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Bulgar dostlarımız ,, Akdeniz mahreci diye ileri sürdükleri 
edeağaç davasını mutlak bir Traky.a davası şekline çevırdiler 

··············••tt••••············ 

rakya sahibi Türkiyeden 
ulgarıara korrişu nasihati 

içimize bir Bulgar 
usumetinin ateşini 

ihtiyat tedbiri Olarak 
lngiltere .Fransaga 

n· Romanları 
düşürmesinler asker gönderdi 

lf. Bulgaristanm menfaafı 
ICeradan Tahriklere kapılmakta değil komşu-

Paria ve Londrada mtızake
lerde bulunan 

Leh - Slovak hududuna 
Almanya 300 bin 

asker ve 1000 tayyare ceraya larile dost geçinmektedir 
Yazan: Hasan Kumçayı 

Orgeneral 
Kazım Orbay 
bugün geldi 

Müzakerelerin anlaşma 
ılı bittiğini söyliyor 

sevk etti y""" ' üntüdı 

• iC 

rki yaz 
tilinde 

Hitler kan dökmeğe mecbur 
Iki aydanberi Londra ve Parla. kala~!l..İima tia1t llllllllAAAAl•flftİ• 

e temas ve milpkqerde bula· ~r~ ~ lllllUlaM -V 
• ··-... " __ .ı.. . •• ,,- . r l1k t--:t:-

.. etindeki .a'1teri h~;.«;timia ~ r'arıs, ~ - uır ihtiyat tedb.n -, ~ askeri lu 

._.. _ _..._ lr*fi .. 1 ... .... ...... •lttentl • ....,. thrae edllmflth. 

.. u -yavu e re 't e me e e- ra sa .. 
. . d'' .. .. G al vtı_ F n ya asker göndermele ba§la· D- ~ .-:-.JLl6 tımıze onmuıtur. en~r ACUOUD • .,.... ... _,.., 

Orbay, bir muharririmize ıunları 
söylemiıtir: 

Dıva1nı 4 üncüde 

Japon kabınesi 
Alman - Sovyet paktı 

B 1 · t d f dolayısiyle u garıs an a yer eş- istifaya mecbur 

ikinci ''Akşam 
postası,, baskımız 

Mülıim gÜn}er y41ıyoruz. Harp mı doiara
cak, sulh mu, belli cleiil. Halle aözünü gazetele
re dikmif, ne haber vereceiini aabınızldda hek· 
leyip duruyor. 24 ... t dejil, 4 saat bile azma 
•Ürmektedir. 

miş ecnebiler hicret kaldı 
Londra 28 - Tokyodan bildiril · 

et m egv e baş 1 ad ı I ar diğine göre J~pon ~şvekili Hiranu 
ma saraya gıderek ımparatora ka-
binenin müşterek istifasını vermi;7 

(Haber) okuyucalaruun bu hakkını ve hal
aasiyetini gözönüne alarak, her akpm ikinci bir 
basııla meraklannı doyurmaya karar verdi~. ve 
bu ikinci bir nüsha Çıkarmanın bir kazanç hını 
giitmediğini fülen göstermek üzere her iki bası· 
fm fiyatlannı üçer kurup indirdi. 

Bilhassa Yahudilere karşı son günlerde !~rliı~:k:!f~:1re r;1:'~;:!e k~~~'. 
Şlddeth muameleler yapılıyor ne~ ~ütedillerde~ ~eneral N~bo-

taş ( oadam}ın 
ına dank demeli 

~ite,, Hanı &""'tele.U.in - Allah n adam g"'11erln bed """' 
'-in • biri 22 yıldır çıkıyor, birinin yqı henllz 8 inJ .foldu 

l'lft ticaret gazeleleri olm:ıdığını, ilk sayısı ile ba11Da 

'lı: teref ve haysiyetini olanca ltlnalaıile istikbale gö
~-meslekdaşlar değil, memleket biliyor. Türkiyede 

ı..:._~ feyiz!' tekamül kendi kolleksJyonlarmda okunur. 

~ matbuat hamisi olmak iddiaımı oenimsemek şayle 
~ IÖrilrlerae gülünç bulurlar. YapUk!an bizm0 tln bU

fldıklan umumi emniyet ve itimat onlara böyle bi. 

~ fakat bir uzvu olduklan ınRtbuat Aleminde 
111 mUdafaaaında ha.saas. muvaffak 't.ir bidi:D olmalr 

~ Yetifir, artar. Bilakis matbu!l~ aahaamda k;Jıra· 
~~-- lamı çanrua ot tıkar duı:ur. Bir şilu olarak ıunu ta. 
~"' 18eıtyetlni satış adedile ölçm~k bezirl{inlık zihniyetlnirı 

-s:enicamide şimdi sır olan bir yer vardı ki, mtlda
den kat kat fazlaydı; bu hal orasına ıerafet vere-

, .. t.rıhi lfüıaar ....,,._. p buıp •tanları verml

ey zavallı (o adam) mU11terisl, ey benim uym oku

Dtvamı 4 üncüde 

gokının, sabık haricıye nazın Hır:r 

Y o.un 5 incide Devamı 4 üncüde 

(( Yıldnay )) denizaltı gemisi 
bugün kızaktan indirildi 

Dünyanın her yerinde gazete ikinci, üçün· 
cü, befinci tabılar yapmaktadır. Bizim teamülü
miiz de böyledir. Fazla olarak, biz bu hulıranb 
iünlere İşaret ederek ikinci bir bası• :vapacaiı· 
mızı aiinlerce evvelinden ilin da ettik:Buna sö
re ikinci tabı sürpriz olmak fevkaladeliğini de 
kaybetti.Kaldı ki (Haber) ,daha teessibünde hü· 
kfunete verdiği bey&nnamede ne vakitlerde çı· 
kanlacağı ?) sualine karsı <icabında ikinci ve mü 

f teakiı> tabılar yapar ve il~veler ne,reder) de· 
, miıtir ve hükUmetten aldıP-1 ilmühahe'"«le de bu 
~ ibare aynen yazıhdır. Matbuatın bu bir tabii 
i hakkıdır da ... 

Fakat ne dersiniz? Bundan heyecana düşen 
f rakip), koleksiyonlnnn, ~!l'iren kendi ik:1'Ci ta· 
bılannı unutturarak,el altından auraya huraya 
~zli müracaatlar yapmamış mı? B1ma C'h;r ga· 

l zete) müaaadesile (ikinci bir gazete\ çıbrıyor· 
l lar, rengi verdirmeve r.l.\lışmamı• mı? 

Lüzum atik&r. haklrimız qikar ... ilkin ça· 
Valde kızağında Türk ve AJ. Bu münasebetle Alman mü. resiz araya küçük bir tetkik faaıluı giriyor. JUı. 

man mühendislerinin miiftere- hendisler:r.in mensup olduğu cak biz, gazetemizin fivabnı Üc J(ur114& yanar-
ken çalı§8.1'8k vücuda getirdiği Krup fabrikalan lstanbul mü- k b k 
.• Ay,, ımıhna menıup denizal· meaeilliği merasimi müteakip en unu a şam tahılan ya"ıJ~.;;, mür1,_,. . ... 
tı gemilerimizden .. Yıldıray,, davetliler için Perapalaata biri haıretmif olduğumuz halde bu fasıla araımda ı' 
bııgün saat 12 de me~asimle de· öğle ziyafeti tertip etmiıtir. da üç kunıtluk fiyab muhafaza ediyoruz. 
niu indirilmi~tir. - ··= ·• ... ------------------

' 

' 



Düşündüğüm gibi: ------- ' 1 

Demirgolu 
Erzuru a varıyor 

Yazan: SUAT DERViŞ 

Büyük puntoların heybeti içinde bir tehlike çanı gibi gürliyen 
dunya havadislerinin heyecanlı kalabalığı arasında bir gazete sü
tununun mütevazi bir köşesine sığınmış bir havadis nazarlarımızı 
kendi üzerine çekti. · 

1 ,. 

Başlığındaki harflerin küçüklüğüne ve kendisinin pek kıısa o· 
luşuna rağmen bugünkü gazetelerin kan ve barut lçokusu getiren 
havadisleri içinde bu bir kaç satır insanlığa hükmetmek isteyen 
egoist bir zümrenin bütün beşeriyeti sürüklediği felaketle, kazc.
nılmış, hak edilmiş ve iyi bir faaliyet içinde çalışılarak geçirilmiş 
bir sulhün ne kadar büyük bir kıymet olduğunu bir kere daha te
barüz ettiren bu havadis, bütün Türk milletinin göğsünü sevinçle 
kabartacak bir havadistir. 

4rlık yaz mct•siminin bunaltıcı sıcak giinleri geçmiş bulunuyor. De· 
niz mevsimıte beraber plaj etlenceıtrı de· son günlerım yaşamakt:Jdır. 
lstanbullular haı:alar epeyce soğumadan birkaç kere daha deniz barı 

yosu yapabilmek için tatil günleri,ıde sa1ıillcre koşuyorlar. Diif 
· nın açık olması dolayısile pl<i1Jar epey kalabalık olmuştur. 1' 

resimler bır plôjda eğlenetılerı göstermektedir. 

Ve bu havadis kısaca şuııiur: "' 
"Erzincan - Erzurum hattı, Erzuruma varnu§tır. Bu pazar 

günü ilk tren Erzurum merkez nahiyesi olan Ilıcaya ulaşmıştır.,, 
istiklal harbi sonundaki yolsuz ve dağınık Anadolu ile her 

kö§esi biribirine demirle bağlanmış olan bugünkü Anadolu arasın
da biı' :.ı ayese yapınca, memleket menfaati namına ne kadar iyi 
bir işin haşanlnuş olduğunu görmemek mümkün değildir. 

Demiryolları siyasetini büyük bir azimle zaferden zafere u. 
laştıran enerjik şefe karşı Türk milleti büyük bir hayranlık ve iti
mat beslemektedir: 

Yaklaşan badireden haysiyet, §Cref ve istikl&lini kaybetmeden 
çıkmağa karar vermiş olan Türk milletine ne mutluki sulh devrin
de., ona yepyeni, modern ve güzel bir yurd kurmak için gecesini, 
gündüzUne katarak ıbüyük bir gayret ve azimle çalışan bu büyük 
şefi, dünyanın bu tehlikeli anında da yurdunu korumak için ve o
nu her tehlikeden en az zararla kurtarmak için başında buluyor. 

Suat DERViŞ 

Koca tepede 
. 

merasım 

Taarruzun başladığı 
günün yıldönUmU 

kutlu landı 

Pirlebeyli kanalının 
kazılmasına başlandı 

50 Kilometrel.k bu kanal 60 btn 
dönüm araziyi sulayacak 

Aydın, 27 (A. A.) - Pirlebeyli olarak kazandıklar: bu gUz~I eser
sulama kanalınm kazılmıısrna dün den dolayı köylUnUn hUkümete ve 
baelanmııı ve bu münasebetle !ıafri- partiyo olan minnet ve ııükranları-

Afyon, 27 (A. A.) - Afyon hal
kevi mensublan ~Un kurtuluş gü
neı,ıinin doğduğu kutsal Kocatepeye 
her ııene yaptrklan mutat ziyareti 
yapmışlardır. Halkevlller sant 11 
do Kocatepeye varmqılar ve bura
da civar köylerden gelmiş bulunan yat mahallinde par1ak bir merasim nı çok veciz sözlerle ifade ctrniş-

h ]km · ti k' 1 1 . yapılmıştır. Ur. 

Gebzede 
bayranu 

. 
Cebze, 27 - Gebze ka} 

lığının tertip ettiği üzUrn 
mı bugün Eskihisar köyüf. 
pılmı§tır. . 

Merasimde İzmit vatı~ ' 
fekcli, ı:arti :nüfettişi zilli 
rukan, İzmit n:ebuslarınd"1 
ra::im Tolun, Ali Dikıu=11j 
P .. :'1i ooşka.11 Abidin, def 
reisi Nail ve civar köyler~ 
çok kalabalık halk hazır b 

a 15 ra ıy e yapı an merasıme 
Merasimde vali, mebuslar ve vl- Elli kilometre ımtidadrnda olan tur· istiklıil marşı ile başlanmış ve onu ı 

takiben bayrak çekilmiştir. !Ayet umuml meclısi azalarıyln Ay- bu kanal altmış bin dönüm arazi Hclkevi bandosunun ça 
dın, Nazilli, Karacasu kazalarmdan suhyacaktır. tiklfil marşiyle merasıme Halkevi ba§kanı Galib Demire • ·rtl 

rin söylediği nutuktan sonra bir su- gelen birçok davetliler ve civar Bundan başka Atça, Burunköv. ve mış, arkasından Gebze ıı 

t köylerden toplanan yüzlerce köylü Atça Morah sulama kanallennm muru bir nutuk söyJ:rııij 
VAK T T _ •• • le ortaya atılan fikir, meslek ve ka· bay, o gUnkU hareketi toprak Uze-
Asım :Cs bugun rnustakbcl bır sut· naat adamları politika icapları kar- rinde izah ettl ve başkumandan hazır bulunmu§tur. da. etüdleri ikr.1al ~dilmiştir. Proje- nın gayesinı . anlatmıştır 

hun nasıl temin edilebileceğini an· şısında ne fikir düşündüler ne mes· meydan muhareb~ine iştirak et _ llk kazmalar davetliler ve köylil- !eri hazırlanmıg bulunmaktadır. Kuı Vali Zıya fekeli de bır 
)atmaktadır. Her ne kadar lngiltere lek ve iman. Demek ki bütün bu mi§ olem köylUlerden hatıralan din lerin şiddetll alkt§lan arasında va- eunlu - Nazilli kanalmm inşaatı 3öyliyerek bayramın fa)' 
\'e Fransa ,ikinci bir .Mün!Jı konfe- ~ler hep bizleri aldatmak i;ir. lendi. li ve mebuslarımız tarafmc!an vunıl da hayli llerlemietir. dan bahsetmiştir. . 
ran~ma yaklaşmak ıstcmıyecekler- bırer ökseden ibaretmi'' Dün vicda· bedt Mill~ ş K duktan sonra sıra ile vali ve me- Bunlara ı·ıa·veten Tatarlaı - So~ke Bundan sonra üzüm ıııU 
se de bu ~:fa yapılacak bir .konfe-- ni k.ana. atlerle çarprsan • adamlarır. E ve ı eflerc karşı <>- ·ıa. 

·ur·· h 1• nf hi b b b ~ t ede minn t 1 bi buslarnnız bı'rer nutuk ~ıtyliyerek, kanalı da '-'apıldıkt"" .,..n-. bu'"yük' sına geçilmi"', Kocaeli vı ran~ın ın~l!"~ ""'.? ~.ranc;ma ruç en· ugun ütün Drensip, telakki :vı> j- ca ep e vç saygı arını r ... _ • •• . • .. _ ~- .,.,.. . • - --·-·- :. .... -..:::: _::_:: • ~--! . ... . _,__,. , ; • • •• _. • ~ 
zernıyccegmı, çunku geçen sclcr ne man zıCkl.iyetlennl unutarak dost ucra oana Leyıu t:U1119 vıcuı 6" .. ır-
l ngiltere.ıin ve ne de Fransanın har olmalarını akıl kabul eder mi? ve halk, mllli şefe gönderdikleri bir makaıışılç olduğu §U günlerde- bile bil olmıyan bir dön!im toprak kal - dan Hilmi alarak 50 Jira 
be hazır olmadıklarını yeni yapıla- telgrafta sonsuz şükranlarını bildir cumhuriyet hük(Unetin'in ve C. H. mıyacaktır. Yeni kanalın inşasını, ikinciliği Tavşancılıd<ıO 
cak bir konferansta ise diplomatlar CUMHURİYET mişlerdir. Partisinin köylUniln refahını ve taahhUd eden genç Tilrk mühendis- Ural alarak 30 lıra mUkMıtt• 
yeşil masanın etrafında konusurken Yunus Nadi bugün Yugoslavya- Kafileye dönüete Karacaören kö- memleketin saadetini düııUnmekten lerlnden kurulmuıı olan şirket, mU- cülüğü de KcıramürseJ.:letl 
orduların da hudutlarda hazır bek- da Sırp - Hırvat ihtilafının halledi· k geri kalmadığını ve 26 agu· stos n'ibi hendis, teknisyen ,.0 işçilerinin ika- Çakmak alarak bir kükürt 
lediklerini söylemekte ve demek- Ierek milli birliğin kurulmasını yilnde Halkevi tarafındar.. bir ır .. " 
tedir ki : memnuniyetle karşılamakta ve Hal ziyafeti verilmi§tlr. ha~'lrlı ve mutlu bir günde başlanı- metleri için Karapınar köyü civa - nesi kazanmıştır. 

kan d l t1 • d h h' · · o ı lan bu i!jfn kö.v!ü'-·e ne kad:ır bU - rındn bUtun sıhhi §nrtlan haiz pav- Balbal üzü:nün:ieıı '.fll "E~ s k" Münih kon'e-- eve erın en er ırının c:-a • .J r 
ransıg::c~~i 0~~~ydı Alınan};~. kanlan müdafaa i5in vazife almı.c. I 

1 
yük faydalar temin ~deceğini te - yonlnr tesis edllmi§tlr. Nazilliden köyünden Hasa'l Uysal b• 1 nın bu defaki teklifi ile sulhun kur- ordu gruJ?lan. oldut,runu kaydeden~ t ita 1 yan ban K a ar 1 barUz ettirmişlerdir. sonr:ı Kuyucuk çiftlik kö)1l \'e Ka- }erek 25 lira, ikinciliği de: 

tarrlabilecel:rine hüküm olunurdu. demcktedır ki: Köylüler nam•na bu nutuklara racasııya giden :ncbuslarımız bura- cıldan Bekir alarak 20 ı~r' 
.Fakat Münihte verilen kararların "Biz Balkanlılar kimseye ka";; Eskisi gibi kredı açmağa cevab veren Azil .A.bad küylinden ]ardaki tetkik ve temnslarını bitir - 'at kazanmı~tı r. 
aradan altı ay geçmeden Hitler ta- en ufak tecavüz fikri beslemiyonız. başlad ı:ar lsrnail Hakkı, Cumhuriyet devri - elikten sonra dün Bozdoğana geçe -
rafından bozulduğu ve garanti altı· Fakat Balkanlarda teessüs eden .ıu· nin nihayctalz r.imatlcrinden biri rek geceyi orada .&ec;irmlşlerdir. B ~ ş• 1 
na alınan küçülmüş Çekoslovakya zurveasayiııvaziyetininihlal Jl11:ı· Birkaç gündenberi iskonto .r tütün IŞÇ s · nın •" 
nın bir siyaset orunu ile ortadan masım da istemiyoruz. Eğer An~:n~ yapmayan ve kredi ac. mayan "' • , d . f. , . K · T '" k Tiit~ 
kaybolduğu, ttalyanın da Akdeniz devletleri ittifak ederlerse a ·::ı~ın· ""'em·ryO.U sıyas3tımiz 8 yem bır muva ı a tıyel uruçeşme ı.:r . 
statüsünün muhafazasına dair ver- da kurulacak kuwetli el birli •~e ltalyan ban~alarr evvelki gün. C.:: Şirketin:le amelelı1' 
diği imzayı silerek Arnavutluğu Balkanların emniyet ve selflmetin• den itibaren eskisi gibi kredi · 1 ~en 5 ey lu•• ıde pan Mehmet oğlu Hasııll 
işgal ettiği unutulmamıştır. Onun i· hime \'e kimlere karşı olursa ol,.ur. açmaya ve :skonto yapmaya nıza gelerek, :.i!ı ay::lır h"! 
çin Bitlere verilecek cevapta: "Pe- muvaffakiyetle müdafaa edebilirler. bnşlamı~lardır. lastahane dolaştığını, sağ 
kaHl, fakat bu defaki konferansın Harice karşı bu ittifakı te .. ı ' hir b E d · k · tıı 
ikincibirMüniholmamasıruneile parçageçkalmı~olmaklığnnız .. t Millibanklanmız eskisigi i rzurum Q olaca"' nün görme kabiliyetiı11 -
temin edelim?,, suali sorulabilir. bugün daha büyük bir kuvvet ve a muamelelerinde devam etmek- . • kaybettiğini ve sol gö:ilf1.., 
Acaba Almanyanın Führeri buna ıimle tahakkuk ettinnekli~imize a~ tedir. Alman bankaları konşi. bundan müteessir oıdug1.lf1 
ne diy~tir? Fikrimizce bugünkü la mani değildir. Antant devletlerin· mento kabul etmemekte devam Demiryolunun Erzur uma 15 kılometre füini bütün !1ast~anet:ril'I 
vaziyetin anahtarı işte bu noktada· den her biri Balkanların rnüd<. . :o· ediyorlar. Küçük hesaolnrın bir ~lvdıklarını söyledi. 
dır... ı:;ında vazife almış ordular ıruoı . mesafede lliçaya gelmesi münasebetile 

dur. Bu grupların muhtelif ihtirn~ · kısım ashabı Ziraat Bankasın- ---o-

ter karşısında nası1 hareket edrc~k · dan matluplarrnı almışlardır. dün merasim yapıldı Sahılde bu:unan YENlSABAH 
Hüseyin Cahit Yalçın "İşlenen 

hatalar,, başlıklı ba~makalcsinde 
Berlin \'C Roma ile Moskova anlrış
masından sonra tefekkür ve fels~fE: 
sahasında artık ne naziliğin ne fa· 
ı;izmin ve ne komünizmin ayakta 
durmasına imkan kalmadığını k~y
dederek diyor ki: 

leri~i~ tayini cid:'" · ir mütalea ."~ Bankalar vaziyetin buhraniı 
tetkıkı~ erbabı ~rasında. çok çok ı~ı olmasını nazarı dikkate aJE\rak 
saat siırecek müazkeresınde tes~~ıt k d k • • 1 b" 

Erzurum, 27 (A. A.) - Binlerce 
Erzurumlu ve civar nehiye va köy
lcrhalkı, trenin bugUn Erzurumun 
onbe§ kilometre mesafesinde bir 
mesiresi olan llıçaya giri§ini te
sid için sabahdan itibaren Ilıçaya 
akm etmeye başladılar. Erzurum 
ile Ilıçay arasındaki dar hat sure
ti mahsusada Erzurumdan Ilıçaya 
Uç tren tahrlk edilmiştir. Şehirde 

Şimdi bayram neşesi bir taraftan 
devam ederken, diğer taraftan ray 

fer§iyatı En:uruma doğru durma... 
dan devam ediyor. 

olunabilecek teknik hir mese!edi=. ser.et ır ırma ıstiye~ ere . ır. 
r 

1 
•
11

• b" ,. kaç gl.in sabretmelerinı tavsıye 
Herhalde 1: ugos avya mı ı ır,ı· k d' 1 

ğini tesis etmekle günün ernret''l'!i etme te ır er •. 
en büyük vazifeyi yapmr~tı" . ., Bankalardakı mevduatını ge. 

ri almak istiyenlerin miktarı 
pek az olduğu da ehemmiyetle 

Tren eylülün be§inde 
dadır. 

Erzurum-

"Filhakika, sabit oldu ki demok 

An karada 
tayyare kazası 
Bir talebe gösteriş 

yaparken düşüp yaralandı 

rasi aleyhindet-i hiitün ideoloji ocr 
gamberleri hakikatte bir politika 
r~nafmdan bac:ka bir şey değildirler 
Panayırlarda birta1'.,m sokak hok· 
kabazları görürsiinüz ki etraflann<! 
celbe muvaffak o1dııklan m~rakiı 
!arın birinden me~13 saatini alarak 
onu külnhlann altında yok ederler. 
bir külfihtan diğer külaha atlata· 
rak sonra başka bir seyircinin bur· 
nundan çıkarırlar. işte demokrac:i Ankara, 27 (A. A.) - Eti.mesut 
aleyhioo~i idcoloii Şf'fteri rnei{cr motörlü tayyare ~ekteblnde ha -
böyle b!rcr siyas~t ~okkaba~ndan vacılık kampını yapmkta olan Gazi 
ba~ka bır şey değılmrnler. Meger on- . . . . . 
tar ba~lanna toplamağa muvaHaK terbiye enstıtlisil lalebcsındcn bir 
oldukl(tn halkın itimatlannı, iman· genç, enstltildekl arkadaşlarına ço
larrnı alırrak türlü türlü hünerlerde cukça gösterişler yapmak için mek
yaşıyal;>ilmektcn başka bir şey dü- tebl civarında al1:ak irtüadan uçuş-
ünmüyorlarmrş. Çünkü no .. rmal za- Jar yaparken bir maniaya !;arpa -

mantarda göz kamaştırmaga, saf· . 
derunları kandırmağa kafi gelen i· rak layyresı kırılmış ve başından 
delıılı9ji jii-OSllg!ndalan nihayet şu yaralanmıştır. 

d.anya h?hranı. k_arşısında artık hü· Talebe hastaneye nakledilmiştir. 
tün mahıy~tlennı ıneydana vurmak . • 
ıztırarın~a kaldılar. Bir gün evvel Talebenin yarnsı hafıfUr, sıhhı va-
biribirlerinin kökünü kazımak azmi· ziyctl tehlikeli değildir. 

' 

kaydedilmektedir. 

Mısır askeri heyeti 
An karada 

Şehrimizde bulunan misafir 
Mısır askeri heyeti diin akşam
ki trenle Ankaraya gitmiştir. 

Heyet, askeri crkanımızla 
temas ve şehrin şaya.ıı temaşa 
yerlerini gezdikten sonra ora. 
dan memleketine dönecektir. 

---o---

bütün vesaittcn istifade eder. hal
kın bir bayram sevinci içinde Ihça
ya akışını görmek çok heyecanlı idl 

Daha bir gUn cvclisine 
500 çadır kurulmuı;tu. 

