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Trakyada manevra yarm başhyor 
a 

o ifil ö IFi1 ltlı 
Dün Mareşal Fevzi Çakmağı 

bugün Başvekili kabul etti 

Reisicumhur -Vekillerle berabeı 
Trakyaya gidiyorlar 

Mareşal v~ kumandanlar bu 
sabah otomobille 

!:anösına hareket 
manevra 
ettiler 

....... :ı.J Feni ('akmak \"(' Orgene rnl rnlır<'ılclin Alta~· bundan C\'H'lk' 
manc' ralanJan birinde... ( l' azısı 4 ihcıi1l ı 

lstanbulda tek hakimli 
maf:l k-ernele~ 

muvafık olur mu? 

SON HAVADiSLER 

14 A C U S T O S 19~9 PAZAPTES1 ilan işleri: Tel. 20335 

Alrııanya Macar 
arazisinden asker 
geçirmek istiyor 

l~elıistan, mcmlek litı tntthteli yerlerinde biiyiik silcilı ve cephane fabrikaları kurmaktadır. Btı matla birçok lniyıik ve bakir ormanlar 
ağaçlar kısilerek, topraltlar kanldrak fab:ı1ka ıeme'Uai dtıh)'Or. ı4vr"pa vaziyetindeki s~ bulır""1t ıiinln'lı LMIUan, ba~lıca a~ r sana 
merkrzinin Teschende oJmasından endişeye düşmiiş ete bunt1n üzerine sü41ı fabrik!Jlarınan memleketin iç taraflarına nakline !:arar vcrilnıişti7 

Lehistan hiikfJmetinin hususi müsaadesi ile olman b" resim, y'eni sillilı fabrikaları mıntakaS?ndaki faaliyeti gösteriyor. Ormanlar arasm· 
da kurulan yeni sanayi şehirlerinden biri Stalova l'oladır ve buradaki fabrikalar çalış1:ıaya başlamış bulunmaktadır. Şehrin şimdiden SO 

........_ (l'a:ısı 5 i11cideJ bin tıiifusıı vardır • 
...____-~--------~~--~~~~--~~~~~~--~~~~~------~-----------~~---------------

4merikada bir suikast H ü T iL ER 
g e . c e 48 saat zarfında Bir tren 

yoldan Ç 1 
·k ·t 

1 
Danzi.g ~çin tekl~flerini 

bıldırece~mış 
Vagonlar birbirinin içine geçti, lokanta vagonu 

köprüden nehire yuvarlan,dı 

. 19 ölü, 60 

~ So~ sistem ve lüks yolcu tr<'nlerinden biri ... 

alkın vazifeleri bir 
r emirle bildirildi 
ehlıke düdükleri çalınc~ nakil vasıtaları duracak 
ve halk en .Yakın sığınağa telaşsızca gidecek 

ı 1· azısı 4 iinciidc). 

yaralı var 
Reno, (Şimali Amerikada Neva

da eyaletinde) 14 (A. A.) - Şika· 

goyu garb sahiline 39 saatten daha 
az bir zaman zarfında bağhyan ve 
Amerikanın en lUks treni olan 
"Soulhern Pacific,, sürat katarının 
yoldan çıkması neticesinde asgari 
19 kişi ölmüş ve 60 kişiden fazla 
yaralanmıştır. 

Carline 25 kilometre mesafede 
bulunan bir köprünün methalinde 
trenleri tcrkib eden 18 vagondan 
üçü yoldan çıkmıştır. Vagon rcs -
toran Humboldt nehrine yuvarlan.. 
mrgtır. 

( Dl'va11ıı 4 iincildl') 

Bugün 

116 
Sayfadır 

(Yazısı 4 ıincüde) 

~ÇERÇEVE 

Bugün un Hakkı 
Hususi otomobil meraklısı bir dostunuza raslıyorsunuz. 
- Neden sattın otomoblllnl, dfye soruyorsunuz, tam mc\slml de·. 

ğll miydi? 

ki: 

- Şu harb tehlikesi geçsin de, diyor, yenisini alacağım. 
Bankacılıkla alakadar olduğunuiu bilen bir başka dostunuz di~ or 

- \'ıldız bankasında 8000 lira. ka<lar param \ar. Ne olur ne ol 
maz diye 2500 lirasını tektim. Ne derşin, öbür 500 Jirayı da çekelim 

mi? 
Tüccann kanunu: 
- Harb tehlikesi g<'tmeden 10 para kredi açamam. 
t.lninrsite)i bitirdiği yıldan itibaren ay<la Gt lira 78 buçuk kuruş 

maa..-.a geçen genı: muallim, haftada 250 kuruş hesabiyle 5 senetle N
riktirdiği 600 lirasını, hayalinde yaı;athğı mecmuaya sermaye yapı!l:ık 
itin Hitler'in kararını bekliyor. 

· !\lalımııtpaı:adan l\lcrcan terliği almak için bile, korkulu E) lul ~J ı· 

nı tıkarmaya bal<anlar , ·ar dersem inanın l 

* Mr~hur da\'a), bilirsiniz: 
Tanık mu yumurta<lan çıktı, yumurta mı ta\'Uktau? 
Halkın pslkolocya.oıındaki bu kargaşalık harb ihtimalinden ç·?ct: - , 

kadar, harb de bu pslkolocyad:ın çık:ır. 
EHt, harb ihtimali büyükUir. Fakat bakkal ı:ırağmdan fabrl'':.ı 

sahibine kadar, ~eniı; Ye gündelik hayat planmda rol sahibi hiı:bir l"'.l· 

surun faaliyetini rahatsız edecek sebeb yok. 
Anneler serbestı:e gebe kalabilir, damını aktarmak lstfyenlcr r:ı 

hafı:&......,.,, ... W illllıa N)Rlllll \elle ..... h alri<iC 
bilir. 

!Ue\·hum (yarın) fardan korkarn~ı74'l, lınl.11.i (bugUn) 1<'riıı 

hakkını \·erelim. Zira yarın, bugünün <'rl<'shlir. 
Necib Fazıl KISAKÜREl\ 
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\AKIT 
\sım Us bug{ln, "Tren Erzuru· 

ma gınncc,, başlıklı yazısında , 
~renin Erzuruma girmesiyle bcrabe, 
memleketin yeni bir terakki hamle· 
i daha yapacağını ~rk ile garbı 

birlec;tirccek olan bu hattın şark \'i · 
!ayetlerini yeni bir refaha kavus· 
turarak garp vilayetlerinde de bü· 
'ük bir iktisadi yükselme yarataca· 
ğım. Haydarpaşada büyük bir li· 
mana ihtiraç olduğunu ve Ankar2 
ile İstanbul arasında da çifte ray 
) apılmasının lüzumunu tebarüz et· 
tirerek diyor ki: 
"Eğer bu ihtiyaçların temini içiıı 

ı;;imdiden hazırlıklara başlanmazsa 
gelecek seneler içinde bir nakliyat 
buhranı ile karşıla~abiliriz ... 

Cl'~1Hl "RlYET 
Yunus iradi: "Balkanlar Balkan· 

Jılanndır,. başlıklı yazısında, Uluc: 
gazete inde çıkan başmakaleye Bul· 
gar gazetelerinin dostça verdikleri 
cevabı ve onların bUyük bir sempa· 
ti ile Türk dostluğundan bahsetme 
!erini ele alarak diyor ki: 

"Ale) h·m•ze yapılan propagand, 
!ardan biri de budur. Tiırkiyenır 
harici politikaı;;mda tezat yoktur 
Cumhuriyet Tiırkıvc i fc:tiklnl har·ı 
bindenbcri ")-urtta sulh. cıhand . 
sulh., sözünü harici c;iya etinin pi! 
rolac:ı haline koymw:tur. Atatür 
devrinde bu hakikati :-.ıilletler ce· 
miyeti hududu içinde anla~ma1a~, 
1ıtarafh!d;ı: : " t~n etmiye çalı 
tı!c F<ı:rnt bugün "yurtta su'h. c 
handa sulhü., korumak için orırn• 
ze sulh cephesini tutmak, ittifa' 
sistemin girmek zarureti vardı· 
Sulhü kurtarmak için metodlardt. 
değişiklik yapılabilir. Bunu, Ata 
türk politikaı;ından ayrılmak. diyt 
ileri sürenler, eğer Be:-clin kütüp~=
nelerinde yakılmamıı;;. köşede bu· 
cakta kalmış bir tarih kitabı elleri· 
ne geçirebilirlerse okuduklan haki· 
katlerden sonra şunları düşünürler 
di: 

"- Bitler Venedik yerine Istar.· 
bula gelseydi, Türkiye bütün iktı 
sadi menbalannı Almanlara terket· 
seydi hakikaten Abdülhamit siyase 
tine dönülmü:;; olurdu.,, 

H A B F. R Akşam Posta~ I• A~USTOS - 1939 

.. 

. 
na,·11 iki gün yaj;'lllurlu n bulanık geçtikten sonra bugUn a,tfr., yaya gldcnlt'rin ço~nu <l<'nlzc gtrcnfortlen 7jyn,le deniz kenarında eğ· 

Diln pliJlnr pek tenha idi. Jı'lor)·a trenleri cnelki pazarların lmlaba· lcnenler tcsldl etmi tir. 
lığına mulmbll dün bomb<> dene<'ek derecede yolcu uzdu. Dün Flor-

--~ ___ _:_ _________ ~-----_:_----------------------------------~ 
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"Balkanları büyük devletlerin ça: 
pı ... acaklan başlıca bir harp sahas1 
ol~aktan kurtarmak için bile onlar
dan evvel BalkanhJann kendilerini 
müdafaada azim, karar ve hareket 
sahibi olmaları lazımdır. Biz Bal· 
J,an antantının yanıbaşında Türk • 
Bulgar dostluğunun lbu çok ehem· 
miyctli ve çok kati davada hayırlı 
,.e"seıametli bir rol oynayacağından 
emin bulunuyor.uz. Avrupa ufukh· 
rını karartmakta devam eden şu 
bÜhranlı günlerin muhtemel inkişaf· 
lanna karşx istisnasız bütün Bal· 
kanlıların sarılacakları tek ~0ıamet 
düsturu ~udur: 

Dostlanmız hem tarih bilmiyor
lar hem de psikoloji. Bir de üste· 
lik 'propaganda yapmak istiyorlar ... 

'\'ENİ SABAH 

Kara köyden 
Taksime tünel 

Belediyeye bu hususta 
teklif yapıldı 

Sovyet limanlarına Büyükdereden 
tayyare seferleri yapılacak 

Deniz ticaret filomuz birkaç sene 
içinde famamile yenilenecek 

Bugün Adıiyede muhake· ıı~ 
me gününü tebellüğ ettııer 

"- Balkanlar Balkanlılannıdrl,. 

Hüseyin ~ahit Yalçın bu~nkü Belediyenin beş aenelik pla· 
ba,nakalesmde, Jap0nyanın Çınde mnda Karaköy!Qen Taksife kadar 
ki vaziyetini anlatmakta ve Japon· . • . 
ı netice itibarile Çin<fe muvaf· ienış bır caddenin açılması da 
r:~lamıyacaklarını söylemekte vardır. Yol muhtelif meyiller ya. 
dir. . parak Tophaneye ka~r gidecek 

Çünkil bir gün Jaıxmyanm Cınc;!t cC'adan Taksime bağlanacaktır. 
tükeneceğini, kazanılan zafcrlerm . 
h. b. k vmetı" olmadıg"ını alınan Anc2k Eon gUnle'"ct beledıyeye ıç ır ı., ••• . ! • •• . 
topraklara, zaptedılen sehırlere !11~· bır muracaat yapılmı.§, Karakö. 
kabil Çinin milli mukave~etı.nır j'Ün bir mctropolitcnle Taksime 
kırılmadığını anlatarak: Turkıyc ba"rfanm:m Ueri s!ltF.!imüştür. 

T l\N nin son kazandığı zafere i~ret et· b • • • 

l\I. Zekeriya İtalyan \'C Alman mekteclir. Hüseyin Cahit \inliler; Bel~dıye, ~ol ıçın. ayrıla~ 2 b~-
gazctelerinin : mukavemet tavsi;-e ederek dıyor kı: çuk mılyon lıra bu ışe kifı geldı· 

ı - Türkler cmpet"Y.alist oldular, ği takdirde ~Uneı:n açtırılmasına 
2 - Balkanları Türklerden '.Avnı· "Çinliler lngilterenin uzak ~r~ta taraftar olacaktır. 

palkurtardı. ki fiili vaziyeti tanıması Uzcrınc 
3 - Türkler Atatürkün yolunu şüphesiz ki bir acı duym1:1ş ola?l~-

terkettilcr. !ardır. Fakat Avrupa sıyasetının 
Demiryolu fnpatında yapılan 

te~rUbe!erle sabit olduğuna göre 
bir kilometrelik tllncl bir milyon 
liraya malolmaktadır. 

Sözlerine cevap veriyor ve bu saç- zaruretlerinden doğan bu hareket 
ma iddialrırı milnaka~ ediyor. Son· Çin vatanperverleri için csa lı. ,., b!r 
ra da gene bu gazetelerin Türkiye mahrunih•et teşkil edemez. Bıl,llcı:ı 
.\tatürk siyasetinden ayrılarak •. Ab· daha fazla gayret sarfctmek, daha 1'akr.im Karak8y arasr iki kilo. 
dülhamit ı::iyasetini takip edıyor· çok çah§mak 55in bir B?beb yiicud .. metre olmakla beraber, mevkiin 
m!!,ş sözlerine ~ylece mukabele c· getirir. Onların .~uyvetı,. muvaffa· 

arızah olması, bir misli masrafı 

Bir kaç gtindenberi gehrimizde 
bulunan Münakalat Vekili Ali 
Çetinkaya Devlet Denizyolları 

iciaresinin işleriyle yakından meş· 

gul olmaktadır. 

Devlet Deniz ticaret filosunu 
yeni ve ciddi esaslar Uzerine ku. 
racak olan vekil, bilhassa bu mü· 
hinı lşi tarnca.miyle teşkilatlandır· 

mak ve te§~'lfıtı da en kıymetli e· 
lemar.larla t.:.kviye etmek kararın. 

dır. 

Al; Çctinl aya başarmak tasav· 
vurunda oJduğu işleri gazetecile
re verdiği bir beyanatta şöyle izah 
etmektedir: 

"- Mevcut yolcu vapurlarımız 

fenni peroonelini, denizciliğin en 
ileri olduğu memlcketlerdekilerle 
ayni seviyede yetiştirmek ve on 
lan kendilerini yetiftirer. mUesse. 
seye candan bağlamak içln, her 
tedbiri alacağız. Pecsonele, ölün· 
ciye kadar faydalarını ve iyilikle 
rini görecekleri bir meslek temin 
edeceğiz. 

Ayın yırmı dv ı.ı .. ..ı gurıu ;,..ıJ'l 

u asliye ikinci ceza malıkemesıııcı 
n uhakem !erine ba~lanılacak oıaıı 
3~t ·e maznunlarından mevkuf bıJ 
.u:.nn eı:ı-.ı ucıiızbank Umum nııl 

: muavini Tahir Ke\kep ile ıtıO o 
ı1endıs Neşet Kasım bu sabah ad' 
ireye getirilmi~!erdir. 

:O.laznunlar ağır ceza mahkeın~ 
... aleminde isticvap edilmi~ler \t 
<endilerine baska bir diyecekler• 
)lup olmadığı, \'ekil tutup tutro3 
:tıklan sorulmu~. avın 24 ünde dl 
nuh<ıkeme edil;cek!eri bildiri!ıni;' Vapurlar mürettebatının iaşe 

ve ibate işlerinin seferde, limanda 
V'! istirahatte tanzimi hususu tet· '.'-ıU~lul~ı hiçbir dıyecekleri oınııı 
kik olunmaktadır. 'l!gı ve \'ckilleri bulunduğu ce .. abt 
Kamarotluğu bir meslek haline r-. vermı~lerdir. . 

nığ:r maznun Yusut Zira Onı; 
sokmak ve kamarotları ona göre dc:-:'ft•, 1 "':Kıtae ısucvap eaıımeK u 
yetiştirmek ıbrm gcldtgını 1S. " . • . . 

kt . B. . . d 1.. :ıt:re · arır. adlı yeye getırılecekt ı r · setme eyız. unun !Çın e azını ' 
diyo~: ki}•et sırrı kcndilenndedır. ihtiyaca kafi gelmiyor. Bu zaru· gelen tertibatı alacağız. 0 

mucip olacağı tahmin ddilmekte - d 
ret ve ihtiyacı, muntazam ve e- Kara hava yollarımuın tayya· 

ı dir. Belediye teklifi ehemmiyetle d ı · d"' Kalamış vapuru 
Köprü dubalarından 

birini yardı 

lngiltere ve Fransaya ŞikAyetler, temenni er tetkik etmektedir. vamıı bir şekil e karşı amagı u. re ihiyacını temin ettikten sonra 
şündük. Devlet deniz ticaret filo· cleniz tayyareleri de tc'darik ede· 

giden • • . 1 Beşi kt ac:.l ı I ar 1 n sunun yenilenmesi için bir prog· rek Büyük.dereden; Pire, l{""osten 

A k l h t 1 '8 Poliste ram yapacağız. Her sene ·bütç~ye ce, Sovyet limanları &ibi ecnebi s er ey.e ımız !Belediyeden bir koyacağı~ız para!ıa yeni.~emılerilimanlarına hava postaları tesis 

1 Merdivenden düşen çocuk yaptJracagız ve hızmet muddetıe- edeceğiz ve böylece bu istas . Yarin ge ıyor : d 'ı legvı. - . . rini geçirmiş gemilerin yerine bun yondan da istifade etmiş olaca. 

Bu sabah Adalardan 1:.tanbııl' 
7 postasını }'apan lsmail kaptanı!' 
idaresindeki Kalamış vapuru 8.1 
da köprüde iskeleye yanaşırke,. 
stop cdLmcmiş. vapur ba~tan köP 
rtinün alt dubalarına çarparak yar 

f ki ay kadar evvel Londraya gi· 
dm general Kazım Orbaym riyase· 
tındeki askeri heyetimiz. lngilterede 
t maslarım tamamladıktan sonra 
Pari::ıe geçmişti. 

Heyet Pariste de işlerini bitirmiş· 
tir. General Kazını Orbayın yann 
şehrimize dönmesi Qeklenrnektedir. 

Tramvay Şirketi ile beraber, bu 
şirketin Beşiktaş halkının başma 

musallat ettiği mabut Be§iktaı -
Taksim otobüsleri de belediyeye 
intikal etmiş bulunuyor. 

Şirket zamanında bir çok oku· 
yucularım.ızın bu otobi!sler hak· 
kındaki §ikayetlerini müteaddit 

Ziraat Vekili defalar yaıdık. Fakat §irket ''gi. 
der ayak, ne çekersem klirdır.,, 

Karabükte düşüncesiyle bunları:ı. kulcık aama-
Safranbolu, 13 (A.A.)J - Ziraat dı. 

vekili Muhlis Erkmen beraberinde Bir okuyucumuzun bize yolladı
Orman umum müdürü Fahri, işlet· ğx. bi: H.f ~ tup gcM ~yr.i §ika • 
me 5C:fİ Rıdvan bulunduğu halde yeti tekrarlamaktadır: · 

Karabük Orman işletmesini ve or· Bu otobüslerde Beşiktaştan 
rnanları tetkik etmiş ve işletme iş· Taksime kadar bilet ücreti 14 ku. 
Ieri hakkında direktifler vermiştir. ruştur. Bu kadar y:ilcsek bir üc· 

Ziraat \-ekili bağlar Ye mmtaka· ret"l şehrin diğer otobüs hatların· 
nm meyvacılık işlerile de alakadar dan hiç birinde yoktur. Taksim
olmuı; ve buraya bir mütehassıs den Yenimahalleye 30 kuruşa gi. 
gönd;receğini bildirmiştir. diliyor, fakat bu yol, Beşiktaşla 

--o- Taksim arasmdaki mesafenin en 
Hatay Vila.yetinde turizm az sekiz - on mislidir. Yanınızda. 

kom.ıtesi kuruldu kinin sesini bile duymanıza im
kan vermiyecek kadJr dehşetli ve 

Antakya, 13 (A.A.) - - lzınir fu· devamlı bir cam ve çerçeve zan. 
anna gıttikten sonra Hatayı ziya· gııtısı arasında her tarafından in: 
ret cdcc~!~lerin biletlerinin iki gün celi kalınlı, çeşit çeşit 't"ryat!ar ko· 
temdit edilebilmesi hakkında karar para kopara insanı sersemleten 
dolayı-.ile çok ziyaretçilerin Hataya bi.!tün sinirleri harap ~ı:i .. ıı bu o. 
gclcc.kleri t:ıhmin edilmektedir. Bu tobüs taslaklarında teyahat te ay· 
ziyaretçilere rehberlik etmek ve lla· n bir işkencedir. Falı:at, Beşiktaşı 
tayı tanımak üzere burada halke- kısa yoldan Beyogluna bağlayan 
, inde bir turizm komite i kurulmu~ yegane vasıta olduğu i!jin, halk 
, e komite vali SökmensUerin ba~- mecburen biniyor. Hiç değilse 
kanlı~mda ilk top!antısını yapmış· katlandığı azabı bu kadar yük. 
tır. 

ZA Yt - İstanbul Sultanisin. 
4illJr 4Mtılam twsdiknameyi 
njb::ttim yenlslnl alacağımdan 

csliisinin tıUkmU yektur. 
Mehınet TEVFiK 

sek bir ücretle arttırmasak .. 
Beşiktaşlılar, sayın vali ve bele

diye reisimiz Liıtfi Kırdarrn ken· 
dilerini bu .miişkül vaziyetten 
kurtaracağını ilmit ediyor ve bek
liycı lar. 

Beyoglunda Karaba~ mahallesın· 1 "k me edeceg·iz. Bu suretle 
l\1 "d" 'k" b k nn ı a ğız. 

de ~tu:an ecı ın 1 ·ı u_~u ya~ın: r:ıutyyen bir müddet zarfın:da bü. Deniz ticaret filomuzun munta· 
dakı oglu Kazım, evde kını c yok t:in yolcu vapurlarımız yenilen · zam ve modern esaslar dahilinde 
ken merdivenden düşmüştür. . 

1 
kt mıştır. 

1 
c 

.. . ~ mış o aca ır. terakki ve inkişafmı temine mu· ı lfıdisc·•i müteakip bir tahkik 1 

. On ~etre yükscldı~ten tas~ar u~e· Ayrıca büyük bir şilep filosu- vaffak olabilmek için, bazılarını yeti derhal vapura giderek hfıdırZ 
rıne duşcn çocuk, bırçok ) crlerın· idd 1 'h . h' d·ı· bil .. b . 

1 
• ı· t 1·ıı • na da ş et e ı tıyaç ısse ı ıyor. saydığım tun u ıt erın tan· ri tetkike ba3lamıştır. \.ap an " 

den agır surette yaralarımı_ş, hasta· Mevcut sosyete şilebin Deniz· zim edilmesi ve Devlet Denizyol. 'xıhatin kendinde olmayıp makine' 
neye kaldırılmıştır. yollarına maledilmesi için Baş. ları idaresinin hayatına yeni bir de olduğunu ileri ~ü'"ffiektedir. 

vekalete müracaat ettik. Bu girke· istikamet verilmesi lazımdır. -o-Yanan sandık 
Ni§antaşında evkaf sokağında· 

ki arsaya bırakılan ~ bir eşya 

sandığı, Agop oğlu Sahak adında 
birisinin attığı cıgaradan tutuşmuş, 
yanmağa ba~lamışhr. 

Ateşi gören sokak halkı telasa dil:: 
rnüş ve itfaiyeyi çağırmıştır. Tam 
takım gelen itfaiye yanan sandığı 

:;öndürmü5tür. 

Alpulluda bir kaza 
Vazife dolayısile Alpulluya giden 

Sirkeci. gar dö frenlerinden Bay· 
ram, tren Alpulluya girerken mu· 
vazenesini kaybederek dil~mil~. ba· 
'iın<fan tehlikeli surcae yaralarımı~ 
tır. 

Baygın bir halde .ı\lpullu hac:tane 
sine yatırılan Bayram, dün lstan· 
">ula getirilerek e\ i:: ... kaldırılmıı;tır. 

tin üç şilebi esas olmak üzere bir Ancak bu suretledir ki Türk Atatürk köı:ırüsü inşaatı 
şilep filosu kurmak niyetindeyiz. denizciliğine, Türkiye cumhuriye· r 

Deniz fabrikalarının havuzları· tinin istediği gibi bir istikbal ha· Avrupadan getirtilen tahta pa 

1 ·· k" ı ğ k kelerinin tefrişine ha§lanılan p.· nı, ldoklarr, yeni inşaatı rr.ükemme zırlamak mum un o aca ına a- .. U • t ··r'atlC 
len başarabilecek şekilde tanzim naat hasıl edilmiştir. tatUrk köprus ınşaa 1 su 

ile;lemektedir. . ve ıslah edeceğiz. Projeleri hazır. tı baııına yeni &etirdiğim ve Köprünün Azapkapııı ile lJ~ 
!anan üç Akay vapuru ile bir kaç i§ başında tutmakta olduğum ar. b" b ııöl• 
romorkörü ken.di fabrikalarımızida kada§larımızın, bu eeaslar dahilin· kapa uçlarında ırer eton 'hctil'I 

1 me yapılmakta, Unkapanı cı • Yapmak imkanını elde edeceğiz. de, yeni bir zihniyet ve gayret e 
1 

il 
• k. toprak seviyesi yUkse t Fenni personel yetiştirmek işi çah§acaklarına emin bulunuyo • <•f" 1 

1 
b 

1 
rı clll 

mektedir. Duba arm oya a çek mühim bir meseledir. Bu İ§i rum. , . 
esaslı surette kurm:ık ve ihtiyacı Ben de cumhuriyet hilkQmeti· değı§tirilmektc:iır • 
karşılayacak sayı ve kudrette fen· nin Münakalat Vek!!i olarak e. 
ni perscnel yetiştirmek lazımdır. limden geldiği kadar, her tUrlü ib· 
Bu maksatla, demiryolları için tiyaçlan temin etmek için çalışa· 

olduğu gibi Denizyolları idaresi cağım ve ümit ederiın ki, bir iki 
için de bir çırak mektebi tesis et· sene sonra deniz ticaret filomu· 
mek hatıra gelmekt~dir. muıun !jehresinin değiştiğini 

Bilirsiniz ki gemi ve fabrika görmek müyesser ol:ıcaktır. 
bir vasıt1':1ır. Onu ins.:nlar işletir. 
Personel yüksek kifayette olmaz· Doğu vapuru 

ve edildiği halde, kafi genit1İ~ 
verilmediği için olm~§tUr. VapU~ 
tarı yapan müessese, vaktiyle '!, 
Paric: verildiği zaman, böyle bJ 

" ıdu • kusurun vukuu muhtemel o i 
ğur.u bildirmekle beraber, gemi~, 
.ı,,rtnameye uygun olarak inşa e.,. 
ı: d" b1• 
ı .. eg ·i deruhte etmişte. Şim ı, • . sıJ· sa, en mükemmel ve modern ge. Doğu vapuru me.:-kez müvaze. 

miler ve fııbrikalar bile, kendi· ne itibariyle şartnameye uygun 

A lerinden beklenen rnndrmanı ve· I çıkmamıştır. . . . • İİ 0 in) ""@ifil al ffi ~ ~ remezler. Denizyo~ları idaresinin Bu kusur, bir gU' erte daha ıla· 

miktar safra ilavesi vle bu kU ilr 
run tashih edileceğini ve bu Y 'ti• 
C:en yük. süra't ve mahru~at ~it 
bc!riyle şartnameye muhalıf. d"ll 
noksan görülemiyeceğini ıd :s lnlas~a lrlla ıroe©'Je '----------------

. :ld' .. tehasS etmi§tir. Bu ı ıayı mu rll 

heyetlere tetkik ettirdikten son 
işi Vekiller Heyetine arzettik.. " 

. ıe•r 
Vekiller heyeti de gerru)'C c· 

ate eden safra konulduktan sonr clı 
laı::tır . rübcler yapılmı:.sını knrar :s 

11 sonr 
Bu tecrübeler ynpıldrt:tan ve· 
alınacak nc:ticev:! ıröre karar 
rilecektir.,, 
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Şehrin zen]m:erı '' Yen.cami .. in e ~ra iında binaları 
satın alıp yerlerinde park ·ya pılması şartıle 

he:edıyeye teberru eai:er 

A 
ı.~1.\N\'ı\U.\ ;\ .;;t'lcıı h:ı1.1 do~t1armıı1. ora,la .Saıilerin ) ata· 

t·.ık l er hıılmı.nıııı ı;n u ... uııc hallcttiklcrlııi an latıyorlar: 

j,,. bulanır~ un bir sılam ' l'~·a aile ı)Qli~ muracaat ediyor • 

' 8,'•ll\ hrı ,. h1<ı. 1 
ı 1 •rtıı, 14.llO kr U.1141 l\r. 1 
• • ·~ıı~ 7 .:i(I • 1 ~ 00 • 1 
... • ''"" 4.on • ~.oo • 1 ....___ ı.~o • s.oıı ~ ~ 

___ ., ______ _ 
....... ______ __ 

Malatya (Hususi) - Şehri· :>rtasına da Milıi Şef İsmet inö. ?f !lY-ata dait: 

Serseri Yahudiler 

mizin bazr tan:nruış t.ücccırl:m ncnün bir heykelir.:n dikilmesi 
çok yerinde biı' tcş:b">üse girişmi§· şartiyle arsaları belediyeye teber· 

'lcrd:r. Maialj·a~a •• Y cnicc:mi., a. rü etmişlerdir. 

Ç OLUK, çocuk gemilere dol. 
~lt bir rnuıı, kendilerini kabul ede· 
leliıı h nıemeicket nnyan Yahudi
'l'aıı.l'lnı aline acımamak kabil değil. 
?'aitnı kimseyi ocak.sız, yurtsuz bı
lltıı a~ıll!... Bağlanacağı ayağı.. 
bil' to lllda sağla.mlığmı hissedeceği 
~lıı Ptak Parçası olmayınca insan 
~Urıh 8'.>nsuz bir biçarcliğc uğrar. 
:.ıı~ece~ıı 0 gemilerdeki insanların 
'"ar. ~ ekmekleri, içecek suları 
ıı~ ·~~ Uhtclif y~rlcrden kenclilcri
el'i 8aQ tdıtn ediliyor. Pakat istedik. 
~'I ~c bu değil: karaya çıkmnk 

uında rok kıymetli ve nefis bir 1 y · b 1 :i" • · d k c ,.. ~ • cm e eo ıye reı...ı o tor a· 
1 urk eserı vudır. f<'.::l:at ne yazık fer o" 1 • b 1 •· ı b' . . . . 

1 

ze çı u arsa a.-ın guze ır 

kı bu ın.ıhte:ı<;m sa:-ı at escı ını, a k h l" k · · · h p r a ıne onması ıçın prOJe a· 
etrafı ,tıpkı İstanbulddl:i Yeni· lat ~ b 1 t 

zır maga aş amış ır. 

camide oiduğu gibi. harap ve .)!' 

çi°..Tısiz bina ve kulübelerle fü•,:.ıl
müş bulunuyordu. Böylece camini 
bütün gfü .. liiği be çirkin ve harap 
binalar ortasınd:< giJ:-<len saklan. 
mış bir haldeydi. 

Bu vaziy:::.i gören Malatya eş· 
rafından Tevfik Temelli, Vahap 
Saltoğlu, Ethem Fc1dınlh, müte· 
ahhit Sait Demirbağ, Darendeli 
Zaloğlu ve daha bazı zevat cami· 
in etrafındaki kulübe ve binaları 

Diğer taraftan İst.ınbulda bulu. 
nan bazı Malatyalı tüccarlar da 
Malatya belediyesine müracaat e· 
d'!rek Milli Şefin y'!ni parka dr 
kilecek heykelinin bir an evvel 
yapılması için, kendilerine düşe · 
cek yardımın hr:m-::ı: bildirilmesini 
dilemişlerdir. 

~Otlar 

Cıntarı~ k satın almışlar ve bunların yerine 
l'ıt~ aı· ·orku <!olu bakıslnrını 
~ıı v:a la'3avvur edebiliyoruz. Kor· camiin etrafına bir park yapılataic 

Böylece Yeşil Malatyamız bu 
güzel eserin açılıp meydana çık. 
ması ve milli Şefin heykeli ile 
süslenmesi ile bir kat daha şeref
lenecektir. 

~' suaı dolu: "Nereye r;ıdece- ------~----------------------

llu~~a Bizi kimler kabul edecek? •.. 
~laı-ak il Sonra hangi şartlara tabi 
aa~tıe "hangi dili konueacak, hangi 
,.,,, li edin ğiz? .. ' ı k . "'IZıj~ ece .. .,, •uCm c etı. 

~~kısa bir mUddet n)Tıldığı
b,l'to1ı: an, tcccs:;Usil uyandıran 
~~ eı:ı.d·Geyıerin bizi o)·alamasına, 
d~ı. . 1rtncsine rağmen etrafımız-
"'! lııs I 

•ıı:a h anıann bize dostçn bakma· 
• ~ lzrnct ctınesıne rağmen, içi

ıı~~~ .. ta derinde duyduğumuz 
1tııı. l\.l~u. _ rnhatsızlığı bir dil§Üne. 
~. b ıştıgtmız şarllar içind3 dcgi
ttt ~ ·~ ~ndırgama duyuyoruz, dön. 
1-z..~.t)r l' günkU lidcllcrimize ka· 
1ra.ıı % ~yoruz, Belki aklımız1 
~ g1 b~e yolumuza de\'am et
f.'i ~1~0l'düklcrimizc dikkat etme. 
llıaı: lıı ~or; fa.kat içimizde, usulur 
Ilı~ b· t~<:'k de )ine hak verdiğL 
)'.., it~ 
-"(ııı s bize o gcçiçi şeyleri bı-
la hl'dum ,,.. -· , C'b • uza .... onmcgı, oranın 
'iı11ıı edı ndeUerinc kavu~magı· 

~·o " ~ tı~l' r ... nug\ın denizler ortnsın-

Belediyede bazı memurlann 
dereceleri yükseltildi 

Bu ayd~n 
maaşl an 

gore 

itibaren memur 
yeni bareme 
verilecek 

M cm ur maaşları bu aydan itiba· r vesikasr ibraz etmeleri mecburidir. 
ren y,en· harem kwununa göre Bu vesikalar alfikad<:rlara tevdi 
verilecektir. İstanbul belediyesi e<:lilmektedir. 
yeni barem cetveline 'göre' "tfıe. •Yalnız bazı kimseler Ş2m ida. 
murlarının listesini hazırlamıştır. disi, Beyrut lisesi ve saire gibi 

mekteplerden mezu:l olduklannı 

vesikalarının kaybolduklarını id· 
aia ettiklerinden bu husus hakkın. 

Belediye Reisi I.utfi Kırdar, 

mesailerinde tc§vik etmiş olmak 
için kendi taldirine 1-ırakılan bazı 

:ia bir karar verilecektir. 
maaş derecelerini memurların 

yükseltmiştir. 
a.11 ie çıkacaklnnnr bilmeden do 

ı:. kaıı thud.iıerin, yann kcndilcrL Bu suretle maaşları 16 • 17 .5 
lil\i 11

d. edecek memleketteki haL olanlar 20, 12·1 O olanlar 15. 22.5 

Yarsubaylar staja 
çağrılıyor Uş"" lıtıı~ac UnUyorum: senelerce alı. I olanlar 25, 45 olanla:- 50 ve 55 o. 

l'rııııı ti ilk, akş:ım Üzerleri kapıla- ianlar da 60 lira asli maaşa çıka· 
Ctıır.J,, tı.ljlldc \'eyo. lOl} odalarda rı!mıstır. 
~ ~ b • 
ı-~·ll 

01
1tnkbklar\, nrtık kondi!c. Ce-~vel Şehir Meclisine arzeui-

lllı~ıc ınarnasına rağmen bütün leccktır. 
h likır r_ı ile kendilerinin diye his-
a~aı ti ntl'mlcketlcrin hayatını 

0
t:ij l'n;1l'cl'k, bUtün rUynlanndn 
1 -ıly •:a.rc ataklar. Bu yadıttama 

tı a s"' ., 
ı: ~ H urccck, kendilerini çC'vL 

~ a~ltta Ctin gerçekliğine inanamı· 
a ıı d::. Onlan:ı haline acımamak 
~a.( gu. 

t at, d ~ 
'I da lrı ogrus:.ı, bunun bir tnraL 

Defterdarlıkta 

Dcfteı; ,la:-ıık bütçesinden maas 
alanların da cetveli Defterdarlı~ 
ga g\.inclerilmt ktedir. Defterdarlık 
bunları tasdik için Maarif Veka. 
!etinin tabettirdiği kanun izah· 
namesini beklemektedir. izah • 
:ıame bugünlerde tı-bliğ edilecek
tir. 

