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Danzig şehrine karşı 
1111 

Parns boşaDtoDoyo1r 
lehistanda umumi, F ransada kısmi seferberlik ilan edildi 

Bir Leh fırkası ı~~~~~~ 
. . d Okuyucularımıza! 

8 n Z 1 g 1 S 8 r 1 HABER hergün iki tabı yapmıya 
Ber line toplar yeı leşli.rildi ve her tab'ın• 

Almanyadaki lnailizlere AJ.. müze qyuı aandıklara konuldu - 3 Kuruşa 
manyadan aynlmalan bilclirildi _ tngiliz filosu Şimal Denizinde ve 

Baltık aij'zında dolaııyor - Alman· s k d • 
Danziadeki lnailizler tehri d:!':: y~ ile ~ebiıtan ara~ında hudut ~- at m 1 a arar Ve r 1 

tan ihtiyat efradı manevraya ça· 
ğırdı - Bulaariatan terhis vakti ge

leri kaldınldı, Müzeler kapatıldı ve len efradı ıililı altında bırakıyor -

Musolininin sulh yolunda müdahaleye taraftar olduğu 
ve harp çıkarsa Almanyamn peşinden 

suruklenmiyeceği tahmin ediliyor 
Paris, 25 - Siyasi mahafilde ra bqlayacaktır. Almanya, Lehis- mütearru: göıtermefe çalıpcak

Almanyanın, dün akıam Hitlerin tana, karıı asıl planım tatbik ~t- tır. 

nezdinde yapılan içtima neticesin- mek için ve Alman. Sovyet pak- (Devamı 4 iincü sayfada, Avrupn 
de verilen karara tevfikan bu. tı hükümlerine aykırı hareket e. vaziyetine dair diğer yeni telgra;lar 
gün Lehiıtana kartı harekete geç der görünmemek için Lehi5tanı S inci ve 7 inci sayfalarımızdadn .) 
meai bekleniyor. tik hareket , Dan 

zige karp olacaktır. Forıterin dün 
Danzig devlet ıefi yapılması bu 

hareketin ilk adımıdır. Danzi&in 
Almanyaya ilhakı ilin edilecekir. 
Pli nm ikinci kısmı bundan son. 

Melike Cemal geldi 

Edırne civınnda 

• 

Her akşam Haır. 
biyede BEl.\'0 
Bahçesi aJalurkn 
kısmında !ttı~ır 

Dansları ve Ke
mani NEC • .\TI 

TOKYAY idtrr'. 

sinde muaız:ını J 
saz ' 'e eAJenceli 

numaralar. 

resmı 
~o b. • h d 

aın ınsanın uzurun a 
~Qsılasız 4 saat sürdü 
~ lakerı ~eyati. Bulgar, Sovyet, Fransız, lngiliz 

la, Rumen, Japon ve Macar ataşeler geçit 
resminı alakayla takip ettiler 

~ (Ya.mı 7 inC'itle) lü.Jıraman askerlerimiz bundan e\"\'eDd geçit reslmlerlnclen blrlncle 

~ ~ .._.._.,.rlerfmlzln bugün öileye kadar Edlrnedekl bUyik geclt rcaaıJ.ade çckt.lklerl fotoğrafla"~ 1et11tlımek kabil olana bugün 
&abda okuyucalarmuza takdim etmeie ~aacala. 

• yase 
kara bulutlarla kapalı olması, hcrgün bir sürprizle kaqılaşlla
rak \'llkıalarm beşeriyeti her gün biraz daha. fecaate yaklqtı_ 
nr gibi görilDmeal, gtinlia. son saatie kadaİ' dünya hldlae ve 
haberlerine kulak ve gös kapatdmumı biıki.uız Mr hale koy
du. 

Haber, ilk lntipra başladığı sıralarda, günün en geç saa. 
tinde çakmak, bütb haberleri okuyuculanna bUdlrmek dU~
ceslnl tatblka çalJ!llDJf, fakat ıtehrln bilytlklöiü ve clağnukbp 
ile zıcl bir nlsbette dağıtma -ve yayma nsıtalarmm noksanbğı 
ona, en geç saati ıs,so olarak tesblt ettimılştir. 

Fakat bugün hidiscler o kadar blrlblrlnl takip etmekte 
' e blrlblrlnl takip eden hidlseler o kadar değl§lk nzfyetler 
ifade etmektedir ki, intişar ettiğimiz saatten sonralan da her 
an bir an en elldnden daha mühim \ 'C hatta dalsa \ 'ahim bir 
hidlse ile kartıl&1J111ak lhtlmallnl akla getirmektedir. 
Haber, böyle bir nzlyctte oknyucularma nasıl daha iyi hizmet
te bulunablllr! Her glia. bir ikinci tabı mıf ı..·akat bu da Wzlm 
hiullRelerl istismar ederek maddi bir kazanç 'asfı göstercllll
miz kanaatini uyandırmaz mı? 

Mııht.crcm okuyuculanmızm hakkonızda besledikleri ka
naati sarsa<'ak bir gaye takip etmedlğlmlzl anlatmak için 111-
nu haber vcrelhn ki • bidlseler dolayıslle gazetemizin lldacl 
baskısı clenm ettiği müddetçe • hem birinci, hem lkbıcl bas. 
konızm flyAtmı Uç kuruşa hıdlrlyoruz. 

Böylttc, iki baskıyı da alacak olanlar yalnız bir kanış faz
la ödemiş, fakat her gUa azami 16 sayfa olarak alcbkla.n Ha
ber yerine, hem fazla sayfalt bir gazete elde etmiş, hP-m de gü

nün en geç saatine kadarki haberleri, mütalialan öğrenmlı ola. 
ealdardır. 

Dileyenler de yalnız bu iki tabıdan birini edinerek bunu da 
&imdiye kadar fi kurut ,·erirken 2 kuruş eksiğe almış olacaklardır. 

GuetcuıJzln ilk tab'ı en geç 13,30 da intişar etmlt bulu
nacak, bugllac kadar olduğu gibi, o saate kadar gelen haber. 
lerl \ 'erecek, ikinci tab'ı da icabına göre saat 1'7,SO la 19,SO 
arasmda dağıtılmış bulunacaktır. 

Öile ve akşam tabıları işaretini ta~arak olan Haberin 
bu ı.bılan, oknyuculannı handis hasusundf\ lmklnm son ele. 
recewlyle tatmine çabşacakhr • 

Haber bu yeni te,cbbitsllae yarından sonra, yani ~umar -
tesl günü girişmek brarmc1aclnı. 

Cumartesi gönü, H a b e r 1 n ilk llile tabmı S im. 
ruşa alacaksmız. Akşam üstü de yine Uç kuruşa bir akşam 

tab'ı edlnceek.<jlnlz ki bu tab'ı intişar saatine kadar 
gelen haberlerle dolu olacak 'e bunda bir de her tabaka oku
yucuyu alikalandıraeak bir roman tefrikası bulunacaktır. 

*** 
Ahonelerlmlze: tklncl tabı tertibi deum cttllf mDddet~o 

ahonf'lerlmb:t", (Habt-r) in tıer iki ba.4'km da yollanuak, buna 
nı- .-e llette11ertlle MT sun ,apılnuyacakhr. 



YAKIT~ 

Asnn U& bugUnkU ba§'Dlakalesin. 
de Rusynyı müstakbel bir harpte 
ıki şeldlde t.Mavwr ediyor: 

Harp illıhı, Sulh perisl ! 
Acaba Rusya bu iki 

hnngisinl tercih edecektir? 
şekilden 

Moskovadan gelen bir telgrnfı 
mevzubahs ederek Rusyanın sulhu 
korumak niyeli:ıde olduğunu, çün
ltll birinci maddenin bunu üade et-
tiğini, .Mo!kovadnn gelen son ha. 
berlerln de R\lsyanın bu niyetini 
t e.}id etUğinl kaydederek c11yor kJ: 
"Şu halde bUtün mesele Sovyet 

Rusyh.nın nlyeUne lJağltdır. Eğer 
Sovyetler bazılarının zannettiği gi
bi A \TUpa devletlerini biriblrlerine 
dUşUrmek ve harp neticesinde hep
sini de takallan dUeUrmek niyetin. 
deyse, bu vnıiyetten liıUfadc ede
bilir; Alninnyayn harp halinde muh 
taç oldUb"U petrol ve buğdayı ver -
mek vaadinde bulunnrak tocavüze 
tesvik etmiş bulunabilir; fakat :Mo.s 
kova hUkümetlnin böyle bir niyeti 
olmadı{;'I surette sulh cephesine iL 
tihak ederek dünya sulhüne hizmet 
eyliye bilir. 

Şimdiye kadar dalına sulh hare
ketlerinde ilk safta bulunmuş olan 
Sovyet Rusyo.dan beklenen ve kuv
vetle Umlt edilen işte bu sulh hiz.. 
metidlr. 

Y&.'l! SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın, bu gUn 
Rus - Altnan paktı mUnase~tilc; 

Almnnyanın büyilk bir fedakürhğa. 
gitiştiğini, çUnkU SovyeUerlc anlng
manın, hayat sahalıı idealine veda. 
etmek olacağmr, artık ne Almanya... 
nın, ne de İtalyanın Balkanlar :ve 
Baltık ilzerindo emel besliyemiye
ccklerinl söylilyor ~e komUnizmo 
kal'§ı kurulduklarını iddia. eden bu 
ı·ejimlerln komUnlzmle mücadele. 
den vazgeçtikleri gUn mabvolacak
larına iearct ederek eliyor kl: 

''BUtWı bu ümitlere veda ettik-
ten sonra .Almanlar& hayat B hası 

olarak Avru,()4Cla nere& kalıyor? 

Hiç! 

ÇUnkU Danzig ''C koridoııın hıı.. 

yat sahruır gibi muazzaın, korkuno 
ve müphem bir tabirle ortaya atı
lan tehdide tekabül edeceğini dil. 
şilnmek gUlünç olur. Almanlar uiın
di bunıı LObistnn topraklnrmdan bıı. 
zı kısrmlan da illvc ediyorlar. Çiln
kU son neşriyatta 1914 teki huduL 
tnn bahscdildiğiııi işitiyoruz. Sözle
rinde, iddialannda, teminatlnnnda 
hiobir zaman ciddi olmadıklarının, 
hiçbir zaman k~ndilerlne inanılamı. 
.}'aCağınm bu da son delilidir. Şim
diye kndar dUnya efkô.numumiyc
sinlle bir t ereddüt husule getirmek 
için, bir Alman şehri olnn Danzlğin 
Almanyaya ilhakı teşebbilsü cihan 
harbine değmez diyorlardı. Fnkat 
bu propagandan:n tutmadıbrını gö. 
rtinçe, haklkl mnksatıannın bir 
kısmmı daha açığa vurdular. Asıl 
Lehistan toprnklanrdan da yer is
temeğe kalktılar. Yarın bunları aL 
salar daha fn.iln şcy1er isUyccek -
lerdir. 1914 t<?kt Almn.nyn. huduUn
rıntı. Ahın.s I..ot<!n de dahildir. Fır. 
sat venllrse oha da sıra geleceği 
şüphesizdir . ., 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel, "Muhakkak 
harbe doğru gidiyoruz,, başlıklı 

b~akaleslnde lngiıterenin altı 
aydır muvaffak olamıı.dıkları şeye 

Almanlann, 24 saatte muvaffak ol
duklarını, bunda da kabahatin 
Çetnberlaynda. olduğunu söylüyor, 
fakat yine bedbin otumaması lilzım 
geldiğini, çünkü sulh cephesinin 
kafi mlktarda kuvvetli olduğunu 

ka~·dederck diyor kl: 

"Sovyct • Allnan ademi tecavtb 
ml.eakının en bUyUk ~hemnılycti 

Avrupııyı derhal hıı.rbe sUrllkliyc
<'ek olan tehlikeyi arttırmış olmL 
smdndır. 

Bu tehlike .karşısında demokrasi 
Te sulh cephesi snrsilmamıştır. ÇUn 
kil zatczı İngiliz başvekili hiçbir za
man Sovyet yardımına güvenme. ... 
miş, vC' bu ynrdnnn ehemmiyet 

vermem.iştir. TecavUzll durdurmak 
için sulh cephesini kurnuya tc§eb
büs ettiği zama-:ı en ziyade güven
diği kuvvet kendi kuvveti olmuş. 
tur. Netekim de!Dokrasiler bu pak-
tın imzalanmasınn, derhal kısmi 

seferberliklerle mukabele etmişler 

ve derhal hnrbe hazırlanmışlardır. 
Londrn, Faris ve Varşova her ihtL 
male karşı hazır vaziyettedir. De
mokrasiler Milnihtenbcrl geçen bir, 
sene zarfında bütün rtoiı:sanlnrmı 
tamamlamışlar ve totallterleri eze
cek kadar ku...-vatlcnmlalerdlr. 

Onun için eğer yeryüzilnU_ yeni 
bir afetin knplamnaı mukadderse, 
sulh cephesi bunu seklnetle ve cm. 
niyetle knrşıhyacnk, mütecavize ec
zasını ver('cck ~e dünyayı mütcar. 
rızlnrın ebedi tehdidinden kurtara-
cak vazlyetteaır.,. 

CU~lliURlYET: 

Yunus Nadi bugUn Rus - Alman 
paktından bahs~derek yazdığı baş. 

maknleS).nde bu gün için söylenile
cek rnütalennm her şeyden önce 
SovyeUerlo 1ngillt ve Ftnnsızlıır a... 
rasmdaki müzakerelerin muvaffa
kıyetsizUk!crinin sebebini tebarüz 
ettltmek olacağını söylilyor ve di
yor ki: 

"Bu karşılıklı ademi tecavüz ta. 
ahhUdlerlnin hiçbir kayıt ve şarta 
Uibi tutulmadan bu kadar mutlak 
olarnk ifadesi havsalaya sığacak 

bir eey değildir. O halde bu mua
melenin iç ytlzilnde gizli bazı safha. 
lar bulunaenğmı farzetmek zaruri 
oluyor. KüçUk Baltık dovletlerinden 
dolayı kılı kırk yaran Sovyetlerin 
bütün garb ve cenub hududları bo· 
yuncn i.içüncU RMch'a kayıtsız şart
sız alabildiğine hnrcket serbestliği 
vermiş olacağını kabul etmek yaL 
mz mllşkUl değildir, düpedüz mu
haldir. Bundan dolayıdır ki bu me. 
selede hakiki hakikati görebilmek 
için vaziyetin inki3aflannı bekle
mek 16.:mndır . ., 

Para yutmak 
suçlusu polis 

Bakteriyolog Fethi "Parayı 
yutsaydı midesinde 
bulacaktık " diyor 

Tophanede ipret memurluğu 

yapan FÜat isimli' bir polis memıı 
ru, bir gün yoldan geçen Alinin 
arabasını durdurmak ve kendi
sine <:eza yazmakla tehdit ederek 
3 lira rliş'let almak suçiyle yaka. 
lanmıştı. iddiaya göre Fuat ya. 
k:?lanacağı ırada kağıt liraları 

bükerek yutmuştur. 

Şimdi asliye ikinci ceza mahke
mesinde mevkufen muhakeme edi. 
len polis, yutmağr müteakip has. 
tahaneye gönderilmiş, midesi yı

kannıış, rontkenle muayene edil. 
miş, Iakat paralar midesinde bu. 
lunamamıştı. 

Tıbbıiôliden paranın iki saat 
zarfında mtdedc eriyip eriyemeye 
ceği sorulmuş, trbbıct:ili eriyemiye 
ceği hakkında rapor vermişti. Dün 
devam edlltn muhakemede de 
Cerrahpaşa hastahanesi baktcri
yoloğlarından Fctbi dihlenilmiş, 

oda §unları söylemiştir: 

"- Maznun Fuad eğer paraları 
hakikaten yutmuş olsaydı, mide. 
sini temizlediğimiz zaman mutlak 
ffurettc çıkacaktı. 

MMeyt ''haşer,, denllcn füetlc 
yıkadık. İçindeki &uyu çıkardık .. 
Fakat bir ey bulamadık. Alet 
midede nt var, ne yoksa dışarı 

çıkarır. Bu kat'i olarak tesbit edil. 
miştir. 

Paranın ani bir kıvranma veya 
heyecan neticesinde barsaklara 
inmesine veya bir tarafa sıkışma

sına da imkan yoktur.,, 

Muhakeme, müddeiumumi ta. 
rafından mütalea rcrdcfdilmek üze
re başka bir güne bırakılmıştır. 

ne11nt.lnıiltl funrr arnıak ii:rrc Ut'Çt'n lırıfln !:mire olclt.11 Tic(INI 
l"el.lll Ce:mi lfrr/11, tliiıı Hoe ı•llf'llr./t' ,~rlırimi::c clö11mnıtar. 

\'eldi, l'ekalttt baylı mii~s.trstl"'r crkcinı larafırıılaıı k11rıııaıı111ı1. l'a-
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... 
r<r;ırılhs ôltl/ne inmiştir. Cc:mi Errtn aym otelde bulunan naıvtJ 
tıGruımü~. sonra beraberce floruau11 uiılerck, Millı ;jefinıi: uırcıf' 
l.'tıbııl ulllmişlir. 

~~~ 
Seferberlik komisyonu 

bugün toplanıyor 
Hava tehlikesinden korunma 
mesel e l e ri 

kararl ar 
görüşülerek 
verilecek 

İstanbulda iki defa yapılan ha. mUttkAmil bir manzara arıetmiş

va taarruzundan korunma mil· 
nevraları etrafında, Emniyet di. 

rektörü Sadreddin Aka ganteci-. 

lcre demİJtir ki: 
/ 

"- Çok kısa bir zamana uğdı. 

rılan tecrübeler, geceli gün'~üılü 

çalışma neticeılnde memulün fev· 

l:inde muntazam olmuştur. 

Şurası muhakkak, ki işleri. 

mizi kolaylaıtıran ve tecrübeleri 

tir.,, 

Bugünkü toplantı 
Vil&yct seferberlik müdürlüğU, 

hava tehlikesine karşı tecrübele. 
tin bitmesi Uzctine, pasif korun• 
ma nizamname ve talimatnamesi. 
nb sür'atle tatbikine geçecektir. 
BuıUn vil&yette toplanacak o

lan sef erbcrllk komisyonuna vi. 
layet, belediye ve emniyet direk 
törlUfUIY:ien murahha&lar ittirak 
edecektir. 

Toplantıda: !daire, müessese ve 
muvaffakıyete götUren başlıca a- fabrlkalarea teşkil edilecek ekip· 

lcr ve bunları yctiştirccell kuralar 

Dükk§n soyan dört 
çocuk yakalandı 

Suçu birbirlerinin Ustune atlyor " Ben dükkanda 
çıkolata yedim, parayı arkadaşlarım çal dı ,, d iyorıar 

Ali, Marko, Yaşar ve Mehmet 
Ali isimlerinde on bir, on iki yaş. 
larmda ldört çocuk hırsız yakalan• 

mıştır. 

Bunlar evvelki ~ece, Eminönün 
deki bir tUtüneU dUkkanını soy. 
muşlard,ır. Hırsızlar dükkina bir 
delikten girmiı ve çekmecedeki 
paraları agırarak kaçmış, sonra 
aralarında taksim etmitlerdir. 

Tahkikat sonunda yakalanan 
çocuk hırsızlar dün Adliyeye tes· 
Um eodilcrek tabibiadliye muayene 
ettirilmişlerdir . 

Çocukların hepıi de ıuçu biri. 
birlerinin üzerine atmıı: 

- Ben dUkkln.da çikolata ye
'dlm, parayı onlar çaldı, demit • 
tir. 

lngiliz kredisi ile alrnacak mallar 

K liring ve kontenjana 
tabi olmıyacak 

lngiliz kredisi ile lngiltern• 
den alınacak malların memle
ketimize muafiyetle girmesi ve 
gerek kliring1 gerekse konten. 
jan koyıtlnrınn tabi tutulnınmn. 
sı kararlnttnı tır. 

Bu mühim karardan istifade 
ccccek alakadarlar tahriri mü .. 
racaatlerlc mohıılli gümrüklere 
bar vuracaklar ve getirmekte 
c1duklıırı mtıllcırm cins ve nevi
ni bildil'eceklcrdir. 

miryollan, Devlet hnvn yolları, 
Devlet dcnityolle.tı ve lıtanbul 
ınhır idııretidir. 

Şehrin ekmek 
meselesi 

Fır ıncılar bir çeş it 
un istiyorlar 

Buri<lıı bulurıduğu mUddetçe 
Bu mektup vcyn İstidnnın chrlmlz iglcriylt dt m~ cuı olan 

oir kopyası do Mnliye Vekaleti Dahlllye Vakili, ekmcık mc clesi 
nakit i•leri müdürlüğüne veri. Uzerlnde tetkikler yapmaktadır . 
lecektir. Vekil. ekmckçllcrden baıılarım 

lngiltercden aldığımız ve fi• dinlemiı. bunlar ekmelc çeıntslnin 
İl\roğımız kredilerden istifade dUzcltllme tnl ileri ıUrmüılcr ve 
edecek müesseseler de karar- kendilerine tek tip un verilmesini 
laşmıştır. Bunlar: istemişlerdir. 

Milli Miidafaa Vekaleti, SU. Şimdi tek tip un mcscltsi üze• 
rnerbank, Etiban!~. Devlet de. rin-de durulmaktadır. 

Terfi eden Ortö Tedı r sat 
öğ r e tmenlerin·n l'stes· 

tebliğ e ildi 
htanlıul otın lcrlrisnı iil:rctıııcıılc - nıcnı Müzen en, tarih cof;r:ı()~ 

rlntlcn bu yıl znın ı;örcnlel'in li<il<'si reııııcnl \'cdlıı, (,ôztcııc orlıı o~ 
dün Ma:ırlf :'l!üclürliiğiinc gchnişllr. Fııık, Brşıkl:ı~ orl:ıd.ııı SC'ni)C• 
Şehrimiz ü~rclıncnlcrinin isiın!Prı 1 osııı!l111w5:ıılıın l>I. :ıll.) n ıtııı. ıır 
,uıılıırilır: , .ıd .1 liırkı;c öğl'l'lnıcııi Şchk t. 

60 Liradan 70 liraya 
çıkanlar 

ı•crtc\'lıl)'nl lısc~indrn Ahnıct • 
ııı, l,,ıanlrnl <illtclıııtH)clen Fııtırı. 
rık, ht:ıııhul kız iı,ürelmeıı ok11 

Cskiillar 2 inci rırtıı<lnıı Ekrcrıı. d:ın hııılııc, llc)oğhı orıııt1nıı I 
H:ıy<l:ırptışndıın Şefik. del, Bc•)oğlu ortnd.ın Nl'!n:ırt". 

. li-;csindcıı ll<'ııııiyc, Cuıntııırı~rl 
50 Lıradan 60 hr y '>iııılcıı \ .ı~ri) c, Cunılııırı) et ıı~t 
çı 1<anlar j clı•n ll:ılıl, c...umlıurıl eı Ji~C~t 

Ycra lise inden Muz:ıfrcr Esı~ıı.l·\dlirc·, \"da IH.c·sııulcıı llıılü~'·, 
Çntuk:ı oı•ın okııluııd:ııı Muz.ıffrr,l ''.u.) Jı~c~!ııılcrı ~:ıılı)ı', En•ııl;~is 
K:ısımpnşQ Ortndıııı Hcınzi lstıınlıul sınllen hıtıııa, f..onılıc:ı J..ız ı 
erkekten Ilıı)'ri, lsı:ınlıul ' crl.C"klC'n ıleıı Z<:hr.ı G.ııılıneı, K:ırngıııorll 

1 1 'I' 1 • ı· . ""ki 1 S' ,\Jırn ct Refik, C:ııJ;ıtnsnr:ıyılaıı ll•ılil :1< :ııı u ıır, 'nnıgııııırıı. cı ~ 
Fohrl, Kabnto$ lise inden H:ıım!i ?\iı ı ~ıonlıııl kız orl:ırlrın JI:ıticc ~P. 
zım. K:ınclilli kıı lisc5inclcn iffet, J\ 

40 Liradan 50 liraya li kızdıın :\ihol, tsıııııbu! ~ızdııjıl" 
rure, lsı:ınbul kızdan :Nnımc, 

İstanbul kız URrclmcnden Ayşe, hııl kızd:ın Fahriye h.ıonbul ~ 
'Er'cköy kız llııcııinıteo Zekeri;\' • B :\lıihrcrc' (" •ri t~ '"" """'~;~ 
- wut.v.,, '··- ı&• •• n ... .,..ı,u'-•' .A .............. , ·•u••~, )~yın:ını \\ C t>lVu-ufifı ~' ~e -J·.erı 
":ırnıiü'lı1ı>üli. o;ih.(ıı:t ın;a~~t "·. en: dnn Nc;ihc, Kadıköy. 3 ~en r\~' 
ğoloğhı ortııdaı~ Zc:rncl~~ıdın, Km_n-

1 
Knclıköy 3 den l\tclck, J\ndıklH t•· 

Rapı orlfitfon Kcnll\l, ::\ışa\1tnş1 l.ız Jf:ıyriyc, Xiş:ınlaşı kızdnn S:aff 
ortndıın Emine ! lı:ıı:ln, Gnlntilsnrtıl:dnn nik:ıpı orl:ıd:ın ı~ktcm. 
izzet Harnıll, Galnlus:ır:ıyd:ın l·nık, 
Kubnln$ Jiııcsintlen Alıdilllınkl, K:ıh:ı
l:ış Jlscshıtlen ı·nr:cıtin. 

~O Lıradan 25 liraya 
Çlkarılar 

35 Liradan 40 liraya 0 dil, 
Beşiktaş orlnd:ın Rıza t ,.-. 

çıkanlar ıiosın:ınp:ışndıın Suznn KocnıO (lt 
B!'ykoz lııliliyc üğrclıııcni Fitıı:ıt, ıcvnirnl lisesinden ,\il llıılll, ııı 

Bt')'ôülu ol'tl'ldıın Rıfkı ::'llellıl, Cum - hı orlnd:ın Sa:ıdcl, 1'i~:ınlo_şı 1 
hurlyct li sesinden Senihıı Pusln, Ko Muıahhoru, Ç:ıtulc:ı resim öYfeS
dıköy 1 inci ortu okuldrııı Sırlıkn Sli. I Ahmet Niyazi, }~yüıı ortadıııt 
leym:ın, Kndıköy 1 inciden Mehmet Ozlü, lsınnhul kııd:ın ı.erıııll·~ 
H11lusl, htanlnıl kıı ort?füı~ Behiye, ortodıın Şcrcr, Falih orıa.dn105~ lsl:ınbul kıt orttıcl:ın Jtüı;ryııı, hı:ın- t:~ur, Falih ortad:ın Vcdı:ı. ,,. 
hul kıt !lı;cslnclen Cclôl, Gelcrıbc,•i- 2 inci ortndnn Bedriye, G:ııııt ti 
den Osman, Kııdıkl>y 2 den Zehra. d:ııı 11iısı1ii, tı:ılnt:ıs:ırn)'dnn /ı. 

30 Liradan 3) liraya 
çıkanlar 

<loti Osııın npnşnl1un 1 hak lh tı<;, 
IIc~·hellofüıdıın Aliye Şc,•keı, Pcrlc\'• 
nlyol lific inden \"eli Rızn, lııınnb11l 
kız öğretmenden \'ccihe, kız öğret -
nıenılcn Hcsmiyc, kız ö~r<'lmcnılen 
Snaıl<'I, Hrckfiy il c inden l'crilııın, 

Ercnköy liscslnılcn Jliıfovet, Etl·n -
köy liscsinılcn llitl:ıyct Ninıcl t\u -
rnı, Kadıköy ı inci okuldan r.hıhll -
tin, Kumknpı orlndnn J~rrcız, f\ondll
li kızrlan Fnlma Zehrn, J\onclllll kız 
dnn Mediha. l'unılilll kıı Ji cııindcn 
Belkis, tsınnbul kızdnn Server, Ge -
lcnbevidcn 1\'ecmcllln, Kodıköy 2 
acn llnml, :\işnntnşı orlodnıı 'MUkcr
rcnı , Cskilılôr l erkekten Orhon St'Y
fi, Cnıaınsnrnydrın 11ırnhiııı. 

Jln yd;ırp:ışatlnn Snbri, llayd:ırınş:ı· 
dan \ 'eysi, htnııhul crkl'k muıılllm • 
ılcıı Ferhnl, Erkek mııallimılı·n Mü
nir Rnşil, K:ıhnt ıış lisesinden ll:ıyri 
H:ıgıp. 

25 Liradan 30 Jiraya 
ç1kanlar 
Danıtp:ışn ortndan Cc\·ılcl, Dnrnt • 

paşa ortnd:ın Kndri,rc, Dayutp;:ış:ı -
ortaıltııı Diirılanl, B:ıkırktiy ortndan 
Stıllıiyc, Bakı rköy orındnn füıhl:ı, 
U:ıkırküy ortcıd:ııı ArH, Csküdar :.! 
incı orlAılnıı :-\rcllme, t'sklidar 1 in
ci orta okul<lnn Snlıi1 Seyyit, htıınlıııl 
<'rkck lio;esiml<·n Rcccı>, lsınnhııl e:-
k('klen Crnıll. tı;ınntrnl rtkckl<'fi S:ı
lih Hı1a. (;nıntosıırny lisct,lnıkıı ~e

rer, Mehm et Zeki, llnlıip Huri, nG • 
l:ıtnsn ranlnıı Fclııııi, C:ılotns:ırn\'ılnıı 
Fuik, ll~ıydnrpnş:ıdrın Ulınh, r.rı.rk 
ıntıllinıılcıı Siikrii, Koh:ıl:ış lisc'>İn len 
:-ıtl'lıınct Sadık. 

1'nksltıı orln cıktılu l'<'slm iiArclnır• · 
ni lloyrl) c, ti.} 111 ukul tnl1Iİ)c o~n·I· 

h:ıneıtln. 

Orta okullara ne k8 
talebo gelecek ? 

1' 
Orta okullar kayıt ve ·bJ 

· ' · 1 E l" ld itı ı§ıcrıne y u en 1 
başlayncaklardır. Orta ok\I b 
mi.irncnot eden her tnleb" 
istisna kaydedilecektir. 

Alman talebe bina ,, re 
etrafında görUşmek uy~ di 
Eylulde lise ve orta oku .. i6 
törleri maarif müdürlü 
bir toplantı yapacaklarciıt• l 

ti 
Bu topldntıda alına~ t 

miktarınn göre sınıf rruk ııı' 
ve yeni orta okul açılrn89 •t 
tıyaç olup olmadığı tesb~tit 
lerek Vekalete bildirilece 

-0--

Nişanhsile nikahsıı 
evle~miş ,. 

Küçükpawrda ~t~rarıfıJ 
met Ali adında bırısi tJş 
Cavidan adında 14 ya~ırı · 
kızla nişanlanmış, !ake.~ 
yapmaijı beklemeden kı 
rini izale ederek rrıetre9 

yaşamnğa ba9lamışur. ..i 

G · ı . 1/8"" cnç kızın aı esı ·1cr 
müddeiumumiliğe bık ~o 
Mehmet Ali ynkalan=ı.ra 1'if 
ı "k" l•w• f d te" ~-- ım ıgı tnro m !lO 

dilmiştir. 
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IZtAn ' 
rıi, h , lN .. fazl~ . ,üslenmeleri-
~k f eıe Yu-:lerını boyamala
~}'lena &örüyorlar .. Bu h·: _ 

'elerdenen SÖZierden, yazılan 
~en anladığıma göre sü::ı 

'}'Uz~ 
~ U~ü boyamak bir kadı· 

nıkahla kazanabileceği 
~ile:~ ... Böyle olması lazım 
. "tı.ınandınnak Vin ilave ecı •. 
· \'ru..,a'd ..ı ~"' l d' ::ıına• ı- a .. a ıA:)' e ır., 
~ . da kızların ne yaptıkları -

'"a::}~'.:1~· Fakat bildiğim bi 
Cr; Ulun dünyada hayat de 

~id~Y~tın değişmes: ile ah 
ıı· erınin, adetlerin, giyim 

r, 
1~rnlarnnn da değışmesi 

~4etı ~1rtnisinden, hatta yirm; 
'nce kocaya \'aramıyan 
ld~ k n, on beşinde, hatta on 
(oıa ~Ya varan annelerimizin 
·~}ca kabul ettikleri kaide1e-

arını . t• B .. h ~' ıs ıyoruz. ugun. .a. 
~ etleri icabı, birçok aile -
or 0arı &ibi kızlarını da çalış -
' ııı ~ bı. .. ardan e\·e para getirme -
·klı\•o • 1 ((, ~ r; sonra da kız arının 

~~Hannın baş~a türlü ya
~dar!u ediyor. Bunun im -

ıra!ıa Ugunu anlamadıkça içi -
~~edemez; kendimizi de, et-
-~ . üzer dururuz. • 
4 fıh ekserh·etin düc:ünce -

!ttı· ıl olan değişikliği d~ k'ly -

~· ·~~n.!.c_koca!ı kadı:ılarm da 
~~ .. ,.~~ıa ı,~ı-n ' • .......... ~ 
\ıı tahammül edemiyorlardı; 
~ı:u mubah görüyorlar. Ya -

1nkinc de alışacaklar. 

I~ • • * 
b Ceıni . t . l b' . irj ) c ınsan arıııın ırı • 

1 bırj~ ahlaksız diye bakmala
letitı' 1:lerinden kanmp nefret 

"rınİ~i 1 1 temi yorsanız, ahlak öl
ır;a Slkı tutmavın. "J~imscnin 
n · ltlaı · ~ ına, rahatına dokunmı -
~ .ahlak ız değildir .. dersi · 
~ Ur~ell(linız insantı.rı kötü 
'tıı \i lllez iniz, hem de müt-:

r Jı ~UPhc ile bakıp etrafınızı 
~l\ı~ ~~ez. in~z'. 
ttraflq endılerını ahlaklı sayıp 
'tına daima ittiham eder 

~ ~ \ 11 
adamlardan daha çekil • 

; 11it t;'~dı~? Anlattıklarına gl>rr 
tıq/et le böyle bir hal var

~1}en ~l'ük ahlaksızlığın, müte-
01 ~kalarında ahlak$ızlık a

'ltııs? dulunu acaba anlamaz 
ilana öyle geliyor ki öyle 
~dece ahlaklı olmak için 
eğiUerdir de bac;kalarwı 

ı ~e?ilınek, bunu~ıla bij -

~ ada ıçın ahlaklıdır. Asıl iyi, 
~\ll ın başkalannı kötü gö -

h~en adamdır; halbuki on· 
~~r. c~ .ahsi bir zafer gibi se-

l h· tınetc tek başlanna git
~~~n adamlardan korkunuz: 