Ilıçaya 

Kastamorıi mebusu 

Hüsnü Açıksöz 
Vefat etti, cenazesı 

kaldırıldı 

Tam saat 15 de Vali ve kolordu Kastamonu mebusu Hüsnü A-
kumandanrn bindiğ~ tren yirmi bi- çıksöz, bir müd:iettenberi tedavi 
ni mütecaviz halkın milli şefine edilmekte olduğu Şişli Sıhhat 

vo cumhuriyet hUkfımetine minnet yurdunda dün sabah vefat etmiş· 
ve şükran duygularını ifade eden tir. 

Yıldırım isabetile iki nvazeleri ve sürekli alkışları arasın Milli mücadele sırasında Kas-
da Ilıca istnS'-'Onuna girdi. Hazırla- tamonuda rıkan "Arıkso''z,, gaze. 

kİŞİ öldü nnn kordelô. ~esildikten sonra vali :s- :r 
• tesinin sahibi ve baş muharriri 

Adana, - Tabur köyünden Ah Ha.şim İşcan çok alkışlanan bir nu-
olan merhum, ateşli neşriyatiyle 

met oğlu Mustafanın kızları 18 tuk verdi. 
:nilli hisleri kuvvetlen.dirrr.eğe çok ve I 9 yaşlarında Huriye ile Şeh. lltcnda halkın sevinci bir bayram 

ver çadırda yatarlarken düşen bir halindeydi. Halk sabahlan itibaren yardım etmiştir. Cenazesi bugün 
yıldırımla ölmüşlerdir. 400 ü mütecaviz kurban kesti. öğle üzeri kaldırılmıştır. 

Bir müddet evvel Anıtd0 

sahillerinde otuz beş >'11
> 

kadar bir adamın cesedi ~ 
tor. 

muştu. Cesede morgta 0 

pılmış, ve bazı kurşı.:n 

bulunmuştur. Bu suretl~ 
nin bir cinayet olduğu • 
olmaktadır. Polis tahlci1<3t 

mıştır. 

---<>--

Tava parlayınca"' 
Merdivenl\öyünde ot~ 

Nuri isminde birinin k ;
11
11 

ocakta yağ kııdınrkeD1 IJ 
lamış ve elbiseleri tuuışııtıı: 
valh kadın etraftan yeıı, 
kadar muhtelif yer1erinde11t1 
Nümune hastanesine yatı 

Bir sandai°;rçalJ, 
Amerikan tütün depO~ • 

Korana ait olan Mihr11~b\J 
deki deniz motörü sara~ ~ 
Denizyollan tekaüt saJl ™ 
sebecisi Celalin sandalı~,t 
parçalamı .. tır. CeHil 
tır. 
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' 1:,~~:~~~rF 1 S T A N B u L' u N Hnbcnd~~~:k~c~ı~,~~~Y~! "hlkiyc" k,._ j 
·~~A-J~~~3~i! E H EM M 1 y ET 1 mile meşı;ul olan okuyucuları arasında bir ı~Us3baka lerlib ctmiş. f 
:: ~·· :~: "... : tir. Müsabnknya i12tirnk edecek hikiı.yecilcrir.t ı;öııderr:ckleri hl. it 

'Ilı': : ::: : 1 M h d J ı · K d · d E kayeler arasında seçilecek 90 hikaye Haberde neşredılerek, her 
--------· 1 ver ev et erı ara enız e ve ge otuz hikayede birer eleme ile, en güzeli bulun~-. üç hikay..1 seçi. 

Q daic: 
ı 

lccek, 90 hikfıyenin neşrini müteakip cld~ edile,~~ k 9 hikaye ara. denizinde birşey yapamaz ar sından da birinci, ikinci ve üçilncU hikayeler ayı·Jl; \Caklır. 

Yazan: Pıerre Dom·nıque 
IYat d"I" Bugünkü şerait dahilinde şu mu· sayı \·e kun•etini hergün biraz da· 
<\ ro 1 1 hakkak ki, düşman filolarını abloka ha arttırıyorlar. Halbuki Almanlai 
·~O eşhasının yazı etmek. dışarı çıkmalarına mani el bu sahada bir şey yapamıyorlaı. 

c değil, her gün kul· mak Ye çıkmaya çalışırlarsa irr.hı:! Çünkü müstemlekelcrı yok. ltaı· 
ı b dille kitocmföymfy etmek lng\liz - Fransız deniz ktıv yanlar da öyle. Akdenizde bir çok 
~:.Z bozuk dille k;:,. vetleri için mümkündür. Dü~manın üsleri \'arsa bile dış denizde ve Hint 
ti 1Yenlerc şa§anm. tahtelbahirleri ve silahlı gemileıı Okyanusundaki ü::;leri çok tali <le· 
li Yatro piyesinin bir lngiliz - Fransızları meşgul ede!J: recede. 
t Olduğunu unutuyor, lir, fakat denizlere hakimiyeti onla· E asen lngilterenin Kızıldeniz 
lc~rinin mahiyetini Pl!k rın elinden alamaz. Nihayet, ln~;· yolunun yerine harp esnasında Kap 
ttı ~t. Sanat hiç bir za · liz - Fransızların ia~esi temin olur.tı \'e Filistin - lran (Basra) körfezı 
-:ı b' tnamile taklid ede- bilir. yolları konulabilir. Bu yollara karşı 

~ haylı düzeltilmiş, Bugünkü halde böyle, fakat ya- da İtalyanlar bir ~y yapamazlar. 
sııe · ·ı · b' + \ ı Ok d \l lt 1 r. '.!'· çızı mış ır ::.as· nn? Yani 1940, 41 \'eya 42 de? . tas ·yanusun a ı man • a 

~~ta 1~'atroda oturduğu- o zaman lngiliz - Fransızlanr: yanların hiçbir blinat noktaları 
~ 11 kalkmıyorsunu;;; vaziyeti belki bugünkünden dah:ı ı· yoktur. 
~. :erae a~ılınca. hazan yi olacak. Filhakika, lngiltcrenn Akdenizdeki İtalyan üsleri bile 
'.la ~an hır denız kıyı· bugün inşaat tezgahlarında 35 ~": çok tehlikeli bir \'aziyettc kalabil!r. 
:gUı:ı ır oda görmeği ka- •ı bin tonluk beş büyük gemisi \'~r Bugün Balear adalarının ehemmi
~ U~; fakat o orman· ki bunların ikisi denize indiriı:::. yeti hakkında söylenen şeylere hiç 
ieııarında veya o oda- 40 ar bin tonluk iki geminin de in· bir ehemmiyet vermemek lazımdır. 

.. ~ ıısanıann faili. mef· şası kararlastırılmış, hattfı belki tez Balear adaları Ispanyol toprakları· 
ı.._:•1 uzunca, düzırür. ~ı.. d k ı nın a\,·rılmaz bir parçasıdır ve hir-'11.1 anın 1 tah gcıua a ·onu muştur. :. 
·orııunua arına nm· .Fransanın tezgaha ko>·du~ru ge· bir şekilde ltalyanlarm istinat nok-

~ıı ki b \id· d b. miler 35 ser bin tonluk dört tan~, tası olamaz. 
'r. u 1 ıanız a ır Bunlardan biri, Richlicu den!ze ir. On iki adaların Türkler tarafın· 

~lar bazı muharrirlc
er~~Ufumuz gibi yazı
t:j • her cümlede un -
'ili aıt·· · ı d' ,_ il ea ust etmış er 1: ıı.: 

~illa Yan bir tecrübe o· 
ı:ı• lllt§hk. Türkçenin 
: S~kıdır; onu biraz 

bırtakım imkanlar
lttnek arzusu şüphe· 

l'in ,.'.\ -- --=ıc.-~n n 
Yazı tarzına :;.:.r 

?tııştık; bize, konuş
~ b tabii gözükeceğine 

t~lUn yapmacıklı gel· 
~ ':ı 0 

Piyeslerindeki ~a-
~ dili konuşturunca 
~tııııacıklı geliyor. Bel· 
l~i{ .. 

1ı ~· oyle olmaz; fak-ıt 
ı"iıı 1Yesinin yalnız oy -

~.ıldı ~eğiı, okunmak i -
·(~l'~ını unutmamalıdır. 
'i~;n o karmakarışık, 

l:iıuı ıı diyebileceğimiz 
• ederniyoruz. 

lı. 'ltııuz · 
ı "~ok k' gıbi yazalım! .. 
1 ~ b· ırnselere, itirıı.z 

t. 'I ır kaide gibi gözü
be~ d'l\onuşurken söz -
~ 1kkat etmeyiz; iki· 
l'(!!11za gelmiyen bir 

" ·•ne " gu şey" deyip du· 
t ıeı b ~ 
~ltıid • egenilecck, hcr-
~ I' ti etrnesi tavsiye o· 

r 1\ ıl tnı'di ? ş·· h . 
b.:ı bUk •• r . . up esız 
~~'ltq mu lersıne çevi -
~~!itq.,1~ gibi konuşmağa 
'(!la. t.. dt-sck belki daha 
~· "''a'-·;u... ~u1 harekette bu-
~ ı··~. 
1a. ı~atro . . 

dirilmiş, üçüncüsü kızağa çcki!mı~. dan derhal i~gali mümkündür. Fran 
dördüncüsünün de bir çok parça1:m sız - Türk anla~ması bilha:;sa bu 
tamamlanmıştır. noktada ehemmiyetini kazanıyor. 

Bu on bir büyük gemiye kar~ı Nihayet, yukarda da söylediğim 
.\imanlar, ancak iki, İtalyanlar da gibi, Trablu"un da taarruza uğra· 
dört yeni gemi çıkaracaklar. hal· ması ihtimali \'ardır. Dün :O.Iısı•a 
yanların bu dört gemisinin in~ası da \'eya Tunusa karşı bir taarruz no!::
herhalde pek uzun sürecek, çünkü tası iken bugün İtalyanlar orada 
ltalyanm ne çeliği var, ne de ala· Tunustan, Sahradan, Çattan, ~lı· 
cak narası. 1 sır Sudanından ve Mısırdan gelecek 

Dundan öa~ka İngiltere h.ı~\:azör· taarr~ldı o. K<tı ~ı uıuuarart. 'd~I> ı:L~
lerinin sayı::ıını arttırmak ıçıtı c!e ne düSCcekler \'e abluka ed.ılmese bı· 
çok çalışıyor. Fran!;ada tezgaha üç le, buranın Sicilya ile, ltalyan ya· 
Yeni kru\·azör koydu. Sonra, hiz rımadası ile rabıtası güçle~ecektir. 
İngiliz - Fransızların tahtelbahir \'e Esasen, Akdeniz - nakliyat bakı· 
deniz tayyare i inşaatımızda yolur.- mından - lngiliz - Fransızlar ıçın 
da. Halbuki Alman - ltalyanlar e.;- büyük bir ehenvniyeti haiz değildir. 
kiden tayyare hususunda sahip ol- Onları müşkül mevkide bırakacak 
duklan üstünlüğün hergün biraz da- şey Atlas Okyanusu üzerinden yapı· 
ha azaldığını görüyorlar. lacak tazyiktir. Akdeniz isterse fii

Deniz üsleri 

lki taraf m deniz kuwetlerini mı.:· 
kayese ederken bir noktayı daha 
göz önünde bulundurmak lazım. 
İngiliz - Fransızlar deniz ü::lerinm 

başka söyliyecek bir şeyleri bu
lunmıyan zn.\•allılar, budalalardır; 

ancak o tuklicllcrle kendilerini 
hoşsohbet göstermek isterler. Ha· 
yatta buna göz yumulabilir; var
sın o bud;ı!alar da kendilerini 
hoşsohbet sayıp a\'unsunlnr; fa
kat sanat cserin~le buna yer \'e
rilem~z. 

Nurullah ATAÇ 

len ticaret gemilerine kapansın, bu
nun Italyanlara zararı dokunacak, 
ne lngiltere, ne Fransa bundan bi.; 
zarar görmiyecektir. 

Şarki Akdenizin 
ehemmiyetı 

Bir harp vukuunda Londra ve Pa 
ris için tek mühim nokta buranın 

cenup burnu ile Mısır - Trablus 
hududu arasındaki şarki Akdeni7.dr 
İtalyanların ,.e 1 tal yan gemilerinin 
bulunmamasıdır. 

Bu, derhal temin olunabilecek bir 
vaziyettir. 

Alman - İtalyanlar Karadcnizde 
bir ~ey yapamaz1ar. Ege denizinde 
de yapabilecekleri pek az bir ~eydi:. 

Haber bu şekilde ayrılacak 9 hikayeden bhir. ci):e l5, ikinciye 
ıo, üçüncüye 7, 4 üncüden 9 uncuya kadar beşer liı:at,vcrcccktir. 

Mevzu ve şartlar 
Hikaye mü"lab:ıl.:a.,ına i~tiraı.: için kat'i ı;urctte am. \\ör olmak 

s:ırt1ır. Göndcrilcccl< hfüayelerin ıncn:ulnrını intihnııtn ,mii.,:ıha
kava ::;irecek olanlar :•wrhe-.ttirler. llU.uyrlı-rln hlı;hir yerı ~ inti5ar 
,.t~tl'j olmamno;ı, nnc:ık, ml'HUl:nııı ,·,.rli: hnrf'J,ı·tli olmn ... ı. l. ikiıyc 
trkniğiııc n)·~un )·nzılmı~ \'e scrr<'I< c;:ıtırl:ırl·• ·'· li!ilo <'I fö_ilmi~ 
hulunm:ı .. ı, Jiilğıtların ynlnız hircr lnrnfına ~ azılmn ... ı, her hik:\yOl'ıİn 
1000 kellnw<kn faı:la olmamac;ı sartt ır. · • 

Müddet 
f !\lü..,abaka müddeti bu;liııden b:ı~lıyarnk iki a~ ılır. Bu müddn\ 
J hitm<'dl'n giindcri)('cek hlkiy<>lerden l;)i olanları ''l\Jii..,ah:ıka" Jiay_. 

1 

dile n~ !>ıra. numnraM tnkip edilerek ne~redilml'~ r h:ı~lnn.nrnldı.r. ] 
Ui&.:ayt'll'r, t .. tanbul Ankara Caı.lıleslnde Haber Gazcfrsi l .ızı Mil· 

ı dilrlüğünc "Ilikiiyc mü ... ahakası'' kaydile ~iinılcriJmr!lı.lir. j_ _ ____ __..,. __ . ....,_ 

Onun için, büyük Bağdat - ltanbui 46 Ve 
yolu, hatta Filistin ve Suriyeden ge-

47 
çen lskenderiye - lstanbul yolu on· d k · 
larm taarruzundan uzak kalacaktır. yaş 1 n a 1 
Halbuki, l:;tanbul elde bulundu.1-- Vatandaşlar 
tan sonra bizim için olduğu gibi, 

Tunanın ağızlarına doğru da yar· Mahalle ıtfaiye teşkilatında 
dım gönderebiliriz. 
Şunu da unutmıyalım ki, müteka· çahştırılacaklar 

bil bombardımanlarda Alman • 1- Pasif korunma işlerinde ka. 
talyanlar bütün fabrika ve tersane· nunen çalıştırılacak olan 46 ve 
!erinin ateş altında kaldığını göre- 47 ya;mdaki erkek vatandaşlar. 
bilirler. Halbuki diğer tarafın bir dan her mahallede mukim o. 
kısım fabrika ve tersaneleri bom- lann mensup bulunduklan 
bardıman edilmiyccek ve edilemiye· kaza kaymakamlıklarına müra. 
cektir. Denizlere hftkim olmanın ln· caat ederek kaydedilmeleri için 
giliz - Fransız grupuna temin ettiği yakında davet ec.ileceklerini 
üstünlüklerden biri de budur. yazmıştık. 

Hüliisa Kanun, bunların çalı§masmı 
Bütün bunlardan çıkaracağımız 1 ~.ecb':1ri tu ttu.ğu için müracaat 

netice ~udur ki, 1938 eylfılünde, hat ?~nlerı .d~\ ~rlara • asılacak 
t" 1939 t d .. k··ı b. a ılanlarla bıldırılecektır. Bu yaş-
cı. mar ın a mu~ ·u ır v - . . . 
· tt b l L d • ·ı p · ta ve ehlıyetı olanlardan bır 

zıye e u unan on ra ı e ans 1 k'l 
bugün çok iy' ve daha da iyi ola· kısmı mahalle ara annda teş ı 
cak b'ır' ·az· . 

1
tted' le edilecek itfaiye teşekküllerinde, \ .ı) e ır r. . h. 1. k' 

lngiltere ve Fransanın, bir harp bır ~ı~mı ze ır ı gaz oru~ma 
halinde, Amerikan pazarlarından t~şkılatmda, hastabakıcılık ışle-
serbestçe alış veriş edebilecek bir rınde çalışacaklardır. ı 
mali \'aıiyette olduğunu ve bunun --<>--
da askeri \'aziyeli takviye ettiğ'.n: 

ila\'eye bilmem lüzum var mı? Al· 
manya \'e İtalyanın kendilerine ka· 
çak olarak gelecek malların bile pa· 
rasını veremiyecek bir \"aziyette bu
lunduklarını da söylemek ister mi? 

Mali hakimiyetle takviye edilen 
deniz hakimiyeti; işte büyük garr 
devletlerinin ellerindeki en t:::·ü. 
kuVVL:tler bunlardır. Esasen bu ik. 
kuwct biribirinin çoğalmasına yar· 
dım etmektedir. Bunu Berlin de bi
liyor, Roma da. 

Binaenaleyh Berlinde \'C Homad:ı 
hük(imet adamlarının ,·eya mi!let:n 
yahut her ikisinin bunu anladıkla:-ı 
gün sulha ka\'Uşacağız diyebiliriz. 

Afyonun kurtuluş 
bayramı 

Afyon, 27 (A. A.) - Afyonun 
kurtuluşunun yıldönümU olan bu
gUn şehrimizde bliyük tezahüratla 
kullulanmıştır. Tam istirdad saatin
de orduyu temsil eden bir kıtanm 

ıı,lkı§lar arasında §ehre girmcsilc 
başlamış olan bu kurtuluş şenlikle
rine iştirak etmiş olan bütün Af -
yon ve ci\'arı halkı bu sevinçli da-
kikalarmda Ebedi Şefin aziz hatıra-
sııu tazimle anmıeolar ve ~lilii Şefi-
mize karşı sevtii ve bağlılıklnrmı 

bir defa daha teyic.. eylemişlerdir. 

~ıaı.tla ı>ıyeslerınde d~-
b~tılt da §ahıslara o bo· 
,"fllı :urrnak istiyenk·r 
tıı~. ~teketi hiç müda-

. . ~ . .ı• ., 

~~ ~;::nku tiyatro piye· 
~ ~ llntnak için yazıl
<~ııltl:e~ .kabilse de ro· 
~il • .,.. ıçın yazılmadı -
~ "<t S" 

a~"'lıydtı ~ Uremcz. Kulak· 
~ltı gurnuz zaman bi
~ <>~elıniycn cümleler, 

tı-· "Ud ~ 1
1lij 1~ Uğum uz zamnn 
1l'~tro d~kunuyor. 
İ~l'tl ı>ıyeslerinde, ge· 

~I %l da tesadüf olunan 
1tli11 ı.~ bunu söyliyebl

. 'f •ııç 
~t Yen yoktur de-

:t;ı. ttli~azı~ ileri gö:ürü
) ,l'ttk in anıki bir hal alı· 
'-'ı'<YQr, ~na hiç bir zevk 
~ 'ft~ aten taklid, bil
" f< r taklidi gc"·et ko -• 'Zek~ J 

~ ~U<Ur. b· rneziyetlerine 
~bi, ~ 1kkat edin, her 

~1 tak 'rıneni gibi, Rum 
ı ':. }j karşılarındakini 

t\lellleu Ribi taklidi ere 1 
r de çoğu zamo.n, J 

Güzel ekmekler rüyasına 
doğru ... 

E fü\~~K dey.iıı ı;cı:mcmcli: t:J,n~.c~~n ~ 
bıwn hayatımmlıı ~ayet bu) uk 

bir rolü \ardır. 
Ulr defa - ;,;l'ı:enlerde bir zat he..,ab ct

mi) tl - hlanbuhla ::.cnede ynlnıı: 10 milyon 
liralık ekmek ;) iyornıu)uı. fümhilir h. 

tanbul Pro.,t ı>lfınına giirc tliiıeltilinrC'yc 

kadar ılu daha kaç fırın cknwk yiyl'rcl• ! 
Uizde ekmek ı>ek çok mnnnlara ge

lir. ı-:" eli (hayat) manasına gelir. J\lesc
la: 

- t:kmcğlni kazanıyor!.. 

J>criı ki: 

- Hayatını l•a7.anıyor 1 
))emektir. 

Ekmeğini çılmnnak, nıe5ela belediye 
;;ilıi kl"ıııli ha;:ınn fırıncılık etmek clr.mr.k 
tl<>ğildlr. Para kazanılması manıısmadır, 

Mc eliı Jstanbul için :511 söz darbıme el 
hiikmiimlcdir: 

füıni tn~tnn clunc>f;ini çıkarır, kimi 
rkmf'ğindc•n ta., ı:ıknrır! .. 

Sonra karı k<><'a ara!>ındııki (emel ya
sayı ifade eder: 

- Ona ekmek yediriyor! .. 
Derlr. ki mitle fesadına uğratmak j,.,ti_ 

yor manıısına gelm~si akla daha yakınki ~ 

bilakh (onu besliyor) demektir. 
- .Ekmek ı:ıkmıık, .• 
Dcmr.k fırmdan diploma alar.1k b<•le

dl~·e ta) ini üzerine doktora:.ını Y<-rit> <'k
nırk ı:ılmrnk \'e adam olmak mana.<;ına ~el
ml'z . 

Mc.scla matbuatın ıadegiinınılan muh
frrem Ebüzziyazadc Yelitl: 

- neıeıllye ac;rj (mncılıkta ısrar et. 
mcsin ... .Ekmek çıkma7: ! 

Derı.r. asri fırınlarda haklkatl'n r.kmck 
~ıkmaz drmek de~ildir. nu ııu ... u .. ta ('on~irc 
ikdamda iiınit yolitur demektir! .. 

Sonra: 
- Ekmeklik!,. 
Mntlalrn hal.lmıdan g<'lincbileeek l'na-

3 i dcmeldir. 

~le ela: 

- Taarrur. eıll'n bir itnl.rn bizim için 
ckm<'kllktir ... 

Diyebiliriz. 
l~kmek kelimc~i hııttiı, ~nlibn, otomo-

hll mana"iına dahi g<'li~ or. 
Zira, bıık.,anıı:a, çok d<•fa: 
- Ekmek çarp ın! .. 
Denl~·or!. .. 

hte bizim hayatımın)a bn kadar c
h<'mmi:yeti bnlıınan ekmek nır. ... cle~iııin 
hıllli, ckml'lilcrin ~iiı<'Jll',mesi iı;in nihn
:yct fırml'ılar :;.u kkllftr. l·ulunmu~lıır: 

l\<'nılilcrine il'k tip, tek Çl'~it un Ye. 
rilrncsl. .. 

Şimdi bu tt'k tip un \'C'rilmesi mescle
ll'ı.i tctldk ediliyomm5... Jlalhuld ck·mek
Jcri giiullc~tlm1ck iı;in nr uı.ak yollardan 
~iılili~·or! .• 

EkmC'klr.ri g-ii7cllr~1irnıek mi bfiyo
ru7.? .. Ekmcklcrıl<' a~·nt• tırnaldnrr giiriil
miiyor mo~ .. 

Eh, o haltle ~ayr.t ba<.it: Giizclle::;.tlr
mek iı:in <'kmeklt>re pedilüir yapmalı! ... 

Mim. 

Demir ve çeliği cezbetmek ha:.-.. 
\'C kuwctini haız cisimlerdir. Bu 
cazibenin sebebine (mıknatısiyet -
magnetizm) adı verilir. Amyant ta· 
şı veyahut oksid magnctık dufcr, 
tabii bir miknatıstır. 

Suni miknatı::.lar - l lu::;u i ~ek?l
de çelik çubuklarından yapılır .. 
Bunlara miknatisiyet hassac:ı veri
lir. 

Bir miknatısın icrayı tesir ctliğı 
mesafeye (miknatmn sahai mıkna 

.....,_ __ .-IA 
'IA'M'-"' ~lNıU:N 0•/'1,lfl 

t;l.JtlllH 

'· 2 .4Jı Mf/CNATIJ 

Ş.f t'ılMIJ (EtıJ(fAfi 
o/J4PIL"1/J ~.,.NATI, 

tisiyesi) denir. MıknatıJı bir . çu
buk alalım. Üzerine bir mukawa 
tabakası koyalım ve bu mukavva
nın üzerine demirin eğelenmesinden 
düşen tozlan serpelim. (şekil 1), 
~~1ukavvanın kenarına pannağımız

~a hafifçe vurursak demir tozlanma 
Ş\~ilde gösterilen hatlar halinde di
zNdiklerini görürüz. 
l~üçük bir demir iğne mukavva· 

nın\ yakınında bir iple asılacak olur 
sa bir hat istikametine döner. 
iş~ bu hatlara mıknatısın ,(km·· 

vet hatları) ve kuvvet hatlann~ı.ı:ı 
husule\gelen şekle de (tayf mılma
tısı). denir. Bu hatları mıknatısın 

N. §İmal kutbundan hareket cdiı:: 

sahai rnık-natısiycyi katettikten son
ra S cenup kutbuna girdikleri far· 
zedilir. 

