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Türkiye yeni ve eski bütün 
taahhütlerine sadık kalacaktır 

lm~nganı,:,F-;;n~P~pen--;asıtasigle yaptığı teşebbi~slerin 
akim 

Yazısı E incide 

Küçük Hikayeler 
Müsabakası 

Haber, edebiyata meraklı ,.o bilhas!'ja. edebiyatm "hikaye" 

kısmlle mc~gul olan ol\uyucuları arasında bir mfüıabaka tertib et-

· ıni:;tlr. 
:Miisabakamrza tııtlrak edecek hlkiyedlerln gönderecekleri hi

kayeler arasından sc~lleeek 90 hikaye ga.zett>ml1de ne~retlllerek, 

hf'r otuz hlkiyı-de birer eleme ile, <'n gU7.eli bulunan üç hikaye se
~ilecek, 90 hikayenin neı.;rlni müteakip elde cdllc<'ek 9 hikaye ara
c;ınılan da. birinci, ikinci ,.c üçüncü hil,iyelcr a)Tılacaktır. 

Gazetemiz, bu şeklide ayrılacak 9 hikayeden blrincl~·e ı:;, 

ikindyc 10, Ü!:Üncilye 7, 4 ünciidcn 9 uncuya. kadar betoer !ira ,·ere. 
CC'ktir. 

Mevzu ve şartlar 
Hikaye müsabakamız:ı. iştirak l~in kat'i surette amatör olmak 

~arttır. Gönderil<'<'Ck hikayelerin menularını intihapta miisab:ı.
kaya girecek olanlar serbesttirler. llildi~·elerln hitbir yerde Inti5ar 
ctml::ı olmaması, an<'ak, me\7.uların yr.rli; har<'ketll olması, hikaye 
tekniğine uygun yazılmış n seyrek satırlarla clnktilo cttirilmil) 
bulunması, kiiıtlarrn yalnız hirt'r tarafına yazılmı5 her hikayenin 

1000 kellmcd<'n fazla ~aması şarttır. ~1• 

Müddet 
, Müsabaka müddeti bugiindm başlıyarak iki aydır. Bu müddet 

bitm<'den göoderilt'<'f'k hikiyelerdtn Jyl olanlan "Müsabaka." kay-

l cllle •e 91ra •lllllAl'MI takip ecD1enlt •~ttdlhfteye t.Jlanaca1dlr. 
ntklyt1er, İ!ltanbu1 Ankara. Cadc1es1oc1e llaber ~uct.e!lt Yazı Mtı· 

düı:!!1~J!!!2J.:C .. m~~!>_a~ ..1!!y~g~~!'1eEd!_r. 

~ 

Bugünün anketi : 
Harp patlıyacak mı? 

Haber muharriri, en tanmmq emekli ıeneraller w diplomatJarla 
YllDbiı ~=P-i buiin7 inc:i ~ anlabyor ... "Harp 

paı:uJllll!Mk,, narın~ 

General Emir Erkilet 
Son Sovyet • J\.Iman anla~ baklanda da mütalealarmı aöyliyor 

Dünya vaziyetinin girdiği nazik safha dolayısiy~e 
. hükOmet böyle bir karar verdi 

Dünya vaziyetinin girdiği ağır balı Bulgaristandan gelen dört 
ve nazik · safha dolayısile hükft- yolcu mü§kül vaziyete düşmüş· 
metiıniz ecnebi memleketlerden !erdir . . 
girecek döviz hakkında mühim · -----------
bir tedbir almıştır. 

Dün Cumhuriyet Merkez Ban
kası tarafından bankanın ecnebi 
yolculara mahsus Sirkeci ga -
nndaki ki§e memurluğuna yapı-" 
lan tebligata göre, dolar, ister -
lin ve Fransız frangından bll§ka 
ecnebi paralarının değiştirilmesi 
durdurulmuştur. 

Verilecek yeni emre kadar 
diğer mcmlekctbin dövizlerinin 
Türk parasilc değiBtirilmesi mu 
amelesi yapılmıyacaktrr. 

Bulgar levası da şimdilik de
ğiştirilmesi kabul cdilmiyen pa
ralar arasında olduğundan bu sa 

Vakıt Gazetesinde 
TUNA 
KIZI 

gelen 

Maliye Vekili 
temin ediyor 

Tahvil sahipleri için zarar 
ihtimali mevcut değildir 

Lüzumsuz endişeye 
kapıl mamalıdır 

Maliye Vekili lsfasyonaa 
Bir aydanbcri Fransada tcdav 

altında bulunan Maliye vekil. 
Emsalini pC'k az okuduğunuz bir Fuat Ağralı, icra vekillerinin Ar 

kun·ett(' <:ok i<:li bir ıışkrn nı3"nra- karaya cln.vctleri hnkkındalıl J"ef' 

lsrla dol• hula blk&,.._ mi teblif UııertDe lııa ? ? ' i 
Vakit gueteelnde yarm. bqirJa- ~plon eltspı ei!ie ~ze 

:~:.bu tefrikayı behemehal o- ~~· _ .. A&IJll)§Ki.c 
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VAKlT cUMHURn'ET 
Cumartesi, pazar, halkın soyul 

A&mı Ut bugtln Ttlrt o:'durunun Yunus NAdi 1bugünkü ~~maka~e--

masına mahsus günler midir i">St V'! d1'rnan O:ıOnde ya~ mu- ünde Rus • Alman ademı t~vuz 
utanı g:çtı ~ini m:vzuubahs ı:-- pıktınm Bdkanl~ta_n asla şa··.·tma
~ ceMiz s;t1asıı m:ı~neşen TOrk. ması tız;m g:l~. ç<lnk{l Alma:l· 
O(du.51.ımın Edtme rcınıig'!Çidindc yanın ~ ~ cenu~.ı ~rkl 
btltan arameti ile g~:üldGğünü v<' A vrupara dotru ~ru,Ittnesınt Ru" 
bu d1l~ için çok korkunç o!an yanın Wcayt kalma.~om tmklnı o)· 
fürk orct.ısu resmi geçit yaparken. mad$ru sôytcmektc ve demektedır 
A vrup~nm da uluklanndaki harp ti: . 

Okuyucula.runu:.dan biri, ~ehrimizin b:izı eğlence yerlerinde l 
cumartesi ve pazar günleri yapılan yolsuzluklar hakkında gazetemi
ze dikkate değer bir mektub yollamıııtır. 

Çırçır gazinosunda, beo kuruşluk hic şişe ııı.ı için 100 p 
ga.nıon hakkı alıt:iryor. Canıon ~tinin A&.ldınidığına dair 
diye kararı ne oldu? .. Garson ücretini, &uyun !iatı derece 

tehlfkesinin arttJğnu ve bu mevan· Vaziyet My1e olunca bılhao:;sa Bal 
da ltalyanm tıatu hareketini d~ kan devtetlennin her ihtimale karşı1 

biılrnad~ru söylemekte ve demekte kendilr.rini m!ldafaa tffib!rleri.ndc 

Okuyucumuz bu mektubunda, bu eğlence yerlerinin halkı a
detfı soyarcasına h:ıreket etmelerine rağmen henüz ciddi bir ted
bir. alınmadığından tecssilrle bahsederek: 

yükselten ı:ıçık gözler de var. 
Florya plAJlannda, kabine ücreU<'ri için çı:>kişe çeki.ŞC 

zarlık devam ediyor. İki kişilik kabinelere iki buçuk lira ist 
yor, nihayet bir buçuk, batta bir liraya, tutturulabildi&inc 
liyor. Floryada ·bir plAj gazinosunda, içki ve yemek fiatl 
ilaveten hariçten getirilen muhtelif diğer yiyeceklerden iste 
iki tabak ücreti olarak on kunış almıyor. Buna tabak kirası dC 
yor!. .. 

d"r ... ıa· ~aha kuvvıetll. daha emnıyetlı \"t' 1
.. • • l •-~ı l· daha cesaretli hareket edebilecek1e· 

- Cumartesi ve pazar günleri halkı .soymağa mahsus zaman.. 
lar mıdır? •. ., diyor. 

Oyle gOrilyoryız kı ~ya.auar A ri kcndil~nden anlaşılır sanırız. 
m3nl"a ile ad.emı tccavuz mukav~~e- l liçbir tarafa taamız etmek r.i
!;i aktede~ 5<?"'-Y~t ~usy:;ı:nın arJ:1:.~ yetinde olmadık lan meY,danda bu· 
'e sulh zıhnıyetıru hen uz .. lunan ye icabında kendi istiklalleri· 
~eğillerd~r; Sovret Rusy~, AJ.~~~:. ni her ne bahasına olursa ohun mu 
ıl~,a~emı teca\'UZ muka\elesıe~letin daraa etmek mecburiyetinde olan 
mış ısc, bunu, sadece bu d k Balkan devletten mevcut ademi +e· 
şarki A".'nıpa ihtira~l~nm ka~~. cavüz paktının zahiri metnine ra~
\e kend.ı ?udutlan ıçı~de .ra~at · ~· men So..,1·etler cumhuriyetinin ke:ı· 
şa~k !çı~ yapmıstı_r • len~ arazı dileri hakkında daim1 hayırhah c
fethıne.1~tıy~cı.olmı} an SoV)_et Ruc; lacağım gözönünde tutarnk vaılye~ 
Y.anm ıstılft ıhtır_as~~m tahrik ede· terini ona göre tanzim etmek me,·kl· 

Sanyerde Çırçır suyuna resmi araba tarifesi 20 ku~ oldu· 
ğu halde kendisinden bir misli fazla para istcnm{§tir. Bu muame
leye maruz kalan yalnız bir kişi değildir. 

Zabıtaya vaki şikiı.yetler üzerine g<'çen paz&r g[inü böyle ta
rifeden fazla para lstlycn on arabacı hakkında tnkib:ıt.ıi glrlşilmi§
tir. 

Bu münasebetle ortada memnuniyeti mucib yalnız bir n 
göze <;a?l>ıyor: O da, devlet demiryolları idarePlnin trenler 
kındakl §ikayetlero derhal bir polis hassasiyelile alU.kadı:ır 0 

rnk tPdbir ı:ılması ve şlkiıy<'t sahibforine mektub göndererek 
13ekkUr etmesidir. 

Çırçrra yolcu götüren bazı · otomobil şoförleri de, pazar gün. 
Jeri taksi ile çalışmadıklarını iddia edccE:'k kadar işi ileri götüre· 
rek fazla para koparmak istcmif;ler, bu yUzdcn bazı mUnakaljnlar Bunu. diğer dı:ıirel"re nUmunc olmaeı t emennisilc knyde<l 

rCk Avnıpada bır ı~tı~ş unsuru ?" inde bulunuyorlar. 
Iarak kullanılması fikri tahakkuku . 

.. k··n olmı~·an bir hayaldir.,. _Onda-ı dolayıdır kı bu .. p~ktın 
mum u J bılhassa Balkan devletlcrını hıç s:ı.· 

~ırtrnamac:ı Jlı.zımgeleccği bizce a~ı"-: 
TAN k . Sertel son zamanlar- ve kati bir kanaattir., , /.~ M. Ze enya ,., / 4 
dajpolitika il_e al_~":s~ olan ve oı: YEN! SABAH ,. 
mıyan herkesın bınbırıne sordukta H.. . Cahil y , "So :.lak"· 

ruz. olmuştur. 

• 

l. abıru venneye çalışmak· uc:eyın a.çm n u ı 
rı sua ın cev kalar., başlıklı başmakalesinde hPr 
tadır. cak ? tarafın harbe hazır bir vaziyette 

Harp ola mı. . b kanlı boğusmayı be.kiediklerini 
ilk ve orta mektep mezunları 

Satye maznunlarırı 
tahliye talebi 

gene reddedil 

Zekeriya Sertel bu su~u~l~va 1 ı· sulh i~in birkaç tescbbils olmakla 
nı vermek için. harp. ihtım ının b~ beraber çılgın Nazi 'Şeflerinin inatçı 
hinde ve ~leyhındekı maluf1?:1f? ır hareketlerinin buna mani olduğanu 
araya getı~ekte ve şu mu a eayı kaydetmekte ve ezcümle demektedir 

Bu se e h·, n ft 

1 
serdetmektedır: . . ki: 

"Hitler bu badireden ~ır harpsız "Almanyanm ~ercfi, hayati hak· 
çıkmak için elinden gelc~ı yapacak· lan Şarki Avrupa hakkında bir mü· 
tır. Blöf yapa~. tehdıt \. &lecek. zakereye girişmekten kendisini men
korkutacak, belkı kı~ hareketıc:r~ edermiş. Komünizmin önünde sec 
bile teşebbüs edecck~~r.: Fakat. ~u ı.~~ deye yatan Almanya~ın . artık ~n 

mektep e 
girecek 

e 
r? 

Sa ·e davasına dün devam edil· R · . e~: 
bir sulh masasına g turmek_ı~ 0 ve ı:;ereften bahsetmesı bıraz garıp Mnarif ,.ekfıleti biltün mekteb-
nüne çıkacak ilit fırS;'lttan _ıstıfade görUnüyor. Başka milletlerin haya· 
ctmeği de ibm~l etm~yı:cektir. Bu tına suikast etmeğe hazırlanan ü· lere gönderdiği bir tamimde ilk ve 
fırsatlar da e!~sık değıldır •. Bu sebeb- çüncü Rcich'in hayat hakkından orta mekteblerl bitirenlerin gire -
1e harbin önüne gc~~ lın!tfuu ta· bahsetmesi de .bu şerait altında bilecekleri mekteblerl isimlerile bll
mimen kalkmış değıldır. ~ıraz ak· vahc:i bir mana iktisab ediyor. A· dirmltitir. 
liselim, biraz hüsnüı:ıiy~t, bıraz )tor- çıkc~ görülüyor.ki Altna}tya hiçl:>ir t.stanbuJda orta okula bitlrenıe-
ku bugünkü \:aziyc~ bır sulh masa: mülfihazaya,ehemniiyet vermeden rln gtrcceklert liseler: 
sına götürebilır. Iş bır defa sulh ma milyonlarca insam mahvetmek ve . . . 
sasına geçtikten sonı:a ~a artık harp dünyayı ateş ve felfiltet içinde hı- . Cumbunyet ktz li&selne. Eyilb, 
tehlike3i bertaraf edılmış olur.,. rakmak kararını vermiştir... Cıball kız orta okulları. 

İstanbul kız lisealne: İstanbul mu 

Linıan işçileri zammı 

az buldular 
Kazanç vergisi yüzünden çıkan 

ihtilaf henüz halledilmedi 
Dün liman işletmesi umum 

müdürlüğünde, liman tahmil, 
tahliye ameleleri murahhasları Bira sevki yatı 
ile iş bürosu müfettişlerinin iş-

1 tirakiyle bir toplantı yapılmış, a rth rı ıyo r 
maliye tarnfından fazla kazanç O 
vergisi kesildiği için işlerini bı. emiryolları altı vagon 
rakan nman amelelerinin vazi- tahsis etti 
yetleri üzerinde görüşülmüştür. inhisarlar idaresi ile Devlet 

~ill?i_li\~ergi işil~n ~ir~nbire demiryoJları arasında yapılan 
n 1 ~m1 ansı~ 0 ugu~.da.~ 1.~- temaslar iyi bir netice vermiş 

man ış etmesı umum mu ur u. ve Ankarad n J ta b J ki ..... 11 .. 1 . d a snuaes. 
gu amc e erın lf crıne evammı sinden daha f J b' k . . . k. . d b" da az a ıra sev e. 
temın ıc;ın es ısın en ıraz • ı·ı · t • dil • t' 
h f 1 w. tekl"f aı mesı emın e mış ır. 

a az a para vermegı ı A la .. d . ll 
tm · t · n şmaya gore emıryo a. 

e Bş ır. .. l kled' n inhisarlar emrine daha ziya. 

ı una gore, evve c~. na. ı- de frigorifik vagon verecek; 
en eşyanın tonu uzennden b la ı-· ·· "ld""k 

amelelere verilen 18 kuruşluk ku vagon rl u_zum bgo~ul u çke 
·· d.. ·· t' 20 k 20 e spres tren erme ag anara 

gun uz ucre ı uruşa ve l b l d h l 1 . 
k ı k ·· f d 23 k stan u a er a ge eceklerdır. 
r~;:ş;ka~~~ş~~efak:t ame~; Bu ~il~~b sevkiyı:aı dün ak. 
murahhaelan bu kadar zammı şEam n ıtı aren §anmış~. 
k,. f· ·· · 1 d' vvelden 4 vagon olan sevkı-a ı gormemış er ır. 

6 Yann tekrar toplanılacak, bu yat ~agona 51karılmrştrr. 
is bir karara bağlanarak liman Bug~n şehrın her ta~afmda 
amelesizlik buhranından kurta- ve sayfıyelerde bol bol bıra bu. 
rılacaktır. lunacağı ümit edilmektedir. 

Yarınki toplantıda kömür 
amelelerinin vaziyeti üzerinde 
de görüşülecektir. 

Bu sabahki Avrupa 
ekspresile gelenler 

alllm, Çapa, Süleymşniye, !stan _ 
öw, Heybetiada, Kastmpaşa, Bakır
köy kız orta okullan. 

!nönU kız liaesine: Nişan taşı, Be 
şik~. Beyoğlu kız orta okulları. 

Kandilli kız lisesine: Beykoz, Us
kUdar 2 ve 3 kız orta okulları. 

Erenköy kız lisesine: Pendik, 
Göztepe, Kadıköy 2 kız orta okul
lnn. 

Çamlıca kız liJıesinc: Kadıköy, 3 
kız rta okulu. 

lstanbu lerkek lisesine: Cağa -
loğlu, Ku.mkapr, EyUb, Ka.smıpaşa, 
Taksim, Hcybeliada. erkek orta o _ 
kullan. 

Vefa erkek lisesine: Zeyrek, Go
lcnbevi, Fatih, Ka.ra.güınrUk erkek 
orta okulları. 

Pertevniyal erkek lisesine: Ye
nikapı, Davutpa§a, Bakırköy erkek 
orta okulları. 

Kabata.§ erkek lisesine: Gazi Os
manpıışa, Emirgan, Beykoz, Bcyoğ 
lu erkek orta okulları. 
Haydarpaşa erkek lisesine: 'Os -

kUdar 1 ve 3, Kadıköy 1 ve 3, Pen.. 
dik erkek orta okulları, 

htanbuJda IJkmektebJcrt bitiren
lerin girecekleri orta okullar: 

Cağnloğlu erkek orta okuluna: 
Cağaloğlu 1, Sultanahmet 2, Alem
dar 44, EmlnönU 48. 

Kumkı:ıpr erkek orta okuluna: 
Beynzıd 5, 42, Kadirga 3, 6.... 

İstanbul kız orta okuluna: Cağa
loğlu, Sultanahmet 2, Alerndr 44, 
EmlnönU 48, Kadirga 3, 61, Dı:ıvut
paşa 25, Samatya 29. 

Süleyrnaniye kız orta okuluna: 
BeyaZld 5, 6, 10, 42, SUleymı:ıniyc 
7, 8. 

Ekseriya dört be!i yolcu ilo ge- Zeyrek erkek crta okuluna: SU _ 

Şehrimize gelen bir 
Fransız sigortacısı 
Frı:ınsanın en büyük sigorta 

kumpanyı:ılarmdan birinin mUmcs -
sili olan M. Döber bu sı:ı.bahki sem
plon cksprcsile şehrimize gelmi6 • 
tir. 

M. Döbcr, harb tehlikelerine rağ 
men dünya sigorta işlerinin devam 
etmekte olduğunu, h:ı.rbin ö.ıU alı
nacağı nm'ıdlnl muhafı:ız:ı. ettiğini, 
muhnrririınlez söylc:niştir. 

len Avrupa ekspres treni bu sabah lcymaniye 7, 8, Beynzıd 6, 10. 
37 yolcu getirmiştir. Bunlı:ırm ekse Gclenbevi erkek ortn okuluna: 
risini son vı:ıziyct Uzcrlne mcmlcke. Fatih 13, 15, 18, 40 Urikapnnı 12, 
timlze dönenler tc§kil etmektedir. 54. 

Gelenler arasında bir mUddctten Karngümrük erkek orta okuluna: 
beri Fransadn bulunan sabık maı:ı. Atlkali 19, Zincirlikuyu 20, Kı:ıra· 

rif vekili Saffet Ankı:ın ve tahsilde gümrUk 27, Salmı:ıtomruk 17, Fet
olan talebelerimizin bir kısmı dı:ı biye 16, Balat 55. 
vnrdrr. Ekspres, Almnnyada batla. Cibali kız orta okuluna: Fatih 18, 
nn asker sevkiyatı ile meşgul ol • 20 Atiknli 19, KnragUmrUk, 27, Sal 
mı:ı.sı dolayısiyle bekletilmesi yU • mı:ıtomnık 17, Fethiye 16, Balat 
zUnden bu sabalı bir l!!aatten fazla 55. 
bir teahhurla gelebllmiBtir. Yeniluıpı erkek orta okuluna: 

Topkapı 34, Aksaray 45, Samatyn miş \"e bu celsede e::ıki Denizbanı.. - Fakat efenclim, bı.ıfl 
52, Yedikule 43, Horhor 56. u~ıw~ nı~dür m~avini Ham~i E· deten imkan yoktur. Bit 

DaYutpı:ışa erke:k orta oltuluna: mın Çap ılc Denızbank hukui.< mu· tahammülüni.i aşar. H. 
Silivrikapı 21, Merkezefendi 22, Ko ~aviri avukat lsmail Isa Caniş dır· \'akit mesai saatini ha>'11 

28 S t 29 F" lenmiş!erdir. · t' cnmustafapaşa , ama yıı , ıa mış ır . ., ~dd 
seki 24, Dnvutpaşa 25, Çı:ıpa 31, llk olarak dinlenen Hamdi Em!r. ce,·abını vermi~. ;-.ıu 
Topkapı 32. Çap, Satyc binasının kazanç mııa mi de talik cdil;esini jstet11 

Çapa kız orta okuluna: Silivri _ melesine ait evrakta nasıl olup da Mahkeme kısa bir js 
kı:ıpı 21, Merkczefcndi 22, Koca.·_ imzası bulunduğnu izah ctmi5 ve den sonra aşağıdaki k 
mustı:ıfapn§a 28, Aksaray: 45, Ha.se. "ben diğer müdµr ve banka er"kaıu- bildirmiştir. • 
1 ı 2A ç 31 T k 32 3 ı mn imzaları bulunan bu ev~~ı "M A11Jf t ·~, apa . op aJl! , · . esai saatinin ge-r· iİ 
Bakırko-y erkek ta k 1 usulcn Mı.vale selfünde ırnza ettim. ı t d 1.:z or o u una~ - unmasma ve saa e .1 

BakrrkBy 1, 2, 4, Yc§ilköy 4, Kaz. Esasen benim yerimde sirküler sa· miş olmasına ve daha ıııl 
lıçeşme 58, Yedikulo 43, Saınatya hibi kim olsa bunu imzalardı,, de· m~istacel diğer duruşma.~ 
52. miştir. lunmıısına göre duruşro9). 

EyUb muhtelit orta okulanı:ı: Rı:ı- Bundan sonra m·ukat l~mail Isa \?. fazla devama imkaP S 
mi 33, Eyüb 36, Defterdar 37, 38, Caniş sorguya çekilmiş, o da hô.di- mcmiş olduğundan bi~. 
46• seyi arkadaştan gibi anlattıkta.'1 likine, ve e~·elce tahlı} f 
Kasnnpaşa kız orta okuluna: J{a sonra demiştir ki: isremiş bulunan Yusı.1 

l!!nnpaaa 3, 4, 51 6, O, 10 Halıcıog-. "- Deniz.bank umum müdürün~ · T h' K k ve " ...1mş, a ır ev ep, < 
ıu ı, 2. m:lyonlarca liralık mühayaıı salahi· v 5ı.ı 

b. ~asımgile isnat olunall··d··ı:ı 
Ka.sımpaşa erke korta okuluna: yeti veren Denizbank kanunu ına • l dd ı.ı nev i ve vec 1i taa 1.1 

Ka.sımpaşa 3, 4, 5, 6, 9, 10 Halıcı- i~in<le istimHik mecburıretini umurr. h hk k roe enüz son ta i atta . ..., 
oğlu 1, 2. müdüre tahmil etmez.... , l ] b .. ı, .. 

b. "k ou unu masına inaell " 
Beyoğlu muhtelit orta okuluna: lsm:ıil ls:ı Canişin sorgusu ıttı · hl" l l · · 

· k ld ğ d ta ıye ta ep ennın tB 
Mecidiyeköy 46, Şişli 43, Firuzağıı 1 ten sonra ~·akıt. ço geç ~ u ~n an tahliyede ekseriyetle, 
12, 31, Tophane 37, Auıpknpı 11. reis celseyı t:ıtıl etmek ıstcmış. bu f k ııı 

O u1 "tti akla karar verilere 
Taksim erkek ortr. okuluna: Be- sırada Yusuf Ziya nişin av rntı '<eme 19 EylCıl saat t 4 e 

yoğlu 29, 45, Fındıklı 13. Sadi Hrza ayağa kalkarak: 
.. E~ k f l '.almıştır.,, 

lnönü kız lisesine: Bc>yoğlu 29, - ·ger mev u tutuma- -----
45, Fındıklı 13. mıza sebep diğer maznunların Maarıf Sorası geıec 

Nişantı:ıı;ı kız crta okuluna: Mc- sorguya cekilmemcleri ise, AI. sene de toplanaca 
cidiycköy 46, ŞiE1l! 13, 44, Feriköy lah nzası için sorguyu ~~c~ ya. " 
17, Nişanta§ı 15, 52, Maçka 22. 'ırısu~a .kadar devam cttırın .. , Temmuz ayında Af 8 

Nişantaııı crkc'k ortn okuluna: demıştır. toplanan Maarif Şurası~ 
Şi!ili 44, Fcriköy 17, NişantaŞr 15, I · 

30 
tini bitirdikten sonra rll tX1 

52, Mııçkıı. 22, gı:ı~skü~ar 3 Uncü :nuhtclit orta _ edilemiyen bazı mühiJl'l 
B~iktaş kız orta okuluna: Bi - mektebine: Kısıklı 13, Altunizade meseleleri kalmıştır. •. 

rincı yatı, YJldız 50, Beşiktaş 19, 1-1 To tu 
1 15. Atlamntac;ı 22, Bu sebepten öniifl'l

0 

20, Ortaköy 23, 39, Arnavutköy 25, s,:ıtaniep: 241 Nı:ı&kı:ı§tcpc 25, Se. ders yılı sonunda Ankre, 
Bebek_ 26, Rumclihisan 27. lamsız 48, Kandilli 32, Çengelköy kinci bir şura toplanarB eJJ 

G~zıo~an_Pll:.<\l. er~ek orta oku- 28, Beylerbeyi ıi, Bürhaniye 29, ki devrede görüşülenıb' 
luna. Bırıncı yotr, 1 ıldız 50, Be - K k 45 selelerin görüşülmesine uzguncu . 
şiktaş 19, 20, Ortı:ıkBy 23, 39. Ar • Haydarpı:ışa erkek lisoslne: Har- nacaktır. 
navutköy 25, Bebek 2<3, Anı:ıdoluhi· mnnlık 17. Şurııda verilen karat)ılre 
sarı 34. Kadıköy 1 inci .erkek ort.ımekte. birer tatbik etlilmek üı~ftif 

}~mirgfın erkek ortn okuluna: bine: Cev!zllk 7, Moda 8, 41, Kr _ kadar makamlara verilı111 
Sarıyer 14, Büyllkderc 30, füreç - zıltoprak 6, 40, Göztcpe 5, Eren - el 
burnu 36, Yeniköy 33, Emirgô.n 28, köy 4, as, 1çerenltöy 16, Merdiven. lstanbulda açtl8. 
Rumelihisarı 27. köy 18, Bostı:ı.ncı 1. Sanat sergiSI 

Beykoz muhtelit orta okuluna: Kadıköy 2 nci kız orta mektebi· ·ırıl 
Anadolukı:ıvağr 42, r.umelikavağı ne: Cevizlik 71 Moda s, 41, Acıba. Sanat okuJlannın v:k~ 
41, Beykoz 40, Pnşab:ı.hçe 39, Çu • dc>m lO, KJzıltoprı.l~ 49. halka göstermek 111 )'Slıı' 
buklu 37, l{ıınhca 36. Kndıköy 3 Uncu reuhtclit orta _ Maarif Vekilliği 1941 1 

Kandilli kız lisesine: Anadoluka· mektebine: Acıbadem 3, 10, Yelde- lstanbulda büyük bir saJll' 

vıığı 42, Rumelikr.vağr 41, Sarıyer ğirıneni 11, 12, Tn!imbane 35. 3isi nçacaktır. ş 
1 i. BUyükdere SO, Kireçburuu 36, Göztepe kız orta mektebine: Sergi haziran aymd~ 
Ycniköy 33, Kanlıca 36, Emirgan Bostancı 1, Ercnköy 4, 38, İçeren. cak ve bir ay devarll e$ , 
28, Anadoluhi'Jarı 34, J{andllli 32, köy 16, Mcrdlvcnköy 18, Gö::tcpe tir. Sergiye konacak elef1 
Çengelköy 38. 5. şimdiden sanat müesses~~ 

Üsküdar 1 inci erkek ortarnekte. Pendik muhtelit ortamektebine: de hazrrlanmağa başl~rı~ oıd 
bine: İhsnniya 19, Pa~akapısı 20, Pendilt ı. Kartal r.ıcrkez, .Maltepe Bundan başka önufl'lk~ 
Ayazma 21, Kızl:ırr.ğnsı 80. 1, 2. Kanunus:mi ayında An tO 

Üsküdar 2 ncl kız orta mektebi- He ... ·beliadn muhtelit orta meklc· rrüzel sarı~tlnr ı:Qrası da,:l ıt 
.J • ~ \1 ,., 

ne: Harmanlık 17, İhsaniye 19, Pa- bine: BüyUkad:ı ''<' Heyb(?lind:ı ilk nacaktır. Bu hu'ltlsta e dit· 
şakapısı 20, Ayazm:ı 21, Kızlara - mektcbleri. kiklerine devam etmekte 
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HARP 

Almanya ve italya için 
intihar demek olur 

.................. .-....... _. . ._.... ______ ............. ._ .. .__.. .......................... . 