~ı 'aı:ı.1~, sanlık için hayırlı olncağı
drııdil(lr?~ın: cedlcrinin yaşadığı 

ıı kov1~11l doğduğu memleketler. MEi'ııırbıı•; bt.re::ı kanununun 
\ l'lJ.icJtc~tn Yahudiler, gittikleri n.uhtelif dcrecclcrin.cien istifade 

11ından ere (}.)ki yurtlarının ha· i~in menşelerini gö:;tcrir mektep 
ı~ a da b" 
t llları ır pnrçn götUreecklc>r. 

uı.t il b" b" · 

Fatih Askerlik Şubesinden: 

1 - Şubemizde kayıtlı bulunan 
ve 45 gün stajını yapmamış olan 
(yalnız piyade) yaro;ubay (Asteğ· 
men) rütbesinde b~lunanlar her 
sene olduğu gibi bu sene .de talim 
yapmak üzere 5 • eylül • 939 da 
lı:ıtaya sevkedilmiş olacaklardır. 

2 - Bunlardan devlet memuri
yetinde müstahdem cJup ta maaşr 
aslileri 25 lira ve daha yukarı o· 
!anlar sevko:lileceklerinden bu 
evsafı haiz subayların nüfus ve 
vesikalariyle birlikte 4 eylül 939 

günü ak§amına kadar şubemize 
müracaatları ilan olunur. 

1 
•ı C!ir ın ırınc temn.sınn, 

r ü 11ncele v_c hazan biribirine zıd 
1 llıa:ı11l tin, hassasiyetlerin kay-

rı a h" ll~, :V 1ZlnC>t edecekler. Adct-

İtalyan dostlarımız ne 
buyuruyorlar ? 

J'o)j,, bu zatları alıyor, hNh:111;.:i bÜ) Ük bir aııart ınıana Siitürü~·or, 
mcşela, diirt odalı bir aıı:ırtımanda ikam<'t etmekte olan alh•yc: 

- !ki oıla mda da hu zatlar oturacak!.. 
Di.) erek kc:ıip atıyor. 

Kiın!>ccik. ıle ağzını açamıyor. 

Uiz bu usule ha~ rnn olnıu) ıh•ğilİI.. ı~akat hiikiımctimiıin • 

biiyi.ik bir a1fo1 'e ııro" raınla lınyatı uı·uzlalıuak ~a~rctlcri ~ii. 

riildüğii ~u ıralarda, ı,.,tanhulda C\ 'eya aııartıınan tutmaya tc· 
::dıbii., e<lenlcr yeni bir lı i'uJi..,<·~ le kar-:-ıhı::-nıaktadırlar: E\" 'e a
ıı:ı:-tımanlar kiralarına bu sene <'' salıib!eri tarafından her neden. 
se bir zam ,-ar! .. 

\·aı~ıfı, mağaza !.ahihleri, 1>:11.;ırlık,ız ~atı~ k:ıııu nun•l ıla)·ana· 

rak nııılların:ı. nasıl dikdi!\lcri ~ihi Hat bi<:iyorlar.,a e\" -,ahlblrri· 
ııin de giirıahları nedir~ .. !:'iiııhesi1., onlar da, t.1':ırruf:ılrı altında 

ve bunca !>Crm:ıye yatırılıkları, maliyet kı~ nwtlerinin o~·naklığm. 

dan zarara glrdlkkri, ma.,rnf 'e ı•zi) dini giirdülderi, \'C•r;isini 'er· 
dildr.ri mallarına niçin dlleılikl eri ~ibl nt ko~·ma,ınlar '." ... 

Evet ama, ev sahihlerinin bu sene rıat arttırı~ları umumi ol
duğu anlaşı lıyor. Çünkü değil ycniclrn f'\' tutmaya teşebbüs c. 

• dcnler, a~'lli <'\' Yeyn npart ımandıı birknc: ı-eııt>dt>nberi oturanlar 
cl:ılıi e\· :.ahlblcriııln zam iiltimatomlannı nlınaktad ı rlar. 

\"akıi, ar1.cttiğimiz ~ibl, mallarıdı r, diledikler i ı.,rilıi tasarruf 
etmek hakları \'ar<l ır, bina c;ııhlhi olmanın bütün c:dyetlrrl ma· 
liımdor ... 

I<'akat, bu sene bu fht artı-;ı memlekette hayat pahalılıi;mı 
~·iik<iek bir <lcrect>yc çıkardı~ı lı;in umumi mf'nafic dokunuyor, do· 
.kunmııktadır. Zira e\', zaruri lıanıl içtendir. 

Bina. salıibl olmıyaıı \·atıındaıslar . okaklarda yatamazlar, zan. 
nederiz. 

İnsan nihayet eti de yernlyebillr. Fakat eyde oturmaktan da 
~<'çccck ,·atamlaş ta~avrnr et1il<'mcz. Onun iı;in .her ailenin biit-

• 

1

. ~esine bu masraf zammı, diğrr ' atanda~lara zarar ,·eren bir hür-
riyettir. ' 

Ev klralannın nic;petl bundnn clolayı yalnız ev sahlbl<'rinln 
1 filiccnaplrğma hır:ıkılamn7~ 
·······················-···--····················-·········································· 

lstanbul Vilayeti dahilinde 

Bu yıl 69 mektep 
yapılacak 

Yeni ders yıh içinde Şilede 30, 
Silivride 12, Çatalcada 7, Bakrr. 
köyde 3, Sanyerde 2, Beyoğlunda 

1, Yalovada 8, Karalda 1, Bey· 
kozda5 yeni ilkmekt~p binası yap· 
tın?acaktır. 

Şehir içinde yapılacak 11 mek· 
tebin yerleri tesbit edilerek 580 
bin liraya müteahhid~ ihale edil. 
miştir. 

• 
gecesı Regaip 

İstanbul Müftülüğünden : 

Ağustosun on altıncı çar§amba 
günü Recep ayının birine müsadif 
olduğundan ertesi perıembe gÜ· 
nü ak~amı (cuma gecesi) Leylei 
Regaip olduğu ila n olunur. 

Karanlık sokak
larda oturanlar 

Belediyeye tenviriye resmi 
vermiyecekler 

Belediyeler tarafından şehirle. 

rin tenvir edilmemiş sokakların· 

da bulunan evlerden de tenviriye 
resmi alındığı hakkı:ıda vuku bu· 
lan şikayetler üzerine Dahiliye 
Vekaleti mühim bir tamim gön· 
dermiştir. 

F ı.: tarrimde, tenvirat :•ı;mi hiz
met mukabili alınmakta olduğuna 
göre, hizmet yc:.pılnudan tenvirat 
resmi alınması esasa ve kanunun 
ruhuna muhalif olduğundan ve be 
lediye vergi ve resimlerinin ta· 
hakkak ve tahsili s~ıreti hakkında 

talimatnamenin tenvirat resmine 
müteallik ahkamı de bunu teyid 
ettiğinden b~lediyeler tarafından 
bir mahallenin ten,;r edilmt:miş 

sokaklarında oturanlardan {envf • 
rat resmi alınmamasr lazım 1 

öldürdü itliği bildirilmiştir. ge • Kardes . kardeşi 
Konya, - Kürtoğlu köyünde, 

bir tarlanın payedilınesi sırasında mirle karnını deşere~ ölciürmliş • 

Şeyha ve küçük kardeşi Hasan tür. 
kav etmişler, Hasan kardeşini ta. ı Katiil tabancası v~ kanlı demiri 
banca ile yaralamış, sonra bir de ile yakalanmıştır. 

sa, doğruc;u biraz da isabet. .. 
Zira sayın ka..,aıılar: 

- Kemiksiz! ... 
~1 illnıYa~atna tarzlnnna çabuk 

lleli aklan insanlara bnşka 
tıııı n, b S fff<ill:i dostl~rrmı:t. İtalyan ga1.c

tdcn, ne c.Jıyorlarmı5, okuılunuz Danzig harbe sebep olur mu? Diye bizden daima fazla para koııarııı 

dururlar ... 
da. buı a ka Yaşama tarzları. 

'<ler lındu;;.unu haber vere-' ıı • o -j '1ıı. insa llların bugünkil ıstırabı, 
11 lan~a.~ların hirblrlerlni d 'ıa 

1 \> atına t &.hud·ı s .. bep olacnk ... Za· 
ttcıı. 1 er, böyle bir mcmle. 

tlıtıh bir 
tU teıır rnıı tn"mlckctc göçerek, 
tıııı 0lınalt letı~r arasında bir köp. 

ı .. llit. \'azif rsınc alışmış bir 

Nurullalı AT AÇ 

F' ı I' 
Lon~~'n Komiseri 

uraya ·d· nıi ln:.:ııt . gı ı yor 
'" E"tı ~ erenın F~ l 
• lıd'" •\1ac :\l ı ı tin yüksek ko· 
l'r lu ten 'h. •hael dün ta~·vare ile . \ "0rt . JJ 
t \Q uıni er p !;aıde. hareket etmiş· 
~''<l ~•deC<.>k 0 rt aıtten de tngilte· 

C<ıktır. 'e orada iki ay kadar 

ıııu-: 

- Uir ı,:iiıı TiirkiyeJe lncC"cğiz ! .. 
Tuhaf Mi!;il mi~.. ,\ rnba Türki~·c~·e 

neye girmiyorlar <la, hı l~ orlar'.> .. 
- İn<>"rğiz !.. 
Tabirini kullnnnın•:mnılnki hiknH't 

Bunu, SC\ 'Sill ltnl~·an do-,tlarım11.111 

nıiisanılc ·j~·le sayın lınlkımıza izah <>de· 
lim: 

Filhakika bu clostlar Türki~·e~·e ~ire. 

ıtH'Zlcr, Ol a olsa inerler .. 
Ncclcn mi? 

Çii ıı kii (in ınf'k) ı l iizliikt<>n derin hir 
Y<'r<' ~irnwl• ılrmrl•tir. insan c;ukurn iner, 
ıne1.ara iner ... 

Yani 'iC\ gili do,tlarımız hu t:ıbiri lml· 
laıımakl:ı şıııı ıı ılC'nıf'l\ j,.,fiyorlar: 

- rnr gün '.l'iirkisc hi1.I! lllt'ı:!r nb· 
l'ah tı r! ... 

S l\"A~l h:l\ a, hakikat, bir :karı::-ık. .. 
Diyorlar ki: 

- Ortada bn kadar bürük d<•rtlcr 
, ·arkt•n Dan1.ig gibi kuru tek hir ~ehlr 

harbe •wbrh olamaz. 
Vakıa bii~·le in t iııiil't<>n bir r5CY mııh. 

l l'reın Na:dlerin bir h:ırh n!;'malarma scbrh 
ohımnz, olanıa:ı: :unn, miln er namına ~u ~ö

'1.Ü uııntm:ım:ılulır: 

Ecel geldi cihan(', baş aj:'.rrısı b<'hanc ! .. 

• * • 
(Kemiksiz) fiatı .. 

G \ZETJ<:l,Jmım olmduk: 
CKC'rniksi.t) lakaplı Kenan adında 

bir bah" Bcyoğlumla l'odorl isminde biri
nin ıJiiklı~m::a glr<'rek ç<'kmcresinden 400 
ı:r:ı w~ırJ:::ı !:l·li.~·.:ı" 1119lıkr.mryc •:t·ril. 

l'!:'j. 

(Kemik,iı.) in ne demC'k oldu j::"lın u bir 
dera ela onlar ~iirs\inler ! .. 

• • • 
Kömür neden tutuşur ? 

Y I :\'&; ~nıctclerdc ::oiiy le bir haber 
,:.:iirdiik: 

J)iiıı saat 10 da. Kuml•apıda. YOtJ!;inln 
mana,· tlükkanının ardi~·e.-.lndekl kiimiirler 
lıllinnıiy<'n bir 'i('beb yüzündrn birdenbire 
tutu5m11,, 1000 liraya. sigortalı olan <lük· 
kiın itfaiyenin 'aktincle yetişmf".si aye. 
~inılt• yanmaktan kurtulmu5t ur! ... 

Kömürlrr bilinmiycn bir sd;t'h:If'n 
mi t utusmu,? .• 

:.1? .. 
Aiiıth '111llı, f.ümlir t:.N&~ titl.ıı~t.:lir 

!:\el, ~·· ~Mitnl ~t! ,..ı·: 
l'."lki iflk o&r.:aflıur ! ... 

1 
Y:ızan: SUAD DERVlŞ 

Bazı iıısa.ılar var 11r ki, fikirle· 
!erini bir elbise değiştirir gibi mo· 
daya göre değiştirir!er. 

Onlar için bir fikirde sebat et. 
mcğe imkan yoktur. Onların ga· 
yeleri ancak ve ancak rayiç akçe 
gibi günü güniıne geçen fikirleri 
kcn:Iilerine mJI etmek vr sırası 

t,clince tıpkı modası geçmiş bir 
k: ttümü ve yahut eskimis bir 
po~ni fırlatır, bir kenara atar gi· 
bi .>:ıları fırlatıp atmak ve yeni 
moC:aya uygun düşünceleri kcn· 
Jil<:t ine benimsemektir. 

Şüphesiz ki yalnız böyle bir 
menfaat alakasiyle bağlı oldukla· 
rı fikirleri, icap ettiği gün inkar 
etmek, fikirlere başla değil de an· 
cak birer merdiven basamağı gi· 
bi ayak tabanlariyle temas edebi. 
!enler için, ufak bir zorluk veya 
bir tehlike karşısında o fikirleri 
yalnız benimsememek değil ta· 
mamiyle aleyhinde yürümek ıdahi 
r.ıümkUndür. 

Bu nevi insanlar, hazan, hayat· 
ta muvaffak olurlar. Fakat "seci· 
yesiz,. damgasını, ahnlarııpdan si • 
lemezler. 

Bazı insanlar da vardır ki bir 
fikir kendilerin<le kanaat §eklin· 
de tebellür etmedik)e onu açığa 

vurmazlar. Ve eğer bu kanaata 
mantıki yollardan ve hakikatler· 
den ide irişmişlerse, onlaqn bir 
daha bu fikirden cayması, bu fik· 
re tezat teşkil eden fikirler söy. 
lcmesi imkanı yoktur. 
Uyanık bir Türk muharriri sıfa

tiyle biz, kalemlerin kontrolünü 
kendimize bir vazif~ biliriz. 

Ve nere.de bir kalemin fikirl t 
arasında bocaladığını, ~ün yaz 
dığını bugün tekzip eder bir vıt· 

ziyet takındığını görürsek üzerin· 
de dikkatimizi teks:f edeı ve bu 
yalpalayışın sebeplerini görmcğc 

ve göstermeğe gayret ederiz. 
Her uyanık Türk yazıcısının 

ayni şekilöe hareket etmesi, ya· 
zılan ayni" şekilde bir dikkat ele· 
ğinden geçirmesi ve nerede bir 
"acayiplik,, sezerse onu isbat et. 
mesi pek doğru olur. 

Fakat, lcliğerleri üzerinde bu 
kontrolü yapabilmek için bir in· 
sanın e\·velii, münevver olması 

sonra da kendi farkettiği bir şe

yi başkalarına da anlatm~ğa muk· 
tedir bir kalem sahfüi ibulunması 

lazımdrr. 

Eğer Jaalettayin car.il bir µkala 
elinde "muterem ka!cm,, bu vazi. 
feyi gönneğe kalkışırsa iş bü· 
tün ci..ddiyetini kaybeder. 
Okuduğu iki muhtelif yazıyı 

anlayacak ve sonra da anlatacak 
iktidarda olmıyan bir adamın böy· 
le bir işe kalkışması ne büyük bir 
cür'ettir. 

Fikir münakaşası, fikir adam· 
tarının yapmağa mezun oldukları 
bir şeydir. Buna me::hul bir bica· 

• 4 

renin kendisinde fikir varmış di· 
ye vehmederek iştiraki zarar ve· 
recek kadar gülünç bir manzara 
oluyor. 

Ve biz bu traji • komik manza. 
rayı maalesef Türk matbuatında 

arada bir görüyor, matbur.tımrzır: 
fikir haysiyeti ve münakaşa cid· 
1iyeti namına üzülüyoruz. 

Suat DERViŞ 

ı·ıı.:..1-J'e,·!c ~·.-.!'~ı' 

-· Voi.:..r· i"k J:.;-:::k.t ~ .. ~·.ı· ·ı 
tasiy~t.ıl,ıJitc~*-: ... 
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1stanbulda yapılacak 
hava manevraları 

Amerişada bir suikast · 
Bir tren J!"CCe 
yoldan çıktı 

ALMANYA MACAR ARAZiSiNm~ 
1
; 

ASKER GEÇiRMEK iSTiYOR ' 
l'ra.kya Dia.nen-aları sırasında si. vinin bahçesinde örtüfü siper sığı

vil halkın hava taarruzlanndan ko- nak yaptırmış olar.lar buralara gi-
runmalarına karşı 1stanbulda yapı- rerlor. Evlerinin bodrum kısmında (Ba§ tarafı 1 ı1wide) cuların büyük bir kısmı yatmış bu-
lacak proYa için teşkil edilen ko- veya birinci katlarında ısığına.k o- Alınan son haberlere göre kaza lunmaktaydrlar. Sağ kalan yolcula. 
misyon dlin pazar olmasma rağmen \arak kullanmağa dverişli yeri oL bir suikast eseridir. Trenin rrn söylediklerine nazaran son sa
ozun bir toplanb yaparak alınacak mıyan _ bilhassa tam ahşap - ev- makinisti, tren köprüye yak.Jaştığı :Icmcden evvel demirlerin biribirine 
tedbirleri görüşmüştür. !erde halkın arsa ve bahçelerinde esnada üzeri dallarla örtülmUş o- çarpmasından ırütevellid müthiş 

Paris, 11 - li ... lya hanciye nazr- hükfımetinin. dikkatini celbe~ 
l Kont Ciyano dün Hitlerle bir de· yeceğini söylemkle iktifa et:nle 
a daha görüştükten sonra Romaya tedir. 
1örunüştür. h itilaf ilan ettikleri zaman ~f 

Ciyano, von Ribbentropla ':-era· tedir.,, 
,er bulunduğu Salzburgdan uwmo M'hverin ümidi Bulgarif' 
,ille Bertz::p.!;!ne gitmiş, saat 11 garıstan; Macaristan "t 

a Komisyon bundan böyle her gün ve fakat evin en az beş metre uza- lan rayların lok..ımotifin tazyiki a.L bir gürültü işitilmiş ve bunu yara
~alışacaktır. Şehrin her semtindcW ğında olmak şarlile havadan korun tmda yerinden oynadığını, fakat lıların feryadı takip etmiştir 
:.ığmak1an gösteren levhaların ıı- ma için üstü örtülü hendek siper. saatte 80 kilometreden fazla sürat· Vagonların bir kısmı biribirine 

Je Hitler taralından !rnbul edilmiş Yugoslavyada! 
tir. Von RiJb~ ropun da hazır bu- Roma, 13 (A.A.) _ Ha~ rtı.e 
:unduğu mülakat saat 12,15 şe ka 1 h b" . b.ld" . . ha: 

srlma.sı bitirilmiştir. ler yapmasr bilhassa tavsiye olu- ~eçmiştir. Kaza mahallinin tenha 
ie yol alan katarı durdurmağa va 

Kaymakam, nahiye müdürleri ve nur. Bu hazırlık bir harb vukuun- ve da{'!lık olması yüzünden kazaze-
kit bulamadığını söylemiş,tir. 

·ar sürmüştür. l nuR a ırı . ı ~rıyo_r .f'II . Sa~· SOı 
:v1ülaka,...... sonra iki harici~ ı · ı... 0~~ .:•yası ~ah 1 erıd taıf. ~I 

mahalle mümcssilleıri bunlan halka da büyük bir ihtiyacı karşılıyacak :lelere derhal yardım edilememiş _ 
llildirecektir, Bu yerler manevra- çok lüzumlu bir tı:ıdbirdir. Maki.pist, enkazın altında kalan tir. Yolcular bizzat yaralılara yar-

:ı~m Salzburga :iömnüştür. • ıurg goruşmelerı hakkın a t'.• ' 

Berlinde :ıa.a .ıır:ttar mahafiL ~ir ketumiyet muhafaza eler· bh 
lıı.r sırasmda balkm Hığmabilcccği Bina korunma. amirinin emrine rayların vidalarmm sökülrni.i~ oldu- jım etmek ve vagon restoranla 
mU\'akJiat iltica. yerleridir. Halkın itirazsız itaat mecburidir. ~unun görülebileceğini ilave elmiş r!umboldt nC'hrinC yuvarlanan ce -
bir hıı.va taarruzunda müracaat e.. Na.kil vasıta1annm hareket tar. tir. setleri sudan çrkarmak mecburiye· 

· _ . .,cürgda bulund11ğu ha'- ... r veril mckte, yalnız ~u gö~üş°:-e)1'' §el 

niş olen lıariciy . nazırı Csakinh len korkunç bır netıce ~· 1 
~ b" 'k k ~ nı sil eı ·ont Ciyanonun muvasalatında. . ut ır entrı a çı acagı 0,·. kiı 

cleccği passif müdafaa tedbirleri zı: Kaza gece vukubul,mu.ştur. Yol tinde kalmışlardır. vYel Salzbur3::ıan ayn'mış ve bi manın bir hata olduğunu s 
ha.kkmdıı. lilli.yetçe bir umami emir Tayyare tehlikesi işareti vcrildL 

laha oraya ... J.ım .:.:1.ı i ş olduğunu be-
1
emektedir. ~· 

hazırlanmıştır. Bu emri aynen ği esnada nakil vasrtalan şu suret-

Reisicumhu vekiller [e her aber 
T rakyaya gidiyor 

el Bu mahfiller, Danz1g hab'ı J·an etm \te ...... er. k ncşrcdiyoruz: le hareket edeceklerdir: 
Alman mahafili. Hitlerle Ciyan. 'unda derhal tathik ediJece j~ Havaya karşı korunma tatbikatı 

münasebetile halk ta.rafından ria· 
yet olunacak hükümler ve yapıla
cak işler hakkında umumi emir: 

He.va hücnmu tecrübesi: ' 
• 1 - lstanbulda aktif ve pasü 
müdiıfaa. deneme tatbikatı yapıla
cak ve şehrin tlzerinde dll§man tay 
yerlerini temsil etmek üzere tay. 
yarelerimfz uçacaktır. 

Bu tatbikat için harb hali 15 a. 
ğustos 939 gününden başlryacak v e 

biUmi ayrıca bildirilecektir. 
• Aktlf müdafaa: 

2 - Tatbikat esnasında şehrin 

aktif mUdafaası için askeri makam. 
larca tertibat almmıştır. Bu terti
bata. göre muhtelif mevkilerde top 
ve ağır makinelitüfenkler tarafın
dan tayyarelere karşı manevra har 
tuç ve fişeklcrile ateş açılacaktır. 

3 - Tayyare hücumu (Alarm) 
ilanı, muayyen düdüklerle ya.ptxn
lacaktır. Bu ilan poli.s vasıtasile 

cadde ve mahallelere kadar yayı-
lrr, 

Alarm işareti, düdüklerde kuv_ 

vetlcşip zayıfla.şan ve böylece Uç 
dakika devam eden fasılalı sesler_ 
dir. 

4 - Bu işaret verildikten sonra 
halkm ve tıakil vasıtala.rıııni ha.re· 
ket tarzı şöyle olacaktır. 

Hıı.lkm vazifeleri: 

A) Hayvan koşulu nakil vasıta_ 
lan (arabalar); 

Arabalar, yol ağzmt tutmıyacak 
veçhile yaya kaldırımına yanaşmış 
olarak durur. Hayvan Göztiliir, ka
lın bir ağaca, tramvay direğine ve 
ya yoksa araba.ya bağlanır ve hay
vanm yem torbası başına takılır. 

B) Motörlü nakil vasıtaları ve 
tramvaylar ve tünel: 

AHirm işaretile beraber, nakil 

vasıtaları: içindeki halk en müna
sip bir yerde ve u.mumt sığınaklar 

durağında boşaltılır ve kendi yerle_ 
rine gidemiyecek kadar uzak olan
lar, halkı boşalttıktan sonra yol 
ağızlarını kesmemek ve itfaiye mu.s 
luklarım kapamamak şartile mü -
nasip yerlerde dururlar, bu nakil 
vasrtalarmı idare edenler en yakın 
umumi sığınağa iltica ederler. 

Tatbikat münasebetile tayyare 
hilcumu eanasmda. dahi dola§mo.k 

mecburiyetinde olan hakem otomo
billeri ser~t olup bunların hare
ketine mümanaat edilmez. Bu oto
mobiller dört köşeli, beyaz flama 
taşn-lar; hakemlerin kollarında be_ 
yaz işaret bulunur, basta nakleden 
otomobiller de bu hükme tabidir. 
Alarmın devamı müddetince tünel 
sığmak olarak kullanılacağından bu 
müddet zarfında tünel işleme faali-

Florya DenizevinJe istirahatte m'lları gibi tatbikat hazırlıkları 

bulunan Cumhurreisimiz İsmet yaprlacağmda:ı ·muharebe olmıya· 
İnönü, dün öğle yemeğinden caktır . 
scnra, otomobille Küçükçekmcce ilk manevra muharebesi 16 A. 
civarın<la bir gezinti yapmışlardır. ğustos günü başhya::ak, Kırklar 

Cumhur-reisimiz bu sabah da eli mıntaka:;ındaki kıtaların karşı 
Floryadaki deniz köşkünıde istira- lıklı harp hareketleri görülecek
hat etmiştir. İsmet luönünün bü- tir. 

.ırasındaki ikinci mülakatın bir zı \arar alınmış olduğunu tah~ 
"!ylemn~ ... kte, iki harici,·e r·' 

~·aretten ibaret o!C: . ~ .. mu, çünki; . . vı 
esas meselelere ait müzakerelerir ·un Ak~eniı meselele1

:
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~vvelki gündenberi hitama ermi; !Zcümle ispanya meselesın• gt• 
'>ulunduğunu beyan etmekte::lirler. rüşmüı:ı olduk1armJ tasrih e 

Civano saat 15.10 da ' ·'anmda ııektedir. •'4• 
J J B hf.11 ·· ör11

• Almanyanm Roma elçisi olduğu u ma ı ere ııore ır ı3• 
T.elerin esasını, ''demokr81 

., 1alde Romaya va::rl olmuştur. e· 
Görüşmeler he.kkmda hiç bir rm yaotrklan çemberleme •. t ~· 

·esmi tebliğ neşredilmiyecektir. ki' eylemiş ve iki hariciye ~· 
.Juradaki Alman ve İtalyan ~ı· ':Irl buna "mukabil hir C\· 

'Jerleme,, ile cevap veriJrrıcsı ' vasi mahfillerinde tebarüz etti . 
yük askeri manevraları yakından 
takip etmek üzere Trakyaya yapa
cakları seyahat h.uxrlıkları. bu 
gün tamamlanmıştır. 

1 

rildiğine göre ıki hariciye nazırı Iüsünmüştür. ~~· 
Tatbi·~·~ilec~k. m~sele, evvelce ırasmdaki bu u.ülakit. normal İtalyan zimaMctarl<ırrna \'t 

kaydettıgımız gıbı mefruz garp bir buluşmadır. Ve bu sebepten ·e, Macaristan, Yugosla,•Yf 1~ 
ve şimal müttefik ordularına kar. :ıer hangi bir resmi tebliğ füzu. muhtemel olarak Bulı:ı;arisl8~,. 

Sirkeci garında bekletilmekte 
olan Riyaseti Cumhur treni ha
reket emri alınca Floryaya gide
cektir. 

Milli Şefimiz, maiyetleriyle bir· 
tikte gideceklerdir. 

Bu akşam veya yarın hareket· 
leri muhtı;mel görülmekle bera -
ber salahiyettar makamlarda bu 
hususta ademi malumat beyan e
dilmektedir. Hareket saati henüz 
takarrür etmiş değildir. 

şı bir cenup ordu:;u harekatıdır. 0

lidir. birlikte hareketi kabul eyJtı1j., 
17 ağuste>Sta :ID::lirne mm takasında 'llekle beraber hattı hareket~ 
bir muharebe manevrası yapıla· Hitlerle Musolini ; arasmdeı ı-ini mih:verle ahenktar hir h~i· , 
caktır. )ir goruşme ihtimali hak- 'rnymak mevkiinde huJurıEI • 

E.:lirnede manevranın sonuncu 
gUnUntle ve onu mUteaklp yapı. 

lacak büyük geçit resminde hazır 

bulunmak için davet edilen ecnebi 
ataşeler, matbuat mümessilleri ve 
diğer zevat ayın yir.:ni birinci gü. 
nü Sirkeci.den hususi bir trenle 
Trakyaya gideceklerdir. 

İstanbul kumandanhğr vekilli
ğini fırka kumandanı general O::ı

man Tufan ifa etmektedir. 

kında ise, böyle bir ihtimalin bit. 1eceklerdir. 
tabi lamamile imkansız olmadığı _ __.,..,. ___ ..,....,,__..,.,... __ __-: 
rakarşlnl<Jımrıuz.ımu gururmettı. ~ 

11 söylehmekteair. . .... .. . .rı~ . , Sebze halinde 
bir hadise 

Topal bekçi az kaıdı 
adam öldürüyordu 

Yarı re~.mi mahfillere göre Hitler
..::irano millakatr şu üç nokta etra· 
;ında cereyan etmiştir: 1 - Dan
:ig me.selesinin halli. ( Bu mesele-
1in halli için hiçbir tarih tesbit e
Jilmemiştir.) 2 - Avrupa aşın me 
e'eler, 3 - Macaristan meselesi. 

• . . , ııl 

A) Korunma teşkillerinde vazi- yeti durdurulacak~ır. 

Bu sabah Ankaradan gelen 
Başvekil Refik Saytdamla şehrimiz 
de bulunan vekiller de Cumhurre
isimizle birlikte Tnkyaya gide
ceklerdir. 

Sıhhiye, Ticaret, inhisarlar ve 
iktısat Vekilleri Ankarada kalmış· 

Başvekıl şehrim iz :le 
Bu milla.katta, bilhassa Macar 

meselelerine geniş bir yer verildiği 

anla~ılmaktadır. Vukubulan bazı 
i f~aattan istidlal edil<iiğine göre Hit 
'er, Lehistana, Rütenya tarafından 
ıüctw etmek için Macaristandan 
~ransit suretile Alman askerlerini 

Evvelki gün ak§am üzen 9
1v 

Halinde cinayetle bitmesin~ rıı;~; 
kalan bir yaralama hadisesı 01 

fesi olanlar alarm işaretinde derhal C) Trenler: 
vazife başına giderler. 

B) Cadde, meydan ve sokaklar
da bulunan halk telaşsız ve süku
netle fakat acele olarak evlerine 
giderler. Evlerine git.meye imkan 
bulamıyanlar (evleri uzak olanlar) 
polisin göstereceği. ve sarı işaret 
~ 

Jevhalariyle gösterilen umumi sığı_ 
nakıa.ra giderler, umumi sığınaklar 
da yer bulunmadığı takdirde en 
yakın hususi sığınaklara iltica e_ 
derler. Bu mümkün olmadığı tak-
dirde öteye beriye koşmak.sızın ve 
telaşa kapılmaksızın kendisini bom
ba tesirinden koruyacak bir örtü 
altına ve duvar dibine çekilir, veya 
bir çukura, yahut bir ağacın gölge
sine yatar. Sokaklarda toplanmak 
ve öteye beriye koşmak ve bağırıp 
~ağrrmak yasaktır. 

C) Bir gaz bulutu içinde kalın

dığı veya burun veya boğazlarda 

ve gözlerde bir taharrüş bulunduğu 
zaman maske takılır. Şayet mas_ 

Alann işareti verildiği esnada 
garda bulunan trenlerdeki yolcular lardxr. 
inerler, gardaki siğmağa veya civar Milli Şefimizin manevra sonuna 
umumi sığınaklara giderler. Hare. kadar Trakyada kahrak muhte
kete hazır bulunan trenler, yol a - lif sahaları .dolaşm:ı.larr muhte
çxksa hemen garı terkederek şehir meldir . 
haricinde serbest bir hat üzerinde 
durur veya istasyon civarında tii - Mareşal çakmak 
nel veya yarma varsa oraya gider- Dün Ankaradan şehrimize gel-

Başvekil doktor Refik Say.dam 
bu sabah Ankaradan şehrimize 

gelmiştir. Refik Say.iam, Haydar 
paşa istasyonunda, ~ehrimizde bu. 
lunan vekiller, Parti genel sek -
reteri Doktor Fikri Tüzer, parti 
İstanbul müfettişi Fikret Sılay, 
Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lutfi Kırdar, Merkez kumandanı 
Cemal Akan, Emn;yet Müdürü 
Sadreddin Aka, Denizyolları mü
dürü İbrahim Baybora ve diğ !r 

bir çok zevat tarafından karşılan-

ler. Tünel haricindeki tevakkuflar~ diğini haber verıdiğimiz Genel 
da halkın trenleri terkederek etra- Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
fa. yayılıp gölge V(; çukurlardan is_ Çakmak akşam üzeri CumhurreL 
tifade etmeleri icab edebilir. Gara simiz tarafından kabul edilmiş ve 
yaklaşmakta olan trenler ise, ayni geç vakte kadar alı1<onulmuştur. 
suretle şehir ::ivarmda beklerler. Mareşal Fevzi Çakmak bu sa- mıştır. 
Tayyare hedefi olrbilecek köprüler balı saat onda maiyetlerini teşkil Başvekil, Haydarp:-~adan mo. 

; eçirmek istemektedir. 

Bohemya ve Moravyada Alman 
arın yaptıkları askeri tahşidat 

.!itlerin bu askeri planı etrafmdı:ı 

:erilen haberleri teyit ediyor. 
Ovr gaıet~si Sertinden şu haber· 

:eriyor: 

"Gece Berlinder. alm an son ha. 
>erlere göre diplomatik mahfil_ 

·erde Bcrchesgaden görüşmeleri 

.ıakkmda oldukça büyük bir asa. civarmda bulunmazlar. eden kumandanlarla birlikte 0 _ törle ayrılarak doğruca Dolmabah 
D) Vapurlar: çe sarayı rıhtımma çıkmış ve 0 _ ,)iyet gösterilmektedir. Berlinde-tomobil ile Edirnev~ hareket et. -
Alarm esnasmda rıhtım ve iske- radan Perapalas oteline gitmiş . ti diplomatların zannettiklerine 

miştir. 
Ielerde bulunan vapurlar yolcu a- t' ;öre dün öğleden sonra Berehtes-

Bu seyahatte kendilerine Ge· ır. 
lamazlar. İçinde yolcu bulunanların Başvekil otelde bir müC:det isti. ~adene büyük Japon gazeteleri -nel Kurmay İkinci Başkam ge· 
yolcuları çıkarılrr. Hareket halin - .ıeral Asım Gün.düz. İstanbul ku. ~abat etmiş, öğle üzeri Floryadaki nn muharipleri gelmişlerdir. Ja. 
de bulunan vapurlar en yakın iske d · · . h 'Jonyanın pren"ip itib arile mih _ 

H 1. B k enızevıne gıtmiş ve Cuın ur "" 
1 k ı mandam general a ıs ıyı tay, ·-· d · T k leye giderek yolcu arını çı arır ar. reisimireisiıriz taraf:'ldan kabul e- vere iltihak ettlgıne aır o --
·ık · b·tt• · 'rnmandanlaııdan general Salih. ~ ke yok.sa, ağı:r. burun ve gözler ıs. 5) "Tayyare tehı esı ı ı., ışa. yonun kararı 1ün öğleye dogru 

Omurtak refakat etmektedir. '.!ilmiştir. lak bir mendil veya elbisenin ıslatı- reti verildikten sonra dahi ancak Hitlerin eline geçmiştir. 
lan eteğile kapaWarak rtizgarm bina veya sığınak amirlerinin mli- Asker mebuslardan emekli ge· ı 
geldiği tarafa doğru koşmaksızın yü saadesile drşanya çıkılabilir. Dışar ıcral Ali Said de bu sabah otoma. Eski ln ıi l iz Hariclye Söylendiğine göre Hitler, Kont 
rünerek buluttan çıkılır. (Gazi tem- da gazlc zehirlenmiş yerler, yıkıl - bille manevra sahaı:ıına doğru yola Naz• rı :iano ve Fon Ribbentrop ile bir. 
sil etmek üzere dumanlı maddeler nıağa yüz tutmuş duvarlar, patla - ;ıkmıştır. !ikte bu itilafı, Fransa - tngil. 
DC§ri bazı yerlerde ayrıca tayin o- mamış bombalar ve enkazla tıkan- Trakyada bazJrhk Eden fa bur tere ve Sovyetler Birliği üç taraf-
lunmuş alakadar memurlar tarafın mış sokaklar bulunacağından böy](' 1 ı itilafı ettikleri zaman ne~-
dan yapılacaktır.) tehlikeli yerlere yaklaşmaksızın Manevralara iştirak edecek kı k Uma. n dan I Q 1 d U retmeğe karar vermiştir. Berlin. 

