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· ndişe verici haberler: ın·ıınııı1 
· ~=de~izdeki ~ng_iliz ticaret gemi.lerine ge!i ~ön- i}~ret~eri yükseldi, Alm~n !"e ltalyan .~em~ler; manyadaki Fran~ız~a!a .Fransaya dön~ek üze~ei 
-i lerı emredıldı - Fransada bır kısım ıhtıyat- ıçın sıgorta kabul edılmıyor - Cebeluttarıkta hazırlanmaları bıldırıldı - Avrupadakı Amerı- E 

,: Qr daha silah altına çağırıldı - naliyat sigorta izinler .kaldırıldı, liman methali kapatıldı -Al- kalılar memleketlerine dönüyorlar • g 
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et RusJa, Almanya devletler aleyhine 
t .aahhüt 

I -( 

" . 
gırmemegı b okuna etti • 

, "'J 

~akın nıüddeti on sen 
ı'-------. -- Ribentrop bugün tayyare ile 

-ır 
l u Okuyucularımıza! Almanyaya hareket ediyor 
ı 11 BER he rgün iki fabı yapmıya lngilterede bu sabah saltanat 
~ ve her tab'ını meclisi toplandı, akşama doğru 
s da Lordlar ve Avam 

J uruşa_ .el Patis, }~:~:~1=~~-1 ·~~l,:~:~!<km lmufun. 
Ş • rn 1 y _!l lt _!l ~.:t': __l/Q_y...LJ 
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d n ( n n b<:-rl gött Almnn -~mn• .._'",....... -..~ 
~ ,.,..;;..-..... ....,._-.ııııık---.ya .. vye usya ademi tecavüz birde telef onla Hitlere bildirmiştir. 
S ~ llı1di-.elC'r re, kaladc bir mahiyet aldı. Siyaset ufuklarının misakı dün gece Molotof ve Fon Alman Hariciye rıazın bugün sa-

~S r~ bul ti ı 1 l 1 t •. • Rlbbentrop tarnfmdan imzalanmış- at on Ü"te tayyare ı·ıe Alm"""a''a ~il'· u ar ıı .uıın ı o mn-.ı, ıergun hır sürııri1.lc kart>ıln<:oıla- .. ...._.,, ,, 
" 'uJ ·- 1._,. """""'i"iwh ltalin do ha- müteveccihen hareket edecektir. tır • _'1alarııı bct;icri~ eti her giin hirnz dah:ı fecaate yaklaştı. 

> ~•bı ·· zır bulunmuştur. Devamı 4 ı"ıncı"ıde l ~lb ı;orilnmcsi, glinün son saatine l•n<lar diinyn Jıadı ~e \C ---------------. Stalin 

70 Alman fırkası ı~ :,:,, :.·::.: ~:'·::.:_: .:·~::::~l."::::~:~;:;~ü:i:::: ::: 
) l'e 

1 
f' ~ıkmak, biitün hnbcrlcri okU)'tırıılarına bildirnıcl< dli~ün

IJ,, nı tathika ı,:alııı"llııs, falmt şehrin bliyüklü~ü YC dağmıklığı 
oııa ~rtl bir nisbettc dn~ıhn:ı ve yuJma 'a:.ıtnlarmın noksanlığı 

' '-'n J;l'f• saati 13,30 olarak tesblt ettlrmi~tir. 
\·cı bl'almt hugUn hüdiı.clcr o lmdar hiribirini takip etmckto 
ı~ı&<l 1rihirlni tal.ip edC'n lıadi eler o kadar deği~lk \117.iyetler 
arı : etnıektooir ki, inti-:ar cttlğiml1. santt('n sonraları da hC'r 
~;lr nn encll,indcn daha milhlm ve hattü daJıa , ·ahim bir 

L <® lh1 lh1 lUI <dl lUI <dl lY fil ©l 
Jıllb ı;c lir. J,:ır~ılıışmak ihtimalini akta gctim1cl\tedir. 
ti' lı <'r, biiylc bir ,·ııziycttc okuyucularına nn-..ıl daha iyi hizmet-

S h:ı~lunabllir! Her gün bir ikinci iabı mı! I•"almt b~ ıhı bi1Jm 
~ lıılt \elC'ri isti anar ederek maddi bir kazan~ ':ısfı ~ö:,fcrdiği-
> !lllnıı:ı.tini U.) anclımınz mı? 

~li lııJıt<'rC'ın o!.uyueularımızın haklmnızda beslcdiklt'ri ka.

tııı 1 ar :ırak bir gnye tııkip etmediğimizi rınlatmnk iı;in ı;.u· 
ha k:ıı.bt•r 'erelim l.i _ Jıiidisclcr dolayı-..ile gıı1.ctt'mi1Jn Jk'ınd 
41% 1 de, anı <'f tiği miiddrtçe • hem birinci, hem ikinrl ha _ 

;:n lil abnr iiı; lmru5a inıJiriyonız. 
l<ı lııJ ~us lf'ec, lld b:ı~l\lyı da al:ıcnl< olanlar yalnız bir kuru faz. 

S bı•r eıniı;ı, fnltnt her g"iiıı aznmi rn sayfa olarak alılıkları Jla-
J l('~ . 
) llıı11 , •ıı{', hem fnzln sayfalı bir gazete t•ltlc etmiş, hl'.m de ~ii-

~~ taı\Ja;dgl'Ç saatine kadarki haberleri, miifnlü:ıları öğrcnml~ ola. 
ır. 

h·ı 
~lıııııı 1 C'YeııJer de ynlııı1. hu iki tabıtlnn birini rdinercl< bunu d:ı 

j t~ kadar 5 ı.uru, \'ı•rlrlten 2 kuru~ ek!>lğe ttlmı olacaklardır. 
S tq~~aletl'uıi:tln ilk tnb'ı en geç 13,30 da intl~ar etmi~ bulu
S leı-ı , ' btı~Uuc lmdar olduğu ı,ribi, o saate kadar gtlen haber. 
S lltll 

1 
rrl.'cck, ildnci tab'ı da icabına göre saat 17,30 la 19,30 

nda d • 
()• ab'ltılnıış bulunaraktır. 

lııı latıgle '<' akşam tnbılan işaretini tııı;ıy:ırak olan Haberin 
tptl· 13':arı, okuyucularını lınrndis hususund imkanın son de. 

11 
C' tatmine çalı-.nrald ır. 

t~I ... ~her bu ~eni tcşcbbiisiiııc yarından ·onra rnni rumar • 
... ı.nu ' • 
l'tı ı..irl5111ck lmrarındndır. 

S l'\ı~a llı:ırtc 1 giinii, H n b c r i n ilk öğle tnhını 3 Jm. 
~ l%•1 aıaeaı ~ıııız. Aı,,nın üstii ıl<• ) in~ üı,,~ kuru'}n bir al<~am 
• ~f'lt>ıı h l'diııl'celtslnl1. 1'i lıu 1nh'ı inti-mr sanHııP. kaılar 

l )ıı~ 11l abrrterlr dolu ol:ıcnl• \"e hmıcln bir ılc her tahal\n olrn
lı aı:ıı.aıanclırar.ak bir roman tefrikası bulunacaktır. 

........... ..... ..... ... 

lh1 ©l IF <e k. <® t <® t t Ü 
italyan ajansının bildirdiğine göre .. ~eeeee4eeeuueueuu• 

Sovyetler Almanyaya Kri;~:u~:~~un~ 
petrol ve benzin gön- ·.----~--,..d0ğru --..-1• ----.. 

dermeğe başlamışlar 
Bugün 

141~ 
Sayfadır 

Fon Papenin mesaj 
getirdıği tekzip 

ediliyor 
Alman büyük elçisi 

Betline geldi 
}'azısı 4 ii11ciidc 

· /)anzigin illıakını 
Bitler Pazar günü 

· illln edecekmiş 
Bcrlin, 24 - Öğrenildiğine harp tehlikesine karşı sigortn 

göre, Fransız büyük elçiHğı hadlerini fevkalade arttırmışlnr
Bcrlindeki Fransız kolonisiııc dır. Alman ve !talyan \'apurlan 
Fransayn dönmek üzere hazırlan! icin Sigorta katiyen kabul edil-
nıalarını söylemiştir. ll miyecl'ktir. 

lngiliz ajansı Röyter Al· 
maııyada bulunan lngilizlerin he. Cebelüttarıkta izinler 
nüz memleketi terketmek için c-J ka'dmldı 
mir almadıklarını bilcliriyor. Cebelüttarık, 23 (A.A.) 

Sigorta primleri arttı 
Dündenberi garnizonda büylik 
bir faaliyet mütmhede olunmak

Londra, 24.- Londra sigorta t d a ır. 

l:umpanyaları bugünden itibarcı' Devamı 4 üncüde 

.. 
Sevimli sanatkarlarımızdan 

Vasfi Rıza Zobu, otonıobılle 

Avrupa seyahatinin ve orr..· 
dan Amerikaya kadar gid ip 
gelmesinin enteresan ııoktn

larını 

" Kristof Kolombun 
yumurtasına doğru ,, 

Başlığı altında pek yakında 
gazetemizde neşre başlayl!

caktrr. 
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l\l. Zekeriya, So,·yct - Almıır 

: •ılaşm:ısının gııyc \'C ıııana~ın ı çı

kıırru:ıya lınsrrltll!i nulrnlesiııde lııı 
ıııio;akın, Alnınnyr.nın tecıl\'ııziinii 

durdurmak için yapılmış hir tcşclı 
lıüs olduğund:ın 1.:ıhscderek, bıınıır 

,\lnıanyn için lı"r kU\1\'el ckğil, hır 

ı:ın( olduijuntı, \'C SO\'~'C'!.ı rle İnSili 
terin karş·'ıklı yardım ittifakını ak 
rletmekrml lrnl:ıyl:ıs~ırncaı:lını sö~ le· 
ınektedir. 

rin htiltı emellerini de kolıı.ylaştırra
e:ık bir malıl) ette olsaydı hu :ınhış· 
maya lı:ıly:ının dı:ı iştlrok clnıe•n la· 
bii.> ·. Alnı •ı - So\"~ t'I :ıderni 1 
,·iiz pııktı \lınıı Q ln"l ş:ırko ı' • 

ı<.'i' · crnrıı~"· ı<' • bü .. · bi'' , • 
.eçliRini r,f. ~l".'>D., il ı hıı emri· 
lcrı SO\')'CI nıı~3 o hududu ile tahdit 
•m.yc rozı ,.•' w " • resmen ırak 

elmiş i.ulunm or . ., 

YENİ SABAH 

H A B E R - Akşam Po.:ıt:ıs. 2~ ACUSAOS - 19:9 

Om • • 
r ::eyin C •hit \"oJ~,n. Sıı..-•r' • • ı l lJkftycci er S<'yfcttın merhumun l\rulıkihiinclcJ.i kabrinin En·eJki ~t?ce Şi5Ji<1e l\f celdi) <' l•üyliı:ıle bir kazn olrnu'j, bir ot,,,; 

c:nnn-RtYET 

Yunus Nadi, So\'yet - Alm:ın anloş
mnsın<lcın b"I. c'ti('ii "ll'>Hlıı, bu ıın
lnşmıınııı dalın ('O'.: sulhu lemine mn
tuf oldul!unu 'ş:ır.ıt ed:!., hid:selcrl, 
''ovyet • lng11lz • ~-::.no;ı · • •·• ..., · ı
rınd:ı ihttltır m,,,.:- .ııı o!Jn lloltık 

rlc' !etlerinin gorıınli teklifleri· 
nin rnonnsını - nlatm:ıyn çnlıştmık di
\ or ki: 

man at:.!ml tecavfiz anlnşmasının Hit l ecidlyc köyUndekl A ri Meznrlığıı mı.l:ledlldiğiııl J Un y:u.mı!oilık. Dii ıı bil 'ürntıc ;;ldcrcl< nj:ıca tarpm.~tır. Arnb:ının iln , c bilhassa nrka <' 
ll :n slynset ülemlnoc giizel bir vu- öğleden sonra Şl51l Hıılkc\ intle merhumu ~e,·cnlcr ta rnfmdnn bir top- nıurluğu p:ırçalanmı~tır. Kazaya uğrayan otomobil yul<ardııkl resi-' 
• • il ol . w~· ot hu anlnşmnnın Jantı yn.pılmı!'ı \"C Ümcr Scı\"fcttin hald;:ında sözler <;Öylcnmiştir ı;iiriilnı<'ktcdir. 
n:ı:r. cı:er ve lıaysl:rclile, şiınl&$\.'.r • ____ ..,...... __ . -~;----------------------------
kadar sfı~ 1,,.,,. :~ ~izlerilr telifi~ 
olm"dt~"" sij)·leı''' •en so -o lla.vo
ziyet knrşısıncıa İngiliz - Fransız -
Sovy •t mih:ııkerel r'nin r.\ııme:.: uıt· 
r:ım~yn m lıkıiın olt:u§ıınu k • ( :
met:'' Vl' demck~l'dlr Jı': 

"Z:ıfcn orta~"' ''hilvnsıf:ı lec:ı,·Gz, 
"Sovyetler cumhurl:rcli bu p:ıkl· mesele~· çıktığı cün, - okuyucular,ı- ÇO lrU ffi <dl al 

1 1 do_hn ziyode Dnnzıs. mesclc~lnl~ mızın 1 er . h ·t•rlıy:ıc:>' ]. ·ı Te~e - o· k 
muslıhıınc ve makul hır hal netıcesı- bu haber s:ıhih ise Mo<ıkovodnki Rus· Ç öyü Sel 
ne \'armasını kolaylııştırmak sıırclilc ln.YiJiz ve ı;-rnnsı rıüzokcrelc.rJ.rı • 
rnillell~r ora_sın~laki_ çok se:sin vaz!: bi; net:ce "ıkm·:rn<'n!;ını liu sül:Up~ bastı 
~e~e hır snl~h ımku~ı temın ctmegı dn söy• mişli'•· ""''lnennlc:,·h,.&ulh 
ıstıhd:ır. etmış ol:ıbilır. Öyle za~no· cephesi Sovyct r. 1-::r:ının f'anl bir ynr 
lunur kı SO\')'Cller cumburiyctı bu dımınd:ın ünıl.iıiıgh'bcscrck lı:cı·ı:: kuv iki ' çocuk boğuldu , atı 
hnl ve tesyiycnin harpsiz olarnk '11- vcUerir.c gilvcn clidi-. Bu k:ıvvct 

Mekteplerde sınıf muallimliğ i 
ihdas edilecek 

kuunu tercih etmekte olncaktır. Fil- busün büJ~ .JHl"; \'C fo'İS' ;~ı·•hını kay ıp var 
hn~ikn iki .ı:ırafın co~ .şi_ddetli lalep muvnrfnldyetlc clıır~.W 1'1<lar mu Çorum, 23 (A.A.) - Dün sa • 
lerılc Danııs mcselesı ıı;ınden ı;ıkıl· azzamdır. Y:ıhız harp daha çelin O· t 18 d .. 'dd tr • 

Her muallim, bir sınıf talebesın · n mektep 
içi ve drşr harekatından mesul olacak 

mnz bir mesele olup gitmişti. Dülün lac:ık!·". Rusyn ~ulh ccr>hc~ine illi· a e yagan şı e ı yagmur. 
:\vrupıı:rı iııtil:l edeock umumi bir hak t dl h b' k ~ · , lardan husule gelen seller mer. 

Orta oku llarda ta lebenin tabi Yeni talimatnamede bir ta. 
olacağı yeni h iikümler hakkın- !eb en in derslerinden layıkiyle 
da Maarif Vekaleti şura karari· istifade cdebilmcsı ıçin a:ına 
le bir talimatname hazırlamış- cak tedbirler izah edildikten 

tır. B u talimatn ame bu d ers yı. sqnra talebenin okul icinde ve 
lı başından itib aren lise ve orta okul dışındaki har~k~tleri de 
okullarda ta tbik edilmeğe baı;. esaslı surette tasıilı edilmekte-

· • e scy , :ır ın cı ·ması pe., .. • 
hıırhe selıclıiyel \'ermeksizin Danti- mümkündfi. Fnkn' Rus:\'a Alman"ıı ı keı.e baglI Ovaaaray, Bovadagı, 
gın Ynrnlıllccc~i hal sureti şudur: le b·ı ilil.ifı im7.Al.ı:rınc".'1. lıarhln pnt· ve Kayı köylerinde ehemmiyetli 

A: Serbest Alman ~ehrl lak vermesi cok daba ihtimal d:ıhili· hasarat yapmıştır. Ovasaraydan 
n: Serbest Polonya limanı ne girmlşt"r... on yaşında. bir çocuk ile Bova -
7.otcn Polonyımın ithaıat ve ibra- dağında da sekiz yaşında diğer 

c tııııı ta\"ııssut etmek Dnnzis şehri· bir çocuk :Seller içinde boğulmuş 

ninen lınynll menfaatleri icabıdır. Iraklı b·ır t ~ h . tur. Kayı köyünde altı kişi kay. 
\lıoı"?er ki Polonyıının Avrupa lıartıı· a rl Ç 1 bolmuştur. Bu ~ öylerdeki zarar 
çından silinmesi muvafık ve caiz gö- h ·· tesb' d.ilm 
rulsün, ki böyle bir ı:.eticenin So\•· Sehrimizde eseri için enuz ıt c .~miştir. Ala.~ 
~eller cumhuriyetince de hoş görül- • kazasında. seller g~men cvlerını 
nıiyece~i muhakkaktır. tetkikat yapıyor tamamen basmış, bu evler halkı 

ile hayvanlar emin yerlere nak. Bu muhnkcme silsilesine söre, Al- r 
ınıın - Rus ndemi tec:ıvüz pnklilc Sov 
'ellerin hir ıımuml lınrlll tcş\•ik c· l 
dici değil, hclkl doha ziyade - eğer 
ırnkfın 1 \'Orsa • şi.ndik[ çok gergin 
,.e kıırıŞık ıııillellerarns1 ' 'nziyetine 
hi;::çıkış ''c kurtuluş imkanı lııız.ırln
ın:ık'fistcdikleri manasını \' rmcli; 
.ıklıı, en ynkın bir tcldkki tarzı olur. 
\terkczl Avrupadn ve dnhn aşııliıla· 

rında bir çok kfiçük devletlerin az 
~·ak Çek \'e Slovak milletlerini andı

Iraktn Türk _ !edilmişlerdir. 

lcrin hrudm bu· ---0---

Vilayet memurlarının 
barem dereceleri 

rır "yııziyctlere diişmeleri elbette di· 
ğer Anupa dc\•letlcrlnden önce Rus
~anın işine gelmez. Kaldı ki bu mil
letler, o ''tıziyctlerc düşmemek için 
ı<'nhında <lişlerir.i tırı:akl:ırına taka
nık son haddine kadar çarpışacaklar 

Ajbas Az;avi 

hnzn-lnmnW;o. o
lan beynclmi el Belediye memurları barem 
truımmı(1 l3~ğ •• cetveli bugünlerde Aı:ıicaraya 
Wı.th tarihcl Mu- gönderilecektir. Diğer -taraftan 

• hami Abbas Az- vilayet memurları barem liste
~ zavi, eserinin bir si de alakadarlara tebliğ edil. 
kısmı hakkında miştir. Buna göre 12 lira maaş
§ehrimlzde tet- lar 1 O liraya indirilmiş, 14 lira· 

kikat yapmaktadır. !ıklar 1 ı3 liraya çıkarılmış, 16 
liralıklar 1 5 liraya indirilmiş, 

TUrlı:çc;-i çok gilzcl konu§an Ab- 17,5 liralıklar 20 liraya çıkan!-,.e nihayet kendilerini kurlnrmak ça· 
bas Azzavi, bir muharririmizc §U mıştır. re Ye,imki\tıları ncllcelcrinc varacak 
i.z:ılıatt ve~tir: 

Inrdır. 45 liralık müdürlerin maaş. 
Nilı.ıyct 1917 ihtiliılinden ao~an ve - "Irak ild istilfı. arasmda,, ndm. lan da 50 liraya iblağ edilmiş. 

hiiliı o esasa dayanan yeni Rusyadn da dokuz ellilik l:ılr eser vücude ge- tir. 
milletlerin istlkldllcrinin cmperya- tirlyorum. 
Jist bir zihniyetle ayaklar ollmda çiğ -0--

nenmemcsi en b:ışlı ve en insani F...ser, Mogol Türklerinden Hela. Elektrik ceryaniyle 
prensi pi teşkil eder. 1nkıltıpcı Rus· gfınun Bağdadı znptettlği tarihten o·· ı en am e 1 e 
yanın istisnasız bütiln dünyaca tak-

İngilizlcrin i~ıgalinc kndnr Tiirkle - . . . ... . . . 
dir olunan güzel ve idealist bir cep- nn· hakimiyeti ::ıltıuda geren '-•(idi Cibalıde. Yanı Yuvanıdısın ke-
hesi olan im prcnsipin kolayca terk "' .J f b 
Ye fedn ohın:ıbileccğine :ıkıl ermez. asırlık zamanın tarihidir. llk cild reste a rıkasında ameleden Ali 
• \vrupn buhrnnınııı şiındil,i ,·nziye- Irakta Mogol tarihi, ikincisi Mogol- oğlu Ahmet Ertan dün elektrjk 
tinde ise, vukuundan kor:.uıan ıecn- larm inkırazını ınUtcakip Bağdad!ı lambalarından birini tutmuş, bu 
ıüılcr hinneris lıüyük şimr.ı komşu· hükmeden bUyUk Mogol kabilesi Ce- sırada cereyana kapılarak mos • 
muzun kentli lıııyıılını tehlikeye ko· 
, ııenğı mcycl:ıııdo olduj:luııdnıı Sov- lfı.ir tarihi, üçüncUsU lrakta TUrk - mor kesilmiştir. Ahmet Ertan 
Hllcı· cıınılıııriyeti bu türlü ihtimal- menler (Akkoyunlular, Karnko - derhal bir otomobille Balat has. 
lerin tnhakkukıın:ı müsaade edeme7.. yunlular, Şnh lsmall) tarihidir. tanesine kaldırılmışsa da biraz 
...,imıliki r>:ıklln bütün bu noklalnrın Bunlar tamamlanmı~trr. Şimdi (!- sonra ölmüştür. 
Phcmmi~·cııe gözönünrlc tutulmuş ve rakta Osm:ınlılar) de\Tinin tarihini -o---
tııtıılmakln 0• 1cnlfı bizce ı rnh1'cl·:ık- M k 1 
lır. Onun için ~·cnl ıınktın So\'yellcr- hazırlıyorum. Bund:ın başka Irakta Una a e Vekilinin 
cc eğer imkCını varsa gerginliği fz:ıle bütün Türk hükümdarları zame.nm- h . • d k. . 
r•derck sulhn hizmet elsin diye ilti· daki ilmi \'C edebi hareketleri tet- şe rımız e 1 tetk i klerı 
ınnı edilmiş olduğunu tahmin el· 
nıek daha doğrudur. 

) uk:ırıki mili i""" ı :- ı bakılıırnk 

\iman - Rus nclemi tecnvüz pııktm:ı 
rağmen alAkadar, ~ nni tehllkeyc ma· 
ruz.h!ililn ııı m"kcUerin büy:k şi
ı •:ıl komşumt.zun h:ıyırhnlılıl'lın:ı ı •ı 

1 'r ehcmmh cilt' ic;tlnnl ederek mi111 
ımid:ırnalıı:-ındn e:l ufak tereddüde 
ılii~rıırlerinc d::ıhi yer "oktur ... 

kik ediyorum. Münakale Vekili Ali Çetin • 

lstanbulun kütUplınnelerlndcn bu kaya ~ün öğlcd~ •y~nra mm· 
hususta istifade ettim; birçok tari- taka lıman rcıslıgıne gel 
hi vesiknlı.ır buldum. On güne ka - miş ve deniz müesseselerinin ba. 
dar tetkiklerimi l>itircrck Irnk'a rem hazırlıklarile meşgul olmuş. 
döneceğim. TUrl$lcr Jrnkn geldikle. t1!:'. Denizyo:ları u_:n~~- rr.üdür. 
ri vakıt henüz müslüman değillerdi. IUgU memurrn muduru Ccvndı 
!~lamlığt Jrnkt!l kabul Ptmişler \'C çağıran Vekil memurlnrın yeni 
büyük bir medeniyet vücude gelir - b_a~em ile ne vaziyete girdi~lc -
mi~lcrd.ir. Türkler Bağdada hicri r~m s. ormuş, :naaela

1
rm ycnı va. 

\ "AKIT t tr f d t1 t 1 656 ::ıcncsindc girmişler ve 1335 ta. zıye 1 e a m a ma. ma a mış. 
~ıııı Us, lıu"iin Harp mı, sulh rlhine kndnr hüküm sürmüşlerdir. tır. 

mu? !~imli Lac:mnk .. 'e:;inde, Alnı:ın· 

'· rıın SOVl'Ctl rlc akteJece·i adem! Irakta Yczdiler, Bedeviler ve n- Asfalt yaptırılacak yollar 
ırc:ıvüı muk:ıYclesi ınuh!.cmeı bir şirctler tarihlerini d0 yazdım. 
\nupa Jıorh.nii uznklactır:ın bir hil· B . t A d bli Uk b' Yakında iha!eierı ycı.pılacak v u nC'3rıya vnıpa n y ır . . . 
ılı-;e midir? Yo1:s:ı bu harbi binkis • . . . . . olan bır buçuk mılyon hrahk as. 
~r .. rı mi cılec-ı '.lir? su' ilerini sormak nlıikn lle knrııılnndı, ıngılızee~ c ter- f it yol! h l k d d" b Jed" 

.. cd'ld' . .,. f b ıı 1 a ar at m a un c ı. 

lanacaktır. :ı; dir. 

Oğretmenlerin talebe ile tam Marmarada iki manasiyle meşgul olabilmeleri 
İçin her öğretmen okulda mev. 

moıo·· r çarpıştı cut sınıflardan birinin butiir 
mesuliyetini deruhte edecektir. 

Dün gece sa baha karşı sa a t Bu suretle okul öğretmenlerİnt> 
iiç sıralarında M a rmarada iki yeni talimatna:nede bir sınıf 
motör birbirleriyle çarpı§mış. muallimliği şekli ih das edilm:ş 
lardır. Hadise şu şekilde geç- cılmaktadır. 
miştir: . S 

lzrnitten li anımıza ~el n en e ha§mda yapılactık mu-
ldri:s koptazııu ıCİaıc;oinJc;k.İ f 7 allimler, tş>plnnt!.<ıındı:ı h,.,. n~. 
t ı k " ki" A l t •• retmenın alacagı sınıf tesbıl 
on u un yu u rs a n mo o- d"l k . S f b"" .. . . ·· ·ı ı· da 1 ' t . e ı ece tır. mı m utun ıçtı. ru ı e ımanımız n zmı e gı- 4 f 

1
. . d .. v 

d H .. · k t ·d . maı aa ıyetın en ogretmeıı en useyın ap anın ı aresın- 1 l k 
deki Güler mo törü B üyükada 

1 

mesu, 0 aca tır. 
ile Sedef adası arnsındn ka.rş:la.ş ------------
mışlardır. 

Gece karanlığında uzaktan 
birbirlerini göremiy en motör 
kaptanları iş işten geçtikten 
sonra müsademen in öni.ine geç. 
mek için manevralar yapmışlar 

1 
fakat muvaffak ol"mamışlar. 
dır. 

Mısır ask eri 
heyeti 

Bu akşam neçıt resmi 
i ç ın Trakyaya gidiyor 

Güler motörü Arslan motö. I Şehrimizde bulunan misafir 
rünün bordasına şiddetle çarp. Mısır heyeti, kun.andanı general 
mış, 1,5 metre büyiiklüğiinde Hüsnü Ez.reydi ile birlikte dün 
bir kısmı par~.alamıştır. sabahki hava taarı uzu tecrübe • 

y k d k' h" b' sjnin Eminönündckı safhasında 
a a an so~r~ 8~." ·ı ıç .~r bulunduktan sorra Pcrapalas o. 

şey olmamış gıbı Guler moto. teıı·ne g 1 1
• 1 .. ·ı c;· • ·· J · d .. l d em şer og e ycme0ım 

ru zmıte ogru yo una evam mu"tcakı' h · · d ht lü • • . p şe rıı .. ız e mu e 
etmış, ıçıne su almaya başlayan gezintiler yapmış.ardır. 
Arslan motörü ise tayfalnrmm 
canla başla çalışmasiyle lima
nımıza kadar gelebilmiştir. 

Liman reisliği hadise tahki
katına başlamış, lzmit limanı
na telgraf çekilerek Güler mo· 
törünün tutulması bildirilmiştir. 
tir. 

---o.....---
lşlim i tet şirketi nden açı!<ta 
• kalacak memu rlar 
Uğvedilmesi kararlaşan l~ 

Bankası teşekküllerinden iş Li. 
mited şirketinden 200 memur 
açıkta kalacaktır. 

Es:ı::ıen iş bankası da son za-
:nanlardn kudrosunda tas-

Misafir heyet, l:yük geçit rcs. 
mini görmek ::c.re bu akçam hu 
susi surette lfalluıcak olan tren. 
le Trakyaya gideceklerdir. 

---o-

( n g ister eye ısmarlanacak 
vapurların şartnamesi 
1 ngiltereye ısır.arlanacak 11 

gemiye ait şartnamelerin ingiliz. 
cc nüshalarından W tnnesi Lon. 
dra sefaretimize gönderilmiştir. 
İn.giliz firmalarr l:ı.ıradan şartn:ı. 
meleri alabilecek!crdir. Te~rini -
evvelin onuna ka<!ar bütijn tek -
lifler geldikten Sf'J!rrı şehrimizde 
bir komisyon kurulacak ·;e tek • 
liflerin en muvafığmı sc0 ccck • 
tir. 

fiye yaparak bir çok memurları --('--

çıkardığı için bu memu~_larıl Konvansiyona! trenı 
banka kadrosuna almak mum. 

k~n _olamı~ncakt.ır. Sadece ~en- ı gene gecıktı 
dıle.rıne bı~ ~ıkta~ tazn:ıın:ıt Bu sab3hhi konvansiyonel treni 
verılmckle ıktıfa edılecektır. iki buçuk saat gecikerek gelebil. 

ı ı 'c "Alnııınyn So"Vyellerle ademi eumc ı ı. maru azı a yan 1 f h . d ,. . t 1 
f . . . . .1_,.rd'l ye en eyetın e u:r op antı ya. B 

11 
. b miştir. 

Duble bira 
bardaklan 

Her tarafta aynı büyU~· 
lükte o lması mec.ur.y• 

·rı 
Memleketin her tarafında bl 

.:ıuhranı bütün şiddetiyle: de\'; 
:tm<'ktedir. 

~onu acaı< 

AUikadarlara her gün muJıtf 

1ehirlerdcn bu yolda şikayetl~r ~ 
;naktadır. Bursa, Elazığ, tzrnır. 
:Hğer bir çok şehirlerde tstanbıJI' 
da olduğu gibi bira bulmak ıtılid°" 
kün değildir. 

