
S ON HAVAD i S LER 

Gaz ma~kele:rile techiz edi'miş it'n iye gmp'nmıdmı biri, son lzazrrlık teftişinde 

Hava taarruzundan korunma tecrübesi dolayısile 

karılan heye-
can ı ş ay i ala r ! 

'"ılıı,11 . • • 
eısımız Floryada 

~:ile beraber ... 

Yen i 
torpidolanmızın 

Erzakını ve ekmeğ i n i kilerine 
yığan stanbu hal kı, 

hava t aarruzu n_u be k_I i yor 
Bazı semtlerdeki fırınlarda ekmek kalmadı; 

gaz maskesi satışları hararetlendi 

isimleri 
le lııtiliı te • hl . . d. 

ıı do zga arına sıparış c ı. 

lar1 t tt tjrpido muhribizimin ad-
tabit ea·ı . . C h .. 

tııiı la ı mışt1r. um urrcısı· 

ltrj b illet İnönünün tasvip ettik -
laııhi lt adlar İnayet, Nümune, SuJ_ 

ıar n . h' d l:ı. • emır ısar ır. 

tt~tt .deniz zabitimiz yakında 
f! Ctın . 
~lcr ınşaatmı takip etmek 

tııuc: i~~&iltcreye gidecektir. Ge
cc~lcrd·ı sene sonra teslim edile -

Taarruz 
•• • 1 

gunu ve 
saati belli. 

değil 
Trakya manevrn:nn mUnasebcti

le şehrimizde de bir hava hücumla

( Devamı 4 fi .. ~·irle) ~ 
------------------------------------~~--Y\46•• .,...,.. ••••••••••• " • ,., •. ",,. ...... -"'" 

TARiHTE 

1lt a ı va n 
Entrikaları 

VE 
ı(i dJı lr lk 0 ce IF l ~~;~hin. döncldikle, tabansızlıkla tanıdığı İtalyan kavmile asil • 

la.r d~ılteti arasmdaki münasebet yeni birşey değildir. 1talyan. 
1-\t~~n:a Yüzünde yaşadıkça tarih, mütemadiyen onların da
~İll licrınc §ahit olacak ve bu suretle kaycedecektir. Asil Türk 

c ne AL" 
()~aınak i ~.:~İz kıyılarmd a yer al~ı!. bulunan bu . kavm.İn 
dıı-. ıtedıgı, fakat burnunda geldıgı oyunlar eksık değıl-

Bir.kaç gün içinde bu tarih vakalarmı 

HABER 
"~ Sütun larında okuyacaksınız 

'• • ow+veooowoooo+ev;vv+vvvevwcvcov?•o~ 

Pasif miidafaa komisyonımım b11 sabalıki ıoplanlısı 

Çinlilerin taarruzu 
inkişaf ediyor 

Japon kıtalan harp gemilerine 
binerek kaçmağa mecbur oldular 

Hong - Kong, 15 (A.A.) -
Chekiai ajansı bildiriyor: 

1 Ağustosta başladıkları mu· 
kabil taarruza muvaffakıyetle de· 
vam eden Çin kıtaları mahalli mü-

dafaa teşekküllerinin yardımı ile 
Vangmoon civarında kain Chung· 
shan mıntakası sahillerinrle geçen. 

de karaya çıkan Japonları geri 
(Devamı 4 iinciiıle) 

Parası çal nan 
ama ihtiyar 
Hırsızllk yapan evlatlığını 

affettiğini söyledi · .. 
(l'azısz 2 inciJr). 

Devam 

et 
Cemiyetinin 
komiseri 

teklifini 

ediyo 
Bir Alman bir Leh polisini öldürdü, 

Danzigfe iki Leh gümrük 
müfettişi tevkif edildi 

Lelı ordımmun kaaıtı alayı 1919·20 Rt1s mu1zarebcsinde ft!is idil· 
miştir. O zaman orduda yaralı askerleri tcdaı•i eden bıe kadın asker
ler bugün varanlarmm · istiklôlini muhafaza için icap ederse silaha sc· 
rılacak şekilde hazırlanmış ve talim görmiiş bir vaziyette bulımuyorlar. 
Leh kadm alayı yaptığı senelik toplatılmnda bir çol~ nıesclclcr, billzas
sa harpte orduya edilecek yardım üzerinde konuşmuş ve bfl seneki 
faaliyet programını çizmiştir. 'ffa:ısı 5 incide) 

Salzburg mül§katı 
Alman ve İtalyan gazeteleri müla

kattan pek ümitli görünüyorlar 
(Yazısı 5 incide), 

ÇERÇEVE 

MCREBBi VE 
Bü;>ük bir dc\'lct memurunu, C\ indo tclc!oııln :ırndıın. Erl•cklc:;;. 

mi:, bir l•adın sesi, dcstcre gilıi bini di::-li bir .Alm:ınc:ıyla im.} li laf et. 
tikten ı;onra, öfke isinde telefonu k:ıııadı. Anladıın J.i bu ses, bü~ ük 
devlet memurunun ı:ocuklarmn. baknn mürebbiyeye :ıit. 

Ani.arada 'ekiılctler boyunc:\ bir :;nbah gezmesine ~d,ac:ık olur. 
~anu, bir ı.ürü ı:ocuk aruba:.ıııııı gt•ri:.Iı11le, yarı rahibe ynrı lınslnbakı
cı kı.lıklı, lıc:.Bb 11. mürebbiye görür ... iiniiz_ Hcıısi tlc Alınan, hep i do 
ı;:lğ nrı, hcp ... i llc insan nzmanı, lıcıısinln de koıtuf;'lınun nllmdn. nl. 
nuıncn bir kitah, yahut mccmun. I~ğ~r biraz yakınlnrınd:uı geçecek 
olursnnız, "bu \ah"'i de kim?" gibilerden ~iizünüzc tllk ılik bnltarlnr 
' c terbiyelerine tc' ıli cdilmi} Tlirk ı;ocuğunu lmz gilJi giiılcr, yollnn. 
ıııı ılc\ am ederler. 

Kısaca<,ı: 

Fatihteki üç o<lnh \'e pntbkn perdeli C\inden, ma knr:ı kübik \il. 
la ı;rrt,:C\'<'sim• gt>Çmck iml<iınını bulan lıirço~ Is s:ı!ıiblerinco A ,·rupah 
miir<•lıbi~<·, haha roto~rafı lmtlıır li'ızıın bir ('\' rş~·nsı oldu. )lti~lc bir 
cn]c bezik marl,iizii, ııiknıılı rndyo, birlmı,: tango ıılüğı, ( lU:ıric .. 
Clnirı~) meemun"ı bulunur ela çocul\l:uı ) eti tirccck mürebbi) c hulun. 
maz,.a, aman Allahım, ne ayıb ne ayılı! 

Ana rahminden l•öıııc lılr et \ 'C ı.cmll,; kiilı;csi halinde tloğaıı Türk 
~·avrusunun u"nrrm ... i ruhuna şc•kil \'ermek iiıcrc iı;imtzr nlclıi; mır. ya. 
baneı ıni.ircbbiye, ltendi kı-ndimlzc itimat derecesini ne güzel lfaılc 

ediyor. Yok a ınürebbiye)i, clchtrlkll süpürge 1arzın<ln, m:ıilcli lıir iş 

aleti mi anıyoruz~ 

Beşikte hnşlnnıp iinin~rsifodc t:ımamlannn Tiirk c:()('n/;•·nnu, bir 
ha~t~ A uupıılı uıiit(•hlılyc 'ı• ölıür b::ı~ln \ uupıılı profesör rlinıle bı. 
rııl•tıkı:a 1::-imi:r. l!j. 

ı;-ahsi.}cli olımynnın hi!,;bir bl')İ ~oktur. ~-

Necib Fazıl IaSAI\VREK 



R A B E R - Ak~am PO!ta!ı 

verıyor 

* Kalamış "t•apımmım diin sabah köpriiye çarptığını yazmıştık. 
Resimde kopm dubasıtmı kazadan sonra aldığı şekil göriili2yor. 

* Şehrimizde yapılacak hava tehlikesinden korunma denemelerin· 

15 AGl'STOS - 1939 

de faal vazife iÖft cek oln1tlara ıc1cirli gaz maskeleri dağıtılmış, b"" 
lardan ekipler teşkil edilmiştir. Resimde bıt ekiplerden birisi gorultrıtk 
tedir. 

Ankara, 15 (Hususi) - Takas bu fiyatlan piyasa icaplarına gö· 
Limitet Şirketinin teşekkülü üze. de sadece tanzimdcn ibarettir. Bi· 
rinc bazı yerlerde takas muamele- naenaleyh, takas muamelelerinin 
}erinin eskisi gibi serbestçe cere- alıcı ve satıcı arasında eskisi gi. 
yan edip etmediği hakkında tere· bi cereyanına hiçbir mani yok
dldÜtler hasıl olduğu ve bu müna. tur. Yalnız §U varoır ki ihraçtan 
scbctle ticaret vekaletine bazı mü- evvel ithal yapılabilmesi hakkı 

racatlar yapıldığını haber veril· evvelce müteferrik ellerde iken 
mektedir. Vekalet alakadarlara şimdi takas limitede verilmiştir. 

gön.derdiği bir tamimde vaziyeti ihraçtan evvel ithal yapılmak is
uzun boylu tasrih etmiş ve son tendiği takdirde sadece İstanbul ' 
tereddütleri izale edecek şekilde da takas limited şirketine müraca· 
yeni izahat vermiştir. Bu mevzu at kafi gelir. Ayni zaman.da takas 
üzerirı!dc salfthiyet sahibi bir .zat muamelelerinin tescl!i eskiden oL 

~unları söyledi: duğu gibi işin mahiyetine göre 

Hilber .. ~Mı~ 

''- Takas primleri piyasa icap ya takas tetkik heyetleri veya 
ve ihtiyaçlarına göre eskisi gibi 

1 

Merkez Bankasınca ifa cdilecek
Derbestçc tekarrilr edecektir. Ta- tir. Tescil ile takas limited §irke· 
kas 'limitedin rolü tekarrilr eden tinin bir alUkası yoktur.,, 

ikamet tezkerelerini 
yenilemiyen ecnebi 

mütehassıslar 

Ticaret Vekili 

Yugoslavyalı türkler 
anavatana ne zam·an 

göç edecekler? 

Ankara ıs "(Hususi))'- Dahili· 
ye .Vekaleti alakadarlara gön. 
derliği lbir tamiırlde, vekaletler 
ve - vekaletlere bağlı fabn"lca ve 

Perşembe günü 
şehrimize geliyor 

Yugoslavyanın eski Karadağ mm 
takasındaki Bar kasaba ı beledire 
ikinci reisi Mehmet Omer Ba~iç şeh 
rimize gelmiştir. 

Ankara, 15 (Hususi) _ T ica· Başında kısa bir fes şeklinde kı~ 
ret ve ki 1 i Cezmi Erçin yarın mızı bir scrpu5 \'ardır. Bu serpuşla 
akşam yanında d~ ticaret reis sokaklarda epeyce nazan dikkati 
vekili Cemal Ziya. ve hususi ka. celbeden Omer Başiç bir muharriri

mücsseselerde istihdam edilmekte lem müdilrü olduğu halde bura • mize şunları söylemiştir: 
olan yabancı mütchassuılann elle- dan İstanbula bereket edecektir. 
rine verilen ikamet tezkerelerini Vekil İstanbulda iki gün kala _ - Karadağda 17,000 müslüman 
muayyen vakitleıide deği§tirmiyc- caır, bu müddet zarfında. muhtc. vardır. Bütün Yugo lavyadaki müs 

lif :faler ve bilhassa ihracat me. lümanlar bir milyon seyiz yüz bin 
rek günlerini geçirdiklerini bildir
mi{tir. Tamimde, • 'Memlekette selelerile yakından aliikadar ola. kişidir. Bunların hepsi Türkiyeye 
buJulıan ecnebnerln bu vaziyetle. caktır. Cezmi Erçin cumartesi gelmek istiyorlar ve bu hususta iki 

günü İzmire liareket edecektir . hükQmetin anlaşmasını sabırsızlık· 
rini tesbit eden kanunda bu gıöi !zmirae de iki gün kaldıktan son. la beklirorlar. 
kimseler hakkında cezai mUeyyi- ra. '.Ankara.ya. dönecektir. 
qeler mevcuttur. :ve t atbik zaru- Yugoslavya Türklerinin vaziyetle· Mehmet Ömer Başir 

rcti' hasıl olacaktır,, öemekte ve lfilcadarlara hassasiret gösterme ri fena değildir. Ekserisi zengindir. 
1 1 .. • 

bu gibi zaruretleri önlemek için a· leri tavsiye olunmaktadır. - Birçok araziye sahiptirler. Bulun· e ~arşılı:or ar. TW:k~cnn §imdiki 

VAKİT 

dlikları yer iklim ve su itibarile fev- 1'Iılli ~fı :Umhurr:ı~. kah.raman ls· 
kalade iyidir. Fakat ne de olsa gur- met lno.nune de buyük b~r m~hab
bet elinde kalmak istemiyorlar. Ya· bet bcslıyorlar ve onun ~ır n:ıudde! 
şayabilmeleri için Türkiyede de ay· e~rvel Sarayovaya yaptıgr zı)•aretı 
ni §erait altında bulunmaları tazım h.~r.: .... unuhtmükı!·orla~. _ , Yu~slavyaıa 

·· dır Türkiyede'bu §Clrtlan muhtevi sukun um suru)or. arp çı a· 
havvül vulrua geJmez. Fakat korku· • . . cağına ihtimal Yerilmiyor. Maama 
lan Rus _ Fransız _ İngiliz ittifakı olan mıntakalara ıskanlarını muha . , k • 

1 
rak h" h. k. I 

Bugün Hasan Kumçayı: imzalı vukua gelince Alman ve ltalyan ef- ·eret yüzünden haklarının kaybol· fıh ?un~ atı o"a . !ç ır ımsc 
ba~makalCde, Ebüzziya zade Veli· kfin umumiyesinin hissedeceği en· maması için tedbir alınmasını te- k~stıremıro:. !urkıyeyı evvelce ek 
din dünkü lkdam gazetesinde yaz· dişcyi mukabil bir ittifakın tebşiıi menni ediyorlar ''Karadağ da ha· zıyaret etmıştım. Bu defa çok de 
dığı M~tbu~t Hürri~eti başlıklı ya- suret~!~ bertaraf et~ek ümidi bes- ·at sakin ve no~aldir. H~İkm ço· jfümiş ve daha güzelleşmiş buldum. 
zı tenkid cdilmektedır. lenebılır. İşaret beklıyen gazeteler ~ . . 1 ld"" lstanbulda yerleşmiş olan 500 ka· 

ı_T ır. Eb'" · ad b 'tt•f .. ''- mcdh" el · f d 1 ı:... zıraat ve tıcaret e mesgu ur. -ıasan ~uınçayı, uzzıya z e u ı ı CU\.ın ıy en ve ay a a· t>"' ı> dar Yugoslavyalı müslüman aile vaı 
Vclidin (on beş senedenbcri ilk de- n ile sütun doldurunca belki Alman ,..1 .. 1.. h lk T"' k' ·ı k · ı · d ' 
fa olarak hüviyetini saklamaya, im· ve ltalyan halkına sulh cephesinin ~" us uman a ' ur ıye 1 e ço dır. Bunlar vazıyet crın en ÇOK 

zasını gizlemeye mecbur olmadan telkin ettiği dehset biraz tahfif edil· yakından alakadar olmaktadır. Ye- memnundurlar. Ben lstanbula aile 
düşüncelerini serbestçe yaza~il~~ mis olur.,, .. ni. Türk harfleri henüz mektepleri· min hastalığını tedavi ettirmek için 
f~:satını bulınu5 olmak)' ?ıhı .b~r mızde okunmamakla beraber halk geldim. Bir ay sonra memleketi:nt: 
curnle kullanarak ne demek ıstedığı· TAN kendiliğinden bunları öğrenmeğe d'. ğ' 
ni soruyor ve diyor ki: . .. . çalışmakta ve Türk gazetelerini o- oncce ım.,, 

',Bugün de düşünüp, düşünüp de ~ı. Zekerıya Sertel bugun Hıtler· ~ . . ----------
şahsi hesaplarına clvennediği için Cıano m~la.katını me~ubahs ede- kumagı .tercıh ~tmektc?ır. Ben .bu· 
razı yazamıran veya yazdıt'llla im· r~ t~ta1.ıter dev1etıen~ hauedeme- raya gclırken hır çok kımseler türk· Başka mekteplere 
za.koymıyan adamlar görürsek biz, diklen bırçok ~~elen, saymakta: çe alfabe istediler. Buradan çok 
bunu matbuat hürriyeti aleyhine dır. Bu halledılemıyen meselelerı ikta d k.ta T' ğ" nakillerini İStiyen 
bir ~isal olarak mı alacağız? Ge- l\lusolininin harbe aleyhtar olduğu, m.. r a 1

• .P g~ urece 1~ '~~ 1 çcn on beş yılda Türk inkılabının Almanyanm Macaristan gibi devlet T~~~ har~e~~nın ): ugosla'? adaki m U a 11 İm er 
\'e Türk milletinin istediği bir mat· !erin bir harpte alacaktan vaziyeti butun Musluman mekteplerınc ka· Şehrimizin ilk tedrisat öğret . 
buat hürriyeti hüküm sünnüştür. anlayamamı11 bulundu!;ru, Yugoslav bulü için tcşebbüsatta bulunacağız. menleri arasında her yıl yapılan 
Nitekim daha ~ki ~ç yıl evvel de ya ve ~ulg~ris~anm demokrasilere [,aten müftülük de buna taraftar- nakillere bu yıl da 25 ağustostan 
(Zaman) adı ıle hır gazete neşret· ~pat!k bır bıtaraflık muhaf~a dır. YugoslavYada a.keıi tahc;idat Tb b ı ""t 
miştir ki o gazetede kemal derecede ettiklen olarak sıralayan Zckcnya • " ı ı arcın aş anac"V' ır. 
:hürriyetle yazılan yazılan biz gene Sertel diyor ki : yok!ur. ::alnız 4~ yaşına k~dar as· Şimdiye kadar sıhhi sebepler 
bugünkü matbuat hürriyeti makale- "B 1 1 hakk d , .1 kerlık muke flerı her senekı mutat ve okullarının uzaklığı dolayısi • 
. d k. • h.b. "t b·1· u mese e er m a '\ierı en 21 .. lük tal· 1 • . v 1 • • 

!;in e ı ımza sa ı ıne aı ı ıyor- kararlan henüz bilmiyoruz. Yalnız gun ım er ıçın ça~ı ~ış- ıe başka bir okula nakledılmesı. 
duk.,, şurası muhakkaktır ki, totaliter dev- !ardır. Bundan maksat kendılerıne ni istiyen üç yü:.e yakın öğret • 

letler bu meseleleri halletmedikçe yeni askerlik talimlerini yaptırır.ak· men mevcuttur. Dilekler imkan 
\'e bu hus~sta kati ~a.rarlarını ver· tır. nisbetinde yerine getirilecektir. 

YEN[ SABAH 

.. . . ~ ~ medıkçe bır harbe gırışmekte acele 
Huserın ~ı~ 1 alçın son Fu~- etmiyeceklerdir. Onun için harp Arnavutluktan gelen yolculardan Bundan başka geçen yıl lstan · 

rer - Cı~no ~~h\katını ve neşredı· tehlikesinin bir müddet daha uzak· oğrendiğirne göre, ltalyanlar Yu· bul vilayetı emrine verilen 20 ka. 
im resını: teblıt; ~evzuuba~s ede- laşrnıs olması ihtimali çoktur.,, nan hududuna çok miktarda asker dar öğretmen a~ılacak münhal 
rckd. ~ununsa~d·enı bdırh~ldrbeke. ışa;•eethoal· yıgmv "~.tardır Fakat resmi maluma· yerlere yerle§tirileecktir. 
ma ıgınr, ece a ı ı • · Cl 'MHURIYET: • · . 
riçteki efkm umumiye)•e karşı bir tım mevcut değildir. 

gô-teriş olduğunu söylemekte ve . Yunus. N~di b .. ugünkü ba5makale· Yugoslavya Mü lümanları, Ata· 
bunun Nasyomıl - Sosyalist ve Fa- d - k 1 1 be T""'-~A~ ~ :!!!\ m ,.a 
. t "ml . . . b d ld ~. sın e~ c:ıy~sı muza :ere er e bera r, türkun ebedi hatırac;ını daima bü· IW' u u U: ~ u u ~· '-

şıs re; ı ennın ıca m an o uE> .. - asken muzakerelerın de yapılma· .·· . . • . , · . 
nu zikretmektedir. ltalyan - Japon - sının çok faydalı oldut'Unu ve Mos- ) ük scvg~ ".c sa.mı ıle ) a~l~dı) orl.ar 
\iman ittifakının Rus - İngiliz • ko\·a müzakerelerinin aydınlanmak ve yaptıgr ışlerın azametını takdır
Fran-ız ittifakından sonraya hıra· ta oldu~nu ı;ok ya'kın bir zamanda------------
kılması sebebinin de gene dahildeki kati anlac:maya varılacağım, zira 
efkarı umumiyeye bir gösteris yap- halledilmiyen yegane meselenın 
~ içi~ oldu~unu. ~yli):~ Hüse· Baltıklar garantisi olduğunu anlata 
yı~ ~~ı~ Yatçı!1 d~}~r ~ı. rak Sovyetlerin de bu işte haklı ol· 
. . Gorüluyor ~1 duşunu!en no~~ duklannı söylemekte \'e demektedir 
ıttıfaklardan zıyade dahıli ve hancı ki· 
efkarı umumiye üzerinde tesir yap· · 
~- Çfinkt Japon - Alman - 1· ''Şimdi daha iyi anla<:ılıyor ki 
taly11n ittHalcr bugün ilan edilmek· müzakerelerin uzun ilrmcsi . Sov· 
ı on b~ giln !Onra ilim edilmek a· yetlerin işi azamt derecede ciddiye 
ra ında blr fark yoktur. Yani ayni alarak inceleyip sık dokumaların· 
'J?İyctte bu yüzden hususi bir ta· dan ileri gelmiştir.,, 

' 

Ali Çetinkaya yeni 
gemileri gezecek 

Vekil ,, T ırhan .. vapurunu gezdi, 
mürettebatın vaziyetile alakadar oıdu 

Şehrimizde bulunan Münaka - masmı ve yatakların temiz ,r 
le Vekili Ali Çctinkaya dün ba. Lulmasını, duş yerleri de ayrılll'I' 
ıı tetkikler yapnııştır. nı bildinni ~tir. ( 
Öğleden sonra bir mUddct li . V a p u r u n ambar nıellft'it 

man reisliğind-a me§gul olan Ali leri etrafına demir direklerle b 
~".etinkaya saat 16,30 da yanında perde çekilecek ve böylelikle ~ 
Denizyolları umum müdürü İbra. verte yolcularmın ambarn Jcorı 
him Kemal Baybora ve liman re. lan yüklerden müteessir olııt~: 
isi Refik Ayenlur olduğu halde maları temin edilecektir. BU 

d·ıe · Karadenize yaptığı ilk seferin • ğcr vapurlarda da tatbik e ı rtt 
den dönen Tırhan vapurunu ge:ı.. cck ve ambar ağızları gil're ~ 
ıniştfr. rolcularının yattığı kı ımtard~ 
Vekil vapuru baştanbaşa dolaşm15 ıvnlacaktır. tll-

l>ilhassa \'3pur mürettebatının vazi· Ali Çctinkaya, Tırhan vapu~ 
yetile çok alakadar olmuştur.Ali ııu çok beğenmiş, tetldklcriJ1 t 
Çetinkaya Tırhan vapurunda oldu sonra istirahat salonunda ~ 
ğu gibi bütün diğer vapurlarda da mUddct dinlenm!§t.ir. Vekil diif' 
mürettebata güzel kamaralar yapıl· vapurları da gezecektir. 

Parası Ça ıoan 
ama ihtiyar 
Hırsızllk yapan evlatlığını 

affettiğini söyledi 
fa.kat sonra çok pi§man oıdıı:;. 
Mademki bnbam beni affediyor• ce 
tık ne ceza verirseniz veriniz: ,., 
uı.mı çektikten sonra da tcrnil , 
namuslu bir insan olmağa çallf' 

\'efada oturan gümrUk memur
luğundan mütekait bir ihtiyarın kü. 
çtiktenbcrl yanında. büyüttüğü ev. 
!atlığı on sekiz yaşında Bilal, blr 
gcccyanst ihtiyarın cebinden iki 
yüz lirasını aşırarak ka~ııı, faknt 
paraları yomc&e fırsat bulamadan 
yakalanmıştı. 

