
Sene: 8 - )nyı: 2710 
=-

lngiliz diplomatı 

1~1lHrde 3 ltalyan 
ı~ Yakalandı . 

~I~ ~.ir, 28 (Hususi) - Yeni 
r~ l~~tında memnu mınta· 
t~ ctlır~/an tebeası 3 ki~i re
~dcki en yakalandılar. Ellc-

ılQı, lll::: 1:ineler ın i.isadcre 

-
111 

SON HAVADiSLER 

29 oA C U S T O S 

Henderson, 

r 
ar 

(razısı 5 incide) 

1939 SAL I İlan işleri: Tel. 20335 

hükumetinin tekliflerini bildirdi 

• 

1 a 

Sarhoş 
sünnetçinin 

marifeti 
Dört çocuöu sünnet 

edecek yerde ağır yaraladı 
Evvelki gece Bcykozda Kara· 

netçinin adliyeye veı ilmesine se

beb olan bir hadise vuku bulmuş· 
tur. 

Devamı 4 ii11ciidc 

a 
a 

Berlin, 29 (A.A.) - "Havas,.f 

! Bitler İngiltere sefiri Hender· 
sonla görüştükten sonra ba~Jı

ca mesai arkada~larmı topla· 
mıştır. Bu toplantının uzun su· 
rcceği anla5ılmaktadır. 

Salfıhiyettar mahfillerde ~im· 
dilik ne bu müzakerelerin mcv 
zuu ne de Hitlcr - Ilendcrsor 
mülıikatımn neticeleri hakkın 
da bir şey söylcnemiycceği be 
yan edilmektedir. Bununla be· 
raber öğrenildiğine göre llitlc· 
rin tahriri cc\•abı Hendersona 
ağlebi ihtimal bugün tevdi e· 
dilecektir. 

·1 

lngillcrcnin ccvabmı Hitlerc bil· 
diren ll enderson 

(l' azısı 7 incide) 

Bu taş <dl aı o başa U . -- ,_., - ,_, ._,_,_, _,, ~ -
Prens{!Ji değilmiş! 

Sc\'slnlcr, (O adam) m bir de (prensip) i yok muymuş? Fevka_ 
lıi.de, halka mutlaka anında duyurulması icab eden bir vaziyet olma
dıkça ikinci tabı yapmazmış! ... Fakat o vaziyeti önce kendisi duymak 
ve görmek lfızrm, değil mi? Hancı tavuklannın ikinci tabı yapmak ne-
sine? ... 

Sovyct - Almanya anlaşmasında gizli bir protokol olduğunu ve 
Tilrkl~ enin de Alman nüfuz mm takasına konulduğu yolunda bir hava
dis çıktığmı ö;rcnen (Haber) dir ve okuyueularma. daha a.lqjamdruı 
haber vermiştir. (0 adam) bunu gazetesinin (başmakale) mevzuu yn.. 
par ... 

(Haber) Londra radyosunun neşrcttii;i bir l1aberi ikinci tabmda 
bildirir: Bu haber bir kısım ihtiyat smıflaruntzrn silah altına çağrıl
ması ihtimalinden bahsetmektedir. Fakat (0 adam) ın gazetesinde 
rııdyo vınsa Ui\ğmcsi sadece o ı;Un çıkan sabah, nk!;:ım g::ızct<'lerinin 

sayfalarına ayar edilmiştir. Anook onları dinliycbilir ve bu haberi dl 
ma'kaslayıp kendi okuyucularına ancak 24 saat sonra bildirebilir. 

'(Devamı .J ı7ncii11' ı 



İngiltere ile yenı 
müzakere 

bir anlaşma 
başladı • • 

ıçı n 

Almanya, Romanya, Kanada ve ısırla ticari 

HABER - Akşam Postası 29 AOUSTOS - ıc:ı 

mü.nasebet:erimiz ne şekilde devam edecek ? 
Ankara, 29 - lngiltere ile a

ramızda yeni bir ticaret anlaşması 
yapılmnsı için Londrnda mUzakere
lere başlanmıştır. 

Almanya ile ·aramızdaki ticaret 
muahedeslnin mUddeti bu ayın 

31 inde bitmektedir. Kanada ile o. 
lan anlaşmamız serbest dö,iz esa
sından çıkarılarak tekrar takas sis
temine tebdll edilml3tir. Yalnız Ka 
nadaya gönderilecek tUtilnlerimiz 
serbest döVizle ihraç edilecektir. 

.\/ancvra!arda bulunan Mareşalimiz Ankaraya dötıdiJ. Resimlerimizden 
biri Mareşalın .-1nJ..ara iistasyommda kendisini istikbal eden 
kımıa1ıda11la111ı ellerim sıkarken göstermektedir. Digeri de, dürı Tı'irk 

işçiliğinin bir zaferi olarak denize indirildiğini bildirdiğimiz Yıl 
denizaltı gemimizi, denize i11d11'1rken göstermektedir. 

Ticaret vekaleti milsteşarı Halid 
Nnzmi Pnristcn Londraya geçmiş
tir. Eyliıl ortnlarmn doğru da Ro
manynlılnrla yeni ticaret anlaşması 
müzakP.relerine ba§lanacaktır. Bu 
husustaki görü§lllclcr 1stanbulda 
yapılacaktır. 

' • .:. • ' . " ' -ı. ..... .. ~ • • . ' ' ,;:t .!"·"'~-..· '• • . .... ~ • ' ..... ,~ . ~ ~ , ... 1'"'1 ... 

Mısıra. göndereceğimiz fındık, 

Anteb fıstığı, kuru üzliıri, takas lis· 
tesine almmIŞtır. 30 lzmir mıntakasında /Bulgar pehlıv 

/

! Bank ot 
Ağustos büyük 

geçit resmi 
Gece Boğaz sahillerinde 

fen·er alayı var 

iktisadi buhra.n var 
1 

Po .ıse teyannamB 

T \N için mesut bir hareket olduğunu 
M. Zekeriya Sertel bugün bütün kaydederek demektedir ki; 

dünyanın Hitlerle Çemberlayn ara· "Böyle bir anla~ma alelade za· 
'ında cereyan eden gizli müzakere· manlarda vukubulmuş olsa gene z f . 
lerin neticesini merakla beklediğini Balkanlar için büyük ehemmiyeti a er bayramı. dolayııı!le yarın 
'SÖyliyerek Almanyanın ikinci bir haiz bir hadise teşkil eder; Avrupa· yapılacak merasım programı ta· 
l\Iünih peşinde olduğunu kaydet· nm geçirmekte olduğu şu buhranlı mamen hazırlanmıştır. Dün alah· 
rnekte \'e ezcümle demektedir ki: de\Te içinde ise bu ehemmiyetin darlara tebliğ edilen proğrama .gö. 

"İngiliz kabinesinin Ilitlere vere· derec~.i ~asa_vvı;r. edil.emiyecek ka· re, saat 9 da resmi geçide i~tirak e 
ceği cevabı tesbit için iki gün müza· dar muhımdır. Zıra şımdıye k~dar decek kıtalar Bayaz.idde tlniver
kere ettiği nazarı dikkate alınırsa, Alınanların ve !talranların tesır ve . 
herhalde bu cevabın müzakerelere tahrikleri altında Yugo la\1'a ca- sıte meydanında toplamt.::UCiardır: 
~ol açan bazı açık kapılar bırakma· miasmdan ayrılacağı zannedilen Saat 9.45 de komutan geçıd reımı 

ı ihtimali çoktur. Ve belki de tn- HırYatlar bilakis bu anlaşma ile kıtalarınr tdti§ edecek ve tam saat 
gil tere vukubulacak bir harbin bü · Sırplar ve Slovenler ile birleşerek ı O da merasime baılanacaktır 
tun me.;uliyetini Hitlere yükliyecek müşterek vatanlarının müdafaası · 
bir "cevap vermiştir. Her iki-.t~dir· için ,harice karşı cephe almış olu· İlk olarak en kidemsiz bir su-
dc1de Bitler harp karan vennekte yorlar. bay ve sonra komutan tarafından 
tereadüt edecektir. Yugoslavya şimalden, garpten ve birer nutuk aöylen~cektir. 