Diğer taraftan İstanbul t>tl" 
:Jiyt'si eğlence yerlerinde açık ~ 
rak satılan biralarda fiyat kontto' 
!ünü kolay bir surette yapal>İ1 

nek için kul'arıılan -Jüblelcrin ~ 
~arafta avni büyüklükte olıtı•1 

kararlast;ı m:~tır. Bu hususta fi 
"nbrikadyle tcm:ıs edilmektedif· 

Sıhhat Vekilı Trabzonll" 
çehrımıze geliyor 

~ rıun:~n. ?3 (~.A.\ .__ ·"~ 
vekili HuIUsi Alataş dün Riı·tvr 
şchrımiıe gelerek müfe~tıS • 
vilayet m:ıka'Tlını, askeri koıl'11 

tanlığı, belediye, parti ve Ha~ 
vini ziyaret ettikten sonra bC~ 
berinde üçüncü uniumi mfife ~ 
vekili Haşim İşcan ve vali Sa 
Osman Adal olduğu halde ıtıe~ 
lekct hastahanesini ve yapılın'~ 
olan yeni hastahane inşaatını ger 

miştir. 11-

Sıhhiye vekilimiz, buradaki ' 1n· 
hi mücssc eler üzerinıde uzun 1 

ren bu tetkiklerini müteakip ~ 
zurum vapuru ile Istanbula 1o· 

mek üzere buradan ayrdmııtır· 
Dr. HulUsi Alataş şerefine IJC' 

lcdiye tar;:ıfmdm öğle yeır.cği .,. 
rilmiştir. __,./ 
----------------~-

Ha şer at öldürücii . 
n1aade l erın kontrol~ 
Haşarat ~ldüren macı.del' ol-

lazımgclen tesirleri haiz oluP. ıeı 
matlığının tesbiti işi, Vekıl ,, 
heyeti karariyle Sıhhat Vekıl 
t.nin mürakabesine verilır.~ 

Sıhhat müdürler• 
arasında tayinler ıı. 

Ankara 24 - Aydın sıhhat:,..,_ 
dün.i Hayri Soynıa.n 90 lirP. Ue 1' 
cunn, Edirne sri:ıhnt mUdilrU .a•> 
I<'ilibe 80 liraya terfi, Sinob 8 

müdüril I<'ehmi '! Ollra ile Uç rl•tJ 
emıfn, Muş eıhhnt müdilrU ıı•t 
70 lırn ile Niğdeyc, Malatya 8~ cO 
müdürü Ahmet 70 lira ile uçun ııı· 
sınıfa, Isparta sıhhat mUdllril ~~O· 
za 70 lira ile Aydma, Havza: b~ıJI 
met doktoru izzettin 60 lira ıle ıJı• 
sıhhat mlidürlüğilne, Kırklareli 8 

ile 
hat müdürü Necmettin 60 _ura Jtj) 
Elılıığa, Elazığ sıhhat müdUril ıı•' 
mct QI) lira ile Uçüneü srnıf eıh 1ıı1' 
müfetU-;liğinc. lzmir merkeı b~ rf 

·ı ~il mC't doktoru Es ıt 60 lira ı e ,Jll • 

ll'ca,·ıiz mııahcılcı.i akcietmeye k:ı· pro esörlen lC'l:dırlcrını bı uı ı er. 
1 

t u yo arın mşasına a.şlanma • 
ı . . . . . 

1 
pı mış ır. 

r. r Hrdığı z:ım:ın tnlyanın re)·ını Fransızlar, bu C'scrı kendi tetkık <'- dan evvel elcktri~·. su, havaga . 
wrn ıış 'c ı:ıs\'U>ini nlmış; f:ıkot rinc mahC'z olnrnk kabul ettiler ve llk yapılacak elan yollar Emi. zı tesisatının de:-hal yenilenme. 

sıhhat müdürlliği.ine, Konya rdi" 
hat mUdürU Mahir 70 lira. ~ıa 10 

Ne yollarda, ne de tren.de bir sıhh:;ı.t mUdllrü Remzinin sınıfı ıb-
arıza olmadığı halde, trenin böyle lira ile Urüncü sınıta, Kilt:ıbYll 8 ril 
~ccikmesinc. merkezi Avrupa ve j nat müdürü Resit 70 lirn ile ucUll r!l 
~unanistanı.la hattı:- askeri rah- , f'ınrfa, Kırklarcıi sıhhat JJ'l~~~r· 
lıyatla fazla mec;:;lll hulunma'lı Ali C ı lira ile Sıvns mhhat _rrı rcJil'· 

~·ınyıını:ı .tawibinl ~in ett_cm~- 1 
tarihi değerini tasdik cylcdllcr.,, nönü meydanı. s:rl:cci - Ara bı: -:;ine ba~lanacaktır. Yeraltı tesi. 

ını,ıır_ dedıktcn sonrı şoyle '>OYiu- k . 
1 

T · .1 S 
1 

d ~· · · · · ..., · 
,·or: · Ira lı tarıhcl aynı zamanda avu-

1 
vapuru yo u. aksımue ırase - sa tının eı:,ı~tırılr::ıe ıı::ı .• o tcfjrı. 

"hı{er .\lm:ınynnın So\'yet Hııs}·n kattır. Fakat bUlUn mC'veudiyellnl viler caddesi. Şişlide Samar .. Ni. , nievvclc kadar l:.Hirilmis ola -
lr oklcdcc-e~i pakt tot:ılilr- de,·le , ... ilmi tetkiklere t:ılı.siJ c.>tmlştir. 1 şanta.şında Şafak sokaklnrı.dll'. caktır. 8COC;> clmu~~ur. lüğünc nakil y(' krri cdlJnUŞ]C 
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lzmir tüccarlarına vadettl 

1 
·Mahswflerimizi değer fiyatla satacağız 

~ t.no. s.oo. 1 
-• ı.ao. ıM • ·-····----· 

ari ciy memurları 
~'asında tayinler 
'lt ta, 24 - Hariciye memur -

l8tnda bazı değiııiklikler ya -
'ha~· Madrid elçiliği mUstcşarı 
li ~lıı nıcrkeze, Tokyo büyük 
~ l§ltiı.tibi Reşit Boenos Ay
~ katıpUğine, Şam konsolosu 
l\ :\'era konsolosluğuna, Ko • 

,uhll!olosu Necati Şnm ılton • 
~ na, Boenos Ayrcs başka • 
10tı.:ru11ah Tc.kyo baekatipliğine, 

, a kançılan Orhan Anvers 
oııu~ dit. t'Una nakil ve tnyln edil-

yüzme 
~ lllüsabakaları 

ilde.,.,.-~ ·o.uı, 23 (A.A.) - Burada 
lialkevi yilzme müsabaka. 

~~k iyi neticeler alınmıştır. 
~~ rı itada derece alanlara 
t,

11
lc aru Müfettişi Hasan Re -

• Ut tarafından, sporculara 
~· 

~ ;:ı hatırlatan veciz bir nu. 
,. dalya v~ mUkiı.fntlar tevzi 

~ \Q, 

rııullabakalar sonunda derece
r ~Öte, seçlıen yüzücülerden 
~u: Bekiz kl§llik Hatay böl-

~bııı e takımı 2 ve 3 eylülde 
ltitıda . Yapılacak TUrkiye yüz

i.: ~erine i§tirak edecek -

ı ~~York sergisindeki 
•ronumuzdan radyo 

~ '°"'l'br neşrıvall 
f 44(/ı~ ır, ~., ll{.A.J - Anaao. 
~tQ;1nın hususi muhabiri bil. 
• tı,,: 

c· ~~~k dünya sergisinde pav 
~l bu perşembe günün • 

ij, ~ 1~arak her perşembe gü. 
· ra,d kıy.? saatiyle saat 11,30 

Si
flla,"io Univcrsitcsi diye tanın 

il ll•· • . tas d "ia.tt n ıxa, ıs yonun an 
.~~liıı d a bulunacaktır. lstas • 
~~ lt ;~a uzunluğu, 25,4 met. 
1 aius kılosikldir • 
tan los perşcme günü ve 

t· t 'aau11 
Son perşembe günü, ay. 

ia.t ta erde, ayrıca tUr!;:çe neş • 
~apııacaktır. 

N~--------------~ 

Ticaret vekili tarafından açılın ş olan 1939 lzmir funrınd:ı 
ter sitesi, btiyük havuz v~ p:ı·ıiyonların g:.irünüş 1Ü 

Ticaret vekili Cezmi Erçin bu. 
gün Ege vapurilc §ehrimizc g-:! I.· 
mi§tir. 1zmirdcn hareketinden ev
vel borsayı ziyaret etmiş olan ve
kil incir pisasaının nçılışını:l&, 

üzüm ve incir müstahsillctilc, 
ihracatçıların borsadaki toplar!tt. 
smda bulunmuştur. 

İhracatçılar takas primlerinin 
ihraç edilince ti.iccara verilmesi, 
ihraç sertifikası musnddak nüs. 
hasmın bekletilmeden iadesini; 
prevatif teminat şeklinin kaldı. 
nlmasını istemişlerdir.Vekil not 
almıştır. Yeni bir kararname ile 
dileklerin yerine getirilcccğ\ni, 

lngilterenin üzüm, incir, fın-

dık mahsullerinin takas listesi • 
ne ithalini kabul ettiğini, anlaş. 
ma neticesi beklenmeden !:arar. 
name ile ihra.cato. başlanacağmı 
bildirmiştir. 

11aveten; ··- Un cıevtetıc yenı 
ticaret anlaşması yapacağız, mah 
sullerimizi değer fiyatla sataca • 
ğız,, demiştir. 

Vekil !zmirde vapura bindikten 
sonra <la şu beyanatta bulundu: 

Fuarda vakıflar paviyonu 

Oç inailiz . -
mısyonerı 

şehrimizde 
Bunlar yakında Hindistana 

gidıyorlar 

Üç İngiliz misyonerinden mü· 
rekkcp bir heyet bu sabahki Sı::mp 
lon eksprcsilc §Chrimizc gelm•t;· 
tir. 

Heyeti teşkil eden misyoııer 

Hasl\Bhanelerimiz 
bizzal hastadır! .. 

~azan: M. DALKILIÇ 
· H AVA tıı.ıırruzunun tecrübe ~nü hC'yecand.ın fenala~ııı I!a <'l,i 

hastanesine ı;ötür\ılcn 'c oı•;r.1ıı ha. .. tant'yc lıabulü gccil\tirl. 

ll"n ;o ya~mda bir kıulıncağız öldü. 
Sıhhat Vekaletinin tahkikata el l,;o~·duğu bildiriliyor. 
I·'akat biaat Sıhhat Vckiıletiıni1.in lı.ıı meı.,e!cnin '}İfa bulmaz 

bir halde olduj;unu ~ok 1) i bildi~ne eminiz. t-.tanbul lıa.,tanelcrin
ıle müstacel ,·c Yalıim vakalar lı;ln nyrılan pııtaklar hl"mt•n hiı: lıir 
zaman bo5 dC'ğil<llr. 

Jla.'itanelcr hemC'n dalma, boğaı ,·apurlarmıız gibi, i.,tfab hnıl-
dlnllen fazla ye tıkn baı.,:ı doluılurlar. r.1ına ı;('bcl\jyrt YC'ren de A· 

n:uloludan her tchlil•cdc ko:,up ~l'leıı haı.,talar okiuj:,'11 hillıılyor. 
Anadolunun lıcr tıırafmtlan hali ,·uhiın ::;örülC'n bcr hac;;ta mii

tchassısl:ır tarafınılan tNl:ni gürcbllmC'k iı;in ı ... t.ınbı.~a J;rh1wkte. 

ılirler. • 
Vakıa bunun ön\ine ~eçllmek istcnml5 YC hf.) le 'ak ,ııırda cv-

'' eliı. eh-ar \ilİl\'Ctlcrc murnt'aat cılllnw.,İ, İ!o.tanl•ul ha,,taı."'krinile 
)·er olup olma(İığı sorulduktan sonra ha,,ta göndcrilıne;.i g{bi ted· 

birler ııhnmışhr. 
ı~akıı.t bu tedbirler f~lda ctmemlı:lcrdlr. na .. el.i ha .. t:ıne.1;inde 

olan 'akalar yeni bir 15ey ml? \ 
Hemen her ı;üıı böyle fC'C'i hadiseler olm:ıl.ta Ye hastalar h;\S. 

tanede y:ıt:ık arıy:ırak ötede berid<' inlemektedirler. 
• m1.ce bu ıneı.,eleniıı cezri surette hallinden ba)li.3. ı:.nro yok- '.a 

tur. llu bakımdan dcnilelıllir ki, blu.at ha.,.tanelcrimiı sılıh:ıtte de- ~ 
ğilılir, l1astadırlnr. 

nu meselenin cezri bir surette halli Menlyorsa de\·lct bir fe-
tlakrırhk yapmalı \"C lılıee tstanbultla ,\naılohuhn ~eleeck hasta
lara. mahsus tum te;:kilft.Uı blr hastane kurulmalıdır. 

Ak-.i talullrdc inilti menii 'cya idari tedbirlerle hi!,'bir zrunan 

dindirilcmiy<'eektir. • 
'~ 

.. 

Alman -Rus paktı bir sürpriz, 
ve hele hiç bir tehlike değildir !J 
A 

L:\JAN • Rus ademi tccMüz pakh haberinin birdenbire öğre- i 
nildiği muhal\kaktır. Fakat bu hiıdi<;c a-.lô. bir sürpriz, ya. l 

nl bcldcnmcdik bir hiiclise d<'ğilılir. i 
Bwıun en büyük delili bizim ~lbl masasının başmdan dilnya i 

lıaıll..cleriııi yalnız ı;azetclerden takip edebilen biı;are gazeteci- İ:: 
, .... .., .. "'"'"' ,,.,.,. 5 uu """ ..,., yniif'JJa "tltunıarıta (lngtUZ • Rus 

nıü1.akcrelerindc düğüm noktalan) diye aynı mesele ve ihtimal • : 

lcrtlcn bahsctrnis olmamızdır • 
Biz bu yaZlmızda müzakerelerin müsbet bir neticeye \"arm:ı

mıısı için tarihi :ıarurct dcıllğlmiz detenntne ı.,l'beplerl •myıp dök. 

mü5tük. 
Uizim J;lhl aciz gündellk muharrir bu ilıtimallerl buntlan 20 

glin <'Hel dcrpi':l <'eler de diinya politika~mı idurc eden diıılomat
lar bunları ılt>rııi5 ('fme7., bu nasıl mümkün olur! 

Binaenaleyh, Alınan • Rus ademi tec&\·üı paktının haldka
tcn A Ynıpa diploma"isi ic:in miithi~ bir sürpriı olıluğuna biz k:ı· 
tİ)·en inanama)·ıı. 

Ilelki 5una ihtimal nririz kJ, bu hadise önlcnilt'mcz bir zaru· 
ret halinde yürümü,. olsa :;<'rC'ktlr. Diğer taraftan bıı paktın 

,\\·ruıı:ı -.ulhii i~in ıle \ahim bir darbe oldul;u, ulh ic:in mütlıl5 bir 
tC'hllke tetokll ettiği zanlıırı tama.mile safdilre seylerılir. Bir defa, 
sarih olmamakla beraber 5imdllik mutlak olan Ye bizi doj:;'Tlıclan 

doğruya alakadar edebilecek olan <'n mühim cihet 5mlur: 
lca:--..h. ---f i ~1~J-~-i 

!~ CAN SU 1 

"- Mühim teşebbUslerimizden 
rinin neticesini gc('C saat ikide 
hariciye vekilinden telgrafla al -
dım. Bu iki büyük ihraç mad • 
demizc pazar olan İngiltere piya. 
sasmın son senelerde fiyat şart. 
larımız dolayısile geniş miky:ıs. 

ta mübayaa edemediği Uzüm, in. 
cirlerimizi bundan sonra g~en 
senelerden çok daha fazla mik -
tarda alabilmesinin temin edildi. 
ğidir. lngilterc i:c münasebetle. 
rimizde üzüm, incir, fındık ta -
kas usulünden istifade edeceğin. 
den ehemmiyetlidir . ., 

M:oris, Levet ve Villiams bugün 
!stanbulu gezccelder ve yarın To

ros ekspresile Hindistana hare. 
ket edeceklerdir. lngiliz misy<J" 

ncrleri Hinaistan, A vustrnlya ve 
Afrikayı dolaşarak hristiyanlık 

Rus tlo<;tlanın11ın ademi tt•ra,·üı: ııakh yalnız Almanya. iledir. ı 
Denil«>lıilir ki, Almanyayı halyndan bu işte ayrı hareket ettlrmi. ~ . 

ı d tııı; ı,_ • t 
f. t eıı ~ -..orn muharrirlerlmlz- ~ 
I· j ıııe~ id Uçuk, okuyucuların t 
eı l 1~1111l ııaıard:ı küçük hikaye- ! 
e• ı k11411k~\"erek \'e beğenerek o- ~ 

! ltı.ı \. 11 blr yazıeıdır. Haber i 
\ ~ 111.). 1 ) ! ~ ıı.1:

1r adığı bu yeni roman, ( 
1 tııı......_11btı \"e \'akalarlle oku'\"u· i 
• --- .. q • ) j ~it l>tı.r cezbedecek kıymet- ı 

~J 

propagandası yapacaklar ve ev
velce gönderilen propaganrlacıla· 
rın elde ettikleri rıeticelcri tctJ.:ik 

ye mu\"affak olıın Rusyn olmu~tur. tkinri mühim \"C hayati rihet: 
Harp ihtimalinin artını~ olması ıl«>i;il, blltılds t.ati surette orta
dan kıılkmı5 bulunmaımlır. Zira. Rus~-anııı A nupa ihtilaflıırı sah. 
nesine silahla ~ıkmaması ve ortadan ~eklhnc.,ilc:> Anupa lhtiltıf. 
larınrn iki tarafça tla yalnız sulh lı;lncle hallc~lilme .. inc kati" bir 
mecburiyet haMI olmus bulunmaktadır. 

Fethi Okyar 
Ankaraya gıtti 

edeceklerdir. Heyetin seyahati 

on ay devam edecektir. 

Bir müddetten beri ı:ıehrimizde 1 • Istnıılrnlcl:ı nıuhlclir mııhailcrr 
bulunan Adliye Vekili Fethi Okyar, ı. l,Jiııi is: · · ~ ·ı ıınrnlliıııler 3GO ı hul 
bu sabah Ankaraya gitmiştir. muştur. 

Onun için Yaziyl'tin birdenbire b<'dhln ~iirün<'n zcnıhirinl' 

rağmen emniyet \"C ı.\ikiın içinde hütliscl<.•rin inki5afına inti:r.ar e
debiliriz. 

······························································--·-························· .. ·· 
-·~- . . 

Halkın rahatı isteniyorsa ... 

G AZt:Tt:ı.mt yazıyor: llclccliye kışın )·aklaşması miinase
bctile tnınn ay tsta~yonlarma üstü kapalı 

yt•rl<'r yaııtırılına-.ına karnr ,·ermiş. 
Otobüs duraklarında da önce mühim mıı

hallerd<'n ba':llıyarak sırasilc böyle üstü 
l•aııalı yt•rler ya111la<'ak .. 

Tr:unyar 't' otobiis bckl<'ıne ~·crll.'rinc 

ii.,tü kapalı yerlt'r )·nııılmakla halk tama
ınilt' ılü::-ünülınü, mii ~anılıyor? 

Halkın t:ımamilc dür;ünülmü~ olması is. 
teniyo~a. sanki büyük bir zahmet mi, bek
l<'mc yerlerin<' ht'hcml'hal ~m da. yapılmak 
lazrmıhr: 

,\yalda uyunacak ycr1er! •• 

• • 
ibret taşları !... 

T R.\:\IYA Y bckJcınc yerleri tledik d<' •• 
Bazı 11'1\m\·ay durak yerlerinde yük

srk J,alclırmılar \Ur yıı. Uunlnrın bazıları

ııın iki uı;lnrmda. hikmPti bir ~ol,larınca 

• , .. 1 

anla5ılmayıın siHi ve sütun ~eklinde ta5-
lar \ar .. 

Bllhas a Anadoludan ilk defa ~ehrimizc 
gel<'nler bu ta~ların ne olduğunu bilmiyor. 
lar. 

Bu ta:;lar istanbulda o katlar hayret edi· 
lrC<'k, f('\ kaliulc ~<'yler t1ei,'1Idir. nu ta.~Jıır 
h:ı..,if ~<'ylerdir: 

Trann ay hekli~-e bckliyt• ta~ olnıu.ş yol
rular ! 

• • • 
Ne olmuş ki? 

B lR ~azl•te t:ikayct etliyor: 
tstnnhulılakl umumi helalar ak5am. 

tarı frkeııden kaııatılıyormus. nu yüzd('n 
lıalk çok mü,5kiil \'aziyctte kalryormu, .• 

Ilo5 laf, bckdiyeye hücum ctmC'k için 
sac:ma lıahanc. • 

ı\k~amları ı ... tanlnula umumi helalar ka
ıı:uııyorlar - tuhaf ~ey • öbürleri a~ık: 

Al<'ni helillar? 
Cadde ortalarmıla. trann·ay raylnrı boşu. 

nn. mr oluklu yapılmı~? 
Yalnız o doğrudur: 
Ki)5c başlarına, taaffiinü men l!,'İn bir 

lıimnıd etliliı> yııylı kaırnl•lar da konul:.a ... 
Sen1ptır ! .. 

• * • 
Vapurlar dayanamıyor!.. 

1 ~<~lı:n:HE\'J·~ 11 rnııur ısnınrlanı • 
~·or. Ga7.ctclcr yazıyorlar: l'eni \a· 

purların süratle gelm<'sl i~tcnl.rormu~ ! 
Bunların arasında. İstanbuhla t ... k<'ll•lcn• 

:J ·llyecek vapurlar da ,·ar ... 

Ne gariııtlr: 

Uıı 'apurların -.üratıe ~clm~ini istiyo -
ru:r. da i .. kl'lelerc süratlc i~Icmesini btc • 
miyoruz! 

Tcnkkt>ll su Doğu Yapunı murnzC'neslnl 
kaybC'tmcmlş .. Bunu ı1ü'5iinen mpurlar <1<'11 
oluyor! 

Mim. 

ô 

Düşündüğüm gibı: -- - - --
Hava korut~a 
manevraları 

Yazan: SUAT DERVıŞ 
Dün İstanbul hava hücumlarına 

karşı ikinci pasif müdaka manev
rasını yaptı. 

Birinci ve i!cinci mancvr;;yı ay
ni yerden seyretmiş bir insan ol 
m:::k sıfatiyle bu iki mancvran•n 
ayni yerlerde bulunan, ayni in
sanlar tarafından nasıl yapık!ığ ı.u 

~uukayese etmek vaziyetinde bt. 
lundum. 

Evimin penceresinden scyrcltı. 

ğim birinci ve ikinci mancvrala. 
aşağıda anlattığım şekilde geçtı: 

Birincide, düdiikler öter ötmc:r. 
sokaktaki halk, büyük bir ciddi -
yet ve temkinle ve en ufak bir tc. 
laş eseri göstermeden, fakat isti
calle yürümeğe başladılar. Bir sa. 
niyle köşeleri polisler tuttu. 

Fakat halk polislerin ihtnnna lü. 
zum kalmadan gayet muntazam 
bir şekilde, üç dört dakika sonra 
sokakları boşaltmış bulunuyorlar. 
dı. 

Evlerin camlan örtülü idi. Gi
decekleri yerler uzak olan yolcu. 
lar önleri bahçe olan evlerin ağaç
ları altına sessiz ve teHi.şsız sığın. 

ışlarclı, 

Evlerin balkonlarında kimse. 
!er bulunmuyor, hiç bir müteces. 
sis baş pencerelerden dışarıya 

ı;arkmıyordu. 

!kinci manevra da ise şu man
zarayı gördük: 

lşaret düdükleri öttüğü zaman 
sokakta en ufak bir istical alame. 
ti yoktu. Telaş ta yoktu.. Fakat 
halka bir alışkanlık gelmi§ti.:Her
kes ağır ağır yürüyor, işi ciddiye 
almadığı belli şakalaşıyor. Cocuk.. 

~ . 
tar kaldırımlarda aşağı yukarr 
koşuşuyorlardı. 

Herkes balkonlara fırlamı§tı : 
Manevranın başladığına ilk işa

ret olarak tramvay arabalarır. a 
tevakkuf mahallerinde ve otobüs. 
lerin sokak islerinde girıp oralar
da durduğunu gördük. 

Düdük öttükten, i~arct verici 
çanlariyle motosikletli polisler de 
gelip gittikten so~ra,. yani ancak, 
ilk tehlike düdüğünün ötüşünden 

takriben beş dakika sonra polisle. 
rin ve bek~ilcrin ağır ağır gelip 
köşeleri tuttuğunu gördük. Gaze
teler ifayı vazife eden polis mc. 
murlarının maskeli ol::luğunu yaz
mışlardı. Polislerimiz maskcsizdi. 
ler. 

Tayyareler gelince de apartı

manların balkon ve tarasalarına 
çıkan insanların hakikaten pek en. 
teresan olan hava hücumunu me
rakla takip ettiklerine şahit olduk 
ve nihayet tayyareler gittikten bir 
müddet sonra daha düdükler çal. 
madan sokaklara çıkan yolcuları 

da polisin çevirmediğini hayretle 
gö~dük. 

Velhasıl büyük bir teessüfle 
kaydederiz ki geçen defa İstan· 

bulun Şişli semtinde fevkalade bir 
intizam ve ciddiyetle tatbik edil. 
miş olan hava tehlikesinden ko
runmak manevrası bu defa büyük 
bir lakay':il içinde geçti. 

Belki buna sebep polislerin ve 
bekçilerin maskesiz vazife görü'}. 
terindeki Iakaydidir. Bu vaziyet 
işe ciddiyet havası vermiyor. Şeh

ri normal halleri içinde gösteri. 
yor, lıir Iaübalilik, bir gündelik 
hava yaratıyordu. Fakat her ne 
olursa olsun halkımrz şunu iyice 
idrak etmelidir ki, mesele bir tay.
yare hücumu oyunu değil, pek 
yakın olması muhtemel olan bir a. 
(et karşısında yapılacak hareket
leri ciddi surette talim etmektir. 
işin laübalilik, teklifsizlik, lakaydi 
ve şaka kaldırır tarafı yoktur. 

B;;gün manevra olduğunu bil. 
diğimiz isin, ciddi telakki etmedi. 
ğimiz şeylerin hakikatiyle karşı· 

!aştığımız zaman yapacağımı;: ha. 
reketleri şimdiden tatbik ederek 
talimli olmamız lazımtlır. 

Esasen pasif koruma işlerinin 
( Lutfctı sayfayı rcı:irinizJ 



Almanya - Sovyet 
imzalandı paktı 

Avrupadan gele 
. 

Baştarafı 1 incide kat Japon bliyük elçisi suvareye 
Misakın metoi gitmediği gibi Von Ribbentropun 

Bcrlinden verilen malfunata. gö - muvasaleiliıde tayyare meydanında 

heyecanlı haberi 
re, imzalanan mi.sakın metni şudur: da. bulunmuyordu. 

Moskovadaki ingilız ve 
Fransız heyetleri 

Baştarafı 1 i11cide 
Askerlere mezuniyet kaldtııl· 

mı~ ve bütiln müdafaa mevzileri 
tamamile kıtaat tarafından işgal 
edilmiş bir haldedlr. 

Bu layihanın, bu akgam Lordlar hal bırakmıyacak turette blldlr _ 
kamarasına da tevdi edllerek ka. mittir •• , 

yete dair noktai nazarla 
nişlerdir. 

Almanya ile Sovyet Rusyn ara -
sında sulhU kuvvetlendirmek iste • 
yen, Al.inan ve Sovyet Rusya itti • 
hadı hükfunetleri 1926 nisan tarihli 
bitaraflık muahedesine istinaden 
şun.lan knrarlaştırmııılardır: 

bulünü müteakip kral, tarafından lngiltere büyük elçisi Hender. öğrenildiğine göre, "I 
İngiliz büyük elçileriniO 
vanôya yaptıkları be)' 
dar kat'idir ki, Roma bil 
lngiltere ve Fransarun 
zarları hakkında hi~blt 
leyemez. 

da tı!svip edilmesi muhtemeldir. son akpm Uzeri tayyare ile Sair_ 
!ngiliz askeri heyetine mensup 

iki aza, yüzbaşı Davidson ve Colli
cr ile Frans1% askeri heyetinden 
binba.~ı Pichon bugün Moskovadan 
a~·nlacaklardır. 

Limanın şimal methali kapıı:.ıl 
mıştır. Harp gemilerinin hemen 
gelmesi beklE!niliyor. 

L~yiha o andan itibaren kanıı· burgldan Berline dönmüttUr. 
niyet kesbedecektir. İngiltere bUyUk elçiıi &lttiği 

Madde ı - İki tarnf mllnferideh 
veyahut başka. devletlerin muavc -
neti ile her nevi tecavüzden, teca
vUz ve şiddet hareketlerinden te -
vakki ctmcği taahhUt ederler. 

Avam Kamataıtı saat 14.45 ıde Bergo!da hepsi hepsi yarım sa. 
toplanacaktır. Ç~mberlaynın Av ıt kalmıttır. 

Madde 2 - 1ki ô.kid taraftan bi
ri UçUncU bir devletin tecavllzUne 
uğradığı takdirtle diğer taraf bu U
<,;üncU devlete hiç hır vecih ve su -
retle yardım etifiemeği taahhüd e • 

İngilizler Londtnya ve Fransızlar 
da Parise dönmektedir. 

Heyetlerin dlğr azası 

Moskovada kalmaktadır. 
şimdilik 

Fon Papen mesaı 

Belçıkada 
BrUscl, 23 (A.A.) - Zabitkı'c 

verilen izinler iptal edilmiştir. Bu 
aunla beraber mezun efrat Va7.ifc 
başına çağrılmamıştır. 

70 Alman fırkası 

rupanm vaziyeti hakkında ma1Cı

mat vermesi kuvvetle muhtemel • 
dir. 

Tahmin edildiğine gfüe müza • 
kelerin scmunda Avam Kamara• 
sı fevaklade eal!ihiyet ptojeıini 

tetkik edecektir. 

getirmemiş 
c.icr. Bir müddet evvel Bcrlinc giden 

Madde 3 ..... tkı Rkid taraf ınüştc. A\mnnynnın Ankara büyiik elçin 
rek menfaatlerine t.aallük eden mc- fon Papeıı Bitlerle miilakatta bu· 
eelelcrdc daimi temas ve mu ııvc - lunduktan sonra ciün akşam saat 
rede bulunacaklardır. • . 17 ,45 de tayyare jle şehrimize 

I,,ondra, 24 - Mnncestcr Gar. 
diyan gazetesiııin bildirclli;ıine gö 
re Bcrlin civarında bulunan nıo · 
türlU k1talanıı bUyiik bir kısmı 
pazartesi ve sah gilnlcrl Poloııy'i 
lıucludunn doğru harekc;t ctmi~IC' 
dir. Leh hududuna gidcıı Alman 
kıljtların111 70 fırka olduğu biklı· 
riliyor. Bohemya, Moı·avya, S~rı
vakya ve A vustuı yada askeri h& 
reketler göze çarpmaktadır. 