Sorgusu sonunda tevkif edilen 
bu hayırlı evlA.Uığın bugün ikinci 
sulh ceza mahkemesinde muhake -
mcsino başlanılmışl.ıt'. 

BiUıl ile beraber arkadaşı Sali. 
haddin ile Salih de suçlu bulunu. 
yordu. Salahaddin Bilali, baba.sının 
parasını çalmak için teşvik ctmL5, 
Salih de pnrayı uklam1ştır. 
Duruşmada e\'\'ela parası çalı • 

nan ihtiyar dinlenildi. Saçları bem
beyaz ve gözleri körleşmiş ihtiyar 
m~başirin kolunda salona girerek 

davacı yerine oturdu, titrek bir 
oesle oğlu tanıdığı Billlin geceyarı 
sı dL5im ağrıyor behanesllo nasıl 

kalktığını ve parasm1 çalarak orta
dan kaybolduğunu anlattı: 

- Fakat, diyP. ilave etti, paramı 
geri verdi. İçinden yalnız bir lira. 
sını yemiş. Helal olsun, zaten ben 
ö!Unec hepsi onun olacaktı. Ben o. 
nu affediyorum, siz de affcdjniz.,, 

İhtiyarın bu sözleri üzerine suç. 
lu Bilal hıçkıra hıçkıra ayağa kalk
tı. 

- Ben. dedi, Sallhaddinln tatlı 

eBzlcrine kapılarak bu lşi yaptım. 

cağım . ., ~ 
Duruşma, §ahitltrin ~sırı 

h:;ln başka bir güne bırakıld,:/ 

lzmirdeki 
Yahudi vapurLJ 
Yiyecek alarak dUn 

hareket etti ·~ 
lzmir, 14 - 600 ç.ek Yahudı ~ 

hamil olan Parita vapuru bugilf\ ~· 
at 13 de bol bol yiyecek ve s1J rı· 
dıktan sonra iki polis motöril ~ıl 
katinde limandan aynlmı;ur. ~ 
bugün saat 16 ya kadar ,·a~u,,,. 
hareketi için kati emir vermişti· """ 
pur böylelikle üç saat daha ·ı~~iııt 
hareket etmi5tir. Vapurun fı 1 

"İtmesi muhtemeld~r. 
-0-

Maaşları indirile'1 
liman reisleri 

~-· Ankara, 15 - Münakalat ,ır.d>' 
Jetinin taSjra memurları ~c, 
yeni barom kanununa göre ;,P 
!eri dcğ~enlerin isimleri tun1 ,_, 

lzmir mmtakıı.ın liman re~ 
haettln Oymak :;5 liradan 60 
terfi etmiştir. ~ 

Mersin mmtakn Uman rc~l ılft',P 
Koçak, Trabzon mmtakat!t ~·· 
reisi Şadi ErbUk, SıullSU~ ııı:roııd" 
sı liman reisi Kcrnmeddın rtl' 

rrıııın er, Zonguldak mınrokası ı Jı!l1') 
si Kazım Talayın maaşları 

11
rt e 

müktcsebleri baki kalmak 6 

55 liradan 50 liraya inmİ!itir. 
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!_cıvata dail:: 

Birkaç not 
Gn. 

vZEL .. 
tık • §ırın kızı ile gezen, ar-

t~rerek· tazeliği geçmiş kadım 
rxik . • . 
. bın B 
tka~ . j - t!lli ki bu kadın da, 

ı::-. )ı e\\cl, kızı kadar güzel· 

n~cıb· 
ı ~ ın. - llayır, bu kız birkaç 

lira <ınnc~i gibi olacak. 

Ü Sl'üNLOK... . 

"'~'lı - Beni kandırdığını, cna~ı 
s~ zanncdiror. ] lalbuki kaı. 

Su · Y!c gözükmek hosuma git· 
ıst · ~ t"aıı e hır kanan, enayi olan 

r t o da kendi i: beni aldatabıl· 
}.o. sanmakta a d kendi:,i aldanı 
<:ıı. 
t.:ıı:~ .- Biliyorum ki söilcriml 
'ı ~·~ kanmı. gibi ;·: 1!~n-:c~ 
ıı <b arca bir hareket sayıyor 

a ıl onun bu za:ıfmdan. cna 
ııug'.)"'Ükmekte bir ü tünlük ol· 
tıc! ~nma rndan, a~ıl bu eııcı 

CJl i ti[ade ediyorum. 

") kendi · · - -..ı·-<., ının begenm ... "Uıgı 
. · Ylerin ~· .. bir güzelliği, ken 
ır.~av.ıramadığı ':cr:erin dt> 

·a ~ · 1 ola')ib:"ğİ ihtimalini ha 
le ~~-l "'i için hük\im ver· 

. bır zorluk çekmiyor, hiç 
t h s·· .. k ' • , . \!} muror. utun ·u\' e 
~ :ıı~ 1rctini:1, idrakinin hududu 

