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Danzigde Almanya a DD Du 

Dlril©>flllUI 
27 Ağustosa kadar IE:©tü lrliil~©I~ 

Cumh urre isi dedi ki: 
Edirnenin mamur ve kuvvetli o lması 

devletin siyasetinde ehemmiyeti~ 
Harekete geçecekmiş! 

'----- bir noktadır 

/Jir iıokta Milli Şef ... . 

Lehistandan 48 bin kilometre murabbaı 
arazi verilmesini istiyorlar 

, 

~ lckırnızdakı ıtatyan ve Bugün de Edirne 
1-ta ~il menfı propaganda- .dlkiklerrne devam edecek 
ltl oııı hedefı efkarı umu· Edirne, 17 ( A.A.) - Öğle ye. 
~tler ini harbe h~zırla- meğini Karaağaçta yiyen Cum • 

Hudlıt hlldiselerl 
devam ediyor lan başka türlü tefsır hurreisi İsmet 1nonü, saat 16,3l 

edıiemez da vagonlarından inmiş, l{nraa. 
St 

tı.-11 :Pa, Glomalc d'!talla gnı:ctc. ;acın yalnız iç ~&smının S!Va ve 
>aıı !!la olmak üzere bUtün ıtnl · '<apılnrı eksik olan ye.'lİ bilyül: 
ı_~'e Alman ma•buntmın ,e bun. istasyonun peronundan geçerek 

Paris, 18 - Gelen haberlere gö· ber, başka bir yere nakledilmiştir zetesinin Bratislavadan gayef e,. 
min bir membadan öğrendi~ 
göre, pek yakında Slova.kyanm 
hüktlrnet merkezine bir Alman as • 
keri kuır.a.ndan tayin olunacak • 
lır. 

re Berlin halkı arasında endişeler Muhtelif Alman motörlü birlik. 

'1r thl'nımiyetli yerler alan ıc7• tetkikntta bulunmuş ve yanların.. günden güne artma..'ktadır. Bu en-
\ıı~llılarını a.yfalarınn ~e~irwek :la b~vckil, Nafi?. ve Maarif Ve- füşeler vaziyetin tarzı inkişafın-
"'- ll~ıe nıth, <'r taraftarlığını gü. kiileri ve maiyeti erkanı ile Trak dan ve bilhassa Leh hududuna ya. 
ı... Ş:ıw- 1 va umumi müfettişi, Edirne va. pılmakta olan Alman sevkiyatın· 
~'1\1 ~a •~ıl:ınnııı be~ in te ekkül· 