Korkma söl\mez bu 
şafaklarda yüzen aisancak ! 

Yazan:· M. DALl<ILIÇ 

~ Y dZan: Pierre Dominique 
E

DİRNE ciYannıfa yerleri titrete_ n geçit\ re. ... mimlc hazır bulu· 

nan on binlerce Türke ne mullu ki Ti.~ !;.ün selıametli bay .. 

rakları , ·c arslan tocuklarmın bir 1.ahramanlıli., okyanu .. uııun lıt'y

betıi dalgaları gibi g~islni bel reılcrck at-k 'e >:. al\ etle ııQ.lastılar. 

Ihı hel beti gö:ı:lcriyle görmcJ,1en mnhrum olanla~. gazctt•lcrılc re .. 
"imlerini _si.irüııre, gö:ı:lcrlnılen :1 as fı:)li!rınal.tıın l~cııdilcrini ;nene· '~a dail;: 

"; N A R P 
l,.J: satırları h tt •• • • • d ;.f ~Qı}·o enuz ull}ıt ıçın e 
11 re.tığ !"\un; faakt yarın ga· 
t hir ~ 2Cltnan saflık gösteren, 

terece 111~dan kalmış sözler 
~i ktır. Berline toplar 

• ı Pa · dutı rıs tahliye olun· 
ha ara asker gönderilmis, 
~ halinde. Her dakik~ 

n gelmesi ihtimali 

t gel'.e h • 

Kral VI inci George'un İngiliz 
ihtiyat filosunu teftişi gösteriyor 
ki ingJltere elindeki kuvvetlerin 
ehemmiyetini takdire başlamıştır. 

İngiliz ihtiyat filosu 13 7 gemi
den ve 12000 askerden mür1:kk;:p. 
Harp olduğu zaman bu filoyu tah
telbahir avcısı haline konulacak 
olan bütün büyük yolcu gemileri 
de takviye edecek. 

Harp halinde ortaya çıkacak o .. 
lan mesele şudur: 

1 - Düşman filosunu abloka et. 
mek, çıkmasına mani olmak ve 
çıkmaya kalkacak olursa batır · 
mak; 

2 - Tahtelbahirleri ve kruva-!:arb· lUnıt etmek istiyoruz. 
~~n ne demek olduğunu zörlcri kovalamak; 

'<el~ 1 beş sene ev\'cl gör- 3 - laşeyi temin etmek. 
bu k harap oluyor, insanlar ingilizlerle Fransı=Iar bu üç 

· in acıc.rıa da kalmıyor: iş.:.le muvaffak olurlarsa harbi ka .. 
~rl anlar da, harap ol· zanacaklardır. Bu üç ameliyeden 
ı. erde· 1y 'lln SO • ınsan ıga yakışını· birinde veya ikisinde, yahut her 
~zle:1. söylemeğe, dinle· üçünde muvaffak olamadılar mı, 

ı\\ edı!ıyor. Yirmi beş-se· harbi kaybetmişler demektir. 

O 
:ı.~ 'tup~,, b' . 
"i:ll'..ı .:-- ı ır nen hayvan· 
Ilı, J\.! &ordük: Fransızlar Al- BiR MUKAYESE 
. l'tıanıar Fransızların a· 

Ulh Birinci noktada İngiliz • Fran· 
~ıı zamanında yüzleri hat 1 sızların muvaffak olacaklarında b , ır ıyamıyacaklan is- . .. 

,,. U,undular. insan yl hıç şuphe yok. Buradr Japon fi-
••ın og u 1 •. 

~ , karı Sefaletinden iftihar ~unu n;zarı ıtıbara almamak 
. ı, Servet hırsına alet lazımdır. Zira, Japonlar müdah:.:ıle 

Zcınıanında harbi dfü:;ün· ederlerse, Büyük Okyanusu kay .. 
} 'n aklımıza faci~lan betmek ve İngiliz - Fransızlar 

'tfı~ .binlerce insanın öldü· mağlUp olduktan sonra Alman • 
tl{; &ıbi oluyoruz ve tüyleri- İtalyan • Japon bloku tarafından 
~:~or; fakat bunun içine abloka edilmekten korkarak A-
-~, fedakarlık manzara· merikanlar da müdahale ederler. 
ıı Şı.~·or ,.e bu: "Ne de olsa Almanyamn henüz ancak 5 zırh 

~llıeldir,, dedirtip içimi· l:sı var: İki tane, 215 şar bin ton. 
ıe~1 ~-e~iyor. Harp zamanın luk Gueiscnau zırhlısı ki Fransa

~ıı~· kahramanlık var, bil· mn iki Dunkerki ka:lar kuvvet .. 

1 a:; ~ anlann zekaları, deha· li değildir; üç te 1 O ar bin tonluk 
ı;til %r; ~ O:-ılar ba~ka bir saha- Duetsthland zırhlısı. Bunların da 

Caı:ılı}· a}'atı birtakım iğrenç· topları 280 lik Halbuki Dunkerk· 
~a ~r. Cephelerde, ölümün le Strasburgun topları 380 liktir. 

ı.-t.ı-~i 1~san o'ifo asalet gö,,te- 1talyaya gelince; italyanm da 
-tt~t. ~I küçültmiror; fakat sadece 4 eski, fakat sonradan ye .. 

ltJ~<I ha ;sa cephelerden u- nilenmiş zırhlısı var, iki zırhlı da 
l}ı:ır c, '>irk1nliğin en müthi· henüz yenilenmekte. Bunlar 22-
'1 ha şer bin tonluk güzel gemiler ve 

lir tp olmasın! Her ne ba· sütte 27 fersah yol yapıyorlar ve 
tııı,~ Ol un ı::ulhu kurtarma· ya yapacaklar. Fakat bunların a .. 
~ 1

• korkaklıkla-, alçaklık· teş ve zırhlı kabiliyetleri ya-
~~ı~·orlar. lnsanın canını ni harp kabiliyetleri yeni gemi • 
:ıı~h~ azımge!en kıymetler lerin derecesinde değil. 

"''tı b·r ~ f 1 ıriz. Fakat harpte 
llY..;: il?tla edilmiyor, yalnız 
: lı~_n~an şerefini de karbc- dah:ı iyi biliyor. Artık kim e sevin 

ıı..:·~esıe b. miyor. DJ halin l:::r an sulhı1 'kı:r· 
.-"'~i""s· ır itimat<:ızlık ve 
.\J.,,·;~ ı b" tarm:ı~: irnkfırıı 'ardır. 
, -~ ~ır hodgfundlık baş· 
tiiru}~agian çürüyor, aile Numllalı AT AÇ 