eı-1 • ~ bilmem~inde. Ha safr 
~~~1dr-dkleri onunkilerden dl 

ca kolanıar, onun hükümkrinı 
ar abuı ediyor. ona hayran 
~ -ar. 
u?. k" 
i\ı ". ırndir? Hiç kimse. Daha 

.ııtı b~Çlerinde benim de bulun· 
ır k · ., Ço kimseler.) 

~C) \CtM.EC 1 sevmem: bizi ö-
..ıa k tnlerın bilhassa hudutlan· 
l· afanı1 • . d . 
uır llo zın ı5lcme ın en zıya· 
ı ·ları ktada durmasına hayran 

nı bildiğim için. 

~ ~l §air1er (bittabi ivi olduk· 
ar1 ·d . • 

\eı· 1 dıa edilemiyecek şair-
a lıırı~n ve kafiye hatırı için diı 
.. "'ln ç k' 1ır ah e ınmiyorlar. ''Madem 

) bir ~ enktir, ahengi temin eden 

• .ıtııı}·o~ kusur sayılamaz.. diye 
ıı a.lıf:n~ ar. Anlamıyorlar ki şii· 
'
1ldir h'· nıusikininki cinsinden • • 1 

'ı{ı!cıir· ç olmazsa yalnız Ö\'le 

u, ~~~ha ziyade fikridir; biz 

.ıhtaç 0~1Zın yardımına pek 
~ ll1ağı adan, doğrudan doğru· 

k'llıı~lığin lllızda idrak ederiz. Dilin 

'}le bir ~~k· • Pürüz üzlüğünde de 
'Qıı hi . rı ahenk vardır; onu 
~ ... ~ çbır c:.,,·ı .. . h . 
~ "<-. ""'r, §tınn a engıne 
ı.ıııun · . 

•ıtı", \·eı~ın nazımda "takdim Ye 
ıı el zın ve k . 1 . 
~ ~ıl ·afıye zaruret erın· 

ıı cı~~ncak düşünce zaruretle· 
U{:ru zaman severim. 

Nurullah ATAÇ 

Şehrimizde bulunan .Mnnrif Ankaradaki polis enstitüsü 
Vekili Hnsnn Ali Yllcel telltlkle rr:üdürü Adil tctkikatta bulunmak 
ri ne cle,·nm etmek tcdi r. Dli-n liğ· 
leden evvel Yeşllköy kampına 

gitmiş, cocuklarm kamp fnall· 
yetini bizzat gözden geçirmiştir. 

Öğlcdcın sonra ela Çapa kız 

öğretmen okulunu ve Şcıhrcını. 
ninclc yeniden tesis edilen orta 
okul··- • ~"ırlıklarını görmüş· 

tür. 
~ehrcmini orta okulunun hli

tUn hazırlıkları kısa bir znmnn
da ikmal edilerek cyIUIUn ilk 

haftasından itibaren okul, diğeı 

orta terlrisnt miiesscsclerHe IJir· 
il•tc açılarak f:lnliyctc başlıya. 
cnktır. 

---o- - -
Şeh i r mecl isi bugün 

toplanıyor 
Şehir meclisi bugün snat H de 

üzere iki ay evvel Amcrikaya git· 
m:ştı . 

Adil bu sabahki semplon eks· 
µrerıy

0

lc memleketimize ı::lönmüş • 
tür. 

Adil, Amerika emniyet teşkilatı 
ve pclis mektepleri hakkında yap· 
tığı ctüdlerc dair raporlarını Em
;ıiyc.t Umum müdürlüğüne ver
mek üzere bugünlerde Ankaraya 
gidecektir . 

- --,o-- -
lstanbul mebusları 

Silivride 
Halkın şikayet ve 

dıleklerinı dinledıler 
fevknlfıdc ol:ırnk toplanmaktadır. lstanbul mebusları dün otomo
Meclistc yeni · barem listesi ile 'Jil!eı le Silivri ye gitmişler ve ka· 
tramvay, elektrik ve tilnel idarcle- zaya bağlı köylerin halkını dinle
rinin bütçesi tasdik edilecek ve is. mişierdir. 

limlak kanunu mucibince teşkil c-
iilecek temyiz ve itiraz komisyon
lan azalariyle ehlivukuf heyeti sc. 
çileccktir. Belediyenin, belediyeler 
bankasından yaptığı 5 milyon lira
lık lstikrnzın mukuvelesl efe tasdik 
olunacaktır. 

-0--

Büyükad1ya cumartesi 
günü su verilecek 

BüyUkndaya su vermenin resmi 
küşadı önlimüzdeki cumartc~iİ gU
nli yapılacaktır. €> gün Adaları gli. 
zelle5tirme cem;ycti tarafından da 
vetlilcrc plaj gaz.lnosunda bir ziya. , 
Cet \•erilccektir. 

---oı---

ı< öylüler bilhassa toprak, mera 
ve me::~ep istemişlerdir. Silivri 
ıalkı da Zin:at Bankasının bir şu. 

'Je cısmasını, ormanlardan eylül 
çırC.:c kesime müsa:ıde edilmesini 
"st~mişlerdir. 

.M zbuslarımız yarın da Çatalca
ya gideceklerdir. 

---v---

Bir milyon liralık 
yol inşaatı 

Dün balc1ı yede bir 
topl an tı yapı. dı 

B UXUAN ılürt be~ sene cnel "arbııı \ ıııtitcfrkklr a<l:unları 

A nuııaıım Ameı il,aniT.C oltluğunılım ~"\cı acı sikiı)·ct elliyor. 
I:ırdı. llu tulıil'i onlar (A' ruııanııı _yahudilt·~ nıe.,i) nıana,.ııuJ:ı. imi. 

laıııyorlardı. l"nııi kilıarc·a \ c in .. aıH'n ya~amnl;.\diycbiillij;iml1. hayat 
s:ntlnrı siirli bir dcrclrn)'C tlü ... 1i~ or, bütiin b<'l)!1rİ H milli ytik..,ek 
:ıuygular. güı;iiyor, bumı muk:ıbil ) nlııız ıınra ;,,,r~· üzüniin hakiki 
Albhı kr..,iliyordu. 

Fillıaldluı Anıcrilmda da, A nuııuıla ıla en bii~ ;ik lmııitalio bil.
zat :\ almclilerin clll•riml<• lıulıınduğu 'e hiitün ılün .•anın el,onomlk 
mclc~niz.mn..,ına yahudi sistc•mlcrinin hlildm ol<lu:::u\idclla olunuyor. 
ıhı. Ihı ..,ebcblc birı;ol• acl::ıınlnr in:ınnıışlardır !;;i iı .'ancln Jl:ıra oL 
duli.t:ın onra lıiıtiin dünya ..,Pı•ılc• eıkr, her )·c•r '. llt.tımlır ! .. 

Kulın aynğı ÖJIC olınaılığını en i) i io;pat f'ılı'n ':'tı\n) l:ınlanberi 

clcniı:lcr üstiinde scr ... eri) nnc 'c neYmlılanc dola':!IP du•.1ın Xa.,i fır. 
tın:ısının bctbalıt knzazcılclcri yahudiln dcfil midir? 1 

' . İı.ıtc biitün diinyadakl mil)·oncr, hnttfı ıııilyardcr y:Umdılcr or-

tada. 
Bütün bu mü!'a~a ~rnct, hiçbir rntnııın lrnbul C'trnedti bu bet. 

baht yalınılilcre '.\'CrYüzünılc tek lıir olcl dahi l,irnlnmak .~n iıclz, . . . \ 

l•n ranıyor ... 
Do~nl!>tı, küı;ük veya fakir milletl<'rin htlkliıllcrini m \ihim c. 

mez ı:;örünen mlhYer dc\·lrll<•rinin clün~·a:rn. 'crılll,lc•ri hu der~ çok 
bl'llğ \'C kt'rııli iddialarının ılu ı;ok alrylıincılir.. \ 

Uütün dünya, bütlin yer) lizil mem<'lketlt•rinin kabul ctroedlğf 

,.e aylardır ılcnlı:ler lic;tiincle ümit.,lz cloln.ıp duran yahmlilcrin :ıcı 

!Wrc·nramını tnl,ip ederek bir dl.'fa. daha giirii) or J,i he-iki en harab, 
1 

en fakir, en cehennem bir ,·nt:ın dahi dünyanın bütiin scn·etlet:in. 
den clnha iistiin \'e ilaha mukuılcle..,fir. 

İstiklal, ııc,·ıct \'C ' atan s:ılıihi olnnyan insanlığın ne rezil of. 
duğunu hunılan tlaha iyi i ·pat eden ne var? 

Zira bu hal iilümdrn elbette daha IH'tr.rılir. Onun için, bu bl\ 
rer ÇlİJl yı~ıııı gilıi tl<'nizc ntılıııı-; y:ıhııılil<•rin a!:lıyn -.171tyıı çall•a~i 

nıp dunışlarımlakl akıbete lıak:ırak lıiitün millcth•r lıir defa daha: 
m ırıldanac.-ıl•l:ınlır: 

Ya ı..tlklfıl, ya iiliiml... • 

····························································································--· 
Bir köyde 58 

ev yandı 
Balıkesire bağlı Dursunbey ka· 

zasınrn Osmaniye köyünde bir 
yangın neticesinde 58 ev, zahire· 
leriyl: birlikte yanmıştır. Açıkta 

kalan köylülere Kızılay tarafın -
dan GO çadır, muht<ılif giyecek eş. 

"Lakayt,, tablosu 
bulundu 

D .. b ı d" f '"d'" 1..... yası, "Jk yardım clarak 200 lira 

d 1. b 1 d' . . L~tf" gı.m:Jcrılmıştır. 
un c e ıyc en mu ur ugun· ı .. . . . 

Faris, 1 4(A.A.) - Boguslavs. 
ki isminde genç bir Parisli res • 
sam, öğleden sonra, koltuğunda 
bir paketle, adliye sarayına git. 
miş ve getirdiği tablonun 11 ha. 
ziranda Louvres müzesinden ça • 
lınan Vatteau'.1un mefihur "Hl. 
kayt,, tablosu olduğunu söyliyc. 
rek adliyeye teslim olmu§tur. e va ı ve e c ıyc reısı u ı 

Kırdann reisliğinde, bir toplantı --o--uyunur mu? 
Ed.rne yo:u:1da bir 

köylünün ayağ ı kesıld ı 

yapılmıştır. Zı raat Veki li Boluda 
Toplantıda belediye fen, sular, 

Genç ressam, verdiği ifadede, 
bu şaheser tablo üzerinde müte. 
addit defa yapılan restorasyon -
lardan müteessir olarak tabloyu, 
üstadın fırçasmdan çıktığı hale 
irca için Louvresden aldığını ve 
bugün yerine konmak üzere geri 
getirdiğini söylerr.l§tir. 

Edirne, 15 - Edirne - İstanbul 
treni dün Scyidlcr istasyonuna ya. 
kın bir me\'kide demiryolu üzerin
de uyumakta olan Çiftlik köyünden 

imar müdürleriyle telefon idaresi 
;nüdürü ve elektrik, tramvay mü • 
:Jürleri bulunmuştur. 

Yakında müteahhide ihalesi ya
pılacak 1 .050.000 liralık yol inşaa· 

Bolu, 14 (A.ı\.) - Ziraat \"Ckili 
:\Iuhlis Erkmen refakatinde Onnan 
umum müdürü olduğu halde dürı 
ak~am buraya gelmi~tir . 

on beş yaşındaki İdris oğlu Tevfi- tı iizcrinde görüşülmüş ve lıu yol· 
ğin sağ nynğını kesmıştlr. Tren bu !arın inşasından enel elektri!c, 
yüzden Edirne.re iki saat geç gel • telefon ve diğer idarC"lerin yol al. 
miş, yaralı Te\'fik hastaneye kaldı- tından geçen kablolarını derhal 

Ziraat vekili bugiin vilfıyel maka· 

mında mıntakamızı alakadar ede!1 

muhtelif zirai işlerle orman işletme

si etrafında tetkikatta bulunmu~· 

tur. 

Tablo eksperlere gösterilmiş 

\"e filhakika ·•11 haziranda 
Louvres müzesinden çalınan ''lfı. 

kayt.. tablosu olduğu tahakkuk 
etmiştir. rılmıştır. <lüzeltmeleri kararlaşmıştır. 

Mihverin manası nedir ? 

A JAXSLAR Dan:ıig hu!'iusunıla mih. 
'er deYletll•ri :ıra.-.ında tanı bir ~ö

rü., birliği olmadığına dair ecnebi nr1:'ı iya. 
tını lt:ıl) an gaz~tc-lcdnin infialle kar~ıla. 

dı~ını bildiriyorlar. ltalyım gazete leri do 

bunun aksini i<1pata ~a lı5ıyorlar. lla lbukf 

buna ne lıac<'t, İtalyan <lostlarımızın AL 

man dostlarından ~iirii -; ayrılığı olabilir mi 
ki? ... 1~-.a..,en ht'rkl'!> bili~·or, niçin bu .\ , ._ 
rup:l ildT.lerine mihver dcYlctlf' ri elenildiği. 

nl. .. 
Çünkü: 
Alman clostları İtalyan dostlarımızı 

mih' erine takmıı:o, f ı rıldak 

•) or !. •• 
g ibi dönılürü. 

Zavallı Yahudi! 

1. z~ıın limanını\ bir \ aııurla ~elen 
~·l'k \ 'C Alınan yahudilrrl ,\Jmnn. 

lada isyan cdcccl•lcri )erde \ apurcla isyan 
r.ttllcr. Kaptan \ C tayfaları üldürmeye 
lı;all•tılar, kendllc- rinl öldüreceklerini siiy
kdi lc-r ... Bir ı:ey ı; ıRmıulı. 

Bu zanlh yersiz )'Urh uz yıılıudller lıl. 

lİlll sulanmızdao da ~ıkıp gidiyorlar. 
Tayyare)·lc gelen yahudl mümes'iiller. 

den biri gazcterilc rc bu rnpıırun bir aydır 
, dc>nlldC oldu~unu, büyi<>cc iiç ayc1anb<'?i 

tlenlzde dola-,aıı ka fil<' l<'r bulııııd ıı~nnu 

.. ii)·liyerek: 
- !3imıll hunların ne r<'ye gldccPği 

maliını d r~ildir l .. 
Diyor. 
Hakikate n, hu hi~are .rahudilcri hiç 

bir nı!'mlrk<'t kalıul etmiyor. Xerc-yr ~ide. 

cckl ı'r? 

\'aJHa rnziyet acı, ~ak:ıyıı rıı ü:.-ait dl"'. · 

ğİI uma, iiyle anla:;-ılı)'Or ki hunlar kcıu11lc· 

rini nihayet çıkn<'ak ~ rr bulnıııayııı da tlc. 
nize atnı:t) n ı.alknrlaro,;a bıııı u da ) nııaını
) :wuklar. 

('üııkii ha lıJ,Jnrın 

kııra rrnkt<'dir, l 'ani 
cJ;seıisinin sırtları 

tıpkı fa:;-htlcr gibi 
onlar dıı "iyah ~ömlrlili ! ... 

"' "' . 
Temizleyin ! .. 

• 

1 STA1'~BllL belediye 1 yennlyelcrinl 
raz mÜna.,Cbt"'tilC artt ı rdığı Jınlclc 

çiip amclrlcri, lınrm:ııı zamnnı olllıı~u iı;in 

i ~lcrlni lııral\ııı kiiylr.rin<' giıliyorlarnw;. 
Ilekılip~ şrlırin temiı.lrnıne:.i için bu 

tcml7.lik amele inin 'aziff'lcrlni t<'rk<'lnır. 

lr.rinc mfinl olac:ıl\ tPtl llirler alınma.,ını ıı. 

lilkadarl arıı hi lılirmi~ ! .. 
İ) i ama, bu :ııl:unrağızl:ır liiiJrlriuo 

gitmr.ldcn ıııı•nohınıır:.a hu ı:;rrc·r ele har
manlar trnıiılt·n<·r.ek ! .. 

* * * 
Süt zehir. et zehir, bu şehi r 

zehiristan oldu 1 •• 

O ınmr~uz mu? 
1.lın:ınıla bir \'aımrdan kereste çı. 

karıhrkc•n tahmil n~ tahliye aınt•lrsinılı•n 

biri krrr.stC'dc·ıı çıkan ze!1irli gazlc ırhirlt•· 
ncrck yere diismii". l fndı•si nlınnnııraı·nk . . . 
bir halde olılu~u için Jıü\ iyeli anla-:ılnına. 

mı~. h:ıstanryt' kalıhrılmı ... 
ni z.c• nr oluyor All ulıa:;;kın:ı? Bu hny. 

r<'t <'<lilec<'k bir ı:;e~·<lir: l·:t y<'rİI:, z<'hirle
ıı iriz. l>enwk sığırlar n•ya koyunlar, bi r 
ne\ 1 irileşnıi-, k<'rknl;elc-lcr!... 

Süt iı;criz zehirlrniriz. Demek istan. 

lıul<la lmş sütü içmiyorsa!.: ıla yılan siitii 
i~iyoruz!. .. 

Vr.lhnsıl yiycr.rk lwr ne madde yarsa, 
bizim nwmlel;t•t I<', 'l.Chlrli"'i de ,·ar!.. 

l ·'akat t-lmıliye kadar zehirli kcrc:.tc 
i~itıncmistik 

J\erestelc-rılrıı e\" ) apılııt'ağına ~öre 
dernek bunılan sonrn hu zehirli ~ İ) ceek
leri tam yakı~acnk y<'rlcrde ) i)·eceğiz: 

Z<'lıirli C\ !erde! ... 

• • • 
Az istem i ş ! 

Y ERLİ ~lnllar Scr~i~i kap:ındı. ra. 
kat S<'rı.;i lrnmite!>inin ba~ına i': a. 

~ı ld ı . Ç'üııkü sergiye i~1irak ed<'ıı firnı:ılur 

~arı mı Ycrıliklcri l~tiralc Ü<'r<>tlcrinin cli
ğer ynrı-.ını \'cnnİJorlar !.. 

- St·r~i cluhuliyc lmyılu, lO lıln lira. 
~ a yakın kfır etti ... niı~c ısııt ı.sız sergi 
) aptık, hundan istif:ıılc c•tlemcdik ! ... 

Diyorlar. 
Fnknt muhlcrt"m sergi lwıuitc~inin en 

-z ı l• tcşehbüsli Manrir \"el<iılctinılcn n<'~ri

) ·at p:ı , yonlarıııa İ')<tİrak lll'ılr.li olar:ık 

1000 lira i"'t<'nı~idir! 

, . ckalet su ccwabı \'<'nni-:: 

- Iliz o;irn 10 senecleııbcri Galatasıı. 

ray nıcl;tc·bini iicret .. iz olarak \'eriyorıı7 
ıla ... ıı. bizden 1000 lira i -.tiyıırsunuz, hn nP ... 
·~··· 

l\laarif nlcfıl<>ti dua elsin . 
Ya sa;rın ı.er~i komit<'sl: 
- Doğru! nlz 10 ... <'neılir hn!l!ka hir 

)'Cre ~itnıC'dik de, siıln meklı'blnizıTr. 'if'r;?;i 
:ıçıp Galatas:ırarı reklilın c-tHk! .. 

De~ İJl ılc iistrlil, 1 O "enrlil• r<'klfım 
parası da. btcseydi ! ... 

Mim 

Uir rcflkimizcle ~clıir mcefüıi da. 
imi cnciimen uzasınclan biri '"Yn 

llnfız" I<'\ hıılarını~an balısrdi~ or. 
ı:,·ct )·:ınılmıyor~unuz "l'a Hafız'' 

le\ halnrınclan; fnknt l.üı;ük bir 
farld:ı, bu "l"n Hafız" lm·Jıala. 

rınm modcrnlcrinden ... 
l<ornların, çamlıl\larrn lmrucu. 

"U7, tırl•çlo;lılik yiiziinden ~ aııııı kül 
olma-.ına işaret ederek buralara 
beledi)'t•nin nstudığı: "l'aııgın:ı c
bcbiyet 'ernıeyiniz" "Çnmlıl,lard:ı 

ate;; ~ akmayınıl'' "Sönmemiş kibrit 
ntmn)1nız" kılıklı lcvlı:ıl:ırm: "l':ı 

Hafız'' lC\ halarınclan fnrklı bir ı;.e~ 

olmadığım söyliiyor. 
Garib lıulnındıııız mı? Menubahs 

le\·h:ılarııı "l'ıı llafıı." Jcvhalarınıı 

benzeme ini <lcğil, üzerinde "Şehir 
mccli"l daimi encümen ft7.Üsı,. hü\L 
yetini ta ıyaıı lıil' 1.atın tl:ı biz gaze
teciler gibi ~ikfıl et ctnıt'Sinc ,.o ya.. 
IHlnnı değil, yııphğmı bcğcnmcıuc

slne. 
Sayın daimi encümen iıza ma 

şüyle ılesc-k ncaba pek mi ileri ı;tt

mi~ oluruz: 
Iliz "izi, belediyede 15 yaıııyor, 

bizim yazdıklnnmızı okuyor, tntbl 
l•a imkiin araştırıyor, :rnıın:ıyı akıl 
cılrmediklerimizi dii5iinüyor, dü
;ıüudüklerlni tntbik ccliyor anıyor· 

~~ıl•. 1\f<'ğcr siz ele mi biz.im gibisl 
niz? Siz de mi yalnız şlkfiyctlc \"a

kit ~cçiriyorsuııuz? O Jıalilc sizin 
rn bizim 5ikiıyctlcrimi:ı:l kim dinll
yrcel<, kim is görecek? AramızılnkJ 
fark, sizin aidatla, bizim hiçbir kır. 
ı:ılık,ız 5Utfıyct etmemiz midir? 
Doğrusu 51lciiyct lşinclc bile ııro

fcsyon<'Jliğc bu fakir milletin sırtı 
ılayanmaz. tstnnbul belewycsı, ilo
layı~iylc lstnııbul Jıalkı öclcdJği hu. · 
zur lıakJ:ımu sanmam ki sizden ~i
kfıyct clinlcmck iı;in öde in. 

c. v. 

Bira fia tlan 
Tenzilat yarından itibareu 

başlıyor 
!nhisarlnr idaresi tarnfındnn bi

ra fintlarındn yapılan yUzde elli lm 
dar tenzilfıt yann sabahtan itib:ı. • 
ren tntbikn başlanacaktır. 

50 santilitrelik bira ııişeleri her 
tnrafta 16 ve 62 santilitrelik şişe
ler de 20 kunışa s::ıtılacaktır. 

Belediye bu tenzilatın gazino, bi
rahane ve diğer eğlence yerlerinde 
mntlup surette tatbikı için kontrol. 
lar yapacaktır. 

-0-

Etrüsk ay sonunda 
Almanyaya gidecek 

Almanyada kueurlu ve noksan 
inşa edildiği halde limanımıza 

gelen Etrüsk vapuru bugün Mer. 
sine son seferini yapacaktır. :Va. 
pur 15 gün sonra seferinden dö. 
necek ve bir kaç günlük hazırlığı 
müteakip Almanyaya gidecektir. 

Uzun dedikodu ve neRriyatı 

mucip olan noksanlar, muvazene. 
sizlikler düzeltildikten ve vapura 
bir de kazan ilave edildikten son
ra Etrüsk tekrar memleketimi. 
ze gelecektir. 

- Otelinizdeu çok mcmmm kal. 
dım. l'amı gazetelerle rckllimımzı 
yaptıracağmı. 

- Gazeteci misiniz? 
- l/ayır. Fakat size olan boreıt· 

mu ödeyemediğim için tevkif cdı'· 
diğimi yarın biiliiıı gazeteler yay,. .... 
cak ve size de reklam olacak. 
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Çinlilerin taarruzu Havataarruzundarı 
inkişaf ediyor korun fil a 

(Baştarafı 1 incide) \talimatı iki güne kadar alaca • 

pllskllrtmUşl"dir. ğını ve bu talimatın ikbsadi mc.. 

111 
a n e ·v · r a 1 a r 

1 Japonlar Çinlilerin tazyiki al· seleleri ve bilba.bSa Çin parası 
tında harp gemilerine iltica etmek \te Fnpi'nin imtıyazlı mıntakada 
mccbutiyetinde kalmışlardır. tedavüllün.ü de fütiva eyliyeccği. 

Bu gemiler, İngilizlerin kirala· 
dıkları arazinin garbinde Paoar 
istikametinde uzaklagmışlardır. 

lngiltere aleyhinde 
niimayişler 

Çunking, 14 (A.A.) - Röytcr 
ajansı muhabiri bildiriyor: 

Bir çok Japonun da iştirak et
tiği bir Çin halk kütiesi, elleri. 
de sopalar ve kılıçlarla, Çefuda. 
ki İngiliz konsoloshanesine hü • 
cum etmişler \'e bütün camlan 
kırmıfilardır. İngiliz makamları 
Japon makamları nezdinde hadi. 
seyi şiddetle protesto etmiştir. 

Tiyençinde vaziyet 
Tiycnçin, 14. (/\.A.) - Bugün 

yapılması mukarrer İngiliz a • 
leyhtan I\Ümayışler dolnyısile ln. 
giliz makamatı imtiynz mmta • 
kasında motörlü bö1Ukle gönül. 
ıu•teşkiliıtmı seferber etmiştir. 

lngiliz sefirinin ziyareti 
Tokyo, 14 (A.A.) - İngiltere 

büyük elçisi Craigie, öğleyin Ka. 
to'yu ziyaret ederek, Londrndan 

ni bildirmiştir. 
Büyük elçi bu teehhUrün işle. 

ri sürüncemede bırakmak zihni: 
yetinden değil münhasıran me • 
selenin kanşıkhğmdan \'e Fran. 
sa ve Amerika i1e istişarede bu. 
lunmak zaruretinden ileri geldi • 
ğiıü temin eylemiştir. 

Askeri azanın Tokyodan ayrıl. 
mış olmasına rağmen Japon he. 
yeti murahhnsnsı arasında bazı 
nikbinlik gösterilmektedir. 

Şanghayda vaziyet 

Şanghay, 14 (A.A.) - Bele -
diye meclisi bUtUn konsolosluk • 
ıara ve ''apur kumpanyalarına 

yaptığı bir tebliğde, Avrupadan 
hiç bir muharicin enternasyonal 
mıntakaya gelerek yerleşmesine 

müsa.nde edilmiyeceğini bildir • 
miştir. 

Bu kararın, Japon kontrolli aL 
tında bulunan enternasyonal mın 
taka hakkında Japonya. tarafın . 
dan aynı yolda verilen karan he. 
men takip etmesi, mezkur kara. 
rın ehemmiyetini arttırmakta • 
dır. 

Trakya manevraları 
bugün başladı 
( Baştarafı l incide) 

Başvekil bu sabah otelde Dahilı 
ye ·vekili Faik Oztrakla bir saat ka· 
dar görü~ü~tür. 

Yunan Hariciye müsteşarı 

Cumhurrelc::imiz dün kendisini 

is olunduğundan mcfruz muharebe 
hareketlerine. yann .şafakla beraber 
baslanacak ve ilk çarpı~malar yapı· 
·acaktır. 

Mebuslardan emekli general K!i 
zun Karabekir, Pertev ve Burha· 
ncddin manevra sahasına otomobil· 
le gitmişlerdir. 

( Baştarafı 1 incide) 
rına karvı korunmn manevrası ya. 
pılacağtnı yıwnıvtık. 

Evvelce de bildirdiğimiz gibi, 
manevraların ne günil ve ne de sn.. 
ati belli değildir. Ancak, bu gün _ 
den itibaren her an i~in İstanbul 

şehri bir hava taarnızuna kat'§t ha
zır bulunacaktır. 

Bazı kimseler manevraların bu
gün yapılacağını zanne~ler ve 
halt.il. bunun için de hazırlıklnrda 
bulunarak evlerine erzak ve ek. 
mek doldurmuşlardır. Bu yüzden 
dün akııam bazı semtlerdeki fınn. 
larda ekmek kalmamL5tır. Bilhassa 
Bcyazıd mıntaknsı fırınlannda bir. 
çok kimselerin lllzumsuz ve yers.iz 
bir tellişla fazla ekmek almaları te
siriyle bir krsnn halk kafi ekmek 
bulamıyarak mUşkill vaziyete dilş
müşler ve azbıta ınemuraln işe 

müdahaleye mecbur olmuşlardır. 

Fırınlar önUnde izdiham halini 
alan kalabalık, memurların izahatı 

üzerine sUkWıet bulmuşsa da fı • 
rınlarda ekmek bula.mıyanlar geç 
vakte kadar beklemek ıstırarında 

kalmışlardır. 

Şehrin bazı mmtakalarmda bir • 
takım seyyar satıcılar, bu vaziyet. 
ten istifadeye kalkışarak fırınlar -
dan evvelce topladıklan ckmeklel'.i 
narhtan yüksek fiatn satmağa ko -
yulmuşlardır. Bunların bir kısmı 

ekmeği 15 kuruşa çıkarmışlarsa da 
bu fiat karı ı'khğı birkaç saat bllc 

sünn~iştir. Ancak, belediyenin 
böyle bir vaziyetin tekerrürUnc 
meydan vermemesl 18.znndır. 

Ç1karılan heyecanlı 
şayialar 

mrasında nasıl hareket edeceğini 1 lerdeki tehlike dUdüklerl ötmeğe 
öğrenmesi ve o zaman telQ.§n düş· ve bisikletli polisler canavar dil • 
miyerek vazifelerini soğukkanlılık. dilklerini çalarak halkı haberdar 
la başarabilmesidir. İ§tc bu sebcb. elmeğc başlıyacaklardır. 

le, tecrübe sırasında vatandaşların Evlerinde bulunan halk dışan 

verilecek işaretler Uzerine telfişlan- <;ıkmıyacak ve sokakta olanlar da 
madan evinin mahfuz bir köşesine en yakın sığınak yerine koşacak -
veya yakında gostcrilecck bir sığı. tardır. 

nağa girmesi ve manevra bitince. Şehirde 400 • 500 sığınak yeri 
ye kadar burada knlması lazımdır. ayrılmış \"e bunlar.n kapılarına "bu 

Izmirde gaz maskesı 
satışları 

İzmir, (Hususi) -- Kızılay u· 
mumi mcrkeıi, iımir şehri ha!:Ikı
nın da gaz gaz maskelerini de te. 
min edebilmesi için, burada pera· 
kende maske satışı yapılmasır.ı 

muvafık bulmuştur. Gaz· maskele
ri 6 liraya halka verilecektir. Sa· 
tı§lar Kızılay hmir ~ubesi tara • 
fır*lan yapılacaktır. 

Her aile, bu maskeden çoluk ço· 
cuğuna da temin edebilecektir. 

Maskeler ihtiyaca cevap vere· 
cek kadar fazla ve bol gönderil:ı· 

cektir. Maliye memurlarının An. 
karaya sipariş ettikleri maskeler 
gelmiş ve memurlara tevzi eclil· 
miştir. 

Şehir de müdafaa olunacak 

Şehre tayyare hUcumları başlnr 

başlamaz ordu da yüksek yerlerden 

rası sığınak mahallidir., yazılı lev. 
balar aııılmıştır. 

Tayyareler şehrin muhtelif yer
lerine gece hava fişekleri, gündUz 
kireçli torba atmak ımretilc bomba 
endaht etmiş sayılacaklardır. 

Pnssif korunma komisyonunun 
tensibiyle şehrin muhtelif yerleri. 
ne zehirli gaz. yangın ve inhidam 
vaziyetlerini göstermek Uzerc renk 
lı şeritler konacaktır. Kırmızı şe • 

ritler yangın, siyah şeridler lnhi -
dam ve sarı ı;ıeritler de zehirli ga. 
zc işaret olacaklardır. Bu şer!Ueri 
gören memurlar derhal alfıkndarla. 
n haberdar edecekler ve imdad çn
'hracaklardır. 

. 
Son hazirlıklarda teftiş 
edildi 

. 
Bu sabah .saat 9,30 da Dahiliye 

vekaleti seferberlik mUdUril HU • 
sameddinle ''ali muavini Muzaffer, 
Fatih, Beyazıt \'C Beyoğluna gide. 
rck tayyare hücumları tccrllbelc
rlndc vazife alacak memurlann ha. 

mUdnfruı. tccrlibl"sl yn_pnc.a.ktlr. As- urlıklatuu tof'tis ctmtvhi.ı'.tlir. 
kerler rozı meydan ve tepf;)crd n Hilç_t,ım tecr,Ubclerl ~rrıışm~!\ tU _ 
tnyyarelere karşt manevra fişekle- nel de, ;:;efcrler tatil olunmak sure 
riyle ateş açııl.!:ı.klardır. Bu, dUş • tiyle sığınak olarak kullanılacaktır. 
mana kanıı aktif müdafaa tertiba· Tünelin 4000 kişi nlaco.ğı sanıl. 

tıdır. maktadır. 

. t•t~ 
narak korunma tecrübclen , 
~atına ait planları tetkik ve k' 
şeklini tesbit etmiştir. (ı 

Vali muavini, kendisiyle go 
şen bir muharririmizc şunları 5 

lemlştir: · 

"- Ortada telaş edecek ııi~ 
şey yoktur. Tayyare hücurııl• 1 
karşı korunma tecrübeleri ~ 
sında, ne fırınlar, ne de _ ,w 
dükkanlar kapanacak degı1 
Esasen dükkanlar, binaların ıt. 
katında olduğur.dan korunrıı' 1 

müsait yerlerden sayılabilir. 

Dükkancı1ar, bulundukları f 
!erde kalacaklardır. Yapılaca~c 
Trakya manevralarına iştirake 
ordumuzun istanbula bir ta} 

hücumu denemesinden ibaret 
Bundan maksat, halka bir har~, 
duğu takdirde nerelere sakta 
bileceğini göstermektir. pı:t 
nın her tarafında ayni tarıd• ~ 
nemeler ve hazırlıklar yapıl 
tır. Bunda bir fcvkallldelik yo~ ~ 
Fırınlarda halkın ihtiyacına I 
ekmek mevcuttur. Bu itibcırl• 
dişeler yersizdir. . ı< 

Halkın zehirli gaz mastce51 

darik etmesi mecburidir. aer1",ı.ı 
hazer vaktinde gaz maskesi. ; 
rak evinde muhafaza etrnesı ~ 
ruridir, Kızılay<la ıhtiyaca 

maske vardır. Bu itibarla bir 
ke buhranı çıkması ,.-ari:l d 
dir . ., 

• Holi\·utta "Mari .Ant~ . çt 
"Kuklaların raksı,, fllmlcrl.nl ~ 

hususi suretle zi}aret eden Yunan 
hariciye müsteşarı Mavridisi kabul 
etmi5tir. 

Tayyare hUcumlarma karuı ko • 
Mareşal Çakmak Edirnede runma hazırlıklan ha.kkmdıı.ki tecL 

Manevranın gece 
safhası 

Dahiliye Vekili Fa~ Öztrak 
dün sabahtan akşam:ı kadar vila· 
yette meşgul olmuŞ ve pasif mü. 
cmfaa hakkında alına ntedbirlcri 
tetkik etmiştir. Dahiliye Vekilinin 
manevralara gitmiyerek hava hil· 
cumu tecrübelerimle şehrimizde 

bulunacağı anla~ılmaktadır. 

dikten sonra Norma Şcrer '1 ~ 
tos gUnli Normandl vnP11 f$ 
Prnnsaya gelmiştir. Bir hBft.J ~ 
risle knldıktnn sonra dinteıılllet:i 
zere Akdeniz kıyılarına fnccv Halkalı ~ektebini ziyaret 

Cumhurreisimiz dün ak~ Hal· 
kalı Ziraat mektebini ziyaret etmi~ 
ve mektepte bir saat kadar kalarak 
rn~htelif kısımlar hakkında müdür 
ve rnuallimlen•.;n izahat a!mı;,tır. 

Yollarda Cumhurrei imizi gören 
köyli.ıler hararetli tezahuratta bulun 
mu~lardır. 

Dün de kaydettiğimiz gibi' lsmet 
İnönü, maiyetlerile birlikte Trakya 
manevralarını takip için pek yakm· 
da" Edimeye gideceklerdir. BaşYekil 
Refik Saydam ve 5chrimizdc bulu· 
nan Dahiliye, hariciye, adliye \'e 
maarif vekilleri bu seyahatte kcn· 
dilerinc refakat edeceklerdir. 

Aldığımız malamata göre, Cum· 
hurreisirnizin Trakyaya ne zaman 
hareket edecekleri henüz katı ola
rak belli değildir. 

Bu akşam hareket etmeleri muh· 
temel görülmekle beraber scyahatir. 
yann yapılması ihtimali daha kuv· 
\etli olduğu anla~ılmaktadır. 

Riyaseticumhur treni ic;tcnildiğ: 

anda hareket etmek üzere Sirkeci 
garında hazır bulundurulmal ... tadır. 
lsmet lnönü bu sabah da Flor) ı 
deniz k~ünde istirahat etmiştir. 

Cumhurrei imizin manevralan 
müteakip TrakyacL-ı bazı tetkikat 
yapmaları ve dönü::te Jzmir fuarı
na gitmeleri muhtemc!dir. 

Manevralar başladı 

Birinci ordumuzun bürük Trak~-a 
mm-... -•lla -.ıı blşlanmıc;· 
rr. M!n~ıımm ilk gGr.0, c\"\ ele 
bildirdiği.mis ribl a~erlerin me''Zi 
almac;ı gibi hazırlık tatbikatına tah· 

Edirne 14 - Ordumuzun Trakya 
manevrasına ait bütün hazırlıklan 
ikmal edilmi<~tir. Mare~al Fevzi 
Ç'.akmak, Milli 1'.lüdafaa vekili N:l· 
cı Tmaz ve maiyetleri erkOnı bugün 