~k lisi ve Tekirdağı valisi olduğu hal dan ileri geliyor. Rivayete göre 
~~ iti rrıernk ediyoruz. !lluhak- :te, Karaağaç • Edirne yolu üze. 27 ağustosta bir nıılıtk vereceği Şarki Almanyanın çiftçi halkı, bü-
ı.:.. Onların n~-nzi haldkatl<'rlk 
~, .. , (IJ 5 ı ıcfrl,. ı bildirilen TWier tün hayvanları ve mahsulile bera
~~~ ~ aro mda büyük fu~~r ~~~~~~~e_oo_m~'~-'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ti!~ na ıl dUsunU~or \ 'C ıloğnısu Hava hücumuna karşı korunma hazırlığı 
,. ı;i~J bir suale CC\ ah ara t1. 

"-. d~ı,'lliz.; h:ıJ 'c hakikat orta. 

'~ mantıkM7 'c a ırı hare. 
~ 1 .. 

~,~;~ •- ~.~;;';;n:::;;.~::7ı:ı 
ttı,l !!tine ',;C\ f:en, sozlcrine iti. 

)''ı ~nılyen, be eril etin birer 
'I)~ ıııı haline giren, sırf i tlliı 
~ ltlertnı, manevnılarmı tahnk. 
"'~l"ebllnwk için kendilerinden 

lııı~ ~ın lıa~ al hakluı da ola· 
ihıı bir an olsun diişünnılye· 

........._ (1Jcııa11u 5 iııcic/f' J 

~~-----

bikkat ! 
lcırihte İta lyan 
entri ka l a r ı ve 

ll Türkler 

Dahiliye Vekilinin bu 
sal)ahki teftışleri 

Alakadarlara son 
direktifler de verildi 

Ankara, izmir ve diğer bazı şehirl~ri- / 
mizde de hava hücumlarına karşı ~ 

korunma tecrübeleri yapılacak 
Trakya manevra sahasında bu- beklemekten başka yapılacak bir 

lunan ordumuzun tayyareleri t a- iş kalmamıştır. 
rafından istanbula yapılacak ha- Bütün hazırlıklar tamamlanmış. 

-

~1 \l çok enteresan ya
' er · · 'ı()IQ'> ıaıne yarın başlı-.... 

va hücumu denemesinin ne zaman 
<. :>lacağı henüz belli değildir . 
<. Bu sabah vilayetten aldığımız 

tır. Hücum d-:nemesinin ne zaman 
yapılacağı vilayete dahi bildiril
mediği için bu noktayı şehrimizde 
:le hiç kimse bilmiyor. 

........... - vvv""""..,..,..,..,...,...,..,., VVV 

........____ j mallımata göre, her an hücumu 

Şehrimize gelen 
P,.ansız ask erleri 

Maksat, 1stanbulun ani bir hü
:um karşısında korunmasını .te· 
min et}llek olduğundan hücum za 
manınm bilinmemesi zaruri görü
lüyor. 

Ciheti askeriye, bu noktayı giz-
li tutacak, vilayet te tayyarelerin 
•Ücumu vaki olduğu zaman halk 
:e birlikte bundan haberdar ola· 
3k ve tedbirlerini alacaktır. 

l~orımma mmıcvralaruida ı·azifc 
görecek bir memur, gazle bayılmış 

bir çocuğu kurtarıyor 

Yeni tefri
kamız: 

Böyle evvelce zamanı bilinmi -
ven bir hücu~a kar§t hazırlanan 

1 
, ~rtibatın tatbikatta ne dereceye 

·~ l tadar mUessir olduğu görülmüş 

ılacaktır. 

Gizli vazifeden 
Hariciye 

Nazırlığına ... 
Hakiki bir sergüzeşti hikô.yeleş. 

tfrilmie bir şekilde anlatan bu tef. 
rikamıza yarın başlıyonız. En heye-

.\f 1111 ab ,~ııhd ah F'ranc;ız lı:rnclıralı Ttotll Got~~ \3Jllı.ru ile liınamııltla 

... ·~ Ot<t aıala 200 kadar ı·unuslu Fmn~ı;r. askeri gclnıiı:tir. ı~raıı .. :ınm 
··ı~ u rın 

bir 8e a men ub olan bu ıısl<crh•rln t>kst>risl frs ı:ıel.llnde kır· 

el ~·raıı 'Pu~ giyrrıcktcdir. 
t ~l tı.ıt~z a kerlcri kıt'alaTına iltihak için lıu al•sam saat oıı yelli. 

hareket cdcccklerılir. Uuı;iin sehrimizi gezeceklerdir. 

Maamafih tecrübelerin bugün 
apılması ihtimali vardır. Halkın, 

(Deı•amı 4 ,;,,rn.fp} 
------------- canlı casusluk romanlarından daha 

Pr. Nissen 
Türk vatandaşhğma 

kabul edildi 

heyecanlı olan bu tcfrikamızda 

Trcbiç Linkoln gibi "yirminci asrın 

en bUyük macera adamı,, lakabını 

kazanmış adamların maceraları an
latrlacaktır. Tefrikada şimdiki Al • 

Ankara, 18 (Hususi) - Cerrah-
1 
man hariciye r.azırı Ribbentrop, 

paşa hastanesi cerrahiye kliniği Nazi fırkası erkfı.nından iken öldü
şefliğini yapmakta olan Pro- : rtilen Şlrasser gibi şahsiyetlerin de 
fesör Nissen'in ve kansının tabiiyc. i.~imleri ge<:m~kt~rlir. 

timize nlınmnsı !:nkkmdaki knrar-ı • • • 
name ytiksek tasdika iktiran cımııı- Takıp edınız 
Ur. 

leri, bugün hareket etmek için e· 
mir almışlardır. 

Zannedildiğine göre Almanya 
Danzig şehri ve Leh koridoru 
meselesini 27 ağustostan evvel hal 
ve ilhak etmek niyetindedir. 

.MalUm olduğu üzere 27 ağustos 
me~hur Tannenberg muharebesi
nin yıldönümudür. Bitler o gün 
bir nutuk söyliyecektir. 

Slovakyada A lman 
hazırlığı .. 
Londra; 17 (A.A.) -Times ga. 

üğer taraftan büt~ kı§lala • 
rın .Alman kıtaatma tahsis edil • 
rnek üzere t&tliyeleri Bratisla .. 
v:ınm resmen . Alman kıtaatı~ 
rafından i~gal ooiteceğini göste • 
riyor. 

· Vah vadisi boyunca. bütün şe. 
hirler ve keza. '.l'sencin ve Zilin& 

'(f)evamı 4 üncüde), 

Harp vakaanda ••• 
ROMANYA ASKERi KUVVETLE· 

RiNiN KUMANDASINI 
BiZE Mi VERECEKMiŞ 
Bir lngiliz gazetesi Ankaraya giden 
Romanyalı generalin bu mevzuu 

konuştuğunu yazıyor 
(Yazısı 4 17nciidt) 

ÇERÇEVE 

Deniz yolculuğu 

zer. 
Ntrib Fnzıl K1SAK0 REK 

NOT - Yozgnt llsesl felsefe muallimi B. Ali Mustnfaya! 
Mektubunuzdan mUtchassis oldum. Davanızın hal şekli ll . 

zerinde konuşmak için hir sun beni görmelisiniz. 



:UMHURlYET radır ki uzlaıma katiyet kesbede· 
bilir. • 

Yunuı Nadi, hava hücumlarına Yoksa iptida Danzig mesclesim 
'arıı korunma baJhkh yazısında, konuıup ve halledip sonra diğer 
11anevralar münasebetiyle hava :neselelere geçmek Danzig işinde 
lıücumlarından korunma için ıe· Almanları memnun etmekten baş. 
hirlilerin hazırlanmalarına el atıl· ka bir mana ifade etmez. 
nıı olduğunu memnuniyetle kayd BuD:ian baıka, me\•cut vaziye
tderek bizim bu iJde geç bile kal- tin bu ıckilde hallini düşünmek 

:lığımızı, bunun yalnız bu kadar- meselesinin en mühim noktasın~ 

la kalmıyarak tekrar edilmeıini, ihmal etmek olur. Danzigde Le· 
iyice alışmamızın yerinde olaca- histarun hayati bir hakkı tasdik 
&fını söyliyerek, diğer memleket- ve kabul edilmiştir. Böyle bir me. 
terde yapılan teçrübelel1den ve o selenin halli ~3resi aranırken Le. 
tehirlerin nüfuıunun çokluğundan histanın murahhası nasıl hazır bu 
bahıettiktcn sonra diyor ki: lunmaz? 

Umumi ve hususi sığınak yer- Sonra, diyelim ki dört devlet 
lerinin tayini, yangın ihtimallerine murahhasları bir hal çaresi karar
karıı hatti mahalle tulumbaları- laştırdılar da bunu Lchistaua teb· 
nm ihyalarına kadar gidilerek it- liğ ettiler. Ya Lehistan razı ol· 
faiyenin takviyeai, 1::45, hiç susw: mazsa? O zaman, Çekoslovakya. 
bırakmıyacak çarelerin fimdiden nın başına gelen felaket Lehistan 
düşUnülmesi gibi tedbirler yapıla. için de tabii mi görünecek? Yanı 
bilecek işlerin başlıcasını teşkil e- İngiltere ve Fransa, Lehistana kar 
der. şı taahhütlerini unu~arak Lehis-

Hükumetten rica ederiz, bu tec- tanı Almanya ile karşı karşıya yal
rübeler ıerek tıtanbulda, gerek nız mı bırakacaklar?. 

bellibaşlr 1diğer §chirlerimizde faz- Buna bir an bile ıhtimal verme· 
la tatbik edilmek suretiyle hal- ğe ve İngiltere ile Fransaya böy_ 
kın onlarla U.siyet peyda etmo- le bir hareketi reva görmeğe hak 
si şimdiden adamakıllı temin edil· olmamal;dır. 

miş olsun. Mademki dilnyada tay· Bizim fikrimizce bu meselenin 
yare var, bu bilgiler bir gün bi~ esası sahi olabilir. Fakat şekli iti-
lizım olabilir de onun için.. bariyle henüz hamdır. Eğer Al-

fi A B E R - Akıam Pottlln 

~"1>1'1-''-''~ 

1
.; lırimizde hava taa1111zımda'n k<1runma manevrası için son Jıa ·ı Burada faal vazife alan memllrlarm 

w ıklar tamam/anmıştır. Tafsi/ôtı diğer siitımlarımızda bulacaksınız. resim görüyorsımuz. 

Tayyare yo rculuğu
na rağbet 

Yeniden beş yolcu 
tayyaresi ahnıyor 

Devlet hava yollan tarafından 

Ankara, 17.lllir, Adana ve İstanbul 
rasmda işletilen tayyarelerde faz.. 

ia rağbet üzerine son günlerde yer 
bulmak imkansız bir hale gelmiş -
tir. 

idare memurlarının 
yeni bareme göre 
kadro vaziyetleri 

Yusuf Ziya Onişi 
hastahğı valıimleşt 
Ailesı, mevkufu husLJ 

si hastahaneye 
kaldırmak istiyor 

Satye yolsuzluğundan maın 

Je mevkuf bulunan Ywıuf Ziya 
nişin dördüncü sorgu Mkimliğf 
rafından redde uğnynn tahliye 
lebi hakkında henüz bir karar ve VAKIT manya ile İtalya hüsnüniyetle 

* • İJZ'etli ba1yaz111, neşri. böyle bir konferans akdini düşün 

Bu §ehlrler arasında seyahat e.. 
dccekler, yerler.n! blrkaç gün ev. 
vcldcn tedarik etmektedirler. 

Ankara, 18 (Hu:.usi) - Dahili)c ir. ı3unlar eskisi gibi maaı:.Jann1 
ek.aleti ~·eni barem kanunu mucı· almakta devam edeceklerdir. ~Vila · 

lıince idare memurlarımızm derf"Ct ıctlerin tali memurlarmdan 16 li· 
ve kadro deği~ikliklerine ait li teyı a ac:li maaı:. alanlar 15 liralık kad · 
hazırlamıştır. İdare memurlarımı - rolara ve ı 7,s lira asli maaş alan . 
·, :-ı eylül maaşlarını yeni baremr 'ar da 20 liralık kadrolara alınmıc;- rilcmemi§tir. 

yat harbi karpamda bir kaç nok- müşlcrıe iyi bir neticeye varılma· 
ta adım taşımakta ve Mihver dev· masr imkansız.dır. 
Jetlerinin aleyhimhide yazdıktan Çünkü bütün dünya sulbü isti_ 
yazılara, verilen cevaplarda ve yor. Haklı, medeniyetin vicdanı 

harekdlerde, onlıruı eline tecavü. huzurunda müdafaası kabil bir da
ze geçmitiz minuını verebilecek va sahipleri bu konferansta hakla
bir 'ıcsika vermememizin faydalı nru mutlaka temin edebilirler. 

Bu vaziyet kal"§ısmda idare yeru 
tedbirler almış, devlet hava yollan 
umum mildüril Ferruh tetkikat yap 
malı: üzere §ehrimizc gelmiştir, U
mum müdür dün Ye§ilköy hava is
tasyonunda meşgul olmuştur. 

göre alabilmelerini temin için li.t!. ardır. • 
önümüzdeki günlerde \ ilaycte \ 'e 

kaymakamlıklara göaderilecektir. 
Vek§let kaymakamların yeni ba· 

reme uymalarında kıdemlerini gö
zönilne almış ve yeni kadro listesi· 
ni ona göre hazırlamıştır. Vekalet 

Belediye ve hususi mu· 
hasebe memurJaıınm 
vaııyeb 

İstidayı tetkik eden ikinci aali 
ceza mahkemesi riyaseti bu b 
sustaki kararını bugün bildirece~ 
tir. 

Yusuf Ziya Onişin vekili 
Riza, bu sabah da adliyeye gel 
tahliye kararı işiyle meıu;ul ohn 

ve lüzumlu olacapr itaret ettik- Çünkü ldünyarun bugünkü vazi· 
ten sonra d~mektedir ki: yetine göre böyle bir konferansta 

Şimdi bir nokta : ancak yüksek ve cihanıümul pren. 

Yolcu mikdan günden gUne art
makta olduğundan yeniden beş tay 
yare l!llpari§i daha kararlagm~tır. 

Bu tayyareler lngiltereye aipa • 
ril edilmiş olup yakında gelecek 
ve seferlere başhyacaktır. 

yeni vaziyette kaymakamlar için Diğer taraftan Dahi!ive Veka!e-
40 lira asli maaşlı 181. 50 lira a. li ti hususi idareler \'C be!ediyelerll tı:r. 
maaşlı 114, 60 lira ac:li maaşlı 73 bunlara bağlı müessc..,clerin t";~.ıl · Diğer taraftan 

Arada edebt biç bir kıymeti ol- sipler galebe çalacak ve hakim ola
mıyan neşriyat alimı sakın ya- calctrr. , 
zanlar, hiç istemedikleri halde Fakat mihver devletleri bu tek-

ve 75 lira asli maaşlı 8 adet kadro kadrolarını nasıl yapacaklarım go 
vermiştiı. tcrir bir talimatname hazırlamakta· 

"düşman,, a yaramaıın.. lüi bit kuı'ftalR ft&l!rtl:Pdc)tadr 
ikinci bir nokta: Bu neşriyatın baçlt yoldan Danfigi ele geçirmek 

aksi iktıaadi tqeli>ilalerimiz üze. maksadiyle yapmışlarsa tabiidir ki 
rine muhakkak bir klurgunluk o. konferans ölü doğmuş bir çocuk 
lur. Burnuna barut kokusu gelen pbi daha toplanmadan •önüp gL 
bir mali veya smat mlleaetcnin decektir. 

Almanyada devlet hava yollan 
heeabma at1j glStmokte t>lan llo~ 
larunız tahsillerini ikmal etriıfş bu-

Nahiye müdürleri için de kıdem dır. Bu idar('ler 1 teşrinisani 939 
gôzôn~re alınarak 20 liralık 281, tarihine kadar k drol,annı tal imat 
~<:> ıııcıh~ 100, oo ıı .... ~.ı. co/.e'll; u 'Yı&ıı~)~U) ~1 ılJfı \aıı\J._!\,\~ it I.~ ı.. .. _ • .,,;1.__._. .__...__ 
ralık 7 nahiye müdürü kadro:ı~ ve· rak Dahiliye Vekaletine gondere . zere te§ebbüslcrde bulunmak lunmaktadrrlar. Bunlar da pek kısa 

bir zamanda. §ehrimlzo gelerek ha
va seferlerinde vazife alacaklar -
dır. 

rilmiştir. 22 liralık nahtye müdür - ceklcr ve yeni kadrolar Vekaletçe lar. 
lü~{!f'ri yeni kadroda hakkı mükte - muamelesi ve tetkiki tekemmül et· 

hi:men kulakları diıkilir, sermaye-
sini, işini idare eCten el aeıtıat ih· İKDAM 
tiyat dercceai11'den korkuya ve 
atalete dil§er. Eb<ızziya zade Velid, vekillerin 

Uçüncü bir nokta: Hilldlmet lisanı kepneketlikten kurtarmıya 
''düşman,, teblur CJemedikçe çalııtıklarıru mesela "Kültür ba
Türkiyede yapyan bütün yaban. kanlığı,, gibi hem söylemesi güç, 
cılar, Türk kanunlamun kendisine hem kulağa iyi çarpmıyan buluş
bittabi karphk olara'c itaat iltiyen lar yerine gene "Maarif Vekaleti,, 
himayesi altırldadır. tabirinin ikame cklilmesini mem-

Biz devletin hiç bir memleketle nuniyetle kaydedilecek bir hadise 
"muhasama1, halinde olmadığı olarak göstermektedir. 

Türkiye ile Beyrut arumda ha.. 
va. seferleri açılmam için tetkikat 
yapılmaktadır. Gelecek mev.simde 
daha geniş bir tetkllltla çalışıla-

caktır. 

Ticaret Vekili 
Dun takas işlerini 

tetkik etti 

sepleri baki kalmak üzere 20 liraya tirildikten sonra lcra Vekillerinin 
in iiı ilmiştir. 30 ve 35 liralık nahi- tasdikine arzulunacaktır. 
ye müdürleri kadrosunun mühim 
bir kısmı mülkiye ve hukuk mezu- tık defa olarak İzmir belcdiye~i 
nu olan nahiye müdürlerine ve geri yeni bareme ı;töre kadrosunu ha -
kalan kısmı da 25 lira maaş alan zırlıyarak Dahiliye Vekaletine yol -
nahiye müdürlerinin kıdemlerine ve- : a.mıştır. 

rilmiştir. 25 lira maaştan 30 ve 35
1 

liralık kadroya alınan nahiye mü - ------------
dürlcri 1 eylül 939 tarihinden itiba· 
ren kendilerine verilen yeni maaş
lannr otomatikman alamıyacaklar 

Dün şehrimize gelen Ticaret Ve- ve terfileri tayinlerindeki usule gö
kili Cezmi E~n öğleden sonra mm re yaprldıktan sonra alahilccek!er

Büyükadaya su 
Nakiiye ücreti üzer.nde 

ihti.at çıktı 

Dahiliye Vekili şehrin 
meselesile meşgul olu 

Dahiliye vekili Faik Öztrak'tn 
tanbulda başlıca belediye işleri 
sında halkın bUytik bir derdi 
su meselesiyle de meşgul old 
nu yazmıştık. 

Vekil, bu sabah kcndisile 
şen bir muharririmize demiştir 

"- tstanbulun suyunu arttı 
emelimizdir. Buna kısa bir zam 
vasıl olmak istiyoruz ve üzer kanaatindeyiz ; memleketimizde 

turistik faaliyetin öe artmaımı is
teriz. 

Bir emlak 
komisyoncusu 
SahtekArhk suçile 

tevkif edildi 

taka ticaret müdürlüiüne gelerek dir. 
meşgul olmuştur. Vekil saat 16 da Eski kadroda 372 adet olan 10 li· Büyükaclaya su verilmesine çalışıyoruz .. , 
Vali L(ltfi Kırdan ziyaret etmiş, o- ralık r.üfus katipleri yeni haremde yarından itibaren başlanacak-

Kapitillilyonlann ne olduğunu 
bugünkü nesil unuttu bile. Tilr
kiyede hükumet vardtt ve uyanık 
ur. Gerek oturaıılardan oı.tuı, ıe
rek gelip geçenlerden, herkesi ka
nun çerçevesi içinde tutmıya muk 
tcdir olduğu gibi TUrk milleti de 
propagaıidalara k a p ı 1 a r a k 
basit k a f a 1 ar d a n toplanUUJ 
biçare bir yığın değildir. Bunu 
herkesin gelip gözü ile görmesini 
isteriz. 

Sözlde ve fiilde ıulh cephesinin 
bütün usuvlın biribirine uymalı-
dır. · 

YENtSıABAH 

Hüseyin Cahit Yalçın mütare· 
ke şayialarınm uydurma bile olsa 
anla~mazlrğx mür:akere yoluyla 

halden batkı çıkar yol olmadığı 
dütünülerek inaanrn inanacağı 

geldiğini kaydettikten ıonra ıun· 
ları ıöylüyor: 

Her ıeyden evvel, Almanyanın 
ve italyanm ne iıtedikleri kat'i ıu
rette tesbit edilmek icabeder. Mü· 
zakerc edilecek meseleler hakkın
da bir sıra tertip olunabilir. Hatta 
Danziı m11ea.i de bu Siranın ba· 
tma ge~rUebmr. P'akat mesele. 
lerin hepsi birer birer konuıulup 
hepsi hakkında heyeti umumiye
sile mutabakat hasıl oduktan IOn· 

muıtur. Vekil sut 16 da Vali nüfus memuru olarak gösterilmiş - tır. Bütün hazı~lıklar . tamam. 
Ltıtfi Kırdan ziyaret etmif, 0 • l~11mı~•ır. Dcnızbank ıle bele: 
radan da yeni teşekkül eden dı~e arasında geçen .~ene taatı 
Takas Limited Şirketine git- A I Ve k 

1
•
11
• edılen mektuplara gore suyun 

miştir. Geç vakte kadar §irket- d iye beher tonu fstanbuldan Adaya 
Kerestecilerde Santlmur mahal- tt kalan Cezmi Erçin Takas iş- Bu sabah .. Trak ,. la 20 kuruşa naklolunacaktı. Bu 

lesinde Karanlık çeşme sokağında, leri ve şirketin çalışmaları hak- idare lağvolunup d. yerine li-
7 numaralı arsanın .yilzde yirmi ye-. kında malumat almıştır. lmrahya gitti man işletmesi umum müdürlü-
di lılneslnJ sahte bır senetle Eftal. . . . . k b f;ü kaim olunca veni idare be-

. · • · C · E · E Akllıye Vekıh Fethı O yar u .,, . 
)tJ~ğiıısmınde bır kadına temlik. et. . ez

1 
m1ı ~çın y~dm k ge va- sabah saat 8145 de kalkan Trak ledıyeye bir mektur> yazmış, 

ve sonra arsa belediyece ı.s - purıy e zmırc gı ece , pazar 1 . . . . amortisman bedelleri ·in geçen 
· · · .. .. b 1 ·ı 1 F 1 vapurıyle tmralı hapıslıanesıne . timllk edılınce parayı belediyeden gunu eyne mı e l;arın açı ış . . . sene hesa? edilmediğini, bu itı. 

aldığı iddiasiyle Yusufaki admda merasimini yapacaktır. gıtmı§~ır. .. barla bugün eski fiyata suyun nak-
b. 1.u- k k 1 Vapur giderken kendileri fmra. Vekıle, tapu ve ka.dastrolar mu- 1. . k b'I 1 y • 1 . .. ır ~ -. omısyoncwm ya a an- .. .. . .. . .. ının a ı o mıyacagını ı erı sur • 
mi§, Sultanahmet birinci sulh ceza -o- du.ru Halıd ~ıya Turkkan ıle mud- mü~tür. İstenilen ücret ton başına 
mahkemesindeki sorgusu sonunda Konvansiyonel iki deı~mumi Hıkmet Onat .ve gaze- ~sld,.inden 3 kuruş fazlasile 23 ku-
tevklf edilmfatir. tecıler refakat etmcl;tedır . t K r· t M" k 1 v kA 

Utomobıl altınd 
kalan çocuk 

Ferikoyde Barıthane cadde 
oturan Mestanın on bir yaşı 
kızı Ayten, dün Abdülhakh 
cadde inden geçerken, Jamn i 
sindeki 596 numaralı otomobil 
tında kalmı~. başı patlamıştır. 

Tehlikeli ~urctte yaralanan 
ten baygın bir halde Şişli 

ha tanesine kaldmlmış. suçlu 
för yakalanmıştır. 

" t · kt · . ru~ ur. ey ıve • una a e e a • saa QeCI 1 Vapur giderken ziyarctçilerı İmra , ı· b'ld" .1. · t" 
Ywıufaki baak!lsma ait gayri.men e ınc ı ırı mı" ır p 1 ı I O 

....,, Bu sabahki A\'rupa konvansi'-"O· lıya bırakacak, Mudanyadan dö- ~ . ay aş amıyan ç 
kulU sahte vesikalar ibraz ederek .; 
bir başkasına satmak hakkında so. nel treni iki saat teahhurla gele • nü~ünde ıde alıp getirecektir. Vekil Ali ÇetinJ.'.ayanın Is. hala bulunamad 
nılan suallere ııu ce\'abı vermiştir: bilmi§tir. Eu vaziyet merkezi Avnı_ 'anbula gösterdiği kıymetli 

_ Arsa Eftalyaya miras olarak padak.i askeri hazırlıkların artma.sı 1 vardımlar gibi hu iş' de şehir 
intikal etmiştir. Haralambo ~mln- dolayısiyle tren yollarının ekseri. Tonton a m c,. 1)~Jkmın lehin~ halledeceği ü-

ya meogul bulunmasından olmuıtur. ı mıt ve temennı olunmaktadır. de biri.sinin de hıssesi vardrr. Ef -

talya kendi hissesini satmak ııall

hiyetlni bana verdiğinden, ben de 
tapuda takrir vererek bir kısmını 

belediyeye, bit kısmını da Haralam 
boya sattmı. 

lgin içinde r;;ahtekılrlık filD.n 
yoktur!.,, 

Halbuki Eftalyanın, Yusu!aki ta.. 
rafından uydunılmuıs mevhum bir 
p.hslyet olduğu sanılmaktadır. Talı 
kikata devam ediliyor. 

hokkabaz 

/~ 
'/ı 

Üçüncü defa anasına teslin1 
dikten sonra, bir komşusu il 
büse binerken gene kaçırılan ' 
a ılamıyan Nermin çocuk .. 
aramalara rağmen bulunaın 
tadır. 

Nerminin annesi Fatma Jl 

vapılacaktır. 
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:?ftt<1ata daic:.: 

Gazeteleri 
karıştırırken 

s \BAHLEYlN lkdam gazete· 
<~ll(J· :tn:lc okudum: El>üzziyazade, 
harr/~1nden bahsetmiş olan bir mu· 
tı11 k~ı dava edecekmiş. O muharri· 

t\ını. ~rn .olduğunu henüz bilmiyo -
buat h~k~t bu iş hoşuma g;tti: mat· 
•lldukurr~y~ti istiyen, herkesin dü 

ta:11r . lerını söyleyip yazmasına 
"" t... 0 ' l - ·dd · b" ''iltlı:ı.r • .c u~unu ı ıa e~ ~11 ıı 

eQ1ırıı ttrin, kendisinden bahsediliı 
llıatb e~ mahkemeye müracaatı 
ıı~ deUat hürriyeti taraltarlığında 
o4e;.eceyc kadar ~mimi oldu~unu 
t~~ ır. Ben, geçen günkü yazımd..ı 
tiıı h~ıy~zacte'nin ancak kendisi i -
tahllı~1 Yet istediğini söylemıştırn · 
ll~r ınılllin doğru olduğunu bu ka· 
'>tdÇabuk itiraf edeceğini ummu · 

tını. 1'e~ckkür ederim. 

~• us, 'V:I t ~Üll.Nt ne zaman bir nu -
tıı~I\· ~ Söylese, bazı kim5eler hc
~rı~ t\tussolini harb İ:)tıyor! .. di· 

ku11d:.· Haklı olmaları pek müm -
a~ 1 tır. ltalya başvekilinin dün
!iv SUih \'c sükun içinde :;ö::'meı.. 

ka~~~ bir adam olduğunu iddiaya 
lın~ değilim. Dünyanın raha· 
leri \t;ı,\· lı~rnadığını bir çok hareket· 

..... t hl. . ....,,,, "l.lat ettı. 
~lıtı.ı~ı ........... ....ı~.ıA •:•la k°"~.._ ....... ı. 
cağ1ı ar Söylemiyor: "Şurayı ala · 
~mı; .buraya gireceğiz!., diye l)a -

llıeıtı~ornıu~. Sulhü seyenlerin 

~. le~n ~lacakları bir hal!... Fakat 
r\in ~.rıya Sertel pek memnun 

r~: .. ~1.1Yor; Mussoli:1i'nin sükutu· 
f 1 ~r \e talyanlar harpten •• .;. '.~:.ıycr -
, ı·or, ~kaçıyorlar,. diye tefsir edi -

ı~ cı Unun da doğru olması imkan

b~~v~~;~· Fakat: •·İtalya, yahut 
lıa ttıu 1 1 ~arb istemiyor .. demek da
''Sı.ıı~~sıb olmaz mı? 

~r. 13 1 ter.en harbe hazır ol .. der
'S1411ı lı. Söze şunu da ilave etmeli: 
k ı 't' ırl:ııa ırorsan başkalarım kı~ -

ğa kalkma!,, 

" ~ lfl ekınekten ayak tırnağı çık 
~i!Jt ll'ıı~ lv .. . .. 

bır •· nıç ~uphesız ı~tıha aça· 
~1 ı~te ~y değıl. Hayali bile insa· 
tırı ll<lir· 

~t b ıyor. Fakat bazı muha: -
tııeğiıı u hadiseden istifade ile ek
llnıı ne kadar pis verlere kondu-
1ı, ' ııe kad · -11 d · •ıt anı ar pıs e er en geçtı -
1ıı; ttır/~~lYorlar. O pisliklerin hep

~ llıı: ~:k 111 olrnağa acaba imkan var 
~1haııa ll)ek, birtakun otomatik ter· 

,,, a \\r' il.testen çıkar çıkmaz kağı · 
ı· ~~. ıı~a b. 
~ ~ tlirke ıle yine, hiç olmazsa 

1 
eıı ~~~· ağıza götürülürken el · 
~r,~ekt~Cek, rnikrob olacak, kir 

( \· ır 
' t C!tjj .• 
~ ııı,ı ğ,llli.. ı . . ı·~. .. 

!Jl -ıe Pe " ~ey erın temız ıgı uze-
" lır, \' k durmamak daha doğru 
-ıt-&·ı 'tnek 

..,ı dit e~asen temiz bir şey 

1 
rıı~· ta~at zaruridir. Onun ö· 

~ llttira e':1ız bir seki ide gelmesiy· 
~ ,. iilıy1~. ~ıp daha öncesini arama

~~i}e 0ksa bir daha yemek yi-
Cek kad ·~ .. ar ıgrenırız. 

Nurullah ATAÇ 

matbuat 
\>11 ataşesi 

.g' lıııı.tbgl'llılav . 
) lla.t l'anın Ankara elçiliği 
iıJ ~~hah~ı ,~taşesi M. Lukaçeviç bu 
.ı• ı~. "'0tı 
v' tı,,. Vansiyonel trenile .şeh. 
9 ~t ~elnıişt· 11 \ . Luı. ır. 
• tb 11;aı:ev· 
r~ t~ı. ~tliıt ıç Yugoslav:»ada se -
.. .ı 'l.~'b O]rn d -
ır t1~ 1 leli a ıgına dair resmi 
iıı' ~~: fevk te_krarlamış. memlcke -

~tir, aladelik olmadığını söy. 

lstanbul mebusları 
Yeşil köylülerle 
görüştüler 

Halkalı suyunun Yeşilköye getirilmesi ve hava~azi 
tesısatı yapılması ısteniyor 

• 
Şehrimiz meb'usları dün Yeşil 

köye giderek civar köyleri dolaş· 

mış, halkın dileklerini tesbit et
miştir. 

Mebuslar evvela Yeşilköy nahi. 
yesine bağlı Şenlik mahallesine 
(eski Kalitarya köyü) gitmiş ve 
sonra sırayla Safra köyü, Halkalı 
Ziraat Mektebi, Y eşilköy hava is
tasyonunu, Y eşilköy Tohum ıslah 

ve deneme istasyonunu ziyaret et· 
mişlerdir. 

Yeşilköylüler, Ayamama deresi 
ve Küçükçekmece gölünden gelen 
sivrisineklerden ve bunların mu· 

cip olduğu sıtmadan şikayet et. 
mişlerdir. Kasabadaki umumi ten-

vira tın çoğaltılmasını, inşaat mal
zemesinin nakliyatındaki güçlük 
yüz~-ıden Yeşilköyde inşaatın çok 
azaldığını, buna karşı eski Seyri
sefain iskelesinin tekrar yapılma. 
sını, Halkah suyunu;ı Havayolları 
idaresiyle müştereken Y eşilköye 
getirilmesini, Bakırköyüne gelen 
havagazının Y eşilköye kadar uza
tılmasını, çok toz olan caddeleri 
sulamak için bir arozöz alınmasını 
ve karga ile mücadele yapılmasını 
istemişlerdir. 

Safraköy ve Büyük Halkalı kö 
yü halkı da toprak istemişler ve 
davalı olan toprak işinin bir an ev
vel hallini talep etmişlerdir. 

Belediye et nakliyatın
dan yüzbin lira 

varidat bekliyor 
Şehir meclisi alın saat on beş. / Belediye ou dokuz ay-

te vali ve belediye reisi doktor lık tecrübe devresi için de nak. 
Lıitfi Kırdarın reisliğinde top - ıiye tarifesini hazırlamıştır. Bu. 
lanmıştır. Geçen celsenin zabtı o. na göre koyun ve keçiden 25, sı. 
kunduktan sonra 3692 numaralı ğır ve mandanın dörtte bi.r par. 
kanun mucibince teşkili lazım gc. çasından 42. biltün sığır ve man. 
len komisyor.larır tahsisatı hak. jadan 168, süt kuzusundan 10, 
kında bütçe encümeni mazbatası ot kuzusundırn 15. dana ve ma -
okunup kabul olunmuştur. laktan 50-70. d<'muzdan 100 ku. 

İkinci olarak l ütçe ve iktısat ruş alınacaktır. 
encümenlerinin ı· üşterek maz - Müşterek encürrıen. nakliye üc. 
batası okt.:nmuştur. cetinin kilo ':ya huş üzerinderı 

3666 numaralı kanunun birin. a:mması etrafmcla da ayrıca tet. 
,,; m,, ,1,;ı,,,.,;n..to "1 uo.lt>rliyp lııırlntl::ı. kikı:ıt vapılmasmı iste.nektedir. 
rı dahilinde muanren mıntak,.a 

1
- Mazbata okunduı..tan sonr:ı Ka -

lar arasında yolcu nakil 'asıta. dıköy aı;asından Zahit söz almn" 
sı olarak otobüs, omnibüs, oto - tarifeyi yüksek tulduğunu söy . 
kar, tünel işletmek ve mezbaha. leyerek her semte göre ayrı tari
larda kesilen etleri belediye mec. fe yapılmasını istemiştir. 
lisince tayin ve Dahiliye VekaJe_ İktısat encümeni reisi H&.mdi 
tince tasdik edilecek ücret muka. Rasim, her semte göre tarife ya. 
bilinde satış yerlerine nakletmek uılırsa Eminönündc 40 kuruşa o. 
münhasıran belediyelerin hakkı - lan etin Kadrköy~nde 50.55 kuru. 
dır. şa satılacağını, et fiyatının şeh-

Bunlann, beledıyelerin ve iş _ rin her tarafında aynı fiyatta ol. 
tirak edecekleri şirketler vasıta. masının doğruluğunu söyleı.1iştir. 

sile yapılması \'e işletilmesi veya Bunun üzerinE' muhasebeci 
icara verilmesi veyahut imtiya • Muhtar şu izahatı vermişt:r: 
zın devri icra V'ekilleri heyeti ka. ' '-Kasaplar şirketinin 17 kam 
rarına bağlıdır. Belediyeler di • yonu ile dört der.iz motörü var. 
!erse, inhisarı tı-.zammun etme. dır. Bu vesait ile lstanbt!1un ih. 
mek ~artile bunların işletilmesine 1 tiyaeı görülmiiy1rdu. Da~a beş 
ruhsat verebilirler. ~&.myona ve iki reniz motörüne 

Kanunun bu maddesine ıstina. ıhtiyaç vardır. Biz dokuz aylık 
den belediye, et nakliye işini ey. bi,itc;emizc fazla masraf koyduk. 
tfılden itibaren doğrudan doğru. Çünkü yeni vesait alınacaktır. E. 
ya belediye vesaitile yar ..... ayr dü- sas kadro gelecek sene yapıla . 
şünmektedir. Karaağaç müesse . caktır ... 
sesi tarafından yapılan hesap ne. Bundan sonra vali ve b<?lediye 
ticesinde et nakliye işinin eylul. reisi doktor Lıitf! Kırdar da şöy. 
den itibaren 9 aylık l:ıasılatı 128 le demiştir: 
bin ve bu hizm~tin ifası için ihti. "- Bu iş bize 128 bin lira va. 
yarı zaruri görülen masarif ye. ridat bahşedecektir. Şimdiye ka. 
klınu da yine tecrübe devresi iGi:rı dar bu parayı şahıslar alıyordu. 
128.000 lira olarak tahmin edil • İlk seneki varidat vesaiti nakli. 
mektedir. yeye gidecektir. İkinci se11c ise 

Belediye şikayet bürosu .. 

, ............................................... . a ••• 111 F ............................ i 

no.r 
Bir takas aksaklığının · 

garip neticesi .. 
Yazan : M. OALKtLIÇ 

1, NGlLTERE.DE ~ıkan ingilizcc gazete 'e kltabların btan. 
buldaki ba~·ü olan kiifüphane bize garlb bir mesele haber . . 

Yeriyor: 
Dünden itibaren artık Türkiyc)·c lnglliz ı.;ıucte Ye kitabları 

gelmiyccel•mİıi. fn4iJtercden gaıcte ve kH.ab giind('rme i":oi ı.r-.ıı. 

mi~. 

Bunu duyan bir adamın ln.~iliı do.;tlarımııın biz:- bir l•üllür 

!: boykotu yaptığını zannedece.ii,i ~cliı'. 
Ilöyle bir Ş<"3 nasıl olur değil mi? ... Bahusu-. ö~·Jc bir ıamanda 

•

!.' ki Türk umumi cfl<iirı mUUeflkimiz bulunan tngiltercnln umumi 
efkarını gün\i gününe ,.c derinden derine takip ctnwk dilek Ye 

! ınevldindcdir. : . . . . . . . . . . . . . . 

Yakıa halkımız arasında Jn~lllz kültür ccrı·~ anlarını Ye umu
mi efkarını doğrudan doğruya ta1'1p cclenler pek o kııllar çok tlc
ğtlclir. Fakat bilhassa gazetelerimiz, muharrirl<'rimh hu rnzifryl 
bilva.ı.,ıtn yapm:ıkt.adırlar. l\aldı ki fogillz dostlarımızla Ti.irlı hal· 
kı \'C münen·erlerin_in sıkı temasları, bu tt>masl:ır • ., lbha zi~·ade g"<' • 

ni5 bir surette artması iki tarafça samimi sureHc tcmc-nni olun. 
ması liizrm~clcn bir i~tir. 

Alman ,.e ttaJyan dosU:uımızın ~iimrüklerimlzdcn pamuk ip· f 