' g ~rn: sürüklemek için el-
e enı yapmaları kabildir. 

Nurnllah ... tT AÇ 

"'~ ~ -.ı ~ Ciit 
'Ilı he e}d hırsıza) - Pardon, 
-.... ~lın daimi mü~terimdir. 

'ca~ız karikatürü -

Ada mektubu 

'"Ada filozofları,, 
ile ilem 

Yıldmm ~olitikas~.. 1 
Ya~an: M. OALKILIÇ 

D CNl".\, tnill\"cı <lc\'lctlerinln ~ ~<lırmı harbine glh cncn•k te
ı:dbiı \ e akıt.eti herkes için r~aket olacağına .;;ene hcrkc

~iıı .knııl bulunduğu bir hareket yapmaltıuından korku.)·ordu. Hal
buki hakikat ~udur: Yıldırım harbi tclllU'1i altında .)tldırım ııoliti

kası l apılınaktaclır. 

Büyükadada eşek alemi - Eşeklerin filosu -
Bülbül kesilen eşekliler! - "Tayyare,, geliy01·! 
- "Tavşan,, ın marifetleri- Bu akşam kaç eşek 
olacaksınız.? - Eşek - hisiklet rekabeti - Düşü
nen eşekler - Mektepten istifa r: eden · bir a
dam - insan oğlı:tnun insafsız.lığı, 

nen'in i::gali, A nısturyanın, ÇCl\O<.lo\ •kyanm, l\lcmel'ln ilha. 
kı, \'elhasıl nıllın~rin bütün mu\'affakı~·ctıcd harblc mi olmu,tur? , 
A'>la. Yıldırım politikasıyla. 

llu sefer ilahi .~ııtikornint~m ııaktı U< .. tün ık• hiç kimsenin şiiıı
he ctmlyect>j;;ri bir hız \ c a:ı:lml~ durur ~ibi ~ö.d.inrn miln <'rin bir
denbire Alman - SO\')·et ademi tcrın ÜJ: ııaktını\} aJllH'rmcı.i :t.) ııi 

yıiJırıın politikaMdır. 

lliiyiikadanın meşhur eşekleri bir a:ada 

. . . . . 
' . . . . . . . 

Hiç o,iiplıe yo.ktur ki bu ııolitika, tariht~ mi ... ıil~öriilme~1i-, )'<'. , 

ni bit ııolitika ı:.istemiılir. l ine hiç ~iiphe yokt•ır :~' ortalıgı "an.. 
tı~ı ~örülen bu seferki pakt darhe.,lndC'n de bu yıhhnm politiJ,a..,ı 

yıİdırım ~iiratiylc istifade etme.) i bilecek H' te':-C'hlı!.h edecek, sc-
merelerlol toıılamak i tlyeC'ektir. 

• nu~iinliii durum ne olur.;a. olo;un' clün~·a nıill<'tler .' (': bilhası.a 
diplomatla

1

nııın ;österc<'eklcri t•n bli~ iik dikim tin l u ~·ıJ\.lırıın ııoli
tlkasının önünde ~a5alamadan, ı<<'n<lelcmcdcn hakil<atle.tl ı;ör<'bil
ııwye te\'<'ih edilmesi lazıın~cldlil,I ~üpheı.lzdlr . 

. ····················································································-····· .. ··--
-====================-=-=-=-~·==========:-===== 
ra ertesi sabah başka grupta olan at olı;nasaydı, eşeğin muh~kkak ki 
.ukadaşınıza gene gayri ihtiyari büyük bir kıymeti olacakt'J. 
• .Jrarsınız: Eşeğin bir filozof olduğunu id-

- Dün akşam biz yirmi eşek- dia edenler de bulunmuştur.\Onun 
tik .. Siz kaç eşektiniz ?. 1 düşünen hali bu iddiaya hak\vere-

Yahut akşam yapılacak olan e. cek mahiytetedir. 
Adanın pek eskidenberi "Ada basarlar. Tur da eşekler üstünde 

şek alemi için gene bir dostunuza Benim, yaşlı, çok okumuş ve,ha. 
iilozofları., diye anılan eşekleri ~<arkı söyleyen çok azdır. Çün!d.i söylersiniz:. yatın felsefesini bilen tuhaf ~ir 
ı;ıck meşhurdur.· Ada deyince "c. eşekler 0 kadar hızlı giderler ki - Bu akşam mehtapta, bizim ahbabım var ki vaktiyle mül~c 
~ekler,, in hatıra gelmemesi kabil şarkı söylemek bir tarafa, bağrış- grubumuzda on beş eşek olacak .. :nektebindeyken o zamanın i'da'"" 
dei!:il.dir. Çünkü hemen hemen maktan iki lakırdı bile edilemez. . . . k •% 

- Sen 'ele dahil olur musun?. 1 resini beğenmediğı ıçın mc tcua 
her adaya gelen burada bir eşek Eşeklilerin hepsi 0 akşam bülbül Bu eşeklerle hiişirneşir olma, bitirmeden istifa ederek çıkmış 
alemi '-'apmıc:tır. Ancak her e.-eg· e kesilirler: . . . 

J " " adet hükmüne geçmıştır. Kımse olduğu hala söylenip durur. Ken 
binenin eşek alemi yapmış olduğu - Hadi "Tavşan,, hadi "yav. darılmaz ve kimse farkında bile disine meictepten istifa ederek çı-
kabul edilemez. Çünkü bunun ı.la rum 1., deh!.. 1 k ı y .. ı · · d o maz.. ı amıyacagı s.oy enmış ıse e o, 
t:r usul ve kaidesi vardır. Evvela - "Katina,. ya bak geçiyor. * * * idareye karşı küskünlüğünü gös-
eşek alemi gece ve mehtapta ya- hadi kızım.. d d ki k . 'f d ı"srar Büyüka a a eşe ere en ço termek için bu ıstı asın a 
Pılır. Sonra alem yapmış olmak - "Tayyare,, geliyor, tayyare, h l l d b" ·ı· p · . · mc tap ı gece er c mı ır. azar etmıştı 1. 
için muhakkak 15 den fazla cş.::k savulun!.. günleri binenlerde varsa da, bir Ahpabım geçen gün iskele ci. 
olması lazımdır. Böyle bir. gece. - Marika hiç yürümiyor, ya- kaç sene evvelki rağbet yoktur. varında duran eşeklere bakarak 
de kadınlı, erkekli bir kalabalığın hu, ne bellilı şeymiş ... deh... Bunun için eşekçiler işsizlikten dedi ki: 

gülerek, bağırarak eşeklerle tur Bu sırada bir kısmı eşekleri çok şikayetçidirler. Bilhassa eşeğe - Monşer, şu eşekler hakikaten 
yapması halis bir eşek alemidir. okşar, bir kısmı de elindeki değ. binenlerin ekseriyetini çocuklar filozof mahltiklardır. Bak şunlara, 

b" d h.. 'k 1 neklc hayvanın canını ~ıkarır. teşkil etmekteydi. Fakat son za- kulaklarını indir~ nasıl da dü. 
ı.;u~l1tııı;ÔbjA~'rols ırcfJi~ıJtlfı''; v-ı.--: ---- '"-:·---u:-..• .' manıarcıa l>nnxıeuerc aana ıazıa §Ünuyorlarl Yi.ızlerındc uşün-

0 • şekler bır araya gelıncc ve bır ta. 
kahalar atar •. Hele eşekler koştuk. . k • b 

1 
rağbet e:ien çocuklar ve gençler mck ifadesi yok mu bualann ?. 

nesı oşmaga ·aş ayınca onu ta-
ça... k'b h . . eşeğe pek nadir binmektcdirler. Hangi hayvan böyle dü<tünür?. 

E . . 1 b'l ı en epsı bırden dört nala ko. :ı 
n neş esız grup arı ı e şen- Bu surtle eşek mevkiini yavaş Eşeklere dikkatle bakılırsa ah-

ı d . "ld" b • şarlar. Hem ı::le ne koşuş. At bile b" 'ki k k d' en ıren, gu uren ve agırtan . . 1 ravaj ısı ete ter etme te ır. pabıma hak vermek ]azım gelecek 
k •1 . d b' . zor yetışır .. 

eşe a emı a anın ır hususıyeti • Eşekçiler işlerin azlığını, bu galiba! .. 

dir. Çünkü böyle bir eğlenceye At d~.dim de hatırıma geldi .. sene eşeklerin durması i~in pek Fakat insan oğlu insafsızdır .... 
adadan başka bir yerde tesadüf ç- Adada "Tavşan,, ismini taşıyan kuytu bir yer gösterilmiş olması. Filozof falan dinlemez .• Ufak bir 

ciilmez. eşek sAhibinin iddiasına göre atla ııa da at!ctmektedirJer. menfaat için zayıf gördüğünün 
Mehtaplı gecelerde eşeklere o yarış edermiş. Bir gün bir köyde rı~aamaHh Adada eşek nesli. kafasına sopayı indirmekten asla 

kadar fazla rağbet vardır ki A:la. atı geçmiş ve köylüler hayret tükenmeı;ine imkan yoktur. Çün· k" 1 0 
Ç 

cia mevcut yüze yakın eşekten ko- içinde kalmışlar. Bu eşek, "Tav. kü bilhassa Büyükadada eşekten 
çe ınmez. . . 

lay kolay bir tane bulamazsınız. şan!,, diye çağrılınca ismini anlı- başka vasıtaların gi:lemeciiği yer- ~ ... ,, ____ ,, __ ,, __ ""-, 
:-1Cahit UÇUK f~-"--Bunun için eşek alemi yapacak yor ve geliyor.. ler vardır. Mesela "Ayayorgi,., f f ____ " ______ J l 

olanlar gündüzden mesela 20 Eşek aleminin tuhaf ve latifeli ye eşcksiz gidilmez .. Burada dai. 

l UÇAN SU l ve 30 eşek ısmarlarlar. Falan saat bir tarafı da eşeğe binenlerin ma eşeğe ihtiyaç hissedilir. 
te qek file-su istenilen yerde cm. - benzetmek gibi olmasın • eşek • • • 
re hazırdır. diye anılmasıdır. Çünkü meseli: Halk n3zarındaki eşeklerin l Genç kadın muharrirlerimiz- f 

l den Cahid Uı;uk, okuyuC'nlarm ~ 
1 mecmualarda küçük lıiki:\·e- i 
f !erini se' er<'k ' >e bc~t'nerek. o- f 
l kmhıkları bir yazıcı<lır. Haber i 
! iı:in hazırladıı';ı bu yt•nl roman,) 
i İt"li üo,;liıbu ,.c 'akalarilf' okuyu- ı 

l rularımr:ı:ı r<'l.lıcdt'<'C'k kı~·n;ct- J 
İ tcdir. Pt>k \'akmıla okuyacak- t 
l "''"17~ . ! 

Eşeklere binmek te bir derttir. yoHa gidiyorsunuz. Bir gürültü düşkün vaziyetine rağmen onla. 
Kimisi eşeğin eğerini rahat bul- işidirseniz gayri ihtiyari yanınız rı seven, ve merhamet eden kimse 
maz, kimisi kadın eğeri ister, kL dakinc: ler çoktur. Burada eşekler hakkın 
misi eşeği beğenmez. Daha binme- - Eşekler geliyor. Kenara çe· da beslenen haksız duygulara iti
den bir gürültüdür başlar ve bu kilelim l dersiniz.. raz edecek değilim. Yalnız bu 
gürültü tur bitinciyc kadar bü. Halbuki gelenler yalnız eşekler zavallı ve günahsız hayvanlara 
tün şi:l.<lctiyle devam eder. Eşek değildir. Üstlerinde insanlar da reva görülen muameleyi tasvip c
aleminde en çok bağıran, kahka- vardır. Fakat kimse "eşekliler ge. demiyorum. Bir mütefekkirin id. 
ha atan kadınlardır. Bunların ço. , liyor ! ... demez. dia ettiği gibi eşeği hep böyle aşa. 
ğu düşmek korkusiyle feryadı Mehtapta eşek aleminden son· ( ğı 'mertebeye düşüren attır. Eğer _ ... ____ ... ~_ ... __ .. __ ..,. __ ,_,,. 

Harp hazırlıkları 

B tn ..,abah ~azcte~indc ~yle S"r]c,·. 
ha!ar okuduk: 

- Çcm~rlaynın me~ajı. Hltlcr İn1'i
fü ba;' rklllnhı sorcluğu suale menfi ce
Yab 'crıll, her tarafta harb hazırlığı 'ar!. 

Anlıyamadık: 

llcr taraf lıarhc ıı;ıJ:i ha11rlanıııamı;:ı 

mı ki'! ! .• 

Hayret edılecek şey ... 

G AZETt;LJm, İstanbul bclediyeo,;inin 
bal\ayaya kalını-, 12 buı;uk mil)·on 

llr:ılık rnrglyi tahsil etmek iı;in 60 yeni 
nı<'Mllr afaraf;ını yazıyorlar, Uar<'m kndro
..;:mun 'ckilct;;{' ta•ıl:kından sonra, . 

lla~·rct dl'f:°il mi? ... 
Falmt nC')" hayret? 
~cleıllycmb:in daha yeni tcmıikat 

yqptığı halde ~·cniden 60 m<'mur alı~ın:1 

Ms;il, bizim ha~·rct ettiğimiz cihet: 
IlclediJcnin talı-.11 C'tmedij;I nr~lnin 

1 '!,.> ıııil~·on olu~n ! .... 

Bir kıvılcımın sergüzeştleri!.. 

H t:RHAI,DE gazeklcrclc okumu~~u. 

nuzılur. Darı)JıdnNlc "ahahın be. 

~ınıle ı;atı tutu~uyor. Hem bckı;i, hem de 

yan~ııı kuleı.-i giirüy:>r. 

Tak<llr<• .... al an bir sürtıtle itfaiye yctl
ı:iı) ı;:ıtı~·ı stindiirüyor. 

Gazc!t•ler y:ır ı!nıı tl\lıkikatı şöyle ya
ııycırbt: 

Yaıııtan 1:.hkilıııtta yangının kaıı;t e!!e
ri olmadığı, darııhanrdı; para YC pullar 
i(0 in kullanılan tc-llcrin ta' !anmasına mnh. 
ıı;n,. O<'aktan hC'r nasıt...ıı bir ~iin <'\\el ha. 
ea tuğlalarının ara..,ına kac;an bir kınkım
dan m<'ydana ı;ıktığı anlası~mı~hr! .• 

('ok ~a~ılarak ş<'y, değil mi!. 
TM·lama kazanından bir ki\ ıleım btr 

da saklanıyor, ertesi sabah !'aat be;,te 
yangın ı;:ıkan;yor! .. 

Peki, bu im ılrnn sonra ela oradan fi
rar edip Kumkapı merhanelC'rin<le soğuk 
lıira~·ıa nt<'şini söndiiriirken yakıılanamı. 

yor mu bari'!! ... 

istop l 

A SHI fırın J 1 hakkında bir zat bir 
azetryt' iıalı:ıt '<'rirkt>n §Öyle 

söylüyor: 
••ı.,tanbul ~ünde üç yiiı bin 'c ... cnı-. 

ele 11 O milyon kilo, yuvarlak h<'"lab l O mil
yon liralık el..'Tilek yiyor. tstanbulıla hu <'k
m<>j:;ri pl~ircn 180 fırın 'ardır. nu fırınln

nn hcp ... indc de lıamurlıırı yoğurma makL 
nckri mcw<'uttur! .• 

t ... t<>p, rk:ı rclcrim ! t .. top ! 
G<'ı:r.nlı-rılc elmıejtin lıirinctc a~ ak tır. 

nai:ı ı;ıkmı~tı .. 
Şimdi is anl:ı~ıldı. llakil<atcn lğrenr. 

<'ek bir şey ~·ok: Dcmı-k bu makinelrrfn 
tırnağı~·mJ' ! .. 