D) Tayyareleri görmek hevesile herkeı:ıin kendi işine ve vazifesine talarm son kısımları dün ağrrlık· :leki diplomatların zannettiğine 
dışarı çrkmak ve pencerelerden gitmesi l!zımdır. Bu gibi yerler po ıariyle beraber trenlerle Trakya. Londra, 14 (A. A.) - Eski hari- göre Bitler. Mussolini veya mih. 
sarkmak zararlI ve yasaktır. Bina lis tarafından işaretlenir. ·.Jaki yerlerine göndedlmişler<lir. ciye nazırr Anthony Eden, ihtiyat ver kırk sekiz saat zarfında Dan.. 
dahilinde bina korunma teşkilatın- Tayyare tehlikesi bitti işareti: Dün Edirneye vasıl olan ma ordusunun manevralarına iştirak 1 zig meselesi hakkmda yeni bir 
da vazifesi olanlar, derhal vazife Cana.var düdüklerinin ve sair ve.sL nevra kumandam t•rdc müfetti~i etmek üzere Beaulieu kampmıı. gel. 1 hal şeklini teklif edecektir. Çün. 
başına gi~er, korunma amirinin em talarrn üç dakika fasılasrz ses ver- 7 ahreddin Altay derl:ı.al faaliyete n:tiş olan "Kings royal rüle corps., · kü mihver devletleri Fransa ile 
ri altına girerler. Ve bina korun. meleridir. ~eçerek hazırlıkları teftiş etmiştir. taburunun kumandanlığını dtin ak- İngilterenin geçen eylülde Çek 
ma plAnı veçhile vereceği emirleri 6 _ Tecrübede herkes hakiki Manevralara motörlü kıtalar, -şanı deruhte etmiştir. hükumetine yaptıkla.rı gibi şiın.. 
yaparlar. tehlikedeymiş gibi emniyet ve in- iafi tayyare toplan ve büyük bir Eski hariciye nazın, taburun , di de Polonya bükü.metini taz • 

Vazif Pthr ofm!)'1U\ pa.ssif halk zıbat tedbirlerlne ve bu tallrnatta· 'ıavs kuvveti i~tirak edecektir. mevcudu olan 600 kişi ile birlikle vik edc!"eklerini Umit etmekte _ 
bina korumıı. Amirinin tertibi veçhi. ki hükümlere dikkat ve itlnays Yarın manevraların birinci gü· öğleden sonrr-ı trenle Londradan ha dirlcr. Va~ova ise böyle bir tek. 
le bodrum katma inerler. Kendi c· mecburdurlar nüdür. Fakat kıtaların mevzi al. rekct etmiştir. lifin bir kaç saniye bile Polonya 

tur. ~,. 

Yakanın kahramanı, Sebze ~ıl~~ 
lindeki esnafın açıkta bır3 -:ı~ıı 
mallarına nezaret eden tek c:ı> 
Kadri adında birisidir. ıaı1' 

Ka~ri. madra'..>azlarm.. m:1.ıe ıl 
kendılerme sormadan gozlcnı-1' ~tf 
arada sırada birkaç kuruş alrtııı 
dır. 

~,~1111 
Kadri, cumartesi günü , f.P 

·· · t l k '"P311 ... a· mrsrr uzerıne top a:icı J - ) " rıv 

dullah adında birisine gitmiş vej~tt' 
metine mukabil birkaç kurtJŞ 
.ıiştir. Fakat Abdullah: . dedJ; 

- Sana kim mallarıma b~· d~~ 
. 11 para veremem haydi orıı 

Jiyerek kendisini ko\muştur.. ~ır 
Buna çok kızan topal Kadrı 3tıl' 

für ederek Abdullahın üıerirı\ ııf 
mış, ve başıyla bir tos \-urara 

zmdan yaralamıştır. z;:ı.te~ 
Bunun üzerine Abdullah. dıtrı~ 

değnekler ile güç! ükle aya.Jı;ttl 0t~· 
Kadriyi altına almış, göğsilrıe 
rarak: ıde ~:! 

- Bak elimde olduğun )la tııııı' 
şey yapmıyorum. Bir daha t:3d' 

• \'C ı~ 
çatma git, buradan denııŞ 
riyi bırakarak yürümüştür. ı:;ıf3~ 

Öfkesinden ne yapacağını şa. t3' 

Kadri Abdullahın arkasındail tfl'li;• 
bancasını rekerek bir el ateŞ .e 

~ . ur· . 
fakat kur:;un isabet etmerrıış f{3of1 

Vakadan sonra yakalanan 1Jlfjı1' 
dün, adliyeye teslim e~ilere~rgıı~1 
ci sulh ceza rnahkemes~nde ~ ff11dll~ 
;ekilmiş ve hakim Rcşıt tı::ır3 

tevkifine karar verilmiştlr. ril ( · te' 
Kadri sorgusunda suçuntl 

derek: 1.1ı1l1:ı~ 
- Maksadım Abdullahı \ içi~ 

değildi. Kendisini korkutnı~J.> 
. d ....,;-.tır 

havaya ateş ettun... c-• .,.." 

te 



H A B E R - Akflllll Pn.tuı ··~ 

'A;;·k:lf ;~;:,:;;·;;J~· iTdf!qjG@!ir~@~@r94ıimla 
lstanbulda tek hakimli'' Buradan defolun 

mahkemeler , n a z i 1 i d e r i ! •• 
nıuvafık olur mu? 

11 

JUri teşkili d.UşUnUlen bir devirde ,, tek hakim 

8 
usuluna şiddetle itiraz eden avukatlar var 

azı \ı • 
rııeı . ıa} et ve kazalarımız mahke 
hak etinde tatbik edilen "münferid 
tonı tnılik., Usulü kısa bir zaman 
tek: lstanbuida da kabu1 edile· 

b~i.ın~ gibi günde hiç değilse 
~d 1 bın muhakeme görülen bir 
lerın :ı ?ugunkü mevcut mahkeme
~auıhtıyaca kifayet etmediği ha· 
l!a,'a ' Seneden seneye on binlerce 
k% do~'ası devredılmzk surctile 
k·'- SJni Orta'"·a kovunca uzun tet· 
.,. \' J • ' 

ıııe t e salı5madan sonra en kestir-
te '· eclbir olarak fazla mahkeme 

·l'itlı k b h h a ul edildi; mev .. ~t kadro· 
lllalık e?nen uçte bır miktarında daha 
~·~'ille iUı\ e·i kararlaştmldı. 

~ d(J at o zaman da senelerden beri 
ıes:ue hısscdilen hakım azlığı me· 

ltt?h 
1
, 
0rtaya çıktı ve nihayet mah Bahusus kanunlarımız da müstakar 

~~eti.n iki azalı bir reisli heyetı .:'eğildir. Muttasıl değı~iyor. Mu~a· 
resı esı Yerine tek hakim ile ida· vere, müzakere, yardım, \·e tenvh 
~~suıu düşünüldü. Jlnıazsa, tek rey ile hükmjc ısa 
~ 1uı edilmek üzere olduğu a!tl· bet nisbetinin ne derecede bulun&· 
bıı • r arın beyanatından anla~rlan, cağını bilemem. 
ata:, tek hakim,. usulü lstanbulda I ludutlarımız lşkodr:ılara, Ara· 
'a hü~ü niyetle umulan ve bek· bistanlara, bağdatlara dayandığı 
bı:Çokf netıceyi verecek mi, yoksa zamanda bile vilayet ve mutasam!· 
Qliltı .arının hararetle ileriye sür· . ıklarda çoğu mektepli, bir kım11 
raıı-4er1 &ibi, adaletin sarsıntıya uğ· meslekte pişmiş müctemi hnkimlcı 
hcaıc'ndan başka bir şeye raramı· vardı. Hatta Rumelinin kazaların 

~lt\ rtı.ı? ja bile öyleydi. Balkan harbinden 
~.. b:ı usule muhalıf hukukçu ;onra Anadolu tarafına da mansup 
" ~z;&<y", gqndhrilfli. ŞW:,qi kageı 

tıe, ~ :\tahkeme heyetlerinin üzeri ;ktza~ı, mcmlek t · ısaldı,fakat hu 
~ d11~~ jüri te~kilini kabul etme· =ukçu çoğaldı. MO\·c-ut.,... hal.;imlert' 
ır<ila Urken, münferid hakimlik laveten, htanbul, Ankara üniversi 
~ar' ne derecede doğru olur? U .cleri hayli yıldanberi hakim nam· 
<la\aı kanşık, öyle içinde çıkılma<. .~t!eri yetiştirdi ve yetiştiriyör. Ka· 
ltıı-..ı ·ar vardır ki çok defa müc .alardan başka, nahiyelerde bile 
~ad ~hkemelerin bile müşh-ü!at2 nüctemi mahkeme teşkiline imkar. 
dar i ıgı bu gibi vakalarda, ne ka . ar!,:en. tek ha.kime tenczzulc neden 
~dr ra~esi sağlam, kanaati tam. necbur oluyoruz? 
~ıı.~tlı \e şaşmaz bir görüş sahibi Anladığıma göre hakimler için 
r.a, b' 0 lsun tek hakimin hak~i· ;ete'r tahsi5at bütçeye konmamı~ 
"" ırka - k'' ·ııııctıır, rara \'arması mum ·un ~'oksa hakim kıtlığı meselesi rnev· 
Sız "' diyorlar. .:uubahs değildir. Sadece para işi. 

tar 01 bu usule taraftar veya taraı· Evvela sörliyeyim, ki h" " :mlığiı. 
~~t illı.ı~·anıann fikirlerini bir an · tl d 1 · · ı a~a . ;aır memunye er en na~ı ıstısna 
~~'lllızrak neşre karar verdık. Ilk ~ir vasfı. mevkii, ehemmiyeti ve im· 
··t~ taı~ tanın~ı~ av~atl~rı~ızdJr. ıyazı varsa, maaJarmın da böyl< 
llıa:,tad Hayrının fıkırlerını taşı· .maı::ı gerektir. 
{Jaı, hır. Aleyhtar bir likre sahıı Her zaman dediğim gibi, adliyt 

.. ~Uk!;u dıyor kı: Jevlet mue:;:;esesi olup, hükumet 
d~e(t lunıend hakuruık, tek re> ,ubcsi değildir. Hususıyet 'e ehem· 
lllıı a ır. 1\tuctemı heyette hüküm .• nıycti goz~tilmelidir. 
• 8a~ere ve mtizakc:-e i!e verilir. Hfıkım maaşı otuz beş liradan 
kar.,(j~ı hakikat, müsademei el Jaşlıyor. Muayyen müddet, hüküm 

l'ek ~ Çıkar. ıerdclci babctle ~amam!anmak .• ar · 
<1.ı!a41rı <4(trn usulu eskı devrın ka .ile beşer, onar lıra zammcdılı)o: 
dııt, k. a rtıah~ustu. Davaları mal: Halbuki hır hukuk mezununa dı 
te~ı ,:unları layetega} yer oiup ~er vekalet ve müe~~SJl yekten eı 

Saza ldle hukmeylerlerdi. ı - yetmiş lira asli maa~ teklif ed 
~erı.ırc/1 refakatlerine mü'"avir de ıor. Mezun isterse a\Ukat olu~o: 
•11 l'o~qı. Pakat muşav:irin reyde ro ıem serbest ça!ı~ryor, hem da!ır. 

\"en1 ~ .->k kazanıyor. 
~u evletımızin kurum ve du· 31.l imkanlar karşı~mda ise ha 
liurılı:ı Tt_leı.zuu adalete istinat eder. ımlığe rağbet a .. alıyor. Bir banka 
~!llltaı:a~~ı~ de milletin adalete garh nemuru ıki yüz lira alırken, bir ha· 
"letıer g 1ınanındayız. Değil vı ,im maavım yetmiş beş. yüz lirn 
~ e. kaıaıara. hatta na!1iyeler( l 1 ırsa elbet böyle olur. 
ler l'llebzu·' .. . 

}allı! •en muctemı mlhkem Kaza hatta vila:···· ie muntcrio 
~ın1rı illa ını isth·or. ada~et ci· ~':im ıle umuru muhakeme, tedviı 
~ tuz teıarid ile \ezvininı ~ozlu· •ttirilm~" çabalaru1ıyor. Davalam 
~u hfık . .azac:ı, vilayeti olmaz. Pek, pek a· 

QııırıU!< un ılc olur. Hakimlık mc· adakı fark i~in a..: ... _,,ıu~:ıır. Vi!a· 
d~ıldır.~bı 1:1ua~1·cn bir iş gömıeh \"et m~rkezinde \·eya merkezi hü· 
kactar rtı .~erı hadiseler, va!;:alar o •i'ırn"tt~ \'u\rn~ulan hftdisc kazalar 
h:ıJt,rn b llteha\"\•ıl \"e mü•--beddil k la da vakidir. Hadi enin mahi;-e· 
llU U ı b~na nüfuz edecek, umumı Je \-astı. kanuni hükümleri 1-.ıirdir. 

ınlerc k . . 
rtıadd . . e anunun yuzhınler Baıan bır davaya rastlarım, k• 

~ere i' bilecek ve hatta hü uada ~·üz da\·a intaç ettiğ m hald(' 
1 ~en ~~ nı_1Yan m·ığlak me~lelP •ek davarı yıl:arca netice'"-ı"'ir<> 

•• 1 ~ın b zıhnen halledecektir. nem. 
~1rı t;.;ıe b azı ahvalde ~ahsi ışlen Kazalara daha mil~tedice hi kin 

'''l1<lığ1 ol aşkasının reyine muhta' ·önderiyonız. Ikm de münferid ha 
~~··. ur. Arnrn . l . r · ı 1 .ı l;ı e. cemıyet mua ·m ;;ı ::ıt• e .. 

lerin ~k avı 1z ve h~anı:tz mrse· Bu ha'~ime c;ulhiytt. as!iye mr 
~ chiJer~.'hın. re:ı hahidle hallo-. va1ını. hukuk. ticaret, icra, · ':n 

ınc, akıl erdıremcdim. mı p.h:iye, evkaf, ka:la.~o. hatt§. 

• 
nazı idaresinin ~v~ı 

'' . tl . d I . t . ./ d L~ '··. -nıme erın en. '' lS lı a e *Defterdarlık tarahndan yaptı· 

Danzigliler 

etmek 
• • l nlmakta olan Kadıköy maliye şu· 

l S t e m l l/ O r a r ~~ binası bitmiştir. Küşat mera· 
· sımı bu hafta yapılacaktır. 

. * Belediye Jmar müdürlü~ kad· 

D . d k• . ı ·d • h•t b rosunu genişletrneğe karar venniş· 
anzıg e 1 nazı 1 erıne 1 a en tir. Ka.droya. Avrupada tahsil gör· 

müş mühendısler alınacaktır. 

bl!r açık mektup neşredı.ldı• . ~ Is.tanbı._ıl ?içil ve a;ar!ar r:nütct· 
. tı~ı Cıvanşıınır, elektrik ışıen fen 

heyeti müdürlüğüne ta;ini kararlaş 
tmlmıştır. Paritı, 14 - Danzlgden alınan 

habt:orlcre gore Dnnzig sulh cephesi 
!cl'a koınitc.c;i, Danzig nazileri rei~i 

!.i'örst<'re hitaben açık bir mektup 
'll§rctmiştir. Mektubun hulasası 

judur: "Biz Almanya ile birleşmek 
:stemiyoruz.,, Danzigdc dağıtılan 

au mektupta deniliyor ki: 

"Hariçten ı;elen askerlere karşı 
Danzig halkının çok soğuk vaziyeti, 
harici ticaretin tamamen mahvolma 
sı dolayısiylc, tacirlerimizin duyduk 
lan endişe, şehirde ağır toplar bu
lundurulma:ımm kadınlar araı;ında. 

uynndırdığr tel!ış, yaptığına: ~in 

beğenilmediğine en büyilk misal· 
dır. Siz bundan ı:r:e.s'ulsiınüz, Före-
ter. 

Biz Danziglller, bütlin haklan ve 
muahedeleri ayaklar altına alan 
:-lazl fütuhat politikasından bıktık. 

Biz eski tacirler, işçiler, Danzig 
köylilleri bu kumanda üzerine ya.. 
rıılan ve vakit kaybetmeden b~ka 
bir eeye yaromıyan geçit resimle
rinden usandık. Partinin en küçük 
memuru yarım Allah gibi vaziyet 

.... ... ., " f 

:>azan cezayı da ilaveten yükletıyo· 
•uz. Bunların her biri ayn bir mah· 
:;;eme işidir. Altı, yedi ihti&:.J şube
sine bağlı bulunan da\·aları tek M· 
!dme yüklemek, gördürmek hiç de 
muva{\k değildir. 

Adli kanunlardan basl;;a, sayısız, 

hesapsız hususi kanunların binlerce 
madde hükümlerinin hüsnü tatbiki· 
ni tek Mkimden beklemek ne derece 
·:..." :.aniyet olur? 

Hergün saatlerce cıgara bile iç
miyerek, kimse ile musahabe etnfr 
yerek ağır perhiz altında nef·inden. 
:1issinden mahrumiyeti: maddi ve 
manevt m~suliycti; geceyi gündü· 
ze k-:arak me~guliyeti, fevkalbe~e 
denecek bu m:şıkl:ati kırk - elli li· 
raya deruhte etmeğe herkes yana~ı. 
mr? 

Adliye v~ m~hl.e."ll~lcr mil:etin ha 
ba ocağı gibidir. Hcrgun, heran ba· 
rındığ1, ilticagahıdır. :(o.fahkem<:. 
te\·zii hak ve teslimi adalet yeridir. 
Millet, hiç b:.ından para c::irger mi · 
Amme intizamı için masraf düşü· 

ıülür mü? Ta-a:-ruf lazımsa, başk~ 

;ıhetlerdc aramahl 
! .. tan bul gibi bir ~e.hirdc, tecni 

)esi yüksek dereccd~ müctemi ha: 
~imler bile bunca muğ'a:, mesclele· 
ri halliçin ter döke"ken, lstanbui 
müctemi hakimlerini dağıtıp tek 
hakim u ulünc indirileceği ~abcrini 
gazetelerde okudum, ama inanma· 
:hm. Çünkü inanılacak ~ey değil. 

Heyeti hft.\irne ürerine jüri istenilir· 
ken, mahkemelerin tek hakimin re· 
yine bırakılacağını zannetmiyorum. 

ihtiyaç \'e zaruret her yerde bü· 

alıyor. Esasen pek zayıf olan geli- ı lannı ilıin etmek imk!nıru verin. 
rimlzin üçte birinin teberrü diye n· Bır kere dıı.ha söylilyoruz, buradan 
hnmasmdan bıktık. defolun. Zamanı gelince sfüle kal· 

* llkmektep muallimlerinin kı· 
dem zamları ile mesken bedelleri 

Kiliseye gidenlerin nezaret altına mıyarnk harekete do geçeceğiz.,. 
alınmasından, umumi mahallerde 

v i l a y e t bütçesine konulan 
muhammen varidattan elde edilecek 
tahsilat fazlasile ödenecektir. Tedı· 
yata başlanmıştır. 

casusluktan usandık. Taliın karar. 
gahlarmda zcncıleşmiş Fransadan, 
Slav ırkmm aşnğılığından, ortadan 
kalkmağn ma.bkfım Skandinav mem 
leketlerinin Marksist tcmayUJlerin. 
den, çürUmüş lngiltcrcdcn bahse • 
dilmcsinden bıktık. 

Partiniz için başka memleketle
re küfretmek bir ihtiyaç olabilir. 
Çilnkü senel,..rden beri nasyonal 
sosyalizm insanları. hayvanları, mn 
klnelerl durmak bllmlycn bir harp 
motörilniln aletleri yaptı. Bunun i· 
çin bugUn dilnyn huzurunda ilan C.: 
diyoruz ki bi:r:, Danzigliler bu ate~. 
le oynamak oyum.nu reddediyo -
ruz. Sokaklnrmıızdn kan ckmnsını 
iztemiyoruz, Almanyaya dönmek Is 
temiyoruz. 

Bunun için Förster. buradan gi
din ve bu suretle her korkudan kur 
tulan 400 bin Danzigliye bu duygu· 

Danzigli yabudiler şebir
qya ç1karam1yacaklar 

Danzig, 13 (A. A.) - Druızig 

Ayan meclisi çoktanberl Almanya.. 
da tatbik edilen bir kanundan mUl
hem bir emirname neşretml§tlr. 

~ Nahiye müdürlerine verilme ... ı 
lbımgelen yol p:ırası tahsisatı gön 
derilmiştir. 

* Evvelki gün şehrimize gc1 •· 

Yunan hariciye JllÜ tesan Nıko!a 
Mavridi dün şehirde bir gezin 
yapmıştır. Müst~ar bugün, ya:'! ,. 
ı,ticlecektir. 

* Nevyork ser"isine gönderile 
eski eserlerimiz getirilmişti. Eserle; 

tig limanı serbest mmtakası ma - ait oldukları müzelere teslim edil· 
kamlarmdan hususi bir müsaade al miştir. 

madan kendilerine a.it eşyayı ser- * Yeni basılacak bronz on para 
best §ehir anı.Us! haricine götilre- lıklann pulları hazİrlanmrştır. Ya· 
miyeceklcr ve gönderemiyecekler • \:·nda ba:ıılmağa b:ışlanacaktır. 

Bı: emirnameye göre Danzigli Ya· 
hudiler bur.dan sonra Yahudi mu · 
haceret komisyonundan veya Dan-

* Klaksona tekrar müsaade edil 
dir. me::.i için yapılan milracaatlan tct· 

Yalnız §ahsi eşya SC'rbcstçe ha- kik eden belediye, klaksonun fazla 
rice götilrU!ebllcc;ektir. Diğer cihet. gürültü çıkardığım tesbit etmi~ , ., 
ten, Danzig, makamları ekııerisi müsaade vermemiştir. 
Plolonyada, Fransnda ve İngiltere- * Kozanın Çanaklr mevkiinde 
de oturan 13 yahudiye alt mallıırı telgraf hat bakıcısı Abdullahın oğlu 

lsmail bağda bulduğu eski bir bom· 
bayı kan~tınrken patlamış, Abdul 
!ah parçalanarak ölmüştür. 

müsııdere etmişlerdir. 

/(aza yüzünden· ... * Bursaıun Bedrettin mahallesin 
de oturan Eşrefin bir buçuk ya~ın 
daki çocuğu Yüksel, içi su dolu bi; 
kazana düşerek ölmüştür. 

Avrupa eksp-resi 
bu sabah gecikti 

ltalyadaki tren kazasında altı kişinin 
öldüğü teeyyüt ediyor 

«· Yaz mevsiminde bir afet halını 
alan eşekansı ile mücadeleye karaı 
\·eren Osmaniye belediyesi her an· 
l'I on paraya satın alacağını ilan 
etmi~tir. ilandan sonra 56 bin an 
getirilip satılınca kasabada a.ri cö
rünmez olmuştur. 
DISARDA: 

* Romanyada bir yolcu ~ 
makasçının fena manevrası yüiün· 
den yoldan çıkmış ve bu fena kaza · 
neticesinde 15 kişi ölmOştür. 25 de . 
yaralı vardır. 

Avrupa trenleri yolu ilzerinde İ· 
talyan hududu civarında mlibim 
bir kaza olduğunu dün haber ver
miştik. Bu snba.h semplon ekspre· 
sile gelen yolcular ve tren şefinin 
verdiği maliımata göre, kazaya uğ
rıyan kııtar bir m:ır§nndiz trenidir. 
Bu tren lokomotifin frenleri bozul. 
ma.sı ~·Uzünden vaktinde durdurula
mamııs \·e bu scbeble yoldan çıkmı~ 
ur. 

Hadisenin altı .ki§inin ölilmilylc 
neticelendiği le~;d ediliyor. 

Devriimi~ olan vagonların kaldı
rılması iki saat kadar sUrmü§ ve 
bu milddet içinde Avrupa hnttr ka· 
pah kalmı~tır. 

Bu sabahki ekspres, hat açılın· 
caya kadar ltalyadıı bekletildiği L 
çin ancak saat sekizi on geçe gele
bilmi§lir. 

Moskovada askeri 
müzakereler 

Romanyada bır kaza oldu * Almanya, son zamanlarda 11"' 
Bilkreş, 1 4(A. A.) - Pictori- landadan birçok at satın alnuştır. 

ada evvelki gece blr trenin yoldan Bu haf ta Dub1in at pazarında bil"' 
çok Alman satıcı bulunmuştur. Alı 

çı~ıı.sı neticesi 13 kişi ölmUştUr. nan atların Alman süvarisi için ol· 

Yugoslavyada 
F evkalad 9 askeri 
tedbirler a'ınmamış 

Belgrad, 13 ~A.A.) -Ava. 
la Ajansı, Yugoslavyanm fev. 
kalade askeri tedbirler aldığı 
hakkında yabancı memleket. 
lerde neşredilen haberleri tek
zibe salahiyettardır. 

Avala Ajansı, Yugoslav 

duğu sanılmaktadır. 
* Macar kral naibi amiral Horty 

}'Ukan Macaristanda ve Karpatlar· 
altı Ukranyasında dört gün süren 
bir teftiş seyahatinden sonra dün 
Gödöllö'deki sayfiyesine dörunüştür. 

Fatih terasından: 

tun mahkemeleri ewclden olduğu Moskova, 13 (A. A.) - Fransız 
ıibi kazalara kadar müctcmi hak ve lngifü: askeri heyetleri, sabahla· 
;-:etirmek lüzumunda musırdır. Bu· yin saat 11 den itibaren mareşal 
nunla be r a b c r hakim maaş· Voroşilof ve Sovyct ordusu erkiıııı 

ları g e r e k m e z a h i m \'e ıle göriişmilşlerdir. Fransız ve ln
meşakkati, gerek beklenen ve iste giliz zabitleri mesai celselerini ilnL 
"len hf:ıkimlik şeref H: haysiyeti nok forma giymiş oldukları hnlde yap • 
·a!;ından bir ınic;li daha, mümkün maktadırlar. 

başvekili 8. T svetkoviçin son 
zamanlarda yaptığı T rieste zi
yareti hakkında aynı menba
lardan yapılan ne§riyat da 
müzmer fikirler giltmekte ol
duğunu bildirmektedir. Trieste 
ziyaretinin sebebi, it.a1yan en
düstri amelesi korporasyonu 
reisi devlet müste§arı Cianetti. 
nin geçen haziranda Belgrada 
yapmış olduğu ziyareti iadedir. 

Hususi bir maç 
Dün Yeşilköy sahaeında hususi 

bir maç yapılmıştır. · 

E>dip tarafından icraya tev: 

di olunan 39. 383 No. lu 19 - 6 -
939 tarihli ilAm ile hisseyi ıayiası· 
na mutasarnf olduğu Macuncu ·. 
da Koruk Mahmut mahalluinde 
Küçük hamam caddc~e 88 No. 
Iıı mahaldeki arsa üzen~e iki ha. 
ciz kaydı mevcut bulunmu ise de 
haciz takip edilmemiş olduğundan 
mezkQr kaydın ref'i ... e 1324 ku· 
ruı masrafın icra masrafları ile 
birlikte tahsili hakkında Hoaip vc
Araksi alyhlcrine istihsal eylediği 
ilamın infazını talep eylcmiı ise 
de mükldcialeyhlerin ikametgah · 
lan meçhul olduğundan l O giln 
müddetle ilanen tebligat icra.sına 
karar verilmiştir. Bu mliddct için 
de borç ödenmez ,tetkik merciin 
den veyahut temyiz veyclıut ia 
•deyi muhakeme yolu ile ait oldc 
ğu mahkemeden icranın geri b 
rakılmasına daii" bir karar get 
rilmedikçc cebri icra yapıla 

>lmazsa nısfı kadarı arttırılmalı . 

\1cbus. muallim ve baır memurlar· 
ia oldu?!u gibi bulunduğu yerde evi 
l'm1,·3n hakim1e-~ mesken kirası 

·Jahı ,·erilmelidir., 
.N.Ş. 

İngiliz ve Fransız heyetleri, saat 
15 de, aralarında müzakere için İn· 
giliz bUylik elçiliğinde toplanml§lar. 
bilahare, saa.t 17,30 dıı yeniden Sov 
~et hı-yeti :ızalatjyle buluşmu§lar· 

clır. 

Yeşil köy spor ve Balatspor ta· 
kımlan saat on yedide karşılaş

mışlardır. 

Maç muntazam ve heyecanlı 

ol mu§, Y cşilköysporun 2 - 1 ıgali
biyetiyl neticelenmi§tir, 

ğı ve ccne bu müddet içinde m · 
beyanında bulunmazsa hapis" 
tazyik olunacağı ve hakikate m · 
halif beyanda bulunulursa hapi•. 

cezalandırılacağı ilanen tebl!3: 
lunur. 



KarabUk demir !atır?kasr inşaatı tamamlanmn, ve fabrika 1 
numaralanan yerler sırnsile şunlar dır: 1 - Boru fabrikası. 2 - Kok 
lar. 6 - Gaz temizleyiciler. 7 - Çelikhane. 8 - Haddehane. 

bulunuyor. Reslmlcrimizde 
ocakları. 3 - Gaz depoları. 4 - Kok santralı. 5 - Yüksek fırın. 

Seyahat notları 

Konya Valisi son 
vaziy~t·i anlatıyor 
Konyanın en 

işi artık 
hayati davası 
tahakkuk etme 

olan 
yoluna 

ovanın sulanma 
girmiştir 

Konyada mahsul bu yıl yüzde elli eksik - Konya • Ankara şosesi is tikşafları başladı- Kon
yanın yeni bir haritası yaptırılıyor - Nafia vekaleti yeni bir su bürosu kuruyor, feyezanlı 
yıllardaki fazla suları saklamak için büyük depolar yapılacak - Halk artık bu işin gökten I 

'merhamet beklemekle değil, beşer azmile başarılacağ-ına kanaat getirmiştir. . 
tstanbuldan doğruca Konyaya ' · 

gelirken, Konyanın ötedenberi ' 
methini işittiğim yeni valisi B. 
Nizamettin Atakcri merkezde 
bulamamak endi§esini hissetme • 

. ğe başlamıştım. Bu endişe, koru f 
partımanda bana yolcla§lık eden 
bir Konyalı dostumun sözlerin ~ 

~ I 
den dogmuştu: . 
· - Valimiz, geldiği gündenbe. 
ri sık sık mülhakatta tetkikler 
yapıyor. 

Bereket versin, taliim yaver 
·oldu. Benim Konyada bulundu. 
ğum gün vali ele makamında i . 

• di. Onu ziyaret ettiğim anda ü. 
zerimde hasıl olan ilk intiba, 
yükse~ kaliteli idare adamları • , 
nın karşısında duyulan tesire : 
çok benzedi. Yeni Konya valisi., 
nin çehresinde memleketin de • 

, ğcrli valileri arasında lıusuf'i 

: bir mevki ihraz edecek bir ol. 
~gunluk okudum. 

Gazetemiz namına beni kabul 
edişindeki nazik hareketilc <le 

. hakiki bir matbuat severlik gös. 
teren yeni Konya valisi, vilaye. 
tin bazı ehemmiyetli işleri iize. 
rinde rica ettiğim izahatı, esir. 
gemcdi. Önüne getirilen bir to. 
mnr kağıdı tetkik ve imza ettik 
ten sonra tekrar bana döndü.:· 

- Suallerinizi görebilir mi. 
.,.'im?. 
• 4 

Ve onları gözden geçirdikten 
sonra da hepsine ayrı ayrı ili. 
§erek şu beyanatta bulundu: 

"- Orta Anadolunun zehirn 
anban vaziyetinde bulunan bu 
vilayetin gerek ziraat durumu . 
nun ve gerekse Türkiyecleki 
mevcudun on altıda birini teşkil 
eden hay\'anlarının hali hazırda. 
ki !'jekillerdcn çıkarılarak inkişaf 
ettirilmesi için, bıı biiyiik ova . 
nın yaşatma kabiliyetini takviye 
edecek olan sulama meselesinin 

·tamamen hnlli icap ecler. 

Bu dava, şükranla söyliycbi. 
liriz ki hal yolundadır. Kony-ı 

ovasının sulanması için meclis. 
tc zaman zaman kabul edilen 
k:ınmılar ve "Konyanın su işiııi 

halletmezsem gözlerim açık gıt 

sin.,, diyen milli şefimizin va.fl
dini tutan cevherli sesi, Konya. 
Iıdu yeni Umitlcr vücutlandır . 
mış, halk eskisi g-lbi, gökylizüıı. 
dcıı merhamet beklemekle değil. 
mıcc:.l;: ~er azn~ilc bu işin ba .. 

l\011yadaıı bir göriiniiş ve .11/atiirk Tır.ykcli 

şarılabileceğine kanaat geiirm;t- kil.Hını fiilen üıcrinc almış bu . 

tir. lunan .Nafia V ekı!lcti, ileride kcn 
Takdir edilir ki, bir davaya di idaresi altında cahşmak üze. 

el konuldutfıı zaman, her şeyden re bir su 'biirosu ;çacaktır. Bu 
evvel, o dava ile alakalı olrrıı !büro. srmılcl"-ı"a g-:ire. suların 
muhitin telakki Uzeıinde birleı;. biriktirilmc~i, f _yezanlı yıllanlıı 
mesi lil.zımdır. Vaktile Bcy~c. ~--.., ... --.-~ .• ,...,, 
hir • Çumra sulama kanalı ya. 
pılırken, Konya muhitinde, ham 
bir hayal peşinde çalışıldığı zar. • 
nedilmiş . Ve o zaman harcanan 
bir buçuk milyona adeta acın. 
ınış. O telakki aı tık mazinin rna 
1ı oldu. Bugün ı-:afia Vekfıletiı:·; 
geçmiş bulunan Çumra sıılam~ 
kanalının lazımı derecede teşkL 
latlandırılması için, yapılan tah . 
minlere göre, on beş milyon Ji. 

raya ihtiyaç hissedilmesine rağ. 
men halk, daha büyük para sar 
file daha geni5 bir t(!§kilfı' ın 
vücut bulmasına taraftar göt·i.in 
mektedir. 

mukaycsesinılen sonra. tatbika . 
ta girişecektir. 

Hayvan cinsinin ıslahı ve 

mahsul vazjyeti 
Hayyan ve ziraat işlerine gc. 

lince: Yalnız bakari hay\'anatı 

yüz bini bulan hu vilayetin bu 
cins hayvanatını ıslah yolunda 
boğa emniyetini inkişaf ettir . 
m ck l:"ızım geleceği muhakkak. 
tır. 

Vilayet, :r.iraat vekaletinin bu 
sahadaki işini teshil maksadil~ 

~ehrin yakınındaki yü:r. bin lira . 
tık bir çiftliği \'ekaletin emrin<! 
tahsis ttmiştir. 

Bu seneki mahsul vaziyetimiz 
geçen yıla nisbetlc maalesef yüz 
de ellidir. Bundan başka, birkaç 
senedir J\clana vilayeti toprak . 
larına musallat olan Sona haşe. 
resi bu sene Konya hududuna rfa. 

girmiştir. Ereğlinin bazı toprak 
Vaktile vilayet bütc;esile ku . lanncla bunu gdrdük. Bu haş~. 

rulmuş olan "su bürosu,, da d·.: J{onyamıı değerli ı·alisi re. başakların en büyük düşma. 
nilebilir ki bu telakkinin ma\. nı kesiliyor. 

Nizamettin Ataker mli.ldür. Vilayet, su biirosunu Gerek bu haşere ile mücadel~ 
tesis edince, mütehassıslar v.: . . ı yi ve gerekse baknri hayvanatın 
icologlar celbcdcrek arama la· 

1 
sularm clc~o edılmesıne yarıy:t · ıslah ve inkişafı iizerinde ziraaı: 

yaptırmıŞtır. Lakin bu mua;.. 
1 
cak ycrlcrın hazırlanması, mev · i vekaletine mahalli yardımda bu 

;ı;am işin, vilüydi~ daracık biiı: ı cut suların is:afıı~a mahal bırnk 'lunmnğı, vilayet, ilk ve liizumlu 
~esile istenc.n neticeye ulaşanı• . 1 mıyacak tcdbırlcrın alınması gi. iıılcri arasına katmıştır. Zira Kon 
yacağına kanaat getirildiğinden bi işler üzerinde tetkikat yap . 

1 
ya Yilaycti, yukarıda da eöylcdi. 

su biirosu bundan bir mUrldd tıklan sonr.1. bıı isler ir.in m:rn. ğim g-ibi, nnc:ık. :r.irnat ve hny. . . . 
e,·,·cl Hiğvolunmuı;tur. rafı tayin edecek ve yapıl::ıc::ık vancılık drwasın!n tamamen 

Bcy~chir . Çoınra sulama t.cş. masrafla alım:cak randımanın (I>crnou J.l iiııciidc) 

.. 

Sıcaklar ve mikroplar 
Yazan : fOıru G. A. 