liklcrlııi çektikleri sırada, acaba, hakiki dostlarımız olan tn~ifüler i 
de killtür ınünasebetl<>rini mi kesi~·orlar?.. i 

ı 
llapr. f 
l\leselcnin hiç de böyle nıüt:ılcıılarla en ufak bir alakası bile : 

yok. Şu takdirde akla maddi cilıet gelir dej;-11 mi? İ 
İ Acaba Tlirkiyeye g<>len Jnı.:,itiz .;nzc:ote n kitablarının ı•ara. .. ı- 1 
i nı mı vermiyoruz ·r 1 
i Aı.la. Bunların paralarını de. muntazam tediye etmekteyiz. : . . ' 
İ lş, bakınız neymiş: ! 

Yakıi Türki~·<'ye gelen tn~llz gazete vc kitahlarının burada ! 
ı>:ırası muntazam surette ödeniyor, fakat takas nıuamclelcrindc>n ~ 
dolayı tngiltercclc gazete 'e kltablarm ı>araln.rı almamryormu5, huj 
yüzden lr<ıalat kcsilmi5. j 

Eğer bu garib hiidl..,eye el konulmamışsa, lıükfınıetimlıin dil•- : 
kn.tinl dilerlz: . Bö~·lt> nazik bir zamanda 1n.ı::,mz Yc T\irk umumi cf. l 
karr arasında bu kabil bir scbcbden dola;n münascbat kesilmesi tı)·. i 
=~~~ E . ,., . . ................................................ -................................. _ .............. . 

lstanbulda yeni 
mahkemeler 

Adliye tatilinden sonra hemen i
ıe başhyacak yeni ağı.rceza, iki ti. 

carct, altı asliye hukk ve üç asli. 
ye ceza mahkemesi hakimleri tayin 
olunmuş ve yüksd tasdika z.:-zolun 
muştur. 

Diğer taraftan İstanbul adliye • 
sindeki kadın hakim namzetlerin • 
den Cemile Türker Aydına Saime 
Samsuna, Bergüzar Kütahyaya, Sa 
tra Manisaya, Semahat Adapazarı • 
na, Edibe 1stantmla, Muzaffer Mu
ta tayin olunmuşlardır. 

lngiliz askeri ateşesi 
Geçenlerde şehrimize geldiğini 

haber verdiğimiz yeni İngiliz ataşe
si kolonel A. C. Arnold aynı yirmi 
birinde Trakyayu giderek mancv. 
raların son gününde ve büyük mera 
~im geçidinde hıı.zrr bulunıı.caktır. 

Eski ataşe kolonel Ross ay so • 
nunda Londraya hareket edecektir. 

masraf daha az gidecek, fakat 
varidat çoğalacaktır. Senede va_ 
sati olarak 100000 lira alacağız 
demektir. Bu iş hükumeti. merke. 
ziyenin bize bir yardımıdır. He
piniz namına hükumete teşekkür 
ederim.,. 

lngiltereye 
ısmarlanacak 

vapurlar 
Ankaradaki .kamisyon 

azaları şehrim i ze geldiler 
lngiltereye ısmarlanacak 11 

vapurun şartname ve inşaat pro_ 
jelerini hazırlayan Ankaradaki 
komisyon azalarından Nafıa Ve
kaleti deniz nakliyatı umum miL 
dürü Ayet Altuğ, deniz yolları 
işletme müdürü Nasuhi Öz.ok ve 
deniz yolları fen l:eyeti reisi Hıf. 
zı A n k a r a d a n şehrimize 

ıe dprunüşlerdir. Bundan sonra 
Münakale Vekili Ali Çetinkaya 
deniz yolları idaresine gelmiş ko. 
misyon azalarile bir toplantı ya. 
parak kendilerinden vapurların 

tipleri ve inşaat şekilleri üzerin. 
de izahat almıştır. Hazırlanan 

şartnamenin en mühim maddesi 
vapurların bir an evvel inşa edil
mesi ve memleketimize tesEmi . 
dir. 

Ali Çetinkayanm reişliğinde 

yapılan toplantı ~aat on üçe ka. 
dar sürmüştür. Gemilere f..it şart 
nameler pazarte~i gününden itL 
haren İngiliz firmalarına tevzie 
başlanacaktır. 

Mallarını niçin çekm işler? 

B lRÇOJ\: A uuı>a belediyelerin ele ol. 
duğu rı;ibi istanbu! belediyesinde 

de blr şikayet kalemi tcsbiue karar ,·eril· 
mlş. Şikayctl olanlar bu büroya müracaat 
edecekler. 

Baylar IOtuf yoktur!.. 
l .\LYANLAR~ t ... tanbul giimrüli1<>. 

rinde bulunan bir kı-sıın mallarını 

~eri ı;cktiklcrini ~aze1.clı-r y:ııdılar. Hatta 
bunu lktısadi bir hıırb ilii.nı dcre('C..,ine çı. 

karanlar d:ıhi oldu! 
İyi ama bu takdirde belediyenin ş~lıir 

haricine ~ıkmaM lannı. Çünkü bu büro en 
a.şağr şu büyüklükte olacak: 

tstanbnl kadar! .. 

Berber kasap, hepsi 
bir hesap ! 

B fı~RBERLER gibi kasaplar da bele
dlyC'ye müracaatla halta tatil] ka· 

nuııuna tabi tutulmalarını istemişler. 
Eh, hakalrıdır. Aralarmda .ne far 

nr. Jier iki esnaf da kesiyor: 
Berberler insan1arm saçını sakalını 

ke~iyorlar, sayın ka"ıaı>Iar da k<.>!;ilerin sa.. 
kalını! ... 

8 1R gazete ~ylc ::azıyor: 
(Va.li rn belcdi~·c rei<1i I.i'itfi Krr. 

dar memurJarmı tc~vik etmiş olmak i~in 

barem ceh'elJnde mc>murlann derecelerini 

geri almıyarak umumiyetle maa5 derece

lerini ilerletmişti. Ayni ,·iliyet dahilinde 

Yazlfe 3·apan 'ilayet mC'murla.rJ bu li'ıtfun 

kendileri için de driğ cdilmem~i ricasın

da. bulunmuşlardır.) 

Ferman, hazreti mcnlelıül cmrimlir, 

değil mi ! 

Baylar! Sayın muharrir! Türk.iyede lü· 

tur yoktur, hak Yardır! 

Kanun Yardır! Hak, kanan,.. 

A IRkalı maJmmlar bu mc!'lrlc Ü:t.<'rincle 
clıcmmiJetlc durmu.,, ~iimriikkn 'e tüC'· 
cardan tahkikat :rapılmı'.';o. 

1''eticede: 

ltalya.nlarla beraber Alnuınlarm cln 
bir kıMm malla.rını ~Umriikteıı çektikleri, 
bu mallaTTit hC'psinln de pamuk ipll~i olılıı
ğ-u anJaşılmı., ! ... 

Jfayrettir, Bunlara acaba ı>amuk ipll~i 
alelacele neden bu kadar lium ıli~e akla 

~elir değil mi! ... 

Aralarmılakl lttl/akı sıkı bağlamak 1-
• 1 
~m ... 

Mim. 

Omer Seyfeddin 
ıhtifall 

Dasın Kurumu Ilal)lianlıf.ınılan: 
Mahmutbaba mczarlığmın kaldı

rılma.<st te§cbbüslcri üzerine orada 
p-ömülü bulunan merhum Ömer 
Scyfeddinin kabrinin Asri ml'Zarlı. 

ğa nakli karadaşurılınıı:ıtır. 
Önümüzdeki 23 Ağustos çar§am

ba günü saat 10 da merhumun ke
mikleri, belediyece, Mahmutbaba 
mezarlığından alınacak ve Ü~küdar 
dan araba vapuru ile, Bcşiktaşa ve 
oradan da Asri mczarlı~a götürü -
lüp saat 13 de, evvele~ hazırlanan, 
yeni medfenine gömülecektir. 

Basın kurumu bu münasebetle 
Ömeı- Seyfeddin için bit ihtifal ha
zırlamıştır. O gün saat 14,:10 da 
Şişli halkevinjn Nişanta;;ımdaki bi. 
nasında bir toplantı yapılacak ve 
Öınerin aziz hatırasını anmak için 
tanınmış kalem sahibleri söz sö~·Ii
yecektir. 

Ömer Seyfeddiru sevenlerden is
tiyenler, öğleden evvel Kuşdilinde • 
ki merasime iştırak edebilecekleri 
gibi istiyenler de öğleden sonra A:ıı. 
ri mezarlıkda yapılacak merasim
de hazır bulunabilirler. 

Vakitleri bu iki merasime iştira. 
ke müsait olmıyanlar Şi~li halke. 
vinde yapılacak ihtifalde hazır bu. 
lunabilirler. 

Bütün matbuat ''e edebiyat men
gupları ile arzu edenler bu ihtifale 
' l:wetliclirler. 

Denizyolları 
vapurları 

Fuar münasebetile 
Kıbrısada uğrayacaklar 
Beynelmilel 1zmir fuarı müna. 

l sebetile Istanbul ile Mersin ara -
sında işliyen postaların 22 ağus. 
tostan itibaren Kıbrıs adasının 

Larnaka limanına da uğraması 
.cararlaşmıştır. 

22 ağustos gilnil limanmuzdan 
.\Tersine gidecek olan Trrlıan va. 
puru dönüşte Kıbrısa uğrayarak 
fuara gidecek ada halkını !zmi. 
re getirecek Ye 8 eylülde gene li
manımızdan Mersine kalkacak 
posta da İzm.irden alacağı '.Ada 
yolcularını Kıbrısa döndürecelC. 
tir. Kıbrıs • İzmir arasındaki bu 
seferler de yüzde elli tenzilatlı o
lacaktır. 

Fuarda açık 
hava temsilleri 
Şehir tiyatrosundan bir 

grup lzmire gitti 
Şehir tiyatrosu artistlerinden 

yirmi kişik bir grup bu sabahki 
Cumhuriyet vapuriyle İzmire git· 
miştir. 

Grup, pazar günli açılacalC fu. 
ar münasebetiyle İzmir Hipod
romunda açık havada temsiller 
verecektir . 

Memleketimizde . ilk defa verile· 
cek bu açık hava te~siIIerindc ev· 
vela "Yanlışlıklar,, komedisi oy. 
nanacaktır. · Bunu Reşat Nurinin 
''Çifte Keramet,, i takip edecek -
tir. 

Kadın - Bana iki hafta içirıdc 

yii::mt ö~rclcbilecd: misiniz? 
Erkek - Eğer mc.zımiyctfrni frn, 

diı edebilirsem biraz daha ımm sıı· 
rıu~in3 tahmin edebilirim. 



....... .-..~ .......................................................... ~ ..................................................... - ................................................................... 0 .................. ·························-:······· ··········· ········· .. ········"············: 

i ·* Dün_Çin ve bugünüri .... haber ve tıadisele'ri · · ·* .... ı 
:.. .. _. .................................. ~···············--······· ...................................................................... ; .......... :..~················ ..... .-............................. :·~ .... ·· .... ········~ ................ ~" ........................ " ............... . 

- • t 

SON DAKiKA 

Hitler Macar hariciye 
nazırile görüşm~di mi 

Bcrlln, 18 (A. A.) - Gece neşredilen resmi bir tebliğde Hitlerin 
diln öğleden sonra Berghof'da kont Osaki'yi kabul ettiğine dair bir ec.. 
nebi menbamdan verilen haberler tekzib edilmcktedır. 

Tebliğde bu haberlerin hakikate uymadığı söylenmektedir. Kont 
Osa.ky Hitlcri ziyaret etmediği gibi von Ribbentroıı ile de görüşme

miştir. 

Bu tekzibler diln biltlin bu biberleri doğru telakki eden Berlinin 
siyasi mahfellerinde heyecan uyand11mıı;tır. 

lngilizler Japon tayyarelerine ateş ettiler 
Hongkong, 18 (A. A.) - Bu sabah Stanley yarmıadası civarın. 

da 15 Japon bombardr.nan tayyaresi lngiliz kara sularının Uzl?rind<' 
ucmuştur. Sahil bataryaları ihtar ale§lni açmışlardır. lnglliz makam
lannın şiddetli bir protesto notası öÖnderecekleri 3ğrcnllmektedir. 

Eransa harbe hazırdır 
Ncvyork, 18 (A. A.) - ".Manhattan,, vapuru ile Franııadan ge

len Pershlng A vrupanın vazıyeti haıikmda !azetecilcrin sordu klan 
sutıllere cevaben demiştir ki: "Fransa harbe hazırdır. Franl:!!\ or<'lusu 
mUkemmcl şerait dairesinde bulunuyor • ., 

PC11!hing Amerika ordusu ile ıhUyat kuvvctlcı inin ihtiyaca Ufi 
gelmediğine do.ir dörılUncil kolordu kumandanı general Drum tara

fmdan ynpılan beyanatı tcyid etmiştir. 

Şile civarında 
Müthiş bir orman 

yangını oldu 

Macar hududu üzerinde 
iki Romanyalı 

Bir lngiliz mebus 
sögliqor: 

asker öldi~rüldü 
Macar hükOınet.ı mesuliyeti Roman· 

yaya yüklelmeğe çahşıyor 

Türk ordusu dü.nyanı 
en kuvvetli 

ordularından biridir Bükrcş, 18 (A.A.) Karpatla 
raltı Ukranyası hududunda !\la 
.;arlarla Homenler ara mda cıdd 

Jir Mdise vukubulmu~tur. 
Hudut cİ\'annda Stomorog bağ 

~arı eh a"•· • .ı devriye gezen Rnmc 
'ıudut muhafızlarına ateş cdilmı 

ve iç' erinden ikisi öldlirii1·n 'i ;ti.i·. 
Ila:lisc ma'ıa''inde !\lncar ordu~ı 

ıun kullandığı tipte bir kaç mer 
' 1i buhınmu~tur. 
Öğrenildiğine göre. ·1'1a~ıır tıü 

·(umeti muhtelit bir 1'tacar - Ho 
men komite inin meQcleyi hallet -
nesini te' ·lif ctmi~c:e de Romen hü· 

'<umeti bu teklife henüz cevap ver 
memiştir. 

Macarlara göre 
Budapc~te, 18 (.\,,\.) - Rec:men 
ıldirildiğine c:öre. hudut hadise. · 

!Un saat 11 de !\ln:;yc;zalonta \'C 

.ledzogyan ka abaları arasında ce 
eyan etmi~tir. Beş Romen janrla~· 

nası l\Iacar arazi ine gırerek Ma 
:ar hudut m·1'ıafız'arına taarrUi 
tmi~lerdir. Bunlar mecıru mtiıiaf:l 

Türkıye hakkında k ıtap hazırhyac 
lnyiLz me~us heyeti bu akşam 

Londraya dönüyor· 
ıalinde hulunrluk1 n·ı için ate~ aç lki hafta kadar ev\'el m~mle:.:etı- tini daha ıyı takdir edryor \°! 

"'":'a.r~ı~. l~o~c?. 1 ja.~da:n:ıaıa~ı~ -~ mize gelen tnıılız mebuslarından bında sulhü korumak ıçın ne 
lan ıkıc:ı ~l~uru r'"Q, _ıkı ta. <':- John Parkcrin rira~ctind~ki tetkik müessir o:acağını tamamiyle 

ma:,ıa·hr. 

1omen arazısıne ka,.maga mU\af - 1. . • \nkarada tcma~larını ta- mıc oluyoruz. . . . . d 'l . .'le) e.ı . ,. 
ak olm•1ş ,.e beşıncısı c-ır e ı :nı:: n-İmladıktan sonra Trak)'aya git _ Her halde düşmanlamİuıı" 
ir. · ;ıka . rnag;a cesaret edemıreCC·' 

k'k l 1.•~tı. 
1.7:...ıi~" h.,\:1tır.~a tah ·• · ı:ıt ··apı a· 1" k ı"' ı. .. ·ı'"" " - ,. · lk\cl. dün ak~am. Tüıkiyede son zanne ıyorum. ur orcıu~ 

•Ji!•·ağı olan EdirnedC!n Şl'hrım:zc yük gü,cnimız vardır: 
jnnm : ,e Ozipckpala oteline ın - Burada muhtdıt ,·esilelcrlt 

Dan z i g 
r11eseıesi 

· · rüc:tüğümQi Türklerı IV>k nı'-~ 11J':IJ:. .ı :. ~ tf. 
l kyet reisi ~ı. Pa··ker bir muhar- perver buldıık. Bize kar~ı ul1 

ririmize ~unları söylemi~tir: maz bir sempati Ye do tluk ıt 
- Türkiyede siyasi, mali, a.,ke - hürleri yapıldı. Türk ktdırıl3 

~ı, içtimai mevzular üzerinde )'ap- Ingiliz kadınlarından fark9Z 
makta olduğumuz tetkikleri bitir - ~ mekle memnunuz. Hula.sa 1\1 
dik. Artık lnR'iltcrcn!n bürük do:tu her hususta asrileşm iş bı: nı~ 

(Baş tarafı 1 incide) 
askerlerle dolup .taşmaktadır. Ve 
Slovakyanın başlıca denıiryolu 
merkezi olan Zilinaya giden bü
tün yotlar hususi seyrüsefere ka. 
patılmıştır. 

Vah vadisindeki istihkamlar 

\'e müttefiki Turkiyenin vaziyetini ket manzara. mdadır. Bunu • 
da çıkan Po' -:myE.. gazetelerinin tngilizlere tanıtmak mak~adile ya-, mizde tebarüz ettirme~e çalı, 
mütemadiyen kapatılması Uzcrine z.ı-;ağımız eser için lazımgelen bü -: ğız. Kitabımızı bir an eV\ el tı tf 
Polonyada çıkan Alman gazete. .fa. malumatı toplamış bulunuyo - i lamak üzere bu akşam taYY8 

leri hakkında da ~·akında şiddet. ruz. Londraya hareket ediyoruz. 
ti tedbirler alınacağı söylenilmek- Tur:·dyı?dC! birçok yenilikler yapıl- Şahsımızda lngiliz millctirı: 
tedir. 1ığrıır i~itmi~tik. Fakat kendi tet - terilen fevkalade dostluğu ,. Dun saat ondörtte başlayan ateş bugün 

saat ona kadar sürdü 
tam techizat ve mevcutlarını aL 

Şilenin Karat t p e mıntakası k9~muşlardır. Fakat bütün gayret- mıştır. 
eivanndaki ormanlarda dUn ·~aat ler ~r.a gitmiş ve ateş dün ge -

Bir hudut hadisesi kiklcrimizle bu güzel ,.e çalı~kan k:ı.bulü yalnız parlamentod~1 ft. 
Varşova, 17 ı.A.A.J - Katovi •. nemlel..C'ti ümidimizin fe,·kinde bul kadaşlarımıza deqil , bütün er. ,. 

ccden blldirildiğiı.c göre, Beuten :iuk. Her tarafta büyük faaliyetle - umumiyeye anlatacağız. l~~··' 
on dörtte büyük bir yangın çıkmı~- ce de\'am ederek gittikçe genişle - A l manlar boyuna >sttyo. la.

1 

1 Faris 18 - Berlinden bildiri -
polisler istasyonun Polonya ,kıs-. 
mına geçmek istıyen Alman nıtzi. 
!erinin taarruzuna uğramışlardır. 
Polonyalılar hadiseyi önlemeğe 
muvaffak olmuş1ardır. lstasyo -
nun karşı tarafında bulunan AL 
man polisleri hadif:eyc sevi-ci kal 
mışlardır. 

• ·' ''' '\;; •1 .... ~ .. ,·•·~· -- ....... -t.ı'"-1" ... ... ... . _ ......... ~-· ..,...,"'.&J 
Gere ·...maaı4f. :gere1' nayi bakı

nından çok mükemmel müesseseler 
1ördük. Bilhassa son defa Trak -
vada, \'e daha evvel memltketini -
:in muhtelif yerlerinde gördi.iğümüz 
Türk askerlerinin fe,·kalndeliği Ü • 
zerinde durmak isterim. Türk or -
:!usu, '"'-··anın en kuvvetli. modern 
teşkilatlı ,.e yük .. ek kabiliyetli as -
k:rlP inden mürekkep bulunuyor. 
Şimdi kendi müşahe.:lelcrimizle, 
whretini gelmeden i ~ ittiğimiz bu ye 

umuyorum. 
'lk . · nı ı Londraya \'arınca ı · ış~ . clC' ~ m~ ' 

Yangın köylü ve jandarmanın Yanan orman mikdan on bin liyor: Alman gazeteleri Lehistana 
gayretine rağmen söndürülememiş, metre. murabbaını asmıştır. kuı.~ ne§riyatına devam etmekte, 
Akşama doğru ise çıkan rüzgarla Sv~ dakikada öğrendiğimize ö ' - "'!.'i ~•anda ya§amakta olan Al. 
Şılenin Omerli nahiyesine doğru re, ateş, bu sabah saat ona doj;,rrL .

1

.,1an ekalliyetinin geç~ı. sen~ Sü· 
ilerlem~ğe baı.lamıştır. sönduıüiebilmi~ir. deUerin uğradığı aynı mezahm ve 

Birkaç koldan süratle ilcrliycn Yangın tahkikatına Beykoz jan- tazyiklere maruz. ~ulunduğun_u 

lfimentoda bir Türk - tngılıt 
luk grupu kurw1k olacaktır· 1 

llk hr::.atta Türkiyeyi t~l-~b'i ' 
yaret edeceğiz ,·e lngiliz!c:-ttl ..; 

. etıı' 
ya 5ık sık seyahatler tertıp 

113 
ri için uğra~ac:ağız. Bund3f1 IJ 
iki m~m'eketin iktısa:H t~nııı.. 
da daha ziya:ie kuwetlendı 
ve arttırma~a çalrşacağız. Sil t 
r~llerimizin muvaffakıyetle rıt 

yangın bir felaket halini almış ve darına kumandanlığı el koymu5hır söylemekte, Danzıg ıle Leh korı
bütün civar köylüler ellerine birer Ateşin ne şekilde çıktığı tahkik e · <loru meı;elesinin sür'atle halli lil· 

d·ı k cd' zumunu ileri silrme~tedir. 

Danzigte 
Varşova. 17 (LA.) - Danzig. 

den öğrenildiğint! göre, 15~0 mü. 
sellah nazi yarın <.i;şam ik defa <J. 

larak Förster'in önünde bir ge. 
c;it yapacaktır. 

kazma, kürek, balta alarak yangına ı me t ır. 

Dahiliye Vekilinin bu 
sabah ki teftişleri 

(Baş tarafı 1 incide) için de iıtifade ediyoruz ve 

hakikf bir tayyare hilcumu oluyor- edeceğiz.,, 
muı gibi korunma tedbirlerine ria- Tecrübelerin ne zaman yapıla -
yet etmesi lazımdır. cağı hususun.da vekil de ademi 

Dün Hava Genel Kumandanı malUmat beyan etmiştir. 
General Hüsnü Kılkış vilayete Öğrendiğimize göre Trakyanrn 
giderek vali muavini Muzaffer- başlıca şehirleriyle Ankara ve 
den hazırlıklar etrafında izahat İımir de hava hticumlarına karşı 
almıştır. korunma denemeleri yapılması ar-

Kaymakamlıklara gönderilen zu edilen yerler arasını:lır. VekL 
bir tamime göre, umumi sığmak- lin İstanbuldan sonra diğer tecrü 
lara, te bit edilen miktardan fazla be mmtakalarını da dolaşması 
insan alınmaması bildirilmi~tlr. muhtemeldir. Şehrimizdeki tecrü-

Tünel, sinemalar, bir kmm ca- belcrde vazife alan memurların iş· 
miler sığınaklar arasındadır. Ay- !erini daha iyi bir şekilde yapa. 
nca umumi müesseııelerin zemin bilmeleri için yeni bir emirname 
katl~n da sığmak haline getiril- çıkarılmıştır. 
miştir. Bu sabah vilayette seferberlik 

Halk, kendi mı:ıtakalarındaki müdürü nezdinde itfaiye müdürü
tıığınakları zabıtadan öğrenecek - nün iştirakiyle bir toplantı yapıla· 
tir • rak bu emirnamenin ne suretle 

Dah iliye Vekili Faik öztrak, tatbik edileceği görüşülmüştür. 

bu sabah vilayette yapılan hazır- Dahiliye Vekilinin bu 
Irklar hakkıooa vali muavini Mu · sabahki teftjşJeri 

z~fferle gör.lişmüş~~r. Tatbi~ e, I Şehrimizde bulunan Dahiliye 
dılecek tertıbatı go.:dcn geçıren, Vekili :Faik Öztrak bugün saat cm 
vekil alakadarlara bazı direktifler bire doğru Emniyet MUdUrlüğüne 
vermiştir.. giderek muhtelif kısımları teftiş 

Faik Öztrak, bir muharririmize etmiş ve hava hUcumlarına karşı 
~u sözleri söylemiştir: korunma hazırlıkları • hakkında 

''- lstanbuldan sonra diğer müdür Sadrc4din Akaıdan izahat 
bazı büyük şehirlerimizde de alarak direktifler vermiştir. 

bava hücumlanna kartı korun- Müdüriyette yarım saat kadar ka

- tecnibeleri JT.'ılacaktn-. Da· la:ı Tekil, bu teftişlerini mütea. 
JMı fİmdİden o yerlerde hurrlık kip polis mektebini 7.İyaret etmiş 

lar var. Buradaki tetkilderimi~· ve talebenin vaziyetini esaslı 11u
den, mttnleketin diğer tarafları rette tetkik etmiştir . 

Berliner Borsen Zeitunı: gaze. 
~ . 
nilmez ordunun büyiik ehemmıye· lenrleğine ~üphe etmiyor~ tesi yazdığı bir makalede Alman

yanın Lehistana terketmiş oldu · 
ğu bütün araziyi, Lehistana ait 
Şarki Prusya kısmını, Poznanı, 

Danzigi, Leh korildorunu, Leh 
Silezyasını, yani 48.000 kilometre 
murabbahlık crazi ve 4 milyon kü
sur hallun iadesini talep etmekte. 
dir. 

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

Danzig, 17 {A.A.l - Oanzig 
Vorposten'in \'erdiği bir habere 
göre, nazi teşkilatı reisi Först -
her, Danzig kıtaatma sancak ve. 
recektir. Bu münasebetle de mü
sellah nazi kıtaatı bir gcr;!t re-; 
mi yapacaktır. 

aeınanyadan 
general 

·~ ge:en Kont Çıya~o Arnavut. 
gıd . yor 

Alman gazetelerine göre ağus· 
tostanbcri Lehistan, Almanların
dan 7 5.000 kişi Alman yaya kaç
mış imiş. 

Lehistanda tevkifler 
Var§ova 18 - Havas ajansı 

bildiriyor: Lehistan makamatının 

Kantoviç ve sair yerlerde tevkif 
;:ttikleri Almanlardan 48 kişiyi 

dün kefaletle tahliye etmişleroir. 

Alman milcsscselerinde aragttr. 
nalar devam ediyor. 

Bu araştırmalar neticesinde, bu 
nüesseselerin Almanyadan tali
-nat ve para aldıkları ve Berline 
>iyasi ve askeri malfımat verdiklc· 
ri anlaşılmakta.dır. 

Lehistan, Leh Silezyası hudu. 
:iunu Almanyaya kapşı kapamış · 

Danı.ig halkı. scrb~~t ~chri mlL 
dafaa için polis kuvvetlerinin ya. 
nında yer alm!~ olan nazi kıta -
3.tırun geçidini i:k defa olarak 
ı;eyrcdeC'ektir. 

30 Günlük müt ' r!ke 1 
Paris. 18 - Fran'.lıı ve İngiliz 

gazeteleri 30 günE.ik mütareke 
şayialarının Almanya tarnfından 

ve sulh cephesinde ikilik vUcuda 
r,ıetirmek kaııtiyle çıkarıldığını yaz 
maktadırlar. 

Moskovada 
Askeri heyet:er dün de 

konuş ! u :ar 

Tirnes gazetesi, Romanya genel 
•Urmay reis muavini general Po
:lcskonun riJ~nseth.de bir askeri he. 
>etin memleketimizi ziyaret ettigl· 
:ıl bildiriyor. 

Bu gazetenin verdiği ml'\!Omnta 
;öre, heyet . ech:imizde kısa bir 
'llilddct kaldıktan sonı a Ankaraya 
~ıtmiş. Tilrkiye bUyilk erkanıharbL 
;esiyle temasta buluıımustur, 

Romen kralınııı lstanbul zıyarc· 

ı esnasında bu lemaslar tamamlar. 
nıştı. 

Henüz kat'i bir haber alınama. 
makla beraber, bazı mahfiller, yapı 
.an müzakerelerin bir Türk Ro -
men askeri ittifakının akdıyle allı.. 

,{adar olduğunu sö;\·IUyorlar. Bu it
tifak Balkan Antantından ayn ola

İ :ak Türk • Yunan askeri ittifakı e. 
! 'aslarına göre hazırlanmıştır, 

Mosko,·a, 17 ( A. A.) - İngiliz, Bu mevzudan bahseden franıız-

Rc.:na, 17 (A .• \ .) -Ita1Y3 h' 
:h·c nazırı Kont Ciyano uÇ 

- \ • w ld ..,1.tıf· {atlar . mavut.u~a g ec " .,p-
T~rana ~a b'J münasebetle ~ ,\: 

:ak büyük mıtins,:Je Ciya-ıo. ·,. 
vut mi ll:tİnC! bir hita'">e:!c ıJ· 
; · ı!_·tır. 

ı sveçte 
A'man 

yaka:anan 
casus arı 

ti; \ 
Stoklıolm, 17 (A. A.) - • ~ 

met partisinin grcte!5i ol9-:IJ ~ l 
~ial demokraten,, h. \'erdiği t 

bere göre. kendısuıe ı.ornuııi• 
naclr ııusu, veren bir AJınııtı c~ 
memuru ile arr.lannda t&''~ 'İ 
Alman nazller bulunan bit(j

0 

t• ' se tsveçte mevcut stoklar. 6, 
tarın imalitı ve saire hal<lc

11\t' 
\umat al.mıı.k istı~diklcrindcı:ı 

tır . 1''ransız ve Sov~·et Mkeri heyetle- a "Soir" ga~etesi, iki memleket a· ,,ıunmuştur. / 
Varşova, 17 (A.A.) - Polon. ri, bugün saat 11 den H c kadar ·asında yapılacnic ittif~k mucibince ___/ _ 

vadaki "Genç Alman .. partisinin mlizakercde bulunmufilardır. ~omanye.nın icabında bütiln kara, ~I 
reisi Weisner'in ve easuslLk ve Yarın herhangi bir içtima olmı. 1ava ve deniz ku\'vctlerinin kuman. ~ •= e"' .;abotajla müttchım diğer 60 Al. yacak ve a!"kert reyetln, Tuşlno fasını Tilrkıyeye tevdi edec~;ini . . . k n t 

nlantn d ·u· n Katovı·eı·'d" te\•kı' fı' y enı mevsıme gırer e il .. ~ 
" tayyare meydanında genci havacı. ·azıyor. filİ mü~terilcrine b Y"' 

münasebetile ~yi maluma' a'ar lık bayramında bulunacaktır. Bizim tahkikatımıza göre. fil - . .. . 
,\iman mahafilinöen öğrenildiği - 'l8kika general Popcsko. zcvcl"si vr aurprızler ;;:zırlayan 

113 
ne gör.e. Almanyanın Varşova bü. Moskova se ( ri miz "ılr maiyet ııubayt Ue birlikte, ge- L A L 
•:ilk elçiliğinin bu~ün Polonya ha. ~enlerde vapurla 1ı1tanbula gelmiş. 
riciye nezaretinden izahat iste Mo:otofu ziyaret ettı ':)uradan doğruca Ankaraya ıitmi~ . 1 e9 
me!'li muhtemeldiı. l\foskm·a, 17 (,\ .. \.) - Jlalk ko IJir hafta kadar kalmış ve sonnı sineması bugünden itib'~I 

Temizlik hareketi devam ... ~ rnic:.erleri meclir;i rcic;i ,.c hariciyf' -:.omanyaya dönmiıfil\lr. Ancak eal~ ! bir hafta müddetle kapıl• . 
mckte ve Polonyı:. efkarıumumi. ·,alk komi~cri B. :..h'(ltor hıı\!fir '1iyct sahibi makamlar a~kcri itti· ı İstaııhul halkıııa kapat11ı~ 
yeı::i bundan müttefikan memnu . ~leden sonra Türkiye büyük elçi - "ak haberleri hak:1.1nrla l'\dcm.i ma • ı ~=========~:::;; 
niyet gösterınekteclir. Almar.ya - \ .... .ııi kabul etmiştir. lt1mat beyan ediyorlar. 



~TOS- 1939 

BiR NOR1A 
j41k~ıınızdakı ltalyan ve Alman menfa propagandaları

la ed~f1 _ efkArı umumiyelerini harbe hazırlamaktan 
turlu tefaır edilemez 

~ ( tsaş.Jraıı l ıncıdeJ 
kete geçen ,.c maksattan 

Ilı da aiJımJaruu atmr~ bulu· 
bııgUnkü ''azi~etlcrfnf biz, 

tterı at~le çevrilerek kendi 
it Ylc lntihara e' kcdllen 
l't benıetebtllriz. 

e dUsUnüyorıar: Bqmnıı. 
bıı ::~le, kafamızla getlrdii'.,"1. 
~ tıı 'aıJyctteo na~ıl kurtu. 
e diye, 

t~~bdir ki, aldıj;:,'l1Drz müda· 
gQı lcrını ~rkça toprakları· 
kt lcrı olduğunu 5oylcdikle· 

lldı~ltrile bunu anlattıkları 
l;nnıza bakmryarak bizi 
edcbillyorlar; komşulan. 

~ tıııPeryallst bir zihniyet ta. 
(u tı lezvlriyle aleyhimizde bir 
~ "Yandınnaya l,;alkı""mak 

&Ostereblllyorlar. 

%· ~ ettin ne cenupta, ne şark· 
l:ar1>A-
o1.nı """- ne de ~!maide hiçbir 

~tıı adığını buralarda yer a· 
~Qları pek 1)1 bilmektedir· 

~ 
Q~:ı.ti 
ltit~ tarı, Mı ır rn Arab ile. 

• n kentli kabuğu içinde .. ı, ~ 
hth. ~'aŞama emelinln enginli. 

•111 b' 
t, •ıdcn daha l)i bilmekle· 

tennek, yalanı hakikat yaldızma 

batırarak yutturmak zaruretlnde. 
diri er. 

An<'.ak bu U.\iyeden balnldığ. 

talulirdcdlr ki TUrldyenln is • 
Ulicı bir zihniyet ıa,ıdığı ten irinlıı 
:ılçln çıkanldığına, kom~ularlle sa. 
mimi münasebetinin bozulmasına 

çalı ıldığma akıl erdirlleblllr. 
Mlh\'Cr<'llerln bu mane\ ralarmda 

mU\·affak olarak do~tluklarmuıı 

boı.abileceklerlne en kütük bir lh-

ttmal \ermiyoruz. Fakat bu manev
ralıır dün) a ile a:fıkalan kcsilml~, 

anc.-ak kendilerin) idare c<1enlcrin 

borularını i:ıitebileı; efki.rı umumi. 
yelcrlni harbe hazırlıyabilir. Ama 
bu, onlıınn harbi l\azıınmalarına 

kafi gelir mi? 

Diktatörler, ~im diki \ a.ziyctıe. 
rinılc bunu dü ünebilccek halde de. 
ğilillrler. Onlıır idare banılalyeı.ln· 

den inmekten, bir köşeye mağlüb 

çekJlmektense, bir milleti ölünıe 

· ürüklemekte en kütük blr tcrcd· 
düde dü~meıler. 

Cavit V. 

l%- G" ıı·w· . ~lt ~l\ln ~ulgarl ·tan~a bu &;Ü- ı u z e 1 g 1 n 1 n 
1 1~Jıj rnUnasebetf bır do tluk 
~ ilde hazan normalden da· s k 
~~'k bir ibre işaretllc denm ırrı YO 

~ Ştfr. 

'eııe muayyen zamanlarda. 
~ ltıanıwnııanmızdan 'e Bul. 

d lltıı Ulhc pek büyük bir bir.. 
n oı.Qnduğunda şüphe olmıyan 

I>akttna. dahil bulunmama· 
~trıı bıtdcd umarak uı:nrulan ba· 
tıı lıuıgartstanda da li),k ol· 

thern ı . l'1ıt ın yctlc kıırı:ılandıgnn 

~ t\ 81!\ iniyoruz. Dost Bul. 
" ... 1\ yılı mUnt\"\trlerinden _., . 

et il .,\..-• lrehln<><;;İnİtP TI71Jn 

G ~ırlık yaıımış olan c:,-s. 
ı... 11!:or \'a,,ilcfin Zorada çı-

t •Q' ~·aı 
bıı b ısındım aldığını ~u .. atır· 

it h~kikau açıkça gö terme) c 
-...ııır1111 • ' . ltrıı ta ile Sofya arasında.ki 
~ havaj, bulandıracak ve 
'tııt ııarsacak hıçbir kuvvetin 
'lid~Ulunmadığı kat'i olnrak 't ır:• 
~. ll~IF;arlstan, yalnız bunu 1 

Sebebi var 

~~ Antantmm kapı mın ti . . 
\ ~~nlılara olduğu ı;ibi, f: Dı9len mikroplardan, çürük-
'~e de açık bulunduğunu fi lerden, iltihablardan koruya. 

lntlıı lr. n rak sağlamlaıtıran, hem de 

~ ~~~~ llatkanlarda bir Jtulb ii. fi minelerinin bo~ulmasmı ve 
a~ta !· 

~ 'ttt n ''e bu Antantm ya- ıs saramıa.sını menederek da. 
tıw_}~ ... lnalar kııl'lı mda sanıla• : • • b" ·· Jl"kl uh f ff "'lll '\I~ hU.L- si IJnl ır guze 1 e m a azan 

'~ lıt~ekt.cn bu paktı yaratan. !! e en aarm en kuvvclh di9 

11
• olınak dolayıslyle 8 c,inç !I macunudur. Her aabah, Öğ. 
~~ı 1 ii le ve Aktam yemeklerden 

· lllif!b~eşeır&i~®l~~mm 
Mısır askeri h~yeti 
yarın geliyor. 

Buğdayı az 
mıntakalarda 

r oprak mahsullerı Otısi 
nazım:ık yapacak 

Ankara, 18 - İzmir, E .... ı)a, At· 
onkarahisar, Kayseri, Kütahya, 

Denizli ve Çankmda piyasaya ge · 
icn buği:ıylarm btihlftke gayrı kafi 
Jlduğı.. anlaşıldığından bu yerlerde 
ıe ılıtiyaç hissolunacak diğer yer • 
erde toprak mahsulleri ofisinin mu 
ıyyen esaslar dahilinde n~zımlık 
ıap:r.ac;ı Vekiller Heyetince karar • 

1 Çanakkaleden geçerken .. 
Ş e h it 1 er i m i z i ç e 1 e n k 
bırakarak seıamııyacak 

Dost memleketin askeri 
ordumuzun Edirne 

IÇERDE: 

* Geçenlerde Milli ~tüdafaa Ve
kili general Naci Tınaz ile birlikte 
Trakyaya giden vekalet hususi ka
lem müdürü Selami Tulunay bu 
sabahki ck!;preJc manevra sahasın· 
dan gelmiştir. 

* Gümrükler umum müdürü Ne
dim, dün Ankaradan şehrimize gel
miştir. 

* le; ticaret umum müdürü Cahit 
şehrimize gelmiştir. Müdür. Pazar

Memleketimizi ziyaret etmek il- sullerimiz etrafında tetkikatta bu uk ız kanunun tatbikatı etrafında 
zere yola çıkan Kahire topçu ku • lunmak üzere :nemleketimizi zi • !etkikler yapacaktır. 

resminde de 

heyeti 
geçit 

bulunacak 

mandanı tliı tgeneral Hilsnü Ezzeydi yarct edecek ulan Kahire topçu * Takas Limited şirketinin Iz • 
-<>-- pa§a riyasetindeki dost Mısırlı as. kumandanı tümgeneral Hü·nü mirde açılan şubesine Tanm koo -