"J~~te ?r, hayasızlık, cynis· 
'lı)~~ ~y~.r. Harbi istemiyen- a - Halid Fahri Ozansoy bir 
~Otlar, egıl, ac:ıl bu halden ;amır.da: "~u;·ı.llah Ataç sen r.e
~~~ sin? Edebiyatı:ı elibaltalısı mıc:ırı:>, 

Uti ~Umumi harp başlıya· diye soruyor. Yazırı okumadım, o· 
~~ 4nn Odamda bu satırları kumağa şımdılik niyetim yok. Ser· 
~· 1 it h • Alman hududunda lev.ı::,ını gi.ırdum yeter. Eli ba:·ah 
~- ~ıı .hUdutıarda ateş ba~la· değ:!ım, t-. ita ite kesilecek ka.ı, 
, -'l!l!. ı 1 tımate inanmak i te· sağ!-.m c cı leı az. Bazılarını 'll'l~a 
~~tıtı~ n anlığın batıvcrmesi ile tutmak ltzımgeliyor. - N. A. 
~ . itrz , 

Şunu da işaret edeyim ki İtal
yan gemileri Akdenizde; Alman 
gemileri de Şimal de~i.ı.:nde. Onun 
için iki filonun birleşmesi ne mad .. 
:!eten, ne ôe manen rr.ümkün de· 
ğildır. 

Buna mukabil, karşı tarafta, 
İngiltt'renin 30 • 35 şer bin ton
ıu'• ve hepsi yeni 12 zırhlısı, 35 • 
42 şer bin tonluk 3 kruvazörü var. 
Fr::nsamn da iki yeni zırhlısı: 

Dunkerklc Strasburg. Bunların 

ikisi de 26 şar bin tonluktur ve 
sür'atleri 3-0 fersahtır. Daha eski 
olmak şartiyle diğer 6 zırhlı ki 
bunun uçu ycnilenmi~tir ve 
İtalyan .zırhlıları ile çarpışacak 

kabiliyettedir. 
tik bakışta görüyoruz ki, İn

giliz .. Fransızlar Alman • İtalyan. 
lardan üç misli fazla miktarda bü
yük gemi çıkarıyorlar. Onun için, 
Alman • İtalyanların harbe giri~ .. 
melerine bile lüzum yok. Çünkü 
bu onlar için intihar demek olur. 

NE ŞiMALDE, NE CENUPTA . 
Alman - İtalyanlar Şimal deni-

zinde harbe girişemezler, on, on 
bir İngiliz zırhlısı orada Alman· 
ların yeni bir Jutland macerasına 
atılmalarır' mani olmak için ka. 
fı:iir. 

Akdenizde de harp edemezler, 
orada da Şark sularında beş İn.. 

giliz zırhlı ve ya zırhlı kruvazörü, 
Garp sularında da Fransız gemi
leri bulunuyor. Bunlann her biri 
tek başına bütün ltalyan filosun-
d:ın üatiindür-. 

İtalya, kruvazör cihetinden ~e 

üstün bir mevki alamaz, zira, 
Fransanın İtalya kadar kruvazörü 
var: Onun 20 kruvazörüne karşı 

19 kruvazör. Sonra bizim Moga· 
dor tipi 2.800 tonluk muhripleri. 
miz 11 O luk sekiz topla mücehhez 
h.'.lkiki birer kruvazördür. 

İngiltere tarafından, üstünlüğe 

hiç şüphe yok .. Çünkü İngiliz :~!
vazörlerinin yarısı Akdenizin şar
kına tahsis edilebilir, diğer yarısr 
da Şıınal denizine yetişir. 

Esasen telsiz var, Akdeniz.deki 
l:ıgiliz ve Fransız filoları faaliyet
lerinde sıkı temasl muhafaza et
deceklerdlr. Biri İskenderiye, 

Hayfa, Kıbrıs, İstanbul, Çeşme, 

Pire, Girid, ve daha ileride Kor
lu ve Maltaya dayanarak Libya • 
dan on iki adalara giden yolu ke. 

ser, Leros a.dasrru abloka eder. 
Öteki de Toulon, Ajaccio, Bi

zerte, Mersellcebir ve Cebelüttarı
ka dayanarak İtalya ile ispanya • 

• deblliyorlnr mı? .• 
Hey koca nr~lıın orclu !. .. l 'crlcri ti1rctcrck ~ı ıç.'~iııe dün~·:ınm 

bin l•ahpcliği kurban ol un! •• 

Bu mlilet tarihe biiylc ılnlgalıırla doı'.;clu. Bu ını' !et dünya ii· 

zerinden böyle dal;;al:ırla ;;rttl. nu millet ebediyete \\ıiiyle dalga... 
lnrla akar! ... Dilnyanın bu l•adar ht'ybctli, en1rikıılı \'C \1-ahpc giin

IC'rincle Türk milleti l (•kp:ırc rrdad kt'miği.nılr.ıı t:ı ri:ı b ~'hlilimlari· 

le m\i<•tnhkem yurdu üstünde bir ol<ynnus fıı1ın:ı~ı gibi \fırtmala
nıyor • 

Ifoy koca arslan ordu! ••• Senin :;anlı bayraklannm ı;ı: {!~esinde 

bütiin tHinYa:ra haykrrnhilirl:ı:: 
YC'r yii.,,limle İm sulhte rC'yllin, \'C harl11Ic arslan mlllctl \esaret 

altında tutabilecek ne bir millet, ne milletler ihinyaya ı;clrr.~·nıf, .. 
tir... , 

l\orkma, sönmez bu t"afaklıırda yüzen al sancak, korkma ' ön. 
me:ı:! ..• 

........................................................... " .................... ..-..--.-. 
Venovadan, ya Sardinadan, ya. f çalışabilirler. Fakat bir kere ~\t. 
hut ta Sicilyadan yolu kesebilir. las Okyanusuna ge~ti mi ora~ta 

Denizlere bahriye kuvvetlerinin kalabilmeleri ve geri dönebilm~
hakim olmasr sayesinde, İstanbul· ıeri lazım .. Bunun için de petrol 
dan hkenderiyeye kadar bir blok gemileri ile temasta bulunma.lan 
teşkil eden ve Yunan ve Fransız- lazım. 

!arla takviye edilen lngiliz • Mısır Llikin petrol gemileri ancak bi. 
• Türk • Hind kuvvetleri gerek taraf memleketlerin kara sularına 
Oniki adalara, gerek Arnavutluk g!rebilirlcr, aksi takdirde imha c
hedefi ile Seliiniğe asker çıkarabi· c:Uırlcr. 

lir, Trablus üzerine taarruza ge
çebilir. 

Tunusta birleşecek olan Fran • 
sız • Arap kuvvetleri de gerek Si· 
cilyayr, gerek lngilterenin taarru· 
zu ile beraber, Trablusu tehdit e· 
de bilir. 

Sonra, Jngiliz • Fransız tayyare 
ve tahtelbahirlerini .de hesaba 
katmak lazım. Bunlar, şüphesiz, 

düşman gemilerinin faaliyetine 
m!lni olmakta büyük bir rol oy. 
n<yacaktır. Esasen Almanyarun 
bir grup halinde beş gemi ile ya

pacağı' harp pek mühim olrruya • 
ITAL YAN DONANMASI AKDE caktır. 
NtZCDCN oıç ..... nı 5"1V-A1"'&.-.a Bu beş gemı uıııuuım:ıcıı cı.ruıcı-

kü ... cak olursa İngiliz filölfu o~İ!in Büyük kruvazörlere veya 
birer birer imha eder. çük zırhlılara gelince; evvela şu. 

nu J.abul etmek lazımdır ki İtal
yan gemileri Akdenizdcn bir yere 
çıkamaz. Bir hafif·kruvazör veya 
muhrip filosu, harp başlamadan 

evvel, Cebelüttarıktan dışarı çık· 

mış olabilir. Fakat kendisine fü; 

olarak neresini kullanacak? Der .. 
hal takip edilecek olan bu gemiler 
ya Kap burnunu geçerek İtalyan 

Somalisine kaçmıya çalışacaklar 

ki bu takdirde imha edilmeleri 
hemen hemen muhakkaktır; ya· 
hut ta 1ngilterenin şimalinden 

geçerek Alman donanmasına ilti.. 
hak etmek isteyecekler ki bu da 
tehlikeli bir teşebbüstür. üçüncü 
bir çare olarak bitaraf bir limana 
iltica edecekler . 

Tabii, İtalyanın Kızıldcniz ve 
Hin!d Okyanosunclaki bir iki ge
misi hiç hesaba bile katılamaz • 

Kalıyor Alman büyük kruva· 

T AHTELBAHlRLER 

Tahtelbahirler kaldı:\ Almanya 
iıe İtalyanın tahtelbahire büyük 
bir ehemmiyet verdiğini görüyo· 
ruz. Hakikaten tezgahlarında in. 
şa halinde bir çok denizatlı gemi
si var. Bir senedenberi de İtalya 
tahtelb:ıhir adedinlde Fransayı geç 
ti. Fakat Fransa toniliito itibari. 
le gene üstünlüğiinü muhafaza et
mektedir. 

Fa~<a~ bu İtalyan tahtelbahirlc· 
rinin büyük kısmı ancak 1000 ton. 
luk gemiler, diğer taraftan, İtal

yan tahtelbahirleri Atlas Okyano. 
sun.da dolaşmıya alışmış !değiller. 
Soı ra • Lordlar Kamarasında ge· 

çcnlcnte bahsedildiği gibi • tah
telbahirleri bulmak ve imha etmek 
husutun,~a çok yeni vasıtalara sa. 
hip r,crünüyor. 

nın yolunu keser. zörleri veya kiiçük zırhlıları . Cnun için, bugün, bir düşman 
tahtclbahirinin, mevcudiyetinden 
hnberdar olunmaksızın, hatta ba· 
tınlmadan Manşı geçmesine im
!dln yoktur, deyebiliriz. Bundan 
başka, Almanlar her halde L~si-

ltalyan filosu Garbe doğru kaç- Bunlar biraz tehlikeli bir rol 
ır.ıya teşebbüs edece!< olursa İngi· oynayabilir. Fakat Pas .. de - Ca .. 
liz Iifosu Trablusa veya Sicilyaya Jaisden geçebilmelerine hiç ihti-
:foğru onun yolunu kesecektir. mal verilemez. 

İtalyan filosu şarka doğru kaç· ı Nihayet, nihayet, İskoçyayı aşa. 
mal{ istedi mi, Fransız filosu ya 

1 
rak Atlas Okyanusuna geçmiye ( Devamı S incide) 

~1 1mızm ba)ka bir sey 
' • ,. . • .. • ·.• .il '·\.. • .. • , ~ • 1 / ~ .. • ~ • _ .. ~ ""' 1.:-... c.. . , • .. ~ ı:,\!I .• • a:.._.' ~lı.ritu b? mahvolması bundan 

,bi!nı 1~ Şey değildir. Biç ol
ır~ ~ız; hiç olmazsa bunun, 

!-,_; dıı liı haricinde bir fclfiket 

Neden kudurmuş ·ı Ut'mck J,j otomobil !;azalan lıiz<lc ~üz

ılc 190!. 

. ...,. • ne · 1 harb· esı bizi tescili eder. 
'ııı r}' O}d I~ ne kadar utandın· 
.itb ttlı} U&unu öi;,rrcndik. 
~\~: ~ru.m; ümit etmeme de 
~ . haıi ~ndan yirmi be~ sene 
a ~r kork atırlanz; gerçi her-
1 ~·inei u \'ardı, fakat bu kor· 

~ l)rct.. de andıran bir merak 
;ı \ "· \" t::•·l' 1llni beş sene evvel 
~ ~· r.ırdu.a~e·''e scvinçli.,ctiycnlcr 
"- ijllJC!-. U\·ük ~ehirler bay-
••ı.. •ltıj • .. ' 
-.ııı"''lışlardı~ndır~1n bir heyecan· 

}'erek ' -~ kerler cepheler~ 
r o haı '.ı.Merek gidiyo:far'lı. 
~thn lok: harbin bir ~~:cı~· 

1
' bugünün insanları 

s ·, ı Hl)!\' Kiırc kö~ iinclc bir mcr. 
ı.ch kııılumıu,Ş. J<o~·unhım ı:.aldıra· 

rnk ıliirt tanc~ini ısırmı . ... 
l\'iha;1<'t Za\ alh mcrkt't!Çt'j;i,. iildiiriil-

ıniiş. 

lUcrkcb lmdumıac;ı biiııh~iz Jlf'k na· 
<lir l.ıir fc:rılir. Ihı merli<'llÇ<'~riz arn1ıa ne· 
den kuclunnu~? 

1\o~·unlara snlılırdığ•na göre hı•rhıılıle 

et mc l'lrsinılcn. 
Z:nnllı, ~allha, l1tirı }ll\hah 

idclla ct1 i ! .. 
ıılll uğun u 

F !.\!\'SAD.\ l'oııt('nblödc bir 'kö:ıek 

sr.r~i~i açılmıs, bir ~a7t'tcııiıı rnzdı. 

Uiz.ifo a<'.nha ne<kn bii~ lo kiiııck ·ergi
i nçılıııı~ or? ... 

Açılıııı,:1 or, ı;iinkü hiıdu 
'ar: 

Şit-li radclt'lcrindc ! .. 

da imi bCrgisi 

F ':.\ ;\'S ,\l>ı\ ofonıolıil lrn7.alarmm c;e. 

lıcblcri hakkmdoi hir btatıstik .) a
ıııtmı,. nu btatistiğo hiirc 100 ka:ı:adan an-

cali (5) i yolların bozukhığundn.nmış. 9;; l 

otomobil Jrullananlnnn ktı!<.Uru... Uu, ~Üp• 

h<'"İ:t. l'rırns:ulnki hC' ·ab. Rizıle yollann bo

:tukhığuıı<lan ~ Ü7.dC 9:> kazalara. ilin c edin. 

B m ;;nıctc Afrika snhillninıle yn~ı. 

~an J:<>ndlcrclcki ga.) et ;arlh fıdct

l<'rl ynzıyor. 

Uu ;:ayet ı;arib fıdctler ~uymu~: 

Sopi erkekleri hrr yeni kıulın ıılıs1a

rmda kanlarmm ~isman nya 1ayıf olııs-

!arma giire ;1 iizlerinc bıçakla. 

ince hir ı:i7J;'i ı;cld;1 orlamu~ .•. 

Ilunun gariblik ncrc-.lndc! •• 

Demek ndamlar sonnı<lan 

lrnhn Yr.~ ıı 

kanc;mın 

Jmn·<'ttn<' ~iirt' tl:ıya l<la 

ı~in !:ektiriyorlar!. 

çllilct'ek çizgi~ i 

1 •'ıw~• #. 
Mim. 

...... -
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i p RA T 1 K Bılgılerı ı 
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Cuı;üııdcıı 11ib:ıren, oku~ ucula
rımız, mü1chns ıs bir heyet ta
rıı.fınıl:ın idare edilen hu !>Üfun. 

ıla nnsildoııedfü bilı;ilcrinl art
tıracnld:ır, hayatın her :ıflıa

sı lıakl.ınıla nı:ıluın:ıt lm1ablle
<'elılcJ'lılir. llu ynzıları kc i11 

s:ıJ.olam:ıkl:ı kıymetli bir eser 
kazannıı~ olacaksınız. 

Kazalar 
Dü;.ınek, vurulmak \'e~aire gibi bir 

kaza neticesinde vücudun herhangi 
bir kısmında a5ağıda yazılı al.lmet· 
!erden biri gorüldüğü \ eya hi ,sedii· 
diği vakit korkulacak ve {iikkat e
dilcce.k araz şunlardan ibaret olabi
lir: 

Kaza neticeleri 
Kaza !neticelerinde: 

1 Çenenin oynak yeri: Çene iğ· 
rntmiş, çene kemikleri açılanuyorsa 
çeı.ıcniz çıkmıştır. 

2 Alt çene kemiği üzerinde: Sj,.,. 
kinll.k varsa çene kemiği kırılmıştı~. 

3 Kaburga kemiklerinin hcrhangı 
bir yerinde: Öksürürken veya nefe
alırken sancı duyuluyorsa kaburgct 
kemiğilkmlmı5tır. 

4 Kar.nın herhangi bir yerinde: 
Baygınlık ar~zı, karnın her tarafın· 
da ağrılar, hafif bulanma varsa, 
Batnı esfel tehlikeli surette ezilmı:ı 
..:-.. 

5 Omuzda: Omuz yassılaşmış ve 
şeklini kaybetmiş, elin basa'götfuül 
mesi imkansızsa omuz çıkmıştır. 

6 Kaburgalann üzerinden geçerek 
boyundan omuza giden kemikte: 
Omuz oynatılamıyor, boyun ve o· 
~uz ağrıyan tarafa meyledirorsa, 
omuz kemiği kınlmı~trr. 

6 Kolda: kolun §ekli değişmiş e 
kol kemiği kırılmıştır. 

8 Dirsekte: Dirseğin şekli iç ve 
dıştan dl'ğişmiş, dirseğin etrafında 

birtakım çıkıntılar belirmişse Dlı

sek çıkmı~tır. 
9 Kolun ön kısmında: Şekli değiş 

mişse bilek kmlmıştır. ' 
10 Bilek mafsalmda: Şişkinlik 

varsa damar binmiştir. 
11 Baş parmakta: Parmak Z şek 

lini almışc:a b..1ş parmak ~lknuştır. 

12 Başparmak dibinde: Şişkin!11. 

varsa bir damar binmiştir. 
13 Oylukta: Oyluk kısalmıc;sa, ... .. 

ayağın dışarıya inhirafı görülüyor· 
sa oyluk kemiği kırılmıştır. 

14 Dizde: Diz süratle şişmi~se 
Damar binmiştir 

15 Diz kemığinde: Eziklik varı,a 
Diz kemiği kırılmıştır. 

16 Bacakta: Şekil deifümiş ve a· 
yak kemiği inhiraf etmişse, bacak· 
kemiği kmlmı~tır. 

ı 7 Topukta (kaap): yalnız şişkiı~· 
lik varsa damar binmiştir. 

Vücudun herhangi bir yerinde: • 
Ne yara, ne kırıklık, 
yoksa adi cziklık . 

ne çıkık!:!• 

Dir kaza \-Ukuunda soğukkanlılı· 
ğınızı muhafaza ediniz, bağırmayı
nız, hareket etmeyiniz; eğer kend:
nizdc sükunet hissetmiyorsanız işı 

başkalarına bırakınız. Siz karışma
yınız. Esas itibarile evvelfı kaza ile 
meşgul olunuz ve tehlikeyi bertaraf 
ediniz. (Kazaya uğrıyan kimsenin 
elbiseleri tutuşmuşsa onlan ıc:Jm, 
bir çarşafla söndürünüz). Sonra ka· 
zamn daha \'ahim bir hale gelme , 
nin önüne geçmeğe çalışınız. (Yan· 
gın ba~langıcında tutu~abi!en Ye) a 
patlayabilen maödeleri uzaklaştı : 
nız, ha\·agazi musluğunu ı<apa~ ı - ... (LUt/cn sayjayı Çeviriniz) 



Şu ''galan.ez 
pehlivan,, a bakınız/ 

Hitler müzakereyi kabul etti taahhütlerimize 

Bqştarafı 1 incide 1 kıyafet dilzUp ortaya çıkıyor: Ga
bir Adeti var: Aleyhinde bahsettik_ .:zetecllik bir bczirgfınlık d~mldir. 
leri • lehinde bahis, o hiç yoktur! .. Acaba Ha.berin fiatmı beş kuruş
gazetenin admı yazmamnk ! Bunun tan üç kuruşa indirip bir yerine iki 
dış sebebi meslekdaşlık "neznket,,L gazete vermesi mi buirganlıktır, 

clir; fak.nt iç sebeb gülllnç bir kor- yoksa Şeref S<>kağuioa bir makJ. 
ku: Gflya kendi satışları çokmu§ neyi başkası bir gfuıdüz g.ızetesi 

ve kalemleri sihirli imiş de ga. çıkarmasın diye hiç kullanmamak 
zetenin adını anar ıı.nnınz sayılı Uzere ıkiralamak h11 ? -

8<ZŞtarafı 1 incidt 
th·ıniştir. Bu konferanstan son· 
ra Avrupanın umumi va~yetini 
göriişınck üzere daha geniş bit· · 
!conferans toplanacaktır. 

Stefani ajansı şu tebliği neş
retmcktedir: 

"Diln saat 15 te 'Musolini Al· 
manya sefiri Von Mackensscni 
kabul ;etmiştir. Sıtl"ir, refakatin
.de hariciye nazırı Kont Cinno 
olduğu halde mumaileyhc Bitle 
rin uzun bir elgrafını tevdi et· 
.ıniştfr. 

mti§tcrisi ona geçecekmiş kocltusu! *** 
Yani okuyuculnrma ve kendilerine Halbuki işln gülünç tarafı bu de. 
eın1n olamıyanlann korkusu! Biz ğildir: 

i.'te hiç çekinmeden IJUetenln adı 1 Haber gazetesinin öğle \Postası 
ile. sanı ile haber :vcıiyoruz. liç ,kuruş fi.atla satı a çıktık tar. ki 
Bir sahte pehllvanm bu gazetenin saat aonra İkdam gazetesinde lıu 
ilk sayfasında nasıl çırpındığını gö. satırlan y,azan k~om sahibi, daha 
rUr ve belki de eğlenirsiniz! bazı ,gazctccllerJe birlikte .llevki sn-

Musolininin cevabı 1talya se 
firl :ht.tolic,o taraf.ından saat 18 
'ile J:Jitlere verilmiştir. 

Bununla benıber sizi külfete sok· hibi bir zntın müşterek bir ziyarc
mamak için bu mUrayi kelimelerin tindeydilcr:: 

Saat 21,30 da .Musolini .tck
·ar Alman sefirini kabul ctmi~. 
ve safir kt~ııdisine ıHit:ılerln ikiu· 
~i bir telgrafını vermiştir. Bu ;i. 
kinci mülakatta da Kont Ciano 
'1azır bulunmuştur.,. zahirde dediğini biz söyliyclim: Burada bir aralık gazetelerin va

"Gazetecllik bezirgiint.k değildir. , kitli vakit.siz jkinı:i tabılar yapışının 
Gazeteler ikinci tabı yapmamalıdır, lüzumsuz bir heyecana ıi.mil oldu. 
hUkfunet bunu menotmclidir.,, ğundnn bahsolundu. Kanuni bir 

1talyan gazeteleri buhranın 
'ıalli imkanlarının bulunduğunu 

yazmaktadırlar. 

'Bu satırlarm maskesini de siz in- mcmnuiyot olduğundan d~il, buh. 
dJriniz: "Haber gr..zetesine roka. ranlı anlan gözönünde tutarak ga. 

Jtjesaagcr.o gazetesi şunları yn 
zıyor: 

bet!,, zetccilcrin bunu kendiliklerinden "Son dakikada öğrenildiğine 

~öre, buhranın .halli için siyar.i 
ınitzakcrclere imkan basıl olmuş 
tur. Bu aklıselime avclettir.,. 

*** hllsnU istimal edccr.kleri ilmidı tek
Haber gazetesi dUnya vaziyeti

nin aldığı ehemmiyete bakarak o 
lan biteni okuyucularma daha ça. 
buk bildirmek için bir çare dlişUn
mUş ve mutad saat 13 baskısından 
sonra gelen haberleri de alq~ama 

doğru bir a.kşam baskıslle ne.§ret.. 
meye başlaml.§ttr; 18.kin Hnbe.r ga
zetesi beş kuruştur; iki tabı ynJ>
maktan maksadı para hırsı değil, 
okuyucularına hizmet gayretidir. 
Bunun da maddi <lelllini ,göstcrmi§_ 
tir: ..Ak.§am baskısı devam ettiği 

müddetçe her iki gazeteyi beşer 
kuruşa değil, Uçcr kuruşa ,.cr.ece
ğini, abone bedellerine hiç -zam 
yapmıyacağını daha ne gUn evvel 
ilan etmiş, dileyen '.birini, dileyen 
öblirünU, dileyen ae her iki.sini alır 
demiştir. Netc1dm aun de öyle yap_ 
aua, öğle ve akşam postalarımız sa-

--ym Istanoullularm §imdiye kadar 
hlQb1r gazeteye ıınsib olmaı?U§ Ye 

teşelckUrlerlni ltelimelerle değıl, 
da.ha .ı;olc gayret ve muvnffakıyct
ler.iınizle ö<Jeyebileceğinılı: bir rağ
bet ve i:cveccUhü ile klll'fiılanmre
t.ır. 

IBu tcşebbUsUmüzün ortaya çı_ 

kardığı hnkikn.t şu oldu: 
Bir müdde.t sa.balı gru:etesi ola

rak çıkıp da tuturuı.nuyan bir 'gaze
te lstanbulda politika mücadelelc. 
rinin şiddetle hüküm sllrdüğli bir 
d6irde 1::0k !tan.mınış bir gazetenin 
adını sekiz sayfa. Uç kuroııluk bir 
ak§am gazetesi tecrübesiyle Julllan. 
maya ba.slamış ve Alınanlıırm (er
:a.ts) mallan gibi tam bir gazeteyi 
i kuruu verip edinemiycn hemşcr.i
cı:imizdcn birtakımı lbu "yapmaca" 

'lüshalarla "sanki okuduı:ı" dcme
:e mecbur olmu~ur. 

lı;ıte dün sekiz dokuz yıldır nasıl 
!lir emekle ;çıktığını herkes.in bilô~ 
ı Haber) in ıgnzetccllik teknlğinln 

:.ıUtiln mUkemmel!yetini ho.iz 
-6 sayfa.siyle ve 3 lkuru§ 
rıııtıa satı§a çıkışı kôtU bir 
rekabet hırsına tıic1detll bir 'kamçı 
\'Urmuştur. Görüyorsunuz: O ak-
3am gazetesinin sahibi, İkdam ga_ 
tet~inin de sahibi olarn.k tele ı;n,. 
"e}i Haber gazetesinin ak§am tabı 
vapmasmı mencttir:nektc buluyor; 
:füşUnüyor ki akşaı:ı tabılan olmaz
,,a, (Haber) yine beş kuru~ ~ıkn
laK 'Ve ktymeti ilç kurualuk olma-
mdan ibaret olan gazetesine çe. 

ı•ik, enerjik ve tabir caizse (b1öf
lik) politika sayeBınde (hayat sa_ 

ham) bulacaktır. Bunun için kthk 

rar edildi. 
Filvaki gazetelerln ilrtnci, be~in

cl 1.abı yapmaları her memleketin 
gazetecilik teamUllerindendir. 'He. 
yccan gazetenin ikinci tabı damga_ 
mndan değil, gaı:etenin metin 'YRZI· 

sından doğar. İkinci bir tabıdan ıbir 
gazeteyi .uıenedec<!k de lliizzat oku
yucu zilmrcsidlr: Onlar bir ikinci 
tabı hususiyeti :bulmazlar, son al
dıkları nUshada bir şey görmeiler_ 
sc gazeteyi almamak ıııuretile ceza_ 
landınrlar. ıO da :nasrafuu ,sikara
maz, iı'azgcçe.r. 

Bununla beraber bir ı:ıaym muha
ta.bımmn belki ha.iz oıdıu;u sıfata 

bağlı d~ldlk, yliksok vatanperver
lik duygusuna inzunam u!en der.in 
görüş ve bU,Yilk idare m~yetleri.. 
ne itimadımız oldui;ru için mutad L 

kinci tabılardan baŞkıı bir S"'Y J.''l.P
mam:ik arzusunu yerine getirmek 
bızim 'için vazifeden üstiln bir zevk
ti. 

Bu sabahki ,Alman gazeteleri 
nin lisanının değişmesi de §a.ya· 
nı dikkat görülmektedir. Gazete 
ter eskisi gibi ntcş püakürmU
yor. 

l<'ölkişe Reobal1ter gazetesi Le 
histan Ahnanlarına yapılan fe· 
na muame1eden mütevellit infi
alini beyan ettikten solll'.a L~ · 
histanda P.1<lısc1im erbabının ga 
lebe çala.cağı ümidini izhar edi
yor. 

Beı'liner Tageblntt gnzetesi 
"Kimseyi -tehdit ctniiyoruz, fa -
kat kimsellm de korkmuyoruz., 
iiyor. 

Doyçe nlplomatişe gazetesi 
diyor ki: ".A:lmanyn. nziyeti if
• ta s:röır.mak ~stemcz. Sabır 

ve tahammülünün yeni delille -
rini göstermi§tir. Fakat bu sabır 
ve tabammiil suiistimal edilme-Orada bulunan muharririıniz 

Haberin ıesas hadiselerin fevkala- melidir . ., 
deliklerini takip etmekte olduğunu 'Paris, 27 - Epeyce zaman· 
ifade etti. danberi Musolininin çalıfjmala -

Ortada ne :r.esmt bir mini vnr,, ne nndan ?a.l~~etmiyen. Roma rad-
memnulyet! sosu ikı gu_n_d~nbcrı t:kra.r !tal 

fşte 0 ziyaretten matbaaya dö_ yan başvekılmın faalıyetınden 
ntip de (Haber) in veni ve fcvka.. bahse başlamıştır. 
lade bir yfikscliş ka;dcdcn rağbeti- _Muso1inidcn bahsedilmiy('n 
nı ha'ber a'lıp bu haberle ne soyle- ;tınlerdc R?~a radyosu. sık sık 
diğini bilmeze dönen muharrirdir ki İtalyan tıarı.cıye nazın Cıanonun 
lkd:ım sütununda bir yalancı pchli- yaptığı işleraen bahsederdi. Son 
van rolüne çıkıyor: iki .gün 1çcrsinac Italyan bari 

Haber ikinci ta'b:na nihavet ve_ ~iye nezaretine a1t işlerde dahi 
rirse ~ya bahseltiğimiz .zata · sevgL Musoliniden bahsooi1mcsi, ! -
sinden ve onun takdirler.ine :1tima- taJyan ba.~kilinin tekrar de\" -
'Clmdan dolayı verecektir yahut or- let işlerini bilfiıl eline aldığına 
tada ikinci bir tabı yap:cak fevka- ie1il sayılmaktadır. 
rn.dellk kalmamışttr, bava sakinle. Roma radyosunun Rus - Al· 
ımljtir, çekilmiş slliblar ikınma :kon. man (>aktı ihakkında hiçbir te! 
ımamınsa da ,intizar vaziyeti sllr- sir yapmarr.ış olma..c;ı da nazarı 
ımektcdir, kcndlsi icin kazanç de- :likkati -celbetmeıctedir. 
ığil, fedakiirlrk olan bu teşebbUsUn • Fransa aleyhinde ltalyan :rad· 

atbik sebebi kalkmış olduğundan vol:ınnın neşriyatı birdenblı'C 
dolayı okuyuculflriyle birlikte kesilmiş ve lngiltercden bahse · 
ımubakkak sükun :nesaisi:ıe koyu- -lerken de bu hlik\ıme.tin son gilıı 
iacaktır. terdeki hareketlerinin scb~ler.i· 

Fakat ne olur no olmaz! Ya bu de İngiltere lehinde cümlelerle 
hm devam ederse? ... Hele ,iU (arzu) iznh edilmiştir. 
!bir {resmiyet) kat'iyetl alsa ... o İtalyan r:ıdyoları İi>JJanya ve 
zaman !kdanı mubarrlrlnin ağzın. :Japonya hr.kkında da neşriyatta 
dan .aa.lyalan akacak,: - Nüfuzu. bulun muyor. 
mun derecesini gördünüz mü? Me- Roma radyosu Rusya - Alman 
nediniz, dedim, ettirdim! A.ma eııhi- ya itilafının birdenbire meyda -
den böyle bir "memnuiyet" ~ıltmış na çıktığı gündc:nberi yalnız Dan 
da bu da bir kanuna istinat etme- zig meselesi hakkında Alman 
miş: Ne zarar? nokta.i nazannı takviye etmekte 

Şeref oSOkatı makinesini çalıvtır. ve t.ehist.ar..ın Almnnyaya hii
mamak Uzcre kiralı:ma tedbiri mu. cunı edeceği hakkında Alman 

'1.IZ.) Bunları ~·apt.d.1an sonra, mua vaffak olmıı". üç kuru§luk gazete gazetelerinin neşriyatını almak· 
venet için kimse gelmemi~. ara· tek kalmıştır ya ... Bu kar, bir be- la iktifa etmektedir. 
rna,ğa gidiniz. Polise \'e doktora ha- ::lrganlık değildir! lrk meı-ıelcsinde de Roma r ad 
bcr vermek jçin lhirini gönderiniz *** yosu garip bir lisan k ullanmnk-
;onra kaza mahalline geliniz I\~ i- Haber ga.ze.tesi meeir vazifesini ta ve yalmz tn!'ihin muhtelif 
·ap eden sıhhi tcdabiri alınız. IEğU' kanunlar ve milli menfaatlerin ıica-ı===========:=::::=== 
'\İz (nıcsel.a C\'de, .otomol>ilde ım~tıa bı ve memleket büyüklerinin ıbµn- .Haberin ikinci b.b:lıın heyca.n 
retsizliğiniz neti~ olar:.k bir ka hıra uygun olduğunda 5Uphe etme.~ ticareti için değil, ya bizzat doğru 
zaya sebebiyet verdinizsc) .asla ka~ dl~i i1'3adlarile idnre eder. ve halkın hamen ıişitmesi limn ve 
lll&jW& lh hen dhiim, .hem !ha· Bu 11zuu Battrlan :menfnat hırsı. zaruri bir haber old\ığundandır, 
inlik w ikahbelik sayılır. Zaten Jca_ç :nın insanlan ncke.dl!.r gUIUnı: ihale yabut 12;.'durma le1graflarla kcnfii
malcla bir ~ kazaruımazsımz. Zira koydu~ınu ~,.Jr lrh• ... - . "'- lerlnln yanılt.tıklan efkrm umum.i-
':lereye k~anız sizi bulurlar. nız. )'eyj m.ıtlıı ve 'Wdılıh içindir. 

devirlerinde İtalyan ır1wıın ge 
çirclif;-i ist,ihalelerden bahsetmek 
tedir. 

ı" . r,aıt l ıncııiei olan halinaen b3!-lkll 
!Fon Pııpçn, iJlory:ıdan ayni \•chametin ıcnbı değıl 

:hktan ı;onra İsmet İnönü bnş . Diinya \'aziyetinifl 
Bütün bnnlar Jtalyanın yenı 

bir siyasi kutba çevrilmekte o,l
duğunu gösteren alnmetler değıl 
midir? 

v.ckil Re.fil< Saydamı kabul ede ıa.zik!iği or ı.iude Dl 

