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30 Günlük miJ.fareke ! ı~ Dikkat : i 
1 n g i l t e r e n i n s u l h Tari~fe İtalyan ' 

entrıkaları ve ~ 

şartlarını Almanya s" ço!~~t~~:anyaz· 
tesi günü vereceğiz. kabu· ı etmı·yecek mı· ? serisininilkini cumaı· 

Almanyada 

45 Yaşına kadar 
olanlar askere 

allndı 

Asker 
mevcudu 

iki milyonu buldu 
(l'azısı 4 wıcuucı 

Cumhurreisimiz 
\ra de d ı· yor manevra sahasında 

Manevralara iştirak eden kıtala-

Tarih Hava taarruzu na karşı 
Hazırlığımız 

tamam! ltaıranların Mısırla Türkiyenin arasını rımızı~ _gösl~rdıği yüksek kudret 
açmağa çalışmaları beyhude ve kah ılı yel bılhassa göze çarpıyor Hazırlık komisyonu reisi tecrübelerden 

.,. bir gayrettir ba~:~:~s~~201~e~~·~~buld~: :::ı ~~~e yemeğini Babaeskide yemiş. iyi netice ahnacag~ l~I söylüyor 
Iİr-/ti ~ rcket eden Milli ~ef İsmet Inönü, !stanbuldan itibaren bütün yol 

lir 1-, Ye sırf Oniki ada için harbe g}~ip. dünya- ~y~nca biriken on binlerce halk, Şehrimiz nrtık her dakika bir Çıkan bnzı şayialara göre. 
ttb ~urundan mahrum edecek degıldır, fakat 

1
P H T"' k G . Mıllı Şefe coşkun tezahürat ara. hnvn tanrruzu (tecrübesine) hnvn taarruzunun bugUn yapı· 

_, .e" b d ı T" k ki ·ı "h k er ur encı, a · · · t h.. .. buı 1 alt" ı rv 4 ·· ... ··d J " ~ u a a arın ur topra arına ·1 tı a e· sın a se>gı \C saygı eza uru maruz uı m { .. cır. evamı u"r'' e 
eceiine emin bulunuyor. ier Türk münevveri göstermişlerdir. Cumhurreisimiz 

., ~t'•t k . ~ ve Her Türk için Trakya halknun bu canda., tezn. 
•1tt td· azanı kaynamakta de. tanlarmrn ne kadar yersız. ne hüratına sevgiyle mukabele et . 

"t l}'or s .:ı ~ b ''h Bu haftanın en büyük milli 
tltın""- • tampa adını taşıyan kaıJar saçma oldugunu, unu e· mckte ve bazı ye. ıerde halkla te-

~~ll<ltrc :' Odun yerine, faşizmin zeyan., dan başka bir kelimeyle ve edebi zevki, genç ve ateşli ( Drvamı 4 iinciide) 
~~i tö:.~ arasında ezile ezile ha· izaha imkan olmadığını takdir muharrir 
\~~§ ve seziş kabiliyetlerini cdecekl~r ve şayet bir i:1ı;anhk ta- RAHMi Y AGIZtın 
~ltrı f~ . zavallıların tutuştur- rafları kalmış bulunursa af dile· İTA L y A 'YA AÇ f K 
'İr rn ıkırJer yakılan bir kazan, yeceklerdir. 
~ akc:rnasr imaliyle meşgul! Kaynattıklarr ''Tezvir makar- MEKTUB'unu 

cm· . 
td ınız ki bu makarnayı nası,, m "temcit pilavı,, na çevirdi okumak olacaktır. 
'tığCnl:r faşizmin gözlerini ler: ''Türkiye emperyalistlik pla
ln~ agır yükünden, boyun· nını tatbike çalışıyor. Cenuba tek 

\1 an kurtulabilseler, dik- rar avdet etmek hususundaki 
~tinin kendilerini düşür programları arap Uleminde telSş 
~1 ~aziyeti idrak ederek uyandırmaktan geri kalmadr.,, ıdi 

aglayacakhr ve büh· ( Deıı'amı 4 iinciide) 

Milli iman ve heyecanın bu 
yeni indifaı: 

BUGÜN ÇIKTI 
Bütün müvezzilerden arayı-ı 
nrz .. 

Bugün 

11~ 
Sayfadır 

Yeni f e f rikamız: 
Gizli vazifeden 
Hariciye Nazırlığına ... 
Hakiki bir sergüzeşti hikayeleş· macera adamı., lakabrnr kazanmış 

tirilmiş bir ekilde .,nlatan bu (ef. adamlarrn maceraları anlatılacak· 

rikamıza iki güne kadar başlıyo· tır. Tefrikada şimdiki Alman 8. 
ruz. En beyeeanlr casusluk ro- riciye nazırı Ribbcntrop, •ni 
:nontarın;fan tfa'h~ heycc11nlt okn frmsı c-rk!nındnn ~ ~di.h'nen 
bu tefrikamızda Trebiç Linkoln Ştrasser gibi şahsiyetlerin de 
gibi "yirminci asrın en büyük isimleri geçmektedir. 
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YE~t SABAH 
Hliseyin Cahit Yalçın, bugün. a 

l!U tosun ikinci yarıı:mm \ahim ne· 
celer doğuracağım salfilıivettaı 

devlet adamlarının te·lim etÜklerı 
i S<iyliyerek, bu m e eleyi kend 
a\}ye ınden tetkik etmekte ve şr 
etıceye varmaktadı r : 
"Almanya ile Ital}a bugün mağ 

up olmuşlardır \'e mağ ubiyetlerin 
nlamı<:fardır. Onlann bu kadar a· 

tıp tutmadan, bu kadar meydan o
kumadan sonra bir scy yapama} ıp 
Jurmalan, tedafui bir \ aziyete geç 
mi gibi da\ ranmalan, Danzigir 

a ıl ol a bir gün Almanyaya ilti· 
hak edeceği iddialarile iktifa etme-
1eri ancak ' e ancak bir aciz e eri 
d·r. Ba ka bir c:ey yapmanın im 
kan ızhğlndan doğmuş bir netice

VAKİT 
A5ım L's. bugiın baı:makalesir. 

Karadenizde i li) en vapuı ların 'a 
"'iyetıne tahsis ctmi~. Yük 'apurlar 
ıle yolcu \apurlarının ayrıhna--ını· 
li.ızumunu anlatan A ım l' . Yük ı 
le \okunun berahcr bulunmac:ınd<> 
ki "mahzurları a) arak diyor ki: 

''Yolcu ,·apurlan ile > uk \apurıa 
rımn ayrılma ı } alnız bır ze' k " 
rahat me~le ı de~rıldir. Bu, mem 1 
leketin umumi ağlık 'aziyetını d• 
alakadar eden bir ı tir. Zira yolC\ 
po tatarına ticaret c ) aı:ı yüi<l ı:: r. 
mediği gun imdi çok acıklı şartla 
çindc e ·ahat ed n l?\İ\ ene yolculcı 
rınm i t ı rahatleri de tc..'llin edılecek 
tir.,, 

ır. Böyle ümitsiz bir vaziyette u TAN 
mumi bir harbe sebebiyet 'ermek 
mıh, er de\ !etleri için bir intihar M. Zekeriya Sertel "İtalyanla· 

"' Cııgiin yapılmnc.; ı ilı tlma li pek kmrnili olnn hn,·n ko • 
ı u nmn m a ne\ ı•n1nl'uuln hıt ll. ı ıı ' nzltckı·i ne dn lı· afl !;' lc r hnJ:ır • 
Innarnk -:chrin muhtt•llr ye rler ine nsılını~l 1t·. Hesimclc huıılnı· 

dan birini gfö·iiyoı'bunuz. 
Buna göı·e. bu eğlence ) crle ıindc C\'\'Cke tatbik ooilc n bi. 

r a fiyatlarından 11\ kunış tcnzi l cdilcccktlr. 
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Fiyatların u cnzlamn"J iizc r lne ifün her tıırnftan miithl., bir 
l.ıiru s:ıtıı;;ı oJmu-; saat 10 dan som·a Hc)oğlu ~e chnruıda bir• 
bulmak m ümkün olnnıamıştır. İtlnre hu n•zlyct knn;ısında .ı\11 

kara bira fabr!kıısırın fazla i- nıalıit yapnıası için emir , enııif 
Ur. 1'.,akat Buna rainıcn rajbet bu şek.ilde de , ·am edene nae.i>'
cın karşılanamıyacatı anlaı;;d -maktadır. Hu hususta dt.
sütunlarımı7..da mal6mat ,·anlı r . 

teşkil edebilir. Çünkü bövle şerait harpten korkuyor ve kaçıyorlar ~/üJW 
altında harp çıkanp mağlQp olaca); başlıklı makalesinde dün} a matbu· ' 
.bir devlet didik didik parçalanaca· atının Musolininin son zamanlarda 1 .LJ ~ •ı LJ 
Jmdan şüphe edemez. Şimdi yapı· ımanının ve enerjisinin kayboldu ~ ~ F9' ~ 
Ucak iı: mihver devletleri şefleri.ir ğunu, ihti)'3rladığını. Hitlerin cesa· r--
ncatlerini kolaylaştırmak, sü leme.-. retinden çekindiğini ve harpten 

;;;;~~ Japonyamn ~::::~·=~=:: Vatandaşlığımıza llngillereye ısmarlanacak on blf 
Avrupalıların boğuşmalarını istedi· sediyor, ne~Ak~enizhAkimiyetin- g ,, f vapurun şartnamele • 
iini zira bu sayede beyaz ırkı uzak ~~.;· ~~~d~~~~~~ ~:~~ e ç en l/ a an c l r 1 
prktan atmanın kolay olaca~ım Birinci endişesi harbe sijrilldeJVne· 
8Ö)"lemekte ve demektedir ki: mek, ikinci endişe i Hitlerin cesare· t A b • • t l • k l h 1 
~:~~s~:~!~- .. tind-en ... ku.rtul~maM.ii·~·~u.meş"~~~ ..... enl.J..; · a ııge l çocu ar azır anııor 

~-· • .._Ya .. •·'*'~ •J«tı 

1 

1 • • • t 
t • 
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Münferit hakimlik 
isti naf mahkemeleri de t eşki 1 ed ili rse 

F a'gdalı olacaktır 

~cııµıta daic: 
Fakat mahkemelerde sürat temini için mahkeme 

kalemleri kadrolarını !akvıye lazımdır 

Yunanca, Latince 
M l::l\TEPLERl~ ı lZDE )'U-

tiJe ~.naııca ve latince dersleri ve-
:t:egı .. 

ınu? gunler bilmem yaklaşıyo 
ela aç\!erha!dc Maarif ~urn:,;ı'nd~. 
dq bi 

1 
an bu mesele son zamanlar 

Cı}\ır rçok kimsenin zihnini işgal e 
· H"n" ek · · \e !atin .... uz ·serıretın, yunane< 

d\\n ce okutulma;ıma taraftar ol 
kı"' lu $Övli,·emc\'iz· daha çok .... ,~ee ·J ·' 

J.·ilk r o zarureti kavrayamadıla: at Se . 
llQ~t 'ınçlc kaydedcceğimız biı 

İstanbulda da tatl>ikı istenilen 
.. n:ünferit hakimlik,, usulü hak -
k•nda avukatlar arası:ıda açtığımız 
ankete devam ediyoruz. Sualleri • 
mize cevap ver~n a ·ı•Jkatlarımız -
:ian e · ki İstanbul mUstantiği Hik. 

met Tekçe, bu usule ancak istinaf 
mahkemeleri de ihdac; edildiği tak .. 
dirde taraftardır. Diyor ki; 

- Bence münferit hakimliğin 

bilhassa İstanbul içiiı sayılamıya. 

ca.k derecede çok faydaları ola -
caktır. 

Evvela saym Adliye Vekilinin 
d~ beyanatları vcçhile mahkeme -
lc.rin süratlc intacını temin ede -
cek, saniyen hakimın mevcut da. 
valar üzerinde layiHle tetkikat 
ve tetebbuat yapma~ma hizmet e-

li~te a var: bugün herhangi bir mec 

~e}'h~ nıc::ıeleyi aç anız, kabulü: 
hırtak de olanlar, bu kanaatlcrııl' 
Ça1ı,., trnl scbeblere i:;tinat ettirm~·ğl 
" • tı ar b 1 decektir. 
S;ıçıtı.aı ~ unuyor. fakat kim::ıı.: 
llaıb ,."' dıye omuz silkmiyor Bu suretle halkımız, münferit 
g~lirı~' daha birkaç sene C\'vclin( hakim teşkiJatz sayesinde adil ve 
~~ııa~}e kadar, mekteplerimizde hakka kısa bir zaman içinde ka. 
~Yeııı ~ \'C lfıtincc okutulma::ıını ı:- vuşacak, senelerce mahkeme kapı· 
~'atdı.erı delilikle ittiham edenle. larında dolaşmaktan kurtulacak • 

Art k tn·. ·il.~ıldı 1 • ıne~elenin ciddiyc~i an 
taftarı· Bu, yunanca ,.e latince ta· Maamafih tek hakim teşkilatı 
~~;l!\darı İçin büyük bir kazançtır; yapılırken, Avrupanııı bir çok yer
ll'ıujqe ~ .nıu,·affak olacaklarının Cia lerinde olduğu gibi istinaf mah . 
~ı .. cısı sayılabilir. kemeleri teşkilatı d3 kurulmalı • 

... q dır. Çünkü kendi gö-:üşüne ve dü. 
•e ı.....,1eni adam, dünyanın kendisi· • 

"<IJ a ~ünüşiine göre haksızlığa uğradı-
}'p,,_, .ınadığmı \'e kendis.ilc bitmi· 
~l.l:&ırı 1 ğını sanan bir kims~, temyiz yo -

tı"ırı1 gcrçc '•im anlamış olan a· luna müracaattan evvel bu kanun 

Avukat Hikmet Tekçe 

hakimlerimizin her hangi bir hata. 
ya düşeceklerini sanmam. 

Bundan başka, tek hakimlik u
sulünün müçtemi Mkimliktcn üs_ 
tün bir tarafı da, mes'uliyetin bir 
kişi üzerinde toplanarak, hakimi 
ince tetkiklere mecbur etmesidir. 

Velhasıl, fazla mahkeme, tek 
hakim ... ,, N. ş. 

~i ~· l)aha mektep :;ıralarmda yolundan hakkını aramalıdır. Bu 
\Jr)ar ;r: tema:> etmircn, geçmi~ a- şekil halka, adalet noktasından 
~\~tiı/" !arının hı..,lcnnı , du-;u:ı· daln ziyade emniyet bahşeder. 
keııdıs· ~ ectcöi e::ıerler ar:.undan . Fal:.at hakimi mi.inferidlik ku· H 

ııı ınııı .... · . 

Şehrimizdeki 
vekillerin 
tetkikleri 

Adliye Vekili yarm 
lmrahya gidıyor 

1~arı ""111~ gıbı duymağa çaıı; rulurken mahkeme kalemleri teş-
la,,_ actaınd · d" d Dahilive Vekili Faik Oztrak 
"1ılıt" a ı:;c, unyanm <! kilatımn da geniş bir kaıdroya ka. • 

~"1 ıgı hi 5• · kt t k diln öi!:le üzeri itfaiye mlidlir -
'<l eltn . :ı ının gcrçe • en e~e ·. vuşturulması kat'i uir zarurettir. ~ 

( ooo • •• •••ooonooo•••• •••••••H••••o•ooo••ooooooOO o o•HoH•HHO .. oo•••• • • ••oooooooooo••••H•Ho 
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Sayın meslektaşlarım ızdan 
bir yalvarına ... 

Yazan: M. DALKILIÇ 

G ün C yonsUNUZ ki, en biiyiik <lü:;.ıııaııJnmmzm bi
ze lrn.rı;-ı en kc~kin silıilı olnrnk kııllandıklal'ı en nL 

çak~·a iftira ,u olmu,tnr: 

- 'l'iirklcr, Atntürl,ün l ohınclan arrılıyorlar ! .. 
IIakikatte böyle bir şer ohna.,ı am·ak <lelilerin im

kfuımı clii,üııccci!,i bir imkıiıı.,ızlıktır. Hiı- Türkün .\tatiiı·. 
Jüin açtığı yücelme ,·c kendi içimizde fıı;.kıııııa yolııııdan 

cliinC'kllk etmesi gibi hir knhb<'liµ.e yuvarlaı•ma.,ı kahil de
i!.ildir: tstisnn..,ız, ı\tatiirldin rur:lttığı IH"t' .,.lha<la .. ('iinkü 

. Hat iirkün açtıAı çıii,rt'la r a.,rın en biiyii k d inı:ı.i!,ı tnı·ıı fııı- • 

dan yoklanını,, imaın taknti fü.;tiindc hir ı;;nurln koııtrol 

eılil mi':-, k<'':-folunm 11';' ~· e:.ı;ıi ne kurt ulu':- lıa kilrntleridiı". 
Bu luıkilrntlcrin ) ıtraclıh";'Hlır ki hizim c·n meılcni mil. 

IC'tl<>r :ırasın<ln ki misli siz h ii ı·nl<'t \'<' iti ha l'lmı:ır nwr<ln na 
~eth•miı;;l<•1·dlr. Ili;1,,i liizuın..,ıız gibi ~<iri'ıııc•n bi)~·le hiı· siiz 
a<:ı~:ı sürükleyen hu<lis<', ,ıı.iinl iik p;ıtzC'tr.lcı·imizclC'ki nkalı1-
n011zm Tiirk dilindeki inkılıihr hilrnemezlikten c.clir g;ihi 

el:\ \'l'a nıı;.la rıclır. 
Ilir ~en~ ndanı, gaz<'tC'l<'ı·inıi:r.d<'n birine dayanıll'ak • 

Bir krsnn nınharrirlcrinıiz ı-oon Z.'tmarılarcJa 'J'iirk di
liııclcki tekfuuülii hi<;c snyaı· p;ihi konu•;anai!a ba';>lnım-:-lar
dır. Bundan hir ne.,il C\'\'Clki dille, mazi cli1i~· l<' konıı-:-ma. 

:ra <loi?,rıı hh- clan·aııış, hiç olnrnzsn bir ralp:ılnnıa ıı,()riilü
)'Ol'. Tekrar terkipl<'r, aı·np<:n, at·enıcc ı.,tı l ahlar kullanıl-

nuığn ha~lanclr. 
Ya.km herkes, ,·k<lnnıncla bir cdebi.rat \ ' P ıui11iyct 

mes'ııli.rctl duymnclık~n, i.,teı·ı-ı" hu nsn·cln \'q·.,ilcl'in miin

ı:cat dili~ le konu,up ~·I11;abilir. 
·Fakat her ~iin Türk hail ı ile konu~nn ı:ı;azet<'IC'rclc 

hu pi':-ekftnari dil, hıı ~Cl'İ \·c i))i.i :r.ihni~·ctleı'İll tC'rC'kcsi O. 

Jaıı dili kullaıımuaz. J\'ullaııınaınnhdır. 

Halka, halkın modern diline, ;\"ani, sütlerimiz gibi ol
mnk...,ızm hakil.ntcn halis ,·c temiz, tnzc , .e mo<l<'rn tiil'k. 

ç<'ye ~ayı:(ı g'crektir. 
Hiç şiiplıcsi;ı; hnAiiııkii ccl<'biynt, Tüı·k C'clchiy:ıt ı hu 

;?;<'l'i iisl iipları n hnlk iislllhu olması g-crck olan gazctP di
lindeki bn ı:cri tC'pmC'le1'i kendi ncfl'<>tilc mnhklım etler. 
J·':ı.kat gnzcted üsladlal'lnıızın cclehi ' i<'cln.nlarr olmı~·nhi

liı'. 

· Ancak, nıutlnkn milli vic,lanlnrr olmalıclır. 
Onnn için, geııdmlzin ifa.de cttiP;i nzalJr paylnı;;arnk 

saym mcslekclnşlnrnnızn yn.lnn·ırız: 
İnkılaplnrdnn ür1 .. mPml!:' oln ı·nk konnşn1111z. 
Gcrı~·c cloğrn en ufnk hir kn~·mn hil•'. hir dil ..,iir~mcsr 

hile heninıizin tiiylcrini Ül'J>Cl'tmel!:c kfıficlir. ......... , ..................................................................... _ ............. ... 
ıı:ı .. · ~ıne imkan ,·oktur. Buma lUğline gitmiş, müdürlül~ bina-
."llil ~ d ,, Zira, binlerce dosyanın içinden B k T k LA nııı.ırı e eni olmıvan adam zama sını, efradın yatakhanelerini, u· . y u· . u· . r u g at 1 ~ C\d · ' çıkmağa çalışan mahkeme kalem -
11111ı anıı da ı .. nk .. b' e: mlizeyi gezmiştir. 

Ya.n1 ° amaz; çu u ız · krinin elemanları, bir insanın 
~ n ve· ~ı h k t Vekil aynlıı·ken deftere şun_ 

~' dı;;i ın~an og unun are ·e · görmesine imkan olmayan bu faz_ 
"§nıez 1 ki 1 d ~ !arı yazmıştır: h ı 

~t' a kı ı · · · · "Her icabında fedakarlıklarr l iltıl Yar I. ar O ma ıgınl, la işlerden dolayı aciz bir vaziyet· az 1 r an 1 y o r 
. ı&iııi ... Yınet erın eskıyıp yenı· te kalmaktadırlar.,. 

ll1 ııı e"eb?greten de mazi ile, mazi- A k N' . K 
1 

d 
1 

nı görüp işittiğim itfaiyeyi kon 
a \1 ı vu at ıyazı cma c şuna. di yerlerinde gördüm, tetlök . 

ı·~ ()~Uın~'>erler·iı ~lel ı:m.a~tır.lünl . rr ileriye sürmektedir: ettim. Temizlik ve intizam 1 - Bu n1üh im ve bü 'ıük eserı·n seneler sonra 
ı,~ı>~tlh •. k .' zı 11.n erımızı ona_ r_a ... _ iı-tima"ı bu"ny,..mı'z iı-in tek k 
-q, ··'<!. b ::s :r çinde fedaki:\rlık ruhunu a set 

lıııı''tıge!en kı~e re~ı ~amleler ıç~n hf.kim usulü çok muvafıktır. Çün- tiren bu mliesseseden dalına tamaın Janabı" leceg\J ı" anlaşılmaktadır ... 
~\J.ıı uwetı verır İnsan og· ı ·· b kd' d h"k' 'kd • en . • · .. . . ::u u ta ır e a ım mı an ar. memnun ve ümitli ayrıldım.,, 

ita samımı temayullerını k hk 1 f 1 .. Sııı l har . • taca , ma eme er azlalaşacak. Munakale Vekili , 
\~ bir ne 1.?e g~tınnege ç~lı~~ası ı~ler bu suretle daha çabuk görü- S h .mizde bulun--tn Müna- Büyük Türk 10.gatini hazırlamak· olan malt1matı profewr Fuat Köp· 

q,. \ ı ınusaade\.'e ıhtl'·ac1 • · · .. J e rı t l·ı T" k dı'l kurumu fı'lolo1"1 ru"lu" \'erec·1·t'r c. h" d' llıa "'• Su .. . • .. J lccek ve hakıme de bır ·dava uze. k l Vekili Ali Çetin kaya dün a o' n ur· l:J\ ı . ~y l ırnnınır. 
ııı~:'tiııetini ~u~~deyı ~azını~, t:~ 

1 

rinde tetkik imkanı fazlasilc balı- ö;I:den sonra saat I j tc liman kolu şehrimizde tetkiklerine dC\'UJl) tarama~ını profesör Ali .Kihat yap· 

11"<()1!<\rı akıkat halıne getırmı~ sedileccktir. . . .. .. .. _ .. etmektedir. ı\zalar bir aydanber. 1 mıştır. 
l\~ ..ı nctan alır Yunanca \'C la· ~ · · · · · · · · ışletmesı umum nıudurlugune T" J • t t.t .. ·· d 1 kt ı c J • d' ·· ak" • bu \let 1 • • ' Şımdıkı gıbı hır dava ıçın uzun l . k k d l u • .;ıya en:s ı usun e ça ı5ma · a .,:>CY 11 l\'anmı mute ·ıp, yegane. 

k YUlc s erı, o dillerde vazılmı" - k h d ge mış, a şama a ar mcşgu dırlar. Kol bütün e:ski e::-erlcri tclkiı ıü;ha.::ı t•rnumi Kitapsara,·da bu· 
•Uıı ~ti 1 • .. .. zaman ugraşma , cm e en az olmuştur J 

llaı.. ~ılo.rak ebr .e tema~ımızı mum· olmak üzere bir aylık talika uğra- V k.l ·bilhassa bir türli.i iler· etmektedir. 'unan "Carniünnezair .. adlı pek es· 

ı .. 1ıh ıze yenıleşmek, zama· k l' d 1 40 d -..1 e 1 
• Bu büyük Tü··k lugatinin meye!_· ki bir antoloJ·İ çıkarılacaktır. Bum· 

•~ııd· ... ~nzem . . rr.a ' ıste e yazı ı avowan sa. lemiyen yolcu salonu inşaatı 
l\ıu _ı te111a "'l e~ ~e .:amammr~ı a~Jarca sıra beklemek sıkıntısından ··zerinde umum rnüdür Raufi na gelmesi çok uwn senelere muh· la Behçet Yazar tara.'lu~tır. 

~S.ıildesin~u le:ımıze ~orc kurma-< kurtulunmuş olacaktır. ~anyastan izahat almıs plan- taç olduğu için <:imdiden bir kısım Büyük Türk lCıgatinin' ne zaman 
11Ta · 1 getırecektır. M., .. · hk ı ~d·l k ·' mühim yazmaların "fac·simile - ntişar edeceg'fi ta,_·in edil{'memekte !ilk· ~'ilin . . uçlemı ma eme er, a ı a~ - ları tetkik ederek inşaatın ça. · · 

bıı ~~ herhacsc:ıe~ı ıle t:n'.as etm~, rarlara varmak hususunda tek ha. buk bitirilmesi yolunda yeni fotoj.{raf kopyaları., Ye o yazmalı lir. İngilizler böyle filolojik büyü], 
\. &ı.ınkı: ngı bır mazının degıl. kime tercih edilebilir. Bir kişinin d' kt'fl . t' rın içinden çıkan mühim türkçe kt ugatlerini tam yetmiş bir senede 
Jeıı ı.ı llled . . ıre ı er vermış ır. 
lı • oııu enı) ete en çok benzı · takdiri ile üç kişinin takdiri ara - Vekil burada kendisini ziyaret :irnelerden mütesckkil endek::;Jcri kmal etmi5lerdi ... Ortaya konuları 
~f vlttı~ esaslarını . ihti\'~ _eden smda çok büyük farklar vardır; eden posta t~lıt.•d müdürü ~!azha· ·e'5~İ kararla5mrştır. fiş!erin adedi üç mi1:·on beş yüz biı 
h Ytrı bi sa cerhetmıyen, ınkar et· her hangi muhtemel bir hataya rı kabul etmıştır. tık olarak en eski bir di\'an nü1: lir. Binlerce tarayıcı çalışmıştıı 
t\ ~ll\ııı i~: n:azj ile temas etmek. düşülmesi imkanları daha azdır. Adliye Vekili hası fotoğranandırılmıştır. Ma:ari: ')inlerce ec;er taranmı)tır Ye gali!Ja 
q ~ab, 1 ındır ki mesela Çin, Hind, Ancak. bu, tek hakim usulü ile Şehrimizde bulunan Adliye Basım e ,. i n de bası 1 m ak- 155 ı te işe ba~lıran .\lmanlar hat{ 
lellııku ~n tn~deniyctlerinin, bizim selbe.dilmiş olmıyaca1<tır. Bilgili, Ye kili Fethi Okyar yarm 1 ın ralı tadır. Buna bir mukaddeme ila\'l ')u işi bitirmemislerdir. 195 ı te ik 
d;ı lellıası eQenıyetimizin eserleri İ· değerli ve mesleğinin inceliğine adasına giderek tctldkler ya _ edilecektir; Bunu Ali Canip hazırla -nal edeceklerini tahmin etmektedir· 
~ Sı Ola n ° kadar büyük bir fay· tamamiyle nüfuz et:niş kıymetli pacaktır. maktadır. Şeyhinin hayatına dai. dir. 
la,iltıttı~ 7~z. Onlarda, bugünkü ha· 

llıa.ytı Çın lazım olan gıdavı bu· 
~. ı. • \'una L" · d · · •ıugu" n - atın me enıyetı 
;;ı~ı~ı nku ct.. .. . . 

!1' <ıttı 1 uşunceyı, yasayışı 

_-~.ltır hştır; onların ka,'na~ı ol· 
''il~ . o . . 
. ~a git Unun için bizim de o kay· 
~ıı.. nı~iz d b .. . . 
~.r ··ı ola • on an - ugun ıçır 

· ~İı<Je '\ • ~ızı almamız zaru~i 
ı\ ~ ırac1e ~&un, türlü türlü şe!~il· 

"tıı:ıa· edılen derin bir arzu yar: 
cı .. rıın bu··,, .. k 1 . . Usu .ı u · münener en g-ı· 

)(t t nen 1 
tetı· <iklid ' ~n ar J?:ibi çalışan, fa· 

~ ıne~rı te~~~~ı~en, yaratan bir zilin· 
te::ııerj ~lu, Bunun, ancak 

dersıe:-i · nııze Yunanca ve latince 
· n gıtdikt 

~ ,ı a kaniitrı. en ~nra kabil olac;ı 

Nurullah ATAÇ 

Ekmeğe hUcumun hikmeti.. 

HA ' 'A tannu:w tett•iibclcıi yapı. 
l a('a~rıu clu yan bazı kimseler 

tırml arn ko!;'n p ekmek tedarikine 
da.naıııuıı;-lar. nu yiizden bh·çok semt 
lcr<le ekmek buhram ol<ln. 

Bıı ki ım•elcrin tC'l ıl':-• n edir, a nlayan 

beri Aelsin . 
Hnn1 hii<•nm ıı tC'<·ri.il>clcı·i yapıla -

cak dire nc<lcıı her ~erden e' Yel ek -
ıııck tc<lurikin e sa\'a°;'ılıyor'? 

Yok.,n hu kimseler İstnnbnlcla çı _ 
knl'ılan ekm ekle r in ncaipHµ, ı n e bakıp 
onların Allz mn..;k<'.!-I ol al'ı.ık kullanıla

bileceğine mi hüknı e<l lyorlnr?!. 