Fakat muhakkak olan şudur ki, cenuptan Alman ve ltalyanlann 
ikinci bir Münih konferansı artık demir ve ateş çe.nberleri ile sarılmış· Saat 10.45 de resmi geçid baş. 
mi.imkun olmamak l~mdır.,. l• tı_r;,bu üç cepheli tazyikin. ~edefi layacaktır. Resmi geçidi y~pacak 

. ~üstahsillerin sıyasi hadiseler n 
1 

ınkışaftnı bekhyerek mal gönderma
mesi buna sebep oıuyor 

İı.ınir, - Beynelmilf'l hadi clcrin ııi~·asıuln doj:.'Urdu~u tcrt'ddlid 
\e iıı;iliz lira'>ının .JG1 kura.a ı1ü5ıııcsi ticaret al"nıinı1e cndi~clcrc yol 
açmıbhr, İhracat tücC'arları, angajmanlarında \"C ihracnttıı \ahidi kı· 
ya~.i tcsblt edllmoı.lnl n~ kah eden tedbirlerin nlınrna..,ını tkarr.t n •kn
Jetinden telgrafla btcnıi~lcrdlr. 

Borsada üzüm 'c lndr Ciatlannm fazla duşm~me..,i istihsal mın. 
takasından az mal gelmesinden do~'Tlıaktadır. ~'Unkli nıüstahı-ll haıtı~e
leri bckliyerck mal göndermemektedir. 

Limana üç gilndenbcri ecnebi hi~bir \apur ~elmlyor. I.lınanıla (lC· 
mlrll bir Polonya, bir ı \"CÇ, bir de lnı;iliı \'apuru \Orılır. llut.ad ere
rlni ya.pma.o;ı la1.1mgclcn İta lyan ~tası da gclmeml:itlr. 

Gazeteciler in d i k~at 
nazarına 

varmedığı ıç : n 
Mahkemeye verıl 

Bl pchth·anımız Tekird::ığlı 
;"aksim stadında iki defn k8 

an ve ikisinde de mağiiıb 
Bulgar pehllvanı . Todor a:ııı 
,·aktinde bcyannr.mc vcrınrdı~ 
yakaltmmıı;, mlıltdelumumi:itc 
rilmiştir. 

Pch'.ivnn birind ceza mıılll< 
ııindc yapılan m..ınokemcsin-!P· 

1?lin bir türkçe) ı~: 
- Acele olnralt s:o.·:nhal eıt 

ıçi.n beyanname ' crm."ği uııutl 
:Jeni affeC:iııiz, dcml,tir. 

Ma!ıl'cme, emıı!yet dirclttörla 
ğünden bir sual sordurmaı;-s •• 
vermiştir. 

H: bır tarafta~ ... Ceko lovakya gıbı P~r: kıta tribünün önünl:ien geçtikten 
• çalamak;7 dıger taraf tan her ıkı . • 

• .._...... devletin LtiJ.acr siyasetine vasıta sonra Taks.ım Cumhurıyet meyda 
lT!\IHUR1YET 

Sanat mektepleri ve 
enstitü muallimlerinden 

kimler terfi etti ? Basın Birliği Istanbul mıntakası 1 
idare. helUJti,; t"'i~!iui.nr.tot.. :ı; 

Askerli.< ışıeı1 
Yunu Nadi ltnlyillun ht\Ybo eir· yapmaKın. ı ugvsıavya uu ıcuıuı.t: ·-··- -·-~-· ........ · ,,.. ____ , - -:t-

kten "'\cızge~erck Almanyayı yal· karşısında varlığım ve istiklalini lenkler konacak ve bando tarafın
.uz hırakması neticesinde birtakım muhafaza için silahlı bir bitaraflık dan çalınacak İstiklal mar§ı ile me. 
garip hukuki meselelerin meydana vaziyeti almıştır.,, rasim nihayet bulacaktır. 
çıkacağını söylemekte ve hakikaten 
ttalya bitaraf kalır ve Akdeniz em· 
niyetilc Balkanlann tecavüzde~ ma 
~uniyeti fiili bir hakikat olursa Tür
kiyenin vaziyet üzerinde ehemmi· 
\'eUe dunnası lizmıgeleceğini işaret 
Cderek diyor ki: 
"Başta Türkiye ile beraber diğer 

Mısır heyeti 
An karada 

Yarın gece Boğazın iki sahilin· 
de fener alayları tertib edilecekti:-. 
İstanbul fener alayı gece saat 2ldc 
itfaiye bandosunun iştiraki ile 
Taksimden hareket edecek ve Ba 
yezide kadar gidecektir. 

Balkan milletlerinin mevcut Avru· Atatürk'ün kabrine 
pa krizi halloluncaya kadar her ih· Anadolu sahilindeki alay da Ka 
tirnale karşı hazır olmalarındaki lü· çelenk koydular dıköy:.ine kadar giderek dönecc!t. 
zum ve ehemmiyeti tekrara hacet tir. Yarın sabah saat dokuzda kol 
bile yoktur. İtalyanın harbe dahil Dün Ankaraya varmış o· orduda bir r~smi kabul tertib etli· 
olmaması neticesinde Akdenizle 
Balkanların emniyeti bozulmuy~r- 1~.n Mısır ask~.ri .. heyeti .rem lcı.;ektir. Gece vali tarafınd10 or· 
sa böyle bir vaziyet önünde Türkıye tumgeneral Husnu Ezzeydı pa- du şerefine bir ziyafet verilecektir. 
cumhuriyeti tabii onu kıh kırk ya· şa, saat on birde genel kur- Dumlupınarda yapılacak merasir;ı 
ran bir di~kat ve cidd~yetle mütal~ may başkanı mareşal F cvzi Çak için Ank1ra, İstanbul, İzmir ve 
ederek mılli ve hayatı m.enfaatle~ 1 mağr müteakiben asba,.kan Konya m:kteblerinden 30 izci se. 
nin hale ve istikbale şamıl en hakı- • c·· d•' .. :. h 
ki icaplarına mutabık karar ve .ha· o.r~eneral ~sı~ .~n uzu, ... a • çilmi§tir. 25 üniversite talebesi de 
reketlerini tayinde zorluk çckmıye- rıcıye vekılı Şukru Saraçoglu • doçent S:ıdi İrmağm reisliğinde 
cehi.ir.,. nu, milli müdafaa vekili Naci dün Dumlupınara gitmiştir. 

YENl SABAH 
Tmazı ziyaret etmiş ve Anka
ra valisine kart bırakmıştır. 

Hüseyin Cahit Yalçın "Almanya 
ıle anlaşılabilir mi?,, başlıklı başma Ankara, 28 (A.A. ) - Bu 
kalesinde Aimanyanın istediğ~ su!h· sabah şehrimize gelmiş olan 
te samimi olmadığını bu teklıflenn, Mı k .. h · 12 y o 
harp mcsuliyetini tngiltereye bırak· sır as erı eyetı saat • . 
mak için olduğunu söylemekte ve da Ulıls meydanında zafer abı. 
demektedir ki: desine askeri merasimle çelenk 

"Çünkü gözden kaçt~~~~ıd.~r koymuş ve müzika Mısır ve 
ki Alman propagandası ıkı Y.uzlu- Türk marşlarını calmıştır. 
dür. Bir taraftan yalnız Danzıg ve · 
ya Koridorile beraber Danzig dava- Çelenk koymasını müteakip 
mı müdafaa eder. Oraların Alman· general Hüsnü Ezzeydi paşa, 

lıl'.,rını ileri sürer. Milliyet hakkına, merasimde bulunan askeri kı -
adalet prensiplerine day~ır ~-e tayı teftis eyelmiştir. 
uteclenberi Alman olan bır şehr!n .~ . . .. 
anavatana ilhakına müsaade ~ıl- Asken heyet reısı tumgene-
memesini ç.emberleyici devletlenn ra. Hiisnü Ezzeydi paşa saat 
ınsafsızlıklarına delil olarak göste· 1 5 de beraberinde askeri heyet 
· Fakat bu prensipi müdafaa 'C" • 1 rır. ta -1. azalan ve mıhmandarları o -

den Almanya Hatayı anava na ı _ ... .. 
hak eden anlaşmayı tebrik ve tak· d.~gtı ?alde etnog:afya muz~. -
clir etmez, bundan dolayı. feryadı sıne gıderek ebedı Şef Atatur
basar ve entrika yapmak ıster. H~J~ kün muvakkat kabrini ziyaret 
bukı biz Avusturyayı ilhak ettıgı etmiş ve bir celenk koymuş. 