L'ük bir .r.1Uddet görüşmü§tür. .icalinın ış başın J 

:Miltl' .. ıkiben dnhiliye, nafia '..abH göni!mesinJcnd1 

vckillerı!tı vali L(llfi Kırdar, ts S1yasebmız dejıŞ 
• • • ~.rnhul 'kım andanı korgeneral l>a1'is, 2ti (Jurnal P' 

'Daha ev\•clki vaziyete dah ' .lalis Hıyıktay , parti umumi Fc•n Papcn. Alman 
z-elcn telgrafları sırasile d~aeJı •f\.tıö; p·~i · IT'uzcr ,.c Eilecl!i ması Uz ri!lı.! mü~t~ 
yonız: rııobu:;u ~alih Bozok r isicunı :-aya donrr.Jştür. 

Londra, '27 - Hitlcrlc görüşmi!~ rnrın~uz rtara'.fından .knbt.ı edil- Bu yeni nnlı::...,ma 11 

olan lngilterenin ,Berlin büyük e · ni.111. r ir. 1 'ngiltereniu ciyaS sı 
çisi II~ndcrson dün tayyare i!e 'ı :iscccğinı 'llülaha.ı:a 
Londraya gdmi~ ,.e derhal Başve~ti Har.ic•y.e Vekıihm r.in 1..,ni tcklifforiııi Tiir~ 
!ete gitmi~tir. Sefır. Ba:;vekil \'e ha temHıarı .ıinc biJdirıllf k tasa'" 
riciye nazrrilc görü~lij. öğle yemt> crapa!as ıötcliua~ lngiliz s~. .li; faknt Aukarn lıiı~ 
ğini onlarla birlikte yemi~tir. rir.i H.ugescn '.'.'e iıomanyn sefiri ·rarnrlnrnnc!a seb .. 1: e 

Henderson halihazırdaki \-Jziye.a· .... k .1 .. ıı.. • • ..;,.ıye ··e.ı...:1• rru"r-:r cı\-S: ,toy ·a ı e gorlişen uarıcıye ve- '"""' ,, ;..u .a. " 0
.; 

bir çare bulmak üzere Almanya td· lin Şiil '-" • .;Y""" · de,ı;;.,,.nı'vece1:İlli ,i · tiz • " ~rU oaraçoglu saat ... .... .,,........., J & 

rafından yapılan bazı teklHleri 1: ıs d ... '" 1 ~ -t•n "'n rnı·sı1• ku·", .. tJı c r ıoryaya ga en ., ransız J ,..., v •" 

giltere lıükiımetine bildirmiştir. ·efiri Massıgli ·ıe de 'ıbir mülakat l1ünkiyenin ıtanhhiıt1 
Da~vektılC'tten saat 16, 15 de ay!'ı ~-- 'kalacagıru~ Pon :F:ıpt' 

)'Upmı.';:ı.ou-
lan lngilterenin Berlin bü)'ük clı;ı Reisicumhuru'!lluz lsnıet tnö . ıniStir. 
·i Henderson kral tarafından kabı... 8 · 20 F" .: ·ı·aym1· 5 muh"bırı~ 'lÜ saat 1 ı geç.:! · ıorya ... e- .. 
edilmiş ve kendi lle bir saat yir:n· niz kö~ünden motödc ıaçıkttt malumat 
beş dakika görü~müştür. llentler iemirU bulunan Savarona ya.tına •Londra, 26 - Taytı 
son saraydan saat ıs:rs de çıkını~ geçmiş ..c saat lS,30 dn yat sinin 1stnnbul mulınb 
tır. . . . • Der~ncey:e hare.ket .etmiştir. ı vor: 
Hancıye nazırı Lord Ilalıfal." ılnönü Derincede hazır ı:bulu • • s 1~1 · ...... ""· .. rk 

b • 1 ~111 t ,..,, herl 't v 1litle .. · , .. a a ııy l•ar .ı."ll aş\e~ et e 'Y'-m a~ 1 e . nan hususi ıtırenl rile saat ~3 le d ·-;. ·ıa·gıw ne 
ı ~ '"ifil: t ı kk d al !>' rm an 00renı ı 
e yapttgı. mu ~a 13 ."ın .~ 1.z U:· Ankar.a.ya döıı:mil~tür. ı mg,n Rus ademı te 

'lieren lngıltl'T'enın Berlın buyilk t• . . . . .. . . n 
· · H d 1 'Ü tt fa;;,'· J38.Ş\·ekil :ıRefık Saydam lle •na kı Turkm.~ 11c li'r::ı. 

çı~~ kcn rs;;n: I ~ s: cnS<ın:~~ riciye ekili Şü.knil Sa.mçoğlıı tere nra~ndn aktrdil• 
muza ere rr eLoudun b~. ük~n da lnönüne refakat etmektedir - tarda hiç b.r tdb€ddil 
Fransanının n ra uy · clç:ı:; 
Corbini kabul etmi511r. !er. miyccektir. tı1" 

• "l'k tl d a -tnrrı· · 1 .. Genel Kurıxıav Ba. knnı marc IBumınl~ beraber. 
Bu mll a a ar an sonr •·o 1

· • - .. d ' 
,k b

. · t 1830 la t 'IT'l1anmıctiı ~al Fcvzı Çakmak d:ı dun ak- file goı~. '1'i.ırkıyc c 
a ıncsı ~a . < <'U" " k · t• ·a ~' 
J 

.
1 

. B 1. b"" .:-.1. ""'1 ... : ., ~am An araya ,gıtmış ır. 1 znmanaa yem C'n . 
ngı tercrun er ın uyl.l.A "" .. ~ . • . - ın 

d h
.1 1 1 - .b"'t "' az +~.. Şc'JınmızCle bulunan dıger ''e · 1 b~1ıyucaktır Aynı .· de a ı 0 ma • uzere u un ın ı. ... 1 

k b
. . , 1 tJ da hazır bı:· killerin de bu akşam Ankaraya !fnnlivctin Türkıyc) 

a ınenın Lop an sm 3itme1eıi rnııbtıome1air. lqngilteredt'n a:-ınnııl' 
lunmu~tur. R • t 1 1 · • çin sarfcdih.cef,i fik1111 

Kabine toplantısı jki buçuk sa:ıı ,. csmı c ) ıg; 
1
, . . c 

lik müzakerelerden sonra 20.55 il" JStanbul. 26 1A.A.) - .. cı :· ~ Fon Papenin Tilrk'l) d 
·h . t b lmu~tur. cumhur .\n1mraya hnr:cket ctmı§ A.1manyanm Türtor< f 

nı R) e U ıo • • • ah b ,., - d 1 · · ,,.~i 
1 ·ı· kallincsi ak .... amki ı:top\an- ve te'ftı§te veya ıstrr atte u · sa" tngrun n a sıj ..,. 
ngı ız " · k'll · - a ie\•am edeccgıı·· 1i isbııt tı· da J-ftlere cm~p vecmeği ka lunnn ıcra ve ·ı ennın c mcr -

r:r1t:ı..,,t;rmı~tır. Kabine bu saro~ kczç, avd~tısri ;t.,!:P}iğ olunmuş Rusyaııın bu mat-55 
"' j tu sali "cin Alroanyaya ~ tekrar toplanmıi'tır. Bu toplantı · a r. . • . . . Jll 

Ilitlere verilecek ce\·abın metni 1Bu teblıg bcyneJmılcl vuzıye,.. etmiyeceği henüz 

hazırlanacaktır. Ilcndcrson bu et tin cl"kan umumiyece m:ılum ~ildir._~ 
\'abı hamilen bu.gün tay:~·arc ile Beı l 8 
u~~:.~~~~~~.. parlimentonu:· A 1 manya da fevk a 
pazartesi ,günü toplanacağını bildır· J 

mcktedir. hazırl ık yokmvş: 
Maliye Vekth Bir ~~k ayı:lanbcri Almanya- ı Ruslarla yapılan sct'ıtı 

Ba~laraf.ı 1 iucide da bulunan Alman başkonsolosu cavüz anlaşması da stı ~ 
Fuııt "'.,, i,'1·alı, bir muharridmi M. Tcep'ke bu -sabahki semplon leooireı:ektir. Esase~ 0 

Z<' §Un lan söylemiştir: e'kspıesiyle şehrimize gelmi§tir . 'cari münaset.etlerirP1~ 
_ Fransada Mondorda üç baf Çok ncş'eli olan başkonc.ıolos, 1 

iyi bir haldedir. Danzıg 
ta kür va.parak tedavimi tamam ~r muhcrririmize -şu beyanatta nin de sulhu bozmadan İ\ 

J d ·1 • · .. h ctı1l ladrm bu ak§nm Anknraya gidi- bulunmuştur : m eccgıne §UP e '!1 

vorum. Harp olacağını zannetnıi ''- Mezuniyet müc10etimi ge. Dônüşte tayyarerııııı 
0 

yorum. Sulh cephesinin çok kuv çirmü: :iizert Aimanyaya gitmiş - ! u.ğr.aması dolayısiyle S r 
\'etli olduğu muhakkaktır. tim. Almanyanın h~r tarah sakin müddet kal:rlağa ınecbıl0 l • 

Mi1.li bakımaan ortada endi~c :.>ir haldedir. Sayfiye ve tatil za. 1 Vaziyeti tetkik dtıııı· V' 
c~e<"ck bır vaziyet yoktur. Au· manı olduğu ,isin balkın çoğu kır- hiç bit fevkalfıdclik .,c .~, 
karaya döndükten sonra daha l<:.ra çc!·dlmiştir. Şehirler tenhala,- r~et iÖrmedim. Tiir1'1> 
fa?.la konuşuruz.,, r.ııftJl'. Asken hazırlıklarda bir fev manya arasında ticaret 

Vekil, mubarririmizin bir imıı. k~ladclik görmedim! Harp olaca- normal bir şekilde de''~~ı 
!ine cevap olarak: f!mı hiç zannetmiyorum. Büt:in ne hiç bir engel olııılldı 

-- Tahvıl sahipleri için zarar ihtilSfların konferans yoluyla hal. tindeyim. cJ 

ihtimali mevcut değildir. Hcr· ledileceğinl umuyoruz. Bütün ş:mdiki <lurgunlul.t g~ 
kes müsterih olmalı ve lüzum- dünya ~ibi Almanlar da sull}ün , . Alrn'ııf 
suz bir endişeye kapılmamalı · devamını temc:ı.ni ve arzu e~iyor- M. Toepke nın, lı~ıarı 
dır . ., lar. rıl lıarıl harp hazır 

111
il'e 

ve dünya sulhüniı te ·şil'' 
iliren bir harekete girı aıt 
tnlrğr süt liman göster 1.1 ~t 
!rate pyan bıııauğutnı.ıı: 
mekle iktifa ediyoru:ı:. 11 

Beden terbiyesi genel dırek-

törünün gençlere hitabı: 

Yakında yap,1acak 
teb1iğe hazırlanınız! 

lzmir, 26 ( A.A .) - Beden 1)ünyesinde ınevcul snkathk1ar· 
Terbiyesi Genel Direktörü Ge. ::lan bahsetmiş ve yeni teşkila. 
neral Cemil T anct dün saat 1 7 tıın ha.ılıca hedefleri, gençliği 
de halkevi salonunda vali ve· memleket müdafaası ıgayesile 
belediye reisi m uavinile parti sportmenliği telif edeoek bir 
ve halkcvi başlcanları ve büyük tarzda fizik ve moral sahs1arda 
bir ıgcn9li.k kUtlesi karşısında yetiştirmek olduğunu tebarüz 
"Türk sporunun hal~. hazır vec. :ttinniştir. 
hesi,, mevzulu çok alaka uyan- Beden T.erbiyesi Genel Di
dıran bir konferans vermiştir. ·cktörü İzmir gen"'lerine )'llkm-

Cemil Taner bilhassa spor -:la yapılacak ohm resmi tc!-fü~e 
te§kilatımrzm §imdiye kadar he.:zrr bulunmalarını ve tebliğ 

~)<O 
Hadiselerin ıde ~ >~ 

... ılhü:ı devam cdec:egı. 
1 

bcy,1r:atm· teyit ctrııesıll 
edel'iz. ettt' 

Bu sabah Paristen g~ 
sı: konsolosu Emöri d~·ğiJıİ 
cağına ihtim::l r.ıerınc ·~· 
muharririmi .. c !::Öyıeını 
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Hitler lngiltereden ı Bf!l~gegr~@LW@rmim~ 

R·omanya Macaristana ad.emi neler istiyormuş? 
londra, 26 ( A.A.) - Daily Expre..s gazetetinin son 

'cv·ı~ bildirildiğine göre Nevyorkta Hitler tarafından Sir 
~~he. Henderson'a tevdi edilen meaajm aşağıdaki madde. J 

1 tıva -ettiği zannedilmektedir: 
tk. 1 - lngilterenin Versaillea m~ahedesinin .. son haksız. 
· ~ı ortadan kaldırması ve eskı Alman mustemlekele
ıı ~de etmesi şartiylc Almanya bu memlek~tle yirmi beş 
c lk bir ademi tecavüz misakı akdetmeği kabul edecektir. 

3 
- Danzigin Almanyaya iadesi lazımdır. 

irıc :- Koridordan bir Alman otomobil yolunun geçme .. 
tı)' ınusaade edilmesi mukabilinde Danzig limanında Po
~a on sene müddetle bazı haklar verilecektir. 

!ııı - Kanun ve nizamın idamesi meselelerinin halli ve 
· i ~nlar aleyhindeki tedhis hareketlerine nihayet verilme-
~1~ Almanya ile Polony~ arasında müzakerelere başlan. 
S 2:ltndır. 

- Almanya Polonya ile bu memleketin yeni hudut. 
k~ 1 0 n sene için garanti eden bir ademi tecavüz misakı 

c~ll'leQj kahul evlef!"ektedir. 
~-------...................................................... .. 

tecavüz mis~kı teklif etti 
Akallıyetler meselesini ileri sürerek 

Macar hükumeti bu teklifi kabul 
edemiyec9ğini bildirdi 

IÇEROE: 
* Belediye Istanbulda satılacak 

s?mikoklann fiyatını tesbit etrnı~
tir. 10 tona kadar alışlarda bir ton 

Bilkreı, 26 (A.A.) - Romanya 
mn aldığı askeri tedbirler dolayı· 
siyle, Macaristan Bükreş nezdin. 

de teıebbüste bulunarak endişe· 

de tecavilzi hiçbir maksat bulun· hükOmeti bunları kabul edemiye. sömikok 19 lira yetmiş beş kurus· 
maıdıg-ını bildinni~tir. ceği cevabını vermiştir. tur. Daha fazla satışlarda fiyat 19 

:ı liradır. 
Roll)anya hilkumeti, kom~ulan Macaristanın cevabı * Dahiliye vekili Faik ()ztrak ek-

hakkında besledi~i muslihane dil. Budapeşte, 26 (A.A.) - Bu ak- mek işite de alakadar olm.'lkt:ı::! .r. 
~ünceleri tebarüz ettirmek irin de şam resmen bildirildiğine göre, Vekil alakadarlara yeni un N>Snisı !erini izhar etmesi üzerine, Ro • :ı :ı ır-ıo 
Romanya ile Macaristan arasında Romanyarun bir ademi tecavüz üzerjnde tetkikler yapmalanru bil-

manya hükl'ımeti, senelik rnanev- bir ademi tecavüz paktı imza et- misakı akdi için yaptığı teklife ce. dirmiştir. 
l • • k d kıt ı t * l\1ebuslanınız sehirde ve civa· , to n d ra e 1 Çl

e m 
1
• z ra ara ıştıra e en a arın a- meğe hazır bulunduğunu söyle - vap olarak Macaristan ekalliyetler nndaki tetkiklerini · bitirmişlerdir. 

lim ve terbiyesi için bu tecemmu.. miştir. hakkında bir uzlaşma akdi tekli. Bugünlerde vali LQtfi Kırdar ve .ii· 
!erin yapıldığını ve bu tedbirler Haber alındığına göre, Macar finde buluna:ıuştur • ğer alakadarlann iştirakile bir top-

lantı yapılıp hallan mebuslanmız:ı 

Tevfik Rüştü Aras Askerı4. hazırlık· Jar ~~~an dilekler gözden geçirile-
* Almanyadan gelen Kadeş va· (). h • • J d • puru dün havuza ginni~tir. Salı gü· \; rı m 1 ze ge 1 nü çıkarak tecrübeleri yapılacaktır. 

l ·ıt M .,00 b . * Çin maslahatgüazn .dün mat· 

H n:g l ere ıs ıra / 1 l n buat erkanı ş~rcfinc Parkoteldc bi1 

U'• k Q · h k ziyafet vermiştir. mete ıza at verme üzere * tngiliz sefi ri Maçbul dün A ;ı-
bu akşa A k ray "dı"yo Hintli asker gönderilJOT ~f:a~~~~fyetininçokbuhran-~ ın n a a g 1 r lı olmasına rağmen lzmirde incir ve 

tfi( ~~. bU .. yük elçimiz <doktor _ Yolda SofyaJda trenin dur- Harbor Main • Kanada - 26 Uçuşlarına müsaade edilen veya en kısa bir zaman zarunda ~~fy~~:~ ;ı~~i~~~~t~yegg: 
"Uııt (AA) !ngı'lız' Berteck kru • tayyareler de beş yUz metreden İngiltereyi terketmek emrini ver- ).:!1. b·ır kısmı satrlrnı~ bulunmakt,.· Mo " u Aras bu sabahki masından bilistifade Bulgar baş. · • - ' u.ı:ı.. )/ . .. 

~;.t~ır ekspresiyle Av.rupadan vekiliyle görüttüğünliz söyleni. vazörU İngilterenin atlantik fi • daha yUksck ucmıyacaklardır. miştir. dır. 
-""i tosu kumandanı amiral May • Berlln, 26 (A.A.) - Deutscbc Almanya bllyük el!iisinin tavsi- * Izmirde beş gün içinde fuarı ge· 
~0re~ yor?. rick'i hamil olduğu halde bir - Lufthausa tayyare şirketi, ya- ,-esi üzerine bütün Alman gaze. zenlerin sayısı 138.835 ki~iye baliğ 
"·tq s·görUnen Tevfik Rüş.. - Hayır, böyle bir mtilakat ol- denbire limandan ayrılmıştır. Ne bancı memleketlerle olan bütün tcıcileri Londradan ayrılmışlardır. olmuştur. 
~~h ırkeci garından bir tak· mamı,tır.,, reye hareket ettiği bilinmiyor. hava mUnakal.Mını kesm. tştir. Fra nsada DIŞARDA: 
~ g' iliyle doğruca Pcrapalas Tevfik Rü~tU Ar.as, bu sırada Mısıra sevkıyat Bütfin valıler Berhnde * Lehistandaki Romanya sefiri 

lııtıı ıt?1iş ve bir muharririmi. etrafını saran gazetecilerin arasın- Kahire, 26 _ Gazetele· Berlln, 26 (A.A.) _Havas: Paris, 26 (A.A.) _ Hüki'ımet, Frasono\ici, Pariıs sefirliğine tayir: 
: crıne şöyle cevap vermiş- dan telaşlı bir hat.de kurtulmağa rin yazdığına g<Sre, Uç Ingiliz Almanyanın bUtUn umumi ı, 5 ve 6 numaralı geri latımt ~~~~~~ ~~~r:e '~=ş~:.ric;e 
\. çalı~arak bütün diğer suallere' ce. hava fırkası Mısıra, Sudana ve valileri ve mebuslar Hltlerln em- efradını silAh altma nlmn.ğ'n. ka.- * Fransada komünist ' 'Huı11 ı 
~~llı.Uıni vaziyet ve ahval vabcn: Kıbnsa gitmek üzere Filistinden rlne ama.de nerllndc toplnnmış rnr vermiştir, nite,, ve "Ce Soir,. gazetelerinin ka· 

~.tııı a hükumete izahat ver· "-Rica ederim, milsaade edi. ayrılmıştır. bulunuyorlar. Fu üzerinde tayyare patılmı"ına J.:arar verilmiştir. 
ı~ ~c ınezuniyetle geLdim. Bu niı:: 'Söyleyecek 'hiçbir §eyim "Yok· Mısıra yeni "Hint Rıtaatı gel • eıilköy • Berlin ıeferleri uçamıyacak : • ·~---.-
o:~ llltaraya gidiyorum. Kısa tur!.,, . . mcktedJr. 'Mısıra yuz;'ljtn 'Htııtll Cuma gllnil a:Kşanu YcşIUCöyc Rahat, 26 (A:A.) - as wnn- ,_ Tamarat ve tezyınat ha&e. 

tı an sonra dönerek derhal Diyerek uzaklaşmıştır. asker gönderileceğ! anla§llıyor. gelerek dün sabah Berline hareket mi vallliğl, Fransız tanarelerl· bile iki aydanberi 
ot l'a gideceg· im. Londra büyük elçimizin yanın· Al d d k 1 L f h t . b f 1 rl 1 kapalı buJ ....... _ 
l • r· . manya a e ece o an u t usa ayyarcs_ l lo muntazam ava se er c JO.- ~ ~ t~ lln. denberı· ,,.01_,a oldug·um da hiç bir eşya bulunmaması da .h 

1 
rl .. ı 

.. ~ "' seferine Sof yada nı ayet vennış. pan ecnebi tayyare e mustesna 
llıti~ltcre ile Almanya arasın. son vaziyet :tzerine çok acele yo. Berlin, 26 (A.A.) - Berlinde f olmak üzere diğer bütün tanıı· 

~trt ;r fı •ulh yoluyl~ halletmek la çıktığım teyid ediyor. bUtUn gece askeri tedbirler alın- ırAlman hükfuneti sivil tayyare- relerin Fas topraklnn üzerinden 

'"Man son temaslardan Bulgaristandan geçerken mağa devam edflmtştlr. İhtiyat lere elkoymuş o)duğundan Berlin. uçuşwıu yasak etmiştir. s D nema s 1 

SUMER 
~ttcıctı.ın Yoktur. Bu hususta Sofya, 26 (A.A.) - Türkiye. zabit ve efradının evlerine gece ile İstanbul arasında tayyare se- Beyruta asker sevkıyab Sayın ve samimi mü,terileri· 

i r ır: en a er er nin Londra buyuk elsısı Ruştu ' d fer en gayrı muayyen ır mu e Bcynıt, 20 (A.A.) - uraya ne sürprizler hazırlam:ıktadır. ·b rın ve d '' 1 · h b 1 . .. . • .. .. tebligat yapılmrntır. Gece sllAb 1 . . b' "dd t B ' 
ltlclll · . . altına alınanlar meyanın a yaş- . . . . . 1 · . 

" nunıyettır. Aras Ankaraya gitmek lızere bu- · d 1 ihti ıçın kesılmıştır. Bu sefer er ıçın lıer gün Fransız ve bllbıı.s a '•••••••••-•• ~-(!il • ıarı 20 ile 45 arasın a o an • . 
oı.ltp 0~ilzikyete göre yilkında gün saat ı 7 de Sofya g~r_ırıdan geç yat efradı da h~lunmaktadır. bılrile.t a~~ yolcuların paraları geri müstemleke askerleri gelmekte kumeti bütün İtalyan vapurlarına 
'~ illa ihtiır.cli var mıdır? :ni:ı ve başvekil ve harıcıye nazırı Bu sabah Berlln sokaklarında ve mıştır. ve vapurlardan karaya çıkarıl· verdiği emirde İtalyan limanları· 
·~p 0~~ 8efirim, falcılık edemem! Kö~eivanof namına pr~tokol şefi pekaz faaliyet görUlmUştUr. Hu- Holanda hududunda maktadır. _ . na derhal dönmeleri veya bitaraf 
~.~P ~.l:nı~acağını kestirme. Behnof tarafından selamlanmış - suei otomobillerin btıyUk bir Amaterdam 26 (A.A.) - Al. Nürenberg kongresı limanlara gitmeleri lüzumunu bil-
7'Q 'ı\ı Corauyorum. Bahsetti. tır. kısmı kapalı sokaklara yığılmııı- ı geleine Nederlandsch Presbureau, yapılmıyacak .. . dirmigtir, 

r lıab a~rna yolundaki temaslara Türkiyeni Sofya elçisi Berker, t Rimburg • Kerkrode'den bildirili- Bedin, 26 (A.A.) - EylülUn Bu~ün İtalyayı terketmek isti. 
~~ bi Crl~rden memnun oldum. ~Ü§tÜ Arasa hududa katar refa. ırBu sokakların ağzında: "Cf- yor: ikisi ile on biri arasında to~l~nma. yen 300 Amerikalı, İtalya vapur. 
~ söyleyemem. ·at etmektedir. beti askeriyece kapatılmıştır" ı- "Evvelki gece Alman - Holan. 111 mukarrer olan Alman mıllı s~s- lan ,seyrisefaini tatil ettiği i!iin 

haresi bulunmaktadır. da hududundaki üniformalı A~· yalist partisinin senelik kongresın Parise hareket etmi§tir. Yarıq di· 

HARP 
~llıtı h ( Baştara1ı J LincüdeJ 
· atırasıru unutmamışlar. 
!, . .. ~ 
~ ~. ;et §:ınu da kabul edebili. 
, , t&irıcıon harbin verdiği dersler 
~tc1 c, bUtün İngiliz · Fransız 
l~( )~~lllileri de silahlanacak ve 
~ -t rı:ltc~c rnuhafaz': altında as-
~~lıt lıyat seferleri tesis olu. 
~ . 

ı,l ıtıcti1t 
~ 1. 

18 
an ordusunda bu usulle, 

~1 "crltl senelerinde, bir tek ka· 
~· Ct!en sevkiyat yapılmış 

~.a~:~aıc~h, İngilterenin muh. 
~~1ı,11t u ıaşe, iptidai maddeler, 
~tt 1tltcı 1 

Yerler mahsulatı, müs; 
ı, erde 

Ot~ •t, \J n gelecek asl:eri kuv. 
~ "tll /\ rtıurni Harpta Amerikan 
l~ 'ı'd~laa Okyanusundan na· 
~~ t~~ '

1diyse, o şekilde büyük 
tir. ht iÇinde naklolunabile. 
''il 

ıerr 
1tı mu Dominque,. in . bu balı· 
~1 ırı1 tC'lnınimi olan ikinci ,.a 
)a~ Yarın b usütunlarda oku· 

sınıı 
1 ~·-"----

~ lra~arrıvay kaza:arı 
l ~ tı hı ay şirketi belediye,·e g~ç· · 
\ 

11}.ı ..... • 
~ ~<l. b<> " :-' .._..,. ,. lr<'l"''"~'· l :" ~r 

il. tı;, cle:Iıve mJ.hendisleri ehlı· 
\ an~rn • • . · ıyacaıc ~:~ ır. 

Yugoslavyada 

Hırvatlara idari 
muhtar~ yet ver.idi 
Yenı kab nede beş 
Hırvat nazır vardır 

Belgrad, 26 (A.A.) - Yugos · 
lavya Kral Naibi bugün neşrettiği 
':ıir emirname ile Hırv1tlara idare 
.nuhtariyeti vermiştir. 

Sırb • Hırvat ka~inesi teşekkül 
:tmiştir. Kabine baıhca şu nazw 
!ardan teşekkül etmiştir: 

Başvekil Tıvetkoviç, başvekil 

muavini Maçek: devlet bakanı 

L<onstantinoviç, hariciye nazın 

\farkoviç, harbiye ve bahriye na. 
ıırı Nidiç, dahiliye nazırı Mihal
:liç. maliye nazırı Şutev. 

Yeni kabine 11 Sırp ve S Hır 
vat nazırdan milreklceptir. Binaen 
\\leyh geniş bir temf"rküz ve battA 
bir milli birlik hükumeti mahiye. 
tin.dedir . 

Müsadere devam edıyor man memurları kaldırılarak yen. den sarfınazar cdilıni§tir. ğer 100 Amerikalı Napoliden bir 
Berlin, 26 (A.A.) _ Otomo- ne Alman askerleri ikame e.dilmi~. Kongrenin ileride toplanıp top Amerika vapuruna binecektir. 

bil ve atların asker! makamat- tir. ~unlar ~ün~~l tak~ra~ dserv~s lanmıyacağı da vaziyetin inkiıa- Limanımızdaki ltalyan 
müsaderesi dcYam etmekte· temın etme te ır er. uou a gı- ftna bağlıdır. vapurJan 

~~. den yollar bilhassa telörgülerle 27 Ağustosta yapılması muta. Dün ıtalyadan gelen, aıı. 
Yine ciheti askeriyenin cmrly- kapatılmıştır. Bu yollarda seyrü- tasavver bulunan Tanenberg bir emirle limanımızda bulunan 1-

ıe benzin istasyonları hususi o- sefer memnudur. ıenliklerinin yapılmasından, ger. talyan bandıralı vapurlar alclace. 
tomoblllere artık benzin satma- Alman makamcıtı Holanda de. gin vaziyet dolayısiyle sarfınazar le italyaya hareket etmişlerdir. 
maktndır. Almanyadakl bUtUn miryolları id4 resine Vintersvijk • edilmi§tir. Bunların arasında bulunan şi. 
benzin stoklarına el konulmuş- borken hattına servisin tatil edil- Hitler, Mareşal Göring ile Rib· lepler dahi yan yüklerini almış, 
tur. diğini bildirmiştir. bentropu saat 17 ,30 da başvekli- yansın ıalmamı§ bir halde işlerini 

Posta servisleri askerlere Ecnebi limanlarındaki lette kabul etmiştir. hemen bırakmışlardır. Yolcu va-
tabsıs olundu Alman gemileri Göring son günlerde gayet faal purlan da italyaya bilet alan yol-
Berlin, 26 (A.A.) - D. N. D. Anvers, 26 (A.A.) - Limanda bir rol oynamış biri görünUyordu. culan almadan ve bot olarak ttaL 

bugünden itibaren bUtlin posu bulunan bütün Alman vapurlarına Göring daha evvel Hitlerlc saat yaya hareket etmişlerdir. 
aervlslerinin mUnhasıran silfıt, :ıer türlü yükleme ve bopltma iş. 12,15 de de görüşmüştü. Diln akşam limanımızdan ha. 

altına çcğrılaI! r. s kere tabs!s e· lerini bırakarak Almanyada men. ita lya da reket. ede~ek ~lan İtalyan ban~ 
:Hldlğini bildiıiyor. sup oldukları limanlara aV'det et- raJı Çıta dı Ban vapuru da gclc:zı 

Hcllc, bagUııclcn itibaren on meleri emri verilmiştir. Bu emir, Roma, 26 (A.A.) - Musolini, emir ilıerine akşamı beklemdc!CD 
;Ur mUddctle postayı kullnnmc: derhal yerine getirilmiştir. Kont Ciano Ue münakalat nazın öğle üzeri gitmi~. bu vapurla ı. 

-naya davet edllmlştir. Vigo, 26 (A.A.) - Seferde bu Benniyi ve ordu, donanma ve ha. talyan sefareti ataşemilitcri '5r 
Postaların normal fekilde iş- lunan Alrr .. ı.n gemileri bitaraf li- va erkanı harbiye reislerini kabul memleketine dC5nmflştOr. 

!emeğe bnş· " :nalnn matbuat ~:ı- manlara iltica etmek emrini almış. etmiş ve kendilerile İtalyanın aıs.. İtalyan vapurla.nnm ba ft%i . 

rafından llAn edilecr'~tlr. !ardır. keri hazırlığı meselesi hakkında yetleri harp tehlikmndco Dcd g(' 
Tayyare seferleri Dün saat 22 de üç yük gemisi görüşmüştür. mektedir. 
Berlln, 26 ı A.A.) - Hava ne· Vigo limanında demirlemiştir. Mareşal Balbo, italyadan Trab- B 1 . t d 

zaretlnce bugün ne~rclunnn lılr Başka Alman gemilerinin gel. lusa dönmüştür. Mareşalin Trab- U g a rlS B n a 
emirname ile Alrr-ı toprakları mesi de beklenmektedir. lı.ısa vanr varmaz, Libyadaki as. Sofya, 26 (A.A.) - Bulgar c ı 

uzerinde, Alı:ınn nskerl ve hU- Bir kaç Alman gemisinin de keri şeflerle görüştüğü ve bunu karuharbiyesi, birkaç hafta evv('• 
kümet mUesocsatma nit tayyn- İspanyanın Galice limanına iltica müteakip silıi.h altına alınan efra'dı talim için çağrılan ihtiyat smıfla 

Mısır askeri heyeti k relerle memleket içinde hava se- ettiği söylenmektedir. teftiş ettiği bildirilme tedir. rmın ağustosun 28 ve 30 unda tcı 
Şehrimizde bulunan Mısır aske· 

:-i heyeti bu akşam An~taraya 6i. 
dec~ktir. 

fe r:erl yapan Alm"n tayyarelc- lngilteredeki Almanlar Ecnebi limanlardaki his edileceklerini ve yerlerine di-
: i müstesna olmnk Uzerc, hiçbir Londra, 26 (A.A.) - Almanya 1 İtalyan vapurları ı ğer sınıflann çağnlacağlriı bt1di 
tayyare uçamıyacaktır. sefareti Alman tebaasına derhal ı Roma, 26 (A.A.) - İtalya hU •• yor. 



Necdet dıinyanın en iyi koşuwsrı 
Amerikalı Ovensle beraber Bcrlinde 

d 1ı -~./ .. "W:'tl.._.ş..-b- Necdet Olimpiyat köyünde çektirdiği resmi Nec el m" ITTTITtmız t utra "' 

Futbolcularımız yaz tatilinf nasıl geçiriyorlar? 
~--- 2-2 .._. ıwwwıt bQwJ ~ ıwww .._. ---- :ıawwwı ~ 

Galatasaraylı sağaçık Necdet 
Bu sene tekrar futbol oynamağa hazırlanıyor 

Diyor ki: " Takımımda tekrar oynıyabilsem de _?Ynıyayamasam da 
kat'iyen klübümden ayrılmıyacagım ,~ 

İstanbul·. muhtel iti . Pera maçı 

Pera oyunun sonlarında 3 gol 
yaparak 3-3 beraberliği temin e 
[ zmire gidecek takımın daha esaslı h 

şekilde yapılması lazımdır 
Dün Taksim stadında lzrr.fr fua

rında §ehrimizi temsil edecek muh