Sovyet e.ç'si lzm'ire gı t keri heyeti yarın saat on altıda Ezzeydi Paşanın riyaset ettiği pcratifler birliği müdürü Muhib 
So\ yet sefirı Terentiyef, berabe . Romen bandıralı Transilvanya va- Mısır askeri heyeti bugün Kahi • tayin olunmuştur. 

ır.dc sefaret müste~arı \'arabiolof, puruyla şehrimize gelecektir. 1 reden hareket etmiştir. * f stanbulda bulunan Ali Çetin-
" u t T h h · · 'aya dün Devlet Denizyollan u -

>onsolos Georgcvski ve başkft- eye . op ane n tnnında aske· Heyet reı 1 general Hüsnü Ez· mum müdürlüğü binasında meşgul 
. ld - h ld b bal t 10 ri merasunle karşılanacak, ordu- zeydi Pa~a hareketinden önce A olmustur . • ıp o ugu a e u sa 1 saa . ı - ' · . 
. k lk C h . t .1 1 muz namına tUmgenernl HüsnU Ri. nadolu ajansına yaptığı beyanat- * tstanbul Deniz Kumandanhg~ı-
ıa a ·an um urıye vapurı e u· 1 .. . . 

k 
. . 

1 
. 

1 
k za ve stanbul komutan \'<'klli ge- ta, Turkıyeyı ziyaret etmekten mı deniz albayı Cevat tayin edil • 

1rı gezme ıçın zmıre mrc ·et et - • . . . . . neral Osman Tufan tarafından he. cuydugu memı1un.yetı ifade ede- mıştır. 
mıştır. yet reisine "hoş geldiniz!., denile. rek demiştir ki: '* Pendikteki hayvan sergi$i bu-

-o-- cektir. "Bütün Mısırın candan sevip gün Kartal kaymakamı Bahir ta . 

t · 1 • · t raf mdan açılacaktır. lzmlr ramvay iŞÇi erinin stikb.al edenler arıuımda vali, ha'-·ran oldug·u 1•ahraman Türk 
J * Ulus gazetesinin müdürlüğüne 

ŞlkAyetlerı merkez: kumandanı, heyet reisinin askerine, Mısır ordusunun sela· cı eski mebuslarımızdan Naşit Uluğ 
mihmandarları kurmay albay Ha- mını götürüyorum. Türk ordusu- tarin edilmiştir. 

lzmir, 17 {A.ı\.) - Tramvay mld Dog·rucr ve kurmay o··n\:u"zba- Uk k k tl' k d _.._ 1 b ·ı ek l · d ,, nun y se ıymc ı uman an • .,.. stan ul ı k m ·tep erın eki 
:irketi ile işçileri arasındaki ihtilafı şısı Münir Aral, Mısır sefaret ve larile temas \'e kazandığı bUyük doktor kadrosuna bu sene yedi 
~eq uıuıuı.\tmw !IC-' a.\ tld~ }(!'!lal konsolosluk erkanı da bulunacak· zafere siyasi der.ası ile tet\'iÇ e. doktor ilave edilecektir. 
ianhğmda bulunan hakem kurulu tır. den Cumhurrcisi r-.um Şef Inö. * Dün şehrimize gelen Maarif 
bu ihtilafı halletmiş ve kararını ver Heyet lizAlan, Pernpnlnstn kcn. nüne tnzimlerimlzi sunmak fırsa _ Vekaleti heyeti teftişiye rei i Ce -
miştir. Yalnız işçilerin geçmiş za· dilcrinc tahsis olunnn dalrede iki tını bulacağımdan dolayı bilhas. vat, orta tedrisat milessesclerinin 

ihtiyaçları etraf mda tetkiklerde bu· 
mana ait fazla m::sai talepleri, ha - gün kalacaklar ve ayın yirmi birin. 
kem kurulunun salahiyeti haricinde de Edimeye giderek manevraların 
~örülmüş \'C işçilerin bu haklarım son gllnUnde ve bUyük geçit rcs -
lslt::ıltr~ uuııu muhaht.-mc )·olu ile minde hazır bulunacllklardır. 
tramaları Hlınngekceği kararlaş - · Heyet bunu mUteaklp Ankaraya 
tmlmıştır. gidecek, askeri mUesscsclerlmfzl 

tetkik edecek, memleketimizde on 
be§ gün kaldıktan sonra Mısıra dö-

sa bahtiyarım. lumıcaktır. 
Bu vesile ile bütün dünyanın ·:.:·-============ 

ha)'Tan olduğu ~eni Tür ki yenin 
banisi Ebedi Şef Ataturkün önUn_ nenin mamur, temiz, 
de eğflmcyi 1c bir vccib .. 'bili • kuvvetli olmaaı, devletin 
rim . ., 1iyasetinde ehemmiyetli 

---o----
· Almanyanın sattığı 

harp tayyareleri 
çürük mü 1 

Stokholm, 1 7(A. A.) - Alman. 
ya tarafmdıın tsvcçe satılan bir 

1 
bombardıman tayyaresi Haegerns 
manevra meydanında sakatlanml§ 
ve üç kl.~i ölmilştür . . 

Hükümet partisinin gaı:ctesi olan 
"Social Demokratcn,, Almanya J..a.
rafmda n verilen tayyarelerde ikin. 
ci defa da sakatlık olduğunu yazı -
yor ,.c bazı tip tayyarelerin hiç de 
memnuniyet venci olmadığını ilave 
ediyor. 

Müstakil sosyalist "FolkctB Dagb 

Heyet cumartesi sabaiı1 Ça . bir noktadır. Edirnelile· 
nakkaleye muvası:.latında dcr.;"!e • l k 
Mıs Tü" k ki . 1 beze rın, yurt arının yükse 

ır - r ren crıy e n • .J .., • • • • kd. necektir. 

••• miş bir çelenk atacak karadaki ıegerını ıyı ta ır etme· 
. Kahire, 17 (A.A.) - Anadolu abideye konmak üzere de birdi- 1 'erini isterim. Kıymetli 

a~ansınm hususi muhabiri bildi- ğer çelengi Çanakkalede bırak -ı kabu!(;nüze teşekkür e-
rıyor: 1 mak suretiyle kahramaniarımızı ./erim " 

Ordu teşkilatımız ve askeri u. selamlıyacaktır. · 

ismet inönü Edirnede 
Milli Şef bunu mUtcakip, Halke. 

vindcn nyrılmı§ ve binanın içini ve 
dışını dolduran binlerce halkın CO§· 

kun tezahilrlcri aro.sında umumi 
müfettişlik konağını şereflendir-

( Başlara/ı 1 incide) \reisimizin teşrifleri esnasında ken miştir. 

rincleki nümune fidanlığını şc • dilcrini doya doya alkışlamış, so- Cumhurreisimiz burada Ge
reflendirmiştir. kakları dolduran on binlerce halk neral Kazım Dirik tarafından 

Milli Şef, senede iki yüz ila iki kahraman lnönüne her adım ba • ı karşı anmıştı_ r. 
ytiz elli bin arasında mcyvalı, mey şında coşkun tezahüratta bulun.. 
vasız, yerli ve )abancı fidanla - mak suretilc bağlılığını bir kere Burada, ön taraçada oturdu· 
rın en iyilerini yetiştirerek Trak daha göstcrmit§ir. ğu sırada, umurd müfetti: 

~ g~ -~tini muhafaza et· ri d . 

1
. 

ilı !ı\ıııı 'lt \'e llall.an.larda yer al· d sonra günde 3 defa. 
ı~ 'c-"clı ela bugün bıtaraflıklarmı !ad,. ve komünist "Dag,. §iddctll 
~İll llııuıartriıı taz3ikleri altında bi· 1 tahkikat açılmnsını istiyorlar. 
lQ tor~r ~Ya !:-alr~anl:ır pek ı~ı Muhafaza.kar "Svebs Dagblad., 

tl\ıtt lı 'e takdir ediyorlar ki, gaı:etesl ise tayyarenin fena yapıl. 
'~'ııı1~"1cnı<ta yapılan menfi mış olduğu hakkındaki ihtimalleri 
tıı~a --.ıaruı mahiyeti, kandınl· reddcylcmektcdir. 

•, ''o l)j Yotulmalamı:ı matuf· 

'~ ·~r .. 
<h.' , llln 'c TUrklye gibi onun 
• 'll •l!r l'ıı tt atını~ bulunanlımn n. 
~ ~·\ trf Yııyılma istidadı taşı· 

1nı<ı er dc,·tcUerlnin ta~kınlık· 
' tı1<t11:.. d • b ~ ,,,. an a. 

hQ '-'ıııe~ la kendine gel! 
b~.~t?1dut'1lna göre, onbnn 
~ ~t~ llnlanıak istememe ini 

1~ llt~ ~tınu ı>öykmek lazrmgc. 

Adam öldüren 13 
yaşında çocuğun mu
hakemesine başlandı 

yanın muhtelif yerlerine dağıtan Ismct İnönU, bu tezahürat ara. kendilerine Trakya hakkında, 
bu örnek müessesesinde ziraat ve smda halkevini şereflendirmiş ve maruzatta bulunmuştur. Milli 
fidanlık müdürleri taı ıı.fmdan kar halkevinde parti ve halkevi mü- Şef, son zamanda her yerde 
§Jlanmış, bahçen!n her tarafını mcssillcrinden, halkevinin faali. başlamı§ olan artezyen faali. 
gc1.crek bütün meyva fidanları yeti hakkında izahat alını~ ve biL yeti ve büyük çeşitli ziraat 
hakkında um:ımi müfettişten, va. hassa musıki ve temsil kolları _ kursları hakkındaki izahatı ala
liden ve ziraat \"' fidanlık mü :. nın faaliyetleri ile al8kadar ol _ ka ile dinlemiş, bunlar üzerin
dürlerinden m:ılümat almı~ ve muştur. de Başvekille konuşmuş ve ar. 
uzun boylu tetkikatta bulunduk . Milli Şef, halkevi hakkında i. tezyen işleri hakkında Nafia 
tan sonra bahçede gördükleri in. cap eden iiahatı aldıktan sonra Vekili General Cebesoya di
tizam ve mükemmeliyeti takdir aşağıdaki beyanatta bulunmuş • rektifler vermiştir. 
buyurmu§lardır. !ardır: 8 d M"llA ş f" · • • • • • u sıra a ı ı e ımızın 

Bunu müteakip Cumhurreisimi. Edırneyı zıyaretımden müfettişlik konağını şereflen
ı.e, Başvekil ve Vekillere bahçe- çok memnunum. Güzel dirdiklerini öğrenen halk, ko. 
n:r yetiştirdiği muhtelif meyva - Edirnemizi evvelki ,geli· nak etrafında birikmiye ba,Ia
l:ırdan sunuimuştur. Meyvaların -.imden daha iyi ve iler· mıştır. 
leu.etine bak:ın ve bunların nasıl 
v€ ne miktar •. ..i~tiridildiği hak- lemiş buldum . Bütün Cumhurreisimize, Başvekil 

L,.' lı,.,, Yra "·oramı .. ·oruz 
.~ "tcıı " " .• 
~ ~I lıu,1 erın bizim ccpb~mb:i, 

Kardeş:nin dövUlmesmin intıkammı alan bu 
çocuğun katıl aleti ekmek bıçagıdır 

fıııı~ tı_.,_ -· Yctının zııl<lına olarak 
,,~~ta Bugiln ağlrccı:a mahkemesinde j nu sırasında kendini döğdüğünU 
~" aa .. , geçml5, kcndllerhü ,. 1--· '''lı " c ı.a 13 yaşında bir kr.tilin muhakeme- suy .,.,uştir. 
~ ı 1\ ı,_ <loulmJ~ bir he.ide ta· 
1 11 ""'!un la sine başlanılmıştır. Kardeşinin döğülmesine hiddetle-
r~ 1\1 lthı ıı n, efüiin umumi· 
~''lııd <ırlnde kazanmaya ça. Kadıköy-ünde oturan sandalcı Mu nen Ali Osman evden ekmek bıça-

t~~tUıt an doğrnaktadrr. hiddin Köse oğlunun çocuğu olan ğını kaptığı gibi çayıra koşmuş ve 
~ bu ile ltatyanm ne Alman_ Ali O!man, bir top oyunu yüzün_ Ccvadrn Uzerine atılarak bıçağı 
~ t.ta?estnı t~._ki; eden ferd den arkad~ı 20 yE.§mda Cevadı bı· kalbine saplamıştır. 

,~~l't~rı değildir. çakla öldürmekten maznundur. Cevad darbe üzerine yere yıkı • 
t">t' 11.tkaı: borularmı öttilren1er 

1 

Ali Osman iki ay kadar evvel bir tarak hemE'n ölmüş, Ali Osman da 
1 t ltıı~~n l'Tndl\Jıi rfkim umumi· gün Kuşdili çayın civarmdakl e. tevkif edilerek ıığırceza mahkeme
~,l~ l'!"ııu ,~·ıı "'"eburl)ctlndcdlr • 

1 
Yindc otunıp dt'~ çalı~ırkcn, küçük •inC' gönd<'rllmiştir. 

~ lıa_,1 1 C:?>lıı erlrM!rclı i;;in kardeşi ağhyara!c eve gelmiş. Cc- Ali Osmnnın \'aşı küçük olduğun_ 
• 11.rına olmatlıl\larını gfü,. 

1 
vad adınd~ bir çocuğun futbol oyu.. dnn duru~mnsı t;izl: yapılmı~tır. 

li:ı! da da izahat alan Milli Şef, memleket Edirnenin re· ve maiyetleri erkanı ile hazır 
bt.ı arada billıı:..ssa bir milli ser. fahı ve terakkisi ile a· bulunan. mebus ve generallere 
\·ci kaynağı ~ayılan ve çok tutu. kında l "k d d b burada lımanatalar sunulmu§
:an slino adlı erik ile tatlı ve may. l E~.a a ? ?_T ır · eı: tur. Milli Şef burada bir saat 
hoş elman•n :::ilyonlarla fidan .e!, ırneyı yukseltmek kadar kalmıştır. Halkın gÖs
hPlindc Trnk~'~rla yC't!ş:tirilmesi • ıçın hususi tedbirler aldı. terdiği bağlılıktan çok müte
ni ve b·1n ::ırı:ı üzerinde iyi bir Sivil ve askeri teşkilat iyi hassis olan Cumhurreisi, bahçe 
ı-rogramla ç~ı·:5ılmasm1 tavsiye >em~reler verdi. Gayri kapısı~a kadar Genera! Dirik 
buyurmuşlardır. 7 skerilik kaldırıldığın- ve refıkası tarafından ugurlan-

Bir saat kadar örnek fidanlı • -fanberi, tarihi §ehir, ken mış vdae halkm sub·~ellkli. alkbı~ları 
ğında kalan İsmet tnönil, refa . ,. b•" arasın otomo ı erme ıne. 
k 1 

. tne yar---~ ta 1ı man· rek c:ehı"r ı'stasyonundak"ı hustı· 
at erındeki ~vatla birlikte bil. 

ahara şehirde ufak bir gezi yap. ~?rasını almaya başl~dı. si trenlerine dön:nüşlerdir. 
mışlardır. Milli Şefine kavuşmak- . _,,,atım•~"!'1 kıym~fl: ho· Cumhurreisimizin FAırn~ic
t~n mütevellit er.~i~ bir sevinç: i. ı ·ral':,-· F:dı;·nc ~~a u k_a 

1
yarm da tetkiklerine dr\"A'D c

~ınde çalkanan Edırnc, Cumhur.1.·argahmda ı;cç&.1. Edır· decckleri anlnşılmakt;tdır 



Faruk dinleniyor i'I -- Faruk eli t't rocrığu 
Giincşlc beraber 

Hakemin dayak yed i ği 
maç hakkında karar 

verilemedı 

F. i. F. A. ya 
soracaklarmış 
Ankara, 17 (A. A.) - Demir

spor · Galata.cıaray maçında çıkan 

hadise dolayısiyle yarıda kalan o
yunun neticesi hakkında karar \'e

recek olan komite bundar. evvelki 
toplantısmda hakem raporunu tet • 
kik ederek bunda muhtacı tavzih 
gördUğü bazı noktalar Uzeıinde in-

f utbO l C Uları mız yaz tatilini nasıl geçiriyorlar ceıemeıer yapılmıuıına karar ver -
- 3- ~ ı._ı ı._ı "'™"' ~ .. _. awwwı •• , mişti. 

G 1 t 1 F k Bu meseleyle alakadar diğeı ma-a a asara y 1 ar u lümat da toplanrlmış olduğundan 
evvelki akşam tekrar içtima eden 

Ç 1 k " 'I ı komitenin keyfiyet. F. t. F, A. dan o u ç o c u g 1 e m e şg u sormaya karar verdiği ve esasen 

Bu genç de küfür eden seyircilere çok kızıyor ve bu gibi hususat hakkında da evveı. 
ce federasyon tarafından F. 1. F. 

" bunlar hakkında Cürmümeşhut tatbik A. ya müracaat edilegelmiş olma-

edılmelid i r " dıyor sına binaen, bu mesele hakkında 
~ . F. t. F. A. dan g<'lecek cevaba ln-

Faruk'un Güneş takımında ve I·aruk hakıkaten haklıydı. Daha tiz' aren 1 1 
- ö" 

·ı · ak mdak' . ~ muame e yapı acagı gre. 
mı lı t ı ı muvaffakıyetli o - Jır ço~ dert yandı. Fakat ben an - nilmiştir. 
yunlan hatırlardadır. Güneşin ~por :ak bır kı mını yazıyorum. 
faaliyetini tatil etme iyle, uzun müd Faruk da diğer arkada~ları gibi 
det maçlara iştirak edemeyen Fa· ;eyircilerin küfür etmelerinden müş 
ruk a~ıl formunu kaybetmişti. Fa- •:!ki. 
kat son maçlarında tekrar eski foı
ml'na dönmeye ıba~ladığını görerek 
memnun olmuştuk. Faruk'u Galat<ı 
saray klübünde buldum. 

- - Evet dedi, yaz tatilimi nasıl 

geçirdiğimi soracaksınız ama, ben 
ac:ker olduğum için vaktimi talimle 
\-e kı~lada geçiriyorum. Pazar gün
leri Anadoluhisanndaki evime gi -
der, şöyle bir denize girerim. En 
büyük zevkim balık avlamaktır. 

Sonra çocuğumla oyun oynama-sına 
bayılırım. Görseniz ne yaramaz 

Yağla güreşler 
Geçen hafta Yedikulede yapıla -

..:ağı ilan edilip de hava muhalefeti 
c;. •,ayı5ile yapılamıyan pehli\·an 
güre)lerine bu pazar devam edile -
Cl']dir 

Ya~rmur olduğu takdirde güreş · 
:er. (,,enberlitaşta yapılacaktır. 
Tamnmı~ pehlivanlann iştirak e

·Jeceği bu haftaki güreşler heye -
L. • .lı olacağı sanılmaktadır. Gü -
reş1erc gündüz saat 12 de ba5lana · 
caktır. 

A Uman yada 
şey. Motos:!det turu 

l'Jruğun iyi bir sporcu olduğu Hohenstein. (A.A.) - Alman. 
kadar iyi bir aile reisi oldu6ru da an yanın on ikinci büyük mükafatı 
laşıhycrdu. için Yaoılan motosiklP.t var:ışları. 

Kendisine bu tatil esnasında ba • nın neticeleri §unlardır: 
şİndan geçen en enteresan vakanın 250 ccm. mahsus 306 kilomet. 
ne oldu~unu sordum: F k re yarış. 

- Canım, dedi. Bizim gibi asker ·am 
adamlara bu sual sorulur mu? Yal- - .Neden, diyor, bu gibi seyirci .. 1

1
.-:-GPag?ni (lktalyant) k_okml ptre

2
. 

· ı ı 1 h' .. .. 1 t 1 sor u uz.zı mar a mo osı e . 
nız geçen hafta e\'dekı kanarya arı er a ey ıne curmume,. 1u yapı mı- t 18 d k'k 32 1 . (\r 

.. B' h k . saa , a ı a, , sanıye. a. 
kaçırdım. ~akın bir iki tane kanar- yor r ız sa aya oyun oynama · ı - • . 

· be · k ·v k k ·· r- . . k sati saatte 132,4 kılometre), 
ya kaçırdığımı zannct,meyın, n çın çı ·ıyoruz. .ı o ·sa u ur ışıtme · 
kus rneraklısıvım. E\'de tam 50 ta- için değil Stadlara "oyuncuların iz- 2 - Sandri, (İtalyan> kompre_ 
ne~ kanaryam· \'ardır. Bizim Güne .. zeti nefsi~·le oynamayınız!,, "küfür sörltü lGSudzz~.mk ark

3
a
2 4moto~iklet(, 2 

1 d d ğ · k t .· .. , ·b· 1 •h 1 , 1 1 saa a ı a, , sanıye sa. 
kuş ann ur u u yerın ·apısını aç- e me\ ınız ... gı ı e\ a ar a::.ı ma ı- tt t" 132 4 k"l t ) 

1 k 1 d • b b"ll 1 k··c·· a. e va.sa ı , ı ome re , 
rnı'3. bütün kanarya ar ·açmac:ın ar ır \'e za ıta ı 1as. a lU ·u u:-
rnı? Ben üzerimde pijama ayakla - edenleri yakalayıp haklarında mu· 3 - .Kluge, (D.K.~.) !"? saat, 
nmda terlik kanaryaların pc~ine amele vapmalıdır. Dünvanın he:- 21 dakıka, 36.2 sanıye, (vasati 
dü~tüm. Ne ise yansını yakalıyabil- verind~ seyirciler bağın; ve men- saatte l29,6 kilometre) .. 
dim. Tabii yarısı da kaçtı. ;up oldukları klübün takımını teşvi 35o ccm. mahsus 349 gılometre 

- Geçen mevsimde en heyecan· eder. Biz de, bağırmasınlar demiy~- yarış: 
landığınız maç hangisidir? ruz. Gırtlakları yırtılıncaya kadar 1 - Ham. Melehe (D:K.W.) 2 

- Ben maçlarda hiç heyecan duy ba!;rırsınlar, ama küfür etmesinler. saat, 27 dakıka, ü,1 sanıye. 
rnam. H~·atımda iki defa heyecan - Siz, oyuncuların klüp deği~tir- (Vasati saatte 33,5 kilometre). 
buldum. O da Galatasaraya karşı melerini na ı1 buluyorsunuz? 2 - Thomas (lngiliz) Veloe -
Güneş takımında oynadığım ilk Klübünü değiştiren bir futbolcu - cette marka, 2 saat 29 dakika, 24 
müı:abakada. Bir de Yugoslav ya hak verir mi iniz? saniye, (vasati saatte 131,4 kilo. 
tara karşı Belgratta yaptığımız maç - Vallahi, ben bu hususta bir metre). 
benim için çok heyecanlı oldu. şey söyliyemem. Çünkü bizzat ken· 500 ccm. mahst..s 349 kilometre 

- Sizin de dahil olduf,runuz en dim birkaç klüp değiştirdim. Fut - yarış: 

kuvvetli Galatasaray takımının na bola lzmirde Altınorduda ba~ladım. ı _ Serafini (İtalyan) Gllie . 
ıl teşkil edilmesini istiyor unuz? Sonra lstanbula geldim \"e Be~ik- ra marka moto&iklet, 2 saat 28 
- Bu sene çok kuvvetli olarak ta~ girdim. Beşiktaş genç takımın- dakika 42 saniye, (Vasati saatte 

maçlara i~tirak edeceğiz. Cihat bi- da sağaçık oynuyordum. Bu sıra- 141 kilometre). 
ze girecekmiş ve Izmirden santrhaf Iarda Galatasaray lisesine devam 2 - Krühschnecke (B.~1.W.) 

Enverin de geleceği söyleniyor. Bu ediyordum. Tabii Galatasaraylı ol- 2 saat, 29 dakika, 7 saniye, (va. 
takdirde en kuvvetli Galatasaray: dum \'e Galatasaraym birinci ta - sa ti saatte 149,2 kilometre). 

Cihat - Faruk, Adnan • Musa. lamına kadar yükseldim. Sonra Ga- 3 - Ledermeyer (B.M.W.) 2 
Enver (Hıza) , Eş,·ak, (Yusuf), Sa lc:iasaraydan a}•rıldım \'e Güne~ saat, 30 dakika, J 2,4 saniye. (Va. 
tim, Salahattin, Cemil, Buduri, Bü- giır:·m. Bildiğiniz gibi Güne§ spor aati saatte 139,5 kilometre). 
lcnt. faaliyetini tatil edince eski klübüme 

Sonra Lutfi de O}'natıldığı tak - döndüm. Artık Galatasaray son klü 
dirde y1!nilmez bir takım olacağız. bümdür. Fakat bende isim aşkın -

Bu sene şampiyon olmamız mu- dan ziyade renge karşı bir sevgi 
hakkak. E~asen geçen seneki ~am- \'a:dır. 
piyonluk da bizim hakkımızdır. Sarı • kırmızı renkler için çalı~ -
Bakın Allah bile bize hak veriyor tım. ~imdi de yine aynı rengi yük
ki son maçta Necdetin hakeme yum seltmek için çalışacağım. 
ruk YUnnas ı hadisesi çıktı . Belli ki Faruğa en çok sevdiği kendi klü
biz o gün mağ!Op olabilirdik sonra bünden olmıyan futbolcunun kim 
anlıyamadığım bir §CY var. O ka· olduğunu sorduğum zaman: 
dar te;kiliit yapıldı. Yüksek ma • - Ben, dedi; hütün sporcu ar -
ac:h memurlanmız te"'kilalta çalı~ı- kada~ları severim, fakat bilhac:sa 
)Orlar. Fakat bir türlü Şampiyonu Be-:ikta~lı Hüsnüyü ... O, sporcula
tayin edecek olan kararı veremi - rın hepsine nümune olacak bir ka · 
~r. Mi ha teşkil~t niçin ku - rakterdedir. 
rnldu?. T oplanmak imkanını mı Faruk'a başka sual sormadım "e 
bulamıyorlar? f şte bunları bir türlü te~ckkür ederek yanından ayrıldım. 
:rnlıyamıyorum. Kadri KA l".4l1AL -

Pazar günkü 
ırüreşler 

Bulgar pehl i vanı ne söyliyor 
Pazar günü Taksim sdadınô;ı Dünyanın en büyük pehlh·nn 

büyük profesyonel serbest gür'•ş !arını yetiştiren Deliormanda giı-
eı yapılacağını yazmı~tı' reşe ba~ladım. Senelerce evv''' 

Avrupada bilhassa Paris ringlerin Avrupa ringlermden uzakla~arı 
de paytığı müsabakalarla orgnrıi· Türk pehlivanlarının yerini dol
l!Zatörlerın nazarı dikkatıni celbe durmak için Parise gittim. 
len Yankol (namı clil:ter Mehmet 1 

Arif) Fransanı.., hatta dünyanın Ve orada (Mehmet Arif) ismı 
en büyük spor sarayı olan Palc le güre~ler yaptım ve dünyanın 
dö sporda güreş yapmak fırsattnı en sayılı pehlivanlarıylc karşılaş. 
bulmuş bir pehlivandır. tım hemen hepsini mağlüp ettim 

Avrupalı organizatörler kcııdi- Güzel türkçe konu~an Yan 
sine "Hergül.. ismini bile ver- kof Pazar günkü güreşler için de 
mişlerdir. demiştir ki: 

Geçen sene Pariste Hüscyir.C! - Güreşlerin yenişinceyc kn-
mağlup olduktan sonra bu mağlü ·ı dar olmasını istiyorum. güre~· 
')iyetinin acısını çıkarmak için şeh- !er A \•n·!1ai olacaktır. Yani kı
r:-:ze gelerek Hüseyinle güre~e ta- 1 rasıye .. Hakem heyetinden başka 
lip olmuştur. gazetecilerden mürekkep bir ~ün 

de bulunacaktır. Gazetecilerılen 
Yankof demi~tir ki: mürekkep jüri heyeti son kararı 

verecektir. 
- Ben Bulgaristanın Delior-1 

man kaza~ın~~ doğ~um_. . Küc:~ik 1 Pa~a~ g~nü yapılacak güreşler 
yaştanberı Turklerın ıçındeyırn den ıkıncı alaka m·andıram da 
hatta Türkün ata sporu olan ·gii- Manisalı Halilin yap~cağı ilk ec-
reşi de onlardan öğrendim. 1 nebi temasıdır. 

Hakemler arasında becayiş mi? 
Şu deniz sporlarının büyük 

şansına dikkat ettiniz mi? Bir ke· 
re yazın en sıcak günlerini soğuk 
deniıJde, beyaz dalgalar arasında, 
yanur-ırnmıar uzc:ı ım.ıe guzeı Oii" 

yanlar arasında geçirirler. Biraz 
antrenman .. Ondan sonra haftaya 
bir müsabaka.. Futbolcular gibi 
yazın toz toprak içinde, üzerlcrin. 
de yün fanilalar ,ayaklarında 5 

okkalık pabuçlarla !<-:>şup durmaz
lar. Tekme yemezler, yuha duy· 
mazlar . 

Denizcilerin şansı bununla da 
kalmıyor. Başlarında her şeyden 

anlar bir hamileri var. Yağmurlu 
ha• alarda Taksim staı:lında boğul. 
madan bir çok maçları idare ede
rek ehliyetini ,isbat ettikten sonra 
bihakkin su sporları ajanı olan Şa· 
zi ".Cezcan bütün denizcilerin çok. 
tandır beklediği bir baştı. 

Bütün yüzmelerde onun sevimli 
yüzünü, müsabakaları dikkatle ta
kip eden gözlerini gördük. 

görünlcr diye deniz yarışlarına ça· 
ğırıyor. Motör emre amade .. R üz. 
kar pufur pufur .. Buzlu gazozlar, 
hazır ... Bu şerait altında deniz ve 
:ıenızcıler ue ıı.K tanışma yapılı· 

yor. Hakem namzedi denizin ren· 
gini, tuzlu olduğunu, büyük ol. 
<luğunu içinde yü.ı:ülebileceğini, 

sandalla dolaşılabileceğini filan 
öğreniyor. İkinci defa yarı~ yeri
ne geldiğinde bu sefer teknik kı

sımları öğreniyor. Mesela ,yüzer. 
ken yere basmak yasaktır, de· 
nizden su içmek memnutur ! Balık 
tutulamaz, ke-.;tirme gitmek yok· 
tur, gibi mühim şeyleri öğreniyor. 
işte bir deniz hakemi için Iazım o. 
lan herşeyi öğrenmiştir. Artık 

yüzmelerde hakem durabilir. Er
tesi haftaya, alınız size; bir çok 
genç, yeni hakem!. 

Eski hakemler, genç yaşta teka· 
üt olan futbolcular gibi ortadan 
çekiliyorlar. Ahmet Fetgeri, Rıza 
Sileri, Abdurrahman, Bekir, Rıza, 

N e d i m, Sıtkı ilah... deniz 
kenarına uğramaz 'lluyorlar. 

lsviçre 
ı3isik l e t turu nıhay 

Ziırıh. . (A.A.) - ısvı 
jklet turu sekiz gün s· . 
mücadeleden sonra 218 kil 
reden ibaret Ror.f-chach -
? tabıyla sona ermiştir. 

Sekiz etaptan ibaret otaJJ 
re turunun startırıa 79 k()Ş 
tirak etmiş bunu!l yalnJS 
:ıona kalabilmi~tir. 

pın neticeleri şunlardır: 
1 - l\fersch (Lüksel'Jl 

saat 12 dakika, 28 saniye. 
2 - Meier (İsviçre) bİ 

nin hemen yanı başında. . 
3 - Egli, 6 ı:aat, 16 da 

saniye. 
4 - Litschi, 
5 - Molle, 
6 - Diggelmanr •. 

Umuıni tasnif: 
1 - Zimnıermann, 48 

dakika, 6 saniye, 
2 - Sollinger, 48 saat, 55 

ka, 35 saniye, 
3 - Didier, (Lükscın}>el'f 

.saat, 55 dakia, 42 saniye. 

4 - Egli, 48 saat, 56 
29 saniye, 

1 
5 - Diggelmann, 49 saat j 

.:ı.- !JI") ..... -: •• - -49 
6 - Serente (ftalya) 

12 dakika, 37 saniye, 

Ekipler arasında umıı1"1 

ni/: 
1 - İsviçre, 146 saat, 41 

lrn, 10 saniye. 

2 - ltalya, 147 saat. 55 
ka, 31 saniye, 

3 - Belçika, 149 saat 4 
ka. 17 saniye, ı 

4 - Almany3., 153 sa'llt 
kika, 36 saniye. 

da şu isimleri görürseniı: 

yınız: il' 
Adnan Akın, Ahmet Ak~i 

mal Halim, Feridun Kılıç •. jll
Gezen, Tarık özere:-ıgin ıl I 
Bunların hepsi ihtisas P 

yüzme hakemleri.. ama Y' f 
ha, kim demis ki b'.lnlar 

hakemlerindir~ Hepsi hali• dl 

yüzme hakemleri. 

ister yüzmeler olsun, ister ka· 
yık yarışları olsun • şaka berta
raf - tam bir şekilde başarıldı. 

Hem ıde öyle futbolda ve atletizm 
de olduğu gibi bir çok kararlar 
yarıda, gelecek seneye kalmadı. 

Hepsi tıkır tıkır ilan edildi. Bun· 
da Şaziyle beraber çalışan hakem
lerin hissesi büyüktür. Tabii ca. 
nım, genç ve yeni vazife almış kim 
seler işlerine böyle dört elle sarı· 
hrlar. Bundan eskilerin vazifeleri
ne karşı alakalarının az olduğu 

anlaşılmasın. Demek istiyorum 
ki gençler istenilenin fazlasını bi. 
le yapıyor. 

Fakat .. bu kadar yükse1'~ 
'luşurken yalancı çıkmak 

boks maçına gideceklermiş. sonra içimde dolaşmıyor değil Ô::; 
bir himmet eden olursa futbol ha. r ·~r misiniz şimdi Feridun fi 

"Bu yeni diplomalı hakemlerin 
yanında bir şey sorarlarsa mah. 
cup oluruz,, korkusu ile kayıpla· 

ra karışıyorlar. Acaba, ne yapmak 
fikrindeler? Boşuna yorulmayı

nız, ben size söyliycyim: Yeni 
futbol mevsiminin açılmasını bek. 
Iiyorlar. Haber aldığıma göre iki 
kere futbol maçına, bir defa da 

İşte Şazi Tezcan .. Futbol hake
mi falan ama, ateş gibi bir su 
sporcusu! Onu çekeıniyenler "yo~ 
efendim, Şazi yüzme bilmiyor ... 
Nasıl denizcilik ajam olur!.., ıdi

yorlar. Sorarım onlara yüzme bil. 
meğe ne lüzum var?. Şazi sanki 
ajan olacak ta Halil ile yarışacak? 
Bu kadar futbol hakemi var, hep· 
sinin futbol bilmesi şart mı?. 

Biraz boks bilseler yeter. Su 
sporları hakemlerinin yüzme bil
memesi daha iyidir. işte bu sebep 

kemi ~ur~caklarmış. . . '.dzre ettiği bir mektep a~ r 
Yenı yuzme hakemlerıne gelın· :-::ıelerinde müsabıklar birıb1 

ce iki defa .yarı§larda bulunduk. 
1 
girsinler, arkalarınd:ar. ~1 

tan sonra hır defa <la Floryaya 1 k · · 'k" f buti.11'1 
:ı ma ıçın ı ı tara ın f 

yarı bellerin~ kadar denize girdik· ::ıeri de denize atlasınlar" ,t 
ten sonra tam ehliyetname alı · . unU 

. Yahut sıcak bır yaz g 
yorlar. Bazılarını d~nız tuttuğu b'r 

ret b::ynine vurarak ı 
için evlerinde sureti mahsusa:la tll 

~rtkımı kaptanı o gün hake .~ 
getirilen bir kova deniz suyuna d n"'· 

r.:ırığı motörden tutup e ,, 
ayaklarını sokuyorlar. işte oldu rıÔ' 

lin ve b::ı.sr:1ı suvun :ıltı _t 
bitti. Alın size denizciliğin her • - ~,. 
şubesinde sözüne itimat edilir bir derek zavallıyı boğmağa dl' 
hakem. :>Jagan işler. İnsan ou )ta tı' 

Ta:,ii bu hususta kendi şahsi 

~alış:naları ile terakki d:nler de 
rnevr.uttur. Mesela bazı' hakem. 

'bol hakemini su sporlar•. 11 
>larak görünce, hemen t>öf 

1cr hatırlıyor.. ,r 
• ı\I .1 

tendir ki son zamanlar.da su spor· }erimiz tecrüb=lerini arttırmak Aman futbol hakc:nterı • .... r . .. ,, ..... 
larımızda büyük bir idari hamle için geceleri sandalda yatıp kalk 'arı hake:ni olmasın. ınu ., 
yapıldı. Bakınız nasıl?. maktadırlar. Y<ıbnd:l denizcilik ·apılıp du .. an yüzmelcre~r•"~ 

Ajan, hüsnüniyetlerine itimat ajanlığını~ yarı~ları idare etmrk varışlarına yazık etmiş ol sl 
ettiği futbol hakemlerini l:ıir kere üzere çağırdığı hakemlerin arasın Tevfik l]rl 



H A 8 E R - Aktam Po.tan 7 

h Sakırdıları n ızı Dil başka neye 
esapladınız mı ? ya~ar ? 

Sovyet 
zam bir 

Rusyada muaz
kanaı yapılıyor G EvEZELER için: Fransanm Bretonya havalisi 

fily - Amma çok Jakırdı söy- köylüleri arasında tuhaf bir adet 
Ozbekistanda 260 kılometreder. 

Jaha uzun bir kanal insa edilmekte
Jir. Sovyetler birliğinin en büyük 
.rnnallarından birisini te~kil eyliyer. 
bu kanal, Sovyetler birliğinin en e· 
:;aslı pamuk ziraati merkezlerinden 
birinin arasından, Fergana vadi in· 
den geçerek ve bu suretle bu \'adide 
ki pamuk tarlalarının sulanma:.ı 

meselesini kati surette halleyliyece" 
tir. Bundan başka, bu kanal saye 

or ha! de . 
li'ag rız. 

dartn at, bu "çok" Iakırdının mik-
~? 1 tanı olarak tayin edebilir mL 

81 ~aten bir insanın oknuşmn
ıı. v~att olarak dakikada kaç kc
~edir'> 

}{ . 
ltıe;ııuBurkcn kullandığımız keli -
değit. Pek zannettiğimiz kadar çok 
rar tlır, Yani ayni kelimeleri t ek -

eder dururuz. 

~aııılan bir hesaba göre, ne çok 
lııaa:ı ne Ç.ok yavaş olmamak üzere 
bı.İ! dakikada 150 kelime söyler -
d~· Çabuk çabuk konuşanlarda a-
"" 17-\) e kadar çıkıyor. 

~Ynl istatistiğe göre e rkekler a
~ tlııda en fazla işten, kadınlar 
ııonr:rkekJcrden bahsederlermiş. 
~ erkeklerde spor ve eğlence, 
l:çullllarda elbise ' bahisleri geliyor. 
ke1tıııcu ınevzu erkeklerde' diğer er 
aıra e~e, kadınlarda da diğer kadın-

att bahislerdir. 

~anyo hakkında yeni 
]) bir keşif 

~klor!ar deniz banyosunun fny
dJ, ş·ı B~yliye söyliye bitiremediler
Ce(ı llndj de galiba aksini iddia ede-

er. 

}'a::.~riknlı bir kadın doktorun 
g k~if bu merkezdedir. 

~is .Agncs Helmer ismindeki bu 
~~~ doktor Cincinatideki yUksek 
htıe eb talebeleri Uzerlnde tecrü -
j~r Yapıyor. Her gün talebenin 
'lıla aııtlkten sonra banyo yaptığı 
k l'J topluyor. Sonra bu suyu 
"lllye • 
}·or \'ı bir muayenedc.ı geçiri -
tııt' O zanıan suda bir yağ mev -
~~r-:ltluğunu görüyor. Suyu tahlil 
l'atıı lt bu yağı çıkarıyor ve lfıbo-
0 ~l'Jndaki farelere yediriyor . 
ııo~ ~ farelerde, D vitamininin 
has~~~1gJndan ileri gelen kemik 
I~ 11 l.'lnın geçtiğini görüyor ve 