E minönü Halkevinden : 

Zafer bayramının yıldönümü 30 
ağustos 1939 çarşamba günü akşa
mı saat 21 de evimizin Cağaoğlun 
daki salonunda aşağıdaki program 
gibi kuthılanaeaktır. Yer darhğı 

yüzünden h:ızırlanan davetiyelerin 
büromuzdan almmasını sayın yurt 
daşlarımızdan rica ederiz: 

Program: 
ı. lsti!dai marşı, 
2. Açış sözü: Dil, Tarih ve E· 

debiyat ş~bemiz komite •:.iyelerin. 
den Naki Tezel. 

3. 30 ağustosun tahlili: Kitah· 
saray ve Yayın şubemiz üyelerin· 
den Alaer:ldin Ilakgüder tarafın. 

dan. 
4. Tems::: (Hilt".metin oğlu) Gös 

terit şubemiz amatörleri tarafın· 

dan. 

ıucı.aru veıcaıetı sanat mel(teoı 

ve enstitülerde yeniden terfi ve ta· 
yinler yapmıştır. Bunlar aşağıda
dır : 

İstanbul bölgesi sanat mektebi 
mihanik ve motör muallimi Yusuf 
Ziya 60 liradan 70 liraya, İstanbul 
Erkek terzilik mektebi türkçe mu
allimi Cevde~. ls~anbul bölge sa. 
nat me:Cte 'ı model atölyesi şefi 
Celal, lstanb~l Kadıköy l:ız ensü· 
tüsü fransızca muallimi Semiha. 
Osk\.idar kız enstitüsü tür:Cçe mu· 
allimi Zekiye 48 liradan 50 liraya, 
İstant.ıul erl~e:C ttı zilik mektebi 
matematik muallimi Melek 30 lira 
dan 35 liraya, Galatasaray füıesin 
den Eth::r:ı, İstanbul Kadıköy kız 

enstitüsünden Şaziye, İstanbul 

bölgesi sanat mektebinde Sırrı Os 
küdar kız enstitüsünden Nük:ıet 

25 liradan 30 liraya; Pertevniyal 
lisesinden Nevzat, Selç•ık kız ens 
titüsünden Medıha. Kadıköy kız 
enstitüsünden Nimet 20 lirada:: 
25 liraya tı-:rfi etmişlerdir. 

.ısasm oırıı~\ ~anuııunun l4tncı 

madde i mucibince, Basın birliğ 
İstanbul mmtakasına müracaat i· 
çin konmuş olan bir aylık müddet 
31 ağustos 1939 ~rşcmbe giinü ak· 
şamı bitmektedir. 

Bu müddet içinde müracaat et
memiş olanlar hakkında kanunun 
cezai hükı.imlcri tatbik edilecektir. 

Biriiğe kayıtları mecburi olan ba· 
sın mensupl:ırmın \'C bilha3Sa gaze
te ve mecmua sahiplerinin biran ev· 
vel müracaat~e bulunmalarını rica 

ederiz. 

Duble bn alar 
satılacaK 

kaça 

Bira dublelerini:ı en büyil{;ü 30 
s:ınti litrelik oldugunn göre bir lit
resi 24 kuruşa, inhic;.ı.rlar tarafın -
dan bayilere \'erilen bimnın dub1e
lerlc 8,30 paraya satılması icab et. 
mcktcdir. Halbuki en ucuz yerde, 
en küçilk duble bira 10 kurJştur. 

Belediye bu hurustaki tetkikle
rini tamamlamakta:1ı r. Yakında 20, 
25 ve 30 santilitrelik dubleler için Ankara belge sc:nat mektebi de. 

mir atölye stajiyerlerliğine 75 li· kat'i s.ıtış fiatları tcsbit cdiıecek-
ra ücretle Mürsel, Zeyr~k orta lir. 

Ayrıca belediye bira bardaklıı.n
mektebi yardımcı rmallimliğine 
36 lira ücretle Tevfik, Ankara kız nm kaç santilitrelik olduğunu gös -

termck üzere damgalnnmasuıı ka • 
nat mektebl biçki .dikiş stajiyerli. 

rarlaştırmı§tır. 
Nezahat, resim stajiyerliğine Meh 
pare, moda stajiyeriiğine Afif: ve Etr ÜSkün 
Mefharet, biçki.d.iJ.t:g stajiyerliği· A lmaayaya gö:derilmesi 
ne Pakize. Manisa kız enstitüsu tehir edildl 
resim stajiycrliğine Sabiha, Beyoğ Tadilôt için Almanyayn gönde -
lu Akşam kız sanat mektebi nakış rilmcsi mukarrer olnn Etrllsk v:ı
stajiyerliğine Semiha, Sıva:; kız purur.un seyahati eiyusi vnziyetin 
enstitü bi;ki·ciiki:j stajiyerliğine karışıklığı dolayısile tjilpheli bir va 
Muzaffer, Manisa kız enstitüsü z!yete girmiştir. B:r harb vukuun
moda stajiyerliğine Şimşek, Bey· da vapurun yolda veya Almanyada 
oğlu Akşam kız sanat mektebi ci. bulunınamnsı için şimdilik vapurun 
çek stajiyrrliğine Semahat, Selçuk 1 gönderilmesinden snrfınnr.ar edil -
kız enstitüsü çamaşır stajiyer:iği- miştir. Maamafih denizyollan ida. 
ne Zümrüd. Beyoğlu ak§am kız sa resi btı hueusta milnaltale vekiile -zaman prensip namına bunu alkış- t • 

lamıştık. Hitler Almanyasın~~ prc:n ur. 
. ip yoktur. Prensip on!ar ıçın bır ------------
cilMır. yer altında •. hı~ı~ı. teca· 
'<ı.izü örtmek için hır sıperdır.lt 

Şiıl i Halkeviııden: nat mektebi biçki-diki§ stajiyerli· ı tihden kal'i emir beklemektedir. 
Zafer bayramı münasebetiyie SO ı ğine Menadet, İstanbul akljam kız 

1 1 k h · ağustos Çarıamba günü akpmı sanat mektebi biçki-dikiş stajiyer. dilmişterciir. 
ngi iz as eri eyetı saat 21 de bir toplantı ve merasim liğine Nc.•;miye. çccuk bakımı sta·I 1stanbu! akşl.m kız sanat mek· 

\"AKİT döndü yapılacak, bunu rr.üteakip Halkevi. jiyerliğine Atiye, Ankara İsmet tehi katib ve hesab memuru nam. 
A ım Us bugünkü başmakale~in· miz cazının iştirakiyle danslı eğ- Paşa kız cııFti.•:isü biçki.dikiş sta- zedi Nusret. İst;ınbul Kadtköy kız 
~-~avya~ trp r. Hm·at i~1• Londra; 28 (A. A.) Moskova lenceler tt"rtib olunacaktır. Dave· jiyerliğine Ayşe Mediha. Edirne en<;titüsü kEt!b ve hesab m"ır..uru 
tılafı:ım halledılerek ) ugosla':' ·btılr· daki İngiliz askeri heyeti bugün tiyeler Halkcvindc tevzi olunmü· kt:= enstitüsü baş stajiyerliğ:ne S: na:r.zedi Nezah::tin m:ı:ışları 14 !i· 
ı:ğ nın kurulmasını memnunı}e e • 1. 1 . 1 d 15 1 k 1 kar<jıiamakta ye bunun Balkanlar tayyare ile J..,ondraya dönmUştlir. tadır. r.· ~zt 20 ş:r ıra r:ına~ 3 t<>~ • ın ~- rn ~n :rava cı arı ~ıştır. 

Beyö~u Yerli Ac:ke.1ik $!Jtt 
::len: 

1 - Şube..rı1iz y~rlisin:l~n 8 

lik çağına girr.ı!~ olan 3:5 d0". 
. hh" .... ·11~ lularl:ı. tahsıl \'C sı ı sz.,~ · 

• 1 lı:ı dola\.'1 ertC3ı S:!::ızye bıra :ı :ı · 
,J ·r.ıı 

son pklamabrına şub~miz bı 
da top:anacak olan a kcrlik Sil· 

sinde bakılacaktır. 