1ıasqete __ _,,.... --
Çaresi bulundu demektir .. 

8 ln Aazcte ,\ mcl'lkıula :Xe,·york. 
lan lstanbuldaki ahbapların -

<lnn birine ıuC'l..tuhıın .ı ~iinde ı;ı.cldi-

ğlni h aher Y<' t·l~·ot'. Tı1 Xcy~·orkt:m ts_ 
tnnhula ınel{lııp ·l p.iinclc p,cliyor! 
~üphe . .,iz IHna postalurile ... Bit- de hiz
<l<' nıesclft Ui y:ı ı·hakıı·t.hm htanbula 
mektu bun lmç günde ~cldiğüıi dii<;•ii • 
niin .. . 
~u hnltle ~nrc bıılmı<Iu ılcmC'kliı•: 

btaııhııldnn Di~·ntb~k ıra nıcktupln.

rı X C \ york tnl'ikilc gömlcrmeli ! .• 

Eşeğin uçanr da bulundu ! 

S O:\" znınanlarclıı Osuıuuiyc<lc c -
!;-<' l .. nrılnr1 fcua halde çoğnlıııı~. 

Etl t•ı·i, yemi~lcri, yemekleri ye miyc 
ha l kı' sokup clurmnğa ba':'Innrn;>lar. 

Osmnni~·c h<'lccliycsi tutmuı:;, e~cka. 
l'lla ı·ının tancsini 1 O para;rn aln<'nğını 
ilan etmiı;; , .<' hn ı-nyc<lc :l0.000 <'';-cka· 
rısı toplıınmı':-!.. 

.Al·alıa hu ı ... aclar arı ne ~·apılncak"? 

Rnsit: 

1\fnclcmkt bu anla r ~ekanıudll', dt'_ 
ınck hıı ndaıı höylc d~ ballı paı;tırına • 
l nr yiyeceğiz!.. l\tinı. 
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Düşündüğüm gibi; 
.....---- ,_2-2 _. ... 

Yirminci asrın yüz 
karalarından biri! 
Tarih yirminci asın sayfalarına 

kaydedr.~ken hiç şüphesiz ki bu 
asrın yansını dolduran binlerce 
hadise arasmda büyük medeniyet 
hamlelerini, büyük inkılapçı ve 
ileri hareketlerıni, ilim ve teknik
teki muazzam inkişafları tebcil e. 
decek, fakat ayni asrın ,ayni de 
virlerini karartan har!Jları, millet· 
lerin ve insanların hürriyetine 
sed çeken, hayatını zındanc. çe
vi:'en irtica hareketlerini ve bü 
yük içtimai hadiselerin önüne geç
mek ve bir zümrenin cemiyetteki 
yıkılışına mani olmak için yapı

lan mezalimi, hür milletlerin hür
riyetleri aleyhindeki suikastleri, 
yirminci asırdaki iktrsadi felaket. 
!erin ve buhranların müsebbibi, 
"düşman ve muzır unsur.. diye 
tanıtılan biçare yahudilerin katlia
mını lanetle kaydedecektir. 

Evet, yirminci asır tezatların en 
müthişini gösteren bir asırdır. O
nur hadisat grafiği :> kaıdar gayri 
muntazamdır ki kah en müthiş u. 
çurumlar gibi karanlık derinlikle· 
ri, kah en mürtefi ve güneşe en 
yakın dağların tepeleri gibi en 
parlak ve ışıklr yüksekliklerj işa
retlemektedir. 

Ve biz bir taraftan bu asrın ba. 
şardığı ve başarmakta olduğu bü
yük medeniyet eserlerini hayran 
gözlerle seyrederken, diğer taraf 
tan yirminci asırlılarm yüzünü 
kızartan vahşetlerin en fecileriyle 
karşılaşmaktan eza duyuyoruz. 

İşte yirminci asrL'l yüz karala
larından biri diye anılacak yahuldi 
mezalimi önünden kaçıp dünya ü. 

zerinde bir avuç toprak bulmak 
için aylardır deniz üzerinde dola
şan mazhlm ve bigünah yahudi 
kafilelerinin feryatları sahillerimi
ze çarptığı zaman bu fecayie bir 
nihayet vermeyen ;;ısanhğın bir 
uzvu bulunmaktan utandık. Yir. 
minci medeniyet asrın.da, insa· 
nrn insana, sebepsiz yere reva gör
düğü bu haksiz işkence, bu zulü:n 
belki tarihte ebediyyen bütün 
yirminci asırhlar için bir yüzkara. 
st olarak anılacaktır diye liork· 
tuk. 

Suat DERVJŞ 

Çarş ı kapı dükkancı
rarınrn şikayeti 

Son zamanlarda muhtelif yer 
!enle kurulan pazarların yazi -
}'eti etrafında belediyeye şildl. _ 
ıctl~r \'al\i olmaktadır, 

n u şillayctıer arasın ela bil
ııa..,s:ı <;arşıkapr Makasçılar carı 

ıc,,,indc ticaret yapan dükkflıı 

.,.;ah;pleri ekseriyeti teşkil ctmct'. 
tedi :-. 

iJiikkil.ncıların iddialarma gö 
l'C; l"l ftaıııu hemen her gün Uu 
ele raddenin iki tıırafınclnki yayrı. 
kaldrrımlarını rcyyar esnaf 
lrnpnmakta. kli felerini tistiis. 
tc yığarak dilkkanlarm ö -
niinc birer set çekmektedirler. 

Dtikkil.ncılar 200 imzalı bir 
clilekçc tanzim ederek alftlrn. 
darlara şikayette bulunmuşlar 
dır. 

- Dün akşam ne npDt- • 
türlü hatirlayamıycdl!t'.!r-

- Sana on lira borç verdiğimi 
farzct, mesele kalmasın. 
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(Q)ün lhlarcaınan b D ıra, e v v e nc e 
lbDır haftada s a r fedlllen 

miktara geçtü 

Bazı mıntakalarda bira 

30 günlük mütareke 

buhranı başgösterdl 

Paris, 17 - Almanyanın talepleri Ribbentrop'la görüştüm. K en
yüzünden A\'rupada telircn gergin- disine, bir mütareke akti sure. 
tik yeni bir safhaya girmiştir. Brük· tiyle enternasyonal gerginliğin 
selde çıkan "Sation Bel~e .. gazete· izalesi yolunda bir teklif yap. 
si, Londradan şu haberi \'ermekte· mak fikrinde olduğumu söyle· 
dir: jim. Fakat R ibbentrop bu hu-

1 Emin bir menbadan öğrenil- susta bedbinlik gösterd i. En 
diğine gör~. Papa, Alman ve vahim meseleleri mevzuu bah. 
ltalyan elçilerind en iki nota al. settik. Fakat mülakatımız ga. inhisarlar Umum Müdürü ne 

• 
diyor ? - Biranın fazla istihlaki mıştır. yet samimi olduğundan fazla 

Bu notalarda Almanların hiç bir şey söyliyemiyeceğim. 
Polonyada ve ltalyanlarm da Bununla beraber, Avrupaya 
r unusta gördükleri tazyikler 30 günlük bir mütareke teklif 
üzerinde ısrar edilmektedir. edeceğim. Bu mıidd~t içinde 

Alman ve ltalyan hükumet. Fransa, lngiltere, Almanya ve 
Dün sabahtan itibaren bira fiyat· derse Ankara fabrikası ıhtiyacı Kar· leri, Avrupayı karıştıran mese· ltalya hariciye nazırlnrı topla-

karşısında allnacak tedbirler 
nelerdir? 

ıan ucuzlatıldı. .ıhyamıyacağından inhisarlar ida· lelerin sufo yolu ile hallini is-
1 

nacaktır. Eğer esaslı noktalar 
Yarım litrelik sişeler 16, 62,5 ic:-i, elindeki stok tükenmeden yenı tediklerini göstermek kaygısın- i!zerin de mutabık kalamazlarsa 

<;antilitrclik şişeler 20 kuruştur. Fı- tedbirler alacaktır. Bira ucuzlaması· d~ o}du!d~rım bild~~~yorlar ve j bu ~eseleleri halletmek üzere, 
çı biralarının litresi de 37 kuruştan nın en mühim te3İri diğer içki sarfi· nıhaı teklıf olmak uzere şunu 1 Bclçıka ve Norveç kra llariyle, 
24 kuru_şa indirilmis bulunuyor. yatının azalma ı olmuştur. Bilha'sa telkin ediyorlar: lsvi re ve lr landa reisicumhur. 

Bununla beraber, dün yeni fiyat· rakı gibi kuwetli içkilerin -:arfi)'alı 1 - Otuz günlük bir miih. !arından m ürek ke p bir ha kem 
!arın her tarafta tatbiki temin edile· hissolunacak derecede azalmış bu· let konulacak ve bu müddet heyeti teşkil edilir.,, 
rnemiştlr. Bundan başka biranın ıunuyor. Bu itibarla km·,·etli içkilc içinde h er iki taraf da her ti.irlü Fakat 1ngilterenin ileri üreceğ 
ucuzlarnasnu günlerdcnberi büyük .ı:>nau !A! ~ıapl?:>rJW ueıı5e ı;ıe:ıı :µ askeri hareketten içtinap eyliyecek anla5ılan sulh §artlarını Almanya 
bir sabırsızlıkla bekliyenlerin ihti· verecek gibi görünüyor. Ancak hal· ve İtalya, Almanya, tn11:iltere \'e nın kabul edeceği şüphelidir. Tah· 
yacı karşılanamamış, birkaç saat kı birasız bırakmamak lazımdır. Fransa arasında toplantılar ya. min~rre göre bu şartlar c;unlardır: 
içinde satılan bira ewelce bir hafta İnhisarlar umum müdürü Adnan pılacaktır. 1 - Kuwetli bir garanti altındc 
da sarfedilen miktarı geçmiştir. f:.~pmar bu sabah bir muharriri- 2 - Dört memleke• nazırla- ..,ilahların tahdidi, 
Bunun tesirile ak~am üzeri bilhassa mize şunları söylemi5tir.. n Danzig m eselesin in hallinde 2 - Çek istik!Allnin iadesi. 
Beyoğlu ve civarile Beyazıt mınta· - Bira fiyatlarının ucuzlama ı uyuşmağa çalışacaklardır. Eğer 3 - ''Hayat ~abası .. nazari . 
kasında bir bira buhranı başgöster- üzerine sarfiyat, ümidin çok fevkin· mutabık kalırlarsa, bulunan yesin den vazgeçilmesi. 
rniş, birçok dükkanlarda halkın mü- de olarak artmıştır. Hala art15 de· tesviye tarzını İngil tere Polon-

Almanyanın yarı resmi ajnn. 
racaatlanna bira kalmadığı cevabı vam ediyor. Düadenberi istihlak e· ya hükum etin e bildirecek ve 

sı Çeklere istikllH verlJmesl i . 
verilmiştir. Maamafih inhisarlar i· dilen bira, normal zamanlara nisbct bu tesviye tarzının Polcmynn m 

, daresi geç vakit kamyonlarla bütün le dört mi li derecesindedir. Bu ~a- istikla lin i tehdit ed ip ettn ediği
ihtiyaç nuntakalarına bira yetiştir- ziyete göre fiyatların indirilme5ile ni bildirmeğe davet eyliyecek. 
rneğe çalışmıştır. inhisarlar \"aridatının azalması §ÖY tir. Polonyanın tehdit etmediği 

Bir muharririmizin tetkiklerine le dursun, bilakis artacağı anlaşılı· yolunda vereceği cevap muva
göre, dün bira alanlar arasında ev· yor. Elimizde ihtiyaca kafi mal \'ar· fakatini tazammun eyliyecek
veke bira içmek itiyadında olrnı· dır. Bazı yerlerde bira bulunama· tir. 

1 

çin bir konferans toplanması 

teklifine "apdal<'a bir teklif .. 
demektedir. 

Diğer tarartan Taynıis gaze
tesinin Bcrlin muhabiri şu ma· 
lümatı vermektodir: 

''Alman.yadaki askeri hazır -
yan, fakat ucuzluktan istifade et·ı ması, bayilerin, bu kadar rağbet o· Dan zig meselesi bu suretle 1 !ık ar hJcbit tevakkufn uğramış 
mek istiyen bir çok kimseler de var· lacağmı tahmin etmiyerek kafi halledilebilirse, d ört nazırın di. değildir. Bundan daha birkııç 
dır. miktarda mal almamalarından ileri ,ğer m eseleleri de te tkik etme- glln en-el sill\h altında bir mil. 

lnhisarlar idaresi buhranı önle· gelrni~tir . le r in e imkan vermek üzere bu yon yedi yUz bin asker varken 
mek için Ankara bira fabrikasına Bugünden iti.haren va;iyet düz~le· o tuz. gün lük m ühlet uzatıla- bug-tın bu me,·-0r.( 2.0'00.000 nu 
imalatı arttırması hususunda tebli· cektir. istihlak böyle devam tder· caktır. ~ccıniştir. 
gat yapmıştır. Bugünden itibaren se Ankara bira fabrika r genişletil· Bu :At.iman - Italyan teşebbü. Talim için sil!.h altına çağı _ 
biranın bollanacağı temin ediliyor. mesile ihtiyaç kar~ılanacaktır. ts· süne Berchtesgaden mülaka· rılan ihtiyatlar. terhis vakitleri 
Bazı dükkancılar v-.ıziyetten isti- tanbuldaki <'Ski Bomonti fabrikası- tmda karar verildiği söylenil- geldiği hnlde terhis cdilınemlş-

fadc ederek 16 kuruşluk si~leri 17,5 nı açmağa lüzum yoktur. mektedir. lcrclir. nazı nıın takalarda 4 o -
kurusa satmışlardır. Biranın ucuzlamasının,diğc.r içkiler Diğer taraftan Amerik<ınm O,;· 4 :> ve h ıttt1\ daha yaşlı sın ı fi ar 
Şehir dışındaki yerler ve bilhassa üzerine ne tesir yapacağını tetkike· loda toplanan parlamentolar hirliğ. silfıha ı:ağırılmışlaruır.,, 

sayfiyclcrdcki .birçok gazino \'e di· diyoruz. Yakında netice:-ıi te:-ıbit c· konferan ındaki murahha.ı da kon· Jfuduclda \'e Daıızigdc hilclise 
ğer eğlence yerleri, sanki ortalıkta dilecektir... feransa bir karar sureti \'ermi~tir. ler de dt.waın Pdiyor. DUn Dnn-
hiçbir değişiklik olmamış gibi e~ki l\lurahhas bu hususta diyor ki: zig topraklarına 'girdiği iddia o. 

tarifeleri tatbike de\"arn ediyorlar. Cumhurreisim ~z .. _ Salsburgda 14 Ağustosta lunan Bir Leh askeri öldUrUI. 
Bu yolda şik~yetler yapılmıştır. Alman h a riciye nazın Von mUştUr. 

Belediye ,şikayetler üzerine, hü· manevralarda 
tün bira satılan yerlerde eski fiyat· 

Hava manevrası 

12 .Ada 
( Baştaraıı J ıncııJe) 

yorlar. Bunu diyen ,.e makalesine 
'Araplar Türklerin aleyhinde., 
başlığını koyan Stampanın bu id
diasına, değil yaln:ı T{;rkiye, bil 
tün d:Jnya, •ll!ti, bu fetıat kaza 
nının başında buluı1anlarrn bile 
güleceklerinden eminiz. 

'Türldye enıı~ryalı;;t oır zihni
yet güdüyor!.. .. Diyojen asrımız

da yaşamış bulunsa feneriyle a
dam arar gibi. emperyalist devlet 
aramıya kalkışsaydı, en son çala· 
cc:ğı kapı Türkiye: yüzüne kapa
nacak kapı, gene Türkiye olurdu. 

Biz emperyalistliğin ne demek 
olduğunu biliriz. Başkalarının ha
yat haklarını "hayat sahası., pota
si içinde eritmiye çalışanlö.r, Tür
kiyenin clin.(le de böyle bir potanın 
mevcut olmıyacağını, olamryaca
ğrnr pek iyi takdir ederler. 

Hayat hakkı için çarpıştığı ve 
düşmanlarının bütün arzularına 

rağmen buna hak kazandığı gün
c!enberidir ki Türkiye böyle bir 
fikir ve zihniyet taşımıyor. 

Hatayrn, anavatane1 ilhakrnJan 
sonra Türkiyeyc yaprl}tmlmak is
tenen bu damganın yeri. bu Tür\t 
topraklarında gözleri olduğunu 

ıöylcmekten ar etmiyenlerin alnı· 
dır. 

TUrki)'C, bugün. TUrk top • 
ra klarından ba~Ea hiçbir yere 
sahip Ye hAklm olmak arzı,;sun. 
da değildfr. Onun hudutları 

çerçeYesi kendisine yetebilir. 
Ancak bir nokta mUstesna: Top 
raklarımızda gözü olanlann el
lerindeki gasbedllmiş hakiki 
TUrk topraklarına kavuşmayı 

istemiyecck bir tek TUrk mev • 
cut değildir. 

da kendilerinin fönUllU bir t 
çiler! olduS'unu blJmez değil 
dir. 

~t:ımp..1nın, önümdt duran Jl1S' 
esınin her satmna ce,-;ıp ,e. 
>0şuna bir zahmet olacaktır. V 
Jllıyoruz ki, bu cevapları okll) 

. ı~ikate kavuc;malan istcnect' 
sıl Jtalyan efkarı umumıyesiJıt 
yurmak imkansızdır.Onlara tsf: 

.eri altında bulundukları di~1 

.üklerinin fikirlerini yayan F 
.erden \'e kitaplardan başka.:ı.ıt 
.turnaları yasak edilmı~. hııl' 
;;öyliycn seslere kulaklarını tıl 
ıarı emredilmiştir. 

lngıliz do:stluğundan sont3• 
kiye • i\lı.ır dostluğunun j\l\d< 
de k..'ııdtıiım .ı.ıs.Kıvrak bağııı 

gören Jtalyan gazetesi, şunlııt1 
yazıyor: 

"Jngııızler, dıplomatlan ,<e 

!arı va. ıta ile durmadan çaı, 
ta, tabii ~ ... -...ıara istinat etn1ı> 
suni Arap • Türk dostluğu te>
meye ve Tlirkiye \'e Mısırı ı. 
\'e:dirrneye gayret c'tınektecl 
Ve bu suretle 'ı'ürklere ınllsW 
bir harpte rnuzaflcriyct ını az et 
ği tak dır .ıe ...1.ııKı aaanın bU) v 

kı.mını ve l\1ısırhlara da, dai1'1' 
gılız L ....... .ı aıızminin r.1cııl 
olmak üzere garbi kısmın eıfı 
demek olan Tobruku vaadet#' 
dir,er. Bizim· reyimize ka!ırs3• 
kiye ile Mısır, ToroJarla :ı 
kanalı arasındaki memleketle! 
rinde nüfuz dairelerini geni;lt 
teşe~büsJeri neticesinde bir gı; 
herr.chal karşılaşacaklardır.,. 

Türkiye ve ::\1ısırın, sulh cef 
ne iltihakı ve diktatörlükJeriJI · 
ma imkanlarım kamlarnak i~ 
dafüri bir cephede d~.tça ret D 

Statnpanın fesat kazanında · ıı 
rmın ne Türkiyeye Onikı ı 
mühi:n bir kısmının, ne de ' 
:ro ruı<un a ına n n . ô 
gım, bunun sırf yurtlannd' 

uzaktır. "Araplar TUrkiyenin !anan bayraklarının gölgeıcrı 
esiı·i olduğu gUnleri unutma -

pişirilen tezvir makarnası, A • 
ra.ı• Aı~'d<ini Tilrkh•e ale hine) 
çevirebilecek bir ilAc olmakta!! 

mışlardır,. ~ibi cümlelerle ta • da mü<:ıterih \'C rahat bir tı:ı'.ı 
de yaş1ma zevkinden gedp. 1 

rihin bir daha açılmamak Uz.ere ~ 
lann çızmcTerı altında inle 

k::wannn fasıllarından söslcıri- esir olmamak kendilerini ı-n 
len ı>akat misaller Arap efkl\rı 
unıumiyosiııi sulh cephesinden hakkından doğduğunu bilf'l'l1 l~ 
uzaklaştırmaktan çok kendi mamakla IX'rabcr, işitmiyc!l 
başlarında patlayacak Arnavut tara belki işitirler ümidile ştl 
luk ve Çek bombalarının pat • ğmnak istiyoruz: 
lamasını kolayla~tıracaktır. Oniki ada}·ı. bize lrı.gilizl~tS 

TUrk . Arar Alemi arasında t'lıih "<"ack<lıyor. ı\rnavutluJ; 
d · · ı - • ı· k .... ıı boş yere bir milnarerct havası o.~~ ... zuı.:m ış ıyen, ·aJ· t 

lardan 15 kuruş indirilmesini alaka
darlara bildirmi~tir. Maamafih biz· 
cc bu tebligat kafi değildir. Yeni 
satış fiyaUarı liste halinde tesbit e
dilerek bira bulunan yerlerde göze 
~cİfpacak ştkilde asılmalı - \'e 
böylece ortada halkın zararına ola· 
rak devam eden fiyat karışıklığı 

( Baştara/ı 1 ıtıcıdf') 

mas ederek dileklerini büyük bir 
alaka. ile dinlemektedir. 

yaratmaya çalışan gafil muhar- nin a$İl Türkıyenin ta burıtll 
rirln mahA\ı.les!nde şu satırlar can damanna kadar soklll) 

' ( Ba~tarafı J incide) eksiklikler dUn alınan yeni tcd. da ,·ar: ma~ı bizi senelerdir rahatcız 
ıacağı söylenmetkedir. }""akat birlerle tamRmlanmıştır. •'Sırf bir faı azlye olarak, Türkiye, sırf adalar için fı~ 

kaldmlrnalıdır. 

• Nitekim Ankara belediye i bu hu 
susta derhal faaliyete gcçmi~ ve pe
rakende bira satış fiyatlarını aşağı· 
daki miktarlar üzerinden tesbit et· 
miştir. 

30 santilitrelik bardak çalgılı yer 
de 10, çalgısız yerde 9, ayakta 8 
kuruştur. 25 santilitrelik bardak: 
Çılgıda 9, çalgısızda 8, ayakta 7, 
20 santilitrelik bardak: Çalgıda 7, 
çalgı ızda 6, ayakta 6 kuruştur. 

50 santilitrelik şi~ çalgılı yerde 
22,5, çalgısızda 18, 62 antilitrelik 

- şişe: çalgıhda 28, çalgı ızda 22 ku· 
ru~tur. 

Halbuki Istanhulda duble bira 10 
kuru. tan aşağı satılmıyor ve gazı 
nolar kendi arzularına göre fi~·at 

tatbik edip duruyorlar. 
EV\elce şişesini 50 kuruşa satan 

eğlence müesseseleri şimdi 35·40 ku 
ruşa. 35 kuruısa satanlar 25,5 - 25 
kuru~a satıyorlar. Tenzilatı sadece 
beş kuru~tan ibaret kalan yerler de 
var. . 
Biranın dubles.ini 22,5 kuruşa ve· 

ren müesseseler 18,20 kuru~tan a 
ı;ağı inmeınişlerdir. Halbuki Anka· 
ra belediyesinin listeleri htanhul i· 
çin de pek iyi bir örnek olabilir. 
Belediyerniıin nazarı dikkatini cel 
bederiz. 
Rağbet §İmdiki şekilde devam e· 

Mılli Şef manevra sahaıında 
Edirne, 16 (A.J....) - Bu sabah 

manevra sahasın ı giden Mareşal 
Fevzi Çakmak ve yüksek kuman. 
da heyeti huzt:runda başlıyan ha. 
rekatta kırmızı \e mavi tanı.flar 
mukabil harekete geçmişlerdir. 

l":rklarcli mıntakrunnda kıtaat 

arasın.da b:ışlıyan şiddetli muha
rebeler akşama kadar devam et. 
miştir. Görünüşe nazaran bu mu. 
harebeler daha t:zun müddet de. 

bunu katlyetle kestirmek mum Rığ-ınak mahallerine iltica e- Tllrki~·enin e~cr umumi bir düm-avı huzurundan mahJ1.I 
kUıı değildir. cll'cek hıdkııı gayet stıkl'ınetle harp neticesinde ortadan kal - cek bi; yaradılışta olmamııld~ 

Tarruzun başlamak iizcre ol- \•c muntazam bir surette bura· kıp de\'lct olmaktan yani rakip ber. ergeç hu Oniki adanın 
dıığunu halka bildirmek i~in !ara. girmesini temin için de in- olmaktan çıkm;ıdığı tRkdirdc, topraklarına iltihak cdcce~ır' 
<liidllkler çalmağa başlııyınea zıhııll teclhirlcr alınmıştıı·. Yakın ~arkta :renlden, vahim bulunuyor. 
sokakta olan halk e~cr eyleri Netice itibarile İstanbul ar . bir Türk - Arap ıekabetlnin zu· :\Iı~ırla · Türkiye vaad 
yakınsa derhal evlerine iltica tık bir ha' a tnaı ruzuna karşı 1 hur edeceği bir çok ah\nıı:>tten biribirlerile do t gürüncccl\ Öl 
edccekle>r, eğer evlerinden u • tamamen hazırlanmış bulun . anluşılmaktadır.,. ~örgü üz \'e clü~üncesiz de:rtıl 
zak bulunuyorlarsa en yakın maktadır. GörUhlyor ki, diktatörlükle. iki ül':cyı , biribirine tarih ~ 
bir uırıumt ı:ıığırak mahallin<' :Manevralardan sonra şehri rin bUtUn hedefi, TUrkiyP-yi Ta·ih·~n aldıkları d· rsJer. 
g ireceklerdir. Sığınak ınnhallC'. mizde daha esaslı paı:;if korun · umumi bir harp ııetil'!esinde or- kiv~~·in cenuba, ne de Sur'l)'f 

- it vam edecektir. Diğer taraftan E. rinln dolu olmnsı veya diğer ı:ıe - ma teşkl!Atı yaı. ılacaktır. BU · rı:dan kaldırnı~ı.. rnkip b'r dev ma1e uzanma arzusu be'. 
dirncnin şimali şarki mmtakasın. bcplerle buralara da glremlyen tun mUcsseselerde bu işle meş. let olmaktan çıkarmaktır im'.•an ' "'remtz. Her ·~~' 
daki muharebeler de inkişaf ey- kimseler sokak kenarlarına. gul olmak Uzere heyetler se1ti. Şimdi haber ,·nelim ki. had. Jet e ir olanların itil 
1 kt d . d di l · · ı ki lecektlr. · k ı d:t11 eme e ır. uvar P erıne gız encee er - dl zatinde hiçbir de\'letln ve f. rıne- ·avu~ma arını can pi'' 

Bugünkü harekatta kıtaların dir. lstanbula yapılacak ha\'a hU- cleolojinln rakilıl olmayan TUr. Ancak e ir olmamak içince 
1österdiği yüksel. kudret ve ka. Taarruz nihayet bulduktan cuınunnn buglin olacl'lğı hakkın ltiyeyi ortadan !•aldırmak an - ~ 
biliyet bilhassa ~·ayda şayandır. dat otomobllle:i ve itfaiye dil _ da hazı snzetelerde çıkan ha · k f - ·ı k bil 1 bil k 1 
Bu harekata iştirak eden hava dük ve çan çalmadan çatışacak. berler tlzcrine malumatına mu · ~=ktlı~·:;~; ~ı:mi~ blz ~ea fa;z~ Ticaret Ve I 
kuvetlerimizin uı;uş. keşif, ve Sa. !ardır. 1 rııı.:aat ettiğimiz hazırlık konıis. derek söylersek Türkiye orta · nrıı' 
i .. e gibi faaliyetleri de her türlü Dahiliye Vekili Faik öıtrak yonu rclı-;i Vali nıııııvinl Mu;ı:af - elan kalkmış bulu:lsa, buı;Unkll Tetkiklerde b U ıU 
takdirin fevkindl•dir. nıanevralarn gltmC'TllİŞ VC hH\'a fer gazetemize Şltnlnrı söyle • \'8Zİyetlettni mumla arayarak • u"zere şe lr ı m ze ge 

Muharebelcrın devamı esnasın. tnarruzu tecrübelerinin netice - nıiştir: lnrı bir hale dti~cceklerind<'tı ~ 
da Milli Şef lnönü de manevra sini tef.kik için ŞP.hrimlzdc kal· - Bu husustH vilfıy"ttc hiç emindir. o zarnaıı Almanya. güt Ticaret Vekili Cezmi P~< 
'5:ıhasmı teftiş bt•yunr:uşlardır. mıı;ıtır. lıir ıırnlfınıat yoktur. 'T'nyyal'c tUğU 'Drnııg Nar:h Osteıı. veri • i raberindc iç ticaret dairesi~ 

Edirne bayram yapıyor Taarruz nihayet hugllndcn hürumu denemPbinin ne zaman r.eRiyle anlattıkları Bcrlln _ Bt-
1 
Vehbi Cemal Ziya oJd\lğ~ 

Edirne. 16 (A.A.) - Milli Şef. sonra halk normal hayııtın baş. yapılaca{; ı ş u dakikaya kadar uns • Bağdat llç B nıibverllc bu sabah Ankaradan şt: 
')f;Je yemeg~inden sonra. ya..Jarın. lamasından ylr.~ <IUdUkl<'rlc helli de>3ildlr. cc.kl dil hAk' ı k 1 ı tl' 

c.> "' nyaya " · ım 0 aca · • gdmiştir. Ticaret Vekili 
:ia Başvekil ve Vekiller ı)lduğu haberdar eclile::ektlr. Tecrtibelcr esnasında şehri talyanlar da fıırnt rn imkan d V k"' te bll~ıı" 
h ld "k k h " h · ı ·r k · pa~a garın a e a e 1, a e, yu se uzurlarıyla. ma . ~e rım zde aktı orunmıı korumak için alınaı'ak tedbir· hula bilirler. Alman hAklmiyetln l l ka b' k doıt1:ı 
'1evra sahasını te~rif etm:şlerdir. tedbirleri de tamamlanmış "" lerc alt ha.zırlıklnr tamamlan . den kurtulmuş olurlRrsa Roma er er nı ve •ır 'i" öıı 

:\filli Şefin bug-ün F,dirne~ri şc- mllsait mevkilerp toplar V<' ma. mıştır. me:.vdanlarını sUl!leYen ımpara- rafr,dan ka,.ytl?nmış ve ·ııtlf 
• • 1111, 

:eflendirmiyecej?i anlaşılmıştır. kincll tufckler yerlcştir!lmiştir. Şimdi, bu işe rtair talimntna. t ol'luk hınitalannın gösterdiği vapurla 1stanbula geç r 
Cumhurreisimiıi karşılarıak i. ffiv,·clkl gUn yapılan umumi menin rnilkemmel hir ı:ıurctte hudntlara Rahip olnenklndır. Cumartesi gününe ıcaö"de 

<:İn saat 12 denberi şehir metha. teftiş sırasındıt görillen hazı tathikını temin için tetkik n• Dünyanın iki devlet arasında rimizde kalacak, tetkikler 
!ine devam eden halk akını bu ha. tcftlşl<!rle nıeş~ul oluyoruz. Ter. taksimi hulyaslle yaşadıkll'lrt l lunacaktır . . .. ,,;~ 
ber Uzcrine durmuştur. dirne görillmcdlk tu ba ·ram sc- tihat tl'kcmmrıı "ttirilm ;ş b:ı - ınliddetçe. Arapl~ır tf'hllkenl n Vekil cumarteı:i gün~' ,re 

Şr.hrin bütlin &<..kaklan ve e~- j vinr ve heyecanı içinde ç:ılkan . lunııyor . fyi nctkc r:lnt:a~ ımrzı Tii rklcrrl"n ..,,..~ıı. mih,·erdPn puriyle sergiyi açmn'< i}ı: 
lence yerleri halk i~e doludur. E. maktadır. ıı ınuyonı z.,, geleceğini, Tilrklerln bo&azlar_ 1 mire hareket cdcceltdt'· 
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'Tiyatro ve sinemalar
da_ ·duhuliye ücretleri 
Verg ı ve resimlerin indirilmesine dair 

T kanun meriyet mevkiine girdi 
Almany çılgın lı 

8 lYatro Ye sinemalarla kon • Bu resim tahsilatından: '"'Üt-
erıerd " 

ler en devlet ve belediye • de yirmisi damga resmi, yüzde 
ta::a alınınakta olan damga, otuzu tayyare re~mi. yüzde y\r· 
le b re ve belediye resimleriy. misi belediye hissesi. yUzde o • 
tar aruıfı.ceze hisselerinin mlk- tuzu DarUJ(lcez~ hissesi olarak 

yap aktan menedilmelidir,, 
lan a ınma şeklıne dair o· tefrik ve damga ve tayyare re -ına ve l . 1 
ınışıirenı kanun, merlyete gir - simleri alt olduğu fazla Irat 

-M-ıs-ır-da-ka-b-in-e Parlam~ntolar Birliği Konferansında ~~~·j~· itt:) 
buhranı Lehıstan murahhası IÇERDE= ~ -

trı.u • Bu yeni kanunla, bu knydolunacaktır. 
esseseı ı 1 azalt er n mükellef yetleıi Daruıa.cezc bulunan yerlerde 

letı ~lnıaktadır. Mallre Vektı • DarUJılceze hissesi bu müessese 
haz u hususta bir nizamname ye ve belediye hissesi de beledi. 
et.._1

1
rhyarak al!kalılara tebliğ yelcrce, tahsil ecHJdiği ayı takip 

"' Ştı r y · eden ayın oo beşinci gUnU akşa-

"e 
1
;:l hUkUmlere göre tiyatro mma. kadar tediye edilecektir. 