Bir mıknatısın kuvvet hatları r.~ 
kadar çok ve ne kadar sık olursa 
o mıknatıc:ın tesiri o kadar büyü!{
tür. Bu kuvvet hatlarının hereti u· 
rnumiyesi mıknatısın rned kuvveti· 
dir ki F hadile gösterilir. Her san 
timetre murabbama isabet eden \'l' 

B- F/S gösterilen med kuvvctir.c 
_(endeksiyon mıknatsiyeti)1 denir. 

Misal: S mıknatısından 2500'va
hidi kıyasi kadar mcd kuvveti geçer 
se ve mıknatısm maktaı 5 santimet 
re ise cndeksyonu: 
B= F/S- 250015 - 500 vah!di 

kıyasi olur. 
Mıknatı §ekilleri - Umumiyc~!e 

beygir nalı §ekli kabul olurunuştur. 
(Şekil 2), .(annür)j denilen bir A 
demir çubuğu iki kutupta riıünce
zip bir halde durur ki kutuplan mu 
hafaza içindir. Mık!'latısm kuvveti
ne kuwei cazibe denir. lyi bir mık
natısın kuvvei cazibesi atrnlığının 

7 ila 10 misli kadardır. İstenilen eb
atta çelik levhalarını (mıknatıs çe
liği); sıcak iken <'ğmek ve uçlarım 
cıvatalarla birleştirmek suretile bl: 
mıknatıs yapılabilir . (şekil3)J 
Mıknatısa hassai mıknatisiyet vcı 

rnek - Mıknatısın etrafına bir tel· 
sanmz o şekilde ki bir bobin husule 
gelsin. Bu telden bir müddet cle.ı:t
rik cereyanı geçirirseniz mıknatı~ 
rnıknatisiyet \'erilmiş olur. 

Çelik levhalara mıknatıs §eklinı 
verirken mütecanis bir şekilde ol
masına dikkat ediniz ve mümküı. 
ise buna cıva ile su veriniz. 
Mıknatısa, mıknatisiyet verilmez 

den birkaç saat kaynar suda kay
natmalıdır. Beygir nalı, düz çubuğa 
tercih olunur. Ayni maktaı ve ayni 
endeksiyonu haiz beygir nalı ve diız 
iki mıknatıstan, düz olanın J:uvvei 
cazibesi ötekinin qörtte biri kadar
dır. Zaman, ha\·a tahawülütı, sade
meler mıknatısların kuvvetlerinden 
bir kısmını zayi ettirirler. Kuvn~t
lerini muhafaza etmek için iki ku
tuplan daima (annatör) denilen A 
çubuğu ile mücehhez bulunmalıdır· 

lar. Bu çubuğu §iddetle kutup1arn 
çarpmamalı, kutup satıhları üzerin 
de hafifçe kaydınnalıdır. Düz mık 
natıslar ikişer ikişer, mütevaziyer 
ve aksi kutuplar biribirinin karşısı· 
na gelmek üzere bir kuutya konuı 
ve iki armatörle kutuplar birleştifr 
lir. 



Bulgarlara bir 
komşu nasihalı 

A.ftUINIZIDl ha gUnkll bahranb gar Ba§vekllfnln hususi nctlr nsı-
nuımanım 'lçlnae ınruı dtt.sttlkçe tası rengi altında çıkanlarda göril
bltanllılnu ilin eden Bulgaristan- lürse Trakya sahibinin vereceği ce. 
da dikkate depr bazı haberler ge. \"ah sudan bir ceçab olmaz: 
117s. MJIU huduttan lçlııc çeldlmlj ve 

"Oc bet tene Balkaa Antantı kar· ba uğurda koca bir ~Un can fOOa
pnnda Mdece seeelz, mlime\1 bir lıirhğnu ~ekmt, bir millet, en ya
mtlphld vazlyethıl muhafaza eden km komşusunun en gayrimes'ul fer· 
Balprlar :bundan birkaç ay evvel dl lisanından blle kendi aziz top

Dobneadan bahsetmeğe ba61adılar. ?'aktarına dokunur bir söz lfjitmeye 
Bomallya Dobnca11 kendllerlııe \"C• tahammül edemez. 
rlne mllU emelleri yerine gclmitJ Bulgarlara bir komıu nasihati 
olaeağım bllttbı kom,u :memleket- daha: l\filletlerarnsı karı~ıklıklar. 

lenı anlatmaya ~"· dan tımlde dUıterek l!;imlze bir Dul· 
Bir mttcldct '90IU'a Bulgar dOfltla- gar bmıumctinln ateşini dü!jllrme

rmııs iotalfter devletlerin hareket. siDier. 
lerhd ve te§Ylklerlnl görünce eli- .Ate3 dlyo1'11%; "ateş olmryan yer
retlerlnl biraz daha artımlılar. Bu de duman çıkmaz,, diye bizim bir 
defa da Dobncaya Dedcağaç dava- darbmıe11cHmlz var. Herkesin en kll
smı llanttlrchlar ve ha arada Tür- ı;Uk hidiscler ve bütün (dostlM) 
kiye De Jllçblr alacak verecekleri ol· kar?Jısında bllo uyanık durmaya 
macJsimı lmvvdll ctbDlelel'Je söyle. mecbur olduğu bir devirde yat1yo. 
me,t de ıUunal etmec1Der. na. 

İaltiyoraz ki bazı BaJgar gazete. Aeaba Bulgar d01Jtlarımız Jlmal 
led, Akdeniz mahreci olmak ilzere komıtUlan olu Yugoslavyadaki 
Heri sill'dlikleri Dedeağaç dımwıuu Srrb • Slo,·cn • Hın·at lu~rdcylik ao
admı limdf de mutlak bir (Trakya) laşmasmı farketmlyorlar mı~ Ora
tekllne ~irnü,ıerı ela olu.P biten ljeylerln ma.nıLOJmı 

Ba kelime rrakyanm ga.rbislne dilıtUnmliyorlıu mı! • 
de, IU'kislne de .gider ve her ikisi A \TUpanm umumi \-a:dyett bll-
bbee mtlsa.\iclir. bassa Balkan rnilletlcrlnl her 'akft-

Sofyada bir ''Cya iki gazetcnın ten ziyade mU\mene He ihtiyatla 
neplyatmı Bulgar mlllctJne ve laU- düşUnmeye n hareket <-tmeye se,·
ktmettae mal etmeye hakkımız kcdecek bir rnahJyeUedJr; Balkan
yoktur. Olsa olsa bu hareketi fa- lılarm menfaati birlhlrlerfnln elini 
ırrtıcı hidlseler k1Lrıfmmda mD\"&Ze· daha kuvvetle sıkmakta, blrlblrlcrl 
nelerini kaybeden politika oyunCQ. ne arka olmaktadır. 
larmm bir eseri gibi teli.kkl edebi- "Set gider, l<ur.ı lmhr,r nu da bir 
llrh. Türk ata sözü! 

Fakat lnı neşriyat Mir gibi Bol- HASAN KUM r;A Yı 

Bu taş (o adam) ın 
başına dan., demeli 

Baştorafı 1 incide 
yooum, i§t.e Bize en aon, en taze, dUnkU 27 Ağuatoı tarihli ve lstnn
bulda saat 13 de sab§a çıkanlmıg sazeteden klişe; 

lngil'teı.'.l?lin cevabı 27 Ağustos saat 12 de değil, 28 Ağustos saat 
12 de bile Hitıere bildirilemedi. lngiltercnin BcrJi:ı sefiri de onun 
yazdığı gibi dün sab:ıh tayyareyle Berline h:ı.reket etmedi Palavrn· 
nm kimde ve nerede olduğunu gördünüz yn ? •.• 

lşte biz (Haber) Jn ikinci ak§am postası b::u:ışlannı ha5$aten 
böyle zamanlarda revaç bulan bu kabil pala\Talan kazımak lc;in çı

karmak istiyor ve bunun için fedakarlıklara kaUanıyoruz. 

Kazım Orbay 
Baıtarafı 1 incide 

- Elde • ettiğimiz neticeler 

!Vekiller Ankaraya 
döndüler 

1 a k k ı n d a hükQmetimize Şehrimizde bulunan dahiliye, 
zahat vermek üzere bu akşam 1 sıhhlyye, müna.knmt ve nafia ve -
\nkaraya gidiyorum. Heyetimize killeri diln Avrupadan avdet eden 
:ev.di edilen işler ikmal edilmiş ve maliye vekili ve Londra bUyilk clçi
~örüşmeler tam bir anla§ma ile miz Dr. Aras dUn aksam saat l9 
ıeticelenmiştir. da ekspre!e bağlar.an husll!I vn-

Gerek İngiltere, gerek Fransa gonla Ankarnya hareket etmi§ler
!Jir harp ihtimaline kar§ı büyük dlr. 
.azırlıklar yapmışlardır. Fakat -J-:------k--b-----
ıer tarafta sükunet vardır. Her apon a İnesi 
"ki memlekette de heyetimiz çok 
"yi karşı~nmı§ ve samimiyet ha· 
vası içiıVde temaslar yapılnuıtır. 

lngilterenin müttefiklerine ya.. 
pacağı yardımlar hakkında gaze
~elerde bir çok haberler gördüm . 
Bunlara ilave edecek bir §CY yok
tur. 

Harp olup olmıyacağını timdi. 
len kestirmek imkansızdır. Bu, 
lngilterenin Almanyaya verdiği 

cevaba bağlıdır.,, 

Baştarafı 1 incide 
ta ve yahut e ki harl:liye nazın ge-
neral Arakinin t~kil etmesi muhte· 
meldir. Fakat en kuvvetli namzet 
Nobogokidir. 

Japon kabinesi, Alman - Sovyet 
paktı üzerine evvelce tesbit edilmiı: 
olan siyasetini deği:ıtirmek, yeni Vf. 

radikal bir siraset takip etmek lüzu· 
munu hissetme-inden dolayı istif~ 

etmiştir. Yeni kabineye eski na· 
zırlardan hiçbiri girmiyecektir. 

Laıe 
30 Ağustos Zafer Bayramında 

Sinemacılık sanatının 'hakiki zaferi olan 

TOrkçe Keşif Alayı 
Filmiyle yeni mevsime başhyor 

lngiltere, 
asker 

Fransaya 
gönderdi 

(Baş tarafı l incide) 1 Mahalli kamak!ar, halka. yi. 
Bundan başka İngiliz ac:keri tay· l yecek, sabun, ve kömür verilme. 

yareleri için Fransanm bir çok tay· sinde kullanılmak Uzere, vesika. 

Avrupadaki talebeleri 
memlekete dönmele 
hükOmetçe emredil 

rare meydanlan tahsis edilmiştir. lar tevzi edecektir. Vesika reji · ı 
Fransız başvekili, başkumandan minden, ekmek, yula!, ve buğday 

general Gamelen ile sıksık mül:l'·nt· unu, patates ve ycmurt:ı mUs • 
ta bulunmaktadır. tesnadır. Vesikalar, 24 saate ka. 

lngilterenin Hitlere cevabı dar tevzi edilmiş olacaktı:-. Men-
Londra, 28 - İngiliz kat::::.b sucat ve ayakkabı vesikaları ise, 

dün öğleden sonra toplanmrc:, Hit· yalnız talep üzerine verilecek ve 
!ere verilecek cevabı hazırl~ma!tlu talip olan kimsenin ihtiyacını is. 
meşgul olmuştur. Cevap bugün k:Uf bat etmesi icap ey!iyecektir. 

Londradan bugün d 
talebelerimiz dikkate d 

malumat veriyorlar 

fcklini alacak ve Ingilterenin Berlu Ber!inde vaziyet 
sdiri Hcnderson tarafından kuvvet Berlin, 27 (A.A.) - Havas: 
li bir ihtimale göre bugün öğhxk·r Berlinde bUyilk bir faaliyet hü. 
sonra tayyare ile Berline götürüle· kilm sUrmektedlr. Askeri memur _ 
rek Hitlcre verilecektir. Hitlerin bu !ar tarafından mlisadere edllmiı 
na ce\'abı salı günü gelirse Çember olan otomobiller ve atlar Th.rgar _ 
layn cevabını çarşamba günü Ava=r tende toplanmakta:i.T. 
kamarasında bir nutukla bildirE'te.c Köy yolları Varoı cadde:en, at • 
tir. !an mUsadere edilmfı olcluğundun 

Hitler Fransamn teklifini iolayı oldukları yerde kalı&ış olan 
reddetti arabalarla doludur. 

Paris, 28 - Fransanın Bedin M 
yük elçisi dün Berlinde Bitlerin 
nezdine davet edilmiştir. Hitler be 
görüşmede sefirC.oulondreden şimli: 
rapacağı bir deklarasyonu Fransız 
başvekili Daladyeye bildirmesini ri · 
ca eylemi.tir. Hitler, bu dekliras· 
yonunda, Polonyada halen mevcut 
vaziyete artık tahammül edcmiYcce· 
ği ve vaziyeti halliçin almak ~ec· 
buriyetinde kalacağı tedbirler Uıt>ri 
ne Alman ve Fransız kanının dö· 
külmesinden teessür duyacağını 
bildirmiştir. 

istasyonlar, ekserisi ecnt-bi o1. 
Bir ay kadar evvel davet Uzerlne mak Uzere seyyahlarla dc.ludur. 

fnglltereye giden Ankara :UJ faklllBunlar beynelmilel trenleri bekle. 
tcsl ve lstanbul UrJvenıltea.i kız ta:nektedir. İstasyonlarda razifeleri 

bnşma gitmek Uzcre üniformalı za. lebelerinden mUrckkeb 20 kişilik 
bitler de görülmektedir. Bir çok kafile mualllmlerl Saffet Denki, Sa
lhtiyat efradı, tru be::Iemekte rniye Bllhan bugUn aemplon ek8pre 

d. sile memleketimize dönmll§lerdir. 
ır. 

Hepsinin elinde birer valiz var. Kaflle, son dUnya vaziyeti do -
dır. Duvarlara yapı~tınlm!§ olun L layısiyle mukarrer seyahat zama. 
12.nlar tren servislerinin tahdit e _ nından iki gün evvel yola çılmı!§ 
dileceğini ve sivıl yolcular için bu. ve vapurla seyahat!. tehlikeli gö -
gün saat 22 den itibaren seferle. rerek trenle gelmeği tercih etmltı

lerdir. rin tatil edileceği haber verilmek • 
tedir. Talebeler, ken-:itlerile görllfen bir 
Marşandiz trenler!, yol::u e;yast. muharririmiıe fUnlan Miylemişler

dlr: 
nı orduya ait n!lkliyatın müsaade. 
si nisbeUnde kabul etmektedir. - Londrada f4!vllalade iyi kar-

oldular. ..Talebe 
renkli bir filmde bise 

dılar. Filmin bir kop 
yeye gönderecekleriııl 
Çok güzel intibalarla 
Biz ayrılırken son 
bizim için büyUk ırıe 

ve hiç mutad olmadJJI 
ıaı marşnnızı kaled 
!arak dosUuk ve 

el ele tutuşarak iıı 

söyledik, buna aon de 
oldular. 

Avam kamara.smd• 
müsaade ile harici sU 

D:ı.ladye Hitlcre derhal bir ce· 
vabt mesaj göndererek bu me
sajında Frans:ının sulha bağlıh· 
ğmı ve ayoi zamanda diğer mil· 
l>!Uere karşı aleni surette nldığı 
taahhUtlnr~ sadakatini hatırbf· 
mış, Avrupa sulhunun fdamesf 
için Alman ve Fransız milletıcıi 

.tıanların Uzerine (pazar günü sa. şılandık. Unutul::naz bir misaflrper-
at 22 de) kelimelerini ihtiva eden verlik ve eambnlyet gösterdiler. mUnaeebetle nazarı 
bir etiket yapıştmlml§lır. B.o da Seyahatimizin on gUnUnU Lon - beden nokta İngillııle 
dervisin temdidi \·e~·a ilgası için da. drada, üst kısmını İııpom sahil geh· dair pek az maliı~t 
ha evvelce halka başka gUn ve sa. rinde geçirdik. landır. Bütün söyl 

., ......... A .. r<>mi,....f ;c: ı..; .,,1;c;.; mfinn- -·ı--..:- n~ .. ~;ıa .... ı .. nMııantuı .~-iA Resmi Q~ı:-ranı VjL meruimI~rf ret cdlYorJardı. Hat 
sebetleri t esisi için hiçbir ':Fransı !et etmektedir. anan t~zahUrlerJ& t.wmıe me,gül n zaman .ıılfl< ölöi 

etmiyerek .,Alman 
zın kendisi kadar çalışmamış ol· Halk, radyo vasrtasile v('ri1rcek soranlar bile olmuı~ 
duğunu ıcbaruz eturmi~ ve !>o haberıerı ve yapılacak tebligatr dıu lta'.1,::ı elçisi Roma1an 

dilerinden farklı o 
lonyanın S{'rbest uzlaşma usulle· lemek Uzere bopaılörlcrin yanma re~dl. 

• reninco c;ok me:nnuo 
rine 1m~lıklı ııurette müracas.t toplanm13tır. 

Bu ziyaretimizin 
için Polonyanın izhar ettiği arzu· Radyo istasyonlarından yalnız u-~ 

ı izlere tanıtmağa b Y" 
lar hakkında da teminat vermiş bir tanesi halk ıçi::. çalı§maktndır. 

kunmuştur. 
tir. Daladye, Almanya ile Polon Geçen eylül ve rr.art ay.arı .• daki ol# 

Ayrılırken iatasyo 
ya arasında ufnk bir sulh yolu i· buhranlar esnasında olduğu gibi, mi memurlar ve tal 
le anla"'mn teşebb"" .... l havadis bültenlcrire aras•ra fası1a _.ı• ~ •• u~u yapı ma lerce halk dR buJuıır-
dan bir harp çıkmasının kalb verilerek askeri m:izikalar çalın. marşım11.ı dinledi~te~...J 
sahibi hiçbir insan tarafından maktadır. "Yaşa! .. diye bağı...--, 
kabnl cd"l ~mı· -· · k d tt"k Harici) e nezar~tiı.e ve b;ış, ekalet .u ... ı c yecegını ay e ı · ta bulundular. Bis "" 
ten sonra Fransanın böyle bir ie dairesine hangi zevatın girip çılm. iive mukabele ettik• 

bb.. dı h ld - caklannı anlamak üzere bu ~airc. ' • . _Al şe use yar ma azır o ugunu , Hatıra olarak ıiJıl-
b.ld. · t • lerin binaları civarmda bir ço!t ha' k ... °" _..11 
ı ırnuş ır. "" aşıdığımız birer kil~ 
Coulondre, 26 ağustosta akşa· toplanmıııtır. Jl:ıtyan elçisi (soldaki zat) tceti vo İngiliz ~. 

d - u:tl ta f d k Mareşal Göring. yolda;ı geçer. b"..ı ma ognı .ı:-u er ra ın an a· Sirkeci garında yahatinc ait bir al ~ 
bul ed·1 · b ·· ·· kcn şiddetle alkı~lanmıştır. BUtUn 

ı m1ş ve u goruşme esna· On bcı gün evvel meıuniyetle tiler. 
d Hitl D 1 d · · ı · u gece, başvekalet dairesinin hUtnn ,,.61 

sın a er, an yenın ı en o r Romaya giden İtalyanın Ankara lngiltere ve Fran ...a 
d .. -·· kl"fl · k b l ed · '!lencerelerinde ışık görülmliştUr. _ ... .,. 

ugu te 1 crı a u emıyece büyük elçisi M. Ottavyo de Pepo, yük harb hazırlıkl .. · 
ğini Fransız büyük elçisine bil Leh - Slovak hududun ~a bugünkü semplon ekıpreüyle §eh. var. Harb mubakk•" tJı 
dirmi§tir. 300.000 Alman askeri rimizc gelmittir. Ecnebi memleke~ 

Bu şifahi cevap bilahare Al Londra, 8 - Budapeştedeki Ti- Sirkeci garında sefaret ve kon· belerimize memlekC ,1 
manyanın Paristeki maslahat mes muhabirinin iş'aratma göre solosluk erkinı tarafından karıı . teri emri biz orada)'~ 
güzan Brauer tarafından Dalad Slovakyadan buraya gelen yolcular lanan büyük elçi "rıuharririmizin hc.pai avdete ııazırl 
yeye tevdi edilmi§ bulunan bir Slovak - Alman hududunda 300 bin son vaziyet hakkındaki suallerine Hatti Almanya~,. 
tahriri cevapla da teyit olunmuş Alman askeri 1000 tayyare v~ tank talebe kafilesi, biıo":";c 

kartı beyanatta bulunamıyacağıru ., 
tur. mevcut olduğunu söylüyorlar. söylemekle iktifa etmiş ve doğnı. gelecekken bunlar• "~ 

Almanyada vesika usuln Hitler Rayştaa azas;yle eksprese yeti•tirİıed""' o ca sefarethaneye gitmi§tir. s 
Berlin, 28 - Dfüı neşrolunan bir görüştü o. De Pepo yarın Ankaraya gi. :ien kaldılar. 

emirname ile lokantalarda pişirl - Berlin, 27 (A. A.) _ Hitler, baş- decektir. Yolda gelirkeft fi 
len yemekler de tnhdid olunmu3tur. vekalet binnsınm elçiler salonunda harbiye emriyle b' 

Her lokantanın yapabileceği azami bugiln bUtün Rayştağ mebuslarını Musolfoi aulh için çalışa- ~~ı _fevkalide ted~.J 
on türlti yemek tesbit edilmiştir. kabul ederek vaziyetin vahametini cakmış ! nımızın pencere ~ 
Hilafına hareket edenler şiddetle izah ctmlştır· . 1...- -L t.eJ,...ı 

Londra, 27 (A. A.) - Ottavadan U\iyanu- masa 
cezaalndırılacaktır. Hitl b ı u har k de~ erin beyanatını me us ar s • Röyter ajansına bildirildiğine iÖre e ette per 

Dün saat 18 denberi, Polonya - rckll ve heyecanlı alkışlarla karşı- Musolinl Kanada baıveldll Maken- yollarda bütün el':,",; 
Almanya hududunu Paris - Berlin- ı 1 d w • ~,_., 

am~ ar ır. zi Kingin gönderdiği meaaja ceva- ger ıtıklar ıon . 
Varşova - Moskova yolu Uzerinde 1 

lngiliz ticaret gemi eri be.• bir telgraf çekmiş ve bu telgra- emniyeti temin 
Zbaszyinder, AI:tıan makamları ta- İ ' 

aml·rallı'· emrinde !ında hakkaniyete dayanır devma- talyada Juanıı rafından hududun bu nokt.aamm ka iL ...,_,1'_,. 
Jı bir dlinya sulhll.;U muhafaza 1- ziyeti vardır. ~ patılmasr dolayısile, hiç bir tren Londra, 27 (A. A.) - Bu ak -

ı için hiçbir gayretten çekinmlyece - terinde bir fe"I -mcmi .. tir. şnm öğrenildiğine göre, ngiliz ti-
.. ~ı< " gı-·nı bildirmiştir. dik.,, _., 

Danimarka ve Hollanda ile tren caret gemilerinin kontrolu bir y-:-İI, 
· d Kat'i karar saati A vrupada kUr Y'. münakaleleri durdurulmuştur. müddet için amırallık airesi ifa ye 

Almanyada vesika usuJU ibdaı e- edecektir. Kaptanlar, işan ahire ka Roma, 27 (A. A.) - Roma siya- den Şirketi Hayt1 ~ 
dilmiştir. Bu hususta Alman ajan- dar timdilik, amir&.llık dairesinden st mahafilinin intibaı §Udur ki, harb reisi Necmeddin J( 
sı gunu tebliğ etmektedir: verilecek talimata riayet edecek- veya sulh hakkmdaki kat1 karara gidlkü ekspresle d;~ 

Berlin, 27 (A.A.) - D. N. B. ler ve ezcümle amlrallık daireıai - her saat biru daha yaklqümak- pres, Almanyanııı ~ ,~ 
Bildiriyor: nin gemilerinin ı;eyrüscfer progra- tadır. lannı bekletmesi ıı.1 

Mühim zaruri ihtiyaçlarının mmda yapacağı tadilata göre hare- Mezkur mabafilde, bUtUn karar!n yat dolayııiyle yo 'fl"J 
hakkaniyetle tevzii zımnında, hu ket edeceklerdir. Bu tedlJir, dUn Londra tarafından Bitlerin tekli - kapaması yUzürıcıest -' 

k 
.,_~ıı 

Jusl vesikalar ihrae1 kararlaft.L. 3.k§am gece yarısından itibaren tııt- fine verilecek cevo.ba ba.i!lı olduğu ı çu sa:ıt gec.~·--:~. 
· rılmıştır. bil<n ba!ilanmıştır 1 beyan ediliyor. re do&ru gelebilJıll 

Film sergimizi ziyaret ediniz. Duhuliye aerbeıttir. 
, , , • • • ... \ • /llr • • 
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u_lgaristan?.a y~rleş- IT@@L~rf#?ISr~@L~@rS!lf:MSll@! 
1 nıış ecnebıler hıcret A •k d k , ·ı 
etmeğe başladılar merl ~ emo rası ere 
ılh~~~erıfh~~1!~:1!1:~şı;:;,1~y~~erde silah eti tiri or ~ıııc.,. hilk6meti, memleketin· Bulgari•tandaki en mühim tesiri Y ş Y 

tcncbi tebaalarına ve bilhassa budur. Askerlik itibariyle bir fev- "C'. 800 ,.. •ı 6.50 -..,.-----"'!1-:----_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.. -.-... -.-.-...... 
1 'lilere karşıçokşiddetlited. kaladelik görülmüyor. _Yalnız iş. r ransa ngı tere ,fı",t)~fth f<L.1f~ı 
~ alnıa.ğa başlamıştır. ler durmuştur. tktısadı hayat a· l~ ~ 