Lord Halifaka saat 1 S de topla. 
nacak olan Lordlar kamara!şmda 

beyl'elmilel v.tiyet hakkında beya· 
naı ta bulunacaktır. 

Fransada 

Madde 4 - 1kl tnraf, akid taraf· d'' .. t•· T.' p '"''" · ık ·· . . onmuş ur. r on apen ... cşı ov. 
tan biri Bleyhine müteveccih hıç bıt d Al k 

1 
h · • 

Faris, 24 - Fransır başvekili 

11c haribiye nazırı Daladyc 'CiÜn 
Lehistan büylik elçisiyle görü§· 
tükten sonra, daimr milli müdafaa 
komitesinin saat 18,30 da yaptığı 

toplantıya hariciye nazırı Bonnct. 
bahriye nazırı Campinchi. hava 
nazırı la Chambre, başkumandaıı 

general Gamelin, hava kuvvetleri 
kumandanı general Vuillemin ve 
donanma kumandanı amiral Dar. 
lc:ın ve bunların kurmay reisleri 
İ§tirak etmiştir . 

. h"l 1 w ta ~. manya onso l)S ancsı cr-
devlet grubuna na 1 0 mamagı - kanı ve dostları tarafından kar-
ahhUt ederler. 1 t El · t d · 

:Madde 5 _ Jkl tı.kid taraf arasın- ş~ anmııı ır. çı ay~are eı.1 u:-
d:ı her ne suretle olursa. olsun bir 
ihtilM çıktığı takdirde bu .ihtilafı 
dostane tcntii efkür ile ve ~·alıut ha
lfom komisyonlan ile hal ve faslı 
taa.hbtit ederler. 

Madde 6 - Bu muahede on sene 
mliddctle aktC'dilmiştir. Bu muahc _ 
de iııkızasmdnn bir sene evvel fes. 
hedllmediği tak:Urde otomatik bir 
ekilde beş sene daha muteber ola-

caktlr. 
Mndde 7 - Bu muahcae, en kısa 

·r zaman zarfında tasdik edilecek 
" tarihi imzasından itibaren :mute
r olacaktır. 

Moskovaya muvasalat ve 
ilk müzakereler 

Moskova, 24 - Alınan hariciye 
:ıazırı Fon Ribbentrop diln saat 13 
le nazi b:ıyraklarile süslenmiş olan 
Moskovnnın merkez hava meyda -
nı-;::la yere inmt5 ve Potemkln tara -
tındatı karşılanrı'!tşttr. 

Fon Ribbentrop, tnyyare meyda
nından sabık Avusturya elçiliği bi
nasına. gitmi.s ve orada Alman bil. 
yUk elçisi hariciye nazırı şerefine 

bir öğle ziyafeti veı711iştir. 
Sovyct Başvekili Molotofla Al -

man hariciye nazın arasındaki ilk 
mUltı.knt ~at on beşi biraz geçe 
bavlamt§ur. GörUsmderdc Alman -
yanın Moskova bUyllk elçisi ile ha
riciye komiser muavini Potemkin 
tlc hazır bulunmuşlardır. 

Bu ilk mUltı.knt saat on dokuza 
kndar dört saat sürmUa, saat <>n do
kuzda kısa bir fasıladan sonra saat 
yirmide leknır başlamır;ı, bir saat 
sUrmüştUr. 

DUn akşam ziyaftetcn sonra Al • 
mnn büyük elçiliğindeki suvnreye 
ltaıya bilyük elçi.si de gitmiştir. F'a. 

bir an evvel ve daha şümullü bir 
.,.ekildc orgnnize edilmesi, bütün 
elzem şeraiti haiz umumi sığmak. 
lann teksiri, ve fakir halka mec
cani olarak gaz maskesi tevzii ev. 
terde pasif müdafaa şeflerinin 

tayini ve mahallelerdeki sivil halk 
tan kurulacak pasif mildafaa e. 
kiplerinin tam olarak tc§ekkillü 
ve sık sık talimleri zannederim ki 
geciktirilmemeli'tlir . 

Sivil halkın tayyare tehlikesi· 
ne karıı daha şuurlanması ve bu 
manevraların ehemmiyet ve kıy. 
metini anlaması için umumi yer -
!erde mesela her sinema ve tiyat
roda seanslardan evvel kısa pro. 
paganda kon!eranslannın verilme. 
si fena nu olur?. 

Velhasıl halkımızı bu tehlike
nin karşısında maddi ve manevi 
surette mücehhez olarak bulun -
durmak gayesiyle daha kuvvetli 
Jiri,!aaliyete geçmek için tstan_ 
bJıJ~ehri acaba ne !bekliyor?. 

' 
Suat DERVIŞ 

dıkten sonra otomobıle bınmı~ 

ve Tarabyadaki yazlık sefaret bi. 
nnsına gitmiştir. 

Fon Papcn gazetecilere verdiği 
beyanatta demiştir ki: 
"- On gUndenberi Berlinde bu 

lunuyordum. Tabiatile devlet ri
calile muhtelif meseleler hakkın
da temaslar yaptım. Jstanbula 
gelmek üzere 24 saattenberi yol· 
da olduğumdan hftdiselcrin son 
inkLsaf vaziyetleri hnkkındn ma. 
lümattar değilim. Fakat öyle zan · 
nediyorutn ki, yakın bir zamanda 
harp bekl m k doğru d -ildir. 
Yapılan l:>Utün i§ler sulhun korun 
ması içindir. 

Yeni ademi tecaviiz paktı biı 

sulh unsurudur. Ve zanneders~m 
bundan daha iyi bir şey b~kHyc
meyiz.,, 

Alman büyük elçisi, yeni pak
tı hazırlamak için temmuz'!a 
Moskovaya gittiğine dair şayi::ılaı 
dan bahseden gazetecilere sade. 
ce: 

- Öyle mi? .. Şu halde vaziyeti 
siz bendcfı. dahs. iyi biliyorsıı

nuz !11 diye cevap vermiş ve flqık 
bir tekzip yapmamıştır. 

Bu sabahki Cumhuriyet ve Ye· 
ni Sabah gazeteleri, Fon Paılen~"l 
Reisicumhurumuz lsmct 1nöni~
nc Alman devlet rciı,i Bitlerin 
bir mesajını getirdiğini yazmış.. 

lardır. 

Paris 23 <A.A.) - İtalyan n
jansı bildiriyor: 

Bütün gazeteler Moskovanın 

bugünlerde Almanyaya mUh;m 
:miktarda benzin, petrol, vesaite 
gönderdiğine dair gelen haberle· 
ri tebarüz ettirmekte ve bu mnL 
ların 1truyaya l{afkasyadan doğ 
rudan doğruyu yapılan ihracatı 
tamamladığını ehemmiyetle kay 
detmektedirlcr. 

Alman başkumandanmm 
nutku 

n erJin, 23 (.J\'.A .) - Alm an or· 
dusu başkumamlanı ' general fön 
Brauchitsch cumartesi günü sıı. 

at 19.30 da orduya hitaben ratlyo 
ile bir nutuk söyliyecektir. 

Tanenbcrg bayrnmı münasehe
tile bütün şarki Prusya viUi.yed, 
27 ağustosta hava sc.}-TÜscforinJ 
kapalı, kalacaktır. Bütün tayyn
rcler, o giin yalnız Königsberg · 
Devu hava meydanına inebilcc~k 
ve seyıiiscferdc de Elbing • Kn· 
nisbcrg otomobil yolunun ve Kn· 
nigsbcrg - tm~tcr - Burg - Eydt. 
kan demiryolımun şimalind<ın 

geçeceklerdir. 
(Oanzigin ilhnkına dair telgrcf 

•·son dakika., ı.ütunwnuzdadır ... 

lngilterede 
Alman bUyük elçiliğinden nldı- Londra, 24 - Resmen bitdiril-

ğırnız malfımata göre, bu habut diğine göre kral altıncı Georgcs, 
doğru değildir. dün öğleden sonra Londraya 

Scfaı'et. fon Papcnin böyle bir dönmüştür. Bu sabah Bukingbam· 
mektup veya mesaj getirdiği halt •:ia kralın riyasetinde saltanat met. 

Bu toplantıdan sonra başveka

let şu tebliği ne§retmiştir: 

"Eentersanyonal vaziyet dola_ 
yısiyle hükümet, evvelce alınmı~ 

olan askeri tedbirleri, bir kısım 
ihtiyat efradı ı daha silah altı n 
aimak suretiyle tamamlamaya ka
rar vermiştir . ., 

Milli müJafaa komitesinin top_ 
lantısından sonra başvekil ve har
biye nazırı Daladye, hariciye nazı_ 
rı Bonnet ile uıun bir g6rUşrnc 

yapmı§tır. 

Hitlerin ln1i:tereye 
cevabı · 

Londra, 24 - Dün Berlindc:-ı 

S.ı!7.burga tayyare ile giderek 
Rergofta Hitlerle görüşen İn • 
gilterenin Berlin bi.iyük elçial 
Hindersonun Bitlerle mülaka:ı 

a:ıcak on dakika sürmüştür. 
İngiliz elçisinin bu mülakatta 

Bitlere bir mesap verdiği teeyyüt 
c;tırtkte.dir. 

l<öyter ajansının diplomatik 
mu-...cıbirinin öğrendiğine g.!re, 
cHinıci! İngiliz kabinesin:n içtimrı 
'11 müteakip Hcndcrsona lngiliz 
:nükfimetinin mesajını biuat Hit
lere tevdi etmesi hakkında talimat kınClaki neııriyatı kati surette tek lisi toplanmıştır. 

· t kt f. · Al gönderilmiştir. zıp e me C ve se ırın manyn· Ba~vekil Çemberlayn dün ak-
t w h t" t "m'tl" Bu mesajın esas hatl.arının ı:v· ya yap ıgı seya a ın am.. - şam üzeri milli müdafaa nazırı 

hususi mahiyette olduğunu bil- Cnatfieldi kabul etmiştir. velki ak§am kabine içtimamı mü-
d. kt d" teakip neşredilen teblige benıe • ır~: e ır. . 1 Ticaret nazırı dün neşrettiği 
Dıger taraftan salahiyet s:.ıhi. bir emirname ile harp levazımı 

bi makamlarımız da hu husustn ve bir çok maden ve iptidat madac 
ademi ma!Umat beyan ctınişler· ihracatını, bazı istisnalarla yasak 

diği öğrenilmekte.cl ir. Mesajın 
birer sureti Fransa ve Polonya 
hUkfımetlerine gönderilmiştir. 

dir. etmiştir. 
Fon Papen burada bir müddet Emirnamede, şimdiye kadar ve-

Alman ajansı, Hitlerle İngiliz 

büyük elçisi arasır..~a yapılan mü. 
takat hakkında aşağıdaki tebliği 

neşretmiştir: 

kaldıktan sonra Ankaraya gidP
ccktir. 

Armutla tedavi 
Halusz ismindo bir Macar dokto

ru kandaki tazyikin fa?.lasına, yani 
tansiyona karşr nrmutlun mühim 
bir deva olduğunu keşfetmiştir. 

Kendi hastnncsindc bu usulle teda
vi ettiği ve ekseriya allınışı geçen 
hastalara haftada iki glin arka ar· 
kaya yalnız annut yediriyor. Diğer 
gilnlerde hastalar perhize tabi tu. 
tutuyor. 

Bu şekilde tedaviye blrknç hafta 
devam eden tansiyonlu hnsUılar ıır· 
mut sayesinde derhal jyilC'şiyorlar. 

Bu .surC'tle, ll?.ümlC' tedavidrn 
sonra. tıbba bir dr armutla tedavi 
usulU girmiş bulunuyor ... 

rilmiş olan ihracat mezuniyetlerini 
tadil etmek üzere bu mezuniyetle. 
rin bir teşrinicvvcle kadar mülga 
o!Juğu tasrih olunmaktadır. Bu 
karar, do:ninyonlara, müstemleke 
iere ve İngiliz mandası altrnda bu 
lunan topraklara yapılacak ihraca. 

"Büyük Britanya hükumetinin 
izhar ettiği arzu üzerine bugün 
Hitler. lngiltere büyük elçisi Hen 
dcrscnu kabul etmiştir. 

ta şamil değildir. Ilcnderson. fngiliz başvekilin'ı• 

Amerika büyiik elçisi Kennedy dünkü kabine toplantısından son. 
ve Polonya büyük elçisi Raczynsky n neşrettiği tebliğ mealinde bir 
öğleden sonra hariciye nezaretine mektubunu Hitlerc tevdi eylemiş. 

gidertk Lonrd Halifokrla görüş- tir . 
tni:skr.1ir. Hitler, Büyük Britanya tarafın. 
P·ırlamento mahfillerinde söy- dan Polonyaya kcırgı girişilmiş "· 

le.ı ci:ğ;ne göre milli müdafna me., lan taahhütlerin Alm2ny~yı ha. 
-'aatıne hüki'ımctc fevkalade sa ı va ti . mahiyetteki milli menfaatler\. 
!a:ııyetler veren kıı:ıun rnyihası nin müdafaıısın.dan h:ç t::ir vechile 
bugii ıı olduğu gibi Avam Kama 'ı vazgeçiremiycceğini inı::iltct<' 
ram tarafmdan kabul 'dilecektir. büyük elçisine hiçbir §Üphcye mıı 

ltalyanm vaziyeti 
Roma, 24 - lngillı ve Frans12 

bliyUk elçileri dün halvan harı. 

ciye naıırı kont Ciyanoyu ayrı 

ayrı ziyaret ederek görUşmü~ler. 
dir. 

Her iki mUlakatta ca ıeHrler 

işte bunun içindir ki 
tngiliz büyük elçls.ine 
beyanat hususi bir ehe 
-naktadır. Artık ne o ta 
bu taraf mcsuliyetten 
için biribirlerinin duru 
ııcden hareket ettiğini ' 

hüklımetlerin'n beynelmilel vazi· yemez. 

SON DAKiKA 

Danzigin ilhak 
Pa.zar .. .. ' gunu. 

Paris, 24 - Ciddt bir :ncnbadnn öğrenildiğine göre. Httllt 
ğustosta Tancnoorgde söyliyf'ccği nutukta Danzigiıı A:m·anY 
kını ilan edecek ve harekatı liUyc için emirler verecektir. 

lngiliz gemileri 
Akdenizden dönüy 

Londra, 24 - Bu ayın 19 unela Akdcnizde bir cev~ 
Uzere Southaınptondan hareket etmiş olan Strahmore 
yolunu değiştirmesi ve Akdenize gitmemesi emri \•ertım 

Almanya-ya rıftnıektc olan tngıliz gemilerinin geri dö 
plldiri.!.!!ıiFti .. , ,,. 11 

Amerikalılar memleketleri 
dönüyorlar 

Londra, 24 (A.A.) - Avrupa mezuniyetlerini 8t 
lan Amerikalılar, vaktinden ı::vvcı Anıcrikaya dônrn 
Yüzden fazla Amcırıkalı, Norım:r.di vapuruna binmiştir. 

Bombardıman 
Berlin. 24 (A.A.) - Dün Po~onyalılatın ikinci bu 

liyc tayyaresini borabardıman drniş oldukları haber v 
Bu tayyare dün Da:,7jg ve Köuiıı~bcrgc gitmek Uzc·n~ öfte 
'l'empdhofdan harekPt etmiş o:n !l tayya~lir. 

Tayyare Darııig hududu vnkrnıııda ve Polonya crazisi 
b::ırdıman edilmiş ..._ tnyyarcııın pek yakınında birkac; obUI 
mı~lır. 

A 'manvada bir Leh kurcye3 
B .. ':lin, 24 (A.A.J - Havas ajansından: 

iyi bir membadan b:yan olunduğuna göre, Polon1ao• 
lau'daki diplomatik kurriyesi Alman memurları tarafındll' 
dere edilmiştir. Kurriye hudutta tevkif edilerek Polonya 
l· cshanesine iade e.dilmi§txir. __ ......_..;;__~--------~--------~--.--~ 

Oslo grubu devle.ti 
konferarisı dağıldt 

Bu devletler harp vu~~uunda bd 
kalmağa karar verdile 

Stockholm. 23 (A.A.) - "Oslo 
levlctleri konferansı" na iştirak 
etmek üzere Brüksele hareket <'t
medcn evvel hariciye nazırı Sarnt. 
ler beyanatta bulunarak bcyn~l

milel vaziyetteki vahameti. tcha· 
rüz ettirmiştir. 

muştur. 

Konferans sonunda D 

tebliğde. bu devletlerin _...a 
Nuır, Briikselde cereyan ede· b" h b k tı· kl• 11eı-

ır ar e anca ıs ... 
::ek olan müzakerelerin konfc- 1 d - takd. de . .. o un ugu ır 
nı.nsa ıştlrak eden devletler iÇ;ı.1 .. d f . • · ce· ·-"" mu a aa ıçın gırc IUG'" 
Jüyük bir ehemrriyeti haiz ol1u ıunmaktadır. _ ~ 
1unu, çUhkü orada bilhassa s ul· Belçika kralının bU ~·J 
ıun idamesi meselesiyle, bu ılev ıo gnıpu devletleri ~ .... 

' etl~ı~n bUY\lk Avrupa . ı::r~pla:-ı 20 de radyo ile vapacall ., 
lancınde kalmaları ve ıhtılif ha · trn metni ilzerinde ınutJ 
'inde ınutedil ve ihtiyatlı blr ı:t3· lınmıştır. Bu devl'"tıer trl 
.ilde hareket l'tm"'l"ri keyf' yet r.\l':nfR.r>tkrini k~ru.,ıek r. 

1 
'"rinln ı::-JrU;U!cccğini söylomlı:i· l~ıında tcml3ı ınu:1ca-
tir. lerclir 



!iman - Sovyel 1 IT@f!IU(fSf ti?BŞ:~r~@@@rmtl~~--
anıa~ması o_ın L e h • A 1 r11 an 

~~. ak ısı e rı h u d u dunda h8dis---....--...~-
a cıev, ll • Sovyet anlaaınaııı diitt ' ya, bir insan ve ir>tidal madd~ 

tra~CUcırtnde nıuht~llf akhMr jverlci ol&rt.k çok şayanı arıuydu. A 1man1 ar hududu 61\n ~tır. Bu sn.bah aldığını.ıı. Fakat, İtalyanın malUme.tı tahtm 
tkt~ ar bu akis13ri eöy&c göster. da, kont Cianonun eon Salzburg 

r: 1 ziyaretinde bUtUn tefenilatiyle 

1..oı-;y gör'UşUldUğU veçhile Alınan dip· t •• t t • ı 
Ga.ze aı:>A: lomaslııinin son hareketi, büyfik e c a v u z e . 1 ·e I"' ~ r;0~el~rın ekseriru Almanya bir zafer kazanmıştır. • 

ktedi "Uett arasında bir mlsaıt . 
ir lınesının S t R . 1 Gerek bu gazete gerek diğer • 

~~~iy~ Alına~;~cicin~;i;~~~ b~~u.n gazeteler, makaleleıinı Bı·r Alman qolcu tayga.resıne · 
ı ~Üt hat-ek t • t kw · ı t kt l bıtirıı•ken, Polonyaya Almanyn 

ugu e ı eş ı c me e •1 ü k . . w . t 1 nu ''a ktd ,1 ı c m za creye gın§megı avs ye B l d 
., zına ıı ar. kt a· t ld ""' • 

'•<\ı;sAllA· ct~~Tl= .. ~ütün İtalyan matbuı- a eş açı ıgı er ın en 
ıı.fıarıs, 23 · . tı , Alman harekeUnin İtalyarım 
"lltada h CA.A.) - CRöytet) mahimatı tahtında yapıldığını ve ----------- b • ı d • • ı • 
~1 as~1 01

an umumi kan:ıııt bu hususta ıtalynnm fikrinin a_ B b h A l z. r l l !J o r 
~~ "ee: bırliğlnin harbe gittııu· ı ıınmış bulunduğunu da kaydcy· u sa a vrupa-

t r 1~?P ettiği zaman mUte-j lcmcktcdir. d 
1 1 1 

Varııova, 24 - Salahiyettar men kiıin Malzecv kasa.basında Polonya 
ll1ttaıt ~lu oynamaf;n hazır bu-

1 
an ge en yo CU ar badan bildirildiğine göro, clUn öf • ü.siled bir Alman !:Ütliğine hücum 

Uz-.re h er iki taraftan da ___ ....__________ leden sonra Leh • Alman hududun- eunişlerdir. 

tt~~ ~lnıneğe uğraştığı mctkc. neler anlatıyor 
Jı r. K d Ezestocho,·a mmte.kasında Kucz. 
~liıı • 1Jldi, gazetesi yazıyor : a eş "a pu r u Bulgarlar end1,ede mı ? no ovasmdn hududu gcc;on Uç Ah 
~ !'!\ n - so,•yct ademi teca. Fırtınadan geç kaldı Fransız: fabrikatörlerinden M . man askeri L<'h arazisinde 130 met 
4,.1Pbaktın1n yegAnc hak1kt tehJ.- y ) k Şastel şelıılrimize g~lmi~tir. re ilerlemişlerdir. 
... u arın ge mesı ço d ı B ı r ı ta -~ ~ ·ra~ "bcmba.,nm p:ıtınmcsı Buraya gelmez eı1 evve . a · Leh hudut muha ız an rlMın • 
!'atı ile 1ngiltc-renin ma.ne\1 muhtemel kanları dolaşmış olan Şastel ıpck· dan geri dönmek emri alan Alman. 
~ir1;1 sarsınağa kafi gelec"ğİn~ li kumaı mütehassısıdır. Şeh~imiz. iar ateş otmck suretUe mukabele 
~ Alrnan.}-ad:ı hn~ıl olnbilcct'k Bir milddettt-nbeti gnz telcrde -de on gün kadar kalarak pıyasa. ctmlelcrdir. Bunu müteakip ynpılan 

lttııllattir.,, mi.ıtemadiycn bugfin yarın gelcoc - mııla temasta bulunacak, ipekli aleş teatisi e~nasında Almanlardan 

da bir hadise vukubulmuııtur. 
Luflhaıısenin U!: motörlU bUyUk 

D-Abhf ta:ryareai dlin 6ğlcden son
ra Dnnzlgdcn hareket ed~e.k Ber -
llnc gitmekte iken snhilden 20 ki
lometre açıktn ve 1500 metre yUk • 

sekten Baltık denizine uç.arken 
sahil bataryaları ve bir Polonya 
hnrp gcmifli tn)•ynreye ateş açm11-
lır. Tnyyarede .fordii çocuk olmak 
üzere 17 yolcu bulunuyon\u. 

b \ı ğinden bahscdilc11 Denizyollnrı lde.- kumaı sanayiimizi tetkik edecek biri hafifçe yaralanmıştır. Ne ticede 
~~E: • ---......---.... resi yeni vapurlarından (l'adeı) olar.. fransız fabrikatörü, Avrupa· Almanlar yarala.nan arkadaşlarile Alman Ajaneı diyor ki: 

~ tıı, 
23 

. den nihayet bu sabah telsizle yeni nm son siyasi vaziyeti hakkınc1n birlikte geri çckıhnişlerdir. 
4.1.. -·.. • (A.A.) - CStofanı) malümnt alınnhllmi~tir. b:,r muharrı"rim.ı"ze demicı.tir ki: 'gd ki G .~ıııa4 S • Diğer taraftar. J)anzı c es • 

:t Ilı • OVyct paktının hUltQ. Fırtınalar dolayı!'lllC yolu uzamış "- Alman _ Rus anlaşmasını tapo polis lc§kilatı hir ç:ok Danzigli 

"Dnnzigdcki Polonyalılann, Po
lonyalı gUmrUk mi!fcttişlcri tarafm. 
dan giılice silahlandınlmalan, Po-~ ~~~~ll~r~nd.e büyUk bir hay~ ~lan Kadeş dUn gece Yunanistan • yol ;a öğrendim. Bu ~u~ust~ki ha. LE'hlileri tcvkü cunistlr. Bunlar a -

ı."ıu~:ı. . rdıgt .,:e bu anln.şmanıı., l'.ian geı;ml5Ur. bcrlerin Balkanlarda ıyı tesır yap. ra.smda I..chiııtnn ~imendifercileri ıonynnrn hudut cl\'nrmda ~·aptıkla-
" h tııyasetinin istikamet!'li Yarın 8.kşatn \"eya cumartesi sa _ • ,; g"'rdüm BulO'arlarm ı dik U •. k ' tesi aza n mUhim askeri hazırlıkları, hudut 
~ \ts . . • b 

1 
. mao •• mı o · .. sen asının m aıran omı • 

.-ı~h. Usundn mUhım bır rol babı limanımıza gelmesı ek enıyor. , d n olmadıklarını d b k" . d'k "ifl' oskl mıntnkasmdald sivilleri geri alınası \.:'Ya~ ~ oun an memnu • ısın nn c§ ışı vo BC'n ı n r.., ı 

~~'!l :gının bu mahfillerde Mk - biJ;.kis endişeye düştüklerine şa mebuslardan Jedvnsky de bulun • ve ı;aire. Polon~anın Dıınzigc karşı 
.. ~gı Yan resmi bir tebli~ue Ruzvelt Vaşingto na bit o)cium. maktadır. bir baskın hareke ti yapmaya ve 
"'11 rncktedir. do" ndtJ rta.ımafih b\ı anlaıma sulh cep . garp devlötlerlnl bir ~mrlvnki kar -
~ ... .,. . . • ~. . •- • Polıs bu tevkifatm '!cbeplcrlni .. ... ........ onh&n t&AhhUt.le-

'- "'•li::ıı JU'ilJA: --..-.. ---· - - ·---· ----- ı-.-c:ıni_n va:ı:.ıv~tJ1'\• ,, ....... tor .. .ca.w n•- l!oyU~m K ytı m cmô1tt aır. -n • .,,. _ 
l\O:a • • I bildirildiğine göre, Reisicumhur Ruz ğildir .. Her taraf ta harbin çıkma. "' r ini ifay mecbur etmek istcdigl in-

Şrna tabıi görUIUyor vclt, Avrupa \'nizyctinin ,·ahnmeti sı bekleniyor. Kuvvetimize emin Alman!arın verdikleri tibaını kuvvctlcndinnf'ktedir. Bu 
t. j clolayrnllc derhal Vaşingtona dön • oldugumuı i~in sükunetle var:iye hareket tarzı, Ukraynamın \'0 Vil -

~ b~' 23 (A .A .) - (Havns) . miyc karar v~rmi~tir. BugUn hilku- tin inkıtafını takip cdiyoruı •. haberler nonun i~ı;alindc J'lolonynlılara bas 
Ilı ~t l A1rnatı-Sovyet palttını ' met merkezinde bulunacaktır. Bu sabahki ekspresle gelen ba· usulii hatırlatır. 
lı-. bır şekilde karsıl:ımaktn. 1 Diğer taraftn:ı hnrlciy,.. nnıın zı Türk yolcuları, merkezi Avru- Bcrlin, 24 - Alm'1n mC'nhaları 
'ııı l Hull de tntlllnl bırnknrak derhal pa vaıiyctindeki fe\lkala<lcliği te. ı.eh • Alman ihtil.lfına dair bırc;ok 

~~ lll r,, l;'azctesi bir çok mll~tc- 1 Vnşingtona. dönn,cktcdlr. yid c 3ecek maliımat vcrmi§ler<lir. haberler vcrmclttedlrlcr. Bunlara 
~ıı .. 1t!llfaatt~ri olan iki bUyiilt Almanyanın bilhassa eski A. gör<', Bı-omberg, Sch\'ctıı: mıntokn-

Donzig llmanındıı da, Pokınyalı. 

hır hummalı bir faaliyet gösteri • 
rorlıır. Polonyalı motörler mnteına
diyen gidip gelmektedir. Polonyalı-1~ 1\ k d ·k ·1 b ·1 ıunda mlihlm Leh kıtaatı tnhşid ('" ~,:ılll Utılaşmnsını tabıi t~lal~· vusturya ısmm a vesı a ı e ı e 

1~ ~kte ve Bulgaristnnın !ıu l~/V\.~~ gıda maddeleri tedariki güslcşmiş-
tıl~eı-ı~~~~nctle karsııaması 1 Maceradan ~< tir. 

ı... 'llgını kaydeylcmcktedir. Et, ve yağ hemen hemen hi; 
'fA ı $ bulunmuyor. Askeri hazırlıklar 
~~A~ ( 

di!mekte ve barajlar, dikenli tclör. ların bil' sabotaj hnrckvti hazırla -
gtllcrl yapılmnk~adır. dıklnn anlnşıldı~:ndan Danzigli a • 

"12 Ulırblalt,, guoteslnin bildir. ! mclo Rrnsında galeyan gittikçe art
dlğine göre, I.ablM'hin civarında maktedır. . ., ---

~'<l ·~A: ~ maceraya . < artmıştır. Her tarafta a'ker sev· 

~l~a, 23 (A.A.) - Sabah ~a· I 111 ( kiyatı ~örülüyor. Halk son .derece Büy u··k resm l·ge ç ı·t 
~\\ı\i ' J\lrnn.n • Sovyct ademi ~ ~ korku içindedir. Umumiyetle 
~ıan.~1 l>aktının yakındıı ak<li ı -.;:r ~ Avusturyalılar harbe tiddetle a. 
t. '-lit· <ı va~iyctte hasıl olan de.- t.bUlhUd:ı, AbdUlhrımiıt il nln lcyhtar görünüyorlar ve halli b ı 
fı. l hahıs mevzuu etmekte· $ faltna bakmıs \C dl.'mls l.i : harp olmıyacn~mı umuyorlar. yar l n sa a l 
İlı:ı ~ - Ef~ndlmizin önırıi hüma• t Diğer taraftan göu- çarpan bir • 

~ lloto Cli R "h . b yunl~n uzun ~örlinil)or. Jıe- nokta cla Almanların TUtk yolcu. k d b .. '-'· "t'iıı · oma, mı vcrın •ı 1 J 
;t\>ııL ın F'ranl38.da ve İngiltere· anşart ki O l'fı. ııl:ı:I .. ari ha.'lta- lara karşı' yeni lıir takım gilçlUk· er en en aş llJOT 
'' , ~lla lıklıırtııın ' ll:ay~ hu~ ura"mır.!.J 

\tf~t.. getirdiği şa§kınlığı kay.. ler çıkarmalarıdır. 

1 
... 11 Pt'l< fazla l.ı::mct 'ndlJ:,'i •· E h 

~ "onra sözlerine şöyh:ı :Bilhassa giimruk muameıcıeri· d ,· r nede l< ,· az' r l ı k 1 ar tama m·ı andı .A, lı'•l rnb hoe:ının l\chnnctl ilindi • . k 
1 1 1 

. • t 
·~ın. ,, emektedir: · I nı co uzatma c, .yo cu arı ız aç e • 

~''il.il b tt\nllakl ' nb" .;;af~mını hlinı.ii- k~ " d . . h 1 ı k 1 • "'-US anla"mnsı ..ı p me d e~a ıtıyat a ıne onu • 
ııtı . ' ;ı ' •.ı • rın gözlind{' h\h11ttlll;~e tılh llt· 1 

i tt'""· c11n siyaset inşaatını :ılt ) · · \ mustur. 
. ·•ıı t mue \ l' gijnllr blrind~. iki as- l; k 11 . 1 1 b 
~l'ıt ır. Polonya. doğrudan keri hcldmin R<ımbaydıı tetkik· ., ontTo erın yo cu arın u:ı 
~~ J\Jınanyava müracattan , evrakını kontrole tabi tutacak ka· 
"Çn, • • te bulnnmnlarını tıi'dlrtr hlr J. 

re kaim p ı n ı.. 1· dar ileri göt ürülmesi bilhaıGa ni-l)ı ıyor. 0 o ya, '' r rade ~ldlr oimu~. f!jt(' bu iki 11 

"!- Qk,;ııığın önUne .[!e"mek ı.~cin kiyetlcri mucip olmaktadır. ·1\:,,1 - ~ heklmdf'n blrt, 

~ llaJc o gazetesi de, Alm:rn- 1 a eşa <. 
'tı%i tıııı dcmokrasilcri:ı bir < 

.. Bir Türk mımarınin 

anlattıkları 

~ı~,:e~Pnıalıdır. ~! N h t R f ~ 
~\'(!Yeti Olarak kaydetmclne. Be 1 ger ~ 
ij~ec:t'~~\l~hu Polonyanın tayin Bir mUddettenberi Alm&nyada 
ll~ el giııı bildirdikten sonrd dl~. Soı ~ıll~rda AtatiirJi'iin 

/ 
tetkikat yapan Güzel San'atlar a. 

''t>u emektedir· muda\ 1 tabıbll!.:.tnl ~-aılan dok- karlemi&i profesörlerinden mimar 

: "lııut.: .ka~~r P
0

olonya belki tc- tor, ba~rndan ;:-cçcn bin bir ma . ., Arif Hikmtt bu sabahki sem plon 
~.ı "\.ltbıl rd' b cerayı muharrir S k . 1 h • . 

1 
. • 

Edirne, 24 - Yarın sabah ya. 
pılacak büyük geçit resmi için, 
büti::n hazırlıklar tamamlanmış . 

tır 30 bin kişilik tribün inşaatı 

bitmiştir. Civar köylerden halk 
şimdiden Edirneye gelmeğe baş

lamışlardır. Geçit resmi sabah sa. 
at 8 de ba!:ayacaktır. Evvelfj tay. 
yare filoları ve sonra da piya:ie 
tümenleri, topçu, motörlü ve aü 
vari kıtaları geçecektir. 

Geçit resminden sonra kuman
danl::ıra ve ata~emiliterlerc vilay :.-t 

~~~ki ı ı. Fakat ugim. ( e sprcsıy c. ~c rımıze ge mı§tır. 