Bizim dünyaya geırııe· 
mizden başlayarak, bütilll 
hayatımızda arkadaşımız olatı
bazı işlerimizde bize iyilikle' 
ri dokunan, fakat çok !defa bİ 
hasta eden mikropların bu sı· , 
caklarla araları acaba nasıJdıf• 
Mikroplar sıcaklardan hOŞııı· 
nırlarsa bizim için sıcak]arıtl 
zararı ik

0

i kat olacak demek' 
Onlar sıcaklardan hoşianmaz ' 
!arsa bir dereceye kadar se· 
vinmeliyiz. 

Hararet derecesinin mikroplar üzerine ehemmiyetli 
siri vardır. Mikropların hangi cinsi olursa olsun ker.disi isi;1 
muayyen bir hararet derecesi ister. O dereceyi bulursa ıtc· 
yiflenir, gelişir, çoğalır. Bundan başka gene her cins için tıı• 
hammül eldebileceği en yüksek derece ile en aşağı derece 
vardır. __.. 

Bu dereceleri her cins ivin ayrı ayrı kaydetmek tabii pe1' 
uzun olur. Fakat en çoğu 37 derecede yahut onun biraz us· t~ 
tünde ~a altında gelişirler. ncak bu ınır mikrnplıı0 qS 
ke;ı:dller~ için'Cllr: Onlarrn yavru] an 3 7 derecenin pek çok ye 
karısınaa yahut pe çok aşağısır.·fa hayatlarını muhafaza e· n~ 
derler. Demek ki mikroplar da ferdin hayatı mahdut sıcak' 
lik dereceleri arasında dönerse de cinsinin hayatı pek dayıı· ~ 
nıkhdır. 

Bununla beraber mikrop yavrularının dayanıklığı ıclal'ı3 

ziyade soğuklara karşı.dır. Nitekim bazıları sıfırın altındı' 
130 derecede saatlerce yaşayabilirler. Zaten buzun içind~ 
kolera ve lekeli hümma tohumlarının yaşadıkları ötedenbet1 
bilinir. Yalnız, mikroplar buzun biribiri üstüne çözülüp tele· 
rar donmasına dayanamazlar o vakit çabuk telef olurlar. 

Hararet yükselince mikroplar telef olur. Fakat mikro?' 
lan telef edecek hararetin !derecesi de kuru "eya rutubetli 
olmasına göre değişir. Hararet rutubetli olunca 56 .derecesi 
mikroları telef etmeğe yetişir. Halbuki kuru hararetin SO 
derecesi lazımdır. 

Bunun pratik neticesini kolayca tahmin edersiniz. :Mik 
ropları telef etmek için Üzerlerinde bulundukları eşyayı gU' 
neş karşısına asarlar. Güneş karşısında rutubetli hararet 
bulmak pek güçtür. Güneş ısındıkça rutubeti de kurutur· 
Bundan 'dolayı mikropları güneşte telef etmek için <:n" aşağı 
80 derece sıcaklık ister. Bunu .da bizi miklimimizde güneş al· 
tında bulmak pek kolay olmaz. 

Bundan başka, insanlarda olduğu gibi, mikropların da 
hissettikleri hararet içinde bulundukkrı muhitin kenarları!\' 
daki sıcaklığa göre ıdeğişir. Mesela mikropların su içine kil' 

rıjtır::ı.rak bir mikrop fırını içerisine koyarsak bu fırın 50 de~ 
rect'ye kadar ısm.dığı vakit, fırıınn içindeki havanın rütubetı 
yüzde kırk olursa suyun içind i :i mikropların hissettikleri hll' 

raret ancak 30 derece olur. F.-:mın havası rütubctle dolrtıtl~ 
bulunursa mikropların hissettikleri hararet o vakit tam 50 
dereced<.'dir. 

Hele mikropların güneşe karşı tutuklukları yer, güne~ 
camdan geçer, diye camekanlı olursa iş daha ziyc.dc değiş'İf· 
Güneş camdan geçer, ışıkları camekanın içindeki havnyı ısı· 
tır, fakat camın kendisi daima bir soğukluk çıkarır. Bul1t1 
cama yapıştırıla!:! bir termo:n~tre hemen hemen hiç hisset' 
mez, fakat insanlar gibi canlı olan mikroplar da camdan ge· 
len soğukluğu hissederler. Bunun neticesi olarak camın içe· 
risin1deki havanın sıcaklığı yüksek olsa bile mikrobun hisset· 
tiği sıcaklık daha az.dır. Mikroplu eşya bu camekan içcrisind' 
güne~c karşı asılınca bu farkı da düşünerek daha uzıııı 
müddet bırakmak lazımdır. 

Tozların arasında kuru veya rutubetli olarak bulurt1111 

mikroplar için böyle muhit meselesi yoktur. O zaman tcı 
habbelerinin sıcaklığı ne derece olursa olsun, onların <:rasırtdll 
bulunan mikroplar 1doğrudan doğruya havanın hararet oere· 
cesini his!ederler. Mikroplaı havadaki su habbeleine karışrtııŞ 
olsafar da gene öyledir. Havanın sıcaklık clerecesi <loğrudsıı 
]1Jğruya mikroplara te~ir eder. 

Bundan .dolayı yaTm havadaki mikroplar .. ıcaklaı13an. ef 1 
Ya üzerindeki mikroplardan daha ç;fr.ıuk t:lef olurlar - En 501'1 

- ~Ut netice şudur: 
Sıcaklarda mikroplar bizim için kı~m old:.ıldar: kadıı' ~lı 

t ehlikeli değildir . ' 

~-..s-• 
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Türklerde fuar 
ve sergi 

2200 Yıl evvel Türkistanlllar sergicilik 
• • • mükemmelen biliyorlardı ışını 

-

lıtıı 
tt h lııodası bu senede geçmlyeceğe benzL bluzunu tayyörünUn rengine tamam.lyle zrd bir 

tb.., er iUn blüza knr§ı olan ihtiyacımız ve renkteki kumagtan intlhab edebilir. Kısa boylu ka-
-ıt biraz ~ıııııl.ıi daha artıyor. Çilnkiı bir blilzla tu- dın i8e tayyörünün renginde bir blflz giyince da- İzmir Fuarı pek yakında açıla-
lııfıılt kolaylıkla tamamlnmır.ı oluyoruz. Yalnız hıı uzun görUnilr. caktır. Fuar (Yerlimallar sergi. 

b ıın \1\icudumuza vakı .. ması i"in onlan Renge gelince, makiyaJ· artık cu kadma bu k · l!d ,, " ~ "' si) her sene daha mü emmel bır 
lıo~~rken şişm:ın veya 7,oyıf olup olmadığı. rengin, bu kadına şu rengin yakışmayışı mahzuru- şekilde görünmüştü, Bu sene de 

" ,._ Uzun uzun ve ... - kıaaJı<Yını hesnb etme· nu ortadan kaldımua bulunuvor ;· ... dır. ,, .. "' "' .ı • ayni miikemmeliyeti, daha teki· 'it ine~ bir kadın, _ incelik kadınlar için Bluzunuzun rengine göre boyandıktan sonra mül etmiş bir halde göstereceğine 
' Ur • istediği gibi bu sene pek ziyade mo- hiç tereddüd etmeden istedfğinız rengi intihap c_ hiç şüphe yoktur. 

Uçuk debllirsiniz. ÇUnkU eskiden allahın bir sırnna ben. İzmir Fuanrun mllvaffak oluşu· 
•ır pilili dantelli bol blUzlan şişman ve 

ı '"'l'il 'Ziyen maldyaj gimdi kadınların bir meharcti, ze\•_ na §aşmamak lazımdır. Çünkü fu-
: '~nıekten korkmadan giyebilir, fakat ki selimindcn ba§ka bir gey deği.ıc!ir. arcılık (Yerlimallar sergiciliği) 
'r~r d~~a ki:~~ı;:~rm~~~ m~::~~krs~-z Her kadın bu sımn bUtUn inceliklerine vakıf Türkün bir icaldıdır. Orta Asya. 

. t; dan garba, Büyük İskender ordu· 
zun boylu bir kadın hiç çekinmeden bulunuyor. 

1-l'lıı ~nltklar artık hakiki 
~erini tuttu. 

l' h~cuttan pek çirkin olan 
. > it rizli korseyi kullanı -

l'J ~t lastikten karınhkları 
illi kadınlar pek nadirdir. 

su eliyle geçmiştir. 

Pi " ı İ., ' f ti ı • d b k ? Herkes bize, fuar veya sergi 

aı l\ıya e erın11 en 1 tınız mı 1 ~~~i: ~:~tea::rıe~v~;l~~~ ~::i~ 
Onları deg ... ı·şıı·rebı·ıı·rsı·nı·z :~r~u hiçte böyle söylememekte. 

Milattan evvel ve Miladi asır -

Ağustos içindeyiz. Yaz bitmek 
Uzerc. Yağmuru kapalı pencereler 
nrkasmdan seyredeceğimiz günler 
kısa bir zaman sonra gelecek. Ya. 
zın bu son ayından istifade etme
miz, bol bol günc3lenip yüzmemiz 
'ıizrm. 

Güneş banyosu, deniz banyosu, 
':>unlar sıhhatimiz, zevkimiz için la
zım olan şeyelrdlr ama - niçin itL 
"1lf etmlyelim _ biz bunları da spor 
~evkimlzi tatmin etmek lçln istedL 

Halbuki böyle bir tereddüde hiç 
de !Uzum yoktur. Uı.stlk karınhklar 
bozulmadan yıkanabilirler. Yalnız 

bunun için biraz dikkat göstermek 
liızımdır. 

Evvela bu lastik kannlığı bir nu_ 
maralı resimde gördüğünüz gibi kö
pUrtühnUş ılık suya batırınız. Son
ra bu ılık sudan çıkarıp içinde bir 
parça soda ve ufak bir parça sa. 
bun bulunan kaynar bir suya daL 
dınp birkaç dakika bırakınız. Su_ 
tlan çıkardıktan sonra 90ğusun, so_ 
ğuyunca sert kıllı bir fırçayla kuv
vetli kuvvetli fırçalayınız. 

Bu bittikten 110nra karınlığı so
ğuk suda mUteaddid defa çalkayı
nız - su berrak kalıncaya kadar • 
suyunu akıtmak için kat'iyyen sık. 
mayınız, onu iki numara.lı şekilde 

gördüğünüz gibi bir havlu içine 
sararak suyunu havlu ile kurula -
mağa gayret ediniz. 

Sonra her tarafından bava iş -
!emesi için iki değneğin taerine 
geniş asmız (3 rakamlı resimdeki 
gibi). 
OtUlemeılne gelince, llatik olan 

aksamm UtUlenmeıine hacet yok
tur. O kımnlar kendiliğinden form. 
l&nnı alırlar. Yalnız kumaş olan 
kısmılan varsa onları UtUlemekle 
iktifa ediniz, klCldlr. 

Bu suretle vıkadığmıı takdirde 
bu korsleri uzun mUddct giyebilir. 
siniz. 

ği.mizi "istcdiğimız kadar., iddia. c- ların başlangıcında Türkler ara· 
delim. Biz bunları asıl, güzel olma- sında faal bir sergiciliğin bulun_ 
ğa, yd.ııi güzel deniz kıyafeUerilc duğuna Çin seyyahları, hacıları 
dolaşmağa heves ettiğimiz için se- ıah~et etmektedirler. 
veriz. Biz bu Çinlilerin Orta Asya.ıh 

Çünkü her be.hane gibi nihayet gördükleri sergiler hakkında kü· 
Jıliıj da §ık bir kadın için güzel ol- çük bir malUmat verelim: 
mak ve süslenmek için bir bcha. Bize ilk ldefa bu sergi işlerinden 
nedir. Milattan iki asır evvel, Orta As· 

Fakat bu sene sıcaklar çok erken yadan geçerek (Hazer) denizi ke. 
başladığı için hemen hemen hazi • narına kadar gelen meşhur Çin 
.ran başındanbcri plajdayız. Yaz ba seyyahı general Van - Yen - Ti 
şmda yaptırdığımız deniz kıyafetle- bahsetmiştir . 
ri çok görfildll. Haydi görülmesi bir Mumaileyh ilk defa sergiyi bu· 
şey değil diyelim. Fakat bizi tlc günkü (Semerkand) §ehrinlde 
sıkmağa başladı. görmüş ve şöylece anlatmıştır: 

ÇilnkU bir kadın için en sıkıcı "Burndn geniı bir arazi üzeri.! 
şey mUtemadiycn ayni kıyafetle ne •ıra ile dizilmi, bir çok çadır· 
ayni insanlar arasında dolaşmak de lar vllrdır ki, bu çadırların içine 
ğil midir? memlekette bulunan eıyadan, bir 

çoğu konularak, halka ve ecnebi· 
Fakat plaj elbiseleri ancak kısa lere tcıhir edilir. Burada teıhir e. 

\ ' . " ,, 
,,. 

dilen en•aları satm <Almak olıunu.. 
Çadırlarda çalr§IU'lar, sade onun 
yapıldığı ve satıldığı yeri söyler· 
ler. 

"Bu çadırlar araaı!'la barlar, 
cambazlar, ıirklerde konulmuıtur. 
Bunlar halkı hem para ile eğle:ıdi
rirler. Hem de halkın ülke itlerini 
görebilmek için çokça gelmeleri. 
ne yardım ederler. 

yazdan olatt bu kısa eteklerin du;" 
' es,·aplann koyu bir renge yanı. il~ 

civerte boyanması pek kolaydır. 
Bunu bir iki saatte kendiniz yapar 
smız. Eğer beyazken uzun bir tay-
yör idiysc onu keser etrafı beyazla 

bir zamana inhisar eden bir devre. çevrllmf~ kısa bir bolero yapanımız 
de giyildiği ve bir daha i§e yarama ve bir müddet de lacivertli gezersL 

dl~ için bUt i k 1 1 niz . .Malfım ya lacivert renk denize, 
ı;• çes pe gen ş o mıyan •. 

kadınlar ancak birer kılık yapablli- ~laJa en z.lyade yakışan bir renk-
) Orlar. r. 

İçinizde artık tek kıhğmJa.n Eğer. mütemadiyen bir tek deniz 
sıkılmış olanlar varsa onlara plAj kıyafetıycl plaj~a dolaş~aktan ~ı~
kıyafetıerlni gu ımretle dcği11tirme_ bnızsa bu tavsıy.emc rıayct edinız. 
\erini tavsiye ederim. • ı Arkadaşlarınız bunu farketmiye-

cı:klcr ve muhakkak yeni kıyafeti-
Ekserisi açık renkten, hnttfı be- nizc hayran olacaklardır. 

' 

...... ,, .. 
, : .ti 

lzmir fıum 

"Bu nümune gösteren pazarlar, 
- yani sergiler - bazı yerlerde her 
sene yapılmakla beraber, bazı yer. 
erde de beı senede bir defa ku

rulurlar. Jki ay sürer. Ua ay bi
ter bitmez, büyük bir dini ayini 
ile kapatılarak, içindeki eıya o se. 
ne ziraatte ve sana'tta en fazla ça· 
htanlara dağıtılır . ., 

Van - Yen • Ti-nin bu tarifiyle 
biz bundan 2200 sene evvel, Tür
kistanda, mükemmel bir ıegicilik 
işinin bulunduğunu anlanz. 

Fakat bunu yalnız Van • Yen -
Ti görmÜ§, o tarif etmi§ değildir. 
Ayni şekli bize, diğer Çin hacıları 
da anlatmışlardır 

Bunlardan birisi Miladi 5 inci 
asırda bu ülkelerden geçen meş

hur Çin hacısı Fa - Hiendir. Bu 
hacı, Miladi asırların iptidaların_ 

da, Orta Asyanxn bir Türk kabile
si olan Kushanlarm, Şimali Hin· 
distanın Türklerle meskun kısmı. 

nı zaptederek kurdukları büyük 
bir imparatorluğun şehrinde bu 
sergiye r<?stgelmiştir. Buna, bu 
Türk sülalesinin krallarından bi
risi olan Kamshkanrn kendi namı· 
na izafetle vücuda getirdiği şeb_ 

ri ziyareti esnasında şahit olmuş· 

tur. 

Bu hacı .der ki: 
''Altından, ıümü,ten, demir

den, bir çOk eıyalar, kurnaılar, 
İpekliler, ziraate ait her türlü 
hububat ve meyvalar, çiçekler 
velhasd ülkede yetiıen, yapı. 

lan her feY, büyük bir tarla 
içinde yüzlerce çadıra ayrı ayn 
konmuı olduğu hAJde seyircile
re göateriliyordu. 

''Bunlar satılmazdı. Yalnız 

satıldıiı yeri buradan öfrenir -
)erdi. isteyenler sidip o yer. 
den mallarını alırlardı. Çadır

ların arasında çalcılar çalar, o
yunlar oynanırdı.,. 

Bize bu Çin hacısmın verdiği 

maliimat bu kadari:iır. Fakat ay_ 
nı asır.da, ayni Türk imparator -
luğunun Harsa şehrinden geçen 

gene bir Çin hacısı Yuan - Şva. 

nag daha açık, daha güzel bir ma
lfımat vermektedir. 

Bu hacının deyişi!ıc ve gördü. 
ğüne göre, büyük bir meydana 
yüzlerce çadır yerleştirilmiş ve 
her çaı;iırın içine. ayrı ayn altın· 
1.ar, gümüşler, kumaşlar, el işleri, 

meyvalar, çiçekler konmuttur. 
Çadırlar o kadar büvUktür ki 

beherinde bin kiti ç..lı~maktadır. 
Bu çadırların içindeki eşyalar 

kat'iyy.cn satılmazlar. Bunlar bu
raya sade memlekette ne yapıldı. 
ğını, ne çıktığım, halka ve ziya· 
retçiler~ göstermek için konul-

muşlardır. 

Bu çadırların yanm::ıa gene ça. 
dırlar içinde barlar vardır ki bu
ra.ela kadınlar oynar, şaraplar içi
lir. Yalnız buralara girip bunlan 
seyretmek ve şarap !çmek paray
ladır. 

Bu hacı, bu sergiyi merak ile 
seyrettikten sonra, içindeki satıl· 
nuyan malların n~ olduğunu klü
şünmilş, bunlardan sonra ne ya. 
pıldığını anlamak için orada bulu 
nanlardan birisine sormuştur. Ha 
cı kendisine verilen cevabı şu su 
retle anlatmaktadır: 

"Puar bittikten sonra, inci 
ler, elbiseler, "çiçekler, fıkarala· 

ra dağıtılır. Hatta fıkaralardan 
yüz altm alan bile bulunur. 
Ya hacıya izahatı veren onunla 

eğlenmiş ve yahut ta hacı anla. 
mamış olsa gerek. 

Bize kalırsa, Çin generali Yan 
• Yen - Ti'nin de dediği gibi, bu 
mallar belki de o sene fazla bir 
ustalık ve çalışma gösterenlere 
bir mükafat olarak verilmekte, 
böylece ülkeye daha iyi bir zürra, 
daha iyi bi_r san'atkar yeti§tirmek 
için teşviklerde bulunulmakta idi. 
Çin generalin.in izahatından son • 

ra bunu bu suretle kabul etmek 
te doğru bir §eydir. 

Bu sergilerden bize (Marko· 
pulo) lda lbahsetmeği unutmamış 

tır. Ayni şekle (Marko), (Kubla} 
hanın) Mogolistanında rastgel. 
mittir • 

Yalnız Markopolonun tarifine 
göre bu sergiler Milidi 1222 ıe · 
nesinde, çadırlarda değil, husu .. 

bir pazarda, hususi bir surette in 
ıa edilmiş dükkanlatlda tefbir c 
-dilmekte imişler. 

Hakikatte ise biz sergileri, fu · 
arlan, garbin bir eseri olarak bil 
mekte, ve oradan bize intikal ey 
lcdiğini zannetmekteyiz. Çin aey 
yahları bu zannımızı tamamiyh. 
alt üst etmişlerdir. Biz ayni ser 
gilere, miladi asırların ba§lan.gıç. 

larmda Romalılar ve Yunanlılar 

arasında lda rastlarız. Bize kalırsa 
bu, buralara büyUk bkenderir 
Orta Asyayı görmesinden sonra 
gelmiş bir geydir. Fakat ayni mü 
kemmeliyet ve tekamülü bir tUrr 
gösteremerniıtir. 

Sergi işlerinde pek çabuk mu 
vaffak olmamızın sebebini de irsi 
yet te aramak icap edecektir. 

ÇUnkü sergi ve fuar, Türk eliy 
le icat edilmiş şeyleruir ki: baru 
ve kağıt gibi, buralarda görül 
dükten sonra benimsenmiş, ica · 
ve ihtiraı da kendil:rine hasrd ' 
miştir • 

Rıza ÇA VD.". - . 



Benim görüşüme göre 

Sahalarımızı ne 
suretle çoğaltabiliriz! 

' Beden Terbiye i Genel DirektörlüğünUn üıeriıuJc ı~nırla duruu 
j;'tl bir me,·zu da hiç 5üpheslz saha meselesidir. 

Şehir planları yapılırken her belediye, şehrin nüfus l•e~afctini 

göıönündc tutma.k surctile, bütçe \·üsaUnc göre sııor sahaları için de 
y<•r ayırm.ıjbr. İlk faaliyet emarelerini memnuııl)·ctle mü~:ıhcde et. 
tlı,rimiz Gazha.ne stailı, genel dircı.törlül• \ c belediyenin i~ birliğiyle 

pek yakında. meydana çıkacaktır. Bu semereli Jmr<'ketin diğer bele
tliyclerimi:r.dc de ba.5lıımasmı temenni ederiz. 

Bizim üzerinde durduğumuz nokta kltiblerimizin antrenman saha. 
landır. Kı5lıı ve mektcb dahilinde \'eya haricinde sııor ınükellcfleri
nıizin yekiıııu, ıncHut salıalanmızm kRrşılıyamıyacağı nispette bü
yülrtür. .Arifcsinıle bulundUb'llmuz biiyUk spor hareketinin kar;:.ılan· 

ınası iç:n saha. l~imizc esaslı bir program tahtında şürat ,·em1ek mec. 
buriyetin<lcyiz. Saha i5Imizde iki büyük müskülatla kar51 karşıya bu
lunuyoruz. llunlartlan birincisi saha. için münasll> mahal, iklnci.,i tle 

in_a masrafı. 
A - .Ana.doluda spor sabalan lı;in boB arazi mebzuliyetiııe muka. 

bil büyük ~ehirlerimizde, bilhıı.c;sa İstanbul \'C Anlmrada !'!aha Jçln mil
nasib yer bulunıunıyor. Kanaatimce emlaki milliye ~or !!ahalan için 
en müna...c;lb bir menbadır. Galatıısaray spor kli.ibiini.m toprak tcs,iye
sinl ikmal ettiği l\lccidlyeköy stadı ile Siilcymaııiye lilübiinüıı s:ıhası 

hu meyanda. yalnız drenaj \'e tribün noksanlarının İl•malini bekliyen 
iki sahamızdır. Bunlar gibi emlaki milUycden sııor saha~ıı olnıağa mü· 
snit ba.5ka arazi de bulunabilir. 1n5a masrafına gelince: 

Sınai i;,lerimh:dc, dcmiryolu inşaatında olduğu gibi saha i~lmiıdc 
ıle bir kredi ihtiyacı vardır. l'apacağunız ilk 15 bir tip saha ıılfını ka. 
bul etmek, saha yerlerini tesbit ettikten sonra ipotek mukabili kre
di açan milli müesscselerimizlc anla.5maktır. nu anla~ma ı;Uç olm~·a. 
cıı.ktır. Çiinkü: Spora. karsı henüz fazla alilkalı olmıran ~·erlerimize 

mukabil, t tanbul gibi sporcu l(esafeti çok olan bir yerde, bir sahanın 
cnelik safi Yaridah ~irml bin liradan a~ğı <1ü5meı~ Yapıla<.':ık c;a

Jıalar küçük, .fakat moclem sahalar oJacai;;rma göre, bunların lnıı;a mas
rafları da 70·80 bin lirayı geçmemek fcab eder. On be~ yirmi bin il. 

ra scne\1 varidat getiren bir saha kendi ln~a. masrafını dört beş sene 
ı;lbi ı.,sa. bir müddet zarfmila tamamen kapatablllr. B<'S seneılen 

onra da bu sahaların getire<.'Cği Taridatla en kiiçiik yerleriml:t.e kadar 
5por sahalarımızı çoğaltabiliriz. Böylellklo hem memleket muhtelif 
ı;por sahalarına kıı.vusmu_ş 'fe hem do bir~ok ihtiyaçlnn karşılamak 

mooburlyetinde olan Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü, en büyük 
ilıtiy~lıı.rdan birini ba~amn5 olur. 

S:ıh.a işi mevzubnhs olurken Jialen bcJedJycnln bllctlcr iizcrinden 

almakta olduğu yüzde yinni rUsumdan ve st.ıd cluhuliycJeıfoin fazla· 
lığından bahsetmek"laznnclır. 

Devlet, her vesilede ı-ıpom himaye vo teşvik ederken halkın ke. 
sesinden ~ıkarak belediyeye bir kar kaydedilen bn rfüıumun kalüml
ması bugün için bir emrivaki<lir, 

Spor sahalarımna. her sınır halkın devama ahsmac;ı lamndır. 

Sporda inkil)a.fı alakanın fazlalığında beklediğimizo göre, ~tıul llııhuli. 

yelcrini nsgari•~dilc in<lirmek lazımdır. Bu tedbir variılatı tenzil et
tirmek şöyle dursun, arttıracak1ır. Rugiin clJi .kuruşa kesilen bir bi
letin on kuruşu rii<ıumclur. Bu kalkar YC bundan bn5ka. yimll kuruş 

da stad idareleri fcdıı.kurlık ederse stail l<apılarmdan clöncn halkı trl. 

hünlercle görebiliriz. 
Fikri ticaretle de olsa, sııoru tcş,·lk bakımmclan da. ol!la. stad flat· 

Jarmı indirmek Jii.1m11lır. ,.e alınacak müspet netk<'.lcr bizi tcyld ede. 

ccldir. Ankara. 5ehlr stadını her müsabaka<la llohluran on binlerce in· 
san bize bu lıususta en canlı bir rni5aldlr. 

'Adil 1'URDAKUL 

il.'ı silrprı~·M! yapa·: Mis 1sfn:1i at ı·r ~aT:ibı 

b.ıy .. 11\'ı'. J .lllı 

Havanın yağışlı olmasına rağmetı 

At V©ltrn~O@ltrD Ç©~ 
©o <dl lUJ fhl~y~~ @lliil0U . 

At yarıslarının dördüncüsü diin 
havanın öğleden evvel yağmurlu 

olmasına rağmen yine binlerce ki
§ilik bir seyirci kütlesi önnüde ya
pıldı. 

Senenin ilk yarış hafta.sındanbe. 
rl sürprizlerle neticelenen yarı§lar 
dün de ayni heyecan ve geçen haf. 
talara nispetle daha sürprizli oldu. 

Son senelerde artan bu merak 
ve rağbet karşısında artık 1stanbu
la modern bir ipodrom yapılmak 

zamanrnm gelmiş ve hatta geçmiş 
olduğunu görüyoruz. Sporu ve atçı. 
lığı himaye eden bliyüklerimizin 
herhalde bu hususu da temin ede. 
cckleıinl umarız. 

Gelelim günün koşularına: 

BtRtxct KOŞU (Çamlıca ko-
5usu): 

Dört \'e daha ~·ukarı ya5taki ~·er. 
li :yarımkan lnç;iliz at \'e kısrakla. 
ra mah ·us. 

İkramiyesi 510 lira. llaramn fcnalığma rağmen dün binlerce meraklı at yarışlarını seyre koşmzışlıı. _/ 
1 inci ~lahmurc (S. Temel) 
Ganyan 105, plase 100. 
2 in<.'i Nona (Şaban Atlı) 
Plase 400. 
Plase olmıyanlar: Ceylan, Se\'im. 

Prens Halimin KayıtlI atı Sağa. I 

nağm girmediği bu koşuda :Malı. 

mure arasıra Nona'nm sıkı§lırma
larma rağmen birinciliği kolaylık

la aldı. 
!kincilik için Nona ile Ceylan 

bir hayli çekişiller ve netfcede ~•o-

na ikinciliği kazandı ve plnsc oy
nıyanlara 400 kuruş kazandırdı. 

1 izmir fuarında. 
spor hareketlr-
Ankara, 13 (.\. A.) - lpj 

nir enternasyonal funrınd:ı ııı 
if tarihlerde yapılncnk spOr 
telleri şunlardır: 

I<iıtbol: Ankara, İstanbul :ıQ 1 

mir mu'Iıfelllleri arasında ı!J' 
::aktır. Bunun haricinde a V' 
nrca, bir beynelmilel musab l 
ıılması derııiş edilerek bir F 

tKINCt KOŞU (Gök5u kosu- Sommcıı yarışta alı nan bir enstantane 
1 
takımı davet edJlmişsc de ) 
cevabda, mevsim dolayısilC il 
nistanda futbol faaliyeti tB~ su~~l ya.5mda 'o kosn kazanma-! ile Çetine bahsimüştcrek oynıynn. 

mış yerli hallskan İngiliz erkek n tar 1 liraya mukabil 1860 kuruş 
dişi taylara mahsus. kazandılar. 

İkramiyesi: 400 lira. 

Plüso lSO. 
3 iirll'Ü Iiaya (Atıf J<:..,enbcl). 
Pliıse: 1 :;:; lmru~. 
('iftc balıb: 2000 kuru~. 

liği ve bu münasebetle ta!t 
derilmiyeceği bildirilmiştir· 

Üç şehir muhteliti arasın~ 
1 inrl )fis (~lhal Atlı) 
Ganyan 190, pla~e 120. 

DÖRDtNCÜ KOŞU: lkili lıalıi.; 327() lmrw;. pılacak maçlar lzrr.ir Atsa~ j)i 
dındn bir deneli lik usulU S 

Anılair, cdilC'cC'ktir. Maç tarihleri ~. 2 fn<.'i Mart 1 (l!'ikret Atlı) 
Plase 680. 
Plise olmryanlar: Sigch"ar, Gü

r:ıyak. 

:Ayni zamanda birinci çifte bah
sin ilk koşusunu tcııkil eden bu tay 
koşu.su Umitlerini Sigetvar ve Gü. 
rayak'a bağlamış olan birçok me_ 
raklıyı sukutu hayale uğratan bir 
sürprizle neticelendi. 

Dört \·e daha yukan yaştaki Plilsc olmıyaıılar Sun 
haliskan Arap yalnız kı..,rnklnra r.omnns, Paristn, Ateş. 

eylfıldür. Müsabakalar net J mahsustur. 
Mesa.fesi: 1801) mefr<". 
ikramiye l: 1 ;;:; lira. 
1 inci İnci (Jlıı..,.an Akay) 
2 inci Bahtiyar (Şt•msi Tıınnk) 
3 üncü Selnın. (Kadri· Şcnyur). 
Ganyan 17.). 

İkinci çifte bahsin birincisinl ih
tiva eden bu ko§u lnci ile Bahti-
yar arasında büyük bir çekişme ile 
geçti. 700 metrcder.. sonra başa 

geçen lnci koşunun sonuna kadar 
vaziyetini muhafaza ederek her 
hafta olduğu gibi birinciliği kazan 
dı. 

. . . • . . .. biı inci çıkacak takıma Fuıır -e 
Ycdı atın ıştırak etlgı günun en . . bU "k . bedi> . 1 tcsınce yu bır- kupa 

son koşusu, aynı zamanda hafta. 1 k . 
1
, .. b k ı::ırtı ece tır. ,u musa :ı a . 

nın da en entcr<'san ve heyC'canlı ıriSI 
edecek bölge kafileleri b ,, 

ko:msu oldu. il" 
el ve on dördü oyuncu o).Jll ır: 

• ll.omnnsla Sun Andair koşuya 15 kişiden mürc!<kep otnc1')(t• 

Güreş müsabakaları ,-e 
sonra bu atların gC'rilcdiği ve Ko- Ankara, İstanbul, tıt 

mir tnkımlnrı acnsında ser ı' 
mis:ırla Dnndy'nln güzel hamleler- ~t • 

başta olarak başlndılar. Kaya da 
bunları takip c!.ti. 1500 metreden 

le ileri atıldıkları görüldü. Yarı reş milsabakala .. ı yapıla tı) 
'llll bundun soıı rası Comisar ve ~abakıılar Ji'uıır aç;k ha,·a 111 

O ı d 
'iunda her gün ı 7,30 da ,,~ 

am y arnsm a büyük bir çekiş. 11'" 
20,30 da bitecektir. MilS:l .,... 

me İl(' gecti. ı:::on metrelerde Comi- .,. 
rlhleri 26, 27, ~ Ye bU 

sar güzel bir hamle ile Dandiyi gil 
geçerek hirinci ve az bir Farkla .<lifi gelmezse 29 Ağustos 

Koşunun ilk çıkışından itibaren 
glizel bir hamleyle ba_şa geçen Mis 
ko§unun sonuna kadar ayni vazi
yeti muhafaza. ederek birinciliği 

aldı. lklncilik için Mart 1 ile Gü
rayak arasında büyük bir çcki3mc 
oldu ve neticede Mart 1 ikinci ge
lerek plase oynıyanlara 1 liraya 
mukabil 680 kuruş kazandırdı. 

la Dandy ikinci oldular. dir. de 
BEŞIXCt KOŞU: ( Coğaziçi ko. Müsabakalar neticesin e' 

-,w..u): Dördüncü yarışın 1 incisi lnci ile 'lesabiylc birinci oı •. cak bÖ
1
:, S 

Üç ,.e daha. yukarı ~·a-;taki İııgi- Comisaı"n çifte lıahis oyıııyanlar ır komite.si turafır.tlan b 1rı 
1 liraya mukabil 2000 kuruş kazan. kupa ve nvrıca her katcgorr VÇONCV KOŞU 

u): 
(Sa tıs koşu· liz at \'C kısraklara nıalısu,,, 

,'\lesafc i: 2400 metre. 

Dört \'C daha yukarı ~-a~taki ha. 
li.,kan Arap at 'c kısraklara malı. 
sustur. 

İkramiyesi: 190 i~ra. 
1 inci Çetin ( lhsan Atlı) 
Ganyan 700, ııliise 215. 
2 ln<'l .Al Deni~ ffehmi \"u· 

ral). 
Placıe 180. 
Çifte bahis 1860 kuru5. 
Plaııc olmQ·anlar: Ceylan, Cn

lü. 

1kramiycsi: 8.10 lira. 
1 inci C'omı ... ar ( Curhıın Işıl) 

G:ı.n~·an 13.30 lmrus, ııliıse 

·ııo kııru<;. 

2 lnd Dandy (Asını Çır1ıa11). 

dılar. 
• ·re 

rinci ve ikincilerine de bl 

Ve yine bu yar.şm biıinclsi ile Jalya verilecek' ir. 
ikincisini tayin cc:enlcr ikili bahis- Bu mUsabakalara f~tlrn~ıl 
te 1 liraya mukabil 3270 kuruş ka- 'Jolge takımları idarccı d uıt 
zandıl::ır. ~ıklettcn birer k:şi oırnıı1' ıııc'J 

I\azıın llerl.mcıı i tizer kiş~ 

1 
ı ~~..-~..-

d~~ 
Taksım Stadyofll g,c' 
geca maçları yapıl 

. Uldıl 
Taksim stadı id~rl'lU 5 . JC1~ 

'utbol maçı yapı!abilrncsı ,,c 
-..ımgc>len tC'rtibau alrnı!J rııO 
"cdcrasyonuna mfıracatln ıııı 

t • ti Il .. de ver ı 
ıs cmış r. ıı musa bl 

1 

ı ccnc 1uğundan yakında b r ı-ctl 

ı 
lavct C'dilccC'k vr mrrnltt 5.' 

lk defa olornk gc cc rrııı<: 
mett imkimı bulunacaktır· 

~irinci c;ifto bahsin ikindeini ih. 
•iva eden bu yanş da bir sürprizle 
1eticelendi. Evvela başta giden AL 
Df'rviş 900 metreden sonra ar
kasından yetişen Çetinin sıkı ham
'llP.rin<' dnyanamndı ve Çetin l•· 
andan ltibnren başa geçerl'k koı: , 
nun birinciliğini aldı. Ve bu suret ı 
le ll<;t~ y:.:-;.5::ı b::inc!l!i ol:ın ?•;.:: l·anşlc.rı hcycccr.la tal:!.rı eden scyf;ciim!ctı bir gmp .. 



Yüzme birinc~liklerinde aa&;;;;;ı~1Ee~"if~~~/;~9or 
Beykoz şampıyon oldu "Ben diğer arkadaşlarım gibi denizi okadar sevmem .... 