telitle Beyoğlusuor klübü bir an -
trenman maçı yaptılar. On gündür 
İstanbul futbol ajanı Kemal Hali
min nezareti altında monitör İbra. 
him Kelle tarafmdan çalıştırılan ta 
kmı, dün kadrosunun mühim bir 
kı~mı noksan olarak sahaya şöyle 

çıktı: 

Cihad • Faruk, Hüsnü - Feyzi, 
HaJd.:ı, Esr&k • Şchab, Buduri, Bil· 
lend, E~ref, Basri. 

Oyuna Kemal Halimin hakemliği 
ile ba~landı. Ve ilk akını yapan 
muhtelit daha otuzuncu saniyede 

I 

Bülendin ayağilc ilk golü yaptı. A-
çıklar ve bekte Hüsn'.1, hafta 
Feyri bozuk. 

Daha oyunun b&şmda bir gol yi .. 
yen Pera biraz bocalar gibi olduy
sa da hemen kendini topladı. Ve 
muhtelit kalesini yoklama~a bR§la-

yağiyle ikinci· sayı1erını da kazanı_ kalesi önüne indi. Topu S~ 
yorlar. verdi. Bülendln çektiği ~ 

Şahsi bir sürür.iP Pera kalesine 
inen Şehabın şütlirü kaleci tutu -
yor ve muhacimlerine gönderiyor. 
Seri bir akmla m.ıhtelit kalesini ku 

§atan Pera muhacimlerinin güzel 
b~r §Ütünti Cihad enfes bir plonjon 
la kurtarıyor. Oyun daha ziyade 

şütü yine kaleci karıııladı ,-e 
mani oldu. 
Peranın akıntnı :nuhtelit ı:ıı 

fileri kornerle kesti. Çekilen 
ner kale önünü l.:arıştırdı. )1 

ler topu uzaklaşllra.madılar. 
dan istifade eden Bambino °' 
kiz metreden çektiği güzel bil' 

Pera hakimiyeti altında cereyan . ıııe 
le kalecinin müdahalcsıne 

ediyor. kalmadan topu 3 üncü defa ı:ıı 
Zaman zaman parlıyan, muhtelit 

muhacimleri de Pcra kalesini yok
luyorlar. Fakat iki açığın bozuk o-
yunu netice almma.sına mani olu -

yor. Yerden Cafetinonun şütüne 

plonjon yapan Cihad topu tutamı -
y~r. Bu ara top da falso yaparak 
avta gidiyor. 

Buduri güzel bir sürüı;le Pera 

!it ağlarına taktı. 3-0 vazfyctt 
yunun ııonlarına doğru 3 &01 

ı·an Pera da maçtan 3-3 bC 

Jikle çıktı. • 
Fuara gidecek takımın dalı 

saslı bir şekilde ynpılması 1 
1 

dır. Dünkü takımın İzmirdC i) 

tice alacağı 

Bugünkü güreşle 
Hüseyin ve rakibi Bankof 

pehlivan neler söylüyorı~r 
On gündenberi §ehrimizde bulu 

1 

r~ine ko?~an ~adır .~czleri~ 
nan Bulgar güre~i Todor Banko! rınde ırı bır gureş gıJJ1 
bugün son güre~ini Tekirdağlı m:-ı miren güre~ mera~ht.an b~ 
seyin ile Taksim stadında sa:-ıt laya konulan resmı rıng 
15,30 da yapacaktır. Geçen haf~a yapılacak müsabakalardan ııe 
maliım hadiseler dolayısile Hüseyı· memnun kalacaklardır. 

01 ne yenilmediğini iddia eden Bulıı;ar Dün kendisile görüşdüğil!ll 

Bankofun bugün Ilü.$cyin i!e yap~1 g~r ~hli\'anı ile .. Tek~rd~ğiı 
cağı mü -abakanm hır haylı enterc- rın bıze şunları soyledıler • 
san olacağı muhakkaktır. diyor ki: . . 

1
, 

Hakikaten şimdiye kadar bura· - Ben geçen haft~ ık~ de~ 
ya gelen Pehlivanların en kuvvetli· gara. tuş ~·aptım \'C nıte.1<ı~~i}. 
si ve en tekniği olan Bankof her za· kemı benım bu tuşlarımı go ııtf 
man için Hüreyine tehlike yaratmış buki jüri heyeti i.e ilk tuşu ~.ş 

dense görmedi veyahut dıı . tır. . cı 
Geçen hafta yere talaşlar ve üze· etmek istemedi. Fakat ikın 

lstanbul 

Pentatlon 
Bırinciligı dün yapı.dı 
1 tanbul mıntakası pcatat'>l'l: 

,irir:ciliği mi.:sa:xıkaları dün Kadı 
~öy :;tadın la yapıldı. Alınan nctı 

~eler sunlardı:-: 

l inci :\Iclih F. B. 
Uzun 6.18. 
':irit ·17.60. 
2CO metre 23.l. 
ısoa m,• ... , !.58.3. 

~·aptığım tuşu kabul edereı. ~ı 
J '""il' galip çıkardı. Bulgar pch 1 

1 
el 

nim yaptığım bu tuşu ~~b~elB · 
mekle beraber bana ıkı 

1 
1" 

yaptığını söylüyor. Bank~~~ 
hiç bir zaman tuş yapını; "1 

Ben ona ıki defada da tuŞ ~ ıtff' 
E\'\'ela hakem heyeti kabul.:pt 
Ve nihayet haklı olarak ) i f 
•kinci tuşu kabul ederek bCfl,,..c 

. ""ili 4ıkardı. Banko! Paristekı O 
r •·J dJf• u~ım Banko(tan çok farı' 1 

4 
:nan tutu.;:ları zayıltı. fa\\:ıt ' 

:. . 
güreşi bır hayli (.1ğrenmış,. 

Bankof da diyor ki: ··nJ.11 
- Ben ,·e:ıilmcdim. çu ıl) 

yapamadı: Yani iki omuzuil'ldl· r 
,·apıstırıp üç saniye tutaftlıı ...,,# 
. '" tıCfl' 
efcr yapaca~ımız güreş 
·ok i"i olacaktır. .\' 
' . .. Jll'.L 

E"cr Ilüscyine yeıııtı~e 11' il" 
>aYa ııidcceğim. Eğer yene~e ~ 

l . d""·w T'" k hl"ı,·aoıarı , ada •ger ur · pe g 

:5arı ye~•unı.: 3012.:m (Yeni Tüı 
J\İ ye re!rnru) . 

, ·ıla~acağım. • . 0.,j~ 
1 

Dün sabah ge.leı~ h.~n': i ge' 
~ ~2hriınize yenı bır gure.~ııt''. 
:\r. Ana ı İtalyan, bab~sı siı-ıctı 
"ln bu peh\İ\'an 120 kılo 
·~ :l2 ya ı11dadır. \lİ jlt 

Burada Ilu~erin. Ka: · / 
·ab."lkalar yapacaktır. ~ 

Yunan· ı ve lzmı r~r 1 

te.ıisçı.er ge em111~,ıf \ 
t1ilsa'.>aka ar yalnız 1,,'J 
ııe ıstanbul arasında ~ıtfl i~ 

1 tanbul kupa:-ı tenis rnaÇ tıı'· f 
da\·ct edilen Yunanlı -p0r~.~ 11t~ 
hfıcfüclcrin k;ırı~ık hir. ~"\ıdiı1'1.r 
:izcrinc gelcmıycccklcrın! bef1 d:J~ 

·: i.1ci Füru:;an F. n. Sayı 1Q32. l i terdir. Bu meyanda lzrrıırd t ~fi'" 
3 üncü Sudi F.B. sayı 1-140.80 edilen Alyotiler de mazcre 
3 üncü kategori: derek ıı;elmemişlerdir. ~ 
ı inci Halit tc.tanhul lisesi ı::ıyı Bu vaziyl'l k:ırşısmd~.:;-ilcri ııff 

lSW.48. bt:ınbul \'e Ankara tcnıoi tı:.ıı11 
2 int'i Ncjat I laydarpaşa lisc::i mda hemen hemen ar c.tır· 

· 3 üncü Scr:~i;; .Fcnerbahçc. muhafaza ederek ba~laını, 



H A B E R - Mepm•P«fllfalil T 

-_.,..~1~~-
Emekli General Emir Erkilet' e göre 

~uhakkak olaıi şu: 
Harp patlıyacak ! 

Cak.. zamam belli değil... B u m e ç h u 1 ü, 
Vletlerin siyasetlerini idare edenler de bilmez! 

yazryo-

~ *** 
'1 alaca karanlığı, general 

' l' Erkföt ile oturduğu_ 
~ a nıat bir hilzUn veriyor 
~~Cki kocaman çamlar, 

tetlıtı lllda kaybolan ve artık 
~ kay~tmiş bulunan ışık

°'1 da llıelankolik bir dekor 
'- hır ar. Fanatik ve ruha eza 
'İablo. 
~ ezayı bUtün psikolo -

\i; ~ ·~orum ve sayın HUs-
ıı_l'b rkilete diyonım ki: 

' Olacak mı acaba, gene _ 

' ltıı c , "-. -"e\'ab kısa ve kat'i: 
ıı....~tırı "'', . ,.. · :Fakat, general Hüs-
dev, trkilet silkfınetle sözle-

'" ı:rı ..... ''lıı --uıyor: 

~ .. ~ b111ıun zamanı kat'i su
• teı deifı. Harb, bu sene mi 
~k sene mi~ Evet, ~o 

" ~~ ld harb patlıya<'ak, fa _ 

111 t? İ!)te, bu m~hulü ıf('\" 
'~"etlerini idare edenler 

'il ~.;? 
~,l 

~te' general!m, harb oalca-
~~etnokrntlarl:ı totaliter -
~ t ve müdafaa sahaları. 
~~otaliterlerin Balkanlarla 

~ ~tbı~aki hedeflerini nasıl 
~taı tniz? 
ı. ~i .\~Usnu Emir Erldlet, dtk 

l"\ıpa haritasına bir göz 

·~ "'- ı.ı_~~hf'nln, yani demokrat-
~~'-~lerin \"aziyctlerl a"aiı 
~~dur. 
tı_ 11 ,_ : 1talyanlar, Ama-
~ı •. '"'''J ""'\.. 'P kalmıyacaklardır, 
l).."tııı~y~' b<'lll l!>oıteklrrinl lstih-
' 'l\ .\ talı-.araklanhr. 
~: ~'l'lıPada: Almanyanm, 

l ~: e belli olan hedefleri 
~,, 

• '~~it. 
l'lcJ 

~' ~ or. · lııı,llt:0' le; rnıntakalan. 
~ 1 ;~ 'it' J.<'hlı.tanla bu üç mm. 

~..:" lnuallik mcst'lf'lcri 
r: kendl~lne liiromu 

Geeral Emir Erkilet 

de, bambaşka nya yıldrmn harbi 
gibi esrarengiz bir aevk\l.lcen tü
reyttek değildir. 

- Şu halde, generalim, galibi
yet totaliterlere mi teveccüh ede _ 
cektir, yoksa demokratlara mı? 

- Bir harb halinde, galibiyetin 
hangi tarafa te,•eceüh edeceği me. 
selesi, daha şimdiden, ha.klmıda 

kat'i !'IÖz söylenebilecek bir mevzu 
değildir. Ancak, birçok tahmlnler 
yapılabilir. 

- Meseli, generalim! 
- Sovyct Rusya bitaraf kaldığı· 

na göre, her iki zllmreDln askeri 
kon·etlerl aarsmda o derece bir 
mu,·azeııe vardır, ki JdmJerbı galip 
geleceğlııJ, bizzat ali.kadarlan bile 
kat'i surette kestiremezler! tıte, 

bulunan hayat sahalarını temin et. I bu nokta, küçük bir ttmld ıpğıdır. 
mek lstlyecc-..ktir. Yani, t&raflarm kuvvetleri al'Um· 

Fakat, Almanyanm, menobahs dald mu,·aıenet, blittın gerginliğe 

hayat sahalannı ne yolda ele geçi- rağmen, harbi geclktirlyor ve nlk.. 
rebllet'eği henüz anlqdmıyan bir bin olanlara sav~ başlamıyacaiı. 
dandır. llmldlnl veriyor • 

- Peki, generalim, Almanya - Siz de bu Um.ide kapılıyor mu. 
hen Uz anlaşılmıyan bu davalarını sunuz? 
da kuvveden fille çıkarmak için, General HilsnU Emir Erkllet glil-
nasıl bir harb tabiyesi kullanacak- dü: 
tır, aeşba? M~scJa. yıldınm har- - İnanmak, güzel bir tesellidir, 
bi .. Bu sistem kat',i ve emin bir ga .. cevabmı verdi! 
iibiyet-lpreaıipf olabilir mi-?• • Sukllerime devam ettim: 

General Hilsnli Emir Erkilet bir - "Totaliter devletlerin uzun 
an düşilndfi: müddet harbedemiyecekleri söyle-

- Yıldırım harbi, s('ri nsıtalı. niyor. Siz, ne fütirdesiniz, genera
krtalarla harbt~mek demelılse, el'. lim? 
\"eli, şunu söyllyeylm ki hiçbir bü- - Kanaatimce, her iki taraf da 
yük ordu bütün kıtalarmı motörle- uzun müddet harbedebllirlcr. Yal. 
re bindirmiş df'ğildir. nız, muharebe prtlan, tablatile, 

Eskiden, seri sliuri fırkala.n denizlere hakim olanlar için, daha 
,·ardr. Şimdi, bunlann yerine seri müsaittir. 
motörlü kıtalar konuldu. Bu kıt~ - Fakat, generalim, Sovyet Rus 
lar, sü\"arl fırka.larınnı yapacağı 1. yanın, harp patladığı t~kdirde, bi-
i, biraz daha ~üratle yapacaklar- taraf kalmayıp da bir taraf olma-
dır. ın; rncvzubahs muharebe §artlarını 

Binaenaleyh, müstakbel harbler- (Devamı 14 üncüde) 

l~v .l!NI 
5A)\<t.., 

'YAtw\'W\l'll· 
L~RI 

~O)< KOA.· 
1(1.1 T ""''"' ~ ıw 

Yazan: L. Busch (36 Yıhm vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seryal11] 

Hana kadmlannm gorillerle temas ndan 
· doğan çocuklar! 

kabul ettirmeye imkan olmıyaca. 
ğını görüyordum. Vakia Hana
lann gorilleri insan addetmeleri 
de mantıksız değildi. Zira bir. 
Hana hiçbir hayvanın insanların 
kadınlarilc evleneceklerini elbet· 
tc kabul edemezlerdi! .. Hakik&· 
ten bu havalideki gorillerin bu 
huylan garip değilmidir ki oniar 
da kendi cinslerinden olan dişile. 
rine insan cinsinden olan metres 
lcrni tercih ediyorlardı. 

Bu kadar zevk sahibi olan go-
Bir Mazai ailberinin gayet eksan· rillere Hanalar artık hakikaten Bir kiktlyu ailbm 7bir'1e1e]on saw 

trik tuvaleti hayvan nazarile bakabilirler mi? trah kadar kalabalık kiipeleri kır 
Bununla beraber ben Hanalann laklarını tazı kulakları haline gc-

Bazara heyecanla yumrukla.rmı bu kanaatlerini değiştirmeye uğ- tirmiştir) 
havada ae.llıyarak: 

raşmak için de bir sebeb gönnc· 
- Çok kurnaz bu herüler, dedi. 

dim. Mademki onlar bu gorilleri rilnce gariptir ki, hem_en su_su'-'o_r, Bizden kaçırdıkları kadınları insan .. 
• 1 insan zannediyor ve insan eti ye- hayret dolu gözlerle bu yarı r.1~-geçemıyecek uçurum ara indirip o- .. ._, 

radaki mağaralara koyuyarlarmış ! rine bunlan insan addederek yi- lak kızlara ses sada çıkarmadn.n 
Oraya bir defa indirildikten sonra yorlardı. Bu h~l herhalde hakiki uzun uzun bakıp duruyorlar. Sor. 
kadın ne yapsa kaçamıyor! Yok.sa insan yemelerinden çok daha i- ra da sanki bulunduklan feci ha
Yokıa, vakıa iyi bakıyorlarmış ama, sabetliydi! li Ul!UUnU§ gibi ağaçlardan qnğı 
kadınlar çok çirkin olan bu kocala- Hanalar büyük velveleler ve tatlı tatlı sallanmaya başlıyor
rmı bir tilrlil beyenmiyorlar, son - bağrıgmalarla bu biçare çapkın lardı ! Bu hali görünce pek tuha. 
ra çocuk doğururken çocuğu öldü- goril delikanlılannı yüksek ağaç- fıma gittiğini itiraf ederim. 

rUyormu3!.. lara astılar. Zf.vallı goriller!u Bu goril delikanlılannın haki-
- Demek çocuk da doğcruyor - deh§et içinde oldukları, kimbilir katen keskin kınl rd lar? çap a an ol-

belki hakikaten qk uğruna gel. dukları aşikar. 
- Çok!. dikleri bu yerlerde böyle bir ser-
- Siz bu çocuktan hiç gördünüz güzeşte maruz kalmalarından son 1ç!erinden birinin, hatta Han· 

mil? . .. . derece hiddetlendikleri görülil- sın sevgilisine Aşık olması bile ba 
- Hayır, hiç gormedik! ordu yağı mümkündU! 
Fakat onlardan kaçan ve bura- Y • 

da hastalanan bir kadın anlatmıı:ı. Zira kalın dallanna bağlı ol· Gene muhtemeldi ki bu çapkır. 
tı: ~ duklan son derece büyük ağaç. goril delikanlıları ~millerinin bu· 
Bunların çocuklan büyür bii- lan çırpındıkça müthiş bir su- raya bu tepe aşağı hayretle seyret· 

yümez annelerini yiyorlarmış! rette sarsıp du~yorlar, korkunç tikleri fırlak memeli parıl panl in· 
o kadar yamyam oluyorlar! homurtularla bagınyorlardı. On- san dişilerini kendilerine verrnt:'· i 

_Vay canına! Bazara, i§te a.- !arın bu korkunç bağrışmaları ise çin getirildiklerini zannetmekte. 
1 bU ki nhia ...._ f 1'1Dtr.! oilhassa .Hana kadinJannı lcı. J)a~tcııuıa t>dc....:;h; :u.U~h~ ıCJ. ln 
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1
· son derece memnun ediyor,. Ha- ti herhalde bilmiyorlardı. 

azara e rar yumru arını sa - v • • 

1 d . na kızları bu agaçlann dıbıne ge. Halbuk· '-·abani V'""'a "'am,,aı1 a ı, ı• b W l 'l d lik 1 ı ,/ V,/ ,/ ,/ 

_ K b.l d Y•ı k. ht ıp aşaşagı ası 1 gon e an~- kabilelerin hir birinde Hanalard;· a ı egı ı,mu eremre. l•b d'y h o 1 0 
• :ıt 

. ' d a· B kl k 1 - lanna ga ı a ıger erncıns ennın gördüguv··muz pi<:irmek usulünü gö 
ıs. e ı. u çocu :ın ya a a . ik .1 b" 1 ·· 1· , " 

k k b.1 d w.1, B. d f 1 ınt amı e ır şey er soy ıyereK memiştik. ma a ı egı . ır e a on arın . . . 
· 1 diki · 1 b 1 yumruklarını sallıyorlar, dıllerını 

gız en erı orman an, u amıyo-
1 B 1 k b"l 1 . çıkararak, arkalarını ve ayıp yer ruz. u sa ı e o uçurum ara ın- . . .. . 
k k b·ı d w·ıı S b nl lennı gostererek onlarla şıddctle 

me a ı egı . onra u ar o 
1 

d. 1 rdı kadar kalabalık, o kadar çok ki a ay e ıyor a · 
ne kadar adam gitse paralıyorlar! Zavallı gormer başaşağı durduk 
Velhasıl Bazara gorillerden ta· lan ağaçlardan bu kadınlan, on

mamilc insan gibi bahsediyordu. lann memelerini kendilerine gös
Ona bunların hayvan olduğunu terip bir şeyler söylediklerini g(i. 

Hanalar yerle gökün evlenme~ 

ayini olan \'C kendilerinin (Uvaı' 

ka) dedikleri ayinlerde en parla' 
ziyafet olarak bu çapkın goril del, 
kanhlarını hazırladılar. Evvele 
düzeltilen ayin meydanında gaye 
büyük ate~lcr yaktılar. Bu ateşleriı 
üstüne içleri tekne gibi oyulmuş o 
lan büyük taşlan koydular. 

Ben zannediyordum ki bu taşla 
nn içinde su kaynatacaklar ve go 
rilleri de kesip bunun içine atara! 
haşlar suda pisireceklerdi. Halbuh 
bunlann pişirme usulleri hiç de tal 
min olunamaz. 

Evvela goril yavrularını diri dirı 
ve sımsıkı bağlayıp bu taşların iç· 
ne yatırıyorlar. 

Ve uzun, sert dikenlerle hayvan 
ların vücutlarını mütemadiyen de! ı 
yorlar. Delinen yerlerden ha;wan 
!arın kanlan sızmağa başlıyor. 

Nihayet bn kan teknenin iti 
ni doldurmağa başlıyor. Hayvaı 
da bu sırada ölüyor ve kendi kaı 
içinde koyu kırmızı bir halde pi~ 
yor. 

Şayanı hayrettir ki Banalar b 
suretle hayvanların bir zerre kanı 
nı ziyan etmedikleri gibi onlan kc · 
di kanı kinde pişirerek yemesi o1 
dukçı güç olan goril etinf çok ru 
muşak \'e hayli lezzetli bir hale gf' 
tiriyorlar! 

Ta:r; dLinya yüzünde pek u a 
dama goril eti yetnck nasip olmu: 
tur. Esasen bu hay\'anlan yakala 
mak son derece g[lç oldull;u lçh 
goril haşlaması pek de bol buhm{ı· 
bir yemek de~ildir. Zaten bu Y 

van son rlf'"t"C" ac1atelt eotlert oları 
bir mahlfıktur. F.ti p9 ta....,.,. 
şayandır deni1emez. 
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Dedeler, 
• • 

ıçın 

mey çekemedikleri 
müteessirdiler 

Her tekkenin dedesi ile dervişleri bir çadırda 
toplanıyorlar, ortaya getiri.len ve (aş) adı verilen 
karavananın başına geçiliyor, ku§aklardan çıkan
lan tahta kaşıklar, mahallin askeıi idaresır.den 

tem edilen tnymlarln yemeğe oturuluyordu. 
Sofrada mevlevi ii.dilbı, mevlevi erkanı tuna

men takip ediliyor, ayakçı derviş tıpkı dergnhtay
~mıı yemek yiyen dede ile arkadn.'.jlarına hiz.. 

met ediyordu. 
Dedenin: 
- Haydi canlar! 
Davetiyle ve sofra duasını yapmasını mütea. 

kip tahta kaşıklar hep birden karavanaya daldırılı
yor, sığır etiyle pişirilmiş bol bulgurlu paz~ yeme
{;'i, sakallarmdruı suları siizlilerek göğdcye indiri
liyordu. 

Bu ara, canlardan biri su istiyecek olursa 
ayakçıya: 

- Fa.kire bir su, Hüseyin ~'.ikmal 
Diyor, ona uzatılan bardağı alıp tamamını i

r.inccyc kadar diğer arkadaşları yemeğe fasıla veri
yorlar, kaşıklar havada bekliyorlardı. 

Dedelerle dervişler yine birlikte sofra sonu 
dun.smı ynpt'!ktan sonra karavana başından ayrılı. 
yorlar, yemeğin artanını ayakçı keneli başına biti
l iyo:d:ı. 

Dedelerin çoğu akşam Uzeri şöyle bir kenara 
çekilip: 

- Hu ... 
Diyerek mey çckmeğe ve ney üflemeğc va_ 

kit bulnmadıklan için mutecssircliler. 

Bir kısmı lıu hususta fednkfırlığa razı olmakla 
beraber, bir kısmı da bunu feda edemiyor, heybe
sinden çıkardığı meylni _şöyle manzaralı, diUira bir 
kıyıda çekL'.jtiriyor, yo.nık yanık ney Ufliyerek ga
rib gönlünü şadg:im eyliyordu. 

Tabur kumandanı nizamiye binbaşısı Sadi bey_ 
<li. Z:ıvallı binb:ı.şı yıllardır zabtı rabt altında gcçir
dl:';i :ıslterlik hayatının esiri bulunduğu için bu va_ 
clycttc~ çok üzlilr.ıüş, çok milteessir olmuştu. 

Arada bir fırsat buldukça tabur bcklml ve 
~ .~::::ıkı ile oturuyor, uzun '!zun endişelefden son-
r •. 

- Bu iş çıkar iş değil. Nereden başnr.a sarüı
lıır bunu. Ben asker adamını. Böyle de<lem yerin
ce bir s::ru sakallının tlirlil çocukluklarına taham
muı edecek kabiliyette değilim. 

E'.ızsnn bir lür!U, kızmasan bir türlü, ben bu a. 
damların ne yapacağını? .. 

Diye dert ynnryordu. 
Doktor Behcet işin nlaymdaydı. O, zaten bu i

şi bir eğlence diye telilkki ediyor: 
- Canım, dervişten, dededen asker olur mu 

binbaşım. Bunu sils diye sayacak, kendini Uzmlye
cckeln. Bakalnn bir eyyam da böyle geçsin! 

Diye tabur kumandanını teskine uğraşıyordu. 
Fakat teskin imkansızdı. Zava11ı binbaşı, ta. 

lim gösterilmesi menedilmiş olan bu "Erenler ta
buru., efradına hiç olmazsa askerce bir formalite 
öğretilmesini istemi§, buna müsaade nlmıştr. 

Trende ve yolda bizzat dedeleri başma toplıyn. 
rak onlara: 

- Arkadaşlar, sizi Çelebi efendinin nasbı ile 
bu tabura zabit tayin ettik. Zabitle neferin ara-

sındn.ki farkı yabancı gözlerde dfaiplin miyarı tutu
lacağını dil§ilnerek tanzim edin. Mesela bir neferi 
çağırırken: 

- Baksa.na erenler ... 
Bir çadıra veya makama gireceğiniz zamıın: 
- Destur yah\1 ! .. 
Diyecek yerde ya o neferi adıyla çağırın, ya_ 

hut oğlum; asker, filin gibi bir şey söyleyin. (E
renler) kelimesini, destur yahuyu tekkelerinize dö_ 
nüşte kullanacak çok zaman bulacaksrnız! 

Demişti. 

Fakat defalarla tekrar ettiği bu derslerin zer
re kadar tesiri olmuyor, dedeler }ine bildiklerini 
okuyorlar, kendi fikir ve leüıkkilerinden va.zgeçmi
yorlardr. 

Her sefer çadırına. gelen bir dedenin: 
- Destur yahu .•. 
Diye gür bir sesle ve kelimeleri uzakrak du. 

a okur gibi seslenişi binbaşı Sadiyi fena halde kız
dırıyor, za valh adamcağız: 

- Fesilbhanallah ! 
Diye başını iki yanma sallaya sallaya: 
- Bu}TUn! 
Emrini veriyor, dede efendi içeri girince bin. 

baJJının önüne kadar geliyor, iki elini göğsü üze
rinde çaprazhyarak yarı beline kadar bükülüp se
lam veriyor, sonra anlatacağını anl::ı.tıyor, gideceği 
zıınıan da: 

- Eyvallah erenler! 
Diyerek binbaşıyı çileden çıkarıyordu. 
Sadi bey karar vermişti: 
Şam' a, dördUncü ordu mnıt.&.kasma vardıkları 

zaman hu işten affı için dördüncü ordu kumandan
lığına istida verecek, sinirlerine dokunan, kendi.eti
ni hasta eden bu hizmetten yakasını sıyıracaktı. 

Fakat Şama daha 10 günllik yol vardı: 
J(anlı geçitte ilk çadırlı ordugaha geçtikleri 

gece garib bir vaka olmuştu: 
Bebekli Muhtar da, ak sakallı mevlevi enıir~

tj.yle birlikte tabunin iaşe memuru olmak süatile 
tabur karargahına yakın bir yerde çadırını kurdur
mu§, karnvanadan evvel heybesini çıkarmış, eişesL 
ni, mezelerini ortaya dökmü~, demlenmeğc koyul
mu11tu. 

Muhtar dede ney çalmasını bilmediği için dim
dik sesiyle kadeh aralannda bektaşi nefesi oku
yor, çadırın dışında oturan ak sakallı mevlevi emir. 
ber bunları duydukça: 

- Süphanallah .. İşbu zındığı mevlevi ı;önüllü
leri arasına hangi bethnh soktu! .. 

Diye kendi kendine homurdımıyordu. 

.Muhtar dede rakı hinliğini birkaç saatte yan
lamı§tı. Ve bu yarılayışta. kafası duma.nla.ndtkça 
nefes söylemeği kızıştıran dede, bir aralık bektaş! 
şairlerinden Nesiminin: 

Ren melamet hırka.'lmı kendlf!l giydim ele ne, 
Arü namu.c; şi5esini ta~a ~aldım kime ne. 

Beytiyle başltyan nefesini söylemeğe koyulun
ca kapının dtşında lahavle çeken ak sakallı emir_ 
bcr dayanamadı, yerinden kalktı, çadırın kapısına 
gelip haykırdı : 

- Destur yahu! 
· '( Daha var) 

l~~~iz~li ~~~az~ife~de~"~-~~a~ric~iye~~a~zırlı~ı~a ... ' 
-9 Nakleden: 

1919 SENESt bu zata borçludur. Bu itibarla o· Ingilteredeki bu mace 
Eski imparatorluğun her şeyi yı

kılmıştı. İmparator kaçmıştı. Bü· 
tün esham, hatta para kıymetten 

c!üşmüştü. Markın bir kıymet ifade 
etmesi için yüz ve binlerce değil 

milyon ve hatta milyarlarla sayıl· 

ması lazımdı. 

nunla karşılaşışma mesut bir tesa· sonra Hausser Fransaya geÇti 
düf dcnilm~kte hata olmasa gerek da yerleşti ve h::.tta yüksek 
tir. lenin kıziyt~ evlendi. Bir 

Bu adamın hayatını birkaç satır- sonra Pariste "l::,.ynelmilel at 
la hülasa edeli:n, okumak zahmetine !arı bürosu,, namile bir rd 1 

değer. Çünkü bu adamın hayat ta· Artık bu büro sayesinde fr3 
rihçesi, ayni zamanda az çok, Al- bütün dünyadaki at yarı~ 
manyanın harpten wnraki karışı!, bol bol para kaybedebilirle~ 

Berlinin her sokağında bir dan· idaresinin tarih: demektir. na mukabil Haus~er mütM . 
sing açılmıştı. Dansör - monden ti- 1905 de I~giltere, yirmi dört ya· vuruyordu. 1 

pi günün kraliydi. Sabık memurlar. şında olmasına rağmen sakal koyu· 
sabık aristokratlar, herkes dan~r ve..--rniş olan Hausseri hudut haric' 
olmak istiyordu. Ancak bu işte para etmeğe karar verdiği zaman Haus- GARiP BİR PEYGA 

\·ardı. ser gazetelerde şöyle bir "tebliğ .. 
Genç, cık, yakı~ıklı olan ve ayni 1919 ilkbaharında HaU 

'" neşretmişti: 
zamanda çok güzel danm:len fon manyaya geçti. Şehir şehir, 
Ribentrop az zamanda yeni Berli· "~e~is cttiği~ı ~-o•ne/r.ıilel cilım: 

1 

dolaşarak .dı\a.rlara as~ırd~ 
nin paralı gençleri arasında çabu- sergısı merkezı dımya sııllııma t•e !er ,·asıtasıle halkı, gelıp k 
cak me~hur oldu. Balolar tertip edi-ı milletlerin biribiritıi anlaması ga- ı dinlemeğe davet etti. 
yor. konserler verdiriyor, suareler yesine hizmet etmekteydi. lngiltere Bu afişler için sarfı ıüıuıııl~ 
yapıyordu. bu eserime devamdan beni menetti. yı nereden buluyordu? J3 

İsminin başındaki asalet işareti o
lan "Von·Fon,, işareti yeni Alman· 
yada belki de eskic;inden daha fazla 
kıymet ifade etmekteydi. Genç Ri
bentrop davetten davete gidiyor. 
ikide bir de onun zengin bir ailenin 
kıziyle ni~anlanrnak üzere olduğu 
şayiaları çıkıyordu. 

Giinün birinde /ngiltere bu lıatası bir zaman, hatta sonraları 
için ağlayacaktır. tiğ'i hatıralarında bile bildi 

Ben Lui Kristiyan llaıesser diin 5 .. ı-.ı'kl . k b . · 
d w• ( w• 1· k d l oyrnı·en ço· asıttı: 

yayı egış ırecegım. a ıtı a 1ew ,.. 1 1 1 8 
. d' le) 

d b h d'ld';ı· · ·n kt' -.-,. man ar. enı ın 
en a se ı ısı ışı ı ece ır . ., manyanın vazifesi bütün /ı' 

İngiltere ne sebeble bu adamın bir tek devlet halinde birl 
arazisi dahilinde kalmasına müsaa- tir. Bu sayede şimdi rüya! 
de etmemişti? . bile görmeğe cesaret edemb' 

''FON'un TARIHÇESl 

1905 senesine doğru Londranm iyiliklerle karsılaşacaksınıZ· 
mali müesseselerinin -bulunduğu ma için de birleşiniz, bütün P3'. 
hallede bir müessese açılmış ve mü· ,.e mümessillerini kovunt.IZ· 