Fazhderede general Fahrettin Al· 
tay, umumi rnufettiş Kazım Oirik. 
ba;müı;avir Sabri Oney, Edime va· 
lisi Ferid, Belediye ve Parti erkanı. 
binlerce halk taraf mdan karşılan· 

mrştır. Mareşal ve Milli müdafa:? 
vekili maiyetleri erkanile birlikte 
erkek muallim mektebine misafir 
e( ilmişlerdir. 

Fahr :<idin Altayla l tanbul ku· 
.~·~r danı Halis Bıyıktay ve maiyet· 
!eri de kız muallim rrııı.1ttebine misa· 
fir .:mu~lardır. l\lareşahmız ve 
'a~mandanlar caddelerden geçerler· 
krı halk tarafından heyecanlı teza· 
ı t• r<ıt yapılmı~tır. 

Umumi müfettişlik dairesinin ü. t 
'<atındaki 15 oda vekiller için hazrr 
anmış, mükemmelen tefriş cdilmi~ 
·r. 
!.1ilU Şef lsmet lnönünün Trak· 

. ;ya gelecekleri haberi büyiik se· 
mı.; uyandırmıştır. Her taraf ta 

klar kurulmaktadır. 
Bu gPce başta Se1imire olmak ü· 

zere bütUn camiler ve minareler :-e
ni ve hususi yerler elektriklerle ten· 
\ ir eclilmi5tir. 

"Hamidiye,. lzmirden 
ayrıldı 

f zmir, 11 {A.A.) - Hami diye 
mektep knı\·azoru lzmirde deniz 
gediklı erbaş mektebine girmek içir. 
yazılan talebelerden kabul edilenle
ri alarak bu akşam limanunızdaı. 

hareket edecektir. 

birler bazıları tarafından hakikat - Passif müdafaa için dUn de vl. 
ten uzak bir 6Ckildc telakki edile- !ayette bir toplantı yapılmış ve 
rek sanki hakikt bir hücum olacak- son hazırlıklar gözden geçirilmiş _ 
mış gibi birtakım heyecanlı aayia. tir. Bu arada gece yapılacak ma
lar çıkanlmt§lır. Yapılacak olan if;I, nevranm ıııık söndürme tecrUboleri 
halkı tayyare hUcumlarından korun için de bir talimıılnamc hazırlan _ 
maya alıştırmak için dünyanın her maktadır. Dükkanlar ve fırınlar 

kapanmJyacak 

• Mirnn Loy ve Vilyam J?0' 

ki film çevirmek Uzcrc bir ın~ 
le imzalamışlardır. Filmler_?~ 
sinin ismi "li'~i '-'ok digc 

""!l .,/ .. ıeff 
tarafında bugünlerde yapılmakta o. 
lan hazırlık tatbikatından ibaret -
tir. 

Bizde yapılacak tccrUbenin her
halde halkın gıda maddelerini tc. 
darlk etmesi icab eden yemek za. 
manlanna tesadüf ettirilm.iyeceği 

muhakkaktır. 

DUn ak~nm şehrin her tarafında 
manevralardan bahsediliyor ve her 
kes manevralar esnasında ne yapa
cağını anlnmağıı. çalışıyordu. Bir -
çokları da zabıtaya müracaat ede. 
rek malürnat almnk istemlıılerdlr. 

Gaz maskesi sutışlar1 
hararetlendi 

Kızılay gaz maskesi satıştan ha. 
rarctlenmişlir. Birçok kimseler ıs • 
lnk bezle gazden ı:.e dereceye ka • 
dar korunulabllcceğinl kestirE'miye 
rek mn.'lke siıtınalmayı tercih edL 
yorlar. 

Belediye ve vilayet memurlarına 
birer gaz maskesi dağıtılmıştır. 

Bunların bedelleri ,ayda ikişer lira 
olarak maaşlardan kesilmek sure. 
tile ödenecektir. 

Tecrübe nekadar .sürecek? 

Hava taarruzundan korunma tec 
rübcsl, alfıkadar makamlardan öğ· 
rcndiğimlze göre, en fada bir sa. 
at kadar sUrecek ve bundan son. 
ra her tarafta normal hayat avdet 
edecektir. Binaenale3b, fazla tela
şa ve hazırlığa mahal l'<>ktur. Ma. 
nevralardıın maksat, halkın rnuhte. 
mel bir hnrbdeki hava hücumlan 

Tayyarelerin ı;ıchrc doğru hilcu. 
ma geçtikleri vilfıyete haber veri- Hazırlıklarla meşı:ul olan ko • 
lir verilmez, derhal muhtelif yer • misyon bu sabah saat onda topla· 

Y[NiT~SLiMAT~-t-·· 
iLMüı.IABE:RLERiMi2 

:;;;_4----+----t--~ 

de "Nik oynuyor ve kuzanI} 
lacnktır. 

• Pariste yeni göstcrilrn~!;ı 
lanan "Yüzler masalı,, f1 tl.i 
bcğenilmistir. Bu film nlı 1 
yan yana olarak canlı ~ 
oynadığı ilk filmdir. 

v' • On bir yaşında bir r1l 1 
kız olan I..cnl Lln, "SllAh ~ 
genç kızlar,. filminde rol ııl ıJ 
nemaya başlamak Uzeredir. sde 
için Holivut kız mektebıeritl 
rnUsabaka açılmış ve bu rnll':e 
sonunda gerek güzellik, gere" cııl ı.ı 
töylcme kudreti i~barilc (,C 

birinciliği kazanmıı;ıtır. 

çc' • Elconor Povcl son D~ 

lionolulu filminde zenci d'b 
ıncC yapmakta ve bu yllzden iJ 

sık sık diz çökmekte ve dıJt ~ 
en diz Ustu kalmaktndJr. lJll f 
yetin gUzel dizlerini bozdUS1J ııı tf 
dUğilnden bir spor klilbilnc ~ 
caat cdel'€'k futbol oyuncıı i' 
kullandıkları d.izliklcrdcn ı<ıtd, 

fl ... 
yaptırmıştır. Bu di::likler el 
de Eleonor Povel dizlerini 1:eeJ 
den filmlerine devam cdeb11 ,J 

• "Sıcak diyarlar nıelilCe il, 
"A' 'AY. ·115r-11 mini çevirmekte olan acdl1• VJ-ı\H U ~ C. ,_. için türban bir başlık hat.ır~ 

Al I A E.Y • tır. Bu tUrbanı hnzırııysn ~ rA iz , D M 1 Bu biçim bn§lıklarm çok ~~ 
zamanda bUtün kaC:ınJar tn y.t",I 

ŞAn ·r L An T r-M i N r O~ R. kullanılacağını tenıJn ctn'le cıs 
~ ~ t:. • Ki rk Geybl Tahlti 8 ,1 

· f ~ )A' K u N ı N' I lnınılnn "Klark Gcybli se~fld t-IULAi l)ı:. t) ~ • .v. lPr.,klübünlınac:ılı töre;o• 
• ·•J' 1 l :,., .'l!~m_ak üzere ynkıoda T 



Hitler uzlaşma 
teklifinde bulundu 

Var gazetesi, Danztg vaziyetini lıUH'ı 
Cİ\'a §Ova, I? (A.A.) - Katovi~ sa ederek diyor ki: 

ır~«aeir~@L~@rtll&®ifR 
1 O Bin Çek 

Alın tında kftın Szarlejde bir Le.h • Polonyanın enternasyonal ınt 
r~ h~di~sinin cereyan eltiğı sullyet itibariyle gösteı·uiği ftl · 

bıldırilme.ktedir. dalin bir kısmına Almanya it-ti 
l\ı Almanı ckalliyetine mensup ve rA.k etse, müzakere yolu ile bal 

ürnayiş yaptı 
. onyada "Y d . ı llıi d . ung eutche parteı,, edilemlyecek hiç bir mesele kal 
Poı ~ ekı n~j teşek!iülü azasından maz. İngiltere ve diğer devlet 
'?t~ ısminde biri Martin A· ler - ki bunların i~ine şlmd!
..ı:ı; ık ısminde mevkuf Polonyaiı den Rusyayı koyalı ... ı iz - Al· '41,er b' la ır nazive refakat etmekte o- man rüesasının lndl kararları 
lt~Polis. rnem"uru Victor Szvagile 
tar. ~ca~le ateş ederek öldürmü~· 

attı l\.otta vakalanmıstır. s . " 

na karşı koymağa azmetmiş bu
lunuyorlar. Avrupada t.ııırıe tec 
viz edilemiyecek hattı hareke: 
ittihaz eden bir memleket bu-

b 
10~akya harbe hazırmJ§f 

urat· • lundukça sulh olamaz. Bö.> le 
tin n.a~ı :\cı, 15 (A .. \.) - Nazile· bir hattı hareketin tabtt ,.e ye. 

sa.ne neticesi bUttin 
bu memlekete karşı 
mektir. 

de\'letleri 
birleştir-

gaıct . ~ efkan olan "Greuzbott,, 
bir . c:ının biHirdiğine göre umumi 
sıo.,'~tıınada bir nutuk irat eden 
~a ... ~Ya propaganda şefi Sancı 
'' "41 - Ncws Chronicle de şöyle ya· 

Lord Haf ifaks 
Tevfik Rüştü Arasla 

görüşiü 
Londra, 14 (A. A.) - Lord Ha. 

lifax, bugün York§ayrdan Londra
ya dönmil§ ve Türkiye Büyük l~lçl- , 
sini kabul c!mi~tir. Lord Halüax, 
Londrnda iki gUn kalacaktır. 

---o-

Türk - Fransız 
anlaşması 

lınd ' geçen sene Slovakya tam 
rı"'.an 'f>olom·aya terkedile·ı "bavo· zıyor: Cenevre, H (A. A.) - Fransa 
"ıct Almanların Danıig işinde ay hariciye nazın Bonnct, Türkiye L ııa ·• lllır.t~ka~1 .. rn • ..... ne bahası 

Olur nı Südet meselesindeki tabi.> "'Yi le Suriye arasındnki toprak mese. 
tt,... . sa. olsun Slovakyaya avdet 
·«~ı ı tekrarlamaları ~ocukça bir ha lesini kat'i olarak halleden 23 ha. 

~ .... '
1 
... :ızungeeldiğini söyliyerek 

"ı • rekcttir. O zamnndanberl değf. ziran tarihli a:ılaıımanın metnini .. ırki: 
.... sı Hen bir unsur vardır: Gelecek milletler cemiyetine tevdi cylemiş-

h!ı._ 0 ah·a. icap ettiği za.'llar · · u 
-...ııa sanı ~ . t' iarbelere karşı daha enel!leı: r. 
içtim nıaga azmetmış ır... tedbirler alınmıştır. Teressum 

tt ı. ... ada bırkaç Alman gazeteci 
"'-tr ı.._ eden buhrana, yapılan tahaşşUt. 

it, vulunmuştur. 

---o,---
74 Kişilik r.ıt'c . lere \'e nihayet Ultimatomlarb 

lQ ' rm teklifleri hepimiz hazırlanmış bulunuyo- 1 f • 
llıı ;ıra. 15 - Mılletler cemiyeti· ruz. Asabımız sağlamdır. Ara· YO CU ay ya reSI 
~~:t•.!nııgteki fevkalade komiserı :takt fark tştc hudur. Sovyetler 11 Maksim 
'\ r ard Almanya hükumetinin 
t!lt ,;. ~"C~ine Berchesgadcne gide "D.\NZ1G't ALACACIZ" Gorki ,, nin eşini yaptllar 
a ttıt.er ıle görü~müştür. Bu mU· Derlln. U (A.A..) - Derllner !toskova, 14 (A.A.) - 1936 • 
t 'trıa~ nel ... r gorü:lıi.jüğü gizli tu B~rsen Zeltuns. Danzlg tcln dl- :fa bir müsademe neticesinde par 
ı~, .ı 'ta'.lır. '~urc!~hard dün Dan ;;-or ki: · çalanan (Maksim Gorki) ebadın· 

"0"ınu " nu Stur. Danzig Avrupanın lıUyUk me- da yeni bir muazzam tayyarenin 
t~ 1 ~kh_ard. Danzig ayan mcc' i ı .selesidir \'e Almanya)'a avdeti· son tecrübeleri yapılmaktadır. 
~ /}-

1 nr ile Lchistamn Danzıt ne kadar bUyUk meselesi ola- ''Urss L. 1760., tipinde olan 
lı •\. ,

1

1 Godatzkiyi kabul edereh rak kalncaktır. Parisin hiç bir bu tayyare 63 metre boyunda ve 
\ ~ 1 

e rnülakat1 haki mda izaha, manevrnsı, bizi ve ltalyayı, lıu 7 metre yüksekliktedir. Kanatlara 
' \' ~ti•. meseleyi halle mnni olnmıya- konulmuş 8.000 beygir kuvvetin. 

lıu, ~;;va. 15 - Leh sl~·asl mahn. caktır. Dizim için, Danzig mllı- de 6 motörle techiz edilmiştir. 
t':ıı eıı 11cne Çekoslovakya buh. yer polltikas ı çerçevesini <le tıl- Ağırlığı boş iken 31 ton ve do· 
b-.;;l'tı ~aıırnda bir sureti tesviye rincl pUındadır. işte Satzburg. lu iken .de 45 tondur. 64 yolcu ve 
1~d: iı:in Praga gönderilmi§ olan da teyit edilen, bu keyfiyettir ve 8 tayfa taıımaktadır. 
tİlılıea·lll\cirnanın Lehistana gönde • muhasımlarımıı bunn nlı~malı- Tayyarenin ön kısmında bir sa· 
bit .. ını Varşova hUkumetinin hiı; .aırlar. ! k 

~alll "" on ve ar a kısmında da üç salon, 
~~ 'd.i an kabul cdcmlyeceı;ini be. DUtUn diğer Alman gazetele· büfe. tuvaletler vardır. Kanatların 

t. Yorıar 
Qllra • rl de Danıig hnkkmda aynı içlr . .ıöe de dörder kişilik dört ka-

~tr, ~ı~ıa Selen haberler egfüe Hit tanda yazılaı· yazmaktadır. ınara konulmuştur. Tayyare Gor. 
t>t1c~ eller Cemiyetinin Danzlg Machtausgabc diyor ki: kiC'e yapılmıştır. 
lt~tta (l konılserl ile yaptığı mu. 
llltlıla llanzıg meselesi için hir uz- aDnzlg, Avrupa. emniyetini, 
lııtl'cltıırorınuıu iclri slinnilo ve 1 Almanynnın ,.c Alman ırkının 
~~eıııı:1:ft bu formUIU Val'§ova şen f~nl altık~dar .eden bl~ m~· 
b-~l.ir liııe bildirmeğo memur et. selcdır Danzıg, mılıver si~aseti
lııa.ıı~·~ nu Uzlaşma formUlUnün, Al nin kendisine hedef itllhaz et. 
~J::ı it tn Bon teklüi olduğu iddia tij~l VC bundan evvelki buhran-

\' tcdir. tar esnasında sulhu muhafaza 
1 aı,~1lo\ra · etmek suretiyle yerine gotirileıı • ~ b ısıyasi ma.hafili, Alman. 
~l\ı hııı te§ebbUsUnU Lehlstana. disor vazifeler gibi aynı muvaf. 

b""lııı terı t hdid mancvruı oldu _ fakıyetle yerine getirileceği bir 
11 llıı lkkı ediyor. Zira Lehistan V'azlfedir. 

:~ditıı~zna fonr.ülünU reddettiği Deutschc Allgemetne Zcituns 
l Ilı bir liitelr, Danzlg meselesi. diyor ki: 

1~1U t;a ~18.§ına ile halli için her Dnnzlg meselesi, harpsiz hal
;ıcl'de ~lcre b:ı§VUrduğu ve tek. ledilebilir ve sırf bundan do

0

la)·ı· 
; 8oııra~1Undugunu iddia edecek dır ki Almanya ve İtalya, bu 
tı'uııy 1

11rı çıkacak hadiselerin meselenin halledimcsl idzımgel-
~leltıc~ tnı Lehistan hükumetine diğl fikrindedirler. • 

laUycct>ktir. 

llır l 
\'~ cb polisi öldürüldü 

~~oı-~~~ ıs_ Resmen tebliğ 0 • iz mir belediye 
bt le A.lzn lo'Vfç clvannda Za.rhar. • • ş eh r im i Z de 
~l' J\' an akaIIiyetlne mcnsub re ısı 
~ıa öıd~.ir Leh polisini taban. Reısı·cumhurumuzdan lta &i leh İl§tUr. 
~o ile littltnrük müfctti~i blr fuarı ziyaret etmelerini 
"r tidtrlerol Yanmadasına tertiff riCa edecek 
~i tılda.rı t ken Danzig polisleri ta 
t llo 0\1k(f • 

ııı Us id edilnılşlerdır. Dan- . 
lfttı attıı, iki Leh müfetlil'li. Ank3rada bulunan lımır ~· 

~ldıitıer aleyhtan be.rıııınnme:l~r lediye rd~i Behçet Uz dün şeh· 
l'lell'le~rı 1~1ıı tc\'kif ettiğini iddia. ı rimiıc ~elmiştir. Behçet Uz An· 

ted.ir. karada iken Başvekilimizi fuara 
v, • • • davet etmi~, Refik Say:lam bu da. 

'!() t~o,·a. l 
b lll!tlin { (A.A.) - Dlln gc- veti kabu1 etmiştir. 
0tu,,. ~ VarR İzmir Belediye reiei bugün 
U~ "dn Zb .onı demir ycılu 
r:4ttrıe l>oı asıyn hudnt tn~ınııı CL:mhurreisimiı hmet fnönünü 

ntıeıer 0nray1 talıkir Nlcıı zi~ .. rct cılerek hmirlilcrln sevg! 
,. llıı "U!az1Irnıııttr · ve ~'lılıidarını bilılirdiktcn son· 
"lıd " .... ı 1 • • 
~ilıı U teı;e: Crfn, scccltıyln h 11• ra kendilerinin fuara gelmesini ri· 
t l'az 1 Alı:ııanlar tar:ı!ıo- ca edecektir. 
~1'. 1 dıg, tcsblt ohınmuc;. fzmir Fuarına bu yıl İnı;i!terc. 
~lid :)ov~·et Ru~ya, Fransa. Lehıstan, 

I et ltbiyc . R1 •n:any;,, Yunanistan, Iran, Fi· 
'-'Olldrn, 

1
/' tckrarlanamaz

1
. li:;tin Lübnan, Ainıanya ve ital. 

CA.A.) - Tlmcs ya f~rırak etml'ktedir. 

---o---
Deniz bank 
deposunda 

hırsızlık 
Üç memurun muhakeme· 

sine başlandı 
Denlzbnnk depolarından 3G 

top poplin kumaş. 200 çift 1-
pck mendil \'esair bir çok ~şya 
çalmaktan suçlu depo memurlann· 
dan .Necati. Ali ve Süleyman yaka· 
lanmı~. aJiyc biı inci ceza mahke· 
ınesinde muhakeme nlhrıa alın
mışlardı. 

Suçlulnrın dün muhakcnıcle
rlne baı;ılanınıştıl'. 

Ali demiştir ki: 
- Biz gUmrUktc>ki bu eşya. 

ları sahipsiz vo fazla sanarak 
aldık. lşin sonradan farkına va. 
rarak, hırsızlık ynptı~ımızı nn-
<ıdık." 

Diğerleri de aynı şeklide ifa
uc verdikten sonra muhakeme 
9ahitlerf dinlemek Uzere başka 
bir gUn~ bırakılmıştır. 

-0--

Rüşvet suçlusu mübaşi-
rin cezası arttırıldı 

'fophnnede Ilııllık apnrtıına. 

nında oturan Mehmet adın· 

ı.la birisinden l(i llrn rUş•;et alan 
mUbaı;lr Basri• Uncu CC1Zn mnlı

kcmPsi tarafrn<lnn 3.!:i ny hapse. 
GC lira para cezasına mahkum 
edilmi~ti. 

Kararı temyiz bozduğ'undnu 

flt1ılınl;:emcyi dlln yeniden t:Ü· 
l'('Jl mahkeme miibnşil'iıı mah. 
ı, ": ıniye tirıi arttırmı ş , 4 ny h:ıp· 
se cı; Hrn da para cezasına mnh· 
k(ım etmiştir. 

Halk yemin etti : 

« Çek memleketimize asla 
lÇERDE: 

hiyanet etmiyeceğiz » * Maliye vekaleti Taksim kı~a
sma 50 bin lira kıymet koymuştur. 
Belediye bu parayı maiiye veznesi· 

Prag Yahudilerine de I ne yatırdıktan sonra kışlayı yıkma· Prag, 14 (A.A.) - Havas mu. 
habiri bildiriyor: . b ğa başlıyacaktır. 

ezıyct aılıyor M- J da k ndanı 

1 
.... an nna umum ·uma 

Bu pazar günü, 100 bin kadar Prag, 14 (A.A.) - Almanyada general Cemil Cahit dün Trakya· 
Çek, himaye idaresi arazisile SU. yahu~iler. aleyhine ~.h~an tedbir~e-1 ya gitmiştir. 
det mıntakası arasındaki hudut- re muşabıh olarak butun Çek şehır-

1 
* Hafta tatili kanununa göre pa· 

ı tarihi Çek merkezlerinden birini !eri için alınması mecburi k,lman ı zar günleri kapanan dükkanlar ön· 
teşkil eden Domaz1iceyl ziyaret yahudi aleyhtarı tedbirlerin tatbi· ı !erine tente gererek satış yapamıya· 
etmiştir. ki bahsinde Prag şehri §İmdiye ka· caldardır. 

Bu toplantıda bir nutuk söyle. dar vakit kazanmaya muvaffak ol· * Eminönfi semtinde bulunan ilk 
yen Çek halkçı partisi şeflerin - muştu. Fakat bugün Prag polisinili mekteple~n .~uall~ _k3;drolanna 
den papaz Slasek. bu tezahürün onbeş gün sonra meriret mevkiine 20 muallı.m ılavc edılmıştır. 
milli mahiyetini tcbarUz ettir • girmek Qzere neşrettiği bir emirna· * En:ıniy:t umum müdürü A!i l_lı· 
miş ve sözlerini şöyle bitirmiş • meye göre, yahucliler, ari ırkına za ~v~k dun Ankaradan şehnmıze 
t . . kl . bü .::ı. gelmıştır. 
ır: mensup olanların gırece en ~UA * . . .... 
"- Ç.ek memleketimize hiçbir za· lokantalara, kah\'elere, banyolara Esnaf cemıyetle~~ butun ~snaf 

man ihanet etmiyeccğiz. Ve aziz \'C belediye havuzlarına kabul edil- re:~ı~-~~~:~ sunnet ettırme-
Çck memleketimizi son nefesi - miyeceklerdir. Yahudilerin girebile- 1 b 

1 
k b' :~.:ı " J"ğ" 

· k d v • 1 . h d'l ·ı .. 1 . * stan u am ıyo m1,ruur u une 
mıze ·a ar scvccegız... cck en ya u ı ere aı muessese en t ··n edilen merkez bankası senedat 

ah d
. .. a}ı 

Halk "yemin ediyoruz., diye ba· kapısına "burası Y u ı muessese· şefi Bülent dün vazifesine başla· 
ğırmıştıt. sidir., levhası konacaktır. mıştır. 

Salzburg 
mülakatı 

Bertin, 15 (A.A.) - Atman ga· bir mesele mua1lakta bırakıl • 
zeteleri, İtalyan matbuatının for. mamı§tır. 
mülünü tekrar ederek hülasaten Kont Ciyanonun bu ziyare -
Salzburg görüşmelerinin Mihvar tini diğer mülnkatlarm takip 
devletlerinin son ihtarını teşkil et· edeceğine dair ecnebi mahafil -
t!ğini .yazm~ktadır. de dolaşan ~ayialara gelince, 

Börsenzeitung, diyor ki: 1yi malumat alan mahafilde be· 
yan ediliyor ki, Salzburg ko • 
nuşmaları had bir mahiyet ar • 
zeden bütün meseleleri tama -
miyle intaç eylemiştir, binae -
enaleyh başkaca müzakereler 
yapılmasına lüzum yoktur. 

"Demokrat memleketlerde çr 
kan gazetelerin telaşı ibu memle • 
ketlerin siyasetlerini bir çıkmaza 
soktuklarını göstermektedir. :; 

Danzig şimdi olduğu gibi ilhak 
edileceği güne kaldar Avrupa için 
bir mesele teşkil edecek ve kimse 
bizi Almanya ile İtalyayı, bu me. 
seleyi halletmekten menedemiye • 
cektir • 

Mihverin cenubu şarkide takip 
ettiği politika açık ve makuldür.Bu 
istikamette şaşırtma hareketleri 
yapılamaz. 

Bizim için Danzi~. mihver si· 
yasetinin çerçevesi içinde ilkplan· 
dn bulunmaktadır.,, 

Berlin, 14 (A.A.) - D. N. 
B. Ajansı Salzhurgdan aşağı -
daki haberi nC§retmektedir: 

halyan • Alman konuşmala
rı vazife zihniyeti içinde ve iki 
memleket arasında mevcut kati 
anlaşmalara ve dostluğa daya • 
nan karşılıklı istişare hakkı mu 
cibince vukubulmuştur. 

iki nazır, bugün mevzubahs 
olan bütün siyasi meseleleri tet· 
kik etmi'< ve ltalyan - Alman 
siyasetinin tamamiyle beraber 
olduğunu müşahede eylemiı ve 
bu meselelerin halledilmesi la • 
zımgeldiğine ve halledileceği • 
ne katiyen kani bulunmuştur. 
Bittabi tetkik olunan meseleler 
arasında bugün en had bir ma· 
hiyet arzeden Danzi{; meselesi 
mühim bir rol oynr.mıştır. 

Demokrasilerin birlC§me 

Yarı resmi Alman maha.filin
de, iki nazır mülakatmı tebarüz 
ettiren fevkalade dostluk ve sa· 
mimiyet ehemmiyetle kaydedil 
mektedir. Bu da, mihver devlet 
leri arasmdn totaliterlerin yal -
mz dostluğunu değil, aynı za • 
manda kararlarındaki sürati de 
isbat eyler. 

Roma, 14 (A.A.) - Siyasi 
mahafil, Salzburg konuşmaları 
hakkında D. N. B. Ajansının 
verdiği haberi iyi karşılamakta 
ve iki memleket dostluğunun 
bir kere daha teyid edilmi§ ol -
masmdan dolayı büyük bir 
memnuniyet göstermekte ve i· 
ki memleket harici siyasetlerin· 
de mutabakatın bir vakıa oldu
ğunu bütün dünyanm gördü • 
ğünü ilave eylemektedir. 

MezkQr telgrafın Danzigde 
dahil olmak üzere bütün mese
lelerin hal edilebilir olduğunu 
tasrih eylemesine hususi bir 
mana atfeden siyasi mahafil, 
yeni bir mülakatın derpİ§ edil -
memiş olmasını iki devletin ide· 
allerine doğru katiyetle yürü -
düklerinin bir delili olduğunu 
söylüyor. 

Paris, 1.4 '(A.A.) - Beren -
tesgadendeki Alman • ltalyan 
müzakereleri hakkında "Jour,. 
gazetesi diyor ki: 

Almnn - ltnlyan konu§ma 
larmm tam şiimulü hakkında 
bir fikir edinmek henüz güç .. 
tür. Maamafih öyle anlaşılıyor 

* Münhal maliye memurlukları 
için dün defterdarlıkta bir imtihan 
yapılmıştır. Lise mezunu olarak im· 
tihana 56 kişi girmiştir. 

* Büyük Millet Meclisi reisi Ab
dül!-ıa:ik Renda dün vali ve belediye 
reisini ziyaret etmiştir. 

* Evlenme evrakının parasız te
. · n edılınesi için hazırlıklara baş· 
lamnı~tır. Bunda.n sonra birinci sı
nıf cvleı .me, cüzdanları 300 ve ikin· 
ci !:mıflar 100, ve üçüncü sınıflar 
da on kuruşa verilecektir. 

DIŞARDA: 

* Alman ekonomi nazırı ve Rays
bank genel direktörü Dr. Funk, 
Rayşbank genel direktörlüğünde de
ğişiklik olacağı ve genel direktörlü
ğe Dr. Fisherin getirileceği haklan 
daki haberleri kati olarak tekzip 
etmiştir. 

* Sovyet Rusyada üçüncü beş se
nelik planın ikinci senesi için 2'a· 
ğustista açılan altı milyar rublelik 
istikraz 12 a~ustosta 7 milyar 52 
milyon ruble getinniştir. Bir çok te
şekküllerin tekli fi üzerine istikraza 
ka,·ıt muamelesi 20 ağustosa kadar 
uzatılmıştır. 
* Irak hükOmeti, geçen nisanda 

kral Gazinin vefatı akabinde vııkua 
g!!~n karışıklıklar esnasında Musul 
da deli bir arabın öldilrdüğU Ingiliz 
bas}{onsolosunun dul kansı bayan 
Masona }irmi bin lngiliz lirasx taz· 
minat vermeyi kararlaştırmıştır. 

* Alman hariciye nazın von Rib· 
bentrop, Oslo parlfunentoları arası 
konferansına gitmekte olan Ameri· 
kan cumhuriyetçi partisi mebusla· 
rmdan Tishi bugün kabul etmiştir. 
Tish, daha evvel, hususi mahiyette 
olarak, muhtelif Alınan hariciye er
kanı ile de görüşmüştür. 

* Almanyada Braslav mahkeme· 
si, yukarı Sizelyada Hindenburg 
kasabasından sekiz kişiyi, "hiyane
ti vataniyeye hazırlık., suçundan al· 
tı aydan üç seneye kadar mu~te!if 
kürek c<'zalanna mahkfun etmıştir. 
Suçun esası hakkında herhangi bir 
tafsiliit verilmemektedir. 
* ltalyada yukarı Dajda şidde~i 

bir fırtına hüküm sürmektedir. 
MünakaHi.t inkıtaa uğramış, mühim 
zararlar olmuştur. Brenner d~r 
yolu, büyük toprak yığınları ıle 
kapalı bulunmaktadır. 

;r. İngiltere buluna.'l sinema yıt~ 
drzlamıdan Rober Mongomcri in" 
giliı kraliçesi taraf mdan b'bu1 e. 
dilmiştir. 

Şehrimize gelen 
Alman fabrikaları 

mümessilleri 

paktları Polonyamn hattı hare
ketinde artan bir dürüstlük in • 
taç etmektedir. Bundan da yal· 
nrz Almanyanm şerefi en ağır 
bir tnrzda ihlal edilmiş olmu -
yor aynı zamanda Polonyadaki 
Almnn tebaasına da fena mua • 
mele doğuyor. 

Bu konuşma biitiin mesele· 
'e~c1c yiizde yüz hir mutahakat 
1Julundu~unu güstcrmi:;tir. Hiç 

ki, ltalya kati tnnhhiit altımı Baikanlarda tetkikler yapan 
girmek ve bugünkiı gerginliğin Alman fabrikaları mümeasmerin -
silahlı bir ihıil'ıf hnlini nhn:uu • cil'n mijrekkcp iiç kişilik bir heyet 
nı istemcdiğinclen hiçbir knrar j,,tanbu; piycıs.ısiyle temas etmek 
verilmemiştir. ! üurc lru ııabah gclmi~tir. 
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Balda fotoğraf ı ı Kadın · Erkek cep. ı Kappel yazı Havagazi 

6 ay \'ade saatler G ay 'ade 6 ay vade 6 ay 'adeli .---: 

Elektrik ev Kömür sobaları ı l Jedı) elik l JOR. ~YPHON 
aletleri eşyalar radyoları 

4·6 a~· \'ade d G ay vade ., 6 ay \'ade 12 ay ''a e ---

~© m lYI m ~aaır~liil~DD D <aı m ~u OO®ır 41 ~ !}(~ rl'J ~ 

OSMA Ş AR 
Gıı.lnt:ı: Bnııknlnr cncl. No. 47 Voyvoda lı:ın zr-min 
knt. Telefon: 4 2iG9 
nr~ nzıt: 'Pnh·crsitc cacl. No. 2 Elektrik iclnr 1 

taı sı sn ltO e sem'ltu o o r 
Diğer satış yerleri : 

;tı,ıV 
ncloı;lıı: İstiklal cnd. No. 316 Foto Spor nııır 

~rşısı. • - z1~ 
ı :ıdıkfiy: lskclc cnd. No. 33-2 mi~ iıl,ıuln: Gülistan cad. No 2 Llgeros mn.,a 
.................. ıamımzı12z::Eillm::iıı:m:::mmm ..... 111m11l!!lllllmmı.-.. ,...~ 



-..... 15 ACUSTOS - 1939 ti A 8 E R - Ak~ftm Poıauı 7 

ihtiıaı --ının Hint 
Jan Dark'ı! 

O, binbir korkun<: 
tııaeeranın kahramanıdır 
Mektup başlarında iki çaprast tabanca arasında 

QÖrülen kadın portresi, bu çok genç, güzel 
ihtilalci kadına aittir 

1rlandalı tedhiıçiler, Bri
tanya hükumeH tarafından 
adaya verilen istiklal ile ik
tifa etmiycrek daha tam bir 
.istiklal arzuıiyle faaliyete 
devanı ediyorlar. Londrada 
boınb3Jar patlayıp duruyor, 
her İnfilak bir ço!: ölüye ve 
~aralıya maloluyor. Bu harc-
et, bir Fransız mecmuasına 

hundan on sene kadar evvel 
litndiıtanda vukua gelmiş 
b" .•r kıyamı hatırlatmıı, lngi· 
lı1! ıatveti önünde muvaffak 
olarnarnası çok tabii olan bu 
kıyarn safhaunda en şayanı 
~~kkat olan nokta, bu hare-
atın başındr güzel bir kadı

ltın hulunmuıdır. Bugün 
Yİl".lni sekiz yaşında olan Bi· 
lladeş iımindcki bu kadın on 
'enedenberi hapistedir. 

Fransız mecmuasının yaz
dığı §ayanı d"kkat yazıyı hii· 
l" •ıa ediyoruz: 

~~ lii~istand~ vukua gelmiş ihti· 
bar ~ili kıyam, m!lli propaganda 
~rıe Ctlcriyle uzaktan veya yakın 
bır ltııisbet veya menfi herhangi 

! k• liir.q •1ldc alakad 1r olan herkes 
\ıttar llcşin ismini muhakkak ha
ta~ nu isim bugün de Hindis- J(alkıtlada Onivcrsilcde yapılan bir lczariir sırasında f ngiliz valisine 
bıırd lı1arlen Ditrihtcn daha mcş lmrşım alan Di11a Deş lngi!:z · 'ı:sleri arasında. 
'tt~~r· liindistanda çıkan bir ga· 
~1 ın bir gün bile bu kadından 
~tr ~tıncrnesi imkansızdır. Eğer 
~hfa angi bir sebeple Hindistanda 
llirı b·n rnil!i cemiyetlerden birisi-

• l ır Ilı k · · lırıa b e tubu elınızc geçecek o-

Simpsonu ve iki arka.dabını öldür· 
dü. ve iki arkadaşını da yaraladı. 

Bu hareketi yaptıktan sonra etra
fmı!'l askerle sarıldığını gorunce 
:laima üzerinde taşıdığı zehirle in
tihar etmek istedi. Fakat muvaf
fak olamadı. Yakalandı. Altı ay 

lıııtdc u rncktuptaki başlık ve mü· 
t~tırıd Çaprast iki tabanca resmi a· 
tcUrra. bir kadın portresine rast- scnra asılarak idam olundu. 
~ttir ınız. Bu portre Bina Deşe Bu hareket Bina Deş'i çok sinir-

'h • lendirdi. İdam hükmünü veren 
'llıtıd 

lrıtilt an on sene evvel Gandi 
tırıdc ere aleyhindeki hareketle
ı.. rı b• .. 
·~rek ırısıne başladığı vakit bu 
hı. Ct t?alk .. .. . . . _ . .ı 

"}'i.ı_ rı.. uta unıversıtesııwe 
1 "it b" thc h ır heyect.n uyandırdı. Ta-

mahkemenin reisi ve azaları birer 
birer meçhul eller ıarafmdan öl
-:lürüldülcr. 

Bir mahkeme fieyetinın 

birer öldürülmesi üzerine 
tere ihtiliilciler aleyhinde 

birer 
ingil· 
aldığı 

tedbirleri bir kat daha arttırdı . 
Bina Deşin kızkardeşi tevkif edil
di. Genç ihtilalci kızın artık ser· 
best dolaşmasına imkan lvlmamış 
tı. Fakat ihtilalci kız hareketle-
rinden vazgeçmedi. Harekatr giz
lice idareye devam etti. 

Nihayet her sene KalkCıta üni· 
versitesinin yaptığı büyük mate:n 
günü geldi. Bina, Kalküta üniver
sitı-ı:inden mezun edebiyat •dok· 
toru sıfatiyle bu merasime iştirak 