.ı.;ün cn<'l tuğlaların ara..,ına kaçıyor, ora- Atim. 
~~~~~~-~~~~~-~~~~ ~ ~n..ı.r.ı.A. .. vı.x.ıJJL.ALWıu...:ırs" '- .. 

Bira kıtlığı 
devc.~m ediyor 
ihtikara mani olmak ıçin 

lstanbul Be 'ediyes! de 
Ankara Be:edıyesi gıbi 

yapamaz mı? 
Biranın ucuzlaması ile beraber 

başlayan "lıira kıtlığı., v.c "bira 
ihtikarı,, devam cı:liyor. 

istanbuldaki eğlence ve mesire
yerleri fiyatlarda yapılaJ1 tcnzila. 
tr, ayni nisbet dahilinde kendi fi. 
yatlarına tatbik etmemektedirler. 

İstanbul belediyesi de bu hu
susta henüz esaslı bir şekilde 
meşgul olmamıştır. 

Halbuki Ankara belediyesi çal. 
gıh ve lüks yerlerde bir §işe bi. 
ranın 22,5 - 30 kuruş arasın:la 

satılmasını kararlaştırı;nıştır. 

istanbulda ise bir şişe bira. 6 

- 65 hatta 90 kuruşa satılmakta 
dır . 

İş Limited şirket 
Neden tasfıye edıliyor ! 
lş Bankasına bağlı mü.csscselc 

rin, bu arada İş Limited §İrket 

nin tasfiyesi hakkındaki kararla 
üzerine, şirket müdiirü Bedri, ga 
zetecilere şu izahatta bulunmuş 
tur: 

"- 1ktısat sahasında mcmlek 
te çok ciddi hizmetlerde buluna 
iş Limited Şirketi, iş Bankası 

bağlı olarak teşkil edilmiş eski 
ıüessesedir. 

, Son üç, dört sene zarfında me 
lıeketin muhtelif ihracat maddcl 
rü üzerinde iş yaP.an resmi ve ni 
reısmi iharact müesseseleri, ken 
salıaların'da kuvvctleomiş oldu 
ları,-ıdan ış Limiteain lbu sahada 
çeki1mcsi !derpiş edilmekteydi 
buna1_karar verilmiştir. İş Banka 
müfc#işitEtemlc avukat Haşi 
den niiirekkep olmak üzere teş 

edilen \tasfi e hc,Y.eti faaliyete g 
miştır. •Benım de dahil bulund 

ğum bu heyet, tasfiye muamela 

nı ikmal eaecek, eski taahhütleri 
yerine geti~ecek ve kanuni tas 
yeyi yapacalctır.,, 

Şirketin istanbuldan maa 
Mersin, Trallzon, Ordu, Gires 
ve Göreledeki1şubelerinde çalış 

120 memur hmriçte iş bulmuşla 
dır. Bir kısmına tazminat veri 
cektir . 

Şirket 500 bin lira ile kurulm 
bilhassa hububat, kuru yemiş 
pamuk üzerine iş yapmıştı. 

iş Bankasının tliğer bazx teşe 
külleri ile Mısır iş' Limite'O, Ha ..,. ... 
burg lş Kaminport,vc A"dana~ 
muk şirketleri de tasfiye c?'dilec 
tir. 

Kaymakam muavinlikle 
ihdas ediliyor? 

Beyoğlu, Fatih, Eminönü g 
muamellitı çok kazalarda bi~ 

kaymakam muavinliği ihdas edi 
cektir . 

Muavinler sadece belediye 
]eriyle alaka!:lar olacaklar, ya 
rına bir belediye muavini ac 
rilecektir. Bu muavinler için 
lcdiyenin bu seneki bütçı:.sinc t 
sisat konacaktır. 

- Diin gC<'c giizümlin etrafı 
rümüı geldim dlye mi hep ba 

*' - Ha~ ır. Dün gece geldiğin 
ma gözünde bu çürük yoktu ""'ki! 



Alr11anya bugün 11.-tu Japon kabine 

hare k. ete geç· O ? . Al~an _- Sovyet paktı dolayısi 
ıy r . ıstıfil mı edece 

BG§larafı 1 incide 
Bu sabahki Alman gazeteleri. 

nin neşriyatı bu planı, açıktan a. 
çığa meydana vuruyor. 

Volkischer Beobahter gazetesi, 
kırmızı büyük manşetlerle ''Leh 
ordusu bir darbe indirmek üzere
dir. Danzigc karşı bir harekete 
hazırlanıyor . ., diye yazmaktaldır. 

Diğer Alman gazeteleri de şu 

iddialarda bulunuyor: ''Lehista
run hazırlıkları dündenbcri teca. 
vtizi bir şekil almıştır. Bir kaç 
saate kadar Danzige karşı bir 
Leh taarruzu bekleniyor. Alman -
Rus paktının doğurduğu şaşkın. 

lıktan istifade eden Leh askeri 
mahafili, tamamiyle vaziyete ha. 
kim olmuşlarldır. 

Leh hükfimetini dinlemiyorlar, 
Yarşova hükftmetinin hiçbir nüfu 
zu kalmamıştır.,, 

İ§te Alman gazetelerinin bu 
neıriyatr, Lehistanı mütecaviz ve 
:Almanyanm ba§lamak üzere o
lan hareketini haklı göstcrmeğe 

matuf bir manevradır. 

• * • 
Var§ova, 25 - Lehistan hUkU.. 

meti ,.erkim, diln gece beynelmilel 
\-aziyet dolayı.sile memleketin mil _ 
dafasma matuf mütemmim bir ta-

artistik galerilerlnin ekserisi bugUn mağa çalı~makta oldukları söylen. ' solosu serbest ştıhirden aynlmıgt1r. 
kapatılmış ve sanat eşyası ihti - mektedir Al d k 1 T 1 
marnla sandıklara yerle.,tirilmictir. Aske •. h" t h kk d k. b ?Jl•nya 8 1 ngı 11 er 

· BerJin hükumeti Japonya i:e is tışare 
" "" n ızme n ·ın a 1 u memJeketlerine d ö nüyorlar 

CebelUttarık İngiliz askeri ma - proje, kabul edildiği takdirde ordu, • 
kamalı bUtün ecnebilerin 48 saat i- 4 aylık bir müddet zarfında bir mil Londra, 25 - Almanyadaki lngi- Londra, 25 - Japon kabine"li miı metinin bir misak akdetme 

Moskova ı1e müzakerelere 

çinde Cebelüttartk topraklarını ter. yon iki yfız elli bin kişilik bir kuv_ liz konsolosluk memurlarına, Lon- şavirlerin de iştirakile toplam.rak ka çaresi kalmadığını sö)'l 
vete malik olacaktır. 1 drndan, Almanya da mukim İngiliz Al.manya ile Sovyet Rusyanm an • Almanya hariciye nazırı ketmı>lcrini emretmiştir. 

Borsada hükümet ve resmi mU. MusoJmi ordu erkaniyle tebaasını yola çıkarmaları emri ve. laşma ı kaq~ısında Japonyanın va. elçLine hükumetinin tet"" 
ı>ssesata ait esham ve tahvilat ü- •· •• t.. rilml~tir. ziyetini görüşmüştür. bildirmiş ve hükOmctinitı. 
zerinde bilcümle muameleler ya - goruş u 1 Bütün İngiliz ve Fransız gazete ılc dostane münasebetıerilll 
sak edilmiı,ıtir. Roma, 24 (A. A.) - Musolini, muhabirleri dün akşam Almanya - Japon Başvekili Hiranuma, Al - ettirmek ve haha daha zi} 

bu sabah ordu ve donanma erkanı d 1 t manyanın Sovyet Rusra ile müı<ıkE 
Fransa üç sınıfı daha an ayn mış ır. !aştırmak hususundaki a 

harbiye rcislerile fa§isl milisleri er 1 Londradaki Amerika sefiri Ken- reye başlamadan evvel Japonya ılc 
askere aldı k' h bi · ı ri ı k b 1 ·-· • yit etmiştir. anı ar . ye. rcıs c _n a u. euııı.ş nedv, Amerika seyvahlarma lngı·l- istışare etmediğini bildirmı::tir. 
P · 24 (A A ) y · "htl k d ı ı "' -· Hiranuma kabine ark3 
nrıs, . . - cm ı - ve en ı en e aı:1ken mıı.hlyettekı ı l . t k tm 1 · · t · tın• 

ereyı er c c cnnı avsıye e ış \' R"bbe t 1 "1 ı b d 11 yat sınıflann silah altına çağırıL meseleler hakkında gClrUşmüştür. t ' on 1 n rop pa nız ;, o.,.<o • un an böyle Japonyanı 
ması hakkında. düı• akşam verilen Diğer taraftan Du~enin ltaJ)·anın ır. vaya hareketinden cv\'el Jap0n bu - kil bir siyaset esa"-1 üzeri!\ 
karar, seferberlik kfığıtlannın Ü - Burgostnki sefiri Gambarayı ka - Fransız kabinesi yük elçisi general Oshimaya Sov zireti karşılaması lazırng 
zerinde 2, 3 ve 1 numaralar bulu- bul etmiş olduğu öğrcnilmi§tir. toplandı yet Rusyanm Fransa ve İngiltere\•_ naatini izhar etmiştir. 
nnn hudud mıntakaları ihtiyat ef- lngiJizler Danzigden Paris, 25 - fransız kabinesi iltihak etmesi ihtimali ve Danzig:n Japon kabinesinin istif3 

radını istihdaf etmektedir. ayrıldı dün akşam Cumhurreiıinin riya- vaziyeti kar_şısmda Alman hütu - zaruretinde kalacağı söyle::tl 
Bunlar dün gece belediyeler ö- Paris, 25 _ Almanyanın Var- setinde toplanarak siyasi vaziyeti 

nilnc asılan ilanla çağırılmıştrr. §0\''a sefarelhaneııir.deki C\'rak ile görüşmüş, başvekil alınması icap' Almanyadan bu sabah qelen bir 
Resmi gazete, milli müdafaa için bagajlar diln akşam sefaret.hane bi 1 eden askeri tedbirlerle ~mniyet ------------------------------·-------

çalışan bütün müPsseselere ciheti nMından çıkarılmı§tır. Sefarethane tedbirleri etrafında izahat vermiş- müşahede ~e ri 
askeriyece vazıyed edilmeı:;i husu_ · _... - • -

memurlarının miktarı üç veya dört tır. B •• •• A l 
:::~~~-bugün bir Pmirname neşret_ kişiden ibaret kalmıştır. Başvekil Dala':iye bu akşam ut un m an~ 

Polonyadaki son Alman .... ,..,..teci- r2<İyoda bir nutuk söyliyerek bü. 
Pariste husus? nakil vasıtalarına e.~ 

si de dün akşam Varşovadan hare- tün fransızlan bu vahim anlarda d 1 
vazıyed edilmiştir. ı ' • • I 

ket etmiştir. birlik olmağa_d_avet edecektir. sevınç ıçın eym Yunanistanda manevraya 
İngiliz kolonisi ve İngiliz vapur. Fransa hancıye nazırı Bonnet, 

çağınlan ihtiyatlar lan dUn Danzigi tcrketrnlştir. dün İngiltere, Polonya. Romanya 
Atina, 2• (A. A.) - Harbiye lngilterenin Danzig general kon- büyük elçilerini kabul etmiştir. 

nezaretinin bir tebliğine göre, 1936 

Bir müddet evvel Amerika ve 
Avrupada seyahat yapan İzmir 

knn tedbirler ittihazma kcırar ver- ve 1937 sınıflarına mensub olan ve 
nı.i.!jtir. İki sınıf ihtiyat efradın si- tebliğde §ubelerl göst~rilmiş bulu
lih altına davet edilmiş olduğu ta_ nan sahra top~usu, ağtr topçu, ce
rlh olan mayıs ayında bu kabilden bel topçusu, süvari ve telgraf ibti
hiçbir tedbir ittihaz edilmiş değiL yatları, fırka manevralarına i&ti _ 
dl. Halföazırdıı. silil.h altına çağırıl- rak etmek üzere silah altına c;ağı. 
masma. tevessül edilmiş olan fhti - nlmıştır. Yabancı memleketlerde 
ratıann daveti tedbirlerinin vüsat bulunanlar ile halen bahriyede, tay 
\' C GUmulü hakkında bir guna sarih yare kıt'alannda ve jandarmada 
malumat mevcut değildir. Paytaht- hizmet görmekte olanlar bundan 
•a hiçbir duvara seferberliğe ait muaftlr. 

barosu reisi Mustafa Münir bu sa-

H 1• t 1 er o r d u bahki semplon ekspresiyle §eh:i. 
mize gelmiştir. 

Mustafa Münir bir muharriri. 

k ~ ·ı .... ı·· er anı e goruş u m'.~:__~:!::~.d~y~:':'::;:: müd-
• • • det içinde nazarı dikkatimi celbe -

Almanya, Lehıstan meselası hakkındakı ı !ee:~:~:a1::~k~~1:i~.ür:ı:~~z 1a:J~ 
kararını verdig~ İ söyleniyor kiyle tanımamış ol~larıdır. Hak. 

kımızda esaslı malumatları r,ok. 

n~bilere karşı soğuk mu• ~ 
Hyor. Dikdik bakıyorlar 
esmer yolcuları yahudi 
rck daha fena muamele ~ 
lar. Hamburg'.tla bir bol"'. 
la~ırken Türkçe konu~tıl 
ren bir Alman sert bir J:>J~1 

lerini sevirerek ÜzerinıC 

mu~ gibi bir vaziyet atdt, 
yaklaştı. 

• Son Almanya _ Sovyct' 
sı Almanlar üzerinde {t ~ 
bir tesir yapmıştır. ...:\~ 

af~ler talik edilmemiş ·r. Bulgarlstanda 
Ahali, ittihaz edilmiş olan tedbir- Sofya, u (A. A.) _ 1-S tarl-

leri za.rurf telakki ederclt tasvib eL hinde kJ.88. bir nıliddet için çağrı -
mt'kte ve silah altına davet edilen lan bir1:ok ihtiyat sınıflarının daha 
!hliyatlı:ı.r da büyük bir disiplin, sü. on beş gUn alıkonulacağı resmen 
k\in ve azimkarlık göstermektedir- bildiriliy<>r. 

ter. HUkumet, birtakım iptidai mad _ 
Gdyniadaki eli sili.h tutan blitfin delerin, bilhassa deri, dibagatta 

Leh c:rkekleri askere almmıştır. kullanılan maddelerin, mensucat 
Keza Danzigdc bulunup da resmi ve hayvan yemlerinin ibracmı me
ıkametgılhları Gdyniada bulunanlar netmiştir. 

da çağınlmışlcırdır. Belçika hududun da Alm an 
Polonya askeri makamatı bugUn harekatı 

hUtUn otomobillere vazıyed etmiş
tir. 

Brüksel, 24 (A. A.) - Gaze te-

B erlin, 25 lm:m}•!.l Jrnrjei3·0 

nazırı dün tayyare ile Mo kova lan 
Rerline dönmüştür. Ilitler <le Rer
line dönmüş bulunduğu için harıci. 
ye nazırı Von Ribbentrop Berlir:e 
döner dönmez Baş\'ekfüele !!iderek 
~foskovadaki müzakereleri"\ safra::ı 
hakkında 1 !itlere izahat vermişur. 

Bu e:mada Hitlerin yanında bas· 
Iıca mesai arkadaşları, ordu ,·e do
nanma erk!inı da hazır bulunmuş 
tur. Bu müzakereler aat on do -

::tıf"ı ,ı .; .,, 
:.to gör .. hıı aliri\sm .. ı .... ' ·~·~ -·- --· tur. Nl"VV..,rlr• ... Df'rl::a ... ~ ....... 1"';ı .. 1 ..... .,.,:_ .. 1 

ve bu içinde bulunduğumu~ gec~e sergi çok muntaz1.m bir eserdi:'. clir. Siyasetle me,gul c 
buhran §U veya bu suretle ~1eti.:•:ı:-ı ~ Ser~idek~ Türk -~a.':"iy~nu, ~i- için harp olup olmıyacağıfll 
necektir. gerlerıne nısbetlc kuçuktur. Çun. yorum.,, 

Bu kararın Rihbentropun Sov}et kü başka memleketler milyonlar. 
ricalivle şahsi tema:-;larından hibıl 1 ca dolar sarf ettikleri halde bi-
olan te!';ire bağlı olduğu umumiyetle. zim paviyonumuz için yapılan r.. ....... ~ 
düşünülmektedir. j ~as~af 400.000 dolar~an fazı~ ~-=: = ·sM ET . NO 

Hakim olan kanaat ~udur ki. Al gıldır. Bu kadar para ıle daha ıyısı .ı ı ı 
manyanın Polonya hakkındaki ka _ : yapılamazdı. Hatta alakadarların 
ran verilmiş bulunuyor. Ve bu ka - büyük gayreti sayesinde az mas. : D.. . seri 
rar belki de tatbik edilmek •izeredir. rafla sok orijinal ve beğenilen bir ı un yen 1 

Moskovada ki Fransız v e eser ortaya konulmuş olduğunu 4 J . 
kuzda başlamış ve gece yarfoma 1 - • • • z 1 

in ll)·z he etler'ı söyleyebilirim. ~ e ç 1m1 dar sürmü~lür. Havas Ajamı:un g Y p . h · 1 · d • 
ler, Belçika hududundaki Alman 

Danzig hududunda tahkimat hatlarının işgal edilmi§ 
ı 1 be 1 d ~ .. F avıyonumuz, ususıyet erı o- 4 f f' 

!iğrendiğine göre, I !itlerle Ribbcııt. a r a ın ıgına p:ore, • ran~ı1 ,.~ . . . . ~ k b 1 1 
1'.l o h kk d B 1. . l · ı · k A h tl . 24 t . . l<ıyısıyle sergının en zıyade rağ- 4 a u e rop mülfu..atı a · ·m a er ın ,1 - ngı ız a ·en eye en -.aa ı;ın- i 

Danzig 24. (A. A.) - Bir Polon- olduğunu haber vermektedir. Bir -
ya fırlca.sı Dnnzlgi cenuptan ve çok noktalarda her nevi kamyonla
~arbden sarmıştır. Bu fırka Zlo. rın, bilhassa askeri kamyonların 

•ocoftaki 52 inci, Licpasdaki 55 harekatı görülmektedir. 
nci ve Grandcndeki 65 inci piyade Evvelki gece Racm yakınında 

ılaylıırlyle yine Craundenzdeli top. kain Peterganl • Feld mıntakası. 

;u alayından mürekkeptir. nıı birçok topçu kuvvetleri gelmi§-
AlmanJara göre sefer halindeki tir. Bu mıntakada bUyük bir hcye

.,u fırkanm Danzig hududunun he. can hüküm sürmektedir. Bu mınta
men ynkınmda tnhşid edilmiş olma.. ka dahilinde mU.Saderclcre başla -

Danzigc kal'§ı Polonyalıların ani nılmıştır. Topçu sınıfına meneub 
,_ıir bwuı. yspacülarım zannettir- ihtlynt efradı silAh altına davet e_ 
mekleu~ dilmi11tir. 

İogilterede alınan tedbirler Rhenanie'dc askeri kıtaatın mU -
Londra, 25 _ I..ondranın hali ha- him harekatı görülmektedir. 

Felemenkte 

· d hl'.1. · ı k d "1 k d 1 ki d bd bulan kısımları arasındadır. •ı.İ 
ya~i mahafılin c cu\ım o an :n:a - c ,, o~ ·ova an ayrı aca ar ır. . H rııı· 
----------- ------------- Bu vesıle ile Türklüğü Amcri· .. Fon Papen, a 

HU d Ut ha~ dJ• Sele rJ• ka1ı1ara iyi bir şekilde tanıtmak l Vekilimizle b r 588 
imkanı da elde edilmiı oluyor. ~ I O 

Amerikalılar sergiyi daha ziya. !~ fazla görUŞI 

Al 1 Leh· t d de kendileri için açmışlardır: ıde. . tırY manya 1 e JS an arasın a nilebilir. Memleket dahilin.de ser- Florya Denizevi~~ 15r:f(ıe' 
giyi gezeceği tahmin edilen IO bulunan Cumhurreısı 1· ~ 

de Va~ m ed ,·yor milyon halka mukabil Avrupadan nönü dün hiç bir taraf~ 
geienler 500 bin kişiyi geçmiye • yarak dairelerinde rrı 

Paris, 25 - Berlinden gelen\ "Dün gece Alman • Polonya I ç~~i s~yleniyordu .• ~mer.i.kada _bü. muştur. i ı;: 
haberlere göre Danzigdeki Nasy~ hud.udunda Makos~h~v .civarında 1 Y':.k .~ır harp hazırngı ~orm~_dırn .. ~ Dün saat 16,30 da )·e~'i'rt 
nal Sosyalist Almanlar Şefı vahım bir hudut hadısesı olmuş. DGr.uıte Almanyada bır mudJ:t ı büyük elçimiz Hüsrc\' 

För~:er Danzige devlet reisi ilan tur. Polonyalı hudut muhafızları kaldım. Şimali Almanyada her ] kabul etmiştir. ıtı· 
edilmiştir. devriye gezerken. Alman toprak· tarafta dehşetli askeri huırhklar Ba. vekil Refik Sayda • 

7 rrda mezun bulunan polis memur
l arının kfı.ffesl bugiln çağınlmış _ 

1 · · · h ·· ş· ı· Al ..ı li,·e Vekili Faik öıtıil~' -e Bu vaziyet bütün Danzig teş- arına gırmışlerdır. Alman mu a. gozc çarpıyor. ıma ı manyaua J , ' 

Lah::ıyc. 24 (A. A.) - Röyter: \' kT \!" F t CebcSOY kilatı esasiye sistemini altüst et. fızlarının Polonya topraklarma yalnız Türkler değil, bütün ec- ~ e · ı ı / ı ua . ı.ıı~ 
tır. 

BütUn mcr.uniyetler iptai edil 
miştir. 

Emniy!!t dairesinde söylendiğine 
.. öre, bu davet ihUyali tedbirdir. 
Bundan başka Loııdra müzeleri ile 

Hükumet diğer bazı ihtiyat sı- 1 k 1 , , k ·ı· ~ı1• r .. urı 
mckte ve Almanya.da olduğu gibi ıdönmeleri hakkındaki emrine itaat , na a e e · ı 1 I \ Y" ~1' 

nıflannı da çağırmıııtır. . ,. t.: t I ö ·· ta afındatl 
Nasyonal _ Sosyalist partisi riya. etmediklerinden Üzerlerine at::ş ve daha bir cok harp eşyası bu. 4 ~me n nu r 

Amerikanın seferberlik ~ 1 c d 'l · 1 d·r cı setiyle devlet başkanlığını ayni edilmiştir. lunmu§tur. l .t 1 mış er 1 • . rii 
hazırlığı §ahsiyette birleştirmektedir. p 1 ı ı k '· ı 1.ı::1· 1 • Bu i<ı.le alaka.dar olarak birro!<: Hariciye Vekili şu!\ . ...,jtf o onya ı ar mu aue e ey " " '"· :ı :ı .C _1 lk" .. c;chrıw 
Vaşington, 24 (A. A.) - Hnrıı Danzig ayan reisi Grayzcr'in le r inücn il:i taraf arasınla ateş kişi tevkif edilmiştir. l cog u ewe ·ı gı_ı,n .~k cl\i~1 

vesaiti ve menabli meclisi, Ameri- . . h kk d h. b" 1 ~ Al t 1 • len Almanva buyu .Joı:'I 
va:ıyetı a ·111 a ıç ır ma umat teati dilmiştir. mao gııe e erımn • p .

1 
p. last:ıkJ V'" 

kanın harbe girmesi takdirinde alı. k apen ı e crapa b'ı! yo tur. Alman topraklarında bu- h ·· j t 
k t db. 1 · b'lh ·· ı ucum arı • de go·· ru··~mu·· ::.. mülak8 

• -...-..11ıınıııı1111111ıı~llllllııııJ1ll1111111tııutılll1""'111 a.. naca c ır r.rı v e ı assa muse - , • 
• ır Junan bir Polonyalı asker yaralan· Alman gazetelcrı· iki Alman yol · 

J l lah kuvvetlerin sefcrbNliği ve bun H udut hchHseler i ten fazla sürmüşti.ır · ıe • 
Fransız ve Aml'.'rikan film dün· 1 mış ve hastahaneye kaldırılmış • cu tayyaresine Lchistanda ate:t Saracogvlu. F~on f1a.,.,.ıı_ \ .. Y 

ların znruri olan t~hi;~atı mes~ e- .,... .,r l ya.sının en parlak yıldızlarmır terini tetkik elmek üzere bir top - Hudut ha:iiseleri artı!: p : k sık., tır. Bir Alman askeri de ağır su- ac:ıldığr i<!:ilasiyle Lchistana şid. 1 tükten sonra lngi\İZ b# 
ıı _ 

1 
. b lantı "·aıımwtır c.-ererbcrli"'e ait 0 • taşmıştır. Leh mcmbalarına göre, rette yaralanmıştır.,. dctle hücum etmekte ve bunu ! si ir J(natehbull JlllS .J" f. i en mustesna eser erı u sene .J • .... ..., •• • • .. ll" v 

f i lan ilk tedbir, kongreye Mkeri hiz. l dun yuk~r~ Sı~~z.ya.da ayrı a~rı. ıkı Dantziger Vorposten'in haber ''i§İdilmcmi~ bir tahrik,, diye tav· ' bul etmiş, bir müddet ' 
.A\.. mcte müteallik bir kanun lfı~ihası noktada ıkt muhım hudut hadıse- verdiğine göre, Danzig polisi, dün sif etmekt~dirler. .c ,ı::örüşmüştür. Jlaricı)~ıı I 

LA LE' de 1 t evdi etmek olacaktır. Buncı intiza si olmuştur: içinde yiyecek okluğu söylenen fa Berliner Börsen Zeitun, şöyle ! bundan sonra floo•a) ıııı' 
1 ren milli muhafız kıtaatı 400.000 Alman müfrezeleri kasten Le· kat haddizatinde silah ve harp eliyor: lsmet lnönünün huzurtl 
( !ve donanma 130.000 mevcutla der. histan topraklarına girmişler ve mühimatı ile do1u sandıklar bu. "Polonyanın tayyare dafi topla. l mıştır. if 

toplacdr. Bugiln halka açılan ~ 'ı al harekete gcc;meğe amade bu -1 vuku bulan müsa:lcme neticesinde lunan bir vagon müsadere etmiş· rının ve sahil bataryalarının ı\ci l Harici~·e YekilİJllİZ .~ 
büyük film eergisi.Di ıörUnüz \ 1 ıun!lcaktır. \ ya.ralıla~ını beraber alarak çekil • tir. Alman nakliye tayyaresine ateş .

1 

~ en-el So\1•ct hüyük clc1
"
1 

İnAnacaksıntz J Harbiye ve halıriyc nezarctl~ri _ 1 mışlcrdır. Vagondaki sandıklarda, 200 asmaları, enternasyonal hukukun f tiyefle de görii~mü~tÜ· / 
- nin 40 gUn i ı:inrlc :;oo.oro ve fiil , Diğer taraftan Almanlar da çu miğfer, 300 gaz maskesi. infilak ve ıulhun ihlalidir, bu, l:::ir harp Jı l ___,.,,•"' 

ı(, .-.ıııwa ...... ı~ııımıı1!lllll!aıııiıf ,.._""' ._.._"'"\r•~""' • 
gUn içinde 500.000 gönlillli topla- haberleri vrriv,....1-- ----il .. ri. makineli tüfek aksamı 1ıarckotidir.,, 



az maskesi satışları 
Jıararetlendi 

ıı h~ .... 
d "'-llStlcrln korkunç btr lcnmiıtir. 
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lngiliz 
td:eru inkişaf ettiği soı~ Sabahın daha erken saatlnden 
\' ' herkesi hcıklı bir endi§C itibaren Kmlayın gaz ma&kesi 
it !thrimizdc ıehirli gaz satılart !!Ub~lerl müıterllerle a~:ııı· 

latııı •büsbütün hararet. ntı kadu dolmuş bir haldeydi. 
Parlômentodan fevkalade 

Kanşık bir Eski bir Alman Salahiyet .a ı d ı 
nıesele su bayı geldi 

rı satan sahibi mi, ı'1 üzeletimizdekı ese~ri 
• 1başkası mı ? tetkık edecekm.ş 
;rı t . .ic emlak komisyon- Umumi Harpte Oama.nlı ordu • 

/aııan Yusufaki ism:nde aunda çahımıı olart Almın ku· 
~~ b '- Ya adında bir kadına· mandanlarından Albay Fon Ra e 
~~ •ahtkirlık ıurctiyle be. bu ~abahki konvansiyonel treni. 

t
• '-t.ınak sucundan tevkif le Borlindcn tehrimiıe gelmittir. 
l -

tı • Harpten t)ııra Uzun mild:lt:t 
'~f·ı . 
ilnı "itı kefalete r~rıten tahli· eski eserlerle me~gul olan Fon 
illi 'iti~ .. Noter de arta ken. Rabc bu defa a&ancltika miitehas. 

1 tıbı takrir veren Ef- sııı olarak mcm1c~etimizi ziy~rct •·r 
tt guya çekilince arsanın etmckte.1ir. 

11 kc •· · · ld " 7C l d 1 x. •n 
110 

naısınc aıt o ugunu yaş arın a o nıasına raı:,m-. 

1 
terde takrir vermediğini h~ la dinç ve zincc olan bu .. ı:ı,: 

.,1, Ve tlhte Eftalya aranma. ashı· bir muharririmiıe gun!arı 
ııını,tı. soyltmittir: 

OLjtl~ &cçirilen ve ismi Olim· "- Burada ilci ay kadar kalarak 
ı.ı~g.~ anla~ılcın kadın müd. n'lıulerde tetkikat yapacalım ... 
iti lıg~ getir:ıcrck sorguya Turklyeyi çok severim. h•anuulu 

q r, ıiy:ı ı etter\ iıtifıdc edere~; ~ir çok 
ı!111n: · e&ki silah a:-kadaşlarımı ve diger 
'lis ı._ • 
dı "41bahatim yoktur. Be- Türk dostlarımr da göreceğim. Po 

tt~'P notere götürdüler ve lıt'ka işleriyle meşgul de~ııı T' ... 

t:ı 'l'lflıın, dediler. Asıl i'i Bugünlerde harp olacafınt hiç 
uıufakinin ortağı Sotiri. U"netmem. Harbe değil, gulha 

1% doğru gldiyoruı .. 1 

' ~ •ı: hıstahaneıindc hast~ 
.}111 hakkında takibata gi· . ır. 

Bir Mısırll prens 
1 1 '---o n~ şehrimizde 
~~~qr kil is asin in Mısır kralının yeğenlerinden 
q

11
th prens Muhıur.med Abdülmünim 

•1~ındakt boya bu sabahki semplon ckspreaiyle 
• şehrimize ielmiıtir. 

.~ llleselesı Seyahati hususi mahiyettedir. 
,., fıı.ırı ~ Bundan evvel de Mrsır askeri hey-

~ ula~r ldl'&eı.iniıı . . lur· - ~ .. t Y nması nazarı aıKH i • •• · " · • i Ot te dtv . !erı:tclc-n ?ınhaıı prens Emır 1»· 
~ıı;- am cdıyor. .1 D 1 k . . • . 
ı..- lıc1ııa maı avut mem e etımızı zıya. 
··~· rımuıdan bir boya . . 

lı.. ·lıa1 tt•• d i rcte gelmıştır. 
·1.1ı,1. bon ctd ğl mektup • B" 1 k 1 k b d · "'ıı hah oy ece ra ın, a ra asın an 

İrı da .... _s~erek Bulgar ki. iki zat memleketimizde bulunmak
'ıı ~ .. nıa sürUJen kırmızı tad 
~ta b ır:. 