Iet b enıaıarla konserlerin bi • Darülti.cezc bulunmayan yer· 
taYl. edeUeri üzerinden damga, lerde belediye halkmdan fakir 
le]) are "Ve belcdiye res lmleriy - ve yardıma muhtaç olanlara 
!tur aru1a.ceze hissesi olarak bir sarfertilmek lizcr e Daril!Aceze 

U·t . 
l"Uıd 9 an aşağı olmamak Uzere hissesi dahi bc lerliyelere veri • 
tll!ıı e on res im alı nacaktır . nes· !erektir. 
~ağ hesabında yirmi paradan Bu resmin tar.r;il ve kontro • 
llt 1 kesirler yirmi paraya ib. l!:.nden dolayı belediye DarUHL 
nıolunacaktır. cezo \'e köylerder. hiçbir mas -

"er let bedelinden roal{sat. bn raf nhnmıyacaktır. 
oıa ti haricinde duhuliye Ucreti Yeni kanun muribince alma· 
ta/ak bu mahalleri işletenler cak cezaların takip ,.e tı:ı.hsi • 
llıa arından alınan paranın ta - !inde damga resmi kanununun 

lllıdır o · 11 ve l:? inci fasıllarında ya zıh 
hayı:duevlerinde ylllnızca su • hUktlmler tatbik olunacak tır. 
aıı~ı r ve askerl memurlarla Memleketimize dışardan it . 
ıı ınerı fertlerine göBterllen si - ha1 edilecek olan filmlerin güm 
tır ~lardan resim almmıyacak rük resminde, icabmda tarlilftt 
re;ı u Sinemalara dışardan Uc· yapmıya lcra Vekilleri hı:ıyetl 
'.l'lr e BlviJJcrln girmesi memnu. salAhlyetli bulunmaktnrhr. Yn. 
~ıu' liayrr cemiyetleriyle, spor pılan tadiHi.t bir ay içinde BU • 

Iller· 1 l'I 1• mektepler ve halkev - yUk Millet Meclisinin tasdikine 

1 ~ ~arafmdan tamamen para. arzolunacaktır. 
"e ~ arak halka vcrllen konser ------------

Dahiliye Ve~<ili bugUn 
mezbahayı gezdi 

Alı Mahır paşa mUşki· 
latla karşılaştı 

Kahire, 16 (A.A.) - Yeni ka. 
bineyi teşkile memur Ali Mahir 
Paşa, buhranı ha! için istişarele. 

rinc devam f-tı:nektedir. 

İyi malumat alan mahafil, buh 
ranın bu kadar uzun sürmesini 
ekseriyeti teşkil eden Sadi ve li. 
beral partilerine dayanan bir ka. 
bıne teşkilinin zorluklarına at!ey
lemektedir. Asıl g'ilçlük kabineye. 
ıılma.cak adamların ve bunlara ve. 
rilecek nezaretlerin taksimin • 

dedir. Ali Mahir Paşa, mühim 
nezaretleri kendı noktai nazarın. 
.-.la olanlara ve bilhassa hariciye 
ıezı:ıretini eski nazır Yahya Pa. 
f,iaya vermek anusundadır. Hal. 

ı..uki iki ekseriyet partisi bu §C· 

rait altında kabineye giremiye . 

"eklerine karar \ermiştir. 

Sovyet Rusyada 
150 Çeşit dilin 

tarihçesi 
yapılıyor 

ler ~ınsıııer ve ,gösterilen film
llu resme tAbi olmıyacaklardır. 
)'e ;esırn biletler üzerine Mail· 
glllt eıt&.1eunce bastırılacak hu. 
ı- 1~l>Ulların yapıştırılması 11u • 

Dahiliye Vekili Faik Oztrak Sovyetler birliği ilim akadeımisın~ 

t> ı, alınacaktır. 
hıı1t: fl/Jar dam a. resmi ka~ıınu 
c·e~t~U dairesinde iptal edile _ 
lın r. Maliye Vekd.letlnce ta -
bıı~t~lunacak ye rlerde res min 
t tı· ere ınatbu damga vazr su· 

)' I 
ı:ıııtı e istifası mccbt.ıridlr. Res. 

bu sabah saat onda Vali ve Be. merbut dil ve fikir enstitüsü, halen, 
lediye R e isi LU.tfi Kırdarla bir~ .>ov ·ai' .. r birliğinde ya~l}·.:n millet: 

likt& -araaŞaç , .mezbahasına erin dillerinin tam bir ınonografisi 
sitmlştir. Uzerinde ç::ıhşrnaktadır. Bu monog· 

Vekil, mczbnhnnm her taro. · .-afi, daha hal:l yazısı olmıyan dil· 
frnr gezmiş, esaslı tctkikatta 'er de dahil olmak üzere, · -~ kadar 

bulunmuş, nlAkadarlardan lza. ' uilin esas karakteristikleri ile ta· 
hat almıştır. Dahiliye Vekilinin n'h(" -·n· rr··st kt' , :.e"ı ı "o ercce · ır. 
dlinkU tetkiklerine dair mıı.H'ı • 

-<>--
l:lıctrı. tahsil ve kontrolU maliye 
lec .. ,_llrJarı tarafından icra cdi-

"~tır mat 3 Uncu sayfadadır. 
1nııb · Kafkasyada yeni bir 

maden suyu l:a~ at ve kontrol için ala. • 
1 ·~ar 
~ııı lllakamlarca memul' edi-

er h ı tıdaıc ar ç olmak üzere yuka-
,.~l'a 1 Yerle e parasız olarak 
t11 ~nzııf!tıı Ucretle ~irenle _ 

' Ol htıı 
1 
Urdukları mcıYklin btlet 

1t 11 ,.'ne Söre alınması ıa.zımge. 
~a'b rsı miktarından pul veya 
rııı:ıı 11 damgayı havi bllet ve • 

,.~i ttıecburt olacaktır. 
llaca:ı kanun mucibince ah -
hıı t'j ref;ım, bilet bedeline do.· 
~~rındlJenıiyecek ve biletler U _ 

~u cı gösterilcıniyecektir. 
l a 'l' tı.a riayet edilmemesi 'f"e -
1111 n:kardaki eğlence yerleri • 
lr: ti rasıı \'cya tenıllAtlı Ucret
lt111 .. ~cınıere oturdukları mev • 
.. ..öre 1 ar1 h .. nu veya matbu dam _ 
lın le 

6
a.' 1 bilet verilmemesi hl\· 

qlo.r l 1ncı maddede yazılı cc • 
'l'ıra atblk olunacaktır. 

1~ .. d"n tro, sinema Ye konser • 
ı:- aıc el lllevki itibariyle alnıa 
daıtnı Uhuııye ücreti belediyeler 
ııa"aı. 0ncumentnce tayin olu -
r ~lır }{ 
etı,rı · öylcrde sinema. Uc • 

artır bu tun resimlerden ro u-
\> • ~ 
eıta1 aliye ''eya Dahiliye 

ktkat etıerınce yaptırılacak tct
~~se:etfcestnde. bu ticretlerln 

1 
o. Ucr tayın edildiği anlaşılır 
lldtrıı etıeriu mtlnasip hndde 

r·e beı~eeı bahiliye VekO.Jetln • 
ll.lttır.c ;Yelere tebliğ oluna • 

lı tısan etklkt:ı istinat ettiği 
lt.ı \ı nsu 1 ra.~ 1 b r nrına belecllyelcrin 
<'I bir t Ulunduğu takdirde ikin. 
:lta bu~tktk icrası için muraca-
1 letki unabııccektir. Bu ikin· 

ııaı:'ak lı: neuceeine gllre bulu • 
!!~ llllkt 1 lttıb~ ar nra beledil'eler -
., ll eıed.t nıecburı olacaktır. 
" cle-ıcı l"elerce tavın olunan 

aı,.. en f 1 • • 
1 

lllard nz a duhulıye Ucretl 
\f'rı lira an birinci defası itin 

rrurı·ı ce-ıa ai mıcalitır. Te • 
f'J' ll dcı b 

··arııa 11 ceza bcs misline 
caktır • 

ltalya ve Almanya 
Gümru~reri mizdeki 

ma llarım çekmeğe devam 
ed ıyo rlar 

ltalya ve Almanya gümrük. 
terimize kadar gönderdikleri 
birçok mallarını seri bir surette 
geri ı;ekmcktedir. 

Son iki gün içinde 1800 san. 
~ık pamuk ipliği gtımrüklerden 
geldiği yer olan ftalyaya geri 
5öndcrilmİ§tİr. 

Bu malların geri çekilmesine 
sebep olarak harp hazırlıkları 
gösterilıncktrdir. Gene 1 ağus· 

tostan 1 5 Ağustosa kadar 150 
~andık muhtelif eşya Almanya 
ve ltalyaya geri gönderilmiştir. 
Bu eşya arasrnda bilhassa men· 
•mr"t bulunmaktadır. 

Kafka y::ıja E:;entukıcıe çalı ,mak 
ta olan bir kuyudan kuvyctJi bir 
maden suyu fışkmnı~tır. Bu surun 
taı~·iki, iki atrnnsferdir ve su. li 
metreye kadar h~kırrnah-t.adır. Kim 
ya bakımından bu yeni maden rnyu 
me~hur Narıen suyunun terkibinin 
1yıudır. 

Bu yeni maden suyu ka)ııa1'1 ı , 

günde 100 bin litre \'ermektedir. 
Fakat çok çabuk fazlalaştığı ıçr 
pek yakında günde 500 bin. litrryc 
çıkacağı tahmin edilmektedir. 

Bugün gelen Alman 
seyyahları 

Bu sahnh Çar Aleksandr va. 
puru ile Bıılı;nristan yolu ile şoh 
rimize 250 Alnlan seyahı gel • 
miştir. 

_Bulgaristana 
karşı ... 

Yunan istan ve Romanya ile 

Yeni bir askerl ~ittifak. 

yapıldığı yalandır 
Atina, 16 (A.A.) - Atina a- mahfiller, Balkan antantı azası a· 

jansı bildiriyor: rasmda tedafüi bir askeri ittifak 
Yunanistan, Rom.1nya ve Tür· esasen roevcut olduğunu ve bu 

kiye arasında Bulgaristana kar~: sebepten yeni bir askeri anla1ma· 
askeri bir ittifak akdedileceğine ya ihtiyaç bulunmadığını kaydet· 
dair bir yabancı gaıetesınde çr mektedir. 
kan haber hakkında Salahiyettar 

bu fikri ileri sürdü * Dün şehrimizden Halebe git· 
mekte olan iki otomobilli İngiliz 

B 1 k hh 
seyyahı geçmi~tir. Bunlar yollarına 

e çi a mura asına göre dünya devametmeküzereMudan}>avatit· 
mişlerdir. • 

vaziyeti 1914 arefesindeki * 1 tanbul adliyesine a~kerliğini 
yapmış ve orta tahsili bulunan kim· 

Vazl· yefı' n selerden zabıt katibi alınacaktır. 
a Y n 1. •. * Nüfus ka.ğıdıru tahrif eden Ke· 

Ovslo. 16 (A.A.) - Parlamento- tizar etmektedir. Fakat kimse, bu faJo adında bir Rum adli}>eye Yeril· 

!ar birlıg- i konferansı, enternas~·onal h~dı'~elerı·n vahı'm mı· ~·ok~ .. mesut mi,tir. 
J <1 ~ • J "" * Şehir civanndaki mezarlıklar-

anlaşmazlıklann 5ulh rotuyla hallı mu olacağım bılmemektedir. Çün· da bulunan maruf kimselere ait me 
mescle;ini müzakere etmiştir. kil bu, demokrasilere değil fakat zarlar tesbit edilmektedir. Bunlar 

Bu bahis üzerinde söz alan lngi iiktatörlere bağlıdır.,, asri mezarlığa nakledilecektir. 
liz delege~i Evans, İngiliz hükume· Söz alan hatipler arasında, Le· * İstanbul belediyesinde bir 'ik~· 
t inin ve lngilterooin kuvvetle vapı· ı · t d ı · Al ı nl k yet kalemi tesis edilecektir • '" ,, llS an e egesı manrarı çı gı ı * Dün Basra vapurundan Ahrr· 
lacak her türlü hal sureti teşebbü · yapmaktan menedecek bir müdafaa kapı açıklannda bir adam denize 
lcr ine şiddetle mukaYcmet edeceği · zaruretini ileri sürmüştür. düşmüş kurtarılarak Moda iskelesi· 
ni bildinnistir. Parlı\mentolar birliği konferan· ne çıkanlarak teslim edilmiştir. Bu 
Fı ansız delegesi, Pol Bastidt dr sında, Amerika heyeti reisi Hamil· şahsın hüviyeti anlaşılamamıştır. 

ayni tarzda fikirleri ihtiva eden bir ton Fiili, bugün Konfe-.ransa bir ka· * Mısırdan gelecek olan askeri 
heyet cumartesi günü §ehrimizde o-

nutuk söylemiştir • rar sureti tevdi edeceğini resmen lacaktır. 
Bir nutuk söyliyen Belçika dele· bildirmiştir. * Kasaplar belediyeye müracaat 

gesi, Hursmans, bugünkü vaıiyetir. Bu karar suretinde, Avrupa dev- ederek berberler gibi kendHerinin 
1914 de harbin başlamasından bir Jetleri, ihtila.fh meseleleri uzlaşma de pazar tatili yapabilmelerini iste· 
iki hafta evvelki vaziyetin tamami- \"e hakem yolu ile halletmeleri için, mişlerdir. 
ı · b' * Yeni barem hazırlıklan dolayı· 
c aynı olduğunu ıldinnift.ir: "BU· otuz günlük bir siyasi müzakere ak· sile belediyeye 20 lira m~lı elli 

tün milletler, mühim hadiselere in· dine davet olunmaktadır. memur ve 10 lira maa~ı on k~tip 

İtalya 12 Adadaki 
harp malzemesini 
Q.eri çekmeğe başladı 
Muhtelif menbalardan gelen ha· kuunda adaları müdafaa etmek im· 

bcrler, vaktile ltalyanlann tahak· kanının bulunanuyacağını anlayan 
kUmü altına giren Türk adalarında !talyan askeri makamlan, adalara 
tahkimat yaptıkları, buralara, Mva y1ğdıkları harp levazımını §imdi de 
müdafii Alman toplan yerleştirildi geriye çekmekte, büyük bir sürat· 
ğini, harp levazımile doldurulduğu· le ltalyaya taşımaktadırlar. Buna 
nu anlatmaktaydı. Hele bu hazırlık dair muhtelif menbalardan sızaı 
larm Türk • lngiliı anlaşmaSJndan haberleri, şehrimizde de nı'Sik im· 
sonra a?·ttırıldığı yolunda sızan şa· kanı - güç olmakla beraber - el· 
yialarm şu birkaç gün içinde tama· de edilmiş bulunmaktadır. 
men b.1şka bir ~kil aldığını ö~rcn· Adalara ltalyadan yapılan sefer· 
mckteyiz. Türk • lngiliz anla,ma- ler sıklaştınlmış, fazla olarak lstan· 
sından sonra, Akdenizdeki üstün· buldan dönen ve boş yerleri olan I· 
lüğün tamamen demokrasi cep· taJyan vapurlannın da bu adalara 
hesine geçtiğini gören, İngiliz: deniz uğn~·arak ltalyaya gitmeleri husu 
kuvvetleri karşısında, bir harp vır :.ıı:ıd:ı tedbirler ahnm·~tır. . . l :::s::.,.PA NöRAMAÜ m:::::· 

HAM l Y E T YÜCE SES ve Mmr Yıldızı K 1 K 1 
Bestekar T ANBURt r---:--,-------

SE LAHADDIN PINAR 
mclmefetimizde f cvka11de 
rağbet kazanan rakkase 
KiKi her aJc§am sahne -
mirde yeni şarla ve oyun
lannı gösterecektir. 

m.veten muhtelif eğ. ~ 

alınması l~gclmektedir. 
* Şehir meclisine verilen bir maz· 

bataya göre 12,5 milyon liralık ba· 
ka}"ô. kalmış ve tahsil edilememiş 
vergi bulunduğu bildirilmiştir. 
* Vil:iyet memurları valiye müra· 

caat ederek belediye memurlarına 
yapıldığı gibi yeni barem c.etvelle
rinde kendi derecelerinin de yüksel· 
tilmesini istemi~erdir. 

* Ebilzziyazade Velid bir gazete
nin hakkında ' .-cavüzk!r '-e tahki· 
ramiı neşriyatta. bulunduğ- nu iddia 
ederek mezktlr gaıete sahibi ve mu· 
harriri aleyhinde dava ikame t· 
miştir. 

DISARDA: 

* Memelin 18 kilometre şarkında 
bulunan Lituanyaya ait küçük 
Gardsen §Chri ate§ler için~. Se· 
hir tamamile mahvolmak tehlikesin 
dedir. 

* Moskovadaki Fransa büyük el· 
çisi Naggiar dün ak§3J11 İngiliz ve 
Fransız heyetleri §erefine bir ziya
fet vermis ve bu ziyafette ezcümle 
Molotof, mare,.~ Voroşilof, Potem· 
kin, Seeds, amiral Peunket, gene
ral Deumeuc ve bir çok Sovyet yük· 
sek subayları haztr bulunmuştur. 

* Fransada bin~r Rissi "Ami· 
ot., tipinde iki motörlü bir tayyare 
ile saatte vasati 311.621 kilometre 
katederek kapalı daire dahilinde 10 
bin kilometrelik dünya rekorunu 
kırmıştır. Esld rekor, üç motörlü 
bir ltal)"ô.n ·tayyaresi tarafından 1 
~'Uc;tos 1939 tarihinde tesis edilmiş· 
ti ve saatte 236.970 kilometre idi. 
* Fransa hariciye naım Bone dün 

Amerikanın Paris büyük elçisi Bul· 
!iti kabul etmiş ve müteah;be.n baş
,·ekil Daladye)'İ ziyaret ederek gö· 
rü~il§tür. 

1 lenceler, 
edecektir. 

hokkabaz, orta oyunu ve saire saat 2 ye kadar devam 
Duhuliye yoktur. Fiatlar ucuz% 15 tenzilatlı tarifedir 'Uskiidar İkinci Sulh Hııkuk 

- HAldmllğinden: 

;,--------;;;;;;-------;;;;;;-, 939 /171 lst. Levazım ~mirliğinden varilen: Harici UskUdarda Ba(;larba.şmda 
Askeri kıtaları ilAnları Yeniyolda 42 numarnda doktor 

Vebap Abdtissamet : 

..---. -~--. -------.-··-------. Müddei Hatice tarafından a • Erzıncan garnızonunun 360.000 kılo arpa kapalı zarfla eksılt- 1 a &faka · · · · . . lc;yhinlze ikame o u n u n 
:neye konulmuştur. Tahmın bedelı 21600 hra ılk temınat 1620 lıra. i n! n apılan 

d Ek 
· ı · A ~ n •• U 6 . .J E . da \ davası Uzer ne ne Y 

rr. sı tmesı 18 gustos 93'. cuma gun . saat 1 ıua rzıncan daveti kanuniye icabet etmedi-
Satın Alma Ko. da yapılacaktır. §artnamesı ve evsafı kolordunun ~- . d h kkınızda gıyap ka _ 

k 
·ı . 1 d V .d. H d h il bınız en a te mı garnızon arın a mevcuttur. e aynı ır. er yer e, er g n verilmiş ve davacının şa. • 

görülebilir. istekliler teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat ~~:;eri dinleneceğinden bahsile 
evvel Ko. başkanlığına vermi§ veya poata ile de ayni Ko. da bu· 20 yirmi gUn mUddctlo na.nen 
!unmuş olacaktır. muameleli gıyap karaM tebliğ 

Erzincan garnizonu için 360.000 kilo kuru yonca kapalı zarfla edilmek uzere muhakeme ıı
eksiltmcye konulmuştur. Tahmin bedeli 171.000 lira ilk teminatı 9-9 3 9 tarihine mUsadif pazar • 
1282 lira 50 kuruştur. Eksiltmesi 18 Ağustos 939 cuma günü aaat tesl gUnU saat 10 na talik kılın 
16.30 da Erzincanda Satın Alma Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi mış olduğundan tarihl lltlndan 
\'C evufı kolordunun tekmil garnizonlarında tMVcuttur. Ve ayni- itibaren 20 ylrmt gUn zarfında 
dir. Her yerde, her gün ıörülebilir. istekliler t eklif mektuplannr ltira~ etmcdlğln\7: sı:ıtttte mtb.
eksiltmc saatinden bir 8Ht evvel Ko. Ba~kanlığma verilmit veya kemeye kabul olanmyYacağınız 

ı posta ile ayni saatte Ko. da bulundurulmu§ olacaktır. (214) .(5830) ili.nen tebliğ olunur. 
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Dinlediklerimi2 
Dinliyeceklerimiz 

"Alır.an Büllaülü,, isini verilen 
mcıhur ıantöz Erna Sack Holan. 
da)·a gitmiı ve ıalı aktamı Hil
vcrsura istasyonundaki konıere 

iıtirak etmiıtir. 

Meıhur tantözler.dcn Zinlia Mila· 
nov Amerikada büyük rağbet gö. 
ren konserler verdikten sonra 
Avrupaya gelmiı ve çarıamba 

akıamı Lucemedeki muıiki feıti
valindz, Toıcanini'nin idaresi al· 

tmdaki orkeatrada )'er almııtır. 

Prağ radyo orlceıtrasıntn çarıam. 
ba akpmki konserini idare etmiı 

olan genç Çek orkestra ıefi 

Otakar Parik 

Biliyor musunuz 1 
1 - Radyolara tesir eden 

ıimal mağnetik kutbu hangi 
memlekettedir? 

2 - En cenuptaki radyo is • 
laıyonu hangisidir? 

3 - Hanııi memlekette 'bir 
kısa dalga radyo istasyonu dai. 
ma komıu memleketteki bir is
tasyondan nakil yapar ve bu su
retle ikisini farketmek kabil ol. 
maz? 

4 - Aynı dalıa üzerinden 
çalııan iki istasyon biliyor mu· 
ıunuz? 

5 - Ankara ile Radio Pariı 
kaç metre üzerinden çalıııyor -
lar? 

Cevapları l 
1 - Kanadada. 
2 - Şilideki Valdivia istaı. 

yonu. 
3 - Uruguay kısa dalga iı • 

taıyonu Buenoı Airesin Belg -
rano istaıyonundun nakil ya • 
par. 

4 - Uzun dalgada Luksem • 
burgla Mo:kova 1442 metre ü
zerinden, orta c!algada Brüksel 
1 ile Kahire 483,9 metr:? Üzerin. 
den çalışır ve bunlardan M:>s -
kova ile Kahire daha yakın ol
duğu için bizden duyulur. 

5 - Son bir tadilatla Radioı 
Parisde tamamile Ankara rad. 
109Unen .Wırasr .,fan 1648 met
reyi 1rul'anmaktadır. 

H ·A 8 ER - Akşam Postan 

Verdi'nin otello'su 
Shakespeare'in eserlerinden alınan mevzular üzerine yapılmış 

operalardCUl Otello ile Falstaf~, İngiliz edibinin ya~z.dığı piyeslerin 1 Bugün caz sade b:r -dans çalgısı 

1 
aslına en uygun olanlardır. lkı operanın da bestekarı olan V crı ~ ol;naktan çıkmış, toplu musiki a· 
bunları arkadaşı Boitonun tercüme edip hazırladığı librettolar il. !etleri arasında bir nevi band ha
zerine yazmıştır. Boito, Shakespeare'in eserlerini bir opera mevzuu lini almıştır. Bir çigan ''orkestra. 
haline getirirken, opera şartlarının müsaade ettiği nisbette aslıııa sı., gibi bize bir cazband da Stra

mutabık kalmaya çah§mıştır. ussun valslerini çalabilir. Fakat, 
Halbuki Shakspearin edebiyatta birer ebedi abide gibi du- çigan sanatkarlarının çaldığı bir 

ran şaheserlerini opera şekline sokmak için muhtelif bestekarlar 
teşebbüs etmişler, fakat hepsi bu piyeslerin mevzuu içinde kendile. 
rine büyük bir serbesti vermişlerdir. Birçoklarında piyesin aslın

daki mevzu hemen hemen tamamiyle değiştirilmiş, hele ince nok
talar hiç kalmamıştır. 

Bu itibar~a, Verdinin Otellosu ile Falstaffı Shakespeare aslı. 

na mutabık kalınarak operaya çevrilmiş piyesleri sayılır. 
Otello salı akşamı İtalyanın Torino grupu radyoları tarafın

dan, Sforzesco §3.tosundan naklen neşredildi. 

Musiki çeşmesine 

bestekar 
benzetilen 

Boceherini devrinin en iyi viyolonçelistlerinden biri olarak sa
yıLdığı gibi, en fazla eser vermiş bir bestekardır. Kendisini musiki 
çeşmesine benzetenler ve "musluğunu çevirince büyük bir musi. 
ki suyu akar,, diyenler olmuştur. 

Hakikaten, Boceherini musiki tarihinde pek az tesadüf edilen 
vclui bir bestekardır. Şimdiye kadar bestelediği eserler dört yüz 
altmıı yedi tanedir ki, bunun içinde yirmi aenfoni vardır. Eunla -
rın hepsi de aşağı kıymette eserler değildir ve basit olma!arma rağ
men bilhusa tabii melodiler itibarile zengin sayı~ır. 

Boceherininin de, birçok sanatkarlar gibi, sefil ve fakir bir 
halde ölmüştür. Bilhassa, son günlerinde gerek talebeleri, ge r~k 
hocaları kendisini terketmişlerji. 

Pazar günü fstokholm radyosundaki hafif musiki konserinde 
Boceherininin Si Maroj viyolonçello konçertosu proğramın en gü. 
zel parçalarından birini teşkil ediyordu. 

" Beyaz kadın .. operası 

Mevzuu Walter Scott'un eserinden alınmış olan ''Beyaz Ka -
dm,, Boieldieu'nün en iÜzel operası sayılır. Fransız bestekarının 

bu operası ilk defa olarak 1811 de temsil c~ilmiş ve sanatkarın şöh 
reti bütün Avrupaya bu eserle yay;lmıştır. Bununla beraber, "Be
yaz Kadın,, dan evvel de Boieldieu memleketinde şöhretli bir bes. 
tekardı. Yirmi iki yaşında iken yazdığı bir operada arka arkaya 
otuz defa temsil cdilmitti. 

''Beyaz Kadın,, bütün musiki dünyasında en zengin ve sevi
len operalardan biridir. Operanın hususiyetini bilhassa, eserin 
mevzuunda da olduğu gibi, neşe ile hüznün karışık olması teşkil 

etmektedir. Boieldieu mevzudeki bu hususiyete ldikkat etmiş, mu
sikisine de bu hususiyeti vermiştir. Opera basit melodilerden ağır 
melodilere geçer ve nihayet büyük ve renkli bir orkestrasyonla ni. 
hayet bulur. 

"Beyaz Ka.clın,, dün akşam (çarşamba) Radio Paris istasyonu 
ile neşredildi. 