? Yo'·lam ı ı e··Iul 9JJ 
-- ... • • J. 3~ 

ba5lanacak ve 31 1. t~ıo 9 
son verilec:!k. 

3 - Yo~<lamaya h~r hafta pl~ 
t~i, çar~:: ··a ve cuma 'ıJ: 
sabah saat 9 dan 12 ye kad:ı 

1· ıll' 
4 -- Rc,)mi ve husa•i o.•· 

l\'.l 
devam cjip tecile tal>i olan ° rd 
rm kayıtlı bulundu!:la:-ı okuııı;1e J tıııı 
n:::usa kayıtlı oldukları Ol : ·Iİ ~ 
ri gö3terir fotcğrnflı ve ta;!iıl• 
jka ~etinn~leıı Hiz:mdır. 

5 - Her nahiye için ayrıJ3tl 
ler ar.ağıda gösterilmiştir. ,ı 

~ . . . l c~· 
A - Beyoğlu nahıy~ ı:. 

939: 6 cylul (dahil} •
1 B - Gahta nahiyC3İ: 8 eylıı 

18 eylUl (dahil) c\~ 
C - Taksim nahiyesi: 20 · 

939: 22 eylul (cahil) 1 
D - Şişli nahiye3i: 25 eylô 

ot· 1. teşrin (dahil) • . 6' 
E - Kasımpaşa nahiyest:I) 

tesrin 939: 16 l. t:"iin (dah1 rg' 
F - Hasköy ,.~ Kcm~rb:.1 ~il 

18·1. teşrin: 23 - 1. te;}rin. (d
3
· . 

6 - Şubemiz · ·-1isi olı.ıP :ııl' 
'}ub~ler mıntakalarmda bul~i f 
rın da bulunduk.lan yerlerd ıat'111 
kerlik şubelerinde yoklama 
yaptınnaları :azımdır. 

··rar>' 
7 - Yoklama vaktinde rou ect 

ctmiycnlerin sonradan göSter ıtl1\J 
Ieri m'.lzcretler a .kcrlik kaoU~ .,dil 
26 ıncı maddesine göre kabU ($eli 
miyecektir. Bu itibarla her ro f 
tin tayin edilen müddetler z3~3t1,,ı 
5ubcyc miirac.1tla yokıaros~ırerlı 

k · kd. d" a:-ır yaptırma1arı a sı ta· ır - aı<l' 
kanununa g~irc c~zalandırılac 
ilan o!unu-. 
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Avrupa buhranı bir ı.nlaşma 
ile ~iteb i lecek midir? 

Yazan: M. OALKILIÇ tt'"' 1 •· UMKr. t 
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.ııo • 11.00 • 1 --..:.a• . ı.oo • ·--------· D O G R U 1 1 1 1i;adaic: vazan: VASFi RIZA ZOBU 

L 
AF ve ı;iit.ııf lıir\ ~·nnn atılll<'ak olursa, ı\üny:ı hüıll clcrinin 
tarilıi znrurcfl<'r\ balrnııınılan zaruri gidiı;.i nydııılık bir su. 

rette gtirülclılllr. r.u baUJıııılan bugi.inl•ü umumi durumu götdeıı 

gc~irlrsek, hfıı1i-.elerin luırt;;i zaruri neticelere ula~aeağı lıa ltkmda 

sıhhaltc bir rn.ır cdinilebiilir: 
Almanlar, sullı cc11hcı.iı~ Rusynnııı kııtılmasiyle bütiiıı partiy: • 

ka~ bchnek tchlike,.inin öniiııo ;\iman - Rus ndt'mi trcn,·üz p:ıl•tJ· 

m ~·ıldırıın sürati,rlo aktedcn•I,: gcçowk mceburiyctinclc kalmı5-
Janlır. ı~alrnl im zaruri JıamlcA_§u z:Lruri ncti~·ı•lcı-i doğurrnııtı1ıır: 

l'ılill\ er JaılOıı~·a~' feda etmek \ıstırarında lmlrıııı;.tır. Hunun da 

zaruri netice!>i şudur: 

Ylldızlar - 2 -
Ilt>ız 
S~1 LI gecelere bayılırım. 
llar lllızın üzerinde parlıyan 
~i ~~nnı sevmemek zanne· 

~ ııı~nın elinde değildir. Her 
llıe n.oğıu onlara daima hay· 

~ 0~a bakmış, ilahlarının 
,~<luklannı sanmış, talii· 

?ti ı~ar? ettiğine inanmıştır. 
:t:ı, a. !:1ndır? Yıldızlar bize gü· 

Mimar Sinanın şaheseri, 
Karagözün ışkırlağı .. V.S. 

Jl'pon deniz lmn·ctıcriyle temin edilen mın azeneye daya
nan \'C bir deni1. tlC\ l<'il olan İlal~·~ ıniln eı-in ılcııt~ ınm·n1rııt·~tni 
fec1a ctınc:.iyle artık bir harbi l;.ahuı\ed<'memclt ıstırarınn dilşmü~. 

}~dan daha munis gözükür. 
arı tabiatin haricinde say-
r ~ 

ı 1 ~ ~g?nen... Onları sanki 
iai<ltı etllın değil, ruh aleminin 

l'j !;ad saranz. Onları kendimi· 

. '~~~.;·akın buluruz ki ayda, 

Bazı şehirler vardır ki, kapısına 
kadar varmadan yaklaşhğınızı bi· 
lemezsiniz. Viyananın, Parisin, 

Bcrlinin yanına gelinciye, ıçıne 

girinciye kadar heybetini, haşme. 

tini göremez, anlayamazsınız. 
Fakat bazı şehirler de vardır ki, 

daha kilometrelerce öteden bü-

tün heybetiyle görülilr. 
başın.da İstanbul gelir .. 

Bunları;ı 

~ ka ~at bulunmadığ~nı ko· 
~ ~ 

0 
buı ettiğimiz halde onla· 

rtıııi lrnasını bir türlü aklımıza İstanbul, uzaklardan gelen yol. 
ı... Yo"'·~ Hel b' . - . cunun gözüne dakikal:uca, hatta 

' u;ıı;ı "l.ll;. e ızım guneşı· 
•' ı> ı seyyarelcrde bizim gibi saatlerce nefis bir ziyafet verir. ,, 1'' bulunmama -ı fikri bize Buna s::bep te tepeler üzerinde ya

,. ~ h: t~hammül edilmez bir pılmış oluşudur. Bunlar malum o
' Ilı 1 1SSıni \'eriyor. O kadar ki lan şeyler .. Fakat ben, Edirnenin 

~~:~kkirler, yıldızlarda ha· de, böyle uzaklardan göründüğü-
~o.ıııact ğ ak k · · nü, hem de fevkaHide bir manzara 

~~ b' ı ı tah ·ku · cttığı 
"'- iZ a ·ı · k d' · · arzederek göründüğünü bilmiyor-" }al rzı enn ·en ımızı son 
', nız hissedeceğimizi söylü· dum. 
:aı Bir iki seneye kadar asfalt yol, 

tıı ~·~eyim ki yıldızlarda, en biter, şehrin kapılarına kadar da. 
~,.~';·arelerde bile insan bulu· yanırsa, işte o zaman İstc.nbuldan 
·'~adıf,rını pek merak etmi- Edirneye otomobille seyc:.l:at, bu 

arsa, bir gün onlarla ko· güzel şehre otomobille akış doyul· 
·1[njıe, birtakım münase· maz bir zevk olur. 
\' Cluıı::ııu.ı.c ıuıAau e:>Va.uu ..,u..c-J!.1:--

lldız)a11n hepsinin isimle· "fevkalade bir manzara,, demiş. 
~·Seyirlerini oğrenmek ıs- tim. Bu ' fevkalade manzara" yı 

~ ~ akat çıplak gözlerimin gör· kuran, ülkemizin bir çok yerlerin. 