etti. Üniversitenin kapısından içe
ri girer girmez doğru Bcngal va· 
!isi Sir Star ley jakson'un oturdu
ğu tribüne doğru yürüdü ve revol 

Anadolu da 
kullaııılan 

hata 
yerler 

okka 
var! 

Köylünün malı kilo ile tartılıy-:>r, okkaya çe:.::·2!erell par.:..=:. verili
yor. Köylünün "Kara okka,, dediği bu kara bela birar: evvel orta
dan yok edilmeli t'e kanur..: cıymıyanl::r şiddetle cc=alar:dırılmalı. 

Anadoluda dolaşmakta olan bi? 
arkadaşımız Boyabaddan yazıyor: 

Bu yazımda gene bir memleket 
jerdinden bahsede:::·m. 

Bu dert kara okkadır! 
Kara okka, ne bir memleket adı. 

ne bir insan adı ve ne de bir soya 
dıdır. Kara okka, senelerce bu 
memlekette hüküm sürmüş \'e 
kangren olmuş bir yaradır. Bu ya· 
ranm ilacı bulunmuş, tedavisi için 
icap eden tedbirler alınmıştı. Şim 
diye kadar kapatılmış olması lazım 
gelmesine rağmen bu yara hala ka 
namakta ve hala ıstırab vermekte· 
dir. 

Kara okka birçok hileli i~lere alet 
:>!muş ve birçok saf insanların ca

_.. .11 yakmış ve birçoklarını da ka· 
:ançlata kavuşturup çıldırtmıştır. 

Kara okka, bu memleket için adeta 
dehşet saçan bir kara bela olmuş· 

tur. Bundan yüreği yanan köylü 
ne diror bilir misiniz? 

Bir gün Boraôat pazarını geziyo: 
cum. Bir tanıdığın dükkanı önünde 
bir konuşmaya ~ahit oldum. Bunlar. 
iki ihtiyar köylüydü. Birisi koyu
nundan aldığı yapağıyı ~hre getir· 
miş, alıcılar pazarlığı kara okka 
üzerinden yapmak istiyorlar ve bu
na göre bir fiyat veriyorlannış. Bu 

verini çekerek valiye ateş etti. 
Bina ,o akşam fazla mı sinirliy

di, yoksa iyi nişan alamadı mı? 

Atışı hiç şaşmıyan nişancı bu se
f t r valiyi değil yaıubaşuıda oturna 
katibini vurdu. Kurşunları atar at
maz elinde bulunan asit Siyanid
rik şişesini ağzına dayadı. Fakat 
içemedi. Muhafızlar kendisni ya
kaic:dılar. Merasim başka bir zama 
na bırakıldı. 

Bina Deş, muhakemesi netice
sinde on iki sene hapse mahkum 
edildi. Bu hareket genç kızı Hind 
ihtilalinin Jan Dark'ı mevkiine çr 
kardı. Ş~mdi genç kız hapishane· 
de "İhtilalcilerin muka1:1de~ kita
bı,, isimli bir eser yazmakla me~
~uldür. Yeniden hareketlere baş
lamak için harishaneden çıkaca

ğı 1941 yılını bekliyor. 

suretle yapağının kilosu da 37 ku· 
ru~a geli:·:mnı.ı5! 

Diğer köylü; "- Bunlar da hi\ 
me:-!ıamet yok mu? Biz bunu nasıl 
\'e ne zahmetle topluyoruz.Mademki 
alacaklar kilo hesabile bizim malı· 

:nıza bir kı:. .11~l versinler. Bari kı 
!onun o~:bya tahvilinde bizi aldat 
masalar olmaz mı?,. diyordu. 

l !emen yanlarına sok:ı:tium. l leı 
ikisi birden "denize düşen yılana 
·arılır dedikleri gibi,, baııa dertle· 
-ini taze!ediler. Anlattılar ve söyle
diler. Nihayet bir tanesi elindeki 
ağaçtan bastonuna dayandı: 

" - Oğul, dedi. bizler, şimdiye ka 
dar birçok sıkıntılar çektik, birçok 
mahrumiyetlere katlandık. Bizleri 
daima hakir gördüler. h.oylü dai1112 
aldatıldı. Fakat bizleri kendimizde~ 
daha iyi anlayan cumhuriyet hüku· 
mcti bütün ıstırablarımıza son ve: 
mek kararında bulundu. Köylü sı· 
mf ınm her şeyden üstün oldu~uı!tı 
gösterdi. Bizleri yıllardanberi has
retini çektiğimiz bütün nimetlere 

kavuşturdu. Daima ~hirlerde gör
meğe alıştığınız mektepler köyümü· 
zc kadar geldi. Çocuklarımız oku· 
maya başladı. Yollarımız yapıldı. 

hastalannuz he.kim ve ilaç yuzu 
gördü. Tarlalarımız en yeni usuller

le işletilmeye açıldı. Şükürler olsun, 
:.Jman zaman her ihtiyacımız dü~ü
nülüyor. Tanrıdan dileğimiz devle· 

ra da köylünün kiloya aklı ennez 
:liyerek mallarımızı istedikleri gibi 
alıyorlar Ye tartıyorlar. lşte bunun 
ıçindir ki biz de buna kara okka 
diyoruz. Memlekette hep karalar 
temizlendi. Yalnız bu kaldı. Acaba 
bunun da ortadan kalkacağını, aca· 
t:1 bu kara okkanın da ağartılaca· 
mı görecek miyiz?., 

Asil ve temiz olan bu Türk köy_ 

lüsünU dinledikten sonra bilhassa 
bir yapağı tüccarı ile Jumuşmak 

istedim. Biraz ötede bUyük blr ya.. 
pai;'l yığını gördüm. DUkkiinın ö -
nUndc oturan, serbest konuşmasın· 
dan ve cigarasınm dumanını vapur 
bacası gibi tilttfinncsinden mal sa
hibi olduğunu auladığnn birisine 
yaklaştmı. Yapağıyı kaça veriyor _ 
sunuz diye sordum: Kilosu altmı

şa, dedi. Okkasını kaça verirsiniz 
deyince: Okka alışverişi kalktı, cc_ 
vabmı verdi. 

Kara okkasını (50) ye alıp kilo-
sunu (60) n satmak istemenin ne 
demek olduğunu düııününce ihtiyar 
köylUnUn söylediklerini hatırladım, 
ağlar gibi olan çehresi gözilmiln ö
nüne geldi. 
Şimdi bu felnketin büyüklüğünU 

daha i~i anlar gibi oluyorum. Köy• 
lUnUn malını kiloyla tartıp hiçbit 
kaideye istinat etıniycn bir hesab. 
la okkaya çevirmek ve buradan bir 
hayli santinı farklan toplıyarn]{ 

bunları da kilolar halinde ve açık# 
tan bir kar oalrak dükkanına koy. 

timizi ye milletimizi daima payidar mak, ve dahn sonra okkaSI 50 ku
el'"nesidir. Bu kadar iyi şeylere ka ruşa alman bir malın kilosunu GO 
vu}urken giınün birinde: okka kal- kuruştan satmak ;köylü sırtından 
krror, yerine kilo geliyor -bu öyle geçinmek ve köylU hakkmr )iye
bir tartıdır ki: Dirhemlerini hükQ· rek zengin olmak değil midir? 
met veriyor, terazisbi hükumet kon Böyle bir zenginlikten ve böyle 
trol ediyor,, dediler. Bunu duyunca bir zenginden bu memleket için 
çok sevindik. Artık bizleri aldatmak ne istüadc görülebilir? 
istiyenlerin bu memlekette yer bula· t~ittiğime göre bu hava.ilde iki 
mıyacağma, artık kabaktan terazi tUrlU tartı aleti kullanılmaktadır. 
taştan dirhem olamıy~ağına, artık Şehirlerde kilo, köylerde kara ok~ 
beş okka malımızın iki okka diye ka. Bu nyrılıktnn kfi.r eden birkaç 
alınmak bteyi~inin önüne geçi!ccc· tufeyli, zarar eden de bir köylü 
ğine inanmı}tık. Ne çare ki bu ümit topluluğudur. 
terimiz boşa çıktı. Gene ok!rn belfı· Devletin kanunla menettiği bu 
·mdan kurtulamadık. Şehirde her halin devamı ne kadar çirkinse 

memleket nam ve hesabına da o 
~C) kilo üzerine alınıp satıldığı hal· 
de bunu bizlere çok görüyorlar, son· 

kadar acıdır. 
dı, t?a~;e~eti pek müsait karşıla -
~ ltl ht ıçlerinde lıu kansız kıya

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---
Buralarda kanun niçin tatbik e_ 

dilmiyor? Bunların müsebbiblcri n
daletln pençesine geçerek acaba 
niçin hesablo.nm vermiyorlar? Ka
nunun hU.kimiyetini. temin, mem
leket Iıılerinin intizamını tesri ba • 
kınımdan artık bu kara okka iııini 

kökünden halletmek ve arlık onu 
da maziye mal eylemok lfı.zımgel -
mektedir. 

). ı.. u aur 
"1t ih olanlar da vardı. Kan· 

:ta,1tıd tilal istiyen bu muhalifler 
0;-a il a bilhassa alınlan kırmızı 

tııırıu c Çİzilrniş, Hir.t mabudu Vis 
k n w · 1~1at lltnetlerini tasıyan gene 
~ na ~ • 
Utılar zarı dikkati çekiyordu. 

~tkttc revolver ve bombayla ha
' '~ti~dgCÇ:tıeğe karar verdiler. Bu 
e• bo ~Unda bulunanlardan Bina Deş 

a en "t•b '' !ırıa 1 1 aren silahlı hareketin 
' ibtiJ .i:cçti. 

\>c ı.._ <ti Pa • · '14lııa rtısı şehrin karanlık 
cıe k ~ rat y w • li· llruı atagı olan semtlerın· 
t 11\diata du .. Bu cemiyeti azası 
1 

ferdi n.ın her tarafında ayrı ay-
rı, tına . 
}' \>crdilc }'etler ışlemek karan-

ı terde ta r. Aza her fırsat 1.ıulduğn 
tk Stgeldı·~· İ ·1· . ··~.ı·· • C•k gı n.,.ı ızı o~;.ıurc· 

Qll\ ""'ınd b 

11 lıllıi k en parasını alacak ve 
e: b,1 b arargaha getirecekti. Bi-

tı u hareketlere filen iştirak 
l':ıir d 

C~ l• Cfa, bir p .d . d" ta "'lr d osta ı aresıne, ı-
... •;.onu .. cfa da bir şimendifer is· 
··~ ··ah .. 
1 c Sa]r Ucurn etti. Gece posta
~td.. §an n .. b 

ı 1 il. l{ 0 etçi memuru öl-
ilg., asayı . . 

c .ronun soydu. Şımendıfer 
k.rabcr h·~ beş kadın arkadaşiyle 

t Ilı ucuın et . . B 
d., ~ u..,affakıy ti mıştı.. u hare· 
~111 .. a.Qınıar e e net:celeneme-
~ litcrck Yalnız iki memuru 
~· kaçınağa mecbur oldu-

h ·~ (Jirı be •· 
lfı tı Cupı§ 1~ arkadaşlarından 

il hi a ısın· d · ~alla. r i:ece l3 ın ekı genç ka· 
t~ gına h.. cng::ılcde hükfımet 

l>otia Ucurn etti. Sonra ingi· 
llliif • 

ettışlerinlden albay 

.tl l Kİ "Iİ 
YAM'IAN\
IC~l\t 1 

"KA5uı... 
Eil'lli~ -

l)i .. 

• 

"Kara okka., ağartıldığı gUn, 
memleket bir kara beladan dnha 
kurtulmuıı olacaktır. Temennimiz, 
ha.stnlıj;'l teşhis edilen ve ilacı bu _ 
lunan bu korku::ıç felaketin bir an 

evvel yok edlimesieir. 
Çir-ckoğln 

uıııı11111ıııtııııııı111 1111ıırııııııııııı1111 ııt1ıııııııı1:ı uııııın 

Memleketin en güzel, en 
ucuz mecmuası 

I 

Resimli Hafta 
36 Sayfa 5 Kuru~ 

Bu nüshada Vala Nurettinin 
gayet güzel ynzılan: kadınlar 

için güzel modeller 

Dr. iRFAN KAYRA 
W N iGEN MüTEHA!:ı::ııSI 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 

sokak N~. 8 - 10. öğleden son 
ra 3 ten 7 ye kadar. 
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Vaka Padişahın hal'i münakaşa· 
sından da ibaret olabilirdi 

Padişah memnundu .. Orduları zafer peşin. 
de kosuyor, kendisi huzur içinde şevketlu ün. 
vanını sürUkliyerek Boğaziçine yaslanmış, Dol 
mabahçc sarayının denize nazır hilnkii.r daire. 
sinde dünyasından bihaber zafer kasideleri 
düzmekle uğra.~ıyordu. 

Enver, Talat paş:ı.larla Şeyhlilislfım, mev . 
Ievi taburunun banisi Veled Çelebiyi huzura 
getirdikleri sırada padişah pencerenin önünde 
oturmuş. hazırladığı Çanakkale destanının 

son mısralarını yazmakla meşguldü. Hünkara. 
damadının geldiğini haber veren başmabeyin. 
ci hilnkfınn kağıt üzerinde söylene söylene 
çiziktirdiği satırın bitmesini beklemiş, ihtiyar 
şc\'ketlfı kağıttan ba§lllı kaldırınca kapının 

yanında elpençc divan duran mabeyinciyi gör 
mil!~, titrek sesile sormuştu: 

- Ne var? Ne istiyorsun Lütfi? 
Lütfi Bey yerden temennayi çakıştırarak 

arzetti: 
- Şevketlu efendimizin damadı §ehri ya 

rileri bir mühim mesele~i arz hususunda hu. 
zura kabul suretile iradelerini istirham ediyor 
lar. 

Sultan Reşat, bu karışık ve ağdalı ifadeyi 
iyi anlayamıyarak sordu: 

- Ne diyorsun Lütfi .. Enver mi geldi'? 
Lfıtfi bey tavrını bozmadan tekrarladı: 

- Evet, padişahım, Enverpaşa. hazretleri 
geldiler ... 

- Peki, ne istiyormuş? 
- Huzura kabullerini istirham ediyorlar:. 
- Yalnız mı? .. 
- Hayır padişahım, yanlarında sadnazam 

paşa ile şeyhülislam efendi hazretleri, ve Çe· 
lebi efendi de var ... 

Sultan Reşad bu kalabalık heyetin, şeyhül
islii.m ve sadnazamla Veled Çelebinin damadı 
ile beraber bulunuşunu iyi karşılamadı, hayıra 
alamet saymadı, tekrar baş mabcyincldcn sor. 
du: 

- Böyle kalabalıkla gelişlerinden maksat
ları nedir acaba? 

Lutfi bey cevab vermedi, boynunu büktü, 
iradeyi bekledi. 

Enver paşa, böyle keyfi mayeşa icraatiyle 
ve tecrübesizliği yUzilnden her -işte bir çok ak· 
saklıklara sebebiyet veriyor, yoktan yere karı
şıklıklar meydana getiriyordu. Böyle, şeyhüli:.· 
lam, Çelebi ve sadnazamla birlikte saraya geli
şi de böyle bir hadise idi .. Yaşlı padişah birden. 
bire böyle devlet erkanı ile gelişi hayra yonnn
makta. bozuk ve eskimiş dimağiyle buna türlü 
manalar atfetmekte mazurdu. 

Vaka bir hal meselesinin münakaşasından 
da ibaret ohıbilirdi. İşte bu nokta ihtiyar ııev· 
ketlinin birdenbire şaşırmasını intaç etmişti. 
Lutfi bey cevab vermeyince, ihtiyar padışnlı 
tekrarladı: 

- Ne diyorsun Lutfi, niçin huzura çıkma!: 
istiyorlar acab? .. 

L\ıtfi bey cevab vermek mecburiyetini duy-
du: 

- MUhim bir mesele arzcdeceklerini söy
lemişlerdi, Hünkarım! .. tradei seniyyenizi bek
liyorlar. 

Sultan Reşad bir müddet daha düşündü, 
sonra isteksiz bir tavırla irade etti: 

- Peki. .. Söyle gelsinler! .. 
Beş dakika sonra Enver paşa ile diğer :iött 

kişi huzura çıkmış, Sultan r eşadı etekliyerek 
arz odasının kapısında, gözleri yerde ihtiyo..r 
şevketlinin karşısında boy gösteriyorlardı. 

Sultan Reşad sadrıazamdan başlayıp Veled 
Çelebiye kadar gelenleri tepeden ayağa süzdUk 
ten sonra titrek sesiyle sözü aldı: 

- Sizi topluca bir halde karşımda görmfl·
le mesrur oldum. Cenabı Hak cümlenizi devam 
lı muvaffakiyetlcrle şad ve muzaffer eylesin·. 

Padişahın bu iltifatına nazırlar yedi yer· 
den temennalarla karşılık verdiler. Padişah sor 
du: 

- Nedir? Bir isteğiniz mi var? Arzedece
ğinizi bekliyorum. 

Padişahın geçirdiği heyecan tavrından bel· 
li idi. Kurnaz nazırlar bunu anlamakta ~eçik
mediler. Talat paşa harbiye nazırından evvel 
davrandı. Sözü aldı, izah etti: 

- İradesini istihsal için bizlere lütfen mü. 
saade buyurulan Mevlevi tabur teşkilatını ta
mamlamak üzere bu kuvvetlere kumanda e:Je· 
cek olan Vcled Çelebi Ue birlikte huzuru şevket 
mevfurda keyfiyeti el birliği ile arza ictisc.r 
ettik. 

Padişahın yüreği ferahladı. Korktuğu deh 
şetli bir tebliğe, bir hal vakasına karşı gelme:U
ğinden doğan bu f erahlayışın sevinci içinde ko· 
nuştu: 

- Tabur teşkil edildi mi? .. 
- Efendim, Mevlevi kullarınız tstanbula 

geldiler. Bu sabah Bayazidde vükela ve rical 
huzurunda bir geçid resmi yaparak nezaret av
lusuna alındılar. Süratle harekete geçmek arzu 
sunu izhar eden Çelebi Efendi ile bizler Efendi. 
miz· .. '·•ı yoldaki iradelerinin ne yolda şerefs.ı.
dir )nı telakki için huzura çıkmak ccan 
retind ... bulunduk! .. 

- Pek fıla ... Tabur ne zaman hareket ede. ... 
bilir? ... 

- İrade buyunılduğu takdirde, derhal!. 
- Peki... Siz kararlaştırın. Mabeyne bild~-

rin. Ben iradesini nezarete gönderirim. 
- Merasim hususnda bir irade şerefsadir 

olacak mı? .. 
- Onu da Enverden öğrenin! .. 
Enver paşa söze karıştı: 

• 

- Esasen bendeniz de bu hususları nrze
decektlm ! .. 

- Ne gibi! .. 
- Merasime aid programı hazırlamı6 bulu. 

nuyoruz. 
- Hemen mi? .. 
- İrade buyurulursa evet padişahım! .. 
- Öyle ise mabeyne ver! .. İradesini hazır-

layalım! .. 
- Baş üstüne padişahım! .. 

Bundan sonra Veled Çelebi de dahil olma!c 
üzere huzurdaki nazırlar Hünkarla muharebe va 
ziyetine dair bir saat kadar daha konuştular. 

(Dcumı \'ar ) 

.. --~ .. . ... . . . . . .. 

-

Sahte jandanna ayağa kalktı. Bal 
kon kapısına yaklaştı. Hava serin 
olduğı için ı-.:tı,>ıyı kapatacaktı. Fa· 
kat te.rddüt etti. 

Z·-ı\:>it mır:l-landı: 

- niraz bekleyin kimbilir. Belkı 
de ayni piyanodur. 

Sapsarıydı. Elleri titriyordu. Biı 
knç ı:-1niye geçti Ye iki Almanın um 
duh1:m Jıadise vukubuldu. Piyanist 
ilhamını bulmuş gibi Forenin melo· 
di~i;c ba~ladı. 

Evet, bu geçen geceki piyanistti. 
Ç~lciığ· parça da onun madam Lö 
korc. soylt-rr.ek ıstediği bir şey ol· 
duf,runu bildiren bir işaret olsa ge· 
re..;;.1. Dı~eı piyano da başlayınca 
birincisi Forenin melodisini tamam 
lamadan bırakarak "Hayır! Bunı. 
asla öğrcnemiyeceksin!,, parçasının 
ilk notalarını ahenge hiç ehemmiyet 
vermeden yava~ yavaş çalmağa ko 
}'ltldu. 

Kompars yerinde doğruldu: 
- Çabuk ol Konrad koş bak, pi· 

yano~·u çalan Hayın mı? 

Konrad sokağa fırladığı sırada 
o da kağıt kalemi alarak çalınan 

parçaları not etti. lkinci piyano bi· 
rincinin ~aldığını tekrarladığı vakit 
notlarım kontrolden geçirdi. 

Konser birkaç dakika sürdü. Pi· 
yanolar sucunca Alman zabiti şifre· 
yi halletti: 
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Kom pars: 
- Zamanında yetiştik .. dedi. Fri 

~in intikamım alabileceğiz. Yanım: 

.ilah aldın mı? 
- E\·et. 
- 1 Iarekete geçmeden önce dü 

1ünml'k prensipini demin ortaya a 
tan ben tatancamı almağı umıtturr. 
Yumruklarımdan başka silahın 

yok. 
• • • 

E\·de herkes uyurordu. l\1adan 
Lökör elektriği söndürdü ve karar.
ık sokaklara daldı. Şiddetli hı 

rüzgar yüzüne çarptı. Üşür gibi ol 
tu. Fakat bu soğuktan değil. kor 
kudandr. Ewela böyle olurdu, ilk 
anlar geçtikten sonra alı~ır. korkust· 
azalırdı. 

Yolun ortasından yürüyordu 
Genç kadın hergün kurşuna dizil· 
mek tehlikesine maruzdu ve bum: 
biliyordu. Fakat bu cesaretine rağ· 
men geceleri karanlıkta yürümekte; 
korkardı. Başını çevirip takip ec!i 
lip edilmediğini anlamak için arka 
sına bile bakamıyordu. 

Çevıren : F eth1 Kardeş 

? açık bir asker, bir kaldırıııl l 
ja-: ötekine sendeliye scndeliye }~ fl 
ü~ ordu. Bir havagazi direğıne t 
t~. du \·e oradan hız alarak kat< 
ı daki bir evın kapısına yürıt~ır kuu 
<· pıyı r.ır.1ruklamaga başladı. \ Yet 
. .,. can bir p~ncere açıldı. Francız le: 
.'..Hirler işitildi. Sarhoş Alman ıı-

J\9' : . de kapıyı brrakcırak sonraki dedi 
'· '..ı ::ıyni hareketi tekrarladı. ~l· 

Madam Lökör rahat bır nete: ı. :h 
Jı ve o sokakta ıki kapı çaıarıı . 
lfaymın emrini tekrarladı. Su)lıt ~ 
ıneycana glcdiği zaman sarhoş nel ~1 

·~ b. ·a · t' c.·:ıd1 ıK... ır ye:e gı ememış ı. ,,. 
.iraz sonra onu gözden kaybt'tt 
.\:tık işi bitmek .. .:··-:· .li. 

-'d> ~b 
Tekrar ka:-anhk oskaklara d"" l> 

3iraz sonra Fr~. i sokağına saptı ' )tf 
,)apaz Gayyardın hiç~ır zaman.~ lııg 
.ıtii olnuyan kapısının toknı:ı:;ıf. tııuı 
:evirip içeri gırdı. 

Vazifesi bitmıştı. Şimdi papııır 
•vinde asabını dinlendiret·:ırdı. 
yak se İeri üzerine papaz oda 1• 

.~:ıpı ı önünde göründü: 
- Sen mi. in kızım? Ilayrol:ı ~,. 

Büyük meydan istikametinde da· na bir haber mi? r. t~. 
'okaklara saptı. Adımlarını Met~ _ Bilmh·orum. Merkezi nıahtc 4a_ Sı 
<oşarcasrna sıklaştırdı. Bozuk kal· de gnıp ş~Oeri geceyamı topı:ııı" h..~ 
dınmlarda dGJCCek gibi oluyordu. aıklar. ·ıra 
Nıhayet bir kapıy.ı ça.ldı. ~a~ı der -· h-i bir habere benzemiyor.; 
hal açıldı. K~dm ıçen .. gır~ıyere_k bu şekilde sık sık davetler yapıtı' 
~c~e. ace~e bır ~yler soyledı. Bı· :::! ise .. \ilahın inayctilc bu ~:~ 
...rkek se~! sor~u. . . . . ? l müşkülü de yeneriz. Fakat titı1~ 

Grnp şeflerini nıerkczt malızcnde - Pekı takıp edılmı}or sunuz )a. rnn kızım. Nen var? Bu kadar~ 
gcceyarm için toplayınız. Genç kadın buna ihtimal venni· l.'.dUbrun halde böyle bayılacak gı 

Kompars mınldandı: yordu. Tekrar yola koyuldu. Sokağı oh ŞLn:ı m~na \'eremiyorum. 

_ Benim için son bir tali e.3Cri! geldiği istikamette geçcc~kti. Köş] G"n~ kadın cevap \'erdi : . )t 

Bu sırada Konrad nefes nefese başında karşısına ç~kan ~andarma· _ Geceleyin cesaretim para c~ 
geldi: ya çarptı \'e. korku ı!e bagırdı: yor! Karan!rkta küçük bir ç~ 

- Piyanoyu çalan H ay.rn. Jandarma. tbi olu orum. 
- Pekala; seni gördü müt 71 Sfn kimsin? diye, sordu. Ev 
- Hayır. rakını \'er bakayım. 

- O halde otur da düşünelim. Madam Lökör titriyen elinde ha· 

- Fakat... . . zır tuttuğu ,Reccleyin sokağa çıkmak 
Kompars hıddetlendı: müsaade·i veren \'esi kavı uzatt1. 

. - Otur diyorum. Lüzum~U: acele l Jandarma bunu cep fen~rinin ışığır 
ıstemez. Haym grup şe~erını mer· da ~ikkatle tetkik etti. Arkasını ka 
kezi mahzende toplamaga daYet e· 
diyor. I\ladam Lökör da,eti alaka· 
darlara bildirecek. Kadını, şüphesi· 
ni uyandırmadan takip edebilecek 
misin? 

- Evet. Sokaklarda daha asker
ler dolaşıror. Bu sebeble fazla na· 
zan dikkati celbetmem. 

- Haydi bakalım öyleyse .. Ben 
her ikinizi de uzaktan takip edece· 
ğim. Eğer uzakta kalırsam köşe 

ba~larında tebeşirle işaret yap. 

Birkaç dakika sonra ağaçların ar 
kasına saklanmış olan Kompar$la 
Konrad, madam Löl ~irün m~thalin 
de ışıkların birdenbire yakıldığım 

gördüler. Saat tam yirmi üçtü. 

dına dönmii5tü. Kaputunun yaka~ 
nı kaldırmıştı. Tetkiki bitmek bil· 
miyordu. ~ihayet homurdandı: 

- Pek~la. 

Vesikayı iade etti Ye yürüyüp git 
ti. Genç kadın o uzakla5ınca yoluna 
devam etti. Eküye sokağına gclincl 
ye kndar başka kim5eye tcsadür et 
medi. Orada, peşinden takip edildi· 
ği şüphesine dliştü. Peşinden ayak 
;;c..!~ri geliyordu. 

Acaba gene o jandarma mı? Ye 
nidcn endi~ye dü~tü. Tekrar bir ka 
pıyı çalmadan önce, korkusunu bü· 
yük bir gayretle yenerek dönüp ar· 
k: s:na baktı. Yüz adım kadar geri· 

• • • 
Köşe başında Kompars, Ko11r'1 ~ıııı 

~ 
buluştu. Konrad: ~Itır. 

- Kadın bir daha beni gÖ· · 'lıt 
~t:phelcnir. Ne yapalım? iJ 

- Artık ehemmiyeti yok. Ş t(J 
beni iyi dinle .... Yarın Friçi olil .. 
benim gönderdiğimi söyleme!> ~ 
~uriyetindeyim. Bunu söyledi~1

15 
z..1man, bütün casus çetesini ynl\ll 
d:ğımı da söylersem ... 

. . 61~ 
- .'\nhyoruın. Esasen Frıçın ııı 

m'hde benim de mesuliyct JıiSS' 
var. tf1 

- Papaz Gayyard, grup ~O 
nir i,timaına gidecek. SanıYO~\I 
ki bunun için sokağa çıkmasın:ırl--1( 
zı:m yok. Altı hartadanberi, bı <'' 
defa Fr.ınsaya da gittiği halde uı ( lılc 
suda memur adamlarımız onu11 g6" tirı 
celeyin kapının ~iğini a~tığınJ lı..ı 
medikr. 

(Devamı tJOf) 
t 

lıaı 
}';ı 

- Bilmem Behire .. Bu halin benimle 
beraber olduğun için sevinmek mi, yoksa 
arkadaşından ayrıldığın keder mi? 

Behire kulaklarına kadar kızardığını 
M ASAL ÇOCUKLARI 

ba 
- I\Ialum, bunları tekrarlama. lf hı, 
- IIayır Necla. senin bu hisleri .8''ıs tor 

man imkansızdır. ilen Sıkıntı dak;1c 
rında ya sana dayanacağım. Ya N. d~ 

Necla Behireyi elinden tutarak gül 1" 
his::etli ve: 

- Hangi arkadaşımdan? diye sordu. 
- Biraz evvel Necdeti buralarda gör· 

mü~türn de beraberdiniz sanmıştım. 
- Aldanmamışsın. Necdet az evvel bu· 

radaydı. 
- Demek onunla konu~tuğun için bu 

hale girdin .. Ah imkanı olsaydı da bu 
marifetini doktora SÖ}'leseydim. 

Behire arkada~ına sitem etti: 
- Senin Necdetle yıldızın b::ırışama~lı 

gitti. 
·~ - Neler söylüyorsun Behire .. Necdetle 
aramızda hiçbir şey geçmedi ki aleyhin· 
öe bulunayım .. 

Behirenin iyice canı ıkılmıştı: 

-- inkar etme Allah aşkına Necla .. 
recdettcn ho~lanmıyorsun \e ei<"ım. O· 

nun ic:mi geçince sana hir şeyler oluyor. 
Fa1·at hak ız!;m, o. hemen hiçbir 1m uru 

• • J .. '* ad&ıadla. 
- Sana ~lmdıye kadar . ·ecdetin aley· 

hinde hiçbir c;ey söyledim mi? 
- Hayır .. Fakat hareketlerinle ona 
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Nakleden : MUZAFFER ESEN 
dü~man olduğunu hissettiriyorsun. Ilatta 
o da bunun farkında. 

- Size bunu o mu söyledi. 
- Evet biraz evvel.. 
- Ôyley::ıe ben bunun sebebini anla· 

dım gitti. Geçenlerde bir gün Necdet be· 
ye Yakacıkda rastgelmiştim. 

Behire hayretle haykırdı: 

- Öyle mi? Fakat o bana bundan hiç 
bahsetmedi. 

- Hatırına g"lmcmiş blacak. 
- !\"ecdetin Yakacıkta ne i.i varmış/ 
- Bana anlattığına göre ukunete, ha 

va almağa ihtiyacı \armış da onun için 
gelmiş .. 
Bchıre sc-,ine lfıkayt bir ifade \'emıeğe 

ça'ı•arak. fakat beyni .. üphenin zalim 
kurtlarının kı .kacı içeri inde: 

Necd"t. d;yordu. bana bundan P.i; 
bah:ıetmcsin. şaı;ılacak şey d<'Jru:su. 

:\ecla Behireye takıldı: 
- Demek Necdctin bugün gidip geleli· 

ği yerler hakkında ana bir rapor \·erme· 
si lazım. 

Behire sert sert ce\'ap \'erdi: 
- Necdet bana hesap ,·crm~ğe mt'cbur 

değildir. Fakat eninle Yakacık a ko· 
nu5masmı benden gizlemesi de manasız· 
dır. 

!\"cclfı güler0 k cevap ,·erdi: 
- Haydi c:ınım. hnydi kızma. Necdet· 

le Yakacıkta bulu mar.ıız sırf bir tc a· 
düf c eridir. Necdet bu tesa'füfe hiç kıy· 
met verme.l•ği i"in c:a-ıa ha'v~ctm"mı~tir. 

Fakat biz o::-a1a konu. ·ı .. 1-cn ı:cndzn uzun 
uza:lıra bah :?ttik. 

Behıre birdenbire sa!,inlz .. erd;: 
- Ya. dn•Ji. csl,i C'""C"'k1n'~ a 1 a::fa ım 

a'eylıim..!c nicr u: ldı b:;:ayım. - ' 

- Nccdetin aleyhte bulunmasına im· 
kan \'ar mı hiç. Bunu nereden çıkardın. 

- Bana son gelişinde biraz dargın ola· 
rak ayrılmıştı da ondan. O gün kendisine 
nişanlı olduğumu bir d;:ıha hatırlatmı§ ,.~ 
C\ ime müm!~ün olduI:ru kadar se}•rek gel· 
mesini rica etmiştim. Sonra düşündüm ,.e 
liizumsuz yere eski arkadaşıma ıstırao 

çektirdiğim için üzüldüm. Tabii Necdet 
beni ta çocukluğumdan tanıdığı için bu 
hareketimden çok fona kırılmışt ır. Hal· 
buki onun kırılmasını hiç istemem. 

I"cc·a güldü: 
- Tabii değil mi ) a. derli. Yinnı ı:c· 

rıcdcnberi dt-v:un eden bir arkadaşlığı kır 
rnak kotar d~il. 

- ~lar ctmt' .\ilah a kına. senin annen 
r '·a-ı a-·. bir ürü halan. teyzen \'l!r. 

1 fa!l'"tki ~nim için dün,.a1a semler. 'e 
:\c::dettcn ba:!;a kimc;e yok. 

- Ben her vakit senin yanındayıı1l· 'tı 
na gü,·cnirsen Necdete ihtiyaç kalın:JZ-O' 

- Senden başka bir tek arka~~~~ f( ~ıı 
bana çok göımc. İkinizden hiçbinsırtı 
da edemem. 

- Ya öyle mi? uııır 
Kısa bir zaman için ikisi de ~uc:t ld" 

llk defa söze başlayan gene Behırc 0 

Kızara bozara söylendi: tf 
- Demek geçen gün ikiniz karşı ı..~i# 

ya gelince uzun uzun benden bahse~ıs1 
öyle mi? Herhalde aleyhimde butund çı~ 
Tevekkeli değil o gün kulaklarıın çı11 
ötüyordu. . (!' 

Behirenin. Necla ite doktorun o gill' ı,t 
!er konuştuğunu çok merak ettiği ~' 
liydi. Fa~a~ b~nu açıktan ~çı~a ~rıe ı; 
utandığı ıçrn ımalr. kinaydı bır soz 
renmcğe çalışıyordu. 

Necla ce\'ap verdi: eıiı" 
- Doğru unu sürlemck lazıoı!'.:JL'ıı" 

1'\ccdct bey sana dair çok ~ylcr !iı.~ .. 'l~t 
rli. Daha zipde ben ona senden ·ar) 
tim. (Devamı ı; 
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dahi uyumamış her 
HAKİM 

lfünkiir 
halde mühim meseleler var (DUnkil sayımızdan devam) gibi kalabalık, gürültü içindeydi .. cap duyuyordu. Hele karrsınm 

son sözleri, gen; kadına yaptıkları 
n ı pek fazla buldu. Onu üzdüğü 

yeterdi artık .. 

ı .. J\ızııca "ust f . t' .. 
ır llUliü w., .:·•

1 a n vazıyc ın mus 
t ~·et 6~?u derhrıl anlamıştı. Ga 

le: ın ve yalvarıcı bir ses • 

detı'"':' l!:tnrin başım üzerinedir 
~~~takat, n velinimetim, bu 
lt\ihaı' ~~ce sabaha karşı Kös2 
tııand gtbı hakanın en şanlı ku . 
~ ~~ını uyandırmak hadcti 