etıceye varıyor: 
ı11aan 

daıı b· • banyo yaparak, vücudun-
t ır ın·k · e11ır ı tar vitamın kaybetmek_ 
~r · Onun için doktor Agnes Hel-
ı... biihass ı d . ""lly a zayıf kimse ere enız 

ll.ııı ;1Un veya sık sık yıkımına -
bıı ı. _11li olacağını söylUyor. Ve 

"lllt"Jt frıı.~aıı 1 
• ~tın eski Romahlar tara-

lı bılındiğinı ilave ediyor. 

ılı(~1katen, eski Romalılar yıkan 
t~lel:'c) Sonra vUcutlarma yağ sü -
~~I 1 

ki, bu suretle, banyoda 
lel'ıti azı Yağı telafi etmek ister -

~adın daktilo niçin 
~ tercih ediliyor? 

l'tı t"•ahibleri niçin kadın daktilo
l'ci}ı ediyorlar? 

!lir 
8%ı Y.l\ınerikan ticaret Universitc-
1tti11111 ap~ığc tetkike göre, iş sahib
ltrcııı ~zdc 52 si kadın daktilo 
~~ia e t!lınektedir. Yüzde 21 i bi -
~r. ,.., rkek daktilo tercih ediyor -

"<'ti t~elıııi kalanlar da hiçbir tercih 
Yarlar 

~tlın · 
~i bu daktilo kullananların ekse 
"<ll}ı ed·tereihlerinin sebebini !löyle 

}{ 
1Yorlar· 

ıı adınla · 
t'lll1;:ti el r daha uysaldır ve söyle-
~ ı fi erhaı yapmak ve bu suret 
it e do t 

tııe bu 8 olm&k isterler. Erkek-
}:; nu bulmak kabil değildir. 

lt tkeıt 
b~'ıılar daktilo tercih edenler de 
1~ ~ d~~. ~bntsız olduğunu, ikide 

tı1ı1al'J Riştıratklerini, evle nip çık_ 
lt l!ı .s" 
~~ cla1tu 0Ylfiyorlar. Halbuki er -

~lerı lolar, evlenseler bile, yi
ne de 

~ vnnı ederler. 
lıııı ~ tetk'k 
r laııanl 1 c göre , kadın daktilo 
lh arın ek . . 1 . 

.. etll'tek sensı esme r erı ter 
tııer sevt~dir. J.'akat, bu şahsan 

~ıı sarı dıkıeri için değil, bilakis 
, l'a, ilj !rnJ.arı sevdikleri jçinclir. 
ı... ıı Aın aatlerfnde ciddi olmak is-
·•ır l'tika]ı k . . 
t !hıl edeb· • endisınl en nz 

• lhakta . ılecrk bir tip kadın n _ 
• tı • ııı saau · 1tı kad enndcn sonra sa-

ın ıarıa buluşmaktadır. 

vardır: 

Birinin gözüne bir şey kaçtı mı, 
hemen başka birine koşar ve dilJ 
ile gözünden bu tozu veya çöpU çı_ 

karmasını rica eder. 
Şüphesiz, bu, pek de sıhhi bir u

sul değildir. Fakat göze kaçan bir 
şeyi çıkarmak için müessir bir çare 
dir. Çünkü dil, yumuşak olduğu i
çin gözU acıtmaz. Sonra, ıslnk ol -
duğu için tozu, yapışarak alır. 

Bu köylüler, gözlerine konacak 
ilaçlarda da ayni şekilde dilden is 
tifade ederler. Demek ki dil, ekse
riya olduğu gibi sade başkasına fo. 
nalık yapmağa değil, iyilik yapma
ğa da ynnyormuş ... 

ltalyada gizli gizli 
söylenen bir fıkra 

Bir İngiliz gazetecisi yazıyor: 
Bir yerden duydum, ltalyada 

halk arasında ~öylenen bir fıkra 
varmış. 

Biri soruyor: 
- İtalya neden karpuza benzer? 
Öteki ccvab veriyor: 
- Çünkü, evvelfi. karpuz gibi 

kırmızı ,beyaz ve yeşil renklerden 
müteşekkildir (İtalyan bayrağının 

renkleri). Sonra, )'ine karpuz gibi, 
içinde insanı sinirlendiren küçük 
küçük siyah şeyler \'ar (Kara g5m 
!ekli faşistleri kastediyorlar). 

inde susuzluk sebebiyle şimdiye 
kadar pamuk kültürü yapılmıyar 

3 bin hektarlık bir arazinin sulan 
masım ve binnetice ekilmesini de 
mümkün kılacaktır. 

Fergana kanalı, altı ay gibi ço~ 
kısa müddet içinde yapılıp bitirile· 
cektir. Bu müddet zarfında, i~iler. 
15 milyon metre mikabı hacmmda 
tesviye ameliyesi yapacak, 13 bin 
metre mikabı btton koyacak, 512 
bin metre mikabı ta§ \e 20 bin met 
re mikabı da tahta vazedecektir. 
Kanal boyunca bin kadar da hidro· 
teknik vücuda getirilecektir. 

Bu büyük in~aata 150.000 Özbe
kistan kolhozcusunun te~bbüsü ile 
başlanmıştır. Bu 150.000 kolhozcu. 
bu kanalın yapılması ameliyesine 
iştirak eyliyecektir. 

Kanal yapılıp bittikten ve bütün 
,·adi sulanmıya başladıktan sonra 
esasen münbit olan Fergana vadisi. 
tanmılmıyacak kadar iyiye doğn• 
deği~cekti r. 

Bir mevsimde iki 
patates rekoltesi 

Sovyetlerin biiyiik ziraat sergisinde bira sanayii için hazırlanan pavi· 
:yondan enteresan bir ma11za1a. 

Pates ziraati enstitüsü tarafın 

dan bir mevsimde iki patates reko!· 
lesi a lmak için yapılan enteresan 
tecrübeler, yakında açılacaK olaı 
Sovyetler birliği ziraat sergisindt> 
de tekrarlanacaktır. 

cenup mıntakalarda temmuz ayı 
tkinci e!dmlerinde, aynı seneniı. 

tenç tüberküllerini hemen kullan 
mak çaresini bulmu~tur. Hemen biı 
az e\'\'tl alınan patates tüberkülleri 
temmuz c!:in.: .. :!e kullanılabilmeh 

için, bir müddet içinde yüzde 2 ni · 
betinde eti1en kloridrin bulunan biı 
cııahlutta tutulmakta ve bilahan 
rutubetli bir mahalde filiz verince 

· ·mumiyet itibarile yazın yapıla 
pa•ate,.. ekimlerinde geçen seneder. 
~.a.ma patates tüberkülleri kullanı 
lır. Fakat, bir mc,·simde iki mahsul ye kadar 12 ila 14 gün alıkonulmak 
alınabilecek smık mmtakalarda lıt tadır. Filizler hemen çıkar çıkmaz 
patates teüberkullerinin bir seneden da bunlar toprağa ekilmektedir. 
biraz fazla şaklanabilmesi çok güç 
tür. 

Bu \'aziyeti nazarı dikkate alar 
patates ziraati enstitüsü, bu gibi 

Bu haziran rekoltesinden elde e· 
dilen patate !er. son zamanda bu 
usulden geçirilerek. ziraat sergi i
nin tecrübe tarlalarına ekilmiştir. 

1 ~~m~~: ~~~~;.~~~_ar~~;~~~:: :~?: ] 
Yazan: L. Busch (36 Ytlmı vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyah)ı 

Hana kızı aşk ihtirası içinde vücudundaki 
zehir keseciklerini patlatmış'fı 

Vahşi kadın ruhundaki bu hak 
ti ruhiye hakikaten çok garlptiı 
Şiddetli bir kin biranda şiddetli bi. 
a~ka dönü\·ermi~ti. 
Ağaçtan yere atlayan genç krz 

kurbanının öldüğünü görünce he 
men üzerine atılmış, onu kucakla 
mış, sazlıklardan sahile çıkarını;; 

ı.i.s1 üne kapanarak hüngür hüngü 
a~lcımağa başlamıştı. 

Y?inız sırtına müthiş bir darb. 
/İ) crı.k kendini kaybettiğini bikı 

\e başkaca hiç bir şeyin farkınd; 

olmıyan llans neden sonra ıı;özler 
ni açıp da üzerinde bir kadının ar 
acı gözyaşları dökerek çırpınıp do 
ğündüğünü görünce ~n derece ha~ 
rcte dü~er. Genç kız birdenbire mi!: 
hi:ş bir aşk duyduğu ve ölümün~ 

boğulurcasına hıçkırıklarla ağladı· 

ğı beyaz adamın birdenbire dirildi· 
ğini görünce cinnet derecesinde se 
vhımi; \'e hemen yerlere kapanaral 
kenı4; diliyle Hansa yalvarıp yakar 
mağa başlamış. 

Hansın kendi dilinden hiçbir ~ey 
anlamadığını görünce genç kız he 
~efer vücudunu açar \·e kendisin· 
yabancıya karşı müdafaa için bütün 
Hana kadınlarının vücutlarına yer 
leştirdikleri zehiri Hansa göstererek 
parmaklarile onu patlatır ,.e zehir· 
leri oradan sıka sıka kfunilen yere 
akıtır. 

Derede de ellerini yıkar ve Han· 
sa ağlayarak kollarını açar. 

Bir Hana kadınının vücudunda· 
ki zehiri böyle patlatıp yere dökme· 
si ve kendisini yegane müdafaa si· 
lfihından mahrum etmesi ilana ka· 
dmları için f e\'kalfıde bir haldir 
Bu hareket, o kadının erkeğe tama 
mile bcnd ve teslim olduğunu. hk 
bir fenalık yapmıyacağını, erkerı-

7iddetli bir aşkla sevdiğinin en bü 

~·ük delilidir. 

Bunu yapan bir Hana kadını sor. 
derece melun ,.e günahkar adde& 
lir. Yani Hana kadınlarında zehiri 
bir erkek öldürmeksizin boşa a
kıtmak ve bu ananeye bu suretle 
1hanet etmek en büyük günahtır. 
O kadın murdar addedilir. Bu gfr 
nahı i;:liyen kadınların cezası da 
mutlak bir ölümdür! Ilem de i~en· 
:eli, müthi~ bir ölüm. 

Bu harekette bulunan kadın ken· 
ji inin ölüme mahkum olduğunu bi
lir. Bütün kabile indinde me!Un ol· 
duğu için, bütün kabile kadınlı er
kekli böyle pİ:ıle5mi~ ve günahkfü 
olmuş bir kadının şerrinden kur· 
tulmak için hep bir den onu öldü· 

rürler. 
Günahkar kadın ölüm ağacı deni 

len kalın gövdeli bir ağaca çırılçıp· 
'ak olarak bağlanır. Kadınlı erkekF 
liitün kabile etrafında ~aallcrcc 
• liim dan~ı yaparlar. 

Sonra her geçen, kendisinin hazır

ıa:tığı zehirli, büyük bir dikeni gü
.,ahkar kadının 'ücuduna batırır 

;ecer. 
Bu suretle kadının \'Üctıduna yüı

t ı Cc zehirli diken batırılmış olur. 
Kadın ekseriya 40·50 diken b<ıtı 

ş ~·c;r. sonra müthiş kıvranmala· 

it tilaçlar \'e iniltiler içinde can ve 
rir. 

Vücudundaki zehiri böylece fe<l~ 
ederek ölümlerin en müthişile ii1ece 
ğini bildiği halde Ilan~ın dirildi~iı~i 
gören genç Hana kızı o se,·inc; buh 
ram arasında bu müthiş i.ilümü gözr 
almış, Hansın gözü önünde zehir 
patlatarak yerlere boşaltmıştır. 

Bu adeti bilen I lans kadının bu 
ha ... !•ctini y;örünce dd1~et duymu• 
genç kızın hangi saikle bu mülhi ~ 
hareketi yaptığını derhal aıtlaya 

rak bu biçare kıza karşı birdenbı 
re şiddetli bir merhamet <luymuş 

ı:.on derece te!a~a clü~mii.,tü. 

Cariptirki Ilan::>ı öldiim1k içir. 
c:ünlerce takip etmi~ olan yah~i 

( 

llana muharipleri başlarına böylece aağ ]aresi postlarını peruka §tk: 

~-~ 
Zinde giyerler .• 

.. 

Kikııyu hızları en şık siislerile. (Kıt 
laklarwda küpe ye1i11c .111i11yatü1 
iarbukalar asılıdır.'). 

na ağaçtan taş atanın o olduğunu 
o olabileceğini asla aklından bile 
geçiremezdi. 

O kendisine sak dediğimiz bir hal 
arız olduğunu ve fenalaşıp yere dü~ 
tüğünü zannetmi~ti. 

Yaşadığı bu iklimin içinde de 
böyle ani f enalaşmalar olağan ~y
L. ... i. 

Hans yerlilerin dilinden tek keli
me anlamadığı için kendisinin gözü 
önünde en rnüthi_ş fedakarlı~ı ya
pan Hana kızının ağlıyarak ve inl 
yerek söylediği sözlerinden hiç biı 
~ey anlamıyordu. 

Fakat a~ dil istemez ki! 
Soğuk ve gayet durgun tabı 

atli bir Holanda adamı olan 'lam 
bu kalın dudaklı ve basık burun} 
sevgilisinin öldürmek ve ölmek ara 
51r.:ia en vah§i bir a~ buhranın~ 
kapıldığım derhal anlamış, Hana· 
!arın bu müthiş adetini bildiği için 
kızın kendisini ölüme mahkum edi
}ine karşı şiddetli bir merhamet 
:!uymuştu. 

Onun da a~kı jşte bu merhamet
ten ibaretti! 

Genç ilana kızı ağlayıp sızladık
tan ve Hansın saçlarını oksa1113-
~ından dolayı son derece mesut biı 
heyecan duyduktan sonra birden
bire sükun bulmu5 ve ürkek bir hay 
\'an gibi l Iansm yanı başında süzü
lüp kalmı~tı. 

Hans kızın sükfınet bulduğu, da· 
'ıa doi'.,>TUsu kendisinin ya.,•'ıaşmd:ı 

I 0)ulunmaktan gayet mesut bir ha2 
!u::; makta olduğunu görüne:- om 
· ar oksamış ve gülerek or.·.:n de· 

nin boşalttığı zehirini parmağıylc 
şaret etmiş ona: 

- Ne yaptın? Bunun at.:ıbetin' 
ıiliyor musun? demek istemişti. 

Radyo 
yemek 

(Deı:amt t•ar) 

dalgalariyle 
piş i rilecek 1 

Nevyorkta yapılan bir laboratu -
var tecrübesi yakında bunun da 
mümkün olacağını göstermiştir. 

Fennin bu harikası tahakkuk ettik
ten sonra artık evlerde hizmetçile
re yol vermek lazımgelecek ve ko. 
!lllar artık kanlarının yemek pi -
-irmeslni bilmediklerinden §ikii.yet 

1 •tmiyecekler. Bir radyo istasyonu 
!1 11/lWll fo<J if! ıv:J plv"t "!11!1 '>ize buglln musikı dinlettiği gibi, 

!'1 11op.ıol(vııoJJ) vpV2f!-' /V !<J111lJ:; yarın, ayni elektrik dalgalan ile, 

hararet gönderecek ve "radyo,,nun 
üzerine ltoyduğunuz yemek rad
vo dalgalariyle pişecek. 

:-:c,·yorkta yapılan tecrübede gö
ıillmüştiir ki, uzaktan gönderilen 
kısa dalgn radyo ~ualarıyla bir ye
meği gayet çabuk pişinnek kabil 
oluyor. 

Hana kızı tam öldürdüğünü zan. 
nettiği. yani .ı-1an ın ba~ına dü~ı~ 
taş parçaJ yle ca~sız bir halde yu. 
\'arlandığını gördüğü zaman birden 
bire ~iddetli bir aşk duyduğu gib· 
. Ianscla başucunda sıcak gözra:.la· 
rıyle ağhyan ve zehirini yerlere sa
:arak kendini feda eden bu kıza Mesela, bugünkü usullerle ibef, al 

tı saatte pişen bir yemek. kısa dal
ga radyo şuaı ile yinnl dakikada 

h:ı~ı · pi~iyor ... 

'>ir muhabbet duymu _tu. 
Onu okşadı. 
Ş:.iph~iz llan$ kendisinin 
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HABER'in Tarihi Romam: 12 Yazan : RAHMi Y AGIZ 

18 Ermeni 
suçuyle 

Bayezitte suikast 
idam edilmişti 

Remayakın dostu olan Mısır Ermeni 
piskoposu, gizlice 1stanbula geldiği zaman 
bunu Hemayak a anlatmış muhbirin komite
den ayrrldığınr bilmediği. için bu maHlmatı o
na vermekte beis görmemişti. 

Hema.yak, hem tehcirden kurtulmak hem 
de 1ttihad ve Terakkinin bu ihbara mukabil 
kendisine nUfuz ve imtiyaz vereceğini dil -
şUnmek, bir taraftan da ayrıldığı Taşnak 

kÔmitesinden intikam almak, yani bir taşla 
ikt kuş vurmak hevesinden ·kendisini alama
m rş, Tal!t Paşaya işi olduğu gibi anlatmıştı. 

tstanbulun polis, inzıbat, asker ve gizli 
zabıtası derhal faaliyete geçmiş, iki ay i -
çinde ele geçirilen 18 Taşnak fedaisi de bu 
tasavvuru teyit, kendi va zifelerinin de Tala.t, 
Enver ve Cemal Paşalarla şeyhislAm Hayri, 
KUçük Efendi Kara Kemal ve diğer ntifuz -
Ju İttihatçıları öldlirmeği, !stanbulda terör 
meydana getirmeği istihdaf ettiğini anlatmış. 
lardı. 

. 18 Ermeni Beyazıtta suikast suçile di
vanrh:ırbi n verdiği kararla idam edilmişler, 
IIemayak Aramyana da hakikaten umduğu 
imtjyazlar verilmiş, Kumkapı Ermeni mektebi 
mUdUrlüğU tevcih edilmiş, bunun himayesi 
ııi kazanan Ermeniler tehcirden. muaf tutul
muştu. 

18 kişinin idamı, bu terör ve suikast ih
barının silbutu Tala.t Paşayı evhama kaptır -
mış, zeki sadrazam emniyet tedbirlerini art
tırmış, bu arada konağında daimt bir kara. 
kol tesisini de ih mal etmemişti. 

..ı;. Polisler, ziyaretçileri tepeden tıı•nağa ka· . . ~ ,.. 
dar aramadan içeri bırakmıyorlardı. 

Dış avluda, koltuğunda · bohçasile içeri 
giren sikkell mevlevl ·dervişini karşılayan 

~ ..... . "" 
polis, Reşit Efendiye sertçe sordu : 1 ... 

- Ne istiyorsun baba? 
Reşit efendi koynunda sakladığı sada • 

- a • ~ • 
ret tezkeresile diğer evrakı polise uzattr, ce-
vap verdi: .. ...:.., h\\'.,, · '"'-

- Sadrazam Paşa Hazretleri istemişler .. 
Tacize ictisar ettim. · ~,.. ,.. 

Polis evrak?göz gezdirdikten ve Reşit 
rifendiyi de tepeden tırnağasUzdlikten sonra 
içeri bıraktı: " 

- PekAla, yukarı çık .. Ama sadrazam 
Paşa Hazretleri henliz gelmediler .. Babıiı.lidıe 

Meclisi Vükel!da•.bulunuyorlar. " 
Reşit Efendi ytlrUdU: 
- Peki.. Zararı yok beklerim! 
Bu yokla·ma.merdlven başında da teker. 

rilr etti. üst sofada:dattekrarlandr. Fakat e • 
llnde bu davet kll.ğıdıioulunan yaşlı, terbiyeli 
mey.Jevt dcrvişinin"'Uzerini aramak hiç bir po
lisin aklından geçmiyordu. ,.. 

neşit Elendi konağın bekleme salonuna 
alındı. Orada bir koltuğa oturdu. Bohçasını .. . 
da yanındaki koltuğun Uzerlne bıraktı. 

Avludn. dalma nöbet bekliyen iki sivil 
polis memuru konakta alman zabıta tedbir • .. 
!erini tamamlıyordu. O glin s abah nöbetinde 
bulunan KilçUkpazarlı İhsan ismindeki me-

mur odaya birkaç defa girdi çıktı .. Dedeyi her 
defasında tepeden tırnağa sUzdli. Tok gözle. 
rile bekleme salonunun dekorunu seyreden 
dervişle konuşmak, hem ne istediğini anla· 
yarak merakrnı gidermek hem de can sıkın
tısını savmak için bir defasında yanına ka _ 
dar gelen memur İhsan, Reşit Efendiye so
IA.m verdi: 

- Merhaba baba! 
- .Merhaba erenler!.. 

- Paşayı göreceksin değU m \? 
- Evet evlA.t .. Fakiri özlemiş, çağırtmış! 
- Paşa ile tanışır mısmız? 
- Eh .. SeHlnikte iken beraber bulunmuş 

Luk. o zamanlar paşa nafıa nezareti ketebe· 
sindendi. 

- Ya!.. 
- Evet ovh\t ... Çok tatlı zamanlar ge • 

çirıniştik beraber! 

Memurun dedeyi süzen gözleri bu srrada 
bohçaya takılmıştı. Reşit Ef~ndiyo parmağilc 
bunu gösterdi sordu: 

- Bohçada ne var? Eski bir hatıra mı? 

sar ve temiz kafasında hicbir menfi dü
şünceye yer vermeyen Reşit Efendi gülüm. 
sedi .. Beyaz kırpık bıyıklarının arasından 
bembeyaz dişlerini belirtti. 