~ ı.~ar ... Onlara hiçbir zaman de olduğu gibi, gene Mimar Sinan 

tl: .tele koplarla bakmağa olmu§tur. 
•t ~Un edım. Bana öyle geliyor Ana.dolunun, dini hıristiyan, fa-

lı(, ı~ tele kopla bakıp da 0 u· katrrkı halis Türk olan bir baba

lıt ~~ başı kadar ateş parçala· dan !doğan müslüman evladı Türk 
&c:ııleyim? bir elma büyüklü- oğlu Türk olan ~an'atklir Sinan; E 

~ııı recek olursam birdenbire dirneye öyle bir eser yapmış, o 
1~~~ar1aklığı sönec~k. sihir!eri eserini •de öyle bir yere oturtmu§ 
t b ~ecek. Hatta onlarda bi- ki: kıyamete kadar bütün müslü· 

~ enı'.nSanlar buhmmasını da manlar onun ınihrabı önünde sec. 
'.ar~YOl".un. ln_an, daha ilk de edeceklerdir .. Onun eserinin ö. 

1 ·~i a, .Yıldızların m::?skun ol· nünde secde etmek için zaten müs

. kib~lır.i h~tırma g.~ir:cydi, lüman olmağa da lüzum yok! O, 
~~atı 1~santarın . bizimki gibi Edirneye öyle bir abide dikmiş ki. 
~t Sürdükleri o fılemlerden oradan geçen her yolcuyu, şark. 
-., ~lllezdi. Bırakın yıldızlar tan, garptan gelen her seyyahı, 
'~ f sın; hiç olmazsa biz on· ıcilometrelerce uzaklardan itiba· 

f ~etı arzedelim;onlarm ırla~ı- ren ziyaret vazifesjne b~~lamağa 
'<ı lı.a• ,~eğe pek çalı~mıyalım. mecbur tutmuştur. 

:a °tıl ln<fa fazla bilgimiz ol· Şehre açılan her yol Sinana doğ 

'
Y~ı <lrın her türlü sefa!::tten 
"nıı ru gider. Şehre bakan her göz Si. 

~ ııı, 'h . iıkCınun, güzelli~rin ~ı ı tı nanı görür. Orası "Edirne,, değil, 
'Gr..ıı:. .. __ :amm Ye hazzın hü· 

h.. \l1.1ır- "Sinan., dır. O şehir, Türk diyarı-
''il}ill ~ll birer alem olduk' arı· 

;ıt:t ~ ec!cbiliriz. Bilme:::ğimiz nır. en ü.>tün bir şehridir. Çünkü, 

Türk dehasının en üstün bir eseri. 

ni ''tepe,, sinde taşır. 
Evet, Sinanın camii bir ı'Tepe, 

üstündedir. Ta uzaklardan itiba· 
ren narin minareleriyle Venüsün 
heykeline; azametli kubbesiyle 

bir billür kapağa benzer. 
EulgaristanJan gelenler ıçın 

daha manalı bir manzara arzeder. 

Edirneye dayanan sırtın tepe. 
sinden, sivri sivri minareleriyle 
siper arkasından görünen Türk 
süngülerini andırır. Hayır, ha
yır! Ne ona benzer, ne bunu an. 
dırır. O daha ziyade kendine ben· 
zer, heybetli bir Türkü andırır ... 
Or:un kubbesi tıpkı eski Türk se:-. 
puşu gibidir. Eski Horasan, Kır

gız serpuşu .. 
Nasıl benzettiğimi anlatayım: 

''Karagözün başındaki "Iş • 
gırlak,, ıdenen serpuşu gözünüzün 
önüne getirin!.. "Kubbe,, gibi bir 
kümbet; tepesinde ''alem,, gibi 

bir sivril ti; önünde ve arkasında 
kümbetin yarısına kadar uzanan 
kule gibi iki kalkıntı. 

ıncmın <Hcmu KUDU\!ı>I ctranıı. 

da; kubbenin yarısına kadar uza· 
nan kulecikler vardır, Bunlar, 

kubbeyi tutan desteklerin • onlara 

sütun diyemiyorum - tepeleridir ... 
Bunlar o kadar güzel yerlere istif 

e.di!mi§. Edirneye giden şose de o ~ 
kadar yerinde açılmış ki; şehri gi- l 
rinceye kadar bu kulelerin ancak 
ikisi görülür. 

Biri kubbenin önünde, öteki ar. 
kasında ... Otomobil yürür, siz dik· 
katle bakarsınız; yolun sağına ve 
soluna geçersiniz .. Fakat manzara 
bir ktl kadar şeklini değiştirmez .. 
O: kubbesi, alemi, ve kuleleriyle 
t:pkı Karagözün ışgırlağıdır. 

Müsteşrik profesör ''Yakob,. 
Karagöz oyunlarına dair yaz·dığı 

büyük eserinde, "Karagöz,, ün 
başındaki serpuşun, Türk serpuşu 

Hir. 
E..,n en Alman - ı:m. ıınktı, yani\ Japonyıuıın frıln cclilınc i 

,\lınan~·anın yahim 'aıiy<'ttc kalınc:ı ltnlynyı clnhi 'nlıiın \'111i~·c
tc dü::ilrcbilcccğini \"C buııun tarcsi1. bir hal ol:ırıı~ını l"pat et-

mi;:tir. 
Onun i~in e\\'elİl İtalya, biitiin dün~:ıclan C\'H•l, sulh taraf-

tarı olına:rı\ nıalıl>iim lrnlnuştır. 
itul;r~nın lnı~Un bu zaruri \'nzi~·ı·tiııiıı, \ynnl mih\ er'.İn deniz 

Jı:ı.rlJin<lc maı;Iübiycti zaruri J<abul ctnıi:;. olmnsının 'c lfnlyayı 
hnrbe girmek Jın:.u<,unda felce u~r:ıtnıı~ buı,ınına ... ının ıhı zaruri 

nctk~i 5udur: 
Almanya, deniz tehlike ine ınanız bir itnJ3ı;,.'1 ile hnrbc girmek 

iml•fıns11.lığına dii5mü:,tür. 
Yaluii. Alman~·a. Rus luınctlerinl ::.ulh ccplıiıeı.ine iltihnktım 

rncnctmclc :.urctilc .A \TUJln<ln bir l•arn hnrbinr ıfaha eh"cri5li \ c 

lıfıldrn bir \"a7.i~ et kazannu:;.tır. 
J•'nknt hu munıffalu~·et htm:ımlylc ::.iyasidir. A.sl.rri olarak 

hili\ld~ yrgfınc milttefild olan 1talyayı da klcıı uğratmnlc, ynni 
hal•ikut1e tele bn5ııın lmlınal• uretile aleyhine bir netice vcrmi~. 
~ , 

Zlrn, Almnnyanm kar:ı harbine ılnlıa miisait ' aziyct lıfı<iıl 

olma ma rağmen, tek ba~ına harbe girmek durmuu, hnl'b nçması 

imltiinsı1.lığını m<'ydana gctirml tir. 
Bumlnn clola~ ıclır ki Alman)·a 7.ahlren iyno;i mu\'nffakıyetlcr 

mırnrara<;ı altmda ,.e sureta dikte t'<ll'r bir ı:;chilıl<', fnkat .. zaruri 
olarak sulh \'C müzakere yoluyl:ı. dn\'asını lınl :rnrurctlmleclir. EU• 

ııun için tek müeyyeclc )·ine Jıarbclir. 
mit ün nıllletlcrin son :ferılinc \ "C son tedbirine kadar harbe ha

-·-•----•--·-- -;..-·--, lı:ıThl <;nn ılnkllN11·11. J,11 Jar f<1tf'mcillklcrl 
,.c bllhnssa dlti\rı umumiy<'lerin tcsirf nltmıln han•ketc mnhkfim 

olan ılemokr:ısllcrin hundan dolayı hnrhl en son fcclakfırh~a liadar 5 
l•alıul <'llcmlycccldcrl :ı:aruri lıir Jıal olduğu i~in Almanya: 

- Ya harb, ya. Danzig ,.c nıU temlekcleriın! teldlfini ortaya 

koymak medmriyeiin<lcdlr. 
J)iji;ı·r tnrnftnıı AYruım J.:ara Jııırbincle Alnınnyanm ılnha mü· 

snit bir ıluruma gl'ı;mi~ olma mm :raruri netkcsi ıle . uılur: 
Du , aziyct kar;:.ısııulıı. f;ii.lpheslz Frnnsnnın durumu daha ı;c. 

tinlcşnıl~tir. Zira Auupa kara harbinde stldct merl•c7J Frnnsa
nm iizcrine çökıniiş, deniı lrnrlıi imkiirıı ort:ulan lmlküğı iı;in İn
~iltcrcrıin nzip•ti daha 7.ayıflamıı; bulunuyor. Uinaenale_ylı 

J•'ransa, anlaşma yolunda hirılcnbirc birinci Jllünlln ,.c müspet bir 
rol oynamak znruretindt'ılir. Onun i~trıılir ld bir taraftan Almanyn-
11111 miittı•filii ilalyn, mıiir furaffan irı~iıt<'rcniıı mütt<'filti Fransa 
... ulh \"C aııla;:ıınn itin rol almak ı-.irrnrııuladırlar. 