t lc~in •dir? Bunu ancak sabah. 
erkenden vnpabiliriz! .. 

A.lıiı w 

~ ın~s da Mustafanın bu mn. 
......, ~taıcasını tasdik etti: 

llab1tı osturn !.. Sabaha kadar 
"' ı olı:nan kti ı u!!d· gere r •.• 
>.,, ı. 

l0s !1:y Soluk soluğa idi. Ahi. 
llıUteb M~stafaya fena halde 

......, 8evvır gözlerle bakarak : 
~l'ıiı. ıı deli misiniz?. diye ba. 

' ~luılt Af'toditinin hayatı şimdi 
. ~k ~de!.. İznik tekfuru ola. 

lll~ A..tes harekatı haber alır al 
~ltt.1tı froditinin hayatına kıya. 
ıiUğu~·· .Benim elbet bir düı,ün 
~~il'ttı . 'ar .. rica ederim .. Vakıt 
~ ıyeliın !.. Hemen Kösemi. 
~k ~'nına gidelim! .. lşi bana 

in sfaı 
~ ... 

, Ctı l{·· 
Çıtlllcd 0 se Mihalle hiç vakit ge. 
~. en ga,_t "h' b' .. '1Cccw· J"' mu ım ır şey go· 
ııı,:ıı:n 1 .. Dostum Ahilos, bana 
~ tdce. et.. Bildiğim gibi hare· 
t0ti11, Yırnı Yoksa o mel'un Grc· 
~· c:anırnızı yakacaktır!. 

ıra 
~ dı;ırı'!, sonra Kızılca Mustafa. 

trck. ...... s . 
~de .1tı-ı buraya elbette bir mü-
1.\hıl'tt~ c R;irdin ! dedi. Ayni s~
~~itt 1 

lcullanarak beni buradan 
:> ~;;ı ' beni ıı i~· bırakmazlar 1 •. O. 

tc ın het'l .. .. ..:ı.. G 
oıllı~ en onume .... uş.. e· 

lıı:. ~ :'1n:n hiç bir zaran yok-
~. osc ,.. •• 

'Ilı l' "!l.i' :;ı•le :.c~~e goruş -
~tdda.~~·rn.. Esasen o uykuyu 
Q4rd arına tercih edecek ser -
~ an değildir l Hayöi !. 

t~ tı1ca 
hrı b M:ustafa çarnaçar Mi· 

~ıır u cm · . 
Oldıı l'.tne ıtaat etmeğe mcc-

d %ııo 1tdaıı ~lı selamlaıdı. Derhal ça. 
~ ı~arıya çıktılar. ' 

ıı~ ~lca ti 
'ti ticı· Ustafa nöbetçilerin ya-
l~~lcdi, ~ö kul.akların~ bir şey 
~ lıir betçıler selam durdu· 

tcur;anesi koşarak bir at da· 
l. ı. 
•ııira 
~ıı '! \r 

ti atla e Kızılca Mustafa he. 
illi~· ta atı . 
~ .. ,, İrj ayarak geccnın se· 

'ltı a ilde d'" .. . 
<ıta. ort nala Kosc Mı· 

ı gına d ~ 
ı. iri ogru yollandılar. 
"ali k1lıç1 .. 
>'ıt : otağ, ~. ~-obctçiler Köse Mi· 
ah 0hu konun.de duran iki atlı. 

]S" hı. a ~llrıı 0§ınuşlardı. Gece sa-
'lfı 111 do 

ı:ı tor tı lciı:n rt nala gelen bu ar 
dular. Olduklarım hayretle 

....... . 
~ ı,. llıdir o? 

<\ııl] •• 

~~dı·. ca "1ustafa derhal atından 

~ l!cn· 
?, ıın 1 dedi. . Bey uyuyor 

liob 
...... ;.ısı: 

IJf llllı· 
ı ' ı 1:Yoru ı .. "''ııd· Çcriy rn d«;ı. 
tit 1'İnin he tıorabilir misin? Biz 

'•"' Uz CtJe b' uruna girmek iste· ' :a ır tlj ı arzın11z var!. 
l~" .. 

l ıt. Obttr· 
'1\ al bira 
, z so:ıra içeriden 

-~tli~'!. hünk 
b ''rnd· arın yanındaymış! 

'di. 
1 f.:elecekrniş 1. 

l\ıtu 
' ta tiustafa. 

, İlc1t· • 
~tıı 1 bcıt1 · . 

• 
1Yelı:n ! Bu isabet 

t)CJ• 
ı· ı . ~·· 

'J Obet • 
., b ildı, Ota çı Onları hürmetle 

Cklcllı ga al'dı. Orada otuw 
ege başladılar, 

Kızılca Mustafa, heyecanlı bir 
halde durmakta olan Miraya : 

- Gördünüz mü? Hünkar dahi 
uyumamış .. dedi. Her halde çok 
~ühim meseleler var ki bu saate 
kadar görüşüyorlar?. 

Miray, gayet dalgındı. Kendi 

• kendine söylenir gibi: 
- Her halde en mühimmi be

ııim meselemdir! .diye mırıldandı. 
Eiraz sonra birdenbire sür'at· 

le yaklaşan at nallarının seslerini 
işiderek her ikisi de doğruldu. 

(Davamı var) 

- - - • - - -
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 

Ferid münakaşa etmek istemi· Muhakeme saat onda idi. Biran, 
yordu: kan koca göz~öze geldikr. Biri • 

- Hiç .. İnsanın her zamanı bir birlerinin çektikleri ıztırabı, yüz· 
olamaz ya .. Bunu da takdir ede· terinden okumak ist:diler. Bayan 
bilirsiniz, her halde!." Saima, buna meydan verır.e.di.. 

-Çok şey 1 Bu tuhaflıklarınız H k b k t f d '" .. • . . emen ızıru, aş a ara a on 
yalnız bu gune mahsus dcgıl kı.. d'" d .. K d. h k 1 · d ur u. en ı mu a eme erın en 
Epeyce de uzun sürc!ü galiba!.. 

1
1 .. b k b' b d . . once, aş a ır oşanma avası 

_ Demek hem k•mtrol da edı· ı d D ·f · 1 d . 1 var ı. argın çı tı sa on an çı-
yorsunuz ! Ya bu hakkı size kım k b .. .. "k" · d 

. . • . . • i ışta arışmış gorunce. ı ısı e 
verdı.. Fazla ılerı gıtmış oldugu·' "ht" • ..1.. ~ d'l M .. 

• • ? gayrıı ıyarı gu umse ı er. u· 
nuzu bılmıyor musunuz . . b · · k d'l · · • 

Bayan Saime bu kadarına 
4-ammül edemedi: 

aşırın en ı erını çagırmasına, 

ta· meydan vermediler. önce İncila, 

titriyerck salondan içeri girdi. Fe· 
ridin arkasından Bayan Saime ge· 
fiyordu. Avukatları yerlerini aldı
lar. 

- Kızımın ne hale geldiğini 

görmemek için, insanın ancak kör 
olması lazım .. Nankörlük istemez. 
Evimde gördüğünüz ...... 

'levr-- ı .:; .kırıklık.ve b~~:: .. ağrılarınızı derhal ke:;er Lafını bitiremedi. Ferid, hızla 
sofradan kalktı 

... icabında günde 3 haşe alınabilir. • .. Rahattan bahsedeceksiniz 

Sulh hakimliği sandalyesini, bir 
bcıyan işgal ediyordu: Nermin .... 
Sırmalı yakalı siyah cübbesi için· 
de vakar ve ciddiyetle oturmuş, 

daktiloya her iki tarafın iddiaları

nı dikte ettiriyordu. 

PLANŞ 56 
ı 

' 

d~ğil mi? O rahatı size bırakıyo· 

rum .. 

Pardesüsünü kaptı. şapkasını, 

gelişi güzel başına geçirdi. Kapr 
dan çıkarken kaynanası halfi bağ

rıyordu: 

-Biz ondan evvel başvuraca· 
ğız, meraklanmasın hiç .. 

*** 
Bir yandan, bayan Saime, diğer 

taraftan Ferit, en meşhur avukat· 
!ara başvurdular. Ayrılma sebebi 
olarak, aradaki bu dehşetli ge· 
ç:msizliği ileri sürüyorlardı. İnci· 
ıa şaşkın bir hal almış, annesinin 
müdahalelerini fazla bulmakla be· 
raber, hiç sesini çıkarmıyordu. Ha 
ıa, kocasına bağlı olduğunu hisse· 
diyordu. 