- Eh... !yi keşfettin evlAt. . eski. çok 
eski bir hatıra. Ufak bir oyuncak! 

- Oyuncak mı dediniz? Çocukluk za -
manından falan kalma bir şey mi? 

Derviş gUIUmsemcsinde devam ederken 
hayreti bUsbtitUn artan sivil polis onun: 

- Aşağı yukan da öyle gibi .. 

Sözlerini dinlemedi.. Bohçaya uzandı. 

Hızlı hareketlerle bohçayı açtı .. İçinde kA. • 
ğıtlara sarılı duran ağır cismi eline aldı. 

Dede boş gözler ve sat tebessümlerle o
n a bakıyordu. K~ğıtları aralayan memurun 
birdenbire rengi,değtştl. Evvela. sarardı, son
ra morardı, en sonra aa cebinden"dUdUğUnU . 
çıkardı hızlı hızlı üfledi.. 

Şaşırmak sırası dedeye gelmişti.. Fa. • 
kat sadrazamın yaşlı dostu dudaklarındaki 

tebessUmll hayret yuvarlanışına tahvil eder
ken konağın içinde acı acı akseden dUdUk 
sesleri avluda ve merdiven başında bekleyen 
üniformalı polisler i koşturmuş, salona dol. 
durmuştu .• Dedenin ağızını açmasına. mey .. 
dan vermeyen polisler sivil arkadaşlarının 

yanına geldiler sordular: 
- Ne var? 
Ve hayretten irileşen gözlerini elinde 

tuttuğu Rus bombasma mıhlayarak şaşırdı, 
Iar. Sivil polis lhsan muzaffer bir tavır, bil • 
yük iş görmüş insanlara mahsus bir jest 110 
bir emir savurdu: 

- Tutun haini.. 
Sonra. ilhe etti: 
- Suikastçı .. Derviş kılığında bir Erme

ni suikastcısı buraya, konağın harimine ka. 
dar gelmeğe muvaffak olmuş bir suikastçı. 

(Deva.mı var) 

55 -
Bu sefer Alman zabiti hakiki ve - Hoş geldin Konrad, ne kada:-1 mckteyim. Meslekdeki zaafla 

büyük bir endişeye düştü. O zama· da geç kaldın! l :lair biraz evvel söylediklerim 
na kadar hadiseleri bekliyen bir Ne olduğunu anlamağa y:ı.kit b~- mayın, ben mahsus, ağzİnızd 
.müdafaa vaziyetinde duran Fran· lamadan sağ bileğine inen şiddeti :ılmak için öyle söylemiştim. 
sız!arm yüzleri, onun son sözleri ir sopa darbesiyle tabancası yeı.. :<atte ben sizin gibi tehlike!i b 
üzerine gülüvermişti. Yüzbaşı Lo· düştü. Şaşkın ~a:;km doğruldu. BL ~ımla hiç karşılaşmam1ştnm . 
ran güldü, diğer biri ıslık çalmağa jen yakılan elektrik fenerinin kuv· Benim için, harbin sonuna 
başladı. Yüzündeki asabi i~mizazlaı vetli ziyasıyle gözleri kamaştı. Uirı ilrrımı muhafaza etmeniz kafi 
birdenbire kesiliveren Hayın gülün Komparsın kaputunu, öteki Koma man sivil po1isi. i::-tihbarat za 
sedi ve tehlike zail olmuş gibi kol· lın jandarma üniformasını gi)1mH Framız casus mesleğime so 
tarını kavuşturdu. Düşmanına hi iki tanımadığı adam üzerine iki ta. mek için tayin ettiğim had A 
tap etti: !>anca çevirmişlerdi. tekrar Fransa.ya kavu~ması 

ompars üçüncü kusurunu Onların önünde geriledi. Birka~ Harp sonunda Alsas tekrar 
unutmuştum: Sen aceleci ve cahil saniye sonra Haym, Alman zabiti· ~anın olunca sizde serbest bır 
olduktan başka gevezesin de! nin ellerini arkasında bağlarken: .. ;ınrz Kayboluşunuıu elbet ize 

- Sus! - Aceleci olmak iyi değildir de- mE"k yolunu buluruz. 
- Artık sana söyliyecek bir sö- memişmiydim? Mahzenin kapılan- Kompars sizi Fransanm 

zürn var; eğer silahını kullanmaz- m muhafazasız olarak açık bırak- işgali altında bulunmıyan 
san.. ınak budalalığmda bulunmıyaca:\;ı· ·;öndereceğim. Birbirimizi son 

- Sus diyorum! :nızı düşünmeliydiniz. Birinci katt::ı ~örüyoruz. Bir arzunuz rnr m 
- .. . . Hayatını bağrşlanm ! Jıraktığrmız arkadaşlara verdiğimı.ı Zabit Konradı işaret etti: 
Asabiyeti son dereceye gelen Al- Lalimat şudur: "İçeri girenleri, egei Haym anlamıştı: 

man zabiti hiddete kapılarak at~ bir iki kişi ise bırakınız ve kaç kiş· - Arkada~ımz da sizin 
etti. Kurşun, Alsaslmın başının üs- )lduklarına dikkat ediniz ve ancak :<ransaya gbnderilecek. 
tünde bir taşa çarptı ve tozlar dö· ;ıkmağa teşebbüs ettikleri vaki: Alman zabiti sert bir har 
kerek ayaklarının ucuna düştü. taarruza geçiniz,, ·elam verdi: 

- Aklını başına al diye ihtar içirı Siz bir türlü dışarı çıkmak bilme- - Teşek:.Cür ederim. dedi. 
ateş etti]U. Bir kelime daha söyler- yince ne olduğunu merak eden ar- Ve kendisini götüren dö~t 
sen nişan alarak ateş ederim. !<adaşlar jandarmalarınızı yakala- sızın ara~ında dü~manınm 
Hayın omuzlarını silkti ve sustu dıktan sonra gördüğünüz gibi bura- den, başı dik, geçti. 

Kompars, Konradm cesur bir man· ya geldiler • - X -
ga askerin başında tenha sokaklar- Madam Lökör ayılmıştı ve papa: (5 Temmuz 1915) 
da koşa koşa geldiğini düşünerek Gayyardm yanında sahneyi hay. Jandarmaların merkez ku 
rahatladı. Fakat çok geç kalmamış- retle seyrediyordu. danhğı avlusuna getirdikleri 
lar mıydı ya? Ona arkad:lşr gideli Sımsıkı bağlanmış olan Konradı Korentenli altı işçi, birinci mül 
yarım saat olmuş, yani merkez ku- da getirdiler. Hayın zabitin ve Kon- Haym, fena fena bakarak h 
mandanhğına gidip gelmek için la- radm ceplerini arayıp bulduğu ev. dımlarla yanlarına yakla~ırk~ 
zım zamanın üç misli geçmiş gibi rakı aldı. Diğerleri tam bir asken is ve ümitsizlikle bakıştılar. 
geliyordu. Yeni endişe mevzuları disiplinle hiç konuşmıyorlardr. · - ltaat etmek istemed;ğini 
hatırladığı için kendi kendine kızdı Alsaslı düşünceli idi. Esirinil lxliler. Beni biliyor musunuz 
ve bu hatırlayışı üst üste gelen he- 'ı;özlerinin içine bakıyor, fakat onu Tuz madenlerinden bah5edild 
yecanlarm asabını bozmuş olma- görmiyordu, dalgmdr. Alman zabitı işittiniz mi? ltaat etmez~eniz 
sına hamletti. ım bir lakaydi ve soğukkanlıhl reğiniz yer orasıdır. l simle 

Nihayet, birdenbire, kabusu geç- iyi kavradınız. Hakkımdaki şüphe- çağıracağım, birer birer cevap 
ti. Birinci kat mahzenlerinde sürat- göstenneğe muvaffak. oluyordu. Çah~mağı kabul eöiyor musu 
l~ inen adamların ayak seslerini Hayrn nihayet kon~tu: 1 

•• ' Fransız işçisi sapsan oldu. 
işitti. Bir saniyenin cüzü kadar kı- ~. I~ompars, d~i, ~aıiyeti .. çok dandı: 
sa bir zaman için Kompars gözleri· lennı_zı .d~mek henuz kımseye so;:le- - Karım ve dört çocuğum \l 

ni Fransızlardan ayırdı ve hafif m:ı:nı~tınız. Hayatınızı kurtarabıle- - Evet veya hayırla cevap 
bir ışıkla aydınlatılmış olan ikinci cegımı umuyorum. . - Hayır. 
kat mahzenin merdiveninde bir Hakkınızda takdır hisleri besle- (Devamı var 

adamın geri geri inmekte olduğunu 
gördü. Konradın çizmelerini, koyu ~ rjJ 
yeşil kaputunu, biraz sonra si\Ti uc- 1 ~ 
lu migferini ve onu takip eden za. .. ~ 
bitin kaputunu gördü. 

Sevinçle haykırdı: 

- Hurra! dikkat edin. merdive· 
nin son üç basamağı yoktur, düş

meyin. 
Gözlerini Fransızlara çevirmişti. 

Onlar kımıldamamışlardı. Alman 
ilk defa olarak yüzbaşı Lorana yeis
le bakan Haynu bitkin ve ümitsiz 
gördü. 
Konrad onların bulundukları mah 

zenin merdivenini inmeğe başlamı~
- Daktilo mu dizlerimde gördüğü gün kanm yazıha 

bu koltuğu kullanmamı mecburi kıldı. 
tı. - Fransız karikatürü 

MASAL· ço·cuKLARI 
- Haydi artık. Manasız sözler yetişir. 

·en hakikaten Necdetin tekrar ettiği gibi 
hayalden hayale koşan bir masal çocuğu
'-Un ve hayatından bir masal çıkarmak is· 
t iyorsun. Fakat böyle uydurma kederler
le müteessir olmağa hiç hakkın yok. Bah 
tiyar olmak senin elindedir ve saadette 
aranıp bulunmaz bir şey değildir. Şimdi 
aşağıya akdar inip de bir iki pasta yesek 
dünyada bizden mesut kimse olamaz. 

H A B E R ' ı N AŞ K VE HiS ROM A N 1 : 62 

İhtiyar kadın sözüne devanı ediyo 
- Anlıyorum, yavrum annenize ai 

hatrrayr titiz bir itina ile saklamıŞS 

Eminim ki bu masanın sol çekmes 
annenizden yadigar kalan kutu hfila 
ruyor. !çerisinde kuru bir gül, solmtl 
demet menekşe, üzerine mavi bir ıwr 
sarılmış kumral bir demet saç ve bir 
kız yüzüğü .. 

Behirenin uzun uzadıya söz söylemesi
ne meydan vermeden koluna girdi. ve 
~enç kızı sahile inen yol üzerinde adeta 
sürükledi. 

XVIII 

Behire çalrşryordu. 
Eli örgüsünde. Fakat fikri hal~ uzak 

hüİyalarda dolaşıyor. lki gün evvel Nec· 
de'iıe konuştukları koruyu hatırlıyor .. 
!~!ediği çiçeklerin her parçasında o ko· • rudaki ahenkten bir zerre var. 

Bir çıngırak se~i Behireyi dalgınlıktan 
uyandırdı. 

Genç kız elindeki işini brrakarak söy· 
-..: 

- 8ı! ~ tim olabilir. Kimseyi de 
beklemiyordUZIL 
Kapıyı açtı. 

Nakleden : MUZAFFER ESEN 
Kapıda güleryüzlü, çok sevimli, saç

Jarr beyaz ihtiyar bir kadın dur.uyordu. 
Elli - elli beş yaşlarında bir kadın. Çok 
güzel giyinmiş, asil bir duruşu var. Yü
zünün çizgileri ve tatlılığı Necdeti hatır
latıyor. 

Behire kapı önünde duran kadmm boy
nuna sanldı, heyecanla kekeledi: 

- Nasıl siz misiniz Behice hanım . Bu· 
nu hiç ummuyordum doğru:.u. Öyle se· 
vindim öyle se "ndim ki.. Buyurunuz içe
riye efendim. 

- Ben de seni gördüğüme çok memnun 
oldum kızım. lstanbula gelir gelmez ilk 
işim :\ecdete seni sormak oldu. Sıhatte 
olduğunuzu ve hala bu evde oturduğunu

zu öğrenince derhal görmcP;e geldim. 
Necdetin anne<;İ iç-eriye girdi. 
Odanın kapıı:ı önünde durdu. Behice 

hamm urun yıllardanberi buraya a yak 

basmanvştı. Necdet zabit çıkıp da şarka 
gittiği gündenberi annesi de Bursada bir 
akrabasrnm yanında oturuyordu. Daha 
içe·:: . ."! girmeden evvel eski hatıraların 

gözlerinde ve kalbinde yandığım hissetti. 
Behirenin annesini düşündü, ölümünü ha 
tırladı, gözleri sulandı. 

O gün Behire biribirine zıt birçok his
lerin esiriydi. Belki de kalbinde yeni yeni 
tesirini duymağa başladığı eski bir aş

kın yeniden doğduğunu anlıyordu. Her
halde kalbi. ~imdiye kadar aşinası olma
dığı bin:.:r ç:eşit heyecanh duygularla 
çarpıyord•J, 

Behice hanımı görünce o da geç.:ı.ıi -;i, 

çot:uktı..::..:.:~ u. arınesini hatuladı. Gözleri 
subndı: sonra: 

- Affede- -i niz, dedi. Sizi görünce an· 
!:emi hatırladım .. Çocuklu~umun mesut 
anlc.n bir dakika içerbiııde canlandı. 

- Hic;lerinizi anlıyorum kızım Ben de 
maziyi hatırlıyorum .. Ve bugün bizden 
uzak olanları aklımıza getirmesine rağ· 

men bu hatırlayışta bir zevk buluyorum. 
Hayatta bir çok tanıdıklarım oldu yav
nurı .. Fakat rahmetli annenizde gördü
ğüm Yefayı Ye sadakati başka kimseden 
görmedim. 

Kccdetin annesi Bcl!irenin odasına gir· 
di ye adeta sednçle haykırdı: 

- Sen ne iyi bir kızsın, Behireciğim. 

Annenizin üzerinde yazı yazdığı masayı 
modası geçmiş diye bir tarafa hrlatrp at
mamışsın. Ben maziye ait hatıralara çok 
ba~lı olduğum için herke,:;i de böyle Q;ör· 
mek isterim. Bana kalırsa in~n kendisi
ne mesut bir maziyi hatırlatan e.,yayı 

katiyen ttözü önünden ayırmamalıdır. 
Behire ba~mı salla) arak bu fikri tasdik 

c~ti. 

İhtiyar kadın bunları söylerken ~ 
yazı mamasından kutuyu çıkarmış. 
!eri uzak maziye dalmış, bu hatıraları 
rıştınyordu. 

- Annemi çok iyi tamdrğınrz .anla 
yor. 

- Öyledir yavrum. Bu kuru gül. a 
rizin aşk ve izdivaç hatırasıdır. Bu • 
menekşe demetini düğünden bir hafta 
ra babanız getirmi~ti. Bu kumral saÇ 
~anlı kordela. annenizin son genç ı-ı 
gününde saçlanm bağladığı kordel~ 
Bu saç sizin saçlannrzdır. Bu yüzü~J 
neniz genç kızlı~ıında parmağına tal' 
h . Bu bakımdan siz de yavrum tıpl\l 
kıc;ma annenize b~nziyorsunuz. O d:ı ~ 
ziye bağlıydı . o da hiç bir hatırayı 
dınp atmazdı. 

(ile' amı ,._,ır) 
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~ABERIN TARiHi ROMANI: 78 Yazan: Muzaffer Muhittin 

Kızılca Mustafa: - Beyim, 
ikimiz de kellemizi orlalJa Dünyanın engii.zel gözlü kızı 

koı ııduk, dedz•. Londra ile Birmingham arasın· .::1 da her gün bir tren işler ve Lon-
dranın en yüksek m•ıhitinde: "dün 

ra~lray, Kı~ılca Mustafa ile be ~inde kalmış olan bu su,·arf Af- Gregorius nezdinde şiddetli te. yanın en güze! gözlü kızı,, diye 
=ııt~~ Xöse Mihalln yanından roditinin Miraya hitaben gön _ şebbUslerde bulunduğu halde, çağrılan Mis Carri:. Mesterfield 
llıı:ı tan sonra geniş bir nefes derdiği adamdı. Şafakla lıera - Miray ve Afroditi ellerini kol - haftada bir kere Birminghamda 

ıştr, 
l\.ıtıl ber kale kaprları açılır açılmaz larınr sallayarak nasıl Bursa evli olan kızkardeş'.ni ziyaret et-
- ı,ı ca Mustafaya: Bursaya giren bu sUvari derhal ya çıkagelirlerdi? Acaba mcv - mek için bu trenle gider, gelir . 

ta1111 U&t.fa! Bu vaadi aldık • 1 Mirayı aradı. Fakat onun Bur - kuC olarak mı getirilmişlerdi? Bundan üç hafta evvel 1e gene 
· k~ıcıı~nra şaşı tekfur torbada sada olmadığını ve hiç kimse • Fakat bunların tevkif edile • bu trenle kızkarde}ine gitti. 
· l) tiri.. nin nereye gittiğinden malUma rek Bursaya gönderileceklerine o gün kompartimanda yalnııı 

@dı. 
l\ızıl tr olmadığını öğrendi. dair kendisine hiçbir yerden oturuyor ve büyük bir memnuni· 

tı.Uııi ca. Mustafa Miraynı mem Bu suretle Afroditinin mek- bir haber sahnmamıştı. yetle başka bir yolcu kompartima 
)or, 1't~~e BeYinmtş gibi gUIU - tubu Mirayın eline geçmemiş, Yoksa Bizans sa rakından kaç na girmeden evvel saat yelkovanı-
lle •or at bJr taraftan endişe mışlar mıydı? Acaba Bursayn nının trenin kalkacag-ı dakikaya u... binaenaleyh Miray Yazi'-·eti öğ • 

...... ...,, ,,ordu: " serbestçe mi gelmişlerdi? 
f ıı·ak renemlyerek fena bir tesadUCle 
tin b at, defineler meselesi Mal Hatunun duyduğu endi-

yaklaştığını seyrediyordu. 
Artık tren t~m rarekete geç. 

nıişti ki birden kapı açıldı ve 
genç bir yolcu içeri r,irdi ve karşı· 
sına geçti. Bu yolcu yirmi dakika 

u d boşuna yola çıkmış oluyordu. 
)ectk a anıdan istifade ctmi- şelerle o gece uykusu kaı,:mıştı. 

lnlyiz? Fakat ~liray arabasını yalnız Evvela, gece olmasına rağmen 
~lray: toz toprak içinde Bursanın çar ittihat ettiği adamlarından bl _ 

fitıeıelntvelA. Afroditl .. sonra de_ şı ve pazarlarında atı yedeğin - rini hapishaneye gönderdi. Mi. 
.l r D de olarak dolaşı:m bu süvari de_ ray isminde bir adamın mevkuf 
qeta ;,·· iye mırıldandı. Bir 
~ lıtc ~ildi. olarak getirilip getirilmediğini 

cslu, usu oturdu. Sonra birdenbi
re genç kızın güzel gözlerine ba
karak cıgara tabakasını burnuna 
kadar götürdü. 

erırıe1 .goriuım ele · geı;:irelim, Miray, gizlice diğer bir adam sordurdu. 
erı biz hallederiz!. 

l\ıııı daha aramakta idi. 
hır ile ca Mustafa gayet yavaş 

...... ~le Bordu: 

Böyle bir adanını gelmediği - Bir cıgara içme?: misiniz?. 

Ottay eyıın, ikimiz de kellemizi 
r- a koyduk 
~edı · 

lııu tı • l<'akat kBleniz Gregori-
tııı,tıı ası1 derdest edeceğinizi 
\uı:ı bıadınıı Hakikat bu mum • 

ltıı l!di U? Yoksa kendinizi fcdn 
~I Yors • ıuz? 

ra-. . 
'l\" SlildU: 

b,,lk Orlcına Kızılca! dedi. Ben 
llall da.ten lznlk kaleleri dışın
t~r~11 °&ru tekfurun ıarayına 
bııı.,, gtzu bir yeraltı yolunu 
b1ı- a~11 tn? Bu kadar korkak 
del'ba:ltlın icabında sarayından 
1~1ı:ı bb ~chtr dışına kaçabilmek 
~1 tıı to~le gizli yolları bulunma· 
~ tabıt de bulmaz mısın? 

il:. tıııc 
uş bı a Mu,tnra mllstcrih ol. 

llar,k_.r ta.vırla rahat bir nefes 
...... o· 
bedırası öyl c beyim!. 
lı' • 

~ ilhak ~ 11~re111k1ka Bizans hliktimdarı 
°t'a.,, l>tıJt osun yanında iken Mi· 
, ~~flit !:ok bahsedilen 1znlk 
t!11sı halltıun hemen bUUln hu _ 
}tı,.,,_ l'atını hfli .. ·or sara,·ındn 
'Jt ' 1 11.aı " · • 

llleıııı ar döndUğUnU pek çok 
11

11 
13 bulunuyordu. 

qaı:ı arad 
~!\ dotr a Gregorius sarayın-
ı 1 llıı )· u kale kapısı dışına 
flı l~ı~. ~altı Yolu olduğunu da 
'l'ı 11 ~. bu ununıa alAkadar ol -

lıJtı. ~·olun medhnllni öğren 

\ llıılltıg 
~~·o ar lrnparatoru Andrcni _ 
tıl" tttıtı ~l~k Grcgoriusdan ı;;Up· 
tı~ 0rdı.ı. iın onu zehirletmek Is 
~ır~ l"arı.1 u lllaksatla Mirayı o. 
~ıı. iltıy0;a Söndermck için ha
b'ly lıl'l.il(. lşte hu sebeple Mi • 
'l'ıı~"sı eıı lelcfuruna ait hütUn 

'? bu1ı.ı tarını ctrafile öğren _ 
t.'aı. nuYordu. 

t.ııı ''t 
tıı arı, l 80nrndan Gregorius 
\o~>'ttıel'l:llaratorunun b1ı gizli 

bııd~tııııar:~n haberdar olmuş 
"rt >'eler ~.ru gayet kıymetli 
~11 'rıetı ~0ndcrerek Ye bllyU k 

)' 1• er 
ta~ ''ııı d göstererek tekı ar 

oıll\u 08t Cdlnmcğe mu va!-
lşl Mu. 

tıJ\" tı ~lr 
ı:ııe~~iYord~Y bu gizli medhale 
tı.ı. 1 •len " · Oradan hemen gc 

ıı "anınd . ı-~ aıı.1 akı adamlarıle 
'ır '"e Q tın saraya dahil oJa 
. •ıı l' rego ı -
ı hı a~aı r usu ansızın bas-
l"~ıu" lıaııı •Yarak eli ko1u bağ -
llıq lld.an e tekrar aynı yeraltı 

e11 l:ıur ~ektt saya getirip tes -
,t.: 'it . 

-~~tı:ı at tanı •.. 
?.tı{!a e •Uvaı-ı ~ose Mihahn 15 
il 11 ~llst 81Yle Miray Ye Kı -
ı ll ata R f 
~"Ilı Utıtacı ,e a~ı bekleme • 

tı.ıı, bit~ atı a: hareket etmiş -
"ıı.ı ir su anter içinde kal -

eııı \·ari d 
~tliıı llirı lıu . örtnala Bursa 

llı.ıtnıu ~Uk kapısı önüne 
Ştu. Toz toprak i -

Kırmızı saçlı Ye tıpkı bir k6- cevabını aldı . 
se gibi bıyıksız, sakalsız Ye ga _ 
yet uzun boylu olan bu· adam 
da ervela. Bursa hanlarını g.ez
miıJ, kahvelerini dolaşmış, son
ra askerlerin bulunduğu otak. 
lara birer birer uğrayarak ge -
ce olan bitenlere, şehre kimle. 
rin geldiğini sorup durmağa 

başlamıştı. 

Hemen blitUn nöbetçileri ta
nıdığı anlaşılan bu adam niçin 
bu kadar ısrarla Mirayı arıyor
du?. 

•Bunu iı+'\h edelim: 
Mlrayın s-occyarı ı nur ay" 

;::-eldiğ'ini adamları vasıtn"Slle htr 
kesten eYYel Mal Hatun öğren. 

O Yakıt kendisine Yahudi lb-
rahim deni len Ye en aı,:ıkgö7. 

casu!'u olan kırmızı saçlı köseyi 
Mdlse)i öğrenmek için Bursnyn 
rnldr. 

Zahiren bir aptal ve meczup 
~ibl görUnen, fakat hakikatte 
şeytana pabucunu ters giydire
cek kadar zeki Ye kurnaz olan 
Yahudi İbrahim kendi usuıu 

reçhile btitUn Bursayı tarama -
ğa başlamıştı. 

Mirayın değil,.cn gizli bir a. 
damın onun bn tarama işi ö • 
plindcn kurtulmasına lmkı\n 

yoktu. 

mişti. Nitekim Yahudi lbrnhim öğ-
Bunu işitir işitmez Mal Ha - leye doğru yabancı kıyafetli Ye 

tun adeta beyninden yurulmuş. yedeğindeki to1 toprak !çinde 
tu. Zira Mirayın Bursaya Afro-, hayYanile dolaşmakta olan bir 
dit! ile birlikte geldlf;lnden şlip j adamın da öteye beriye Mirayı 
he etmiyordu. ı sorduğunu görünce derhnl bu 

Nasıl olurdu da Miray Atro -! adama yanaştr. 
diti kendi kendilerine Bursaya Ye Mirayı niçin aradığını 

gelebilirlerdi? ıııordu. 

Hem de onların lznik h!kimi (DcYamı nr) 

- Teşekkür ederim. 
- Mylady cıgara içmiyor mu? 

Belki biraz şokola yer! • 
Genç kızın: 
- Teşekkür ederim. Fakat ya. 

bancılardan bir şey kabul etmek 
itiy~dında değilim!. 

Diye lafı kısa kesmesi onun ce· 
saretini kırmadı: 

- İyi bir prensip, dedi. Çünkü 
insan kiminle seyahat ettiğini bi
lemez, belki ben size sersem1etici 
bir cıgara ve yahut ta zehirli şe

ker ve şokola verebilirim. Hem 

trenimiz bir daha hiç bir yerde 
durm~an tam kırk dakika gide
cek. Mesela bu kırk dakika içinde 
ben sizi bu kompartiman içinde öl· 
düre bilirim. 

Birdenbire elini cebine soktu 
ve genç kız, kendisine doğru çev
rilmiş bir revolver görünce kor
ku ile elin.deki kitabı yere düşür. 
dü. Delikanlı: 

-1 m d a t çanı üç a d ı m 
ileride duruyor. tsterseniz onu 
çekiniz. Ama şunu biliniz ki ona 

iV 

of the cheetJ 
32. A: die Hüfte 

36. BACAK (llancb) 
36. •·: la jıı.mbe 

33. 
36. l: the ıower thigh or gas. 

kin 
33. •·: le gra.!Saet 3G. ,\: clic Hoııc (der Un ter_ 

t: the stifle - bone (i. e. ı schenkel) 33. 
the horsc's knee _ pan or , 

knee - cap) ' 37. ntz (elit kn ı•l\ğınırı iı; ta-
[ stifle or ıııtif!e • joint = ! 
the kn(>e or the true kncc 
(cf. 22) of the horse] 

s:t A: dic Kniescheibe 

31. KUYRUK K()KO 
31. f': la partic basale de la 

Si. 

queue depourvue de crins 
(la queue) 

t: the root of the dock or 
ta il 

17, 28.32, 34 the body 
or middle - picce 

:u. t: die .'tübe 

s.>. SAGRI (kalça) 
sıç. F: la eui.sse 
31'i. t: the ·~uartenı 
35. t: die Hinterbacke 

37:? 

tarafı, maht'l) 

37. ı:: le jnrrct 
37. t: the pdnt of thc houı:-h 

or hock (the hock corres-
pondin~ to the anklc _ 
joint in man); from ht?ra 
doY.'.llwards C>xtends the 
the hind.foot 

33-37 the hindJeg 
37. A: das Srırunggelenk 

3f! 1 KU\'RUK KIJ,f,ARI 
38. }': ks erins 111. de la 

queue 
38. 1: the taii 

33, s.;.sg the hind -
quarl(>r 

38. A: der Schweif (Schwam::) 

.. 

Çeviren: SUAO IOIERVIŞ 

ilişmek için ilk adım attığınız za
man öleceksiniz. Yok eğer yeriniz 
de rahat rahat oturup ta beni din
lersniz başınıza hiç bir şey gel
miyecek .. 

Carris k01 ku ile: 
- Mücevheratımı mı istiyorsu · 

nuz? Alınıı, hepsini al·r.ız.. diye 
bağırdı. 