~ t ı\Irnanya \'e Rusya bir Sabih Alaçam Arif H~~met . bi~ muharririmize lan l oğruya devlet 1 ~isirıir. emri 
ı4 ~ı~avuz paktı Uzerinde an. S şunları ıoylemı~ttr: ıltınri:ı çalışıyor.,, 
~I~ ' Polonyanın Fransa \'2 a aolatmı · bulunu~·or. ~ "- Almanyadaki et üdlerim es. Profesör, umumi v;ıziyct hak. ~ ~Ye U · C":utıu ~ racaatı beyhude· ,.. .. h 1 R 

1 8 1 
,
1 

bi nasında çok kolaylık gi'Srdüm. ı<ındaki suallere şöyle cevap ver-n a . • .. ı ıu l'Ş8l c ger n n . 
.. dıı. gır mesuliyetlcri nı l Hatta yeni inşa edilen bazı aakcri nüştir: 
• .ı "'kat i bir ma<"cra H ; ı:.iy~i lıi(llseler• \ ,_ 1 b d h k o.ı~ ~ e alarak, demokras · · < ı..ma an ve u meyan a arp a a. "- Almanya:la bir harp hali 

ziraat bahçesinde bir ô~lc ziyafeti 
{Crileccktir. 

A taşemiliterlcr ve diğer davet • 
tiler yarın sabah saat beşte hu. 
susi trenle b:dırneye varacaklar
dır. 

* * * 
Edirne, 23 (A.A.) - Trakya 

..ımumi müfettişi Kazım Dirik 
> üksek kumanda heyetı ve m e 
busJara, vilayet fidanlığmda 'bu 
akş!ım mü!:ellef , bir ziyafet ver-
miştir. 

Çok samimi ve neş'eli bir hava 
çinde geçen bu kır ziyafeti Trak. 
1anın bütün güzel mahsullerinı, 

1cfis meyvalarını yağlarını. balla. 
:ını, teşhire vesile olmuştur. 

Bütün kumandanlar Diriğe ~a- , 

nimi duygularını, teşekkürlerle 

Jildirmişler ve geç vakit ayrılmış 

Harp 

Roman~?a 
bitarat 

kalacak.m ~ 
Nevyork, 23 (A.A.) - AR=n,..ı. 

ation Presse Bükre§tcn g lrn 
bir haberde deniliyor ki: 

Polonya hükümeti, bir harp :r, ı. 
dirindc, Romanyanın \ 'aziyctin•n 
ne olabileceğini Blikrcş h.iıklım r·· 

tinden istimzaç etmiştir. 
Rumen hükumeti verdiği ce' ap 

ta, bu vaziyetin kati bir bita.r.ıf 
lık olacağını bildirmi§tir. 

L ondra elçisi kralla 
görüştü 

Bükreş, 23 (A.A.) - Romm
yanın Londra elçisi Tilea bugun 
kral tarafından kabul olunmn 
tur. 

Ba§vekil Kalinesko ile de u 
zun bir mülakat yapan Tilea. he 
men bu akşam Londraya harche· 
etmiştir. 

.. Bu •- r~ ilk> • l<'I"' •ıh •• ç ı 

lı lu n•ı • .. ı-ı lcslıi l r· nr'• iizrrr ıı ıı 
ı .. ,, ·· ırı çıkn-·' '· "· 

• 21) tcşrinic\"\"l'lıJ " n~ılnc k 
A 1.ılürk l.i.' ;ırr. :inii" ' " l k.ı;-anı ı r. 
doldurtılmu~ıur. Ru~iı · ' erde .• ı ı.. • 
pı ıu.-afının d:ı ı ., .. · tl'o;' ~· " • 
b:ı~ rı ııı.c:ıkıır. 

• Bclı diye Adalnı d:ıl.I cYlrrf' •ıı l " 

si sntının nsgıı rt h:ıdde !ncl ı rı 
1. Jd.nr.iştir. 

• Bc~cdiyc barem ktdro'>unun ıo ~· 
llikin<le sonr:ı ycı .• Jc:ı GO t :ı l .. ıl ınt'· 
muru nlnc:ıktır. 

• Diy:ırb:ı' .. Cizre h "' ııı ür. rınde 
Diyıırbakırdnn x ' "'\metre mc-~:ıf · 
ki l' ele k5prüsü dun birinci umum' 
müfctıl, Abidin özmenin rılJ•etln
dc y:·.~.ııl:.n merasimle acılmıştır. 

• l\lıı f;' • •• : : 'i 'ltıhilindeki mı· 
denlerder - ~ :ıltı ay - • ı ıııdH c.·ı 

bi:ı dokuz yü: altmış ton krom, dort 
hiu Ud yüz elli ton zımpara madeni 
ihrnç edilı . .iştir. 

Dl SAR DA: ' 
• im • hukümeti, me~hu:-1 iş 

:ıaı kı;ıd;:ı 'G ı Prasd.ı bir emirn "' 
ı c . retmiştir. Doh. • :ı 'e ~· 
h \.. • .; .. ,.. 

25 y:ı~ın:ı k:ı rl a r bir sene muddet '\"e 
rece· rl i . • ı .ıl !ıl' . h li'i na' nh,· · 
bu müddet iki senedir. l\le.cburi 
ış · g i ".:nlcrc ı t y.Yrui)c '"e 
,.c evli olanların ailesine d e :.j. ıro 
m:ı :ı c; lın~.nn ı r. 

• Bolh· rei .,! h•ııc-h 1! 1.1 11 

" kn::nt'n ., ~· ık r. n bir kurşıı~I ö1ıııu · 
Hir. Gene-rol Quiııtcı nilla hükuını tı n 

idnı·l'sinı t•lc ulmıştır . 
• Ti.irk - Fı 11 1 111·11.. .ın1 •n 

diin ııkşorn Pnrıstc tlc-nret ıı rıı r •: 11 

le tmzııl:ınm 1 tır. 

• 'fr:;ıilkü~ clrk i ilk:tı ,•k ' ep l ,ıh-t , '\I 

kn mpınnı ıııiı ıl ıtctı lnıgun h ı ' ı l " • 

•:ıı<'hc~ı '\'c-rl crıne dlinmlı l "rıt r 
• Bir ıniid lı.: ıl ı·ı F:dırnc I · c ıı 

luııon nıiill.i~<' murl'llı ş!C'r i n-t n .\I 
Sclrı lııı s .. l.ı:ıh kon,·nıı<ıi ~on .-1 .ı 

rimize gl'lm i ştiı . 

Mısır askeri hcyetı 
Edırneye gittı 

b.ı Olon,,...,, k rta b "l k le g~cn kırk l"ıllık haratı , ~k d ... d a· d'l M"" d ' k 'l.ldı .,a.,,a, u ra ı ece · . ' emısmı e gez ır ı er. manzarası var. utema ıyen am 
1. rh ..,l-'sa onlan \ 'C aynı" zam"n· hrlcranJı bir roman *<'frika. ı < g· k d'kk d • . 1 . d"f 1 1 k 

lardır. Sehrimizde bulunan 11ı il 
" ., ... ır ço. ı ate egcr ınşaatı yon ar ve şımcn ı er er c as er ~- ~uıhu k kadar :!ılzi merakla ' e :rcrkl.- . . 

, ~l Urtarabilmek ;~in tetkıke ımkan buldum. Almanlar scvkiyatı göze çarpıyor. Seyahat 
" "i~- t&"8i~erde bir dakL lilriikUJeeek dcicrdedfr. ~!mimari işlerine çok ehernmirct ve- esnaı:ırnda gördüğüm Polonyalı· 
~ .. lt~"tnc'!ldir... Pek yak nda 1 ııycırlar. Bu maksatla yükse!t 1 larcia eski neş·e kalmamıştı. Hep. 

a:ı:.a ~el Pol)o}o, ~..;v-, c;a~ahiyetli bir müfctti'l!ik n:&kamı 1 si ağır bir darbeye u ğramış , gil:ıi 
--~---'-.ı.;....ı~ıo.&ı.Oolt!ıl.L..Uu:n.-.li:.ı.M:&.L _ _ ~----------.l..k.lıU.Ulm Bu makam <in·ru. müteessir bir haldcydler.,, 

Tabiatın nadir yarattıgı ve t.ı. askeri heyeti ile ecnebi ata~eT.i iı 

rihin en güzel be.dialarla süslediği terler ve diğer davetliler Edırrı • 
şirin Edirne ııe~'e iç•nde çalka~ • , deki büyük geçit resminde lJA.tn 
:naktadır. Donanmı olan çarşını'l bulunmak üzere bu akşam husu 
'calat-alrf,ı sevinç ve şetaretin a- trenle Trakyaya har~kct cclcccı~1·r 

kışı görülecek şeydir. dir • 
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1 Küçük B•lgiı;; 1 1 Bu ~hri~ derdi 1 
• Dünyada kokulu en kuvvet

li nebat Amerikan kaktusudur. 
Kaktuaun kokusu o kadar kuv
vetlidir ki bir tek çiçeğin -koku
ıu betyüz, altıyüz metre uzak
tan duyulur. 

• Bir kilo gülyağı için 1 S ton 
ıW ister. 

• Ameliyat yapılan odalarda 
cbvarların mavi boyalı olması ter 
cilı edilmektedir. Çünkü mavi 
renk gözü yormayor ve operatör 
bu ıuretle, beyazın göz kamaş

tırıcı tesirinden kurtuluyor. 

* Sovyetler Birliği bütün hu
bubat mahsulünün dörtte birini 
Ukrayna tarlalarından alır. 

*· Balinanın yavrusu doğduğu 
zaman ıekiz metre boyundadır. 

• Soıvyetler Birliğinde 322 kiti-· 
~ bir motörlü nakil vasıtası düş. 

mektedir. 

• Bir Avuıturalyalının icat etti
ii ve ''Tavuk metre,, ismi verilen 
alet çiftliklerde her tavuğun yu
murtasını ayn ayrı damgalıyor ve 
ilzerlerine tavuğun ismini yazıyor. 

• 1nıilterede eğlence masrafı 
olarak adam baıına ıenede 2 ıtcr 
lln dütmektedir. 1938 ıeneıinde 
bütün 1ncilterede eğlenceye 85 
milyon ıterlin urfedilmiıtir. Hal
buki Italyada senelik eğlence maı 
rafı adam batına bizim paramızla 
1 lira kadar diltüyor ki ınıiltere
ye ~isbetle İtalyanların masrafı 

•talı yukarı on miali azdır. 

• Filistin nüfusu 1919 da 700 
bin iken, 20 ıene zarfında iki miı
ı:ni bulmuıtur. Bunda Yahudi mu 
hacereti kadar Arapların artan' 
nüfusu da imil olmuttur. Zira 
Araplar dünyada nüfuıu en fasla 
artan millet uyılmaktadır. 

· İngilterede kadınların bir se
nede kullandıları ipek çorap on 
milyon çif olarak hesap edilmiftir 

* tnıilterede b!r senede iki mil
yar defa telefon çalmaktadır. Fa
kat iıtatistikte bunlardan kaçının 
yanlıf numara olduğu kaydedil
memittir. 

• Dünyadaki biltiln bilyilk de
nizlerin tuzu toplanıp bir araya 
ıetirilecek oka 5 milyar ·metre 
murabbaı bir dağ huıule gelir. 

• Devekuıu kuluçka çıkarırken 
difisi 1Wıdü.ıleri, erkeği de gece
leri yumurtanm üzerine oturur .. 

* Pariste birçok lokantalartia 
mlifterilerin kapekleri için yiye· 
cekler bulundurulur. 

* Biı elmu radyum ıuaına tu
tulursa daima kalacak bir yeıil 
renk alır. 

* Polinezyede Samoan adalnn
da ka'dmlar saçlannı keser, erkek
ler uzatırlar. 

• Okyanuslann en derin nokta· 
il olarak fimdiye kadar ölçWebi
len yer Büyük okyanusta, Filipin 
adalan ile Japonya araaındadır. 
Burada onbin metre derinlik kay
dedilmittir. 

• Çenup denizi 11.dalarından ba
zıamda yerliler ağızlarından dil· 
ten çilrilk ditleri para olarak kul
lanırlar .• 

* Kel~k bir ıeyin tadını ayak 
lanyle alır ve onun ayakları insan 
dilirr:len 1600 defa daha hassastır. 

,, • Japonyada bir insanı ıslıkla 

karfılamak büyük bir nezaket ala
metidir. 

• Ehli pvercin saatte 60 mil 
ıibi büyük bir süratlc uçar. 

• Dünyada en çok h:yk:li bu
lunan, Buddadır. Çinde ve Japo:ı
yada mabetlerde, r:ıah~cmelerd~ 

birçok umumi parklarda, zengin

lerin bahçelerinde olmak üzere 

küçük, bUyUk, milyonlarca Bı.t.ida 
hevkeli vardır. 

Apartıman sahibinin 
derdi neymiş ? 

Apartıman sahibi operatör M. Kemal şöyle söyliyor : 

"250 liraya verdiğim kata bugün 
150 liraya kiracı bulabiliyorum! ,, 
Bina, tanzifat, tenviriye vergilerinin tarh şartları 

. aparhman sahibinin aleyhindedir 
Kiracılann, aylıkların ıon bir, 

iki ıenedenberi hiç bir sebep yok
ken mat sahipleri tarafından art. 
tırılmasından ıikiyet ettiklerini 
yazmııtım. 

Türkiyeden 
paralarını • apartıman alacak ka-par a d2r çok olan paralarını • bari~ 
.nasıl çıkarabiliyorlar, a<:aba ?. 

k k A 
a lşte, bu ehemmiyetli noktanın 

ÇI arara tına• 1 
üzerinde du.rutu~, pek yerinde 

ı olur kanaatin:leyım.,, Apartıman uhipleri iıe bu iddi
anın doğru olmadığını, kazanç nis
bctlerinin ancak yüzde 7 veya 8 i 
fıtimediğini aöylemitlerdi. Nite • • 
kim, mallı mülklü doktorlarımız • 
dan Osnian Şerafettin Çelik te aynı 
noktai nazarı müdafaa etmit ve 
bilhassa beleı:liye tarafından bina 
katlarının tahdit edilmesinden, de. 
mir fiyatının çaialmuından ti· 
kayette bulunmutlardı. 

Bu mevzu etrafında profesör o
peratör M. Kemal öke ile konu1-
mak istedim. 

da apartıman 
yapan Rum 

vatandaşlanmız 
varm1Ş ! ! 

. . .. 
Profesör operatör Kemal Öke

nin söyledikleri bu kadar. 
Her memleket parasıflı koru

mak için kanunlar yaptığı ve miL 
li servet kaynaklarının heder oL 
maması için bir çok takyidat 
vaz'ettiği bir sırada, Türkiyede 
kazanılan külliyetli paraların ka
çınlmaları çok garip bir mesele
dir!. 

Apartıman aabibiain 
bDyllk dercb. 

en 
Sayın doktora, ziyaretimin se • 

bcbini ve keadiainin mallı mülklü 
hekimlerimizden olduiu için bu • 
husuıta da aaWıiyettar bulundu
ğunu söyler ıöylemez: Bence, apartıman uhiplerinin 

en bil yük derdi ıudur: Bir mülk. 
ten, bot .da olsa bina vercfli ve 

Bu açıkgözlülüğü yapan bazı 

sözüm ona vatandaılanmızm, 

mevzubahiı iti, gizlice nasıl be • 
cerdiklerini ayrıca tetkik edece • 
ğlm .. 

Fakat, yazdıklarımı bitirmeden 
önce, M. Kemal ökenin Jikiyet 
ettiği veçhile, vergilerimizin bu
ıünkü tarh ve cibayet tekilleri 

"- Ah siz ıazeteciler, dedi, 
ıene bizim emek apartımamm eli.. 
llnlze dolayacakı.qnz, ıaUba. .. " 

ProfeMSr M. Kemal öke bu ll-
tifeden sonra, maku:ia ıirdi: . 

04
- Ev sahibi zihniyeti ile, ki. 

racı .zihniyeti arasında büyük fark 
vardır. Hiç ıüphesiz, ev sahibi bi· 
naaına urfettiği paranın karıılığı. 

ru diltlinür. • 
Ya kiracılar? Onlar da, müm

kün olsa da, ev uhibine vcrdiii
miz ayhiın faizini alabilsek me.n
tığını ıüderler l . 

Vakıa, ev uhiplert arasında 

sarfettiği paranın yüksek derecede 
kartılığını alanlar vardır. Lakin 
yapısına itina etmiı, bu yüzden 
çok para harcamıt ev sahipleri a. 
rasııi;ia, apartımanlarınm bir, iki 
katı bopldığı takdirde verıilertni 
ödemek için cepleri.'lden para ek
lemek mecburiyetinde kalanları 

da mevcuttur l 
Profesör M. Kemal ökeye ce. 

vap verdim: 
- Galiba, ev ıahipleri cepten 

para eklememek için, apartıman 

kiralanna.bir, iki aenedenberi zam 
yapıyorlar 1 Meaell, ıiz. 

-Evet, bir, iki dairenin ki
rasına on lira zam yaptım. Kiracı. 
lanmdan bazıları, yani insaflı o
lanlar bunu 'kabul ettiler, çıkma. 
dılar ve konturatlannı yenilediler. 
Bazıları lda razı olmadılar, tapn
dılar. 

alını or. Tanzifat 

Halhd iı ı Pi 
kartıbiıdır. Bir çok Avrupa mem
leketlerinde, binalar bo§ kaldıkla. 
rı müddetçe her türlü vergiden 
muaftırlar. Bizim vam kanunları-
nuz, bu noktayı neden nazarı ıdik. 
kate almıyorlar?. 

Bunlara zamimeten, kiracılar 

arasında hakim ola."1 .zihniyet de 
ıudur: Mümkün olu da, "aman 
para verme, aman hatır için lut
f ezı bizim apartımanın katlarını 't
gal ediver!.,, diyelim!. 
Dahası var: Ya para vermiyen 

kiracılar? Bu yüzden mahkeme · 
lerde, icra koridorlarında her gün 
fellik fellik dolapn mWk ıahip • 
lerini ne yapalım?. Çok ıükür, 

benim kiracılarım arasında böyle 
olanı yok! 

DüıilnUyorum ki, parayı mem
leket içintle binaya sarf etmek ye. 
rı~:. memleket dıpnda batka 
varlıklara bıjlı olanlar gibi, daha 
7üksek ıelir menbalarma hasret -
mek her halde daha çok klrlı ga. 
liba ...... . 

~ 
Filhakika, bir çok Avrupa ıtıem 

leketlerinde, bina bot oldufu tak. 
dirde o müddete ait olan müsakka
fat vergiıinden muaftır. Bu muL 
fiyet, verginin bir kazanç karşılıiı 
olduğu dütünülerek konulmuı • 
tur ki gayet doğru, yerinde ve 
mantıkidir. 

Fakat, bu iıtiınaiyet, bizim 
bina vergisi kanununda neden 
se bir madde olabilmek haysiyetini 
alamamıttır !. 

Tanzifat vergisi ile tenviriye 
resmine gelince: Bina vergisi gibi, 
tenviriye reımi de mülk bot kal
ım veya kalmasın, gene mal sahi. 
bir.den bilikayd ve tart alınır: 

Sanki, umumi tenvirat lambala
rını yaktırmak belediyenin vazife
si değilmit gibi! . 

Tanzifat vergisi iıe, hizmet 
mukabili alınan bir verci oldugu 
için, binanın bot kaldığı müddet
çe guya tahakkukdan tenzil e -
dilir 1 

"GQya,, diyorum! Çünkü, bir 
binanın iradı ıayri ufisi ki bll

Atiaada aparb man yaph · ti.in bina, tanzifat verıileri ile ten. 
ran rum vatandlıtlar viriye resminin matrahı.dır • o 
Biz, ne pahaaına olursa olsun, mülkün heyeti umumiyeai üzerin 

paramızın hepsini memleketimizin den tahakkuk ettirilmittir. BinL 
topraklarına ıömmeği bir borç enaleyh, alelide bir evin sahibi, 

:fakat, bu on liralık zamma ni.. bi Ll kal · i tı• bildiğimiz için, bu uprda harc.ı. nası ıuracısız mıt ıae, s ua 
çin lüzum gördüm, söyliyeyim: dığımu paraların kir ıetirmeme- vererek ve alakadar verıi tubesin. 

929 - 930 seneleriooe 250 liraya sinden mütee.ı.ıi bulunmuyoruz. den tahkikat için evrakının poliı 
kiraya verdiğim bir kata, buıün, • . . merkezine havale edilmeai yüziln-
ancak 150 lira ile kiracı bulabilpıek Fakat, ya bu zihnıyetı tap~- den de karakolda cünleree uğraı • 
teyim ı Ben apart'ımanıma dünya. yan bazı vatandaılarımıza ne dı. bktan, kaza idare heyetinin tenzil 
lar kadar para aarfettim. Roman- yelim?. kararını aylarca bekledikten son
ya kerestesi kullandırrt, kalörifcr Bu defa ,Atinaya seyahat etti - ıa bu muafiyete mazhar olabilir! 
enstetisyonunu en pahalı malze. ğim zaman. Tilrkiyeden. ana va. Fakat, a1ıl büyük miktarda bi. 
mc ile yapbfdım ve uire.. tanlan ~elikki ettikleri Yunani~ na, tanzifat vergilerini ve tenviri-

Sizi temin ederim ki, buıiln e- tana dönen arada yedetcn bır ye reaınini ödeyen bir apartıman 
lime geçen kira bedeİinden hasıl çok Rum vatandatlanmıza rut- uhibi için : bu, mümkün dejildir ı 
olan intifa miktarı yU.ıde ikiyi tadım. Hepsi, bana, orada apart -
bulmuyor? Dütnün bir kere, ıe. man yaptırdıklarından veya aldı~. Neden?. 
nede yalnız 800 lira su para11 lanndan, bundan böyle Yunanis- Çünkü, apartımarun heyeti 
veriyorum. Apartımanım bahçeli tanda yapyacaklarmdan bahsetti- mecmuasına kıymet konmut "e 
ol::luğu için bahçıvan aylıiı da ö- ler!. irat takdir edilmittir. Binaenaleyh 
diyorum. Aunaör maırafı caba.. Hadise, bana, pek acı geldi 1 •• 

1 

mesela 1 O daireli bir apartımar. ·n 
Fakat, ya bina vergisinin, tanzi. Bizler, ufak bir seyahat için ıü;. 4 dairesini boş farzedereıek. mülk 

tat vergisi ile tenviriye resminin tllkle reamt kanunlardan pırı te. sahibi varidatının yüzde kırkını 

bugünkü tarh prtlarına ne diye· min etmeğe uğratırken; vatandaşj kaybettiği ha):le, kanunun bu 
lim?. telakki e_yleditimiz bu insanlar husuıta kendiııne v i · muafi. 
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Yediğimiz gağia 
Yazan : Dr .. Ci. A . 

ıun, zeytinyağlı olsun 
bol yağda pişiririz. 

yağdan parlayanı daha 
hoıumuza gider. Tatlıları 
yağlı yemeyi severiz. O 
için hamur tatlıları en ma 
ve en kibar tatWanmızdaıı 
yılır. Revaniyi yağıızdır 
çok kimseler beğenmezler. 

Hopfiar, pilavla birlikte gelmesi idet olduiıı 

eskidenberi makbul olaalarda kompostoları bizim 
d:ın tanımıt olduğumuzu, adının hali yabancı olması 

göıterir. 

Bizde en nefis uyılan yemeklerin en çok yağJılan 
duğunu methur hikiyedeki köylünün cevabı da 
anbtrr: Eski zamanda padiphların yedikleri yemekleriJl 
pek lezzetli olduklarını duyan köylü: 

- Deıene ki safi yatdu .... 
Diye hayret etmiı .. isterseniz en usta aıçıbatılara 

runuz, bol yağlı olmıyan bir yemeğin lezzetli olabilec 
temin edemezler .. 

Bu kadar yağlı yemeyi ıevmemiz iyi midir, değil 
diye dütünülemez .. Bu, asırlardan beri, millt i.deti 
Değişebileceğini de hiç zannetmem. Bir çoklarımıza 

etinin yağsız tarafında biftek, sebzeleri sade ıu içinde 
!atarak yerken üzerine biraz da tereyağı koyalım, tatlılatl 
yağıız komposto olarak yiyelim denilse, onların da 
yapacaktan farzedllae ittahları kaçar, aç kalırlar. 

Benim tahminime ıöre, çok yağlı yememiz yurd 
zun, üzerinde bulunduğu coğrafya derecesine göre. t 
soğuk olmasımn neticesidir. Bizim yurdumuzla ayni d 
cede bulunan ıarp memleketleri buradan çok ııcak ol 
ğundan oradaki halk yemeklerini bizden daha az yağlı 
ler. Bir memleket ne le.dar sotuk oluru yağ yemci• 
tlyaç o kadar çojalır, meaell büsbütün timaJde ya 
halk ıünde bir kaç kilo yaj yemeğe mecbur olurlar. O 
dar çok pmale çıkmadan, Ruslann da yemekleri, bi 
terden fazla yağlı olduğ malQmdur. 

Bizim iklimimiz Rusya toprakları kadar soğuk d 
-4e bir senelik vasati hararet derecesini ıöz önüne ' 

'9ek g1!Tft!' •l!ıtk f1r1fmJP.rd-n ~vthr v,..,.,. + ....... ı...1 ..... 
nrrellr ttüti ·wıttaibtt7 tıafadın haylice pmalde 
Kopenhag tchrine muadildir, Anadolu latanbuldan daha 
ğuktur. Sebeplerini daha önce yudıfım için tekrar et 
ceğim ... 

SOğuk ziyade olunca daha ziyade yağ yemeğe 

hissedilmesinin sebebi de basittir. Soğuka karp insani 
iyi koruyan gıda yafdır. Şimdi fence de biliniyor ki etlcf 
sanın vücudunun teklini muhafazaya ve ıekli güze 
meğc yarar. Şekerler adalelerin· hareketi için elzemdir. ~ 
da insanın tabii hararetini muhafaza ettirir. Vakıa bll 
türlü gıdadan hanıisi eksilirse ötekiler onun yerini 
cak hale ıelirler. Fakat bu değiıme · zaruret halinde 
Normal halde .üçünün de bulunmaıı lbımdır 

Yağların soğuktan en iyi koruyan gıda olması da d 
yade kalori vermealnden ileri gelir. Yağ ayni miktarda 
veya tekerli maddelerin iki misli derecesinde kalori .e 

Bizim yediğimiz mutfak yağlarını verdikleri kalori 
kımın:lan ayırd edersek, bir kı1oıu hesabiyle: 

Trabzon yağı 8789, Halep 9201, Mardin 9204, 11 
9148, Erzincan·8846, Kars 8600, Erzurum 8177, Diy 

8940 Besni 9216, Gaziantep 9133 k a 1 o r i.. E n kU 
yağlar hancileri oldupnu bu cetvelde mukayeae edeb' 

En ucuzunu ararunız, ayni miktarda kaloriyi en 
olarak veren Erzincan yaiı ondan biraz daha pahalı 
zon, Kars, Erzurum ve Diyarıbakır yatlan. Bunlardan 
pahalı Besni yağı, en pahalı olanları da Halep, Mardin, 
ve Gaziantep yatları •• 

yet hakkından kat'iyyen istifade e tinde mülkü tanzih.t t'C 

demez l muaf kılmak salihiyetind' 
Çünkü, tanzifat verıisinin mat. dirler 1 • 

rahı olan iradı cayriufiyi alaka Mevzubahis nokta U. 
dar tahakkuk memuru. kıymet rulmalı ve apartıman ..ı-1 
takdir veya tadilat komiıyonları karşılattıkları bu baldl111 

taksim etmek ve bövlece apartı • nüne geçilmelidir. 
manın ·re ri niıbe- Süih AJ..lri! 