1~tte -----

Mavi Tuna, Straussun bu eserinin 
herhangi bir hafif orkestra tara -

fından çalınan şeklinden çok baş. 
ka olacaktır: Onların keman se -
sini bir inlctiljleri, yayı titrete tit· 

rcte bir çekişleri, notaların za -
rr.anım kısaltışları var ki, çiğan 

bandının hususiyetini de bu teşkil 
eder: Beste yine o bestedir, fakat 
çalış usulü değişince hava ıda de
ğişir. 

Cazda, böyle bir hafif havayı 

veya bir dans havasını çalarken 

başka bir çalış usulü kullanır. Bu
nu cazdaki mÜsiki aletleri kadar, 
sanatkarların, çalarken, "kendile-

rinden de bir şey koymaları,, te -
min ediyor. 

Caza bu mahiyeti ile, sadece 
bir oyun çalğısı değil, aynı za • 
manda bir dinleme çalgısı ~a sayı. 
la bilir. 

Bunun için İngilizler bugün caz 
musikisini biri dance music, di
ğeri swing music olmak üzere iki-

ye ayırıyorlar. Dans musikisi da
ha derli toplu ve muntazam bir 

musiki olarak yerleşirken swing 
irticale ve tullıata daha müaait 

bir şekil alıyor. Çünkü caz, bir 
dans havası çalarken temposunu, 

dansedcnlerin ayaklarını şaşırt -
mamak için, saniye falso yapmıya-

cak kadar ölçülü tutmaya mecbur 
dur. Halbuki aynı havayı sade 

l:iinletmek için çalarken, caz çal. 
ğıcıları heyecanların.ı kapılabilir

ler ve caz musikisini, esasen ilk 
şekli olan, irticali şekle daha yak

laştırabilirler. Burada cazband 
şefi arkadaşlarını sihirli değne5i 

ile harekete getirebilir. Caz co -

şar, notalar sırasından fırlar, yay 
kemandan sıçrar - çiganda olduğu 
gibi. 

* * * 
Ankara radyosunda 

Delideniz ve Ateşböcekleri bize 
pazar akşamları yarım saat kadar 

Hol anda radyo 1ar1 n 1 n . fa~~e~a~~k~.:iın!a~~:!: ~~~:~y~:~ 
men • belkı de hep - aynı parça • 

meşhur konferansçısı 
lar olmasına rağmen caz gayet iÜ 
zel; hatta Avrupa istasyonla. 

rından çoğunda bulunmayan bir 
caz heyeti diyebiliriz: hot jazz Sahne hayatı ile edebiyat daima 

yanyana yürümüştü:- ve sıkı b!.r 
münasebcttedir. Holanda radyola
rının meşhur artist ve konferans. 
cısı olan Anny Schuitema da kü • 
çük ya§trıl:lanberi hem sahneye, 
hem edebiyata heves etmiıti. Rot• 
terdam lisesinden :nczun olduk • 
tan sonra tiyatroya başlamak is • 
tedi. 

Fakat an'ası, babası onun aktris 

~~ 
(sıcak caz) denilen, tol: sesli; 
yaygaradan ziyade dolgun ses ve 

tempolu güzel bir caz:. Bükreş is -
tasyonunun cazını istisna eder· -
sek Balkanların en güzel radyo 
caz heyeti diyebiliri?. 

Fakat, İbrahim Delideniz ve ar. 

~ 
• ka:laşlarının bu programını Anka

ra radyosu bize "Şen oda müziği,, 
diye takdim ediyor. 

Yazan· Dır .. G. A . 
Medeniyette sanayi içi&t 

lüzumunu söylemek ))ana 

düımcz. Burada söylemek iıte • 
diğim çeliğin vücudumuza v• 
hayatınıza lüzumudur. 

Onun vücudumuzun için· 
. de ne işe yaradığı şimdiki gi• 
bi bilinmeden pek çok önce 
faydası bilinirdi. Çelik Hapları 
pek eskidenberi yalnız kansı• 
denilen kimselere değil, bir 
çok hastalıklara karşı ilaç ota· 
rak yutturulurdu. Bir zaman. 

Amerikalıların Pink hapları diye sattıkları çelik haplarını çı· 
karanların yaptıkları reklamlar üzerine dünyanın her tarafında 
olduğu gibi, bizim memleketimizde ide hekime danışır.aya ıu· 
zum görmeden kendi kendine yutanlar çoktu. Şimdi Pink hap· 
]arının modası geçmiıse de onun yerine çelikli şuruplar ya· 
but çelikli şarapları gene hekimlere sormadan kenrli kendi· 

lerine içenler hali çoktur. 
Insanın vücudu çelik kadar dayanıklı olmamakla bera· 

ber, çelik vücudumuzun devamlı ve mutlaka lüzumlu unsur
larından biridir. Normal bir adamın vücudunda vasati he· 
sapla 7 gram çelik bulunur. Bu da maden bakımından ehem• 
miyetli bir miktardır. Bunun 2.70 gram kadarı kanın için· 
de, üst tarafı da başka başka uzuvlarda .. En soğu karaciğer" 
de, sonra ıırasiyle akciğerde, dalakta, pankreasta, böbrekler 
de, yürekte, adalelerde, en azı da \leyinde .. Demek ki adate· 
leri şişkin sporculara çelik pazulu, fikirleriyle hükmeden• 
lere de, çelikten iradeli demek pek te doğru söz değildir. 
İnsanın kanına ve karaciğeriyle akciğerine çelikten demek 

daha doiru olur. 
Kanda en çok miktarda bulunmasına sebep kırmızı 

kürecikle~:ieki hemoglobin maddesinin terkibinde çelik bu· 
lunmas"ıdır. Ondan sonra Karaciğerde çokça b!.llunması da 
bu küreciklerin karaciğerde ve dalakta hasıl olmalarından 
ileri gelir. Onun için Akciğerden sonra da en çol: dalakta 

bulunur. 
Akciğerde çokça bulunması da çeliğin vüc:.ıdumuzdaki 

mühim işini gösterir. Çelik teneffüs için mutlaka lüzumlu 
madendir. Sadece akciğerlerimizin havadan aldığı oksije11 
için değil bu maddenin kanla bütün nesicler arasına girerclr 
bütün küreciklerin oksijen alıp teneffüs edebilmeleri isin .. • 
VUcutta 5ellk ohnayınca teneffU• etmek, ya,-m k kal>"lt o 

maz .. Çeliğin vücudumuzda başka işler için lüzumu olsa d• ' 
onları tabii sormağa lüzum görmezsiniz: Top için barutut\ 
lüzumu gibi. 

Viicul:iun her gün çeliğe ihtiyacını temin için ye· 
meklerde iki, üç santigram çelik bulunması şarttır. Yemek· 
lerle gelen çelik günde bir santigrama düşünce - bilhassa 
gençlerde - derhal kansızlık başlar. Kansızlık ta insana türlii 
türlü hastalık getirir: En başta verem hastalığı. 

Günde iki, üç santigram kadar çeliği hangi yemeklerde 

bulmalı?. 
ilkin et yemeklerinde: Fakat en çok Eığır etinde, yüzde 

3 miligram, koyun etinde yarım miligram bile degil, kuz\l 
etin<le bir buçuk miligram .. Karaciğerde daha çok, fak:-.t gene 
sığır karaciğerinde yüzde 9 miligram, konunun ve l::uzunu11 
karaciğerinde nafile ararsınız. Farenin karaciğerini yemelc 
mümkün olsaydı, onun yüz gramında 12,6 miligram, yani crı 
büyük nisbette bulunurdu. • Etlerin kanı içilirse tabii onlar da 
pek çok, yüzde 52 miligram. • balıklarda ehemmiyetsiz, fakat 
istiridyede çok yüzde 24 miligram. 

Sütlerde pek az. Çocuklar anne sütünde lüzumu kadar 
çtlik bulamadıkları için doğarken karaciğerlerinlde toplanm'' 
olarak getirirler. Tabii, annelerinin çeliğini çekip biriktirere1' 

Buğdayda çelik varsa da un olunca kepekte kalır. Ek
mekte az bulunur. 
Yumurtaonın sarısında, yüzde ancak 8 miligram. - pla'-'ıı:ı 

pirincinde onu boşuna aramış olursunuz . - Kuru sebzelerden 
fasulye ile mercimek yüzde sekiz miligram verirler. Patates 
ancak yüzde bir .. 

Yeşil sebzelerden yalnız ıspanak yüzde 5.5 miligra111 
verir. Şalgam severseniz onun da yüz graır.ında 3,5 miligra111 
çelik bulursunuz. Bir de maydanozdan yüz grü.m yeyebilir· 
seniz, yüz bin ölçü A vitamini kaynağı olan o mübarek ot 

19,20 miligram da çelik verir. Onun için yemeklerinize mU111-
kün olduğu kadar çok maydanoz koydurmayı ihmal etmeme· 
lisiniz. 

Yemişlere gelince, onlarda çelik aramıyacagıruz tabiidir· 
Yalnız, kuru incirin yüz gramında 3, 4 miligra bulursunul• 

olmasına razı değillerdi. Anny on
lan hiç olmazsa konservatuvar • 
dan inşa ve ders almasına müsa -
ade etmeye razı etti. Sonra müsa· 
merelerde şiir okumak üzere sah. 
neye çıktı. Bu st•retle sahne haya
tına ilk adımını atmış oluyordu. 

Anny Chui'ama 

~ Bir kere şu müzik kelimesine 
işaret etmek isteriz. Ankara rad- kullanıyorlar. kuartetler, kuintetler ... le - "e~ 

biribirine refakat C'den piyan°• Jı' 
hut kemanla, viyoloııçello ile ç:; 
nır. Şen oda musikisi, olsa 0

•
1
, 

hafif orkestra parçalarına deflİ 
bilir. 

Bun;la kazandığı şöhret ve mu-
vaffakıyet üzerine artık onun ö -
nünde açılan tiyatro hayatına aile
si tarafından da müsaade verildi. 

Eir müddet iyi söz söyleme ve 
inıa ve muallimliği eden Anny 
Schuitema me,hur bir Hotanda1ı 

yosunun programlarında daima 

h 1 K Kı 1 
kullandığı b:.ı kelim::, dilimizdeki Fakat asıl işaret etmek istedi -

sa ne vazıı o an ommer eyn c .k. . . .. 
• ·-· 1 ıııu·ı ının atılıp. hıç !uzumu yok. ğ:miz nokta ıudur: 

tanıımış, onun tertlJI ettıgı tem - k f d k" kl. · 1-f .
11 

d 
1 1 

d d 1 en, ransızca a ı şe ının ta a -
sı er e ro a mış ve o ra yo a . . . . 

.1 ··.ı·· .. l.d _ . ı fuzu ıle alınan hır başka şekhdm Ateşböceklerinin, bahsettiğimiz 
temsı mU'JUru o ugu zaman ıs - . . . . ı 

.. d _, 
1 

kı, umumıyetle, tutmuş bır kelıme programları hiçbir suretle oda 
tasyc.nun stu yosunr..ıa ça ışmaya .· . . . 
b 1 sayılamaz. Gazeteleıımızın bırço • musikisi deg-ildir Bu:ıa •en sıfatını 
aş amıştır. _ · · :r 

B ·· B A s h · gu, Ankara ratlyosunun progra • ilave ederek bile oda musikisi di -ugun ayan nny c uıtama . . 
mını neşrederken bu kelimeyı mu · " d :k· · d ·ı 

Holandanın en sevilen radyo artis yemeyız. o a muı, ısı,, enı en 
.d. H I hafaza etmekle beraber, Avrupa kı· 'k "k" 1 tı ır. erkes onun radyodaki tem- d 

1 
. k parçalar ası musı ı parça arı -

. • . ra yo arının progra:nını verır en 
sıllerınt • cya konferanslarını zevk k 1. . .. k kt· .

1 
.k .. dır, yalnız, bUyUk orkestralar ye -

1 e ımenın tur çe şe ı ı e musı ıyı .. . 
le dtn1er. rlne kilçuk cruplarıa - trıyolar, 

B k .... k d"l .k. ,etıl'\I' u uçu ı ve musı ı ıD' 

ları yanlışları olmua her 11' r .. ,, 
lbrahim Delide~iz ve AtcşbO ~ 
terinin "sı'"ak,, cazını daha ıe" 
dinleyeceğiz. - V. G. 



1:ı.hedİ$ y b' • • .• I • d 
aşar lamirile uğraştığı rapnlnrdan ımım gıll'cr <'~m e 

F~olcu1arımız yaz tatilini nasıl geçir~yorlar 

F:en9ibahç9ıl . Yaş-ar 
''Attık yerimi g ençlere 
bırakacağım. ,, d iyor 

eıerın bu emekli müdafii takımındaki en3rjınin d. 
'°llar tamamen genç:eşmesine tarailar 
'-la konu~ o kaoa. Koı<ı> 

ıı". 1.ıznan ış.etme:.ı umum mu· 
"unun b ..... ı. b' .. d ' Plcı U} w-.. ınası ıçın e) ıın. 

;. a, h soruyorum: Mlihenc.ıı::. 
• nee b .... 1 ae ulunur? 
lıı.ı~ncı katta, diyor. 
ıııc,. kata çıkıyorum. Oranın 

•cırı <la. 
'B . 

Pera ve Şişli 
klüpleri 

)ünden itibaren resmen 
teş .Hata gırmış 
bulunuyorlar 

E~ki gayrıled:!rc kluplerin tesci. 
muameleleri de\'am etmektedır. Bur. 
.ann en kuvvetli teşekkullerinden 

Jlan Pera \'e Şişli muamelelerini bi· 
tirmişler ellişer sporcu tescil ettir· 
miş ve dünden itibaren re:. men teş· 
~ilata dahil klüplcr arasına karış· 

ıışlardır. 

Pera ve Şişlinin milli kümede 
·r alması ihtimali de vardır. 

Bir futbol komitesi 
htanbuı futbol ajanı Kemal Ha· 

m. Iutbol işlerinde yapılacak ısla· 

.at için eski ve kıymetli sporcu· 
ırdan müteşekkil bir komite kurma 
.a karar \'ermiştir. 

Bu komitede Ali Sami, Hamdi E· 
nin. Fethi Tahsin, Abdullah \'e Zc· 
i Rıza buluna::ı1:tır. 

!~1 e<;ıncı katta diyorlar. 
ı.,ll ncı kat, benı uçüncü kata, .em olması \'e ya5ayış tarzımın da 
ııc1 ~ kat bırıncı ı~ata, nıııayct bJ· egi~mesi dolay:ısile mektep sıra 
~l'ır at ta dörduncu .. ata 113,.a.t .rındakı gıbi futbollc . ıe$Ul ola· 

.ııJ} • Burada Ya;arın odasıııt .1amaktayım. Binneticc zevk için 
G ~tn: buluyorum ama bu se· aptığım futbol benim için üzüntü 

ıı,.ı, 1·•en:ı1 1 )ok. Tam yarım sau! !maktadır. Bu :.ene daha hafit 
. F bekıedım. ). arım saat wru a ,xdarla meşgul olmak istiyorum 
bu akat ı~ı pek çok o ... .aı .. 'll:ı· Ju seneki Fenerbahçe takımının 

a Ilı konnuşmayı bır gun sonra· · ak>ti ruhiyesinin ,.c oyun tarzının 
4t t ~tı. Ben bir gün sonra tek· ıeğiştirilrnesi için çok sene birinci snl, ~e ISC bu sefer roporlajı .,akımda oynamanın verdiği ruhu, 
~it kabil oldu. raşar .1tiyarlığa katılmamış atılgan at~Ji 

ı:ır\ll\I ıannedıyorum ki bu kadaı Belki dönerler ümidi ile en önde· ;cnçlerden teşkiline taraftanm. Ben 
llı ti, ıah .:e en jvj Fener takımı: 
ıtı~ met çektikten sonra A .dne ateş ettim. Domuz sıçradı ve ç< ,, 

~ı:ı~icumhuru ile bile konu mura saplandı. Fakat geri d'inme !r'mı (Cilıal) - Gazi, Bülent -
\ 'Ilı. füer. Korkudan kcndimı l~ !lahr li R ~a. llytmı, Esat - Fikret, 

·a"" '\'az ""rdum: cenar,ıı;ı;ı.;~.mm.~·~Jiur~@:;ıı_n.h!JP· 'afi, lılclilz, Basn, Fikret, 
? tatilını na3Jl geçiriyorsu muzlar üzerimden atlıyorlardı. 1 Ic: ~klindc olmalıdır. 

1,_ !)irisinin tırnaklarım •wt•m·la duy· I3u sene ortada kalan sampi 
}"l!b, dt'di. gördüğünüz gıb ium ve çamura sap1a'ldım. • 

ır ·o \.·'~ için ne dersiniz. Galatasa 
ıl':ı\. Urü isler ara,ında. M.. Ha\-a:ızlıktan az k : ın boğula · 
"":UI Ya b. • ay mı. Dcmirspor mu fampıyoı. 

• Jn4 ı ızler ı;ın 15 zaman ·aktım. Ba:ımı c;ı!rnrdığım •r'·it de. 
·•.ıan ,imalıdır.? 1<ı,u2 • Yazla tatılı ım ıc-:Lı• t nu .. ~ar on metre öt~mdc ko:'kl.ınç 

tıt~~ !\te aı hancı zaman.~u.. ıç-ama'ar ,.~ hom~rtularla gidiyor __ Gö~tcrdiği m·ıvaffakiyctlere 
·tu <l buldukça de.uz ::.p::ma ıı ı '!rdı. Gerimdeki domuz i:e burnilr ;inacn bu seneki şampİ)'Onluk Ga 
"{< t ıu}oruın. \'anıınJa aııı'1 "l~.:ın gi!Ji sazları oyuyo:-c!u. Dı;:ırı atasarayındr. Buna halen ka\'U~ 

~il h rn bır arkadaş oıclula.ı '!ktıi{ı vakit titriym·rium. mamış bulunması bir şanssızlıktır. 
'a;ı;_~r l'en~ giderim. Yalnız 1->a _ Ge~~m sene en heye~nl::ınclığı Böyle olmakla beraber Dcıtlirspor 
·;.tır ({~ hıç ho~lnnm2ln . Bu yüz ıız maç hangisidir? .akımı da bütün rakiplerine takım· 

tıı. li~i 13..ıJ .ı~ ı ;.>11 .. a~ .;ok sen; _ GN'"'n sene en heycc:ır'""-ır~ırr fa tesanüdün, enerjinin ne demck 
·~ b' ~Y'"" 7

' L ır aJacın rutı,.ua uz .. ıı.. 11a,.. tabii Ga'ata._a .. ada y:ıptığımı: ,ıdug~unu göstermiş ve muhakkak 
"3 1 s • 

·ıh }'1.ı.1m. t;k~m mg~1dır. Çok iyi hazırlan \r.!· .a sporunu temsil etmiştir. Son 
lı ·~ .. ~de rom:ıntık olm:ı J::ıı -rıı~tık. Bildiğiniz bir ka-ar biz 11açlannda seyahatte idim. Göre· 

11 11...ıı e ba,ını~dan çok cnte.e 'ıem kaıe:i.siz h~ de c: .. -• ·--:-c:u· ı ~e:lim. Ouyu;ıca çok üzüldüm .. ~-
k ı\n ar SCÇmı~tır? ,,raıaı. Büyük bir azimle oyun~ .·craj işi dedikodusu olduğu ıçın 

'4ııı,~·· Bu ~ualJc ki mak.adı:u ı:'Tiıl· ''? gü~"ı de oyna1ık. Faka' :mun ha! .. kında bir şey söylemiyc
''• ı ~um, anlıyo:um ama t.o} ı~ .. .,;ıctik. Bu arada size şunu s()yli :eğim. Spor dedikodusunu hiç sev· 
\1~ -~~:~ ~O/l:!nm~. Ben ha} at eyim ki son zamanlarda bazı fut mem. 
~·~rı -~rbc.)tım. Heyecan 'c'J1ann galib;yet için karşı takı Ya~ar seyircilerin küfür ctm~1eri-

, :tl ';! ~ .ı .tc hayatta . erbe.>t ol ıun orunC'.ılarım kızdırmak bah~ ne ç~k kızıyor ,.e diyor ki: 

~
~ 0Iınad;:ı~ ecanı sevmem dolayı::ıı j •e_ile ha:·~·. c' ve ai1e,·i duygula-; _ Biz onların babalarının tuttuk 

l ber h: C\'\'el \'e sonra )'aşarıı '"r.am3.la"'ı c:por na'llı .. ı - ·· ~· · 'arı at canhazları değiliz. :\'ihayet 
:t ad· ' • l'tıekt ,,, 1~ bana entere33n go '1-u kaoar utamlac:ık bir hfıdic:e;:. diı bizim de içtimai bir se,·iycmiz ,·ar. 
1 t ''lir B ~b· ' · · • 1 J 1 1 1 . . 

1 ~·(), • unun en mu •mmı ıe. Gençliğin mevcudıy ı ı::ı -)eyirci. futbo cu ,.e 1a <em enm•:: 
l\tıı bunuı ki ço!c zor. Çür.l\t •ttiği müesseselerin bu 'ü.ısust::ı çoh tamamen nonnallcştiği gün yani 

~ltre~na o!duğu kadar sizlert •itiz davranmaları icap c,:m~'..tedir :;por seviyeleri yükseldiği gün dü· 
ı1 Seoç,

1
.n olma ı lazım ki bunu Yaşar l-ıu sene futbo!ü bırakma~ ~elccektir. 

~İ.2li ~?Bu gibi ,eyler ne ka niyetinde. Kendisine en kun·etlı Yn~arın $por hakkında söyledik· 
~: ırsa o kadar kıym:tlı Fenerbahçe ta!cr"'t"ın nasıl teşkı eri hakikaten çok doğrudur. Fut 
t lllcat ha · edilmesini istediğini sorduğum zn "loku ve hakemin spor seviye.,inir 

''altaı ~ırndan geçen heyecan!. man: ·iıkc:eldiği gün seyirci dz düze'.ccek 
~i ~ anı~tayım. Bunun ben _ y .. ~ifcmin. dedi. çok yoruet tir. . ·~ ôt:a ıle kalmama~ı m'üsa 1lduğu kadar mesuliyeti de müstel· J\.adri J(ayabal 

C'. 'ıler, evet ötekiler... bi· ' 
\il.11.:ıı., • kalsın. 
aJı,:ıtaıe 1 ;'<ltl(f· .... ... inde avcı Saıı 
1 lıa:ıa ınıe Yaptığımız bir domu, 
~;ıttı. tok heyecanlı dakikaia ,, 

a~ı, 
~1• ' 1·tlarr1~ı- · 

1\ Ve ~ı sazlığm etrahr. 
ti tut UZların kaçacağı jc 

<1o1ı.ı sa lllaJc için göğsüme kada· 
~ sazlığ:lı ~analın içinden geçer 
~ tsiıu~i &1.~en gnıpun acelesi 

~~ -ı YUzUncıen ac .. le ateş ~ 
'•~-ı .:muztarın evvelde,, vara ~.l'\ı veca • 

• r h1 ~eı... .navarların üzerime 
• h~~ ·• 1eo::ı k 

ı ~t~'<ıStl... ço korkunçtu. Br 
a are 30 

bataktan tne~r::· Kaçmcık değil 
)"tiruremiyorum bile. Sessizliği pek seven l' aşar bir kır gezmesinde 

Galatasaray atlama 
müsabakaları 

Maarif Vekaleti garip bir kararla talebeleri müsabakalara 
iştirakten menederek bilhassa yüzme sporunu öldürürken memle· 
kete b.ı sporu sokmuş, itilası ve yapılması için seneler'denberi can· 
la başla çalışmış olan Galatasaray klübü bu ana kadar sonsuz 
himmet ve büyük gayretlerle meydana gelmiş olan ve Tıirk ylizü
cülüğünc en büyü kistidatları yetittirmiş olan yüzme şubesinin 
sönmemesi için cidden sarsılmaz bir enerji ile çalı~makta<lır. Mem. 
leketin en mühim yüzücülerini Galatasaray yetiştirmiştir \C bu 
gün elinde beynelmilel derecede birçok gençler vardır. Fakat bunla 
rın kaffesi talebe olduğundan müsabakalara girememektedirler. 

Bundan dolayı Galatasaray yüzr.e şubesi bu s~ne kendi ara
sında müsabakalar tutip etmcğe ve bu sayede bu temiz ve elzem 
sporu ölümden kurtarmağa azmetmiştir. 

Bu mlisabakalardan ilki geçen hafta muvaffakıyetle ve 35 
yüzücünün iştirakiyle icra edilen Boğazı geçme yarı§r" olmuştur. 

Şimdi bunu 3 eylül pazar günü Bebekte Galatasaray klübünde 
yapılacak olan atlama müsabakaları tkip edecektir. 

Atlına su sporlarının en güzel tezahürlerirı:len oiridir. Ancak 
bu spor memleketimizde bugün dahi tam manasiyle tanınamamı!• 

tır. Maamafih bu sporu da memlekete ilk sokan Galatasaraylılar • 
· dır. Galatasaray Suad, Kazım, Ahmet ve Sadi gıbi bugüne kadar 

Tilrkiyede yetişen en iyi atlayıcılarr mey.dana getirmiştir. Maama
fih şurasın ıkaydetmelidir ki bu atletlerden hiç birisi beynelmilel 
bir seviyeye yükselememi§tir. Bunun sebebini de antrenörsüzlükte 
aramak icap cıder. 

Galatasaraylılar 3 eylülde çok mütenevvi bir proğram tatbik 
edeceklerdir. Evvela müsabakalat" tramplen ve kule atlaması ola· 
rak iki çeşit icra edilecek ve derece alan müsabıklar birlikte ikili 
ve üçlü atlayışlar yapacaklardır. 

Neticede birinciden üçüncüye kadar mükafat verilecektir. Bu 
nüsabakalara Galatasarayın yeni ve genç elemanları da i~tirak e
decek ve ağabeylerinin yanında yer alacaktır. Müsabakalar mecbu. 
ri ve ıhtiyari olarak, fakat beynelmilel nizamnameye uygun hare· 
ketler üzerinde yapılacaktır. 

Bu hafla yap ı lacak 

Kürek yar~şlan 
program ı 

Beden terbiyesi İstanbul böl • 
~esi su sporlan ajanlığından : 

Kürek: 
ı - İstanbul kürek şampiyon. 

.uğu müsabakalan 20-8-939 ta. 
rihinde Yenikapı - Ahırkapı a
rasındaki 2000 metre düz hat ü. 
ıerinde yapılacaktır. 

2·- Müsabakalara tam saat 10 
:ia başlanacaktır. 

3 - Lisansı olmıyan hiç bir 
sporcu müsabakalara giremiyc. 
ccği gibi lisanslarındaki talebe 
kayıtlarını genel direktörlükten 
sildirmiyen sporcular da müsa • 
bakalara almmıyaeaktır. 

4 - Bayanlar arasında yapı. 
lacak mlisabakalar neticesinde 
puvan hesabile birinciliği alan 
klübe bir kupa verilecektir. 

5 - JUri heyeti: Ahmet Fetg•. 
ri, Abdurrahman Benlioğlu, Rı _ 
za Sueri. 

Hakem heyeti: Nedim Ulba • 
-tur, İsmail Dalyancı, Sıtkı Er • 
yar, Hikmet Üstündağ, Bekir Ma 
cur, Nedim Özgen. Nuri Bosut, A· 
ti Rıza Sö7.eralp, Adnan Akın, 1h. 
san Belor, Bedri, Behzat Baydar. 

Saha komiseri: İbrahim KeIJe. 

Yüzücüleri davet 

Atlama müsabakaları tamamiyle göze kalmış bir hareket ol- : 2 ve 3 cylul U:.rihlerinde Beşik
duğundan hakemliği son derecede güçtür. Memleketimizde su 1 ~ havuzu~d~ yap~ması ~!rnr. 
topunda olduğu gibi atlamada da hakem yetişememiştir. Bir at- 1 rur eden Türkıye yuzme bırınci. 
lama hakeminde aranan evsaf, ya eski bir jimnastikçi veya atlayıcı ı , 
olmak, atlanan hareketlerin zarafet . ve güçlüğüne vakıf bulun-ı '!'"' ~ • 

mak ve aynLzamanda vlicudun m'\ı\.ı el f iisımlarih\h atia~ı§ esna- .:,! ,-z 
f:ında kusur veya meziyetlerini &örebilmek ve n eticede hiç bir tc· ~ ~ · - . 
sire kapılmadan not vermektir. ~~ 

Memleketin en çok sevilen ve eski sporcularından olan ve l'kl . 
00

.
1 

. . • ~ 

kl.. "l"k ·· ed T"' k · · b" ük' h bbctl ı cnne gemız namma. ıştirak upçu u gozetm en ur sporu ıçın en uy mu a e ça. ed k v d . . 
1 

. •. 
1 ilh · b G 1 .. .. .. 1 . 1 1 1 k ece aşagı a ısım en yazılı yu. 
ışan amı u sene a atasaray yuzucu eny e meşgu o ma ta ve .... 1 . l9-8--l939 rtc . 

. .. . . . . zucu enn cuma sı 
bu gençler~ kendı tecrubesırlden ıstıf~e fırsatlan vermektedir. . . günü saat l2 de Cağaloğlundaki 
.. 0llhamı, Galata.saray atlama ~usabakalarında ~şhakemlığı bölge merkeziııde ajan~ığımıza 
uzerıne almıştır. Bınaenaleyh bu mlisabakaların ateltık tarafının müracaatlan rica olunur. 
olduğu gibi idari cihetinin de Türk sporuna bir örnek olacağını şim. Saffan, lsmail, Tekin, Ali, Fah. 

diden söyl!!mck bir hat~ olmaz. Suat ERLER ri, Mahmut. 

Su topu maçı 
Galatasaray '.a Kuleh 

karşılaşıyor 
Galatasaray genç takımile, Kulelı 

lisesi genç takımı arasında cumarte· 
si ak~mı Bebekte bir su topu mii· 
sahakası yapılacaktır. 

Su topu müsabakası akşam beşte 
başlıyacaktır. 

Galatasaray denizcilik şubesi :· 
eyltilde Bebekteki deniz lokalind<' 
kendi azabrına mahsus olmak üzercı 
bir atlama birinciliği yapacaktır. 

Amerika1' 
atletlerin 

ı sv : çredeki dereceleri 
lsviçre federasyonunun daveti ü 

.:erine Zürihc giden Amerikalı atlet 
!erile yapılan müsabakalara lngiliz 
l talyan \'e İsviçre atletleri de gir· 
miştir. 