Ôltirı:t 6~ası olduğuna ve 1 Prensler, burada bir mUddct 
"4 i ttın C§rındc asıl bôyanm kaldıktan sonra memleketlerine 

ltıb. aıntanabileceği iddi· d"' ckl d" 
~ ~ et onec er ır. 
~tu mektcdir. 

h~ ~ )llcurnuz, astar boyuı- --o---
)~tda değil, dört günd~ Us•a bir kaynak~ı 

'U tnı v~ Uzerine asıl b"- Tn~3!3~!nl öğret8~J'.< 
'ı11~iı1cbilecefint Heri sUrU. 
• U~atıtmasınr mlnah bu 

~"l ~ 
Urum mvarmda 

)-r~tıtstlın zarariarı 
3~ ~Ilı 2 
~ t~U' 4 (A.A.) - 21 • 8. 
l l\ctic:l? :30 da yağan şiddetli 
1~li~ taındc husuie (:elen 
· ~ l\!(alenin Velibaba ile 

~ı.ı t~t~ arasındaki ahşap köp
~ r,h rınu.:ıt·· v . • ıı ur. 

~ ~ " İran tranıit yolu ii. 
.1C • 

~~J> l\ıdcn yapılmakta olan 
t- ıı~ t~e sellerin tesiri ile 

&t~ ~ 
ı t tc . ıgrn.dan, köprü ilze -
~~ i Çı! ınuvaklcaten inkıtaa 
ıı ter~~ de. beşaltı saat içind..: 

~tc~i at ıle vesaiti nakliye· 
tc .... ı·n d'J . . ~ ... c ı mııtır. 

Otı ~-~~ günlerde yağ.an §İd
i~ • :rlar Tortum • Oltu ve 

t ~tırır·~·u~e)j ar\ ındaki yol
ltlcrı tahrip etmiştir. 

~~, 
k~ .şoför iki 

~rıır 1 'Şı Yİ ezdi 
·~ !.a • 1 tıt<lnl idaresindeki 1792 nu -
t~ke ObiJ, Galata rıht.ınun • 
l ~. kö\ l'l, Niko adında biriı:ine 
la.tj,.. ;çtliak isterken 75 \'ütm 
ır ~ ısın· - • 
~i~ •rıde bir kadını ez • 

~~ 1.ırı a\• • 
~. '· ltar .rağı diıkapağından kt· 

ı 4· ıenedenberi memleketin 
ınuhteHf fabrikalarında elektrik 
ve cksijen kaynakçılığı yapan ve 
uzun zaman donanmada çalışmış 

olan meslekten yetişme usta• bir 
kaynakçı mesleğini, hevesli va
tandaılara öğretmek niyetinje 
olduğunu bize bildirmektedir. 

Elinde donanmadan ve başka 

mUessesclerdcn alınmı! blr ~ok 
vesikalar bulunan bu ustanın ismi 
Kenan Aydınhlardır. Adresi de 
Galata:da Kaıarat yerinde V etken. 
eilcr caddesinde 143 numaradır. 

" Kadeş " in yarsn 
gelmesi muhtemel 

Çember/ayn dedi ki : 
Ani bir harp tehlikesi 
karşısında bulunuyoruz 

Londra, 25 - tnıiliz avam ve 
lordlar kr.maraları dUn toplanarak 
si;>·asi vaziyet dolayısile hükümcte 
fc\'kaladc salahiyotlcr veren kanu
nu kabul etmijılerc!ir. 

Felaket henUz patıamamııtır. A. \ .. _ Mademki hUkO.met harekete 
kıl ve şuurun galebe çalabilcçeğint karar vertıüŞUr, bu hu.susta her -
halfı. ümid edebiliriz. Sulh veya hangi bir telkin, tereddüt, aynlılc 
harp bizim eli.m!zdc değildir. Mcs- ve en ufak aüiılSizlik Almanya.da.ki 
uliyet lı:cndilcrine tercttüb edenle- ıulh dUşmanlarma cesaret verir.,, 

İngiliz kabinesi dUn parlamento 'rin, mukadderatını ellerinde tultuk
;çumaından 5nce toplanmıo, mütca. lan ~rilz milyonlarca insanı dUr;ıUne
kibcn Çcmbcrlayn kral tarafından ceklerl Umldindcyim. 

Bundan sonra avam kamlll"MI 
fevkalidc salAhiyctler kanununu 1-
şari reyle kabul ct.Jiil§tir. 

kabul edilmiştir. Bize gel!ncc, arkamtıda rnüttcw 
Kral öğleden sonra dı:. milli mu- hfd bir memleket yar.,, Avam kamara.smca UçUncU kıta.

ati do yapılarak kabul edilen fev. 
kalado salahiyetler kanununu lord
lar kamaraaı da UçUncil kitaaUni 
yaparak işari reyle kabul etmiştir. 

dafaa nazırı lotd Chatficldi kabul Çemberla.ynm sözleri bir alkre 
etmiştir. tufanilo karşılanmıştır. 

Avam kamaraaı mUı:akC'rclerinl 

başvekil Çcmberlayn bir nutukla 
mamladığınr söylemiş ve c;öyle da
miştir kl: 

"- Parlamento tatil devresine 
girerken hllkfimetin bu giln zaru
rH hallhO ~elen bu derece şiddet
li tedbirleri almak :.ızoro parlamen. 
toyu toplamak mecburiyotlndc ka· 
lacağtnı dcrpiıı etmek biraz gUç o • 
!urdu. 31 temmuzdanbcri ontcrnııS· 
yonal vaziyet mUtcmadiycn fcnalav 
mıetır. BugUn ini bir harb tehlike
si karşısında bulunuyoruz . ., 

Başvekil vaziyeti hulasa etmie, 
..A t...,. • .,,,;a.n•n l.o~h J.ıa•trhlrla..--• "--

ı:flamaJdığmJ söylemiş ve şöyle de-
vam ctmistir: 
"- Jııte bunun içindir ki hüklı_ 

met mllli müdafaayı tcımin lçin i
cab eden tedbirleri almak Uzere 
kendisine mezuniyet verilmesini 
parlamentodan rıca zamaIHmn gol· 
diğine kanidir.,, 

Bundan sonra Alman • Sovyct 
ittifakına temas eden Çcmberlayn 
§'U beyanatta bulunmuııtur: 

"- Bu habedn1 hükumet için 
kötU bir sürpriz tc5kil ettiğini giz
Icmeyo kalkıGmryacağun. İn&iliz _ 
L' r::ınsız - Rus konuşmalarmm mU
.. ekabil oldugunu zannettiğimiz bir 
itimat esası Uzcrlnde devam ettiği 

bir anda görUnUşlere ?ıuaran dış 

ııiyaaotinin bl&trn anladığımız ga~ 

yelcrlyle telif edilmez bir maksat• 
la Sovyet hükumetinin Almanya i.. 
le riılice bir misak müzakeresinde 
bulunduğunu 6ğ"rcnmek çolt §ayanı 
tecssürdür.,, 

Maamafih Çcmberlnyn bu mese
le hakkında bugünlük kat'f bir hU
kilm vermek lsteruemi§tir. 

Çcmberlayn, bu münasebeti~ Po 
ı lonyaya verilen garanti İngiliz -
Fransız - Rus mU:ıakcrclcrinln mu.. 
va(fakıyetine hiçbir zaman bnğlı 

bulunmamı& olduğunu kaydederek : 
"Bizim gerek Polonya gerek diğer 
devletlerle olan garantilcrlmiz ay. 
nen bakidir,. demiştir. 

Çemberlayn Hltlel' nezdL'ıde yap. 
tığı son sulh t~ebbilsünden ve bu. 
nun Almanya ytlz~nden akim kah. 
şından bahsederek derin bir heye
can içinde sözlerine &!Syle de .. -am et 
mittir: 

"- Eğer sulh yolunu bulmak 
huıuaundakl bUtim gayretlerimiz a
kim kalır ve bütun beşeriyete ıstı

rablar ve sefaletler yükletecek o _ 
lan ve hiç kimA!nin ne vakit niha.. 
yet bulacağını kt>Stircmiycecğ! bir 
savaşa girişmeye mecbur olursak, 
yabancı bir memlekette uzak bir 
oehrin siyasi istikbali uğrunda do -
değil, ortadan kalkması bUtUn dlin

Avam kamarasında Çemberlayn. 
dan sonra söz alan igçi lideri 
Grccnvood, alkışlar arasında de
miştir ki: 

"- Muhalefet partisi, htikümctin 
geçmiş siya.setine haklı tenkldle
Tindcn hiçbirin\ geri almıyor. Fa.
kat bu anda maziye gtırl gitmek 
fikrinde dcğtldir. İşçi parti.ili bu BU

rellc de bütün dUnya <SnUnde gös. 
tcrir ki, melhuz dU§man BUyUk 
Britanya millct.iıU tam ve mutlak 
birleşmiş olarak bulacaktır.,, 

Grcem•ood, Rus .. .Alman paktı· 
nm, Polonyaya karvt lngiltcrclUn 
a._.a..1•••..,.J ...,,.•-~- .....,.unuw\Aı\.ia-. un aa-

mindC hiçbir dc~llk yapamıyn • 
cağını beyan ctmlgtir. 

Liberal lideri Slndlair do ayni yol 
da söz s6ylcnıil ve dcmif tir ki: 

Kralın hemen tudikma lkUraıı 
eden mezkur kanun derhal merlye
tc girmiştir. 

Hariciye nazırı lotd Hallfe.ks 
lordlar kamnrasmda Çembcrla)'lllll 
avam kamarasında yaptığı beyana
tına ınUşablh beyanatta bulunmu§. 
tur. 

BaŞvclı:il Çetnberlayn parlA.mento 
mesaisinin 31 ağustosa bdar tati
lini toklif etml.3 ve &.VQDl kamarası 

bunu kabul eylcmlşUr. 

"- Kuvvetle muhtemeldir kf, 
~uc.c:ıı.uı- uu=ıeıı""ıı:lltııv ~--

davetle parlamentoyu çağtracağm1. 
Binacnal(iyb, bu davete hemen ica
bet aurotile buır bulunacağrnm U· 
ınid caerlnı. ,, 

Ruzve ·ıt sulh 
teşebbüstlnde 

bulundu 
I..ondm, 25 - Avrupayı harp fe. pamn karmakarışık milliyetlerden 

18.ketinc sürüklemekten kurtarmak terekküp ettiğini kaydederek An1C· 
üzere Amerika Cumhurreisi Ruzvelt rikanın bu milletlerden milıtakil 
son bir tcşcbbU tc bulunmu~, ltal - olmak isteyenlere mutlak istikUil 
yan kralına bir mesaj gönder<.ırck hakkını tanımakda olduğunu bil -
tavassutta bulurı.ınasını dilem~ştir. dirmcktcdlr. 
Mesaj Amcrikanır. Roma elçis! ta· 
rafındnn krala vcrilmi~tir. 

Ruzvc1t Va~ingtona gelir gelmez 
yaptığı beyanatta bu hareketile 
harbe tnanl olmak için son bir te -
~cbbüste bulunduğunu söylemi~tir. 

Ruz\·elt bu mesajında, ltalyan 
hükumeti bu teklifi kabul ettiğ! 

takdirde Amerikanın en hararetli 
sempatisini kazanacağını ilave et .. 
mektedir. 

Ruıvclt, İtalyan kralına gönder -
diği telgrafın bir parçasında, Avru-

Bu beyanat, Vaşingtonun re~-nl 
mahafilinde Ruıveltin Polonyaya 
istiklalini muhaf 3.%a etmek husu -
sundaki kati hakkı tanıdı~ı suretin. 
de tefsir edi~ktedir. 

Yine kaydediliyor ki, Ruzvc~t bu 
mesajının hiçbir yerinde Bitler nez 
dinde tavassutta 'u1unmasınr ltal· 
yan kralından ist • ··~m~ktedlr. Fa
kat mesaj heyeti um~ niresl itiba • 
rile bunu tazammun eyıcmektefür. 
Diğer taraftan Papa diln ak~m 

radyoda sulh lehinde heyecanlı bir 
hitabede bulunmuştur. 

lstanbul Elektrik, Tramvay, Tünel 
lş:etmesi Umum Müdürlüğü 

i 1 a n 

' 

•ce d ~ 
•8.._ :! agır yaralanr.ıı~ 
, "ıtlıı~r . 

Almanyadan gelecek olan va. ya milletlerinin sulh ve emniyetin 
p:.ırlan7ı::dan Ka:lcş Matabanda'.1' imltiınlnrının da ortadan kalkması 

J,a::!:nlr.ıı:; hareket ttıniıtir, Yarın sabah li- demek olan ıır.?nsiplcrln muhnfn- r ~·illt;:ıı ha tnr.::yc 
·\lnrnı:tır. ı rr.anımıza gelmesi muhtemcHir. zası için çarpısacağız 

fü.ki Tranway $irketi tarafından verilmi~ olan pasolar 261 A. 
~stos/1939 tarihinden itibaren mer'iyctten kalkmı~lır. Eski paso 
hamillerinin, Belediye Mecli~ince teshil edilen yeni listeye dahil 
olup olmadıklarını anlamak \'e esk! pasolarını geri venncl\: üzere 
Idareye müracaatlan rica ve eı;ki pasolar kullanıldığı takdirde 
biletçilerimiz tarafından istirdat cdil~ceği ilan olunur. "6667 .. 

( "J1U.\f MVDORLVK 
t .. , . • • .... • • • • ..., o( • " ~~ .1 ' ... • 1 • • , • 

DAlllLDE: 
* DahiUyc :Vekaleti ma~IJJ işler 

u~um müdOra Rüknettin, Anknrl!)'& 
donmilşlilr. 

* Dün belediyede yapılan kayına. 
knmlar toplantısınaa ntırunlarn. mu. 
gayir hareket eden iki otobOs ruh • 
satnamcsinin istirdadına, karar \'C .. 

rJJmişllr. 

* Üniversite rektör vekili profe • 
sör All I~uat Başım Üniversitenin fh. 
ti)·acJ:ırı üzerinde izahat vcımck üıe. 
re, dün akşam Anknraya gltmlşllr. 
* Maarlf rnüdüffi Tevfik J\ut bu

gün Çatalcaya gitmiştir. Mildür yeni 
açılacak mektepleri tdllş edecckllr. 

* İskenderun liman işletme ruQ • 
dürlOğünOn kadrosu son şeklini ol .. 
niıştır. 'tayin edilen memurlar, bir 
kno gOnc kadar Tazffelcrl başına gl.. 
deceklcrdir. 
* Kartal - Yakacık arasında ya -

pılficak asfalt yol, dOn 20 bin llr:oya 
ihale odilıniştir. 

* MünaknlAt Yekillne Yerilmek n
zere, yolcu salonu 'Jnşantının gecik
mesi sebeplerJnJ izah eden bir rapor. 
hazırlanmıştır. Yekatcıe mensup bir 
heyet inşaatın bilmesi icln liman fş.. 
lolme müdürlOğünde caJı,mağa baş· 
lam ıştır. 

* Akhtsnrııı knpaklı k8yUne cev!z 
büyüklülilndc dolu yağmış, panıuk 
tarlaları ve bostanlar mahsulQ nıah _ 
volmuştur. Dolu 45 dakika r;ürüp 5!I 
bin lira znrıır ika etmiştir. Köylii l.ı:.ı 
sene vergi alınmaması fcln hükCıınc
te mürııcat edecektir. 

* Adliye Vekili Fethi Okyar An • 
kaarya gitmiştir. 

* YouıallA Jl~ olan pasif ho. 
va :koruma hizmetleri kursundan iyi 
ncliccler nhnmış ve bu kursta staj 
göron 83 kişi muvnrraktyetle imtihan 
vermişlerdir. 

* Erzincan • Erzunım haltı ray 
rcrşiyatı Erzuruma 21 kiJotnetrc rue
safeye kadar gelmiştir. Onllmüzdeki 
p:ıztır günQ :ilk tren, Erzurum mer
kez nahiyesi olan llceyo ~armış bu -
lunacaktır. tıcc ve civar k5yler haL 
kı bu ııüzel hadiseyi kutlrımak için 
şimdiden lıa::ı:ırl:ınm:ıktndırlar. 
* Cnmnltı tuzl!tsı 6ttllnde karaya 

oturmuş olan Alınan bandıralı Snlı -
burg va1>uru l'ilkilnü teşkil eden çl -
mentolann bir kısmını tahliyesi üze. 
rine kendi vesaitlyle kurtulmuş ve 
İzmir limanına sirmlştir, Bu vapur
la gelen lzmir bclcdireslnin romorlı: • 
Jü btlyUk otobUslcrl <1iln lımlre çıkıt· 
rılmıştır. 

* Üç gün içinde fuarı ziyaret e • 
denkrin sayısı 9G.362, ye b:ılilı ol -
muştur. 

llARIÇTE. 

* llavns AJ:ınsının 6ğrcndillinc gö. 
re, Ttlrkh'o llo Fransa arasında ev • 
vclce yUzdc G5 :nlsbctin6e bulunan 
takas, yüzde 94 c çıkarılmıştır. Dun
dan bıışko, 'l'Urki~·e, Fr:ınsadn Tnrk 
tülün \'O nf)'On satışlarına yapılan . 
ıaınlnr ile yeni ıncnnfi tcmln eyle • 
mck~dlr. Eski Frımsıı nlucnklarıııın 
deblokoj ameliyesi. tıımıımlyle Türk .. 
Frıınsıı ticaret sosyetesi tarafından 
yapılacnktır. 

* Yugoslıwya Nnib! Prens Pol Clün 
öğleden sonra Hırvat lideri Maceki 
kabul etmiflir. 

Bnş\'ekil Tsevtko\•lç ile Maçek ata· 
sınd:ı akdolunnn anlaşmanın huaün 
neşri \'C hfikumetin de i~llfası bek. 
!eniyor. 

Yeni kabineyi yine Tsevtkovic leş 
kil edecektir. 

Semplon ekspresi 
geç geldi 

Bu sabahki semplon ekspresi 
İtalya.da hattın elektrikli kısmın
da bir arıza olması yüzünden bir 
buçuk saat teahhürle gelebilmij. 
tir. 

Triyeıtcdc hattın elektrik telle. 
ri kopmuş ve bunların tamiri için 
ekspres iki saat ibcklctilmiştir. 



yarışı Bulgar pehlivanı Ten is lstanbul kupa· 
Romanyada yapdacak olan Mağl9biyetine niçin iti raz edryor T enisçilerimrzle Yunan ten ı sçil 

Balkan bisiklet 

müsab~ykı~ıı~~a gbi~:yk~~~~i~erimiz Çoban Mehmet bizim güreşle aL~~:~b~.: .~"~~ .:~.~dv~.:~:~t:;,!,i.~.:~,iı 
hakem du m il lüğü tenis federasyonu 26-8.1939 Armiteyiç, Faruk girecekterd 

7 Eylülde bnşlıyarak 12 eylülde bu da\'ete bisiklet federasyonu re- r a cumartesi gUnU bıışlamak ve 30- Bayan Mualla G. şimdi)C 
sona ereceğini evvelce haber ver- is vekili Rıdvan Bcrnnın i§tirnkini s_H'.33 Zafer bayramı günü bitmek lstanbulda yenilmedi. Her bal 
digimiz Balkanlarnrası bisiklet mü- tensib etmiştir. Birbirlerine yaptıkları defiler- Hakem Samı Karayel benim iki Uzere beynelmılcl açık bir turnuva isfir oyuncuların karşısınd' 
eabakasına i.stirnk edecek olan se- Romanya gaz?telerinde okudu - den sonra Tekirdağlı ile Bulgar omuzumun yere geldiğini ileri tertib etmıştir. rnvvetli bir varlık ve belki d< 
kiz sporcudan miırekkep Türk ekL ğumuza göre, Türk milli bisiklet 1 To<lor Bankof geçen pazaı gunu sürerek diıdük çaldı. Fakat jiıri iştirak edecek misafir o) urıculaı ııuvanın gnlibi. 
tıi çnlr§malarma devıun etmekte - ekipinln geleceği haberi Romanya_ Taksim stadında karşılaşmışlar- heyeti hakemin verdiği bu ka_ şunlnrdır: Evvelki sene Sclilnik turrı11' 
dir. da fevkalade memnuniyet uyandır- dı. rarı doğru bulmıyarak güreşe de- Nikolaidis: (Atlna) Yunnn Davis da bayan Lcnosu iki set ye ,ı 

Bisikletçilerimiz 2 eyliılde lstan- mıştır. Gazeteler, geçen esnelerde Fakat 0 gün yapılan müsaba. vam ettirdi. kupası oyuncusu "Yuuanistan şanı- Daha genç ve dahn atletik ol 
buldan Romanya vapuru ile Kös - Romanyada yapılan milsabaknlardrı katarda hakem IIüseyinin Bulgarı k"k h k piyonu... yan Konstantinidi~e karşı ~ 
tenceye hareket edecek ve oradn bisikletçilerimizin gösterdikleri On beş da 1 a sonra a cm ge. Alhgeriu: Selani'· "ampi'-·onu v!' ne '-'apacag;ı met"rıkln beklctlı) 

tuşla yen.diğini söyliyerek dü. . · d ,.. "" " " 
bisiklet federasyonu Cavit Cavın kabiliyeti tekrar kaydederek bu ne ikı omuzumun mın ere ya_ Yunanistanrn ilersi için !'n parlak 

dük ralmış, jüri de hakemin bu .1 · •. k ·k· · b. · 1 k akU idaresinde müsabaka gUnUne ka - müsabakalarda diğer milletlere en :ı: pıştığını ı erı surere ı ıncı ır Mıxte maç arı ço mer 
kararına iştirak etmişti. oyuncusu. bir 

dar çal~acaklardır. kuvvetli rakibin Türkler olduğunu clüclük çaldı ve beni mağllıp saydı. iki kuvvetli Yunan ekipi. 
Yedi eylülde Balkanlararası bifil yazmaktadırlar. Bulgar pehlivanı Bankof ken- Halbuki benim omuzum gene Bayan Lt.>nos: Eski Yuuanistan kara ve be şlstanbul takıını • 

1 
!et kongresi toplanmaktadır. Ro _ Romanya hükümeti Türk sporcu- disinin yenilmediğini, ancak bir 0 - mindere gelmemişti. Hakemin ver şampiyonu Yunan federasyonu fı - da bizce favori Bayan ı..cno~ 
manya federasy.mu, bu kongreye larına devlet demiryolları ve deniz 1 muzunun yere gelcliğini, diğer ~- diği bu kararı kenaroa güreşleri znsı ve lstanbula gelen Yunan eki- şi ile Baye...'1 Muallfi G. \"C 

Türk bisiklet fed!.'rasyonunu bizzat yolları idarelerince azimet ve avdet muzunun tamamen yere gelmedı- takip eden jüri de iştirak eıdere!< pinin kaptanı. teşkil ettikleri ~ıkımlard:ın 

diVet etrni§ olduğundan beden ter- yüzde 50 tenzilatlı biletler veril _ ğini ve hakemin üç saymadığım beni ~ağllıp saydılar. Ben da- Bayan Konsta~ıtinidis: Yunanis _ Bu turnuva :nemleketirııiı 
bi):esi umum müdürlüğü tarafından mesini emretmiştir. ileri sürerek verilen mağllıbiye~ ha evvel Hüseyine bir tuş yap- tanın .,·ımd"ık'ı en kııvvetli kadın o_ . h krtU: ,, alemi içın büyük bir are 

kararını kabul etmemişti. tım ve iki omuzunu minde- yuncusu. Mısırda birçok turnuvalar ! 
Maçlar eski Glincş klübU Dün kendisiyle görüştüğümüz re yapıştırdım. Fakat hakem bu kazanmı§tır. 

larında olacaktır. 
Bulgar pehlivanı Banko( bize tuşu görmedi. 

Hangi şube sporcularını 
olimpiyatlara götürmeliyiz ? 

1940 Olimpiyatlarına tam bir !etlerimiz gayet iyi dereceler 
sene var; fakat çoktan büti.ın alabilirler. 
milletler hazırlıklarına başladı- Atletizmde bilhassa maratun 
:ar. Her tarafta yeni kabiliyet- yarışına girmeliyiz. .Memleketi
ler bulmak maksadiyle üst fü~te mizde bu müsabaka için fevkal~-

§Öyle dedi: 

"- Ben verilen mağlubiyeti 

kabul etmiyorum. Çünkü ringte 
de gördüğünüz gibi Hüseyin be
ni altına aldığı zaman ancak bir 
omuzum yere gelmiş, diğer omu
zum yere gelmemişti. 

Eskrim dünya 
. 

şampıyonası 
müsabakalar yapılıyor. B izde; de istidatlı kimseler vardır. 40 · Vaktin darlığı yüzünden 
<lünyn olimpiyatları için değil. 50 kilometre degil, günde 100 ki- biz iştirak edemiyoruz 
anlk:.:1 olimpiyatları İçin daha lometre yol alan sporcular meb- Ankara, (Hususi) - İtalya cs-
doğru dUı tist bir çalışma başh:,- zul vardır. Kimler olduğunu ut- krim federasyonu 30 ağustostaki 
madı. Yoksa olimpiyatlara işti- letizm ajanı bilmiyorsa ben söy- eskrim müsnbnknlanna iştirnk ct
rakc daha karar vermedik mi? liycyim: tapu Clairt;sina muam"- memU. :i n mut 01.1111 u..,.._-cıı:ı· .>aıı-

• Hcrhalcl~ hiç olmazsa güre.ş- le takip edenler! mışlır. Bu tarihlerde yapılacak mü_ 
t(' işe karışacağız; bu muhakkak. Her ne kadar geçen olimpiyat 
Yalnız acaba Helsinkiye başka kayakçılarımız için büyük bir hc·
.ubelcrden musabıkhı.r yollam~k zimet olmuş ise uc, gençlerimizi 
dii~ünülüyor mu? Düşünülüyor- bu müsabakalara göndermeliyiz. 
sa bunlar hangileri olabilir? lşte Çünkü, en sonuncudan bir saat 
burada bu meseleyi hallelmeğc sonra gelip seyircilere tatlı mc-

snbakalanmız olmadığınn göre es -
krimcilerimizln göndl'rilmesi çok· 
muvafık olacaktı. Fakat herhalde 
zaman dnrlrğr buna mfıni oımuştur. 

Haber verildiğine göre, şimdiye 
kadar 19 millet müsnbakalara işti-

Ve işte böylece beni de hiç yok
tan mağlup saydılar. Yoksa ben 
Hüseyine mağlfıp olmuş değilim. 

Biz, Türklerin sok adil ve hak_ 
sever olduklarını biliriz. Fakat 
hakemin tarafgirlik yaptığını da 
iddia etmiyorum. Sadece hakem 
güreş kaidelerini hiç bilmiyor. Di
ğer taraftan kurulan minder de 
tam nizami değildi, sonra yere 
liCnlen çauu uck•ı;• ı ) "6"""" ucıu 
kaydığı için iyi bir §ekilde gü
reş yaprlamıyor:lu. 

Başka bir hakemin idare-
sinde ve nizami bir ring üzerinde 
her zaman için Hüseyinle karşı -
laşmağa h~zırım. 