Müsabakalara yalnız üç klüp iştirak etti Ve şunları söylüyor: ,, Evvela Beşiktaşı severdim. Fakat şimdi 
lstanbuı su sporıarı ajanlığı öyle bir Galatasaraylı oldum ki bu klüp için canımi bile verırim,, 

~Indan tertip \'C Beşiktaş klü ~CCIP>&ı ırleaju vapaın ~ KADRı KAYABAL 
b 

1
havuzunda cumartesi günü 

li~~ a~an lstanbu! yüzme birinci. 
v erıne dün de devam edilmiş 
t~ llıüsabakalar ı;ihayet bulmuş. 

r. 

ili ~.ıe.?elerin iştirak edememe. 
g Yuzunden söni:k bir vaziyette 
lr.~~n. ~u yarışlarda rakiplerinden 
lr. ıtıbarile yüksek olan Bey • 

11~21ular İstanbul şampiyonluğu. 
ı:ı:ı al lınakta müşkülata uğrama • 

ıg ardır. 

k./3eyk.oz, Beşiktaş ve Demirspor 
b ~lerınin iştirah ettiği müsa _ 
tö~l alar küçükler, serbest ama. j 
ıır.. er ve klüpler olmak üzere üç 1' '"lf YÜ • l<ç.. zücU arasP..da yapılmı§tır. , Sıı topu büyükler: 
rın u~ıe~ arnsındaki müsabakala. Seçmelerde firu .. le kalan Bey 
ÇoJı: eşıktaşla Beykoz arasında '<ozla Demırspor karşılaşacaklar. 
llıe 181kı b~r mücadele içinde geç :h. Fakat Demıspor sahaya gel. 
da:ı ne .ragmen t.üyükler arasın. mediğinden Beyk0z seremoni ya. 
ıııtıd ın.Usabakalar yüzücüler ara. "lnrak İstanbul &u topu şa'l'lpiyo. 
hey akı büytik farklar dolayısile nu oldu. 
~iz ecansız olmus ve yapılan se. 
ler Y~~ışta da Beykozlu yüzücü. 
etll:ı~ırınciliği ra!:at. "rahat eldE 

iŞierdir 

4:,0iinku ~iisa bakalarda 

PUVAN V AZİYETl 

l\lüsabakalardan sonra yapı 
'an puvan tas:ııfine göre küçük. 

ahnaıı terde Beykoz l l 2 puvanla birin. 

den sporwlar. 

ci, Beşiktaş 100 ruvanla ikinci, 
Demirspo.r 2 puvanla üçüncü ol. 
muşlardır. 

İstanbul birincisini tayin eden 
büyükler müsabakasında da 130 
lltıvan alan ve l'akiplerini büyük 
farklarla geride lırakan Beykoz. 
!ular şampiyonluğu kazanmışlar. 
dır. Demirspor 32 puvanla ikin.: 
ci, Beşiktaş 1 ! puvanla üçüncü 
olmuşlardır. 

Beykozluları tebrik ederiz. 
ıttıik n t ' 1 . ~Otuz: e ıce e:-ı sırasılc i>ildirL ---------------

~oo Sırtii..stü küçükler: 
'> - Maruf (eşiktaş) 1.30,2, 
;
0
- Necati (Beşiktaş) 

Ankaradaki 
Yüzme müsabakaları 

Ankara, 13 (A.A.) - Bugün 
xıt 15 te Karadeniz havuzunda An· 

Yelken yarışları 
Yağmur yüzünden teh rr 

edıldi 
1 

O Sırtilstii kliip harici: 
< - Fuat 1.26, 
J()- Adn.nn. 

1 O ır ll ıl klüplcr: 

20- Saffan (Beykoz) 1.32. 

1 'J Serbest küçilldtr: 

1 
knra bölgesi yüzme birincilikle. Su sporları ajanlığı tarafın • 
rine dcvnm cdil:ı1iştir. Yapılan dan tertip edilen mevsimin ikin. 
:uüsabakal:ır n .l' :. sinde klüp1er ci yelken teşvik yarışları aün 
rasında i . derecder aşağıda gös1 Moda ,,koyunda yapılacaktı. Fı:ı -

2 ........ Bedri (Be~ koz) 2.58, 
terilmiştir: kat müsabaka saattinde yağmur 
ı - 113 puvanla Ankaragücü. yağdığından hakem heyeti yelken 
2 - 58 puv.mla Gençler Birli. !erin ıslanmasını göz önünde tu. ':> ........ Artin (Be~ koz), 

~0- Tekin <Beşiktaş). 
1 fJ Serbest klüp harici: 

- · tarak bu yarı§ları tehir ctmişt'· 

~·· 2o'i} Mahmut 2.28,l (G.S), 

1 Serbest hliiplcr: 

15;; Ali (Beykoz) =~.5. 

~ - 52 puvanla Güneş. 
Ferdi tasnifte derece alanlar 

lUnlardır: 

200 metre serbest: 
1 O Serbest Tdilp harici: 
.., - ~ezih 28.27.

21 
1 - Gazi lise&inden Nejat 2 

~ - Niko. lnkika 56 saniye :.L5 (Yeni An. 
0 c cara rekoru). 
15-f) ernal. 

l 
O Serbest klüplcr: 2 - Güneşten büyük Cingöz. 

........ ı ı 3 - Ankara gücünden Hasan 
4 x 

0 
srnail (Beykoz) 24.44, Ceylan. 

Balkan bisiklet 
şampıyonasına 

girecek takımımız i 
Ankara, 13 (A. A.) - Hnb<'r al· 

1
1 

dığımıza göre, 8 ilfı 14 eylül gliıılc
rindc Bükreştc ilk defa yapılacak 

lr:t ' .. oo Bayral• yarışı l.ilçulr . 100 metre sırt üstü: 

l ........ l - ''nkarao-ücünden 
~:ı:ıı 13e <Musa, Artın, Bedri, Ni. ı dakika 26 c.ıaniye 7.10 

2 Ykoz takımı 12.32, Ankara rekoru). 

olan Balkan bisiklet §:unpiyonasına 
Kamil iştirak ettirilecek takım, şu suret
( Yeni le tesbit edilmiştır: 

l\lacU: (Bikm~t. Tekin, ismail , . 2 - Gençler birliğinden Faruk, 
4 }{l?ı) Beşiktaş takımı 12.51. 3- Ankaragücündcn Samih. 

leı-: fOO 1Jayra1~ yarışı 1rlü7, • 50 metre sırt Gstü küçGkler a. 
l rasında: 

llıau(~F'ahri, Ali, Saffau, ıs • 
2 _ Ykoz takımı 13,12. 

qtı, ~' <Sabahattin, Emin, Firu. 
7'rcı erhat) Demirspor takımı. 
l rn'fllcn atlama: 
sıt'; ~'ahri (Beykoz). 
ne\' Opu hii,çılklcr: 

1 - Bülent Ehen, 

2 - İhsan Kurt, 

:~ - ;\luhsin G:iney. 
1500 metre ser1cst: 
2 - AnkaragLcünden Salih. 
A tlanıalar: 
1 - Gençler birliğinden Bü 

. ent, 

\1 

- Ben de diğer arkaJ .... k..ı .mm 
:•sine, o kadar sık denize girmem. 

Haftada ancak bir kere denize gire· 
rim. Daha çok at gezintilerini sevi· 
rorum. Sonra bakın, ben futboldan 
'Jir hafta olsun ayrılamam onun i· 
;in haftada bir kere de klübümüzün 
.apalı salonunda antrenman yapı· 

J onun. Bilseniz fut bolü ne kadar 
.,ok özledim. Ma~la:-ın b3. · _ ... ac:mı 

Jört gözle bekliyorum. Hayatta iki 
.~)·i çok sevdim. Biri !utbo~. diğeri 
ıçmak. Fakat tayyareciliği bı ;·akalı 

~pey oluyor. İlk fırsatta tekrar tay· 
..:areci olacağım ... 

Şimdi Cemili dinliyorum. Bütlin 
lkımlar için en tehlikeli ı~ hacım 

Jlan Cemilin tek biiyük gaye ·' ö.~ii
.. 1üzdeki mev::;im takımını ş::ımpi· 

yon çıkarmak • 

Cemil fut bole na ıl başladığını \'~ 

na ı' temayüz ettiğini şöyle anlatı 
yor: ci 

- Ben :_t!;o!e lzmirde m '-'!>tcptc 
başladım. Sonra Altay takımmd; 

:>ynadım . ..!E._hisarl!lr kursu iç:n ~., 

. rıil bir uçuşa lıazırlatımış ok.' 
rall tayyareyi bcklcrke11 

Bisikletçi T elat 
Çalışmalarına 
devam ediyor 

Paris, 13 (A. A.) - Bisiklet 
sporunda terakki etmek üzere 
1"rnnsaya gelmiş o~an Talüt Tun • 
~alp çalışmalarına ve muhtelif 
pistler üzerinde idmanlnrına devam 
~tmektedir. Son girdiği yanşlardnn 
birinde kuvvetli birkaç nmatör ko
~ucuyu yendikte•, sonra 21 koşucu 

• 

Cemil Tiirkktışll kampında 

.a.:::·::. -idir:. ; Ankara Gala ta ar:y 
. ~lübüıte gırdim. Buraya ta: in e<li· 
'nce de tabii gene Gaktasaraya 
.-dim. Ben çJcukken Beşikta~Ij" 

'ım. Beşikta~ı severdim. Be~ikta~m 

mizi yersek şüphesiz - seyirciler 1... 
;::ne yanı:ında oı. Jı)i. le.ine giı L : • 

lerdir. Ben onların bağrışmala ı ,1 

hiç aldırmam ve hak veririm. Ta ... ıı 
Jnlar da heyecanlanaçaklardır. 

galib g?1 :ı:ğ:: .i i~itince - . tı : -.m. 0 1 kl- d -- yuncu arın UP. eg·Jı. ır.~ · 
. 'akat C' ... ~:tasaraya ~ irer girmel 

. ... i siz nasıl bulu;:orsunuz? 
nedendir bilmem koyu bır Galata a· 
raylı oldum .. Bugün bu klübe bü· - Bana öyle geliyor ki klüp d · 
riik bir aşkla b:!'"'u yım. Galata a· ı:.i~tiren bir oyuncu esasen kendı 
ay uğruna icup ederse canımı bile oyununu kaybeder .. lşte Fenerba ı · 
\ :.- seve veririm. Artık hiç bi: çeli Basri .. Ben keneli şahsıma, hı ç 
ıvvet beni bu klü;:~:::ı ayıram3z. bir zaman klübümü değiştirmem ve 

Klüp a~kının ne kadar büyük ol· 
duğunu tahmin edemezsinız. Takı· 

mımı galip getirmek için hl'r maçta 
::anımı di5iır.e takarak oynT1m. 13iz 
Galatasaraylılar hepimiz Wyleyiz· .. -· . 

- Sizin için çok sert oynuyor dı· 
; orlar ne dersiniz? 

- lyiki bu suali sordunuz. Hanı 
bir darbune.>el vardır. Adamm adı 
,ı!mcağma, canı çıksın derler .. l~te 
:enım de bir kere sert oynuyor di· 
, :: adım çıkını~. Gerçi ilk zamanlar 
..crt O}'IlU> ..ı. Jum. Çünkü bek mev· 
.• ;ııjen santrfora getirildim. Sert 
, /namam tabiiydi. Fakat iki ay 
Joykot aı.:.ktan sonraki bütün maç· 
'arda yalnız iki tane favl cezası al· 
dım. Sert oynamış olsam her maçta 
bir kaç tane fm-ul cezası almam 
!azundı. Yalnız bir kabahatim \'ar
dır. Hiçbir sert çıkıştan korkmam. 
En kuvvetli te~melcre bile girerim. 
Bu cesaret bana tayyarecilikten kal· 
mış olmalı. 

- Bu tatil b::;ı::ı:dan geçen en 
• • teresan vaka nedir? 

Cemil söyiiy.::ekti. Vazgeçti. b· 
:arım üzerine anlatmaya başlaciı. 

:leğiştircnleri de h~ karşılamam. 

Cemile son sual olarak Demirspoı 
hfıdisesi için ne düşündüğünü wr 
dum. 

- Bu Mdisc dedi, herkes gı 

beni de müteessir etti. Necdet a. 
.rndaşımdır. Bugünkü vazı) ete du~ 
me.:ıini istemezdim. Bazı kimsele 
.>u hadiseye benim sebcb olduğwm 
..ıorlüyorlar. Halbuki bu çirkin ha 

<lisenin zuh-."Ullda benim hiçbit 
hissem yoktur. Demirsporlular bir 
hata~'a düştüler. Yanlarında Salfi· 

haddin ve Buduri gibi 10·15 senelik 
benden kat, kat m~a iki oyuncu 

dururken beni tutuyorlardı. Sonra 
Necdet bana : 

- Sakın ya· .ıma yakla~ma bir 
yerini kıranın dedi. 

Tabii ben Necdetin batın ıçın 
kaleye yakla~mıyacak değildim 'e 
gene bildiğimi oynadım. Bunun ü· 
zerine Necdet bana tekme attı ve 

hakemden ihtar aldı. Ve bu hareke· 
tini tekrar edince hakem kendisini 
dışarı çıkaracağım söyledi • 

::\'ecdet de: 

- Beni çıkarırsan seni döverim, 
dedi ve hakeme bir yumruk attı, 

lşte bu hadisede şahit oldubrum sah· 

ne Necdet böyle yapmamış olsaydı 
Demirspor galip gelebilirdi. "aa1tıd lr.ozıa Beşiktaş küçükleri a. 

kaıarda evvelce yapılan müsaba . 
llıağıeı a biribirlcrini birer defa 
J:ıu 0~ eden bu iki küçük su to. 
daha k ncuıarı dün Jon defa bir 
bil' Ilı arşılaşmışlar ve çok sıkı 
k· açta 

2 - Ankaragücünden Snlıh. 
3 - Harp okulundan Feyzi. 
4 X 100 bayrak yarışı: 

1 

arasında finale kalmış \'C bu son 
koşuda on santimetre kadar geri 
.talarak ikinci olmuştur. 

- E\·et biraz gariptir. Şehir ti· 
p!:osunun ~anatk:lrlarmdan bir 
kadın bana bir aşk mektubu yalla· 
dı. Bu m.:.~ .. _J ~irane yazılmış· 

tı. Ben rol ~ ·a!)ıyordur diye ehem 
rniyet vermedim.. ama sonra ... 
Vazgeçtin ... canım sonunu hiç karı; 
. ı .... ayın. 

Cemil antrenmanına gimek için 

sabırsızlanıyordu. Onun için dah:ı 
fazla sual sormadım . 

ıpıetiır n son:-a Beykozlular ra. 
~allıtıiy~ 67-0 ver.erek küçükler 

nu olmu~lardır. 

1 - Gazi lisesi takımı 12 daki. 
ka, 57 6.10 (Yeni Ankara reko. 
ru). 

2 - Ankaragiicti takımı. Anknradan: Orhnn Suda, Nuri 
. \uş ve halen Paristc bulunan Ta • 
. ilt Tunçalp. E'3kişehirden: Faik, 
stanbuldan: Bekir Bcn~t. lzmirden 

Bayram olmak tlze:-e altı bislklte · 
•iden ibarettir. 

Ekiplıniz, takım halindeki idman
annı tamamlamak üzere 20 Ağus

tosta federasyon fahri mütehassısı 

Cavid Cav'ın idaresi altında lstan
bulda bulunacakt:r. 

On gtin dova:n edecek olan bu 
imanlardan sonra takıınımır. 2 Py_ 
ı"ılde h:östpncc yulu il(' 11Ukrcşe 

ın~ket edecektir. Paristc buh·nan 
Talat Tunçalp ;fa takıma BUkreştc 

iltihak etmiş olacaktır. 

Auto gazetesi, "güzel bir Türk 

1
ampiyonu,. başlığı altında Talfıt- Cemile kendisinin de dahil oldu· 

tan şu suretle bahsetmektedir: ~u en kuvvetli Galatasaray takım: 
"Bu §ampiyonu dün pist üzerin- nın nasıl teşkil edilmeı;ini istedig 

ie koşarken gördük. İki yüz metre li sordum . 

üzerinde 12 saniye 1/ 5 gibi bir de. _ Dün Cihadı gördüm, dedi. B<, 
rece aldı. Adal~leri mükemmel o· ıa söylediğine göre bize girecekmı~ 
lan, bisiklet üzerinde çok gür.el bir 13u takdirde yeni mevsimde ycnı 
duru!ja malik bulur.nn Türk şampi
yonu Talut, bize, yakındo. memle
ketine gideceğim \·e fakıı.t kış vclo
Jromundaki yarışlara iştirak et. 
mck üzere yine Pnriso avdet ede· 
ceğini bildirdi. Talat yalnız pistte 
değil, yol üzerinde de iyi koşmak-
1.ndır. Kendisiyle beraber çalışan 

Ruinart'ın diğer şampiyon namzet
leri bunu bir.znt tr-crlibe etmişll'r-

miyeceğimiz muhakknktır. Sonra 
tzmirin en ge:lç c:ı iyi santrhafı Er. 
\'er de bu sene bize geliyor. l3udu. 
nin çıkacağı haberleri de tamameı 

a:ıılsızdır. lşte bu ~c:-ıcki takımımıt 
Cilıat - Faruk, Adnau - .MıtsCl 

Enver (Rıza), Eşfak (l'usııf) - Sa· 
lcilıaddi11, Salim, Crmil, Dudwı 

!Jiilent, 
dir. Cemilin yeni m~·: :mtlc scyircileı 

Jştt> bir atlet ki, yakında kendi_ elen hiçbir ricası yok: 
sinden bahsctlirccektir.,, - Çünkü diyor, biz sahada biri bit : 

Kadri KAl' ABAL 

' 

Cemilin bir resmi 



Bulgaristan ve Yugoslavya 
A lr11an kıskacından korkuyor 

Tiyençin 
anlaşm&sı 

lngilfere için 
bir '' Uzakşark 
M .. 'h' 1 d' un ı ı . ,. ır .... 
lngiliz • Japon anlapaamı 

Tiyençin bidiaeslnin hallin· 
de ilk fa.sıl kabul etmek lL 
znndır. 

Japon a.skerleri itiraz oluna· 
maz bir galibiyet kazanıyor. 
Uç hafta e:vvel Mr. Neville 
Çemberlayn avam kamarasına 

Tokyo ile yapılan mUza.kerele
rin yalnız Tiycnçindekl "mev· 

, zli hldise,. ye dair olduğunu 
: temin ediyordu. Halbuki 24 

temmuzdaki beyanatında İngi
liz başvekili, Arita - Craisie 
anlaşmasının Tiyençin bA.dlse • 
sinin "arka plAnı" nı teşkil 

etUğini söyledi. 

1 
Diğer taraftan Londra hU· 

kfunetinin Çin hUkOmetlne kar 
şı biç bir alaka beslemediği
ne da.ir kat'I teminat vermeye 
mecbur olduğunu analmak için 
anlaşma metnini gözden geçir· 
mek kD.fidir. Çin gazeteleri bu 
anlaşmanın Cenevre mlsakt i
le bir tezat teşkil ettiğini söy· 
!erken pek de ha.ksız değiller. 

Filhakika milletler cemiye· , 
ti misakı bUyUk devletleri bu
gün Çine "ferdi yardım,, a ve 
ya Japon mUtcamza karşı Çi· 
nln mukavemetini kıracak, ha 
leldar edecek bir şey yapma
ır.ıayn mecbur eder. 

Jngihz • Japon mllukerele
rl~le artık A'frupada yer bula.. 
mıynn Münih usulil uzak §ark
ta tatbika baıılanmış oldu. İn· 
giltcre Japon tehdidine kartı .. 
dono.nmasını çıkarmak niyetin· 
de değildi. Bazı imtiyazlar ve· 
rcrck Japonyayı teskin etmek 
istiyordu. 

:Fakat, İngiltere Avrupada 
bir ndım daha gerilememek is· 
ters" uzıı.k ~arktakl bu yeni 
Münih anla.şmnsını kabule mec 
btlrdu, hattA bu elzemdi. 

Onun ıçin, lngilterenin Çine 
ka~ı olan siyasetini değiştir· 
memiş olduğunu' ispata kalk!§· 

mak çocuk-:.ı bir i.5 olur. Mr. 
Çcmberlayn la lord Hallfaksm 
sözleri ancak uzak narktaki va· 
zlyetı bilmlyenleri aldatabilir. 

lngllter~nln Çin dolarına 

yaptığı takviye bir ild gUne ve· 
ya bir iki haftaya kadar mu -

hakkak kesilecek ve Çin hU. ~ 
k!imetlne ordusunu beslemek 
için gösterilen kolaylıklara son 
verilecek. 
Anlaşmanın manevi tarafını • 

müdafaa mUmkün değil. Bir 
miltecavizin •imdiye kadar bu 
kadar bUyUk bir cömertlikle 
taltif edildiği pek nadirdir. 

Fakat ıiyaat hldiııelere yal
nız ahllk bakanından hUkUm 
vermek doğru olmaz. Tokyo 
anla.şma.ııınm Berlinde ve Ro
mada uyandırdığı hiddet İn. 
giltere bUkümeUnin Japonya
ya boşuna baş eğmediğini gös
teriyor. 

Almanya ile ttalyanm Av· 
rupadakl itlerini kola~•laştıra • 
cak olan Japonya tehlikesiz 
~11119~.Bun

ret!e, tetalttrr devletl<.'r oyna. 
drklan eyuncla ellerinden bir 

(D"-amı 14 Un cilde> 

Bu iki Balkan devletine Fransa C e n e v r e a c a b a 
lngiltere ne suretle 
yardım edebilir? u J anacak mı ·? 

Milletler Cemiyetinin, kendi inkişafı iç·n 

ve 

Gene H abcr stiinlarında çıkan 
ı...;i yazıda Belgrad ve Sof ya hü
kt»nellcri'1in, Avmpada b;r;1ı;ri 
karşısına çıkan iki buyiik de.vlct 
blokunun ikisine de bitaraf bır 

vaziyet almaliımıdakı sebebleri 
anlatmıştık. O yazıda b11 hüku· 
metlerin bitaraflık muhafazasına 
karar vermelerindeki sebebm 
Mihverın tazyiklerine daha fazla 
t~ultavemet edebilmek için oldır 
funu söylemiştik (1) 

çalışmas1 icap eden vakit celdi 

Bu fikirde yalnız biz olmadığ:· 
mızı memnuniyetle g:mıyoruz. 

Bilhassa Balkan meselelt'Tinde 
biiyük bir salı1hiyetli bilgisi olan 
tski ticaret nazımı M . Paul Bas· 
tid de "Ere Nouvclle,,de şöyle 
diyOf: 

Bulgar Meclisi Rc:sı M. Mu,anof 

Frausar.ın esld Milleller 
Cemiyeti murahhası 

Dr. F. Labrousse • 
... - . ..... ' . - , 

Büyiik deıılet!erin bir s"lh 
ihtiyacı da bugün, Bulgaristanı cephesi kurmak ve sulhu k"v· 
Nöyyi muahedesinin askeri ahka· vetlendirmek için Hğraştıkları, 
mmdan kurtaran sclanik anla~a- illi/aklar akdettikleri §14 zaman-
sının imzasından sonra büyük bir 

• da Mil/eller cemiyetinden hiç 
mikyasta giri~tiği silahlanma prog· bahsedilmiyor. Halbuki bugün 
ramı ile son derece artmış bulunu· 

"Bulgaristanm vaziyeti Yugos· yor. tahakkuk ettirilmek istemn mil· 
lavyaya çok benziY.,or. O da totahter let/erarası işbirliği ı•e ittifak bıı 

Geçen sene nihayetinde Sobranya 
devletleri idare etmek mecburive· Cenevre miiessesesinin esas vazi· 

" harp malzemesi ve milli tcchizat 
tinde ..• Esasen bu iki devlet takip fesidir. Buhranlı gıinlerde mese-

(nafia işleri) malzemesi almak için 
etmek mecburiyetinde kaldıkları si· lelerin halline muvaffak olama· 

6 milyar levalık bir bütçe kabul et· 
yasette biribirinc dayanm:!> istiyor· miştir. ması lltil/et/er cemiyttinin J::r- Milletler cemiyeti lot :.<r'lllar:;ıd:m biri 
Iar. lki memleketin resmi münase· • • • halde, sulh eserine hizmet için 
betlerindeki yakınlık ve halk arasııı Sobran)'a sarf edilen gayretlere iştiraki1ıc • çirdiği bu tahavvülün müncer ol- tö.kr, a.ili raportörleri büytık bir 

reisi M. Moşanof un 
daki harerketle.dostl~k da buna ya~· Londrara xe Parise gelişini acaba mani teşkil etmez. duğu felaketli netic~lcri bugün bu· diJ..kat~e !'ieç.m::kte g5.terilcn o r:ı 
d~m etme tedır. l\h:)terek gayelerı· Sofya hükumet mahafilini meşgul Milletler cemiyetinin önÜmiiz· rada mevzuubahs etmek isterniyo· v~,'ık r.cdir! 
nın Alman kıskacından kurtulmak. eden bu meselelerle alakadar 

0 
• dtki eylUl ayında :y,a~al• ,...,.. nan. 1\taksadım. birÇ9k.ları tara· llu komisyonlarda dtı nizam 1 

olduğuna §Üphç ~tJnçm;:Jiyit;... . bilir miyiz? g re tat toplantısı münasebetilt, Ct· fıı;ıdan i_şletileceğini ve sulh kun·ct· zıı:ı. Onun için, me~gul olacaklar 

Al~ kıskacından kurtulm~... M. Moşanof Bulgaristana dön· nevre müessesesinin bugünkü ri· !erini idare eden mahafilde akis u· m~~elcler tahdit edilir. Fuh~un uııı 
~ulganstanla ~ugosla\1'a ~~ndıl~- mek üzere Paristen ayrlırken seya- calini gözden geçirm bir yazıyı yandıracağım ümit ettiğim bir fer· zimi, ka.!r:ı poiblerin elbi ,esi, mıU 
rıne yardım edılec::k olursa şuphesız hatine bir siyasi mahiyet verildiği· naklediyoruz: yat koparmaktır: terbiyenin ba~ına bir şapka gıb 
buna daha fazla mU\·affak olacak· ni, halbuki böyle bir şey olmadığı· EylOl ortasında Cenevrede dün· Cenevre uyanacak mı? A:lah fikrinin geçirilme;lı lüzutoll 

.. led" vanm nazarları değilse bile hiç ol· l\lilletler cemiyetinin kendi inki· \'C beygirlere kırk saatlik hafta u~1J 
nı soy 1

• • h"k. ti · hl ı f · · ld k d · b k ıc:te, bizim de elimizde onlara do- B nl be be B 1 ecl" mazsa u ·ume erın mura ıa arı şa ı ıçın - az ka ı ·en inı aş a· tünün tatbiki gibi meselelerin rnu 
"' unu a ra r, u gar m ıs 1 k z· b .. h k b'l" 1 1. d k k · ..ı r 

ı ·ı ed b'I v• · b" d · · L d d ld ğ "b' p . top anaca·. ıra ugun er ·es ı ı· arının e ın en ·urtarrna · ' ·ıı· .ıakaşa edildiği o meşhur ilk konıı 
ayısı e e ı ecegımız ır yar ım reıc:ı on r..t a o u u gı ı arıste . . 
vasıtası \'ar ki 0 da iktisadi '-'oldur. de • h . ti 1 pı vor kı Vılson tarafından orta\•a a· recektim - çalışması icap ede:- ronu hiç unutmam ... 

" re3mı ~ sıy.~ ere '·.e par ame~· tılan ve Leon Bourgeois taraf;ndan vakit gelmistir. Bu ci!1:lll':ilinul anketlerden ,~ 
Bu iki memleketle olan ticari rnüna· toya mensup nufuzlu kımselerle hır d tti .1 fk. rt k t . C . . • "' I'll 1 1 ~.ı. - . . -ı· 
sebatımızı mümkün olduğu kadar çok temaslarda bulundu. 

1 
e\d·amğ. e . rıben1 ı ·ır a ı Ma~11 m

1 
ı· ::nııretın, n ı et erara ı ıaı~ıw1 ge)·r· ek hem bütçe için, hem UJ"oı· 

·nk· f tt" k bU ilk" b" k ed' o·v t ft Lo d b e e ışını~ u unuyor ve ı et er me\'zuubahs olduğu gün'.erd:! uzun ~--1 menfaati ıçin daha fardalı 
ı ışa e ırme ve y ır r ı ıger ara an, n ra mat ua· . . k h ı·r k'ld . 1 -"ı 
\•ermek. t d'ğ" b" be tt M M cemıyetı artı·, mu te ı şe ı e rr.:ddet müdafaa olunabılc, hı:::~ı maz ır.1 acaba'.' Bütün kıtalardP 

ına ver ı ı ır yana a . o· . .. 
f 

. t' de . B 
1 

. memleketlerıne şeref veren yükSt'k ki yava~hğı bugü · 'i badisclerin büt:;n memleketlerde sefahatin bS' 
A · :;.ano zıyare ın gayenın u garıs· . . , , 
ynı zamanda bizim de rnenfaafr t .11 ti . . . 

1 
.
1 

şahsıvetlerın toplandığı ver değıl· 5ürati, diktatörlük devletlerinin Lırıl ... ası için kullanılan usuller 
mize olan bu siyaset muhakkak ki tanın mdı he ~r~ra1 "

1 't·azıyk·etınldı vngı - dir. Hatta iştirak eden ~illet!erin cürtti ile artık kabilitclif değildir. tetkik etmek maksadı ile iki üç ke· 
Bel dd Sof 

. ereyc a a ıyı anı ma • o ugunu • . . . . M 
gar a ve yada çok ıyi karşı- sö ·led'kt 

1 
·ıt .

1 
B 

1 
parlamento 53hsıyetlerının bır ara· 'ranz Josef vari diplomasinın, Fre· r _ <. unya seyahati yapan ,.e bilt~ 

1 kt "'1 1" B 1 . tand Y ı en sonra ngı ere ı e u. ld·v· b'\ d 11-·ı S d h :l . p d k" Ih 1 .. anaca ır .• , e"e a u garıs a ya ge ıgı yer ı e el!">ı a ece e· ·ene assy zamanın a ı su cu u· mes.ıi"ı polisten, gezdiği şehrin ı:ıı• 
garistan ara"ında muntazam ticari . . · . 

ihracat tüccarları, hatt~ hükOmet .. bet t . . . b"lh 
1 

.
1 

men hemen harıcıre nezaretlcııne ğun, hak!ı veya haksız harp nazari hat :ıi7~mnamcsini istemekten it>'. 
Aırnan}•anın gı"ttı"kçe bogvucu bı" ... munase esısının, ı assa ngı · l h" kon:'"'rtı· · el · · b k" l · · t 1 k · ba dal .. , mensup memur ann ır ;:rv " ennın a ·ı.,·e en '.'erıne ar ı.- ret kalan -ornı '-'On aca ıa fi'" 

terenin Bulgaristandan meyve \'e d b"l" / • ., ı 
hale gelen ticari vaziyetinden kur· b 1 rak k b"l 

1 
b'I ğ" . . vumu ene ı ır. milletler cemiyetinde bu teşekküle ia çahşma_ını bitirme dimi? 400 1111 

tulmak i ter gibi görünüyorlar. set zet a .at. ' a ı 0 
a 

1 
ece ını ı~· . Milletler cemiyetinin kurulması· .·~~n bugünkü vazifoleri iyice id· yon nüfuslu bir rnemlekett~ biltiifl 

B ·· B 1 · h · • · re e mı~ ır. 1 d 1 de b' · · · 1 · · it ungun u agırstanın arıcı tı· ,,.h t d d'kk t b" na esas o an um e er n ırının ge· -ak eden bir şuur, me.:.ulıyet erını salgın ha_talıklarla tek ba~ına ııı 
• • ·· .ıa 

80 
ak b" k .. -.. ı aye , şu a ı · a e çarpan ır ~O" 

caretının yuzın: ney rn ır ıs· kt d k. Lo d d d'" .... d ---- .laha İ}'i kavra}•an b!r gö '": teke:-· cadele etmek için Çini dolaşan · 
Alm .1 a· B 1g • no · a ır ı n ra an onuşun e 1 Al ··r 1 " I' mı anya ı e ır. u arıstanın p . ğ d v "' i "'l f tası o an man nu uzunu aza t· ür eden veya uzayıp giden katliarr, misyonun mesaisi acaba ne mer,.e 

1930 d b 1 d .. .k . dt ansc u ra ıgı zaman "' . .ıv oşano 1 kl 1 . . ..k"f h' . 1 . b ·"·t a a~ ayan unya ı tısa f" l\f d '"' t . f mış oma a gavret erının mu a t !ardan ıcap, eskıyen usul erın ı· de? Zannedersem Milletle· cernı, 
. . na ıa nazırı . e .ıv onzıe tara m· .. .- -•"' 

buhranının netıce ı olarak zirai d k b 
1 

cd"'· . t" tını goreceklerdı r. :ı!nlması, misak maddelerini-- yeni tinin ta kuruluşundanberi, Ern-
h !" f" 1 d. . .. an a u lı.."ll!Ş ır. 1 h • • . .. L' nd b. ed 11S ma su at ıyat arının iışmesı uze Bu gar arıcı tıcaretını ,. ransız · kaarosu a ve ağır gelen iltç e muhacirlerinin ezeli ıstırabları 

rine mecbur olduğu sistemden isti- • * * lngiliz harici ticareti ile mukayesc baştan gözden geçirilmesi, teşkilat nihayet vermek istiyen bir diltr 
fade eden Almanya, pek de tasav· M . .l\foşanofun ma!Qmat edinme edersek bu sahadaki faaliyetin, bir- tadilat gibi esasların kaim olmaı;ı komisyon daha vardır, acaba o r' 
\'Urdan hali o~mıyan sınai rnamula· kabilinden olan bu görüşmelerin· az hüsnüniyet kullanıldığı takdirde lazımdır. \·apıyor?.. s 
tını ekseriya fahi5 firatlarla satma· den ne gibi bir intıbala ayrıldığını çok kolay olacağı anlaşılır. Milletler cemiyetinden can sıkın Madem muhacir dedim. burad 
ya muvaffak oldu. bilmiyoruz. Biz kendi hesabımıza Sulh cephesini kurmak, mütearrı· tısı koğulmalıdır. bir noktayı da ilave etmek isterill1· 

lşin daha vahim tarafı, Almanya Fransız - bgiliz grupu ile Bulgaı'is za karşı kuwetli bir set çekmek i· Tuplantı devreleri çok uzun. Bar Son senelerde memleketlerindtrı 
Bulgari tandan sade kendisinin ih· tan a:a"mda ticari, iktisadi \'e malı çin hiçbir va ıta ,·e hiçbir memleket angıçtaki boş nutukları. cemiyet ı;ürülen Yahudilere, A"'U"turraJıl:l' 
tiyacı olan maddeleri almıyor, baş· münasebatm inkisarını temenni ede ihmal edilmemelidir. 11akkındaki uzun izahları kaldırma· ra, Çeklere, Ispan)ollara Milletlt~ 
ka ına kolayca satıp. kendisinde: riz. Geçen ~ene Sofya}'a bir iktisat lı. Bunlarda kı·a, ,·azih \'e kati sfü cemiyeti ne ~ibi bir favda, bir yar. 
bulunnuyan harici piyasada itibari· Bu temenni ile,· g~çen sene hahaı heyeti gitmişti. Fakat bekleniler o/~endiği pek nadirdir. Buı:laı dım temin edebildi? Franc:aya r.~ 
döviz kazanma ına yarayacak mal· da Londrada lort Halifal::s ile 1\1 neticeyi \·ermedi. Bundan iki ay C\ :-.tilletler cemiyetinin kendi ine ha: '\'ardımda bulundu? . 
!arı da alıyor. Bone nra::ında e3a3 itibarile karar vel, İngiltere hilk\imetinin iktisa' :ayılabilecek yeni bir nutuk ne"idı· Fakat asıl cemiyetin ıslahı hu .. ıı. 