100 metrede; Amerikalı Joffrey 
Lü,5 saniye ile birinci, İngiliz Hol· 
.ı:!S ikinci olmuştur. 
.ıco maniada: Amerikalı Cocharr 

32.7 saniye ile birinci, lsviçreJi 
'h-: ten ikinci olmuştur. 
Gülle atmada; Amerikalı Vatso: 

5.96 metre ile birinci, İsviçreli Han 
!er ikinci olmuştur. 

800 metre ko~uda: Amerikalı 

~·rankf urtta yapılan bir ~tletizm 1 karı 46 saniye gibi fevkalade bir 
ınusaba~asmda 800 metrl' dunya re· ı zamanda kJşmu5tur. 
kortrnenı Alman Harbig, 400 metre .. . 
koşuda yeni bir dünya rekoru yap- 400 metre d~nya rekoru Amerıka· 
mışhr. ' Iı Vi!Jiamsa ait olup 46,l saniye idi. 
İtalyan atleti Lanzinin iştirak et· llarbig bu yarışta her 100 metrc-

tiği bu yarı;ta Harbig bu müsaba· yi ,·asa ti 11 ,5 saniyetle k~muş ol· 

Beetham 1,537 dakika ile birinci -============== maktadır. 
":ıgiliz Brom ikinci olmuştur. 

110 maniada; "Amerikalı Batic:;te 
' l.2 saniyede birinci. İsveçli Anet 
'kinci olmuştur. 

1 
YGl~<:e'' atlamada: ı\mcrika1 1 

Sle~rs 1,97 metre ile birinci, .\mc· 

rikah ratistc 1 ,95 le ikinci ol mu~ 
tur. 

4Xl00 bayrakta Amerika takını: 
'l.l ile birinci. lsviç-c 41.7 S<\nircı 
·-: tsviçre takımı yeni rcl:or rai':ı.al 

ikinci olmuştur. 

l lalbuki yan~ın son 200 metresi· 
ni Alman atleti 21,2 saniye gibi 
~e\'kalftde bir zamanda koşmağa mu 
"af fal;: olrnu~tur. 
Rc:;ınimizdc Jlarbigi dünya reko· 

runu kırarken göriiyorsuruz. 



',.,.._ 

Bu 
• Sinema 

J 

kapıda
durur, saadet başlar ! 

Bir yamaca dayanmış, çam ağaçlan arasınd<: gömülü Katarı villası bir ~ 
vahasıdır. Bu villanın kapısında sinema durur, saadet başlar. Bura da telsiz tel~ 
gürültüsü işidilmez, içerisinden sıra sıra otomobiller çıkmaz. Gec eııin geç ~.,rf 
de giren çıkan olmaz. İşte Tino Rossi ve eşi Mirey Bolin her ikisi iç:n çok >'0 Jıl 
luk veren bu mevsimden sonra burada dinleniyorlar. Villanın sükCı netinden. o• 
yade Tino istifade ediyor. Çünkü bütün gün burad:ı kalmak imkanlarına rtı~ 
Mi rey hemen hergün "Kumar cehennemi. Monako .. f'lmini çevirmek için V1~, 
stüdyosuna gitmek mecburiyetindedir. Mi rey akşama yakın stüdyodan çı~~J 