Bankofa hakemin kim olmasını çahr,ıyorum. rak ve heyecan dakikalarını an- rak edereklerini bildirmişll'rdir. Bu 
Güreş ve biniciliği hiç müna- cak bizim çocuklarımız yaşat- milletler sırasiylC' şunlardır: istediğini sorduk: 

kaşn etmiyorum. Onla,r iki milli mıştır! Bu sene gitmezden eV\'cl Almanyn, Belçika, Bohl'mya, Ka 

b 1 d b. ı 1 d'~ ·· ı k nadn, Danimarka, Bü~·ük Britanya, sporumuzdur ve o şu e er en ıraz ça ışır arsa, ıger musa )J ,, 

- Eğer güreş fe.derasyonu m:i 
saatle ederse Türk milli giireş ta
kımından Çoban Mehmedin olma

Lüksemburg, Norveç, .Monako, Por 
d b 1 k d Yunanistan, Hollanda, Mncnristan, ı~lira!dmiz kat'i gibidir. Gelelim lar arasın a azan on ar ar a .ı 

d"ğcr :;porlara.. kalırlar, hazanda diğer milletler 
EizJ::: spor denilince akla evve- öne geçerler ve iyi bir netice ala

smı ve eğere federasyon miisaad 
tekiz, !sveç, İsviçre, !talyn. 

etmezse başka hakem istediğini 
Balkan devletlerinden Yugoslnv-la fu~bol gelir;onun için ben de bilirler. 

futbolu ilk olarak ele alıyorum. Yüzücülerimizi de götürelim 
Şimdi: futbolcularımızı olimoi- mi? Müsaadenizle yine "Evet!,, 
yatlara götürmeli miyiz? Acfa diyeceğim. Şaka bertaraf birkaç 
kanaatime göre muhakkak gö- mm·affakıyet kazanabilirler. 

yn, Romanya ve Bulgnristnn bizim 
gibi bu mUsabnltalarn istirak ede -
miyecekll'rini bildirmişlerdir. 

türmeliyiz. Müsabakalar düny~- Memleketimizde yüzmeyi her- önümüzde bağıra bağıra duru-
nın amatör milli takımları ara- kes bilir. Sokaktaki manavd:rn yor! 
aında yapılacaktır. Dünyada da tutunuz da, lokantacıya kadal" Yukarıda saydığım sporlardan 
b~im futbolcularımız gibi ama- bütün esnaf bu işin ehlidir. maada baks, basketbol ve atıcılık 

söyleı:li. 

Hatayda yüzmeler 
İskenderun, (Hususi) - Pazar 

günü burada beden terbiyesi genci 
direktörlUğü su sporlan fcdernsyo_ 
nundan gönderilen progrnma göre 
yüzme müsabakaları yapılmıştır. 

Müsabakalarda başta cumhuri -
yet halk partisi miifettişi B. Ha -
san r..eşid Tankut olduğu halde bü
ylikleı imiz ve ıı:alabnlık bir halk 

tör futbolcu yoktur; bu husust<ı Yüzmelerde gün geçtikçe tc- var. Boksta her ne kadar futbcıl
hepsine faikiz. Bu bir.. İkincisi, rakki ediyoruz. Her müsabakarif. cu azmam ı:porculanmız parla
futbol şans oyunudur. Karşımızo. rekorlar kırılıyor. Olimpiyatlara mağa başlamış ise de, olimpiyat
kuvvetli takımlar çıksa da hepsi- gitmeden evvel Halili hergün ya· !arda derece almamızı mümkün 
ni yener ve şampiyon çıkarız. Çün rışa sokmalı, 'l'ürkiye rekorunu göremiyorum. Hem Fiıılandiyayn kütlesi bulunmul}tur. 

R. Alictti: İzmir şampiyonu. J<:v
vclki sene lslanbul festival kupası-
m kazanmıştır. 

F. Aliotti bu ~ene ltnlyada Ju-

Atletizm bi rin ci lı klerı 

Beden terbiyesi İstanbul tıı-
nior şampiyonasını kazanmı§tır. atletizm ajanlrğmdan: 
Turnuva favorilcrindendir. Türkiye atletizm birinci!İıı 

M. Parkan: Ankara şampiyonu. 

Çok kuvvetli vuruşlara malik tec -
rübcli bir o,>·uncu. 

Bnynn .M. Parknn: !stanbulda ilk 
turnuvasını ornıyacak olun bt: bn -
yanın ne derece elde edeceği me -
rakla bekleniyor. 

Orhan Fikri: Ankaranın genç ve 
kabiliyeUi o)'Uncusu. Ankara<la 
ı;on yapılan turnuvayı kazandı. 

A. Tandoğan: Ankarnnın 3 mı
mnr : ovuncusu. Ankara 'turnuvası 
rtnalisti. • • ,.., 

tstnnbulun bu oyunculara karşı 

çıkacak tcnisçileı; çok çetin bir im
tihan geçireceklerdir. 

Teklere :reı~·an, Fehmi, Hasnn, 

ve 3 eylül tnrihdrinde Fener 
stadında yapılacaktır. 

İlgili klüp ve idmancıJıırll 
men tebliğ olunur. 

Galatasarayın 
Kongresı 

~ : 
Ub··ıı~(' 1 

Galat:ı ... ara~· " llOr ki ll sı 
26 Ağustos 19J9 cumarte. < 

"~"· 1ı:; t<> RA\Tn6'h•nil" fl1$jijf. 
kalindc ekseriyete bakıttff el' 
mumi heyetimiz fevkalade ~ 
içtima edeceğinden, sayın ııııı t 

behemehal teıırıflcri rica 0 

istanbul Telefon Müdürlüğünden : .0rt 
ı "f • s ): 

30" ac1et santral kordonu, 750 metre muhte ı cın . ıel' 
56000 metre muhtelif dns telle 2000 adet 2 ve 3 nakilh ı11cı1 
kordonu ı.apalı zarf usuH) le mubayaa edilecektir. Muha!11 rf 
d::l 6570. ilk teminat ~93 lira olup eksiltmsi 27 - 9 - 939 ça 
günü saat 15 de mi.ıdürlük binasında yapılacaktır. rııe~t 

İstekliler, muvakka! teminat makbuz veya banka e ~J 
ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14 jrlİ• 

• h .. L m Artl 1 komisyona vermelidirler. Şz.rtnamesı er gun evazı (6 

miz<.1~ gO.riılebilir. 

Eınlak ve Eytam Bankasınd~f.t 
Kıymeti Nevi Mesaha5 jı 

s1 rvıı 
Esas N o. Yeri 
280 Heybefü:dı:ı, B. caddesi 172 arsa 

62 No. a rsa. •,.cİı 
. faı .. • 

Adresi yukar.ıda yazılı arsa pazarlıkla pcşın veyahut 0ıJI 
1 ·· ·· saat kiz taksit!e -s:ı.tılacaktır. İhale 29 _ 8 - 939 sa ı gunu . 

05 
tt 

istekliletin bil cı i rih'n f'iin ve saatte depozito akçası, nuf .. 11e 
b . ı· k er"ısı 

1 cisi ve üç adet vesikalık fotoğrafla şu cmız em a s 

rr"leri ( 6G4 2) 

lcü belli olmaz " top yuvarlaktır., kıra kıra sıfıra kadar indirsin, kadar uzayacak bir gezinti iQin Müsabakalar sonunda B. Hnsan l •••• 
j Kızı ay lafı ne uzatıyoruz, bütün bu leh- ondan sonra da Finlandiyaya ha- yi.izünü gfüünü patlatmağa razı Reşit Tankut, knznnnnlnrn madaL 

deki puvanlan bir kenare bırak- reket etsin. 9lacak genç ben pek göremi70- yalannı bizzat vermiş VC' taltifkfır 
sak, futbolcularımızın olimpiyat· Yiizmclerden başka su spor- rum. sözlerle sporculara va1JfelC'rinin e-
lara gitmemeleri için bir tek se- lanndan Vaterpoloya iştirak et- Basketbolcularımız için, gl'c:en hl'mmiyC'tini izah etmiştir. 
bep kalır, o da şudur: Olimpiy.ıt- meliyiz. Bir derece muhakkak alı- olimpiyatlarda gördük ki, münn
lar sayesinde birkaç futbolcumuz rız. Yalnız takımın oyuncularım 1 

f:ip derecede kuvvetli rakip yok ... 
beynelmilel olur: yağmurl u ha\·alnrda Taksim sd&.-

1 
Bundan dolayı gitmcğe değmez!. 

Teknik neticcl .... r şudur: 
100 nwtrc scrlwst : 
Edvnr 1lakzumı birinri, l<emal 

Atletizme gelince .. Bu şubemiz. dında maç yapmış futbo lculardan 1 Atıcılıgva "'elince .. Hcnwn şunu 
"' Esirci ikinci, JorJ Carcura Uçüncii. 

<1<' iı;tirak etmelidir. Zaten bu şu- seçmek başlıca şarttır. Böyle o-

1 

diyC'yim ki, muhakkak bu şııbe-
bemi~in müsabakalara gitınef:i yunculardan müteşekkil bir ta- den. olimpiyatlara gitmeliyı:.-. 
hiçte masraflı olmıyacaktır. ÇUn kıın olimpiy:ıtları allak bulla:, Sampiyonluk yi.izde yüzdür. F',ı
ku·· r.·elsinkiye bir tek atletle gi- eder!.. kat gidecek takımın gazeteciler· 

IOO m<'I n• -;ı rf fü,1 ii : 

Yunus Haydar birinci, Sırrı Dinç
soy ikinci, 1sa Halil iiçüncü. 

2110 mctr<' kur!Jağııtıuna: 
deriz, olur biter. Yelkenciliğe gelince... B:ı.kın den. bilhassa spor· huharrirlerin- Yunus Baydnr birinci, Ahmı>t Al 

Sakın yalnız bir müsabakaya bu hususta menfi cevap verece- elen müteı:ıekkil olması şarttır. van ikinci. Jorj Cnrcurn üçüncü. 
gireceğimizi zannetmeyiniz, hep- ğim. Sebebi gayet basit: Yarı!µ' Göziimün önüne hemen bir ka<' 400 ıııctrı• sı•rbc·st: 
ı::inc gideceğiz; çünkü giden atlet girecek tekneleri buradan götiir- !dost d:na sıraı~r.m:~riyor da, şım Ali Kurauli birinci, Ali Sahhut L ~ 

k . 1. 1 1 '1 ö .. . Fenerli Melihtir. meğc kalksa • ım mnsız şey; yo • <ıiden altın madalya nrı g rur gı- kinci, tbrnlıırn Alvnn Uçlincü olmu!j 
IJğer atletizmde daha büyül{ !arda canlı, nkıl sJhibi insan'al'l bi oluyorum! Atıcıları teşkil erle- !ardır. 

Has~abak:c ı hemş: reı er 
. Okulu Dırektör lüğünden: 

(5 
r \'c r:ı 

Yeni ders yılma hazırl anılmnktadır. Okul gece ı r 
. mı;:ıre 

dır. Okul, genç Bayanların hastabakıcı ve zıyarı:tçı ?le fl ıııU 
aıfü:nd!lf o!ıı tiştırerek. hastanelerde ve umumi sıhhat!e 

esseselerde çalışınalarma mahsustur. 
il' 

. prrsıcr 
Tahsil müddctı Uç yıldır. Teorik \'e pr::ı~tktır. ıstc~· 

susi doktor Profesörler \'e muallimler tarafın.lan vcrııır. ı: ~ 
· f rrtl1"' lilerın ıvı ahlaklı ve sıhhatli \'e en az orta t>tl1sılı bı 1 \,ı• 

J • ı" J 

mal arı şartt.ır. i )jğcr şartlarım ı?.la daha fazla 1ı...ahat ı<; • 0~ıı 
d sirıdC 

ile veya bız1.at f stanbulda Aksarayda Ilatc!n cad c 

direk törlüğüne mUracant cdılrr.eEi. 

mmraffakıyctler 1mzanmak istc.r- sağlam muhafaza edemeyoru7., eek bu spor muharrirleri kafıl •- Dunlardnn E l\•aı Mah;mml Yu
ııek. ne yapıp yapıp komiteyi knıı- r.nnsız e8yeyı nasıl koruruz?.. 8inin başına kaptan olarak S:ıid 1 nus Baydar. Ali I<araali, Ali Sah
rlırmalıyız v e müsabakalar ara- Telmeleri yolch yakın bir m<'m ('elebiyi de koyunuz, güriinüz o 1 hut, Kemal Esirci. Sırrı Dinçsl'.'y ve 
sına geri g~rl koı;ulacak bir süt at le ketten, mesela Almanyadan, zaman olimpiyatlarda karşımıza Ahm!.'t {\lvan Türkiye birinciliklc-

koşus.u r.o1ı:malı~ız. Böyle bir ko- tedarik etmeğe kalksak , daha fe- < ıkacak kimse buhıırnr mu: ı rine istlrak etm k üzeri" bölg<' nn- ı•••••••••••••n•C1mm•llll ..... ..,..... 
ııda geri gitmcği iyi beceren nt· na ... Elrüsk ve emsali gcıi"1ih;r • Tevfik UNSI l\ııma lstnnbula ı;uııderllcccklcrdlr. --
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SON DAKiKA 

Paris şehri 
tahliye ediliyor 
ıı l>aris, 25 - Fransada kısmi seferberlik kararının tatbikine 
. ilıınııştır. 

liukurn p · b .l'J • • • h • b' tiy et arıste ulunmaları kenJı en ıçın ayatı ır mec. 
~~. 0lrnıyanları şehri terketmeğe davet etmiştir. 
2 

Un gece bir çok yollar karanlıkta bırakılmıştır. 
Ya O İle 27 yaş arasındaki bütün erkek mültecilerle milliyeti ol-

ıı b... d 
Unı Uttin mültecilerin polis komiserlilderine müracaatla kay • 
tılt cleri ernredilmiştir. Bu emir hilafında hareket edenler.den 

CtiJi!t 
A. sıfatı kaldırılacaktır. 

~ckltıerika sefarethanesi tebaasına Amerikaya dönmesi tavsiye 
tedir. 

verebilir gilız kabinesi harp kararı 
ıı \tc~n1ra_, 20 - İngiliz hükumetine dün parlamento tarafın. 
'i)j tılcn fevkalade salahiyet kanunu mucibince ğu nokta tasrih 
~;ror: İngiliz kabinesi te§kilatı csasiyeye göre parlamento ile 

c etmeksizin harp itan edebilir. 

Japonya ile Çin 
sulh yapıyor 

ı: ~lldra, 25 - (Röyter ajansının öğrendiğine göre, Japonya ile 
c aıı;ilsında sulh aktedilmek üzeredir. Buna, Almanyanın Rusya 
Cııirı il§ınası sebep olmuştur. Japonyada harp taraftarı olan kabi-

\tc bilhassa harbiye nazırının istifası bekleniyor. 

l\tusolini harbe 

Radisetecin ,..._ ... ~ 

tef,s,iti 
-. ---

Sovyetler 
A,manlarla niçin 

uyuştular 

Başlarafı 1 incide 
yecegını biliyorlar. Son anla~ına 

müzakcrelcrile bu hakikati bir ke
re daha anlarnıslardır. 

}"akat Almanyanm vaziyeti böy
le de~rildlr. Hatta .Almanlar, .Ja. 
ponlara. So\yetler aleyhine ııskeri 

bir ittifak bile teklif ettiler. Rusya 
i~in mü ta.<"el bir tehlike .Almanya 
tarafından gelehilir. 

İ)le Rusları Almanlarla anlaşma. 
ya. se,·keden şey bu ınfü .. tnccl teh· 
Ukeyl hiç olmaz<,a mU\ akkatrn bn
taraf edebilmektir. Bundan sonra 
uzak sarkta jaılOnyaya. karşı tlaha 
serbest surette harekete imkan 
bulabilmektir. Bu itibarla Alman -
Rus ademi teca.vüz mukaH~le i her 
kese ~unu anlatmış oluyor: 

Soq·et Rusya. sermayedar mem. 
leketlerin sulltü i~ln belki nazari 
olarak yardım edcbllir. l·'nkat or. 
dusuyla böyle bir yardıma. i~tlrak 

etmlyecektir. 

in~iltcrc ve Fran'!ianın aylarca 
süren müzakereler esnasında. bu 
hakikati anlamamış olmaları garib 
değil midir? 

IL\SAN KUMÇA 1'1 

llraftar değilmiş ~·: .. ~ .......... ~ 
:~ris, 2i; <A. A.> - Matın gazetesi yazıyor: -Krıstof Kolombun 

l~d.11~lininın Ruzvellin mesajının Amerika sefiri tarafından kra- ' 
~ litıı~ tacil etmiş olması Musoloninin bir mUdaiıaleye hahişker ol- ~ yumurtasına 

"ll ı; Costermektedir. Böyle bır vaziyeti ihdas ctmişolması Ruzvelt d .., 1 
., §erefUr.,, ogru . 
~ı!lsio t · d' k · '& . r gazc esı ıyor 1• Sevimli sanatkarlarımızdan~ 

etlinin diplomatik muvaffakıyeti kendisine pahalıya mal ola. Vasfi Rız~ Zobu, otomobille , 
ı,;z. .\Inıanyada komtinizm hareketlerinin başgöstermesi ihtimali 
~ b~ha şimdiden .Macaristan, İspanya ve J.:ıponya gibi komin-

t ~ Yhındcki paktn bağlı devletler birer birer ~üz ÇC\'irmektcdir

Avrupa seyahatinin ve or~ · 

dan Ameriknya kadar gidir 
gelmesinin enteresan nokta-

Doğru olmıyan 
bir haber 

Serbest meslek erbabı 
yedek subaylar staja 

çagırı1mıyor 
Bugünkü bir akşam gazetcsı, ser-

best meslek erbabı ve hususi mü • 
csc:cselcrde çalışan yedek suhaylar • 

Bu sabah Edirne civarında yapılan 

Muazzam geçit 
• • 

resmı 

70 Bin insanın huzurunda 
fası/asız 4 saat sürdü 

dan muayyen bir kısmının 45 gün M .. h · B l S f 1 · ı· 
lük staj görmek üzere...ı eylülde \~·ı ısır askerı eyetı, u gar, ovyet, ransız, ngı.ız 
zi.re b~ş~nda buıunmaga da,·et edı1 j ltalyan, Rumen, Japon ve Macar ataşeler geçıt 
dıklerını yazmıştır. • 1 k 1 f k" tt'I 

Bugün Sclimiye askerlik c1:~esine resmim a a ay a ıa ip 0 1 er 
yaptığımız müracaata verılen cc • Edirne, 25 (Saat 12,30, husu i Saat tam sekizde, yüzden f::ı.zk 

vaba göre, böyle bir dav~t emri surette giden arkadaşımız telefvrıla tayyareden müteşekkil hava kuv 
geldiğine dair malO.mal yoktur. bildiriyor) - Trakya manevraları • vetlcrimizin azametli uçuşile iı) ;il< 
Yalnız devlet memuru vaziyetinde na iştirak eden askeri kıta!anmızır geçit resmine başlandı. Bunu mii 

bulunan ve stajını yapmam:ş oları bugün öğleden evvel yaptığı bt:,•ik teakip, en başta Trakya kumand r. 
(piyade) yarsubay ,-e aste;!;ıu .. n rüt askeri geçit resmi, şimdiye kadar Korgeneral Salih ve erkanıharb) e
besinde yedek subaylardan maa~ eşine tesadüf cdilmiyecek :'lerec.:d.! si bulundu&ru halde, kara ordun•uı 
ları 25 lira ve daha yukarı bulu • azametli ve fevkalade mu·ıaffa·~, - geçmeğe haşladı. 
nanlar her sene olduğu gibi stajla- yctli oldu. Evvela yedi piyade f ırkamız 6ec· 
rını yapma~a çağmlmışlar<lır Sabahleyin saat beşten itiba~cn, ti. Kahraman piyadelerim:zin ik: 

5 eylülde vazifelerine sevkedile - geçit resminin yapılacab'l J. rüm•ırıl! saat süren bu geçişi, yetmiş hın in-
ceklerdir. çiftliği sahası, hıncahınç in~anla dol sanın -bir kafile halinde sürüp gi · 

Büyükdere 
yolcuları 

Her gün ö1üm 
tehlikesi geçiriyorlar 

muştu, kahraman ordumuzun 1'-m - den alkış ve takdiratlarile ka!"5ılan 
vet ve kudretini yakından Lörmelc dı. Askerlerimiz, bu sene ilk defr 
zevkine ve saadetine erişmel: i-te • tatbik edilen alay kolu nizammd· 
yacaktı. n1isafir ataşeler 7,30 da geçiyordu. 
binden fazlaydı. Piyadeleri, bindirilmiş ağır maki-

Geçit resmi, tam saat 8 de ba51ı- nelitüfek alayı, istihkam, muhabe 
yacaktır. Misafir ata~eler 7,30 da re birlikleri takip etti. Bunda'l sen 
davetlilere ayrılan tribüne gele:ek ra bir sahra topcu tuğayımız, biı 
yer aldılar. Biraz sonra Genelkur zırhlı tuğayımız, fevkalade b~yeni -
may Ba5kanımız Mare..~l Fe ııi len bir geçit yaptılar. Bu iki tugay. 
Çakmak, yanında .Milli Mürlaf aa da .binlece motörlü vasıta bulunu . 

Son zamanlarda Taksim • Ye- Vekili Naci Tınaz, ordu kumandan- yordu. 
ni mahalle arasında i§leyen oto. 
büslerin icap ettiği derecede 
kontrol edilmediği kanaatini uyan· 
dıracak bir vaziyet göze çarp -
maktadır. Otobüsler, asfalta çıkın 

ca alabildiğine bir hızla gitmekt:, 
bir zamanlar yapılan sür'at kont. 
rolünün yapıldığına tesadüf edil. 
memektedir. 

tarından lzzettin Çalışlar, FahreHir: Motörlü ağır bir topçu tuğarınııı 
Altay, Erkanıharbiye lkinci Reisi geçişini müteakip süvarilerimiz ı:a
Orgeneral Asım Gündüz, Emekli hada göründüler \'e şiddetle alkış 
Orgeneral Ali Sait, Trakya Umurr.i landılar. 
Müfettişi Kazım Dirik bulunduğc Geçit resmi bittiği zaman. saat 
halde, şeref tribününe geldiler. tam on iki idi. Yani, ordumu::un 
~1ebuslar, ayn bir tribün:lc g.!;·t geçit resmi fasılasız olar::ık 4 saa• 

re mini takibe hazırlanmışlardı. sünnüstü . 
Yabancı devletler ataşelerinin bu· Mareşal Fevzi Çakmak Ye misa -

hınduğu tribünde Mısır askeri he· firleri, §U anda Edimede şereflerine 
yeti, Bulgar, Sovyet, Fransız, ln verilen öğle ziyafetinde bulur.uyor 
giliz, ltalyan, Romen, Japon ve Ma Jar. Saat 14 de lstanbula mütevec 
car ata~leri göze çarpıyordu. cihen hareket edeceklerdi-. 

ltırı belki ltnlyn da bunları taklid edecektir. 

~ lngıliz filosu hazır 

Bu arada otobüslerin iyi mua
yene edilmediği şüphesini ortaya 
koyacak vaziyetler de göriilmek
tedir. Evvelki gün saat on sekiz 
buçukta Taksimden kalkan 3-007 
numarah ctobüs Zincirlikuyuldan 

•---="""'_,..------c"t•jbiraz ileride sur'atle giClerken sag ,gJAlisk -----
l'i 

4
dra, 25 - İngiltere, her ihtimale karşı icab eden bUtün ted. 

~ dll.ltnış bulunuyor. 13 parça harb gemisinden ;mürekkeb ana 
•' onanmasının kısmı kUllisine şimal denizi ile Baltık ağzında ta. 
lı~ etnıck emri verilmiştir. 
to "'aıifet, 1914 deki günleri hatırlatmaktadır. 

~Qlldtada tenha mahalleler arasında işliyen otobUsler mlisadere 

" Kristof Kolombun 
yumurtasına doğru ,, 

Başlığı altında pek yakında 
gazetemizde neşre başla y~

caktır. 

ön tekerleği birdenbire yerinden 
fırlamış, yuvarlana yuvarlana gi. 
derken otobüs de ağaçlara doğ!'u 

sürüklenmeğe başlamıştır. 

tur 
lıııgu . 

l(ç,~ıu 11 hareket etmek ilzere bulunan iki trans:ıtlantik hareketten 
llıuştur 

Yolcular telaşa !düşerek bağrış. 
mışlar, soğukkanlılığını şayanı 

takdir bir .surette muhafaza ede:ı 

şoför bir yandan yolcuları teskine 

-""-""'.A./O""""'""'~~~AA.~J'V'o"" 1 u ğ raşrr k en diğer taraf tan idaresi 
~ mi' f'.cülleşen direksiyonu kullan· 
$ 

1 
mış, araba böylece 30 - 40 metre 

5 ı sürüklendikten sonra durdurula. 
< ~ bilmiştir. 

Alıncinyadaki talebemiz • 
gerı mı Maceradan 

~nk çağırıhyor 1 ı maceraya ... < Otobüsün yeni muayeneden çık 

ı: trı ara, 25 ( on Po~ t.ı.ı - - ı\lmanyada bulunan stajyer v~ talcbe.
ernıckete avdetlerin:ıı ~ararla~tmldığı haber vcrilrnekt~dir. 

~~1 Berline toplar yarleştirildı 
• edın, 25 - Hava mUd.ıfa~mna memur kıtaat şehrin ewelrJeP 

~ij~~:~ stratejik mevkilerine tanare dafii toplarla mitr<!lyözler 

I * 
t;bülhücla, Abc.lülhamlıl il nin 

falına bakmış ,·e ıh-mi;, ki: 
- Efendimizin ömrü hüma-

~·unları uwn görünüyor. Be
aıı-:-art ki nel'.,ini1.i :ıri ha~t:ı-,. ~dir. as lıldardan \İliaye bu~·ura~ınıl!.,, 

~((lık b!.!:, i~r_ar _Ad!iJeY!__b_!ŞV~d'!: ı ra:e:oc~::: k~~":::c;~:r:ıiı~dı:~ 
landaki 'cba sal~ınmı hiinku-

K a r l m b a n a ~ rın gözünde büyiittiilu:e hii;riit· 
< müş \'e günün birimi~. ilı.i ns- < 

l keri hekimin Bomba~·tln tt'tkfü· ll l'k t k ı tc bulunmalarını bildirir bir 1-

Q s l/ a p a c a • , , < ~:!:m~~~irbi;t"~· ·~te bu ikl 

ıs~ağdadi Ferit, karısı ~~yriyenın, ı Nihat Reşat 
e ançlık yüzünden kendısıne tehdıt Belger 

ıı,.ktupları yolladığı iddiasıle dava açtı ~~.,.~·;.:;~:;~:: ,~~~:n·~:~~'. 
~dacı· ~ tor, b:ıı:-ından ~eÇt'n bin bir ma· ' 

"· ı 1 Pen d d 86 · s· d. k • • 15 . ı a ın a > ya5!lxıa j ~ ım ı ayrı yaşama ·ta Jlan .arı eernyı muharrir 
• ıı ~ } a§ındaki karı.;ı I 1 a:, ri · mca bu sefer sulh ceza mahkc.rıe:::i· S , A 

~1Ca.at ann:ak uzere mah!~er. r:: ı: 1 ne düşmüşlerdir. ~ a bı h 1 aça m ' 
, t:~i etrnış, muhakeme dört "e· Bağdadi Ferit bazı tehdıt m:k • ~ 

ltar de\am etmesıne aiTıı et tupları almı" müddeiumum:•irrc > a anlalmı5 bulunuyor. ara b ~ • ., •. . "' "> 

11 ı.ıtır <lglanamamış \'e tafl - müracat ederek: ~ ~ilıad Re-;ad lkl!!cr'iıı hin 
~:.· a} a b . •. 

•rı.d, ' ırakılmıc:tı. - Karım bana suikast ' 'apacak 

tığı söyleniyor. Bu doğru ise ya. 
pılan muayenenin n~ biçim bir 
muayene oMuğunu sormak hakkı
mızdır. Tekerlek virajlı bir yolda, 
mesel§ İstinye yoku~nda fırlasay 
dı vukubulması munakkak olan 
kazanın mesulü kim olacaktı. 