Balkan memleketlerinin başlıca laştırı;an ve ~imdiye kadar pek sc mü53viri Sir Frederick Lcith Ros~ :lcnebilir. Bir taraftan Cizvit papaz· .;unda gayret sarfedilmesi 1~1~ 
mü~terisi olan Almanya bugün on· meresiz kalan fikrin tatbikini iste riyasetindeki heyetten bir aza da 'n~ı=ıın vaızlanna. bir taraftan esk dır. Artık misakın yalnız 13 un ,. 
!ara sade kendisinin yaptığı smn: miş oluyo:uz: Avrup:.mm şarkında· Sofyaya gitti. :ıvukat'arın müdafaanamelerine. veva 16 mcı maddesinin tadili ınt"11 
maddeleri değil, kendisinde çıkmı· ki küçük mem1e~"tlere il:tisadi c;~ Hüla a bu sahada mü~bet neticn· ·,ir ta:-aftan da es.l<i :CabıA!i diplo· zu~bah!' olamaz. Bugün lazım 018

. 
yan iptidai maddeleri de satıyor. hada, elimizde:ı geldiği kadar yaı !ere varmak ister. lngiliz!er gibi bit :natlannın sözlerine benziyen nu· l\!ılletler cemiyetinin kökünden; 

Bulgar ihracatçıları bu vaziyet dım etm~k. Fransızlar da Avrupamn şarkındcı :uklar. l nsan bunları dinlerken. sör tahrdır. Bunun için de onun • 
çok acı bir ~kilde hissediyorlar ve Bu siya;ct, yardım ettiği memlf'· 1lcrycrde olduğu gibi. Sofyada dr 'eyenin saklamaya çalıştığı noktala· mütearrızın tarifi, devletlerin h~. 
lngiliz, Fran~z pazarlarının kendi ketlerin Almanya ile olan i .Jerin 'ıcrhangi ~eki ide o!ursa olsun me\· "t ke~fe uğra.51yor. Bu nutuklar ku ve daha birçok mevzular il~ıP 
!erine kapanmış gibi bir halde bu· :ierhal azaltacak değildir. Fakat ik '.:ut bulunmalıyız. '1riandı bile o derece uyutmu,tu· :leki çocukça münakaşaları bı 11• 
lunma5mdan şikayetçidirler. taraf için de çok bü}·ük faydası o Serg: Sabattier (La Tribrme de! 1d sonralan artık bunları dinliy~- '>bjektif vür..ıhu tercih etmesi 
Diğer taraftan. Bulgaric:tan M· lacaktır. B:r ta:-af, bir gün siya.:; .\"ations) :nez, hatta okumaz olmu,tur. ~ımdır. ~· 

nayiin henüz pe1~ az inki~af ettiğ ~artlarını da kabule m:!cbur etme· (1) "La Tribımc dcs ı\'a!io;ıs,,d< H:!le komisyonlar! Hiç bir mille· Bütan nazariye!eri bıra!up ~ra 
bir me.-nleket oldu~ için umumi muhtem::-1 o'.an tek müşteri \'e satı· çıka11 b11 ,·azıyı gazrtemizi;ı P"litı· ~in hatırı kalma11ın diye ba~an. as· dan doğruya, Danzig, Ro~~ ,·e 
müesseselerinin biltün ihtiyaçlarını cılanndan kurtulacak; diğer taraf d: ka siitım?arına aynen naJ:le!mişti/i. ·,aşkan. .,•:retcr!~. komisyonla:. Dobrica mesclc!erini ele alm ... ~ 
h:ıriçte::ı alıyor. Bu mOesseseterln ik•isadi silahı ba~hca takviye \"a ı· (l!abcr). tfı.li ko:nisyonl::ır, muvakkat rapor· (Devamı U üncüde> 
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Yalova kaplıcaları 
bir cennettir ! · 

[ô~a~ : insai~ i~!~~~ : 1!.J 
Yazan: L. Busch (38 Yılanı vahşiler arasında geı'.r;n:; bjr A1m1ı sfJya~ı) 

Hanu kadmlan evvela reisin, sonra kocalarmm, 
nihayet bütün kabilenin kaps·üular Burası, bize 

arafmıyacak 
Avrupanın sıcak su 
kadar mükemmel 

şehirlerini 
bir yerdir Şayanı hayret olaa cihet Hanala· zahat arawda en ıiyade hayret et- l:m aa bLa..: r~ıa ka'ındır. Bu mu

rın zehiri ölüm ve hayat için de kul tiğim nokta, bizim ıtncak hastalık nis ve oldU:;ça sevimli yüzlü kadın· 
·anınalandır. Bir taraftan gıda ve zamanlarında ilaç olarak faydalan- lann zehirli kadınlar olduklarını 
\~ ·ıcrine zehir karıştırarak onda dıiımız bir Çok z::hırleri bu adamla- uzaktan görenler katiyen akıllarm 
.ıayat jçin istifade ediyorlar, diğer rm ha ta olmadan ev\'el kullanma· dan bile geçiremezler! 
araftan düşmanlarına ölüm saçmak yı bilişleri \}bunu tabiati örnek o- Hana kadınlan .Adeta anadan doğ 

· ır gene zehirden istifade ediyor- 1? k keşfeY.ııiş oluşlarıdır. ma çıplak oldukları halde en müsel· 
!ar. Ma bana dedi ki: lah bir erkek kadar cesurdurlar. 

Birçok hastalıklarında ;a tecrü- - Bizim sıhirbazlarımız bu zehir Bu cesaretlerinin ve pervasız·.· a· 
be edilmiş hususi zehirler veriyor· leri yavaş ya\·aş hayvanlardan öğ-, rının sebebi §udur: Vücutları,ıJa 
lar. Bu zehirleri Hanaların ihtiyRr enip tanıdılar: Onlar dikkat etmiş :..r.ndilerini icabında müdafaa ede-

1 arı hirtakım zehir;i otlardan çıkarı er. Muhtelif ha)'\ anların zamaı .:tk en müthia müdllll \ılc:ıtaları 
1 ·or, hastayaAllllerece derece. mua~ aman zehi, li otlar yediklerini gör oluşu! .• Demek a'Bina kaJmı:-rı 

l 
·cn miktarda veriyorlar. ....iic;\er ... Zehirli otu fazla miktaı;d, tabiatte en zayıf mahlQk olmayı • .. 

Filhakika bu zehirler h<>.:t:ı) ı Y' \·i • n a ni hay\·anın onun panzeh:· oul etmemi§ler, t.ıJiati tashih etmJ~ 

ı ~rhal kurtarıyor veya ke. tirmt o- .:i .. ·~er bir otu da üstüne ye· ler. ..,... 
~ı ak öldürüveriyor! naeoaleyh zarar yerine Zira, malOmdur ki, tabiat hemeli 
En ziyade şaştığım şeylerclcıilı'>i,. ayda •o,.djğüm.i 1arketmişler! .. her hayvana bir müdafaa l!Srett 

le reislerine nw.~s zehirleri olmcı Böylece ilk 'd irlı otlan ve onların vera vasıtası ·wnni~ir. tnsiftanr 
dır.! Kabilenı.n ihtiyar kadınlaı >anzehirkriııı eulmlı"ıardır! Sonra erkekleri de zeki w kuvvetli bünye
:.inlerce ormanlarda dolaşarak yal onra ecdadınız zehirli hayvanlan 'c i'e bu kanuna mazhar olmuştur. 
ıız kabile reisinin kullandığı zehi .la yiyebilcc:.:k bir h~le geldiler! ş:r. Fakat yalnız insanın di~isidir ki 
in bulunduğu kökleri arayıp top di ise bizim ihtiyarlarımız gerek ·mvvetli de olmadığı için tabiatte 
uyorlar. Ondan çıkardıktan zehir :1ayvanlar ln. gerek köklerin bu ze ::l müdafaasız, en biçare bir mah· 
·alnız reisleri ~ullanıyor! Yani be· hirlerini kaynatıp çıkarmayı mü· iUktur. Bundan dolayıdır ki Hana 
ıim tiryakim bu hususi zehirdi! kemmel biliyorlar! kadmlan, tabiatin mahh1kata ver 

Hanalann (Maurlau) yani (gö· Vakıa sizin zehir dediğiniz bu ~Y dizi en milthi§ müdafaa silahı olan 

l'olova kaplıealarında Oltl Termal in uzaktan görünüıil 

;Un kanı) dedikleri bu Wıirin hu· ler, asıl cinl~rin yemekleridir! Ci~· Zl·lıirleri vücutlarına yerlc.~irmckle 
u:;iyeti insana ayni zamanda fev leri bilmiy:?n in anlar onların ye- yt>:yüzünün en zayıf ve .tiçarc mah· 
~a!Me erkeklik kuvveti vermesidir. meklerini yiyecek olurlarsa hemen lt.Y.u olmak!-. kurtu'l!: ..>rh··' 
Hana reisleri kabilenin bütün ka· ölürler! Fakat cinlerin dostlan on- Hana kadınları kendilerini zayıf 

:irtror Kömürciyan, lıtf>İnti netidir denı1se, hata edilmez kanaal diği pek bariz faydalarını, iki üç 1ınlannın ~ru kocasıdır!.. Bu lann yiyKeklerine rahatça ve hi~ mahhl.'c olmaktan kurtaran bu şeref 
6f, ıa,,ıdılınlız, lıürmıı ellilimiı. tindeyim. Buraya dökülen servetleı seferlik tecrübelerime göre ~yle hak ona ecdadından gelmiştir! 'wrkmadan orta!• ola1>ilirler! 1i silahı vücutlarına tam genç kız· 
r.,:'ofısördür. Son günltrdt bizleri, Avrupanm sıcak su şehirle- 33yabilirim. (1) Romatimıayı iyileş Bir Hana evlendiği zaman kansı- Diğer tuhaf bir rıtz~e'e de Hana lıktan kadınlığa geçtikleri yaşta 
"'

0
,:,ada ~uı~.nan .flr_of~sör, ko~ rine mür~caa~t~ vareste bı~ş 1 drir, (2) '.1. -·· ..... :.a karşı koyar. nı ancak reisin muvafakatile alır. ~.adınlannın di~i a!•re~lcri taklit et- ~oyduruyorlar. Bunun için gayet 

"'lı ~a torduk~~rını bızt yolla- tır. Ve kure ıhtı?·acı olan. her Tur- (3) AsAbı teskin eder, (4) Uykuyu Reis ona evleneceği kadını idetc: meleriydi. ı>li~·ilk, tanta:ıalı ayinler \'e meras= 1 
dar bir yazıda şoyle anlatmakta kün Yalovayı bır kere zıyaret et· . k 

1 
(S) V'"cuda kira ile verirl Hana kadınlarının vücutlanndcs f:ıpılır. 

: · uvafık ot nnmda tabıt hale sev ey er, u Kendi~ini bütün kadınlara sahir zehir taşıdıklarını sö>·lemiştim. Bi llk ka~h:ıhk ça~ına basan kızlar 
mesıH ı mi bul haurlkmıza ---ft~~: kuvvet verir, <6> • iştahı arttırır. olduğu için dilediği zaman herhan· ,·ok kadınların bo ... ·unlannda zehirı - ki bu iklimde dokuz on 'Clc:•nda-e e, stan n, \.uuıcu~ı id balh-"l dak. rah • J J ~ 

. sene mmıurlarm ikameti öllellden puar akpmına kadar o- (7) M eve. & .. .._ar 1 a.· gi bir adamın kansını veya kızını ' nciler vardı. ~ır. ·Bir araya toplant)'Or, Hanala-
ıs edilmiı olan, Tq otel da-j lan zamanı nasıl aıeçhteceJderine da- sızbklan te§fıye eder. istifraş etmeğe hakkı vardır. Hana kadınlan kendi kabilelerı nn mukaddes ormanına götürülu· 

tııış le .u .. ~le ~e tahvil. ~if· ir gösterdikleri endişe ve .ter~dilde Gelecek senenin bütçesine, yeni Binae::J.!eyh reislerin bu hakla· içinde evveli. reisin karısıdırlar yorlar • 
..__, ~ilk otel, Çınar otelı, ku ce~o ol~k h1'mM\ ~aiıl.~P.U'r ~ . • ... 1 ~ .. ı. dok dai . nndan istifade edebilmesi için (gö- Sonra kocaiarmm, fakat sonra da Bu ormanda büyük, mukadde .. 

'Gıı.~ .ve paviyonlarla birlik~ ~ iXuzv~n;;k1r~an1nlln ~ır 9.,.. ya~. ~ '"':~ kün kanı) denil#D .böyle br'Rlılr ıtcltün bblf~ ~.. bir çukur kanlmı1tır. Bu çukurun 
li~ın yalnız badana ettirilme· . . .. , .. ınşa etmek, ayn ayn pavıyonlar vu kullanmalan da elbette çaresiz o! Hanalann aslen iki kabileden mü içir'lde mukaddes ve gayet büyi.ık 

iı....1.f . . da ıstıfade ederek, hem be§ saawık :uda getı·rmek ve ~=Me kareılııw o- . . d s:a edılmemış, icabına gön· . .. .. - • .,, 5 • muş' Yani Hanalar bu Adetlennın r~kkep olduktan görülüyor u. Bun yaşlı akrepler vardır. 
ı-, __ , denız tenezzühune ve hem Yalova 1 rak .k. ·ı 1- tah · t k ul · 

S ""'Tilllllllillanna himmet e ··esseseı · · bah-ı·kl • · a ı ı mı ron ıra sısa on - mü~kül vazifesini de gene zehirle l:ırdnn biri diğerlerinin kızlarını a lste evlenmeye mezun çağa gden mu ennı ve ~~ı ennı . . ··ko 1 ~ 
~-- • Bundan maada, bütür. . . .. w • duğunu sevınçle duyduk. Hu me· ı halletmişlerdir! .:ıırazlardı. genç kızlar mukaddes akreplerin 
~"llt ve yataklar tecdit olunm~ 1 m~n~aza~ ese~l~nm. gorm: şıtap tim=zin bu fedakarlıklarının, Ya- 1 Filhakika Hanalann yanında bu l~ğer bir Hana kadınına haram o bulunduğu bu derin ve gayet büyüi< 
ı..._~ soğuk su tesisatı yapılmış etsı~ e~. sta~ u u zıyare~. en ~- ıövada icra vasıtası, uzun senele:- lunduğumuz müddet zarfında Afri· ı. · kabiled~n bir erkek tecavüz e tt ıkura konuluyor, erada bir ay 
~ SUyu --x.. .... n aletlerle cihaz nebılerın da·h·ı mutlaka goreceklen ka vahc:·ııer·ın·ın kullandıktan zehir· ::lec• k olursa. tıpkı diczi akrepleri[ ı ::ddetle kalırlar! 

""5"
114 1 rd bi d Yal ka 1 muhtelif A\·rupa su §e:ıirlerind< "' .,, 

" .... 1rnış Afiyet, kür ve tenezıüt !yere tdeuğunn rı ke d"l ~a hbep rlı~k ., 'en·n ve panzehirlerin pek ~·m· erkeklerin yaptıkları gı·bi erkeği Hana kızlarının kanlan akrep ze. .. •ıı: :uymetli t:tkikat ya:-:ın ve hazır !w"ltu 
1'1 &...~~erin her türlü istirahatla an ° u en 

1 eı:ne re 
1 )ğrendik. Muavinim olan genç Ba· ellerindeki zehirle derhal öldürüyor- !.irine alışkın ve umumiyetle §erbet· 

-.Ulnıiı:tır Dihr cihetten za· eden yurtdaşlarımızın ıhlar etmek doktorlardan profesör Bay Nihat b" ı:... h. 1 al anm u- lardı'. li olduktan irin bu iri .. ı.-1er on· -.n.,, ___ - .,, • 6... • · 'kt" ed R t lduğu d t 1 zara ıze uu ze ır ere ışın ~ _."'., 
.--qryen bulunan etraf bahçe- rı 1 ıza er. eşa 0 nu a unu mıya ım. sullerini, her birinin fayda ve has- Hana kadınlan hemen umumiyet lara hiç zarar veremezler! Fakat t\" Çİçtklikler tanzim edilmiş \ '< Küre ihtiyacı olanlara, kaplıca Profesör ~tarını öğretiyor, panzehirleri bak ı~ vücutları çok güzd, uzun boylu 'lana kızlan bu mukadc!:!s akrep-

la....... halt kalını§ olan çuıar ote!ı .:ı-u?annın vücutta husule· getir· Kömürciyan kında izahat veriyordu. ..-e şirin kadınlardı. Yalnız burunla- er yurdundaki riyazet devrinde di· 
"-... ~ arkası da çiçekliğe tahvı • Bu Hana delikanlısının verdiği i- n biraz fazla ~-ayık ve ba~. dudak .i .. :Jeplerin erkek akreplere nasıl 
~~ \'e herkesin ruhuna yeni bi. _ .ıuamele ettiklerini, cinsl münase-
11~ bahşetmiştir. Çınar otdi it bt~ bulunduktan sonran erlcelinl 

~Swv:y:::;:,iştf: t'l'lll=l~H 0,111" tJ\ ~. ~ e ~~ {(.i;;J~ "VA-ZAN ''Aİ-l'l.'\o ~;~rı:~ürdilklerini görmek fırsatı 
~ Lı4N, &l&ıı:J"4.\ ~LJı.Jı;; U IJ. ~&_ ÇJZ.Et{ W'1J.lct./15t-iay' 6-*" Bu,onlariçinartıkmukaddesblr 
l'~ hususunda, geçen ~ne .1ane devresi te§kil ederi Bu abep 
'~ ~ayri otellerde biraz zaı. ·kurundaki riyazet~n sonra Hana 
~ ıt..~e iken, bu sene, bu ci- ht;:"3rlan Hanalann kadın sihir· 
v.... ~~eının edilmiştir. Şöyle kı JYAL~~o .>azlan çalgı ve danslarla ormana 
~~ ·~. ÜCfttsU olarak otomo M.iı<t I jelir, akrep meydanının yanıbapn-
tal)I~Ük otelin lokantasına gidır RoJ~~· ·..ı bü~·ük bir ate§ yakılır. Bu ater 
"1;'11 olabildikleri gibi, istivenle• YAM"YAr'\IA ~ kızartılmı§ taşlarla Ha~· kula· 
-l'i~ Oto~uslerin bekleme m~alle ~Li~~"" -ınm vücutlarında elleriı:ıin kolay· 
1 b(ı >"tnıden küşaat olunan "Çift kıP ıkla eri~bileceği bir yer dağlamr. 
ıı...... ;tftsinde,, süt, yoğurt, tereyağı K~ç.-rı ·- Dağ' anan bu yerler ekseriya küçük 
\.;'ili sotuk q:ı bir müselles şeklindedir. Vücudu-
~' et ve kahve, sandoVI\ .ıun bu kısmındaki deri derin bir 
~ .. rt

1 
~bi lemekleri nefi olara~ 

ı.. " f ·urette dağlanarak h:.,:ıi ibtal edilir. "f, ıyaua tedarik etmektedir· 

l\ı ~°"'"hı teklmül meyanın 
~~_kanalizasyonu zikret· 
~ır. Hakikaten, otellerir. 
'iı ~ Yerden başlayarak bu 
~ ik ınükemmel kanallar te 

)''t"'de 
1kten. sonra bunlara .n!ha 

' ~ dte, ınıkropları ifna edıcı te 
e edilmiştir. 

~bu tekamüle ka~. fiyatla 
•• ~' ~ ive yapılmadıktan başkı 
~bahara mahsus, mühirr. 
~ )tlli Yapılmıştr ve şimdi yeni· 

• ~ ~· Vekaletin muvafakatı 
~ Yo ve doktor ücretleri ü 
'-' 1

1
5 ıün kalanlara yüzde 2-> 

~ azla oturanlara yüz de 3C 
lltlktadır. 

~ 
~. h. • .ws_ T .. ki . -... un. ur yemn cen-

Deri iki kat dağlanmı§ olduiu i· 
;in üst deri aralık edilip bir iğneyle 
J~!inir. Oraya ihti)-ar sihir~ar 
nsanı bir dakikada öldürecek en 
nüthiş zehirden bir zerrecik ko· 
yarlar. Jğne delilini de ate§le eri· 
.ip kapatırlar. 

1u küçücük müsellesin içindeki 
•u zehir zerresi hiç zehire alışmamı;ı 

10 kişiyi bir dakikada öldürmeie 
•afidir! 

Hana kızlan parmaklarının uçla· 
-ını da dağ!atırlar. Bunun sebebi de 
~mda zehirin bulunduğu gizli kc
~ kuvvetle ba:stınnp patlatarclk 

1 ıcur-ı bir halde olan zehiri parmak
r ian e yanında öldürmek istediği a· 
c'-ımm vücuduna sürebilmesi için· 

(De\"UBI Yal') 
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Osmanlı imparatorluğunda tek otorite taht, tek 
otoriter de Pamuk Baba idi ! 
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Bu adanın hayranım. Fransız ol· kunet içinde düşünebilmek üzere 
Ju~ıma şüphe yok. Vazife uğrunda odasından çıktı. Mütereddit \'C ka 
ı·alandaşlarımn ıstırablarım, halta rar vermemiş görünüyordu. Ilcrhal 

Çev11en: f ethı Kardef 

le aratmağa kadar cesareti i lerı S 
.urdü. Bu da onun hüsnüniyetini · 
Jata yanyan bir delil teşkil edect 

Harbiye nazın masuma yerlegti. Cemal paııa 
her zaman oturduğu koltuğa kuruldu. Bacak bacak 
üstüne attı. Sakalını avuçlanna aldı, 

Talat pnşnyla ıcyhUlisliim Hayri efendi de o. 
danın duvar boyunu kaplıyan kırmızı kadife kaplı 
yaldız ayaklı divana iliııtiler. Çelebi ayakta bekle· 
di. 

Enver paşa s6zU açtı: 

- Neticeyi nasıl budunuz, paşalar, efcnd 
hazretleri? 

Cemal paşa karşılığı yap19tırdı: 
- Güzel, fevkalade.. Zaten cihadı mu. 

knddcsi ba§armnk için şurada toplanıp da ka. 
rar verdiğimiz gün bu neticenin doğacağını 

kestirmiştik değil mi 1 .-
- Evet .. Görülüyor ki halk bunları, bu 

buluşu çok alkışlıyor. Demek ki beğeniyor. 
Maneviyatı Ustün milletimiz için bu birşey 

değil, fakat, dı§ardan, Müslüman ülkelerden 
umduğumuz, umduğumuz değil de beklediği. 
miz fiili yardımı temin için bunun büyük te. 
siri olacak. 

Odadakiler bir ağızdan tasdik ettiler: 
- Oo .. şüphesiz! 
Harbiye nazın devam etti: 
- Şimdi hazır Dede Efendi de burada i. 

.ken bu taburun teşkilatını bir karara bağla . 
sak! · :· 

- İyi olur! 
Velcd Çelebi söze karıştı: 
- Padişah Hazretleri, mevlcvilerin nere . 

ele banndınlacaklan hakkında zatı devletle • 
rincc her hangi bir karar verilmiş midir? 

Enver Paşa bu sözü, bir el işaretile kesti: 
- Onu bir tarafa bırakın Çelebi efendi. 

tcap edenlere bu hususta talimat verilmiştir. 
Pnlann konaklıyacağı mah:ılii. ia~elerinl, her 
türlü ihtiyaçlarını 1:e.rşılayncak tc<lbirlcr ahn. 
mıştır. Şimdi benim dl; iindüğlim nokta bu 
tı.buru nere( ve n:- ~ıı t~tihdnm etmemizdir. 

Talfıt Pa~ ,' ~t klı : 

- Hangi :ı Pa .. a ? 
- Yani b.ınlar aa bilfiil harb~ L~t rak ede. 

~ekler mi? 't . . . . 
- Silahlandırncal;: mıyız? Talim ve . terbi: 

yeye lüzum var mı ?•Bunları müzı:.kere edelim 
diyorum! .. 

- E,vet .. Bana kalırsa bu taburu İstanbul 
da bulunduralım. Sık sık yürüyüşler yaptıra. 
rak caddelerde boy gösterttirelim.\lılatbuatla 
da bunu geniş ölçüde propaganda ·ettirelim! 

Enver P~n birdenbire mühim\,bir şey ha 
tırlamış gibi elini alnına vurdu, söylendi: 

- Az kalsın unutuyorduk .. Bugünkü me. 
rasimin matbuata·. nasıl •aksettirileceğini ga • 
zetelerc bildirmedik! 

Sonra arkadaşlanrun söze karıŞmalanna 
meydan bırakmadan haykırdı: 

- Mümtaz .. Mümtaz Bey! 
Kapının dışında bckliyen yaver Mümtaz 

Bey içeriye girdi, harbi):c nazınnı selamladı, 
seslendi: 

_ ... Emriniz Paşam! 
- Hemen bir tezkere hazırlat.. Bunda 

nıevlevi taburunun bugün payıtahta vüiulüne, 

yapılan merasime dair geniş, ve resimli neş . 
rıyat yapmaları lüzumunu matbuata bildir. 
Getir tezkereyi imzalıyayım. Sonra bizzat sen 
gazete sahiplerine tebliğ et! haydi .. 

Mümtaz Bey koşar gibi odadan çıktı, pa . 
şanın büyük emrini yerine getirmeğe gitti. 

Bir saat kadar süren müzakerede, Şeyhiil 
islam Hayri Efendiden başka dört kişi bu 
mevzuu enine boyuna münakaşa ettiler. Çele. 
binin de iştirakile verilen kararda taburun 
silahlandırılmaması keyfiyeti kabul edildi. 

Mevlevi taburu tamamen propaganda ma. 
hiyetinde bir teşekkül kılığını muhafaza ede. 
cek, şimdilik Filistin cephesinde, Suriye top . 
raklnnnda bir cevelan yaparak buradaki asi 
Arap kabilelerini, imparatorluğun kanunlarına 
baş cğmiyen çöl adamlarını, Arabistan yarım 
adasını dolduran Müslüman halkı ve Mısır 
Müslümanlarını (cihadı mukaddes) için (San. 
cakı şerif) altına toplanmağa davet edecekti. 

Esas itibarile bu şekil kabul edildikten son 
ra Enver Paşa levazım reisini çağırttı. Diğer 
şube müdürlerine de tekrar emirler verdi. Ta. 
burun kadrosuna bir doktor, (Dr. Beh,çet) 
bir eczacı, bir revir, bir sıhhiye teşekkülü 

bir iaşe memuru ilave edilmesini tenbih etti. 
Talimat nihayet bulunca arkadaşlarına dön. 
dil: 

- Şimdi, birlikte saraya gidelim. Huzura 
çıkalım, keyfiyeti arzedelim. Teııckkül iradesi. 
ni de alalım. Ondan sonra taburun hareket 
gününU, Çelebi Efendin in takdirlerine bırakı. 
nz! 

Dedi. 
Başta Şeyhülislam olmak Uzere Talat, En. 

ver, Cemal Paşalarla Veled Çelebi nezaret mar 
kasını taşıyan otomobillere kuruldular, Dol. 
mabahçe sarayının yolunu tuttular. 

-4:-

Memlek eti h er gUn biraz daha harabiye 
sürükliyen büyük harp afetinden, Osmanlı im 
paratorluğu içinde gafil bulunan tek otorite 
saltanat mevkii, taht, tek otoriter de bu tah. 
tın liyakatsiz sahibi, Pamuk Baba Unvanlı. 

75 lik ihtiyar padişah beşinci Mehmet R*t. 
tı. 

Hünkar, bütün saltanat ve idare hukuku. 
nu !ttihad ve Terakki merkezi umumisine; 
Enver, 'J'.alat, Cemal Paşalara bırakmış, har • 
bin idaresini de damadı, genç ve cüretkar har 
biye nazın Enver Paşaya tefviz etmiş bulunu 
yordu. 

Padişah, ya.'.?ının hasıl ettiği bir bitkinlik 
ile Enver paşanın verdiği izahata inanıyor, i. 
kide birde damadının huzura çıkı~ında: 

- Muharebeden ne haber! 
Diye sordukça, genç damat beraberinde 

getirdiği yaldızlı resmi tebliğleri okuyor, oku. 
mayı bitirince de: 

- Sayei şahanelerinde düşman kuvvetle . 
rini çok yakında kahr ve nevmit edecek her 
türlü tedbiri ittihaz ettik! 

Cevabını veriyordu. 
(Devamı var) 

.fökülen kanlarını düşünmityor. de şöyle düşünüyordu: 
Kendisini takdir ediyorum. Onun 

"Eğer bu adam bana Komparsır 
yerinde olsam ve onun gibi muvaf-

gönderdiği biri ise tabii da\•ranmak 
,ak olacağımı bilsem ben de ayni 

lazım. Eğer hakikaten Fransızsa ar· 
~ekilde hareket ederdim. 

kadasım gelmeden onu buradan u· 
Bize kendisi11i yakalamak fırsatı-

k b
. h . . . . . ıakla.tmnak lazım.,, 

nı ı•crece ır ala ışlıyectğım hıç 
zannetmi>•orw11. M askesitıi diişiir· 

miiş olmama rağmt11 itiraf edeyim 
ki elan kendisindm korkuyorum. I· 
şi biran eı..·ı•el bitirmek için ona bir 
1ıtzak kurdum. 

Friçi, kendisinden mühim nıalu 

mat alınabilecek bir Fransız esiri 
rolünde merkez kumandanlıtına 

gönderdim ve isticvabı Haymın yal· 
mz yapması için tertibat aldım 

Friç, zabitin alacalı vaziyete göıt 

abdal veya korkmıtş görünerek mır 
hayyel fakat miimkün tayyare iniş 
sahalamıı söyliyecek. Jlaymın on· 
dan aldığı malumatı amirlerine ve 
arkadaşlarına söylemiyerek gizli ıw 
/ocağından emimm. Bımım sizce Jul· 
fi bir delil olacağmı iimit ediyorum. 

Fakat şüphelenmekle beraber ha 
kiki vaziyeti kati olarak tayin ede 
miyordu. Friç bir aralık işlerin yo 
!unda gittiğini bir göz işaretile bam 
bildirdi. • 

Haym biraz sonra odasına d:;'1dü 
Yanımdan geçerken, "sanırım kı 
esiri burada alıkoyacağım,; diye mı· 
nldandı. Tuzağı keşfettiğini onun 
halinden ve yüzünden anlamalıy· 

:hll}. Lakin yüzU o kadar müthişti 
ki duyduğum yegane his korku ol· 
du. Bir felaket olacağını anlamı~ 

tım ama Friçin öldürüleceği aklım<> 
bile gelmedi. 

Konrad kazayı anlattıktan sonra 
devam etti : 

- Kabul etmek Hızım ki Friçir. 
kendisini müdafaa yollu hareke:.i 

Bahçenin kumları üzerinde acele Haymın tabancasını sadece tehdit 
yürüyen bir adamın ayak seslerini maksadile çıkardığı müdafaasına 
duyarak kulak kabarttı. Gelen kim kuvvet veriyor. Hatt~ ben bile tct: 
olabilirdi? Beklediği yoktu. Jandar· ğin ateş alma~ına arkada~ımın dirs.: 
ma Zcman rolünde olan Konrad, ğinin sebeb olmadığını iddia ede· 
yalnız olarak veya Haym alıkoyma· mem. 
dığı takdirde Friçle beraber 11 inci Katilin soğukkanlılığı şa~ılacak 
ordu umumi karargahına mütevcc· derecede. Esir getirilince sizi C\ini:: 
cihen trenle gidecek ve Sen Koren· 

Bana kalırsa Haym, çavıı' puı 
ıin gevezelikleri dolayısile tehliit 
.akiki bir Fransız mı, yoksa U'~ 
na itiraflarım Haym akladığı tıı 

C:irde bilahare Haymı itham ed~" 
ıecek bir Alman casu u mu o!dw· 
ıu tayin edemiyerek öldurmeJcl' 
>aşka çare göremedi. o:.n fr~ 
:era Alman olsun, her iki takdi 
je lia)•m tehlikeden yakasını ~11 

~armış olacaktı. Vaziyet bence 'c4l 

for, fakat isbat edemezsiniz. fr 
Jc kaybettik. 1 

Kompars bir koltuğa çöktil. ~ 
yus ve bitkin mınldandı: . 

- Artık herşey bitti. Friçin ııt 
:rnmını almak ümidim bile yok· _A; 

Amirine yazdığı m::' ~tubu at"'· 
ıiddetle buruşturdu ve cebine • 
ıe bu sırada bir yayla koltuğundS' 
fırlatılmış gibi ayağa sıçradı. 

VIII 

(1 temmuz 1915 gecesi) 6 
Birisi ellerini tuşlar üzerinde_,ı~ 

laştınyormuş gibi, pek ya)\ırıv 
1elen bir piyano sesi duyuld~· . 

1 
Kompars, biraz ewelki yeısJı 

asabi halinden utanarak tekrar~ 
tuğa oturdu, izahat \'erdi : 

- Geçm geceki piyanonun :t' 
tanır gibi olmuştum da .. 

(Det~amt 

tene ancak ertesi günü asker kılığın ••••••••••••••••••••••-~ 
da dönecekti. A 

Bununla beraber gelen Konrattı. 
Kapıyı anahtarla açtı. Zabit de ko· 
ridora koştu. Konradı ~şkın YE' 

heyecanlı görünce bir felaket oldu
ğunu hissetti: 

- Ne \'ar? 
- Friç ... Friçi öldürdü! 
Kompars dili tu: ·r.1"J5 gibi sustu. 

Kendisinde konu~ma iktidarı duyun 
ca sordu: 

- Tevkif ettiler mi? 
Konrad asabi çılgın bir kahkaha 

attı. Sonra hıçkıra hıçkıra ağlama· 
ğa ba~ladı. Samimi arkadaşının ölü· 
mü hadisesini neden sonra anlata· 
bildi: 

- Her şeyi duydum ve her şeyi 
gördüm. Buna rağmen işin mahiye· 
tini kati olarak anlayamadım gibi 
ıreliyor. Tahmin ettiklerimi size an 
!atayım, fakat bunun doğru olduğu· 
nu !'İze katiyetlc temin edemem: 

Haym derhal \'e ilk görüşte ~üp· 
helenmi5 o1acak. Bir buçuk saat 
müddetle Friçi muhtelif mevzular 
üzerinde isticvap etti. Arkadaşım bı· 
imtihanı muvaffaldyetle atlattı. 

Bundan Sonra Ilaym ihtimal 5li 

1 Saç eksiri 

Komojen 
Saçları besler, kök· 

terini kuvvetlenii· 
rir, jökülmesini ön. 
ıer. kepekleri giderir. 

lngiliz Kanzuk 

Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

... ............. I .......................... ~ 

- Fakat Behire. 
- Sus Necdet, artık cesaretim kalma

dı. 
Bu itirafı yaparken genç kızın dudak

lamıda sinirli bir tebessüm vardı. 

MASAL çoc·uKLARI 
bile bitirmeden buradan kaçmak jst!> c 
rum. Allahaısmarladık, Behire, mcsıı 
!unuz. 

.. •it ~I 
Behire cevap vermedi. Boğazı O). 11ııf. 

Delikanlı, Behircnin ruhunu okumak 
ister gibi heyecanla kızın gözlerinin içine 
bakıyordu. Ya\·aş sesle: 

- Behire, dedi. Sözlerimde ısrar et -
melde be'ki hata ettim. Fakat hala aynı 
düşünce üzerinde duruyorum. Siz gözii 
kapalı ölecek bir genç kız değilsiniz. 

- Yetişir Necdet Bey, ne kadar heye· 
canlı olduğumu görmüyor musunuz? 

Bu seste inleyen bir yalvarış kadar ~m· 
reden sert bir ihtizaz da vardı . .Necdet ar
tık geri dönmek zamanı geldiğini hbset
ti. Ye: 

- Ben, dedi, hakikaten münasebetsiz 
!·ir adamım Behire ... Yok yere sizi sinir· 
Jcnrlirdim. Halbuki sadece ... 

- Artık hiçbir şey söylemeyiniz i\ec
det Bey, bu daha iyi. ~inirlenmedim. 

'\ ;,lııız manasız bir takım dü5üncelerle 
kendimi üzdüm. Artık burada oturmıya
bm. Necdet kalkalım .. Necla şimdi bu 
civaı1:1rda olacaktır. Her halde bizi an • 
~ ,,r. Biz de onu anyalım. 

Behire Nccdcti tatmin etmek için gül· 

HABER'ıN AŞK VE HiS ROMAN 1 : 58 

Nakleden : M U Z A F F E R ESEN 
mcğe çabalıyor. Fakat en ufak bir tebcs· 
süm J/'e dudaklarından kaçıyordu. 

.Nr··.'et ıztıraplı bir sele yalvarıyordu: 
- Cüretimi mazur görünüz Behire ha· 

nım.. Bana dargındınız, beni adeta evi· 
nizden kovmu~tunuz, sizden uzak haftalar 
geçirmek ıstırabı içerisinde hislerim mu· 
vazenesini kaybetti. Bugün karşılaşınca 
mana ız sözler söyledim. Sizi tekrar gü-' 
cendirdim. 

- Hayır Necdet, gücenmedim. lki ço· 
cukluk arkadaşı çok serbest konuşabilir. 
Sonra haklı olduğunuzu da itiraf etmeli· 
yim. Bir genç kız gözü kapalı olarak izdi· 
vaç yolunda yürümemelidir. 

- Ah, Behire .. rırer isteseydiniz .. 
- Sus Necdet.. demin de söyledim. 

Bu mevzu iizcrinde tek bir ktlilTX' isteme· 
dim. Şimdi sizden bahsedelim. Neler ya· 

pacaksmız bakalım. Izniniz ne vakit biti· 
yor. 

- Daha bir buçuk ayım var.. lzin 
bitir bitmez Erzuruma dönecek, Ye maziyi 
hatırlamağa çalışacağım. 

Behire hiçbir §ey söylemedi. fakat ba· 
şını eğdi. Ve birdenbire kendisini yapa· 
yalnız hissetti. Necdet lstanbuldan ay· 
rılmaktan, uzaklara gitmekten bahsedi· 
yordu. O halde bir daha genç doktoru gö 
rcmiyecekti. Belki Necdet bir daha izin 
alıp lstanbula geldiği vakit kendisini Ni· 
hatla e\·lenmiş bulacaktı. Nihat o \•akit 
genç kızın çocukluk arkada~ile sık sık 

bulu5up konuşmac:ına muhakkak izin 
,·ermiyccekti. 