Tarihi zururcth•rin lıu seyrine atılacak lıir nn7.ar, A\'rupa l 
hnhrnnınm inrtiıı<'fi"ı Ye clalıili politika icnlılnrmı ınuYnzrn<'tlc tn- il 
f:ıcal\ Jıal srldllc>ri bulunmak suret-ile mutlak bir :ınlaşmnyln lıifm<'. 
ye nıııhkiıın bulım<lu.~una Jmt'i bir fil,fr ,·em1ckfrılir. 

................................................................................................ 1 

olduğunu, hal;i Türkistanın bazı kan içinde, Mevlananın zamanın. 

yerlerinde ayni serpuşun kullanıl· dan kalma bir serpuş vaı1dır. Bu 

dıvı söyler. ı serpuş Karagözün ışgırlağının 
Konyada, Hazreti Mcvliinanın tam eşidir. Profesör Jakobun iddi· 

tiirbesi ki, şimdi müzedir. O tür-ı asını bir rivayet olarak kabul et. 
benin semahane kısmındaki came- sek bile, Konyadaki nümune is-

bat eder ki Karagözün ışgırlağı 

tam bir Türk serpuşudur. 
Sinan eserinin başına bu serpu

şu düşünerek mi koymuştur? Yok 

sa bu benim gözüme çarpan bir 
( IJeıınmı 6 ıncıdn) 

t ~~nsttn ki hayalimiz çalı~
~ ı:lı:a';)·ı tnuıa da'1a uygun alem· 

:.· . .. .... .. ' . . ..... Jt· -· •• .- . • . 

. ı elim 
nıl\ını • 

..ır lıı ki bunlar boş temenni· 

~ınsan oğlu etrahr.da bulunan 
~~ sırtannı anlama~a çalı5ır 't tde anııyamadan tamamile 

bir tllez. Gerçi bu, rahatı ka· 

bu taha~tır; öğreıımcğe uğra5· 
:ı;~ ~~İğini, hiçbir zaman ta· 
~ 1 

lllesi imkanı da olmadı· 
Ciha.ıırr. }(endi eli ile kurduğu 
~tı n esranna hakim olduğu 
t 1 • \'ere .. . . . • , 
~ ı e} n bılgı.. :u gene .;en· 
~~ tıldu~kar. O ''bilgi .. nin hir e(· 

trdf: ~::Unu SÖyler ve sonra, cf · 
ilf 11, .. 11 l'rıahrum olduğu için kı,·

"-'"ur, 

Nurullah ATAÇ 

lu 
~Olor~ General Rasim 
rııı~. u kumandanı o'du 
tı,~.~t, 28 (H A 1 . 

~1 t·~· ttıU ususı) - zmır 
~il lıtıı atahkem knmanda-

'ıı ~Ctı } . ~tı~ cra Rasım kolordu 
tılıföna tayin edildi. 

Hakikat dehşetli intikam! 

Y .,LI>EGlR:m·:~ısn ı; gayet garib 

bir in tikam nlnıa ' akn:.ı olnı ıı ;:ı: 

Ilir hu~·an ayni C\ in ü-.t katınılald bayan· 
la sık -. ı k kaYga edip duruyormuş, nlha
Y<'t üst kattaklnd('n ~üıel bir in liknm a l· 
maya lutrar \ erir: O ;:1·okkrn kaın..,ını analı· 

tarla nc;:ır, ~andığıııdaki 1 parça c;ama51rnu 
nlııı yakıır! .. 

('aınn:;.ır .sahibinin ;:.ildi~·eti üzerine bı 
~iizel lnfikıtm hem !isi ba)an yakalanır. 

Salı i ıl <'n de in tikam miihlm: 
Il ahınt'ili hO<'t\ l'\a<;rCıldinin dctli ~i ~i. 

hl: 

Ya bu çnnıa~ı rlarııı itinde sah ibi ol· 

saydı ! .. 

• • • 
Anlatrnıya ne hacet ? 

S tmn~cıvı ; llora ııasada bir k8\ga 
olınucı, hii tiin bu t'mt gürüHiidcn 

ayağa knlkmı'3. 

Jlabcre ~öyle ılc,·am C'ıllll~·or: 

- Uu lrn\'~arıl ıır Yuıla kızı l\1ary:ı, 

Anam kızı ltoı.a \ 'e 

:;.on i ... nıindı· ••• 
füifi! 

enar tcnt'kcri Mi· 

Semtin n)·ağa kalkıp kafa mı dU\ :ırla-
m \'Urduğu mulıakl.ak! ! .• 

«·** 

Hangi kaynakçılık ? 

14sene müddetlu memleketin muh-
11.-lif fobrilrnl:ırında clc•ldrik \C ol<

-.ijl'n kal·nakı:ılı~ı ~ :ıııan l\ı•nan A;:1·dınlı is. 

miııdn bii;:1 ük Jiirckli bir Türk ustası lıi

:dm Habere miiracaat cıliıı hc\"c ·li Yatan
da;Jara bu kıynırtli s~ıııat.ı ciğrdm<'k istc
ılif; ini bildiri~ or . 

Giiı<'I, takdire değer bir niyet değil ... . 
illi ••• 

1''akat ok..,ij<'nlc clcmir, c;rlik im~ nat
nınk sanatını öj;rcnmck ic;in hc\'C li tıkar 
mı! .. 

Uu meseledir. 
Ancak hu ok ... ijcnfo drmir, ~dik 

nınılcıı knynntmak ı.:ınah ;:1 erine §iiylc..,i o. 
hıl·ılı )o h:ı;ık:ı, o \'akit lıiiruııı olaı·nğıııı hi1. 
gnranli edcrılik: 01; ... ljcnle borc \'e ta.l• ... tt. 
Jmynafma s:ınntı! .• 

* lf • 

Kültürlü adam kime derler? 

8 lZl)l ga1.ctc ~azıyor: 
Jiiiltiirlü adam ldnıc dcrkr di~-e ... 

Ilir ingiliz nıhi~·at alimi l•üllii rlü ada-
mı şöyle 1arlf e<liyorm115: 

Kültiirlii nılanı bir fikri miiııal•a~ara 

ıııii-.anılc ecl<'r, ~iiniin h:ırarl'fli ınr.sclckri. 

ni gayet ,.jjkfın('tlc talılil eclclıllir, clU~iincc
lcrinılc \'azılı, hük\inıll'rindc snkin, hisle
riıııl<• c;oı:;ııt•kanlr aılarıulır ... 

nu kııılar uzun uındı,rn 
lıarct ,·n r ki? 

1nriflcrc rıe 

l\ültiirlii :ulam, bi1.rr, ıu-.ara ~ii~ le fa

rif cclilclıilir: 

Jfültiirlii ndıını, hiltiin hayatında, l'C· 

bine oir ~·anke,.id elinin ~irnw irlll<'n teliiş 

tlııynııyacnk acl:ım ılemı•ld ir!... 