~:r~~:~~ ;::::ıa~:bii~~in~ ~::aa~::Ueşt~~mış, geçim sıkın. tal/~ ııare siparişi verdi ... -lsıiiitiml--·filc-k·a·n·un·un-un-·ta·t·b·ik·a-tın 
"'r~rna.k ıçın mu.hte.lıf şeki. ller Bulga .. ristanda. n kaçan .musevi - 3 da bazı güçlüklere tesadüf olun-
"' ta ı d Ik 1 ı muştur. Kanunda tadilat yapılaca-

. zyık ve tedhış sıyasetı ta- ler bugwı er e 1 vasıta ı e rana Amerikadan bu iki memlekete satılan harp malzemesinin ğı söylenmektedir. 
&dılmesinin neticesi olarak g~deceklerdir. * Tramvay idaresinin şehirde iş-

O lı:işi memleketi terke mecbur. kıymeti bir milyar dol art aştı letmek için alacağı 60 otobüsün şart 
• !lardır. Şlkayetler, temenniler Vaşington, 27 (A.A.) - Ha- Acustosundanberi l.214.324.119 Fransa, 800 ve İngiltere 650 nameleri hazırlanmı~tır. Bugünler-

llnlardan on kişilik bir kafile vas ajansından: d'.>lar kıymetinde tayyare ve tay· tayyare sipariş etmişlerdir. Mec. cle münakasa ilan edilecektir. 
~bahki konvansiyonel trenile Yeni b!r kaza iyi malUmat almakta olan ma. yare malzemesi ihracı için ruhsat. muu 1450 ye baliğ olan bu tayya- *Belediye işlerini teftiş eden mü-
llıiı fettişler çalışmalarını bitirmişlerdir. !l e gelmiştir. hafile göre Avrupada bir harp n&meler elde ctmiı oldukları, an· relerden yalnız 450 si teslim e. Raporlannı hazırlamaktadnlar. Ya 

. ıı Yolcuların hepsi lran tabii. ka ynag'"' 1 zuhur ettiği takdir<le Amerikanın cak bu miktardan yalnız 36 mil· dilmi§tir. kında mezbaha gibi belediyeye bağ-
~t museviler.dir. tayyare fabrikaları, Amerika ordu yon 170.352 dolar kıymetin.de yeni İmalat, ayni zamanda kongre lı müesseseler de teftiş edilecektir. 
ti İltnin başında l:ulunan Bul· Bir okuyucumuz yazıyor : ve donanmasının siparişleri ile siparişlerin takriben yüzde otu. tarafından kabul edilmiş olan mil- * Cahit isminde birisi Beyoğlun-
.: •tanın tanınmış tacirlerinden Otomobil, tramvay kazaları a. Avrupanın ve bilhassa İngiltere zunun ihrac edihniş olduğu kayd· li müdafaa pro-gramının tatbikini da yeni garajda bulunan artist Ga-
.,, A libin otomobilindeki yedek parçala-,_ "'ftalyon bir nıuharririmize rasma şimdi bir de izdiham felfi- ve Franıatun sipari•lerini tatmine edilmektedir. Fransanın daha faz. temin maksadiyle de tezyid edile· akal 

'« :r n çalarken y anmıştır. 
, tı söylemiştir: keti kanşmağa başla.dı. k5fi gelmiyen imalatı arttırmak la sipari§ yapım§ olmasına rağmen :~ktir. Bu program, Amerikan tay *Eski Berlin elçimiz Hamdi 
~O Bulgaristanda mevcut Dolmabahçe izdihamındaki ö- için üç ekip kullanmak suretiyle İngilterenin daha büyük nisbctte yareleri miktarının 5500 c ka'dar şehrimize gelmiştir. Münhal mebus 

·OOO) kadar ecnebinin hepsi li!m vak'asını:lan sonra İzmir Fua. günde 24 saat çalışacaklardır. tayyare ve tayyare malzemesi aa çıkarılacacağmı natık bulunmak- luklardan birine namzı:t gbster!lece-
ltııe sonuna kadar memleket • rının açılmasındaki yaralanmalar lngiltere ile Frar.sanın 1938 tın almış okluğu beyan olunmak· tadır. ği söylenmektedir. 
~Ytılacakladır. İtalyan ve Al- ve Akdenize, Karadenize işliyen tadır. * Tekaütlüğü yapılmakta olan 
ltbaalanndan yalnız musevi. vapurlarda inip binme esnasında memurların veya vefat edenlerin 

~tiarılıyor. Bulgar yahudileri rekilen azap ve işkenceler.. A 1 m a n y a ' l e h Ecnebi isleri süratle görülebilmeı;i için ev-
~ :s rakın vekalete veya umum müdür-

hı· orltu içindedir. Kendilerinin Dünkü pazartesi günü Ege va· lüğe gönderilmesi lüzumu alakadar-
or~ lldbete uğrayacaklarını bili· puru 1zmire gidecekti. Güverte memleketlerdekı• lara bildirilmiştir. 
ııı · Malımızın bir kısmını yolcuları tıklım tıklım .. Vapurun k ı ı ki k tt * Maarif vekaleti beledi}·eye m~-
ld~~riatan.cıa bırakmağa mecbur kalkmasına daha bir saat varken. onso os u arını apa ı Tu·. rk racaat ederek otobüslerde de talc-

.. 11; h ..ı· beye tenzilat yapılmasını istemi~tir. ~. · ~uradan transit suretiyle ön güverteye çıkılan mcr.uıven 
"l't k A h * Bu akşam 2000 kiı;ilik bi: göç-~~ irana gideceğiz. kaldırılmış. Yolcwarın teşyicileri- Son g Ün 1 erde 1man1 ar Le men kafilesi Nflzım vapurile Bul-

tlrlar ecnebilerin ve bil. ne vapura girip çıkmalarına ta ni. h 1 garistandan memleketimize ge!miş-
' o trıuaevilerin memleketlerin- hayette ve yalnız bir merdiven bı· h d d 34 d f tecavu"" z ettı'ler seyya ar olacaktır 

tıırnıasını istemiyorlar. Ve rakılmış. Mahşer gibi bir kalaba· U U Una e a .'* Pos~~ Telgraf id~esi unıvcr-
tcı·r s· .. . t d 1 ., sıtede bır posta şubeSJ açacaktır. tııilı 1 vesilelerle çıkmaları- lık, kucakları, çocuklu katdınlar, Var§O\'a, 28 - Almanyamn, çık- patmış ve Polonya ile telefon mu- IJ8SI Y8ZIJ8 O 8J1Sf 0 DIŞARDA: 
~r ediyorlar, iş yapmalarına hamalların taşıdıkları eşya velba. ması muhtemel bir harbin mesuli- haberatmı keımıi§tir. I k I d Ö U 1 * Berlindeki Sovyet ataşemiliteı i 
~le bırakmıyorlar, fena mua- sıl bir kıyamet alameti ki tarifi yetini Lehlilere yüklemek üzere mem 8 8 8 n JOr ar albay Yersimov, Moskovaya çağ· 
~ >'apıyorlar. Çıkarılanlardan imkansız... Leh hududunda ve Danzigte yaptığı Limandaki baz 1 , Umumi vaziyetin aldığı son nlmıştır. 
~~t 'Parise gitmi§lerdir. Mus~- Zavallı bu güverte yolcularının tahrikler devam ediyor. Lehistan şekil ilzerinc ecnebi memleketler- . * ~ransad~ "~vye~ Rusya mu-
1\tı~ .c; - FT · ·ı k · vapurda crelip. geçtikleri yer, yağlı makamları 25 agu~ stosa kadar Al · ı ıdeki vatanda larımrzın bir kısmı hıplen,. ccmıyetımn şımal fedcres-
fttt~ ecı~r~u1Sır1 ç~~?acrı g! ~~ıy~~~ m.akınelenn aralarıdır. üst bat Polonya. hududuna. Almanlar ta. man vapur arı <la bugünkü konvansiyonel trcnile yonu binasında bir aı:a~tırma yapıl-
\ tdiy l Fak .. • ·1 k kl b" ğ bul - def vUz ed.l Y 1 k . . d'" .. 1 d. ını~tır. Bethunedc mıllıyctperverler jit· or ar. a. vıze verı. pe acı ı ır ya aşıgına ma- rafından 34 a teca ı - üklerini boşaltma- meme ctımızc onmuş~~ .ır. . aleyhinde bir propaganda yapan üç 
~ilden gelemiyorlar, Bulga· ruz. miş olduğunu bildirmektedir. Bunlar arasında olan unıversıte kişi tevkif edilmiştir. 
~ ~ a eskiden yahudi düşman.. En acı tarafı, bütün bu izdi- Polonyanm müteamz oldu- dan buradan tıp fakültesi profesörlerinden ope * tngilterede ika~et etmekte olan 
~:ıOlttu. Bütün hayatını Bulga- ham ve mahşeri alemin devam et. ğuna ~ünyayı in~ndırmak _içi? • ayrılıyorlar ratör Burhaneddin Toker ve eşi, Ja~_nlann memleketlc~ne :itmele-
~~ geçirmiş bir çok ecnebi tiği saatlerde ne bir alakadar me- Alman aJansı tarafım. ı nakledılmıi Dün r d 

1 
seyahatlerini yarıda bırakmağa ri ıçm bu ana kadar bır guna ter-

~.ı. ılcr vardı. Fakat son zaman mur, ne <le bir kamarot, hiç kim· olan rivayetler kati surette tek. ımanunız a bulunan tal· b 1m 1 d tibat alınmış değildir. Japonların 
lk~"4 h . . . • 1 yan vapurlannru aldıkları emir üze· mec ur 0 uş ar ır. memleketlerine hareketleriQi, bey-
"'itı .er nedense Bulgarlar mua. seler yok.. zıp edilmeh.i:edı~~lman a1ansı Po on rine yüklerini boşaltmadan hatta Burhaneddin Toker bir muhar. nelınilel vaziyetin inkişafına bağlı-
~ılir trıni tamamiyle değiştirmiş· Ne olur, diyoruz: Vapurun kal. ya tayyarelerının Slovak cyale - 1 1 d h k t t "kl .. rimize ıunlan söylemiştir: dır 
t ... :'

1
' leabaca kovmağa ve ekme. kacag~ı zamana kadar merdivenler ti ·· · d bir talrnn yo cu ama an are e e tı erıru • "P ı ekt ~~ . ulzelrın etn uçmuş, f.h b • ı yazmıştık. lzmirde bulunan bir Al· ''- Avrupaya ilmi tetkikat mak * P.arl PomtorzaO l_ o ondyal. maP mepa 

bt~ 0Ynamağa başlamışlardır. yani ön ve arka güvertelerinin rısa e er a mış marna ı , u n. t . d ld ~ f .. sadiyle gitmiştim. Fransalda bazı gemısı svcç e ~o osen ım n 
~t!Q trde aç kalmak tehlikesine kendilerine ait merdivenleri ser- salelerin Polonya arazisine düş. ~an ~apuru. a a 1~1 telgra uze- meslektaşlarımla görüştüm. Kıli- gimtlştir. yaziyetın tavazzuhuna 
1111tt'

1
,. bulunan daha bir çok ecne- best bırakılsa .. Daha iyisi bu mer müş olduğunu iddia etmiştir. , rıne amulesı olan çımentoyu tah· . . . . ah 1 kadar gemı orada kal~~tır .. 

t •• Al · 30 COO Al B t· • liye etmeden harekete hazırlanmı~. mklerını gezdim. D a yapı a. •z. Romanya başvekilı Kalınesko 
ıı~ ıdc Bulgaristandan çıka. divenlerden birisi vapura girmeğe, .man aıansı · b" ~anın ~ :ı fakat liman riyasetinin rnüdahale~i cak işlerim vardr. İki buçuk ay iki gün istirahat etmek üzere say-
~i)ttı r ıihtimali vardır. Çünkü, diğeri de çıkmağa tahsis edilse .. Lıtovsk'da . ve ın erce - yüzünden yükünü boşaltmağa me-c- kalacaktık. Fakat vaziyetin ka- !iyeye gitmektedir. 
~ b tr tahammül edilmez dere· ve biraz olsun bu ins:-:ı kalabalığı. madrunt d~·~ı~~a .ve ~~:~an -bur kalmıştr. ... rışması dolayısiylc zevcem çok M k d• 
' t' lılrnuştur. Dünya vaziyeti- na koyun sürüsü muamelesi reva ~;d.a e~ l . t• l mı!ı ~ :::::ı Limanımızda bulunan Alman \"a" telaşa düştüğünden iki hafta bile Sadri a su i 
~ağır safhanın §imdilik görülmese.. ~~: e)a~ı:~ ır.memu~a~mn J 1iç purlan da hemen lstanbulu terket· d~rmya~ işleri .tam~mlamadan Üniversitede tekrar 

Ak • Alman fabrikasını işgal ederek me emrini aldıklan için bunlar da dondük. ~o!le nazık bır :aman?41 "\ yazı AsA Kereste Fabrikası makineleri almış ve sokağa at - yUklcrini çıkarmadan limanımız· me:nleketımızde bul~nm~gt tercih profesör oldu 

M mı~ olduklarını da iddia etmiıı - dan uzakla~mışlardrr. Dün sab:ı.h ettık. Fransayı sakin bir halde Yeni barem kanunu dolayısi. 
Ü dürlü g ... ünden• tir~ Haydarpa~daki hamulesini çıkar- gördüm. Hiç bir kimse harp iste. le üniversite profesör ve doçent. 

ı\ıc. • Polonya otoriteleri, bütiln bu dıktan sonra şamandıraya gelerek miyor. Peşte de ayni vaziyettey:li. lerinin maaşları artmaktadır. 
t: ~fazı askeri kereste fabrikası ıhtıyacı tçın aşağıda cins ve mikta· iddiaların tamamiylc asılsız ol. tüccar c~rasını tahliye edecek olan Maamafih harp çıkması muhtemel Maarif Vekaleti hazırlaldığı lis 
'Saat' keıesteler mübay~a edilecektir. 31 ağ•.!stos ~~9 pe.rfCinbe gü 1uğunu beyan etmektedir. Yalnız Norburg vapuru Burgaza gitmek O· görülüyor. Seyahatim esnasında telcri bir iki gün içinde alakadar

~~t. 114 de Adapazannda a~'<eri yollama dairesinde r:ı:a:-'.ığı yapıla Brest Litovski'deki Alman ekal - zere limanımızı terketmi!'tir. Bu va· hiç bir yerde fena muamele gör- lara bildirecektir • 
llj g0 stfı 'ile: muayyen günde komisyon mah.:ıuc::.m::ı ve şartname- Uyctinden 12 ki~i tevkif edilmiş. purda Jstanbul piyasası .. için sipa· medim.,. 

llnek istiyenlerin de yollama rlairesine mürncaatlnrı. (6560) :t Maarif Şurasında verilen bir 
tir. Zabıta, orada, genç Al.man riş edilmiş muhtelif tüccar eşyası Bu sabah gelenlerde.rı. tlitün ta. kararla üniversite edebiyat fa· 

Miktarı Cins: fırkası merkezinde Alman ma • bulunmaktaydı. Beynelmilel kaide· ciri İhEan da vaziyetten büyük kültesinin tedrisat ve imtihan e-
?\Ietre mikap mfılatından bir takım silahlar lere göre bu gemilerin manifesto'.a· bir bedbinliklc bahsederek de - sasları u··zen·nde degıw•ciklik ola _ 

l 14 İhlamur kalası :r 
'XlÜsndere etmiştir. rında İstanbul için mukayyet eşya· miştir ki: caktır. Fakülte dekanı Hamid 

150 Karaağaç kalası ' d 
'-.... Alman polisi, Marienverderdeki yı tahliye eylemeieri, on an sonra "- Harp olacağı artık muhak. Ongunsu dün akşam bu iş için An 
~ 30 Dışbudak dört köşe 'Polonya konsolosluğunu abloka et- limanı terketmeleri icap ederdi. lz- kak sayılıyor. Pariste askeri ba-

8 knraya gitmiştir • 
~lltlı~ andırma Beledıye Reis1ıg""ı.nden -ıiş ve binaya giden telefon telle - mir liman reisi bu kaideyigözönüne zırlıklar o kadar fazla ki istasyon. Edebiyat fakültesinıde münhal 

,-'<lll} ı j rlni kesmiştir. Bu suretle konsolos- alarak gemiyi hareketten mencyle- ıda eşyamızı taşıtacak bir h~al bulunan iki profesörlüğe Zeki 
~.men Beher metre metre Cinsi !uğun hariçle bütün teması mUn - diği halde İstanbul bu hususta hiç- bile bulamadık. Velidi ile Sadri Maksudi tayin e-
li.,. 1 muhammen fivatı kati bulunmaktadır. bir teşebbüste bulurunamı~tır. Ticaret iclcri tamamiyle dur-

•-. }\ " :s dilmişlerdir. 
3<ıo r. Lira Kr. Diğer taraftan, Naunbentschcn Lfister Zilberman acentasmın Ai· muştur. Vaziyetin bu §'ekil.de de. Bundan başka fakültede daha 

00 1 50 200 112 milimetre kutrunda 24 te!!ı hudut istasyonundaki Almnn ma. man bandırasını ta~ıyan vapurları vamına imkan yoktur . ., bazı profesör ve d~entlikler mün 
keten hortwn kamları dün, akşam saat 18 den iti- limanımızdan ayrıldık.lan halde haldir. Yakında bir ld~ent imtiha-

50 40 milimetre kutrunda telli last:l 1 baren bu istasyondan her türlil Doyçe Levantelini kumpanya::ınm Dut ağacından düştü nt açılacaktır .. 
hortum iemiryolu faaliyetinin nihayete er- vapurları yüklerini çıkarmaktadır· M taf . . d k" b. k 

2 50 

•s oo 
~ 4 50 

. 1 us a ısmın e ı ır çocu 
10 Adet 112 milimetre kutrunda rckcı: diğini bildiren i!Ar.lar talik etmiş- lar. Dün akşam lımanmııza ge en M .d. k.. .. d k. ı·k·· f bri 

yük.. .. t hl. ecı ıye oyun e ı ı or a -
lerdir. Arkadya vapuru unu a ıyeye .. . T uzruhu konan 

salata \' 00 
~:arda mikt~rları \'e muhammen bedelleri gösterildiği veçhilc 
~"'ltır eı: r~or açık eksiltme suretile alınacaktır. Mezkur günde t:''ı 

illıt'lıtta edığinden ihalenin yeeı gün müddetle t:.ndidi ile pazarlıh 
~ euna Sl?a karar verildi. 
~~~lir aıt şartname bedelsiz olarak Belediye muhasebesinden ve
~ tQiı • l>aı.arlık 29·8-939 sah günü saat 15 de Belediye encümeninde 

~~~~~air. · ek · · l ~ ı· · · b 
·~ rn . t; gırm. ıstıre!1 er otu~ """9 ua ymnı e~ 
l\,~~"akkat tcmınatı Belediye n•znesıne yatıracaklardır. 

1Yet istekli olanlarca bilinmek üzere ilan olunur. (6751) 

ı.." 1 B . l· t• centa~ı kasının arkasında Suleymana ;ut 
Evvelki gUn tevkif edildikten LNŞ amıştır. u şır ,e m a - d 1 k ğ d" ·· k 1 

1 1. terke,·!'" ut u ta a açtan uşmuş, o u 
sonra serbest bırakılmt§ olan Dan- vapur arının tmanımızı • ı.: • • 
zlg kılavuzları ofial kumandanı Le. meleri hakkında bir emir almamış· kın~dığın.dan Şışli Çocuk hastaha. Üsküdarda bir kız 

t G 1 . t "ken bu A.lman nesıne kaldırılmıştır. deb, yeniden D~ zabıtası tara- ır. e mesı za en gecı • 
rmdan tevkif edllmtşur. de müracaatta bulunmuştu. Vinçle yara~andı zehirlendi 

Alman nazırlarından Dr. Funk Vaziyetin kararsızlığı karşısında Şirketi Hayriyenin 74 numaralı Dün Üsküdarda feci bir hadise ol· 
tayyareyle Danzlgden hareket et- ihtiyati bir tedbir olarak AlillS!n ve vapuru dün Sarayburnundaki p- muştur. ~Iehmet Kızı Ayşe isminde 
mi.ştir. ltalyan bandıralı gemiler Türk su· mandırada bağlı dururken gemi· bir kız yaptti:-rı salataya zeytinyağı 

Alman mnka!?llan, Martenburg, lannda bırakılmamakta bunların ci fbrahim .apunm ~~ kol-=nu Y"trim" yanlışlıkla tuzruhu dl5kmüş 
Breslav ve Momvska - Ostravnda- bir kısmı Karadcni:;e bir lasmı 13 c;e~irmiş, başına düşen vinç çenge ve yedikten sonra zehirler.erek Nü-
ki Polonya lwnsolosluklarını ka. Egeye açılmaktadır. liyle yaralanmıştır. 'mune hastanesine kaldırılmı~tır. 

• 



BİRİNCİ KOŞU : (Handikap) 
tl~ ya5ındakl halfslwı arab 

kek , .o dtl taylara mahsustur. 
l'llcsn.resı : l 600 metre. 
İkramiye i : l90 Ura. 

1 inci: Onnl (Mu7.affc r Batur) 
Ganyan: 175 Jmrus. 
2 inci: ))iker (Hikmet T\b:\m) 

Geçen hnfta ayni iki at arasm
dnki yarışı kazanan Onala bu hafta 
rakibinden beş kilo fazla sıklet ve
rilmişti. 

Yanşm son dört yfizüncU metr e_ 
sine kadnr b~ta giden Diker bun-

Gelecek hafta 

Galatasaray 
klubünde 

Büyiik yüzme müsabaka
ları yapılacak 

Önümüzdeki haf taya düşen 3 ey· 
'ul tarihinde Galatasaray klübünün 
Dcbckteki denizcilik §ubcsinde er.
teresan deniz müsabakaları yapıla· 
caktır. Galatasaraylılar tarafından 
tertip edilen bu müsabakalar, atla· 
ma, su topu, ve yüzme olacaktır. 

Programın en iyi bir tarzda t:ıt 
bik edilmesi için şimdiden hazırlık 
!ar yapılmaktadır. 

Davutpaşa futbolcuları 
Adapazarında 

fstanbulun ikinci küme ta
kımlarmdan Davutp."'.şa klüb ü. 
n iin fu tbol ekibi Bursa ve Ada. 
pazarında bir turne yapmrş ve 
buralnrda karşılaştı~~ takımlara 
yenilmiştir. 

Davutpaşalılar Bursada 12, 
Ac'.ıoazarmda da 8 gol yemiş. 
lerdir. 

Altınordu futbolcularını 
davet 

J\ltmordu spor klübü futbol k:tp· 
tanh~ınclan: 

Klübümüzde mukayyet bilumur 
iutbolcuların futbol Jevazımlari:e 
birlikte 3 cyllıl pazar günü S3at !"1 

da klubümLiz binac:ında hazır b'.Jkn 
maları rica olunur. 

Sü leymaniye k'ubünün 
yıldönümü tehır edildi 

3 cylulde yapılacak olan Siilcymrı 
ni}e klübünün 29 uncu yıldöniimt; 
.. ·rramı bazı zaruri sebeblcr dola

lc 10 ~·IOlc tehir edilmiştir. 

. ........ t ...... 1 •" .... , 

t!çt)NCV KOŞU (Handikap) 

-Dört ve da.ha yukarı ya, takl yer
li ya.nmkan İJıgiliz at , -e kısraklara 
mahsustur. 

Mesafe: 8000 metre. 
İkramiyesi: 510 lira.. 
1 inci: Olga (l\I. Çelebi) 
Ganyan 815, plise 125. 
2 inci: Mahmure( Salih Temel) 
ı•ıaso 125. 
3 üncü: Ceylan (SaUh Teme)) 
Pliso olımyan Ma\"zlka. 

Üç!U bahsin birincisini ve ayni 
zamanda birinci çifte bahsin ilkini 
teşkil eden bu yarışa atlar toplu bir 
halde başladılar. Biraz sonra başa 
geçen Olga. hafif kilosuyla. yarışın 
sonuna kadar ayni vaziyeti muha
faza ederek güzel bir koşuyla bi -
rinciliği ve biraz sonra da Mnh _ 
murc ikinciliği aldılar. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: 

Dört '\'C daha yukan yn~taki ha

liskan arab n.t \ 'C Josraklara mah
sus. 

1\lcsafesi: 2800 metre. 
İkramiyesi : 255 llr:ı.. 

1 inri : AJclrn·i~ (FC'lımi Vural) 
Ganyan 3-tO, plfio;c 100. 
2 inci : Ilahtiyar (Şemsi Tannk) 
J>lao;e 130. 
3 üncü : Cryliin (Rcceb Balkan) 
Plise olmıyanlar İnci, Çetin. 
Bu uzun mesafeli ynnş da. çok 

Kiızını IlERK)JEN 

• (Devamı 10 uncuda) 

Yelken 
şampiyonasını 
Demirspor kazandı 

lzmir 1uarında yapılan 

Güreş 
müsabakalan 
lzmir, 27 (Hususi) - F uaı 

Su sporları lstruıbul ajanlığı. ·~uP.ası gi.ireş müsabakalarına 
nm tertip ettiği yelken şnmpi - bugün başlandı. Yapılan karşı 
yonluğu müsabakalarına dün de 

1 Modada devam edildi. 'a~alarda alınan netice er şun 
Evvelki müsabakalarda Gala. !ardır: 

56 kiloda Çakır Ahmet (Is. tasa.rayla Dcmirspor klüpleri ay. ) 
tan bul ) Niyazi (Ankara ya, nı puvanda oldukları için dünkü (ı I k iloda Sua t ( An kam) Dira 

karşılaşmalar heyecanlı oldu, ve 
neticede Demirsporlu I•'eyyazın ki (İzmir ) c, ~6 k ilod.n Servet 
Sert isimli teknesi dUnkü ınüsa. .<.Istanbul ! Re kır ( lzmı r) e .