R A B E R - Akşam Postası 

Almanya radyo propagandasına karşı tedbir alıyor 

l ır A O oıti1 <§1 n fTfi1 ltlı lhı ~ n <dl ö ~ 
lrnön v~IP>v~nn· ö~©l<dlo 

Bazı istasyonları almıyacak şekilde 
orkestra· -' 
hatif radyo makinesi yapıldı 

Fransız hükumeti, radyolarında harici neş-
Pa r çatar 1 riyaıı kuvvetıerı:ıinneye ve razıa1aıtırmağa karar 
• rad vcr.di ve bu işlerle m~şgul olmak üzere Fransa-'"d Yoı.unun Küçük Or· 

"' •ıı "-~ nın bugünkü meşhur muharrirlerinden M. Jcan bi "'<lll&ederken orkes • 
,,:ı:t1 İyi parçalar dinletme • Girandouc'yu memur etti. 

wy c · Bu suretle Fransa da propaganda harbinrle oılr illi§ ve bunda başlıca 
lk 1 büyük bir yer almış bulunuyor. Şüphesiz Fran • . •Parçaların iyi intihap 
•ılli g·· . .,_ sanın bu radyolu propagadaları daha ziyade Al • ~ ostermıştıl\. 

~en öyle. Küçük Orkes • manyaya karşıdır ve Fransız gaze teleri, bu ka -
~ llar•r günkü konserinde gü· rarın, Alman propaganda nazın Göbbclsi, meş -
'~rı ~a dinliyebildik. Bizet • hur İngiliz siyasi muharriri King Holl'iln Al. 

yeni bir usul bulunduğu haber veriliyor Griffin 
isminde bir mühendis, bazı ista&y.)nları almıya. 

cak şeki•de bir radyo makinesi yapmıya muvaf -
fak olmuştur. Alman hükumetinin herkese aldır· 

mak için teşvik ettiği bu makine bazı istasyon -
ları • yani Göbbelsin emri üzerine hususile Fran-

sız istasyonlarını - almıyacak şekilde tertip e· 
dilmiştir. Fransız radyo istasyonları istediği ka-

dar neşriyatta bulunsun, Alman usulü ra'dyo 
makinesi olanların bu neşriyatı işitmelerine im. 
kan yoktur. ~. tııcııııc ··· · . k mantara gönderdiği mektuplardan ziyaıde tela~J 

·~ti suıtı,. nı or estra Yakında bütün Almanyada bu radyolardan 
1,.., Çaldı. Halbuk; ondan ı dÜJÜrdüğünü yazıyorlar. 
,..r 1 F k t d'ğ ta ft Almanyada halkın başka makine kullanmanın yasak edilmesi muh. 

7 

~. b'Çaları da aynı orkestra a a ı er ra an, • • 
' l:ı; istediği istasyonu dinlemesine mani olmak için temel görülüyor. 

~ ·R~cl~~rçaili~-----------------------------------------· ı ~~~~h»~~~h~~o~~~ 
'b baıka bir istasyon aç -

1 
•.'r Akdl'nfı han Ussü olarak trı!n iye edllm"ktcdir. Hurndaki 

tliçukur olmuştuk. Hakika - Riyaseticumhur Almanya mus'ık'ı hareket'ın'ı rra11ı.ı 1. tayyarelerinin hcıı 1 hem kara fül"ılnde, hem denizde giden t:~~~;~~:~~·~~.~.:~:~ ;:: b a n dosu ~:~~:;;;·:~~endir. Resimde bir layynrcnln k•ra•an dcnı ... indirilme 1 

~ .:_:·;::;;. _ı-ı;:!·~. ·: Yarın akşam Ankara canlandtrfflağa Ç8hŞIY0f 
~" ıu h'"k dk k. radyosunda konser,erine Ork u me var ı ı, I , 

tli catra, parçaları intihap baş ııyor 
da.,,ranacak olursa bize Ankara radyosunda yarın. ak • 

, O ti bir musiki dinletebilir. şam (cuma) Riyaseticumhur ban-
i.. - rkc d b" k · · d' r .~ ltranın, çalacağı eser. osunun ır onsereını ın ıyece • 
~1 ktrı şu noktaya dikkat et. , ğiz. Yaz dolayısile Riyaseticum • 

~llıdır : hur orkestra veya bandosuna has· 

lr.tration'u fazla olan eser· ret kaldığımızı bu vesile i~e ip.ret ı 
~11l~k. ~tmek ist~riz ... Ankara ~adyos.unun 
\ l{Uçük Orkestra, haki • l ılk açrldıgı gunlerde Rıyasetıcum· 
· li~Uk,, tür ve fazla "or. bur flarmonik orkestra•ı bize bir. 

/ l •• u. r_,._..,. ~-ıu ok büyük Avruoa orkesrtalari!e 
Oıı~ • muıuıyct>C' cam:c~~-xaaar m~11."Cm ~ 

t ' hafif musiki listesine mel konserler verıyordu. Rıyasetı 
t~rlcr arasrndan, bilhas • cumhur bandosunun yarın akşam

• ltherzo, ve allegro, al- 1 ki konserini önümüzdeki m usiki 
~ t~d. rçaıarı kuvvetli olanlar me ı&imi için iyi bir müjdeci say -

- llirs k • • ıı~ e eser canlı çalmabi nıa ısterız. 
tibi 'llukabi} largo ve largo. Riyaseticuınhur bandosunun ya. 

, lt ~arçalar da küçük orkes rı~ akşa~ saa: 21.
1
50 de, . ihsan 

t b Ctlerj muhakkak mono., Kunçer ıdaresınde vereceğı kon • Yazın ötedenberi Almanyanın 
'e11

1
"a Yaratacaktır. Nitekim serin programında güzel parçalar birçok şehirlerinde mllsiki festi • 

o~ . Süiti., nde prelüt de: var: Felix Godin'in "Eylül valsi., v.:lleri tertip edilir. Fakat son se. 

~lb . it tizere Menuetti ada- ve bilhassa Chopin' in ''Chopinia- nelerde Almanyanın sanatkarları ~Sal ' • 
"-·ıııı d arı çok güzel çalındı. no,,su. ve sanat sevenleri pek çekmeyen 
k:">ttı a a.ıağı yukarı aynı mu muhiti bu festivallerin sönük geç -
,i'Slilt c rttr Straussdan sonra gelir. Şen Dul 1 rr.csine sebep olmaktadır. Nitekim 

OrJc 
1

• opereti her tarafta büyük bir şöh. b 
8 

e Ba c th Sal b f 
• llrt- estranın bu hafta:ti ·u en yr u ve z urg es-

,.. ( ret kazanmıştır. Onun eserlerini t" ·ı · k .. "k · b 
16 .. taL Pazartesi akıamı) :vaı erı pc sonu geçmıı. una 
l~Cıij;ın hafif musiki, hava· ar~.~~ra Küçük Orkestradan dinli. :-l:ukabil İsviçrede Tasconini ve 
~.... \>e ork t 1 ye 

1 ıyoruz. dig· er me~hur orkestra şeflerinin · ·ı tt. es ra, . evve ce B ad K" " k 0 k t :ı 
teıı-_ lığimiz gibi • pek sev- ur a d k~çdu ~ kl : es.dranın 
·~~larınd .. .. . programın a ı agını ıgı gı; ere • 
ıı;ı tt.~ . an duşurmek ıs- k b" • d b·ı · · B " · . ·""llut b k ce ır şey tavsıye e e ı ırız : u • 
ı b! este ·arların e • .. b. bi b ki! e "'ile t k 1 d tun ır programı r este dra "'c 'to. e rar a ı: Paul . 

llt ""<IUara K"· k 1 hasretmek. Bu suretle bır akşa:n 
follt ~bit, ilci b'" ük~nnec 'fe ... B~- 'Straussun en güzel valslerini, bir 
s~ tet uy hafı musı. . 
•r~11 '\r~3 \rS ) b k~ akşam Leharm operetlenndcn par 

•ı~ ~ . este arı olan 1 p . b" be k . 
h ttllıcd· ranz L~harı bu sefer Çil arı vheyal'f otpulrr~ dır ste ab,-
"~ "' ı. """ . . . . rın mu te ı eser erın en veya ır 

\.lı- .oınncısınden bıze . . 
d~ n.~'klcrjn· . . . • eserınden muhtehf parçalar alına. 

t ~tt ı çaldı, ıkıncısın k .. d . · ı .... 1.. 1 
• • ._ t\ ( .. Ctgatt• . . ra vucu e getırı en tur u,. erını 

t-t tı.ırı·· ı operetının Pat- d" 1. b"t· . y G. 
~t U) sun.. ın ıye ı ırız. - • 

t, tUll·· u. 1 K.. ük k t ~ ~tı"'arr u de Küçük Orkestra UÇ Or 8$ ranın yarrn 
tt ~ı.ı~ <ılQYctıi Arlesicnneden 1 akşamki kOnSBrl 
'-~ "ı.ı:ı .~~~Çadan sonra yine Ankara radyosunun küçük or • .,.,. vı 

Sır' ~. rı Yana Ormanlarının kestrası cuma akşamı saat 18,35 
~~c •ı.ıs,, h Çailllıştı. de vereceği konserin programına ı 
lt~t lıttıcr Yerde olduğu gibi, güzt1 parçalar seçmit. tık parça 
~i tdır. ~men çok sevilen bir MePdelssohn'un Venedik gondül 1 
hq:tıı oı' nun Mavi Tunasını şarkısı ve ilkbahar şarkısı. Ondan 
~-ttı tcı~ığı gibi, kulağına ::.o:ıra Çaykovskinin " Güftesiz şar. 
~it ~lltıya il, ~atta dudaklarında kr,. s: geliyor. 
"•ıı' <ccç il ltınısc yoktur deni. Eu, Rus bestekarının en güzel 
t~111.~or0'~ Bene Kadıköy Hal p.m~alarından biridir. 
~ttc'tııi, ı C}'eti Mavi Tunanın I Küçük orkest ra bundan sonra 
l)t tUıcı ıtanbuJ radyosunda, !-ize Emmerich Kolmanrn " Kontes 1 
~~ İatokullluşlardı.) 1 Mar-;tza,, operet inin potpourrisini 
'c · Cdj~· 1 ~' "%·or gırn, Strauss umu- ça~acak. Emmerich Kalman bir Ma 

.,,~aıııll b'. Onun için, Küçük car bestekarıdır. F akat, bundan ev 
~ lcull ıze Pauı Lincke ve 1ı vel~i bir radyo sayfamızda bahset. 

-. ':::. _:--.;._ - ...... - - . ... 
~ 

Arı sokması Satıhk kocalar 
romatizmaya iyi 

geliyor t 
Bu da bir Alman doktorunun keş 

»•. """'Pf"f' 
kendisinde yaptığı tecrübelerle, arı 
zehirinin romatizmaya iiy gelruğini 
görmUş \'C bir "arı ile tedavi mües
sesesi,, açarak buraya romatizmalı
ları davete ba.şlamı§tır. 
Romatizması olan, hastaneye 

yatıyor ve evvelA, gUnde bir kere 
olmak Uzerc, armin iğnesi altına, 

ic.'aresindeki festival çok parlak romatizmalı uzvunu bırakıyor. Bu 

c.;?ın11~tur. ıtabii enjeksiyon sonralan gUndc L 
B:.ınunla beraber, hariçten sey. ki, üç, dört ilah. olmak üzere nrt

yah celbi için Alman hüktlm-:ti tınlıyor ve hastalığın derecesine, 
memlekette musiki hareketini can hnstanm da tnharemUJüne göre, bu 
landnmaya çok çalışmaktadır. Bu tedavinin günde 60 kereye kadar 
ara.da, Dresden operasında verilen çıkarıldığı oluyor. 
bir temsile Hitler de gitmiştir. Anların sokması için tahrik e-

Y ı~karıki resim, Dresden ope • dilmelcri ~ide hastalara ait bir va
ıasııun umumi görünüşünü tesbit 2tlfedir. Hastalar, kafeslerdeki arı. 
ediyor. lan kışkırtıyorlar ve Uzerlorine sal

dırtıyorlar. 

Hastaların her gUn kanı muaye
ne edilerek hastalığın seyri takip 
edilmektedir. 

Dr. Apitz hastanesinde romatiz
malılan doğrudan doğruya arılarla 

tedavi ettiği gibi, aynca an zehri. 
nl şişelere koyarak romatizma ilacı 
olarak satmakta ve bundan harice 
do mUhim mühim miktarda ihracat 
yapmaktadır . 

''Uzun ömürlülUğün 
faydası ne? ,, 

"İnsan denen 5u meçhul,, ismin
deki kitabı blltiln dUnyada me§hur 
olan ve bizde do • serlevhası yanlış 
olarak "Bllinmiyen adam., ( ! ) şek
linde - tercüme edilen Dr. Alc.xis 
Carrel insan ömrUr:.U uzatmak için 
çalışıyor. Doktorun, meşhur tayya
reci Lindbergle beraber sun'i kalb 
yapmaya uğraştığı malumdur. 

Doktor Carrel, yukarda bahset
tiğimiz eserinde, uzun ömUrlillüğU 
şöyle anlatır: 

Erkeklerin p:ıralnriylo kndm a 
labileceklcri eski devirlerde görül
mil§ §eylerdl Bugün bile birç li 

geri memleketlerde bu &det hf\lı 

bakidir. 

lô'akat dUnyada erkeklerin satıl 
dığı yerler de yok değildir. Mes--ı;, 
Hindistanın ccnub hnvnlisinde ev • 
lcnecek kızlara olduğu gıöi erkek
lere de mukabil taraf para verir. 
Evlenecek olnn kızın babası zen -
ginse kendisine iyi bir damad alabi
lir. Fakirse kızını pek ucu2:n sata. 
caktır. 

Oradaki nikah piyasasına göre. 
bir kız 500 ila 1000 . rupni (yani 
,bizim paramızla 50 ila 1000 lira) e
der. Halbuki iyi bir aileden giizel 
ve sıhhatli bir genç en az 10.000 
rupniye (1000) liraya kndar satılı
yor. 

Bugün Hind k:zlan bilhassa garb 
kU!türü ile yeöşmi:l gençleri tercih 
ediyorlar. Bunun için, Avrupada ve 
ya Amerikada okuyup gelen genç
ler daha fazla 'para ediyor. 

Bununla beraber, satılık kocalar 
yalnız §arkta görlilmüyor. Geçen. 
lcrde Nevyorkta da bir adam ken
disini satılığa çıkarmış ve 300 do
lar verebilecek lılr kadmln d<>rhnl 
evleneceğini ilan etmiştir. Bir İr
landalı olan bu ndam, evlidir ve 
kansı memleket hasretine dayana_ 
madığr, lrlandaya gitmek istediği 
için kendini satmaya karar vcrmi.§· 
tir. Bu parayla karısını lrlandaya 
gönderecekmiş! 

Zeki !rlnndalı eski karısını başın
dan atmak, yeni bir kadın ve birkaç 
yüz lira para elde etmek için doğ
rusu güzel bir usu! bulmuş! 

Almanca dersi 
Seri ve asri HABER Metodiyle 

ve mutedil ücretle ders almak is
teyenlerin "Almanca öğretmeni,, 

ismine mektupla gazetemize mü
racaatı. 

için bir yük teşkil eder. S:ıadctten 
payı oimıyan, bir işe yaramıyan, 

zekasını knybctmi§ bir adamın öm
rünü uzatmakta ne fayda var? 

c, t;ııc 'ıltllcı::kelerden biraz kı. ti~imız gibi, musiki hayatı hemen 
~t~,, thjlirjl!! Strauss dinletmesini j t:ıınamen Viyanada geçmiştir ve 

• ı, ~ lc•1 • 1 ese: ieri, " Viyana musikisi .. inden 
t o • i\t da h J ''K M . .. Ptr operet sa asın. sayı ır. ontes arıtza,, en gu -

etlerindeki valslerle - 1 zcl operetidir. 

"Uzun ömilrlülilk, ihtiyarlık dev. 
resinin uzatıldığı zaman değil, 

gençliğin mümkün olduğu kadar 
fazla adam ettirildiği zaman insanın 

l'1ılumlaki resimde lngi:iıterin cndıis!ri merkezlerinde fabrikaları I istiyeceği bir şeydir. Yaşlı btr n-
layy:ırclcrdc11 gizlemek ;,;11 lm!!01. :ı' . -:~ı uszc!ii gııriiyors:mw:. lioylt> d:ı.m, kendi kcn..iıni bcslfyeeek ikti· 
gh!rnmiş fabrikaları tayyarelerin go:ıı•csi ım!:ti:ısız oluyormıtş-. !darda olmadıkça, ailesi ve cemiyeti 

"Onun için, insanlar fikren ve ru
han fhtlyarlamnnıanın çaresini bul. 
mndıkçn n9ırdid01crin ad..-dini ço
ğnltmnlt doğru değildir.,, 
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SATVE SUiiSTiMALi DAVA .... 
Muhakeme dün saat 11 den akşam8,30akadardevame 
Yusuf Ziya öniş, Tahir Kevkep ve mühendis Neş'et Kasımgil uzun ve etraflı izahat verd' 
Ve kendilerine isnat edilen suçu şiddetle reddettile 

Satye binası davasma dün başlan
dı!;rım ve ilk celsenin bir kısım tai
si 1 .:tım dün yazmıştık. Bugün de 
davanın en dikkate değer tarafı o· 
lan eski denizbank umum müdürü 
Yuc:uf Ziya Onişin izahatım ve öğ· 
leden sonra devam eden celsenin 
ta. · ilatım yazıyoruz. 

Ziya Oniş izahat veriyor 
- Denizbank umum mü

dürlüğüne 8 lkincikanun 938 
tarihinde tayin edildim. Deniz 
işlerinin tamamen yabancısı ol
duğum cihetle bunların tetkiki 
için birkaç ay mühlet istedim. 

llk vaziyette Denizyollarınm, 
Akaym, fabrika ve havuzların, 
lstinye doklarmm, lstanbul ve 
lzmir limanının faaliyetini tet
kik edince iki mühim mesele İ
le kar~ılaştım; birincisi miiba. 
yaa usullerinin iptidailiği, ikin
cisi mavuna, antrepo buhranı ... 

ilk olarak ihdas edilen 
servis 

lşte bunun içindir ki, Deniz. 
bank teşkilatını yqparken, ilk 
kademe olarak materyal servi. 

sinin ihdasını düşündüm ve ba
şına da Denizyolları müdürü 
Sadettin Feridi getirdim. Ken
didne verdiğim umumi direk
tifte Denizbankm kullandığı 

L>ÜlÜn malzemeyi devlet demir
y:>~İnrmda olduğu gibi standard 
tipl('re irca ederek Avrupadan 
dorru2-an doğruya mübayaa 
etmesini talep etmek olmuştur. 

hüürnden doğan vaziyetin ısla. 
hı, iftiharla söyliyebilirim, kİ 
Karadeniz gibi üç büyük gemi
nin inşasından sarfı nazar et
mek ve bunu Vekiller Heyeti 
karanna iktiran ettirmek sure
tiyle hem memleketin dört mil
yon lirasının boş yere gitmeme
sini temin, hem de teehhür taz
minatı olarak bir milyon iki yüz 
bin lira aldım. 

Satye binası işi 

Yusuf Ziya Oniş, burada 
yapmakta olduğu işleri anlata
rak şöyle devam etmiştir: 

- Bunlar maatteessiif Satye 
binasiyle uğraşmağa bana va
kit bırakmadı. t4 Ağustostc;l ya. 
zılan raporu ancak 4 Teşriniev. 
vel tarihinde görmek kabil ol
du. 

J erans şirketinden 4 Teşrini
evvel tarihli ikinci mektup gel
di. Satye binasının uzun za. 
mandanberi muallakta kaldığı. 
nı ve 48 saat zarfında cevap ve
rirsek bizi tercih edeceklerini 
h:!diriyordu. 

Satyeye nasıl talip olduk 

Denizbank ticari esaslarla i
dare olunurdu. lhtiyacımızı tes
bit ettik: Merkez levazım ma
ğazasına ihtiyacımız vardı. İlk
baharda denizyollarr sahasında 
faaliyete girecektik. itimat etti
ğimiz mühendisler bu binanın 

mıştt, fakat Denizbankın imza
sı vardı. 

id are meclisinden alınan 

alınan salahiyetı tatbik 
ettim 

idare meclisinden salfıhiyet 
aımmıştı. Bu salahiyeti tatbik 
mekle mükellef idim. Umumi 
mağazalara bu binayı kaptırıp 
lstanbul limanı sal:asında bir 
rakip yerleştirmeğe sni olamaz
dım. 

Netekim bugün de limanla 
umumi mağazalar şirketi ara. 
smda bu meseleden dolayı ihti
laf mevcuttur. 935 senesi Ka. 
nunusani Heyeti Vekile karar
namesine · tamamen muvafık 
~ekilde hareket ediyordum. Bu 
kararname ile Denizbanka o 
sahada bulunan devlet binaları 
bila bedel iltihak edecek, elek
trik idaresi de Denizbanka ge
çecek ti. Binaenaleyh elektrik i. 
daresinin İstimlak tesebhüsü 
kararnameye muhalifti.· 

İşte bu yüzden ferağ muamele. 
si yapılmasını 14 teşrinisanide 
emrettim. O gün idare meclisi 
toplandı, bunda idare meclisi a.. 
zasından başka muavinlerim, 11 
milyon liralık ,-apur siparişine 

giren on firmanm mümessilleri 
bulundular. 

Ferağ muamelesi ne zaman 
yapıldı ? 

lşte bu meseledir ki, bu mal. 
zemeyi muhafaza edebileceği. 
miz bir bina aramak işini önü. 
müze çıkardı. ikinci mesele 
mavuna ve antrepo buhranı 
idi ... 

Sabık Denizbank umum mü
diirü burada İstanbul limanı 
meselesinde ve mavuna buhra
nının önüne geçmek üzere al. 

223 bin liraya alınabileceğini, MUzaltera gece geç vakte kn... 

fakat kati kıymetini tesbit için I dar devam tti. Biz müzakerede 
1 O senelik kira vasatisini de al- iken aynı gün Satie'nin ferağ ve 
nıak lazım geldiğini bildirdiler. tefriğ muamelesi de dışarıda ya. 
işin müstaceliyetine binaen ve pılıyordu. Muameleyi muavinle. 
esasen her 7,arnan arnbarlarımt- rimden Tahir Kevkep, Hamdi E
ze gezip şikayet etmiş olan mec- min Çap ve hukuk müşaviri İs
lisi idare azalan, muavinlerim mail lsa neticelendirdiler. 

dığı tedbirlerden uzun uzun 
bahsettikten sonra, asıl dava 
mevzuuna girerek, bankanın 
liizum hissettiği bina satın al. 
ması işini şöyle anlattı: 

ve anbar müdürüniin fikirlerini Ferağdan sonra 'I'nhir Kevkep 
de bildiğim için Jeransa derhal denizden dolma bir mahal oldu. 
muvafakat cevabı vermekte te- ğunu, belediyece bu muamelenin 
reddüt etmedim. yapılmadığını, Nafıa Vekaleti ta. 

Jlk bina teklifi nasıl oldu 

• Bu işte tellal vazifesini g: ı 
ren Jerans şirketine feraga h~
zırlanması için talimat verdim. 
Şimdi 1 O teşrinisani Perşembe, 
Atatürkün öldiiğü gün ... 

Bankaya İktisat Vekale· 
tinden gelen mektup 

- Dcmizbank idare meclisi 
1 O Mart 1938 tarihinde ilk içti
maını yaptı. Söylediğim husus
lara 0 zaman agah oldu. 1Jk bi- Bankaya lktısat Vekaletin-
na teklifi liman reisi Raufi den bir mektup geldi. Bunda 
Manyas tarafından oldu. Kaba- hem Nafia Vekaletinin 1 Teş
taşta Mani zadenin antreposu- rir.isani tarihli mektubu gönde. 
nu Emlak bankası bize satmak ri!iyor, hem de Satye binasının 
teklifinde bulundu. Usuleı.ı, :ı]ım satımının ne vaziyette ol. 
mühendislerimiz tetkik ettiler. rluğu soruluyordu. 
1 40 hin lira üzerinden mutabık Mc-ktubu okudum. "Müm-
kaldrk. künse bu binadan Denizbankm 

t '5 Nisan 938 tarihinde Em- fer<:'gat ettirilmesi için icabc
lam Bankası ile Denizbank ara. d~1'l.lere tebliğat yapınız,, denil. 

diği halde lktrsat Vekaleti her
sında resmf mektup taati edil. 

hangi bir §ekilde tazminat ver
di. F aknt emlak Bankası binayı 
bize teslim edemedi. meksizin meselenin vaziyetini 

sormakla iktifa ediyordu. ilk 
lkinCi olarak, Jerans şirketi aklıma gelen şey, Nafia Vekili 

27 Haziranda Satye binasının gibi, bana ve Denizbanka karsı 
satılmakta olduğunu resmen her zaman hayırhah davranm~ş 
muavinim Tahir Kevkebe bil. bir zatı giicendirmemek oldu. 
dirdi. ı umumi katip Sadun Galibe, ve-

T~hir f evke.p h~n~ malumat kalete cevap yazarak meselenin 
verdı. Muhendıslerımızden Ne. safahatını bildirelim dedim. O. 
ş~t Kasım~il ve ~aci . gid:rek gün Ankarada buh;nan hukuk 
bınayı tetkık etmışler. 4 Agus- mü~avirimiz 1 mail l sa, bu ka 
tos 938 tarihin~e 223 bin lira- dar çabuk cevap vermeğe lii. 
Irk rapor vermışler. Ben o za- zum olmadığım, denizbankm 
man Ocnizhankrn çok daha firmasının feda edilmemesi la. 
miıhim işleriyle mf".şguldüm. zım geldiğini söyledi. 

rafından istimlak edilecektir, di_ 
ye muamelenin durdurulduğunu 
ve İsmail !sa tarafından hazır . 
lanmış olan bir formüle göre be
lediyeye verilecek para tefrik e
dilmek şartile forağı tekemmül 
ettirdiklerini, tapu defterlerine 
meşruhat verildiğini söyledi, ben 
de kendisinden bana niçin rnalfı
mat vermediğini sordum. 

Hukuk müşavirinin hazırladı . 
ğı formülün Denizbankın huku _ 
kunu temin ettiğini söyledi. Bu. 
gün de görüyoruz ki, belediye De. 
nizbanktan o zaman almak iste. 
mediği bu pnrayı istedi. Bu su. 
retle kanunen mükellef olduğu 

muameleyi bugün yaptı. 
Bir aralık Ankaraya gittim. 

Başvekile ve 1ktısat Vekiline iza_ 
hat verdim. Ayın yirmi üçünde 
bayram münasebctile 1stanbula 
geldim. Ayağımdaki müzmin bir 
hastalık beni bir ay yatırdı. Bu 
suretle Ankaraya gidip bir daha 
alevlenmek istidadı olnn Satie 
meselesi etrafında izahat vermek 
imkanını elde edemedim. Bir ay 
sonra Ankarnyn gittiğim zaman 
ateş bacayı sarmıştı. Başvekile 

ve İktısat Vekiline, bilhasrn Na. 
fıa Vekili Ali Çctinknyaya dos. 
ya üzerinde izahat verdim. Hüs. 
nüniyet amil olöu, fak ıt Nafıa 
Vekili Satie binasından vazgeç. 
meyi kabul etmedi. Yalnız kendi 
hukuk müşavirler!le • b1nkanm 
hukuk müşavirleri toplanıp bir 

İdare meclisı ve hukuk müşa. 
virleri de bu hususta müttefik . 
ti ve istimlfıki ds değeri pahası
na alınmış telakk: ettiler. 

28 teşrinievvelde Satıe binası. 
na karar verir1<e'1 ikinci madde 
ol;u·ak ta aynı zabıtta 5u görü. 
lür: 

"Doktor Emirıin flskUdarda 
Paşalimanında bir binasını al • 
mağa karar verdik. Bu binada 
pcrmatid techizatı yapmak sure. 
tile vapurlarımıza daha iyi su 
vermek imkanım elde edecektik. 
Bu sırada İstanbul elektrik ida. 
resi noter vasıtasile belediyenin 
Satie binası hakk:nda Denizbank 
aleyhine verdiği istimlfik kararı. 
nı bize tebliğ etti. Belediyenin 
bu kararını tabiatilc reddettim 
ve İktisat Ve!dUetine malümat 
verdim. 

Rapor ne zaman tekevvün 
etti? 
Ankarada idim. lktısat Vekili 

Şakir Kesebir, kalemi mahsus 
müdürü vasıtasl!e bana telefon 
ederek Satie'nin alınmasında ça
lışan mühendisin plfınlarla bera. 
her, Ankaraya gelmesini istedi. 
Ben de İstanbula telefon ettim. 
.:'\eşet Kasım 29 kanunuevvelde 
Ankaraya geldi. C gece İktısat 
Vekili Vekaletten ayrıldığı cihet. 
le izahat vermeden geriye dön _ 
mek mecburiyetinde kaldık. Sa. 
dun Galip 4 ağustos raporunun 
değiştirildiğini ve üzerindeki der 
kenarın evvelce kendisi tarafın . 
dan konulduğu gibi yine konul -
masını Tahir Kevkebin, Neşet 
Kasım vruı ıtnsilc kmıtlisinc ha . 
oeı:__,gönoer~Hğiu; ..... h .. .., -•---r·• 
un yaptığını bildirdi. 

Neşet Kasımı çağırdım. }{endi. 
sinden izahat aldım. İstanbulcla 
Tahir :Kebkeple b<.raber rapor ü. 
zerinde yeniden tetkikatsnptı . 
racaklarını söyledi. Esasen fe . 
rağ muamelesinin yapıldığı gün 
içtimada bulunrr.ayan azadan Yu
suf Ziya Özenci, bilahara rapo. 
ru alıp tetkik etmiş ve sonunda 
bir kaydın rakan:la yazılmasını 

istemiş. Kayıt 5u idi: 
"Binanın hakiki kıymetini bul. 

mak jçin tesbit edilen 21 biıı li· 
ra ik 10 !'enelik kira yekununun 
vasatisini almak ljzıındır. Bunların 
' ·-:ti c;i bir· ·• • hakiki kı 

Yusuf Ziya Özenci ben hasta 
iken diğer arkadaşiarile beraber 
eve geldi, bana söyledi. Ben de 
o şekilde Tahir Kevkebe söyle. 
dim. An.'<a.raya gelmiş olan Neşet 
Kasım bana, raporun bu şekildE 
tekemmül ettirilmesinden istifa . 
de ederek binada mevcut olup kı)
metlendirilmenıiş başka şeyler 

varsa bunların da yapılmasın1 

söyledi. Tahir m~vkep mağaza 

miidürü lbrahim ve mühendis bi. 
nayı gezmişler. Eir gün Sntie o. 
rasını terkederken bazı meşgul 

rafları da Denizbanka satmak is. 
tedi. Bunları görmek istemişler. 

Neşet Kasım He binayı yapmıı; 

olan mühendis Livas'tan şartna

meyi, planları ,.e: keşif cetvelini 
aldık. 

Arkadaşlar bunun üzerinde tet. 
kikat yaparak tam bir rapor 
meydana. getirdiler. Denizbanl< 
uosynlarında no!.sansız bir ra -
p~ · buluıı.ma~ı i ç':ı hurıu ' 
rarlaştırmışlar ve taslıilıleri ra . 
por üzerinde yapacaklarına. mu. 
addel raporu ıne}dana getirJ'lliŞ· 

!er. 