Behirenin nazarında ma\'İ sema. par· 
lak güneş. yc~il ağaçlar. tozlu yol birden· 
hirc bütün şa~aasrnı kaybedivcrmişti.Tıp 
kr peri masallanndaki cücelerin sihirli 

değneklerle dokundukları kainat parçaları 
gibi gökyüzü kararmış. güneş solmuş. 

yapraklar kızarmış, yol gözlerden sil:n· 
mişti. 

.Nccdetin bu sırada söylediği bir söz 
Beh1renin yara ma merhem oldu: 

- Artık ben ayrılryorum Behire .. lşte 
Nec!a hanım göründü. Tatlı tatlı konuş· 
manıza mani olmıyayım. 

Behire Necdete elini uzattı: 
- Size dargın de~ilim Necdet bey. Er

zuruma gitmeden e\'vel bana herhalde 
uğrarsınız .. Sonra acaba lstanbulda kal· 
manız imkanı yok mu .. 

- Öyle imkan aramağa ne lüzum ,·aı: 
Behire! Beni I tanbula bağlayan bir tek 
sebeb ola':>ilir. Bu scbeb olmadıktan son· 
ra gitm~m daha iyi... Hayalimden beni 
ayıran hu miitcbessim gökyüzü altında 

y:l~amıyorum,:ırtık .. Hatta b:ızan iznimi 

sdnu~tı ki hıçkmnadan tek bir ı.cı 
söyliyemezdi. 

Sufanan gözlerile, hızlı hızlı kerıd~ı 
den ıızakla~an doktora baktı. Dalgı~" 
kadar dalgındı ki Nec!anın yana~tı rıf .1 et 
omuzlarından tuttuğunu fark bı e 

di. N I d.. .. .. bö' 1 neJııff ~ - e er u_şunuyorsun y e P [l" 

- Neler düşündüğümün f arkıodll 
ğilim vallahi! 

Necla genç kızın yüzüne baktı· 11-

- Nen var, kederli gibi duruyo~ıf\ 4 
- Hiç bir şey yok. ilirdenbire ıçı 

kıldr. . 9\-t t1 

Ve neşeli görünmeğe çalışarak ıl 
ti: . ıe tf 

- Bilsen :Neclc\. bu~nü de serıırı ıııııtl 
raber g~rdiğim için öyle mcoırıU 
öyle memnunum ki. 

1 

n-- hG .. .. .. . d n atoııı" 
~yere znunu uzerın c ı' 

canlı bir c:e. le ko:-ıu-:mak için uğıi' 1111 

du. Arkada~ı bu çocnkça hilcre ı-arı 
(Devamı oar) 

b 
ıı. 

t 
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HA9ERIN TARiHi ROMANI. 74 Yazan: Mlb!l~aıffeır MlYIGııDt'tDlfil 

Mustafa Af roditinin kaçırıl
dığını duyunca, kendini 

kay )et"ıiş, mosmor olmuştu 
HAKiM 

- Dünkü ııaymuzdan devam - Karısı fnciJayr seviyor mu idi? 

:: ~~gi nıüttefikJe~ini ?... ıyordu. Halbuki Kızılca Mustafa 
_ ık tekfurunu!.. hayli" tereddüt geçirdikten son. 

. hab No var ki?.. Sende mühim r ra nihayet dayanamıyarak: 

etmekteydirp .. Fakat şimdi .. 
Miray endişeyle sordu: 
- E, şimdi ? . 

Ferit, İncilanm evinde umdu· Zaman, zaman, bu suali kendi ken
ğundan daha fazla bir konfora dine soruyor, fakat cevabını ver
kavuştu. Kayrnvalde ve kayınpe· mekte hakiki bir güçlük çekiyor
der, ken·di~ine güler yüzle mua· du. Ne kaıdar tuhaf .. Hayatında en 
mele ediyorlar, evin adamları, ev büyük değişiklik yapan kararını 

sahiplerinden farksı:: bir iltifatla, verdiği gün bile, bu sualine tam 
hizmetine koşuyorlardı. Kansı 1 cevap verememişti. Yalnız itiraf 
günün muhtelif saatlerinde tuva-ı ettiği bir cihet vardı . İncilanm 
let değiştirerek yanına koşuyor ... . serveti ilk günden onun gözü:ıü 

kocasını memnun et.ınek için _elin·: öcyamış, hala da, boyamakta de· 
deı1 geleni yapıyordu. Ferid içine vam ediyordu. Evleneli dört sene 
girdiği bu tatlı hayatxn, bir rüya c-byordu. Kinı bilir, şimdi Ner
olmasmdan korkuym1du. :nin nerelerde idi? Zaman zaman 

erler v . 
!\ı ar galibe. Kızılca!... - Oh! .. Benim velinimetim 
_~::kıs k:'. gülüyordu, .. . beyim! .. Bu haberin müthiş ol. 

haberı de degıl, ortalıkta muhım du .. Hiç haberim yoktu. dedi. 
rıecte .er var! .. detli. Hakan, zan - Afroditinin bu herifin eline geç 
'fı%rr;nı' İznik ilzerine hazırlık ya. mesi bizim kolumuzu kanadı. 
lll.u~.0 • .. Onun için ü~ gecedir uyu- mızı kırmış demektir!. Yoksa 
Uııae~~ ~en Köse Mihtı.lın m~iye - herşeyi biz yoluna koymuştuk!. 

- Şimdi ise Af roditi herifin 
alinde rehine bulunuyor!.. Ken. 
disine birşey yapacak olursak, 
hüda saklasın, bu alçak derhal 
biçare hanımımızın hayatına. . 

Miray gülümser gibi birden . 
bire! 

u~'U · "· Bu koca babayegıt de Miray merakla sordu: 
llltı.Yor ı 

..... s f .... - Nasıl her şe)d yoluna koy. 
tz . e rr ne va!Jt acaba?.. mustunu.z ?. 
nık ker . . d M' !> 

tay he ımesırı.ı uyunca 1- - Hlinkar Köse Mihah evve. 

- Sus!.. diye bağırdı. 
Ve sırtından çıkarmış oldu. 

ğu havai mavi atlas çepkenini 
,uratle giyerek: • 

Kaynı pederinin, kendisini hu- içinde nedametle karışık bir his 
susi işlerinde çalıştırması üzerine ıdoğuyor, bunu öldürmeye çalışı· 
dairesinden de çekildi. Madam rorclu. 

l\ı~ııc/~anından ayağ~ fırladı. la Söğütiühisara baskın yapma 
dı: ustafanm el1enne sarıl ~a memur etmişti. Fakat sonra 

- Hadi, beni derhal Kösemi. 
'1alın yanına götür, Mustafa! 

Silvanm pansiyonundaki ufak te- Maamafih, bu lıis son senelerde 
fek eşyasını da Şişlideki konağa kendini daha fazla göstcrmiye, 
getirtti. Eşyaların bk kısmını hiz- genç adamı ;yice rahatsız etmiye 

nah: ~i:tı.stafa! cloğru söyle! Bu 
D· tın aslı var mı, sahi mi~. 

11 
1
Ye ba&rırdı. 

caıı.!:~lafa Pfendisinin bu heye. 
..... an şaşırmıj bir halde: 

~i))ır liazırlıklar yapılıyor, be be 

b~°dt 
ı1· 

bir ;raYin yüzünde birdenbir.:ı 
llard era~Jık parlamı§tı. Bir k2. 
lı~aıı a hıdd~tini yatıştırmaya ı;:a 
~i~a. Ve Cuıcviz. gemicilerinin 
ıı!! k:s linıanlannda söyledikleri 
flitle clar Yakası açılmadık kU. 
tli~a r \Tarsa hep.sini haşmethi 
:tıp ~~ hükümdarı şerefine f.a. 
fodı_.0lunekte olan Ahilosa ba. 

"'-At.· 
·'l.Qlıo~' 

....... ~·· 
, ?ie vat?. 
ı\)\·llUraya gel!. 
, l\cıs yakl:ıştı: 

...... 1li.~yrola, dostum! . ~ 
ter lu.nkar Osman tziiiğe 
%~1Yor!. 

ll'ııı.ıı 110s Mirayi heyecanla o. 
Oiı- .. arından ya.kaladı. Müthi~ 

"e\r· 
...... ~ınçle haykırdı: 

'lihay e diyorsun tlostum ! .. En 
dtıu.n et şu çapraz gözlü doruu~ 
liıiytz ~ll boynunu vurabilecek 

,\tir·· Allah! .. Sen büyüksün 1• 

ay: 

CaUb~ern daha mühim.mi var: 
Satı Sefer yarın açılıyor! .• 
-..... Öa Mustafa ya döndü: 

Yİll'lrı Yle nıi, Kızılca?. Hareket 
At trı.ı ?. 

larıq~sb~fa gülümsiyerck dudak. 
Uktü· ...... \r . 

~iıtı.,, allahi efendim bunu <>eh' • , 
rrtln. ılernez!. dedi. Belki bu. 
biı-~ç ne.~ki bu akşam!.. Belki 
~ber ~un içinde.. Düşmanın 
''-'t ~.a rnarnası için tabii hare. 
t ı:ı4n·· . 
;ı,kıiir bu glz1i tutulur! .. Bunu 

llYurursun uz! .. 
ktiray 
..... h sevinı-le· t Q~I ~ • 

afa!. ·;;s Yok! Beis yok, Mus • 
~~~ağ~ edi. Yeter ki, bu hain 
ııJiy haddi b 'ldiril . r S 
l'!ik tor lnusun k~ Ai smd't .. : • ~~ 

eıtr ı ro 1 ıyı .LJ.i. 

r~ııı.~ Uru olacak melun alcak 
" es· • ~ l\ı:?llc ır alıp kaçırdı! .. 

.. ~Ytıitıct a Mustafa birdenbire 

ö:~i sa.~~ı vuruımuşa dönmüş 
· dı, yutkundu, şaşala . 
...... w 
Di~e ~buyurdun, bey?. 
~itay ekeledi. 
' ı:ı haykırdı: 

tt!lr u den· · 
ela 111.e aldı 1 haydut Afroditi~ı 

ıı babe .' kaçırdı!. Demek bun 
....... lıa tın Yok :·. 
l<'aı. Yır bey· ' h 

b ~at r.• ım ... ayır .. 
f•r· "''-lZ 1 tll. ııı darb ~ ca Mustafa bu ha. 

~ (ır cırn eı:;ı altında adeta mos 

r tı~tladı, ~~tu. ~onra kendini to . 
r 11 Yüı" ır M:ırayin, bir Ahilo. 
a.~. Une "a , 

· " §Rın şaşkın baka. 

fe~ ~Yvahı 
~··· ··· bu çok fena .. çok 
ıy(l t 

1• ~lil"a ekrarladı. 
·na· Y l{ızıt .. ıtıd.... . , ca Must:ı.fan~ıı 

.... \; "'-J. .,.ı 

~~~ t:f erı~'1_:'~dP. rnüt.ccs~ir olu 
'l'le v rıne olan muhab . 

e tada katine hamledı. 

ben uğraştım, elimden gckni 
vaptım ~ .. Geceli gündüzlü uğra. 
~arak Gregorius haininin bütün 
niyetlerini izah ettim ve Köse 
Mihali nihayet iknaa muvaffak 
oldum .. O da bünkarla işi konnş 
tu. lznik tekffı:ru olacak me. 

Diye adeta inledi 
Mustafa ve Ahilos Mirayin bu 

telaş ve heyecanı karşısında şa. 
ıırmışlardı. 

metçilere cep harçlığı olmak üzere başlamıştı. 

tun •.. 
Kızılca Mustafa birdenbire 

kendilerini dinliyen Ahilosa ba. 
karak sözünü kesmişti. Onun 
yanında mahrem meselelerden 
bahsetmekte tereddüt ediyordu. 

Bütün dikkatile Kızılca Mus. 
tafayi dinlemekte olan Miray, 
Mustafanın tereddildünü görün. 
ce hemen atıldı: 

- Hiçbir zarar yoktur, Mus. 
tafa!. Her ne olursa dostumu. 
zun yanında da söyliyebilirsin'. 
Benim ondan artık gizli bir şc. 
yim olamıyacağı gibi Gregoriu ~; 

mert.um \1Jl da e:o 9Jiyi}.k 
manıdır, tpıer etme.. "yl~. 
~. 
O vakıt Kızılca Mustafa sö. 

züne devamla: 
- Evet.. Şaşı mel'ununu de. 

finelere el sürmeğe vakıt bul . 
madan' evvel bir baskmla pen . 
çeye geçirmek imkanı hasıl ol. 
du!. Sefer ansızın ve ayın 13 
ünden evvel yapılacaktır!. be. 
yim !. Bu suretle ben Gregoriusn 
gaflet içinde avlamayı tasavvur 

Ahilos hayretle: 
- Dostum! .. nereye?. 
Diyebildi. 
Kızılca Mustafa şaşkın bir 

halde Mirayin yüzüne baka kal 
nıştı. 

Miray hiddetle: 
- Haydi, diyorum sana .. Ber.i 

Kösemiha1in huzuruna götür!.. 
iiyc haykırdı. La..f anlamıyor 

nusun? 

Geri geri giden Mustafa şaş. 
'.tın şaşkın kekeledi: 

- Fakat .. 
- Ne fakati be adam!. Yok. 

.sa art1k benim emrime itaat mi 
;:ıtmiyorsun ? .• 

Kendini derhal toparlamış o . 
1an Mustafa cevap verdi : ,. 

- Haşa! .. 
- O halde? •• 
Miray gözleri dönmüş bir hal. 

de Kızılca Mustafanın yüzüne 
bakmakta idi. Tekrarladı: 

- O halde? .. Ne duruyorsun: 
- Fakat, efendim, benim ve. 

!inim etim! .• 
- Hala konuşuyorsun, be a. 

·fam! .. 
(Devamı var) 

eskiciye sattırdı. 
Hiç şüphesiz, karısı kendisini 

çok seviyordu. İncila hayatında 

tanıdığı ilk erkeğin, hülyasında 

yaşattığı genç adanun karısı ol· 
maktan o kadar zevk duyuyordu 
ki ... 
Feride gelince, onun vaziyeti hiç 
te böyle değildi. Ufak tefek mace
ralarmdan başka, uzunca bir aşk 
romanının kahramanı olmuştu. 

Nermini, fasılasız tam beş sene 
sevinmiş onunla anlaşmış tam e·vle 
ııeceği sırada karşısına Bay Rıza· 

j mn paralı krıı çıkmış, bundan son 
ra işler bambaşka bir şeyir takibe 
ba~Iamıştı. 

Fakir Ç<K:uğu idi. Liseyi Ada
nada güç halle bitirebilmiş, orada 
iş bulamamış, İstanbulda bin müş
külatla bir memuriyet alabilmişti. 

Nermini İstanbulda tanımıştı . 
Uzaktan akraba olduklarim, ne 
kadar tuhaf ve garip ki, an1aştrk
tan sonra öğrenmişti. Genç kız 

kendisini evlerine götürdüğü za
man sıcak bir muhit bulduğuna 

o kadar sevinmiŞti ki.. Pansiyon
da ki madamın yemekleriniden 
bıktığı zaman, kendini genç kı· 

zrn evine zor atıyordu. Nerminle 
evlenmeyi, kolleji bitirec.eği sene· 
ye bırakmıştı. 

TAVUKÇULUK Planş 56 

F: Elevşge de• poul•• ( Avlcuıtu .. e ) I; The 
Pouıtry Farm A' HOhne .. ra .. m 

l . crvcıv K'VMESt <aıın 
mn.klnesJ) 
a. ana. makinesi 
b yata!• (yataklık) 

c tünek 
d sun 'i ana.nm borusu 
e cam (pencere) 
f ya.yh ka.J)ak 
g kapak tahtası 

ı. F: la poussiniere (l'ele. 
veuse /. ii. poussins) 
a la mer(, artificielle 
h la litiere de tourbe 
e le perchoir (le juehoir) 
d le tuyau de la mere 

artificielle 
e la baic vitrce (la fe

netre) 
f la trappe de sortie 
g l:ı plar.chette de la 

trappe (planehette a 
coulissc) 

ı . ı : the r-hicken house 
a thc R.rtiflciııl brooder 

( the toster _ mothcr) 

3iı6 

b peat - tnôM Utter (lit· 
ter) 

c the perch 
d the clıimney (ı>f the a.r. 

tificial brooder) 
e the window 
f the emall entra.nce 

door or exit open.Uı.g 
g the sliding shutter for 

the small entrance 
l. A: da.s Kiickenheim 

a die kü.nstıiche Glucke 
b die Torfstreu (Streu) 
c die Sitzstange 
d die Esse (der Schorn

stein der kUnstlichen 
Glucke) 

c das Feı:ster 
f das Einsc hlupfloch 
g der Sclıie.bedeckcl des 

Einschlup!loches 

2. cn·cıv YEl\n,ıoı 

2. F: la ma.ngeoire deG potu§. 
sins 

• • • 
Mevsimin son balosunu mat

buat veriyordu. Bay Rızanın evin
de ~aztrlıklar, belki bir aydanbe
ri ıdevam ediy.::.ıdu. Modist madam 
Teofil konağa durmadan tuvalet 
modeli taşıyor, İncila anne.sinin 
müşkülpesent arzularım tatmine 
çahşıyordu. Ferit o akşam her ne
dense baloya gitmek istemedi. 

İçinde bir ezginlik, yüreğinde 
garip bir sıkıntı vardı. !nci!amn 
yeni yaptırdığı tuvaletle odaya 
ı;irmesi üzerine, uzandığı §Czlong
tan kalktı. Kansı çok israr ediyor
du. Kayınvaldesi hile bir an ev
vel gitmrk için C"' " atr:·or, siyah 
krep tuvaletinin y~ ··;·p yakışma
'dığım. bir kızına, bır de damadı

na soruyordu. 

Bay: Rıza rahatsızdı; gelemiye -
ceJini evye!ce bildirmi~ti. Sekiz 
silindirli son sistem Hudson, on
ları saat on buçukta ~arkotelle 

indir.di .. 
Salon fevkalade süslenmiş, yüz. 

lerce ampulün ziyasx ile nura bo· 
ğulmuştu. Evvelce haztrlattıklan 
masanın etrafma dizildiler. 13a
yan Saime, damadının yanmda o
turuyor, etrafa hafif nazarlar atfe
diyordu. Rastladrklan tanıdıklara 
tebessümler, dağıtıyordu. 

c le levier de la pres~e 

1. t: the chee21e • press 
a. the pre$Sing - plate 
b the hand - drivcn 

wheel 
o the pre!!Sing - Jever 

ı. A: die Kii.sepresse 
a der Pre.Btisch 
b da.s Handrad 
c der Prel3hebel 

2.- SOGUTMA KABI (mü. 

berrld) 

2. F: le retrigerant 

2. 1: the nillk • cooler 

2. A: der Milchkühler 

3. ŞİŞE DOLDURl'IA TESİ
SATI 
n şişeleri 

kine 
dolduran ma.-

b şişeleri yuvarlak mn
kavva.larıa kapıyan 

makine 
c şlşeJilt (şişe kutusu, 
sandığı) 

S. F: l'installation f. a rem. ~ 
plir le9 bouteilles 
• la machine a remplit 

Ferit. kartısnta. ba.kt:r. Pek gün1 
giyinmi§ti. Onunla ütihar edebi
lirdi. Tangoya kalktılar, müzik 
sanki ruhuna işliyordu. Ayaklarnu 
yavaş yavaş tempoya uyduruyor. 
karısının müşfik bakışlarına, te
bessümle mukabele ediyordu. 

Köşedeki mermer sütunun ya
mndan ges;erlerken birden elekt
riklenmiş gibi oldu. Gözleri ya· 
rulmıyorsa N ermini, evet, evet ti 
kendisini, onu görmüştü. Orta 
yaşlı, muntazam kıyaietli bir er 
kekle, danscd.iyordu. Biran, ıöz 
göze geldiler, sonra tekrar biribiJ:" 
Ierini kaybettiler. 

Masasına ge~tiği zaman bir 
türlü rahat edemedi. Onunla ko
nuşmak, ne yaptığını, nerede bu
lunduğunu öğrenmek arzu.siyle 
kıvranmağa başladı. Kansmm ku· 
Jağına eğildi: 

- Arkadaşın, N crminle konut• 
mak istemezmisin, tncüa ?... Bak 
karşıda oturuyor l. 

- Sahi mi? Nerede? Vallahi 
görememiütim .• 

Sevins;le kalktı, arkadaşmm ma
sasma doğru yürüdü; samimiyet
le kucaklaştılar. Biribirlcrini \7e
fasızhkla itham ediyorlar, kaba -
bati hi~biri, kendi üstüne alını

yordu. Nermin arkadaşının gö.ıle~ 
rinıde saadet ışığmr aradr. 

- Mes'utsun, her halde, değil 
mi t.ncita?. 

-Çok, pek ~ok.. Tasavvur c
demiyeceğin kadar .. Nerminciiim-

Ferit yanlarına yelmiıtL incili 
kuzeni Mahmu.dun dans teklifini 
reddedemedi. Bu f ırsatr kaçırma
mak lazımdı. Nerminle bu güzel 
ya1si yapmak ne hoş olacaktır 

Müsaadesini alma/dan elinden 
tuttu. Dönen çiftlerin ara.sına ka
nşhlar. Şimdi her ikisi de geçmiş 

tatlı zamanlan dü!üniiyor. ikisi de 
ayni heyecanı .duyuyordu. 

Feridin dudaklarından gayriih
tiyari! 

- N erminciğim 1 Kelimesi d& 
kfildU. Genç kız rüyadan uyan.tl' 
gibi oldu. Hayır şimdi ne yapana 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

lt.s~ 
b la ma.chine a boucher 

les bouteilles au moyen 
de rondelles de cart.on 

c le porte - bouteilles (la 
boite auıı:: bouteilles) 

S. t: the bottle - filling appa_ 
ratus 
& the filling rnachine 
b the c1osing maecblne 

for putting on the pa.1!1· 

teboa.rd disks (di!cs) or
bottle disks 

c tbe transport ca.ee tor 
the bottled milk 

8. A: die Flaschentilllvor. 
richtung 
a die Füllmaschine 
b die Verschlu.Bma-

echine für Pappdeekel· 
verschluB 

c der Transport.kasten 
kasten für Flascheıt
milch 

bo:te) 

4. Kt!ÇtiK BİR Stn'HAı""E 
a sütün kaymağmı BYD'

mak için (santrifüj = 
anilınerkez kuvvetli) 
kaymak m.a.kln{,'fJi 

b yayık maklne9! 

e malaksör (a.)'l'aftl, 'k1ı9'. 
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}' .. l'sın kalbi ona kar~ ebediyen 

kapanınT'L. 

·- tncüa ile mesut olduğunu 

.. annederim, Ferid, dedi. 
- Maalesef Nermin?. 
Biran 1ndlaya acıdı. Bütün ben 

li~i ve varlığı ile kocasına haya· 
tını '-:'akfeden arkadaşına içi yan
dı. Sebep arn::lı, bulamıyordu. 

- Anlatması pek zor, Nermin, 
diyordu. Senin yanınoa iken elde 
ettiğim saadeti, projelerimin ta
l:~kkuk ettiği gün, kayb::ttim. 

Döne, .döne salonun uçuna gel
... . işlerdı. Ver anda ya girdiler .. Kö-

cieki p.almi}'enin gizlediği kol
t..ığıt doğru yiirüdüler. Genç kız 
oturmadı. Açık pencereye yak
ı ş:ı. Ell~rinden tutmak istiyen 
Ferittcn lıiraz geri çekildi. Ferit 
Jurmac1an konuşuyor, bu bir kaç 
c;enelik ayrılık esnasın.da ne yap
lrgını, nnsıl vakit geçirdiğini an
icıtıyor, gene; kızdan nerede bu -
lundu~unu . kendisini görüp gö
• cmiyreı:ğini soruyordu. 

Nermin konuştukları bahsi çok 
:chlikeli buluyordu. Karısının sa
adetiyle oynayan adama bir müd
det istihfafla, hnfif duöak büke
ı ek baktı. Bir şey söylemedi. hiç 
bir şey .. Ferit, onun nerede otur
duğunu bile öğrenemedi.. Kendi
lerine doğru yaklaşan incilaya 
ilk koşan Nermin oldu. 

Baloda herkes eğlendi. Yalnız 

Ferid düşünceli durdu. Bir daha 
dansa da kalkmadı. Kotiyon ldağı
tılırken o kadar isteksiz davrandı 
ki bu hali karısının da gözündı:n 
k;çqıadı: " Başım ağrıyor,, !diye 
sudan bir mazeret b-.ılarak balo -
dan bir an evvel kaçmak istedi. .. 
Saime hanımefendi çam sakızı gi
bi, damadının koluna abanmış: 

- Olur mu, hiç öyle şey canım .. 
Bir aspirin alsana.. Geçiverir .. di
ye gitmesine mani oluyordu. 

Sabaha karşı otomobille kona
ga dönerken Nermin onkn kapı
yn kadar geçirdi. İnciHi ile kucak-
13s rlarkcn, Feridin duyabileceği 
bir sesle: 

- Size, uzun mesut yıllar tc' 
menni ederim, şekerim! idi yordu. 

Ferit, kendisini bu kadar çabulır 
unutabilen genç iıazm hayalini 
bir türlü atmadı. Evde, öışar
da, işte her yerde onu düşünüyor, 
Nerminin sade yuvasını özlüyor. 
du. 

Onu bulmak için, istanbulun 
her yerini altüst etti. Aramadığı 

yer kalmadı .. 
Geçimsizliği evıde de kendini 

iyice göstermeye başlamı~tı. Ka 
rısı ile aralarındaki eski samimi · 
yet ve sevgi bağı ortadan kalktı .. 
Konakta sık, sık, ufak tefek kav· 
galar çıkarıyor, genç kad:nı fena 
halde üzüyordu. 

lncilaamn pazartesileri arkajaş
!arına verdigi kokteyl partilerine 
şiddetle itiraz etti. Genç kadın. 

sırf kocasını sinrler.rlirnıemek için 
buna da razı C?ldu. Feridin bu ha
reketine bir md.n~ veremiyor, a
ralarında açılan derin uçurumun 
farkına varamıyordu. 

Genç adam, işle<l'ği büyük ha 
tayı şimdi tamamiylc idrak etmiş· 

ti. Nermini seviyodu. Ar.cak o· 
nunla, mesut olabllirdı. Servet 
gözlerini kamaştırm:ş. hem kendi· 
ne etmiş, hem de temiz bir aile kı· 
zı olan karısının hayatına kastet • 
mişti. 

Bayan Saime, evdeki hl: geçim· 
sizlik havasını 1:-ir türlü hazmede· 
miyor, bu hususta Bay Rızaya da 
bir şey söylemiyordu. Kızının ve 
bilhassa kendisinin israriyle ola· 
rak eve aldıkları adamı şimdi 

nasıl kocasına §ikayet edebilirdi? 
Ne olursa olsun bu meseleyi biz· 
zat halletmiye karar verdi. Niha
yet beklediği fırtına koptu. Bir ak 
şam Ferit sofr<ıya pek asık bir 
çehreyle oturdu. Suratından dü
§en bin parça olacaktı sanki .... 
Damadı, önüne bakıyor, sessiz 

sadasız yemeğini yij•ordu. Yemek 
ortasında incilamn sorduğu bir su 
ale, nedense cevap vermedi. Ana 
kız, biribirlerine bakıştılar. Ba
yan Saime dayanamadı: 

- Baksanı:ı:a bana biraz Ferit 
bey, dddi, Hasta mısınız, nesiniz? 
Bu soğuk duruşlarınız dı:ı kime?. 

(Sonu yann) 

inhisarlar lstanbul Başmüdürlüğünden: 
15 ar.u tos 939 gününden itibaren 16 \'C 20 kuru~ satılaca~ı ilan 

cdilmi" olan 50 \C 62 ~ntilitrelik §işclcrdcki biraların tenzili fiyatla 
satı"m~ 16 ağu tos 939 günü sabahından itibaren baş~3'.1acaktır. 13 a· 
ğu to~ 939 giınü aı,~amı ellerinde eski fiyatlı bira bulunan ba~ ile"1r. 
tne\Cutlarını go tetir beyannamelerini en yakın ~atış dcpolanna \cr
ıneieri il<1n olunur. (6217) 

PJ,ı\NŞ 5~ 

mak altını ııyımlRk itin) fi 

4. F: outillnge 111. complct 
d 'unc ııctlte laitcric 
a l"cC'rcmeuse f. [centri. 

fugr J pour ccrCınccr le 
lait 

tı b baratto [a basculc] 
c le mnlaxeur servant a 

cxpurger lo pelit - lcıit 

(le bnbeurre) 

1. t: n "small dairy,, outfit 
a thc E;eparator or cream 

ıı"p'lr:ıtor ( thc ccntrl
fuıml machinC', thC' 
<'I'":tm,.r) for creaming 
the milk) 

tı lltC' rhurn (thc revoh•_ 
ing churn) 

e the buttcr _ kneadC'r 
(to rPmove any remai
ning buttC'rmilk) 

. 

• 

I! 

4. A: C'inc ''l\lrinmolkerci,, il 

n dil' Zentrirugc (Milch. 
schleudcr) zum J<:tıt

rahmcn der Milch 

b dn.s ButterfaO (Sturz
buttcrfnB) 

c der ButtC'rknC'ler (zum 
Entr.:-mC'n anhnflen dcr 
Buttcrmilch) 

ı;. seT sonmct <fiıtr(' ı.rı

i,'lılı, flllrc) (nınldn, ı.e. 

si) 

5. r: le couloir ll bit (le 

'.) ' filtre a la it) ( coupc 
n le papiC'r filtre 

5. 1: thc milk • fil ter ( vc-rti
cal section) 
a thc filtcr.pnper 

5. A: ckr Milchfiltt."r (im 

Durchnit t) 
a das Fıltrlcrpnpier 
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Konya Valisi son C e ne V re Q C Q b Q 
vaziyeti anlatıyor 

(Baş ,tarafı 6 ncıda) u J anacak m l ? 
hallinden sonra istediğimiz çelı. e 
resini iktisap edebilecektir. 

yol işJerı ( Başlarafı 10 uncuda) !\lilletler c: ... :·=~; . .. 1 ~ tarzdak ı .. 1ı sclcrc b2ğlıdır. Fakat gaY~ 
bunun neticesi olarak, l\lillctlcr cc l1ir ı~lahı b:zc ne gibi bir netice n ,ızmek ba:.;ıttır. Bu gaye, Boul'S I Konya, vaktile eski t.nksimnt ,..1

1
1 e 

:niyetinin mütcarrızlara karşı n• cbilir? ıın daima besledinı fikirdi:: ~· zamanında, civar vilayetlerin lıtfl 
~ibi ha ~·;~ttc bulunacağı ı tcshı: Elde edeceğimiz netice canlı bı ..:r cemiyetinin elinde karar merkezi iken, yol bahsinde a:t: ,,,. 

gayret sarfctmiştir. Eğer öy!· ::tmek lazımdır. ı\ncak bu surt>1.lc ~~ekkül, Ilriyanın en son gayesidı • ıptıraca!ı: bir kuvn•t bulun••" 
:nütearrızlar durdurulabili:-. l Ia!bu ~ugünkü l\lillctlcr cemiyetine ta lır. olmasaydı, bugün Konya vilfı.yP-_ 

1
, 

ki mücerret münaka~alar bilaki · n~ımen Yeya kı.;men bir Avrup Diin tahakkuku kabil oll'll · tinde birbirine karışmış şose <: :. ) 
mi.:t':.'arrızlara cesaret \'eriyor. te"lctleri birltği ilave etmek. -:ey. lazım olan bütün hfr•no.r.ı _, ınarlan görecektik. 1 vı 

Mühim ve çok paraya tava~:- Bu kökten ı lahat ancak parça o -er!Y.! t. faal ve istenen şekli ala emin • ılit"'ek. yarın ' ·,, 
cuf eden işleıi, bir hamlede d e. makl~ hat~a. belki .birçokla ının iP ·i!ccck mahiyette olacak olan b\ 'lilir. - La Tribıme dcs ı\'aifırJ.( 
gil, muhakkak ki zaman meflıu ı da edılmesı ıle kabıl olaca~tır. Bu mli'~:.1 rolünü tayin etmek. tabı, 
:nunun icinde ı->ritmeğc ihtiy:lc n•ınla b: . ..ı'Jer. bundan ba,. .. a kur ı T • • 
;ardır. , tuluş çare.:ıi yol:tur. Yapılacak ısla i 1 y e n ç 1 ı~ 
İmparatorluk devrinde ihmal hattan , . ' ..>:?iki bazılan !\1illet 1 .il. 

!dilen J{onya vilayetinin yolbı 1 !er cemiyetinden ayrıla::ak. Faka ; 
bugün derhal yapılmak istens\! '1crl!alde bu. l\Iillctlcr cemiyrt ıır. 1 
virmi ila otuz milyon harcamak 'liçbir i~ görm:!miş mükellef bir iı: a n aş m a s ı 
icap eder. Halbuki bu pıı ra, Kon. tirahat dairesi haline koymaktaı 
yanın en hayati davası olan daha iyidir . 
''su derdi., ne cevap verebilecek lkp"mizin bu arzuya i~tirak et 

büyük bir paradır. Bununla be. me1;i lazım. Bu, büyük bir kuv ... eı 
rabcr hükumet, Ifonyanın ~·o! ".llmacs ı lazır·~ge!cn bir fikri blümdeı 
derdini peyderpey izale etmeğe kurtarmak için, icap e:lerse ter.kid 
başlamıştır. lerde bulunarak çalı~mak istiyenlc· 
Konyayı Ankaraya b::ığlaya. rin arzu udur ki, ben de .onlar ara 

cak olan yeni yolun istikşaf ha. ,ındayım. 

tinde bulunması bunun bir misa Bunun için de, \'aktile harbi ida 
lidir. Bala veya Haymana üze . re için KlcIJlan::;o, Fransamn kalkın 
rinden geçecek olan bu şoseniıı ma<::ı için Daladye nasıl ayağa kalk 
uzunluğu takriben 270 kilomct _ tılarsa. beklenilen adam öylece oı· 
re tutacaktır. taya çıkarsa cemiyetin bir devrede 

imar işlerı 
"Konya şehrinin imarı hah:. 

kında ne düşünüyorsunuz?,. 

şeklindeki sualinize ilişeyim: Bu 
yıl şehrin haritasını yaptıraca • 
ğız. Teşebbüs ettik. Bundan yir_ 
mi sene kadar evvel yaptıtılan 
harita, ihtiyaca hiç de salih de. 
ğildir. Yeni haritayı yirmi bin 
liraya kadar yaptıracağımızı zan 
nediyoruz. Onu müteakip de i • 
mar planını tanzim ettireceğiz. 

Bununla beraber , ilk hamle. 
de inşası icap eden bazı binala. 
rm, ilC'ride biv.im imar ialcrimiZC' 
engel olmıyacak yerlere oturtul 
ması iı;in de şimdiden müteh:ıs. 
sıs celbine karar verdik. 

Bu mütehassıs. Trabzon ve 
Erzurum şehir planlarını yapan 
ve halen Erzuruı;ı1da çalışmakta 
olan Bay Lanb<!r isminde bir 
mühendistir. Bu zata eski hari
ta ile şehri göstereceğiz. Böyle. 
cc, gelecek yıl inş:ı edilecek olan 
halkevi ve diğer birkaç binanın 
yerlerini tayin cyliyeceğiz.,, 

ki toplantısı kafi gelir. 

Milletler cemiyetini tekrar can· 
!andıracak olan kimse \'eya kim. ele 
rin bundan ba~ka bir \'azifeleri da· 
ha olacak: Ayni gaye için çalışan 
fakat bize muhtelif istikametler~ 
temayül eder gibi görünen, biribir: 
ne zıt muarız o!m:ı~:!:ları halde ek 
seriya biribirini nakzcden bütür 
c;ulhçu t~kkiillcri birle5tirmck Ya· 
zifesi. 

Bunun için, ı\lmanyada, ltalyad<ı 
\'e Ispanyada sulha karşı Sc\•gilerini 
muhafaza etmiş bazı ferdi km•,·etleı 
var ki bunları ele g irmek lftzım 

dır. 

Sayın Konya valisini daha 
fazla meşgul etmekten çekine . 
rek yanından ayrılırken onun, 
sıhhatli ve enerjik yüzünde tat. 
1ı bir tebessüm belirdi: 

- Basta sahibiniz olduğu hal 
de {Haber) de <-alışanlara selam 
kı.nmı götüri.inüz ... 

Dedi. 
H. C. --

( Baştarafı 10 uncuda) 

koz kaybctmış oluyorlar ki, bu 
pek de ufak bır kayıp değil-

dir. 
ı:;vcl, ortada bir "uzak şark 

Münihi,. \'ar. Fakat hayallere 
kapılarak yapılmış bir Milnlh 
anlaşması df'ği!. Londra htikü
meti pek ala biliyor ki Tokyo 
anlaşmasilc tngiliz menfaat· 
ini Japonyanın ihtiraslarına 

karşı emniyet altına alınmış 

değildir ve bir iki nya kadar 
ayni meseleleı tekrar ortaya 
çıkabilir, hem de daha tehlike· 
li bir şekilde. O zaman "dost
ça .. hal şekillerine Tokyo an _ 
cak Avrupanm Çinden tama
miylc elini çekmesi şartile razı 
olacaktır. 