1 
7 ~ 

bakayı kazandı. Galatasn.raylı kıloda Fnık (lstnnhul) Nurı 
:-\ivazi ise ikinci oldu. ( lzmir ) e . 79 kiloda Vah it ( f'. ~ 

Üç gün devam eden müsabaka j .Tc.nra) f sı:ınil (1 stanh u!) ~ · 8 ı 
!ar bu suretle sona ermiş ve De- 1 .-ılo:-la Snıt ( .ı.\nk'ln) Nurı (i z. 
mirspor 9 puvanla İstanbul birir. ın:r) e. A 0ır siklet•.. Çob<>~ 
eisi. Galatasaray 8 puvanla 2 c: Mchır:et <lsta~h;.ıl) Satılm•r 
Güneş 5 puvan!a iiçüncü, Pener 1(.ô.n!:ara) ya tuşla galip geldi. 
de 3 puvanla dördüncü olmuı;tur. '"r. 

y 

Somalı Fethi - Adapazarl ı 
Celal 
Jlk dakika larda Feth i dan, 

ıi.k i ın eUreşti. Ve J dal<ikarlıı 

tuşlu galip geldi. 

Manisalı Halıl - lskoviç 
G ti ıı ün ı 1 k ııı ii lı im ııı Us:ılıuıca 

srnı ~l anlsalı llnlille l skm·iı. 

raptılar. 

Gilrcş, bir saat olnrak knbul 
~dildi. l ık dal;:ikalarda Hallı. 

lslwviçe nazaran clahn hfiki:ıı 
;Urcş yaptı. Fnkat kilo itibat'i!.:ı 
Halilden daha farklı olan ts . 
kovlç yaptığı gUze l oyun lar sn 
yeslnde glireşin zevkiııl bir kat 

dah a arttırıyor. 12 inci <lakika . 
da Hal il güzel bi r knfnlrnll: 
rakibini alta aldı. Ila tuş oldu 
ha olyor derken, lskoviz ı;-UL.~. 

bir oyun la Haliliıı altından kur 
tuluyo r. Oyun aya l;:ta dcvaPı e 
diyor. F aknt aynktn başlaya:. 

gUreş biraz sonra tekrar y- .. p 

intikal ediyor. Bazaıı ll alil alta. 
hazan lskoviç nlta giderek gil · 
rcştiler . .. 

Güreş bu suretle 3G ın<'ı da 

Tckirdallı iTc Banko/un maçtndmı bir c11sta11ta11c ve at yarışlarından bir l•oşu 

gilreşlere başlandı. tıt 

Hakemin dUdUğ'U ile beril~ 
H Useyln hUcuma geçti. fil~ 
13ankof HUseylnfn bu bllcıılll 
nu defi etmekte gecikmedi· 

Ayakta seri bir şekilde il 1 
laynn gU rcş lıl rdcn lılre yere d 
tikal etti. Şimdi llankof ~ 
,. .. ---., -- ----- o---v•.J' -·' V 
çok teknik bir gürcşı,: i ola11 

1 
gar, BUscyin!n yaptığı oyıı ıl t 

di ·ot· ra ayn en m ukabele e ) 
1 

inci dakikada Hüseyin ",, 
Bulgar Ustte. Halk heyec•11 

lstanbul - Ankara 

Ten ıs maçlar~ 
Dün ya~ılan karşılaşma 

ço.c güzel o.du fil 
İstanbul tenis kupası maçla 

fün Dağo!ık klübü kortlarınd9 
\·am edi'""i'tir 

~· ~ . ~ 

lstanbul. Ankara araı;;ında l~ 
lan bu mü~abakalar ümidin fe' 
de heyecanlı geçmiştir. 

Tek maçlarda: . f';~ 
Kris. Jamaplosoe gaJıp. ıd• 

Forona ~alip, Armitage. Ba 
~alip, Teylan. Eralp galip. ~ 

Ka·lrnlar ara:::ındıı'<i maçta 
:\tualla. ı\rmitage galip. ~ 

Çift erkekte ise, Suat, . A~ 
Jafe, Banbino çiftine galıP g 
tir. ~#, , 

Kris. Ardeyan, Bins, Fcrona 
ne galip gelmi~tir. ıılJ 

İstanbul. Ankara çift m~ti ~ 
lbrahim Cimcoz. Arrnita~e çı f;.,t 
Kerim. Eralp çiftine galıP ge 
tir. ~( 

Müsabakalara bugün de 
1ileccktir. __/ 

Hususi maçlar 

Türkgücü galiP ti' 
Dün KaragümrUk sahasIJl~I) 'I' 

kcci İdman yud:.ı ile TUrk~çl f 
kımları arasında bir futbol Jll 

'lılmı~tır. ,._,,,,, \ı, 

Türkgüçllilcr neticeyi 3-l ··" 
'71Islnrdır. 

Büyükadadaki rnaf _,, 
Dün Büyükadada buı:ıusl bit""

yapılmış, .sabahleyin _.t11~ !3üyükada spor taknnlle çe~ 
spor klübil futbolcUieri k ,, 
mışlar ve heyecanlı bir. 01° (j)' 
sonra BUyükadalılar neticeyi 
kazanmışlardır, 



H A B E R 1 

[ ~ HA.R~l) 1 1 Orman insanları arasında: ğ4 I 
___ ,,..ı;!'< 10L A C AK'Mt[ Yazan: L. Busch (36 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Almaıı seyyahı} 

Gnr. Ceml·ı Conk ihtiyar Hanalar hediyelerini çadıra 
birer birer bıraktılar 

vaziyetten ilmi :ıi ... Gariptir ki insan eti goril etin· 
den hemen yüz defa daha lezzetli 
ve yumuşaktır. Anlaşılan Hanata· 
hakiki yamyamlar değillerdir. Yok· 

kalkan balığı büyüklüğünde cani 
bir kurbağa düşmez mi? Kurbağeı 
yerinde bir iki defa sıçrayıp yer< 
yapıştı ve sofümağa başladx. 

~YOR KD: sa bir defa insa~ etinin lezzetini al· 

«Bugün için kat'i bir harp tehlikesi yok ı 
fakat unutmıyalımki dünya sulh perisine 

mış olsalardı bu g· "'eri insan diye 
kabil değil yiyemezlerdi. Muhtemel 
dir ki Banalar, ya hakiki yamyarr. 
değillerdir, yahut da cedlerinin ha· 
kiki insanı yemek Metlerini tcrh 
ederek yalnız ~·'!bani insan nazarfü 
baktıkları ve ancak ormanlarda av 

Bu kadar büyük ve yamyassı kuı 
bağayı görünce bir gayriihtiyari 
yerimden zıplamıştım. Bu acaip 
fakat çok zarif kurbağawn arkasın 
dan çadırın içine atılan hediye!eı 
fildişi gibi kabuğu süt gibi bembe 
yaz küçük kaplumbağalar. lki ü~ 
kılo ağırlığında zehirle a~larup c 
yu~turulmuş kıpkırmızı kertenke
leler, envai renkte yabaıU kus yu 
murtalan. Yeşil renkte fareler. Gn 
rip garip şekillerde sümüklüböcek 
ler ve irili ufaklı bi~ok böcekler. A 
ğaç dallan, kökler gibi her biri ha 
kikaten nadir görülijr acaip şey!er 
di.. 

darılmışa berziyor » 
!anan bu mahlukları yemeyi terci!" 
ediyorlar. 

Nihayet Hanaların 1';:ızırlıkları 

ekli Generale göre, Sovyet-Alman anlaşmasın
dan sonrd ltalyanlann Balkanlarda harekete 

geçmesi ihtimali mevzuubahs olamaz 

bitmiş ve Uvanka ayinleri güni 
gelip çatmı~tı. 

Bazara sabahleyin {tüneş doğma 
dan benim kulübeye gelmiş, uyan 
mamı bekliyordu. 

Ben uyanır uyanmaz: Ay11e11 kadın gibi siislenmiş bir Hana ihtiyarlarının bana bunl?. 
_ Muhterem reis! dedi. Bugün Kikui delikanlısı rm hepsini hiç şüphesiz bon bo 

~.raı Cemil Conk beni gUle
ı;:ııadı. 

tp olacak mı? 
Ilı Uzerinc de bir kahkaha 

~ 
~laYincaya kadar, evet ce , 

~\tereıneyiz! Şimdiki harpler, 1 
'Olduğu gibi merasimle, no· 

d' \~ eıtıe, mütekabil mUnasebct 
~ekle, yani teşrifata ria
lıh~k Yapılmıyor! 

da ki, bu anda harp başla· 
bizim haberimiz yoktur! 

t~ laıına akıl öğreten balığın 
~ !Xıe§burdur. Hayvancık, 
~ e girince: 
~a tepeden inme denir!, 

söylemiı:, 1.. " 
bllııdiki harpler hakkınd: 

~~ ihte bulunabiliriz. Ve; mn
~llUz tepeden inme bir tch 

Emekli general Cemil Conk l' rrıda. değiliz; o halde va· 

·'°"· bııliıtıidimlzi kesmemeliyiz! 
i !Un lçin kati bi:- harp Fakat, Sovyet Rusya ile Alman 

~ lııı: toıınuyorum. Fakat, şu- j ya arasında bir ademi tecavüz pak 
'tıxıaınak lazım ki, dünya, tı imzalandıktan sonra, mevzuu_ 

L -rll llıe danlmışa benziyor! bahs ihtimal azalmıştır. 
~ d Cemil Conkun nUktclerL Orta Avrupaya gelince: 
~~e !Xıukabele ettim: Bugün bütiln davanın Polonya 
~ ~ generalim, ya, dünya etrafında koptuğu görülli,Yor. 
~~?isi arasındaki dargınlık - Acaba yarm? 
? \>az da iş tallika kadar _ o zaman ne olacağı da PoIÖn 

'aı:ıi demokrat devletler. ya ile mevcut ihtilfıfın bertaraf 
~t' devletlf!r... edilmesinden soııra anlaşılabilecek 
~iltıı ~eınn Conk, yine güle - tir. BugUnkü vaziyet, meydandn. 
' ~ kesti: dır. Bana sormağa hacet yok bile. 
~~totaliterler, canım? To Fakat, ynnn? İşte, o, meçhuldUr. 

Ilı ldı nu ya? 
~1 ltlıatabmım "Totaliterler 

l'a' ' 
~d · •• demesi llzerine hay. 'i e kaldım. General Cemil 
~ ~ kulağıma gclmlyen bir 
• Ue\ haberi mi almıştı? AL 

~ ~IY~nın arasından ka. 
~~ışu de, benim, bun. 
l'I ~lıın mı yoktu? Meğer , 
~llıı il Conkun '.!Özlerinin 
'ıı' başka imiş: 
" Ya - Sovyet Rusya uz. 

bıııı Sonra, totaliter kelL 
:ı. ı 1 .~Uınre hakkında kulla_ 
' a;: .... , tot~ "". Asıl onla:-, Make. 
~~ 1na benzediler şimdi! 

~Y~b·ı7t ll.usya için de tota. 
~ l ıtiz ' t\ı aır..ma, ara yerde 
'-ıııd"ar. Fakat Hitleri, c. 

ı ~alt an feragate sUrükli. 
11 ~ıı~' içtimai bir sisteme 
, ollde anılan totaliter vasfı. 
"'ı:.ce l'c>ller estirmez mi? 
~\' ' A.lınanya için yeni bir 
~, !Uıı buiınalı ! 

a ıı:vanın yeniden tavsifi 
, Siz· 

~ıt1y •n tsim babalığı yap. 
~ ı>ceğ• 

\tecfh· •tın, generalim! Bu 
~ lota':• bulacağınız ana 
(~aa lıter kelimesini kullan 

~ ~·a d denizi rica edeceğim. 
'r~ıııd<!ılıokratıar ile totali. 
'... a h t <\\•ru arp patlak verir_ 
,~ \ta,/ada ve Balkanlarda 
~ ı~·et ortaya çıkacaktır, 

:\ (L Oldur: 
r , 'I! .\ı ti'tı ~kdirde, Sovyet 
t qlllaııltıanya ililUf ctmcsey. 
tıı~ tr·cr n nal kanlara doğru 

ı~ -{tl-:ııeti ihtimali çok 

Mein Kampfdc ne yazılı değil. tam öğle vakti Uvanka ayinleri ba~- şekeri gibi lezzetle ve çıtır çıtı 
lıyor! Hanaların bütün ihtiya '1n ğmı duyuyordum. Bir müddet sonra yemem i~in getirdiklerine şüpıll 
müsaade eder:;eniz, sizin kulübem hakikaten birer birer kulübenin ke- yoktu! 

Uıkin, onların, bilhassa inhirafsız 

Jir eckilde tahakkuku, hayat saha_ 
3ına geçmesi bugünün ve bir anın 
işi değildir! 

- Polonya ile Almanya arasın. 
dnki ihtilat, Hitlerln istediği §ekle 
yilzde yUz uygun olarak hallcdilc. 
bilir mi? 

- Bu, Almanyanın filli cesareti 
meselesi demektir. Şimdiki halde, 

zin önünden geçerek size hediye'·· pısmdan içeriye hediyeler atılmara Kapının ardx bu hediyelerle ftde 
rini takdim edecekler! başlandı. ta geçilmiyecek. şekilde dolmuştu. 

Güldüm: Her ihtiyar kadın asil olan kalın Burilann arasında yuvarlak , 
_ Bazara! Bu da adet mi? örtüyü öpüyor, içeriye doğru ka- gayet parlak bir kaya parçası c. 
Bazara: pah gözlerle başını uzatıp: ta önüme kadar yuvarlanmış. gözi.ı 
_Mukaddes adettir! dedi. - Puh, Puh, Puh! diye garip bi: mü alacak kadar parlamaktaydr. 
- Fakat ben bu adamların he- surette bağırıyor ve arkasından e- Bu parlayan yusyauvrlak levh: 

diyelerine muhtaç değilim! !indeki hediyesini atarak geçiyor. şeklindeki taş dikkatimi ve merak: 
biliyorsunuz, davımm ild esaslı hat _Olun olmayın! İhtiyarlar gü:"ı· Diğer ihtiyarlar ayni ~ekilde ve sıra mı çektiği için yerimden kalkara 

d l b ld k ile ayni geçit resmini yapıyorlardı. taşı aldım. 
1 - Koridor, 
2 - Danzig. 

!erce ormanları ara ı ar ve u u · . . · k d dak . . - ..... 
1 d. hed" 1 . . suna Benım ılk defa acaıp, oca u - Bu taş şımdıye kadar gonnedıgıı~ 
arıkl end n,a Bır ı):~ end s~ze1. beklı" - Iarı sarkmış, yüzleri buruşukluklar- süt gibi beyaz, §effaf, fakat son df 

ca ar ır. una musa enız . d bo d- - ... · Harpten korkulsa da, korkulma- dan kara bır man a ynuna on derece agır bır taştı. Herhalde tanı 
sa da bunlar hallolunacaktır kanaa. yorlar! müş, gözleri kat kat buruşmuş göz madığım bir maden parçasıydı. 
tindcyim. - Kulübeye girip de mi hediye- kapaklan altında yalnız beyazı kal- Fakat bu tac:ın arkasını """"rinc 

lerini verecekler? Bu kulübe onları ,. ır-u 
Fakat, harp patlak verdiği tak - mış gibi görünen bu sakallı, sakal- büyük bir hayrete düştüm. 

dinle, Almanyanın bu kadarla ik - alır mı ki? sız korkunç yüzlü ihtiyarların ku- Zira bu yuvarlak, şeffaf ve pa. 
w 1 , Bazara: b ı t tifa edecegini zannetm yorum· . 

1 
d f lübenin kapısından aşıannı uza ıp lak tasın üzerinde krrmııı bir bo) 

- Lehistanı taksim mi etmek is. - :ııayır. mu~ter:m reıs.. . et: 1~ <la: ile bir eı yazısı vardı. 
tiyeceklerdir, diyorsunuz? ~epsı_ ~ark~!a~ soylıyerek sızın ku -=- Cee! der gibi: Bu yazı titrek bir şekilde yaz• 

- Almanya, harbi göze alırsa, lubenızın onunden geçecekler ~e _ Puh Puh Pahu! diye bağrrma- mı.,+ı Yazıyı evvelft almanca zar 
d t . d""' · adır ' .-s~ • evet! Fakat, bunu~ için Hitlerin herkes orman an ge ır ıgı n lan 0 kadar sinirime dokunmuştu nederek son derece ~c:tım. Fak;, 

i 1 heci. · · k l""b · kapısından . . u-~ Sovyet Rusya ile g;zı cc an aşma. ıyesını ·u u enın ki kahkahalarla gülmekten kendımı dikakt edince bu yazının ingiliz... 
sı lazımdır. iç.eriye ~ırakac~~! Bu suretle de<:\ a: alamamışbm. . . olduğunu gördüm. 

- Anlaştıklarını farzedersek? yınler sıze hedı) e sunmakla ba)a Fakat bunu müteakip ıçerıye he- Yazı üç satırdan ibaretti. Bu \• 
- İlk hamlede, taksim meselesi mış olaca~! diye diye atılan şeyler ise bu kah- satırın altında da titrek bir im; 

yapılıyormuş gibi görUnUr. Lakin, - PekaHL. kabalan birdenbire dondurmaya vardı. 
zorluk şu noktadadır: Lehistanm Bazara hemen koşarak dışarıya ve haWl rengimin atmasına kfifi tngilizcem az olmakla berab · 
taksimini idame! Bu ise, daha şim çıktı. . . • gelmişti. bu taş levha üzerindeki )''azıyı okt.. 
diden katiyen belli olamaz. ÇünkU, Ondan bırkaç ~akıka son:a. ga)~t Zira kulübenin kapısından: makta 0 kadar güçlük çekmedim. 

"keyfiyet harbin neticcsina bağlı. acaip seslerle ihtıya: ses~~~nı~ 7~- _ Puh puh puha! diye bağırdık- Yazı aynen şöyleydi: 
dır! yavlamaya bc~zer bır_ §C 

1 c u u· tan sonra yere evvelfi sanki sarı bo· "İki seneden beri tuzlu ormanı~ 
- Yn Balkanlnr? beye, yahut dıger tabırle sarayılm!~ ua fıçısına düc:ünp de boyanmış gi- daki Bada-Bada denilen goril : 

k .. .. yaklasmaya baş ar.•! J :i • • • 

. '(Deoomı-110 ~) apısı onune ~ bi kanarya sarısı renkte, fakat bır damların elındeyım. !sa a~kına b,· 

.YA'ZAN 
vE_ <i~Z.Et:'.{ 

ni kurtarınız! 
Mis Mod Cefiz 

Bu yazıyı okuduktan sonra dü 
.iğüm hayret tasavvur olunabilı 

1mza bir kadın imzası, esasen ya. 
da mutlaka bir kadın yazısıydı. 

Bir lngiliz ve Amerikalı olan b 
kadın demek bizim aradığımız ' 
hiçbir insanın şimdiye kadar uğr. 
matlığına kani bulunduğumuz g 
ril adamların eline dü~müş bul~ 
nuvordu. 

Acaba bu taş levha nerede bulur 
muştu? 

Bu yazı pek mi eskiydi? Kadı 
hala sağ mıydı? Taşın üzerinde v<
kıa tarihe benzi)•en bir §eY varc. 
Fakat o silinmişti. Okunamıyordl. 
Acaba kadın bu yazıyı hangi tari}; 
te yazmıştı? Ve ne vasıtaile bu o: 
manlara gitmişti.? 

Kimden ümit bekliyordu? Bütu; 
bu sualler duyduğum hayreti nih:ı 
yetsiz bir halde getirmişti. 

Heyecandan ellerim titremekte~ 
di. Hemen aklıma evvela bu taşır 
hangi ormanda bulunduğµnu öğn'ı 
mek gelmişti. 

Bunun üzerine hemen kulübem 

den dışarı fırladım. 
. Hediyelerini kulübenin kapısın· 
dan içeri atmış olan ihtiyarlar ku· 
lübeden hayli uzakla~mışalrdı. Er 
arkadaki ihtiyarlara seslendim. A 
... lııe:mell koprak ıeJdi. ~ 
ı · o n ırt a.t,.r · ~ye 
verme merasimini seyretme~ thr: 
Bubaya da işaret ettim. 

'(Devamı Wrj 
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dede, çadırda Muhtar 
çekip 

dem Hitler bu mektuba cevap verme- Ribentrop Havseri tanıyordu. Bı. 
di. Bir müddet sonra da nasyonal - kaç yüz şi~ şampanya sarfedilme· 
sosyalizm hareketi Havserin taraf- sine müsait ziyafetler tertip ettikç~ 
tarlarından çoğunu cezbetti ve az Ribentrop ona müracaat etmişt:. 
zamanda llavscrin taraftan pek a- Onun Berlinde en fazla satış tücca· 
zaldr. Markın istikran zamanında rı olduğunu ve tek başına bütün r3 

enflasyondan sonraki muvakkat re- kiplerinden fazla satış yaptığım 
fah devresi gözleri kamaştırdı. Ar- biliyordu. 

- Mademki ısrar edi 
peki .•. 

Ribcntrop gülerek Ha.ve t 
- Dikkatinizi bilhassa 

zerime çeken §eyin ne ol duruyordu 
sorabilir miyim? 

Muhtar dede nefese ara verip mukabele etti: 
- Buyur erenler! 
De rvi§ içeri girince yan dargm bir sesle Ami

ri iaşe memuru binbaşı Muhtar dedeye: 
- Yahu, erenler, sizi taciz haddim değil a

ma, kuzum böyle nalii.yık, hatta mayubattnn sayıla
cak rindane, kıı.lcndernne ilahilerden farlğ olma. 
nızr ..• 

Muhtar dedenin bu mlid:ıhale cıı.nmı sıktı. 

Dervişe çıkıştı: 

- Bunun ayıbı, mıı.yıbı yok dedem, h.ıydi çek 
arabanı git işine! 

- Fakat erenlerim! •• 
- Git diyorum snna .• 
- Vel8.kin .•• 
- İllallah be herif, çık clı6an .. 
Derviş ak sakıı.lmı sıvar:lıyarıı.k dışarı çıktı, 

lahavleleri arka arkaya sıraladı, evvelce oturduğu 
kÖ§eye çömeldi. 

Mubt&r dede devam ediyordu: 

~fıh çıkaron gökytlztıne seyrederim alemi, 
Kah inerim yer ·yüzüne, llem seyreyler beni. .• 

Dışa.rda da derviş Hüseyin bunları duydukça : 
- LA.havle ... 

yi bastırıyordu. 
Muhtar dede nefesi ynrnttn: 

Sofular haram demişler bn aşkm ~bma 
»en doldurur ben içerim g\lıı!lh benim kime no 
Soruıa.r secde ederler mcscldln mlhrabma 
Be.nim ol dostun eolğl seoocgi.lımı kime ne ... 

r 

Bu 80il beyit ak sakallı emirber (i~ çile
den çıkardı, do.yanamadı, tekrar kaprya geldi: 

- Destur yahu... "~ 

yu bastırdı, mUsıı.ade beklemeden lçerl daldı, ea
kallarmm her teli bir kirpi dikeni halini almJI oL 
duğu halde Muhtar dedeye Çık16tı: 

- Ayıbdır erenler, günahtir. :Ayıbı, g{lnahı 

- Bre meded, bu imansız beni helA.k ede
cek! .. 

Naraslylo haykıra haykıra dı§arı uğradı, 
Muhtar dede, del"\ifıin defoluşuna memnun 

tekrar yerine döndü; nefeslerini sıralıyarak binliği 
tamamlamağa koyuldu. 

Aradan on dakika geçmişti. Taburun o günkü 
lqe puslnsını tanzim eden, verilen erzakın senedini 
iaşe memurunn imzalatmak Uzere mevlevi taburu
na gelen menzi~ mUlhakı yU:ıbaşı İbrahim efendi 
tabur kumandanı Sadi beye işi anlatmış, o da: 

- Şuradaki çadırda iaşe memuru Muhta: bey 
var, ona götUrüp imzalatın! 

Demlştl. 

Yüzbaşı İbrahim araya araya Muhtar dedenin 
çadırını buldu. D~arda çömelmiş oturan ve biraz 
evvel uğrndığt boğazma sarılma keyfiyetinden 
kurtulduktan sonra: 

- Ne haltede111c etsin, bir dahn dcmliyken de_ 
denin yanma varmam! 

Diye and iç(>n dervi.!} Hüseyni gördü, Ak sa
kallı ad~n selam verdi, sordu: 

- Merhaba derviş efendi. l~e memuru Muh
tar beyin çadm hangisi, kuzum, bana gösterir mi
sin? 

Dcrvi§ eliyle arkasmdakl çac!m gösterdi: 
- İşte burası ... 

Bu sırada Muhtar beyin ~~eni bir nefese baş

ladıE;'I duyuldu: 

Güzel l~k cevrlmlz.f, 
Çekemezsin demcdJ.m mi~ 
Ba bir rlza lokmasıdır, 
l1ycmeuln demedim mi? 

Ytl.zbaşı İbrahim bu sese kulak verdi, derviş 
HUseyine sordu: 

- Muhtar bey ibadet filan mı ediyor, nedir? 
Gireyim ml! 