O gün sulh hukukta ilk duruş· 

malan olacaktı. İncila sabah erken 
' den, heyecanla uyandı. Gece, ne 

kadar da tuhaf rüyalar görmüş

tü. Kocası ellerini tutmuş ondan 
af diliyor. Sonra gene annesinin 
bir lafı üzerine, yeniden kavga çı
kıyordu .. İki ay!:ianheri ayrı ya· 
şadığı kocasını şimdi bayağı öz
lemişti. 

Adliye koridorları her zamanki 

v , 

Gelenlerin, usulen hüviyetlerini 
sordu. 

İncila mektep arkadaşının yü· 
züne hayretle bakıyordu. Ne ka· 
dar da ciddi idi. En çok şaşıran 

Ferid ve Bayan Saime oldu. He· 
le Ferid .. Son tesadüften sonra 
ancak bir defa Karaköyde rastla· 
yabildiği, fakat o zaman da konuş 
madığı Nermin .. Ne hazir. tesadüf
tü, bu böyle!. Karısı ile olan ge· 
çimsizliğini, taliin garip bir cilve· 
si, Nermini önüne sermişti. 

Karısı durmadan anlatıyordu: 
- Benim !f;-ncl ! .l'c~cn. hiç bir 

şikayetim yok.. Yalnız son za
manlarda olur olmaz şeye darılma 
ğa başladı. Son hadiseye gelince, 
bunun için de, kendisine bir kaba· 
hat bulmıyorum. Asabiyetle bir 
kaç laf söylemişse, onu da bilerek 
yapmamıştır. 

Bayan hakim a~dığı izahattan 
memnun görüniiyordu: 

- Ya siz, bay Ferit? Sizin zev· 
ccnizden ne gibi bir şikayetiniz 

var?. 
Ferit bulun•luğu vaziyette hi· 

Pl.ANŞ 56 

- Anlatması, biraz güç.... diye 
başladı .. Bilmem, nasıl anlatayım? 
Benim de 'kendisinden bir şikayc-
tim yok .. Hepsinin geçici bir kriz 
olduğunu, şimdi be;ı de anlıyo

rum .. Yalnız kayınvaldem ... 

Nermin, bir eski mektep arka• 
daşına, bir de vefasiz nişanlısına 
bakıyordu. işte, bir yuw yıkılmak 
üzere idi. Kocanın ailece anlaşıla• 
nuyan sebepsiz, geçimsizliği, o, 
en ince noktasına kadar biliyordtı.ı 
Karşısındaki genç kadının kir· 
piklerinin ıslandığını, farketti. 

Göz pınarlarında, parlak 
şebnem duruyordu. 

bir 

Davayı görmekte:l pekala im· 
tina edebilirdi. Gözleri tekraı; 

mektep arkadaşının nemli kirpik" 
terine takıldr. Sonra, Feride baktı1 
f _çinde eski sevgi ateşinin kıvıl • 
cımları, belki haHi da mevcuttu • 
Fakat, hayır .. Yıkılmiya yüz tu .. 
tan yuvanın yerine, bambaşka bir. 
yenisi kurulmaktansa, eskisini ta
mi retrnek daha makul olacaktı, 

Sonra vazifesine hissiyatını ka· 
nştırmamalıydr. Ağır, ağır fakat 
çok tatlı bir sesle, konuşmağa 

başladı. Taraflardan biri bazan 
itiraz ediyor, bunun üzerine tek" 
rar konuşmağa başlıyor, her iki 
tarafı iknaa çalışıyordu. 

Yanın saat sonra, iki genç ev· 
li memnun ve mahcup bir tavırla, 
salondan çıkıyor]ar.:Jı. Nermin 
Bayan Saimenin min:ıettar bakış· 

larınm, üzerinde toplandığım his· 
setti. 

Gözleriyle, korid-:ırun nihaye
tindetinde biribirlerine sokulmuş, 

uzaklaşan gölgeyi bir müddet ta· 
kip etti. Sonra daktiloya döndü. 
Sesinin titrekliğini beUi etmemeye 
çalışarak: 

- Sonraki dosyayı veriniz, de
di.. 

SON 

D 

a fileld, b empty 

20. A: d~r Silo fUr Grünfut. 
ter: 

der (di~ Futterschncide. 
mnschinc) 

2. ı: thc chickcn fccder 
2. A: der Futtcrtrog i

l !,;Uk delikli tel) 
] 8. if': le treillis (la grille, la 

1 

clôturc en trcillis) a 

2 ı. 

l\ gefUllt, b 

\ 'U.U URT.\ 

.\IAKiXır.st 

lecr 

Al'IR~J.\ 

21. I': la trıcuı;c iı C'PllfS (le 
pese - (X'ufs) 

21. l: the ı>gg-weighcr nnd 
grader 

21. A: d ie Eicrwaage (Eicr
sorticrmnschine) 

2., ... 

22. 

<)•) --· 

OT DO(.a: ,\l'\l ı\ ~1.\1\.İXE

St 

F: le hachc.hcrbcs 

l: thc green • food culter 
(the food • chopplng 
mnchine) 

A: der Grlinfuttcrschnci· 

3GO 

,, 

1 

23. fü\P,\I\LI 1'"0LUJKL.\R 
n nçık lollıık 

h lmpalı folluk (iı;erıle 

~,ıınurtlı~ acnk 
\'Ur) 

ta\ ıık 

2:t I': le casicr dcs nius -
trappcs (dcs nids - pon
doirs) 
u le nid - trappc ouvert 
b le nid _ trappc fenne 

(il C'st occupc par unc 
pondcuse) 

23. t : thc stLnd v,;th trap
ncsts 
a the trap-ne:..t opcn 
h closcd (occupicd by 

laying hen) 

23. A: dns Geslcll mit Fall
nc.slern 
a clas Fallncst offcn 
h gcschlosscn (bcse tzt 

mit cilcgender Hennc) 

---

3. ~fFOXI.U SULUI{ maillcs fines 
3. F: l'abrcU\'Oİr nı. siphoidc 
3. ı: thc chicken fountnin 

1 a le potcau (le picu) 
b la port en treillis 

3. A: clie KUckentriinke 

4. lTii.I ~• ı·oxı.u SUU'I{ 
•J. F: l'abrcu\'Oir m. siphoidc 

horizontal 
4. t : the (upset) wnter.pail 
4. ı\: der Tı ii.nkcimcr 

G. l~~:~~:~!:omif:k;.ı;;:~:k ~cm. ,! 

5. F: la mangcoirc [ ccono-
miquc] 1 

5. t: thc food _ dish 
5. A: der Futternapf 

6. ('.\ nnu IiüMES 

G. F: la hasse • cour a\"CC 

du gazon 
rı. t: the (gras.s) nın 
6 • . \: der (begrastc) Au'llauf 

7. CiYC1Y ... F: lf' ooussin (le pctit .. 
poulet) 

'7. i : lhc chickcn 
7. \: das Kücken (Kiik<'n, 

Küchlcin) 

8. Tt~ı; (tel ııamıaklık, kıi. 1 

c le fe nne • porte auto
mntiquo 

8. t: the fence of (smnllmcs
hc.'<l) wirc netting 
a thc post 
b thc wircd ga le 
c tlıc nutomatic d001' 

eatch 
8. A: das ( cngmaschige) 

Dmhtgitter 
n der Pfohl 
b dic GittertUr 
c der sclbsllfi tigc Tür. 

versch:ua (Türsclıllc

Bcr) 

9. J\Ül\mS 
n. n"nm ııt'nccrc [mC'nfc. 
~esi yukarılnn] 

b 1, ürıu' clelij'.;'1 
!l. F: le poulailler 

ıı la fe netre basculanto 
h ln trappc de sorlie 

nbritcc 
9. ı: the laying shC'd or la

ying house 
n thc ndjustnbl ı:1 w:indow 
b the ccw' r cd entrancc 

9. A: die Lcı;ehnllc 

• 
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YARtN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDİR 
=·~s-

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

/ 
/ 

1 

t 

1 

TÔRK(YE 
ı's 

f>ANKASI 116 -8 - 939 Çarşa 
12.30 Progrom. 12.35 .rrür• 

LY~f'Bllllamllll:~ KIRALIK 
r.,j A•ikara G~r•dasinde dBnize vs caddey~ naztr 

......... • .. • "1f:• .... .:;w.· • ., .• -r.. ' • 

Yazıhane. Atleya. 
ıUeuz odalar 

15. 8 - 9:9 Salı rnbcr. 11 - Mahur şnrkı - Soba tnr 
{ı Yctodnn pe~ ıım. 21.30 Korıuşın· 
(Jklısnt ı;nııti). 21.ırı 1'°l'şell ııliil.
lnr - H. 21.50 Müzi,k (Melodiler • Pli 
22 i\liizik ( Kiiçiik orkcslrn - Şef: ~e. 

cip Aşkın): 1 - Hciıız Vallcr - Dun~ 

eden kul,lnlıır <Fokstrot). 2 -· 
.Urnhıns - Mncıır <don ı ~o. 3. 8 -
Heinz :\Iıınkcl - \'erıcdik holırn ı (st

rcnnl). ·i - Hcinrich Strccker • 
Knlhinıiıı sahibisin. 5 - Nicl'ico . 
\fn sknrııılc komik .opcr:ı<oın<lnn Js. 
panyol d:ııısl:ırı. 6 - Edu:ırd Kfııı· 

ııckc - l.edi lı:ırnilton orıcrl'tirıdcıı 

1 
Mua1e·p3~ano raptlmıga e'.v ar : Ş:i kira 'ıl< 

Gazetemiz idaresine milı'acaat 

J9 ıProgrnm. 19.0~ ~liizik tOııcrcı 
lcrı.lcn seçme ııorc:ılnr _ Pi.). 1!1.3\ı 
Türk muz iği ( Fnsıl '1cyct)). 20.J; 
I\orıuşnıa (Zinınt s:ınıi ). 20.:rn 1\lcın 
tekel s:ı:ıt nyorı, ajııın Ye ructcorolo 
ji lınherlcri. 2_0.&0 'fürk ıı,ı.iiziµı 
1 - Ne\'<' er pcşre\'İ, 2 - !indl'llin 
K:ıyıınk - l'inescr şıırkı - Hicrnnlo 
harap ol(lu scHlu. 3 - Osın:ın ?\i
h:ıı - Nilı:H·cııt şarkı - Yine hu yıl 

ııda l'nsııız. ' - ){cmao ı:ı~s.iuıı. 
5 - :\lcılcııi Aziz Ef. - Iic:ızkiır ş:ır. 
kı - \',ız ı;e~·irı ıınzü cd.ıtları. 6 - Zc· 
J.ıii d<.'dc - llıı-azHır yilrük srmııi • 
Biilhül gilıi pür .. 7 - llkıı:d,iır ,:11 
seın.ıbl. 8 - \hdi cfcııdı • Hıı,ı ,aı 
kı - ~rn ıı rı5k ı ııla ı;iık olılıırıı. 9 -
.\rif lıey • 11.ı ı nıkı • Z:ıhırı h:\I' 
iınkııı. Jll l:cfık ı~l'rsnıı - :\laluır 

ıj.ırl..ı - Dün yine guııuıııuz f;C'hlı lu 

pospuri. 7 - ltnlo l\ııeci - 111.h:ıh:ı. 
rııı ı;iı:cklcri <lııkrınezzo ııınrş). 8 -
J'onı:ııııı - \'iyıııı:ı lıiil)nlnrı (\'als) 

. . •' /• .•::.;·-.~· '~~. ;:;;, ·~·r~ ' " 

m 

a das l \ "l stcllbare) 
ı;tcr 

Fen- ıl 14. K._OJ Si ifZ\ "Et\ JC""l'ak-
hı, fecirdt·~ U'f)Th"L4-

b der gcdecktc Ei~ 
achlupC 

r 
lO. TA~ 

!"ı,... 

10. ıl-': la. poall 
ıo. ı: tbe hm 

[ pullet = a young fowl, 

espcdally hen] 
\O. A: die llcnne 

11 T ''UKLARı\ BAi\ \:\ 

L.\Dllf 

ı ı ı : la basee - .cowie.re 
11. t: thc hcnVlifc 

11. A: .. Gchilf.in 

1%. f'Al'm\ÇU 
(tarnk ~·cH tiren ad om) 

r!. }": l'clevcur m. [de vo

laille] 
12. l: t.be poı,ılt-l-y r rmer 

(thc noultry raisrr) 
12. ,\: d "r G rıµ ... eızucJ;ıtm0is~ 

ter (G0'lüge'z\lcJ.ter) 

]~. t•r.ı~ .. !C rp·;t /)"TA'st' 
ıs. F: l'ahri m. du hain de 

flO US<ı ie ~(' 
13. t: thC' ıı:h ltrr (abov.c tht> 

rl•ıst _ bath) 

1 ~. t. : .das So• :N•n<lach { liber 

dem Staubbad) 

ı.ı, • TARAK ( giinii u1nh1, 1 
1 'f,\'\ruın:~~u FA1.J.A 

I' 
I' 

l l ı. ı:: le poteau de la canali. 

1 
ı· 

r 

it 

SQ.t;.ion ( nu ligne) .Hec-

{.rig\IO ECJ'\'<ıDt iı eclııirer 

la bassc - cour a J'a.ube 
{ (>9Ur :prolon.ı;er la joı.ı r~ 

nee, pour nctiver ı(acce

lerPr) la pontc (la pon. 
~ jac.n l 

H. I; tthc \am,p ,.. nctS'I (.f'-lpr_ 
tr.ic .cur.rrınt ıfor artif iru 
mnnıiıı~ l!~l R.Dd arti

ficial lengthe.niog .ot day

light .in orde.r ~o intentiify 
laying of cggs) 

• : •• ". : "'"" T •rhtroast (Strom. 
ıı:ı•lnit'\Ul,g ZIJT .kiiıı ı ı· "'O 

F'rUhbftlcuchtung. 'J'a

J?eS\'r>rliingc.rvnrc z\ır Er
hö uo~ C('ır Eirırz"u~ung) 

13. ('h'(1\' \'OLL M !\ fiU· 

T SU ( İİ7.f'riOdf' "l.urılıt. 

~ak <'':'Y"'· t'nnlı dH
0

:\. ~·ıı. 
7•h) 

ıs. F; la boit.e pour l'expe
dition dcs po.ın:siiı!! r t'lle 
porte l'inscriptlon: "Fra.. 
gile, poussins :vivants..,) 

PLANŞ 56 

15. t : thc ransport basket 
for llvc chicks 

lii. : der \"crsnndkorb für 

füickcn -
16. HtiYh'ET Pl.AKı\$1 

(t:n ukları biri birinden 

farkl'fınC'k, tanımak İ· 

çin) 

16. r : la plaque d'indentit6 

(fixcc i :'aile de la. poulc 
afin de pouvoir la rt'con

naitre) 

16. ı: thc iden lificatlon tally 
(on the wi !'lg, to identify 
each fowl) 

16. A: die Geflügclmarke 

. 

(a.-n Flügcl, zur KennzcL 

crnung des cinzclnen 

Huhns) 

1-:'. n t'-\'tnrr 
(trı.• u!,lnrı 

~in) 

llAU\ASJ 
tnnımat, 

J.1. F: la. hague d'idrnlitc (scr

\'ant a rcconnı:ıitrc lıı. 

poulc) 

17 . 1: the ring round the l0g 
(for identification) 

:!3 Son ofans lınhcrlerl, ılrn:ıl, c.c;lı:ıııı. 
tnln·iJUt, karııhi.)o - nukut horsası (fı· 
}al). :.!:l.'.!O Mli7.ik <Cıızlıoııd - Pl.l. 
23.55 - :!I Yarınki program. 

rv 

1 17. ,\ : d"r Fulking {zur Kenn
zcklrnung) 

18. 1 l':OIUHT,\ 
(yumuıta. 

i ~in) 

KUT\ SU 
yollamak 

18. t': la bolle pour l'cx,rC-. 
dition des c:cufs 

18. 1: the rgg.box (for trans. 
port) 

1 ~- A: der Eicrversandkasten 

19. \' l':~ILlli 

19. F: la mangeolrc ii patce 
scchc ou a. grains 

!fi. t: thc freding - ta'.lle for 
dry fc~ding 

l!>. A: der Futtertisch für 
Troekenfutter 

2~. YEŞILLiK KABI 

a dolu, b bo111 

zo. ır: l'aut;"ct m. a fourragc 

[enl vert (l'augettc /. a 
vcrdurc) 
a rempli f cl, b \'İde 

20. t: tl-ıo 'ilo for grceıı fecd
ing . 

li - Pi. l 3 i\lcmlckct sanat ~ 
ııı'> ,. ~ ınc!coroloji ;lıııber]<'rİ· 

. 1 ı ~liizik (Karışık progroın 

l 9 Pro;::rnm. 19.05 M fizı~ 
ıııiiziği _ Pi.). 10.30 TlirJ; 
(Fnsıl heyeti). 20.1., Koıııışıııl 
tnlık spor servisi). 20.30 
:ıııt ayarı, ajans \' !' melL?O 

bcrlcri. 20.50 'l'ürk müziği: i 
tif nğa - Hicnz şnrkı - Niç 
s--lıcr znrı :zarım. 2 - lkdr• 
gör _ Hieoz şarkı - MUmtez.lC 
in. 3 - Liılif nr.a - )licoz ş:ırP 
tur zcmnn gel. 4 - Nefise • 
k:\r :ırkı _ Severim her guır 
O~ınnn Nibnl - Hicozkiir ş:.ır~' 
zaH göı:isüın içindc. ıG - Qsı 
tını - l\iirclili lıicazk.ir ş:ır1''t 
:\ ıl ~ fıreb'irn. 7 - Scl!ıhnıtın 

l\iirdili lıknzkı"ır ~arkı - Ne ,ırll 
8 - Mus.ı Süre'\·yn - Ktirdil• 
klır ş:ırkı - Gü~ ıloğrn:ıyncıı~ 
illuh.ın er şarkı - Niçin ınnh 
karo;ııı öyle. lO - 111'drl~c t{ 
\luh:ıyycr ş:ırkı - B:ıhnrn b:ı1'1 
Koııu~ı\ın. 21.45 Neşeli pl'ıid of 
2,1.50 Müzik (Riyıı cti cunı1ı 
dosu • Şer: tıı~:ın KQn,·er): 1 

0 
verbeer - l\lnrş. 2 - A. 'fil 

't Hnmlrt opcroc;ınılnn orpJırl• 
sı. Clnrnctte Si. U. için. 3 -
- Norma operasının u,·erıiir\ 
Osknr. Strnııss - Vnls rfö ası rf' 
"zi). 5 - Gounod - Fnust oPt'

1 
baleli. 22.IO Müzik (Operıı 

11 

1 
rı - Pi.). 23 Son -ııj,ırJS hnJ>~ 

0 
rant, esh:ıın, t:ıhviliıt, k:ınıb•> ~ 
kul bor :ısı. ( ~iyat). 23.20 ~ 
(Cazh:ıııd - Pi.). 23.55 - ~I 
program. JJ. 
Yabancı Radyolar t 

Seçilmi§ Parçal3 

a:' 
Program Tiirklyc saati ~ , 

·ıe ööleclcn sonraki ~aat o/nrfJ 
miştir: ,, 

OPERALAR YE SENfO· 
KONSERi.ERİ t<• 

9. I.ondr:ı: Gezinti ı;on~ıı". 
9.15 Bcrlin (Czun d.): S t" 
9.25 Bııdapeştc: "Turnnd0 

~o. 
ıo. 

cini). • cfr', 
Ilralislnvn: Scnfooı " 1 

• "OtcUO Torıno srtıpu: 

di). 

ODA !ltUSf KlS! VE KO~sr.fl:c 
7.45 T.ondrn: Kuartctler t 

jak). ıılf'ıı 
8 ı:"rcı kulesi: Şarkı.. ;! • • 1'·ıı~e 
8.30 Ilııdio Eirc:ııırı: 1 J;Crı1 
rn.~5 Strnslıurı;:: BarilO~· J{ıt•' t 
l 1.:!0 Berlin (Uz:un d., · ,,5C 

ıco•· 
ıı.w Hamhıırg: Pi:rnno tf' 

•ft r,ı·t 
HAFiF :\ll'SIKI YE orı ıııd". 

7. J'iloklıolın: l[:ıfı f l1 1 ~ıJil 
7.30 Fnınkfurt: llnfif nıt rl>r• 
7.30 Parh (PTT): Hııfi~~' 
9. JI. Eircnnn: Orke5 

no. 



~GUSTOS - 1939 
9" 

Maarif 'lek ill iğinden 
( 

1 ll 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre 
I ·~ ?nn 4 üncü ve 5 inci sınırian için iki ciltten müteşekkil bir 

2 
tık kitabı yazılma ı müsabakaya konulmuştur. 

t40 - Müsabaka müddeti 1 eyhi' 939 dan ba5lamak Ye ~9 şubat 
3 Perşembe günü akşamı bitmek üzere altı aydır. 

1leın -1:_üsabakaya iştira!;e karar verenler 30 ikincHeşrin 1939 
t be &unü akşamına kadar bir dilekçe ile Maarif ,·eki:liğine mü· 

r n ederek bu müsaba:.::·a girE'cekler defterine arllannı yazdırarak 
lUnara alacaklardır. 

~
~ - Müsabakada birincilıği kazanan kitap serisi 3 yıl sü:-c ilfl 
~r~a okutulat!k ve müelliıine her yıl için biner lira telif hakkı ve 

.. t~r. İkinci çıkan kitap serisim raıana Jir defaya mahsus olmak 
Çık bırinclnin n:ıüellifine verileai:ı bir yıllığı üçüncü, ı üncü ve 5 in 

•ı \"tf~nlara da bır defaya mahsus olmak üzere dörder yüz lira mill:fi· 

5 
iletektir. 