Raporda kast mevzuu 
bahsolamaz 

Ben de şunları düşündüm: 
10 Mılyon liralık vapur 
işindeki hizmet 

Denizbank idari esaslarla i
dare edilmesine mebni 5 Teşri
nievvel tarihinde Jeransa yazdı

Dcnizyolları tarafından Al- ğım mektupla bu binayı 2 >O 

netice aramalarını emretti. Esasen ilk rapor servislerde 

~ıc-.nyaya eiperiş edilmiş olan hin liraya ~ntın nfocağımı hil-
1 O milyon liralrk vapurun teeh- dirmi§tim. Gerçi ferağ olma-

bulunduğu için buradan hcrhan 
Toplandılar. Fr.kat netice elde ı gi blr fjekilde bir knst mevzuı 

eClilenıedi. l~te ~ı. sırntln 21 inC'i bahso~am~z. ÇiinVii id~rc 1.11ccli7· 
madde mesele::ı ortaya atıldı. j 221 bın lıralık rııpor uzcrınc bı. 
Biz bt~ mc.selcyi"bir saliılıiycl me. nayı alalı bir bt• c: .ık ay .. •imu~tu 
sclesı olarak telfıkki ediyorduk. Tahir Kcvkc:p bi':.hara bıı: gel. 

• 

dL ~irin~i ve _il~;nci rapo~un bi. lavi~i :ahir Kevkebin 
rıncı sahıfclerınde tam bır mu. geçıldı. Tair Kevkep ş 
tabakat olduğunu söyledi. Her - !attı: · 
hangi bir kastları olsaydı birin. "- Yirmi beş seneli1' 
ci sahifeyi muhafaza edip, diğer yet hayatım bu gibi · 
>ahifeleri deği9ti-·irlerdi ve bunu mıyacağımı gösterir. 
bizzat kendilerı yapar, daktilo. tesJim ettiğimiz zaman 
ya yaptırmazlardı. l·tm dört müessesenin 

Mudil rapor meselesi ~u ~ekil. yedi ambarı vardı. S 
de vuku bulmuştur. Birinci ra . milyon liralık nıevaddı 
porda benim imzaz yoktur. İkin. keyi Avrupadan ge · 
ci rapordaki imzam da Ankara- Bunun dört milvon Ii 
da alınmıştır. ru<lan doğruya· kendi 

Bize, "istimlak bedeli 106 kil . edip getirtm;ğe karar 
sur bin lira ve takdiri kıymet suretle senede asgari 
yapan heyet raporu 113 bin lira von lira tasarruf ede 
olduğu halde bunu 250 bin lira. Siparişlerimizin muhaf 
ya satın almak s-:..retile hazineyi -:Iepoya ihtiyacımız vardi-
zarara soktunuz!,, diyorlaı. ramağa ba:;?ladık." 

lstimliık 106 bin lira değildir. Tahir Kevkep bina 
D_c;1izden dolma aksa~, rıhtım ve Yusuf Ziya Öniş gibi 
dıger tapuya rapledılmemiş o . sonra sözlerine devanı 
lan kısımları d:ı ithal edersek bi. "- Frağ meselesi b 
zim b_ulduğumuz kıymeti bulur. ikmal edildikten sonra f 

İddıa makamının söylediği gi. tapu memurları ve satl• 
bi eğer biz haysiyet ve şerefimi- kadar mümessilleri geJdJ. 
zi ayak altına a!atı insanlar ol . tsa da beraber ld ·u 
saydık, ilk teşebbüs 27 haziran k . t• od ug , anın ın ızar o asına 
933 de olduğuna göre Neşet Ka. rad t k · ·ıd· . n a rır ven ı ve 
sıma 250 hın liradan fazla bir ke. 
şif raporu yaptmp meclisi ida. 
reyi toplar ve t>!r hafta içinde fe. 
rağ muamelesini tekemmül etti
rirdik. O zaman Nafıa Vekaleti 
teşebbüste bulunarak denizden 
dolma mahal rr.eselesini Hıdasa 
imkan bulamazdı. 

Biz işleri tabii seyrine bırak. 
tık ve dört buçuk ay zarfında 
muameleyi bitiroik. 

Bize isnat olunan suça dı>lil 

glnrnksı~ın ve.fsır{ kanaate müs· 
tenit ol ıırıık hi'7i h .. ~ .. ····~··~ft .,. 
tiri'liler. Bu ka'naa'tin tamamen 
aksini isbat edeceğiz." 

Mahkeme, ancak saat 11,5 ta 
başladığından yalnız Yusuf Ziya 
Önişin ifadesinin alınması saat i
kiye kadar sürmüştü. 
Öğleden sonra muhakemeye de

''am edilmeğe karar verilerek cel
se tatil edildi. 

Öğleden sonraki ceJse 
öğeleden sonra saat 3,5 ta ya· 

2ılan celsede, Yusuf Ziya Öniş. 
reis Kemal tarafından sorulım 

ferruğ ettik." 
Tahir Kevkep de i 

nanın keşif raporunun 
mesi işini Yusuf Ziya 
tı. İşte cezayı müstelzi1' 
bulunmadığını ileri sü 

- Denizbank, lcvazuıı 
zası için bir bina inşa 
teseydi, mutlaka Satie 
den bu binanın planla 
ona göre yaptırırdı. 
rıa bizim işimize eh·erişli 
:in yapılmıştı. Bize, 
..J _""' ........ , ..... • -ı .ı.•~ .... -....... .... u.:-:lJı 

dır, diye sorsalardı. de 
binasını gösterirdik." d 

Mühendis Neş'et 
anlatıyor: 
Tahir Kevkep ilk tab 

ifadesini kabul ettikt 
mühendis Neşet Kası 
ya çekildi. 

Miihendis de şunlan 
- Ben 1 Haziran 938 

Denizbank fen merkez 
na servisi mühendisır · 
ol ıındum. Bilahare 14 
?.\'\"el 9...,"S • ·arihinde yapı muhtelif suallere cevap vcrcr<:~, - - .... 
lar servisi ihdas edildi. zcümle şunları söyledi: 

" . . . . . , is müstakil idi. 
- J 6 Teşrınısanı tnrıhınde ın- Bizi huzurunuza geti 

tısat vekaletine tezkere yaztlım Denizbankm 250 bin ı 
Ankaraya götürdüm. Veka.lr-te '!aldı<Yı Satie binasının b" 
\•erdim. ~~fıa v~k~leti. istimlak yin ~lunan ehlivukufun 
yoluna gıdılmeksızın , bınnnın ~;a- nazaran 113 bin !ıra de 
tın alınmasının muhik sebcpı .. r- 81 kcyfivctidir ki bu 
o~ler olduğunu ~izden sormuştt. yen yan.lıştır \:e merdu 
Bız de tezkcrcmızle buna cevap Biz bu takdiri kıymet• 
verdik " k" d. - ' . · . . . sat ta ıp etme ıgımız 

Yusuf Zıya ~nış burada b_ınr:· menkulün hnkiki kıyın 
nın asıl kıymetı ve on scnelık ı- \'İn ctliğimız fiyattan 
car vasati:;i üzerinde etraflı taf 

;luğunu, miidcllcl ve g 
;ilüt verdi \'e şöyle de,•am etti : münakasa vcs:ıik ile 
"- Fiili tasarrufumuzda bulu ">at edebilmek vaziye · 

nan binanın muamelei fcrnğiycsı luğumuzd:ın maznun 
ikmal edilmiş bulunmaktadır irtikap, saht<>ltarlık ve 
mealindeki tezkereyi ben yazma- <>uçlarını suretı katiy 
iım. Bunu ııukuk müşaviri lsnı-ıi ·un km..,·etimlc rcdd 
Isa yazmıştır. "Jcrans şirkdi, Maznun mühendıs b 

D_eni:ba~kı~, Satic bit~ası~ı ~~~ 1 ra. hUdisevi Yusul ZIY9 
bııı hra)a satın alacagım ~1' Kevkep gıbi izah etti. 
~·azdığı mektup. kastedilmekte 01- I Tabii ıe ta le len 
luğunu zanncdıyorum. p 

:.ıuhendisin sorr-uı;ıu 
Binanın satın alınmasın<l::ı hC'ı. .. ı 

nt siirmtiş. 8.5 olmu~t"" 
:)atie ~irketi ile görüşmedim. U 

bitti ve Yusuf Zıyanın 
sulen tellallar pazarlığı vaptı!ar 

1 
k u ki ·ı · · 

. . 
1 

b' · , ara . m e :ı ının a 
ft'ıyat benım ta c ıme uygun gp,- ı f' . . t . 1 b"r 

. - · .. , mı ıcap e tır<·el ı; ı 
lıgınden muba\·aasını kabul et 1 ...ı 

1 - rr " ' ' • ı{~ ' 
im. Kıvmet takdirine esas olr.n d - .

1 
. . ' .. • _ . ma ırrını ı crı ı:;•ır ere" 

·apor, Neset h.asımgıl tnrafınd~ı" 
1 

b'." d b • d · . ' acı ın e u•un u. 
lk defa tanzım olunan 224 t .. t. I{ N t . Ta 

::ısım ::'SC Uf 
'iralık rapordu. ikinci defa taı'- '>iıı Vf•killeı i de t:-!ılive 
dm olunan raporu idare meclisı ddl• 

·ıulunduktnrı sonra i 
~öımedi. •nını temsil f"den mu .. ~ 

Tahir Kev•,ep anlatıyor "Cd li" i i~tecı ;. 
!;undan sonra iclclia mnknnıınm l\Tahk<'me rlc> lahlh'e 

alcbi üzerine. maznunun ilk t uh- ?iı· knrar vf'rı"' .-. 1{ ii?."'rt° 
·i!cnt sırasında alııı:ın ifııksi o- vı r\ımaıtc5i günü sa.-t 
ku:ıclu. \'c D.mizb::ınk ınüdi.ir mu l'a!; tı. 



1 Arti~tlerin hayatı hiçte haset 

.\rtısu 

edilecek birşey değ i ld ir 
... ~ erin hın atı hiç de hnsct 
"·"ld • 
~n biri olan Ludlle Balln. 

t getirir.siniz: 

~·m 

ı r-r 

·3,i: F. 
tı~t ·' <'f, S:ıhehle~ in saat b<"Ş 

)'tıp ~kalkmaıt tazım. Kızının u. 
SalJa 1ınasından korkan nıınesl 

()J h gelerek onu uyandırır. 
t• n 

ta, afi uyandıktan "onra ~·ıı-
naz t 

'!Utı . · C fTif'z, derhal fırlar. ZL 
~ 1. loh bir dal•ilm ı;cç ~itmc

aııın .. ,.1 ı· .. . 
(> .... ( lb'llll 

' '·l,j. 
"~ild~ R:ı.ı; hl\·,ıleti hetıUl lıitmi':i 
~uııu' flliaki • on iki ·antlik ıkı 

~.l;ıt b:aha şimdiden b:ı)jl:ıııııstır. 
tı t11 r ne, 1 c<'nd<'rc>yc koııul
tt.ı b;· 1•tı \aziyettc nncnl• clinlz
!tı•, r ur ·• ..:-<. ı>u l::iylc me~gul olubllir. 

edilecek bir şey değildir diyenlerin şüpht"'ı-.iz haklan \'ar. llollnıd yıl

bir günliik liayatım bu rcı.imlerde güzden ges;irir::ıeniz buna belki ı.İL 

5,45: Kalldıktan sonra aLami on 
b<'~ dakikaya kadar banyo yapmak 6.15: Kış günleri henüz karanlık 
lazım. Çünkü ban~odan sonra yapı. olan bu saatte Lucille BaU'm ha
lacnk tu\'alct asgari yarım <ıaat sü- zırlanmı~ olarak otomobiline binme
rccektir. Viicudu günün yorgunlu- si Ye stüdyov ... doğru yola çılunası 

j:;'llnu kar. ılnmak is:in bu tu\'alete lazundır. 

ihtiyaç \'tlrdır. 

8: ~iııuli -.ıra yiiı tııvalt·tlnc gcl

miıı!ir. Bunun mütclınssı"ı da nyrı• 
dır. \'C ekser :.tüd~ olarda olduğu gi 

hi bu bir crl•cktir. Iin::lnr, ~öı:lcr, 

dutluklar hu adamın pnrmnldarı al
t ııııla c,on ~eklini alır .. , 

8.5."i: tı.ı ..,:ıatc ~·altın .,iircn tu,·a. 
lct nih<ı) t•t oıınw}tir. ŞiAıdl artistin 
~İJlnmc tıı ... tı ba)lıyaeaktı r. LUC'lllr 

Bali elbi'>c oda.,ına gicler ' c naı-ı l 

'on nı h:ı~lr) or \ t' 
dt·rnm cdcr.ı·k. 11,i 

ııkt-ama liad:ı r. ~i) ineceğini dü~iinınt'J e bn~lar. 
o;antliJ, tu\'alet 

~--111\sııulıı çeldkıı biitiin Lalımctkr 
c:.:ısrıı ) nlnıı bunun içhuli, Şimdi 

giyin- nrti t, diğer oyun arkadaı:-ları ile Londranın tiyatro semti olan 
Charling Cross Roadda aktör•~r 
sokaklarda bile oynamadan dura
mazlar. Bilhassa canbazlıkta ma
hir olan artistlerin sokak ortasın
da böyle şayani hayret sahneler 

bumıla nis

:rnınnn leldıkt .. 
ı.:1 t!l'rl' l;tir. 

bcrabt•r film <;C\lrmc1'trdir. 

yarattıkları göri.ili.ir. 

tngiltercnln en kibar Ye en fazla rağbet giircn ııliijı Clifton'.'illedc hn Jın(faJ.i giizcllik müc:nlıalulsı ~ol\ 
nwruklı olmu~tur. 1\lü.sa,baknla ~;mrliyc kadar görülıncmi5 ~ckilde knlııb:ılık bir ruunzct kütlesi iştirak et. 
ml;:tir. Herhalde yazın sona em1ek iizcrc oldu~ınu gören kadınlnr,mc\ !'!im gctnıcden, bir haftacık ela 
oba, bir güzellik krnlls:eliği yapmak 1 temiş olacaklar. 

Hakemleri tok uğrnt-tırnn ve namzetlerle seyircileri sabırsızlıklar içinde bıral,nıı uzun bir intihaptan 
~onra mis Pat G\illiam bu haftanın o pliıj için güLcllik kraliçesi seçilınJ Ur. 

Düğme 
Kralı 

.. ' 
at yarışlarında ·ctlrf diiğmelt nılnmlarn •n'k sıl• rnırıgcnnır. 

düğmelerle ii..,h•ıımis clhist'~ le gt•zınck kraliçe Viktor~·n <le\Tinde baı:lamı hr. O de'1r· 
cfo ~nsıyan Kroft ismindı! bir tngiliz zengini ömrünü ha tanelerle pazar yerlerinde, umumi mücs e ·cJcr
dc, yarı, \e ınibabalm o;nJınlarında iane toıılııına~a hasrc(mi~ rn nnznrı diklmtl relbctmck için de csld 
iııı,:ili:l nt <'anbnllarıııın glyılikll'ri elbiselerden ilham nlarnk bu modayı ilı<ln ctmio;tir . 

Kroft nL znınnn içinde tok meşhur olun<'a hastaneler nıenfnntinc iane toplıyan biitiin hayır cemil et
leri, iane toplayı<'ı ları için bu elbbt•J i resmi iiııiforına olaruli kabul chni~lNdir, Resmini gördüğünüz adam 

bu <'emiyetkrlla mnunıi mÜDH'!-ısillılir 'c resmi un\ıtlll <lii!:rınelcr lmılıdır. 



Patron - Sizi gidi sizi! Hani yazhane işlerinden anlamadığrnızı 
sö y lsmiştiniz! 

KQçQk 
otomobDD 

J. r 

Bizim foto Alinin ~dildnden ev 
velki küçük otomobil mUsveddesini 
§ehirde bilmiyen hemen yok deni
lebilir. Ali bu otomobili y~ aldığı 
sıralarda bir arka.dqmı gezmeğe 

davet etti: 

- Gel seninle şöyle Taksime ka
dar çıkalmı. 

!ki arkadaş, arabaya güçbelA: gir
di ve hareket edildi. Blr mUddet 
sonra daveUi ııordu: 

- Taksime geldik mi! 
- Çoktan, geçtik biıe... Sbndi 

Osman beyden geçiyoruz. 
- Peki ama. ben otomobilln iki 

tarafmda uzun bir duvardan bqka 
bir eey glSremiyonım. 

"'Au gllldU: 

- O duvar değil, ka.ldırmılarm 
kenan! 

Ortaklaşa 
mal 

Vaziyetleri .iyi olmadığı için yal
nız başlarına hayvan tedarik ede
miyeceklerdi, Uç köylil bir olup or
takJaıa bir eşek satmaıdılar. Her 
gUn biriai kullamyor ve besliyor, a. 
rıiıarmda hiç ihtilAf çilr:mıyordu. 

' f - ltalyan karikatürü 

1 Düşünüşler 
İnsan çocuklukta ölümü tannnaz, gen~llkte ka.rştlaşll', orta 

yaşta mücadele eder \'C nibayet ihtiyarlıkta onan eetri olur. 

Saadet ve sefalet hayatın bclllba~lı iki unsurudur. Sefalet ol
masaydı saadeti bulamazdık. 

* * * 
İnsan bafkasıru tanıdığı zamandır ki kendini tanımaia hatlar. 

* * >:ı 
Fenalık, fcnalan iyi, ,.e lylleri fena eder. 

Geri kalmış bir medeniyetin ilerlemesi \'ahtetln onun yanıba
~ında durmasile kabildir. 

::{ * :;c 

Yah~etin tamam oJduğu yerde medeniyet hiç yoktur. Fakat 
mcdf'niyctln tamam olduğu yerde nhıet yok deilldlr. 

Ayna gfu:el kadmlar için adi bir cam p~ası, çirkin kadınlar 
için en laymetll bir mücnlıcrıUr. 

Güzel bir kadmm sözü "sözün giimüş, sükutun altm,, oldu. 
ğuna kimse3i inn.ndrramaz. 

1BRAH1M TAYLAN 

1 
"--..,,/-' 

' 1 
1 

Kadm - Şu güzel manzara, nefis hava, sıcak gÜneı, &ani 
§eyler hallrlatmıyor mu?. 

Erkek - Hahrlatryor .•• Aık erliğimi ve manevralan ; 

- Fransız karikatü 

Fransız 
'ffokrası 

- Zevcenizin SC8i kısıtmrf. 

Jağ gezintisine çıktığınız: zaDI 
şlitmti" olacak. 

- Hayır, tigümekten filin d 
- Ya neden? 
- Kayalıklar aksi.seda yapı 

Son söz bende kalsın diye ıs 
ti. 

Teşh"s 
Doktor, hastayı iyice m 

ettikten sonra: 
- Merak edilecek bir şey 

dedi, kalbiniz sağlam, yetm~ 

na l!l!d)i.r: yaşarsınız. 

·- Fakat doktor, ben zaten 
miş yaşındayım. 

- Gördünüz mü? Tah 
ne kadar isabet var! 

Tabldot 
Büyilkadada bir panaiyond• 

şin parayla yer bu!mu§tu. }. 
birkaç gün g~tikten sonra sli 
nip duruyordu: 

- Bir de bana lıurasmı ta 

etmişlerdi. Ne mendebur yere 
müşüm. Böyle pansiyon mu ol 

Pansiyonun diğer bir odasIJl 
turan arkadaşı güldü: 

"'Bir gUn, egeğl ortaklardan biri
nin çocuğu alarak k.om§uya tarla
ya gitmek Uzere yola çılmı1't:ı. Yarı 
yolda hayvan durdu ve bir daha. ne 
ilerledi, ne de geriledi. 

Erkek - E,·lenmenln insana birçok fedaklrlıklar yUJdedJifnJ tab li billraln. Me1el& kan koca olclafa muz zaman senin her gün 
pl§innen lcab edecek. 

yemek - Öyle ama, bu pansiyonu 
bir tarafı da var. 

Kız - '.l.'abü... Fakat sen do onlan yiyeceksin. 

' Çocuk bir müddet uğraştıktan 
sonra ba.5a çıkamıyacağmı anlayın
ca eşeği bir ağaca bağlıyarak koea. 
ko§a babasının yanma giderek va -
ziyeli anlattı. Babası kızdı: 

- Sopan yok mu? Onun ne işe 
· ~ r:ıdığını bilmiyor musun? 

- Biliyorum baba, Fakat sen • 
1 •n bir 3ey öğrenmek istedim. 

- Nedir o? 
- Eşeğin ne tarafı bizim? Baş 

..arafı mı, göğdesl mi, ayakları mı? 
- Neden soruyorsun? 
- Dayak atarken sopayı bizim 

>lmıyan taraflara wracağım da! 
-.,, 

Tasarruf 
Hasis kadın, oğluna çıkıştı: 

- Müsrif baylar, söz dinlemez 
seni! 

Çocuk §aşırdı: 

- Ne yapayım ben anneciğim? 

Kadın hiddetle cevab verdi: 

- Daha ne yapacaksın? Üstelik 
utanmadan "ne yaptım':,, da di. 
yorsun, Ben sana "merdivenleri iki-

şer ikişer çık. Ayakkabıların böyle 
yaparsan bir misli daha dayanır,, 

diye on defa söylemedim mi? 

ICadm - Bir cambazhane art"atiyle evlenmeme 
annemle 1-bam bu hali görselerdi._ 

r:ıı:ı l~ı. f«'rM: c r;"rr•"s 1<11. - tm·'ıul! 
ıJan önre 3 numarolı ka:,:nAılc l.ı:ı: .. nan 
miisaad«- fsfr)iniz. 

tn•ıl:td ! f'nl:nt h~r.I kurtarma- 1 

b:ıbama IH•mtlnlı:i tal.dim edlr ı 
- İtalyan karikatürü -

Sayfnve 
Kadın kocasın:n yanına sokuldu: 

- Allah allah! Nedir o? 
- insan bu pansiyonda 

yerse yemekten sonra ycrııc 

sonra denize girmesinin sıhhi 
bir mahzuru yok. 

- Kocacığım, dedi, sen çok çalı- U d l!c U VVS 
§?yorsun. Fazla yoruldun. Senini o . r al e 
on beş gün için ~öyle kırlık, köyUm iradesi kuvvetlidir, fakat 
sü bir yere gidelim. kusuru ayaş olmasıdır. Meyb 
Adamcağız ic_:ini çekti: n:n önünden geçerken durakl 
- Çok isterim ama... tereddüt etti ve nihayet karar 
- Aması ne? rerek yürüdü ve meyhaneyi ı 
- lmklnı yok ki... Ödenmemiş İki a<lım kadar ötede ıe 

bir sUril borçlarımı dil§Ünmem la - durdu, kendi kendine ıöylcndi~ 
zım. - Bravo bana ... Sözümde 

- İyi ya işte! Bunları köyde sa. · dum. Şim:li mükafaten birkaç 
kin ve dinlenmiş Nr kafayla dilşil- ı deh atmağı hakettim ya! •• 
nürsiln. 

l\'e o'> Denize böyle ;!irilir mi? 
• dCt;I - Ciri!mrı r::na, trr:i elbisem ;:enrş yo/n:11ş, daral:;ııı ıf·;·r: 

biiy!c ı::rccr ;:ı:ı. 
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apışık kardeşler 
Yedı yaş i na kadar bir,bir;er,n J yapışık kalan Rozalina ve Mariya 

ok .tehlikeli bir ameliyat 
Onunda nasıl' ayrıldılar? 
5Q Yaşına yaklaşan Rozalina bugün 

dört çocuk sahibj 

~tı? 1893 ni.sanının on i· 
bitit~U kız kardcşi!e göğsiin · 

b ik ~larak çıktı. Annesi ve 
"4:~ hilkat acibesi karşısın· 

da1tt tıı Yoldular, bol bol göz 
'Ilı Uler. Ve bin milşküli.tla 
t~li~e§leri en yakın bir şch 
· l'erek doktora göstcrd!· 

ltiç bir 
~ doktor bu çüti ayırmr.· 

~tı:li ~ edemedi. ! 
~'ene iki kız kardeş f .::c; 1 

~Çerisinde yaşadılar. Rlı 
Ilı b~ it l>lUŞak başlı, halim, sc· 
~i ,~ııcağızdı. Fakat kız kar
t ıııu~~e hırçın , asabi, hcrcr.i 
~ kkim:Ii.ı 

ti "a~n birisinin uykusu sel 
~. t öteki oynamak isti) Ol"" 

lıcı ı, 
~ ti)i"aUı çocuk garip bir e\b,· 
~tlt~orıardd: Çift kors11.h, 

.\.~ t\l}ıaf bir elbise. 

'~t ,'n: tabaklarda yiyorlar, 
Yni iskemlede oturuyor-

'~lel'd 
ıt ()te ~n biri~i hasta olduğu 

~bıır ki de yutakta kalmağa 1 
Olu 

tı ~Ordu. Bunları yapışı'< 
h-ı 'hı ıaurn tabiat, hastalığı 
~ tı "enyordu. Kardcş:r.iıı 

ta ~zUnden yatakta kal 
~ ~ ll\ecbur olan sağlam 

btr ~han herhalde imrenile 
~ l' değildir. 

~ lti)o !:'Yaşına girdikleri va-
1 doltt Janeyroda bulunan 
~ Or ik' k . ,~eli ' ı ardeşi ayırmak ı· 

ııı 'erı h Yat Yapmağa razı oldu. 
~ ~h~ ~neye aldı. Bir sene 
~l\ 'Ilı altında bulundurdu. 
t..~ eUyata .. t' 

L .'fil gınş ı. 

'I~ eul'ata 
bt ~al'd . başlıyan doktor, iki 
\'t 1~ o1i1~ karaciğerlerinin de 

~eliyUgunu dehşetle gördü. 
attan vazgeçti. 

il 4ı.~ÇO 
"'il\rt\"""ML"lll 

lh.IL \J B'EJ>l .. 
ÇııcT\ICl..11 

lt•N • 
Gö llüt-6eSı 
"'6& KAOA~ 
E\y.- ""ibA 
OA "".ıı."'" 
Goı1.1<.,.1SC>• 

bir kadındır 

f orm~~- ~~~~~:ı~~-~~;s;nd~·:JTI 
Yazan: L. Busch (36 Yıhnı vahşiler arasında ge ~irmiş bir Alm1n ssyyahıj 

.YA'ZAN 
' vE ... Ç~Z.E~ 

&•,• ""' Ge v~2e ıc.v~v 
Ç.l\G ı ltl~ ~"K .,..,.,... v< 

"•l!>• o"'"" "'"'z.. 

O 8l:N i~ c."A S U SUM0Vll.• • 
l(bYO~ 0 \.VP ~i 'T EN~. , 

llt ı BANA "4A S~1'. vflt\ 

(Devam' 11ar) 

Sanatkarların tuhaf 
huylan 

Herkesin kendine göre bir 
huyu vardır. Fakat sanatkarla
rın huylannda daha başka bir 
hususiyet görfilUyor .• 

Meseli Beethoven piyano ça
larken herkesin sade göz kulak 
kesilip kendisini dinlemesi· 
ni isterdi. 

Birgün tanıdıklannın yanında 
piyano çalıyormuş. lçlerinden 
biri bir aralık çaldığı parçaya 
dair bir şey söylemiş. Beetho
ven derhal yerinden fırlıyor: 

- Ben bu hayvanlara piya
no çalmam! diye bağırıyor. 

Feylesof Kant hergUn yürü
meye çıkar, Fakat yanında kim
senin konuşmasınP. tahammül 
edemezmi§. 

Byron kendisi hakkında tu
haf tuhaf ve olmıyacak hiklye
ler uydurur, anlatırmış. Bunlan 
herkes birbirine anlatırda şöh

retim artar diye yaparmış. Ha
kikaten de onun hikayelerini din 
liyenler başkalarına anlatırmış. 

Rembrantt'a biraralık vücu
dundaki bütün kemiklerin eri
mekte olduğu vehmi gelmiş; 

birgUn sokağın ortasına yıkılı· 

vereceğinden korkarmış. 
Meşhur ltalyan sanatkarı E

lenora Duse yüzü koyun yere 
yatıp kitap okumasını pek sc· 
vermiş. 

Shellcy birgün lokantada. ye 
mck yerken ekmekleri koparıp 

koparıp küçük küçük yuvarlak
lar yaparak fiske ile lokantada
kilerin suratlanna atmağtı. baş· 

lamı~. Birisininburnuna mbet 
ı cttfrJi mi artık ~Y!o:'...isı;: r.;av3n ' ,, . 
'oD:.aöş! 
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Polisler, tabanlarını sopaladıkları 
dervişin ihtiramla koluna girdiler! 

Talil p8§aJ1I11 verdlii emri, ııon cUmleleri du
yan lbrahimde de hoeafm Yalı lr.eailmlttL 

Sadrazam bundan aonra meclilli vükellya gir-

dı: 

- Paşalar, bugUnkU içtima k&f1. Yarm aleua
bah toplanmak tuere içt:Jmaa nihayet veriyorum! 

Dedi Meclla dağıldıktan eonra bir koltufa 
geli§i güzel 1erilerek ellni alnma koydu, Refid e. 
fcndiyi dilfilnmeğe bqladı. 

Asml bey teWdrl ettiği emri garib bulmakla 
beraber, tamamen tatbikta kU8Ul' etmedl MUdlriye. 
te gelince birinci ıube mtıdürilnü çağırdı, Tallt pa
şadan aldığı emre beııser garib ve kat't bir emir 
de o verdi; 

- Şimdi o 'hikutçlyi h\lrmet göetererek bu
raya, yanuna Nrım! 

Birinci tube mUdUril f&lll'DUltl: 
- Şu aadruam pqanm koufmda yakalana-

nı mı! 

-Bvetl 
- İhtiramla mı ban.ya ptireylm? 
- Rica ederim teluvlamaym. Ne ~ylenem 

onu hemen ;yapm! 
- J'alrat beyefendi, o adamın yUrllmefe de. 

ğil, ayakta durmaia bl1e takaU yok! 
-Neden! 
- Dayak, taqJk ve flbnoeden! 
- Eyvah. •• Nml 1a111umı u.cağız o adamın! 

- J:yvah..,, 
- Haydi, kollarma adamlar glrein, sen de dil 

~ bir ıeyler yap, ve b1lf&1I. plbı! 
- Bat tıetUne beyjaıf 
Blriııd tube mild1lrQ ayaklan geri geri Ple

rek kendi odum& pldi. BePd efmıdi mutad dayak 
fasit ile lfkence sGnnekte, buna alır Jdlfürlerle 
hakaretler tnmnaın etmekt;eJdL 

Şube mUdUrtl odaya atrtnc• Retid efendinin ta
banlarına llOpa yap11tıran memurlara taılaf bir 
ruh haleti ile çıkııuaama haykırdı : 

- Ulan hergeleler, bu •ta yaptıfmıs hakaret 
nedir? ... Onun kim oldufanu biliyor m111N11us? •• 

lll •mul' eUel'bldekl eopalan hayretten JıedO.• ~ 
cD oyhıklarma yapıftıı'arak dayak fuhna ara Yer. 
diler. Mlldür devam etti: 

- Ne duruyornnus be .•• Dede efendinin kol-
larma girin, ayala kaldmn, Bu edebaizliğin bea.
bmı soracağım sizden. 