dürlüğüne az zamandan sonra bü· Almanyada bir Führer ya!O 

Kayzer kendisine bir ünvan ver- tün dünya sanayicilerinden ve tüc- tanıdığınızı söyleyiniz. f stik 
miş olmakla beraber Joachim Ri· carlanndan mektuplar yağmağa dedir. 
bentrop "fon., işaretini kullnamağa başlamıştı. Ba müessesenin ismi 
hakkı vardı. "Beynelmilel cihan sergisi mer-

Vezelde doğmuştu. Babası albay kezi,, ismini taşıyor ve mektupluk 
Ri~r Ribentrop mütekait o'.arak o· kağıtlarının üstünde başlıca rnem· 
rada oturuyordu. ihtiyar Ribentro· leketlerin bandıra ve annalan bulu· 
pun hayatının son seneleri pek malı nuyordu. 
zun ve kederli geçmişti. Çünkü ge- Bu müessesenin programı pek par 
neralliğe kadar terfi edemediği için !aktı. Milletler arasında yakınlık 
as.;ılet Unvanından mahrum kalmıs· temini için beynelmilel sergilerin 
tı. General olsaydı iki i~minin ara· mükemmel bir vasıta olacağını ileri 
sına bir "fon .. ilave edebilecekti. sürüyordu. Dünyanın her tarafın· 

Bu va~!yette . Joac:ıi?1 Ribentı:?· dan bir~k müracaatlar ~ılınca 
pun da fon., 1şaretını kullanmaga Haus.~r iki sene i inoe L ndracia 
hakkı olmamak ıazımgelirdi. Fakat ~...., t a ı 

.. . .. . . . aor scrgı ç • 
0 bö?'le bı.~.u~~amn .. :he~mıyetını Fakat bu sergilerin ufacık bir 
takd~r ettıgı ıçın duşundu, taşındı kusuru \'ardı: Londranın tenha bir 
ve bır çare buldu: _ . . .. kö~esindc açılıyor, ziyaret eden bile 
Amcası general oldugu ıçın fon., 1 ... <lu Buna mukabil sergi 

il b
.1. d. Ü .. O ffiU)O• . • 

ünvanmı ku ana ı ır ı . na mura· , • f olarak i<:tirak eden· 
ed k ! Ati v ld ı.." 1 nususı masra ı :i 

caat e:-e ev a ıgı o u ve ııVY e· l d a,man para epe" bir yekur 
k d' . d "f rn t er en 1 

J 
ce en ısı e on,. ş ı. tuttuğu için sergiyi tertip eden 

.MESUT BİR TESADÜF 
IIausser mükemm~l para kazanı· 
yoı:du. İştirak edenlere de gene yük
lü bir para mu\Cabilinoe yaldızlı 

Bir akşam; bizzat tertip ettiği bi~ takdirnameler gönderiyordu. 
baloda. davetlilerin gelmesinden bir Bu şekilde dördüncü sergiden son 
kaç dakika önce Ribentropa bir ra i~tirak edenler dolandırılctıkları
kart getirdiler. Üzerinde bir tek i- nı anladılar. Şikfıyet~er o kaı.lar çok 
sim vardı: l/aıısser... yağdı ki Londra ticaret odası tüc· 

Ribenlrop bu ismin sahibini gı- car ve sanayicileri bu adamın tuza· 
yaben tanıyordu. Esasen bütün AI- ğma dü~rr.~r.H~k üzere dikkate da· 
manya Lui Kristiyan Hausseri ta· vet etti. 
mmaktaydr. Di~h taraftan i~ İngiliz hük\ı-

lddia ederler ki fon Ribentrop meti de el koy<lu ,·e birkaç hafta 
şimdiki parlak mevkiini meziyet ve sonra bu zeki Alman lngiltereden 
zekasına olduğu kadar kısmen de J hudut harici edildi. 

Belki şimdi garip g$)rütlill' 
harp sonrası Almanyasınd3 
sere inanan' :ek çok olôlJ· 
Ieketin muhtelif nokt 
"llausser cemiyetleri,, kurııl~ 
bin nüsha ba2an "Hausst' 
tung,, isimli bi: gazete inti 
!adı. Bu gazetenin başlığınıı' 
da şunlar göze çarpıyordu: 

ve Jıayol 

60 B!N MORI'f 

Haus;ıcr 1925 de Hindetl 
Ivfarksa kar~ı reisicumh~rt!lt" 
zetlığini koydu ve 60 bin rt· 
!Iitler daha o zamanlar Alrıı"'. 
az çok rol Oj'r.uyordu. Hll" 
na bir mektup yazdt: 

"Sizi birka,· defa dinledi"' t' 
ziyetlcrinizle kusurlarınızı 
l\usurların:zın m büyüğü > 

11 ri Almanyadan sadece ihrfJ{ 
fa etmek istemenizdir. Hal 
imdi meselesini cezri suretti 
liimle kökünden kesip al 
zımJır. d 

Sizi, bana iltihaka daı:et t 

l\Iektubuna ~u imzayı a 

Avrupa birleşik hiikurnttlt1' 
J.ui 1\ristiyan 11 

( DaM• 

-...... . ·' .' . ' .... . .. . '. 

- Tasavvurlanmzc.'a çok yanıldınız 

Nihat Bey .. Siz benimle ni~nlanırken 

benim saf \'e iyi yürek!i bir kız olduğumu 
görmüş ve ömrünüzün sonuna kadar size 
~:ıdakatle hizmet edeceğimi sanmıştınız. 

Kcndin:;.i o kadar bü}iik görüyordunuz 
ki bütün kusurlarınıza rağmen sizi sev • 
ıııet: \'e size hayran kalmak benim içln bir 
borç oiacaktr. Kendinize eş olarak sadık 
ve i~ütar hir hizmetçi arıyordunuz. Fa -
l:lt L~s:.;plannız uyma<lı. Ben düşündü

Nnüı !iadar saf ve budala çıkmadım. I<a. 
raktr,:inizi çahuk Eczdim. Ve sizin yal · 
.rus ke:l<lı!Jni dü;;ünen rnağnır bir "dam 
oidufuıı ·;:1

: ~eı hal cnlad!m. 
- DogruStı ço~: ı;tizei.. Bı.itün bı,; "tizle

ri lıiç t'!::-eödüt Ct~1c<ien ) J .. ürn•! kar51 
eôyliyı:biıı~o:-sun :~hal 

- Niçın söyi'!ffi!! ey;m. Siz bara s~i - . 
ldlnetle yalanların en müthişini söyleme 
diniz mi:· 

Behire heyecan düğümlenen öfkeli bir 
~e sözüne de\ am ediyordu: 

-ı.. Sı.z bir yalancı;;mız. l lem yalancı 
?'wn ~e riraka:-. 

lkhii-e ~ni çUti, 90nra daha sert.e -
,~ l>ir ~-?t: 

- - Hc:-i:t. r.~:u-rrıu oğrcnmek için hiç 
:...-*:t p~1'1~!'.::', ded!. Ze\ ! ... !erimi, te-

- ~ 

M ASAL ÇOCUKLARI 
H A 8 E R ' ı N AŞK V E HiS R OMA N 1 : 71 

Nakleden · MUZAFFER ES EN 
mayüllerimi aramadrmz bile. Daima ken
dinizi nazarı dikkate aldınız. Kendi ar -
zularınızı, kendi zevkinizi. Bir de bunla
ra şimdi meydana vurduğunuz k1skanç 
tabiatinizi ilave edersem o vakıt tablo 
tamam olur. 

- Şimdi hareketimi mazur görmek 
mümkündür. Fakat bana karşı bu kadar 
haksız yere çıkışmanız mazur görülemez. 
Ben hakim olamadığım bir kıskançlığa 

kap11arak yanlış bir hareket yapt: ı. Fa
kat siz bile bile l:albimi kırdınız. Bana bı.. 
ağır sözleri söylemeğe hakkın ız yoktu 

:\ihat hakikaten kızmıştı Öfkesinden 
di:;ıleri biribirinc çarpıyordu. 
Şimdi od:ı se::ısizdi. Çünkü Behire mi -

m:ı-m son sözle:-inc ce\'ap \'ermemişti. 
Genç kız ma anın yanında ay::ı!;:ta du · 

nıyor, parmaklarile harir hafif ma~aya 

\'ururor<lu. :'ihat da Cehirenin tatlı bir 

söz söylemesini bekliyor ve uyu5madan 
buradan ayrılmak istemiyordu. 

Fakat Behire barışmak, uyuşmak fik -
rinde değildi. Bilakis parrnağile Nihada 
kapıyı gösterirke.:1 daha sakin bir sesle: 

- Gidebilirsiniz :ırtık Nihat Bey. Ar -
tık size söyliyecek bir ~eyim kalmadı. 

Hakkınızda düşündü~rümü de öğrendiniz. 
Delikanlı tit~er gibi oldu. 

- Neler söylüyorsunuz. 
- isterseniz bir daha tekrar edeyim. 

Kapı a;ıktır çıkabilirsiniz. 

:\'ihat manasız bir se..,le tekrarladı: 

- Şimdi maksadınızı anladım. Siz 
benden ayrı!mayı kafanıza koymuş un·. · 
bir kere. Bu sözleriniz hu h:ıreketle:iniz 

ani bir hid..!~tin tesirile d:!ğ'I. Ewelden 
hazırlanmış bir p!amn tatbiki için bunu 
,·e:;i:e yapıyo:·sunu:;:. 

- I tediğiniz gibi dü~ünebilirsiniz. 

Hatttı hislerimi a;:ta \'u:-ı:nk i;;;1 tana 

güzel bir fı.rsat verdiğiniz için size teşek· 
kür bile etmeye hazırım. 

Behire Nihadın hala hareket iz durdu 
ğunu görerek eliyle kapıyı bir defa daha 
gösterdi: 

- Gidiniz Nihat iny • :~. Gö:üyorsu· 
nuz ki burada durdukrn kötü sözler işi· 

tiyorsunuz, gidiniz öyleyse ... 
:\'ihat belki de tatlı sözler söyliyebilir, 

Dehirenin kalbinde lehinde hisler uyandı
rabilirdi. Fakat kı:.kaııçlık ve kırılan gu· 
ruru bu sözlerin ağ!mdan çık..'Tlasma ma· 
ni oldu. Behircyi hala sevdiğini biran i
çin unuttu. ·uu ayrılığın ken1i.3ine kor
kunç 'c ı tırab çekt:re.:~Jini dü~ürımc'.ii 
bi'e. Bi'akis vahşi bir i.ifıı;eyle ylire[:i .i 
pa~çaladı. Bu dakikada Necdet ka:-şısm· 
da ol aydı derhal üzerine atılır, tırnak

Ja~ını bcğazma ı:apla:-dı. 

Ofkec:i kederine galebe etti ve hirka-; 
C:a!,ika cwcl ni~anlısı olan kıza doğru 

~ 
döndü. Gözleri öfkeyle parhrordıl· 
ran bir sesle: 

- O halde Allahaısmarladık 
Inşallah Necdet seni mesut ede!· 
Kapı çatırdadı. :Nihat gitmişti· 
Behire hala öfkeden titriyereı-: 
- Gitti dedi. 

\,özleri Nihadın çıkıp gittiği 1'~.~ 
kilip ka~mıştı. Bu gözlerde tat~ 
miş l:ir gururun vahşi ifad~si JJtl. 
Gitmi~ti. Artık Behircnin kcııd1-
SC\·mediğini anlayarak gitmi~ti. 

Behire ayakta duruyordu. adi, 
ta:;ında ve ayakta. Bu dakikalar~ 
etti. Bu şiddetli münakaşa g~ 
butün cesaretini kım1ış. bütün i' 
tüketmiş gibiydi. 

Ofkesi geı:mişti. Fakat kendir.i jc.-t' 

bitik hissediyordu. Halbuki hart 
mck kımıldamak ihti,·acmdayd1• 

mak istiyordu. Kırdığı rabıtanı!1 ' 
için kıym~tli olduğJ için değil. 
heyeranh bir münakr.~a1an sorıı1'-tı 
k b. . . • .. 1 1 1:1·· ·ıcı ır $C,sızlı!{ ıç:-rı ;•n' :' ':ı 

eu re<>si;;lik Behir('yi fükiitüyor. ·:ı 
miyen bir dı.i::narıla ka:'<"ı ,,a.-.;•' 
gibi bir ürp~rme içriı;incle .. 

( Devomı ı~ar) 
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Qczağa Af rod:t:qi kaçırmış 
Malhatuna götürüyordu Bir .. l . ld.' 

muş erı ge '···~ 
muhafız- J zılca Musttıfadnn bn§ka kimse de _ - Bursndan gelen adamlar mı? 

• ği!di. Eyvah, Afroditi Mal hatunun eline 
Yazan: Süheyla Şefik 

; 1 Kızılca Mustafa ~iiray ve rcfn - geçti! .. 
•. tekfurunun benim yanı- , katlerindeki nUılarln yarım s:ıntten Diye bağırdı. 
l;ı llluhafızlar. Ben bura _ beri kasaba dışındaki hanları dola. 1 \'c atını deh§etle mahmuzlıya • 

~·aınıı başıma gelemezdim. 
1 şarnk ornda bir kadının oturup o. rak )'lldırım gibi Bursa istikametine 

lQ )'anıma kendi yaverilc 
1 turmadığını soruyorlnr, hep menfi giden !iOSe üzerinde uçmağa başla-

Bir taraftan orkestra, gaşyedici f ''Sevgili dostum; I Üstüner, aldığı tedlıirden pek 
havalar çalar, bir taraftan çaylar Ne yazık bir türlü görüşemiyo- memnundu. Oteldeki yazıhane

içilırken, delikanlı Fikret Bayan ruz. Aşk romanımızı açmadan ka. 1 sinı:ic ellerini sevinçle uğuşturu. 
Fıtnat ile tanışmı:ltı. 1 pamak Hizım .. Bu, sizi sevmedi- 1 yordu. Karısı, daima kendisiyle 

S~r.ra orl:cstra bir hazin hava ğimden değil..Fikrct, size perestiş beraber çıkmadansa, artık hiç 
çalarken, Fıtnat, delikanlıya "••,. 1 ediyorum. E:ı biiyük arzum, ateş. i sokağa çıkmamağa karar vermiş -
oteli direktörü olan koca~mın 1 li duı:laklannızı dudaklarımda his- ti. Binaenaleyh lıilmccburiye o. 
kendisini anlamadığını, binacna.1 setmektir. Fcıkat, heyhat, görüş. 1 tddc kalıyor ve kocasına yardrm 
leyh kalbine tescili verecek bir 

1 
menin ihtimali yok. Kocam vahşi 1 ediyor. Hem kendisi b0-ynuz ta.k

başka kalb aradığım söylemişti .. bir kıskançlı;'!a tutuldu. Acaba 1 mıyor, hem de karısı bir ev kad1t11 
Fikret hemen ken.di kalbini teklif kendisine bir şey mi söyledin, yok- oluyor. 

rı:n Verdi! Onlar da bu 1 cevnb alıyorlardı. 1 dı. 
t'. r!.. Halbuki Kızılca Mustnfa bu ha- j Kızılca Mustafa ve diğer atlılar 
"et . nın sahibine sorduğu utman Afro • da deli olmuş gibi nt sUren Mirayı 

··· Şımdi mUsande eder _ dili isminde bir kadının bir sant 

1 

takibe başladılar. 
.,}ir şey Fonnak isterim.!. 1 e\'Vcl Bursadan gelen ve Türk oL ,

1
• k ,,,. d Af 

""lr . · . .- ıray a şam vtuıtırma nn ro • 
t;. nıeselP,ııınin çatalla.ş-

1 
duklal'ı lisan ve kıyafetlerinden d' t· . k k 

1 
t• k 

"'llaJj . ı ıyı te rar açıran ara ye ışme 
; . ru dilşünmekte olan anlaşılan atlılar tarafından meçhul . 1 lt d k. b" • k 

1 · . . . .. w . .. w . ıç n a m a ı atının ır Btmşe o -
r bır semte götUrülduğUnu ögrenmış- d w d h 1 • d b' 
• lcızrnı . I ma ı&'Ina c şet e ısyan e en ır 

"-- , sor.. tı. h ld 
""§Iıı • • . . n e, tozu dumana katnrak şose 
,.. ı sallıyor, fakat şu mu Bu atlılar kim olabılırdı? Afrodı. . • 

1 
k'k t 

"'~ele . . . Uzerınde adet& ıa ı a en uçuyor -
ı.. smın bır çatışma ol- ti tekrar mı kaçırılmıştı? 1 
"(\li . • . .. w . du. Gözleri yolun ufkundnydı. Mut 

H taresını düşünüyordu. Bunu Mıray ogrcr.ınce nnsıı yıL 
1 

k . t .•. b d · 
"l: w n a yetışmeye nzme tıgı u n nm-

~I drnmla vurulacagmı dilşilncrek Kı- .. 
1 

.. h .. b'l k 
• <l d" . . I larm golgc cnnı er an gore ı mc 
~ e ı. Sızin benim ıçm zılea Mustafa istemeye ıstemcyc . . d • .. 

1 
ri . k d 

r;.._ar Uihmet ettiğinize çok 1 hanın merdivenlerinden inmcktey - ı ıçıFn''lah ek:rık gboz e .. nı 
1 

lf'.Pik~nıyort uk. 
-oqı! 'lY h k mi 1 a· ı n ı a u surat e ı saa a-

~emen nre et c- ı. · · 
loltsa b F k "k .. 1 dar yol almışlardı kı uzakta bır • 
~ en muhafızlarımla n at bakı ati soy emek mecbu- d b" 1 1 ~1 1 • . ..rdU 
a'l.alağzına mı geleyim?.. riyeti bir emrivakıdi, Netckim va. en ıre at 1 nrm go gc ennı go • 
~ bu haberi "erdı"kten •on. • t' '{' Ö } d.w. 'f" SOVinÇJC Ve mogolcn Olarak: .. • " zıyc ı ., ıraya s y e ıgı :r.nman .,_ı-

l~ donecek misiniz?.. ray özengilerin üzerinde ayağn knl. ı - Tanrı snna hamdolsun ! •. 
rıo ayağa kalktı: karak: (Devamı t•ar). 
~·dedi. Müsaade ederse. --------------------------------

etmişti. B ö y 1 e bir vaziyet sa bir hissikablelvuku mu, biL 
karşısında yapılacak başka şey mem. Artık yalnız çıkmıya müsaa
yoktu. Bir kaç fıncan çay içtikten de etmiyor. Her yere beraber gi. 
ve bir müJdct tereddüt ettikten diyoruz. 
sonra Fıtnat, delikanlının teklifi- Sizi görmeğe gideceğim gün, 
ni kabul etti: tam çıkmak üzereyken odama ko-

- Pekala, yann saat beşte sizde cam girdi: 
ve sizin olacağım l . - Nereye gidiyorsun?. 

Fikret, sevinç içinde, evine - Bazı işlerim var .. Bir arka-
koştu.. daşıma ghliyorum. Sonra öteberi 

• • • 
Fıtnat delikanlıya "yann saat 

beşte sizde ve sizin olacağım!.,, 

dediği gün.denbcri tam bir hafta 
geçmişti. Fikret, sekiz gündenberi 

alacağım. 

- Ben de geliyorum .. 
- Fakat ... 
- Fakat ne demek? •. Beraber 

çıkmak istemiyor musun?. 

t: tideceğiz! .. 
bc:l'aktan dokuz doğura - ı 
d~ lerı .. Onun için bura -

lca daha durmamız eniz 

CONEŞ BANYOSUNDA YANAN ClLDlNIZlN 
Yanıklarını teskin ve twavi için l 

ı bir türlü gelmiyen maşukasmı bek 
Iiyordu. 

Her gün saat beşte kapı çalını • 

Bittabi beraber çıktım.. Şüphe

siz onu da sizin apartımanınıza 

getiremez.elim.. Kendi kendime 
"Fikrctc yarın giderim 1.., dedim. 
Ertesi gün gene ayni hik5ye .. Se. 
kiz gün kocam mütemadiyen ayni 
ko:ned;·1>yı oynadı .. Ve sekiz gün 
ben de, hiç yorulmadan, onu çay
dan çaya. mağazadan mağazaya, 

dükkandan dükkana sürükledim. 

.. 

-~ ... 
~~' ll\Utereddidmiş gibi gö

lldiain· d" ~laıı ı ıkkatle dinle. 
.\fl'Oditi merakla sor • 

yordu. 
Delikanlı, kalbi şiddetle çarpa

rak kapıya koşuyor ve karşısında 
genç telgraf müvezzini görüyor. 
du. Müvczzin getirdiği telgraflar
da daima şu cümle yazılıydı: !t, 

··· "Bugün gclmeğe imkan yok ..• 
~r . 
8tıtııı~rseniz muhafulnn Yarın sebebini anlatırım.,, 

Bana: 
- Bir daha yalnız çıkmıyacak. 

sın!.. ~l :rını. Onlar yorulma- Sekiz gü.ndenberi her sabah 
\o Ilı Yorgundurlar! .. 1s • Fikret bir çok pasta satın alıyor Dedi. Görüyorsun ya, sevgili 

~l~t dönerl•r. Zaten on - ve akşam ihtiyar hizmetçisi bun • Fikret, yalnız çıkmıyacağım i!:in 
'!eti 8izi buraya kadar ge. l!l1 ; J • ~ U PATI KULLAN! NIZ ları yiyordu. Eğer vaz_!yct;Jlö_yl ~ imi tutamıyorum .. Pek Pek 

Mehmet Üstüner, bunları düşU.. 
nürken yazıhaneye bir delik~ 
girdi: 

- Bay Mehmet Ustüner ?. 
- Benim efendim .. 
- Aylıkla kiraya verecek oda .. 

nız var mı?. 
- Evet efendim:. Her türlG 

konforu haiz .. Sıcak, soğuk su .•• 
- Aylıkla bir oda tutmak isti. 

yorum .. 

- 5 numaralr oda pek münasip
tir .. Ayda yirmi beş lira .. 

- Pekata .. 
- LCıtfen deftere isminizi ya. 

zar mısınız ? . 

Delikanlı, en güzel yazısiyle 
deftere ismini yazdı: 

"Fikret!.,, 

Bay Mehmet Üstüner, delikanlı 
yı o:iasına çıkardı. Her tarafı gös
terdi. Sonra, çıkarken: 

- Bir şeye ihtiyacınız olursa, 
çıngırağı çalınız l. 

Dedi.. 

Fikret odaya yerleşti.. Çanta. 
sın.dan güzel bir pijema çıkararak 

giydi. Sepetindeki pastaları, şa 
rap şişesini masanın üstüne koy· 
du: çıngırağı .çaldı. 

1 '~tı llıiydi ?.. devam etseydi, şüphesiz ihtiy:ır müteessifim.. Her şeye rağmen 

·, ··· Her tü:lü yanıkları, kan çıbanlarım, r.1cme iltihabla. hizmetçi günün birinde şeker has- seni seviyorum .. ,, Aşağıda, Bay Mehmet Ustüner, 
~~,Onlar yeniden zahmete rını ve çatlakları, koltuk altı çıbanlarım, dolama, talığına tutuluıidu. Fikret mektubu hiddetle avucu karısına dönıdü: 

zııı ;· llenim yanımda hay. akneler, ergenliklı:r,çocuklarm ve büyüklerin her Sekiz gündenberi her sabah va. 
l\ı.. ar. Sizi Çatalağzma ka- türlü deri iltihaplarını zolara konulan güzel çiçekler so-

'"r g .. 
lı ita otUnnck vazifemiz!.. , TEDAVi EDER luyor ve her akşam Fıtnat yeri. 

'~ illa 7i olmuştu: 1 ne telgraf miivezzi geliyordu. 
llh .. O hnldC' siz burndn Sıhhat Vckaietınin 22/4 1935 tarih ve 5/31 num-,ı.ralr ruhsatı. Bu sabah, yani dokuzuncu gü:ı, 

içinde sıktı .. "Allah belasını ver
sin, budala herif, karını teftiş ede. 
ccğine 'Oteline nezaret et!.., dedi. 

• • * 

- Fıtnat, dedi, 5 numaradan 
çağrıyorlar. Hizmetçi kadının işi 

var. Ben de bodrum katına iniyo
rum. Orada işim var. Lutfen, ye. 
ni müşterinin ne istediğini çıkıp 

anlar mısın?. h~ at edin!. Ben hem hny- 1 "'esini haimlir. Fikret bir mektup aldr. Mektupta 
rı-ıata. ' J 

"rlıı :>un··· Hem de onla ~unlar yazılıydı: "**,, oteli <lirektörü Mehmet 
ilıtı.~e lüzum kalmadığını ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~------~-

' l'ndim de hemen ha -· .. 
t C bunu söyliyerc.k dışarı 

re,. . 
oııa .. orıusun yaverini ça. 

~ar '°Ukuu hali anlattı ve 
lıııı kendUıi!e gelmek zah • 
.\. llııdukJan için teşck

~~ılt kendilerine bir IU
lıla gını ve Mirayın gön -

~lar1a gideceğini söyle-

'. ad 

1
a hayvanını derhal ha-

~ııuıbiIJirdi. Kendi de eş • 'la duğu kUçUk odadn gi. 
ndı °il • 

aaınd 
ıı b· a 1-Jacı ağa ile görUş-
lı ır saat d.. t•· ,. .. ab sonra uş ubu 

ltıııfıı erııız Ölarak Afroditi 

~tıı U!tlindc ve Hacı nğa. 
l'\ı h da dolu dizgin Çatalağ 
tl.ıı~ ar~ı.et ediyordu. 

~-~la liacı ağanın tuzağına 
'ltrlıı..ı ğzına doğru dört nala 

1 "en • ~llıaıı ancak bir saat ka-
~~tı h gc.çmi.5ti ki Afrodi

l'ıt ~e bir anın önünde toz top. 
4le.r-. Çok atlılar birdenbi • 

ta ~ 
~ ha glYet çrwik biri yere 
l!!Hc:cı~r SOrdu ve adam_ 

~hat konu!itu. Hancının 
lıta bu adamı yıldırım -

dö 
~ t"ııç n1urdU. 

' bıı Olı:tıagına rağmen sa _ 
it, <lııda adamın yüzU 8apsan 
· kl.\ıı titremeye baş _ 
~'la. ı. 

6"<1 "'Onu 
~ "rı hı !!luktan sonra mer 
c "lliğ~· ~ Geri dönmekte 
~ 1 

ROrUlüyordu. 
q ~,daldığı fena haber ii:r.c

ar 
§a~ahyan adam Xı • 

• PLANŞ 63 

2. Y.\Dh"E (ovnya) KA. 
YA~ Kt:TÜK 

2. le tronc d'arhrc glissnnt 

vers la vallec 

ıı 2. 

lı 2. 

VI 

t: the trr.e - trunk slidin~ 
(slipping) down to the 
vali ey 

,\: der zu Tal nıtschcnde 
< ::lcitendc) Baumstnmm 

D KOmOr lm•ll 
I": L• carbon•aatlon du bol• lı Charcoaı • 

aurning A: Dıo HoUckohıonbronnorel 

J. KÜMt'RCÜ 

l. ı~: le charbonnicr 
. J. 1: lhe eharcoal - bruner 
ı. .\: der Köhler (Koh len. 

brcnncr) 

2. KÜMtlR rJ(;I:\"1 (ocak) 
( lamamlıınınamı-;) 

2. F: la meulc (inachevec) 
2. 1: lhe charcoal pile (in 

course of eonstruction) 
2 .r\: der (unfcrtige) Koh

Icnmciler 

3. ODUX (kl'ı,ilmi) odun) 

3. F: la bfıche 
3. t: tJ1e log of wood 
3. A: das Holzschcit 

4. KO~ıtrı: OCAGI 

ıı örtü (çamur ,·c ottan) 

.4 F: la meule en combustion 
ıı la couverturc (en terre, 

en gazor.) 

4. 1: thc bcrniııg pile 
a the covering (of cartlı, 

tur!) 
·1. ,\: der brcnnende ~kiler 

a dic Decke (aus Erde, 
Rascn) 

PLANS 63 m 

B Orma" <•Aaç) katıyatı caıaaç kesimi) 
F; L'ao.oı .... _,,c du bois •I Wood. Cuttlng (Wood 

H•-ing J A: Das Holzt'allon (Holz•chlagon) 

l. ODUXCU (orman amele
si) 

1. F: le biıcheron (l'ouvricr 
foresticr) 

ı. 1: tho wood - cuttcr (the 
Jumbermnn or lumberer, 1, 

the woodsman or wood-· ı 

man) 
ı. A: der Holzarbeiter 

(Holzer. Holzhauer) 

2. Kı\r\·C.\ 

2. F: les griffcs /. 
2. 1: the cnnt-hook 
2. A: der Weııdehaken 

3. Kı·:stu:x AOAÇ GOG. 
DE~i (knbııl•ları çıkarıl

maını) a~aç, gövde) 
ıı senelik h:ı5<'bi tnbaka 

('enelik ç<•mber) 
3. F: le tronc d'arbrc abattu 

(le tronc, l'nrbre m. en 
grumc) 
a la eouchc ligneusc an

nucllc (le cercle annu
cl) 

3. t: thc felled tree - trunk 
(trunk, tree) 
a the annunl ring (pop. 

the year - ring) 
3, A: der gcfiillte Bauın. 

stnı'nm (Stnmm, Baum) 
a der Jahresring 

4. ODUX BİÇE.~ OIUUAN
CI (nmele, bıcı.,cı, hızar

cı) 

.J. I•': l'ouvrier nı. forcsticr 
occupe nu sciagc (le scL 
eur de long) 

·I. t: thc wood - cutter sa
wlng 

4. A: der Holzarbeiter beim 
Sligen 

5, JnÇJO (tC'stcrc, hrzar, Hd 
kollu lııçl\I) 

5. ı~: 1n sele (scie a clebitcr, 
scic a travers, sele a 
deux mnimı, le passe • 
partout) 

5. ı: thc saw (a crosscut 
saw, a l'wo • handcd s:ıw, 

405 
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·'--31 Bcyoğlundn Al hU"ka Unhccler urnM!ld3 ilk defo olarnk 
Bekorm kıran emsalab 

TAKSIM PANORAMA ~·inde 
Sn heyeti 

Beiıtekir taııbati 

~alô~atıin Pınor 
n arkadaşları 

Her nkşnm sahncnıizdcdir. 

Mlhr Yaldızı 
Bayan Hamiyet fevkalfıde mil-

i s:ımerclcrdc Bahçemizde mu· H.A. MIYET 1 
Kl.Kı· tat seansını bitirdikten sonr:ı YUCESES 

iştir:ık eder. 

-------------------... -
Gayrımenkul Satış ilanı 

lstanbul Emniyet Sandığı DirektörlUğUnden : 

A1ehmct Bedrinin 19479 hesap No.sile sandığımızdan aldığı (150) lira
ya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vemıcdiğin
tlcn hakk,nda yapılan takip üzerine 3202 No. lı kanunun 46 ıncı mai
desinin matufu 40 mcı maddesine göre satılması icabeden Davutpa~· 
da Kasap llyas mahallesinin Cami sokağında eski 6 yeni 4. 411 numa· 
rah evvelce dükkfıru müşternil blr ev halen ah~p bir evin tamamı '.:>ir 
burnk ay müddetle açık arttım:aya konmuştur. Satış tapu sicil kay
rlma göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen {63) lira pey aıt· 
cesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da 
katnı olınut. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf 

ıc..1u i ~c taviz bedeli ve tellfiliye rusumu borçluya aittir. Arttırma 
şartnam.-ı l-fl·939 tarihinden itib:ıren tetkik etmek istiyenlere sandık 
tıwruk •'ileıN sen·isinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vcsa· 
ir füzulliıu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttım:~· 
ra ;?irmi oıanlar, bunları tetkik ~erek satılığa çıkarılan gayTimen
bıl hakkında her şeyi öğrerunış adve itibar olunur. Birinci arttırma 
·~·10·939 tarihine müsadif pazartesi günü Cağaloğlunda kain sandı
İ.\lmtzda saat 10 aan 12 ye kadar yapılacaktır .. Muvakkat ihale yapı· 
'a'.>ilrnesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden ge}:ı 

r.:ıenkul mükellefiyetile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şartt:r. 
AY.sı takdirde son arttıranm taahhüdü baki kalmak şartilc 31-10-939 ta
rih:ne müsadif salı günü aynı mahalde ve ayni saatte son arttınnası ya
o:ııa~aktıl'.Bu nrttırmada gayrimenkul cnçok arttıranm üstür.de bırakıla 
cru<tır. Bu arttırmada ga}Timenkul en çok arttıranm üstünde bırakıla· 
caktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hak
kı sahiplerinin bu haklarını ve hus11 sile faiz \.c masarife dair iddialarını 
ılan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber 
dairemize bildirmeleri lfizımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olar.· 
Jarla haklan tapu sicillerile sabit olınıyanlar ~atı~ bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. Daha fazla malümat almak istiyenlerin 
3811057 dosya numarasile sandığımız hukuk işleri servisine müracaat 
Pttı"Wİl'M Ui~ıınıtı il~n olunur. .... 

Dikkat 

Emniyet sandığı; sandıktan alınan gayrimenkulU ipotek göstermek 
istiyenlere muhamminlerimizin ko)'mus olduğu kıymetin yüzd~ 40 mı 
tccaVtiz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek su· 
retile kolaylık göstermektedir. (67 42).. 

?wn 

iclıiı 
~~~irs 