- Bilmem! 
- Sl.z bu ça.dın mı bekliyorsunuz? 

tık kimse müstakbel Avrupa birle· Havser o akşam yanına yaklaşı:. 
şik devletleri hayalilc mC5gul o!- ca fon Ribentrop: 
muyor, hal ile alakadar bulunuyo~ - Kusura bakmayınız, dedi. oı.. 
du. sefer size sipariş yapamadım. Çü·ı 

Havser pek ç<ıbuk unutuldu. Ha- kü ... 
tırlıyanların haf ızasmda da "bir de· Ha\·ser ce\·ap verdi: 
li,, di>·e yer etti. 9 haziran 1927 de - Bahsin üzerinde durrnıyalm 
kırk yedi yaşında iken kalp sekt~- rica ederim yüzbasım. 
sile öldüğü zaman, onu vaktile A!· "Yüzbasım., diye hitap edilişi H 
manya cumhurreisi yapmak istiyen bentropu şa~ırtmıştı: 
60 bin kişi bulunduğuna herkes şaş· - Ne dediniz? 
tı. - Kolay ve zahmetsız bir çalış· 

ŞAMPANYA TİCARETİ 
ma ile arda dört bin lira kazanma.< 
ister misiniz? 

Havser izahat Yerdi: 
Havserin nisbeten kısa hayatı işte - Ben artık şampanya satmak 

böyle geçti. Yukarda bahsettiğimiz tan bıktım usandım. lki haftadt. 
tesadüf sırasında Havser en parlak ecnebi fabrikalarla mevcut mukJ 
devrini yaşıyor, memleketin her ta- velelcri kendisine devredebileceğin. 

rafında kurulmuş olan "Havser ~· birisini arıyorum. Kabule amadr 
miyetleri,,ne aza muntazaman ai- belki bin adam buldum. lçlerind~ 
dat veriyordu. Havser diğer taraf· bu mümessillikleri elde etmek iç:: 

Havser gülümsedi: 
- Ribentrop size, meziye 

Jniamak için kimsenin gö .. 
masına ihtiyacım olmadığııı 
yehilirdim. Fakat siz buna i 
pcak kadar zekisiniz. a 
tavsiye eden biri var. 

- Kim bu zat? 
- Darılmayın ama bu za 

olduğunu size söylemiyeccği 
- Kadın mı , erkek mi? 
- Bu suale cevap verrni) 
Ertesi sabah Havser ile 

bentrop, Alman şampanya 
meşhur 1 lenkl ile görüşme!\ 
trenle hareket ettiler. 

Fon Ribentrop bundan sO 
diğı Henkl şampanynlannııı 
fideliğini anlata anlata biti 
Fransaya da gitti. Nis ,•e 
Karloda haftalarca kaldı 
müddet sonra Fransız şaı:ıı 

gıı 
tan başka bir işle de meşguldü. büyük paralar teklif edenler de var- iabrikatörlerini şaşırtan 

dı. Benim paraya ihtiyacım yok. hadise oldu: Henkl şamP3 
Almanyaya gelmezden ünce bir Aradığım para değil, bu işi becere ı oŞampanyamn vatanı olan 

kaç Fransız şampanya fabrikasının cek, ayni zamanda kendisine itimat j piyasasını istila etti. 
mümessilliğini temin etmişti. Harp· oevnflfl 

edebileceğim bir adam... Akhm3 ' 
t('n sonra Almanyada bundan güze! 
b. ı· t 1 1 d ç··nko siz geldiniz. 
ır ıcare yo u o amaz ı. u Fak t be d 

harp esnasında Almanyaya Fransız - . a. d n sa lece şampanya· 
. . . nın ıçmesın en an anm. 

şampanyası gınnemıştı. Sulh olur 1 . . t 
1 1 . b. 

1 l 
. - yı ya ış e yı ır şampanya 

o maz A manya şampanya ıthalfitı- f b .k .. ·ı· b · ı ·,.ı..· • . a n ası mumessı ı u ası ı!J-Aı-.ı 
na başlamış, f ransız fabrıkaları . . . b·ım 1. ~.:·1 bol b d · 

1 . ıçmesını ı e ı ve uv un ar. 
A manya pıyasasma §affipanya ye· . b.l l' d. 
tiştiremez olmuşlardr. ıçe ı me 1 ır. 

İyi fransızca ve İngilizce konuşu· 
Havser böylece çok para kazanı· 

yordu. Müfrit milliyetperver bir rors~uz. Bundan başka yliksek 
Alman t ··ccan F s muhıtlerle temasınız var. Ayrıca :i u ran ız sampany:m .. . 
almak isteme 'nce· " sa.Jet unvanı da taşıyorsunuz kı bu· ~ 

bilmlyen aeııln gibi blr acıama "1Uzmet. etmdr; d ~~-~ - »-:.Muht&w -..ı-ıu~~~.-~-
J:I.:Uc.lan) 

1 ·~1 rut4U: günkü "Kızıl Almanya,,da bu elıb - Durarln bUtUn hast' 

h 
~ . . . rzl v.k~r- Fm:ını.·2 • en iyi oır tavsiye meldubu sayını harta l>erlilz yaptırırlar. •' 

gUnahı kebalrdendir. Falmt bir defa namı celile 
kasem ettiın. Dönemiyorum. Bırak bu nefesi, yok- rln! 

- Ya ... Öyleyse size zahmet lfıtfcn haber ve. a ıyısı ) apı ır en ransız şara)ı b'· ı· y 1 hl t 1 ıil ııı 
· · k d •A • ı ır. - en r eda' osu ~ 
ıstememenız ·a ar tabu hır şey o- D h l 1 . h v 1.. H td 0 to' 

3&. •• - Ben içeri girmem! 1 S
. k d 11 hl a a az a ıza at vermege ne u· - ayır. arc mem amaz. ıze ne a ar ene e şanı · . 

panyası göndcrclim? zum var; sız aradığım adamsınız. buluşu ..• Muhtar dede yeni bir kadehi llaşma. çekerek 
tekrarladı : 

- Ey, yoksa,. 
- Yoksa alimallah bu ya.sta.n sonra. bir bic_ 

Jeblikte bulunacağmı! 
Muhtar dede yeni bir bade doldurdu. Ağn- ağır 

ıerinden kıı.lktr, yalpa vurmamağa gayret ederek 
Jervişe soku!du, ihtlyan yakamndnn yakaladı, göz
rrini fincan kadar irileştirerek haykırdı: 

- Yut bunu. 
- Amnn dedem! 
- Yut diyorum sana haydi. 
- Aman erenlerim! 
Muhtar dede parmııklarmı cmirberlnin boğazı· 

-ıa geçirdi: 
- Ya bunu çekc.ıııin, yahut yatmr zorla nğzı. 

- Sebeb? 
- Dede demli de ondan! 
Yüzbaşı İbrahim bundan bir şey anlamadı. 

Gözlerini bir çadıra, bir de sakallı emlrbere çevir
di, ili ve etti: 

- Ben menrlldcn geliyorum. lmza1atılaeak bir 
iaşe senedi var. 

- Onu da siz bilirsiniz. 
- Bunu imzalatmazsam yarm için sizo erzak 

verilmez, aç kalırsınız dede ..• 

Kurnaz Havser her şeyi düşü!1e-
rek Alman şampanya kralile anlaş· 
mıştı. Ayni zamanda bu fabrib· 
nm da başlıca satış mümessiliydi. 

Bu _şekilde Havser, nisbeten kısa 
bir zamanda mühimce bir servet 
yapmağa muvaffak oldu. Bir şato 
satın aldı ve "Avrupa birleşik de\'" · 
letleri,, propagandasını buradan 
yapmağa başladı. 

:ıa dökerim! ' 
Dervia yalvardı olmadı, yakardı olmadı. Bir 

ara dedenin sallanmasından istifade eder~k iki e 
'iyle birden dedeyi göğsünden ittl. Sendelemcsln
len fJl'Sat buldu: 

Bu aç kalmak fşI derviş Hüseyni dilşilndürdU, 
ne olursa olsun içeri gitınck mecburiyeti vardı. 
Gerçi dede, zındığın biriydi ama, böyle bir zmdığm 
hatası yüzünden bir taburun, bu kadar mevlcvi 
fıkarasmın aç kalmaları iyi olmazdı. Buna da ken
disi bir inad yilzllnden meydan verirse hem arka
daşları yanında, hem de Allah huzurunda mes'ul 
olurdu. 

Artık şampanya satmağa ihtiyacı 

yoktu. Şampanya fabrikalarile mu· 
kaveleleri şimdi onun için bir ca": 
sıkıntısı mevzuu, hatta bir tehlike 
idi. Şampanya satan bir führer n3· 
sıl olabilirdi? 

Bu işin içinden mümkün merte~ 
süratle sıyrılmaya karar verdi vr 
hiçbir şeyden haberi olımyan fo:ı 
Ribentropu buldu. 

d·,iıı' 
Ka dm - Ne yapayım baba? A ynlmak kararnnı ken 1 

lediğim zaman haline o kadar acıdım ki, hatıra olarak lı• Bu düşUnce dervişin fikrini değiştirdi. Yerin
den kalktı, yUzbaşıya döndil: isteyince reddemedidim. .. / 

"r" - lngiliz karikal&J ·c Da7ı.a var) 

1 :~ ·t:a.• .. c .. "'···.I . • • 

Yürümek hiç olmazsa kımıldanmak is
tiyor. Gördüğü. içinde yaşadığı manzara
nın bir rüya olmadı&rını anlamaya ihtiya
cı var. Şimdi bir saat evveline nazaran 
çok değişmiştir. 

Behire hıçkırarak mmldandı: "Bu gü· 
zel günü berbat etti.,, · 

Yerde ıSü:iiklenen çiğnenmiş güzel çi
çeklerin manzarası güzel göz kapakların
da biriken yaşların boşanmasına sebeb 
oldu. "Zava11ı ı:içe!;Jer dedi,. şimdi yü
zü gözlerinden dökülen yaşlarla parlaya· 
rak diz çökmü~ yerde yatan bu güzel se· 
petin içerisinde Nihadın öfkesinden kur
tuiabilmiş birkaç çiçek arıyordu. 

Fakat bu güzel çiçekler o kadar harap 
olmuştu ki Behire sağlam kalan birkaç 
çiçekle ancak mini mini hir demet yapa
bildi. Ve bu ufak demetin karşısında bir 
küçük çocuk gibi ağladı. 

"Ncctlet bu hadiseyi bilseydi .. diye hıç-
kırdı. · 

Çocukluk arkada~ımn adı dudaklarm · 
dan~ dmrlilmeı bir huhrnn geçi~ 
df. Fakat bu kurtarıcı bir huhran oldu. 
Şimdi bir kabustan uyanmış gibiydi. 

*** 

AŞ K VE H 1 S R O M A N 1 : 72 

Nakleden : MUZAFFER ESEN 
Behire odasından çıktı ağır ağır a~ağ ıra 

indi. Köşe başındaki tütüncüye gitti: 
- Telefon etmek istiyorum. 

Makineye sarıldı. 
- Aalo .. Alo .. sen misin Necla? 
- .. .. 
- Sen misin dinle. Şimdi bir otobiı.;e 

atla hemen buraya gel. 

- Seni bekliyorum. Heri~ bitti. Nihat· 
tan ayrıldım. Aramızda korkunç bir mü· 
nakaşa geçti. Geldiğin \"akit anlatırım. 

- Hayır o gitmedi ben kovdum. 

- Uzun anlatılmaz. çabuk gel. 

- Hayır diyorum sana hiç üzülmedim 
bilakis SC\ indim. 

Behire sinirli bir kahkaha kopardı ·.-e 
makineyi kapadı. Çıktr ve evine g:'.:li. 

Behire şimdi bir felaketten kurtuldu· 
ğunu bir çıkmazdan çıktığını anlıyordu. 

Ruhunun nüfuz edemediği derin köşeleri!1 
de yeni bir SC\'İncin doğmak üzere oldu· 
ğunu seziyordu. 

Serbestti. 
Serbest! 
Bu kelime Behlre için mü c;ta'(bel saa

det muadelesinin ilk haddi idi. Şim H ln 

muadelenin meçhüli.ı g:!yrimuarren eı!
maktan çıkmış sabit bir kıym~t haline . . . . 
gırmı;tı. 

Saatler geçti Nec'a geldi. 
Gelir gclr..ez h izmetçi kadın de::! ya·1-

maya başladı: 
- O'anları bir bilseni? küçük ham"TI. 

Felaket hanım ~ihat be) le kavga ettı. 

Çok sinirlendi. Nihat bey de öfkeyle k3-
pıyı kapadı gitti. 

- Gen · gelir. 
- Sanmam. Bizim hanımın acı sfüleri· 

ne hiçbir erkek tahammül edemezdi. 
Odanın karışıklığı ilk hakı~ta Necla· 

mn gözüne çarptı. Yer çiğnenm iş çiçekler 
le doluydu. Behire bir kanape)'e büzül· 
müs gözler: l:ıpkırmı:-ı. 

Necla eıik üze-inde durarak : 
- Burada harp mı oldu yavrum de:iL 

Daksana her taraf altüst olmuş. 
Neda koştu Behirerin boynuna san':h . 

Başını omuzlan üzerine koydu o da lm
kırmaya başladı. 

3ehirc el~ hıçkmyordu: 
- Çiçeklerim. güzel çi\'ek'erim. kaha a

dam hpp· ini çiğn~di b~rbat etti. 
Nec'a hafif hafi~ arkada~ının omuzuna 

vurdu. 

- Sakin ol yavrum. • 131 
- Oyle kederliyim ki :Neclll· 

ne kadar kaba bir adammış. 
- Kimden bahsediyorsun? J{!ll>" 
- Kimden olacak. Nihattafl· 

nı öyle bir meydar.a vurdu kİ· 
.Necla şaşınnıc; gibiydi. ıe 
- l %attan ne fena kelimeler.~~ 

diyorsu., Behire. İnsan nişan1tsı ı 
le kelimeler kullanırmı? 

Behire a~ıağa kalkmıştı. Cf. 
- Ni'ıat artık benim nişanl~ırl'' 

Her şey bitti. Yüzüğü kafac:ıt18 

Artık ~er:.estim. dit\-
- ~::!ne masal okumaya bll~~~ '). 
- Bu serer masal da değil I'i rııı df. 

kat. Fakat bunun böyie oJdU~ cı!'r. 
nunum. Bu fıkibet nasıl ol33 °18 

Biran evvel olu~u daha iyi. ~4 
NeclP arkadaşına uzun uzu? uz 
- Peki dedi. ?ı.tadcmki bu 1~ 

din, öyleyse ne diye ağlıyors0.';da. ı 
- Oyle bir Mdisc ki bu :..; ptf!tl 

sinirlerini zaptedemiror. Jyi )'ıt - . ~, ... 
gil mı ? J ' 

- Daha hiç hir ~Y bilmiyortl~ blf 
olan biteni anlat ta ondan SOil 

küm verebileyim. 
(Dc\·amı , .. r; 
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tt• z,.aq Af roditige kavuşmuş 
lznik zaptedilmişti Mezar taşı üzerinde karanfil demeti 

1• At.mı bir defa daha 1 ne sonra Türkleır !zniği de fet · 
'(Jı. On beş dakika sonra hettiler. 
b atlılara yetişmişlerdi. Malhatun ise son rakibesindcn 

ra artık kendisini züht ve tak
vaya verdi ve ömrünün sonuna 
kadar ibadetle meşgul oldu. 

İLK MEKTUP: 
Bayan Behice Unutmaz'ın A

,danada Bayan Leyla U §en meze 
, gönderdiği mektuptan bir kaç ••· 
tır .. 

1tdGnbire gUrleycn se - de bu suretle kurtulduktan son - SON'-
8Uvarilerl başlarını ge

ıler· 
1 • 

··· Durı .. 
geriye bakar bakmaz 

l:clcm Mrçoğ ı.tlılann 
takıp c.Unekte oldukla -

lıııc bunun derhal Miray o
•nııştı. 

ltlatını bütün hızıyla sil. 
rt dUsündU. Fakat bun • 

hda olınıyacaktı. Zira Af
eııız Mirayın kendilerine 
t 0rünce elbette Hacı a
lıer ks.çacak değil, ho -

tı. 

~ağa. Afroditiyi icabın. 
~0tUnnck için Mal ha -

alınıştı. Fakat bu vnzi-
~ götürmeye değil, an -

l'aJc götürmeye imkan 

e l!acıağa Afroditiyı 
lnezuniyet almış d~ -

içııı durdu. 

hldırırn süratilc gelip 

~ Yanıbaşında atını \'e. 
~iu 
' bu heriflerle nere 

~. . 
tltiibitdcnbire karşısında 

lJ. ilce şaşalamıştı. 
~ciağaya döndü ve: 
~ t!. 
~ltıtdı. 
\tiray çoktan kılıcını 

llyordu. Hacıağa. • 
hucum etti. 

(~ derhal kılıcını sı 
lı t birbirine dola8a

" ~erinde toz duman 
e kılıçların havada 

t• görülmiye başladı. 
~ll iki tarafın atlıla· 

~!er nı sıyırıp birbirle -
~ne derhal saldırdı· 

'(ı 0lın ilde boğuşma bir 

~ UŞtu. 
et toz duman arasın 

~~ lt lar, feryatlar, kü

~ııı!~rın birbirine şid -
Rı;~dan hasıl olan 
~tUlcri işitildi. 
~ . lık beş dakikadan 

~· .Zira Hacıağanın 
~ lki kişi kanlar i -

il.dan yerlere yuvar· 
\h'°ııı-a Hacıağa kav. 
':;,,lığını \ 'C vaziyetin 

'~ anlıyarak nunı sU. 
~ ~<ıt01~nu tutmayı daha 
• ıtıuştu. 

; 

~~ da adamları kav -
erek onu takip etti 

llı-.ı 
'b.~~~tın kavgayı terkcl
~~~~li tıce takip \'e ısrar· 
\( ~ lfomen atından 
~t h .. toditiyi sarıldı. 
• lta~ngur ağlamakta o -
r~ bı~ı hürmetle öptü, 

'la.ogdu. Bu vaziyeti 
'~l~~ bu sahneden şid 

ı. ır olmuşlardı. 
"<:nd· x l-c~ 1ni toparlayınca, 

. hq~ca Mustafayı anı 
~~fa llladı. Çünkü J{ı· 

4' b 
1 

Yolun kenarına 
"' a de dUş .. t" 11tu muş u. 
l!a~n~~fa bir kılıç dar
~~~ u. Bunu gören Mi· 
• :te~ a başladı ve herşcyc 
~~ \•e:froditiyi aldı. A -
~ ~ , a etti ve hcme:n 

,,·oı 
.lltıa ~nu tuttular. 
lıatal.tıray ve Afroditi • 

a na hareket ettikle
~ib· ae\'İndi ve define le 

l:ıı~la 1 aradı, fakat hiç· 
~ ttıaltıactı. 
\tı Pahalıya mal oJ.iu. 

111 
fethinden beş sc-

Harp 
1

1 lstanbul 15 ikincikanun 1939 • 
"Haytr kardeşim. Davetini ka. 

raf kalacağını gösteriyor. Avrupa, i bul etmeme imkan ;ok. Bu strada 
birbirine girse bile, kanaatimce, 'Adanaya gelemem. Düşün bir ke
Sovyet Rusya gürültüyo kan§mıya. re bu en büyük kederle, tükenmi -
caktır. Neden? Çünkü: Sovyet Rus yen ıstırap içerisinde kıvrandtğtm 
ya için, hayati mesele, iç rejim anlarda İstanbuldan nasıl ayrılabi. 
meselesidir. Harp . olduğu takdirde lirim? Sevgili kocamın mezarını 

ise, iç rejim, her hangi bir ideolo. yalnız bırakmama imkan var mı?. 
ji bakımından tehlikeye maruz Hayatım bundan sonra bu sev
kalacak, değildir. Hatta, keyfiyet, gili mezara bağlıdır. Artık bu ö. 
berakislir. Binaenaleyh, Sovyet fümden sonra benim teselli bul • 

olacak 
(Baş tarafı 7 cide) 

- Yukarıda söylediğim gibi, son 
\"nziycte ;;öre Balkanlar ilk planda 
değildir. Harbin neticesine göre, 
Balkanların vaziyeti tanyyün ede. 
cektir. 

Harbin ilk safhasmdan sonra, ya. 
ni Polonya meselesinin temizlenme. 
sini müteakip, sıra Balkanlara ge. 
lccektir. Eğer, Aln:an orduları yıl. 
dınm harbi ile Polonyayı ezerler 
ve İngilizler ile Frans1zlann yar -
dmılarından önce Balkanlara saldı_ 
rırlarsa, tehlikeli bir vaziyet hasıl 
olabilir. 

- Yani Yugoslavya, Yunanis. 

Rusya için, harpte bitaraf kalmak, 
en müessir bir propaganda ve iç 
rejimin muvaftakrycti demektir! 

- Sayın generalim, bütün bu 
ihtimalleri nazarı dikkate alarak 
Avrupanm müstakbel haritasını çL 

tan ve Romanya.. zer misiniz? 

m~ma, huzur ve sükuna kavuşma
ma imkan yok. Her şey bitti. Kai. 
nat yıkıldı ve ben enkaz altında 

kaldım. Rahmetli ile on sene ne 
tatlı yaşamıştık? Şimdi yalnız o 
tatlı giinlerin yadiyle haşhaşa, 

insanlardan ve cemiyetten uzak 
yaşayacağım. Bu hislerimi her 
halde takdir eder ve beni mazur 

- İstilaya uğrarlar. Fakat, bu - Avrupa haritası, Almanya, 
netice, müsbct bir hakikat gibi, u. harbi kazandığı tekdirde şöyle<:e de 

mulamaz. 
- Yıldırım harbinden bahsedi. 

yorsunuz, siz. B~ sistemin kati ne. 
ticeyi verebileceğıne kani misiniz? 
Vo bilhassa Almanya ile ltalyanm 
uzun müddet harp edip edemiye • 
ceklcri hakkında ~e dilşilnUyorsu • 
nuz.? 

ğişebilir: 
Şarki Prusya, Koridor ve Danzig görürsün değil mi kardeşim?.,, 

alınmak suretile anavatan ile bir_ 
1KlNCt MEKTUP: 
Behiceden Ley]aya.. 
lstanbul 2 şubat 1939. 

- BugUnkU harp vasıtaları o ka 
dar tesirli ve sliratlidir ki, bunlar 
güzel ve tam randıman \'erebile. 
cek bir tarzda kullanıldığı takdir -
de, çok kısa bir zamanda istenen 
nctice)i elde etmek kabildir! Bina. 
enalcyh, çabuk netice alındığına gö. 

' re, bu harbe, yıldınm harbi demek 
yanlış olmaz. Fakat, harbin de bir 
seferlik hücum ve yürüyüş ile nl. 
hayet bulabileceğini söylüyorum 
sanmayın. 1914 _ 1918 s.wagmda 
olduğu gibi, muharebenin uzamak 
ihtimali de vardır ve bu ihtimal L 
le beraber, ilk muvaffakıyetlcrin 

heder olması da .. 

!eştirilir. Polonya taksim edilir ve 
belki de Macaristan da - Avustur. 
ya gibi - ilhak olunur. 

Fransadan Als:u Lorcn , ltalya. 
dan Tirol alınır ve Alman askerle. 
ri Triyesteye kacar inerler. İtalya 
ya da, Adriyatik denWni' bir !tal. 
yan gölü yapmak hayaline veda 
etmek dlişer! 

Balkan devletleri de Almanya • 
nm iktısadi hegemonyası altma gi • 
rerler. 

Fakat bu uzalt em('l!crtn tahak. 
kuku içln uzaması, çok uzaması !it 
~mdır. Lakin, o zamana kadar da 
A vrupada insan kalır mı acaba? 

Galip Almanyanı:ı yanında 1tnL 
ya da bulunduğu takdirde, ona TL 
rol ve Triyestenin tavizi olarak 
şuraları isabet eder: Korsika, Tu. 
nus, Cezair. Fakat, Suriye ve Filis 
tin için bir İtalyan tehlikesi tasav 
vur etmiyorum. Zira, Almanya 1. 
tnlyanm buralara el almasına A.!lla 

"Beni hatırlayıp arasıra mek • 
tup yazdığın için çok te§ekkür e· 
derim LeylL Fakat beni teselliye 
çalışma. Beni kederden kurtar
mak, yeniden hayata kavuştur • 
mak imkansız. Her dakika mazi 
ile yanyana yaşıyorum. Zavallı 

kocamın ölümü üzerinden yedi 
hafta geçti. Bu ayrılığa hala bir 

türlü inanamıyorum. Geçen sene 
ikimiz de mesuttuk. Kışın bu ıo. 

ğuk havalı günlerinde, sıcak yu
vamızda yanyana oturur, tatlı sa· 
atler geçirirdik. 

- Ya Sovyet Rusya bitaraflığı_ 
nı muhafa1.a etme z~c? 

- Pakt, Sovyct Rusyanın bita. 

PLANŞ M 

a le manche 
b le tranchant 
c la douilla o·~ıı nı.) 

5. l: tlıe ax(e] for fclling 
(the ax[e]) 
R the hancllc (tlıc hclve) 
b the edge 
e the eye (the ax[e] 

hole) 
5. ,\ : clic l•'iillaxt (Axt) 

R der Stiel (Helm) 
h dic Schncide 

G. 

c das Ühr (dic Haube) 

B.\I.T.\ YJ<; BIÇKI 1LJ~ 
.\t.,\ Ç J(ES)IE (dc\irnıe) 
n b kt•ntik (buğmak, ker

tik) 

c bı!:li• ile k~ilcn y<'r ve 
l!;lnc giimiil<'n kama 

6. l': ahatngr> 111. a la hachc 
et au passe • partout 
a b l'cntaillc f. de dir<'e· 

1 

. 6. 

ti on 1 

c le tnıit de ı:ıcie, dans le J ı 

rıuel cst cnfonce un coir. ' 
t: felling with ax [ e] and 
saw 
n b lhe notch hewn into 

the trunk (thc under· 
cut) 

c the ~:!w - cut w'th 
driven - in wedge 

6. ' : I<'iillung mittels Axt und 
Siige / 

412 

razı ol.mıyaca.ktır. 