1 Belediye seyrüsefer şubesinin ve 
nafia şirket ve müesseseler baş 

komiserliğinin dikkatini çekeriz. 

Kültürlü adam 
Kime derler ? 

Kültür ve kültür!ü adam kelime. 
!eri bugün çok kullanılıyor. Fakat, 
kültürlü adamdan maksadımız ne
dir? 

Bunu hepimiz kendimize göre 
tefsir ve izah edebiliriz. Fakat sö· 
zil salahiyettar birisine bıraksak da 
hn iyi olur. 
Meşhur bir İıı7.iliz ruhiyat alimi 

kiiltürlü adamı t;jüyle tarif ediyor: 
Kültürlil adamın en büyük husu

siyeti başkasının görüşünü kabul et 
mek hususunda göstereceği kabili. 
yettir. Bir insan ı.ckadar kültlirlU 
olursa başkasının fikrini o kadar 
sükünC'llc karşılar ve ona karşı kız-

Bir kadın üç gün-
dür ortada gok ! 

Saimenin, fabrikadan aldığı maaşı ne 
tamaen öldürülmüş olmasından 

korkuluyor 
Şehremininde oturan 50 yaşlarında ~alma adında bir kadm kay

bolmuştur. 

Saime üç gün evvel maaşını almak Uzere çalıştığı fabrikaya git
miş, bir saate kadar dönmesi lfLzım ken Uç gtin geçtiği halde görünme. 
ıniştir. 

Saimenin aylığına kurban gittiği sanılmaktadır. Polis tahkikattı 
b:ı3lam15, bülUn karakollara, kadıil n eşkülini tarif ederek aranmasını 

bildirmiştir. 

G a r i P bir intikam i undc bulundurduğu lambayı maki
' neye dokundurarak kontakt yapm .. 

Zabıta, garib bir intikam o.ima sı neticesinde çıkmış, ateş derha 
vakasının tahkikatına el koymuş. 1 pamukları tutuşturmuştur. 
tur. Vnka şudur: ı Birçok pamuk yığını ile fabrika . 
Yeldcğirmeninde Kahve soknğı.-ı- nın bir kısmı yanmıştır. Ynpılnı 

dn 4 numaralı evin alt katında o- 1 tahkikat sonunda makinelerin f 

turan Sabriye iist kattaki kiracı 1 bin liraya sigortalı olduğu anlaşıl • 
Ganime ile geçinememekte ve sık mıştır. 

Kavgacılar sık kavga etmektedir. 
Nihayet son kavgadan sonra, Gn 

nimeden güzel bir intikam alma. Diın Sirkecide', Hocapa§t!da bir 
ğa karar veren Sabriye, kadın ev_ kavga olmuş, bütün semt gürültü-
de yokken oda kapısını anahtar den kalkıp kopmuştur. 
uydurarak açmış ve sandıktaki j l<avgacılar, Yucla kızı Maryam 
dört parça çamaşırı yakmıştır. Avram kızı Roza, Sofiyn ile seyyar 

Ganimenin şikayeti üzerine Sab- tenekeci Mişondur. Hiç yoktan bi -
riye yakalanmış , tahkikata başlan- riblrini döğen suçluların hepsi dP 
mıştır. yakalanarak cürmümeşhut malıkc • 

sa m at yad a b i r mesine VC'rilmiştir. 

fabrika kısmen 
•'l':ı: ' '. .• ' . 1 • ,,. - - '\ ~ .._: • '" 

yandı 
~ "<1 ı f:e . d. -s bir macera 'c ı.iyasi hadiseler· 
, a~ 111 rı ın kan ı kocasır. beni kıskanıyor, diyerek aleybınc ıe g~cn kırk ~ ıllıh hayatı, çok 

· a}'rı~ak i temiyor ve ke.:-di · 'lir dava açmıştır. hrye<'an lı bir roman tcfril:ası 

Okuyucularımızdan 
itizar maz, asabiyet göst<'rmez. Dün gece saat 10,5 sıralarında I 

KültUrlil bir ndam bir fikri mü- Samatynda 1sak Barohun ha\'lu do- Telgraf haberlerinin çokluğu yü • 

• ti{ ~!'\ ın~ genç bir kızla C' le·. BuJ::ün bir ehlivukuf to;:>!anarak ~ kadar sizi merakla H 7c, lde 
J 'orcıu etıni kaptıraca~ını ileri mC'ktuplar iizerinrlc tetkikat 'np - ~ 

; · l3ağdad ' ı~ ' t · sı' t · < siiriikli~'N'C'k ılr~<·rılt•ılir. 
"I~ . , ı en ı e. ~ mı~ ır. .., 

nakaşaya müsaade C:der; günün hn- kuma fabrikasında yangın çıkmıR, zünden "Yer yUzU insanları., we 
rnrelli mcsclelf'rini gny<•t biiyiik fııkat genişlemesine meydan veriL "Miki le arıyor,, tefrikalnrımıs lııa. 
bir stikfınctle tahli! cdC'bilir; diişün mcdı•n söndllrlllmllştllr. gl\n konu1nmnmışllr. Ozllr dflcrh. 
colcrin<le vazıh. htiküm!Prindc sn. i1;ı ;.~.~ dikenin kan -ı ollh.ı~rl ııayriyı>nin eski koca ıııctan ı7 wl Pek yak nda 

•rordu. 1 ! ya5larında iki kızı ,·arrlır. vvvvvvvvv'-'vwv ./' J kin, hislerinde so.)ıkk:ınlıdır ... 
Yangın, usln muavini Ahmet Sa. 

lığın makineleri kontrol ederken c- . " ' . . "' 
• 
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H~BER'in Tarihi Romam: 19 Yazan: RAHMi YAGIZ 

l __ Giz_li_V_a_zif_ed_en __ Ha_ric_iY~,!,_N_az_i_r ..... lığ_ına_ .......... • 
Nakleden : 

Mevlevi dedesi sedye içinde 
önüne getirildi sadrazamın 

AMERİKA HARBE 

7-
G1R1YOR 

Fakat herkesin gördUğü veyn 
işittiği bir hadisenin gazeteler I.! 
yazdırmamak suretile gizli kal:ı · 

cağını sanmak kadar manasızlık 
olur mu? Suikastdi Amerikad~ 
tabü duymıyan kalmadı. Efkarı 

umumiyede galeyan o kadar arttı 
ki Amerika hUkümeti İngiltcr~ 
ve Fransanın yanında Almanya· 
ya karşı harbe girmeğe karar ver 
di. 

Şube mUdürU kapıyı açtı .. lki memurun kol -
tuğunda ilerliyen derviş Re§lt inleye inleye içeri 
girdi. Azmi Bey mağduru ayakta, ve mUtebcssim 
bir yilzle kar§ılamıştı. Reşit Efendi içeri girer gir
mez s5ze başladı: 

- GeçmL5 olsun dede efendi. Feci bir yanlış.
lığa kurban olduk. Fakat mUsterih olun efendim, 
zatIAlinize bu isnadı yapan, sizi bu mağduriyete 

uğratan hain cezasını buldu. 
Re~it Efendi inledi: 
- Onun kabnhaU yok; 
- Kimin kabahati var efendim'? 
- Ba.'it.a sadrazam olmak üzere bu c>mri ve· 

renlcrin. Y nni sıraaile hepinizin! 
- Blz yanıldığımızı itirnf ediyoruz efendi haz.. 

retleri. 
- Evet .. Fakat bade harabelbasro ! 

-· 
- Peki, eimdi benden ne 1.!ıtiyorsunuz'? 
- Sizi Sadrazam P~anm yanına. götUreeeğiz.! 
- Bu kıyafette mi? 
- Nasıl arzu ve emir buyurursanız! 
Reşit Efendi bitkin bir sesle söylendi: 
- Yakamı bırakın Allahnz:ısı için .. Beni bir 

sedyeye yükleyip Yedikuledekl mevlevihaneyc gö
türün de rahat döşeğimde can vereyim. 

- Allah esirgesin efendim. Sizi Sadrazam pa
şa hazretleri makamlarında bekliyorlar. Lfıtfen 

gayret edin. Oraya gidelim. 
- YtırUyemem ! 
- Otomobille gideceğiz efendim! 
- Otomobile kadar da gidemem! 
- Bu tarzda, koltuklarmızda. iki adamla git • 

scnü?! 
- Tnkatlm yok ! 
- Peki, ne yapalım, ne yapmamızı emir huyu- , 

ruyorsunw: ! 
- Bir sedye geUrtln .. Ona uzanayım. Öylece 

ıstedlğiniz yere götUrUn. 
Epey uzun suren kalem ağzı bir mUnakıışadnn 

sonra, R~it Efendinin ısrarı kar§mmda arzusuna 
mutavaat mecburiyetinde kalan Azmi Bey cmlr 
\"('rdi: f 

- Bir sedye getirin! 
Memurlar koşuşarak polis rnüdUrUnUn emrini 

yerine getirdiler. Beş dakika sonra iki memur, el· 
!erinde yastıklı bir sedye bulunduğu halde odaya 
girdi. RC§l.t Efetıdi bunun içine ~andı. Sonra aynı -memurlar sedyeyi tqıyaralt aş$ indirdiler, oto. .. 
mobile koydular. Azmi Bey de Dede Efendinin ya. 
nmda yer aldı. Otomobil sUratle Babıallye doğru 

yola ı;rktı. 

Tn.lıit. Pilin, derin bir üzüntü içinde bunalarak 
eski dostu ve yeni :mağduru Rt§it Efendiyi bek -
Jiyordu. 

Azmi Beyle birlikte Babıillye gelen otomobil. 
den ihti,yar adrunı acdye ile indirerek Babıali ha -
deme ve klitlplerinin ha)Tetll bakL5lan önUndC'n 
geçirdiler. Sadaret odası koridoruna indirdiler. Az· 
mi Bey bir solukta sadrazamın ra.nma girdi. Olur. 
duğu koltukta dalgın dUııtınen Talat Paşaya ar -
zetti : 

- Emrinizi yerine getirdim paşam! 
- Reşit Efendi geldi mi? Hani nerede? 
- Burada efendim dı§arda. 
- lçerl getirsenize ı 

iP"> 

Talat Paşa yerinden fırladı, Azmi Beyin yanı
na kadar geldi, devam etti: 

- Yürilyemir.or mu? .Niçin yürüyemiyor? 

- .. 
- Korkarım ihtiyar adamı sakat bıraktınız 

Azmi Bey? 
- SakaUıktan drğll paşam, tazyik neticesinde 

biraz rahatsızlığa uğramış da. 
Almany .. nın şimali Amerikadak: 1 

büyük elçisi Kont fon Bernsdorı 
- Peki, §imdi nerede Reşit Efendi? Vaşintonu terke mecbur oldu. Sı· 
- Dışarda. koridorda sedye içinde yatıyor! yasi hadiseler çıkarmamak maksa 
Talat Paşa kapıya yUrüdU. Dıgarı fırladı. Ko- , dile 0 zamana kadar çekingen dav 

ridorun ortasına bırnkılmı!i portatif sedyenin için- :an<." Amerikan zabıta~ı da At· 
de upuzun yntnn, sakalları saı;:l :mna kanşmış eski kada çalı~~ın tedhiş çetesine kare: 

dostunun hazin h~azin inlediğini gördU. Bilyük bir şiddetli bir mücadeleye girdi. Fc:ı . , Fon I'o/,cni11 kaybclliği evrak ara sınea bulunan 
tecssUrle adamcngıza sokuldu. Se,lendJ: Rintelen hap3e tıkıldı. Ayni 3.ki· çckhı iki yüzü .. 

- Reşit Efendi .. Geçmiş olsun c~ki \'C aziz bet Trebiç Linkolnu ve vakit \'ar· 
dostum! k k .. f t b 1 b" ') · · ·en ·açmaga ırsa u ampmış U· }'a \·erı mıştı \'C r~i bir mektup· 

Mevlevi dervişi morarmış gözkapııklarını arala· tün diğer çete efradını bt>klemcl>tey· tu.: 
dı. Taliıt Paşayı üzerine eğilmiş gördU. İstifini boz. di. "Dördüncü Osmanlı kolordusımr 
madı, inlemesine devam etti. Talfı.t Pa.~anın tces • 
sUrden gözleri ynşarmı!Jtl. Tekrarladı: Fon Ribcntropa gelince... memur binbnşı fon Papcn, miilô 

zim /oachim fon Ribentropa, t•akit 
- Büyilk bir hata işledik .. Bir yanlı~hğa kur-

b tI~ı SORPRIZ . geçirmeksizin, lstanbulda kctıdisi· 
an olaeakdm az kalsın... .. 

•ıe iltihak etmcsiııi bildirir.,, 
Sonra birdenbire aklına gelmiş gibi, paşanın 

''aziyetini seyreden maiyeti halkına işaret etti: 
- Haydi, çekilin buradan. Bizi· yalnız bırakın! 

Yaverler, muhafız polisler ve koridordaki her-
kes çcklldl. Talıit P~a devam etti: 

- Re§it Efendi, dostum beni tanımadın mı? 
İhtiyar kazazede inledi: 
- Tanıdım, hiç tanımaz olur muyum? 
- Öyle ise söyle bakalım ben kimim? 

Bash b.1.~ına hakiki bir macera 
rom:nı olabilecek bir seyahati mU· FO~ P,\PEN!N PLANI 

teaki,.) mülazim fon Ribentrop Be• Fon Pap:m, Amerikadan döm 
lin'! döııdüğü vakit kendisin! orada ::;"lmez, r ansa C'phe-:ne gön'.ieril· 
ki sürpriz .bekliyordu. mi~ Ye orada birkaç kanlı muhare 

Birinci sürpriz, bir sene evvel A· beye iştirak etmişti. Güzelim vazı · 
me:ihya hareket emrini alınca terk yeti bozulı.ıuştu. Elindeki mahren. 
ettiği a:ay tarafından aleyhinde ya· a··r:.· ı ybede,. veya çaldıran b· 

- Devrinin azrnilf.. pılan şikayetti. 1z bırakmıyarak (izli ajanı.: göz<.ıcn düşmesi kada ı 
- Aman Reşit Efendi! ve S<!bcb göstermiyerek ortadan ka} tabii ne olabilirdi? 
İhtiyar yalvardı: bolmak, yani askerlikten kaçmakh Fakat k ı Papen mücadeleden vaı 
- Paşa, çok rica ederim ssı.a, beni tckkeme itham olunmaktaydı. geçmedi. Tali;nin kcn<fisini attığı 

gönder. Çektiğim kafi, 27 gündUr yediğim dayağın Ribentrop bu ,sa· :p haberi alınca :•perlerd~ ge~e gii .. · • düşünerek 
hesabını omuzlarnndaki günah, sevap melekleri acı acı güldü: '>"iyük bir J. Jje ta ·a ·I:.dı. nu •. ı 
bile tut.arken şaşmnı§tır. !Ier, tutar bir tarafım - lşte, Amerikadaki faaliyeti- ca .silath ve sari!. bir rapor halinde 

·kalmadı Neredeyse can vereceğim. Bir ayak evvel min mükflfatı! firari diye beni tev· yazıp Alman umumi '!rkflnı harbi-
tckkcme kapağı atayım, bana en bUyük Iütfun bu kif edecekler. yesine gönderdi. 
olucıı.lf.. • Bununla beraber fon Ribentrop Fon Papen bu planının iyi tatbik 

- S~nl tedavi cttırmek isterim,.~.~-~--- Pru~ya kırtaııiyecili~ini itmez de"' cdi'di~ı ta'kdird tngi'ıfalerin ma ·10:· 
Reşit Efendi gUldU: ğildi. Bir zabit gizli vazife ile gön· -Oiyetini intaç edeceği kanaatindey· 
- l\:arakol eziyetine devam için mi? Bana ya. derildi mi bundan kimsenin hatta di. Teklifi şuydu: Türk ordusu vası· 

pacağın en bUyUk iyilik budur. funirlerinin bile haberi olmaması ta.sile Sü,·eys kanalı üzerine çok bu 
Sadrazam teessUrden ya~aran gözlerini kuru • lazımdır .. Diğer taraftan bu vaziyet YÜ:' .,,,,. çok ani bir taarruza geç· 

!arken mırıldandı: te, mesnup olduğu alayın kendi· mek ... Böyle bir hareket muvaffa· 
- Kabahat yalnız bende eeğil. sinden hesap sonnası kadar tabii kiy~t halinde lngilterenin Britanya 
- Evet, bende de var. bir şey olamazdı. ıç-.n.tı riuğunun şah damarını 
- O körolasıca bombayı ne diye yanma alır Bu meseleyi nasıl halledecek. işin ke:;mC:\'. dtmekti. 

da konağa gelirsin a Reşit Efendi? Sonra ben de içinden nasıl çıkacaktı? Bir tek çare B ;nıJ -: ·? ba~ka fon Papcn bu ra· 
ne diye adını sanını öğrenmeden böyle bir adama vardı: Giıli vazifesini kumandası al pomr.d:ı ı...; ; rük Alman projesini ilk 
işkence emrini veririm? tında yaptığı amirini bulup ondan defa <' ~:.-~·k tahriri bir şekle dökü· 

Reşit Efendi inlllileıinl sıklaııtırdı. lkl inilti bir vesika almak ... Divanı harpten ;ordu: Yakın şarkın Alman hakı 
arasında Talat Paşaya s<iylcndi: ancak bu suretle kurtulabilirdi. miy::ti a'' ına alınması ... 

Alman umumi crkanıharMt 
r• ~r ' , lad . t>eS• 

.''on Papen Btrlıue cağrıldı. l 
:eııb~. gun ve Ludcn:lorfun ot• 
dne da,·ct edileı ek onlara i 

·r ' i ve bir' :aç giın sonra d3 
.. o~ 1l'ıniı kolordusuna rl1 

ilerek l st c:.nbula gönderildı. 
r ndisinc '""'raber çalrşaca~rı 

riz1~t • . ~· s~· :..hiye•" \ 
ni ~ti. B.ı va: · ,. !lk hatır!• 

adam, Amerikadakı vazif esiOİ 
'( bir • kilde yapan genç ııı 

; ~ Hibentrop oldu. 
•• Papel Sertinden aY·1If.i 

dan önce, son aylarda fena 
!erden sonra bir de iyi s·· 
<arşıla~h. ....ır gün re mi g. · 
mparatorun ' :endisi~i "Kızıl 

t .1 nişanile taltif ettiğin: okt1d' 
Fon Papcn lstanbula ge:if 

11ez işe başladı ve giri~tiğı ~ 
tam işi tek başına idare cdeııın 
ıini bildiği cihetle itimat ~~ 

ini derhal yanına çağırztl# 
~ündü; Fon Ribcntropu ya, 

... on R" ent· .., c '-i ~ 
mekt:.:bunu aldı;~ günün ~ ,ı 
bıvulunu ~ldığı gibi ekspr~ f 
mı~. tstanbula hareket etmi(tl· ç 
Papenle fon Ribentrop bir 1'!1 

bir r. tan s<. .-a 1 tıı~ 
• Perapalas otelinde tekrar b 

tular. . fi 
Fon Papenin pW.nı iyi tatbil: !ii 

lcmedi ve mu\'affak netice ,.crtl1 
r :IL .ir'le lngiliz mu 1!fakiyell 
hu menfi neticede {imi! oldU· 

- Neyse paşa, olan oldu, geçen geçti. Şu an
daki hale bakalım. Ben bir hntn ettim. Çocukça 
bir hareket yaptım. Cezasını d!l fazlasile çektim .. 

t 1' 
yi ama fon Papenin izini bu BERLIN • BAGDAT HIBENTROP FON PAI'El'. 

harp zamanında nerede bulacaktı? IIAY.\T!NI I<'JHTARIYO~ 
Kuzum heni tekkcme gönder. • 

Talat Paşa, Reşit Efendiyi orada !azle.. tuta -
madr, derhal emir verdi. Sedyeyi otomobHe taşıdr. 
!ar. Azmi Beye verdiği bir emirlb de tanınml§ mU
tchns..cııslardan mürekkep bir heyetin Reşit Efen • 
diyi tekke.sinde tedavi nltına almalarını temin etti. 

(Devamı \'&r) 

-

Bul$a bite o kimbilir nerede bulu · Fon Peı.pcn p!Anmda yakın şark· ~ 
nacağı cihetle yanına kadar gitme· taki muhtelif me.nlekctlerde A ya· ; 1 ngiliz gt'.ncrali Allenbinin l'JZ 

sine imk~n olacak mıydı? cılık. ccr~y~~ı uyandırmak, sonra~ nihr.edik vt çok şiddetli ~~a ı;1l 
l :r , ın. JC" ade :.1"rc!. hu mem· 1 ~uratle inkişaf clmi;:ti. lng!tıı ~ 

İşte, fon Ribentropu bckliyen i· le~:_ .. ~n ı~lma.n nufuz~ altm? Sôk· ! vetlcn F'list"ne kadar ge1dıJef·~ 
kinci sürpriz bu noktada kar~ısma ~ '{ı .eklıf dıyoydıı. ı unun ı : ... de Papen de erkfınıharbiyeye 11'1 

çıktı. Bir gün bir mektup aldı. Pu· ' man:r · ı-.fı·r .ı kuJkı~ ... , olarak orad:ı bulunmakta)"dl· ) 
!una baktı. Zarf lstanbuldan posta· . ğı hesap!amı~tı. ( DahO ~ 

- Bu sepetin ne kü5tah bir duruşu 
\'ar .. Kendisinden başkasına kıymet ver
miyen mağrur bir nisanı hatırlatıyor. Bir 
genç kıza gurur verdirecek sepet göne
recek imanlar var ha! 

MASAL ç ·oc-uKLARI mazur görünüz. Ne yapayım. Bi~ 
hidt!etime g~lebe edemedim. _ .. ~ 

Ct!=ı~ kız nışanlısım öfkeyle snztı> Cf 
- Biraz mı kaba hareket ettiııi11 

Nihat. ansızın doğan bir öfke buhra· 
nına yakalandı \'e şedit bir hareketle za· 
vallı Stpeti yakaladı ve penc~reye doğru 
fırlattı. S~tin kolu perdenin demirine 
ça;ptı, inler gibi bir ses çıkardı. Çarpış· 
madan kopan çiçekler yere d;.Jküldüler. 

O \'akit Nihat, ne yaptığını hilmiyen 
bir deli gibi, hiddetini yenemiyerek rer· 
deld çiçekleri çiJ:'Tledi; şimdı de yerde bir 
yığın türlü türlü buruşuk yapraktan 
başka bir §eY kalmrunı~tı. 

Behire, bu öfkenin devam ettiği yarım 
dakika içerisinde şa~ırmış kalmıştı. Göz 
leri korkudan büyümü~. tel~ bir kelime 
bile söyliycmiy1rdu. Sonr:ı Behire de 
birdenbire fükelen<li, sakin rakin yağmur 
yağarken birdenbire gürleyen bir fırtına 
gibi ta,tı, köpürdU. 

Bi:- gçrayışta Behire m:.ı ay:t koştu. 

Nihadm getirip masa üzerine bıraktığt 

buketi yakaladı ve onu da '.:'\ ecdetin se· 
petinin yanına gönderdi. 
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Nakleden : MUZAFFER ESEN 
Behir? buketi o kadar derin bir öfkey· 

le yakalamı5tı ki unutma beni çiçeklerile 
menekşe~er, nerkislerin ortasında zede
lenmiş ve ezilmi~ çiçekler halinde yere 
döküldü. Yalnız buketin kenarını ince bir 
dantela gibi süsliyen beyaz papatye!er 
bu harap manzara ortasında dip:firi kal· 
mı~lardı. 

Beyaz papatyele:in sağlam kalm:rn da 
çok uzun zaman devam ctrn:!di. Ş'mji de 
Behire, ~ihat gibi çılgın bir öfke içeri· 
sinde nerkisleri ve ezik me:ıe'.< iCltr ara ;ın 
da sağlam dur:n paı:;.:tyeleri çiğniyor· 

du. Behirenin intikam alan top:.ıklarr. an· 
cak çiğneyeceL bir §ey kalmayınca dur
dula:. 

Genç kıı tanm"l1ıyacak bir haldeydi. 
Yüzü sap ~arı. gözle:-ind"n aJe, ter f ı j'.n· 

n>·or, öfkeden dudakları titriyor. Deri'1 
bir buhran iç:?risin:lc 

-. I~te ".>l<ıu .. t~te oldu .. 
Diye kekeliyor, 

Şimdi de şaşırma:: sırası Niha:la g~ı
mişti. O da şa~kın şaskın \'.! ağımı açıp 

bir kelime bile söylemeden bakıyordu. 

Yaptığı harekete pi~man olmu5tu. 

Bu buhran Nihadın içinden bir hid· 

det rüzgan. mukan•,met edi?rr.ez bir kıs· 

kançhk fırtınası ha'inde ge;mişti. Erkek 

kaaınla yanyana iken kadına ba~ka biri· 

.;inin ala!:adar olduğ>mu sezerse kendini 

kaybeder. ~ihat da öyle o'm·l~t·1. B:?ynin 

de küpüren kasırgaya taa~ım:n~l ejeme· 

miş. kırmak, tah:-;,, etmek ihtira~mı ye· 

ncmeınişti. Sonra N~cclctin s~p~ti ço'.; '?Ü· 

zeldi. Nihat bir erke!· sez!~; i'" ~~nç dok 

tor:ı., ·· :!ndi'-İne mt:ı-:m bir r:ı.!~lp o' duğ'.l· 

nu an!a:n·~tı. artıl~ . 

Şa)kmlığı niharet geçen Nihat. kckoli· 
y e~' sorabiidi: 

· Fakat sana birdenbire ne oldu Be· 
hlre! .. Deli gibi oldun .. 

C~nç kız .... kar~ıı~ · ~ 

- Ya SİZi' ne oldu Nihat bey? Birden· 
bir~ n1111ın böyle kabaca hareket ettiniz? 

. Behire, rica ederim sözlerini düşüne· 
rek s:.iyle ! 

- Nihat bey. Bana söz söylerken böyle 

~· · · e bir tavır l::ıkınmayınız. Ben ak· 
lımı grlen fikri s<iylemekte serbestim .. 
Si:~ ~·· layık olduğunuz kelimelerle hitap 
cciı ·.· 1ruın. Siz kaba hir adam~ınız \'e hen 
izd:m ı ;! enirorum. . 

- Evet Behire.. İtiraf edeıim. Size 
k ı-~ı b·~az kahac:a hare1'et ettim. Her 

· bir 
ha ne yapacaktınız. Yoksa bent . -cJif-

zaman cariyesi gibi döğccek ııı•> ' 
Ben 3cne A llahın tali~i kulu imişi# 
kür Allahıma bu halinizi bana d 
.nüz:'.~!1 CV\"el ·· 'rrdi. 

. e' e - r Iübalfı.ğ:ı . . un '3cJ11r • ! 
d(. · h k' • · .. kabı.ıl ' :~n a "ı r,.c.•ıgu.nıu 

sin sevgilim. . ·ttf. 