!ıfim. 
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Çelik 11zc1i11c 11a51l hak ; apıln: 

1 - Çelik lculıa;•1 iskara itzcrindc 
kızdırmalı, 2 - Çelik foı;/ıaya bir 
tabaka balmumu sürmeli, J - - Çe
lik lcı.:lıaya kat/ar ıalnıumımu oy
malı, 4 - !Jakkr.dilcccl~ yer asit-
lc11111 iştir. · 

Çelik n1addeler 
1 - Çelik maddeleri. ııınımak: 

Mııdcleıılıı herlı:ıııı::i lılr nok~ısı üze
rine bir ıl.ımla nsa nzollk veyahut 
asit sülfürik dökmeli, eğer hu ın:ı<ldc 
çelikse asil dökülen nokladn hiı~si
ynlı leke helilir, eğer madde çelik de· 
ğil de dcınir<;c asit döl,üJrıı yerde 
ycşiliınlrnk hir leke husule ı;elir-rki 
fıl1i ~u He yıkarınca ılerlıal çıkar. 

2 - Çelik 111a<ldcleri pasfa11 mıı

lıcıf a:a etmek: Bıııılnrın hulundusu 
dolnh:ı Chlorure de Chaııx aııh~ ı.lrc 
(kireç knyııınğı) p:ırçal:ırını ihtha 
eden hir fincan korınalı. 1'ireç ı.ıı-

5uz. kaldıkça \'C toz haline gı lınctlik· 
çc Jınyn y.ıhi<> kalır Ye hu surcllc 
(pnsı)n tcşckkiilii iml:ıı mz olur. Ki· 
rcç toz haline gelir YC sul:ın ırs ı der
hal clcğiştirmclidir. Değişlirilıııczsl' 

lı:ıv:ıdnki rutubet zaten su ile hnli,,iş
badn bulun:ın kireç t:ırafıııdnn m:ı'i· 

sedılcınlyceeğioılen çelik ıınsl:ınııı.ı· 

ğa haşlar. 
BAŞI\,.\ IJ/R Ç.\RB - Çelik maıl 

delere ham Ynzolin, gaz, ) uz ],ıo;ı· 

benzin Ye ı ,5 nishclinclc p:ırafintlr 
mürekkep Jıir ı:ı:ılılıil siirnırli<lir. ı. 

son mahltıliı isliıupl cim z 1J:Jı .el' 
çelik nrndllclerl ıcak lı Ynrla l.ı 
rulmalı ondan sonra bu mahlCıle L 
tırııınlıdır. 

S - l'cısları i:alc et/ecri: rarcler: 
,(1), Eğer çelik 0 ınnddeler ufnk).'e 

pas lekeleri çok derin değilse yn Jıir 
miin•kkeı, ı:ı'ilİği ·yahut çok incc1lıir 
zımpara '.küğıdı kullanın:ılıdır. 

'(:!)' Yüzde 10 iU 12 ıniklarıncla pa· 
rafini snzd:ı hr.llcttiklen sonrnl!!ir 
parça yiinlii hczi hu m:ılıH'ıle lıalırıp 
çelik maddenin iizcrinc siirıneli-vc 
hu halde ) irmi dört snnt lcrkclıncli· 
<lir. \'irıni d<ırt s:ıal sonr:ı kuru 'e 
yünlü lıir !ıezle oğm:ılıılır. 

(3) Seri mangal kömürlı tozıı ile 
çelik nırıclılc: i iyice oi{m~lı) soJrn 
)nğ::ı halırılınış l ır parça yünlii bezle 
silmelidir. 

'(.:)' J>:n l~ · t·lcrini .. Y:ırıııı.ı. sovnnl:ı 
,...-.- ,.. lJit .,,., ._.. 

oğm:ıh, silmeli, sonrnJyai;.ı lı:ıtırılmış 
hir parça ) iınlü lıezle 'oğm:ılİdır • 

4 - 1\ürtık relik mcıılcfrkrc sıı ver-
mek: 
• . .4 kısım ç.un snkızını, : lasım .. lıa
linıİ ynğınr, 1 k:sıın ic-yağmı Jıirliklc 
erilnıell, 1.ıpkırınn:ı lıir h:ıle sct'iril
miş çelik mnddeyi im ınaltliıl:ı lıatır
ınnlı, tnmaınen soi'lııl unt'nya lrndor o· 
rada hırnkınnlıclır. Or:ıtlaıı çık:ırdık
lnn sonra tekrar kıpkırmızı hir hale 
gelinceye kadar kızdırmnlı, soğulma· 
lı , .e clliı Ycrnıclidir. 

5 - <.:clijjc r•ı.k vermek: 
Renk Yerilecek maddeyi iııcc hir 

zımp:ırn kiığıd:Ic parl:ılnı.ı\ı. Bir de· 
mir çıılıuğu kıpJ,ırınızı ı,ızılırıp so· 
ğuk suyu muhtevi hir kap iizrrinc; 
kol·malı, demir çilıuğun no;~Jne \ l 
pek y:ıkın lıir ynziyetle f:ıJ..•ıl !cm. 
ellirmedcn renk \'eriler.ek mrr?li~) 

ko) malı, ısındıkı:n renkleıl ı· ııge ı;ı· 

rcr. Çeliğin mm i rengini u!mcn ~iı

rntle soğıık suyn h.ıl ırm·ılıılır. Y ı· 
lıut: Bir siyoh levha illerine l.or a· 
ıc-;ıc y:ıkılın:ş J.irkaç \eıcl: J,o)malı 
reıık Yerileeek c;elik m:ıdt c) ı hu n· 
l<'şe ı;öslcrmeli sonr:ı yıı\·,15 ~ .ırnş so· 
~' nıoğn 1 crkeln:l'lidir. 

6 - Çeliiic ci/(ı ııernıek: 

Çelik ın:ıddeyi zımpnr:ı J..iıi'lhlilc 

!em izlemeli, sonr:ı yumuşak bir bezle 
-;u y,•rniiji Hirınelidir: 

12 l;ısı:n sııyn 3 kısım,l>ot·ak::Jmrış 
lırmalı, s:ılcy.ııı edinceye k!·•l~ır )iny
nalmnlı. Mütemadiyen ~:ılknnnl:is~ i
cap eden bu mahliıle 15 kısınınlkol-- .. . 
ılc eritilmiş 15 kısım bcy:ız ~ mı:ıl:ık ı 

(lıir ne\'i zamk): knrışlırııınlıdır.' Soıı 
ra istenilen rengi lmlmak it'in hıın:ı 
ınlklnrı kfıfi melilen nıavı i de" il:ı\ _ 
etmelidir. 

7 - Çelik ii-:cri11c 1ni: !''•flm.ol:: 
Çelik levhayı J..ızd:n..:. .. ıı,~~rui•:" 

'(Ba§fe1r.fi'J üııciıdl') 



SON DA·KiKA 
Askeri hazırltklar devam ediyor 

Londra, 29 (A. A .) - Diplomasi faaliyeti, 
durdndaniktadır. :Maamafih bu hazırlıklar, büyük 
de yapılmaktadır. 

Halkın merakı 

aakerl hazır:ıklar,ı 

bir ketumiyet için-

Berlin, 2~ (A. A.) - Muazzam ilir halk -ıküUesi, Hcndersonun .İn
giliz notasını Hit\ere tevdi etmek tiıcre SQfarethancdcn çdtıp gittiğini 
ve dönüp ;geldiğini görmek 'Üzere İngiliz sefaretlıanc:Jinin önünde top 
lanmıııtı. ~üphesiz, halkın jstecllği, sefirin simasında muvaffakıyete 

iktiran elmiş veya. aldın kalmış oldufunun ifadesini okumaktı. 

lngiliz ve ecnebi tacirlerin~ emirler verildi 
Londra, 29 (A. A.) - Amirallık ~airesi, Britar.ya adalarıntlaki 

bUtUn İngiliz vo ecnebi tacirlerine bazı emirler vermiştir. 

Belçika arasında şimendifer 
nakliyatı kesildi · 

Brüksel, 29 (A. A.) - Alman trenleri arbk B~lçikayn geimcmek. 
tedirler. Belçika. ve Fransız - Belçika trenleri de Almanyaya gttmc
mcktedirler. Bu suretle ortadan kalkan servisler şunlardır: Paris -
Berlin - Varşova ekspresi ve şimal ekspresi, bununla beraber Alman. 
yadan hareket eden Belçika trenleri mutad saatlerde gelıniş1erdir. 