Şimdiki halde Londranm is-

ki amil Londrı:: htikfımetinin u· 
za.k şarktaki "itilafı., knbulUnO 
çatallaştırmış ve ya kolaylnŞ· 

tırmıştır. Bunlardan biri J\ınc· 

rikan kongresinin (mebusııır 
meclisi) nin vaziyetidir, biri dl' 
Sovyet htikfımetinin aldığı ,·ıı· 

ziyct. 
Hakikaten, konfcransm bf • 

tarnflık kanununu tadil tekli. 
fini reddetmesi üzerine uzalt 
'!arkta bir İngiliz - Am('rikıın 
l.ş birliği !mkanlannı mUbil11 
bir şekilrle azaltmıştır. Hnlbll. 
kl, Amcrikamr: A \•rupada fşC 
knnsmıyacağındnn şüphe edeli 
ler bile uznk şarkta Amerilt11' 

nın derhal tngilterenin yanıbs· 
şında \'er alıicağmı düsünU • 
yorlardı. 

Bu Umidin sukutu hayali c;olı 
acı oldu. Onun için İngiliz si~'tl-

tcdiği sadece, A \'rupada ser - sc>tini tenkid eden Amerikalı • 
best hareket edebilmek için ·ııl 

tarın bundakı mes'uliy<'tlert 
vakit kazanmaktan ibaret. Ha , 

idrak etmeleri de lazımdır. 
kikatcn, A wupadaki mevkile -
rini kaybedip Asyadaki bir 
he.rbl kazanmak neye yarar? 

Arita - Craisie anla~ması 

sayesinde İngiltere Heme Fle_ 
ct'i (ana vatar. filosunu) Ak
d('nii Rulannda tutabilecek, ö
nümüzdeki sonb'\h:ırd'l P"1t 

fırtınalı olacağa b<'nzlycb Şi· 

:mal denizi ve Baltık denizini 
n"7.ırcti altında bulundıırebilc

cek. 
Dunıınla beraber burada şu

nıı da i~ar('t etmek iyi olur: 
fnı?iltercnin elinde olml\·an i. ------, --- -

Planş St 

* * 

Moskovaya gclincf". So\•yct 
diplomasisinin. gittikc;c dah11 

müphem, daha muammalı bir 
hal alarak, buı:;in. lngilt('re ,-e 
baPka vcr•crdeki "bozguncll" 
hareketleri t<'şvlk et tlğinf JıiÇ 
tcreddü t.süz sc;yliyebillriz. rl 

Almanya ile yaptığı ticll 
görüşmeler hakkında tebJif• 
ter neşreden Moskovndır. l)ıl 
suretle Almnnyaya Rnpn110 

misakının henüz mt'riycttc ol· 

cluihınu hatırlatıyor. 

Cilıanşilmul tam ve kııt'i 
bir mukav('mct teklif ettiktctlı 
sulh ceph113inin kunıımıısf111 

istedikten sonra rnunııedc~·e 
~innckten c;ckinC'n, nnlıı.şııııı 
metninin vırgülleri üzcrinJe 
·wnıyan yi11e Moskovadır. 
Avnıpnda olduğu ~bi 111:11~ 

'!arkta dn ~ovyctlcrin nil"lıll 
ccleri <:ok csr&rcn..,.iz buııı1111; 
yor. Bu vaziyet dahilinde'. ft'I 
·o ile bir ihtilaf halinde tnı:l, 

rJI' tere şüphcsi7. Rusyanın ) ıı 
mına güvenemezdi. 

* 
{· 

Moskova ile anlaşma tn~ıı 
tarları şüphesız 1ngiltcrcıı~. 
uzak şarktaki vaziyeti de 
Molotorun şüphelerini tnk'-i) 

0 

ediyor diyecekclr. . rııl 
Londrada vaziyeti bıta psi 

bir şekilde görenlerin • hCıU· 
kabul ederler ki bazılarına ) 

. b' ,.~·atış• nlh tarzındaki yenı ır .ı ıı 

tmna,. kcrübcsini düşUndilte 
yine M. Molotoftur. 1' 

Hitlcr \'akında hir rıutıı. - sur 
söyleyip M. Molotofla M. ~et 
!ini ııita);şıe yad ederse ha~ rıJ• 
etmiyclim. M. Arita da ınu'< 

1
, 

fokıyctlerinin bilyük bir kısın..,... 
nı Sovyetlere borçludur. ~ 
'firhr.I Rohers (La Tribunc d 
'in•ionc;) -1 
-------~ıı#' 

"E::~:::·::·:~ 
l)ıı tı .. 

Tr .. ~c;r ' •"' . . vtf·"' 
::;inuc ::5AÇLARINDAN 
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~I K l'HOlıH.\'.\I • ~.o. 38 

~-s 
· 939 Pazark:i 

ııll:ı 'il'nsinz. 1 - Kcm:ın ı:ıksimi 

53.2:; 

421.30 

r.o.ro 

133.C~ 

:1 A B E R - Akşnm Posbm 

Drülac~-:enin yıllık ihtiyacı için a 

lınaca!< 5000 litre benzin. 
5620 Darüliıccze için a!ınacak 9000 kilo 

sabun ve rnoo kilo zeytinyağ. 
1200 FarnaJaç m:ies ~ atı soğukhavJ 

ma~ızenleri için a'.ınaca:;: 8000 litre 

b~nzin. 

1800 Silh ri Bo;i, ı ~ :>O ·u için alınacak 
3G.GOD !dlo yulaf. 

, :·ı!ı.wır.; .. , '· • .. ~ i il~ ilk t minat mı: ...... a.ı yukarda yazılı iş· 
0 1 8} rı ay.·ı ~ ~ ·~·mulımı:;tu:-. lhalc 24-3·939 perşembe günü 
a:ıt 1 ı ·-. da·mi encüm:mde pp.lacaktır. Şartname:cr zabıt ve m.ıa· 
n:Mıt müjürlü~ü kaleminde gö~üi. bilir. Taliplerin ilk teminat makbuı 
~·era m~'.!uı:'a:i!e ihale günü m:.ı:ı' yen saatte Daimii encümende bu· 
unmalan. (6073) 

İstanbul yol~arı inşaatı 
kapah zarf eksiltmesi 

ı .. ...u <.!•bilinde muhtelif yerlerde yaptırıla 
.;ak asfalt, parke \'e mozaik kaldır m in§aatı kapalı zarf ek iltmesine 
mnulmuştur. !hale 31·8·939 perşembe gi.ınü saat 15 de İstanbul be· 
lediyesii daL .. ı cnciimeninde yapılı::caktır. Muhammen bedeli 1.050,()()(ı 
ira ve ili{ L .. natı 45.~50 liradır. Şartname 50 lira mu!cabilinde fen 
şleri müdürlüğiinden alınabilir. Taliplerin 939 yılma ait ticaret oda3ı. 

ihaleden 8 gü:ı ewel İstanbul belediyesi fen işleri mi.i lG:iüğüne mürn· 
;aatla alaca!dan fenni ehliyet \'esikalar ve ilk teminat makbuz veya 

mektublan ile 2490 numaralı kanuna göre hazırlayacaklan kapalı arı 
tarım ihale gün:i saat 14 de kada:- İstanbul be!:.:::·e~i daimi encüme· 

'1İne ,·ermeleri. (5583) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları , 
:; - ~lcdenı .\zız. Ef. - Hirnz.kıir şnr- l - Tahmin e:lılen bedeli (8\.00.90) lira olan Gedikli Erbaş oku 
kı · \'uz ge\·ırı rııızll ed:ıdnn. ü - Zc .ı bin:ısı tamir edilmek üzere 31 ağustos 939 tarihine rastlıyan peı· 
1-fıi dede - lfir:ızkfır yüriik srıııııi .. cmbe günü saat ıo da açık l'ksi: mesi yapılacaktır . 
Büllıül gibi pür .. 7 - llico:okiır sa1 • " • 64 0" · 1 • · k ~· · • 8 Al ı· r 1. 1, 1 - - l\Iuvakkat temınatı ( . ı) lıra o up fennı ~rtnamesı ve c;:ıt 
'>Clll:JISI. - H ı C l'lll 1 .. 10SI :ır 

kı _ Senin n'ikınl:ı \·ük oldum. ıı _ namesi komisyondan hergün parasız alınır. 
Arir lıl'y .. nost şarkı .. 7.:ılıiri lı:ıl 3 - isteklilerin temim:t makbı zu veya mektupları ve 2-190 sayılı 
lı:ıkıp. JO - Refik Fcr.,:ın - ~: ıhıı .a:ıunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli gün \'e saatte Kasımpaşada 
şarkı - llün yine piinüınliz geldi be mlunan komi"yonumuza müracaa:ları. (6176) 
rnlıer. 11 - M:ılıur şarkı - Snh:ı tnr. *** 
fı vcfod:ın prynnı. 2ı.:ıo l<onıışnı. 
<lkJıc;ot s:ı:ıtil. 21.4:-ı Neşeli pliık 
l:ır - H. 21.50 Müzik (Meloclill'r - Pi). 
22 :\luzlk ( l\iiçük orkcslra - Şef: . ·e. 
cip A5J,ın): l - Heinz \Tııllt•r - Dıın' 

eden kukl:ılnr !Fokstrot). 2 -

Mannara Ossübahri K. satın alına komisyonundan~ 
Cinsi kilosu Tahmini" fiyatı tutarı 

kuruş Sn. lira 
Yulaf 120.000 4 50 5400 

ı 
Br hıns .. Mncnr i1onc;ı 'o. . 3 -
Ieinı )lıırıkel. \'encaik hnlırıi~ı (c;c. 

•
1 

rı rcıuıt). 4 - Helnrirh Strcckcr -
1. ıa rcı;ıruın. 12.3j 1 ıirk 111111.ı 1 '\nllıiınin solıihisiıı. :i - ::\iclscn · 
ıeo '1 cııılckt>I aaı cırnrı, :ıj ııı \losk:ır:ııle komik oper:ısınrlıın Is

< ıı-.:01 oıı hnbrrleri. 1 :1.15 .. 1 • 'l:ın~ ol clan<;lorı. li - Edunrd Klin 

1 - 31 _temmuz 939 gününde kapalı zarfla eksiltmeye konulan ka· 
ra birlik'erimizde meYcut hayvanatın senelik ihtiyaçlarından yukarda 
miktarı yazılı yulaf için muayyen günde talip çıkmadığından yeniden 

:rnpalı zarf usulile eksiltmeye konu'muştur. 

rı!>ık program • Pi.). ! 'leke _ l.cdi lı:ıınillon operl'lindl'r 
o;pııri. 7 - Jt:ılo !'\ııcci .. llkhalı:ı. 

'41~. ~ııraııı. 10.o:ı Müıik c 11 ,1 I ırı ı;içcklcri •. c lnıcrm:zzo marş); 8 -
lı.l~tı l.J. l!l.30 Türk nıfız.ı{1ı 1 Fa I r.om:ııın. - \ ıy:ınn hı~lynlnrı (\ol ). 
!~~~ I, 2 J.ı:ı l-\onıı5 rııa. :!O.'.$ 1 1rn Son oınns haberlerı, zlrnııı, esh:ı~ 

'1tıı 1 ~ 'nnı a~:ırı, ajıınc; ,.c lll<'lt' İ tııl1'"ilil~. kunılıi~o - nu~ul horsn'ı >(rı· 

2 - Eksiltmesi 17 ağustos 939 perşemb~ günü saat 16 da lzmitte 

tersane kapısındaki komisyon bin: sında yapılacaktır. Şartnamesi her· 

5ün komisyonda görü'ebilir. Ve bedelsiz olarak alınabilir. 

~ 1 lı. tlcrı 'JO r. 0 T k ı rnlL 13.20 '.\lıızlk (<.nzlınncl - l 1.). 
, -... lı. J • - ,;,ı ıı r ın u l ı I ,, . 9 , ,. k. 

3 - Eksiltm:!~·c iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun iste· 
:liği bu işin ehli olduklarını gö terir ticaret vesikalarını ve 405 lirada:ı 
ibaret ilk teminatlarile biriikte te' lif mektuplarını muayyen gün ve 
·aatten tam bir saat ~·.'\·eline lrndar komisyon ba~kanlığına vermeleri. 

(5828) 
Ş~ıtı 1 nğJ _ Şehnaz ı>cşrc•\• .::3.5a .. -• nrın ı progr:ıın. 

ı , 'eııın z ' ,~ n ~a .ı\·o .. tiıC":ız :ır ... ı 
~ 1 ·~ r •le. 3 - 1 cıııi llıro 
~~ . oruı • : 

t lıh nıasııı b:ınıı ~ csı nı. 4 -
ıı~ 1t· 5-.. •• llıc3z ş:ırkı .. Uuıı ı,!l 
~ b ~ l\ctıll•nr;:: lak ıınt. G -

1 • , .. 
tt ~ n • ıcıız ';'arkı - Kıçın lııı 

~ 1
' ıı 1~Her. 7 - Şıikrfı .. llıl'. 

t llaık htıkışılıı hcnı ıncsll'I 
1n hı · l. · 9 -.. • <u"u · Bull.ıul ne ı.ı 

ı,< ıo .... lfnlk tılrkıi~o - iki kıı. 
t ııo\lo kO~uıı h ıv:ısı. 21.30 Ilı 
tı • il. :! ~lusu. 21.45 Ne~eıı ııl' 
~ • ıı._, 1-aO :'ılüzık (Oper:ı ar~, 1 <: ş~r: ~. :!:! 'lu:oıl. (!\uçuk oı kl 1 

•t.t ''Ce n .. a, ,, •rı \">kın): ı - ~lirlı l 
1 il 1 ''O •ı ~ ~ lrı k · -· 2 - Krler Beln 

' 11cı kı ·~ılurınd:ı. 3 - Bııroıl 1 
.ı lı. ~'arıctin nothırno"u. 4 

~.~rh • ~~:ıık oyunlilrı. 5 - < ı 1 
~· 'rıı. r. 'etır ( Ji nc·ı o'iır dııı 
•ita ' - ı· Rce \Drl Komznk .. \ 

•' ~1rııa 1 '· 23 Son njııns hıılw 
• • l'\I 
~ık llııkııı ıuııı, tııh\'iliıt. knıı'' 
r nk ır.:ı2 L lıor~osı ıri~ rıt). 2:1 • 

ı l'>to !lllıl • Pi.). 2!Uı5 . '.! 
Rranı. 

15. B " .... , c l 
·~ • v-J ~a l 
ı .:ıo ıır 
~l ~ıa1°1 l!rnın. 12.35 1'ürk ıııııı 

''lir lir rı ~~ Şark ?şre\"ı. ~ - ı\rıf lıı· 
t~1 eller ~ • St>niıılc durııııık ıleı 

• • .ı ~ 1 • "lıırıı .~rrır çlı - MJlııı 
ı "il fık 1~1 tı doğrıl'ilı dc\li eını•I .. ,, ·e 
~ ı, 'l'ar rson • ~lohıır şnrkı 
1 k~'tııi ~I hcıo;t ı Ronül. j - S.ıı 

a . " ~l lıak - De' .. n ıo;l şnrkı 
r1 ercu 

13 • Qj,10 e. 13 :\lrnılckel .. 
• -~~. 1 ~ 'e.n~cıcoroloji hıılırı 

10 t l.ı. ~luzık ( l\arı~ık proı 
, r• 

Jtıı rCJi!tanı 
~ ''rnı · l 9.0:, :\! uzı k (Qpnı 
lıllı~~.A~ ll~,rı:olar • Pi.). 19.3 

tı , ıı:ı (i' i 11 asıl hcyC'li ı. 20. ı 
~b ~nı a; ;Dat saati). 20.30 Men 

Qrf~rı rı. DJDııo; ve mcleorol" • • '>o 
1 t'"' er • ·50 Türk miizil{ 
ıı ~ · ~ PC'~re, 1. 2 S:ııll'l 1 in 

l'\l,ı 1 ı' 
1
'' ı•srr şıırkı .. Hicrıınl. 

' ~ 1 \(•\ ıJ:ı 1 
'ı;ı, eııı - O-.nıaıı Ni-

ŞJrkı • Yınc bu ~ ıl 
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- Evet sevg:lim .. 
Kontes. içeri giren krzkade .. 

şine döndü: 
- Şon, dedi, kralın arabasını 

hazırlat .. 
ŞJn, giilümsiyer~k cevap ver· 

- Başüstüne ... 
Şon, tekrar odadan çıktı .. Bir 

nniye sonra, sofadan arabaların 
hazırlanmatı için emir verdiği 

işidiliyordu. 

-33-

KRAL EÔLENiYOR 

Kral kendini beklettirdiğin· 

den dolayı kontesi cezalandır· 

makla beraber, hoşlanmadı~ı 

takdim bahsinden kurtaran nü. 
fuzun.dan memnun oluyordu .... 
Salonun kapısına doğru yuru· 
diı O sırada Şon içeri girdi. 

Kral: 
- Hazır mr:' diye sordu. 
- Hayır .. Şatoda maiyetiniz 

erkarun.:lan kimse yok., 

Kral hiddetle kapıya kadar 
gitti. Yüksek sesle: 

- Orada kimse yok mu? di
ye bağırdı .. 

Hiçe cevap veren olmadı .... 
Şatoda sanki kimseler yoktu .. 

Kral salona tekrar girerek: 
- Benim, a:: kaMı bekliyecek 

i~im, dcyen zatın : orunu oldu· 
ğu-na kim ira m?. 

Pc::ccrc:lin önüne gitti. Aça. 

rak dışarıya baktı.. Bahçe ve 
avludaı hiç kimseler yoktu .. 

Meyd-:mda, ne crs.ba, ne at, 
ne de muhafızları görünmü. 

yordu. 
Yalnız gece, bütün sükCıt ve 

azametiyle seyrin~ doyulinaz bir 

ayla aydınlanarak göze ve ru· 
ha zevk veriyordu. 

Şato ormanının büyük ağaçla
rının tepeleri, bir deniz gibi dal
galanıyordu. 

Pozivadan, Mezona kadar, ya· 
ni altı yedi mil mesafede dönüp 
dolaşarak görünen Sen nehrinin 
sularından milyonlarca elmas 

parçaları göriilüyordu. 
Ruhu derin, fakat tatlı bir 

teessüre boğan gecenin blitün 
bu azameti arasındı ancak ma· 

yıs aylarında i~idilen bir bül • 
bülün, ruhları titreten nağme

leri duyuluyordu. 

Tabiatın bütüıı bu ahengini pek 
az düşünen, şiirden, güzel sana"t 
lardan hiç anlamayan, ancak 
maddi şeyleri r;ör~n on beşinci 
Lüinin kat'iyycn 'gözüne görün

medi. 

Kral can sıkıntısiyle: 
Kontes rica cccri:n, emredir.İZ', 

dcdt Artık bu Iatifeye nihnyct 
versinler .... 

Kontes, daima galcb::Eini tc. 

min eden işvc~i tir t<:vırla: 

lC 

Devlet Demiryolları idare ıncd.:ıUt.1Juıtıa ::>ı ..... ı.:ı ı:ıta:ıyonu Ut: 

daydarpaşa istac~·.::mları arasında kurulacak feribot servisi için bu ı · 

taı;yonlarda yana~ma iskele'.eri ınşaatı ile sair ameliyatın yapılma,ı ka· 
palı zarf usulile ve \"ahidi fiyat üzerinden e!csi!tmeye konmu~tur. 

l - Bu işın muham:n~:'l bedeli (2) milyon liradır. 
2 - lste!<liler bu işe ait §artnameler, projeler ve5aır evrakı Dev· 

!~t n~miryollarının Ankara ve Sırkcci \'eznelerinden 50 lira mukabilin 
de a'abilirler. 

3 - Eksiltme, l 6· 10-939 tarihinde pa1.artesi giınü saat 16 da An· 
karada Devlet Demirrollan Yol dairesinde toplanacak Merkez l incı 

komisyonca ya;>ılacaktır. 

4 - Ekciltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplan ile bir· 
likte a53ğıda yazılı teminat ve \'esaiki a~·nı gün saat 15 e kadar mak· 
buz muk:ıbilinde komisyon reislii;.rine te\ di etmi~ o:malan lazım~ır. 

a - 2190 sayılı kanun a!ıkfunına uygun olmak ü~re 73750 lıralık 
mu\ akkat teminat, 

b - Bu kanunun tayin ettiği ve:ıikalar, 
5 - Münakasaya gir~c:!k talipie:in lim:ı.n, sabit ha\-uz ve e!düz gibi 

· •.• :ik su işleri yapmış ve :;r.de bu gıbı i~lere hizumlu vesaiki me\cut 

şirket ve müteahhit!erden olması şa:ttır. 
Ancak gerek Türkiyede ve gerek5e hariç bir m.m:~kettc 2 m'lyon 

lira veya daha ~·:· ı:!" kıymette bir nafia işini bir ihale içinde t::.ahhüt 
ederek bu taahhüdür.ü muvaf fakiyetle yapını~ olan ve bu hu u u mü· 
t:~yyin vesaik ibraz eden inşaat §İrket \cya mut._~· ~it:c::ı de C:. lltmc· 

ye ~ire!Jilir!er. 
6 - Bu işe girmek istiyenler referans ve diğer vesaiklerini tir istı

daya bağ:ırarıı!• münakasa tarihinden c:ı az 15 giin ev\ el MJ.ıakalf.t 
vtkaletine vermek suretile bu i~ için ehliyet vesika~ı istiyec..!klc. ,.e ala· 
cakları ehliyet v."!::.i!-::ısır:ı münakasa komi yonuna ve::ec~!derdır. Eiıli) et 

,·e.,ikası için müna!•a a tarihinden 15 gün evvel ) apılmamı~ olan müra 
caatlar nazarı itibara alınmıyacal.tır. (3670) (Gl:...>) 

* * * 
Muhammen bedeli 440 lira 2000 Kg. Bor yağı 26. 8. 1939 

cumartesi günü saat ( 10.30) on buçukta Hayt=.arpaşada gar binası 

dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulil~ satın alına· 

caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin33 liralrk muvakkat teminat ve 

kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl· 

maktadır. (6099) 

* * f.! 
Muhammen bedeli 7500 lira olan 15 kalem matkap motörü ve 

tcforrüatı 27. 9. 1939 çarşamba gUnü 6aat 15 de kl'palı zarf usulile 
Ankarada idare binasında satm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 562.50 liralık m•ıvakl:at teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesiknlan ve tekliflerini ayni gün saat 14 e 
k~!lar komisyon Reisliğine vermeleri lfizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 

Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefli;indcn dağıtılacaktır. (6131) 

1939 RESiMLi HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunJukJa çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakipsiz gazetesidir . ,, . '. . . ' . . . . . . . '. . . . . . . . .. 
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- O 1 Evet tecr!ibe edin. 
Bu siyah bebege merak ile 

bakarak: 
- İleri gel, dedi. 
Kontes: 

- Diz çök diye ilave etti. 

Kral: 
- Yemin et bakalım. 

Çocuk elini birini kalbi üzeri
ne vediğerini Kralın eline koya

rak dedi ki: 
- Ben Kraliçe ve kontese ita

at vesadakata ve bana muhafa
zası verilen şatoyu ölünceye ka. 
<iar muhafaza ve müdafaaya ve 
eğer bana hücum edilirse teslim 
olmadan evvel mevcut reçellerin 
hepsini yeyip süpürdükten son
ra teslim olamağa yemin ede

rim. 

Kral Lüi, Zamorun bu yemini 
söylerken aldığı ciddi vaziyetten 

dolayı bir çok güld~. Sonra ciddi 
b:r tavırla: 

-- Bu yemine mukabil ben de 
bu ~arayda bulunan her şeye 

senin nezaret etm~ni hizmet
çilerin ve memurlann mükafat 
ve cezalarını da vermcgi sana 
bıraktım. 

Dedi. 
Zamor ayağa kalktı: 
- Te~"'!:kfö· en~r:m cren-li· 

miz, diye mukabele etti. 

ş:nıJi haydi süslü ve gü. 

• r 

zel elbiseni giy de uşaklara 

göster, bizi dl! rahat bırak .. 

Zamor odadan çıktı, o sıra· 
da öbür kapıdan matnuızel Şon 
içeri girdi. 

Kral memnuniyetle: 

- Sen misin Şon '! Hoş gel· 
din, dedi .. 

Kızı yanma çekip alnından 

öptü .. 

- Şon, dedi .• Sen olsun, ba. 
na doğrusunu söyle .. 

Şon: 

- Efendimiz yanlış intihap 
buyurdunuz, diye cevar. verdi .. 
Eğer doğru söz isterseniz kar· 
deşime sorunuz.. O hiç yalan 

söylemez .. 
- Öyle mi kontes?. 
- Efendimi?., Şorun bana 

teveccühü var. Fakat fena mı· 

saller b!ni yoldan çıkardı. Bil. 
hassa bu akşamda:ıberi hakiki 

bir kontes gibi yalan söylem::-Ge 
karar ver:iim.. Çünkü doğru 

söyleyen hiç sevilmiyo~. 

Kral: 

- Ha, anladım, tldı . Şor.un 
benden saklanacak bir şeyi var. 

- Yerrin e~erlm ki hayrr .. 
- Mc~elii bir küçük clük, bir 

küçük marki, bir küçük vikon~· 
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• E T i Ş E S ı Bu keşid8 dahi 

50.000 L
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r .................................. . 
ı Beşikten Mezara Kadar Sağlam 

Ve Beyaz Kalan Dişler! 
Diş macunu kulla
nanlar birçok tec
rübelerden sonra 

neden daima 

de karar kılıyorlar?. 

rtlnkD RHDlOlin , 
Diılerde (Küfeki - Tart_ 

re) huıulüne imkan bırakmaz. 
Mevcut olanları da eritir. 
Diıleri, mine tabakımnı çizip 
hırpalamadan temizler ve 
parlatır. 

Devlet 
Umum 

Denizyolları 
Müdürlüğü 

işletme 
ilanlan 

14 Ağustosdan 21 Ağustosa kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurlarm isimleri. kalkış 
gün ve saatları ve kalkacakları rıhtım lar 

.Caradeniz hattına - Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 de ~Er. 
zurum) Pazar 16 da (Güneysu). Galata rıhtımın. 
dan. 

Bartın hattına - Salı 18 de (Bursa), Cumartesi lf de (Antalya), 
Sirkeci rıhtımından. 

lzmir hattına - Salı 9,30 da (Tayyar), Perşembc 9,30 1a (Uğur), 
Pazar 9,30 da (Tayyar). Tophane rı!ımıtmın.dan. 

Mudanya hattına - Pazartesi 13 de ve diğer günler 8,45 de (Trak), 
Cumartesi ayrıca 13,30 da ve Pazar 20 de (Sus). 

. Salı ve ÇaJ"§&Mba postaları Tophane rıhtımından 
dğer postalar Galata nhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Salı Çarşamba ve Cuma 8,15 de 

,ınıMıınnııı -...,. MCJDE! ~· 

ASKIN GÖZYAŞLARI 
15 

VE 
YAŞASLN AŞK 

Fılımlerinin yıldızları ABDÜLVEHAP ve 
LEYLA MURAD'ın 

1 
Bizzat okudukları hakiki fllm plakl an geldL 

Fevkalade olan bu plaklar Beyoğlulstiklal Caddesinde 48/l ~°' 

1 
Q D_E ON 

-lil TiCARETHANESiNDE SATILMAKTADIR ' 

\ Askeri Fabrika'ar umum 
75 ton beyaz ham demir 

600 ton çelik demiri. 
45 tontemper ham demin 

iiii Aiızdaki mikroplan 3 
iöo kat'iyetle öldürür. 

·-· Dit etlerini besler, dit 
'eti baatalıldarrna mani olur. 
:Ağız kokuıunu keser. 

ı (Sus) Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 20 de 
(Antalya), Cumartesi 20 de (Bursa). Tophane nh
tınıından. 

Tahmin edilen bedeli (48.000) lira olan cins ve miktarları 
yazılı üç ka:cm demir malzemesi askeri fabrikalar Umum Ol 
ğü merkez satınalma komi yonunca 18·8·939 cuma günü saı' 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (2) lira (40) kuruş 
lindc komisyondan verilir. Talı pil rin mu,·akkat teminat olaıt 
lira \'e 2190 numaralı kanunun 2, \'e 3 üncü maddelerindeki 
komi yoncu olmadıklarına \e bu i;;-le alakadar tüccardan old 
dair ticaret ociac:ı vcsikasile mezkur gün ve saatte komisyona 
atlan (6008) ' 

Siz de sabah, öğle ve akşam her yemekten 
~onra .gUnde 3 defa 

KuDDanınnz 

1 tst. Komutanhgı Satınalma Komisyonu ilAnları 1 
Güvercinler için 32 kalem malzeme alınacaktır. Pazarlığı 17 ağus

to,., 939 perşembe günü saat 15 de yapılacaktır. Muhammen kıymeti 

1502 lira 20 kuruştur. Teminatı 226 liradır. isteklilerinin belli gün Vf 

saatte Fındıklıda komutanlık, satın alma komisyonuna gelmeleri (623i, 

' 
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Bu mesele hakkında po-
listen ıbir rapor isteyeceğim •.•• 

- Bu rapor için polis müdü • 
rü Sartine ne vereceksiniz?. 

- Eğer bana meraka değer, 
şeyler söylerse hii pazarlık et. 

~.., 

mem .... 

- O halde benim polisimi 
tercih el:iip on.dan rapo~· isteyi
niz. Size pek mühim hizmetler 
yapabilirim. 

- Siz kendi esrarınızı satar 
mısınız?. 

- Eğer bedeli yüksek olursa 
niçin satmıyayım .. 

-öyle olsun .. Raporu göre. 
lim. Fakat rica ederim yalan 
yok .. 

- Beni tahlrir ediyorsunuz. 
- Yani dereden tepeden do. 

laşmak olmasın .. 
- Peki efendimiz.. Paraları 

hazırlayınız .. işte rapor .• 

Kral cebindeki :ıltınları ka_ 
rıştırarak : 

- Ben, hazmr.ı, dç.di. 
- Evvela! Kontes Dübar· 

ri Pariste ögleden sonra saat 
:ki :ııraların.ia gcrüML 

- S'>nra, so • · a? Bunu ben 
biliyorum. 

- Valva 80kağında.. 
- ,..,<fi matnm .. 
-Saat altıda Zamor gele· 

:-.. k konte9e iltihak etti. 

- Bu da mUmkün.. Fakat 
Dlibarri Valva sokağına ne 
yapmağa gitmiıti .. 

- Oradaki evine gitmiıti .• 
- MalUm! Fakat niçin?. 
- Anneliğini beklemek için .• 
Kralın yüzil buruştu, hayret

le : 
- Anneliğini mi? dcl:Ji .. Yok· 

sa kendini vaftiz mi ettirecek?. 
- Evet efendimiz Ver.ayın 

büyük havuzlarında .. 
- Bana kalırsa iyi etmiyor •• 

Çünkü, dinsizlik ona daha iyi 
yakıı;ırdı .. 

- Ne yaparsın efendimiz ...• 
Meşhur sözdür: ''İnsan elinde 
olmıyanı çok ister.,, ... 

- Demek ki şimdi bir annelik 
arıyoruz?. 

- Hem de bulduk .. 

Kral titriyerek omuzlarını 

kaldırdı. 

Kontes devamla: 
- Efendimiz, dedi. Bu hare.. 

ketinizi çok severim.. Çünkü 
sizin Gramonların, Kemenele
rin ve bütün saray rezillerinin 
mağtlıp olduklarını görmekten 
meyus olacağınızı bana isbat e
diyor. 

- Ne diyorsun?. 
- Şüphesiz, çünkü siz bütün 

fesat erbabiyle ittifak ediyorsu
nuz. 

- İttifak mı ediyorum! Kon. 

Not: Salı gUnleri 8,15 de kalkacak sür'at postası lzmir fua_ 
rının devamı müddetince ilaveten yapılacaktır. 
Karabiga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıh_ 

tnnmdan. 

Liman Reisliği binası altında. 
lmroz hattına - Pazar 9 da (Bartm). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Kamil), Cumartesi 15 de 

(Saadet) . Sirkeci nhtımmdan. Sirkeci Acenteliği - Sirkeci, Yolcu salonu 

• • • İzmir sür'at hattma - Cumartesi 11 de (Ege) . Galata rıhtı. 
pınıdan •. i!ive 8MtlwtM Siir'at Hettuıa 

Not: Pazar günleri saat 11 de kalkan bu posta İzmir fuarı 
münasebetile bu hafta bir gün evvel kalkacaktır. 

lzmir Fuarı mün.asebetile 15 ağustos tnrihın.1cn 26 e 
rihinc kadar lstanbuldan salı günleri 8.15 ue- Pandırma 
birer ilave sür'at postası kaldırılacaktır. (6238) Mersin hattına - Salı 10 da (Etrilsk), Cuma 10 d (Çanakkale). 

Sirkeci nhtımından. *** 
izmir Sür'at Postas' Not: Vapur sefc:rleri hakkında her türlü malumat aşağıda te. 

lefon numaralan yazılı accnteforden öğrenilir. 

Galata Acenteliği - Galata nhtımı, Limanlar 
Umum Müdürlüğü binası altında 

Galata Acenteliği - Galata, Istanbul Mmtaka 

42362 

40133 

lstanbuldan 20 ağustos pazar günü kalkması icap edeJS 
sür'at postası, Jzmir Enternasyonal Fuarının açılış me 
bulul".mak isteyenlerin bu merasime yetişmelerini temin~~. 
bu haftaya mahsus olmak üı.cre 19 ağustos cumartesi ~ 
11 de kalkaraktır. (6239) __./ 
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tes şunu bil ki bir kral ancak 
krallarla ittifak eder. 

- Bu doğru.. Fakat bugün 
bütün krallar mösyö Şuvazö

lün dostudur .. 
- Kontes 1imdi sizin anneli

ğinizden bahsedelim .. 
- Pek güzel efendimiz. 
- Demek bir annelik yap-

mıya muvaffak oldunuz?. 
- Onu bütün bütün yapılmış, 

hem de mükemmelen yapılmıt 

buldum: Bir kontes Bearn .. Hü
kumet idare etmiı bir prens ai· 
lesinden.. işte hepsi bu... Bu 
Stuvartlann akrabasına, akraba 
olanları lekelemez sanırım. 

Kral hayretle: 
- Kontes dö Bearn... Evet 

böyle bir isim tanıyorum.. Ver
dun tarafında oturuyor .. 

- Ti kendisi.. Bilhassa bu-
nun için Parise geldi. 

- Size elini verecek mi?. 
- iki elini birden .. 
- Ne vakit?. 
- Yarın saat on birde tara_ 

fınızdan hususi olarak kabul 
· edilecek.. O sırada, kral hazret· 
]erinden takdim resminin gün 
ve saatini tayin etmeği istirham 
eyleyecek, siz de ona mümkün 
olduğu k•:lar yakın bir gün ta· 
yin e.decekıiniz. öyle değil mi 
mösyö dö Frans!. 

Kral kadmm elini öperek: 

- Şüphesiz, ı;Üphesiz' c!cdi. 
Sonra, biraz düşünerek: 
- Yarın saat on bir de mi de-

diniz?. 
- Evet, yemek zamanında .• 
- Bu imkansız dostum .. 
- Ne için?. 
- Ben burada kalmıyacağım. 

Bu gece döneceğir.ı .. 
Kontesin kalbi buz gibi ol

du: 
- Ne diyorsunuz?. Gidecek 

misiniz? diye kekeledi.. 
- Öyle icap ediyor. Çünkü 

mühim bir iş için Sartin ile gö· 
rüıeceğim .. 

- Nasıl isterseniz öyle olsun 1 
Fakat hiç olmazsa bu akşam bu
rada yemek yersiniz ya?. 

- Evet şimdi yerim, çünkü 
kamım acıkmağa başladı. 

Kontes, kızkardeşine işaret et
ti: 

- Şon, yemeği hazırlasınlar, 

dcıdi.. 

Şen, odadan çıktı ~ 

Kral, kontes Dübarrinin k . .t'
kardeşine verdiği işareti ayr.dda 
görmüş, işin içinde bir tuzak 
olduğunu anlamıştı. 

- Yok! Yok! dedi. Şimdi ye
mek yemem imkansız.. Derhal 
gitmem lazım.. At:ıcaı:ım im
zalar var, bugün cumartc'5İ.. 

- Öyle olsun, o halde ara
bayı hazırlattırayım .• 

·-----·~ Ankara caddesin .. 

Kiralık kat 
ve odalar 

Ankara cadd~ının en 
noktasında, OrhanbeY 
r;at ve oda olarak kiralık 

.4llmdaki ilan bürosı1"" 
'1• aaı. .. ...... -

çalışır 

Yavuz SeıB~ 
arls kadın ve erkek t• 
kndemllerinden dlPIJ 
13 Beyoğlu Parııı• • 
:ayret apartımant TUr 

to e,•ı UstUnde .. 

ıe mutedil ücretle ders 

pacaatı. 
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