bütün ümitlerimin üstün· 
d:: bulurum, ve lıu IUtuflara 
k ndi sayelerinde nail olduğu· 
• ıu bilerek madam hazretlerin~ 
de fevkalade teşekkürler ede
rim .. 

Kontes Dlibarri sordu: 
- O halde konuştuklarımızı 

ciddi karşılayacaksınız değil mi? 
Taahhüt eylediği şeyin ehem. 

miretinden dolayı ıhtiyar konte· 
sin rengi solmuştu. 

- Evet madam, fevkalfide 
ciddi, dedi.. 

- Kral hazrc1erinc sizden 
bahsetmeme müsa:ıde eder mi· 
•• ? 

c;ınız .. 
- Bana bu bahtiyarlığı llıtuf 

buyurunuz .. 
- M:ıdam, krala, bu akşam 

sizden bahsedeceğim.. Şimdi ü
mit ederim ki dostl•ığunıızu ka. 
andım. • 

- Dostlugunuz benim ıçın 

c k kıymetlidir. Bu dostluk hiç 
mit cdemedigim bir şey otdu

Hlan adeta ri.iy~ göriiyorum 
annediyorum. 
,Vikont bu konuşulanları niha· 

'ete erdirmek istiyordu. 

- Size işl nurnsa edelim, de. 
di, davanın icap eylediği masraf, 
seyahat, avukat ücreti ve saire 
için yüz bin frank tazminat .. 

- Evet mösyö .. 
- Sonra genç kont için bir 

mülazimlik .• 
- Evet mösyö •. Bu onun için 

bir ilerleme başlangıcı olur. 
- Sonra da, yeğen için bir 

şey, değil mi? 
- Evet .. 
- Onun için de münasip bir 

şey buluruz .. 
ihtiyar kontes, madam Dübar. 

riye dönerek : 
- Sizi tekrar ne vakit göre

bilirim? diyes sordu. 
- Yarın sabah, arabam sizi 

Lüsiene götürmek üzere evini· 
zin önünde bulunacaktır. Kral 
da oraya gelecektir. Yarın 

saat onda bütün vaadlarımı ö· 
ôemiş olurum. Krala evvelce ha
ber vereceğim için bcklemiyc 
lüzum kalmaz. 

Vikont kolunu ihtiyar kontese 
takdim ederek: 

- Müsaade buyurun da si
ze refakat edeyim, dedi. 

- Sizi rahatsız ctmeği iste
mem mösyö, rica ederim zahmet 
huyurm:ıyınız. 

Vikont israr etti: 

- HJç olmazS& meıthvenın 
1ıaşma kadar. 

- Mauamki mutlaka arzu 
buyuruluyor. 

İhtiyar kontes, vikontun ko
luna girdi. 

Kontes Dübarri, sür'atle içe
ri giren köleye: 

- Zamor, dedi, madamı so
kak kapısına kadar götürünüz ... 
Kardeşimin arabasını hazırlasın

lar .. 
Z:ımor, ok gibi sür'atle git

ti... 
Madam Bearn: 
- Hakikaten beni minnettar 

ediyorsunuz, diye söylerJdi. 
iki kadın biribirlerini son de

fa ve hürmetle selamladılar. 
Merdivenin başına gelince vi

k..,nt, veda ederek kızkardeşinin 
yanına döndü. ihtiyar kontes 
magrur bir tavırla mer.:iivenlcr
dcn ineli. 

önde Zamor yürüyor, Zamoru 
cllerincle ş:ımdanlar iki uşak ta· 
kip ediyordu. Arkadan kontes 
geliyor .Onun arkasından da 
etegini tutmuş olan diğer bir 
uşak gi:iiyordu. 

iki kardeş, bu kada: külfet· 
le aranıp bulunmuş, bir çok güç· 
lukle iJ.."1la edilmiş olar. bu kıy· 
metli nnneliği arabaya binince· 
) e l:.ı ·ar pencereden seyrettiler. 

Madam Bearn avluya indiği 

r:aman, oraya gire'l bir arabadan 
genç bir kadın sür'atle çıktı. 

Zamor iri dudaklarını aç::ral\-, 
- Madam Şon, lıonsuvar ! di. 

ye bağırdı. 
Madam Bearn h:ıyretle oldu· 

• ğu yerde dura kaldı .. Çünkü ye-
ni gelen misafir, mösyö l~lajeo· 

nun sahte kızı idi. Kontes, ken· 
disini ziyaret eden kadını der
hal tanımıştı. 

Mdam Dübarri pencereyi a. 
çıp kızkardeşine bir çok işaret· 
ler yaptı. Fakat Şon bunların 

hiç birini görmedig\ gibi ihtiyar 
kontesi de tanımam•ştı. 

Şon uşaklardan birine sor
du : 

- Küçük budala, Jilber bu
rada mı ?. 

- Ha:'\.~ madam, görünmedi. 

işte bu sırada kent:iisine isa· 
retler yapa:ı kızkardcşini gör
müş ve bu sayede madam Bc::rnr 
tanımıştı. Sür'atle şapkas•m 

yüzüne doğru eğerek eve gir· 
eli. 
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f htiyar kontes buna dikbt et· 
miş oldugunu ı;oo:terınetli. Aza
metle arabaya binerek arabacıya 
gidece 1 i yeri söyk 'i. 

Kontes Dub:ırrıre .. öylerli'ii 
gibi Merliye gitmiş olan kral öı";. 
leden üç saat sonra Lüsin sa· 

En mükemmel ve en ucuı 
traş bıçağıdır, bir adedi 

25 defa traş eder. 

10 adedi 15 kuru§ 

H J-1 

Tı aş a 
flir adedi huzur ve refahla 

100 defa traş eder. 

10 adedi 35 kuruştur 

Dünyada mevctu tra§ b•" 
k .. 911 

çaklarının en kes ını 
en mükemmelidir. Seri" 
lerce suda ve sabun içiıl" 

de kalsa katiyen 
pasJo..r.-,c.z. 

10 adedi 60 kuruf· 

markasını isteyini:t· 

b· ı rent.. 
.;ne; boyalan saçların ta 1 ·al' 

1 :erini iade eder. Ter \'e ~-ıl\ ı.a 
makla çıkmaz. daima sabı~ 111 klı ' lır. Kumral ve siyah ren ~ 
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