Ya Almanya harbi kaydebenıe? 

O zaman Çekoslovakyayı ':ıile yeni. 
den "Haritai alem,, de göreceğimi. 
ze emin olun! 

m 

a b dlc elngebaucne 
Kcrbe (der gcbaucne 
J.'allkerb) 

c der Sngcschnitt mit 

eingetriebcnem Keli 

7. T,\!'\J;X K.\Şlf.I (ml'~e 

ka hnğu soymak için) 
7. F: in. cuillcr a tan (pour 

ccorccr les chenCR) 
7. 1: t he spoon _ like bark 

scrap<'r (for barking in 
order to gel oak bark, 
for pecling off oak 
bark) 

i. ı\: der J..ohlöffel (zum 
Schiilcn von Eiehcnrinde) 

8. KOTeK .\R,\Il,\ SI (kii. 

fiil< naldl)'atı için) 
8. F: le trıqucballe (pour le 

transport des troncs) 
8. t: the bogic (for rrmovinı; 

trC'c - trunkR) 
8. A: der Rückwagen (zum 

Verrücken von Stiimmen) 

9. KAMA 

9. 1'': le coin 
9. 1: the wcc!gc 
9. A: der Kcil 

10. DAJ, S .\TIRI (nM'&lc) 

10. F: la SCf'l>e a fagoter 
10. t : the branch bill 

, 

SA. 

Nakleden: 
Dünyada bana mukadder tek "Bütün gayretlerim boşa çık. 

bir teselli var.. Kocamın mezarına tı kardeşim.. Çiçekleri getiren 
çiçek koymak .. Zavallı adam çi. şahsı yakalayamaı:iım. Fakat me. 
çeği çok severdi. Ona, ölümünden zarlığa her gidişimde terütaze 
sonra çiçek götürecek benden karanfil demetlerini daima kabrin 
başka kimsesi yok sanmm. Hal. üzerinde buluyorum. Sanki beş 

buki bu zannımda aldanmışım ... dakika evvel tarladan toplanmış 

İki defadır mezarından üzerinde gibi. 
güzel bir karanfil demeti buluyo· Şimdi artık kat'iyyen eminim .. 
rum. Necdet muhakkak beni aldatmış-

Her halde kocamı seven arka- tır. Sa ğlığında her halde onun 
daşlarınclan biri olacak .. Rahmetli bir metresi vardı. Bu çiçekleri ge
yi kim sevmedi zaten!. 1 tiren o ... Şimdi onun sağlığında, 

tJÇUNC UMEKTUP. 
bazı hareketlerinin manasını anlı
yorum. Her yaz Büyükdercye ta. 

Bchiccden Leylaya: şınmamız için, israr eder, dururdu. 

"Evet .. halci eskisi kadar muzta. Muhakkak metresi Büyükderedc 

ribim .. Fakat sana bir sır söyliye. 
ceğim. Sen bana en çok samimi 
davranan arkadaşsın. Her halde 
bu sırrı da saklarsın değil mi? 
Mezarlığa her gelişimde, mun

tazaman rahmetlinin mezarı üz.e
rinde bir demet karanfil buluyo • 
rum. Necdet sağlığında karanfile 
bayılıI"dı. Onu kim koyuyor, der. 
sin. Bahusus karanfilin çok nadir 
ve pahalı olduğu bu kış mevsimin
de .. 

Bu çiçeklerin nereden geldiği a
deta bana merak oldu. Her halde 
bunu kocama çok bağlı birisi ko. 
yuyor. Erkekler bu kadar sadık o. 
lamaz. Her halde bu karanfilleri 
kocamın mezarına bir kadın ge
tiriyor. Bu rdüşünce aklıma gel -
dikçe kalbim parça parça oluyor. 
Ya Necdet sağken başka bir ka.. 
dm tanıdıysa, ya bana ihanet etti. 
sel! Bu korkunç ihtimalleri dil· 
şUnmek bile istemiyorum. Fak3t 
aklımdan çıkarmak kabil mi? Ne 

olursa olsun bu muammayı mu
hakkak halledeceğim. İcap ederse 
mezar başında günlerce gizlenip 
bekleyeceğim. Her halde bu çiçek 
teri getireni yakalayacağım • 

DöRDtJNCU MEKTUP. 
Behiceden Lcylaya : 
İstanbul 20 Mart 1939. 

idi de ona yakın olalım diye beni 
de oraya sürüklerdi. Sonra ban 
günler hiç sebep yokken kederle· 
nirdi. Her halde bugünler, metre
siyle kavga ettiği günlerdi. 

Artık verdiğin nasihatlerin doğ
ru olduğunu anlıyorum. Sağken, 

hiyanet eden bir koca için bu ka. 
dar göz ya§I dökmeğe değmez. 
Binaenaleyh artık biraz lda kendi .. 
mi düşünmeğe, eğlenmeğe başla

dım.. Geçen akşam aile .dostları -
mızdan Faruk beylerin verdiği zi• 
yafete gittim. Çok güzel eğlendik. 

Ziyafette Ömer Rıdvan isminde 
birisiyle karşılaştım. Bu adam 
seni de tanıyor. Geçen sene A. 
ı:ianada mühendismiş, şimdi İs.. 

tanbulda bir şirkete yerleşmiş, çoli 
para kazanıyor, güzel konuşuyor• 
iyi keman çalıyor. Hülasa mükcm• 
mel bir sosyete adamı.. Beni be
ğendiğini de gözlerinden anlıyo-

rum. 
Fakat ıztırabınu bildiği için, 

beni incitecek tek bir söz bı1e 
söylemedi. Çok kibar bir adam 
doğrusu. 

BEŞlNCt MEKTUP. 
Behiccden Lcylaya: 
İstanbul 15 Nisan 193~. 

" .... N ccdetin ölmeden evvel-

(Lut/en sayfayı çeviriniz) 
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!J'"na ihanet ettiği ti ıaurette u. 
bit oldu artık.. Müthiş şüpheler 
icerisinde kıvranırken Necdetten 
kalan bütün kağıtları birer birer 
okudum. Fakat beni aldattığına 

dair hiçbir vesika elde edemedim. 
Yalnız bir tesadüf elime mühim 

Dün o at rrşan 

( Ba§ tarafı 6 ıncıda) 
heyecanlı oldu. Müşterek bahiste 
kendiiıine birçok ümitler bağlanan 
Bahtiyar koşuya başta olarak baş
ladı fakat bir müddet sonra Alder

bir ip ucu verdi. Bir gün gene me. viş ufak bir çekişmeden sonra başa 
zarını ziyarete gitmi;ıtim. Bu se· geçti ve yan§m ~Dıayetine kadar 
fer karanfil demetinin yanıbaşın • ayni vaziyeti muhafaza ederek bi _ 
da bir tek efüivcn buldum. Bu tek rinciliği ve arltnsından da Bahtiyar 
kadın eldeveni.. Origan kokan, ikinciliği aldı. 
6 4-1 eldiven •.. 

Derhal hafızamda bir vaka can. BEŞİNCİ KOŞU (Kaba Tepe ko-
~usu): 

İki ynşmdakJ yerli halisknn 1ngi-
11z erkek ,.e ailji taylnrn. mnhsos
tur. 

Mesnfcsl: 1200 metre. 
1L."1'amlrest: l 4.00 Ura. 

Boğazı geçme 
müsabakası 

Dün 25 genç Anadolu 
hisardan Bebeğe 

yüzerek geçti 

Dün akşam baskımızda bildmr.ı; 
olduğumuz boğazı geçme mfisaba· 
kası neticesini, bazı okuyucularımı· 
zın akşam baskımızı görememiş ol· 
duğunu diişiinerek tekrar ediyoruz: 

Beyoğlu Halkovi tarafından ter. 
tip edilen Boğnzı geçme mfü:abaka. 
sı dün sabah Be~ekle Anadoluhi-
sarı nrasxnda muvaffakıyetle yapıl. 
mı§tır. 

Devlet 
Umum 

Denizyollara 
Müdürlüğü 

·ışıetme 
ilanları 

28 Ağustostan 4 Eylüle kadar muhtelif hatla
ra kalkacak vapurların isimleri, kalkı§ gün ve 

saatleri ve kalkacakları nhtımlar. 
Karadeniz hattına - Salı 12 (lµrzurum), ..Pe.rş~mbe 12 

de (GUenysu), Pazar 16 da. (Aksu). Galata. rıhtımın
dan. 

Unl'tm hnttmn - Sah 18 de (Dursa), Cumartesi 18 

de <.Antalya). Sirkeci rıhtımından. 
lzmir hattına - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da 

(Uğur). Tophane rıhtımından. 
.Mudanya hattına - p~ 7artesi 13 de ve diğer günler 

S.45 de (Marakaz). Cumnrteı1l ayrıca 13.30 dn ve 
paz&r 20 de (Trak). Salı ve çarşamba postaları Toı)
ha~e rrhtımmdan. diğer postalar Galata rıhtımınd::ı.n. 

:nn.ııdırnıa h~ttınıı - Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 

landı. Bundan ilç sene evvel Nec. 
det origıı.n kokusu kullanmam için 
israr eder, dururdu. Maksadı an· 
laşılıyor: Beraber bulun':iuğu ka
dmm kokusu kendisine sinerse 
ben o kokuyu yadırgamıyacağım 
diye bana da zorla onu kullandır-
er .. 

1 fncl: Mnrt 1 (Fılact Atlı) 
Ganyan 2000 kuru:;, plfısc 700 27 gencin iştirak etliği müsaba _ 

ka sant tam 10 da. Anadoh:hlsarın kunış. 

8.15 de (Trak). Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşam· 
ba 20 de (Antalya >C Cumartesi 20 de (Mersin). Top 
ha,ns rıhtıoımdıı.n. d h kk k 2 •--ı Abln Doo-"X (Pr.nno dan başlamıııtır. Bu el iveni mu :ı a meza. u..; : e ,. .... ,. v.u.>J 

nn üzerinlde bir:ız evvel o mel'un Hallın). 

kadın unuttu. Şimdi artık taı:namL rıase: 100. 
11 ri Galatasaray klllbUne men. 

sup olan gençler, suya ntlrunışlar 

ve bUtUn g~ yretle::iie Bebeğe yarı 
şm bitiş noktası olan Galatasaray 
deniz klübüııc doğ.·u yüzmeğe bil§. 
lamışlardtr. 

X O T : Salt postası lzmlr Fuarı mUnasebetile ilAve· 
ten yapılacaktır. 

le kurtuldum .. V.nrsın Neddete o 3 Uncu: Mis (Nihal Atlı) li:arnhiga hnttmn - Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Top 
ahl~lısız k:ıdın ağlasın, artık .. Göz t Pliisc olmıyanlar: Sibel, Güra- ı..n !le rıhtımından. 

vaşlarıma yazık değil mi?. yak). hnroz h~ttına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophqne rıh· 

Artık bundan sonra sıksık Nec· Gelecek seneki Reisicumhur ko. 
:letin mezarını ziyarete ihtiyaç l eusuna girecclc olan bu tııylar anı- Tam 22 dakika 22 saniye sonra 

t.unından. 

.\y\•fthk hntt.ına - Çarşamba 15 de (Bartın), Cumu-

kalmadı. Yazın Faruk beylerle sındaki yane çolt hey~anlı oldu ve tılrincl ylizücU ynn~ı bitirmiştir. 
tcai 15 de (Saadet). Sirkeci rıhtımından. 

17.ınlr iir'.at l nttm:ı - Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtı. 
nuu~arı. Boğaz içine gideceğiz. Mehmet bUyü.k bir sürprizle neticelendi. Bu Galatasarny klübünden Malı. 

Rıdvan da oraya gelecek. Yazı Yarış toplu olarak ba§ladr, 2CO muttur. Ve yaptığı derece bir re. 
çok güzel geçireceğimizi şimdi - m_ctrc sonra Mis başa geçti. Misi kor te~kil etmektcdlı. 

i\1~$in hnttma - Salt ı ()da (Anatnrta), Cuma 10 d'l. 
(Kadcş). Slrl:.eci rıhtımından. 

öen tahmin ediyorum. Son molda .takip eden Abien Pourcux arnsrra Bundan sonra s:rn ile yanşı bL ~ O T 
bir iki tuvalet ısmarladım. Tuva- Misi zorluyordu. Koşunun son 100 tiren yüzücüler şur..lardır: \" apur seferleri 

şağıda telafon 
öğrenilir. 

hakkında her tUrlU maH'.lmat n· 
numaraları yazılı Acentelerd~n letlerimi yaptırırken. Rıdvanın da metresine kadar hu vaziyet dev::ı.m İkinci: Sadullah (G. S.) derece 

fikrini aldım. Zevk sahibi adam.. etti. Bir aralık ortalara gelen .Mnrt 22,33. UçüncU: VPdat (K:ıdrltöy 
Kadın elbiselerinden çok iyi anlı. l bundıın sonra güzel bir nt.ak ya- ı hnlkevi) derece : 24,51) dördUncU: 
yor. parnk başa geçti ve koşunun nih:ı- hlchmet (G. S.), beşinci: Kemııl 

Gnlatn Aconteliği Galata rıhtımı , Limanlar Umum 
MlldUrlUğU binası altında 42362 

- Calnta. rıhtımı, Mıntaka Liman yeijne kadar ayni vaziyeti muhafa. Soysal (G. S.), altıncı: Ziyı. (G. 
zn. ederek birinciliği kazandı. Biraz S.), yedinci: Murat (G. ı3.), seki_ 

ömcr Rıd'VfUtc!an Cemil Sön- n.rkasmdıın da Abine Poureux ikin- zinci: Kemal K. (G. S.), dokuzun. 

ALTINCI MEKTUP. 

ımz.c: 

Galata Acenteliği 
Reisliği binası altında ı4.0ı:rn 

Sirkeci A<:entellğl - Sirkeci, Yolcu salonu 22740 

Emirgan 10 Mayıs 1939 . 

''Jş oluyor dostum. ~irgaQ!4an 
istanbula dönmeden Behice ,ile 
evlenmiş olacağız .• Ne saadet de. 
gil nu? Fakat kalbimde şakan bu 
saz.deti sana bor~luyum .. Bu ço-k 
güzel fikri aklrm g•Ür4ln ~wün. 

-Cemil, sen kadın nthunu gayet 
iyi biliyorsun doğrusu ... Eğer Be· 
Jıiccyi, .ölen kocasından soğutmak 
için, mezarın taşı üzerine bir de
met karanfil koymak hatırına gel
memiş olsaydı, ben henüz seneler. 
denbcri, kalbimi yakan aşkı Be. 
hiceye söylememiş bulunacak

tım. Falmt si~ek kafi gelince, eMi
ven koymak fikri de benim aklı
ma geldi. Ben de kurnazlıkta 
senden aşağı kalmıyorum.,, 

cl oldu. cu: Yahya (G. S.), onuncu: Kemal 

çtt.,-E, tKtU YE tJ'ÇLti 
HAll;lŞLER 

ÜçüncU ve dördüncU kosular n
:r:er.indekl O\g:ı. - Aldervi.5 çiftini 
bulanlar ı: liraya mukabil 10 lira 
nldılnr. 

l5. nell • 
de olan çifte Oa.hizte Alderviş -
Mart I çiftini bulaıı.Iar 1 liraya mu
.kn.hil 590 lira aldılar. 

CG. S.) . 

Ynn~a giremıyen gençlerden 25 
şl m Usa baltayı bttlrmiş, ynlnız ikisi 
:roldıı abandone ct.mtşlereir. 
Oçu:ıcü t\lüstesna, mUs:?bakanm 

birinciden dördtlnc'üye kadar olan 
biltiln derecelerini Galntnsarnylı • 
ıı:ır"'.kuzn U\'iit"nilfC:Oıın--~n _ 
dır. 

Yarıııı son olarnk bitiren mUsa. 
bıkın derecesi hemen hemen birin. 

~inci kO§u üzerinde olan ikili ci bitirene göre iki misli olmuş. 
b:ıhiste Mart I - Abi:ıc Pourcw: çil- tur. 
tini bulnnlar bir lirayn mukabil Bu derece ( 42 dakika 47 sani. 
23,5 lira aldılar. yedir.) 

Üçüncli, dürdilncü ve bCflinci ko- Cidden güzel bir deniz mUcnba . 
şular Uzerinde olan UçlU bahiste kası tertip etmiş olduğu için Bey_ 
Olga. - Aldcrviş - Mart I Uçltisünü j oğlu halkevini ve mükemmel bir mu 
bulanlar bir liraya mukabil 120 li- vnffakı~et kazanan Galatasaraylı 
ra kazandıltı.r. yUzUcUlcrl tebrik ederiz. 

* * * 
Mülga Denizbıı..nk tarafından 1939 senesi için muteber ol. 

mak üzere nama ve hamiline olarak eşhns ve ınüesoosata ,·erilmi~ 
olan gerek şehir hatlarıle lzmir körfez vapurlarına ve gerek u. 
1.ak seferler vapurlarına mahsus parasız paso ve serbest seyahat 
\•arakaları 30 n&'Ustos 939 tarihinden itibaren muteber değildir. 
Bu paso ve serbest seyahat vnrakalarınrn 30 ağ\~Stos 939 tarihi. 
ne kadar !stanbulda işletll\_~mize ve lzmirdo şubemize iade3i rica 

=olunur. (OOS3) 

1939 RESiMLi HAFTA 
Her nUsha yenı bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkıyenin yegAne rakip.siz gazetesidir 

PLANŞ 64 

transport des longa bols 
ıı. Je tronc d'arbre (le 

long bois) 

S. t: the acrlal railway or ae. 
rial ropeway (the gravity 
cable) 

OR AN iŞLETMESi il Planş 64 
b le ra!!chet (lo rancher) 
c la chnfac de tcnsion 

2. t: the wag[g] on for 
tnınaportlııg long timber 
a the tree - trunk or 

trunk (~ong timber) 

ıı. thc <:l\rrying rqpe (tJıe 

bearcr cable) · 

1. 

]. 

1. 

F: Expıoıtatıon foro•ı;ıere 1: Fore•trv or 511-
vıcuıturo A: ForGt:wlrt.scho~I: 

TIBTILLI '!rRAKTÖR 
il tırtıl 

b kapat (moUir kaputu, 
kıı.p=ığı) 

c makinist (şoför) 

el gennc tcrbbtı 
e tırtılı döndliren dişli 

(tarl.) 

F : le tracteur iı chenilles 
n la ehcnlllc 
b le capot 
<ı le conducteur 
d le <Lspositlf de tcnsion 
e le gr.let de roulement 
f l'Ctolle f. de conımandc 

de la chenille 
t: the caterpillar tractcır 
ıı thc crnwlcr 
b thc bonnct of the en. 

gine 
et tho aivor 

fbe .. ~ d&vk:e 

1 
1 

~ 

1 

1 

e the roller or nınner 
f thc chnin drum 

ı. A: der R:ı.upenseMepper 
n die Raupenkette 

(Gleiskette) 
b die Motorhaubo 
c der l•'nhrer (Fıihrer) 

d dic Spannvortichtung 
c dic Lm:frollc 
r der ~ettenstcrn 
(Tunuı) 

2. UZUN GAÇJ.ARI TA. 
ŞlllAGA l\IAlfSU,_, ARA. 
DA (römork) 
ıı. uğnç g'üvdcleri OctitUk. 

teri uzun nğaçlar) 
b rnnıa (tek taraflı sey

yar merdiven) 
c 7lnclr (ger~i zlnclrl, 

benci) 
ı. 1'': le clıariot pour le 

--

b thc stakc (thc stan
ehion, thc stud _ stave) 

c thc connecting chain 
2. : der L<:..ngholzwngen 

o. der Brıumstamro ( das 
Langholz) 

b dic Ruı:.gc 
c dic Spannkctto 

• ı3. n v.At HAT .AK.UYA
Ti 
n naldl hatb (teli) 
b c-eki treni 
ı- maka..m (tdi<'l'lek-) 
d nskı 

e ı; ikablm;o 
f pcn bl 

3. F: le transport par côble 
(le tCl{?pherage, ie t6- · 
ıererage) 

a. le cabtP. portcur 
h le train de roulement 
~ le gslet de roulcment 
d la tı~nsiou 

f! le cAble trac.t~ur 
f le l)ince _ r.ii.blo 

1 

lı 

b thc running gear 
e thc roller tra:o.renılng 

wheel 
ı1 the su&pension tncklr 

o Uıe traction <:able 
(Uıe bnuling cable) 

r the rope cramp or 
clamp 

:t A: elle Drahtseilbahn 
<DrnhUıeilrıesc) 

6 da.s 'l'ragscll 
h d~ Lr.W::we.rk 
c das Laufrad 
~ dııs G(!hiinge 
c dns Zı:gscil 

f (lie SeUklE\nun~ 

4. ODUN J\JıA ,f •M\ıt. 

YATI (dnğ<lan ®un in· 
cllnueğıı m hsus) 

4. J•': le achJittnge du bois 
4. t: t;he wood al.ide 

4. A: clir Stnngenrleac 
<HolzruUı.che) 

5. BALT,\ 

t\ ap 
a ağız ( ~iı. kt'"4'rı ~rr) 

<" delik ( ri.iz.) 
ı :i. ı~: la hachc 

.411 

l9 Progrıım. 19.05 
ği • Pi.). 19.30 Türk 
ce .saz faslı). 20.15 Ko 
Memleket saat a ıırı, ııJ 
roloji haberlcrı. 20.50 
Okuyanl:ır: Muznrcer 11 
Vecılıc Dııryal, Reşat 
l\nm, Cevdet Kozan. ı 
ta bey • Mahur peşre 
ağa - Mahur şarkı (Tal 
3 - Rahmi bey - l\lah 
vinazım seyret cıkmış 
SiikTü Şenozan - Mah 
sc,·de ne tatlı yalan,. 
t:ıksımı. 6 - KGı.ım 

şarkı <Benzemezsin ki 
Yesari _ Hüzzam şarkı 
lamam). 8 - I.emi • 
in (Güzel tn\"rından be 
;\fahayyer türkü (Dama 
ıer). ıo - Halk türk 
olacaksın. 21.30 Ko 
~eşeli plliklar - H. 21.5~ 
retler). 22 Müzik (Kü 
Şef: Necip A$kın): ı
Enı OpeerUoin ''alsler 
Hartmııon - Parlak .gü 
dans (İnterm.). 8 - f 
Çcrcviç Operetinden p 
fsehaikovsky - Hazin 
2). 5 - J. Stnıuss -
(Komik operasının bal 
5chneider - Meşhur 
(Potpuri). 23 Son ııJa 
dnıal, esham ve tahvil& 
nukut borsası (fiyat) 23 
band • Pl.). 23.55 - 2~ 
ram. 

29 Salı 

12.30 Program. ı2.sS 
~i: Okuyan: Müzeyyen 
lar Cevdet Kozan, Keın 
Jıuu, Vecihe Daryal. 1 
peşrevi. 2 - Udi ~lchıtl 
şarkı (Seni candan sc' 
Hacı Arif bey - Hi~Z~ 
yasız scı;mi nlıuyu se'" 
l.cmi - Hicazktir şarkı 
canlnndır:ın). 5 - Halk 
bnhçcv:ın). G - Kcrnııl 
hıııı _ Hicazkar snz se 
lckct sa:ıt :ıı~arı, ıtj:ıns ~ 
Jİ lınberlerı. 13.15 - 1 
rışık ıırograıu - PJ.). 

ıu Program. 19.05 
19.30 Tüı·k ınilziği (fnS1 

.JS...X0~2ft..3ü 
yarı, ajans ve mcteorol 
20.50 Türk muzitıı onas 
Anbra radyosu küınc 
yeti). 21.30 Konuşıtıll· 
plfıklnr • n. 21.50 MOt' 
ynlnrı). '22.30 Müzik < 
Pi.). 23 Son ajans tı:Jb 
esham :ve tahvilat, k:ı!l1 

borsası (fiyat). 2s.20 \ 
b:ınd • Pi.). 23 55 • 24 

rom. 

Dünkü git 
(Baş toroJı 

- Aman HUscritl• 
Derken, lIUscrır1 t 

Bulgarı bir katır çif 

alı:vor, etraftan· 
:_ Raycll H uscyltı• 

,.or 
ıan, diye bnykırı., r 

Bir aralık Bult;fl 
dirsek atıyor. ausr~ .. 

<U\·oı• 
oen mukabele o · :ı 
GUr~ş baştan bil'\ 

faik ve ilk yarım sal' 
tam buluyor. 

lkincı evre 
ikinci doYre oolt ~ 

kilde başladı. Vo 1\ 
mio ~al<lığı dUdlliC 
b.Ucuma geç r~ jfJ!l 
ruı. ıaldı. nusey:l11 vıı 
da her 1.lll tebUk8 c 
Fakat gUzel blr bil 

ıı.rı lrn:rtulıırak Bulg b 
Her iki gUJ-cşçl de dl 
bacaklarını yakala 
tüter tı.: i de ani 

:1.,1\,.l ftl 
al•l\ğa katkı~ orıar. (:1 
Bulgan güzel bir ~8 • 
alıyor. !Bulgarın t>:ıdl? 