Memurlar mUdllriln bu tehdiılll ikuile yerde 
yatan Reşid efendinin koluna girdiler. Adamcalm. 
ayağa kaldırdılar. ihtimamla yürüterek oradaki 
kolluklardan birine oturttular. Şube mildUrü mev
levi dervişinin yanma !Okuldu. Yerden tememaalar 
ederek af diledi, hatr ııonlU: 

- Geçmif olaun efendi hazretleri, bir y&DlJl

lığm meydan verdiği bu hldiaeden ne der.ece tlzill
dUğilmU allah blllr kestfremembılz! Şimdi hatamm 
farkına vanyorum. Emredin, irade buyurun. Her 
arzunuzu canla, bqla yerhıe getlrmeğe l'UI ve a
madeyım. 

Reşid efendi bu delilen vasiyetle klğıdm 
1adrazama ulqtmldığma intikal etmiftt. İçin içiA 
hıçkırarak ııu cümlelerle mutabubm fQbe müdlrtl
ne karşılık verdi: 

- Elr.llk olma evllt. Her py kabili tamirdir. 
Hattl bir ömür elden gibıe bile pil yapılam affe. 
der. Kuzum bana. bir bardak su ... 

Şube mlldilrii, blll hayretlerinden ağ)Jlan bir 
kant açık duran iki memura haykırdı: 

- Ulan, lr.azık gibi ne dikilip duruyorsunuz bu
rada, haydi fırlayın, efendi hazretlerine bir limo
nata getirin! 

Memurlar dışan koıtular, bir dakika eonra el
lerinde iki bardak limonata ile odaya avdet ettiler. 
Repd efendi oturduğu koltukta hem inliyor, hem 
de bir taraftan Tannya şükrediyordu. 

Şube mlldUrU limonata bardaklanndan birini 
aldı, mevlevi dervi§ine eokuldu, kemali ihtiramla 
bardağa ilave etti: 

- Sofuk limonataya ikbal buyurun efendimiz. 
Nabeca harekAtmırzla rencide olan bünyenize fay. 
dabah' olur kanaatindeyim! 

Reıtd efendi bardağı aldı, gUnlerdtr kanı ele
mekten bqka bir ıey görmiyen afzma gfJttlrdU. 
Muhteviyatmı bir şifa iksiri içer gibi yudum yu
dum emerek içti. MUdilr bardağı aldıktan sonra nl
yuklr bir tavırla saze koyuldu. 

- Buyurun efendi hazretleri, mUdilr beyin 
ne.ıtne gidelim. Size hUrmetlerlni an:etmet fçfn 

intizar ederler. 
Dede yerinden kallmıafa yeltendi. Fakat, gün

lerdir, tabanlanna yediği sopalarla halden ve der
mandan °dU1en bacaklan vUcudunu tapyaınryacak 
bir vaziyetteydi. Koltuğun iki yanına tutunarak 
kalkmağr deneyen ihtiyar kazazede olduğu yere 
çöktu, aöylendi: 

- Yilrüyemiyeceğim, Allah rizası için beni 
burada iatirahate terkedin. 

llüdilr ayni la'Vll'la devam etti: 
- Polla mildürU Azmi bey rica edi,yorlar. 

Lfıtfen makama kadar tepif edin ef~illl. 
- YUrOyemiyorum evJit. imanda )'ihüyeeelr 

bal ml bıraktma! 
- Aman efendi hazretleri bu yan)ışhiı ~ 

lamanm yalvannm. Çoluk çocuğumuz var. Bü
yükler, kllçUklerin yaptıklannı affederler. 

- Derman Oluraa! 
- Emir ve mlisaade buyurun. Koltuldannısa 

11lembl'tal" wınltalıer ebladba:; 

Re!iiid. elendi bu llC.Q&ljıkl.ık ~ısında son te.k .. 
lifi kabul etmek mecburiyetinde kaldı: 

- Blı, haydi bari koluma girsinler de gide
yim. Bu cehennem bucağında ~ vermekten kor
kuyonım. 

Blru evvel bin bir hakaretle tabanlarmı IOp&· 

ladıklan ihtiyar Ciervifin koluna ihtiramla giren 
memurlar Reşid efendiyi yUriiU.üler. Adamcağıs 
her adunda bir inilti çıkararak ve her dalqkada 
bir adım atarak odadan çıktı. Dar ve yan lot kori
dona geçti. Polia müdürü A1mi beyin oda kap111-
na geldL 

Şube mildUrU önden fırlıyarak içeri gtrmiı, 
Azmi beye bir göz kırparak: 

- Getirdik efendim! 
Demişti. 

Azmi bey, derviş içeri girmeden sordu: 
- Nasıl, ne tavır aldı? 
- Hayret beyefendi, bayret ! Zavallı adamca-

tız bu tahavvtllden zerre kadar •ımanklrlt göster
medi. Kuzu kuzu itaat ediyor. 

- Haydi getirin içeri .. 
- Bq üstüne efendim ... 

(Devamı var) 

l __ G_iz_li _v_az_ife_de_n .... H_ar_ici_ye_N_a_zır ..... ııa_ına_. 
-6 - Nakleden : Fethi KARDI! 

ŞEYTANI BiR PALAN 

Alman imparatorluğunun, A· 
merikada Alman elçiliii emrir.· 
de çalışan tetkilatının şefi, he: 
an Amerikayı t.kctmek meebu· 
riyetinde Jtalacağmı bildiği içir., 
Seriinin kendisine verdifi feyU · 
ni plinm tatbiki hazırlıklarına ge 
celi gündUıUl çalışıyordu. 

Mevzuubahs olan şey, Amerl· 
kanın başma bir gaile açarak on· 
da Avrupayı kana ve ateşe bu· 
layan hube kanpıak için ne ar
zu ne de vakit bırakmamaktı. 

Bu neticeyi elde etmek lçln de 
llekaikada isyan çikanp ba mem 
leketi şimal! Am.-rikaya karşı 

harbe sevketmekti. · 

Bu seyahat e.nasmda fon Pa· 
penin başına garip bir f ellket ıel 
di: Eşyasından. bir kısmını kay· 
betti. 

Amerikalılar, şimdi, vapurda 
fon Papepnin bavullarından bir 
kaçını kendilerinin aJdıklarmJ. 

inklr etmiyor ve eaklamıyorlar. 
O zamanki Amerika a.bıtasırun 

tecessüsünü, şık ve zarif asken 
ata.tenin gömleklerinin rengi tah· 
rik etmediğini tahmin gUç olnıa 
sa gerek .. 

Umumi harpten sonra .A.me:"i· 
tada ııeıtredilmiş küçUk blr rl8tl 
lenin başlığı şudur: 

General Viktoriyano Huerta· Fon Papenin eşyası arHtn ·~ 
nm llekaikanm hlkimi · olduğu bulunmU! vesikalara dair if9aet 

Alman Kayzerinin a 
rafından yapıldığına 

şüphesi olmıyan suik 
~ H..-•~-aa.uı~ 
Cephane yüklü ola 
demirli duran bir ge 
rnış olan bu suikast. gôf 
payıncaya kadar geçen 
içerisinde j\?bnn ya""a'
bir kısmını harabeye c; 

Binden fazla insan öıdl
kifi yaralandı. Yirmi lılf; 
meskensiz kaldı. 

üzerine Amerikanın bet 
Almaııya aleyhinde çok 
~timayişler yapılrnıttı 

bunların tekerrürüne 
mak maksadile gazetelerf 
faks infilikının ehe 
tebarüz ettirmemeleri. 
ıdlltile yazmamalan 
di. 

kezinin ismi. 

~--·.-,ı"tm ................................................................ L-.-.. ..................................... ... 
Biraz alaycı bir aesle: Nihat bu apr itham k~ 
-Bunekeakinçiçekkokuau,dedt. ft/\.A .. SA-L .. -ç ·o -C-UKLA Al denbireşaşırdı;ve: ~C.,.. İnsana Adeta bq acnsı veriyor. - Ne demek istiyoraun P"": 
Nihadın gözleri Necdetin gönderdiği di. Bu cümleden kasduı nedi"· 

sepete dikilip kalDUfb. thtimalki genç Genç kız mütef ekkirane bil' 
mühendis bu sepetin kimden geldiihd H A 8 E R ' ı N A Ş K V E H 1 S R Q M A N 1 : 68 cevap verdi: 

d•:::er1U'Ullldaııhoman1anıı.: Nakleden : M U Z A F F E R E S E N &•;!~olacak hıç .. Anıa:re'!" 
_ DUnyada, dedi, puuam aoka#a Nişanlılann oturduğu od.-0 

atmaktan hoflaııan inanlar da var.. - Makat gelmeai değil miydi? de· lokumu ~k sevdiğini bilirdi. Kutuyu Bu mUl&haıa :lan Behlrenin l'anı sı· unda bir ytldınm gizliydi. 
Behire Nihad& elini uatarak: dl. Geldikten aonra ha biraz erken ol· Behirenin eline venıken: kıhdıştı.Hemen ni§anbaına aksi bir Bu ıabrablı konuşmayı kd' 
_ Gene neler aöyltlyonunuz, de- mllf, ba biraz geç .. Ne farkı var? Yok - Herhalde bunlan yerken bek c;3hfe ile cevap vermakte tereddüt et ic;ın Bclıire, bulanuyacai~1ofll 

di. sa bu kutlu gününüzde size uğramu kımdalD dtışftncelerinj de,riflirnin, medi. duj'u bir teyi arar gıbi etta6_. 
_ Odanızı •Ualiyen bu dgekleri mıyım BaDdınız. dedi. - Delicesine bir iş mi dedini3, Nihat ycrdu. oi 

gördükten aonra getirdiğim buketin Nihadın sesi ve tavn mağrurdu. Fakat etrafında gördüğü 'çiçekler, bey. Çocukluk arkadaşının dolum gü- Nihat izahat almak ve 
fazla olduğunu anhyorum. Genç im tebessüm etti. Nihadm aklıı;ıda düğümlenip kalmıftr. ntinde bir buket göndermek niçin de- t u cUmlesi ile l;asdettiji 

- Bayır, dedi. Uğnyacağınızdan e- SözU yeniden bu mevzua götürdü: liccslne bir iı olsun.. Ntımek için genç kızı ... 1rııaoıı~~ 
Bu sözleri söylerken DUik bir ta- mindim •• ÇUnkU yapabDecejiııiz ve ya - Sisi dUşUnen sade ben değilmi · - Bu ka~ar pahalı bir sepete ne ili· yordu Fa cat sanki bunda11 

vırla iğiliyor ve Behirenin penbe par- pamıyacafuıız şeyleri öğrendim artık. ışim. Demek oluyor ki mi çok s~ven!er sum var.. Sonra nipnlunzdan ~o m :-neden bir vicdani kuvvet 
maklannın ucundan öpüyordu. Nihat, var. Su, çiçeklerden belli. Bunlan kinı bk erkekten böyle kıymetli hediye bi 11usm<tvı terc·b etti. 

- Sevgı'lim, dedi. Bu kutlu •• n .. ra Nibadm kqlan çatıldı ve çehresi ö derdi kabul ederken hiç tereddüt etmedi~iz Behire. bili b&r - arsY'1' 
ı:ıwaa detttti. DUştlndU: "Acaba Behire ne g n · "#"".r 

can ve yürekten tebrik ediyorum. Bu sözleri söylerken eliyle Necde- mi! la etr-ıfın• bakıyordu. ""1'ı 
Behire nazik bir lisanla teşekkür demek istiyor?,. tin ae~tinl göeteriyordu. - Bir genç kızın çocukluk arkada Bukctfmi kovacalr ~-aıflll 

etti. Fakat. Fakat genç kızın çehretıinin daima - Bu gtlzel atlrprizi çocukluk arka- ~n gelen bir demeti kabul etmesin- V\lısumı:ıı öyle değil mi ~o:=.t 
_,Biraz geç kalmış olan buketinlzc tebessümlerle aydınlanmış olduğunu daşım Necdet yaptı. Sabah kalkar ka'k de hiçbir mah1ı.ır yoktur ve bu kabuı koca ee~t. hn,im mDUTP" 

arkadaştan arasında güzel bir yer a· gördüğü için küakilnllllü çok stirme mas bir kucak bahar gibi bu güzel &.!· hiçbir vakit kld bir mana ifade et- içın bir \'t': bırakm&m'ff Jd.. il 

yıracağrm. di. pet~e k~ım. mcz. Fakat bir delikttnhnın nişuüunn· Sepeti her g'lrclükC!" ?lli.l\t!~ııl 
D m~k suretile tüacık bir serzenişte Nihadın buketinin yanında bir dP. - Böyle bir demet göndermek. pare:.· dan başka bhisile kol kola Mkıkta k9nçlığı alevleniyordu: dışle 

bulunmaktan lrendini alamadı. Bam Bekirde yapbnlmış bir kutu yı sokağa atmak dernektir. DeUccsiM gezmem m"hıurludur, ve kötü bir ma rak; 
Nihat derhal iğneyi anladı, ve: fıatıkh lokum vardı. Nihat Behirenin bir it dojııısu.. · na ifade eder. 



H A BE R - Akpm Poetuı 

Jıllray dltttbdlJV•, Aft odittnln ne Dedi. Sonra Mr daldka terecklQd 
den Pontoea git.mif olacağını bir etti, düıilndU ve kararmı verdi: 
~ ......,.... .. 

Greıoriua: 

- İki ıüa mi? •. Pek lll! dedi. 

çalııırdım. Peribanuı maaıı artın

ca kendi kendimUe bir ziyaf ct çek 
miftik. Ben de bofda delildim. 
Günde iki lira kuandıinn oluyor. 
du. O ıec:a o kada.r muuttuk ki, 
artık ebediyen. lllerimi.lin. yolun. 
da &idecetme inammttık. 

Aym 13 lladea enel lel'be9t bla
cak ..,.?_ 

- Evet! .• 
- Peki, cMilrtlntis ! Su& itimat 

ederim! •• 
Miray, Kw1ca. llmtafaya ilaret 

etti. 
inaaiun fı.er tahmini dojru çak· 

mıyor. O hafta ifimdea çılwd • 
dım. Haf tatarca beyhude yere it 

BAHÇIVANLIK PIAnş t)-, 

..._ Le ..... , .. _ h TIW ..... ..,, CHel'Ucult:u• 
•at a ... ıneea> Al Dle ......... C ... • ••"'•"• ............. , 

J. SICAK c.uusAN 
(eer, tlçelllllc) 

..... cWnld 
b ... 
c ~ tataa demir .... 

ler (demir tderle tmt. 
hlnlaa --) 

d camb - (idil)' 
ella........_. ka ... 

t. F: la aerre chaud~ (la for· 
eerie) 
a la chaufferie 
b la clıembı'• 
c l'amarrnp m. de la 
c~m;-ee au moym da 
nı de fer 

d Je tolt Titri 
e le clapet d'Ura&e (le 

(chblia a tab&ttin) 

ı. t: the hothoule or for· 
cini - bouıe (IOllletlmea 
• propeıaUnc hoWle; & 

plant • houıse) 
a the ltove room ( the 

ate 

nam wttl tbe lteatınc 
&fPU'&t.ul) 

1ıı tba düauıey 
c tile wlre propıı or 

ataya ~ the ehimney 
d tbe g18M reof 
e the ventilator 

ı. A: daa Wumht.WI (Treib. 
ha• Vermehrwıphaua, 
Kalttırlıaua, Kaldarium) 
a der Belaraum 
b dle Dle (der ScHrsı· 

stelD) 

c dle Drütbefestirunı 
derElıle 

• dal GJa1118ch 
e elle LUftunpklappe 

t. KANAT 
t. F: le vol.?t 
t. t: the covering board8 

(tbe covering ahutter. 
the ehade boan!) 

il 1. .A: daı Deckbrett (der 

tim. Kulak aamadım. Gülrum. sordu. 
Ne kakiar h-aıa ettiğimi timdi anlı- - Arkadap Nermine drretli. 
yorum. Erkekler daima kıüuıç cltlclim. 
olmalıdırlar. h<le beDim &ibi Jlfak - Hayır. orada delil. patıaıü. 
tefek, cılu, çirkin bir erkek. •eki. le beraber._ Ben ti.ıe aetdıi= i. 
atııeı. nqeli bir kadmm. kocuı çin haber veliyoram. ltanım illi 
oluısa. sözünü dört açmalıdır. alda.tıyor: 

Ptriha.Dclüi dt!iıitdilin farkm· Telefon kapandı,. 
daydmı. Dalpıdı, aksiydi. nde tık itim Nermhıin numaruam 
kinıleyc ehemmiyet vermfJoriu. (Litla -W-11' ~ 

• 

8 ICGl'klQ ha'VV9ftl .. 
11'1 Anlıwaua a •• ......, .. h ... • --•"•...,.. • 
.... OdUClft9t Aftllllala Aa .... U-• 

1. BÖ~AR AIUAND Car• fl 
jaat.e tWd (mçd tilki]) ~ 

L r: le renard arpnt6 
ı. l: the silver - fox 
ı. A: der SD'berfueluı 

2. KUTUP ı1LKlSI 

2. F: le ratard polaire 
2. t: the white fox 
2. A: der Weiettıclls 

S. JI': la b&lette (tree pıoche : 
l'hermine f.) 

S. 1: the weueı (ıtbnilar: tlıe 
ermine or ltoat) 

S. A: du Wieeel (llullich: 
daa Hermelln) 

ı. POTI oaı Cllncab) 1 

~ F: le petit • grie (un 6cu· ı 
reuil m.) 

&; l: the aquin'el 

._ A: dM l'eh (Zicbıı5ra
chen) 

S. AllERİKA StNCAıBi 

5. F: l'opouum m. 
5. l: the opouum 
5. A: du Opouum 

8. ADI ZERDF.VA 

8. F: la marte (la martre) 
C01DDtue 

8. t: tbe pine marten 

8. A: der Edelmarder 

"I. KUIQMJS 

'7. F: le ratm 
'7. t: tJıe Ceommon) raCNC>n 

(racoon) 

'7. A: der Wa.şchblr 

8. KOKARCA 

8. F: le putola 

, 
8. l: the polecat (the fttchew 

or f1tchet, tbe fomnart) 