- Sevr-ilim mi? Bir daha ~u ~e~,4 
yanım in talaffuz etmen:ze izı~ ~e 13' 
rum. Artık sevgiliniz değilim sızıl1· .d 
. · : ~: . rr . •c..ı: r" i ·: rü"'ü:·oı9· 
B.mda SO'lra sizi 5rmek istemetr'· tttJ 

R . ed . B oo· el r.ötl . - ıca erım ehire r . ~ 

Hat anlıy - -ı ,·c af istiyorıırl1· 
cdeı im Öfkemi mazur görünüz. ş 

Fakat Behire Nihadı dinlernif0,.dıl 

(Devamı ııar) 
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• ~ 86 · Yazan: Muzaffer Muhlttnn 

11.ik tekfuru acaba Mirayı • • 
tuzağa mı düşürecekti? B.u hır garıp 
Creıoriua: 1 Bitinya Kralının definelerini Gre Nöbetçiler saatte bir de değişerek 

şehre giden büyük yolu böylece 
ı;tözönünde bulundurdular. Filhaki
ka akşama doğru nöbetçiler uzak • 
tan tozu dumana katarak birçok at
lıların dörtnala geldiklerini görün -
ce hemen yerlerinden fırladılar. 

maceradır ••• 
Yazan: Süheyla Şefık 

! dedi. t goriusa tamamile terektmiş olma.>ı-
Bir meclisteydim.. Laf ".iöniip nız takdirde, felaket muka.dderdir. yerini çatpat fransızcamla heı: 

Ydan kendisinin gaybu - nı acaba Miray kabul edecek miy . 
bir Panik çıkmama.!ı için di? 

ltllflık bir mektup yazıp 1 Kendisi budefinelere mukabil de 
ınU.::aade edilmesini is ğil miydi ki hürriyet \'e hayatlarını 

satın almış bulunuyordu. Vakıa 
bundan dolayı, istikbale ait parlak 
rüyalarından birdenbire ve tama · 
mile \'azgeçmek mecburiyttinde kal 
dığı için son derece azap duyuyor -
u. Fakat her halde Biza'lslılarıı; 

veya Mal Hatunun pençesine geç -
rnektense hür ve serbest hayatta 

dolaştı, şehirdeki umumi sığınak- D<>11tlanm ·paçalarınızı sıkı tutun! hangi bir yolcudan sorup öğrene
lann (amma, sakın zehirli gaz ve Evet... işte, bizim Feridunun bilirdim. Fakat .. uzun uzun ko. 
hava hücumlarından korunma sı. da böyle feci bir hatırası bulun. nuşmağa, aramağa imk1n mı var. 
~mağı sanmayın; umumi sığınak duğunu, o~urduğü yerde ter dö. dı? Barsaklarım kopuverdi san
tabiriyle umumi helaları k'\stedi. ıeı1~iinden aııladım. Dalgın gözle:-i ki... 
yorl!m.) g:ıyri kafi ve gayri kab!li ı r2stgele l ıı yere takılmış kalmış- llk rastlaı::lığım soka~a sap-
ı!lah oluşuna saplandı, kaldı. 1ı tı.. tım. ikinci derecedeki catddenin Bu atlılar biraz daha yaklaşınca, 

hepsinin Türk kıyafetinde oldukları Herkes, itiraf etmeli ki, haya- - Anlat, anlat!. klabalığından kurtulmuştum .. 
sarih surette göründü. tında hiç değilse, bir defa, pis bo-: Dedim .. Bir<lcnbire irkildi; şa- Zihnimde kötü kötü şeyler ge. 

O vakıt nöbetçiler derhal bu atlı
ların önlerine çıktılar. Ellerini hava 
ya kaldırarak durmalarını iŞaret et-

ğazlığının veya banaklarınm gad. şırdı.. ;iyordu. Cinler cerid oynayan bu 
rine ve binnetice İstanbul şehri. - Neyi?. tozlu, pis sokak, üstelik loştu da.. 
nin azizliğine uğramıştır. O ne Diye sordu.. lki tarafta yükselen binalar, kir. 
feci aıdır ! .. insan serbestçe yü- - Bu bahsin sende acı bir batı. li camlariyle, bomboş hissini ve-• tiler. . . . kalmak her şeye müraccahtı. 

~ bır mesele ıçın Fakat acaba Miray da bu feda -
.Yecefi bir '-'ere kadar gi 

rüyemez, adım atamaz olur. rası var, Feridun.. riyordu. Allah günahlarımı bağıı· 

.J - karlığı kabul edecek \'e mektubunu 
Atlılar birdenbire hayretle durdu

lar. lçlern:den pala bıyıklı birisı 
Ensesinden kopan buz gibi bir . Geniş mendiliyle terini kurula. lasın, dostlar... Memleketimdeki 

hybubetinin hiç kimseye ı . 
ea· i alır almaz her şeyı terkedı!rek ken-

ter, oluk halinde, kuyruk st>ku - dı.. kötü göreneğe uydum. Etrafıma 

ın kethUdasma em - ... . b 1 1 k . ...ı·? di. ('ı ,.);nı u maya ge ece m.:;·\;ı. 
türk;e olarak: nıunda nihayet bulur. Heyecan - - Zekisin, Hikmet!. şöylece bir göz attıktan sonra .... 

lllliteakip Gregoriusu tu~up Af roditi cereyan eden ahvali bil • 
- Kimdir o? Ne istersiz? Siz kim c;an ve korkud.ın kızarmış gözle. Dedi. ötekiler ıde merak etmiş- Evet, evet... Rahatlanldım .• 

Ye Yanındaki odaya ge - mediği için OO)'le düşünmekte "' 
dJşündükçe de üıülmekte mazurdu. 

siniz? 
Dedi. 
Nöbetçilerden birisi: 

rinizin önünde, insanlar karınca- Icrdi. Etrafına üşüştük .. O, hepi- Sırtımdan koca bir yük kalkmıt

laıır; muazzam binalar erir, çarpı- mirin sevdiğimiz hoşsohbet bir tı sanki... Tam toplandım, gidi. 
hr. arkadaşımızdır. İsrar edersek, yordum. Eyvah .. İki fransız poli-

ihtimale - Siz Türksünüz değil mi? 
Afroditi adamlarının yemek yiyip 

!Jır rr.ü:Jdet istiraaht eta~e'f;rİJıi bek Diye sordu. 
Atmi güçlükle zaptedince çalışan 

• Artık, fırtınaya tutulmuı bir kim?ilir n"e zevkli dinleyecektik . si sokağa kıvrılmaz mı? Vaziyet 
geminin kaçacak liman arayan Feridun bizi üzmedi. Ancak .. feciydi. Cinlerin top oyna.dığı ao-

lroikten sonra Pregorisin kendi re -
palabıyıklı adam cevap verdi: 

kaptanı gibisinizdir. Kafanız bin ev sahibine döndü: kakta benden başka kimse yokt~ 

fakatine verdiği yaverini çağırdı ve bır iızüntü içinde, umumi aığın-ı. - Bir soğuk su emretsent. Ne yapacaktım?. Paris belediye 
tın ( !) yerini hatırlamağa uğra. Dedi . nizamlarından imkanı yok yakamı - Evet! 

kendisine koynundan çıkardığı ı~k 
k · · d .. 1 k - Nereden geliyor~\.inuz? ~ır. Onun bu isteğin.den de, uğradı. 

ese ıçın en uç atını çı arıp vere - _ Bursadan! 
rek hemen şehre gelen büyük yol ü- _ Tamam! G~zleriniz, umumi sığınak göı- ğı hadisenin fecaatini kestirmek 
zerinde adamları sıra ile nöbete koy t~"rir bir tabela Feçebilmek için mümkündü. Zavallı Feridun ... 

• Palabıyıklı adam hayretle bakını - , 
)olundan iki mee'ale ya • ı ma~ını. Türk kıyafetli gen~ bir at- dört ac;ı.ır. 
~ j I I k l ı ğ · .. .. yorduu. 1çinızöc siklonlar ~olaııyormuş 

er, . mın geme te o '~U un~ gur.ır gor- - Delikanlı! Sen kimsin! Neye 
~~len dqındaki fundalık- mcz kendisine haber vermelerini ri- bize nereden geldiğimizi soruyor _ gibi banaklarınızın altı üstüne 

Yıllardan sonra bile, o günü ha. 
tırlarken buram buram ter dök~
yor ve dili damağı kuruyor .. 

• • • ~k~ dıı~arıya çıktıklan za. crı ~tt!.. . .. . sun? gelir ve siz, yanını:o:clın gelip ge-
Obnuştu. Gök yıldızlarla Kendısı de.hanın yolu uzerıne ba. çenlerin karnınızın gcrultularını "Hükumet tarafından berayı 

.. 
~rbal ayaklannı bağla _ kan.odasında oturup yolları gözet - Dedi. duydllğunu vehmedcrrk yerin di. vazife Bcrline gönderilmittim .. 
,,._ O vakıt nöbetri: • . . 0 · p · v d y d .rva.ıııara atlayarak (Ha _ lemıye koyuuldu. > l•ine ge~eraınız.. öniışte arıse ugra ım. az ı; 
~enuen ve lfirayın en iyi Gregoriusun yaveri Afroditinin - Siz bir kadın mı arıyorsunuz? Bu m~:ıl:us mahaller, bW-ibirle. bunaltıcı bir cıcak vardı. Gündüz-

Diye sordu. b v biri olan zengin bir her türlü emrine itaat etmek için rir.e o kiVJ~r fasılalı.in· ki, ona eri- leri, biraz serinleye ilmek ugrun. 
- Evet! ın Bursa yolundaki bil- efendisinden emir almıştı. Onun i - ıebilır.ek ç.r:k kere 1-ır pns iti da, hastalanmak, yataklara düş. 