bizzat idare ettiği otomobille evjne döner. Ertesi ~·· 91 t\~ 
~~~-~~·~-~~~ıı~ır. onra clvcivlcrI, ö"rdeklerı, tavşanları ve beyaz gu'C~ 

• t'~'" I'"'I 1 • "' l" 1 

"Bağdat Hırsızı" renkli ve sesli 
olarak yeniden çevriliyor 

ıyıe mcşgu o ur. 
Mirey okumağı çok sever. İşi olmadığı 

uzanır ve bol bol okur. Okurken bile çok sevdiği köpeği . , 
yıldızın yanından hiç ayrılmaz. Bu kocaman bir köp::ktir. 1"1 

tı üzerine kaltığı vakit boyu Mireyin boyu kadardır. 
Tino ile eşinin Katari villa~ında en fazla sevdikleri vtf• 

kün balkonw~ur. Buradan uzak dağlara, alçak vadilere l.>8~1 

sabah kahvaltısını etmekten hoşla rıırlar. . 
Sonra bahçeye inerler .Mireyin çok hoşlandığı bir şe> 

tulumha ile çiçeklerini sulamaktır. Karı koca bahçede top of 
lar. Güneşten yorulunca odalarına çekilirler . 

• Geçenlerde bir Fransız gazetecisi Mireye neleri 
sormuş ve yıldızdan şu cevabı almıştı: .., 

"Top oynamağı, bahısyi, öğlen uykusunu, okumağı. gil' 
çamkokusunu, salatayı. aşkı, bilhassa hiç bir iş~ 

Küçük Sinema Haberleri 1 
1926 nrn en muvaffakıyetli filmi 

şüphe yok ki büyük Duglasrn çe
virdiği Bağdat hırsızıdır.İngilizler 

o vakit sessiz olarak çevrilen bu 
filmi şimdi sesli olarak yeniden 
çeviriyorlar. Bağdat hırsızının 

sesli ve renkli olarak çevrilmesi 
bütün dünyada bir alaka uyandır

r.uş ve filmin çcvrılişin görmek 
üzere dünyanın her tarafından 

trmak fikrini ileri sürdüğü vakit 

sinema alemi ile alakadar bir çok 
kimse Kordayı büyüklük cinneti
ne tutulmuş müvazenesiz bir a· 
dam yerine koymuşlardı. 

" Cihan harbine ait bir faciayı 

ı nlatan (Kazma saplan) ismindc
' .ı filmin çevrilmesi bitmiştir. 

1'· (Andre Hardi Kovboy) fil· 
mi çevrilirken filıri:le baş rolü ya
p?.n Mike Ronez, bir genç kız ro. 
lünü oynayan Virjiniya Mildgy'in 
uzun saçlarını şiddetle çekmiştir. 

Yıldız' bu saçları takma zannedi -
yordu. Fakat genç kızın can acr 
• ısından lxığırdığım görünce şu 

,:; zJerle itizar etmişti: ''AH edersi· 
"1iz, bu asırda Holivut ta saçlarını 
keı;tirmiyecek kadar aptal bir kız 
.bulunduğunu sanmıyordum!.., 

"" Norma Şererin son çevirdiği 

filmde taktığı kıymetli mücevher_ 
Jcri muhafaza etmek için şirket 

ciört polis hafiyesi tutmuştur. 

:f· Balalayl:a filmini çevirmekte 
~lan İyona Masey, şirketle olan 
mukavelesini yenilcnıiştir. 

• Ked Obroa Fra.nsada Antip 
flltılı~e fJofanuyoT. t!urada A -
lt"ksandr Jtordo ile (bu zat zengin 
bir sinema ttftldy°'·.ı sahibidir) 

tanıştı. Oraya genç aktör David 
Nivan ile beraber gelmişti, sevi -
şiyorlardı., evleneceklerdi. Fakat 
yıldız yeni tanıştığı Kordoyu ter · 
cih etti. Aktörden ayrıldı. Kordo 
ile Oberonun düğünleri yakında 

yapılacaktır. 

Korda, aleyhinde sölenenlcre 
kıymet vermedi ve işine devam 
etti. 

1935 sonbaharında bu stüdyola-

* Erih fon Ştrohaym "Paris ü. 
zerin:ie fırtına,, isimli yeni bir film 
çevirecektir. En şayanı dikkat no!t 
ta sanatkarın bu filmde bir zenci 
rolünü oynamasıdır. Ştrohaym bu 
filmde morfin, koka:n gibi uyuş . 
turucu maddeler satc;caktır. Fil 
min çevrilmesine başlanmıştır. 

rı yapılırken de görmüştüm. 
bir çok gazeteciler akın etmiştir~ 

Bir Fransız gazetecisinin bu Kordanın stüdyo yapmak ıçın 
filme dair yazcığı bir yazıyı hüla- 1 satın aldığı topraklar Denhan is. 
s:.ı ediyoruz: tas yon una beş dakikalık mesafe -

( Korkunç bab·tlar isminde 
Jan Kokh'nun piyeshıden ahnmH 
bir filmin bu hafta içersinde çev 
rilmesine başlanacaktır. Şair fil 
min alınmasına bizzat nezaret ede 
cek ve rejisör Jak Manuel yaln:ıı 
teknik işlere karışacaktır. 

Bilmme mucizelere inanır mısı
nız? Ben stüdyoları sıksık ziya. 
ret eden birisi oldugum halde da· 
hi İngilterc<le DenhanG stüdyola· 
rıntla gördüğüm mııhteşem man
zara karşısında şaşırıp kaldım. 
İngiliz sinemacılığının iftihar et. 
tiği bu geniş stüdyoları tasvire 
hacet yok. Bunlar Londranın yir
ııi beş kilometre meşafesinde yüz 
'erce hektarlık arazi iizerinde ku-
·ıılmuş kocaman müesseselerdir. 

~ Bir oğlu doğd:ığu için allı ay. Bundan beş sene evvel ''Uçüncü 
dır calı!lamıyan dilber yıldız t.fnrla Henrin"n hususi hayat.. filmini 
Şclton, Balalayka filminde bir rol "dare eden Alcksand Korda tn
alm11k Uzcre bir konturat imzala_ ~ilterede, IIolivut stüdyolarndan 
mıştrr. daha mükemmel bir ı:tü<lyo yap. 

dedir. İçerisinden etrafı ağac;lıkh 

güzel bir ırmak geçer. 

Bir sene sonra buraya tekrar 
gittiğim vakit manzrtra tamamıyle 
dcği§miş, muazzam binalar yapıl
mıştı. Stüdyo işe başlamış bulu
nuyçr, Röne Klerin (Satılık ha. 
yalet) filmi çevriliyordu. 

Geçen gün tekrar bu stüdyola
ra uğradım. Kordanın .. Bağdat 
'ıırsızı., filmini çevirdiğini biliyor· 
dum. Stüdyoya gird!ğim vakit ba
na ''Bağdat hırsızı .. flminin çevri. 
lişini görmeden evvel ğene ayni 
stüdyonun başka bir kısmında de
korları görmeği tavı=iye ettiler. 

( DCMllll J.t iinciidc) 



ltcmıen pal'limcııtosunda bütün mebu lar ma. 
\1 \·e~a beyaz Unlfonna g!~·mck mceburiyetindcdlr. 
\'alnız, kö,> lü mebusların elbiseleri bunlanlan a;\·rı-
cltl'. • 

Dahiliye nazırlığı zamanında Demir Muhafız

larla mUcadclc eden ,·e nihayet bu te5kilii.tı kal· 
dıran Armand Kalinesku 40 ya5ındadır 'e beynr. 
tinifomıa ile mavi bir tek gö1.lük ta ır. 

20 milyon nüfusluk bir memleket olan Roman. 
yada 28 muhtelif parti ,.ar<h ,·e bu partiler memle
kette dlami bir karga~:ı.hğa scbeb olurdu. lntihab
larda halk reyini hanızi pal'tlye \'ereceğini sa~ırır
dı. Bugün bu partilerin 1heılsi dr,ğıtılmıto \'C' yalnız, 

hükumet partisi olan ··~um yeni doğu~" p:ırtisi 

kalmıştır. 

tngilterc<le yeni ynpılnn \ 'C nn tte yüz kı1omctrc bir ümtle ilcrıtyen hlicum botları, bir anda ihi tor· 
pil atmak gibi mühim bir husu iyct <le göstermektedir. Mnnı:ı denlz.inclc son yapılan mancnalıırda bn 

lıotlardan biri gorUliiyor. 
Gittikı;c tekemmül ellen hUcuın bottan, günün birinde clcnizaltı gemilerini bile yıldıracak bir harb 

.silahı olmak istidadındadır. 

I 

Romen parlamentosumla 232 Aza ,·ar<lrr , ·e 
'lann 88 1 köylUdür, biri de kadındır. Kii) lii 

"1ebu ra dahil 1 n bu k dm mebus ha ' o &la
'li'lım kendine mah u. bir elbisesi ,·arılır n ilııi
fornıa onda dah:ı ~ık bir şekil almaktadır, 

·ö~lü mc. 
busları milli kıyafetleriyle liıılformayı telli eden 
bir ~ekilde gi)~lnirler. 

J:<'rnıı-;nnm yt'nt trnnsntlnntlği Pn~teur flenizc inıliritmls \'C ilk tecriibc scf<'rl<'rf yapılmışta. 
bilha.ı.;ı.ın }"ran a ile cenubi .Amerika nrnı>ında i~liyeccktir Ye ilk seferine öııümüz.deld ay çıkacaktır. 

....... 

~."Yeni yapılan ''Maurelania,, Transatlantiği Nevyorkla Londra 
~-1ci •eferlerine baılamıştır. Bugüne kadar Thameı nehri kı
""- • lôndra Rıhtımına yanaşan en büyük vapuı" olduğu için, 
~t:-t.irıa,,, nm bu ilk seferi halk tarafından merakla takip edil 

y - -· >otcı.a ~ili Transatlantik ilk seferinde Amerikadı:.n Avrupaya 12~ 
"~ de ıelmit, ayni zamanda külliyetli miktarda Kalifomiya mey-

1 ltetirmiıtir. 

"""v~vv • '-/'\"'"""' ,.VVVV.JVVVVVVVVV°'/V\."VVV--~ 
Otot,·· . . ~ . -~dil . uı ve otomobıJ rekabetı karşısında şımendiferler halkı 
er-ıne lbet k · · k 1 t~ ce me ıçın arlı on ara her huıuıta kolaylık KOi" 

'-rıra Ye ~arar vermi, bulnuuyorlar. Mesela, hıgilterede ressam-
. ıezınu • · · -

Birçok yeni t:nuuı&iı.ot.ıkle.rde elduğwgtlJI Pastear'Oll de bir bacası \'anlır. J."ut.at bi~ok ~ bacanm 
'ek ön tarafına konulduğunu, biraz daha arkada olması lazungeldlğinl sö)'lcmcJ.ieillr ... 

Avrupada bütün plajlarda daima bir çok tahlisiye bekçileri 
oolaşır ve her an denizden gelecek bir imdat çığlığına koşmak için 
hazır bulunur. 

Amerikada, lngilterede ve Avustralyada daha evvel, deniz ka
kazalarına ko§mak için hazır bulundurulan bu teşkilat oralarda bir 
çok gönüllü toplamıştı. Çünkü birdenbiı·e çıkan fırtınalarla, küçük 
gemilerin, kayıkların daima tehlikeye maruz bulundukları oralarda 
böyle bir teıkilata her an lüzum vardır. 

Buı:ün bu teıkilat, bilhassa İngilterede, yüzerken, deniz 
oanyoıu yaparken boğulmak tehlikesi ile karşılaşanlara yardım 

çin çalıgmaktadır. 1932 de kurulan bu teşekküle bir rıene zarfııv:ıı. 

~00 gönüllü kaydolunmu~tu. Bugün teşkilata mensup olanların sa
fısı 14.739 yı bulmuştur. T1Jşl;i.!ata yeni girenlere muntazam ta. 
imlerle, boğulanlara nasıl yardım edileceği, denizden kurtanlan 
>İrinin nasıl karaya getirileceği öğretilmektedir. 

··-

İngiliz ordusuna yeni yazıfon gençlerden bir gnıp makine~ 
tüfek başında atış talimi yapıyor. Hava, bugünlerde İngilterede çol 
yağışlı ve fırtınalı gitmektedir, Bu terait yeni askerlerin talimlerd 
bir çok müşkülata alışmalarına yaradığı için bilakis memnuniyetle 
kaı~şılanrruştır. 

dır. a· •ı ıçın trenler hususa şeferler yapmayı kabul etmişle. 
~İrıtil •.r- reklam ressamının teşebbüsü üzerine giritilen bu tren ge· • 

teren~: 82 zamanda büyük bir rağbet gönnüttür. Hemen ingiL 

ı 
'l'lekted· her tarafında ressamlara mahsus tren ae-ferleri tertip edil. 
İıted'•ılr.. Ressamlar bu trenlerle istedikleri yerlere gidiyorlar •ıe 

İngiliz havayonarının Caribou deniz tayyaresi lngiltere ile A 
merika arasında muntazam hn\'a postalarına başlamış bulunuyor. 

111 erı d d ~.-?na • Yer e urarak oturup resim yapıyorlar. Gene canlan ne 
: '•.terse treni hareket ettiriyorlar. • 

Oİr ka. esırnde husuo;i tren ~ezintilerine iştirak eden reuamlardan 
çını kırla d • k .. .. r a resım yapar en goruyorsunuz. 

Geçen cumartesi giinü (1ğlcd<'n sonra saat 2,13 de Sauthamr tonde.., 
kalkan tayyare Amerikn}n 70 biu mektup götürmüıt~. ._ ili< 
Avrupa - Amerika muntazam hava scfel'İnin 
istcycnlcı· Amcı·ikndaki do!tlarına tayyare ile 
diye göııdermi~lcrdir. 

lı.:ıtırasını -::..k İ<Ul .. ık 
ile mckl~ıp •O')'a t..c-



- Sen portakal dondurması şevmediğin halde ne diye ondan ıs 

marladın? 
- Portalıal ,,,.,; •aoi ılbiıe11sı ,olı yaln§Jyor da ondan ..• 

- Fransız karikatürü -

Berberde 

Gf]berendir katil 
"Türk adli>·csinde jüri teşkiline lüzum var mıdır?,, anketimize. 

·sıad Hüseyin Rıfat şu kıtasile cevap vermiştir: 

Düıünün ey jüriyi istemiyen doktorlar 

Hiç de mi c:';/ınıza gelmedi Habil, Kabil? 

işletirler adama öyle cinayetler, ki 

Öldüren kimse zavallı, geberendir katil! 

tı 

- Ne o, intlint bir şey mi oldu? 
- llalır. O da, asrileşti. Artık geçen trenlere değil 
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1 MESELELER ı 1 Orman insanlar.~_arası~~~ ; _84 j 
Yazan: L. Busch ( 36 Yılını va:1 ş i ler arasın da geç ırm ış bir Alman seyyah]ı 

O O B R 1 C A 18 Yaşında bir Hana kııı, bizim arkadaşı 
Ik inci bir Da nzig aşk tuzağına düşürüp zehirlemek istedi 
Y a p ı I m a k iste n i y o r Öylece cümlesi birden, yani ka· 

dmm ruhu ku5Iann ruhlarile birlik· 

Dobrıc a mesel es: ni n B a ikan devleti erinin anlaşmasına ~: ~iir~~;/;~:~~:~.~~:di ::~:~~: 
1 d k · · ı k t :lir ki bu mukaddes kayalıklarda aşllmaz b ır manıa yapı masın a 1 gız 1 ma sa çıkan nebatların çoğu miithiı: zehir· 

~ nalltan Yarımadası muhakkak dar, diğer Balkan devletleriyle 
tııı~arptan evvel Avrupanm ka· )eraber, Balkanlarda sulhü takvi. 
ha.r rarça~: idi. ''Balkanlar,, 7e iç:r işbirliği etmiye razı olma· 
nat dc:nckti, kanlı kargaşalık, R" dı. 'lct dcınckti. Durup dinlenmek Bununla beraber, Balkan an· 
lcr~u. liarbin biri biter biri baş. tantının ist:.;-at etti~i Atina mi· 
bıı . .' bunkU dostlar, bakarsınız sakında Bulgaristan:ı, bu müşte. 
illi tun biribirine dÜ§man kesil· rek esene i;tirak iml<am bırakıldı. 

§.. Filhakika, bu mısakın 3 üncü 
~a.lkan b' ı· -· · ·· d l,.t"ı n . ır ıgının uç ev ,. . 

~~Sırbistan, Bulgaristan ve Yu. 
tg1

1
'tan hep bu hal içindcycfüer. 

lcri~ d~ bu üç meml~ket, kuvvet· 
lı . bır araya topiayıp Osman· 
~Paratorluğuna harp açtılar. 
~ 91~ ınartındaki muahede Va· 
tg1 &•zli askeri anlaşması ve 
~ 2 'Yliılünde Sırp ve Bulgar er. 

:ııha b" 
•nta r ıyesi arasında imzalana~ 
~an·!~alar iki komşu memlckctı, 
la;-

1 Sırbiıtanla Bul~aristam bağ 
L an &ıt. b l "h b"r §e· .;,file ... , ra ıta arı vazı ı 

maddesinde anlaşm1nın "bütün 
Balkan memleketlerine açık., ol
duğu söyleniyor ki bu, Bulgaris· 
tan da girebilir demektir, çünkü 
1934 tc Balkan Antantına girme. 
yen bir Bulgaristandır. 

Fakat Bulgaristanın Yugos· 
lavyadan, Yunanistandan ve Ro· 
manyadan, bil!ıassa Romanyadan 
istedikleri var. 

%ti Ve daha fazla kuvvetlendir· 

b·~ anlaşması yapmasına mani olma. 
lı:ı.ı 1

&er taraftan 29 mayıs 1912 dı. 

Bununla beraber, Bulgaristanın 
Yugoslavyadan istedikleri onun 
Belgrad hilkiımeti ile 24 Kanunu· 
sani 193 7 de, "Ebedi <dostluk,, 

hp~'desj ile, bunun arkasınd~n Bu anlaşmanın bir tek maddesi 
~l\l laıı askeri anlaşma Yunanıs. var ki, onda da "iki memleket a· 
~"la. Sulgaristan arasındaki bağ· rasında bundan sonra sarsıl";laz 

~li~a takviye etmiştir. bir sulh, samimi ve ebedi bir dost· 
tııı lYct, Yunanlıhrın, Sırpla· luk hüküm sürecektir.,, denili· 

"'c "' , 
"ctıcti 0ulgarların, Osmanlı kuv· ;1ör. 
lcrı . ne karşı yanyana harbettik. Bu :-msakr imzalarken Bulgar 

~\ tôrüyoruz . Başvekili M. Köseh•anof, Bulgar 
r,• ~1 ay sonra, fethettikleri top· talepl er:ııın üzerinden sünger 
~ı .. 1 

Jarrnda paylaıamadık • gr.çirmed:yse de hiç olmazsa bun. 
lcrc 

1

~lı\ dünkü müttefikler, Türk· ar için bir gün harp etmekten va); 
''lı ltargı yaptıkla:r harptan a - gectiğini anlatmış oldu. 
ltrj .kaıttııyan bir şiddetle biribir· Şurası, dikkate şayandır ki, iki 

nın ı.._ 
t. uoynuna sarılmışlardı. memleket icin de havati ehemmi-
'lllk 'L{ .. k - ~ '\ 

llıctı . §a§ırıp kalmıştı. .ıc u u· yette olan arazi üzerindeki bu ta· 
t.q Ctınin dünkü "k,udeşleri,, bu· lepler • bazılarına göre • Bulgar 
tcıi ~ıl ''can düı:nanı,. haline Yugoslav münasebatında bir kör 

tdı·· 
!)alt g"inj anlayamı~orlardı. .. _ düğüm teşkil etmekle beraber, 

tcın( a sonraki vesıkalardan og. misakı imzalayanların biribirlerine 
b;ı ~ki Bulgarları taleplerinde "Komşu ve kardeş milletler,, ıcle· 
Or~ dar müşkülpesent olmıya n.elerine ve ebedi bir surette bir. 
"ı~ l\"rupa imparatorlukları teş- leşmclerine mani olmamıştır. 

'lıtı. 
>t.,.u :'· Onun için Dobruca meselesin in 

'lıtıı • Urya • Macaristanla Al· Eulgaristanın Balk.ın Antantına 
ııYa:Sl ··1· .. ~ıı~,' u garların goz en o. g.rmesine, Bulgar d~vletinin Bal· 
llıtı~ Parlak hayaller canlandır- kznlarda meydana getirilen bu 
tı 011~ lialbuki Bul~arlar bunla· 
1cı. n ıonra asla aıde edemedi. 

ta:!~1t~rlcırın, Alman teşviki ile 
t• Ctınd . . . . 
. ''i 0~ c ısrar etmelerının netı. 
1ııı~lla.:ıra1c :Sükreş sulh muahedesi 
~ararı, dı ki, bunda Bulgaristan 
ta~111 S1lctı. Bulgaristan Dobru· 
l~}'ı ~tnubunu, E:lirne ve Kava. 
tatiıt >-betti ve bu suretle. Bul- 1 
h.~ anın Makedonyada ve Trak· 
Sı~tı, C'fvcice kazandığı elinden 

~u1 
'•tı tar o • • Ul . 
"U -.azetecısı pıya: 

tiltcrc •~anın, Fransa:un ve ln· 
lcı... 1\111 • 'd . . ... ,, le ıtı al tavsıye etmcsıne 

Ulak d d ll· asma ı.,, er. 
lirıc 

ltıclıle~ liarptan sonra Balkan 
~l~nc<ttıtrinin <!evlet adamları 
\g 1 t . 
'lil r csırıerin ke 1dilerine yap. 

11~~llca:~alığın farkına vardılar, 
~toı, ar, Balkanlılarındır.,, 
~, ""''Ilı . 
t 'il.rı tatbıke karar vediler 

il.:ı r: ltıadaya, müşterek emniyet 
'ııj 'IZtri d 
lt l ttrrı ~ .c geniş bir sulh te· 

Sa1ı1 ek •çın büyük bir gayret· 

1 llıı l'tııya ba~ladı!ar. 
tr ~lııın 
1 

1nd, anın en !nühim netice· 
tr I'\ bi · ,_ • 

• ij,... rı ııoendisinden çok şey. 
•b .. ,,t "'d' 
, "'ı b" ~ ılen ve faal milletler· 
"tı ır t 

til.nt d eşckkül olan Balkan 
h 1 ır 
c:ııı . 
~ •urcu 
~ ~ bir c, Pek ahşık olmadığı-
~ tll:ıiyctr: karşısında Milletler 
"ttn llın do -b •iple grnasına sebep olan 
t t harp r, 25 sene evvel büyük 

11 İVi llltydanı olan bir yerde 
\' ''illere] · · . • ~ln.ı erını vermıştır. 

z, llut . 
c-ri&tan şimöiye ka· 

r-'\iKi 'i(e 
AaleMSO .. 
T~M )(~. 
CAC.A'C.· 

. '"""' SIRAD-
D•$AR1)AN 
A"fAM SES· 

\.E~ı 
l)U'tDVlA~ 

l"' IK • HAP. 
See>iLOi • 
G ı 

YEllOEf'/ 
)C~Ç~8iL· 

,... ış 

iSED e' M ' 
t<~ VAM· 
'VAMl.A~~ 
RASTL~MI~ 

Dt··· , 

şc:yanı takdir esere 
çin bir mani teşkil 
pek anlamıyor. 

li olurlar. Ondan dolayı bu mukad· 
iştirakine ni- des kayalıklarda ne hayvan, ne is· 
ettiğini insan san görünmez. 

Vakıa Bulgaristan:la eski top· 
raklarr istiyen bir parti var ki 
Dobruca meselesini mütemadiyen 
kurcalayıp durur. Fakat bu gibi 
bir hareketin bulunması, Bulga. 
ristanın Balkan Antantmdan ldr 
şarda kalmakta israr edişini izaha 
kafi midir?. Sofya hükumeti Yu· 
goslavya ile her han~i bir anlaş • 
mıya muarız davranan Bulgar • 
Makedonya ihtilalci teşekküllerini 
lağva muvaffak olmadı mı?. 

Niçin müfrit cereyanlar diğer 

teşekküllere karşı da ayni şekilde 
hareket edip bütün komşuları ile 
daha sıkı bir işbirliği temin için 
b!r adım ileri atmıyor?. 

ikinci bir Danzig yapılmak 
istenılen Dobruca 
Fakat evvela bakalım, bazıları

nır. ikinci bir Danzig yapmak is
tedikleri şu Dobruca neresidir? 

Dobruca diye Tuna ile Kara. 
deniz arasındaki ara7.iye derler .. 
Cenubun.dan geniş bir alçak dağ 

silsilesi geçer ki Türkler buraya 
vaktiyle Deliorman ismini vermiş· 
lerdir. Bubrucanın tam bir coğ· 

rafi bütünlüğü vardır. ve insana 
Romanyanın arazisinin devamı 

hissini verir. Hakikaten, Tunanın 
~imalindcki bu arazi Romanyanın 
q.ir nevi nihai mıntakasınr teşkil 

eJer. 
Esasen, çok eski zamanlardan. 

beri Dobruca şimali Tuna arazisi· 
nir. bir parçası olagelmiştir. Coğ· 
rafi vaziyeti de siy;ı:,i vaziyetini 
doğurmuştur. 

Ancak Hana sihirbazları onları 
toplayıp panzehiri olmıyan muthiş 
.ehirlcr \'Ücuda getirirler. 1~te I fa
nalarm kargılarma ve oklarına sür
dükleri zehirlerin çoğu buradan çı
karılmıs zehirlerdir. Yani 1 !ana· 
!ar bu suretle reis karılarından çık· 
mış zehirlerle bir nevi zehir zir::ıati 
yapmaktadırlar! Hana reislerinin 
kadınlarında diğer müthiş ve zalim 
bir adet daha vardır: 

Bu kadınlar çocuk doğurdukları 
zaman eğer doğan çocuk erkek ço· 
cufo ise büyük merasim yapılır. 
Fakat kız çocuğu ise onu doğuran 
ana kızını derhal zehirlemeye mec 
·)urdur. 

Zira Hana reisinin kızı olamaz. 
ıu kızı reisin kendisi alamıyacnib 
çin kiminle evlendirebilirle.r? B!: 
Hana reisinin km Hana kalibcsiniı 
•rkeklerile evlenemez. 

Muhtelif devirlerde şimali Tu. 
rıa topraklarını işgal etmiş olan 
muhtelif milletler için - bugün de 

ilmıalardan bir genç erkek (saçları· Romanya isin - Dobruca, Karpat. 
na dikkat edilirse udeta Arırnpaiı !arın milli bir parçası, toprak mah 

ı:.ullcrinin uzak limanlara doğru genç kızlar gibi biğudi ile lıilc~cn-
, k 1 t · · · ı mis olduğu göriiliir! Onların bıgu· 

yo.a bç'ı arı masınl ı emın ıçın e • j dil~ri de deniz isliriq)'clcri kabuk· 
1em ır parsa o muştur. 

ı Dcl'tlnıı 14 iinciidc) /arıdır!.) 

SEN H iv ul.OL~S 
8E/ll !Vıt OA"" '"'ç.A 
e~'-ıM ... SONRA D-' 

.ıe .. i INltT-"R"CMır 

Afrika maden eritme ocakları ( Afrikaltlar madenleri böyle delinmiş ka: 
yaların içwde alc_ş yakarak eri!meJ.. redir/er) . .... 

Onun için rehin kanları için kız 
;ocuğu doğurmak bir felakettir. Fa
cat diğer Hanalar kız çocuğu da 
Joğurabilirler. onlar için böyle bir 
necburiyet yoktur. 
llanaların rei:slerine olan itaat 

ve bağlılıkları şa5ılacak derecededir. 
Yani yalnız reisin karılan değil, er· 
kekli dişili bütün Hanalar rei-.leıine 
kayıtsız ,.artsız Ye körü körüne mu· 
tidirlcr. Hu itaattir ki beyaz bir a· 
dam olmama rağmen bana dehşet
li bir bağlılık :;ö~termelerine sebeb 
ı!mu~tur. 

Bütün Banalar tarafından hak· 
.ımcla gö terilen hürmet ve itibar 
on derece idi. 

Yalnız, garibi nerede, bc:·az in· 

ana en ziyade du~manlık gö~teren, !ıf azailcrde garip bir $C; lıwalcti 
hatta kin be liyen Hana kadınla- Mazai kadrnları scçlamu domttz 
ıydı. ! lana kadınları bilha ssa be· kuyrnğu şcl:linc koymayı en biiyuk 

.1ım maiyetimde bulunan beyaz a· zar af et sayarlar. 
.:ıın!ara son derece içerliyorlar, on· 

• ı :;ö. C::!:çc nefretlerini gizlemi· be !ediğinden '1mtiyen haberi olma· 
o. ı:-:lı. 

Fakat ne gariptir ki bu şiddeti: 

1.:,ı:met kı .:a bir zaman zarf ınd~ı 
~~an!.",n bu garip zehirler ülke:,indl 
J. ili ve ihtira:tlı bir aşk macera.,ı 
:c:;' r:ncsine sebeb olmt. .• ... 

\:ıcak 18-19 ya.':ırında olarak 
ınınan bir genç kız bizim Han ı 

,ikmüs. Ondan son derece kork
mus. Onu rü\•alarında da gö:cr<!h ~ . 
°Jüsbütün le:l:"1!1~i~ etmi~. 1Ian5<ı 
karşı ölesiye bir kin ha~·amı~t· 

: lan. böyle bir l l:lna kızının ken· 
disine kar~ı bu kadar gayz Ye kin 

' .. 
! 

mı~tı. 

Fakat bu vahşi kızın kini gittik 
çe o kadar artar ki bu kız nihayet 
( ıa~:.ı öldürmeğc karar verir. 

Ev,·ela kadınca ve kahbece hileye 
nıüracaa~ eder. Kendi aklınca Hana 
k:ıdmlannın en şıkı, en zarifi oldu· 
Ju ıtiıı Hansın ikide birde yolu ü· 
zer:ne çıkarak ona kaba kaba cilve
ler ~ cıp3:. Fakat Hans hiç oralarda 
llmadığı için bütün bu cıhe.erin 

farkında bile olmaz. 

O \'akit kızın nefret ve kini büs
bütün alcYlenir. Aşkla tuzağa clü· 
~ürüp bizim koca Hansı zehirliye
miyeccğini anlayınca bu sefer başka 
0ir çareye ba. \'Urur. 

I lansı sık sık ve belli 
takibe ba~Iar. 

etmeden 

~ihayet bir gün Hansı derede 
\'ıkanırken görür. Yerden büyük bir 
. a~ alıp helme bağlar ve d~renin üs· 
tüne sarkan büyük ve sık ağaçlar-
!an bırine tırmanır. 

Twn II:m. banyosunu bitirip de 
Jereden sahile çıkacağı sırada bu 
ta<:ı y;·· sek ag•acm üzerinden Han· 

~ . 
::ıırı kt.fa ma bırakır. 

I• e· l : de bir tesadüf olarak 
l l.1 ' <• sırnda başını biraz oynat· 
mış ol aydı ağacın üzerinden dü· 
.en bu koca ta)a beyni patlayıp o
-acıkta ölüvcrcceği muhakkaktı. Fa
'rnt kızın ağaçtan bırakt:~rı ta~ te· 
,adüfcn llan~ın ~ırtına dü-:mü~. 

Han bu a~ır taşın sademesile ora· 
cıkta derhal bayılıp ka'mı~tı.Hanc;ı 
azlıklarm ara ına rıkıhverdığini 

~üren genç kız derhal a~ı ~t:m aşa~'l 
1 iıımi.: \t' Ifancın cecC'dini, Fılfıp öl· 
"llecl;~iııi görmrk ic;tcmiş. l ~te hu· 
r;ı{:a irticbi ve \'ah~i irıc:.;ın!;ı~da da
;; .n ... ~n ruhunun pek ganp bir tc· 
zahürii nıkua geiiror: Genç ku 
Han-:ın ym·arlandı~ını ~öriince o
nun 1ildüğiinü zannetmi~. fakat o 
anda kendi ini uzun ~ünlerden beri 
mustarip eden bu müthi~ kin biter 
b;tmez yerine ~idd<'tli bir aşk uya· 
nl\'enni~! 

(Detıamı var) 



12 H A B E R - Aksam PoıtllS\ 

HA9ER'in Tarihi Romana: 11 Yazan RAHMi YAG iZ 

Dede:" benim polisle alakam, 
polislik işim yok!,, deqi 

- lki polis mi arıyor? Yanıış olma.aın de. 
dem. Beniliı pol:Slc alakam, pofüılik işim ,yok. 

Öteki boynunu büktl.i: 

- İki ters memur, dcrd anlatamadnn. Çağır 
Reşid efendiyi buraya diyorlar. 

Reşid efendi neyini bir tarafa, me~ini öte ta
rafa. bıraktı, sikkeli başını iki tarafa sallaya salla. 
ya 18.havle okuyarak aşağı, kapının öntine indi. 
~Iemurlara selam verdi. 

- Merhaba erenleri .. 
Polis sordu: 

- İsmin Reşid efendi mi? 
- Evet erenler! 
- Al şu evrakı oku... Şuraya da evrakı al. 

drm di,rc yaz, imzala, bana ver! 
Reşid efendi, memurun uzattığı kağıdı aldı. 

şöyle bir göz gezdirdi. Merk'!zlerin biribirlerinc 
havaleleriyle, mevlevihanelerin ~erhleri, dede 
mühürleri dopdolu kağıttan ilk bakışta bir şey an. 
lamadr. Memurun bekeldiği parçayı imzaladı, ver
di. İçeriye çekildi. 

İki gUn içinde bir tomar halini alan evrak, sa.. 
daret mektubi kaleminden ısdar edilmiş bir kağıt
tı. Üzerinde dahiliye nezaretine hitaben şöyle ya. 
zılmıştı: 

DabJllyc nezareti celilesine 
"Bidayeti mc,nıtlyette Selônik "iliiyetl mev. 

le\ihaneslndc mnklm iken bilahare Dersaadct mev

JeyJhaneJerfndcn birisine naklettiği blttahklk anla. 
şılan denlı;anı tarlkati mevıe,iyeden Reşid efen
dhıln ~ertan buldunıJarak makam1 valayı sadareti 
uzmayn mürM'aatinin t('minl ile inhası hakkında a. 
lnI:. :- . r~~ cr·ir lmyt:r:;!ı !::!.'>l l: .l :-:ı·~ .... 

20 !lii~::.n rn;; 1 

8aıfa~t mt>ktubi lrn'emi rn ' ı liıi 

F:ıııl 

Buna dRhiliyenin b:.r ıt'";;:ctı eklenr.:'ş ,·: ,.Hm
leh·lc c .. rak polis miidürlü 1ü:ı ... !ıavale edilmi3ti. 

Uer;;aadct Pofüı m'ıd:r;yc tı all:r< 1iııe 
(l'e\"ltalii.de m\istacelclir) 

~· .. ırur sr.<l::ırc-t m -k:u'!:-i l•a!e:ni tc .!."'l'('!'l·h· 

r~:ı: ..... · ı -,r:.laı·('fi ıı:c~·-ya. m:i:-ac>aatinin tt'mlni N 1ir • 
l•uyrulan dcr\'i:;om b rırmo mc' ıe,·i:, cd:•n Re'.;' irl ı·. 

rei.ainin bang( tlcrgiihta b~ı!uml:ı~u biH::h';fü i·~Jm 
h::.:=:•ri ~:ıadeti ffi<"'"'rin lC'b!iğiyl~ müracaa~m:ıı te
min \ c inbası r c .. ~·· 'ı::-. 

20 Nl~ -ın ıssı 
Dwi..:::ye naZTn namına müst('şar 

Refik 

AyrJ gün bir şimşek hrzıyla merkezden merkc. 
1-tı ve tste.nbulun yedi semtindeki mevlcvihanelcri 
dolaşan evrak. h~r merkezin ve meYlcvihanC'nin 
ııerhleriylc tomarlaşa tomarlaşa büyümüş, akşam 

Uzcri, k(!rahat vaktinde Yedikulcye gelmiı:ı-, işin 

müstaccliyctincı binaen hemen yola çıkarılarak mu
hatabı Reşid efendinin eline varmıştı. 

Nakib, evrakı baştan başa okuduktan sonra 
hafif bir gülümseyişle başını salladı. Karşısında 

merakla hadisenin iç yüzünü anfa.m.ak için bekliyen 
ayakçı dede> ye kısaC'a iza~ etti: 

- Fnkiri sadaretten arıyorl2r. Talat paşa doıı. 
turnuz bu eski rcfiklerini görmek arzusunu izh:ır 
buyurmul} olacaklar. 

Bu izah t.ckkcnin içinde sürntlc ya:ı,'lldr. DrdP. 
ye kadar aksetti. Ağırbaşlılığı ve mevkii ile tekke 

halkının hürmetini c:lbetmiş bµlıınan n.cçid efen
dinin sadrazamla o:an doı::tlııf;u bu mevkii d~denin. 
kinden de yüksek bir dereceye bir anda ç•kardı. 

Reşid efendi, evraktaki müstacel kıı) dma 
tam bir lakaydi ile mukabele etmiş, hafif bir . t<'
beS3ümle i~i mühiır.semediğiııi göstcrmi~. ertesi 
günü de sadarete gitmemekle bu iakaydiyi dc\•am 
ettirmişti. 

Fakat, Talat p:ı~anm böyle senelerd~n sonra 
kendisini hatırlayışında bir fevkl!ladelik de sezen. 
mahiyetini k=s~iremejiği Ccvka.18celiği türlü ihti
mallerle tavsif eden nükteci m-:!vlcvi Uç gün sonra 
sadrazamın evine gitmek, paşayı konağında ziya 
ret etmek kararını vzrmişti, 

Bu ar:ılık Reşid efendi, eşya la rl araı::rnı:la bu. 
lunan Taliı.t pıışanın bir emanetini, vAktiylc Scla
niktc saklattığı bir ci-ı::ıl tahattur c~ti. 

Harchct or.lusu:-un fstanbu~& yürüyece~: ınra. 

!arda haz1rl·klar il~r'ctilirkcn bir akı:am Tahi1 pa. 
şa Selanık tekkrsinc gelmiş, P.r~id efendiyi bul
muş, ona kağıda sarılı ağır bir cisim uzatmış ve 
rica ctrni~ti: 

- Kuzüm dedem, şu kağrdda sarılı fitili çık. 

rnış nur. bombasını bir tarafa ııakla. Bana lazrm o_ 
lacak. Sen bunu muhafaza edersin. T .azım oldu
ğu z~m:ı.n g-elir ııendcn alırım! 

Tekkede silah n-ımma bir ş~y bulundurulmaz. 
dı. Fakat doJtu Talat beyin bu ricaııınx reddede. 
miyen Rrı:;id efendi bonıbayı almış, ancıık Panrlığm