•ne~ Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzer!' 
lı~· ıle ve kağıtların yalnız bi:-eı ylizüne yazılmı~ olarak :\1aarif ve 
~ neşriyat müdürlüğüne :nal<buz mukabilinde vermeleri ,.~p 

H A B E R - Akıam Postası 

:-.Qev1le~·- .· .De.mir~voltarı · !v~ ~ :~iman laf' . 
~-'işletme ··un1öm':·f idaresi ·· ilanları ·._. ... 

iç ve dış B ASUR MEMELERiNDE, 
melerinin her türlü iltib.plarında, cerahatlanmıı 
kanayan BASUR m emelerinin tedavisinde • 

11 

a 
baıur mc· 1 
fiıtülJcrdc, 

p T 

temin 
o 

eder ıı as l'nı~eri lazımdır. Kitı'~a kc-ııulacak resim ~kil grafikler vesairr 
lıı~ilrının yalnız bu nü~halaıdan birine ve yerlerine ko·mlmu': 
:ı G ~~ •• :1 .icıir. Müsaha:~aya ba t:ıhr.ı; bir kitapla girenler de kita 

~ nusha!:ını verecek veya gönder.:-.:eklc. .. dir. 
1 

Şifayı 
Zeytinburnunda veya buna mücavir herhangi bir istasyonda va· ••••••••••••••••••••••••••• 

6 
ll'1!1 - _ l\Jüsabakaya girenlerin e·t·r müsved.ielerile hirlikte eserleri 
fıtr ~ıldiği takdirde eserlerini ii<'ı eeilen telif hakkı mukabilinde 

r ele turlü tasarruf hakkından van;eçerek Maarif vekilliğine üç yıllık 
ııı \'re için terkettiklerini ve k: ır· •. ., o de,·re içindeki her basıh~r 
~ t~shihlerinin kendileri Yeya ·<rndi mesuliyetleri al tında tayi:ı 

~· b'erı diğ:!r bir zat tarafından ) apılacağını gösterir noterlikten ta~ 
? ır taahhüt senedi vermelerı de Ji'ızımdır. 
i ~ Kitaplarda bulunması taz1mg('ien pedagojik ve teknik va-.ıı 

0 •eren ~rtname ile noterliğe la:-.r!ik ettırece!< taahhüt senedi for · 
·~t ~1~arif \"ekilliği neşriyat müdürlüğünden alınabilir. J\ lcklltp" 
. (~rın altı kunı:luk po~ta pu'unu da birlikte göndermeleri lazım 
~ (5737) 

_Adalar Mal müdürlüğünden 
~~~ükpazar l\1alı:e tahsıl şube .. ı:ıc ic:;t ihlak ve kazanç vergilerinden 

'.ra 10 kuruş borçlu bulunan 11!'3 Kanzamn Büyükadada Çınar 
'inde 25·27 kapı numaralı \'e altıt~da dükkanı bulunan ve birincı 

~ bi.r oda, bir mutfak; ikincikatta 3 oda. bir sofa, üçüncü katta 
~ır sofa \'e her katta birer haı.:. ve miktarı kMi bahçesi ile kuyu 

. ıcı bulunan evin 25·8·939 n.ma günü saat 14 de ikinci kati 
~ Yapılacaktır. Istiyenlerin kaza idare heyetine gelmeleri ilan o-
~67) 

~h--1--U-M_u_·· d- ü rlüg"" ünden 1 isar ar . 

' J S 'Jaaremizin Cıbali tütün ve kutu tabrikasında 30·6·939 .tarı · • 
' ~6 940 tarihine kadar bir sene zarfmda birikecr-ği tahrnın o· 
~~ 350 ton kağıt ve karton kırpıntıları kapalı zarf usulile satıfa· 

ır, 

l~:.- Muhammen bedeli (7000) lira yüzde 15 muvakkat trınir.atı 
ı ltadır. 

~~1 - Arttırma 21-s.g39 pazartesi gnnü saat 15 de Kabataşta le
lır. v~ n1übayaat ~ubesindeki alım satım komisyonunda yapılacak · 

1 aıı~~ ~ Nümune ve ~artnamder hergün sözü geçen ~ubedcn parasız 
\ı lır. 

15 ~u ....... hteklilerin arttırma içi:ı tayin olunan gün ,.e saatte yüzde 
\enrne parasi!e birlikte meıkfır korr:;c:y m:ı ..;. 'n •teri ,- · · 

gon içinde teslimi şartile 300 ton çimento beher tonu 15,5 lira muham· 
men bedelle açık eksiltme usulile :;atın alınacaktır. 

Münakm=a 30·8·939 çal"!iamba gü-:ü saat 11 de Sirkecide 9. işletme 
l:ı · a~mda .\.E. komisyonu tarafından yapılacaktır. 

isteklilerin kanuni Yesikalarile· \·e 348,75 lira muvakkat teminatla· 
rile beraber komisyona müracaattan lazımdır. Şartnameler parasız 

olarak komisyondan verilmektedir. (6295) 

Devlet 
Umum 

Denizyolları 
Müdürlüğü 

işletme 
ilanlan 

Accntalarımız tarafın.dan görülmesi lazım gelen yolcu ve 
yük i~\eri ile vapurlarımıza verilen e§yanıl\ nakil, teslim ve tesel

lümüne aid herhangi bir müracaat veya ihtilaf hakkmda yapılacak 
şifahi ve tahriri müracaatların doğrudan doğruya alakadar acenta-
Jarımıza yapılması icapederken umum müdürlüğe yapılmaktadır. 

Bundan sonra bu gibi hususlara ait şifahi ve tahriri müracaatların, 
İstanbul Galata.da eski Merkez Rıhtım han halen J..iman hanı o· 
lan binanın altındaki (Telefon 42362) baş acentalığa Vf' vapur
larımızın uğrağı olan iskelelerde de doğrudan doğruya mahalli acen 
talarımıza yapılması lüzumu ilan olunur. (617 5) 

l ıst. Komu!an~ığı Satm~lm~ ~omisyonu_ ilAnları 1 
Çatalca müstahkem mevki birlikleri hayvanatı için 110000 kilo 

yulaf satın alınacaktır. !halesi kapalı zarfla 22 ağustos 939 salı günü 
saat 14,30 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 5610 liradır. İlk teminatı 
121 lirachr. Şartnamesi hergUn komisyonda görülebilir. isteklilerinin 
ilk teminat makbuz veya mcktuplarile 2490 sayılı kanunda yazılı vesi· 
rnlarile beraber teklif mektup!arım ihale saatinden bir saat evveline ka· 
:lar Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna vermeleri. (5925) 

* * * 
İstanbul komutanlığına bağlı birlikler hayvanatı için 1280 ton 

yulaf satın alınacaktır. İhalesi kapalı zarfla 22 ağustos 939 sah günü 
;aat 15,30 da yapılacaktır. ~luhammcn tutarı 65280 liradır. llk temi
natı 4514 liradır. Şartnamesi bedeli mukabilinde verilebilir. İsteklileri· 
nin ilk teminat makbuzu veya mektuplarile beraber 2490 sayılı kanun· 
da yazılı vesilralarile beraber ihale günü ihale saatinden bir saat evvc· 
!ine kadar tekli( mektuplarım Fındıklıda komutanlık satınalma ko· 
misyonuna vem1eleri (5926) 

~------------ -----------
Maarif Veki ll iğ i nden 

1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre 
ilk okulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları için iki ciltten müteşekkil bir 
tarih kitabı yazılması müsabakaya konulmu~tur. 

2 - .Müsabaka müddeti 1 eylCtl 1939 dan başlamak ve 29 şubat 
1940 perşembe günü akşamı bitmek üzere altı aydır. 

3 - Müsab=ıkaya i~tirake karar verenler 30 ikinciteşrin 1939 per 
şembe günü ak§arnına kadar bir dilekçe ile Maarif vekilliğine müraca· 
at ederek bu müsabakaya girecekler defterine adlarını yazdırarak bir 
numara alacaklardır. 

4 - .Mü:.abakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl süre ile o
kullarda okutulacak ve müellifine. her yıl için biner lira telif hakkı \'e· 
rilecektir. İkinci çıkan kitap serisini yazana bir defaya mahsus olmak 
üzere birincinin müellifine verilenin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü vt 
beşinci çıkanlara da bir defaya mahsus olmak üzere dörder yüz lira mü· 
klifat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere mc
kine ile ve kağıtların yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Maarif ' 'e 
killiği ne.sriyat müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri \'c\·a 
göndermeleri lazımdır. Kitaba konulacak resim, §ekil, grafikler vesaire 
nin asıllarının yalnız bu nüshalardan birine ve yerlerine konulmt 
bulunması kafidir. l\lüsabakaya basılmış hir kitapla girenler de kita' 
üç nüshasını verecek veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerin eser müsveddelerilc birlikte, eseleri i 
bul edildiği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı mukabilinde 
her türlü tasarruf hakkından v:ızgeçerek Maarif vekilliğine üç yıl 

bir devre için terkettiklerini ve kitabın o devre içindeki her basılı~ın 
son tashihilerinin kendileri veya kendi mesuliyetleri altında tayin ec! 
cekleri diğer bir zat tarafından yapılacağını gösterir noterlikten ta 
dikli bir taahhüt senedi vermeleri de lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lfızımgelen pedagojik ve teknik \'asıl· 

ları gö·teren şartname ile noterliğe tasdik ctirilecek taahhüt senedı 
formülü Maarif vekilliği ne.sriyat müdürlüğünden alınabilir. l\Iektup· 
Ja istiyenlerin altı kunı~luk posta pulunu da birlikte göndermeleri la· 
zımdır. (3·187) (5836) 

.. ·- --- -~----

b~klT Kitabevi 
Utı Ve t .. 

yarın ercume 
külliyatı 1 
41 .SO S ci sen Kı 

~ Profuncfu. 5(, 

llıınn hukuki ve lı;tlmaı 

~ ~ıeıen 75 
•• tu.n ss 
•s ~zli harpler 7~ 

~ t.rl>iıracelinin hayatı 1 oc 
'? ~ etaflıik nt-dir? 2r 
ta l eııı adam 1:-
t9 "1l'etın tesiri en n 
~ ~O)Jtlka telscfesl n 

~tetik 2:-

~u 61r 

~~lleiıı~linln flatı 610 lruruştuı 
~ l'lptJ 'lanlara >1lzde 20 iskon 
~ ~u tr. Kalan 4.88 ırnreuı 
~~ ruııu Peşin alınarak mUte 

•re ;Yda birer Ura ödttımE'I 
<: lakelte bağlanır 

yarırı 

külliyat ı 
1 ttci ıeriden 

~1 'I/' 61-67.7 kitap 
~~ •kontun ölümü 
~3 lcncit il 
~. Liza · 
Gs ~"lilik c· 

8
'.Zli Pctmulc harbi 
ııanı tarihi l 

1 

20 
50 

ScnyoJb 
eos Avrupa 60 

~~~lll.1 

J OZEF BALSAI\10 

- Cennet nehrinden mi? E· 
min misiniz?. 

- Daha doğrusu cehennem· 
den, çünkü onu cehennemin çok 
yakınına kadar gitmiş olan Jan 
getirdi. 

Kral kadehini kaldırıp: 

- Janm hayatını tekrar bul. 
ması şerefine.. Fakat rica ede· 
rim politikadan bahsetmiyclim .. 

- Öyle ise ben ne söyliyeceği· 

mi bilemiyorum. Eğer siz bize 
bir hikaye söylerseniz, çok iyi 
olur. 

- Hayır, fakat size şiir söy
H!1eceğim .. 

- Şiir mi?. 
- Evet şiir, bunda şaşacak 

ne var?. 

- Kı:alımın şiirden nefret et. 
tiğini biliyorum da!. 

- Tabii f Çünkü yü" bin §iir· 
den doksan dokuz bin dokuz yü· 
zü aleyhimde yapıl:yor. 

- Şimdi söyliyeceğiniz şi· 

irler bunlardan biri midir?. 
- Hayır kontes, size okuya. 

cağım şiirler size hitap edilmiş -
tır .. 

- Bana mı?. 
- Evet size! .. 
- Kimin tarafından?. 
- Mösyö Volte:- tarafını~an ... 
- Bunu bana getirmeye sizi 

mi memur etti?. 
-Hayır, onları doğru size 

gönderiyordu .• 
- Nasıl göndcı·mck? Mektup 

suz mu?. 
- Bilaki; gayet gEzel yazıl· 

mış bir mektupla .. 
- Anladım, bu sabah posta 

mü.cürüyle çalışmışsınız .. 
- Evet ... 
- Efendimiz, mösyö Volte· 

rin §iirini okuyunuz .. 
On beşinci Liii bir küçük kağıt 

açarak madam Dübarriyi meth. 
cde:cesi:ıe yazılmış bazı nasihat· 
lcr vr-ren güzel b :.- şfü okudu ... 

K notes bu şiirdeki bazı ufak 

taıizlerden sıkılmakla beraber, 
memnun olmuştu: 

- Efendimiz, mösyö Volter, 
şüphesiz bizimle barışmak isti· 
yor, dedi. 

-Beyhude çalışmış olur 1 
Çünkii bu ad~m öyle karmakarı. 
şık bir şeydir ;-i Eğer Parisc 
girerse, herşeyi altüst eder. O, 
yeğenim ~krnc: 1.'udriğin yanına 

gitsin .. Bizim elimizde mösyö 
Rusonun olması bifo çoktur. 

Kağıdı kontese uzattı: 
-Kontes bu şiiri al da ara· 

sıra okursun, dedi. 
Kontes kağtdı alıp boru gibi 

bükerek tabağın yanına koydu .... 
Kral onun ne yaptığına bakı~ 

yordu. 
Şon: 

- Efen<limiz biraz da Tok;:ıy 
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- ECen1dimiz buraCia emreden 
ben değilim, .diye cevap verdi . 

- Her halde ben de değilim, 
çünkü bana nasıl itaat e.dil. 
diğinin işte nümunesi !. 

- Evet cf eıidimiz, ne .siz, ne 
ben. 

- Öyle ise kim? Şon sen mi 
emrediyorsun?. 

- Ben mi? İtaat etmekte 
müşkülat çektiğim halde emre 
katlanmak zahmetini üzerime 
nasıl alırım?. 

- Fakat burada emreden ki'l' 

dir? . 
- Efendimiz, müdür ... 
- Mösyö Zamor mu?. 
- Evet .. 
- Doğru, birini çağırınız. 
Kontes laübali bir tavırla eli· 

ni uzatıp ipek kordonun ucura 
bağlı gümüş halkayı çekti .. 

Evvelce kendisine talimat ve 
rilmiş olduğunda ş!.iphe edilmi. 
yen hizmetçi oday.ı girdi. 

Kral: 

- Müdür nerede? diye sordu. 
- Müdür kral hazretlerinin 

kıymetli hayatını muhafaza ile 
meşgul. 

- Nerededir? 
- Devre çıktı. 

- Devirde mi! 
•- Dört zabitle berabeT. 
Kontes: 

- Mösyö Malbroh gibi ,<lcdi. 

Kral kendini gUlmekten ala. 
madı. 

- Evet. Çok tuhaf. Fakat bu, 
arabaların koşulmasını menet.. 
mez. 

- Efendimiz müdür ahırlara 
bazr fena maksatlr <ldamlarm 
saklanması ihtimalini düşünere!: 

kapıları kilitledi. 
- Yaverlerim nerede?. 
- Dairede. 
- Ne yapıyorlar? 
- Uyuyorlar. 
- Nasıl? Uyuyorlar mı? 
- Emirle. 

- Kimin emrilc? 
- Müdürün. 
- Kapılar? 

- Hangi kapılar? 
- Şatonun kapılan. 

- Kapalıdır. 

- Anahtarları nerede? 
- Müdürün yanında. 
- İşte mükemmel muhafaza 

lunan bir şato! Ne intizam! 
Ne mükemm::liyet !. 

Kontes bir koltuk sandelyc. 
sine uzanmış, bir gül goncasını 
dudaklarile yoluyor, dudakl:ırı 

gülün yanında mercana benzi
yordu. 

Kontes yalnız kendine m ah 
Hitif bir tavırla: 

- Efendimiz pek sıkılıyor 
mız. Dedi, haydi gidelim d "' • ... 
yalım, Şon scnd'! biz-: yol ı;c: :ıter .. .. 
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• 350 yı mütecaviz altın 
~~· 

birindlikle diplomalar kaza nan 

er ·a 
Benzerine Avrupa medeniyetinde bile tesadüf edilemez. Hastalara hayat ve şifa ver~n, sinırleri teskin eden, ruhi ıstırapları azaltan bu meş· 

hur kolonyaya ecnebiler bile tapıyor, hayran ve meftun memleketlerine hediye olarak gönderiyorlar. Denebilir ki İngiltere, Fransa ve bütün 
··:iksek milletlerin kolony~ larına faiktir. 

Li çiçekleri Nesrin Kolonya ve Losyo farı HAS ın yavrusudur 
Piyasada Nesrin ayarJnda nefis ve ucuz kolonya ve Losyon bulmak mümkün değildir. Şipr, Fujer, Leylak, Beş bahar çiçeği kokuları herkesi 

hayran bırakmaktadır. Her bir rlam1a bir çiçek bahçesidir. 
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TÜRKiYE--. 
Cem· e inden : 

- - . 
Kavak, Tuzla, Sirkeci ve Marmara Ereğlisi Göçmen a§ha. 

neleri için mahallerinde teslim edilmek üzere: 

• --· 11.ıııı1ı---ml!l•_liill ___________________ .... -D!"P.:.-·······--iiiiiiiii-------·-
Ankara caddesinde Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mik-
Kirallk kat roplarını temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız. 

ve odalar 
Anka.ra caddesinin en ha.kim 

noktasında, Orhanbey hanında 
kat ve oda olarak kiralık ye:-ler. 

Altındaki ilcfo bz7rosw•o mii· 
ra.-aal. 

:~==~~~~::-:-::---

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zor· 
luklarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesa~e iltihabını, bel ağrısınıı 
sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak ha ilerini giderir. Bol idrar 

1 
temin eder. idrarda kumların ve mesanede taşların teşekkülüne ıni· 
ni olur. Her eczanede bulunur. -Or. Necaettin Atasagun 

S:ıb:ıhl:ırı 8.30 a k:ıdnr; nk)nır
l:ırı 17 den sonr:ı l.iılcli T:ıyynrl' 

Ap. U:ıire 2; No. 17 de hastalarını 
k:ıbul eder. (Telef orı: 23953) 

DiKKAT: HELMOBLE idrarınızı temizliyerell mavileştirir • 

- • Sıhh:ıt \'l•kiılclinln 14/7/!!32 tarih ve 2/27 nıımıır:ılı rııhc;:ıtıııı haizdir. ' 

Hasta bakıcı Hemşireler 
OKULU DIREKTöRLOCONDEN: 

Yeni ders yılma hazırlanmaktadır. Okul geceli ve para
sızdır. Okul, genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemşi. 
re yetiştirerek, hastanelerde ve umumi sıhattle alakadar olan 
müesseselerde çalışmalarına mahsusustur. 
Tahsil muddeti üç yıldır. Teorik ve Pratiktir. Dersler hu
susi doktor, profesörler ve muallimler tarafından verilir • 
İsteklilerin iyi ahlaklt ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitir 
mi~ olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla daha fazla izahat 
için yazı ile veya bizzat 1stanbulda Aksarayda Haseki cad
desinde okul direktörlüğüne müracaat edilmesi. 15 eylül 
1939 dan sonra müracaattan kabul edilmiyecektir. 

• - .... , • O Oo .. .... O • T.. - • • -

E 
Ekzcmanm ilacıdır. 

Yara ve !;Ibanlarda kullanılır. Her ~anede kutusu 50 kuru~tur. 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanhgmdan 
Ekmek, et ve odun ihtiyacı 1- Bu yıl deniz lisesine alınacak okurların müsabaka sınavları 

4 ,·c 5 cyllıl 939 günlerinde yapılacaktır. 
Pnzarlıkla ihale edileceğinden alô.kadarlarm 21. 8. 939 tari- 2 - Kayıtlı okurların sabah köprüden kalkan 8,45 \·apurile o· 
hine müs.adif pazartesi günü saat 11 de Y enipostahane c;..: kula gelmeleri lfı.zımdır. Bu vapur dan sonra~·a kalan okurlar sma\·a 

,•arında Kızılay hanında Kızılay lstanbul deposu direktör- sokulmazlar. 
hifiünc- müracaatları lüzumu ilan olunur. 3 - Okurların yanlarında ka lem, lastik, ve kalcmtra~ bulundur-

~..----~~!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~m~al~a~rı~m~ec~b~u~ri~d~ir:· ~(~6~24~0~)--~~--~~--~------,.~::-:-----~-===::::::::::::::::::::;;::::::::: _, 
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Şon eline dört mumlu bir şam
dan alarak öne düştü. Henüz bi. 
rinci sofodan çıkmak üzere bulu. 
nuı larken gayet güzel bir yemek 
kokusu kralın burnunu okşama. 
ğa başladr. 

Kral durarak: 
- A !.. A ! .. Kontes bu koku 

nedir? diye sordu. 
- Efendimiz yernek kokusu! 

Kral hazretlerinin Lüsinde ye. 
mek yiyeceklerini zannederek 
ona göre hazrrlrkta bulunmuş. 

ttım. 

Kral bu latif ve iştiha açan ko 
kuyu iki üç defa teneffüs ederek 
kendi kendine düşündü. Birkaç 
dakikadan beri midesi yemek 
istediğini hissettiriyordu. Hiç 
olmazsa yaverleri uyandırmak 

için yarım saat, atları koşmak 

için de bir çeyrek. Merliye git. 
mck için on dakika Iazımdr. 

Orada kralın geleceğini bilme. 
<likleri için ancak bir kahvealtı 

bulabileceğini düşündü. Yemek 
kokusunu bir defa daha çekerek 
kontesi alıp yemek salonunun 
önün: gitti. Orada gayet munta. 
zam tertip edilmiş ve mükemmel 
aydınlanmış bir sofra üzerinde 
iki takım hazırlanmıştı. 

Kral gDlümsiyerelr: 
- I~ı:ıntes, galiba pek mükem. 

mel bir ;;eçınız var? dedi. 
-·Efendimiz yeni aldığım aş. 

çının bugün tecrülJe günU idi. 
Biçare a.dam takdirinize mazhar 
olmak için ne kadar çalrştı, bel
ki zavallı Vatel gibi yesinden bo
ğazım keser. 

- Sahih mi? Öyle birşey ya
pacağını 2anneder misin?. 

- Bilhassa sülün yumurtasiy 
le bir omlet vardı ki aşçı bu ye."' 
mek üzerindeki hünerine pek iti. 
mat ediyordu .• 

- Sülün yumurtasile omlet 
mi? Tamam ben de ona bayılı. 

nm. 
- Görüyorsunuz ya zavallı 

ne kadar üzülecek. 
Kral gülerek: 
- Kontes aşçınızı üzmeyelim. 

dedi, belki biz yemek yerken 
Mösyö Zamor devirden döner. 

Kontes ilk adrmı kazanmıştı. 
Bunun için sevincini saklamıya. 
rak: 

- Efendimiz ne mükemmel 
bir fikir dedi, buyurunuz efen. 
dim buyurunuz. 

Kral etrafına bakındı: 
- Fakat bize kim hizmet ede. 

cek? 
- Efendimiz, siıe kahvenizi 

ben takdim etsem daha fena mı 
bulursunuz? 

- Rayır kontes, bil5kis _siz 
~ 

Pisirirseniz daha lezzetli olur. • · 
~ ' - Öyleyse buyurunuz efen. 

dim. 

JOZEF BALSAMO 271 

- Yalnız iki takım koymuş. 
lar? Şon yemek yir:leyecek mi? 

- Siz ayrıca emir vermedikçe 
hayır. 

Kral bizzat eliyle dolaptan 
bir takım alıp masanın üzerine 
koydu. 

- Haydi bakalım. dedi, küçük 
Şo:1 şuraya, karşımıza otur. 

Şon hayretle duraladı: 
- Oh! .. Efendimiz .. 

- Evet, şimdi gayet muti, 
gayet mütevazi telıa taklidi yap. 
ah hilekar seni J Kontes sen de 
şuray yanıma otur. Yandan ne 
güzel görünüyorsun Kontes? 

- Buna bügün mü dikkat bu. 
yurdunuz efendimiz? 

- Ne yapayım? Size daima 
yüzden bakmağa c.lıştım. 

Hakikaten aşçınız pek mü. 
kemmel. Ne güzel yemek yapı

yor. 
- Eski aşçıya izin vermekte 

haklı imişim değil mi? 
- Tamamiyle hakh. 
- Ohalde siz de beni taklit 

ediniz, her halde kuanırsınız. 
- Bunu anlamadım. 
- Ben benim Şuvazölümü 

koğdum, siz de si::inkini değiş. 
tiriniz, 

- Kontes politikadan bahis 
~ok. Bana §ll Mader şarabından 
ver. 

Kral kadehini uzattr, kontes 

güzel bir surahiyi alrp kadehi 
doldur.::lu. Şişeyi tutarken elinin 
tazyikı tırnaklarına pcmbefik 
vermişti . 

Kral: 
- Kontes, yavaş yavaş del. 

durunuz, dedi. 
- Şarabın rengi karışmamak 

için mi? 
- Hayır, elinizi biraz fazla 

görmek için! 
Kontes güldü. 
- 1 lakikaten keşifler yap. 

m<ıkla meşgulsünüz. 

Kral yavaş yavaş hoş tabiatini 

alıyordu. 

- Galiba keşfetmek üzere. 

yim, dedi. 
- Bir dünya mı keşfcôecek. 

siniz? 
- Hayır, hayrr ! Bir dünya! 

Bu pek tamahkarlık olur. Ben 
birkralhktan bile hıkt.ım.. Fa· 
kat bir ada, bir köşe, bir <lağ, 

bir saray keşfetmek üzereyim 
bir saray keşfetmek üzereyim 
ki o n u n perisi tanıdığım 

bir kadındır. Dünynyı unutmak 
istediğim zamanlarda bütün cin· 
ler ve şeytanlar ile etrafrmı 

muhafaza ettirir!. 
Kontes, o zaman yeni icat o. 

lunan buzlu rnmpany<ıdnn bir şi
şe takdim ederek: 

- Efendimiz cennet nehrin· 
elen bir şişe su, dedi. 

Tavsiye rnektubudur
11 mcrlka.n modası uzerl 

~alışır 

Yavuz Sezerı1:~ tris kadın ve erkek terzi 1 
rndcmilcrindcn dlplotıl 11r 
ı 3 Dcyoğlu Parmnltl>ll 

:ayret apartımanı TUr~ f" 
to evi Ustunde.. -!-

Almanca ders.~ 
Seri ve asri HABER Met0t1 

ve mutedil ücretle ders alrtıll t~ 
teyenlerin "Almanca öğrettı1 ~ 
ismine mektupla gazeteıniz:e 
racaatı. _A 
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g NEÇA Ti P AKŞl 
:: Oiş doktoru s•'' 
H Pazardan ın:ı:ıdn hers0° tı•r 
:: 9 dan nkş:ım 18,30 zn k:ıdıır ~er •• . ev 
:: t:ılıırını kabul ve ledavı ·d•" 
:: Adres: Gl:ıta Tünel rnc~ 1/t 
.. dıJ;A :: fr.r~:ınc enudcsl b:ışın t?', 
~ :::>1::• No. h munycnehn~ 

, Çocuk llckimi 
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Pnz:ırdnn ma:ıd:ı tıer g ,ııı~ 
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