. ·rı 

'e &ı~et almak ıçı ı;ı 
' adığr tekme Bulgar 
ğıoa i5abet cdiror. 
kıvranıyor. HakCfl'l 
durduruyor. ,. 

l3anlrnf a~eıne re 
ı.nlyeceğinl sörll>"CJ ıı.ı 

·ı~~ı 
ketmek mecbU1 

J JJ 
ltrı:k.e.ı.n de böylece 

llp ll{tn ediyor .. 111ııı ıBapkof Ski }{.ıŞ .rı 
n cı) 

~·asında sahada ı.ı,-e 
Hüseyin bu 6 

laklkaclıı nuıı;n~;ı. 
F-\Jr .tile galip ı;c 
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Cliıit UÇUK! 1ı• UÇAN SU ı 

rr 

Şeker 
Emniyetle 

kullanabileceğiniz 

m 

' Hastalığı Olanlara Fazla Şişmanlıktan şikayet edenlere: 

Kanzuk Glu•• ten .~üstahzarıarı 
'-.Gear, kadm muharrJrlcrlmlz

Oabıct Uçuk, okuyucularm 
~ küçilk hlkiye
lett.ı aeverek ve beğenerek o

ıı-.tUklan bir yazıeıdır. Haber ! 
ld. hazırladığı bu yenJ roman, ) 
lcll '9lfıbu \'C ,·akalarlle okuyu· } 
~ cezbedecek kıymet- ! 
~· Pek yakmda okuyacak· ı 

Almanca dersi 
lett •e asri HABER Metodiylc 

ltıııtedil ücretle ders almak is 

Saç eksiri 

'<omojen 
Saçları bealer, kök· 

lerini kuvvetlendi
rir, döklilmesini ön. 
lcr, kepekleri giderir. 

lngiliz Kanzuk 

Eczanesi 

tseyoğlu Istantiui 

pıyasaya çıktı. 

MA
GLOTEN 

Bütün tanınmı§ Eczahane, ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden KANZUK Glüten'elaneği - KANZUK Glüten 
KARNASI - KANZUK GLUTEN ŞEHRIYESi - KANZUK GLUTENGEVREöt (Biacottea) ,_ KANZUK 
Pi::.tNCI - KANZUK GLÜTEN FIYONGOSU - KANZUK GLOTEN KUSKUSU Çeıitlerini isteyini:ı_ 

Kanzuk Glüten Müstahzarları, Fennin En Son Terakkilerine ve Tababetin Emirlerine Uygun ve 
Sabit Olarak Hcaırlanmqtır. 

Kanzuk Glüteıı Mftstahzarları 
Fazla şişmanlığa istidadı olanlar için en mükemmel rejim mUstahzarlarıdır. Vücudu besler fakat Şişmanhk yapmaz. 
Umumi depo: OINGDILDZ KANZUK ECZANESi - ıaevooıu, DSTAINllBUL 

lstanbul Perakende Sabf Yeri: Bahçekapı Zaman ltnyat Depoa~. 

IZMİR Acentamız TÜRK ECZA DEPOSUDUR. 

Askeri Fabrika'.ar umum MUdUrlUğU ilAnları f 

Beş ton san vaketa 
Beş ton san sabunlu kösele 
200 kilo kayasalk kösele 

I 
I 

Tahmin edilen bedeli 27000 lira olan be3 ton san vaketa beş 
fon sarı sabunlu kösele ve 200 kilo kayasalık köse1c askeri fabn· 
kalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 1-9· 
939 cuma günU saat 14,30 da, pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna· 
me bir lira 35 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminatı olan 2025 lira ve 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 
Uncu maddelerindeki vcsaikle komisyoncu olmadıklanna ve bu iş
le alakadar tüccardan olduklnnna dair Ticaret odası vesikasile 
mezkur glin ve saatte komisyo:ıda bulunmalan. 

3500 kilo bir No. lı Santrnlit 
2400 kilo iki No. lı santralit 

Tahmin edilen bedeli 25075 lira olan 3500 kilo bir No. 1ı sant· 
ralit ve 2400 kilo iki No.lısantralit askeri fabrikalar umum mil· 
dürlüğU merkez satınalma komisyonunca 1-9-939 cuma gUnU saat 
15 te pazarlıkla ihale edliecekt.ir. Şartname bir lira 26 kurt11 mu· 
kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminatı o
ıau 1880 lira 63 kuruşla 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 Uncu maddele· 
rindekl vesaikle komisyoncu olmadıklanna ve bu işle altkadar tuc 
r ardan olduklanna-Oair-ticaret od sı vesikasile mezklır gün ve sa· 
nttc komisyonda bulunmalan. 

2000 kilo akardit 

Yalmz bir tüp kullan
dıktan sonra aynaya 

bakınız 

RADYOLiN 
ın 

en aon 
ve doğru aözü size o aöyleceketir. 
Bembeyaz prnl pırıl parlayan 
dişler, tatlı bir nefes, pembe, 
sıhhatli diı etleri, temiz bir dil, 

mikropsuz bir ağız... İşte 

Radyolin . . 
ın eserı 

Bµıünden itibaren sabah, öğle 
ve akpnı her yemekten sonra 

günde 3 defa 

\ 1939 RESiMLi HAFTA 
~.:;. lliiıha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
~lık mecmua Türkiyenin yegane rakipsiz gazetesidir 

Tahmin edilen bedeli 11000 lira olan 2000 kilo akardit aske
ri fabrikalar umum rnüdürlilğU merkez satınalma komisyonunca 
1·9·939 cuma gUnü saat 15,30 pazarlıkla ihale edilecektir. Şart~· 
mcsi parasız komisyondan verilir. Taliplerin .rr.uvakkat teminatı o
lan 825 lira ve 2490 No. kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve
'3~jkle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan ol· 
duklanna dair ticaret odası vesikasile mezk\ır gün ve saatte ko· 
misyonda bulunmalan. (6575) 

~n---------------aı: . ~--~l..V_A_A.V.L.ALW'L<LL.V~. 

t\ Ve .. 
3'?0 /OZEF BALSAMU 

yann tercum e 

' 
külliyatı 

't Qe 41.SO 5 cı aen 
~ U Prorundlı- 5C 

Ilı llııu.n hukuki ve tçtimaı 
la r;.~leıen 7fı 
•• """lltıuı 35 

's Ciıli harpler 
~ ._l>iaraeelinin hayatı 
'l ~ E!tafizlk nedir? 
._ ır:rı.ı adam 

'' rı 1
Yeun tesırıen 

eo 0liUka felaefesı 
~tetilı 

10( 

75 

~~ 61f 

~ı:rtntrı rtab 610 kuruşıuı 
t )\&ı llanıara yüzde 20 l!kon 
\ ~llır. Kalan 4.88 lı:urşuı 
~ l'\ışu Peşin alınarak mUte 
. "'l't :Yda birer Ura 15denmE>l 

~ lakııfte bağlantr. 

W>- .-. .-... "' ~-

'1elcetin en gu·· zel en \l , 

~ ~mecmuası 

~s1rnıi Hafta 
aa 

Sayfa 5 Kuruş 

~llıııınmıııııuı-111ııııııır.ıııft 11nım 

, 

Çünkü 6t:bep \:ar .. Paht k. nte· 
sin hasta ol:nc.sını anlamıyorum. 

- Efendimiz şiddetlı l:.ir he. 
' yecan, insanı hasta eder, :ıı:onıes 

sevincinden pek heyecanlıydı .. 
- Artık bitti 1 Bitti! .. ~imden 

sonra gelmez 1. 
Kral bu sözleri pek yavaş ya

vaş söyledi.. Fakat salonda ga. 
yet derin bi.- sessizlik olduğun. 
dan hemen herkes işitmişti .. 

Mösyö Mopu, kralın bu sözü· 
ne cevap vermeğe vakit bulma. 
dan evvel, yani tamam bu sırada 
sarayın avlusunda hızla giren 
bir arabanın gürüJtüsü işidildi .. 
Hazır olanlar şaşkınlıkla biri
birlerine ba;ı:ıştılar. 

Kral pencerenin yanından sa· 
lonun ortasına geldi, dut'du. 

Madam Mirpuvaks, dük dö 
Rişliyönün kulağına eğildi : 

- Korkarım ki bu araba bize 
müthiş bir haber getirr.liş olma. 
sınl dedi. 

· Fakat kralın birdenbire gözle. 
ri parladı, yÜTÜ sevinç ışıkları 

ile aydınlandı .. 
Bu sırada teşrifat nazırı, sa

lona giren iki kişinir hüviyetini 
salondakilere bildirdi: 

-Madam la kontes Dübarri 
ve madam la kontes clö Bearn ... . 
Bu iki isim orada bulunanların .. . 
birdenbire kaJblerini sıçrattı .. . 

Fakat bu sıçrayış iki türlü 

idi : 
Son derece meraka düşmüş o· 

lan bir çok zevat kralın etrafına 
toplandılar. Madam Mirpuvaks, 
on beşinci Lüinin en yakınında 

idi. 
Krala peresti~e hazır bir va. 

ziyet a1arak .ellerini kavuştur

du ve: 
- Ah! Ne güzel, ne güzel 1 

diye mırıldandı. 

Kral, tebessüm ederek ma. 
dam Mirpuvakıa baktı.. Ondan 
sonra da dük dö Rişliyönün yü· 
züne güldü .. 

Hakikaten kontes Dübarri hi; 
l.ıir vakit bu kadar güzel görül· 
memişti.. Şimdiye kadar hiç 
bir latif manzara talon.da hazır 

bulunanlann dikkatine bu dere. 
ce çarpmış değildi. 

Akılları durduracak derecede 
güzel, faydasız gösterişten h:ıli 

olmak üzere süslü, hususiyle 
saçli:ın pek mükemmel olan kon
tes, dö Be&rnın elinr. . yapışını§ 
ilerliyor ihtiyar ise çekmekte 
clduğu müthiş ıstıraba rağmen 

topallamryarak, ka;larmı çat. • 
mıyarak yürüyor, yüzünde en 
ufak bir teessür ve ıstıraptan e· 
ser görülmüyordu. 

Fakat her adım attıkça canı 

çıkıyormuş gibi şiddetli acılar 

KULLANMAYA BAŞLAYINIZ. 
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na vek!let ediyordum, arayın, 

bakın burada mı? Yalnız o, ma
dam, Gramon ve madam Ke. 
mene, sözünde durdu. Binaena
leyh, ben başıma gelecek şey. 

}eri şimdiden pek güzel biliyo· 
ruın, yarm ya be§İnci defa ve· 
ya dördüncü defa Bastile sürü. 
lerek mükafatlandırı1acağım .. 
Bu son defadır, artık bundan son 
ra fesat tertibatına karışmam ... 

Kral, kabul resmine ayrılmış 

olan büyük salonun kapısında 

göründü, her tarafı birdenbire 
derin bir sessizlik kapladı. 

İşte bu sessizlik esnasında, 

takdim merasiminin başlama 

vakti olan saat onu, salondaki 
büyük saat ağır ağır çalmıya 

baılamıştı. 

Kralın etrafında, aaray erki· 
omdan, yaverlerinden bir çok 
asilzadeler vardı. 

Takıdim merasimine gelme· 
meğe yemin etmiş, buna rağmen 
gelmiş olan elliyi mütecaviz asil. 
zade kralın arkasında duruyor
lardı. 

Kral salona girince, orada ma· 
dam dö Gramon, madam dö Ke
mene, ve madam dö Kümonun 
bulunmadıklarını gördü. 

Görünlirde rnkin duran mös. 
yö Şuvazölün yanına yaklaştı: 

- Madam düşes dö Gramonu 

göremiyorum? dedi. 
- Efendimiz, hem§irem has

tadır, zatıhaşmetanelerine hu
susi hürmetlerini takdime beni 
vekil etti. 

- Zarar yok!.. 

Kral döner dönmez, prens 
Kemeneyi karşısında gördü : 

- Madam Kemene nerede? 
Beraber getirmediniz mi prens?. 

- Mümkün olamadı efendi
miz, prenses hastadır, kendisini 
almak üzere odasına gittiğim za. 
man yatıyordu. 

- Zarar yok 1 Zarar yek!. 
Kral, bu sıraıda dük dö Rişlı· 

yöyü gördü: 

Dük, bir delikanlı çevikligi 
ve sür'ati ile selam verdi: 

- Efendimiz! .. 

Kral yanındakilere duyurmak 
istiyen yüksek bir sesle sordu: 

- Siz olsun hasta değilsiniz 

değil mi?. 

- Zatı ha§metanelerini gör
mek şerefine nail olduğum her 
zamanda sıhhat ve afiyetim son 
derecrJ:le iyidir .. 

- Fakat kızınız n:rede? O. 
nu göremiyorum .. 

- Heyhat cf endimiz ! .. Kızım, 
bilhassa bu akşam huzurunuzda 
hiirmetlerini arzedemediğinden 

dolayı son derecede miiteessir. 
dir. Fakat hasta olduğu İ!fin af· 
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Mükrrih ve midevidir. MtDEl'l 
ve BARSAKLARI, KANI temil 
lcr, sıhhatin latif bir yardımcısıdıt· 
MİDE ve BARSAKLARI alı5tır 
maz ve yormaz İNKIBAZ, HA 

ZIMSIZLIK, MlDE Bt;LANTISI ve bozukluğunda, barsak _tembelliğinde MİDE EKŞİLİK ve yanrnalannda emniyetle kullanılır. 
1 • 

• 
1 o E 

~AHATSIZLIKLARI, YA1\~1ALARI, MlDE AGRILARI ve EKŞİL!KLERl.Nl ve YE~EK'L\..\l• 
DEN sonra bütün vücutta hissedilen çöküntü ve AGIRLIK ile kolayca mücadele için HAZMIN en ınil
essir müsahhihi olan MAZON M ~;va tuzu alınız. Mazon ismine ı·e IIOROS markasına dikkat ediniz. 

L 
--------Beyoğlu BA.KER mağazalarırıd# 

Kan Kuvvet lştiha Şurubu 

Başka hiçbir müessese, hali 
zırda kız ve erkek mektep tal" 
besine, gene bay ve bayııntar' 
mahsus her boyda ve her ze•"ı' 
uygun kostümler, empermeabil; 
zc p:ırdesüler, p:ıllol:ır ve ~po 
elbiseclri gibi zengin \'C şık ~ 
yitecek eşya koleksiyonunu ııı r 
elim edemez. S:ırll:ır ,.c fiyat!• 
her yerden müsait ve ucuzd~ 
D:ıimu B\KEH etiketini terC1 

ccliniı-

•FOSFARSOL; kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları taze
ileyerek çoğaltır. Tath bir iştah temin eder. Vücuda devamh gençlik, 
~din~lik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları, uykusuzluğu· 
ıve fena düşünceleri giderir. Muannid inkıbazlarda, Barsak tenbelli
:ğinde, Tifo, Grip, Zatürreyye, Sıtma nekahetlerinde, Bel gevşekliği ve 

..... _. _ _._._._._..,..1 
.Eyüb icra mcmorluğmıdan: 
Bir deynden dolayı mahçuz ol 

paraya çevrilme.sine karar veril 
ayaklı bir adet dilci ve 

k• • . b' · · arl kış ma mesının ınnc.ı 

tırmasmda kıymeti , mubaıı' 
minesi olan otuz liranın ~ 
75 ini bu tmadığından ikinci artut 
ması 12-9-939 tarihlne raslıyatı 
lI günü saat 13 ten 17 ye 1'• 
Galatada Salıpa~armda tcllafö·e 
sumu mü§tcriyo ait olmak Uzel't 

tılaeağmdan isteklilerin nıeın 

mi.ıı ıı.caatları ilan olunur. 

ademi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret faideler .temin eder. 
FOSFARSOLU; DDğer bütün kuvve'll: şurupaaroncdlaın ayoran başlocaı 

Gııassasa; devamnı blır suıre\t'll:e \Kalfl), Kuvveto nş'll:alril temnırn etmesn ve 

DUk kuDOananOaırda bftBe 'll:esDtrllli)I deırhaa <aJÖStermesn~nra 
Çocuk Hekimi 

Dr. Ahmet Akkoyunld 
Taksim • Talimhane Palas ~°' 

Pazardan maada her gOıs 1 5:ıat 15 den sonra. T~lrfnn· ;;.;, Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her Eczanede bulunur. 

~D_e_ni_z_Le_v_a_zı_m_s_at_ın_a_ım_a_K_o_m_is_yo_n_u_iı_An_ıa_r_ı_I 
l -Tahmin edilen bedeli (72.135) lira olan (75.000) kilo sadeya· 

ğı 29 Ağustos 1939 tarihinıde salı günü saat 11,30 da kapalı zarfla 
alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ilk teminatı ( 4856) lira (75) kuruş olup şartnameri her gün 
komisyondan (361) kuru§ mukabilinde alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilin:ie tanzim ede· 
cekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten l:lir saat evveli· 
ne kadar kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mu· 
kabilinde vermeleri (6059) 

* * * 
1 - Tahmin edilen bedeli (2300 lira olan 10.000 kilo pirinç ;ıe 

tahmin edilen bedeli (3708) lira olan 4.000 kilo sadeyağı 29 ağusto5 
939 salı günü saat 14 de pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Teminat miktarı sadeyağı için (556) lira (20) kunı~. pirinç 
için (345) liradır. 

3 ~ Şartnameleri bil~bedel Kasrmpaşada kain komisyonumuzctmı 
temin olunabilir. (6713) 
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fodileceğinc itimat ederek te· 
selli buluyor. 

- Oh! Fransanın en sıhhatli 

ve sağlam vücuduna malik olan 
madam Dökümon hasta mıdır ? 
Onun da zararı yok!. 

Kral bu sözlerden sonra, 
mösyö Şuvazöl ve mösyö Keme· 
neyi ve dük dö Rişliyöyü de 
tcrketti. Sonra salonu dolaşarak 
rast geldiklerine iltifat ederek 
mal:lam Mirpuvaksı gördü ve her 
kesten ziyade ona güler yüz gös 
terdi. 

Dük madamın kulağına eğile • 
rek fısılda.dı: 

- işte hiyanetinin mükafatı 1 
Yarın siz bir çok llıtuflara boğul. 
muş olursunuz; halbuki biz ... 
düşündükçe korkumdan titriyo
rum .. 

- Zannederim ki siz de Şu. 
vazöllere benim kadar hiyanet 
ettiniz.. Çünkü siz ide burada 
bulunuyorsunuz .. 

- Madam, kızım için korku
yorum. biçare kızım için.. Sö. 
zünde sadık olduğu için işte 

gözden düştü .. 

- Pederine mi sadık?. 
Dük, madamın bu son sö

zünü cluym:ın.!!," t:ib: r.ordu: 

- _ M·ı~lm, nnnedersem knı! 
biraz tc1Aş1t değil mi?. 

- Hakkı var .. 

N .. ., 
- e ıçın.. "\ 
- Tuhaf sual? Saat onu çey-

rek geçiyor. 
-- Ha! Evet, kontes henüz 
gelmedi! Madam müsaadcnizl~ 

bir şey arzedC'!im mi?. 
- Söyleyiniz .. 
- Bir şeyden korkuyorum. 
- N:! gibi?. 

- Biçare kontese bir şey o1. 
masm 1 Siz mutlaka bunu bi.. 

lirsiniz .. 
- Ben nedeJJ. bileyim?. 

- Siz dün, boğazınıza kadar 
fesat tertibatiyle yüzüyorklu
nuz. 

- Evet, dük, ben <le sizin gibi 
korkuyorum. 

- Dostumuz düşes dö Gra· 
mon kaçarken vuran bir kahra. 
mandır.. Bak mösyö Şuvazöl, 

sakin görünmcğe çalıştığı halde 
mümkün dçğil muvaffak olamr. 
yor. Ne kadar ıstıraplı görü
nüyor. işte yerinde duramıyor .• 
Kralı gözden kaçırmıyor, zan· 
ndderim, onlar bir şey yaptılar? 
Haydi itiraf ediniz .. 

- Dük, yaptıkları şeyi bilmi. 
yorum, fakat ben de sizin fikri. 
nizdcyim .. 

- Bu iş onları nereye götü· 
recek? Bundan ne istifadeleri 
olaca~ ?. 

- Maksat geciktirmek .. ma· 

Devlet Demiryoiları ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

ı ı~t-_!-omutanlığı ~a~ınalma _ Komisyon~Anl~ 
İstanbul komutanlığına bağlı birlikler hayvanatı içi~ ı:s~ J 

\yulaf satın alınacaktır. !halesi 1 lcylül 939 pazartesı gun~ 
ıs yapılacaktır. Muhammen tutarı 65280 liradır. ilk te 
4514 liradır. Şartnamesi bedeli mukabili~dc verilecektir. İste~ 
rinin ilk teminat makbuz veya mektuplarıyle 2490 sayılı kan, 
yazılı vesThalar1y1e beraber ılia c gunu nune saatımm 1'tf d/ 
evveline kadar teklif mektuplarının Fındıklıda komutanlık sa 
ma komisyonuna vermeleri. (6547) 

Muhammen bedeli 2·1050 iira olan 21 kalem muhtelif tenvirat 
o.nıpulu 6·10 030-,,oumQ. sünü~-J..5,30..da lıp:ı.lı 2A.r.f us;ulü..:ila.An
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1803,75) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşa Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

(6479) 

* * * 

Amerikan Koleji 

KISMI 
lstanbul 

KIZ 
Tasfiye edilmiş, fakat işlenmemiş külçe halinde bakır nakli· Kız kısmında leyli yer kalmamıştır. Lise thzari sıııJI 

yatı için D. D. 142 numaralı yeni bir tenzilli tarife yapılmıştır. Bu 
tarife 15 - 9 • 939 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Fazla tafı;i. 
lat için istasyonlara müracaat edilmesi. ( 4080) (6698) 

için de kayıt kapanmıştır. 
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lumunuzdur ki "vakit kazanan 
her şeyi kazanır.,, diye bir ata. 
lar sözü vardır. Yarın hiç bek
lenilmedik bir ha~ bu takldim 
merasimini meçhul bir zamana 
bırakabilir. İhtimal ki dört gün 
sonra geleceği· yerde veliahdin 
2evcesi, yarın Kompine vasıl o· 
lur. Belki yarını kazanmak is. 
tedi~-

- Madam sizin bu hikayeniz 
bana tıpkı hakikat gibi görünü
yor; Dübarri haHl gelmedi .. 

- Bak, kral sıkılmağa, sabır

sızlanmağa başladı .. 

- Evet, pencereye üçüncü 
clcfa olarak gitti .. Cidden mus. 
tarip !. 

- Biraz sonra ldaha fena olur. 
- Nasıl?. 

- Bak şimdi saat onu yirmi 
geçiyor. 

- Evet ... 
- Şimdi size bunu söyleyebi-

lirim. 
- Söyleyiniz madam .. 

- Evet, madam Dübarri gel· 
miyecck?. 

- Aman, bu pek çirkin bir 
şey olur. 

- Dük, bu iş davayı, cinayet 
mahkemesini, lıüyiik cezayı icap 
ettirecek, çiinkü bu işde kaçır. 

mak, cebir, hatta hüküm.dara 
karşr cürüm var .. Şuvazöller her 

şeyi, her şeye karşı oynuyorlar. 
- Onlar için çok akılsızlık ... 
- Ne yapsınlar? Haset göz-

lerini kör ediyor .. 
- işte hasetçi olmamaklığr 

mın faydası! işte bizim gibi bi. 
taraflığın iyiliği 1 Hiç olmazsa 
insan hakikati görür. 

- Bak dük, işte kral tekrar 
pencereye yaklaştı .. 

Hakikaten on beşinci Lüi 
hidldetli ve telaşlıydı. Merakla 
pencereye yaklaşarak alnını se
rin camlara dayadı, dışarısını gö· 
zetlcdi. 

Bu sırada salonda bulunanla. 
rın fısıltıları bir ormanın yap
raklarının çıkardığı sada gilıi 

işidiliyordu. Bütün gözler saat· 
ten krala, kraldan saate gidiyor. 
du: 

Mösyö Mopu, krala yaklaşa

rak korkak bir tavırla: 

- Çok güzel hava efendimrz, 
dedi ... 

- Alil! ala! Mösyö Mopu bun 
<lan b:r şı y <:nlıyor musunuz?. 

- Uct.lcn c.;t;;:nrEmiz?. 

- Bu i:Cci".mnkn.. Biçare 
kontes!.. 

-· :;\btl:ıka hastc.ı elmalı efen· 
C:•:ıı.7. •.• 

- iVI:ldn .• <lö Gra:no~. madam 
:liı K<nırne, r.1aciam clö !.\. mo. 
:ıu:: hnsta ol:ual<ıı ı a:.ia:1ı!ıyor .. 

GOZ HEl\lMJ 

Murad Rami AyJıt' f s· 
Pazardan başka her gün sıal "rJ<' 

ra kadar Taksim - Talimharıt1~ ..:.:tımnn No. 10. Teeıro~ 

VAKiT kitaqe~i , 
Dün ve yarın tercilrıı' 1 

No. 
11 

külliyatı 

11-20 ikinci ıeri 
Gorio baba 

12 Deliliğin psilcolojl.sJ 
13 ilkbahar selleri 
14 Engerek dilğUmU 
15 Rasin ki.llliyatı m 
16 Samimi Saadet 
17 lstatistlk 
18 Çocuk dUşUrtenler 
19 tlim ve felsefe 
20 M~vcudu kalmadı • 

1 
el 

Bu !erinin fiab ~.30 r~ 
Hepsini alanlara yUzde 20 ~ 
to yapılır. Kalan 4.24 ,,otl 
l.24 kuruşu peşJn ahna~ e11i 
bakisl ayda birer ura lSd 
'izere Uç taksite N.ğl/ , 
ZA Yl - Beşiktaş 19 uıı::,J 

okuldan aldığım şebadetıı ~ ~ 
zayi ettim. Yenisini çıkaracB 
"İn eskisinin hiikmii yoktur. 