da saklıyabilmi§ti. 

Bomba Scliı.niktc Talat paşaya lazım olmadı. 

Sonradan da lstanbula gelip dahiiiye nezaretini h
gal edince bu emaneti büsbütü·1 a.ınuttu. Sadra. 
zam olunca da elindc!<i kudret bir anda. böyle bin
lerce bomba~, sadaret a\'lusuna ~'lğacak kadar bü. 
yük olduğu ic;in ne onu ne de Rcı;id efendiyi hatırı-
na bile getirmedi. ,. 

Mevlevi taburunun kuruluşunda bunların ba. 
şm<la kendielrinden bir teı::kilatçının bulunması fik. 
l' ortaya atıl:lığı zaman ilk ak ima ge!en SC'lılnik

t••ki rlostu R<'~id efendi oldu. Lakin bo bayı yine 
dü~ünmedi. 

RÖ!Jid erendi, yıl\ıuca lbm:\l edllf:n dl)'ltluğu. 

nun bir ır::rz~ni.;ıi olmak, günün otoriter !'lahsiyeti 
sadrrzama Selanikteki maziyi hatırlatmak için iki 
gün sonra Talat paşanın konağ>na gidcrekn bomba
yı !'landııhndrn çıkardı. Bir bohçaya snrdı. kotlu. 
ıhınt'n <'ltrna krntırdı. Yedlkulrden tramve.Ye. binip 
Sultana 11mctte indi. Şimdi dispanser olan ev o 
z:ımvıki .-~<taret konıı~tnnı kı>"ll'ındım iceri daldı. 

Kon< ~-n avluı-unda jT·i ı ol is nöb"t b..,kli~·or. iç 
lrRnıya r,·:;;:rı merc'l'··~,.:a hc>ı:rnda diifrr hir C'ift po. 

li<ı bulur.~ı~·or. k°"1·n•n ir:'r.tlc de 3 polis vazife h:ı
lbrlc C:ur"vordu. 

l~onağm avlı•snnda bö,·le ııfacYk bir karakol 
\'aziyetinin ihdas'na mühim bir ~ebeb vardı: Hema
y::ık Arrmy::ın i.<;minde eski Taşnak komitesi B.za. 
smdan bir anam sadarete müracaat etmiş, mühim 
bir ihbarda bulurırnmıtu. 

]hbar şuydu: 
•. r-orıır.ııyada birlf'ı::<'n T~ı::nıık koırıit~~i mcbu!'I. 

ı~ı .... Erm~ni tehciri hacli"c!'lini c:ıkı>ra'l ittihpt ve te
rakki riiı><:~r.rnr idarr>., ,..,~ııkı"ım ı>tmi!". hıınıın iı-in 

ltnmitenin İı>lanbuldalti az~ l., rm;ı r nıir "'İin<lrrmi'i

ti. 
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Bundan ba~ka, madam Lökor, Sırtını du•ara vermış olan Kom nın mevcudiyetini nasıl gizli tO 

,imdiye kadar kendisine tavsiyı: et- pars, karşısındakilerin ve bilhas:;-a ğunu anlayamadım . 
• ığım ç~'.wıgen hareketı bırakarak Haymm harekatını gözden kaçır - Bunun sebebini maıuınat 
.-o.)t [on i\id~r~tofd·ın ma'O:nat a- mıyordu. Sahte Alman zabitini:-- 1 .1' r ızd·. , acelesi tabiatir. 
:lbilir. N:? ~:!:•ilde lıa:·c:cel etmek :;ilahlı olduğu Ye ilk lrr"atta ha~eke 1 Jraymız. 
;-ım~el:l ğ .11 tayın et~n:!'.{ :>İze ait te geç~ceği muhakkaktı. Kompar - Haym, belki tah::ıilinı az 
dz m::l~am. Fa!•at Laıv~dan çekini· :mun ~özlerinde bir ümit şu!e~i ~t' uç acelecı değilimdir. 

l ıiı. Evinıze ~J~;:ten dıi.::ı gibi ,.,. er ~:Ji oldu ve meçhCıl bir tehJik, - Haydi canım! 16 hazırı 
,avsıye ile ~elen bu rm1.·b.mfa.1 o~· tı 4 ::!ile titredi. lelediye daıre:;inde memur, ır; 
.üp!ıeliyim. Homurdandı: :;enlerin derinliğinin, iki yuz 

Genç kadın: - Hayım, de\·riye birkaç dakik: ~V\'el yazılmış bir esere atfel1 
- Pe'.~ı efendim. dedi. ·a .-?aar burada olacak. O ge'me ·perche,. olduğunu söylcmi~tl· 
- .\ıiı do.tlanm. ~örliyecekle len önce kmuldanacak olur~an ~n ı ti~:· ı.ı .:;~ başladım. Siz heil1eıı 

.ım , un:.ıan ıbarct.. Hır tav:;iye da :)ir köpek gibi gebertirim. Anla~ıl .üze geçen ilk fransızca Jugate 

.1a: ·,ia:ye:inızdckilerin taşkınlık lı mı? unu: ye bır "perche., 5 nıetre 

1«1p nc11am1a mani olunuz. İyıce Ji Bunu sôylemeğe neden lü1urr :nilimetre olduğunu gördüniiZİ 
,i..ıı.-rıH .. eıı ıüzumunu \ e doğurnotğ. ~ördün? ,,at bu Ingiliz ölçüsüdür. AC~; 
ıetice eri he.:;aplamadan düşmanla Haym bunu istihzalı bir eda i'.c jen ve ma!Umat nok~amnıı ~ 
ı..ınız<.lan kımseyi öldi.ırmcmeli. Pa -Oienıişti. Kompars bunu hi.:.setti jen Fransız ölçüsü "perche..t 
)a~ (;ayyard bilir: S~r:;emın bı'". Bu ara madam Lökör duvara ıvi· ~· ,it lü7Um görmediniz. !lal 
.Jtılelın ba~ı.u papazın cnndC"kı _;:.ı. :e ya >landı. yavaş rava5 kaydı n /ransız "perche,,i 7 m~tredif·, 
.oa~ır tdrne~inde bıraz ıazlaca tuı 1aygın bir halde ye .. e ~·ıkıldr. Yüz - Zarar yok. !Iatamı ta~~ 
.ugi.l gunden ıtioar .:ndir kı Sen Ko '1a~ı Loran ona yardım etmeğe da' tım. \'erdiğın izahata teşekkOf 
. .::w~nde rahatım;;; ka~tx. ·andı. · tim. Burası şehrin dışına çıktı.11 

Epey sü.en bır su ....... ..ın :--0ıır<. Kompars haykırdı: ilUr galeri değil mi? 
.~L• .• 11, U('/~..:,ı!:~a:1 tit. iyen bır :;e~ - Dur! bırakın onu .. Sen de gü· ı· - Evet.. 
.e devam etti ; :elim. bana bir oyun oynamağa ha - <;ok güzel maskele!llİ* 

- Hepiruze te~ekkürü kendımt ıırlanıyorsan bil ki ilk hareketindf rebrik ederim. ~ 
·Xlrç bilmm. 13urada ya,.ıız lıa~ırr.c; '.lteş ederim. - Tebrik bize raci değil. 13 
,)Üyi.ıl~ ıs gjremezdım .• \ncak :;ızin Haym müdahale etti mezhep muharebeleri za~1~3 
:;ayenııue:.1Lr kı, Fransız ca:ıu:>u Al- - Pek sinirlisin; iyi alamet de ~ski "Premontre,, tarikatinın Y 

.;aslı Hayın, Fran:;ara ıKi böıük teş ğil.. Ü 4elik nazik de değilsiniz, a ıarı, karışıklıklar zamanında. 
kil edecek adCLte a~ker gontlcrmıt >,P şey! .nak maksadile yapmışlar. 13\l ( 
ve dü.;imanınm mi.ıhtm e:;ı arını bil· Alman zabiti bağırdı: Jin beş yüz met~ ötede ola11 

direrek boylece ihtmıal hayatını - Sen sus! ,\apı:;ile büyük kilbcnin aiti 
boş Y~•e ıe..ıa ctmemıştır. Tekrar te· Bir dakika geçti . Kompars soğu~ ;rkış kapısını da kapatmı~la~ 
~e:urnr ederım. kanlılığını kaybetmekteydi. Bu bek . adan geçen yedi :sekiz a~ır ı 

1\lahzendekilerin hepsi ayağa kalk leyiş onun sinirlerini bozuyordu. 13 bu yeraltı yolunun unut\l 
mıştı. Madam Lökôr hıç.~ırıyor, Garip bir tedailc mazisinden böyl~ .ı• bu suretle izah edebiliriz. 
papaz Gayyard ikide bir bumunu tehlikeli bir sahneyi hatırladı: mu Bu yölu keşf:den papaz Gaf 
siliyordu. Yüzba~ı Loran ellerini eylUlünde Maranda bölüğünün ba· oldu. Biz, birkaç yerde ma11zeıı' 
Haymm omuzlarına k:.ı )'arak: şmda terkedilmiş bir Fransız köyü· mek üzere yol açmaktan b'1;J-i 

- Lüzumsuz heyecan yvk. Daha ne girmişti. Köyde kimseler yoktu, ~ey yapmadık. Sizin aceleci l2I: 
her şey kaybolmadı. ortalık sessizdi. Zafer mi,? hayır. nize uyarak tek başınıza girıı1 5 

Kompa:s h~ykırd ı : Bütün hbleri ezici öir;:ntüke.1..li: ta liyat ıı;l!gmda l>ulum:ıuğ"url.\ı 
- Her ~Y kayboldu! arruzun gelmek ·Üzere olduğunu ha· da bunlardan biridir. ~ 
Konrad dönünceye kadar Fran- ber \"eriyordu. Gözlerini bir seyyar Kompars bir kahkaha attı· ~ . . 1ı 

sızlann dağılmasından korkarak hastanede açmıştı. !:oCSİ geçmıştı. Demek Frall' 
müdahaleF karar \'e:-mişti. Franqz sakin ve cesur görünmeleri ontl 

Karşısındaki dört Fransız ne ka- )'\·O 
lar baş"arım kaldırdılar, Kompar· nız sanmalarından ileri gc 11 

dar fedakar ve ölümü ne kadar gö· d ı1'I 
sın üzerlerine çe\Tilmiş tabancası- Dü;man'c.n ~ dnız ve yar 1 

ze almış olurlarsa olsunlar yeis ala· d21 
m gördi.ıler ve şaşkın kala kaldılar. lediğini söylediği zaman 

metleri gösterebilirler. bu yeisle B 
Ko!l1pars alay etti: kendilerini kurtarmak üzere bir te· yapıyor zannediyorlardı. ~? 
- Aziz arkada~ım Haym. Eğer binlik ne kadar çocukça idi· 

· se.. bbü='C gerebilirlerdi. Halbuki yal- .-.ı 
vasiyetiniz · bittiyse lutr en ellerinizi ~.,. - Sizin he:;abımza çok 111" 

nız Haym değil, diğer üçü de Kom· z 
havaya kaldırınız. Diğerleri de kal- [im Hayın, dedi. Ben yaJnı 

p.ar~ca me;hUI fakat muhakkak bir ' 
dırsmlar. hatta. papaz ve kadın.. dim, yanımda bir arkada~ • 

yardımı sakin emin bekler görünü· rı11" 
Tamam, işte böyle.. Biribirinizd':'n Öyle olmasaydı sizi tek ba~ 

yorlardı. de, 
ayrılın ve geı:i geri yürüyerek du· kalamağa teşebbüs etmeyip 
vara dayanın. Gi.ızel, aferin .. sab:-e- Kompars yaklaşan bir fırtına- di yaptığım gibi gevezelik ede' 
din, b_irkaç dakikalık iş kaldı. nm tevlit ettiği asabi hali hissetti. dim? 

Zaman mefhumunu kaybetmişti. - Demek yalnız değil ikİ ~, 
IX Ne kadar zamandır bekliyordu; diniz? Umarım ki arkada'.;ınıı 

{Son on beş dakika) K0nrnd neden hala gelmemişti? sonuna kadar biliyor. 111 
Fransızlar, Kompar:::ın emirlerine Heyecanını yenmek için bir meş- - Evet.. biliyor tabii.. J3e ı-dı 

1ü~ünmcd::-n ita;:ıt rtmi~lerdi. E~a- <ruliyct. aradı ve bunu konu~makta beraber bu mahzene inen rııc 
:en yapılacak ha~ka bir ~Y de yok 1luldu: nin üst başma kadar ~eldi. nf 
tu. - Hayın. Bu üçüncü kat mahzc- (Devamı tJ 

... - ~ • ._ '.. • ":' •• , . ; • ·.. ... '-'~ -!2ıl ~.. • • 

Necla bugün Behirenin çok deği~miş 

olduğunun tamamilc farkındaydı. Genç 
kızın iri ela gözleri~dc hafif bir ışık. ko
şuyor, yüzünün sedeften şeffaf derisi al
tındaki kan dolaşması bir hayat rüzgari
le -.liratlenmiş gibi. Gözlerini Neclaya 
dikmiş. Necdetin ne söylediğini bilmek 
istiyor. 

- Yok canım. >.iecdet bey endi~:! edi
lecek bir ş~y söylemedi, birçok defalar t'c
ni se\·diğini tekrar etti ve senin bir ba-;
kasile e\ lenmene razı o!amıyacağını <:n
lattı. 

- JJac:<-a5 ,.e ince ru'ılı! delikanlı! 

Neda ~ı.cne işi alay1 boğdu: 
- Demek seni beğenenler hemen ha•· 

s~~ ve iııce ruhlu olııyorlar. 

Behi-te gülerek omuzlarını silkti: 
N'ecdetin anlattıkları bu kaüarc;k 

mı? 

Ha~·ır.. Nihatla e\·leninc:-ye l>::ıclar 

ana kendisini ~evdirmek için çah~·tea~ ı 

nı ve ~eni bu kararından yazgeçirtm~k 

için birçok fedakarlıklara katlanaca~ını 
da söyli~ adar iti ileri götürdü. Ye 
ba işte hakh olduğuna beni de ina:ıdı:· 
mak için çabaladı, drudu. 

Çok tnth bir ışık, Behirenin yüzünü 
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Nakleden MUZAFFER ESEN 
pwbel~tirdi. Ba51 elleri ara'iında dli;;ün 
dü: 

":-.:ec !et hiç deği1memi~ ... 
Ne..:..;cte evinin kapısını kaparken va· 

zifc,;ini yaplıJını ı;anmı~tı. Fakat dü~ün 
ce!c:indc ya5ıyan genç doktora kalbinin 
kapı.,mı kaı~a~·amıyordu. 

Her iki kapı Nec:Jete karşı aralıktır. 

Be:ıir ..! bu kapıları ne ardına kadar aça· 
biliyar. ne de tamamile kapayabiliyor. 

r I:::ım'lfi:1 :im::li Bc:ıirenin i(.., -lc tat· 
lı bi: o::vir:c hi si var. Bir e:·:· tara
rın :al f:!\ '"m'!'; c:e,·inci, bir e:kc ,1 ken· 
di-i ı~ bağ"ay:ıbilmiş olmak zevki. 

Behire da;üPüyor: "~ihat beni se,mi
yor. l J::;:· iki eık~~in hisleri ba~ka ba5ka .. 
Fa ;:at muha'>ka'{ ki N~detin hi,lcri da
ha cb·in ''c <la'1rı ::;:ımimi. Fakat Niha1m 
ac:kı da kcadi.,ine mahsu:> cazibelcrlc do
lu . ., 

Şimdi Behire, kendisine karşı bile .;;a 
mimi değil. Aklıyla. ni~anh~ına bal{lı ka· 
!ıyor; Iakat Necdetin hayali, kalbinın 

en derin kö~e~erindc yaşıyor. Eğer günün 
birinde :--Jecdeti kcndi::;inden arrılmı~ w 
ya ba~ka bir kadınla b2rabcr uzak ufuk· 
!ara giderken göı-ürsc muha!.~kak kederin· 
den ölür. 

Kadr1 ı,i ssi bu .. Belki mantıksızdır. 

Fakat çok imanca olduğu muhakkak .. 
Ilislcrimiz hiçbir Yakit tam bir bütün ha· 
!inde dcğ;ldir. Ayrı ayn bir çok pa:-çalar
daıı yapıln:ıı;tır. _ 

Bu sx.-a::la iki ~cnç kn ko.-u-:la ayak -e:;· 
lcrı işittiler. Tatlı cl\·ı'da ·:ınla:·ı andıran 

rozler kul<ı1 :1arına kar1ar ı.:~ldi. Yolun dö· 
ne.m~cindc bir çift ~ö ·ündü. nun!ar iki a· 
~ıktı. 

Erk"k urnn bo) lu. ince ve e m"' ·lı. Ar· 
kı\'la';mI sıkı c:ıkıya kolundan tutuyor-

du; kadın güzel ,.e kumraldı. ancak on 
~ekiz ya~mda görünüyor. çekme l munu 
yukarıya doğru kaldırarak gülen gözler· 
le gev~ili.;;ine bak1yordu. 

lki aşık biribirile o kadar meşguldü ki 
~ecla ile Behirenin orada olduğunu fark 
bile etmediler. Etrahnı görmiycn hayaller 
gibi uıakla~ıp gittiler. 

Necla ile Behire bu çifti kayboluncaya 
kadar ba~~x~'arile takip ettiler. Sonra artık 
üzerinde kim>e gö:ünmiyen tozlu yola 
baktılar, ~u-tular. Bu a"ik sahnesi onlara 
ye:li bir lry~can vermic;ti. 

Sü'cCtt 'ıfı'i\ de,·am ediyor. 
Ncc'a a'Nzm o:e·:;i:Jiği bozdu: 
- Ka~an'ıktan çıkan Ye karanhğa dö

nc·1 i'd ,.·i''!"' ... l'"tt" ırkın l't'anacı. 
B~'.,:H~ t~~', 1\::\1 ""'>• l 1

"" ~üldi.ı: 

- F;:ı': ıt lıc:-ha1nc iki~i de kRra:-lc:ı..-ınr 

Yermiş bu'u:ı!ıyo:far. Kalblc;·i b:cnim gibi 

tereddütle dolu değil. 
- Evet biribirile iyi anlaşmış s;o 

yorlar. . 0; 
- Herkes onlar gibi olabilirdı. 

yorlarsa kabahat kendilerinin 
Behire dalgın bir güluşle: .

8
(1. 

- Evet.. dedi. Fakat bu çifti kısl' 
doğn.ısu. ~ 

Durdu. Söyliyeceği kelimeleri 3ri 
1 

"b" d" So . h ctt . gı ıy ı. nra yayaş yaya5 ıza ~ı 

- Bilmezsin .Necia .. ln~an baıaf'I ır 
dar aldanl'·or. Yanı basından geçe~r' 

J • - bl 
tı ka!:myor. Daha çocuk denecek ,,

1
;r 

ta iken bir gün Necdetle bir kır <! ıı: 
yapmrştık. O bana tatlı tatlı aşkl rı17 r 
setmişti. Fakat bu hisleri çocukÇ~ !11~ 
le saydığım için aldırmam15, arıW 
görünmü~tüm. ;l~I 

Behire son kelimek-·i bir dah~: t'~ 
ğır fakat da:1a ';O'.• ihtira'3lı olarn.• 
ladı: ~ •• r{IJ1 

- A!dırmamıc;. anlamaml5 ~o· d;ı~ 
tüın. !-:t:! bugünkü talisizliğim o 
dan .baş:ıyor. J?e' 

- Ne biçim o:fr~ler .:5vlü,·or.:.ıııı ıı 
• .. '"' 1• 

TafüizHk kc!im~si a:·~rıa hiç ~-a ( . , 
~ecl~nın rz-~' :lm i-a·j ... ~i f'c'1i .c ')I 

yacı ruhu kar~ı~ımia bir ka:·::t ~ ·rt' 
le-smişti. ( !Jr.1•(1711 1 1 
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HABERiN TARiHi ROMANI. 77 Yazan: 

H A B E R - Ak~ Postası 13 
• 

Miray: " Dediğimi yapamazsam 
boynum kıldan incedir!,, dedi Sonuna kadar 

~~ 

&ı ese Mıhaıe tunç bir sesle dedi 

ra; Sıziıı §aniı r.ammı:.ı v~ kah· 
aııtık1 

~olen· annızı bilmiyen votur. Bu 

- Sen bir şey eöy!emezsın, nlçin 
sükut edersin Murıta!a ? .. Söyle ne 
dersin? Bu olağan mıdır? 

Kızılca Mustafa: 

Ha, eunu s6yliyf'yim, şayet böyle 
mUhim bir ifte muvaffak olursa_ 
nız dilediğiniz mlikıifau hUnkiır na· 
mma ben taahhUd ederim. Bundan 

Açık pencerenin Ö:lünde oturan 
1veline gözlerini göğe dikmi§ti. 
Gökteki bütün yıldızlar araaznda 
bir tanesine yava1 yavaş uz:aklaşa-

~ de • llkla name.set ve kahraman • 
kat ~~~zın ıneftunalmıdıınım. Fa • 

-· Beli, velininıctim!.. Efendim 
Mimyın arzettiği şeye köelniz de 
ştirak e<lerim !.. Keza kaleniz de 

yana tasa etme!.. runa bakıyordu. 

~ıöe b" • o~ t> lr 6C!cr vapacagtnız.ı 
otendı .. -

Dedi. ı Baktığı bu yıl.dızcık, hakiki bir 
Miray derhal frrlayrp Köse l\li- } ıl:iız değil, kocasının tayyaresi . 

fa.yd 
1 

gıın zaman derhal bu işte bôynu kıldan incediı !.. 
a. ı ol - • 

halin elini öptü. nin ışığı idi. 
ruııu acagıını duşünerek huzu· Köse Mihal sadırinin Ustünde tek 
Ba.11,.zat geldim! .• MUsaade buyurur. ·ar bağdaş kurdu ve çubuğ1.ınu bir 

,. zn·~ 

- Gösterdiğiniz bu itimada !Ayık Tayyarenin içinde dört erkek 
olmaya çalışacağıma emin olunuz!.. vardı. 

fere h· ıgc yapılacak alenı tir se- 'lef es daha çcktiktt f' sonra: 
zettn 1<:bır !Uzum olmadığmı ar - - Peki bre. evlat!.. Dedi. l\ln -

Dlye teşekkilr etti. Sonra: Ve dördü de büyük bir dikkatle 
- Hareketten evvel tek bir ri- aşağıya doğru bakıyorlar. 

ek lrı.terim' ç,b . . .. 
ha tıgunu üfliverek kaı-şısınd~ ıe sen bu Iııin hal..kınrlan üç bee a-

~am daha var... Bir tren yolu, bir dere, bir yol, 
Dedi. velhasıl bir şey farketmeğe ~aba-

ıemki iş senin der'ığin kadar kolay 

raıcu • 
terı e konuşan bu dcliknnlıya lamla gelecc~hu ıddia P.dersin .. . l{öse ~lih:d gencin yüzUne baka-
@ ~l~llZarıari;le bakr:ıakta oaln Kı 1.rıe ynpalrm. Bt nda oir wrluk 
ille 

1 
·al l~ira: m cu d~mdan dUş • \'Ok: .. Yanına kıç kişi vermemi is-

lıyorlardı. 

rak: • Fakat çare yoktu. Sise girecek· 
- Nedir?.. krdi. Çünkü kuvvetli bir siıı gök. soı:·1.1 •. . ., 

do~ u::t'rlne ha'·re>tle verinde> ıyorsun .... 
oruJr:u. • Mlrav ba~mı sı.!ia},P dud1tkb.n· ..... ~ 

Diyf' sordu. 
leden inmekte idi. 

- Krztlca Mustafa kulunuzun da 
öndeki ilk kamarada yüzba~ 

t'~~ 11 .nn•er 6C.}lersin Mhkanlı" 'l. bilktU: 
c~" •.. 'a!.;ıd bı.:-nnı i:oi t.ıyetlr - Vallaht, Pfenrlim. dilavrrlcri. 

refakatimizde gelmeeinP izin buyur. 
manızı dilerim!.. Sanırım §imdilik 
;ize !Uzumu da yoktur! .. l'unjaın t- ... ııı Ye .f!kin devlet umu ılzden 15 itişi <A.fi! •• 

ıc 1 akıl vc-rirnm: gibı bir ~evler - 15 kiFı trıl.,. Ama vaptın ha'? Kösı> Mihal güldü: 

ı .~~: n. ".. Su kadarcrk .ı.dan.12 bu !~ olur 
d·; Uzeriııı> sefere lüzum olma· mu? 

- Mustafayı b1.2. çok ııcveriı .. 
Dedi. Fakat mademki öyle IU-

"lla 
'I' nerr,dcn hı.kmedersln? 
ıra, K 

~1hı:a • öse ~ti halın hu do hı & 

~.. hı•abı karşııımds bidenbirc 
:\~·~1 

ı Fakat ~B'-'<:t azımlı l.'E' 

EJbette rievletlfı ! .. Ç..ok bile! ... ~um gösteriyorsun, hayhay, o da 
Yn ?.. izinle selsin! .. 
E\'Ct. devlotlil :.. Bunun Uz~rine Miray ve Kızılca 

Köse Mihal eliyi.- dıırlakl::ırın: tu 'foetafa tekrar etek öperek dı§an-
l'tıı"t»· 
.... -ır bır 'a\'ırla: tur krt'n bir mucMet rl\J:,lıadukte>ı 

') 'ı'an•·., d f d' . ı ., . 
·o ~ıktılar. 

rrıı , .,.. anıa •nır,. e e-n ımız . .. ~onra· 

~ı abıadım a~Tl ö-;rctmch dı- • - Diledigin bundan mı ıbarct 
(Devamı 1·ar) 

lo'a• 
~\uk r::ıı lznik t.~erlnı> leni ı:c 

,.,, ı:ı hır sefere v(o börlC' eef P,rin 

b~ ;ırıa ~"'ircccıt ekıhetlc•e gö -
gr l"tn ~ • • 

2t, gr; degn-Pz d"m 3k ı~te· . v. 
tg!'I a.~ıii bunu :akdir •zlcre a-
aıı8,1e ne hünkarın ne dcvletlü 

zı• .. ın . ı ..,. d : ı~ C'rlne karışmak had· 
llıtt 61°"c de vciınımPUcr'.me hiz. 
'f~ 11~":ia btldjğirni c:öylemck 
~ dir 

"ırı8 . 1.ıhal canı ı ı mı~ bu d • 

..... !\ 
(). l'::ı sô"1e rlt lık&'lh! .• 
b e il-ı•ar C't'l 

l'fiy • 
t~~ ~r·nı bır:ı1 daha yllk~r>lte-

l•:-, ~evı t!ü b"'\-;ı:r. dl"di İtnik iJ. • n.. . 
tl h .. ~/'U nırı:ıbrd:ı ,·nv'~('al< 10rf~t 
~ilk. 'i h;ırb ırmak demPktir 
llıQı 1 

11 hıı .,ıin Bizans hukümdırllr 
~, 1 

·• rı ... r 1\ • 
e~ ~li'•aı -''1ru'1 . ...... o.::.· ıı:. u •• 

[)M ~rı. bunu 'lız if' bıhy.:>ruı:! . 
l 

..... t: 
l~llı•• '"et. malümur.uz:dur. İ§te ma 

hı~ ıııız Olan böyle bir neticeye ee
t 

1 
et \'ermek nk' " Maksad tz. 

'k t' furu Gr~go:-iusu t<'d!t eyle· 
ti ııd "e rıahFmı ız le cylemekee 
b 1 tlerı bunun <'• bıtrıit ~are!!inı 

rıruın' 

" ~ ~'<k ~'lı.nl Mırann yuz:üne da.ha 

'~"'t d hır :iıkkatle bakıyordu. 
~'! 1 h Cllkanlının d~rşıcncn ;iızün
b 'il' : 0<':ını takip cdlyor. onun 
t "• anb ö•;lemrn.,, ce~ct edi-• il ,., 
~- "r • aı.ıında berh;,n;i bir muva-
l'ılro,. .. ııı, ,, r>ıaaı i':tımaline &tfet • 

"ıs•· 
~aı 1\ordu. 

le aı A"ırav da~a .~1cUn bir ees.-
..._ [l 

"ıı ndf' "'ri. ::~di, lznık kalelo
t~er ıııı girılc>c k methali bilirim!. 

\·a 
"'"·rıı .. "tn:a bir nıiktar asker ve-
~ ttk he?:'' n gic!ı>r . oraı:Jarı ~bra 
d{lrcı~ t &'t<.>lt>~ :n lı:!'lik tekfurunu 
l'\ııı~ ed!'r \•c ::lırı olarak hu,:u -

l<:6ıı: t'f!liın edcnm : .. 
du~ Mıhaı vrrinde bı.iııbtitün 

• 
6 '1l'du 

dt.~~~ neler sö:-ı- ıel'l!in oğul!.. de. 
llıeJc iç- :tnik tckt .. runu ele geçir • 
~·r1ı~1 ~ adeta tm~·Uk bir gefrr ba-

hparız • 
eıı11c • 

haııccı • birka~ aatımla ben bu W 
eı;- d' l•· .... ı vorsı..ın ı 

~ta ~ ... 
...._ r{' başını eğui: 

nıu isıı ~\·lcuo beyim ı.: E;eı söıil
bırıtaç at etmemi dilerseniz yanmıa 
'abah ~tJı \'erirsiniz! Hemen bu 
"•· ~l'f 8 "'kf'tP an.ııdeyim Bır ge
brı''lıuın llıda elediğim yapa.maı.sam 

'<<1 kıldan lnc~ir ! 
'" Be Mth '";ı al ıı•rt ba.kışlanyle hA.10 ,., llij . 

~ıınrrı tu~<•r v ... dügllnllyordu. 

"11a Oldu~•zılcıı Musta.fanrn da o •. 
.. unu hat:rladı: 

ığlum? 

Diyı- sonlu 
- Devletl\ı be:im, s::ığlığ:nızdan 

Eskimolar için 
cehennem 

ı:;nnr;ı bu kadardır:.. A LASKA YA gidip oradaki 
- Pek Alı\~ .• HrmPn \'anma 1~ )'erlilerl İ11anm dinine çek-

ııtlt versinler! .. ~abahlcyin harckt-t meye çaltfan papaz efendiler bir 
~t ~ .. FtıkRt muvaftnk olamB.Z!lan bu •"finl!§lık yapmı lar, Est.imolara ce • 
·c~·bbiisiinü nynen hud"a ve hile ıennemln '!ıca~dan balısctml§lOr. 
-ıddedcrck öylece crznm ~örl!rslin !. ,. ı:.kat baknlqı'ar ki: 
Y'lne ~n bilirsin. i}i -::lüşiln!.. - Şu'lu yaparsanız cehenneme 

- '.B~ dii!'itindlırn, :devletlfı ' h • .;ıd rs!r..ı . 
rim:,ı bdıt<dfüı;Qndün:rtıı Hemen iş si- - lS..ınu yQ.pa.n;anız cehenneme 
:in himmPtlnlzA kalmıştır!.. dder~!c!ı:. c!Niikçe bu günahları i~-

Bunun tir...,rine gfüıe Mihal elle - llyenler çoğalmış. 
rini c;ırrtı. ic;PriH giren uşağa liı _ N'ihayet papazların icindcn biri 
mrıgelrn !"mirleri v,.rdı. meseleyi anlıyabilm.iş. Diğer miııyo 

'KÖ"t" Mlhal gayf t kısıı krr.uşml!.· ner arka.daşlarma: 
~tnT Bevcr, son dcreeP pratik bir B· - Yine büyilk bir yanll§lık yap-
lamdı. ~k. demiş. Esklmolann btitUn ha-

Bu emirlen vereıikten oonra Mi· yatı soğukla mıka.delcyle geçiyor. 
"'B)"a rlöndli: Onlar için cehennem korkulacak 

- Bu iş hltmlştiT! .. sanırım. Şa- bir şey değil, bilakis Uıtenecek bir 
faktan rwvel hareket eden;ıniz! .... şey, yani cennet! 

A 

Masson cihazları tetkikle meıgul· 
dü. Kumandada bulunan muavini 
Hegs de hareketsiz duruyordu. 

Onun yanında Yamand çavuş 

ikinci pilotluk vazif:sini görüyor· 
du. 

Arka kamarada telsiz onbaşısı 

Rurard topraktan gelen sesleri 
dinlemekle meşguldü. 

Bu adamların hep:si 
zifeyi başarmak üzere 
ınışlardı. 

de bir va. 
yola çık • 

Be yüz kilometrede bulunan 
bir istasyonu bombardıman et -
mek tecrübesini yapacaklardı. 

Şimdiki halde, lazımgelen jest· 
leri yapacakları saati beklerken 
motörün uğultusu içinde uyuşmu§ 
gibi bir halleri vardı. 

Yüzbaşı Masson ~arısını ve ço. 
cuklarını düşünüyordu. 

Yemekten onra ap3rtmarunı 

ter ketti w i zaman iki küçük kızı da 
uyumu§tu . .tvcline ona: 

- Çocukları uyandırma! 

Dediği için onları öpmeden ay. 
nlmıştx. Her halde şimdi kansı 

da yatmı~ olacaktı. Fakat oyuma
dığından emindi. Kc.-ıdisi dönün · 
ccye kadar muhakkak uyumaz, 
beklerdi. 

Şef, adamlarına şöyle bir bak • 
tı. Yukardaki cam kafe& içinde 
oturan Heıs hareketsizdi.. belki 
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Çeviren· SUAD DlERVIŞ 
o da karısını ve çocuklarmr dü • 
şünüyordu. 

Fakat Yarand çavuıun nipnb· 
ır.ını hatırlamakta olduğu mubak -
kaktı. Bundan üç ay evvel evlen. 
mek için müsaade istemi~ti. Bir 
kaç gün sonra da müstakbel karı
sının memleketine gidecekti. 

Yüzba~ı yalnız arkada bulunan 
Murardın husust bayatmdan bir 
şey bilmiyordu. Onun hakkında 
bildiği §ey yakında terfi oluna -
ğt idi. 

Tesadüfün bu ak§ar.ı aynı vazi· 
fe için birle§tirdiği bu ıdört aıker 
nihayet istasyonun ilstüne geldi • 
ler bulutlardan güçlükle 6ıyrıldı -
lar. 

istasyonun ışıklan görünür gibi 

olmuştu. 

Yüzbaşı Manon hemen hareke
te geçti. Ve bo§luğa doğru mu • 
hayyel bombalan attı ve cihular 
bu felaketi kayıt ve tesbit etti • 
ter. 

Hücum tecrübesi bitmi~ti. Ge. 
cekuşu geri döndü ve saatte üç
yüz kilometre ile yol almağa ba : 
ladr. 

Yüıbaşı Muson kol eaatine ba. 
karak ne kadar zaman 5onra tay. 
yare meydanına ineceklerini şöyle 
bir tahmin etti. , 

Makinesini düz bir hat üzerine 
ayar etti. Fakat bu sıra.da telsizci 
Rurord kendisine bir k!ğıt verdi. 
bu, meteoroloji istasyonundan ge
len bir haberi bildiriyordu. Tay -
yare meydanınm ıisle ıörünmez 

bir halde olduğunu .ve onlara da. 
ha uzak, henUz !>is batımamrı 

olan bir başka hava meydanına ın·
melcri liamgeldiğini söylilyorlar
dı. Bombaıidnnan tayyaresinin yo
lunu çevirdiler ve yeni bir iatika. 
mete doğru yol almağa başladılar. 

Her şeyden evvel mürettebatın 
emniyeti li.znndı. 

Ve nihayet dört yüz metre ıon. 
ra ümit ettikleri §eyi buldular. 
Hava açıktı. Bulut katmanıtJtI. 

Hafif bir ay ışığı ve bu ı§ıkta sol· 
.~un:a§an yıldızların pıtııtılarile !do 

moUler = & ca.t kept for jl 
catching mice] 

O. ,\: die ~tze (Hauskatze; 
hier: eino Angorak.at.ıe: 
da.11 minnliche Tter: der 
Kat~r) 

ıo. KÖPEK (chll köpek, 
plin~tald: ~oban köpeği, 

erkek köpek, dJ~I I;öpe~ 
köpek \f tazı y&\TU!ll) 

lu bir gökte soğuk bir lıava yüz • 
!erini kamçılarken ilcrleme~e bat-
ladılar. Motörün harareti bütün 
vücutlarını tatlı sıcaklık içinde tu

tuyordu. 
YüzbaJmm artık uyyarc mey -

danma yaklaştıklamu ümit ettik • 

leri bir sırada bu defa Heas ona 
ufak bir kağıt uzattı. 

Bu kağıt, ancak yirmi dakika • 
Jık benzinleri kaldsğuıı bildiriyor
du. 

Biran evvel toprağa inmek 11 -
zımdı. Fakat hayır, inecekleri yer 
gözükmüyol1du. Tayyarenin ine • 
bileceği bir yer bulmak ümidile 
yine bir müddet yol aldılır. 

Beyhude idi. Altlarında koca • 
man ve siyah bir boıluk vardı. 

Fakat emniyetle inebilcoekleri 
bir toprak parçaıı yoktu. Burala
rı inişe mllsait yerler değildi. 

Yirmi dakin olmak üzereydi 
Birden yüzba2ı karar veı1di Hiç 
olmazsa hayatlarmı kurtarma.fa 
mecbur olduklarını kurta.rmahydı. 
Arkaya gi~ti, telsizin kapısını aç -
tı: 

- Murard para~utün yerinde 
mi dedi. 

- Tabii yü%başım. 
- Gel! .. 

Onu telsiz kamarumdan çıkar .. 
dı. Bir delik açtı ve ona: 

- Atla!. 
Emrini verdi. 
Genç adam aiyahltfa bir baktı. 
Biraz tereddüt etti. Muson 

sert bir 861e : 

- Haydi ne duruyorswı? dirt 
çıkıştı. 

Ve onu arkasından itti. Telai.:c 
or.ba§ı başaşağı olarak tayyareden 
f ırlamrştr. Bu defa: 

- Yarand, sıra senin r •• 
Diye seslendi. Çavuı da tıpkı 

korkulu tereddüdü ~uydu. Belki 
de o dakikada nişanlıımı dütün • 
dil. Fakat o da aynı titremeyen 
elle itilerek delikten dı~arı fırla -
dr. 

Ve sonra para~ütün açılıp a~Jl .. 
(Lut/en sayfayı reviriniz), 

hier: em Leoııberser; 
daa minnlicbe Tier: der 
RUde, das weihliche Tier: 
die Hündin; da& Jwı,e: 
der Welpe) 

EHLi DOBOZLAB (~ 
si: tavuk) 

3 tal-ak 
b boroı; 

c ibik 
d kulak 
Q sa.kal 
f kuynık 

r:: mabmu.ı 

10. F: le chien (le cbleıı do- ı1; me:ıtlque; el ~ contre: un : 
leonberger; le clıien mAle l 
la femeılle: la c.hlenne: !'! 
le jeune: le chiot = jeu. ı, ıı. 

ne chien de chasse non ~ 
sem> :ı 

F: iM coqa 
dom~Uquee 

B la poule 

m, (poules (.) 

1 
dom~tic ·I ıo. t: the dog, t.he 

dog or house-dog (nurse. 1 
ry language: the bow- • 

1 
wow: in thls case: a Le. ı 

onberger, a Wurtembcrg ! 
watch - dog breed: the 1 

male animııl: the he-dog, ı 
the male dog; Uıe female 11. 
animal: the bltch, the il 
shıo.dog, Uıe lady-dog: ıl 

•ı 

the young anlnuıl: thc pup 1 
(')r puppy, the whelp) I'. 

~ 
ın. A: der Hund (Haushuml; ~· 

b le ooq 
c la crete 
d l'orcilloıı m. 
e le b.ı.rbillon 
f les faucilles f. ar. 

quee' de ıa queue 
s l'eperon m. 

t: the domestic fowl ~t.he 

fowl): 
a the hen 
h the cock [cockerel = & 

young codt] 
c th~ cnmb nr Cf')C'~lt 

{'O'ltt crew<; 1\ ('7.1.'l"'mU'.!.9, 
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.J 8ağdat Hırsızı" renkli ve sesli 
' olarak yeniden çevriliyor 

(Başlarafı .~ incide) 

Gösterilen tarafa doğru yuru
clum. Bir kapı üzerin.de Fransızca 

bfr yazı gördüm. Merak edip yak
laştım, okudum: "Askeri mm taka, 
girmek memnudur,,.. Aldığım iza. 
hat merakımı tatmin etti. Burada 
Majino hattında geçen bir casus· 
luk filmi çevriliyor: "Pariste on 
gün.,, 

Nihayet ırmak kenarına, Bağ

dat hırsızı filminin dekoruna gel
dik. O vakit Bağdatta olduğumu 
anladım. Önümüzde akan nehir 
Dicleye tahavvül etmişti. Arap 