H A B E R - Akşam Postası 
-

bulmak oldu. Karım orada değil ç o c u k b ı· ı m ece s ,· n d e 
di. Toplantı falan da yoktu. De -

~~~d~~a~nad:~:~y~s~~mediğim ~e- h e d ·, ye kazan an 1 ar 
Ne yapmam icap cttğini tayin 

edemeden, oğlumu uyuttum ~e 2D Temmu1. tarihli bilmccemlzin cad. 134, 12 - :Necdet Tilcer Ça -
talca orta okul 81, 13 Şadi Agun 
Aşıkpa§a Kara.deniz Cad. 41, 14 -

ben, yatmadan bekledim. Geceya_ . halli: 

rısını geçtiği halde, Perihan dön. (Triycstc) idi. 

medi. Nihayet soyuı*lum ve ka -
ranlıkta sigara içerek bütün ge -
ce bekledim. Bir zevce, bir anne, 
nasrl olur da patronunun apart • 
manına gidebilirdi? 
Kapı anahtarla açıldığı zaman, 

saat beşe yakındı. Perihan doğru 

yatak odamıza girdi ve ortadaki 
büyük lambayı yaktı. Kamaşa'l 

gözlerimi aralamağa çalışarak ka
nma baktım. tl'zerin':le hiç gör • 
mediğim beyaz, parrltılı bir tuva
let vardı. Oldukça sarhoştu, gü~cl 
gözleri vahşi bir ifade ile yanı • 
yordu. Pijamamla yatakta oturup 
kamaşan gözlerimi uğuşturmam o 
nu hayli eğlendirdi, kahkahayla 
güldü: "Ama, ne güzel bir kari • 
katür mevzuu!,, diyordu. 

''- Nereden geliyorsun, dedim. 
•·- Biliyorsun. 

'- Evet, biliyorum, patronunun 
apartımanına gitmiştin .. 

Inkar etmedi: 
"- Peki, ne yapacaksın baka -

lım? diye bağırdı. Doğru işte, pat 
ronumla g~ziyor eğleniyorum. BL 

:raz süslenmek, yaşamak benim 
de haki.::r c}c;·il mi? Ne yap;.ıhi!!r. 
sin aptal'! Birkaç gür. sonra patro 
num beni Parise götürecek. Sen 
«J zan.ın bir şey y:ıpmazsın .. 
Karım sustu. Fazla uykusu gel

miş olmasa belki daha söyliyecek
ti. Elbisesiyle yatağa uzandı ve 
hemen uyudu. 

Bu saçma sözleri yorgunluğuna 
atfederek elektriği kapadım, ben 
de uyudum. 

Sabahleyin, sanki aramızlda hiç 
bir şey geçmemiş gibi kalktı ve i. 
şine gitti. Fakat ben korkuyorum, 
sizinle beraber Parise gideceği 

BİR KOL SAATi I~AZANAN: 
Birinci: Fatma Alp, lstanbul Kız 

lisesi talebesi. 

BİR KİLO ÇİKOLATA KAZANAN: 
lkinci: Nurettin Tan, 17 inci ilk 

okul. 

Ümran Esti, Nişanca Havuzlu ha • 
marn Sok. 15 - Burhan Ôrberkin 
2 Oinci okul 174, 16 Muzaffer Sacit 
Gazoğlu geçidi 6. 17 - Jzzet Vnr -
dar Sıvas H J. K. oğlu. 16 - Vahe 
kelli Pangaltı lisesi talebesinden. 
19 - Şcmı:ıi Batay Bakırköy Ccviz-

SüY(JK El~ Şl~E KOLONYA 'KA- lik Muhasebeci Sokak 9, 20 - M. 
Emin Gökçeler Üsküdar Ahçıbaşı 

mektep sokak 56. 21 - Perihan Al 
Üçüncü: Selma Baykal; Ankara.' tınel Fener, 22 - Erdoğan Ça\'dar 

Gnzi Enstitüsü. Jı Şehzadebaşı Ahmet Salithattin so 

BİRER PAKET BiSKÜVİ KAZA • kıık 3, 23 - Saba Sümer, 2-1 -

Z.\N!.~: 

NANLAR: Mustafa Tarakçı Tn\•as Gazi O. ha-

1 - Lfıtfi Özin, Emirgfın; 2 - demesi, 25 - Şevket Çuhadar 

G. Baykara, Hcybeliada ilkokul s. Kumkapı Nişanc:ısı 29. 26 - Samih 
4; 3 - Kı\zım Bengi, Karagümrük Tezcan Üsküdar Valdeiatik Tekke 
27 inci O. S. 5 No. 6-1; 4 _ Şükrarı 1 arkası sokakğı 1, 27 Ferit Yel Bur

Özçelikbaş, Kumknpı NL5nnca Cami ! .sa Hisar Malı. Denim Sok. 21, 28 
1 • 

so. No. 40; Kadriye Taygın J{andil-ı- Hilmi Bayar fah~in Aydede Cad 
li Kız lisesi 775; 6 - Aydın, 1st. Verim apart. 12, 29 - Günc-ş lncil 
Pcrtcvniyal Lisesi 435; 7 - Eliz 1 Ankara 2.inci O. O. 2 - G. 332 30 -

L~da Amerikan ~.ollcjinden; 8 -:--1 Ömer Ersin P. T. T. memuru Sü _ 
Güzin Okay Erenlwy Sahrayıcedıt; , reyya oğlu, 31 _ Güler Bilgcmar 
9 - Mebrure Yalaz, ZinC'irlikuyu Balıkesir 32 _ Osman Nedim Ak
Cad. 206, 10 - rccip, Kumkapı Ni- kuyu K:eımpaşa Hüdııverdi apart. 
şanca voku!ju 19 · . · ' ı 33 - Feyyaz Hutun Fatıh S. G. 71 
BlRER PAKET ŞEKERLEME KA 34 - lbrahim Varnalı Xiş:ı.nta.'} Ko. 
ZANAi\'LAR: , daman Sok. 20 35 - Gülçin Arkunt 

10 - Osman Uçman ~façka Spor telgraf servis memuru Tevfik krzr. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasr 
Ana Vatana kavuşan HATAYDA a<;tığı 

ANTAKYA 
Şubcsile 

ISKEND ERON 
KIRIKHAN 

Ajanslarının her türlü zirai \'e ticari muamelelerde diğer 
banka hizmetlerini ifa etmek üzere faaliyete b::.şladıklarmı de. 
ğerli müşterilerine ilan eder. 

doğru mu acaba yoksa şaka mı e. miş değildir, siz Peril}andan u • başıma gelmezdi. Ne para, ne gü. 
"Z ilik hiç bir e ok bende. a • 

dece Perihanı seviyorum, öyle 
çok seviyorum ki!.. 

iyor.c:lu. --~-~-~ :zakfa rrs ı, a n , 
Beni dinleyin, aziz patron, yer beni s'cver. Kall.ıi iyidir, bal<mayın 

yüzünde o kadar kimsesiz, o ka - görünüşüne, çok iyi kızdır. B~n 

tar yalnızım ki .. Ne bir samimi de bir iş buluı;um. Eskisi gibi ge

dost ne bir yakın akraba, hiç :hiç çinip gideriz. 
kimsem yok. Perihandan başka Bir tek !dostum bile olmadıfı 

jtimsem yok. Ona nıuhtacım. Ben için size bu mektubu yazıyoru:n. 

ona ~izden fazla muhtacım. Ve zan Ne yapabilirim? Roman kahra -
ncdiyorum ki, siz servet ve ihti - manları gibi elime bir tabanca a • 
şaırunızla Perihanm başım ldön • lıp sizi öldüreyim mi? Doğrusunu 
dürmeseydiniz, o benimle pekala isterseniz tc:banca alacak - param 
mesut olabilirdi. Henüz vakıt geç bile yok. Param olsa, zaten bu hal 

PLANŞ 61. 

8. A: der IlUs 

9. ~KU1"KS [gellndk dn. 
sinden bir ha:f'·an ] 

9. F: lrı concpatc (le skunks, 
scons [ c], skuncc) 

o. 1 : the skunk 
9. A: der Skunk (das Stink

Uer) 

10. A!'tJERİKA SU SAMURU 
(lutnı) 

10. 'F: le coypou (le coipou, 
le myopotame coypou, Je 
nutria, la Ioutre d'Amc
rlque) 

10. 1: the coypu 
J O. A: dic Nutris (Biberrattc) 

rıanş 61 kolon 2 

11. nEı~;tz SAMURU 
(Kamı;atka lutru) 

11. F: la loutre de mer (la 
loutre c!ı.: Komt.schalka) 

ll . 1: thc sea • otter 

I' 11. A: der Secotter 

12. ŞtNSlJ,.\ TAVISANI 
(kccllsl) 

12. F: lo chinchllla 
12. i: lhe chinchilla 

fil 

12. A: die Chinchilla ( Woll
maus) 

13. ..AMUR 

13. F: la zibelina 
13. İ: thr ~ablc 
l 3. A: der 7A>bcl 

14. MİSK F.\IU::st 

14. Jı': le mt musque 
1 t. 1: the musquash (thc A

meıican musk - rat) 
11. A: die Bisamratte 

H>. A!'ılERIKA SA?\ 'Afll 

15. ı·: le vison 
1 rı. t: th<> mink 

ıı 15. A: der :.;ocrz (Nörz) 

Yarabbi, artık yazamıyacağım, 

dostum! Hıçkırıklar boğazımı tı

kıyor, boğuluyorum. Rica ederim 
yalvarırım size, karımı elimden 
almayın, benden uzakla~~ırmayın. 

Ben onu muhakkak mesut edece • 
ğim. Ricamı reddctmiyeccğinizi 

umarak 'derin hürmetlerimi arze. 
derim. 

-

NEOKA_LMİNA 
GRiP NEZLE NEVRALJİ 

BAŞ -D. iŞ 
KIRIKLIK 

Soğuk Al~ınlıkları ve Ağrıları 

NEOKALMiNA 
TESKiN EDER 

24 Perşembe 939 

12.30 Program. 12.35 'J'ilr~ 
ziği. Okuyan Muzaffer !!kat'· 
lanlar: Cevdet Çağla, Refik 
san, Ce\•det Kozan. 1 - )1 
yer peşrevi. 2 - Rahmi bcY 0 hayyer şarkı (Serapa hUstl 
sın). 3 - F'aik bey • .Mub 
şarkı (Sen servinazım ruh 
lı .. ) 4 - Tambun Dürrü · ~ 
yer şarkı ( l\:ır düştü bugUrı 
rıma). 5 - Halk türküsU 1 

Sılıh::ıt. ,·ek:'ıleıinin ıs·.t-!l:lli ı:ırih ,.r 4·l:i nıırıı:ır::ılı ruhs:ıtını lı:ıiTılir. ısenin ne bclalı başın \1ar)· 

•••••••••••••••••ı•••••••• Halk türküsü ışu dağları 

lstanbul C. Müddeiumumiliğinden : 
t Lanbul adliye dairesi ve mahkemeleri için yazıhane, gardrop, ko! 

tuk, m=-der, 1daly -, le ;a do1
,··., ·- , .. --a, kiirsü, banko, dıvar ta

miri, SI\'a ve badana ,ibi işler müs taceliyetinc 11inaen pazarlık suretilc 
yaptırılacaktır. Bunlardan: 

1 - KC'ltuk, sandalye YC min ·' ·in muhammen bedeli 5"" lira 50 
kuruş o1up muvakkat teminatı 42 li :ı 49 kuru~tur. 

2 Dosya dolabı, il1 • l \ ~ r·ranın ml'"'\''.ll'nen bcC~!i 2900 lira O· 

lup rnuYakl·~· temi na'• "· - lira 50 k: ·u~tur. 
3 - •• .. yet masası ve gardrob un muhar. ·· .... bedeli 940 lira mu· 

vakkat teminatı 70 lira 50 kuruştur. 
' - Kürsü Ye bankonun mu hammcn be:: 1i 3090 lira olup mu· 

\'akkat tr '"1inatı 231 lira 75 ku•·115 tur. 

5 - Dl\·~r tamir: ... :ı ve ba c:a~ m muhamr.ıen bedeli 415 lira 
79 ku-·1 olup mnr' ·--L · '"'lİnatr :'" lira 37 kurustur. • 

lhalesi yukarda yazılı sıra ile 25-8-939 cuma g'.: •il saat 10 11,30, 14, 
15, 16 da . Yeni postane arkasın1:ı A:ir efondi sokak : • num3rada ·d
'iY"' lc\'azım daireJnc'z topl:-nacak satın alma komisyonu tarafmdar. 
yapılacaktır. 

;:'artnr-m<''"'rhi ,. .. -::ıck istiycı! lcr mesai saatleri ci-::.ilinde hergüıı 
adliye le\•azım dairesinde görebilir ter. lsteklilerin muayyen gün ve sa· 

·atlerde kanuni bclgclcrile mezkur komisyona :nüracaatlan ilan olu
nur. (6595) 

meli). 13 Memleket saat 
ajns ve meteoroloji habcrıctl-
15 - 14 Müzik (Kanşık 
ram - Pl.) 

19 Program. 19.05 MUZİ) 
konscrto - Pl.) 19.30 Türk 
ği: İnce saz faslı (Safiye '1'0 

iştirakiyle). 20.15 onKu§ . 
30 Memleket saat ayarı, a 
meteoroloji haberleri. 20.50 
müziği: Çalanlar: Melek 'fO. 
Mahmut Karındaş. çaıanıat· 
det Çağla, Refik Fersan, 
Kozan.1 - Şetaraban pC, 

25 Cuma 939 

TUrk 12.30 Program. 12.35 
ziği - Pl. 13 Memleket saat' 
ajans ve meteoroloji ha 
13.15 - 14 .Müzik (Karışık 
ram - Pi.). 

19 Program. 19.05 MüzilC 
müziği - Pi.). 19.30 TürlC 
ği: Fasıl heyeti. 20.15 J{oll 
20.30 Memleket saat ayarlı,; 
ve meteoroloji haberleri. 
Türk müziği: Okuyan: '1tf 
llkş.:r. Çalanlar: Vecihe 
Fahire Fersan, Refik FersıD'. 

• Rast peşrevi. 2 - Dede • 

Akyazı As. Kereste F abrıkası kan na~k (Rast getirip! 
3 - Faık bey - Rast şar).l 

Müdürlügv ünden • ıe1cr s!lçsın). 4 Arif bey -
şa.r.kı (Vuslatından gayri 
· ).5-Kanun ~ 

Akyazr askeri kereste fc-~. ihtiyacı J.&ın aşagr a cıns \'e m~ Şükrü .. Rast §arkı (Uyu 
tarı yazılı keresteler mübayaa t .. ılecektir. 31ağUstos939 perşembe gü- süne koysam şu hummal1 
nü saat 14 te Adapazannda a~keri yollama dairesinde pazarlığı yopr· 7 _ Refik Fersal) • Rast 
lacaktır. İstekliler muayyen gün-'e komisyona Ye şartnamesLI]i görmek (Af eyle suçum ey gülizar>• 
istiyenlerin de Yollama dairesine mÜ~fjitlap.j(W,)] ,... Mahmut Celalettin pa§a • 

~:·!:t. re 
~ı~tremikap 

11 ı 

Cird 

ll ' muı knla•-ı 
151 
:iO 

Karar:;.:~ ı ·ı'ac:ı 

Dışbuök dö:-! kö;ı• 

rıan~ 62 

şarkı (Fitneler gizlenmiş) · 
Rast saz semaisı. 21.30 1'fıi 
ma 21.45 Neşeli plaklar • 
!30 )lüzik: Riyaseti CumhtJt 
dosu - Şef: İhsan Kün~r: ~ 
Crbini - Marş. 2 - Feli" ~ 
Eylül valsi. 3 - Glinka • rt 
tım çar için operasının U''c 
4 - A. Czilbulka . Kalp ,•e

1
• 

't1 
!er. 5 - Chopin - ChOP1 l 
22.40 Müzik {Opera aryalal'1 
Son ajans haberleri. ziraat·~ 
ham ve tahvilat, kambiyo ·;iJ 
borsası (Fiyat). 23.20 94 ) 
ı Cazband - Pl.). 23.55 • ,,. 
rınki program. ____ __/ 

Yenı Neşrıyat 

111ıı'' 
Bu fıkır \C c•khı~:ıl mrrf(t( • 

ı 11111 31 ııııııuırıılı .-:ıyışı Mıı:ı.ı ~I 
. w.;:ıı· 

rır. f C\' rıl\ ,\r:ınd. Jlıfol . filet 
\ t:ıfo Nilwt, llrş;:ıt ı;krl'Jllı !ı:I 111 

··:ı 11~l11 n• lllııın Iarusuıı ,ıı,,,. 
. t' . 'l' • cılC n ış.ır l'lıııışlır. :ı\·sı~c 

_______ .... ~ 
~nkara caddesınde 
Kiralık kat 

"e odalar 
ııAl'l~ 

\nK:ıı ô.i .:au:::ıc:ıının en 111 
ı >Kta•ında. ürhanbCY h:i''.e~ıcı 
-ıt \'C ı1a ;.ılarak kıra111' > . ,,, 

\ 'Jındal:ı 

,. a111 . 
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. 
ır tek iü p sizin de bu neticeyi 
almanıza kafı gelecektir! 

Tth "Tye {~umhuriyf't 
AK T t F 

H•nkası 19 ı 8 I 1939 v~ziveti 

(Jra ~ PAS 1 F 1 .. ira 

Bu gün ilk iş 

olarak bir 

RADYOLiN 
alınız ve bitinceye kadar 
her yemekten sonra kul
lanınız. Bu müddet so
nunda dişlerinizin evvel
kinden daha çok parlak, 1 

çok daha beyaz ve çok 
daha temiz olduğunu gö
receksiniz. 

Ka.~a: 

Altııı sarı ı.:tograml6 liS455 
Uanknot . . • • • • 
Ufaklık • • • • • • • 

/)ahi lıltkı al ıılıalıl rler: 
Türk lırıısı • 

llariçltki lluh11birtu; 
Allın: ~arı kligram 1J059i66 
Altını tahvili kabil $erbe~ı 
dövlıler . . . . 
l>t~Pr ıl'h·ıı!cr "' tıorçlu 
klırırı,ı; ıı.ıf..ı~dcrı 

llıı:ıııe lıılıııltterl: 

llerulıtt' t'ıJılen c,·ralı.-ı nnk. 
dıye kar$ılı#ı • • • • • 

Kıınunun U.8 maddelerine 
te,·fıkan llıızlne tarahndan 
rnki teıJi.,.·aı . • . 

Senede./ cn:danı: 

Ticari 5enetler 

Eıhanı vt talıviMI C'ii:danı: 

1
ueruhle edilen evrakı nak 

A 'tlyenin ı.:arşılığı eslıım l'e 

~tehvllGt itibari kıymetle 
8 - Serbest esham ,.e tnlıvillt: 

ı4uanılar: 

22. 7ü6.SO:>,U 
17.!')10.R40,ö0 
ı .502.608, lO 

361.382,GO 

14.149.864,06 

D.780,61 

3.07' -!.1>42,3.'J 

1:>8.748.56.'J,-

4 i.s:;o.853, ı ~-11 
361.382,{}(j 1 

!:Jtrma11t . 
l htiuat akrnt: 

Aıll ve fe,·lı:al!iıle . 
llususl 

. . . . . . 
1'tdavüldekı IJanknotlar. 

Deruhte euılen e\'r&kı nakliye 
Kanunun 6.8 inci mıılltle. 
lerlne tevfikan hazine tara. 
tından nkl tediyat • • 

Ueruhte edilen evrakı nak. 
l 7.S:U.187,90 dıyo bakiyesi , . . • . 

Kar~ılıAı tamamen allın olnrak 
ilheten tedavüle nzedilen 

Reeskont mukabili lllveten 
teda. vaıed .. 

17.228.0:!7,- 141.:>20.i>.'J6,- Türk lirası Mevduatı 
D6ulı Taahhüdatı: 

1 :ıo.!J ı R.:um.oo ırno.3 ıs.300,00 

ı 4.007 .424,07 
7.:>52.oa:>.rn 

. 
ut.060.:ıtto,ıo 

Altına tahvili kahil dövf zler 
Vlğer dövizler ~e alacaklı 

kliring h:ıl.:iyelerl , • , 
Mulıteli f • • • • • • 

4.217.134.25 
6,000.000,-

158.748.563,-

ı 7.228.027,-

t4l.520.ö36,-

11).000.000,-

OD.000.000,-

:J.683,7'7 

3!>.302.07:1,30 

J 5.000.000,-

10.21'1.134,2.> 

220 .• )20 .:>.416,-
33.24 l.7'78,00 

Ho.ao:s. 757,07 
o6.4D7' .oo:J,.JO 

'iolJ.N lab "in belli başlı iki hus usiycti vardır. Evvel! di§lerdcki 
li ~asını söker, yemek, içki ve sigara duma;.ının husule ge. 

keleri çıl:anr, sonra dişleri yıkar, parlatır ve mikropları 

llaılncye kısa vadt'li nan' 
Altın •e dö,·lı Ozerine , • 
fahvillt iizerıne • • • • 

8.163.000,
ı 7.038,12 

:'i.732.66t,f);) 13.013.508,07 

Hı !lserl:ı rlar , • • • • • 
Muhtelif • • • • • • • 

4.500.000,-11 
ı 6.007 .830,80 

l'ckf1n 428.876.HIO, 71 S yüzde 100 öldilrür. 

'~h, öğle ve akşam, her yemekten sonra 
ft.1.·dn 423.876.100,71 sns• 

günde 3 defa 

~. 

10(, 

~I 

i 

1: 
51 
31 
61 

3' 

~ ~u 'tti 531 
~ ~lııı a~in fintı ~.30 k:ırı~ıur 
ı ~ ~'Pıı11 anlara \'UzdP 20 iskor. 
~ 1 ~lıru · l<atarı 4 24 kuruşuı 

<i\ ~u rı ı . \ ı ayd eş n ıılınl\rak mlıt f' 
r .. ~P a. birer lira lSdtnmPI 

':\'· "" .... "'"it f' 'ı11 ~in n rı un hı, .... _ 

~ " 11111 --- --1'ıf~. ııı11ııırınııı111111111 ıınıııııııı• • 1111 ıı:ı 
.. ıtek r 
~c·,e 111 e:ı güzel, en es' t tt-ea?!uası 

ae R1 11ıii Hafta 
ı ~ayfa 5 Kuruş 

~ _J_ 
a2etemizin K. .. 

~ 1,t,
11

\>u ağıdı 
'Cop.. 1 Baıım istihlak 

"ratir 
alı 1 Şirketi~den 

n'lır<ftır . -----r-

nuntazaman 

1 Temmuz ıg3g tarihinden itibare•: 

~ ,,"1;, ........ ,_~..,..., ·'"l'\.."'14ıt.;jı~,_iillllll~M 

Iskonto haddi ,_ 4 Altın Dıerlnt r 
" s 

• •·• . • • t •• • • ' '. ' . r'. ' · ..... 

l ıst.~omutan t ığı Satm~ı~~Ko.~11syonu_ııan~-~! 1 i Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanları 1 1 
Kom:.ıtanlığ~ l;ağlı birlikler hay\' .:1~tı içh 8C'.X>O kilo sar.""n şerait • ----------------------

ve e,·.;afı dahil; .de ::' ın alınaca"f·~d :ı pazar) ~t 26 ağustos 931 ~·unar 
t. ·i günü saat 10,30 da yap:'a::ıktır. Muhammen kıymeti 1600 :i-a· 
( r t~- . 1atı 12n liradır. ş~ • .... amcsi hcrgün • omisyonda :;)rük''i
lir. l ste::li!erinin belli gün , .... ~ -:.t te ilk teminat makbuz veya mek· 
tuplarilc bcra' :- Fındıklıda kor.ı:.ıtanhk satınalma '::omisyonu.. g ·!-
me!eri. (~520). 

*** 
Komutanlığa bağlı birlikler 1-' yv-.. r~atı i;:, 90 ton !.uru ot şer:ıit 

v . e\'safı C.:ah"linde satın alınacaktır. Pazarlı~ı 26 ağustos 939 cu
mart~~; 'tünü saat 11 de y:ıı)ılac;';: · . l\Iuharr· . ., kıymeti 2700 lira
C: •• 1''' teminatı 203 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görüle
bilir. Jst: ..... 0 ?:1İn ilk tcm·nat mak· •·e:·a ncktup~a:-ilc ')c:-a' t·~''i 
-:ı ve _.ttc Fındıkl.rdı:ı komutanlık s:ıt na!m~ Jr.)miıf)l(onuna ~Jınele-

ri (GS2P. 

• * * 

7 - Kalem vapı malzcmes! satın alınacaktır. Açık eksiltme 
ile ihalesi 5 eylul 939 salı gürıll saat 11 de yapılacaktır. Muham· 
men keşif bedeli 500 liradır. t ik teminatı 38 liradır. Şartnamesi 
hergün komisyou<la görülür. T::teklilerinin kanuni vesikalarHe 
beraber belli gür. ve saatte Fır.dıklıda komutanlık satınalma ko 
misyonuna gelmeleri (6468) 

.. 
OZEF BALSA!\10 

!arla .11:a:'la gezen, kendilerini 
ı;östermek ,.e tanıtmak ile lezzet 
bulan kibarları yüzlerce de'a 
gör:nü~ oHuki;ırı cihrfü tan~r-

ı:: r , 
Onların. ~('ce vr. ::;1;m!üz uıak

ları. hizmetçileriyle münasebet. 
te bulunarak her türlü sırlarını 
öğrenirler. 

Pariste tan~dıkları çehrelere 
tam :nc:::hk.larından ziyade ehem. 
miyet verirler. Bütün Paris tiyat 
rolarda gezmekte, mağazalarda 

zengin, genç ve güzel kadınla· 

rın adeti üzere kendisini gös -
termcği son derecede seven 
madam Dübarriyi pek güzel ta. 
nır~ı. 

IIele satılan binlerce resim. 
Icri. karikatürleriyle, herkesten 
ziyade Zamoru biliyorlardı . 

Binaenaleyh, takdim ,merasi
mi, keyfiyeti Paris halkını sa· 
ray mensupları kadar alakadar 
ediyordu. 

O gün de Palc Ruoyal mey. 
danında halk toplandı, fakat Ru. 
sonun satranç oynadığını ı:ör -
mek için değil, mal:am Dilbarriyi 
mükemmel arabasında, süslü 
clbisesnide ı:örmek için toplan
mıştı. 

Vikont Jan Dübarrinin (biz 
Fransaya pahalıya maloluyo. 
ruz) sözü pek doğruydu. 

Binaenaley?1 bütün Franaanın 

umumi vekaletini haiz olan Pa. 
ris kendisine bu kadar servet ve 
samana mal elan oir şeyi gör
me~e acele etmekte haklıdır. 

Madam Dübarri kendi tebaa
sını pek güzel tanırdı. Fransız. 

ların, gözleri kama§tıran şeyleri, 
eğlence ve zevki pek sevdiğini 
bildiği gibi kendisi de hoşsohbet, 
güzel kalbli, halka kendisini sev. 
dirmeği bildiği için Pari;; ahali. 
sinin teveccüh ve takdirini ka
zanmış olduğundan takdim mt'
rasimi için sarfedilcn büyük 
paraya müsavi bir eğler.ce gös. 
termeği arzu ediyordu. 

Mı:dam Dübarri gibi bir kadı. 
mn saçlarını böyle bir merasim 
için tertip ve tanzim etmenin bil
hassa o zamanda. ne kadar dik
kate, meharcte, ve vakte muhtaç 
olduğunu söylemek abestir. 

Madam Dübarri, kardeşinin 

tavsiyesi veçhile gözlerindeki 
kırmızılığı kaybetmek için bir 
saat kadar yatıp uyuyacağı yer. 
de, saat beşten altrya kadar bir 
süt banyosu y.:pmış, ondan son
ra berberinin gelmesini bekli • 
yerek hizm~tçi kadınlann usta
lıklı ellerine vücudunu teslim et. 
mişti. 

Hikayemizin geçtiği zamar.~Ja 
&araya mensup kadınların saç
larını tertip ve tanzim etmek bü. 

l - Tahmin edilen bedeli (Sô00.90) lira olan G~ikli Erb:!.ı1 oku-
1:.ı binası tamir edilmek üzere 31 ağustos 939 tarihine rasthyan per
fembe günü saat 10 da a~ık e'•, mesi yapılacaktır. 

: - .Muvakkat teminatı (64.07) lira olup fenni §artnamesi 'e ke~il 
namesi komisyondan hergün parasız alınır. 

3 - Isteklilcr:in teminat makbı:ru veya mektuplan ve 2190 53) i , 

kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli gün ve saatte Ka mı:-.. .,ri 
bulunan kor.ıi ,-~·,ıımuza müracaatları. (6176) 

Dev.let · Demiryoiları ve ~~jrp.~~J~~(~. 
•şlefme Umunı idctı esi· ilc111ılal·(~~ 

Muhammen bedeli 24050 lira olan 21 kalem muhtelif tenvınıı. 
ampulu 6-10·939 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An 
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln (1803,75) liralık muvakkat temina. 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini nynı gün sarı. 

14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri la1Jmdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 

Haydarpa§a. Tesellüm ve sevk §efliğindcn dağıtılacaktır. 
(6479) 

JOZEF 

beklemiyorlar mı? Ona kimi gös. 
tcrecekl:r? V cliahdin zevcesi ge· 
liyor, onu kime karşılatacaklar? 

Gramon: 
- Herkesi sürmezlerya, içle

rinden intihap ederler, deldi. 
Dük: 
- Evet, intihap ettiklerini bi. 

lirim, dedi. Benim bunda kaza • 
nacağım da §Üphesiz, çünkü dai
ma böyle şeylerde beni intihap 
c<lerler, bu gioi işlerde şansım 

yardım eder. Şimdiye kadar beni 
dört defa intihap ettiler, çünkü 
doğru hesap. Bendeniz beşinci 

fesat tertibinde bulunuyorum. 

Gramon: 
- Dük, ldedi, öyle zannetme. 

Bu defa beni feda ederler. 
- Ya hut kardeşiniz mösyö 

Şuvazölü.. Düşes, kendinize 
dikkat ediniz. 
Düşes: 

- Mösyö Şuvazöl de benim 
gibidir, dedi .. Bir cezaya razı 

olur, fakat tahkire razı olmaz. 
Madam Mirpuaks: 
- Ne sen dük, ne siz dü~es, 

ve ne de mösyö Şuvazöl ncfye. 
dilirsiniz .. N cf yedilecek benim. 
Kral, benim markize riayetkar 
olmadığım gibi kontese de ria
yetkar bulunmadığıma fevkalade 
hiddet edecektir. 

Dük cevap vcrcli: 
- Doğru, size ki d<:irna dos. 
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tun dostu derler .. Evet biçare 
madam sizi de beraber sürerler. 

Madam Kemenc söze karıştı: 
- Cümlemizi sürerler .. Çün. 

kü ümit ederim ki hiç birimiz 
verdiğimiz karardan geri dön. 
meyiz, dedi. 

Dük: 
- Yemin ettiğimiz vaattan 

da .... 
Gramon; 
- Ben her ihtimale göre te

darikli olurum .. 
- Siz mi?. 
- Evet .. Yarın V ersayda sa. 

at onda gelebilmek için üs şeye 

ihtiyaç var .. 
- Onlar nedir?. 
- Bir, berber, bir eltfoe bir 

de araba ... 

- Şüphesiz, sonra?. 
- Sonrası! Kontes Dübarri, 

saat onda Versayda bulunamaz, 
kralın canı sıkılarak, herkese 
ız:n verir, takdim merat.imi de 
bir daha olmamak üzere geriye 
ka ır. Çüilkü veliahdin karısı 

bu~iin yarın gelC'c:.:ktir. Htı. 

kes tara:uıdan bu yeni tert·: 
1-rrı.volarh alkış!;ırıdı. DiğPrl: 

ı::-:ı3en daha yüksek, alk:ş•<ur.~k 
la beraber dük dö Rish) ö ıi• 

Mndam Mirpual:s biribirine bak. 
tılı:ır. 

Sa:-ı:ıyın b:1 eski ikı mensubL 
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if anl'iirla az1a Şeker Ha~talığı 
Şişmanliktan $ikllget 

"ı 

Emniyetle 
kullanabileceğ i niz n 

Edenlere: 

Glüt ~.h üstahzarlan 

piyasaya çıktı. 

MA
GLÜTEN 

Bütün tanınmış Eczahane, ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden KANZUK Glüten ekmeği - KANZUK Glüten 
KARNASI - KANZUK GLÜTEN ŞEHRiYESi - KANZUK GLüTENGEVREöi (Biscottes) - KANZUK 
Pt:::.iNCi - KANZUK GLÜTEN FlYONGOSU - KANZUK GLÜTEN KUSKUSU Çeşitleriniisteyiniz. 

r<:anzuk Glüten Müstahzarları, Fennin En Son Terakkilerine ve Tababetin Emirlerin!! Uygun ve 
Sabit Olarak Hazırlanmıştır. 

Kanzuk Glüten Müstahzarları 

Fazla şişmanhğa istidadı 
Vücudu 

olanlar 
besler 

içın 

fakat 
en mükemmel reiiın 
Şişmanhk yapmaz. 

müstahzarlarıdır. 

Umumi depo: UINJGBILDZ K~N~UIK rE<C~~N~Sft - 1~ey©~ D u,, üSii~fi\{JfS\UIL 

IZMıR Acentamız TuRK ECZA DEPOSUDUR. 

Ekzar1ıin 
Ekzcmanm llicıılır. 

I ~ Eski Feyziatı -. 

Yatlfı B O G A Z / Ç J L / S EL ER J Yatısız 
Ana sınıfı ve ilk kısım Bebekte eski Fransız mektebi bin:ısında, kız ve erkek kısımları ayrı 

dairelerde olmak üzere Vse ve orta okul. 

Arnavutköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kayıt için her gün saat ot.dan on yediye kadar Çifte Saraylarda okul direktôrJ~ğüne mü. 

...... racaat edebilirler. lstiyenlere ınektep tarifnarncsi gönderilir. Telefon: 36.210 
I 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden 
1- İdare ihtiyacı için 100.000 adet Ilük bandr kapalı zarna ek· 

siltmeye konmu~tur. 
~ - l\luhammcn bedel (7,500) lira muvakkat teminat (562) Jira 

50 kuruştur. 

Ekcı.i\tm 1 e ım 939 tarihine mlisadif pazart i gUnil saat ( 16) 

da Ankarada P.T.T. umum müdürlü&ri.ı binasındaki satınalma komi:;· 
yonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuzu \"cya banka mektubu 
ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarım o gün saat 15 şc kadeir 
mezkur komic:yona \'ereceklerdir. 

4 - Şa:foameler Ankarada P.T.T. levazım. 1-.tanhulda Kınacı-

l Dünyanın en meşhur 

\\QHNE11 HOH~"!E H 
'~ ı\kcrdeonları 

Izm!r Fuarın -
da Almanya 
pa,·iyonunda 

• ::;re J!Cnel 
ojam JORJ D. 
PAPAJOR] U 

Gat. t y - · · 
kalJırım 90·92 

GOZ ll EK l:\11 

/l1nrad Rami Aydın 
yan hanında P.T.T. ayniyat ~ube müdürlüklcrin<len parasız \"Crilc-

·:-.:1ı_a._ve ..... ...ıiç;ii:~fJ:'.l:.ili:-di:·a~&Miilklu\31ıa1n1ı11ı1r.1I1I1er•t!CZ•a1n1ed1e•ku1t1u1;:,1u15101k1u1n1ı1şt1u1r1 . • -1 cektir. (285~) (5038) 

Pazord:ın tı:ışk:ı her ııun ~:ıııı ~ . 
•U ka tlar Tııks ırıı • Talim lı:ıne llrl ı 
un:ırlı nı:ın No. JO. JccUorı: 41 55:1 
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ayni fik.ir ve mütaleada yekdi
ğerine uygundular .. 

Saat .otı bir de blitün bu ko. 
mite erKanı Versay ve Sen Jer_ 
men yolu Ür.!rinde parlak bir 
c:y !Şığı altında uçar gibi ilerli· 
yorlardı. 

Ya.nız dük Rişliyö, arabası 

cliğerleti gibi Versay yolu üze. 
ı inJe sür'fitic gittiği halde, u· 
şağın atına bine:ck kestirme 
bir yoldan dört nala Parise gidi
yordu. 

- 37 -
Madam Dübarrinin Versayda. 

ki evinden takdim salonuna git
mesi iyi bir tesire aykırı olurdu. 

Hem böyle muhteşem bir gün 
için icap eden her şeyden Ver. 
say mahrurrJdu. 

Bunlardan daha miihimmi de 
bu suretle hareketin adet olma
ması idi. Takdim merasiminde 
rolü olaı1lar, sefirler gibi ihtişam 
ve debdebe ile Paristeki konak· 
larından gelirlerdi. 

Binaenaleyh ma;:lam Dübarri 
de Par:sten gitmcgi tercih etti. 

Sabahın alaca karanlığında. 

rra ·a'l1 Dö B~.:rn ile beraber, 
L~:ı'nJen hareketle Pariste Ya
lova sckağındaki evine geldi. 

Yirmi dört aaattenberi Jan 
f) fi'Jarri ne Şen ve lıizmctci norc 
i:tc1diler. Onları bu gayret ve 
\'e çalışmalan esnasında görme. 

yenler insan 'zekasının ve altının 
nelere muktedir olabileceğini 

asla takdir edemezler. 
Biri, berberi, rliğeri terziyi 

bekliyor, arabanın hazırlanma

sı işiyle de Vikont meşgul olu~ 
yordu. • 

Çiçekler, elmaslar, danteialar. 
la me§gul olan kontes mahfaza
lar arasında yüzüyor, her saatte 
Versaydan hususi adam ile tak
dim salonun usulÜ üzere süslen. 
mesi ve aydınlanması emrolun 
duğunu, adetten noksan bir şey 
yapılmadığını haber alıyordu. 

Saat idört sulannda rengi 
solmuş. telaşlı, fakat mesrur 
bir halde Jan Dübarri geldi. 

Kontes sordu: 
-Ne haber?. 
- Her şey hazır olacaktır. 
- Berber?. 
- Doreyi, berberin evinde 

buldum .. Her şey kararlaştı, ber
bere elli liralık bir çek verdim, 
tanı saat altıda btırada buluna
ca~· .r. Şu halde bu cihetten ıie 

mcrdk cı:lilecek bir şey yok ... 
- Elbise~. 

- Elbi .. .: pek mükemmel olJ. 
eai.. Şon orada nezaret ediyor ... 
Y'rmi sekiz işçi incileri, kNcl~-
1 il:ırı, siı..it.ri clil:iyorlar. i-:1 e 
böyler.e parça paıçr-. bu fe,:.~n. 
ıle ışi tam:ı'Tllıyorlar. Eğer biz 

• 
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olmasaydık, bu el'>ise ancak se. 
J:ı z gü:~dc yapılabilirdi. 

- Nasıl? Parç~ parça mı?.,, 

·- · Evet hemşııc .. Kumaş on 
i!ç ;:>arça .. Her parça için iki iş_ 
ç;i, biri ı;ağcfan. bıri soldan her 
parçanın i. ı.tünc, süslerini ve 
mücevheratı .ciikiyor. En son ıda
kii:ad:ı :rnr:ı<:şlar birleşti.riierek 

elbise meyrlcına çıkacak.. iki 
ı:aatli!; işi 'ar ... Saat altı da el· 
bise elimizde olur. 

- Emin misin Jan?. 
- Dün ben mühendisim ile 

hesap ettim, bir parça kumaşa 

on bin iğne vurulacak. İşçiler • 
den her birine beş bin düşer .. 
O kalın kumaşa L~ş saniyede 
ancak bir iğne vurulabileccğin. 

den dakikada on iki, saatte yedi 
bin iki yüz eder ki bunun iki 
bin iki yüzünü lüzumlu olan is
tiı:ahat. yanlış dikiş gibi şeylere 
tcrkettim, o halde ~biseyi hazır
lama!c isin lazım gelen vakitten 
fazla dört ra:ıtimiz var. 

- Araba nasıl oldu?. 

- O':! Arr.baya gelince nı;ı_ 

lumunuzdur ki bun:ı lırn kefil 
cldum. Ar, b:ıya siirülen b 'ya. 
mıhsu 1 hvırla :ımış elli dcr::::ede 
ısıtılmış bir odada kuruyor ... 
Bıı, o kadar r,üzcl bir araha ki 
\•d"ılı liıı 1cv"c i 1e ı: ö:Hlcr'J"n 
ar.,·' ıl:ır bunun rn-oJa hi; 
k;:•lır. .Dübarrı ailesine mahsus 

arma:ian başka yaptırdığım 

süsler görülmeğe değer. Ara. 
ba fa:::rikasının öntinde, onu gör 
mek içh, belki on bin kişi duru· 
yor. S:ıat tam sekizde burada 
bulunacaktır. 

O ur<.ıda, Şon ile Dore geldi· 
ler. Bunlar da vikontun söyle. 
dikleriı~i tasdik ettiler. 

Kontes : 
-- Teşekkür ederim, benim 

gayrc..tli muavinlcrim, dedi ... 
Vikont endişel i bir sesle kon. 

tese s"rd u : 
- I-lemş~re , gözleriniz kızar

mış. bir saat uyursanız kırmızı· 

lık geçer .. 
- Uyumak mı? Ah! Eveti E . 

!inden gelirse, yat t a gözlerini 
yum ha.kalım:. 

Kontesin evinde bu işler ici:l 
lüzumlu ~eyler tamamlanmakta 
iken takdim merasimi hakkında 

§ehirde dilden di le bir dc•Jikc.-Iu 
dola~ıyor, ve süratle etrafa ya_ 
yılıyorclu. 

Paris ahalisi. ne kadar işsiz 

ve ne kadar hiç bir şeye ehem
mi"et vermez gibi göri.cıürse d~ 

clü 1' ala en ziyt 'r hava 'i•c me· 
ra';h halk kal:ıtolığıJ:r ~aray 

halkını, onların entr:kalarırı. on 
sekizinci asrın serseri çocul:lrı. 

rı l·., 'ı- bilen kimse v ktl•r. 

Cü •kü tiyatrolard:ı. eg'•"'re 
ycı lcrir.cle, ı;czme-ı~ rde aralıa_ 

Buruşuktu 
iufe e füebilir . 
Viyana Onivenituinden bir P 
Biocel - Tabir e ttikleri Ge~ 
zip b ir unsurunu keşletmlJ:"""...ııı1 
cevher hali hazırda pcnbe ren...._. 
lcaloo Kremi terkibinde 
Cildin bu yegi oe unmurunu 

yatmndan evnl t.at 
az uyurken, o ; 

be.ter,,. r 

Semeresi. .....,,, 
rayet emıo ve 
memnuniyet babş<ıır. 
40 ya,larıoda görüoehilirJer• 
iı.leriai gidi~erelc bi r Gene; 
zel cildini ikame eder. Cildı• 
olan Tokalon kreminin ıem 
yanı hayrettir. M~moun kel 
puaaını geri alabilirler. 

Loııdra ,·c l'orisiıı l'll ı 

fnlırikalarınd:ın gclt 

BAYANLAll 
idn son ıııodıı 'c ) iik~ck 
l\ll'.'A~IB.\LAR ,.e l\l.\l'i 
lkyuj:::lunda B.\KEH nı:ıilll 
d:ı I Pşhir cdilıııck ve !ili 
sa İl şerait \'e llClll rı~ :ıll 

1 
tılınakı:ıılır. Çcı;illcr 1rı1;cJI 
l'\'\ l'l ıhtıyacınızı ')ııııdıdtll 

cdınız . ............... --~ 
Almanca de 
Seri ve asri IlABER }\(t 

ıc mutedil ücretle .iers ,ı 
··M teyenlerin " Almar.ca o~ 

tsmine mektupla gaıete 

racaatı . 
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