- Hayır, :nüccvh• r.n~r!ızla al$ 
kam yok. Sı.~der. başka l:ır şey is 
tiyorum, ve :ı~ bt;:l "ğimı ~.saca 

söyliyeceğh1. bugii:-ıc kada:r si 
zinle kim ~;.rlcnme;; istemişse onu 
reddetmişsiniı:, sizir. yüzünüzden 
az kalsın genç Lamborn ölüyor
muş.. Sizin yüzilitüzden Lord 
Bhatterton imtihan1arını vereme 
miş. Sizin yüzünüzden Mansfield 
müstemlekeye gitmiş ... 

Genç kız: 
- Böyle konuşmağa 

sa ret ediyorsunuz?. 
nasıı" ce· 

Diye onun sözünü kest~: 

--Beni dinlcyini7. Sizinle 
şanlanmak istiyoruM. Bcr:imle 

şanlanacaksınız .. 

nı

i1i· 

- Bu gülünç bir ~ey, Tavanca 
tehdidi altında şu dakikada buna 
evet <iesem yanınızdan ayrılır ay
rılmaz hemen sizi reddederim. 

- Bunu yapabilirsiniz. Fakat, 
.:rtada hiç bir şey değişmez. Çün
kü esasen şu dakikada bütün Lon· 
dra bizim nişanlanmış olduğumu

zu biliyor. Bakmaz- mısınız .. 
- Bu da :ıc<lir ?. 

Delikanlı genç kıza bir gazet"! 
uzi't tı. Niş:ı:ı ilanla:ı içinde bir de 
Ş:l \'crdı: 

Carriı Milterfield 
Lord Georıe ı'delton 
Niıanlandılar .• 

- Kibriniz yüzünden rc.dde -
derek bctbaht olmalarına sebebiyet 
verdiğiniz arkadaşlarımın intika
mın ıalmak için ben bunu yaptım. 

Şimdi şu elimdeki kaf ıJı imza c
dinix. Evet ,evet, goruyorsunuz, 
bu kağıtla, bu ilanı ,·ermemi ken
dinizin istemiş olduğunuzu tasdii< 

ediyorsunuz .. Nafile tereddüt et. 

AT 

meyiniz. Elimden kurtuluş yok-
tur. Bunu yapacaksınız, bunu 
yapmazsanız, sizi öldürürüm. Esa
sen öldürdüğüm r:aman arkadaş. 
larrmrn intikamını daha iyi almış 

olacafım ya! .. 
- Buna cesaret !d~ .. 1ezsiniz .. 
- Niçin buna ces::ıret cdemiye · 

yim .. Ben delinin biıiyiın. Scınra 

da bu cinayeti i~ll'"Tleği günlcrdcn
bt:ri düşündüğümden, beooen §Üp. 

helenilmemesi içiıı bUtün tertiba
tımı aldım. Bir saat sonra burada 
sizin cese.iinizi buJtluklarr vakit 
kimse benden şüphclenemiyecc>c· 

tir. Çünkü herkes şu dlMkada he
ni bir başka yerde bilmlktcdir. 

Genç kız ona korku • bakıyor 
ru. Bütün vücudu dehıetle ürpe. 
riyordu. 

- Veriniz, dedi. Seaedi imza
layayım .. Fakat şun<.ı da IÖylilyo
rum ki; ilk istasyonda lıidiıeniıı 

nasıl geçtiğini ve imzamr ne gibi 
şerait altında attığımı polise bil.' 
direceğim.. 1 

- Fakat ben de o zaman: "Heı 
nişanlı kavga eder. Lady Miıter· 
field biz nişanlandıktan on saat 
sonra benim gibi pareısız bir lord· 
la nişanlanmış olduğundan pişman 
lık duydu. Şim:Ii aramızdaki nişa
nı bozmak istiyor.,, derim. Ve 
herkes &izin menfaatperest bir 
kız olduğunuzu öğrenir. Velhasıl 

hakkınızda ve hakkımızda dediko 
clular 4)lur. İsminiz etrafında iv· 
sözler de söylenmez. 

• • • 
Ertesi gün, klüptc Melton, a; 

kadaşlarr ile birlikt~ genç kızı 

ayni gazeteye: ''nişanın doğru 
olmadığını bildiren bir ilanını bul 

mak için bakmıştı. Fakat hiç biı 
şey bulamamıştı. 

Carris Mensfield bu nişanı tek
zip eder bir ilan vermerr.işti. 

Hele daha r.rıesı gün genç kı. 

zrn kendisini ~vine çagırtması ve 
yazıhanesinrle kenıE~.:r.: yalnız ka
bul etmesi onct büshıit!'!i1 garip ve 

( l.tilf rn soy/ayı çeviriniz) 
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Fı Chevaı lı Th• Hor•• Aı ,..ferd 

A Harıc:ı ••kll 
... , Form exterıeure im Th• ,..olnt• ot' the Hor• 
••· A : Dl• auBere Form ( da• Ext:erleur) 

1. KUJ,AK 
ı. t ': l"oreille f. 
ı. 1: the l·aı 

ı. A: das Ghr 

,, ... PERÇEM (ki.kül) 

2. F: le toupet ,, ... i: the forclock ,, ... A: der Schopf 

s. AI.iN 
8. f': le front 

S. t: thc forchcad 
3. A: die Stirn 

4. GOZ 
4. F: !"eril m, 
4. t: the eye 
4. A: daa Auge 

5. YAXAK 
~. F : la !ace 
5. ı : the face 
5. A: das Gesicht 

6. BURUN tlSTO 
6. t': le ehanfrein 
6. 1: thc nose 
6. A: die Nase 

7. BURUN 

7. }': le naseau 
7. 1: the nostril 
7. A: die Nilster 

R. ÜST DVl>AK 
8. F: la !evre supcrieur 
a. ı: the upper lip 
R. A: die Oberlippe 

9. AGIZ 
9. }': la bouche 
9. t: the mouth 
9. A: du Maul 

lO. ALT DUDAK 

• 

10. F: la lcvre inferieu" 
ın. t : ttıe unt!er Hp 

ıo. A: die Unterlippe 
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düşün.düğünün ~rna:.iı.e aksi o- görünmeden Londray: terketmiş -
lan bir hareket göninınİ.!~tü. lerdi. 
Uşak odadan ç..ıkar çıkmaz genç Nikah kıyılır kıyılmaz. Parise, 

kız elindeki ufak ~a:ıtadan bir ta· oradan Romaya, Viyanaya, Berli
banca sıkararak deli!canlıya doğru ne gitmi~lerdir. Memleketlerine 
çevirmişti. dönmek için yola çıkmadan bir 

Delikanlı: gece evvel Ha.nburgta idiler. 
Son gece Lady Melton operaya - Çok gülilnç bir §ey yapıyor-

. . .. _ . __ gitmek istedi. Lord Mel ton bilet· 
sunuz, ldemıştı. Benden ogrendıgı. 1 • t-..ı 'k t . O . ·1 . . en C1.1arı e tı. peraya gıttı er. 
hız harckctı, tckr<lrlıyorsunuz,· S d b" b 'd. d tt. . k onra a ır ara gı ıp anse ı-Mylady ... Fakat siz her şeyı ta · . . . 
. . ç·· k"' b · lcr, şampanya ıçtıler. lçılcn şam-
lıd edemıyorsunuz. un u enım . 

V - . d 1 panya kadehlerı çoğaldıkça genç tabancam boştu. e cger ım a . • .. 

d b . .1 Ladynın neş'esı eksı
1ıyor, mahzun 

~nma yaklaşsay ınız enı rczı .. • 
F k . . 1. . d ve mukedder bır tavır takınıyor· edebilirdiniz. a at Eızın e ınız c. , . . _. 

• ba ··th· t hl' du. Neş esızlıgı o kadar açık ve ki şu tabanca na mu ış e ı· . . . • 
.. .. banzdı kı nıhayct genç a.dam: keli görunuyor. Bu namlının teh. . . ..k d 

. . - Sızı bu akşam çok mu e · didi altında bana nasıl bır emır d .. N • . . . . ·ı· der görüyorum, eaı. eş enızı vermek ıstıyorsunuz, sevgı ım .... 
Genç kız da kalbfoin bütün yerine getirmek içi:ı bir şey ya

pamaz mıyım?. hicJdet ve isyanını 
Genç kız gözlerini ona kaldırdı - Sevgilim!. .. 

ve dargın bir sesle: 
Hitabının içine sığdırdı ve sözü _ Siz mi neş'emi yerine getire 

ne şöyle devam etti: cek bir şey yapacaksınız? diy: 
- ..... Şimdi benimle beraber sordu. 

geleceksiniz. Gidip hemen evlene· Delikanlı, bu gözlere bakarken, 
ceği.z ve on be§ gün!ük bir balayı Londrada karısına: '':.dünyanın en 
geyahatine çıkacağız. Ahlakınızın güzel gözlü kızı., ismini verenle -
bütün kötülüğüne rağmen bu rin pek haklı olduğunu bir kere 
mecburi izdivaçtan dclayı benden daha tasdik etti. 
bir hak istemil'ecek ka!dar seciyeli _ Sizin için hiç tir şey yapa
bir centilmen olduğunuza ve bir maz mıyım? diye hayretle sordu. 
centilmen kalacağınıza, bir cen- İstediniz, sizinle evlendim. Yarın 
tilmcn gibi hareket edeceğinize Londraya hareket ediyoruz. Ora
itimadım var. Gelecek ayda boşa· dada gene arzu ettiğiniz gibi he-
nacağız !. men boşanacağı?. 

- Evlenecek miyiz?. Genç kadın birdenbire ağlama. 
- Evet! .. Bir talak, her zaman ğa başladı: 

bozulmuı bir nişana müraccahtır. - işte, dedi, İşte asıl benim 
Siz de bunu rförsiniz Mylord .... kederim de bu ya!. Aramızda tc
Tabil talakta kabahat sizin üstü· karrür etmiş olan şeyleri büyü:.t 
nüzde olacak.. bir ciddiyetle telakki ettiniz. On-

I1clikan1ı neşeyle: · • l J.rın değişmesini istemiyorsunuz. 
- O pek tabii, dedi. Fakat ';.!. Hayatı::ıda bugüne kaldar karşı. 

nutmayınız ki ben çok fakir bir ma sizin kadar soğuk, 18.kayd bir 
lordum. Siz çok .zengin bir genç erkek çıkmamıştı. 
kızsınız.. Saat ilerlemişti. Bardakilerin 

Genç ıku:.. hepsi biraz sarhoştular Bunun 
- Boş söz1erle vakit gesirmiye. için kimse siyah fraklı bir adamın 

lim, deldi. Haydi gidiniz, hizmet- genç bir kal:lını kollan arasına a. 
sinize emir verini~.. Valizlerinizi hp, göz yaşlarını dudaklariylc ö
toplasın .. Bir an evvel nikah mc- pere kurutmağa ~abalayışın'- dik· 
selesini halledip yola çıkacağız. kat etmedi : 

ıtı • • - Carris ben de bunu istiyor-
Ertesi nbah onların izdivaçları. dum. Bunun böyle olduğunu bi. 

nı'obildircıtiliii\U:>nd-ada bir bom liyorau~akat.&enin kibrinden 
ba "ği.bi patlaaı. korliüYôrvT'aşkını bana kendili

Hclc klüpte Lord Meltonun ar- ğinaen hediye etmeni bekliyor
kada§lan arasındaki heyecan pek 'dum. 
büyüktü. Genç kaldın yüzünü onun göğ-

Fakat onları görüp te bu izdi- 'süne kapattı. Artık hıçkırmıyor • 
v~ haklarkla daha fazla tafsilat' du. Çıgan müziğinin nağmelerini 
almak isteyenler arzularına nail' dinlerken kendisini dün:Yıanın en 
olamadılu. Yeni evlilor kimseye 1mesut kadım cla:ak hissediyorôu. 

PLANŞ 58 

11. ÇF~'°E AI.Ti 
11. F: la ganache 
11. 1 ı thc jaw 

1.11 thc head 
6-10 the muzzle 

11. A: die Ge.naschen 

12. BOYUN 
12. F: l'encolure f. 
12. t: the neck 
12. A: da.& Genick 

13. Y.F.l,E 
ıs. ı··: la crinlcre 
13. 1: thc mane 
18. A: die Mühne 

ı.ı. non,.· 
11. F: le cou 
H. 1: the cıest 
ıı . .\: der Kamm 

ll'I. r.oYUX YANI 
lJ. F': le côtiı du cou 

A , 

15. 1: lhc elde of lhe neck 
ı.'i . .A: die Seite dcs Hal:ıes 

16. ROGAZ 
16. F: la gorge 
16. 1: the throat 

!?_16 the nl'ek 
16. A: die Kehle 

M. 0!1>AmJ 
11. P: le p.rrot 
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17. t: the vlit)ıcnı pl. 

17. A: der Widcrri.6t 

18. OMUZ 
18. F: l'epaulc f. 
18. t: the shoulpcr 
18. A: die Schulter 

19. GOOVS 
19. F: le poitrail 

n 

19. t: tho bosom or breast 

ı !9· A: dic Brust 

ı '?O. DIRSJ~K 

20. F: le coude 
20. t: the e:lbow 
20. ,\: der El!bogcn 

21. O~· KOi. 
21. ı;: l'avant. bru m, 

1 21. 1: thc forearm. or arm 
ı 21. A: der Vorann 

22. ntz (diz kapak) 
22. J": le genou 
22. 1: thc v. rist (pop. the 

knec), thc carpug 

22. A: da.s Vorderknie (die 
VorderfuBwurzel, Hand· 
wurzcl) 

23. BİL'EK 
23. F: le canon 
23, 1: the canMn • bone (the 

1 cannon) 

H A B E R - Ak,am Postası 

Devlet Demiryoiları ve ·_Limanları 
işletme Umum idaresi ilanf ari 

De\ let Dcmiryollan idaresince 1 tanbulda Sirkeci istasyonu ilt 
Haydarpaşa istas~·odan arasında kurulacak feri bot servisi için bu is· 
tasyonlarda yana~ma iskeleleri inşaatı ile sair ameliyatın yapılması ka· 
palı zarf u:mlile ve vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye konmu~tur. 

18. 8. 939 Cuma 

ı _ Bu işin muhammen bedeli (:!) milyon liradır. 12.30 Proı::ram. 12.35 Türk miil.ı · 
2 - l:ıteklilcr bu ise ait c:artnameler. projel::!r vesair evrakı Dev- Ri • Pi. l3 ~remlekel &N! ı)·arı . a. 

• :ıı jans ve meleroloJi haberleri. 13.t:ı 
U Dl!miryollannm Ankara \'e Sirkeci \'cmele:-inden 5C lira mukabilir _ u llfizik (Tebaikov kinın \'I, sen 

d" n'a?ilirler. loni~i - Pi.). 

3 - Ek · il~:ne, 16·10-939 tarihinde pazartesi günii saat 16 da A.r ıo Pro~ram. 19.05 Müz" '""fİı 
karada De\'lct Demiryollan Yol d:ıiresinde toplanacak Merkez 1 ine 1 müıı-· • rı.>. 19.30 Türk müz:i~i ff• 
komi ,·onca ya;>ılacaktır. sıl heycı i >. :!ll.l 5 Konuşm.. <Operıı 

4 ~ Eksiltmeye '!İrebilmek için istekl!krin teklif mektuplan ile biı hakkında - Ce,·aı Memduh tarafın 
l"k ~ d • J l • t · • aiki a\'lll gün ~aat 15 C kadar rnak ıl:ın), 2ıı.:lO \fenılckel saat ll)'Orı, . 
ı tr aşac;ı ? _Fızı 1 c~ına \e .'~:. · . .; 

1 
• • ıans ,.e meteoroloji haberleri. :!O.;.ı 

buz mukabılınde komısyon reı::ılıgıne te\·dı ctm· ~ o.ma.an lazımdır. , ürk ıııiııığı: ı - ır:roz peşrc,· i. 2 -

b - Bu kam: - tayin ettiği vesikalar, 

a - 2190 sayılı kanun "!!ıkamına uygun olmak üzere 73750 liralı or. Suphi _ Hicnz hesle • Rnktılıc. , 
muY~'~!.at teminat, hüsnü anına. 3 - Hııfıt Yusuf - Hı 

·az şıırkı ~ Se,dayı ruhun &')k tlınf' 

5 - ::\lünakasaya girecek talipie:'in liman, sa'Jlt ha\'uZ ve cklüz gil 
... - • • . >'SU işleri yapmış \'e ·ndc bu gibi işlere lüzumlu \esaiki mc\CU 

şirket ve müteahhitlerden olması : - llır. 

ı - Ud tııkı.imi. 5 -YesArı Asını 
Hica7. ş:ırkı • Sazlar calınır. 6 - Bi 
·nen Şen • Hüseyni şarkı - lı;tim '>il 

nınu şu co~kun dtrrnin. 7 - Ud 
\hmel . Kart·iğıır şarkı - \'ıırken SÖ· 
nülcle. 8 - Karciğ:ır ')arkı - Bilmen 

18 AGUSTOS - 1939 

~l.5U :ılüz:ilı; (Bir operanın ıı" 
Pi. 23 ~on ajın, haberleri, 
cshRm, tah,·lllıt, kambiyo • 
bort.a~ı (fiyat). 23.20 ~füıik 
band • PJ.). 23.55. 2t Yarınki 
ram. 

Yabancı Radyolar 

Seçilmiş Parçala 

Program Türkiye saati 
e iiğlcden sonraki saat olarck 
ııiştir: 

OPER.4LAR VE SENFO~ 

l\OSSERI.ERI 

9. Londra: Buthouen. 
!U5 Jfünih: Bruckner'in 

Ancak gerek Türkiyede \'e gerekse hariç bir memlekette 2 m:•: o 
~ra veya daha . . • ... 'uyr..~tte bir nana işini bir ihale içinde taahhi. 
ederek bu taahhüdünü mu\•aff akiretle yapmı~ olan \'C bu hususu mi. 
b~yyin \'esaik ıbraz eden in~aat şirket veya mütc:.'.•!-lit!c:i de c: • .;iltmc 

,.e ~· :':!!:!!ir!cr. 
• · 6 - Bu işe girmek istirenler referans ,.e diğer vesaiklerini bir ist. 
daya bağlıra:-ak mtl:-• ...!<asa tarihinden c-:ı az 15 gün e\'\'el Münakalat 
,·ekaletinc \'ennck suretile bu iş için ehliyet vesikası istiycceklc: ,.e ala 
caklan ehliyet ve. ika~mı rnünaka-m komi ... yonuna \'erccc'.dcrdir. Ehliy( 
ve5ika~ı için münakasa tarihinden 15 gün en·el yapılmamış olan mür: 
caat:ar nazarı itibara almmıyucah tır. (3670) (61:!:;), 

i sara, ne')e bu örnrıin. 9 - ReM 
ı:ersan • Muhayyer şarkı • Her güte fO. 
ıağından. 10 - ~ııı.klın Kaynak • 
Hüse)·ni lürkü • Göre~in mi gcldı IO. 
~ı.:ıo Konıı:;ınıı (l>okıorun sııalı) 

senfonisi. 
/.t:ip:ig: ''l'usııf efsant 
Slrauss) Devlet opef(IJ 
Strasburg: Ben}anıin 
raldn uıl dönllnıD nıli 
tiyle hususi program. 
\ 'ar5ova: Schuberl, Gri 
1'orino r;rupu : \"incrtı: 

le:::a. 

~1.45 !'eşeli plUlar • n. 21.50 l\liı 

dk (Dir solist • Pi.). 22 !\IOzil: !Kü. 
:ük orktslra - :)d: ~ccip A kın) 
1 - Witıy Engel • Berger • Aşk' hüz 
ııü. 2 - Arnold ~leiıılcr • Bohem~ ı 

10. 
1U.3fJ 

11.15 

• * * 
Muhammen bedeli 440 lira 2000 Kg. Bor yağı 26. 8. 1939 

cumartesi günü saat (10.30) on buçukta HaY':larpaşada gar binası 
dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulilc satın alına· 

caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin33 liralık muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaiklc birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. 

lıstokholm: "Tanhaust:r 
ner 3 üncü perde (OP 
nakil}. 
Rnclio Paris, Strasburi1 
:art ... 

apsodisi. 3 - l\es.,.~dba • l.orele.' 
~arkm üzerine ranıezi. 4 - nobeı . 12. 
\'olslc<Jl _ Şen kardeşler. 5 - Scınıcl 

Genlner • Bana daima söyle (ağıı 

vals). 6 - Franı l.ehar - Eva op,re 
tinden potpuri. 7 - Siede - Nıhin 

(İnlermenol. 8 - l.uınb~·e • Sam 
rıanya <Gıılop). 2 Son ajans habeı" 

OD.t .\!US/KiSi \'E KOXSEfl 

S.30 
S.5.'i 
9.15 

ıo. 

10. 
10.15 

Londra: Dohnan11l prD 
Reromütistu: Şarkı, " 
Berlin (U~n d.): OIO 
t.'11/el kulesi: Kuartet, 1 
\'iyana, Frank( urt: Ser 
Kolonya: Kantata (Sol 
Sottens: Piyano konse 
\'arşova : }{emon koıut 

Bu işe ait şartnameler komisyon.dan parasız olarak dağıtıl

maktadır. (6099) 

* * * 
Muhammen bedeli 7500 lira olan 15 kalem matkap motörü ve 

. teferrüatı 27. 9. 1939 çarşamba günü saat 15 de kcpalr zarf usulile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe &"irmek isteyenlerin 562.50 liralık ;wıvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini a;rni glin saat 14 e 
kaıdar komisyon Reisliğlne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olaralC '.Ankarada Malz~me Dairesinden, 
Haydarpa§ada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (6131) 

* ·* :;: 

teri, ziraat, esham, tah,·ilfıt, ka .. bı
yo - nukul borsası (riyal). 23.20 ~fü. 
z:ik (Cazband • Pl.). 23.SS - 2t Ya· 
rınkl proıram. 

19 • 8 • 939 Cumartesi 
12.30 Program. l:l.35 Türk müzi

ği: 1 - Rast peşrevi. 2 - Lemi -
flast şarkı • Sazın gibi sinem dahi. 
3 - Lemi • Nihavent ,arkı - Bir gül 
çıkarırdım. ıl - Kcmenı:e taksimi. 
5 - Re~al Ecer - Nihavent ,arkı• -
Aş'lünla •l>en ey nevcivan. 6 - Ôs· 
man Nihat • Jlicazk{ır şarl.:ı ,.. Ellere 
uzaklan bak. 7 - Sar. semaisi. 13 
~femleket saat ayarı, ajans ,.e meteo
roloji haberleri, 13.15 - 1 t ~füzllı; 
(Karışık program • Pi.). 

10.2;; 
11.25 

l/AFIF MUSiKi VE OPEtfB 

5.25 
7. 
8.25 
8.$0 
9. 
9.15 
9.t5 

Pnria (PTT): Hafif or 
Bcrliıı: Orkstra, sop 

Budapcştc: Raduo ork 
Bratislaun: Slovak mo~ 
ldokholm: 1/alk orJ.·ıS 
Berlin: "Ştn Dul" ( ıe 
Lelpzig: Haf il nııısl 
dan.slar. · 

l\fuhammen bedeli 3232 lira olan muhtelif cins 3 kalem ampul 
2. 9. 1939 cumartc i günü saat (10.30) on buçukta Haydarpaşada gar 
binasındaki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacak
tır. 

:Bu işe ginnck isteyenlerin 242 lira 40 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vcsaiklc birlikte ck..,iltmc günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. 

19 Program. 19.05 Miltlk (Dans 
müziği - Pi.). 19.30 Türk milziği 
(İnce saz: fa lı). 20.15 Konuşma. 

20..30 :\tcnılckel ~ıınl ayarı, ajans \' e 1 ~· 
meteoroloji hob('rleri. :!0~50 Türk mü 

9.~j 

10. 

9.JO Rcnnes; Optrel parça/ 
Könlgsbcrg: Operet pa 
Uoma grupu: Operet 
Prafj : Çtk halk mıısi~ 

Bu i~c ait şartnameler komisyondan. parac:.ıı olarak dağıtılrnakta-

ziği ( Kla~ik eserlerden miile~elı;kll 
program). 21.30 1\onıı mo (Yerem 
hakkındıı - Doktor ~luhit Tümerkan 
taraf111clanl. 21.15 :\eşeli pltııklıır - TI. drr. '(6413) 

PLANŞ ~ 

23. A: der MittelfuB (die 
Mittelhand, Rohre) 

24. BUKAGI 
:!t. F: le boulct 
2.ı. t: thc fetlock or pastern

jolnt 
21. A: die Köte 

2:>. BUKAGI UCU 
25. F: le paturon 
25. l: the pastern (pop. lhe 

fetlock) [coronet = the 
lowcst part of thc pa:ı. 

tem] 
A: dic Fossel 

26. TIBNAK 
26. F: le eabot 
26. ı: lhc hoof or foot 
26. A: der Huf 

m 

Rl (dış ı6iüı kara kan 
damarı). 

28. F: la vein~ thoracique ex.. 
teme 

Z8. t: the spur veln 
2H. A: dio Sporader 

20. SIRT 
29. F: le dos 
20. l: lhe back 
20. A: der RUcken 

30. REJ, (nahlyel kilye, böb. 
rek bölgesi nahlye!'tl) 

j 

30. }': lcs rcins nı, (rbıion f. 
des relns) 

30. t: the loir.s (1. e. the lum.. 
bar rcgion) 

30 . .\: die ~nde (N'lerenge. 
gcnd) 

81. SAC.RI 
31. r: la croup~ 
31. f: thc croup 

2'7. str.u, (nasll', hukanak) 
:!7. F: la chataigne 
27. ı: the C'hcstnut (a callosi-

' 3 ı. ,\: din Kruppe ( du 

ty) 

18.27 the fore • quar
tcr 
2(L27 belong to the fo
releg, i. c. thc front lcg 
22-2fi thc forf'foot, i. e. 
the front foot 

!' ': rliP Kastanie 

r.s. \'ERiDİ ştnY.\.."1 SATI. 1 

Kreuz) 

3'?. SAGRI 
32. F: la hanche 
32. 1: the hip 

[ flank = the flcııhy part 
of thc sldc below thc h;p, 
from the rib!ll to the thi. 
~h; the ribs to~cther 
form the barrcl or chest: 
girth :::: the circumferencııt 

:nı 

HAŞl'i' 

V 
1~. SAPİ 
'l'IYAf 

t epclıaşı batı 
llıı ~ece ısac1 

·ı' ulan) vodvı 

EGE Tl\'A1'ft 

D 
!\'uri Gençdur f 
\[aşları 18 Alll5 

ma silnll aM• 
remini inşirah 
sinde (Fernı• 11 

Hazretleri) ~fi(' 
cef varyete _____ .., 

A U AB A 
SA Ç L A R 

saç boyatan saçların tsbit ~ 
!erini iade eder. Ter ~ bi' 
makla çıkmaz, daima ~I 
.rr. Kumral \'C siyah re 

hi saç boyalandff· 

ING!LtZ KANZVJ' 
ECZA~'ESİ -pr 

8El10GUJ • ısr ... ,..,,,. 



Devlet 
Umum 

H A H E R - Aktam Posta11 

Den izyolla rı iş letme ,, 
Müdürlüğü ilanlan 

-=-
ızmır Sür'at Postası 

lstanbuldan 20 ağustos pazar gilnü kalkması ıcap eden Izmu 
sür'at postası, İzmir Enternasyonal Fuarının :ı.çılış merasiminde 
bulunmak isteyenlerin bu merasime yetişmelerini tcminen yalnız 
bu haftaya mahıus olmak U7.ere 19 ağustos cumartesi günü saat 
11 de kalkacaktır. (6239) 

• • • 
Ar:entalarımız tarafın.dan görülrr.esi lazım gelen yolcu e 

yCk i~lt'ri il.:: vapurlarımıza verilen eşyanın nakil, teslim ve tesel
lümüne a~d herhangi bir müracaat veya ihtilaf hakkında yapılllca)t 
şifahi vt' tahriri müracaatların doğrudan doğruya alakadar acenta: 

11 

Ecnebi Memleketlere Talebe 
gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Genel DırektörlUğUnden : 

ı - Madencilıklc alakadar muhtelif ihtisaslar için yüksek 
tahsilde bulunmak üzere ecnebi memleketlere mtisabaka ile 12 ta. 
lehe seçilecektir. 