PLANŞ63 fV 

a timbcr - saw) n the feller) 
5. A: elle Siige (cine Trumm- il 10. A: der Hclzfiiller 

11. BALTA 
sagc) ı 

d. AGAÇ KOKU, KÜT0ö(} 11. F: la cognee 
6. F: la souchc [d'arbre] 11. 1: thc ax[e] 
6. t: the treo - stump (the 11. A: die Axt 

stump, the stub) 
6. A: der Bnumstumpf 

(Stock, Wurzelstock, die 
Stubbe, der Stubbcn) 

7. ODIDT ARABASI 
7. F: le farclier iı. bols 
'7. ı: the timber - wag f g] 

on (the cart - load of 
wood) 

'7. A: das Holzfuhrwerk ( die 
Holzfuhre) 

8. UAI. YIGINI 
8. Jı": le tas de broutilles 
8. t: the hcap of twigs 
8. A: der Reisighaufen 

12. KURUMAGA BIRAKI • 
LAN AGAÇ KABUGU 
(taneli kabuk, meae kab11. 
ğu) 

12. F: l'ecorcb /. (6corce iı. 

tannin ou tanin, ecorce de 
ebene) exposee pour le 
sechage 

12. t: tho bark (tan - bark; of 
the oak) set up to dry 

12. A: clie Rinde (Lohrinde; 
von der Eiche), ı:um 
Trockncn aufgestellt 

13. OR:UAN BEKCISt (koru· 
cıı) BODUR KOPEm 
tJ,}~ 

13. f.': le gardc forestiP.r av~c 
o. ODUN SİTF.JU (mikabı, son basset 

ölçeği) 13. t: the forester, or game-
9. F: le. stere de bois kee~r. v.ith a dach~hund 
o. t: the cublc metre or wood 1 18. ı\: der :ı.~örster, mit Dack~l 

.\: das Raummctcr Holz 

"'t'Oll 

"'lltter (the 
lumberer, 

14. GAÇ KtJTf)KJ,RJ?IN~ 

SICAK DEMtRU:: 1'"U· 
MARA \'URA~ iŞÇi la. 
mnlc) 

a marka (sıcak ll1llll&l'a 

- - Hr~i. 
:ır.!'k:! l~; 

H A B E R 

İngiltere ve ham 
madde meselesi 

Emekh General Emir Erkılef e göre 

tngilterenln :vaziyeti mevzu baha 
olurken ilk i§aret edilen nokta, BU
Yllk Brltanyanm, blltnn ihtiyaçları
nı denizaşırı yerlerden tedarik et. 
tiği, deniz yollan kesilirse bayatı. 1 
nın tehlikeye dilgeceği meselesi -
dir. 

Muhakkak olan şu 
Harp patlıyacak ! 

Hakikaten, İngiltere, deniz yolla
n ile mUstemlekelerine bağlı bir 
memlekettir. Meseiil., İngiltere ek
meğini yaptığı maddelerin ve mey_ 
valarm beşte dördünU dt§ardan ge. 
tirir. İngilizlerin yedlği etin, yu -
murtanm ve tereyağının yarısı da 
denizaşırı topraklarından ge~ir. Ba
lık ve sebze fstihlAkinin de üçte 
biri dı3arclan temin olunur. 

Ancak.. zamanı belli değil... B u m e ç h u 
devletlerin siyasetlerini idare edenler de bilm 

(B~ tarafı 7 ncıde; Bize ~elince: Almanyanm, ufen Alcdeniz dcYktf ile fş bit ~ 
değiştirmez mi ? Ayni zamanda, dostumuz ol:ın So\·yet Rusya ile bir nası YC bu beraberliğin ııır 
Sovyet Rusyanm, Almanya lle bir ademi tcca"ü:ı paktı akılctnıesl, si olarak da Arn:n utııı .. 
ademi tecavüz paktı akdetmesinl harici slyao;etimlzde bir lnkılib yap· t:ıbinttylc Türkiycnln dı~ 

İngilterenln bilhassa toprak mah 
sullerinl lıarlçten tedarikine tıebeb, 
zirat değil, sınai bir memleket oL 
ma.sıdrr. 

nasıl tellkki ediyoı:ımnuz? mama1' iktrza eder. 1 tesir etti. 
- Sovyet Rusya, qfmdfye kadar lhı ~ıo9nm, biz, hl~ olmaı.~ ah- HadJseJerln, bu §-Olı.ilde 

za~n ne totallt<'rlere, no de "ulh \'&un daha ziyade lnld .• afma kadar Türldyc3i tedbir almağll 
cepb~ine iltihak etmemi~ bulundu- ı böyle ~lakldye mceborU7... ki, ak"l bizim ı~ın r.ınıuı.-U# 

lngmereda yalnız 3 milyon kişi, 

yani nUfusun yUzde 7 sJ ziraatle 
uğraşır. Halbuki, büyUk bir sma.f 
memleket olan Amerikan Birleşik 
devletlerinde blle ziraatle uğrapn. 
lar nüfusun yilzde 22 slni teşkil 

iu için; bu dtwlctin, Almanya ile ~asen, Almanya, eslddtm beri General HUsnU Eınlr 
bir ademi tcca\ üt. ıuıla..~muı yapma btzlmfo d&.11t grçlnen 'e hattı\ bU· muı::tu. BUtiln bu "ınUıt 

sı nziyeti değl&lrmlıJ oeğlldJr. yük harbdc, btldlğinlz \"CÇhllc, müt- "gayrimümkün" !eri dıi§U 
Dcğl,cu bir clh~ \&~ o da tefildmiz olan bir de,·lcttl. Son sc- _ Generalim, dediııı. 1' 

sulh cephesinin ı:;o,·yet Rusya3, nelerdr-, onun. ılc.>ğu Akdenlzde bu.. Avrupa harltasmı, ınuhtt• 
kazanmak ilınltllntn ·yok olma.. .. ıdır! dutsuz E>melleri bulunan bUytlk bir cclere göre nasd çizersJıl 

' otmektedir. 
:ı•••• ............ •••••••••••• ............ Sayın muhatabım, taııe :::::: :::::::::ru =:::::::::: ::.:::::=: F.!:!!iFJ3 r..:r:s:.:e !::iff!H!i! .......... _ ••••••• :!'t:: ........... . 

Davet Baş, Diş, Nezle, Grip, 'Romatizma, 
lst. C. l\füddeiumumiliği11den: 
lstanbulda gösterdiği adreste b.ı 

lunamıran ve bu kere İstanbul ha
kim namzclliğinc tayin kılınan Er
zurum eski hakim namzedi Şuayip 
Kordanın acele memuriyetimize mü 
racaatı. 

* lstanbulda olduğu anlaşılan Ban 
dırma hukuk Mkimi Hamdi Üs· 
t::nclin adli tıp iş'eri genel dirckr> 
lüğünc mi" • ıatı. 

nevralji,kırıklık ve bütün ağrılannızı derhal keser 
... icabında günde 3 kaşe alınabilir . ... 

Masal dünyası r 
Erc\imr.nd Beh~.ad'ın yeni kitabı 1 

Yakmda çıluyor 

_,_ ___ .........__.::...L 
Gazetemizin 

Kağıdı 
Iııtanbul Basım ialihlak 

Kooperatifi Şirketinden 

alınmıştır. 
• 

PLAXŞ ti3 

demiri) • 
ı.. F: l'oüvtiet m. matq\Jant 

dcs numeros au fer chaud 
dans le bone d'arbre 
a le fer chaud ou a mar

quer 

1 ~. t: the workman burning 
numbers into the trec -
tnmk 
a. the branding - iron 

H. A: der .Arbeiter beim Ein
brennen von Nummern in 
den Baurnatamm 
a daıı Bret'ln-ei8en 

n. DAJ, DEMETİ 

ı.;. F: le fagot de broutillcs 

1 

15. t: t.h~ bundlo of tag(ı.;] 
ots (twjge) 

l :;,. A: da.s Reisigbündel 

l 6. ORMA:S YOLU 
(ağas k~sllcn ,.f'rc kadar 
~tder) 

16. 1!': le chemin foresticr 
( cotıault WJeutcm.ent jus
qu'A la coupe) 

16. t: the forest cart • road 
(leading only to thrı place 
where the ~eı ~~ be• 
ing fcllcd) 

' lff . • \~ -der Holzweg 'führt 
nur ~ts «Um Platı de~ 
Holzfiillens) 

C Kıırl!!l~ 

Fı 't.?. 4*•i••eı,. h T"• Roae Tlmb•r •n•• 
A: bar Rl-we9 

1. KIZAK (odun kıza~) 

l. f"ı l" gli.'>Soir (le lnnçoir: 
un glissoir pour arbres) 

1. t: the road, or earthwork, 
timber Blfde (the road 

sllde: a tiınber slidll il 

rıınwayı 

ı. .\: die \V <'griese t dic Rie· 
se. der Ri:!sweg; ein~ 

. 
B:ıumrut:ıchc) 

407 

vab verdi: 
- A\TDpanm mUstatbfl 

nı değiştirmek ff;flycnlrr, 
de,·letlcrdlr. Tiirld3 rnl.D ~ 
bulunduğu sulh crplıe.r;t 
nın dc~oişmr-m~sint mıııı.ıı1 
Auup:ı hnrtta mm <ld ~ 

si etrafındaki fildrlt'r u.ı. 
bilir: 

1 - Almanynnm. l'lıl 
rn Bol"'aristanrn hak ıııcU' 

~ rl 
ri eski topraklarının r;t 

2 - itnlynnın btcdl.,ıf ~ 
tlüğti gibi, y<'ni 3 t'rlerln 

ması. ~ 

ttalyanm tnlcbl<'ri. 1' f1" 
'e ııroııagruufa rnsıt:ı.l' " 
Afrlkn ,.«' Ac;~'llya kadııt 
makfudır. 

Göründüjtünc göre. to 
lectler, hu nı.im değlşflilif:l 
nıcckn, sulh yolu ilt1 li 
lmll:ınar:ık t<!mln etnı<'J: 
ler. 

Fnknt, bu taha\"\ dlilllı 
onlarm c'lüşlindilkl<'ri gtbl 

ğinl ummak gü~ilr! ı,I. 

llcrhnldc, bir hıırb ". 
dmnokrntlnr, ı~tcr totlll 

1 

lib "'eMn • \ rupıııııtl - • 1 
şa~kla \friluınm hartta 
yim bir tebeddül alacağı 
tır. I..iildn, bu teb~clııtn; 
lcrini şimdiden k~tırrot~ 
değildir, ancnk ıı;ıı)lıılll dl 
etnıck lmblldlr. nuntıır 
yctlc: 

ı - Doğu Avrupa. 
2 - Akdeniz. 
83 - Şimali Afrikıt &' 

'nusolinin in ~I 
)tire harp eg 

ımiş l 
.M11soliııınin ._1. irtn! 

t-ir. 
. o 

yaşlarındaki tayyaı ~1 

"Unbe dağlan 1\h':crı.ıdC~ 
:iiye bir kitnb çıkardı. Pıı ı 
beş harbi csnasındn (111 
)apUğı bbmbatdımatılıı 
sıni nnlatıyo'r. ı ı 

Vittorio Musolinı bil 
) an g~nçliğüıe hnrblll ,;ıııı 
~elliklerini ğo&tcl'E'telt 

"l'ill 
nnı dUo;ıUhmcmeleı ı h 

sö)lilyor \'e kendis1nc :.,, 
dl.' u.,.· 

JCŞ dağları Uzcnn • gel 
itCmmcl bir spor gibi 
ve ediyor. 

sU1 

Vlttorio kitabındıı, " 
pll" 

nsk<>rlerine karşı Yll . ıt 
oardıman hücumunu 

ııo) 

ror: til10 
"GörUnmeden UzcrlC ..,, 

ıııt .... 
~onra hemen 'l:ıombıı d 
Bombalar Uzerlcrınc 
riler, birer [;\il ynprııgı, 

"'I ne, :h. Öyle hoş bir cg c c 

Şiiphcsiz .1u 0Jiuın111 ~· 
• . ' •llctC ... uz tUfeksız bır nı• _,,. 

' edin 

l "'ad:'ın bombalar yn 
4 

ııo 
cemmel bir snor '"<' }\ 

'L. ·1· ı· kn· ttıı -:e sayauı ır. · :ı • l" ' 

~ine bUttin h:ıroJc-rl c1' 
oyuncağı gibj ,söatcftl1 
h.akkı var mı? 
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ıs. Komutanhğı Satma.ma Komisyonu ı'.An:arı 1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Cinsi Miktarı Muhammen bedel % 7,5 teminat Eksiltmenin 

Proıram. 12.35 Türk mQn. 
1 tserıerden seçılmış şarkılar 1 1stanbul m~,.ke~ Kom\:tarı.uğı kapama evi için mevcut bir şase ır.o· 

lllar \'e çul:ınlor : Ankara r:ı<! tor il t·nne yaptırılacak '.>ir karoseriye ihale günü talibi çıkmadığından 
kiiırıe /ıeyctı. 1darc cdl·n: Mesu: ihaie..:i on gün uzatılarak açık eksiltme ile ihalesi 41:Bylü!/939 pazar

'et~ Menılc!iet saııı a) arı, &Jıııı• tesi gü..ü saat 15 de yapılacaktır. Muha..'lll1\en kıym2ti 12:n lirajır .. 
(~llç;:ıo;ı habt>rll·.rl. 1 ~·15 Mu llk teminatı 90 liradır. Şartnam'!si hergün komisyonda görülebiJ= ·. 

Rovelver figefl 
Kısa ve uzun 
Külçe kurşun 
Kalın makina yağı 

15.000 Adet 
Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 
310. - '• 23. 25 Açık eks. 14.30 

6.400 Kilo 1856. - 139. 20 " " 14 
5.000 .. 1323 99. 22 ,. ., 15 

t orkestra • !)ı•I: l'\ecıp Aş l kl'I . k . 'k . ·ı be be 'lk · kb k · - Poul l.inckc • Dans meıo. Sl'! ı erın ·a l.t .ı ve~ı a.arı e ra r ı temınat ma · uz \'eya !ne • 
İnce 

" 
Gres yağı 
Vakum yağı 

" 2.500 
" 2.500 

600. 25 45. 01 to .. 15.30 
486. 25 36. 46 16 .. .. " 

4.000 .. 920 96.- .. " 16.30 ~ - Gerhard \'ınkler. l\emaııı• tup!arile bera.ıe; be'li gün ve şaatte Fındıklıda Kom:.ıtanlık satına!ına 
'6ttası. 3 - Amedl'I • Saz çalıtr kor.ıir.ı·onuna ~~~ıne.eri (G72~) 
ftıtınllen ( ı\şk ruyosı). 4 - • 
lhınıe • Guııeşte (\'ah). ~ - • 

I - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarları yazılı 5 kalem malzeme a~k eksiltme 
usulile satın almacaktır. 

•ncke • \'cnüs (\'oh). li - • • • 
td Kutsch • Çıgıııı ranıczisi i - il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksileme saatleri hizalarmda yazılıdır. 

' l.öhr • llul~ :ılı GC'l'e ı \':ıl' ııı 
oı. H - lht•nr Fctr:ıs . llıı· 

\ 11ılrn ıılw.l rr. ı.ı.1rı • H.3' 
ta'Oıı:ı-; rııııııf{ı • P!.). 
I O Progrııııı. IX.35 ~lüz•k ı Dıın 
~ • Pı.ı . Hl.Uj ı;ocııı. 5natı 
~Ürk nıuzıAı (F:ısıl lll'~ etı 1 
•ttelı ptAklnr. H. 20.15 Müzı~ 
'' ııı ızığı • Pi. ı. :w.:fü Mcrıı 
liaı il\.ırı, :ıJ:ıns ,.e nıeteoroloJ 

ı, 20.lj Turk muzıği; Oku 

1: ltıı ı.r .. !lieyılık, S::ıılı Jloş<;e• 
~ •r: lluşl'n l\ııııı, \ ' l'<' he U:ıı 
trık 1-ersal\. J - Osııınıı ht·~ 

1huıııınıın pe ll'\'I, ı - ~t·\k 
' lıc ız "arkı ı B· lıııl\ orurıı b:ını " ' . ), :1 - t.t'lll ' I hı• \ • il l'llZ ~:ır 
I' ~ll,ılıııı lıı,t• lıt' ll. hl)) I<' 1. 4 • 

il tt'lıın • llıl· .11 ~:ırkı cCıh:ınıl ı 

1 
'<'\·tlı~ 111 ı. 5 - Heri k Fır . 
lıraz şarkı ı Ev lıcıı ı ııı ıwnr: 

ı. li - fJk-.ıııı. ~ - l ' tll ,\!ı 
'l\ıı(lllıik 'SOrkı < Bır giiııııh rı 
~1111111. ' - \ csıırı • SıızınıH 
1 \)rı ıl.ış'ıı!lı ı1c,·.l •ğı nıtlcıı ı 
ı lliık ,.ırkı !Srn 1 "7nıııııızt 

~ il •k'Jaın 1. l 'l - l\orc ı~ar ı,ıaı 
~1 l>lınhıın cılenı r ııı ı. 11 -

21 ~ ltirkü ı B.ıf:n g<'ldıın O) ~ık 
1 \lüzık c Uans müz iği • Pi. l 

• ~:ı Son aJoııs habcrlcrı ,.c )'11 

DroRranı. 

1~3 Paz:!.rtc .. · DS~ 
fl,1° ~roRram. 12.35 Tüık müzı 
•e' la ~leml.,kct saat uyarı, a. 

Va .. a::ltniz Bo;...ııı birlikleri hay\'a:ıa!ı i;i n ı;:ıtm almaca!< o!c.r. 
€~ · kilo sa.n·ı n=ı iha:e günü talip çıkm1:lı~ından ih:ıl e.;i 10 gün u
zatı1a:1k açık dı:-: : lmesi 4/Eylül/939 pazartesi günü saat 15,30 da 
yapıl<!caktır. M•.:ha:r.men kıymeti 1485 liradır; ilk teminatı 112 liraıiır. 
Şartnamesi hergün komis:onda zcrülebilir. isteklilerin belli gün \·e 
saa: tr. Fındıklıd:ı komutan.ık satın alma komisyonuna kanuni ve.uka-
la: i:l' ge!meleri (6724). 