Sanbuklarmın bir kısmı horma 
dallarından örülü yelkenlerini aç. 
rruş, ağır ağır gidiyor. Bir kısmı 

kenarda sıraya dizi!miş bekliyor. 
Sol sahilde yer.de hakiki bir 

Binbir gece şehri fışkırmış. Be -
ya7 kubbeler. Ufuklarda minare • 

madrğım anlamak iç:n arkaların -
dan baktı. Hiç bir şey görünmü -
yordu. Fakat fazla cluracak vakti 
yoktu, geri döndü pilotaj yerinde 
çifte kuman.danın önüne oturdu. 
Ve muavinine: 

- Hess, dedi. Şimdi de sıra si
ze geldi. Ben makineyi kurtarma. 
ğa çabalıyacağım, si:?: atlayınız. 

- Ben sonuna kadar vazifemi 
göreceğim. 

Diyen Hess yerinden kımıldan. 
maclı. 

- O halde artık inmeğe gayret 
edelim. 

İki adam, parçalanmamak için 
son çare olarak Mişelin bombasını 
attılar. Ufak ipekli bir paraşut 

altında sallanan küçük kandiller, 
ağaçlan ve tepeleri aydınlattılar. 

Yüksekliği gösteren oltmetr de -
niz sathmdan yüz metre yüksek -
tikte olduklarını gösteriyordu. 

Tam bu sırada ağaçlar arasında 
bir yere gizlenmiş olan ölüm ça • 
buk harekete geçm<'k mecburiye. 

tinde bul~nuyordu. 
Bir buçuk rnetrecle tayyareciler 

toprağı hissettiler ve çarpışmanın 
önüne geçebilmek için fevkalade 
bir gayret daha sarfettiler. Tay -
yarenin tamamile parçalanmış, o
)an ön kısmı infilak ederken ku. 
manda aleti başmda zabitler hfila 
talilerine inanmıyorlardı. 

PLA.NŞ :J'7 

leı.. Küçük dar sokaklar: 
Korda, stüdyosunda, Holivutta 

her vakit tekrar edilen bir usule 
l.ıaş vurmuş, hazırlanan bir dekor· 
la müteaddit film çeviriyor. Bağ. 

dat ve Dicle dekoru hem "Bağdat 
hırsızı,, filminin, hem de " Dünya· 
nın öbür ucu., filminin çevrilmesi
ne yarayacak .. Ayni dekor ve ayni 
stüdyo üzer inde üç ekip birden 
çalışıyor. 

Sahneleri tamamiyle renkli ola· 
rak çevrilecek olan filmde baş 

katlın rolünü June Durp(;z ~ 
yacak. Bu İngiliz ytıdızı Kordanın 
bulduğu ve kendisine büyük bir 
şöhret temin ettiği hir kızdır. 

Vaktiyle Duglas Ferbanksm 
üzerine aldığı Bağdat hırsızı ro· 
!ünü ise "Hindistanda ihtilal var .. 
filminde nazarı diklc:ıti celbeden 
genç Hindli san'atkar Sabu oyna
yacaktır. 

Sihirbaz Caferin şahsiyetini 
Konrat Vayt yaşatacak; Rr.ks 
Engran Çin padişah! olacak ve 
Con Justen isminde ~imdiye ka
dar hiç oynamamış elan bir deli. 
kanlı Prens Ahmedi canlandıra· 

caktır. Yüzü ve endiimı çok güzel 
olan bu yeni sc.n'atkarın bu film· 
de muvaffak olmasa bile güzelliği 
sayesinde bir çok seyircilerin ba· 
~mı döndürebileceği tahmin olunu 
yor. 

Bu filmde, son defa olarak film 
çeviren 80 yaşın.da bir ihtiyar ak. 
tör de rol alıyor. Bu İngiltere -
nin en eski san'atkarı olan Morton 
Sel tendir. 

Filmin son parçası 22 Ağustos

at çevrilecek, sonra montaj işine 

başlanacaktır. 

, Çocuk ll ckirnı -~ 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 1 

Taksim • falımhane Palas No 4 
Pazardan maada her ızıtn 

s:ı:ıt 15 den sonra. T~l"'"n WI'.!? ---------
GOZ HEKiM i 

Murad Rami Aydın 
P:ız:ırdc1n başka her f:tUn saat ~ 

y:ı kadar Taksim • Talimhane l'rfı 

ap:ırtım:ın No. 10. Tccıron: 41553 

v 

e. a flC'shy cxcresccnce). il 
d thc lappct (Lhe ear

lobc) 

eallcd thc gobblcr from 
thc gobble, i. c. lhe noise 
it makes in its throat 
(the female bird: the 
turkey.hen; the young 
bird: the turkcy - poull; 

e the wattle (lhe gill; a 
earunclc. rf. 11 e) 

f thc siekle _ fcather (of 

thc sicklc - shaped tail) 
~ thc .spur 

1 •. \: das Haushuhn (Huhn) 
a dic Hrnnc 
b der Halın 
c der Knmm (Fleisch. 

kamm) 
c1 tler \Vangcnflcck 
e der Kchllappen 
f dic Sichelfeder (am 

Sichclsehwanz) 
g der Sporn 

l 2. IlEÇ TA \ 'UCU 

eollcctive: 
key Is used 
female) 

turkcys; tur
for malc or 

1 

13. ~~r~e~3~r:~~:~:h:d;;e:u-
die Truthenne, Pute) 

14. TA vus (diı,i ta\'US kuşu ) 

1 

14. F: le paon [malel (le fe-
melle: la paonne) 

1 ı. İ : the pcacock (the fcmale 
bird: the peahen: 
fowl = pcacock or 
hen) 

pea
pea.. 

12. F: la pintade 14. A: der Pfau (Pfauhahn) 

12. 1: lhc guinea·fowl also cal- IS. GOYJ..:rtClN (f'hli gil\'cr . 

lcd thc pearl guinea.fowl d n, erk<'k Ye di-,i gü\'er. 
cin) 

12. A: das Pcrlhuhn 

13. rtrrnt (di~i hindi) 

13. F: le dtndon (la fcmcllc; 
1a dind~) 

15. F: le pigeon Oe pigeon do· 
mestiq•ıe; le pigC'on 
[ malc] : la fcmcllc: la 
pigconnc) 

t!t t : thc ri!?ı-on or r1ome!!;tfe 
a t: ~ ~"e'J' - coek, often pi~eon, the dove, the lMt 

H .'\ B E R - Akşam Pc,c;taSJ 17 ACUSTOS - 1939 

Ttıı"iye Cumhuriy~t 

AK T 1 F 

M~rl.ez H•nkası 12 ı 8 ı 1939 vaziyeti 

Ka.,a: 
Altın s:ırt ldoııraın16 liı'l 401 
Uanlı:not 

ural.:lık 

DaJıilıJı:kı &lııhalıirlı:r: 

fürk lıra~ı . . • • 

llarirlekı Uıılıabirler: 

.,_ llın: sari ld liram l U:i:J 'ifi!l 
'ı llıoa tahvili L:ahil serbesı 
dövizler 
lJı:er dÖ\'IZler 'f'e 
lı:lırınıı bakı)·eJerı 

Ha:l11t talıvillı:ri: 

borçlu 

Ueruhle ecJılcn evrakı n:ık. 
diye l.;ar~ılrlı . . . . . 

Kanunun 6-8 nıaduelcrine 
tevfikan II:ızıne t;ırafınd;,ın 

'f'aki tcdivat . . . 
')enulc.t cii:dcını: 

2!!.7:36.30:3,tl 
l 7.9;:)9.014,-
1 .;>2:l.036,8:.! 

H.llV.80 1,!m 

4.270.;UJ •• UJ 

1.>8.7 48.:>(;3,-

17.2.:!8.027, 

Lira 

' •> <>3n <>-n <> .. _._., .,.- <>v,-• 1 

-ıaa.o: "',7: 

18.1!!8.702.~ 

1 ı 1 -oo -·•(' 
,..,_ ·•>•> ''l 

1 PAS 1 F 
r ':> e rrııauı: . 

\ llıliuuı akrı:&t: 
... dl \•e reYL:alade • 

• • • 

• • • 
llususJ • • • 

L edauiildekı Banknotlar. 
ıJcruhte edılen enalı:ı naktıye 

Kanunun 6. 8 inci ma<lile
lerı ne levfıkan ha:ı:ine tara. 
rından ulı; i lediya t . 

L>eruble edılen enakı uık 

uıye bakiyesi 
Karşılığı tamamen ıllın olarak 
ıl:hcten tedavüle Yazedilen 

neeo;l.:ont nıulı;abili ilheleo 
ted :ıı . uzed. 

Tıirk lirası Mevduall 
IJövi: Taahhıidalı: 

4.217.134,2. 
6.000.000,-

1:38. 718.:: ·:3,-

17.228.027.-

uı ,;;20.~ao.-

1 D.000.00H,-

00 '"'" 000. · 

3 .60:';,7: 

Lir a 

1:>.000.000,-

10.217.131,2;:1 

229.:>20 .. :i!J0,-
34.161.783, 71 

Ticari senetler 131.877.837.0,"; 1:Jt.877 .S:l7,U~ı 

Altına tahTılı l.:abil döTl ıl !'r 

L>ı~~r clövizler Ye ı la eı klı 

klirınıı h:ı ldyeleri 38.!lfl:>. i ~o. - 38.DG9.0R:>.7:l 
O-l.606. 722,08 Eslırım vt talıvllı11 C'ii::dnnı · 

Uerulıte edılen eHakı nıık 

~ Jtiyenın L:arşılıAı e~hım ,.e 
\tahvıl~t itibari L.:ıynıelle 

ı · !:ieruesl esham,., tııh'l'illıt! 
ı4 van.slar: 

llaz.ıneyc kı'la 'l'aclelı ~Tan'I 

Altın \'C dövız üıerı ne 
fabvilılt iiuriııe 

l·li'lo;eıhırlar • •• • 
Muhlelıt , • • • • • • 

43.800.3 1 ı ,f)j 

7.G32.033, t;; 

8.018.000,-
17.;:)0!>.9~ 

7 .808.72!!,--

ftkfın 

J Temm111 1~~1! lıuihinıltn itibaren : 

l Muhtelit , , •• • , 

oı.,uo.::. . :, ı · \ 

l::J.8 11.2!3 t ,o:: 
j 

12.2. ı7H..2Hl.77 

4.;:>00.000,-- ı 

1n.212.:n 7.3.i(I 
Vckrın 

J2!?. ı 'i~.:!'; 1 .77 

hlonto haddı ır.. 4 Allın iin•ri"" • .. 3 

Dobrıca ikinci bir Danzig 
yapılmak isteniyor ~ 

~ 

b 
(Ba:jlı: ı, ı il i11ciılc , 

Rumenler için olduğu gibi on. 

Dobrucada ve bugünkü Rorıı3; h 
yada yaşayan Getler daha zi)'8 

. a.~1 1 

------- . . 

ı 
1 

• 

'~t .. \W} 57 

,·:ord mıual in po<"t r~· aııd 'l 
rhetoric::ıl st~ le ( thc malc 
bird: thc cock pigcon; 
t'ıl" yo•!n:;, eı:pccia!ly un-
fi nd;~d pigeon : thc cquc
akcr or squab) 

15 . . \ : dic raube (Haustaube; 
dM mannlichc Tier· der 
Tauber, Tauberich) 

16. K A Z (eh'i kız, crkcl< 

kaz) 

16. F : l'oic {. (l'oifl domes
tique; le male: le jars) 

16. i: the g-ooııe or do!'r'~~.;c 

goose (the male bird: the 
gander; the young ~crıc;c: 
the gosling; grt>c>n '?"w'" 

arc the :voung f""<'S" <'a
ten at MichaelTT'"'« of th~ 
year in which C1ey hı:ı.vc 

bcen hntched) 

16. A: dis Gans ry..r ..... p ....... - ... : 

das mannli""" Ti~r· c1er 
Ganserich, G"nsert) 

1'7. ÜRDF;K (ch~i ördek, eli) 1 

' 

örcJtt!.) 

!arın dedeleri - yani Daç'lar • için 
ue Dobruca topraklarının tabii 
b:r mütemmimi: denizde uzlaşmak 
için tek vasıta teşkil etmiştir. 

1 FLı eyaleti şimali Tuna arazi. 
~ine b• ğlaytn sıkı ve çözülmez 

1 bağlan, yalnız coğrafi vaziyette 
bulmuyoruz. Dobruca'nın bütün 
tarihi i:ıc:ştan başa bu kanaatimizi 
takvıye eder. 

'f.1 t skiden- Dobruca da Getler, 
yani Trakların şimalde yaşayan 

kolu otururdu. Traklara da, Hero· 
dot'un da söylediği gibi, Ameri
kan yerlilerinden sonra, en büyük 
milleti teşkil eden bir kavimdir. 

İşte, Rorralıtarın Daç dediği ve 
Tunanm garp sahillerinde ve 
Karpatlarda oturan kavim bu 
Get'lerdi. 

n 

n-11 r<t'·1:-:s n.\ Y
\ .\ NL.\RI 

17. F: le eanard (k can:nd 
domcstiQue; la femelle: 
la canc) 

11.li lı:ı volaille (la bas
sc.cour) 

17. t: the dl'rk or domrftic 
duck (nursery langua-?e: 
the quack - qua<'k: the 
male bird: the drake: the 
young duck: thf> duck-

0ling-) 

t U 1. 16, 17 noltr~·: 16 

anrl 17 Prc wl"'b - footl"'d 

(havı> webbed fC"et) as 
their tN>ı:: are connPr.ted 
hv a skin can<>d wcb. -
~'.>ıııe of th<> ahovern,.,n. 
tionrd anim::ı ls Jil{e 
dogs and cats. a rr '"~nt 

as p:?tıı or pct animals. 

17. ,\ : r1io ~rtn (H"''~"nt"': 

rla.s 1"1:; nnlif'lıf' ,.ı .. r: der 
Brnf'l. F'ntericl'ı) 

11 . 17 fl.,., r.-,.f1iigel 

(Ifa usgcflügcl) 

Karpat Tunası Trak!an dıye t ·• 
nıdı, çünkü bir de cenubi ..,e) 
3alkan Trakları var:lı ki bı.ıııll 
:ia Yanmadanm cenubunda otıl-
rurlardı. 

Görülüyor ki hem coğrafi .. b~ ~ 
tünlük var, hem ır~i bütünlıı~· 

Dobruca simali Tuna kaviıfl 1~' • 

rinin tarihi~i geçirmiştir. DoJ11jW 

an'tn idaresi altındı:ı ,,yal~ ô\l• 
ma imparatorluğuna ilhak oıı.ıtt . 
Bir alay Romalı geldi buraya yer. 
1 . 1 k l . 'h . tit'll• eştı ve mem e et er> zı nıye 

adetlerini, kültürünü değiştir01' 
ter 

Bugünkü şehirlerin buıu11dı.lr 
:;u yerlerde yapılan araştırrrıaıa 
vaktiyle oralarda RJma şehirJefl, 
nin müstahkem kd!e ve hisarl

3 

. tif· 
rının bulunduğunu gösterrnıŞ . 

·111~ 
H~ı tarafta Roma medeniyeti 
izlen görülüyor: xr inci ClaudiLl

5 

JJıl• 
~hy.:ıt r,•uhafaza ed::n şehir 
"JStroum, Trajani, Tropacurı:ı ..:e 

r~~nsmariska, Histria ... 
D;ıçlarlcı R'>malılo.rm tcrnasıll 

lan hasıl o ian 1<avimler Tunaııııl 
1iına:i,1de '".e-,lctler kurmıya b•?' 

·11ıı1 
?. 1 ·ğı z'.1'1":''1 bu Rr.ma prensı 

ır~r\o.; çıl~t:gm. ı:,örüyoruz: ıl 

t 11tiyar Mirk~C? ısmindeki b 
>r~ı:ı; keı , disıni "1 Lınanın d-tliı' . ,., 

';:ac'ar her ık . sahıiinin hakinıı 

Oo:ırotiç memlek~•inm hükiirııdf 
es 

n .. olarak ilan e::livor. (Dobrı.ı 
:.m1 bu pnr.• Dobrotiç'ten gel· 

nis.t:r.) . ~· 
D:::brucamn cogtııfi ve ırkı b 

t i'nlüğünü göstermek için dııl1-
·1e gibi delil aranabilir?. , 

e 
O radaki Bulgar nüfusunun . 

l' 
~alliyette olması da Tunanın ş 

mali gibi Get'Jerin, Romalıları~ 
ve nihayet Rumenlerin toprağı 0

' 
·ıe 

nuş olan bu arazının tamarıı1 

Rumen mahiyetini bir kere da
11
' 

'sbat eder. ,. 
Dobruca meselesini Balkan de~r 

etlerinin anlaşmasına aşılmaz. bı t 
ııania yapmakta gösterilen ırı<ı. 
ancak şarkı cenubi Avrupasıflf 
1aki bir ittifakı şu rneştıı~. 
"Drang Nach Osten,, (Şarka d.0~. 
ru hamle) siyasetlerine mal'11 

1acağınt görenlerin işine yars1
3
; 

bilir. • ( La Tribune dea Natlorı• , 
.• ;;;;---;;.--.-.;;;--••.. ;: •• ;;;;;~:::=-:'i"""llllC ••• =r. ..... r........ ...... ...... d 
:: NEÇA Tl P AKŞl ı: 
:; Oiş do1<t oru :; 
.• .ı ı· · ı 1'-ır::ıı·dan rıı:ıacl<t ıwnmn •~· ,J 
• • f i 9 cl;ın 'll":ını IR,:111 1:1 ı.::ııl~r ıı ı" 1j 
: ı:ılarını k::ıhııl çr l!'ıl;ı"ı , • .ret :! 
: \clr~" ' ı;ı:ıl;ı riiıırl 1111•\•l •

111 
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HABER - Alqmn Poetul 

1 iNHiSARLAR M MODORLOGU DEN 1 
Cinsi Miktarı Mub. Bedeli "' 7 .s teminatı ekliltmenın 

Lira Kr. lira kurul ~ saati 
Yazı dmne makinesi 1 adet SÜ 8000 .- 600 .- Kapalı z. 14 
Santirifuj tulumba ve teferrllatı 1 • • 850- 63 75 paıarlık 15 
Vinç 1 • • 6500- 487 50 kapalı z. 16 
Font h<°'ru ve telerrilatı • 1866 .- 139 95 Açık ek. 16,30 

1 - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktan yazılı 4 kalem malıeme hizalarmda &esterilen 
usullerle eksiltmeye komm:~tur. 

il - Muhammen bedeli muvakkat teminatları eksiltme ~il ,-e saatleri hizalarında yanlıdr. 
111 - Eksiltme 4-9-939 ~:::artesi günü hiJalannda yuılr saatlerde Kabatap levazım ve mübayaat 

şube.,ındekt alım komlSJOQUDda yapılacaktır • • 

lstanbul Bele~liyesi ilanlar iV - Şartnameler rf'--:;ün sözü ge;:?n ıubeden param abnabillr. 

Beylerbeyi • Paşabahçe yo1unun ka\ranlanması iıi kapalı zarf ek· 
~ıltmesire konulmuştur. ihale 31·8·939 perşembe günü saat 15 de dai 
mi encümende yapılacaktır. Muhammen bedeli 14,942 lira 84 kuru~ 
ve ilk teminatı 1120 lıra 72 '<uru~tur. Şa:1nameler zabıt ve muamelat 
mildilrlQIO kaleminde &örü ebihr. Taliplerin 939 yılına ait ticaret o
dası ve buna be:mr en az 10 (VV) lıralık iş yaptıklarına dair Nafia mü· 
dOrlOIOnclm ilacaklan ehbyet vesıkalan ve ilk teminat makbUJ veya 
mektuplan i~ 2t90 numaralı kam• nun tarifatı Çttçevesinde haıırhya· 
caklan kapalı ıa na~nı ihale günü saat 14 de ka"ar daimi encümene 
vremeleri. (6199) 

V - MOnalcasaya girecek taJipletr fiyats11 te:.!ı ı mektuplarım sutirifuj tulumbası için 4 gUn ve ,;nç 
ve font bOrular için bir hafta evveline : · r milskirat fabrikalar IUbesine. ve yazı dizme makinesı için 
bir hafta evveline kadar Tütün fabrikalar ıubesine vererek aynca ' ıka almalan lbmıdır. 

VI - MühOrtn teklif mek•ubunu kanunt vesafkle yQzde 7.'S cQvmme parası makb . wya banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflanru eksiltme saatlerinden birer saat evveline kadar m".:r..kdt 

komisyon bafkanl•lma makbuz mu kabilinde vermeleri lbımchr. 

VU - D~ eksiltmelere cfrt celdtt aranılan .vesaik ve yQJdeo 7 ,.e; güvenme parasile birlikte e!< ıltme 
için tayin edilen günde yukarda a geçen komisyona gelmeleri ·· olur:ır. (5375) . . . ... 

------------------"--.....------- IJI bir ellllıııe ea laDeaMh • • • 
Tavsiye mektultudur 

.merlkaa modası Uzerlol 
çaJı9ır 

Yavuz Sezen 
•artı kadla .. erktir tenllllı 
kadeinllerladen dlptoml1. 
U Be1ottu Parmakkapı 

Ja7ret apartımaaı Tllrk Fo. 
tonloatalı •• 

Ankara caddesinde 
Kira~k kat 

1 r 

210 JOlEF RALSAMO 

bir bölük kullanmıya mecbur 
oluyorum.. 

- Haydi sen de 1 Parialiler 
bcnlm zannettiğimden c.aha e· 
1ekmi9ler 1 Bırak ta böyle eğlen· 
sinler Sartin... Bu eğlence ile 
meuul olurlarken açız diye ba· 
ğırmağa vakit bulamazlar •. 

- Evet efendimiz, fakat biı 

cUn Londrada yaptıp cibl kal. 
lrar da nutuklar söylene~. 

- Oh t O zaman kabahat .,~ 

cUrüm olur, hem de cUrmUmeı
hut olur. O vakit !lirli emre bi 
le lhtiyacımz kalmaz. Sartin ... 

Sartin, kralın. Ruao hakkında 
&izli emri iımalanwk iıtemecliii 
ni anlayarak artık i•raı etme 
dL 

- Şimdi efendimize. diieı 
bir filoaoftaa babaedeceliaı. de. 
di .• 

- Gene mi?. Demek ki bu fi 
lozoflat'ın iti biç bitmiyecek?. 

- Heyha I efendimia, onlar 
bizi rahat bırakmıyorlar. 

-·Bu fimdiki kimdir?. 
- Ma.,,a Volter ••• 
- O da mı Franaaya afrdi? .. 
- Hayır efendimiz. Fakat ' 

burada olaaydı, daha iyi olurdu. 
'U:ıkU hlç olmazaa onu tarassut 
eicrdik .• 

1 
- Ne yaptı?. 
- Yapan o değil, taraftarlın, 

ona bir bey.kel d;kecekter ..• 

- O kadar ha?. 
- E.et efendimiz, Volter 

dünyayı zaptedecek kadar me· 
bareti oıan bir adam. .. 

Kral ehemmiyet vermediiinl 
gösterir bir tavırla omuzlarını 

kaldır:lı. 

Sartin devam etti: 
- Efendimiz, ben bunun cl

biıini timdiye kadar ıörmedim .• 
Htr yerde ve her tarafta müna
sebeti var.. HükQmetinizin en 
ileri ıelenleri onun kitaplarını 
Franaaya wkmak için kaçakçılık 
ı.apıyorlar... Geçen gün aekiz 
ıandılc doluau kitap tuttum iki 
ac.ndıiı möıyö Şuvazöle aittir. 

- Eğlenceli blrte11 •• 
- Efendimb, dikkat buyu-

rutuyormu? Ancak krallar' ya. 
plan bir ıey ona yapıJıyt'r: V ol· 
ter namına heykel dikecekler .• 

- Sartin, krallara heykel dik· 
mezler, onlar kendileri diker •••• 
BuıilzeJ ip ünrine kim almıf\ 

- HeykeJtrq Binıaı.. Mo. 
deli yapmak için P'enneyo ıittL 
Şimdi etraftan ianeler yaltyor ·
Yalnız kalem aahlpleriaın iane 
vermeai kabul edildiği baJJe bu. 
ciln altı bin franıı ıeçti. Herlret 
hediyelini alıp lf'liyor, Adeta 
nil)ayetaiz bir alay . M~ıyö Ra
ıo bile iki lira ıetircli. 

- Peki, timdi ben buna ne 
yapabilirim? Ben kalem adamı 

1 - Müfredat listesi mucibince (21) kalem llboratuvar malze
mesi açık eksiltme usuJile satm aJrna:aktır. 

il - Muhammen bedeli (5m.70) lira muvakkat teminatı (37.77) 
11.:ac:hr. 

ili - Eksiltme l·IX-939 cuma f(lnQ saat 14,30 da Kabata§ta leva 
zım ve mübaaat ıubesinc:leki alım komil)lOnunda yapılacaktır. 

iV - IJsteler heqQn IÖlfl 19?D fUbeden parasız alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ye saatte yüzde 7,5 

eüvenıı.- panlarile birlikte meıktr komisyeaa plmeleri ilAn olunur 
(6385) 

Devlet 
Umum 

Denizyolları işletme 
Müdürlügü ilanları 

•HAve 11mir sür'at postası 
lmur fUart mllnuebetlle (Cmnlmriyet), vapuru fllve sürat posta 

olarak ~8 alustos cuma g(lnO saat 10 da Galata nhtımmdan dolru lı 
mire kalkacaktır. lzmire 19 afustos cumartesi saat 11 de nracak bu 
gemi lzmirden 21 aiustos pazartesi saat 16 da hareketle 22 almtos sah 
saat 17 de lstanbula dönecektir. 

Not: Fuar için alınacak kamara ve gQverte gfdiı • dönüş biletlerin 
de yüzde eUi tenıit~t ......... ı.r. (6136) 
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dUftil, yoba blddetimclea onu 
botardım. Eter bucUn onu bulu. 
Mm elbete elimden cilç kurtulur. 
HWlaa çabuk Pariae ıeliniz. 
Yokaa halimiz eakial ıfbi ola-

1 caktır ... 
Ktal kontesin birdenbire renıi 

attıpru cörerek: 
- Ne var? diye 10r4u. 
- Hiç efendimia Yikontun 

ııbhatine dair maıamat. 
- Gittikse iyiletfyor delil mi? 

- Evet efendimiz bamcfolıun 
tp bir arab* geldi! 

- Belkl beklcdiiinb kontu. 
- Hayır efnıdimiz, ıel:n 

m81y8 Sartindir. 
Kral kapıya dojru ıf den kon· 

tae aontu: 
- Nereye pctiyonun? 
- Efendimiz, aizl ~ıyCS Sar 

tin ile yaJnu bırakmak istiyorum 
- Madam d& Bearn nerede 

Jsalda? 
- Geldiii saman derhal ar· 

sederim. 
Kral mahzun bir tavırla IOr• 

du: 
- Beni niçin bırakryonıtnud 
- Efendimla buıün Pazar .•. 

imzalar, itler nr.,. 
Kontes krab ipeli bir tavırla 

eellmlayıp odadan çıktı. 
· Kral kendi kendine: 

- lımayı. evrakı ıeytanlar 
s6tQniln t c!iye llylendl, OnJBı 
almak için geleni det Hanp mil· 

nucbetab, .nuırJan, nezaretleri 
damcaJa kllrtlan icat etti ı .. 

Kral bu tözleri henüa bitir· 
meden kontealn çıkblz kaPJIU1l 
karpamdaki kapıdan nuır oda· 
ya cir4i. Kral evvelldaden daha 
pmh bir ah çekerek dedi ki: 

- Geldiniz mi Sartin? Ne ka· 
dar dakika• daldbaına IÖZU• 
ıMzde duruyonunu.z? 

Kral bu aözlezl 8yle bir tavır· 
la aöylemi9ti ki bW1d&n mabadı 
medb mi yona rem mi anlamak 
mUmkUn değildt Polis nazarı 

koltuiunun altında getirdil· 
cüzdanı açıp evrakı sıkannak 
üzere iken avbda bir arabanın 

kumlar üzerinde ceıdili duyu!· 
du. 

Kral peır.:ereye koıarak 
- Biraz dur Sartin. Kontes si 

eliyor? 
Nuır: 
- Evet efendimiz. 
- Demek ki kontes madam 

dö Bcam'ı beklemiyor? 
- Efendimiz zannedenem, 

madam Beam ıeç kaldıiından 
Oftll aramak için gidiyor. 

- Halbuki kadın bu abalt 
buraya celecektL 

- Gelmiyecetinde. ben emi 
• 9 

nım •. 
- Nasıl? Bmm tb bili,s m 

tıamac. lartia?. 
- Efendimzi kralımı me-n 



IG HA BE R - Ak~ Postası 17 AÖUSTOS - l 939 

Terkibinde: IYOD, 1 ANEN ve GLISERO FOSFA 1 vardır 
KANSIZLIGA ve VEREME nstnda<dlu 

coanoaıra v e S •AT• D lhlas'ttalıklaırına 
lı Y l~ kaırşo kuııanıut 

- ' 
Bayanların mahrem tuvaletlerinde kulla

nacağı gayet sıhhi el çantalarında bile taşınan 
ve en ince elbiseler altında belli olmıyan, vü
cuda bütün serbestiyi veren gayet kullanışlı a
det bezleridir. FEMiL ve BAGLARI her ec
zane ve büyük mağazalarda bulunur. 

· Devlet Demiryoiları ve Limanları . 
işletme Umum idaresi· ilanları ·., 

Muhammen bedeli 7500 lira olan 15 kalem Matkap motörü ve 
teferrüatı 27-9-939 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile 
.\nkarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenıerin 562,50 liralık muvakkat teminat il'.! ka
nunun tayin ettiği \'esikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar 
komisyon rei ·liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak .ı\nkarada l\Ialzeme dairesinden, I Iay
darpa53da Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (613) 

• • • 
Zeytinburnunda veya buna müca,·ir herhangi bir istasyonda \'a

gon içinde teslimi şartile 300 ton çimento beher tonu 15,5 lira muham
men bedelle açık eksiltme usulile satın 2lınacaktır. 

~Iünakasa 30·8·939 çarşamba güt:ü ·aat 11 de Sirkecide 9. işletme 
f:ıııac:mda A.E. komisyonu tarafmdan yapılacaktır. 

lsteklilerin kanuni vcsikalarile \'C 348,75 lira mu,·akkat teminatla
rile beraber komisyona müracaatları lazımdır. Şartnameler parasız 

olarak komisyondan Yerilmektedir. (6295) 
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etmek için her şeyden biraz 
bilmek icap eder. 

- Öyle ise ne oldu? Şunu an-
lat Sartin ?. 

- İhtiyar kontese mi?. 
- Evet ... 
- Her işde olan şeyler, bir 

takım zorluklar ... 
- Nihayet bu kontes her 

halde gelecek mi?. 
- Dün akşam mümkündü, 

bu sabah ... 

Kral sevincini saklayamadan: 
- Biçare kontes, dd:ii. 
- Ah efendimiz dörtlü ittifak 

takdim işine nazaran ehemmi -
yetsiz kalır .... 

Kral başını sa11ıyarak: 
'- Biçare kontes, maksadına 

eremiyecek !. 
- Öyle zannederim efendi. 

miz. 
- Halbuki işi tamamiyle yo

luna koyduğuna emindi ... 
- Eğer veliahdin zevcesi 

buraya gelmeden takdim edile
mez ise on'dan sonra bu işin 

mümkün olmıyacağı meselesi 
kontes için en ziyade düşünlile
cek şeyc}ir. 

- İhtimal , Sartin hakkın var! 
V eliahdin zevcesini pek sert, 
P* dlıMllr, f* J't9TTTm\u diyor -
lar .. Biçare kontes!.. 

- lf.vet efendimiz, takdim e
dilememek madam Diıbarri için 

büyük bir ke.der ve felaket ola
cak. Fakat sizi ide bir çok dü
şüncelerden kurtaracaktır. 

- Öyle mi zannediyorsun, 
Sartin ?. 

-Şüphesiz efendimiz, hiç 
olmazsa haset edenler, fena söy. 
leyenler, şarkı yapanlar, riya
kar gazeteler çok şeyler yapa
caklar. Eğer Dübarri takdim o

lunursa bize yüz bin frank hu_ 
susi polis masrafına mal olacak. 

- Hakikaten üyle ! Biçare 
kontes! Ne kadar da istiyordu .. 

- O halde emir buyurursanız 
kontesin istekleri yerine getiri
lebilir. 

- Ne diyorsun Sartin? Doğ
rusunu düşünelim, ben böyle 
şeylere karışabiliyor muyum? .. 
Ben, madam Dübarriye karşı 

hizmet c':iiniz diye bir emir i:n
za edebilir miyim? Sen. Sartin 
bir hükfımet adamı, kontesin 
arzusunu yerine gctiı mek için 
bana bir hükumet d:ır1.Jesi na,sıl 

tavsiye edebilirsin?. 
- Hayır efendimi:! hayır .. 

Bt'n de sizin gibi biçar~ iton~es 
demekle iktifa ederim. 

- Hem mevkii o kadat' ümit. 
ez .öeğil? Siz her 'ieyi elbisenizin 
renginde görüyorsunuz .. Madam 
Bearn'm fikrini tdeğiştirmiyece -
ğini bize kim temin eder?. Pren
sesin çabuk geleceğini bize kim 

............................. 

GRtP NEZLE NEVRALJİ 

BAŞ - DiŞ 
KIRIKLIK 

Soğuk Algınlıkları ve Ağrıları 

NEOKALMiNA 
TESKiN EDER 

Sıfılıııt. YekfılC'tinin l:i·4-D31i ltırilı \'e ı-ı:; ııumıır:ılı rıılıo;:ılını lınizdir . .............................. 
Di 

"- tri bir diş macun= a. diŞıC 
!erine muzır tesirleri olmıyan 
septik bir madde bulunmalı, 
dişleri temizleyici madde, ıni 

s ryırmıyacak ~ekilde hazırlanmış olmalı, içinde hamız olmadı1' 
başka ağızdaki hamızları da temiz-lemck üzere kalevi maddeler ifltl 
etmeli \'e nihayet koku ve lezzctinefis olmalıdır ... 

RADYOLiN budur ! ' 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 defa 

R KtJt:t::~ 

Ekzar1ıirı 
Ekzcmaıım lli.eulır. 

·:ara ve çıba:ı!a-da kullanılır. Her eczanede kutusu 50 kuruşuır· 
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teyit eder? Prenses, ancak dört 
güne kadar Kompiyene varır. 

Dört günde çok şeyler yapılabi-
. lir. Sartin, bu sabah işimiz var 
. ' nu .. 
.._ - Efendimiz, yalnız üç im_ 

- Kral hazretlerinin bunla. 
ra ehemmiyet vermemekte hak
ları var ... 

- Fakat şimdi bunlara kaqı 

bir şey yaparsak bağırrnağa lıaş
larlar. Hem Rusonun Pariste 

:za... k~lmasına izin verilmi§ idi zan. 
ı Polis nazın cüzdandan bir netlerim. 
~ağıt çıkardı. - Müsaa'.:ie olundu efendi-

Kral: 
- O! O!.. Gizli bir emir, de-

di .. 
- Evet efendimiz .. 
- Kimin aleyhinde?. 
- Okuyunuz .. 
- Mösyö Rusoya karşı Bu 

Ruso kim:lir? ne yaptr?. 
- Kontra Sosyal kitabını 

yazdı. 

- Ha! Bu Ruso. Jan Jak .. 
öyle mi?. Onu Bastile koymak 
mı istiyorsunuz?. 

- Efendimiz halk arasında 

velvele yapıyor!. 
• - Ne yapmasını istiyorsunuz. 
" - Onu Bastilc koymak fik-
rinde değilim. 

- O halde gizli emre ne lü_ 
zum var?. 

- Elimizde hazır bir silah 
olsun. 

- Bu sözlerimden sizin bü
tün filozoflannıza ehemm!yet 
verdiğim anlaşılmasın, bunların 

benim nazarımda hiç e.i:.emmi
yet yok .. 

miz .. Fakat" meydana çıkmamak 
şartiyle .. 

- Demek meydana çıkıyor? 
- Ondan başka bir işi yok 

efendimiz .. 
- Ermeni kıyafetiyle öyle 
• ? 

mı .. 
- Hayır, efendimiz, o elbiseyi 

bırakması için emır verdilç. 
- İtaat etti mi?. 
-Evet, fakat "İstibdat,, diye 

bağırarak .. 
- Şimdi nasıl gidiyor?. 
- Herkes gibi. 
- O halde büyük bir şey 

yapmıyor. 

- Nasıl meydana çıkmaması 

emrclunduğu hald~ biliyor mu
sunuz, her gün nereye gidiyor? 

- Mareşal <lö Lüksemburgun, 
Mösyö Dalamber ve Maciam Re. 
pininin evine mi?. 

- Rejans kahvesine efendi
miz .. Orada her aksam inat icin 
s:ıtranç oynuyor. Daima da za
rar e.ı:liyor. IIer gece onun etra
fına toplanan halkı dağıtmak için 

TASHiH l LANI 

l ::ıtanbul Emniyet sandığı ı11 
üğünden: · . 

Gazetemizin 5-8-939 taritılt. 
13sınm 16 ncı sayfasının ~ 
sütununda çıkan Emniyet I; 
borçlularından Ali oğlu ~ 
Halit mirasçılarına 937-5 n 
dosya ile yapılan son ih 
tebliğ ilanının hesap No. sı 
:tiye yazılm15tır. boğrusu 
:::lir ta hih olunur. 

:fen: 

İstanbul adliyesinde açık bfl 
.1an "Bin,. kuruş maaşlı ıa 
ipliğine, askerliklerini if~ ~>e" 
Hmiş ve serl daktilo bılır. 
lıtamcktep mezunları al'll 
>i!müsabaka rnünasipleri ıJ 
~ından, isteklilerin; Memuri~ . .ıı 

• fl111V 
1unda yazılı belgeleri ha 

4 
&' 

ığustos 939 salı günü saat l ., 
ide yapılacak imtihandarı bl 

eVYeline kadar bir dilekçe ile 
\'e encümeni reisliğine ınii 
rr. 

Tı\SIIl II lLANI ., "' 
İstanbul emniyet sandıgı 

örlüğilnden: 
11 

Gazetemizin 28·7-939 tarttı sa" 
ta;,mın 10 uncu sayfa!;rnıJl 
:ununda çıkan Emniyet 11 
>Orçlularmdan 1\fehmct o~ ıt 
asçı!arına ilanen yapıla~ ·fl.'J · 
•ğte horcun 28-5·938 tarıtıı 

"' 1 ' 
ira 87 kuruşa hali~ oldıtl.;s 
::hr. l\tezkur tarihin 2-1-5·9 
ğu ta~hihen ilan olunur. 