2 - İsteklilerin aşağıdaki ıartları haiz olması lazımdır: 
a - Türk olmak, 
b - Madenlerde veya saha üzerinde çalı§abilecck kabili. 

yette ve sıhhati tam olmak "sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır., 
· c - Uakal lisc veya kollej mezunu olup, olgunluk vesikası. 

nı almış bulunmak, 
d - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak, 

9Un zarfında nasll bu 
kadar değişebildim 

Jarımıza yapılması icapcderken umum müdürlüğe yapılmaktadır. 
Bundan sonra bu gibi hususlara ait şifahi ve tahriri müracaatların, 
İstanbul Galata.da t'ski Merkez Rıhtım han halen Liman hanı o· 
lan binanın altındaki (Telefon 42362) baş acıntahğa v• vapur
larımızın uğrağı olan iskeleler<le de doğrudan doğruya mahalli acen 
talarımıza yapılması lüzumu ilan olunur. (617 5) 

3 - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 
a - Nazari hesap, 
b - Cebir, 
c - Hendese, 
d - Müsellesat, 
e - .... /ik, 
f - !{imya, 
g - Jeoloji, 

tı~Yan Anjel; 8 gün zarfında gayet cazip bir 
~e L Riizelleıti. Buna nasıl muvaffak olduğu 

'. eder kadının da onun gibi kapabileceğini j. 
•
1 

en aıağıdaki mek •1bunu okuyunuz: o ll'll-

l ıst:__Komutan i ı ğ ı Satmalma Komısy~u_!!Anları 1 

Tahmin edilen 20 lira aylık bedeli icarla Üsküdar ve 55 lira aylık 
bedelli icarla Beyoğlu cihetinde inzibat karakolu ittihaz edilecek bireı 
=ina kiralanacaktır. 

i - Ecnebi bir dil, ..., 
4 - Açılacak mUsabalui.da. Usaü mizanı kaz:uunış olmakla be. 

raber, gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibarile, ka. 
za.nanların ilk 12 si arasında bulunmaları şarttır. 

Kazananların yapacağı ihtisas ve gönderileceği memleket, 
müsabakadaki derslerden ihraz edilen notlara gere tesbit edile. 
cek ve al~kadarlar kendilerine bu hususta verilecek direktifleri, 
müsabakaya iştirak etmiş olmakla peşinen kabul etmiş sayıla. 
caklardır. 

lk~"Y! kadar evvel çektır. teki Tokalon kremini kullanı· 
r~ f~toğraf ıma baktıkça 
da erırne inanamıyorum. 

ve gözlerle ağzımın et. 
Qa ettn bur\ıeukluklarım vardı. 
111 ta ~r ve sertti. Bugün ise, 
Vt ~~e gibi yumuşak. be. 
·14ı butUn dostlarımın gıpta 

nı~ 

Siz, uyurken besleyici ve gü. 
zelleştirici tcsirin.i yapan, cild 
buruşuksuk ve nermin bir hal 
kesbeder. Gündüzleri de beyaz 
renktekı Tokalon kremini kulla. 
nuu~ Cildinizi oeyazlaştınp ta. 
r.eleştirir. Slyah benleri giderir 
ve açık mesameleri sıkıştırır. 

Açık eksiltme ile ihalesi 24·8·939 perşembe günü saat 10 da yapı 
ıacaktır. hteklilerinin belli gün ve saatte Fındıklıda koml'tanlık sa· 
tınalma komisyonuna gelmeleri. (6064) 

*** 
Yedek subay okulunca kaydı silinmiş berliye marka 1406 No. lu 

5 - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin 
bir misli kadar Devlet emrinde hizmete tabi olduklarından bu hu. 
susta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname ve. 
recekler ve bunun için de muteber kefil göstreceklerdir. 

6 - Milsabaka imtihanlan ft.nkarada yapılacaktır. Tarih ve tıtrrıı1 b~ktlkları burutukıuz 
ıı ~dır. Hepsine. gece içir 

"e ru 11tu olan pembe renk· Paranm ıadesı teminatı 
~lldUz lçın beyaz renk. 

bir kamyonet açık artırma ile satılacaktır. İhalesi 28 Ağustos 939 pa
za: tesi günü saat 11 de yapılacaktı·. l\'luhammen tutan 30 liradır. 
lİk lfminatı 5 liradır. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda ko • 
mutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. (6032) 

* * * 
mühlet şunlardır: 

a - M. T. A. En.stitilsüne son müracaat tarihi: 4 Ey!ul 1939 
b - Sıhhi muayene tarihi: 6 EylOl 1939, 

tt._ on kremini kullanma. 
S 1Ye ettim. Onlardan 
' bana gülüyorlardı. Fa. 
0

)ti1.....~ tecrübe ederek mem. 
~~.semeresini gördük • 

~ .... ~ıler ve cidden hay-
eıııı;ıuar. 
~ l'~kteki Tokalon kre. 

·ıı~ ltibinde Viyana. Unlver. 
~eşbur bir profeaörU 

<!diJe keşif ve "Biocel., ta. 
"Ç)jlt il cazip ve kıymetli 
l'a~ ~\>heri vardır. Akşamla. 
~n evvel pembe renk. 

Bu basit usulü bilen her kadın 
.. gilnde 3 dakika.. bir genç kız. 
daki gibi yumuşak ve sevimli bir 
cild temin edebilir. Binlerce tec. 
rilbenin memnuniyetbahş seme· 
releri size bir teminat olabilir. 
Hemen bugün her iki kremden 
birer vazo veya birer tüp satm 
alınız. Onlan on glln zarfında ta. 
rif edildiği vekilde kullanınız, se. 
meresinden memnun kalmadığı. 
nız lakdirde varo veya tüpleri 
yarım da olft bite~ IJide edlıiiz. 
Ve paranızı geri alınız. 

İstanbul merkez kumandanlığı kapama evi için mevcut bir şase 
·n.:-törü üzerine şerait ve evsafı dahilinde karösörü yaptırılacaktır. 

Açık eksiltme ile ihalesi 241 Ağ:.ıstos/939 perşembe günü saat 16 
da yapılacaktır. Muhammen tutarı 1200 liradır. tık teminatı 90 lira -
dır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerinin ilk te
minat makbuzu veya mektuplarile 2490 sayılı kanunda yazılı vesika
larile beraber Fındıklıda Komutanlık satın alma komisyonuna gelme· 
le:-i. (6Vb3) 

V~KBır KITABIEV I 

Dun ve yarın tercüme külliyatı 
11 • 30 Kitaplık liçllncil seri 

Numara Kurut 29 Kapitalizm b~ranı 
21 Htikilmdar millet :so 30 Slambo 

50 
125 

c - Müsabaka imtihanı: 8 ve 9 Eylul 1939, 
7 - Taliplerin; nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakası • 

nı, mektep §ahadctnamcsini ve olgunluk vesikasını veya bunların 
tasdikli birer ıuretlerini, 4adet fotoğraf ve dilekçelerini; son mU. 
racaat tarihine kadar Ankarada M. T. A. EnstitüsU genel direk. 
t.örlüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin edil. 
miş olan günde öğleden evvel Bay Hasan Apartımanındaki Ensti. 
tUsU merkezinde bulunınalan ilan olunur. (3604) (5994) 

Deniz levazım satınalma komisyonu ilAnları 1 

1939 RESiMLi HAFTA 
22 Yeni llmf zihniyet 
23 Mevcudu kalmadı 
24 GbUn Urtmadi itleri 

75 
615 

60 Bu ıerlnln flatJ 8.1~ kuruıtur. 

1 -Tahmin odilen bedeli (72.135) lira olan (75.000) kilo sadeya· 

ğı 29 Ağustos 1939 tarihirlde sah günU saat 11,30 da kapalı zarfla 
alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - llk teminatı ( 4856) lira (7 5) kuruı olup ıartnameri her gün 
komisyondan (361) kuruş mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilin1e tanzim ede· 
cekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten 1>ir saat evveli· 
ne kadar kaıımpapda bulunan komisyon baıkanlığına makbuz mu· 
kabilinde vermeleri (6059) 

lt{:•ba yeni bir giizellik ve olgunlukla çıkan bu 
llıecmua Türkiyenin yegine rakiptiz gazetesidir 

25 
26 
27 
28 

Cwnhuriyet 
TercUmenia rolU 
Değieifter 

J.aokon 

50 Hcpsinl alanlara· % 20 ıskonto 

100 yapılır. Kalan 4.92 kurudun 1.92 
75 kurueu peıin almarak mUtebakl-
30 

Aj---~~----~----~----·--~~~~~----~~-------
~ 'lıanca dersi 

si ayda birer Hra Menmek nzere 
Uc; taksite bağlanır. 

\'t 
""'ttdil~ HABER Metodiyle 

. Utretle ders almak is· 
11 ''Al .. · ııı ınanca oğretmenı,. 

tr. tktupla gazetemize mü 

~kil Kitabevi 
" "e Yarın tercüme 

külliyatı 
: ~ :_ı.ıo & ci aen Kr. 
~' rofuııcıı. ~ 
1111 ..... 

611 bukukJ ve içtimaı 
'l ~leıert 
•• ""lltllıı 

•s Cttu h te t)iı ~rpJer 

70 
3~ 

75 
t? .. e~inin hayatı 100 
'e leıı1 ııedir? 

'• ltaıl'e ldaın 
8o ~oıılilr Uıı teatrlerl 

•-- a felaef·-• 
~'Ulc ""' 

25 

~~~ 610 
ı.~llttııı at 11 fiab 610 kuruıtur 
ı_.:'&ıuır ~lara Yilzde 20 iskon. 
ıı.L-. ~~ katan 4 .88 kurourı 
\~ 'Y~ Pettn alınarak mUtc. 
llııııı..~ ile: ~ blJ"er Ura ~denmek 
~ 111te bağlanır. 

Olo'" . 
·~, 9 Dr. Kemal Ozsan 

hıttarı 
·~ latıkı • derı 'l' fr~·naıı ,,., 
'~,ıb,$1 nl rı lllUlt'ı:no;,,ı 

111 ~ı ı • •. , 
r,ıı 

11 
raıl lı•sl No, 

R?nrı n .. tiı Tf'I 41'>1;; 
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- Çünkü siz benim yapama
dığım şeyi yapanınız, siz bir ka
dınsınız, gözünüzün önünde ba· 
cağını açtırıp görebilirsiniz. 
Yalan olduğu anlaıılınca madam 
Bearna oğlunun kıyamete ka
ıdar öyle kalacağını, kendinin 
davasını kaybedip eline para 
geçmiyeceğini söylersin, bun
dan sonra ağzına geleni söyler, 
nihayet koca karıyı kandırabilir 
sin ... 

- Nerede otunıyor,?. 

- Sen Jermen sokağında, 
Şantan otelinde, siyah boyalı bü
yük bir bina.. Kapının üzerinde 
iri levhada bir horos resmi var .. 

- Ben mutlaka kocakarı ile 
kavga edeceğim .. 

-- Ben de o fikirdeyim. Fakat 
bana kalırsa şi.ddetli davranmak 
icap eder. Beraber geleyim mi?. 

- Sakın hat.. Sonra bütün 
l~leri bozarsın.. Yalnız daha 
tıoyleyecek bir ıey varsa söyle .. 

- Artık söyleyecek bir şey 
l<aimadı, hemen git .. 

- Beni nerede beklersin?. 
- Ayni otelde, salonda bir 

şiıe §"lrap getirtir ve size yardım 
icap ederse hazır bulunurum ... 
· - Haydi arabacı?. 

- Sen Jermen aoka&ı, Kok
!antan oteli. 

Araba, Şanzelize caddesinde 
tür'atle ilerledi .. Bir çeyrek sa· 

at sonra Sen Margerit çarşısl.ı 

le Abasiyc::l sokağı yakınında 

durdu. 
Kontes Dübarri, orada araba• 

<lan inerek yürüın1:ğe başladı. 
Çünkü arabanın gürültüsiyle 

kurnaz kocakarı h;ıber alır kor 
kuşiyle arabadan inmiş, yaya git· 
miye karar vermişti. 

Kontes hizmetçisile beraber 
otele gelip sür'atle içeriye girdi. 

Otel sahibi kadı.ıa: 

- Madam Bearn ! diye sordu. 
-Mcwdam Bearn hastadır, mi-

safir kabul edemez. 
- Ben hastalığını bildiğim 

için sıhhatinden haber almıya 

;:eldim. 
Kontes kuş gibi sür'atle mer· 

divenlerden çıktı .. 
Otelci kadın: 
- Madam! Madam! Zorla o. 

danıza geliyorlar, diye bağrıyor
du. 

1J.tiyar kadın içeriden: 
- Kimdir o? Diye seslendi. 
Dübarri münasip bir çeh • 

reyle kapının önünde görüne. 
rek: 

- Ben, dedi .• 

Kocakarının renıi upsan ol· 
du: 

- Madam kontes siz burada, 
-rıa ! dedi. 

- Evet ~evgili m3ttlam, hemen 
şimdi haber aldığım felak~tiniz-

.. 
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!değilim .. Bu işin bana ait bir ta
rafı yok .. 

- Zannederim ki kral hazret. 
terine bu nümayişe nihayet ve· 
rilmek lüzumunu arzetmi§tİm. 

- Sartin sakı:ı menetmiye 
kalkma .. Ona tunçtan bir hey· 
kel yerine altından yaparlar .. 
Bırak yapsınlar.. Tuhaf değil 

mi?. Tunçtan Volter, et ve ke
mikten Volterden daha çirkin 
olur .. 

- O halde kendi halinde kal. 
masını arzu buyurursunuz. 

- Arzu! Anlatalım, Sartin, 
arzu tam manayı ifade etmez. 
şüphesiz bütün bunları menet· 
mek ve durdurmak isterim, fa. 
kat ne yaparsın imkanı yok ... 
Krallığın akıl ve felsefeye artık 

ileri gitme, emrediyorum diye
ceği zaman çoktan geçti.. Neti. 
cesiz bağırmak, tesirsiz vurmak 
bizim iktidarsızlığımızı göster· 
mektir. Sartin gözlerimizi sevi
relim: görmüyor gibi görüne
lim .. 

Nazır içini çekti: 

- Efendimiz dedi, eğer in. 
sanlan terbiyeli bir hale sokamı· 

yacaksak hiç olmazsa eserleri 
bozalım .. işte haklarında dava 
açılması kat'iyyen dzcm olan ki· 
ti!pların listesi .. Çünkü bunlar
dan bazıları hükiimdarlar.ı, ha. 

zıları da dine hUcum ediyor .... 
Bir takıım isyan ve bir takımı 
küfürler. 

Kral listeyi alıp yorgun bir 
sesle baştan bap okudu .. Sonra 
derin derin düşünerek: 

- Sartin, dedi.. Bu dünyayı 
kaldırmak kadar zordur. Bunu 
benden başkası tecriibe etsin .. 

Nazır, krala dikkatle bakıp 

bütün fikirlerini, endiıesini ve 
emellerini anlamı§ gibi : 

- Evet cf endimiz, dedi, kral 
hazretlerinin istedikleri şey ra
hat ve süklinct de&il mi?. 

Kral, başını yuka:-ıdan aşağıya 
doğru salladı .. 

- Evet, Sartin onlardan baş· 

ka bir şey istemem .. Bütün bun
laı nereden çıktıkları ;mla;ıla. 

mıyan filozoflar, akıllılar, şair· 

ler, iktısatçılar ve saire hiç 
durmadan, yazıyorlar, söylüyor· 
lar, bağrıyorlar, itham ediyor -
ıar, hesap eyliyorlar .. işte bütün 
onlardan rahat kalmaktan baş. 

}:~bir şey istemem .. Onlara hey· 
keller yapsınlar, baılarına tac 
giydirsinler, mabetler kursunla · 
Fakat beni rahat bıraksınlar. 

Sartin kalktı ,kralı ~elamla 

yarak odadan cıktı .. Valnıt 1-:z· 
lan onu beşinci Lili t'line bir 'in 
lem alarak vcEahuıo ~~~ğltiak' 

tezkereyi ya?.:lı: 
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~~~~~~-ş~-k~~~-fl~~~~-l~v~~o~-l~~l~~l~~-F~a~z·l·a~~~~~· Ankara caddesin~ 
e er asta ıgı an ar a Kiralık kal 

Ş~şmanlıktan ·şikllget Edenlere~· A::.ca~~:~:; 
Emniyetle 

kullanabileceğiniz n Müstahzarran 
piyasaya çıktı. 

noktasında, Orhanbey 
1<at ve oda olarak kiralık 

raraat. 

Bütün tanınmış Eczahane, ecza depoları ve büyük hakkaliyelerden KANZUK Glüten ekmeği - KANZUK Glüten MA
(Biscottes) - KANZUK GLÜTEN 

-----·-
KARNASI - KANZUK GLÜTEN ŞEHRIYESi - KANZUK GLüTENGEVREcH 
P iRiNCi - KANZUK GLÜTEN FIYONGOSU - KANZUK GLÜTEN KUSKUSU Çeşitleriniisteyiniz. 

Kanzuk Glüten Müstahzarları, Fennin En Son Terakkilerine ve Tababetin Emirlerine Uygun ve 
Sabit Olarak. Hazırlanmıştır. 

Kanzuk 
Fazla şişmanhğa 

Glüten 
istidadı 
Vücudu 

olanlar 
besler 

ıçın 

fakat 

Müstahzarları 
en mükemmel rejim 
Şişmanlık yapmaz. 

müstahzarlarıdır. 

Gazetemizin 
Kağıdı 

ti~ İstanbul Bas1- istih 
Kooperatifi Şirketidde# 

alınmıştır. 

--~ 
1 ,--------
,. • 1 .. yi bir c bbe en mu 

Tavsiye mektubudd 
merlkan modası uz• 

çalışır 

Yavuz Seze~ 
Umumi depo: UNGILDZ IK~NZUK ECZANESi • ISeyoğOu, DSTAINJBUlL. 

•arls kadın ve erkekte 
kademilcrinden diplO 

t 13 Beyoğlu Parma1' 
Gayret npartımanı Tnr• 

to evi UstUnde •• 

IZMıR Acentamız TURK ECZA DEPOSUDUR. 

• 

/ ~- ir eti Hayrı eden : -, r Bu akşam tertip ettiğimiz sünnet düğünü 

TAKSIM PANORAMA ·~fri§i§lll!§§i& BU AKŞAM TAKSiMDE ii!l:::··:;tlim!f• SAZLI TENEZZO SEFER 1 
Z E T '!M Kıymetli Sanatkarımız kemani SADİ IŞILAYIN idare. 

Hq.' sinde memleketin güzide Sanatkarlarından mürekkep BİR SAZ 

• 
1 HAMİ YE f 

bahçeıitıcll 

YÜCE$ E $ ve Mısır Yıldızı K 1 ~ 
Bahçesinde Vl HEYET! ve Lokantacılıkta §öhretile maruf olan PANDELt 
Kıymetli okuyucu Üft tarafından ihzar edilen nefis büfeyi hamil 74 numaralı Vapu-

Bestekar T ANBURI ___ __,,. 

SELAHADDiN PINAR 
melmeketimizde fevkalade 
rağbet kazanan rakkase 
KtKl her a!<şam sahne -
mizde yeni şarkı ve oyun

. ;H rumuz yarınki Cumartesi günü köprüden saat 14,30 da kalka. 

SUZAN GUNEN Hft .. :.: ı~ra~k~m~u~a~y~y~e~n~i~s~k~el~e~le~r~im~ize~u~ğ~r~a~d~ık~ta~n~so~n~r~a~Bo~ğ~a~zı~·ç~i~v~e~a~çı~-~ .. = ğmda cevelan yapacak. 20.45 de köprüve gelecektir. 

H·ı GALA MOSAMERt;~~~;~MI i TÜRK/YE 
larını gösterecektir. 

~ 
ım Sanatkar .H i KMET R 1 ZA Kızılay Cemiyetinden : . 
i!H ı ME ::j: zzct bahçesi saz heyeti, bayan NŞURE TUFAN, ÇALI- fi=· 

lenceler, 
edecektir. 

1Hiveten muhtelif eğ. •' 
hokkabaz,orta oyunu ve saire saat 2 ye kadar de 

Duhuliye yoktur. Fiatlar ucuz % 15 tenzilathtarif 

Akhisar belediye riyasetinden: 
H.! KUŞU LOTF1YE, Panorma bahçesi saz heyeti bestekar •• il i!li • 
ım SALAHADDİN PINAR ve ark a:l~şlan, ZOZO DALMAS, ! ıi 
!!! İNCİ gazinosu saz heyeti, Udi bestekar MARKO, Küçük- iiJI 
:!!! çiftlik parkı akrobati numaraları ve varyeteleri iştirak ede· El 
!iİ cekleri gibi genç bestekar SUADGtlN de en yeni eserlerini :lif 
İı.!·-········ ... ------········ 1ııııııııııı... d· 1 k · · ... m::::-:::ır!Jı! ... •••··---·ftic rr:;:!!:::;;:..;:.:=:;a::::::::~....- ın eyecc sınız. ~.::ii:ii:1:i:~:.i::if:Eii1Ei::i 
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Siz prensesin süratle gelmesi· 
li benden talep etmiştiniz. Size bu 
r:evki kazandırmak istedim. Şimdi 
'füycnda durulmamak için emir 
~erdim. O halde salı günü sabahı 

lCompiycnde bulunacaktır. Ben de 
lam· saat onda yani prensesin gel
nesinden bir çeyrek evvel orada 
{,)acağım . ., 

Kral keneli kendine: 
- İşte bu suretle şu münasebet· 

Jiz takdim işinden de kurtulmuş 

>lurum diye söylendi, bu iş beni 
'1 ol terden, Rusodan gelmiş ve ge· 
ccek bütün filozoflardan ziyade 
~ahatsız ediyor. Bundan sonra bu 
~ş kontes, veliaht ve karısı arasın · 

la halledilecek birşey haline gelir. 
liakikaten ~imdiden sonra, garez 
ntikamı, kederi onlarla uğraşmak 
1:uvvetin:Je olan gens akıllara hı· 

:-akalım . Çocuklar zahmet çekmeği 
ögrensinler, bu insanı terbiye eder. 

Kral bu suretle müşkilatı üze· 
r inden attığından, ve artık takdim 
işio:len dolayı kimsen tarafında 
itiraz görmiyeceğine kanaat etti· 
(.rinden memnun olarak arabasına 
binip Mcrliye gitti. 

-35-

MANEVI A NNE V E 
MANEVl rn 

~avatlt kontn .. . Jeratın madam 
Dübarriye verdiği hu ismi biz de 

muhafaza edelim. Çünkü bu anda 
zavallı ıdenmeğe hakikaten pek 
müstahak idi. Biçare kontes iztı

rap içinre Poris yolu üzerinde ko· 
şuyordu. · 

Şon, kardeşinin gönderdiği 
mektubun son fıkrasından sen de. 
recede ıztırap duymuştu. Lüsin 
köşkünün salonunı:Ia oturmuş dü
şünüyor ve J ilberi yol üzerinde 
bulup aldığından dolayı kendi !<en
dine lanet ediyordu. 

Kontes Anten köprüsüne geldi
ği zaman orada bir araba gÖ:-dü. 
Vikont Jan bu arabada arkadaşı 
ile beraber kontesi bekliyordu. 

Kontesi görünce arabada arka· 
daşını bırakarak atlayıp kız karde
şinin karşısına koştu. 

- Çabuk, çabuk kontes dedi, 
çabuk benim arabama atla da Sen 
J ermen sokağına koş. 

Kontes arabayı değiştirerek : 

- ihtiyar karı bizi aldatıyor de
mek, diye söylen:ii. 

- Öyle zannederim, bu pek hi
lekar bir şey. 

- Fc:kat dün.:Jen beri ne oldu? 
- iki sözle anlatayım. Ben dai-

ma şüphe ettiğimden Pariste kal
mıştım. Bu şüphede haklı olduğu
mu işte görüyorsunuz. Akşamın 

d okuzunda Kok Şantan otelinin 
malında dola~mağa başladım. Hiç 
bir~ey yoktu. Ne gelen, ne gk!er. 
ne ziyaretçi. İ§ler pek yolunda idi. 

Kavak, Tuzla, Sirkeci ve Marmara Ereğlisi Göçmen atha. 
neleri için mahallerinde teslim edilmek üzere: 730 adedi devir 50 peryot 400' 231 voltluk 64 K V A tal'' 

Ekmek, et ve odun ihtiyacı 
üç safhalı mütena,·ip cereyanlı açık model iki yataklı g~rekell bil 
ternatör için eksiltme yapılarak 3 ağustos tarihinde ihale ol 
i stekliler tarafından yapılan teklifle gösterilen "bir ay m 

Pazarlıkla ihale edileceğinden alakadarların 21. 8. 939 tari

hine müsadif pazartesi günü saat 11 de Yenipostabane ci.: 

varıJ?da Kızılay hanında Kızılay İstanbul deposu direktör

lüğüne müracaathı.rı lüzumu ilan olunur. 

aya,. çıkarılması bildirilmekle belediyemizce de bu yedi ay 
t::I olunarak reni ba~tan kapalı zarf usulile ihaleye çıka 

2 - İhale 21·8·939 pazarte~i günü saat on birdedir. 
3 - !\1uhamrnen bedel 1870 liradır. 
4 - Sureti müracaat 2490 sayılı kanunun kapalı zarflar8 

lik ahkamı tatbik olunacaktır. (634 i) 

Dr. Ahmet Akkoyll 
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, Çocuk H ekiınt 

f'ııksim • Talımhane Pata• 
Paznrd:ın manda her 

~ıı:ıı 15 rlen o;onra. Telpfnll 
B inaenaleyh geri dönerek uyumak 
mümkün olduğunu gördüm. E vime 
gelerek yattım. Bu sabah erkenden 
uyanarak uşağımı kaldırdım ve so
kağın kö~esinde nöbete koy.dum. 
Saat dokuzda arabama binerek o
tele gittim. Sokağın köşesinde 

bckliyen hizmetçi merak clfüecek 
birşey görmemi_şti. Merdivenler· 
den emniyetle çıktım. Dairenin 
kapısı önünde bir hizmetçi kı..t 

önüme sıkarak kontesin o gün ve 
belki bir hafta dışarı çıkmıyacağı· 
nı haber verdi. İtiraf ederim ki en 
büyük felakete uğramağı düşün

düğüm halde bunu hiç hatırıma ge 
tirmemiştim. 

- Nasıl ma.:lam çıkmıyacak mı? 
Ne oldu? diye sordum. 

- Hasta, dedi. 
- Hasta mı l mümkün değil, 

d ün sıhhatı yerin.de idi. 
- Evet mosyo.. M a d a :n 

kahvesini kendi pişirir. Bu sabah 
kahveyi kaynatırken takımıyla 

ayağının üzerine dökerek fena hal 
de yanflı, Kcntesin çağırması üze
rine odaya koştum. Madam az kal· 
dı bayılacaktı. Kendisini kucaklı

yarak yatağına götürdüm. Zanne· 
derim şimdi uyuyorlar. 

Ben sapsarı olmuştum. 
- Bu bir yalandır, ·diye bağı:-- ., 

dım. 

Divan arkasından gelen · çir· 
kin ve ekşi bir ses ; 

- Hayır mösyö Dübarri ha. 
yır, yalan değil, müthiş surette 

zahmet çekiyorum, dc-di. 
Bu sesin geldiği t arafa koş

tum. Kapalı olan kapıyı şiddetle 
iterek içeri girdim. i h tiyar kon
tes hakikaten yata:ctaydı. 

- Ah madam, dedim, Ağ· 

zımdan ancak bu kadar çıkabil:i.i 
Kudurmuş gibi idim. İcap et· 
se onu memnuniyetle idam eder
dim , .. 

Kcntes Bearn, odanın ortasın
da sürünen bir cezveyi göstere
rek: 

- işte bütün fenalığı yapan 
budur, dedi. 

P.erhal cezve-::r. i:"· nine çı 

karak a} ak:.1r ımc;, <:i2 ı:ı öim. 
- A'"tık l·ununi,. it;·!· ve yapıl· 

maz, emin olunuz, <ledim .. 
ihtiyar ağlıyor gibi bir sesle: 
- Ne kadar acıyorum, müte

essir oluyorum, kızkardeşinizi 

madam Dalonyi takdim eclecek. .. 
Ne yapalım.. Alnımızda böyle 
yazılıymış: Şarklıların dediği 

gibi "Kısmet!.., .eledi. 
Madam Dübarri: 

- Ah yarabbim! Jan beni mc· 
yu;. ediyorsun •Jiyc bcığırdı .. 

- Ben me; m; olmt.ıycrum. e~ 

~er siz giderseniz muvaffak o
luı &unuz. onun icin size yazclım. 

- Niçin ümidini kesmiyor· 
s un?. 

.. .. .. .. . . .. .. 
:: 

GOZ llEKl~IJ 

Murad Rami 

Saırntılnrı 8.ao a kadarı• 
ınrı 17 den $Onra L51eli 
.a.p. Uııırc ı; No. 17 de 
kuhııl etler. (Ttlefon: 

-------~ 

Dün ve ya 

rercüme külr 
7 nci ıerideo 

61 ·67.7 kitap 
61 Vikontun ölümU 
fıZ r .. eneit Il. 
63 Liza 
64 Evlilik 
llS Gizli Pamuk harbi 
66 Bizans tarihi 
67 Senyolbeos Av 