• * * 
l : tan'Jul bmut3nlığı hirlik!eri hayvanatı için kapalı zarfla satın 

a!ır.~r.ctk olan 715000 kilo samana ihale günü talibi çıkmrlığın:la:ı pa
za~· ·k:a -ıa!ın almacaktır. Pazarlığı 5/Eylül/939 salı günü saat 15 de 
yap:'a::a!:tır. Muhammen kıymeti 14300 liradır. tik teminatı 1073 !i· 
ra:h:-. Şartnamesi herailn konıı-·;l'n-la görülebilir. İsteklilerin belli gü'l 
ve •aftt~~ Fn:1ülı:l:ı kom~tanhk satınalma komisyonuna kanuni vesi-
kalJ: ile gelme:eri (6725) 

* * * 
K•ımutanlığa ba:_tlı birlikler için 150 adet girme 150 adet çıkm:ı 

\'e 150 a:iet sırt havlusu satın alınacaktır. Pazarlığı 11 eyhil 939 pa· 
za:'te~i günü saat 11 de yapılacaktır. Muhammen !utan 405 lira:lır. 
t:k teminatı 61 liradır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
isteklilerin belli gün \'e saatte teminat mak~ veya mektuplarile be."3· 
ber Fındıklıda kom·ıtanlık satın:ılma KÖmisyonuna gelmeleri. (6676J 

Ill - Eksiltme 6-IX-939 çarşamba günü Kabataşta Levazım ve Mubay~t Şubesindeki 

alım komisyonun<ia yapılacaktll". 
iV - Şartna.-neler her gün sözü geçen şubeden parasız alma bilir. 
V - İsteklilerin eksiltme iç in tayin edilen gan ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte 

mezkur komisyor..a gelmeleri ilan olunur. (6411). 

Cinsi 

Yazı dizme makinesi 
Şantirifuj tulumba ve teferrilatı 
Vinç 
Font boru ve teferrüatı 

• • • 
'.Miktarı 

1 adet sif 

l " " 
1 " " 

" 

Muh. Bedeli 
Lira Kr. 
8000 .-

850 .-
6500 .-
1866 .-

% 7,5 teminatı ek:~en•ı 
lira kuru~ tekli c;acı t • 

600 .- Kapalı z. 14 
6375 parajm ı s 

487 50 k~lı z ,~ 

139 9:- Açık ek . lf>.JI 

1 - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktan yuılı 4 kalem :nalzeme ı11ıu .:ırında '.tô"'tenTer: 
u:~!'ı!:-le eksiltmeye konmu~tur, 

il - Muhammen hedeli muvakkat teminatları tksiltme şekil '°' saatleri bizalannda yazıhdr. 
III - Eksiltme 4·9-939 ı: - a.tesi günü hizalarında v:ı-ı'ı saatlerde Kabataşta 1evazmı ,-e mübayaat 

şubei.ndeki alım komisyonunda yapılacaktır. • - ...... 

IV - Şartnameler hc~ün söıQ geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Münamsaya ~rccek talipletr fiyatsız te':lıı mektuplarım santirlftjf'~n 4 gün ve \1r.~ . ) 

ve font bo:-..ı 1 ar için bir hafta evveline ' · r müskirat Ja:.. . ı: .. !ar şubesine. ve yan dizme makinesi için 
bir hafta evveline kadar Tütün fabrikalar ~ubesine vererek aynca \ . ika almaları l~ımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanun! wsaı1de yQzde 7,5 g(lvenme parası makb . veya banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarf:anru eksiltme saatlerinden birer saat ewel:ne kadar mnıkfu 

komisyon ba§kanlığma makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır • . .. 
VII - Diler eksiltmelere girecekler aranılan vesaik ve yüzde 7,5 güvenme parasile birlikte eKSııtme 

. . '"'ıl ın,leuroloJı hnberlerı. 13.1!'> 
ıı it lı (Senfonik müzik tPI.). lstanbul Defterdarhğ11ıdan : 
"ı roırım. 19.0:ı ( Uans mQzl- .. 

için tayin edilen günde yukard~ adı geçen komisyona gelmeleri .. olu:- ur. ~(5375). 

* * * 
lşin nevi ve cinsi Miktarı Muh. B. Eksiltme ~ 1, 19 30 Türk müzilti: <in. , 

~lllı). 20.15 J\onuşııı:ı. 20.30 ' 

.. 
saıı a) arı, ajans '-·e mcteo. 

btrıerı. 20.50 Türk müziAI · 
r: }luzarrcr tıkar. Çalıınlnr 

r~rraı, Rrşııt Erer, R~şen 
~det !\ozon. l - Rauf 'ı ek. 
~. 'Iahur pcşre\.'İ. 2 - Uıtif 
~r '8rla (Tıılif edebilsem) 

Muhammen bede!i 
Lira Kş . 

Şemsipaşa Bakımevi işleme salon
lannm kara mozaik ile tefriti 

Lira Kr. 
,.. 1 ~ teminat 

Lira Kr. Sekli saat 

llU be1 • Mahur florlu (Se 
Seyret cıkmış o~tlna). 4 -

ltnoıan • Mnhur şarkı (8u 

1 80 

()() 

-. toııı )·illan). 5 - l\:ınun . 
ö - h.aıını ı.;z • Hüzzam Yukarda mevki ve numarası yazılı enkaz hizalarında yazılı muham 

'"ıızemezsin ldmscyc). i - men bedelleri üzerinden açık art~ırma suretile satılacaktır. lha\e 
j llib:zam şarkı tBır gül hu· 28-8·939 tarihine müsadif pazarte3i günü saat ı4 dedir. Taliplerin yiiz 
~18 - l.l'mı • Kıırciğar ,ar. de 7 5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırıp mezkur gün ve 
> lavrınll:ın bcllltllrl. 9 - ' . • Ud 1 .. ğ .. d "t kk"l t kom's 
1~tr lürkü (Dıınıo hulgur serer. saatte defterdarlık mıllt emlak ml ür u un e mu eşe ı sa ış ı · 
~ - Halk tnrküoıiı (l\ıırıınrıı yonuna müracaatları. (6153) 
'•ıı. 21.30 Konuşma. 21.45 
ı.~klar. R. 21.50 Müzik <Op~ 
~ 22 Müzik ( l\uı;ük orkestra: 
b..lp Aşkın}: ı- Frıınz l.char. 
"..._'linın ,·ableı i. 2 - BrunCJ 

2208. - 165. 60 A~ eks. 14.? 

Pirinç Etiket 31770 adet 572.- 42.80 " " 15. 

I - Ke§if ve pl'blamlll mudbineıe fd.aremizfıı Şemsfpap bakmıeyi i§leme salonlannm kararnozc. 
ile tefrişi işi ve miktan yukarda yazılı pirinç etiket hizalanııda gös+.erilen usullerle eksiltmeye konulmu 
tur. 

II - Muhammen bedelleri muvakkat teminattan, eksiltme saatleri hizalarında yazılıdır. 
III - Eksiltme 12~939 salı günü Kabataşta Levazım ve mühayaat şubesindeki alını komısyonur.· 

da yapılacaktır. 

IV - Karamozaik tefrişi işine ait şartnameler levazım şubesi veznesinden (6) kuruş mukabilinde ve 
etiket şartnamesi de parasız alınabileceği gibi nümunesi de hergün sözü geçen şubede görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile ve karamozaik 
işine girecekler de şartnamenin (F) fıkrasında yazılı vesaikle birlikte mezkQr komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (6720) · 

ıı"" • Parlak güneş ışıAınds 
t"''rın.). a - Fronz l.ehnr · 
• lıpcrctir.den potpurı. 4 .
,o.slıy. lluzin şarkı (Op. ?\o 
~ .1. Straass • Hıller Pusman 

316 JOZEF BALSAMO JOZEF -- BALSJ!OYn:, 313 

()l>erasının lı:ılc'>ı) l.i - Han~ 
'r . Ml'şlıur rerrcnlerdcn 
ıı. 2J Son ajan!> haberlt-rı 

'~lıaın ve ıatwılôl, k:ıınbı~·o 
• l>t\ası (fı~ııl) 23 ~luzik tC:ıı 

l.ı. 23.aa • 24 \'arınki pro~ 

R,\ŞiT TIIB 
E. SADi TEi\ 

l'cpchaşı bah•·r 
• inde bu ıırc<" 
BEŞTE GEl.E!lt 
\'odvll 3 perdl' 

Sılı : ŞEl\\Ol,DA 

EGE Tl\'ATROSt: 
TE~tSll.1.ERI 

!M AAu ıos p:ızorır .. 
aksamı l\nsıınpııı>a 

~incmos1ntl11: 
\on emir • "fert ""' 

S. Atilliı Rcvii~ü 
~ ~ııbriye T.ok"cs kons~r 

,,~~-----·..,. ~· • tı r, •t t•l •• ı,..,. , ıı ıııueı-.... 

-..~'·Ye mektubudu: 
kao modaıı U-ıt-r y calışır 

'"uz <:ezer ,.,, -
'4 kacsın '"e erkek terı · ı 

"-'llertndeo dlploııı » 
,,.._~ero~ıu Parmak k i' 

•PartımRnı TUrk F 
""- t'\ ' 

Tetrifatı icat eden ve herıeyi 
haıu:ai bir şekle soka:ı on .dör
düncü Lüi, halkın nazarında 

kıallığı o derece yüksek bir 
mevkie çıkarnuıtı ki, kral; sanki 
Allahtı. 

Bu hikayemizin geçtiği za. 
ma .1da caki ihtiıa:nıru kaybet· 
miı olan Vcrsay o g:in madam 
kontes Dlibarrinin takdim me· 
rasimi için bütün parlaklık ve 
bj.iyU!dü~Unü ıös~ermek için ne 
lazımaa yapılmııtı. 

Tekmil kapılar r pencereler 
açılmıt. bütün avizeler ıpklar 
yakılmıı, koca saray ıçten ve 
dııtan Adeta nurlara boğulmuı. 

tu. 
A; kalmıı. zulüm ve felAket · 

terin türlüsüne uğramıı. unutu 
tarak hatıra ıetirilmiye bile te. 
nezzUl edilmiyen ahali, bu kadar 
parlaklık ve ihtip:nı görüp ıe· 

falet ve açlığını unutmuı, sara
yın Hnündcki meydanları ve Pa. 
riıin bütün caddelerini doldur 
muıtu. 

Sarayın pencerelerinden fııkı
ran ıııklar, uzaktan b'.l manza. 
yıldızlı bir semayı andrnyordu. 

Kral tam saat onda dairesi;,· 
den çıktı, o gün her zamankin
den daha süslü giyin-nitti .. 

değerinde idi. 
Polis nazırı mösyö Sartin bir 

gün evvel madamlar arasında 

tertip edilen dolaptan kralı ha. 
berdar etmiş olduğundan Lüi, 
salonda erkeklerden baıka kim. 
seyi göremiyeceğini, madamla· 
rın bu merasimde, hazır bulun· 
mıyarak büyük bir yotauztuk 
edeceklerini düıünerek titriyor. 
du. 

Takdim merasimine mahsus 
büyük salona giren krahn yü
zü güldü, merak ve endiıesi ta· 
mamiyle kayboldu. Çünkü dan
telllar, kordclllar, elmas ve in. 
ciler arasında dctaıan üç kızıyla 
madam Mirpuaksı velhasıl bir 
gün evvel o kadar gürilltü yap. 
nuı. söz söylemi§, yemin etmit 
olan madamların orada, birinci 
hatta bulurrduktarınr görmüıtü. 

Dük dö Riıliyö bir general 
gibi madamların birinden diğe· 

rine koıarak: 
- Ah 1 Sizi gidi hainler 1. 
Yahut: 
- Sizin yemininizi bozaca -. 

ğınıza emindim 1 
Ve yahut: 
- Bu gibi fesat tertibatı hak. 

kmda size ne diyordum? 
Gibi sözler söylüyor, madam. 

lar da: 

Arabanın üzerinde arına bu· 
lunması ve bu armaların yardı. 

miyJe sahibinin anlatılması ihti· 
mali göz önünde tutularak tet· 
kik edildiyse .de l:iç bir tarafta 
bur.a dair bir ala:net gorüleme • 
di, kapı:ann üzerinde birer gül 
resmi çizilmitti ... 

Madam Dübarrinin muvaffa
kryeline mln. o?:nak içın tertip 
edilmit pllnın akli olın bu va:.t
aJar beklenilmiyen bir zamanda 
vaki olmuıtu. 

Vikont arabayı avluya sokup, 
kapılilrı kapadıktan ve kilitleyip 
anahtarlarını aldıktan sonra kız 
kardeıinin tuvalet o.::asına dön. 
dil .. 

Orda konteıin aaçlannı ıdü. 

zeltmekle uğraıan berber Leo
narın kolunu tutarak: 

- ?Jlösyö , dedi.. Eğer bizi 
himaye eden bu periyi söylemez, 
ve ona daimi teıekkilrlerimizi 

arz ve takdim etmek için bize 
haber vermezseniz yemin ede. 
rim ki ..... 

Leonar, Vikontun sözünü kes
ti: 

Kontes: 
- Bırak Jan, bırak, dedi. 
Vikont, bir koltuk sandalyesi 

üzerine ideta yıkılır gibi kendi
s:ni koyuverdı. 

- Bu hakikaten bir mucize, 
lıir keramet! Elbise tamamiyle 
ayni ölçüde .. Yalnız ön tarafı 

Mr parmak uzun .. O .da on daki· 
kr.la d a.ıt Jtilir .. 

- Araba nasıl? iyice bir ıey . ., 
mı •• 

- Mükemmeli içine girdim ... 
Beyaz atlas ıdö§enmiş, gül le. 
vantalariylc kokulandmlmıt .. 

Kontes, sevinçle ellerini biri. 
birine vurarak: 

- O halde, her ıey yolunda, 
dedi.. Haydi, mösyö, Leonar ... 
Eğer muvaffak olursanız dün • 
yada eervctiniz temin edilmit -
tir. 

Le onar, der ha lişe ba§ladı ... 
Daha ilk harekctinıdc ustalığı 

anlaşılmrıtı .. Sür'eti, hlisnil tabi. 
ati,, sanatinin istediği her ıeyi 

meydana koydu. 
tlç çeyrek saat sonra Madam 

Dübarri, berberin elinden ma· 
sallardaki ~rilcr gibi, belki da. 
ha· güzel olarak çıktı. 

~,., ll11tUnrtf> 

,,......_--- ı. 

Etbiaelerinin dantelAlan pek 
süstü ve !tatta diz bağlarının ve 
lcunduratarının tokalarındaki süs 
terin her biri bir milyon frank 

- Dük siz de öyle yaptınız. 

diyorlardı, dük bunlara cevaben: 
- Ben kızıma, kontes Dekmu-

- M5syö Vikont, dikkat bu
yunınuz, kolumu o ka.dar sıkı. 

yr.rsunuz ki, madam kontesin 
:;açlarını tl!rtip edeceğim sırada 

elim uyuımuı olacak. Vaktimiz 
ise daralıyor, çünkü ra:ı: sel.iz 
bu~uk .. 

Mösyö Leonar, bu mükemmel 
eserini son defa tetkikten ge
çirip, zarafetini anladwktan •on. 
ra eilerini yıl.am:ık için birı:" 

su istedi. 
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ı------------~---Beyoğlu BAKER mağa:alarında 

Başka hiı,:blr müessese, haliha
zırda kız ve erkek mektep tale
besine, genç bay ,.e bayanlara 
ıuahsus her boyda ,.e her zevke 
UHıun kostümler, emperıueabili
ze pardesiiler, paltolar ve spor 
clbiseelri gibi zengin ve şık gi
yilecek eşya koleksiyonunu tak
dim edemez. Sarılar ''C riy:ıllar 
her l·crdcn müsait Ye ucuzdur. 
Dııima BAKEH clik<.'tini tcreih 
eti ııı iz.. 

Çocuklar, ihtiyarlar v~ Hastahktan yeni kalkanlar için gıda : 

Vitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir. KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuklar
da ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz. 

-------------· Kanzuk Pirinç Unu - Kanzuk Patates Unu - Kanzuk Yulaf Unu - Kanzuk Mercimek Unu 
Kanzuk Bezelya Unu - Kanzuk irmik Unu - Kanzuk Nişasta Unu - Kanzuk Çavdar Unu. .. --· Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük Bakkaliyelerde vardır. 

Ankara caddesinde 

Kiralık kat Besleıici Kanzuk Unları 
ve odalar 

\nkara caddesırun en hakin: 
no.ctasında. Orhanbey hanında 
Kat ve oda olarak kiralık ye:leı 

Eşsizdir, mükemmeldir, Sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve kurtlanma%· 
Umumi Depo: lN GILlZ • KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - lstanbul Perakende Sabt Yeri: Bahçekapı Zaman ltnyat Deposu. 

İstanbul. lzmir Acentuı: Türk ECZA DEPOSU 
41lındaki ilan biirop· mii 

-ı· aııt. --------· Saraçhanebaşında - Horhor caddesinde 
• • • 

Yatıh 
Dr. iRFAN KAYRA Yatısız 

RöNTGEN MOTEHASSISl 

fürbe, Bozkurd Kıraathane., itibaren başlar. Kızların yatılı kısmı tamamile ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi naklet-

1 
si karşısında eski Klod Farer mek için mektebin hususi otobüs servisi vardır. 1steyer·lere tarifname gönderilir. 
sokak No. 8 • 10. öğleden son . Telefon: 20530 

ra 3 ten 7 ye kadar. Li~e ve orta okulu bütünleme ve engel imtihanlarına 1 Ey lfıl Cuma günü ve olgunluk 

imtihanlarına da 9 EylCıl Cumartesi günü ba§lanacaktır, 

Devlet 
Umum 

Denizyolları 
Müdürlüğü 

işletme 
ilanlan 

Mülga Denizbank tarafın.dan 1939 senesı ıçın muteber ol. 
mak üzere nama ve hamiline olarak eşhas ve müesDesata \'erilmiş 
olan gerek şehir hatlarile lzmir körfez vapurlarına ve gerek u. 
zak seferler vapurlarına mahsus parasız paso ve serbest ~eyahat 
varakaları 30 ağustos 939 tarihinden itibaren muteber değildir. 
Bu paso ve serbest seyahat varakalarının 30 ağt·stos 939 ı:arihL 
ııc kadar lstanbulda işletmemize ve lzmirdc şubemize ia:fosi rica 
olunur. (6693) 

••• 
Umum Müdürlüğümüz münhalatma doktor alınacağından 

talip olanların aş:ı.ğıda yazılı vesaiklc Zat İşleri Müdürlüğüne mü
racalları ilan olunur. 

; 

lstanbul Elektrik, Tramvay, Tünel 
işletmesi Umum Müdürlüğü 

i 1 a n 
Eski Tramvay Şirketi tarafından veri!miş olan pa90lar 261 A. 

ğustos/1939 tarihinden itibaren mer'iyetten kalkmıştır. E:ıki pas.:> 
i hamillerinin, Belediye .Meclisince tesbit edilen yeni listeye dahil 
f olup olmadıklarını anlamak ve e. kl pasolarını geri vermek üzer! 
İdareye müracaatlan rica ve eı,;!d pasolar kullanıldığı takdırde 
biletçilerimiz tarafından ıstırd:ıt edileceği ilan olunur. "6667., 

ı:.UUM MVDVRLVK 

' 

• 

1 - Niifu.s hü\iyet cilzdam. 1939 RESiMLi HAFTA ~---mr_,.. ________ ....,.. 
2 - Ahvali sıhhiyesi iyi bulunmak. 

3 - ~lütekaitler için (sin tahdidini aşmamrş bulunmak). 

Her nüsha yeni bir güzelli'< ve olgunlukla çıkan bu 
haftalı~c mecmua Türkıyenin yegane rakipsiz gazetesidir 

Boğaziçi Lisesi Müdürlüğünden : 
Lise ve Orta okul bütUnleme imtihanlarına 1 EytGl eou 

ma günü ve olgunluk İmtihanlarına 9 EylUI Cumartesi ~ 
bat'anazağı ilı!.'i tal,r.beye bildirilir. ,1 

.:......~4~~M~u~te=k~a~i~tı:c:ri~n~se~n~e=d~i~r~e:s~m~i~le:r~i,~bo~n~se~r~v:is~lc~r~i~.~~(6~~~,4~9~)~'._~~~~~:___:__~~~~~:____:_~~~~~~:...._~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!llll~ ................................. . 
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Şon sevincınden ağlamak ıde • 
receledne gelmiş, berbere adeta 
bir kral imiş gibi hizmete başla_ 
mıştı. 

Vikont, artık gitmeğe hazır
lanan berbere dönerek: 

- Mösyö ben dostluğuma, 
dütmanlığımda olduğum gibi 
inatçıyım, ümit ederim ki §İmdi, 
kim olduğunuzu bana haber ve. 
rirsiniz? dcıdi. 

- Zaten haber verdim, san'a
ta henüz başlamış, Leonar diy: 
anılır bir adamım .• 

- Henüz başlamış ne demek? 
Ustalardan, mükemmel bir us
tasınız ... 

Kontes aynada kendisini gü_ 
zelce seyrettikten sonra: 

- Mösyö Leonar, bu günden 
itibaren benim berberim oldu
nuz,, dedi. Resmi günlerde be_ 
nim tuvaletimi yapmanız için 
size elli lira vereceğim. 

Sonra kızkardeşine dönerek 
ilave etti: 

- Mösyöye yüz lira veriniz, 
bu defa elli lirası da hediyedir .. 

Lenoran hürmetle eğildi: 
- Evvelcede arzettiğim gilli 

benirn şöhretimi siz temin ede
ceksiniz .. 

- Pekala, fakat ıiz de baş
ta mı ~rını tanrlm ctmL 
yeceksiniz,, 

- O hal:!e madam, yüz lira-

BALSAM O 

nızı geri alınız. Ben hürriyetime 
aşıkım .. İşte o hürriyet saye. 
sindedir ki bugün size hizmet e
debildim. Hürriyet insanların 

en mühim ve birinci serveti.dir. 
- Filozof berber! Yarabbim! 

Nereye gidiyoruz? Neleı olaca -
ğız? Peki Leonar, sizinle bozuş_ 

mak istemem. Yüz lirayı alınız, 
san'atınızla beraber hürriyetini
zi de muhafaza ediniz. Haydi va. 
kit geçiyor, gidelim. 

O sırada oturouğu odadan çı
karılıp oraya getirilmiş olan ih
tiyar kontes dö Bearn gayet mü. 
kemmel giydirilmişti. 

Vikont: 
- Haydi madamı dört ki:ii 

kucaklayıp merdivenden indiri
niz, dedi .. Eğer ayağından ra. 
hatsız olarak ufak bir ses çıka

rırsa cümlenizi dayak altında 

öldürürüm .. 
Madam dö Bearnın arabaya 

bindirilmesine nezaret etmekte 
olan v:b.ıt ile Şo::ı oradan ay
:-ılmışlardı. Kontes o sırada et
rafına ba!nn~rak berberi aradı 

ise de m:vdanda göremedi. 
Kontes biribirir.i müte<:kiben 

Jı..çar ol.luf u hayretled':n ken
dini ht.nüz tcı.mamiyle kurtara_ 
mamıştı .. ~crdu: 

- Berber nereye gi' ri ' . 
- Ner-:yc mi gittı? Ycı. yere 

~eçti, ya h ,.vay ı> uçt•ı .. Pcri1-::rin 
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ıt•lu ora'lrJır. Şi:ndi kı.r •r-s is
.c.rmisiniz kı yolda gider!<t•n saç 
l;mnız bir ltJŞ yu'iasına, elbise
:ıiz örümcrk ağına. arat;a da iki 
fare ile çeJ::len bir e>yımcağa 

~ensün .. 
Vikont bt. son litıfeyi ya;ıtık. 

taıı sonr& Bearn ;Ie ·<ımtcs Dü· 
!Jarrinin kemali u:u"'.'lCtl'! 1-.urul. 
~uklau arabaya a:i.:dı. 

-3R-
V ersay büyük olan her bir 

şey gibi güzeldir ve daima gü
zel kalacaktır. 

Çöken taşlarını yosunlar kap
lasın, kurşundan, tunçtan, m:r. 
merden heykelleri, parsalannuş 
olduğu halde susuz havuzları 

içinde sürünsün, büyük ağaçlar 
la çevrili yolları boş bulunsun, 
heı ne olursa olsun harabelerin_ 
tie bile. bir şair veya mütefekkir 
çin muhteşem bir manzara var-
~ır. 

Büyük sarayın balkonunda 
du:-uv ta oradan ~örür.en ufka 
ve etrafa ibretle bakan her mü· 
clekkik lmrada düşünecek bir 
sok şeylı:r bulur. 

Fakat Versay parlak zamanın_ 
da P,Örülmeğe layık bir yerdi . 

İhtişam ve ala},Ee son •dere.:c 
:nr.r~klı ola:ı Parislilerin parlak 
i.:nirormabriyle, ~a\jaalı silih
lariyle gözleri kama~trran aıker. 
terin muha:a,a!ıında sarayın al-

tın yaldı .. l: parmaklıkları civ l
varını doldur:. .. gu, kadife, atlas 
ve türlü ipekli kumişlarla, arma. 
larla , süı:lü arabaların güzel 
ve cins atların süslü yolları üze
rinde kottuğu, binbir gece hik.i. 
yelerindeki saraylar gibi bütün 
pencerelerinden etrafa ziyalar 
saçarak, elm.ıslar, yakutlar, 
zümrütlerle bir cenneti canlan
<lırdığr, renkli renkli çiçeklcrf., 
altın renkli başakları rüzgarın 

eğdiği gibi bir §ahım ufak bir 
h•rcketiyle yerlere kadar eğilen 
binlerce halkın salonları doldur. 
duğu sırada görmek icap ederdi. 

Evet, Versay güzel ve muh
tc§emdi. Bahusus bütün kapıla. 

rı.ı:ian tekmil Avrupa hüku
:net'erine yüzlerce postaların 

ı:üı 'atle ~ıl<tığı. krallar, prensler, 
ve iıh'T.ler ~arafından kıymetli 

halılarla '!ievrili süslü rr.ozayik. 
leri çiğr.endiği zaman pek muh
te§emdi. 

Fakat Vrsay sarayında. hus•Hi 
merasmin yapılma"' iı:in hazinc
neler:·c Faklı kıymetli e~yn mey. 
dana çıkarıldığı ve ,bu kıymet • 
]eri yüksek süs eşya!'ı herkesin 
gözleri önüne serildiği zaman 
bunların görenlerin nasıl §aşa

ca~r mcvdanda idi .. 
Büyük bir sefirin takdim m~

rasimi nasılsa, bir asilzadenln 
taldim merasimi de öyle idi. 

Almanca dersi 
Seri ve asri HABER )le~, 

ıc mutedil ücretle ders al, 
eyenlerin "Almar.ea öıre ~ 

-ld smine mektupla gazete~ 
~acaatı. _____ / 

GOZ HEKIMJ 

Murad Rami AyJ~ 
P.uardan başka her ıOn "' t 

)'J Jtat.l!,r Taksim • Talim~ 
: J,,~rıı.ıııan No. 10. TeeUo~: 

VAKiT kitaqs'1 .. ~ 
Dün ve yarın tercil 

külliyatı 

11-20 ikinci ıeri 
Gorio baba 

No. 
11 

12 DeWiiin psfkolojfll 
l 3 tlkbahar selleri 

14 Engerek düğilmO 
15 Ruln tnlliyau ın 
16 Samimi Saadet 
ı 7 latatlltik 
18 Çocuk dllfürtenler 
19 tlim ve felsefe 
20 Mncudu kalmadı 

• 
~ 

Bu serinin rtatı :UO ~ 
ffepııint alanlara ynzde 2() ~ 
•o yapılır. Kalan 4.24 ıı 111oı; 
\.24 kuruşu pefm alına~ 
·ıııki'I ayda birer Ura 
!lzere llç taksite Hflallır• 