. . -A4ı? ~ e hareket eltiler. Yol- çin adamlarım ık.işer ikı~r nöbete .>lur. Bazan, l:ir sin .. m2nın hela:S· · mek tehlikesini bile göze aldıra -
~~~unm~~-~~7~"~~~~ıı~~~N~~~ .. be~t~çi~3~•~inue_t~e~k-ra--~. ~e~tt~i~: ---~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ı~~b~. 
~tı ;e çiftlikte onu ken. 

1 
tiği şekilde _b!r a~lınm .gözden. kaçı - ve bır kaç C:akikalık bir iş için, bir Bol bol bira içyor, dondurma yi-

r ıonderinceye kadar rılrnaması ıçın şıddetlı tenbıhlerde - Tamam!.. hususi mevki, yahut balkon ücre. yordum. 
'1•- Ve hiddetlenmeye başlayan pala-

-.ııda tutmasını tenbih buluıvnuştu. ti ödersin:z. (Herkc"l sizin sine. Pisboğazhğım, bir gün bana ce. 
bıyıklının bir şey sey!emesine mey. 

Vakıa öğle sıcağı bastırdığı ve sı- maya niçin girdiğinizi bilemez; bi- zarru verdi. 
d dan bırakmadan: e Yanına 5 adam alarak cak öğleden sonra da devam ettiği naenaleyh, gişedeki matma.zelden Sıcak bir yaz öğlesinde, Pari. 
d6rt ı - 0}·!eyse buyıırJr:uz! 

ıı_ nala Pontos istika - için büyük yoldan birçok köylüler kinci mevi<i bileti isteyemezsi · sin ikinci derecede bir cad:lesin -
;ket etti. 1 eşekler veya katırlar üzerinde gidip Biz sizi o kadının yanma götüre- niz 11) den ilerlerken, karnımda kızıl=a 

~ llıtafa Miraya defineler gelmtkteydiler. ceğiz! Bazan da bir taksi çevirir ve kıyametin koptuğunu hissettim ... 
l': hareket edeceğini sordu. Fakat bunların yerli oldukları hal Dedi. solğu evde alırsınız. Aman Allahım .. Umumi aptesha-
~)'' }erinden \'e kıyafetlcrinder. belliydi. (Devamı var J Bunlardan birisini yapamadığı- ne belki yakındı. Nihayet onun 
ı._ · Her eey tam olmalı ... 
~ ~ var. Sakm bu i§ i. 

Cörünmiyesin ! .. 

PLANŞ 62 PLA.NŞ 62 

kurtaramazdım .. 
Birdenbire, kafamda bir ıimşek 

çaktı .. Hemen kabahatimin yanı. 

na çöktüm. Hasır şapkamı ba. 
şımdan çıkardım, örttüm ve elimi 
üstüne koydum; bekledim. 

Elleri arkalarında kenetli fraıı· 
sız polisleri, büyük bir vakarla 
yürüyerek yaklaıtılar .. 

Ne yapacaktım?. Acaba gözle
rine çarpmıyacak mıydım ? San. 
mam. Böyle ıssız bir sokakta, böJ, 
le garip bir vaziyette görülen bit 
adam, muhakkak ki derhal dtıP.: 
eyruferine çexecektir. Allahmı_ 

ne yapacaktım?. Korktuğum baıı
ma geldi. Fransız polisleri, aük\1• 
netle yanıma sokuldular; ne bek. 
lediğimi sordular. Tevazuu bir 
rfa bırakarak söyliyeyim ki, ze
kamın keskinliği ıeytana pabucu
nu ten giydirecek kalitel~edir. 

Çatpat fransızcamla cevabı baL 
tırckm: 

( Liıtfen sayfayı çeviriniz) 

-
D 

U. A: der Setzka.sten (Pflanz- ! ling nozzle) Deckladcn, das Schattcn- 'I 6. t: the intermediate hoU11e 

dilfilndilğü 

kut en) ıD. A: die GieJlkanne 
a der 131.igel (Schwcizcr-

25. TAHTA bügel) 
2:>. F: la plar.che · 
2:>. l: the board to walk on 
2.;. A: da.s Laufbrett 

26. TARAK (hnnık) 
26. }': le rlteau 
26. t : the rakc 
26. A: do.r Rcchcn (dic Har

ki') 

27. TUGl.A rdöş<'ll) KENAR 
27. F: la bordure en briques 
2'7. t: the brkk edging 
27. A: die Backsteineinfassung 

28. ~IR-:' (bıkemlP, bahçe ıın

ra.oıı, lııık<'mlr.81) 

28. F: le banc (banc de jardin) 
28. t: the bench (the garden 

seat) 
28. A: dic Bank (Gartenbank) 

29. $07.GF.('l.t KoGA 
a ıııap (kulp) 

b !llÜZl;<'Ç 

29. F: l'arrosoir m. 
a l'ans~ /. (anse sui!'lse) 
b la pomme d'arrosoir 

29. ı: the watering _ can 
a the hrndle 
b the rose (lhe .sprink-

400 

b die Brausc 

SO. TIÇI tÇlNDE NEBAT 
(yarım fıçı, gerdel) 
a fıçı ( !:Prdel) 
b kulp 

SO. F: la plante en baquct 
a le baquet 
b la poignee 

30. t: the tuh plant 
a the tutı 
b the !landle 

SO. A: die KUbelpflanzo 
a der KUbel 
b der Traggriff 

31. F: le ta.! ~e compost (ou 

tas d'engrais. tas de 
feuilles) 

Sl. GVBRE \"it.iNi 

(yaprak yığını) 

31. t: the coıııpost - hcap (or 
dung - hPap, manur<' hP. 
ap, comopst - hcap of lea
ves) 

Si. A: der Komposthaufen 
( oder Miathaufen, Laub· 
haufen) 

32. GÜBRE ÇATALI 

32. A: die Mistgabel (Miatfor-

I 

brett, Schatticrbrett) 

3. RVZGAR TIRll.D.\GI 
a kanatlar (tekerlek) 
b dümen 

3. F: le moteur a vent ou ae
ricn (1 :aeromoteur m., 

parfois l'eolienne /.) 
a la roue 
b la girouette (le gou

vcrna!I) 
3. 1: thc wiııdmill pump 

a the wind - whcel 
b the vnne 

S. A: der Windmotor 
a das Wındrad 
b dic Windfahn<' 

4. SU DEPOSU 
4. F: le rc.s<.rvoir d'alimcn. 

tation en eau 
4. 1: the clcvated tank (the 

water r< !!ervoir) 
4. A: der Hochbehilter (das 

\Vasserreservoir) 

5. BAHÇI\' AN MASASI 
5. F: la table du jardinier 
5. t: the potting - table 
ıs. A: der Pflanztiach 

8. ORTA SICAK CA~flt:
Kı\N (mutedll e:ımckin) 

6. F: la ıerre temperee 

(a plant - house) 
6. A: daa temperierte Haus 

7. SOGUK CAMEKAJıl 
(yer alh seri) 

a yer altı serinin (came• 
kanının) merdl\'enl 

7. F: la serre froide (uIJt. 
s erre en sous - sol) 
a l'escalier nı. d'acce.s a 

la serre en sous - sol 
7. 1: the grcenhousc (the 

cold - house, a pit. houscJ 
a the staircase down to 

the greenhouse 
7. A: das Kalthaus (ein 

Erdhaus) 
a dic Trcppc zum Erd

haus 

8. HASIR 

8. F: la natte i'ı derouler (le 

pailla880n) 
8. t: the roll of matling 

(strawmatting, for 
shade) 

8. A: dic R\>llmatte (Stroh· 
matte ; ihnlicb: die 
Schattenmatte) 

9. SAKSll.ARIN SICAK 
DURMASI lçL~ GÖ31CL 
DVGV GVBRE TABA· 

397 
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Maarif Vekilliğinden: 
l - 2259 Myılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye 

göre ilk okulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları için iki ciltten müte. 
.... ~kkil bir Aritmetik kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 1 EylCıl 1939 dan başlamak ve 29 Şu. 
bat 1940 Perşembe günü akşamı bitmek üzere altı aydır. 

3 - .Müsabakaya iştirake karar verenler 30 ikinciteşrin 1939 
Perşembe günü akşamına kadar bir dilekçe ile Maarif Vekilliği. 
ne müracaat ederek bu müsabakaya girecekler dcf~rine adlarını 
yazdırarak bir numara alacaklardır. 

•1 - .Müsabakada. birinciliği kazanan kitap serisi üç Y'' sil. 
r~ ile okullarda okutulacak ve müellifine her yıl için biner liı 4 te. 
lif hakkı verilecektir. lkinci çıkan kitap serisini ya7.ana bir defa. 
ya. mahsus olmak üzere birincinin müellifine verilenin bir yıllığı. 
üçüncü dördüncü ve beşinci çıkanlara da bir defaya mahsus ol. 
ma.k üzere dörder yUz lira mükafat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüs'Tıa :>lmak 
üzere makine ile ve k:lğıtların yalnız birer yüzüne yazılmış ota. 
rak Maarif Vekilliği Neşriyat l\füdürltiğüne malôuz mukabilinde 
vermeleri veya göndermeleri lazımdır. Kitaba konulacak resim, 
şekil, grafikler ve sairenin asıllarının yalnız bu nüshalardan biri. 
ne ve yerlerine konulmuş bulunması kafidir. Mi.isabakava: basıl. 
mış bir kitapla girenler de kitabın üç nüshasını verecek v~ya gön. 
dereceklerdir. · 

6 - Müsabakaya girenlerin eser milsveddelerile birlikte. e. 
serfori kabul edildiği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı 
muk.a~~l~nd~. ve her t~lü tasarruf h:ı.kkından vazgeçerek :\laarif 
Vekılhgıne uç yıllık bır devre için terkettiklerini ve kitabın o dev. 
re içi~deki ~er basılışını~ son tashihlerinin kendileri veya kendi 
mesulıyetlerı altında. tayın edecekleri diğer bir :.at tarafından 

yapılacağını gösterir noterli)cten tasdikli bir taahhüt senedi ver. 
melerl de lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lazım gelen pedagojik ve teknik 
vasrfları gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirecek taahhüt 
~~edi formülü Maarif Vekilliği Neşriyat :-.lüdiirlüğünden nlma. 
bılır. l\Iektupla isteyenlerin altı kuruşluk posta p;..:unu da birlik. 
te göndermeleri laznndır. (3488) (5737) 

- Mösyöler, bir ku~ yakaladım diişlinüyorum .• 
da •.. 

Yabancılığımı hemen anladılar. 
Hüviyetimi sordular.. Bir Tür
kün Faris sokaklarında yakahr~ı
gı bir kuşu muhafaza etmek endL 
ş.esi hem tuha!Ianna, hem de hoş· 
!arına gitti: güldüler. Oh, hele 
şukur .. Tehlike hafiflemişti.. Şim
<li fransı.z: polisleri, bir yabancıya 
dert anlatabilmek maksadiyle ve 
'ıiç lüzu:ıısuz o güzelim §İvcleri. 

ni b:narak aoruyorlardı: 

- Eh ... Ne yapacaksınız bu ku. 
GU ?.,,, 

Polislerden biri parmağını şak. 
lattı: 

- Buldum, dedi, bunu burada 
bırakınız ve bir kuş kafesi getire
re:t içine koyunuz .. Kola; .. :-:ıa o
te lir.ize nakledersiniz .• 

- Ya kaçarsa? 1 .• 

Dedim .. Fransrz pofüleri, ırl:. 

lar:na has centilmenlikle, omuzu· 
ıtıu okpdılar: 

rI A B E lR - Akı;am T'o-taSt 
- - --

Askerı Fabrıka ar umum Müdür.unu ııa:1JarlJ 
Beş ton sarı vaketa 
Bes ton san sabunlu kösele 
200 kilo kayasalk kösele 
Tahmin edilen bedeli 27001) lira olan beş ton Sc'lrı vaketa be!

ton sarı sabunlu kösele ve 200 kilo kayasalık kö:;de askeri fahr• 
kalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 1·9 
939 cuma günü suat 11,30 da, pazarlıkla ihale edilecektir. Şartnı:ı. 
me bir lira 35 kuruş mukabilinıie komisyondan \•erilir. Taliplcıir. 

muvakkat teminatı olan 2021 lıra \'e 2190 No. lı kanunun 2 ve .'$ 

üncU maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu :ş 
le alakadar tüccardan olduklarına dair Ticı:ıret odası vesikasııP 

mezkur gün ve saatte komisyo .. da bulunmaları. 
3500 kilo bir No. lı Santr:ııit 

2400 kilo iki No. lı santralit 
Tahmin edilen bedeli 25075 hra olan 3500 kilo bir No. lı sant· 

ralit ve 2400 kilo iki No.lısanttaiit askeri fabrikalar umum mü 
iürlüğü merkez satınalma kornı::>yonurıca 1·9-;}39 cuma günü saat 
15 te pazarukla ihale edliecektir. Şartname bir lira 26 kuruş mu 
kabilinde komisyondan veri!ir. Taliplerin muvakkat teminatı :> 
Wtı 1880 lira 63 kuruşla 2490 N0. Jı kanunun 2 ve 3 üncü madd··l<' · 
rinoeki ve:;aikle komisyoncu olmadıklarına ve: bu i§le alakadar t~t 
cardan olduklarına dair ticaret od:ısı vesikasile mezkur gün ve aa

Qtt(' komisyonda bulunmaları. 
2000 ·kilo akardit 

1 

Tahmin edilen bedeli 11000 lira olan 2000 kilo akardit aske 
ri fabrikalar ~°'.1.u~ müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 

1

1·9·939 cuma gunu saat 15.30 pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna 
mesi par~sız komisyondan verılir. Taliplerin ır.uvakkat teminatı O· 

· lan 825 !ıra ve 2490 No. kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve· 
:i ~·jkle komisyoncu olmadıkların!\. \'e bu işle alakarlar tüccardan ol 
duklarına dair ticaret odası vesikasile mezkur gün ve saatte ko 
misyonda bulunmaları. ( 6575) 

lstanbul ····Beıeaiy~~i -'ilanları 
. ı .. ' ı· .. . ' 

tık muhammen 
Teminat bedeli 

834 00 11,120,00 
394 39 5258.50 

Darülaceze için alınacak 8 kalem erzak 
Köprüler tamiratında kullanılmak üzere 
alınacak kereste 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 

i§ler ayrı ayrı kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 28 _ 8 

- 939 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. 

Şartnameler zabıt ve Muamelat müdürlüğü kalemir<le görüle
bilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 
numaralı kanuna göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale 
günü saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri. (6165) 

1 iıihisarlar U. Müdürlüğünden 1 
-----------------------! - l\lulrcdat il tcsı mucıoınc..: ı..~ t Katenl ıaooratuvar 

i açık ek 'ltmC"""tl Hle tın alJna ·aktır. 
II - .Muhammen bedeli (503.70) lira muYakkat teminatı (37.77 

. i:adır. 

:s ACUSTOS - 1939 

Maarif Ve~illiğinden: 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikme dair olaıı u...ııma 

göre ilk okulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları için iki ciltten 
şckkll bir tarih kıtabı yazılması müsabakaya kc.nulmuştul' 

2 - t\1üsabaka müddeti l Eylul 19:>9 dan b~lamak ,-ı 
bat 1940 Perşembe günü akşamı bitmek üzere altı aydıl'· 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 30 ikinciteŞ ·• 
Pcr§eınbe günü akşamına kadar bir dilekçe ile Maanf Ve 
ne müracaat ederek bu müsabakaya girecekler defterine • 
yazdırarak bir numara alacaklardır. 

4 - Müsabakada birinciliğı kazanan kitap serisi Uç 
re ile okullarda okutulacak ve müellif:nc her y1l için biner 1 

lif hakkı verilecektir. İkinci çıkan kitap serısini ~aza.na bit 
ya mahsus olmak üzere birincinin müellifine v~riıenin bir 
üçüncii dördilncü \'C beşinci çıkanlara da bir dl'faya n1a~ 
mak üı.cre dörder yüz lira mükafat verilecektir. 

5 - Miisabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha 
üzere makine ile ve kağıtların yalnız birer yilzi.n:e yazı!ııı 
rak ~laarif Vekilliği Neşriyat :..lüdürlüğüne makbuz mukııt 
vermeleri veya göndermeleri liz.ımdrr. Kitaba konulacak 
şekil. grafikler ve sairenin asıllannın yalnız bu r.üshatard" 
ne ve yerlerine konulmuş bulunması kafidir. MüsabakaY• 
mış bir kitapla girenler de kitabın Uç nüshasını verecek ,·e'f' 
dcreceklerdir. 

6 - ~ftisabakava girenlerin eser müsveddelerile birli 
serleri kabul edildiği takdirde eserlerini ilan ~dilen telif t 
mukabilinde ve her türlü tasarruf hakkından \•azge<;erck 
Vekilliğine üç yıllık bir devre için terkettiklerini ve . itnbtı1 c 
re içincieki her basılısmın son ta<ıhihlerinin kPndilcri ve\'S 
mesuliyetleri altında tayin edecekleri diğer bir ?.at tıl~ 
yapılacağını gösterir noterlikten tasdikli bir taahhüt sened 
meleri de lazımdır. 

• 7 - Kitaplarda bulunma~ı lazım gelen pedagojik ve 
vaşıfları gösteren ~artname i:e noterliğe tasdik cttirllecel< 
senedi formülü Maarif \'ekilliği Nes~iyat !\1üdiirlüğündcJl 
bilir. l\fektupla i::ıtcyenlerin ıııtr k ...... ~1.,1( posta pulunu dil 
te göndermeleri liızımdır. (3487) (5836) 

l ıst. Komu\an:ığı Satınalma Komısyonu t1Anl 

Şerait ve evsafı dahilinde 10000 kilo makama satın .ı 
tır. Paıı.:arlri:ı 2çı Ağustos 939 sair gül\,,ü saat 14 de yapıl•' 
Muhammen tutarı l 700 liradır. Teminatı 255 liradır. şar 
her gün komisyonda görülebilir. isteklilerin belli gUn ~ 
kanuni vesikalar: ile beraber Fındıklıda komutanlık t' 
komisyonuna gelmel~ri. (6622) 

* * * 
Şeralt ve evsafı dahiJir.ı:le bir motör ve dinamo utrt1 -1 

tır. Pazarlığı 29 Ağusto11 939 falı günü saat ı ı de yaP
111 

isteklilerin belli ı:ün ve ııaatta Fındıklıda komutanlık 5'tıl1 
om\iy~nül'l.a ~1m•fdri. ( 666'2 )-..~--·~~~-~--~-

• * • 

• - Otele götüreceğim; gider- JI ı E' lre:ı le memleketime... . . - !. :siltme l·IX·939 cuma günü saat 14,30 da Kahata5ta Jev2 Birinci muhaber<' ah.yı ~üvercinleri ıçın (2000) kilo 
mercimek satın alı:ıacaktır. Pazarlığı 29 Ağustos 939 salı 
saat ! 5,30 <la yaprh.caktrr. Muhammen kıymeti 280 )iradrf· 
n:ımesi her giin komi.,yor:da görülebilir. isteklilerinin ill< tl 
maki:uıı: ve/ a mektuplariyle beraber belli gün ve saatta fıtl 
da Kn:nutanlı': satın alma komisyonuna gelmeleri. ( 6663) 

betmıştı. Şapkamı fcd2d~n baş. :ım ve mübaaat şubesindeki alım komis•·onunda vapılacaktır. 
- tyi amma, otele nasıl götü- k k 1 k V ~ • . a ~r .ar yo .. yo tu... e ben, ka-

1 
IV - ti teler hergün sözü ~eçen subeden pa:-a~ız alınabilir. 

receksiniz?. h p ~ - l te ben d b" .. .. . . :Ja atı arısın ccntıl~en polisleri ı V - t tc!dilerin e'c ıltmt> için tayin edil,.., Q;Ün \'e ""\'ı•tc yü::dt> 7 .: 
ş e ır turlu çaresını ne emanet ederek sur'atlc uzak.! livcnm:! oaralarile birlikte mezkur kom!~,·ona !!~'r..•"lcri ilan olunuı 

bulamadım.. Dernindenbcri l t onu i a~ mı..... (6385) 

KASI 
a dikllmlc;; fid"ler 
b ku' \ 'etlcndlrilmcsi 

l!ııtencn çiçekler 
9. F: la couehc a fumier 

(eouche ehaude, couche 
de forçagc) 
a plnntes f. rcpiquee.s 
b fleurs f. forcees (for
~ m.) 

c pla.ntes f. mises en pot.ti 
(les plaııtes de pots) 
çagc-.ml:;esenpots b bm 

il. f: the hotbcd (thc carlv 
bed, the forclng - bed, thc 
garden - frame, thc hot
bed frame; opposite: thc 
eool frnme) 
n priekcd secdlings 
b forccd flowers (for. 

cing) 

r potte<l plants (pot -
fılants, plantıı in potıı) 

D, \: da'3 Mistbeet (Prüh. 

bect, Warmbect, Treib
bcct, dC'r M!Atbeetkaste.n) 
n vcrstopftc (pikicrte) 

Pfliinzchen 
h ı;ct ricbcno Blumcn 

( Friihlrciberei) 
r vc;-rtopftc ( oingctopf-

tc) PClanzcn (dic Topf
pflanıı.:cn) 

! 10. F: le ehılssls de couçhe 
' 10. 1: the hotbed li .. ht or gar. 

den light (thc botbed 
window) 

1 

10. A: daıs Mistbect!cnıster 

1 l. SU DEPOSU 
a musluklu u b<>nt!a 

11. J•': le bruısin. 

a le tuyau a eau avec 
robinet 

11, t: the wattr tnnk 
a the wntcr - pipc v:ith 
the watN· - tap 

11. ı\: das Wassorbassin (der 
'1fosserkastcn) 
a das Wıısscrrohr mit 

Wass<>rhahn 

12. FU~DA TOPRACI 
(çlçl'k i~ln ha7.ırlanmı 
toprak) 

l 2. F: le tcrreau (lıı terre pr~-
pnrce, ln terrc vcgiıtale) 

12. i: the he.ap of earth (thc 
prepa~ earth, rcad~ for 
uec; thn garden soil, 
thc mould} 

A: der Erdhaufcn (die 
gebmuchsfertige. frrti
ge 1-~rdc, Gartl"nnnlr) 

1 

l 3. 1'1DA:O.:f.I'K 

1 13. F: la J)Cnlcrc 
1 ıs. t: the tree nuneTY 

18. A: elle Baumschule 

1·1. DELIKU TEK (ılU\:ır) 

11. r: lo grillase en fil dn for 
(la clôturı> en fil de fer, 
le trC'illis) 

H. t: thc fence of wire _ net

ting <the wire fence) 
H.. A: das Drahtgitler (der 

Drahtzaun, Gitterzaun) 

l :J. ITORTU)I ARABASI 

15. F: le chariot iı. tuyaux 
li'i. l: th~ hosc reci 
t.:i. A: der Sehlauchwagcn 

16. SUl,,\l\f,\ (ı;u) h~rtumu 
(horıı"ll) 

16. r: le tuyau d'arrosage 
16. t: thc -rarden hose (thc 

hosc) 
16 • • \: der Gntenschlauch 

(Wasscrschlnuch) 

1 i. Fi. 'J\Tl'l·; (c.rlllinıle ,u_ 

lama tertibatı) 

ti. P: le jet d'eau (le disrx:•si
tif d'arrosagc par jet 
it rau) 

17. f: thc lawn - sprinkll"r (tlıe 
showcr apparatus) 

17. ,\: der Epr"nger <neırncr, 
dle B"'rcgnunssvorıich. 
tung) 

1 
1 

1 

(\' 

18. ÇİÇEK TARID 
18. F: le partcrre de fleu~ 

18. ı: thc flowcr - befl 
18. ,\: das B.umcnbcet 

rn. Sl~BZI::LİK 

19. r: le potr.ger 
19. t: thc vegetable h~d 
rn. A: das GemUsebeet 

20. DJ;)IİR ÇE1"'BF.RU 
Kt;~.\R 

20. P: la bordure en arc~aux 
20. 1: thc hoop edginrr 

20. .\: dic R.mgeinfassur;; 

21. çtçt:K SAKSISI 

21. ···: le pot a rıeurs 
ıı. t: the nower - pot 
21. A: der Rlumentopf <Elu-

menasch, ScherbPn) 

?? --· KÜREK C h<'l 1-ürr;ll 
22. F: la beche. 

22. t: the . padc 
22. A: der Spaten 

23. IlAllÇIY.\l\" 

23. F: le jardinier 
23. i: tho ':':'nrnent>r 
2~. A: der Oiirtncr ...... 

2t. :\"T':TIAT K SA~. 

21. )': la C:llbl'~ OU'lt rlıı.ntna 

21. 1: the secclling - tnx 

.,. 1.\ i hlr elhlı,e en 01i.İ~ 
f avsiye mektubtı, 
ııerikan modası uı 

çalışır 

Yavuz Seıe! 
-ırıs kadın ve erkek te ı9' 

·plO 
<nl'lcrnılerinden dl .~ 
13 BPyoğlu Parnı•11 

· ayret :.tpartımanı Tur• 
to P.\'İ UstUnde .. 

1 ( (ô<"Uk Hf'kltn' ~'' 

~ 
Dr. Ahmet AkkoJd ,.6 

raı•s fııktını • l'alıınhane 11oP 
Pıu::ırdan maıııla htr ı 

-ıı ıl 1;, tlrrı ~nrır11 Tl'I~ 
.-mıı ......... _,/ -------

,,_..1; ... ----~-----
G azetenıizirı 

Kağıda . 1~ • uls latanbul Basım 11 
• defi 

Kooperatifi Şirketıf1 
alın:nı~trr. 

--r-ı----

Almanca def 
r-tt'; 

Scrı ve asri HA BE~ ,ıfl'I'> 
e mutedil ücretle der! ıfl 

.. ~(ti 
e\•enlerin "Almar.,a 

0 il' 
'imine mektupla gaıete:t1 

racaatı. 



H A B E Jt ,__ Akşam Postası 11 

Bankasından 

on beelnci yıldö
~t1f eden 26 Ağustos 
ıtıııu bankamum latan.. 

ta, Beyoğlu ıubeleri ile 

Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıktan yeni kalkanlar için gıda : 
• Uıktıdar ve Beyazıt A. 

kapalı olacağını muhte
rtlerinıize arzederh. 

Kanzuk Besleyici Unları 
MUdiriyet Piyasaya çıktı. 

•Aşto RtzA 
b-_ ve 
._t'UORUL SADt TltK 

Vitamin ve. Kalöri cilie tile ço!t zc~t;indir. KANZUK UNLARI, besler V' kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur Çocuklar· 
da ishal gibi Barsak rahatsızlıkla • .ııı mucip olma z . 

""'-Tiyatrosunda 
Tepebafı bahçesinde 

l t laat ?l,30 da 
a IJTg GELE~ 

ilerde Yazan: Kemal Ragıb 

Kanzuk Pirinç Unu - Kanzuk Patates Unu ~ Kanzuk Yulaf Unu - Kanzuk Mercimek Unu 
Kanzuk Bezelya Unu - Kanzuk irmik Unu - Kanzuk Nişasta Unu - Kanzuk Çavdar Unu. 

'1 _ 1939 'nd g..,; 1 
Ceıitleri tanınmıı Eczane ve Ecza depolariı·le büyük Bakkaliyelerde vardır. 

senesı e """'~kta, 
CU ilk okulundan almı~ 

'i ~2 No. lu diplomamı ka;. 
"!~isini çıkaracağımdan cs
"""QlU kalmadıltnı il~ e • 

Kanzuk Besle;Jici Unları 
1
°1 Dibtk sakalında No. 9 
926 dolumlu Salih oğlu 

l'ımıu Ozkal 

Eşsizdir, mükemmeldir, Sıhhi olarak hazırlanır, kat'yyen bozulmaz ve kurtlanmaz. 
. 

Umumi Depo: INGlLtZ. KANZUK Eczanesi, Beyoilu • tatnabul. İzmir Acentaıı : TURK ECZA DEPOSU 

80ğaziçi lısesi Mudurluğunden : 
.._ l.iae ve Orta okul bütünleme imtihanlanna ı Eylül Cu. 
~~il ve olgunluk imtihanlarına 9 Eylül Cumarteli günü 
~ilgili talebeye bildiriltr. 
:""' ................ ., ........ .. 

• Sayın hallumızm çok beğenip m..,nun kal.. i 1 
dığı Topkapı Maltepeıinde Bay Remzi'ntn 

NO lUNE BACI HERGON açıktır 
Gilzel manzaralı ve havadar bir 
mesire yeridir. Her pazar saat 

11 _ 14 e kadar mükemmel lnce saz 

'- heyeti, 14 den 16 ya kadar 
16 dan 20 ye kadar yine aaı heyeti. Ses kraliçesi ba

e tarafmdan halk ıarkıla rı ve henllz 11 yqmda bulunan 
'>'erde duyulmryan dadi hak bir sese malik bayan Hayriye 

ICSTES:SA DIR FIRSAT ------·· 
Yarınki Cumartesi günü saat 15 ten 19 a kadar 

KOÇOKÇIFTLIK PARKININ 
Serin çam nAnclnrı altında itina ile hnıırlnnmış 

Şişli Çocuk Esirgeme Kurumu 
Mcnraallne harlkulôde 

Saz Müsameresi ve F evkalide Numaralar 
Hrslckilr SALA.HADDiN PINAil, JIAl\llYET YCCESES, HIKl\IET Jll. 

ZA 17.ZET bahçesi, Pnnornma ''C Bclvünün lıliHln sazı \'C okuynculnrı . . 
t:ır:ıfından ailcll'r için içkisiz ve FI::\'l\ALADE NEZiH l\IOS.\ l\IEilE 

l~Urak cclu·ek Dıi:ldc sa11'alkarlar : 

.\'EC,\TI TOKl'.tl': Keman - SUR.4R: Keman - FF.\'Z/: Piyano -

CEMAL: Banc-o - SOTIRI: 1\rnmıçe - ll/lAtı:T: Ciinıbüı - ABDI: 
Cllmbü~ - ŞCKllC: Klc1rnel - l\'/llttD: Nty - l/asan Tahaln: Dar

buka. Okuyanlar: l',t.liMl - llJM/IJ - MUSTAFA - AGl'AZ.\R -
FAIWK. Doyanlar: lılMIMU/lB . FMDE • MELA1/AT . SUZıtN - AFl-~ bayanlar tarafından ıarkılar ve milli oyunlar. Balın bu 

~ ·a_rdır. Baf. sUnnct düfüptı ni§an :törtıSleri ve müsaıne 
reler için dahi gayet mUsalttF. lııiiiİıİİİİİiımiiiiiiiiiil~jll!!!!!!!!!!!!! 

1\4.B - CAl//nf: 
"" -----· -------

' 
Bayanlann m:ıhrem t..ıvaletlerinde kulla

nacağı gayet sıhhi el çantalannda bile tatman 
ve en ince elbiseler a ltmd .. belli olmıyan, VÜ· 

:uda bütün serbestiyi veren gayet kullanışlı a
det bezleridir. FEMII.: ve BAöLARI her ec
zane ve büyük mağazalarda bulunul . 

Devlet Oemiryoilan ve. Limanlar1 \ 
· ışletme Umum ıdaresı ılanıarı ~ 

~--•Adrese dikkat:-----

rninönü Eczanesi 
Takas Limited Şirketinden: Muhıtmmen bedeli 23750 lira olan KarabUk köprilıU 3 - 10 • 

Şirketimiz İş Hanında 2 in.ci kattaki yeni dairesine naklet. 1939 çarşamba günü saat ıs de kapah zari uıulil ile Ankarada idare 
mi~tir. Telefon numarası 24204/5 dir. Telgraf udreıi; lıinasında satın aJınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1781.25 liralık muvakkat teminat 
"Takaslitet,, ile kanunun tayin ettiği vesilcaları ve tekliflerini aynı ıün saat 14 

Pi Yerli Mallar Pazarı üst tarafındaki caddeye nakledildi. dir. Takas muamelesi yapmak ve takas işleri hakkında her tUrlU c kadar komiıycn reisliğine vermeleri lazımdır. 
Taze lladar - Eh,·en fiatlar malumat alma'lc isteyenlerin doğrudan doğruyo. mUessesemi?.e Şartnameltr parasız olarak Ankaraı:la malzeme dairesinden 

' - milracaatları rica olunur. (6568) Haydarpatada tesellüm ve ıevk şefliğinden .dağıtılacaktır. (6356) 
"------~~~~~------------~~~~~-~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ 

~iT kitaqevi 
'le yarın tercümt 

\ külliyata 
,~l c;~ • ·ao ikina ıerı 
" ~ rio babı 
~ı tl1t'-~ psikolojiat 
lı ~-.ısır ıelleri 

l 'tel dOftlmU 
' '- ktllllyau W 
l ı.._!aıtrnı Saadet 
.. :'"lilUk 
ı,~ 
~ ~ dtlfUrtnler 

lt •e felsefe 
~Cudu lcalmıd. 

1 Ot 

i: 

1: 
51 
3t· 
& 
3[ 

~it ~ 
\"'lılt l'lııln fiatı ~.30 IC'Jl"•Şt UJ 

ı .. >tsıtı:'anıara YÜ:{:dP 20 lıkor. 
~.~il • katar. 4 24 •u~uı 
~ l'ıat" ~in alınarak mUtP 
~, ~~da birer lira ödenmPI 

taksit~ ltallanrr 

-.ka --" ~. ra caddesın de 
ıralık kat 
~ odalar 

llıııttıs. it C<iddesmın 'n nAkırı 
~ \tt nda. Orhanbey hanı 

•ıt '>da Olarak kırahk ye:leı 
t_,~'lda1t, •'ô" hütr '"' 

----· 

JOZEF BALSAMO 

mahvoldum.. Löbonu ortada:1 
kaldıranlar, kuvvet ve kudretle. 
ri sayesinde Pariıte bulunan ite 
yarar bUtlln berberleri hep kal
dırmıılardır. Artık saçlarımı 

yolup Hdelyecek bir takım hay· 
vanlardan baıka kimse bulama. 
yıı.. Ah elbisem 1 Biçar' elbi
sem! .. Bütün onları hasetlerin 
den pat latacak olan yeni ara. 
bam .. 

Vikont Dübarri, cevap vermi
yor. ıözleri dehıetle açılnuı ol
duiu halde odanın içinde baştan 
başa dolaşıyor. rast geldiği e\. 
yavı parçalıyor, sonra o parçala
rı bütün biltiln koparıyordu. 

Konte:in odasından sofalara, 
oradan :la avluya kadar yayılan 

bu tellft, biribirine ııt türlü e
mirler, bUtUn bütün artımıt ol. 
duğu cihetle up klar, gider, ge
lir, kotar, btribtrine çarparken, 
açık yetil elbiseli, saten ceketli, 
leylak renginde pantalonlu, ipe& 
çoraplı bir delikanlı bir kira a 
arbasından inmiı. sokak kapısın. 
da kimsenin bulunmamasından 

iıtlfıde ederelr içeri girmiı, ve 
avluyu geçerek merdivenlerden 
çıkmıı ve telaş içinde kimsenin 
glSzUne çarpmıyarak konte!lin 
o:fa kapısına kadar gelip, kapı· · 
yı vurmuıtu. · 

O sırada. Vikont. eteği takı
larak yere yuvarlamış olduğu 

gayet mükemmel bir porselen 
içki takımını ayakları altında ez. 
mekteydi. 

Kapıya üç kere vurulduğunu 
işidince birden bire sustular. 
Herkes öyle bir merak içinde 
bekliyordu ki, hiç biri diğerine 
kim olduğunu sormaia ceaaret 
edemiyordu. 

Meçhul bil' ses : 
- Affedersiniz, madam kbn

tcse bir ıey söyliyeceğim, de· 
dl. 
Kapıcı bu tanımadığı adamı 

dıprıya çıkarmak için itip ka. 
karak bağrıyordu: 

- Böyle selimsız, sabahsız, 

saraya girilmez! .. 

Gürültüye vikont çıktı. Asa• 
biyetle kapıcıyı tuttu .. 

- Bize şimdikinden büyük 
bir felaket gelmek ihtimali yok
tur .. 

Sonra meçhul phaa dönerek 
sordu: 

- Kontese ne ıöyliyecekıin?. 

- Mösyö buıün takdim me· 
•a.a&mindc hazır bulunacatıru 

7anettiğim madam kontese auı 
hıımet edecektim .. 

- Ne ıibi hizmet möıyö?. 
- San'atımın icap ettiği hiı· 

r:ıct .. 
- San'atmız nedir?. 
- Berber ... 
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yük bir meharete ıuzum göste· 
ren bir i~tir. 

On altıncı Lüi zamanında ma
damların hatları üzerine yap. 
tıklan kötklerin batlangıcı ol 
mak üzere 1770 tarihinde her 
kadın saçlarını, kifayet etmediği 
halde bir çok eğreti aaç ithe et
mek suretiyle bir kadem irtifa • 
ında ve muhtelif ıekillerde bir 
kubbe haline getirmek, bunun 
hadan, rüzgardan bozulmadan 
yölece muntazam kalması için 
bir çok tertibat yapmak, velhasıl 
saatlerce çalıımak icabeylediğin
den herkeı kendi batıı~a, keniii 
eliyle hizmet imkanını bulama
dığından huıuıi surette bıı işle 

me11~l bir takım adamlara etek 
<!olusu para vermek liıım geli
yordu. 

Güzel saçları hususi bir tarz. 
da taratmak için ipekten yapıl-. 
mıt bir yastıirn etrafına topla
mak, haline kemiğinden yapıl. 

pılmıı bir yastığın etrafına top
lamak, balina kemiğinden ya. 
pılmıı kalıblara sarmak, elmas. 
lar, inciler, çiçekler ile süsle
mek, uçlara parlaklık, vücuda 
serinlik veren beyaz pudra 
ile üzerini pudralamak, velhasıl 
o bilyük binayı silslü bir hale 
ıetirmek Çil pek büyülıı: bir us
talıktan ziyade ııınn ""r~e sabra 

ithiyaç vardı. 

Bunun içindi ki biltün sanayi 
mensupları arasında perukacılar 

kılıç tatımak hakkına maliktiler. 
tıte yukarıdaki tafıillt Vi. 

kont Janın, saray berberinde ver 
diği elli liranm, mösyö LlSbonun 
- o zaman saray berberi Löbon
du .• vakti %&maniyle gelmeme. 
sinden dolayı telif ve merak c· 
dilmesinin sebebini pek gU.zel 
anlatır. 

Berberin gecikmesi baklanda
ki merak ıittikçe artıyordu, saat 
altıyı geçtiii halde, berber htla 
görünmemif ti. 
Ancak bu kadar merak ve heye. 
canda bulunanlara bir dereceye 
kadar teıelli veren fCY Löbon gi. 
bi mühim bir ıatm, kendisini 
biraz bekletmekte haklı olmaıı 
idi. 

Saat yedi olunca, telita dil· 
şen Vikont, mösyö Löbonun e
vine huıuıi bir adam gönderdi.. 

Bir çeyrek saat ıonra dönen 
adam, bizzat Löbonun karısı il~ 

konuştuğunu, kocasının biraz 
evvel evden çıktığını, neredeyse 
geleceğini söylemişti. 

Vikont biraz sükunetle: 
- Pek iyi, dcı:li, belki yol-Sa 

bir zorluğa uğramıştır, bekliye 

lim.. • 
Kcntes cevap verc!h 
- Bahusus henüz tt1lnl; 

bir mevkide d:,il~z. Yarı gl · 
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miş bir halde saçlarımı düzelte
bilirim.. Takdim merasimi, tam 
saat onda olacak .• önümüzde üç 
saat vaktimiz var. Bize Versaya 
gitmek için lazım gelen zaman 
bir saattir. Onu beklerken bana 
elbisemi göster Şon, bu, be
ni biraz meşgul eder. Haniya 
Şon nerede? Şon 1 Şon 1 Elbisem 1 
Elbisemi getiriniz ... 

Hizmetçi Dore cevap verdi: 
- Ma.damın elbisesi henüz 

gelmedi, matmazel Şon da on 
dakika evvel onun için gitti. 

Vikont kulak kabartarak: 
- Ha 1 Bir araba gürültüsü 

var .. Bu §Üphesiz bizim araba 
olacak .. 

Vikont yanılıyordu. Ter 
içinde kalmış iki kuvvetli atm 
çektiği araba ile Şon geliyordu. 

Kont" telaşla sordu: 
- Elbisem nerede?. 
Şon ayni telfişla cevap ver_ 

di: 
- D<:ha gelmedi mi?. 
- Hayır .. 
- Öyle ise şimdi gelir, çim. 

kü ben oraya gittiğim zaman ter~ 
zi iki hizrr.etçisiyle beraber bi,r 
arabaya binerek buraya gelm'!k 
üzere h::re,et etmişlerdi. 

- Filhakika. terzinin evin· 
den buraya kadar kira arabası 

pek çabuk gelemez, <ledi, Bizim 
atlar her hal:le daha sür"atlidir. 

Şon cevap verdi: 
- Evet, evet, öyle olmalı. 
Kontes gene telaşla 

- Bari arabayı getirmek için 
adam gönderseniz, hiç olmazsa 
'nu beklemiyelim .. 

Vikont: 
- Hakkınız var hemşıre, de. 

di.. • 
Sonra kapıyı açarak dışanya 

bağırdı: 

- Çabuk atları alıp arabay 
getirmeğe gidiniz, 

Arabacı atları alarak acele 
gitti. 

Bir iki dakika sonra Zamor "
linde mir mektup olduğu halde 
içeri girdi: 

- Kontes Dübarri için bir 
mektup, dedi .. 

- Kim getirdi?. 
- Bir aC::s.ım .. 
- Nasıl b:r adam? Kimdir?. 
- Atlı bir adam .. 
- Niçin mektııbu sana verai ? 
- Kapının önündeydim .. 
Vikont atıldı: 
- Kontes, sual sorup vakit 

geçireceğine o ku oa. bak .. 
- Hakkın var Vikont .. 
Kontes mektubu eline aldıgı 

zaman ~çinden mırıldandı: 
- Allah v"re de mektupta fe

na bir haber olmasa ... 
Aceleyle zarfı açtı, rncktub& 

bakar bakmaz dehşetli bir çığlık 
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atarak arkası üstü düştü, "artık 

ne berber, ne elbise, ne de ara· 
ba !., diye söyleniyrodu. 

Şon, Kontese koştu. jan ye. 
re düşmüş olan m::ktubu aldı . 

Mektup, şüphesiz bir kadın 

yazısı olduğunu gösterir küçük 
yazılarla yazılmıştı. 

Mektup şöyle i j i: 
'~Madam itimat etmeyiniz, bu 

akşnm ne berber, ne elbise, ne 
rabn beklemeyiniz •• Umid ederim 
ki bu haber size vaktiyle yetişir. 
Sizi kendime minnettar bırak

m:ımnk mnksadiyle melctubum:ı 

imzalnm:ıdım. Eğer sadık bir 
dostumı:zu bilmek isterseniz be· 
nim kim olduğumu anlaınrığa ça. 
lışınız.,, 

Vikona Diibarri, mektubu o. 
l_tur okumaz kederle ellerini <liı: 
terine vurarak : 

- Ah işte son darbe, dedi. . 
Kafir şeytan! Mutlaka bana bi· 
rı:·: öl fürtccck ! Berber yok! ... 
Şüphesiz o hayvan herifi bula. 
ca.,:m .. Fakat işte saat yedi bu. 
ÇL•k olduğu halde henüz görün
r.ıcdi. demek mektup pek doğru. 
alı 1 lanet! lanet! .. 
Şon de meyus bir tavırla: 
- En mühim elbisedir, .eledi. 

B'r '1erber, nered: olsa bulu 
ı ur .. 

- Öyle değil. bcrbeı bulmak 
kolay degil:iir, acele ile bulu· 

nacak berberler hiç bir işe yara. 
maz .. Ah, lanet!.. 

Kontes bir şey söylemiyor, ra. 
kat işitseler; Şuvazölleri bile 
mc>rhamcte getirecek müthiş ah_ 
lar çekiyordu. . 

Şon, ortalığı teskin etmek is· 
tcyen bir sesle: 

- Biraz sakin olalım .. Evvela 
;,ir berber arayalım, sonra ter. 

l b' ~:nin yanına koşalım da el ıse. 

n=ıı ne olduğunu anlayalım. 
Kontes Dübarri baygın bir 

halde: 
-- Ne elbise, ne berber, ne de 

nraba istemiyorum, diye tepini. 
y~rdu .. 

Vikont tasdik etti: 
- Bu doğru, araba da yok o 

da relme1i. Halbuki şim:iiye ka
:lar coktan burada bulunması la
zım r,dirdi. Oh 1 Kontes. bu al ey. 
hime yapılmı ~ bir tertip! Sartin 
hwn::ıı faillerini derhal tevkif 
eıı:ıdi.. Mopu da onları astırma
lı .. Bt'n elimden r,e lse şımdi her. 
b::ri ö~ünciye kadar döver. ter· 
zırıin vüctdunu kerpetenlerle 
i':vt'il .r. aı nbacıyı çengele geçi· 
·irı~ .. 

Du sırada kontes kendin:: eel
rnı-:. fc:kat işin dehşet ve ehem~ 

mirct:ni daha zirade hissetme· 
ğc l :ı• la'Tlıştı. 

Kl•tierle mırıldandı: 

. - Oh! Bu sefer şüphesiz 

tınalma komisynuna gelme 
ı ~---------------------~-

Tashih 
İstanbul icrasınıA 

kü nüshamızda çı 
Osmanlı Bankas•st 
olan ilanında bor~ 
adı (Mari Jorjet) o 
lazımgelirken bıı 
yanlış yazılmıştır· 
hih ederiz. 