Finlandiya bankası 
istinaddan 

lngiliz lirasına 
vazgeçti 

Alman hUkOmetinin bir 
eblig ~retmesi 

muhtemel 
Berlin, 29 (A.A~) - Hükumetin 

bir tebliğ nC51lltrne:>i beklenmekte 
ise de tebliğin hanci saatte neşre

dilcceği malum değildir. ller taraf· 
ta bir intizar hüküm sürmektedir. 

Sar1hoş sünnetç~ 
BaştaraJı 1 incıde 

Haber vcrilı'l:ğine göre, vaka 
şöyle olmu~ur: 

K"lrak•Jlak suyunun bulunduğu 
'köy halkı, çocuk'lannı sünnet .o:t
tirmek :iin bir t ünnet d•Jğür.ü ter 
tib etmi§ler ..,.c sünnet ameliyesini 
yaptırmak işini de Kemal adında 

bir sünnetçiye havale etmişlerdir. 
iddiaya göre, Sünnetçi Kemal 
sünnet akşamı sarhoş bir halde 
e-elmiş ve rnzım aletleri eline aln
rak çocukları sünnete başlamı:ı· 

tır. 

Fakat, az sonra düğün yeri, ço 
cuklardan bazılarının mutad acı-

Helsinki, 29 (.#\.A.) - Finlandiya bankası muamelelerini İn- dan fazla ıstıraplariyle, acı acı 1.ıa 

gjliz lirasına istnad ettirmektenvazgeçmiştir. ğınnatariyle dolmuş, etraftan kc-

Bi r tavassut mu ? _şanlar, çocu1t1arın kanıar içinde 

Brükşel, 29 (A.A.) - Belsika mevzuubahis olduğuna dair bir ve bayğın .~ir .~alde. yerlerde yat
ajansı, resmi ma1ıfil1erin fogiliz ve §Ayia dola§DULlctadır. Diğer .cibrt-1 ti ıkların.~ .gormud~llcrdır. Bl u. çocuk. 

. . . . .. ~ . . ann sunnet e ı en yer en tame-
Fransız ısefiı:leıiy1e ıtalya ve Po· ten Belçıka aJanSı bukumetın şım· . 1 k .1 . b 1 kt .d. . . • •mıy e esı mış u unma a ı ı. 

lo,nya ~cfiderinin başvekil Pierlo. dılık :ycnıden a'3kcri tedbil'ıer al.~ B f . hal k d k 
+!•u ""J'yaretlen· hakkında .t..ı·r r.:>v '1- t a b 1 d - 1 u ecı arşısın a socu ve v . .. ıu V"J ma.. asavvurun a u unma ıgm1 1.1 . d 15 k d k dil • 

ı enn en a arı en ı ennı 
söylemek istenıediklerini ~ildir • haber vermektedir. k b d k ~ - .. · 
mektCdir. Bir tavassut teşebbüsü ay e ere vı.ınnetçının uzerıne a-

Kongre ne zaman toplanacak 
Va_şington, 29 (.l\.A.) - Kon- tarafından kendi tabiri ve~ile 

grenin qerhal toplanması isin tan. ''ihtilif ikafi dcrecwe kat'iyyet 
zim edilen davetnamenin Jl)ctni keabıcttiği zaman,., ıimza eld.iJecek.. 
·~:ıırdır. Davetname reisicumhur tir. 

Seferberlik 
Bastarafı 1 i11cidt. 

J bir scğu Kapaıuuı:t~ . .u. 

l..ılk iaşe meselesinin müem-
• n bulunduğu hakkındaki bcya 

.1t ve teminatı şüphe ve tered
Jüdle karşılaINtktaclır. 

er.kaıu harbiye re~i general .RC)'..ll
ucıl)J. IUJHıtıl N._OJanaa IGira IVC <le. 

niz kuvv.ctkri başkumandanı tayfa 
etmiştir. 

Lihey, 26 (A,A.) - Kr.aliçe 

tılmı§lar v.e kendisini linç ederek 
öldürmek ÜT.ere iken yetişen jan 
darmalar ellerinden almışlardır. 

Sıhhatleri tehlikeye giren ço

cuklardan İrfan, Ahmed, Salahad 
din ve Hayati derhal bir otomoi'il 
le Haydarpaşa nümunc hastahane 
sine kaldırılmışlardır. 

Kemal hal~kında kanuni takiba
ta başlanılmış v edün evrakiyle bir 
likte Üsküdar adliyesine tes1irr. e 
dilrni§tir. 

Prensibi değilmiş 
( BaıtatQh l '1nCldtJ 

Onun bu topal e§ekle kervana ıkarıame.k .neyine".~ 
Halk "ikinci tab1" lara karşı neler dıyormu§ nelc.r? ... 
Şimdi halkın ne dcdiğıni i§ltmek ;gin bir de (O a<lam) m .h~p ken

di lehine kullandığı §U miyarı lı:ullanmu:: 

Halk ikinci tabılanmızı kapr§tı. Makinemiz 1-emal'll yeti§emedj. 

Hep Allah sizden razı olsun dediler. Dun akşam (Haber) in ıkinci ta· 
hı yok mu ? diye lelcfonla soran sorana! 

Biz yalnız bir tek yerde telaş ve be.recan gönluk : (0 adam) ltJI 

k~fatasmda ! 

Yalnız Pir fiskos olmuş, ne duru~·o.rsunuz, monctmi,} oreunuz dı
ye : (O adam) in (Bir adam ) ıı.ramnda ! ... 

Yalnız bir "küfür'' ışit tik: O (0 auam) rn Kasımpaıın dcresll ı: do. 
lan ağzından ... 

I<'akat (Haber) in te miz sütunlarına hakim olnıı ka\'aıc'li klilliyye
den hiri de su: 

Küfür :ve mukabele 1bilküfUr yok! 

30 bin 
rilere 

frank pe
karışmış ! 

Büyücü kadının çayırdtğı ruhlar, 
müşterinin ist1kbali hakk,nda 
ma1umat verm'ş amma 1 ... 

Memlckctimizde çok şlikOr folcı - ı :Zarfı ~·ırtıp aı;l(ğı z ma.n j,jnd 
lnnn v e \ifıiriik!;:\ilt>rin mnslmralrk. para l 'Crinn bOB kü0ıtlar bulunca 
hırını ~ııpm tlarına YC ~ahi! insan • clcli gibi ol.mue, polbc Jroı;mu . 
lı:ın dolandrrmalanna imkli.n veril • }' aut polis :falcııun .ad~Ci"J.ne git 
miyor. tiği \·akıt falcının ı.·eriude )ellcr 

Halhuki Avrupnnın hemen hemen estiğini ve onun peni re kanışıp 

ber yerinde bu son senelerde fal . ortalardan kaybolduğunu görmü"2 • 
cılık, müneccimlik, üfürükçUIUk tUr. 
gibi meslekler pek inkişaf ctıniştir. I<'nınsız zabıtası a.çık1;öz falcryJ 

Bir zamanlar lliUcr mevkü lkti - bulın:ııfa çabalamaktadır. 

dara gelmeden evı.-cl Bcr'linde "gni 
bi görenin gazetesi,, imnlııdc bir 
gazete ç.-kar, Aimanyanın rr.l~ur 

bir mlineccinti yılbzlara danı~rak 
Hitlerin mevkii iktJdnra geleceğini 
şö~·le yapacağını, böyle ~deceğini 

yazar ve Hitler ~in bu şekilde .ııro. 
-----~ .. t 

Günün birinde politika düşmanla. 
rı .müneccimi gizli blr yenle yaka • 
!ayıp öldürii vermişlerdi. 

Hava 
Birdenbıre bozdu 

Rasathane havanın ey!füdc 
o ı. ... ,.~,,... 

'{ ab ,.HH'l ı uq ı 

Son zamanlarda gayritabii bi: 
hale gelen i1avalar dün ak am bü 
bütün bozulnıu..; ve şehrimizde yağ 
mur ba5lamıştır. 

,. 
Ordu terfi li 

hazır 
ls1mler yar 
b1ldırılecek 

Ankara., 2.9 . 
!Müdafaa vekaleti 
tfından haz1rlanr11ıt 
ordu rfi ); tesine 
ırarn ıne dün 
letten Cumhur rivıt 
arzediJrn;~ yü~e 
ırl;ke alctıran ,.• 
Terfi eden auha'1l 
rm tel r::rafla ı. t,,et 
lccektir. 

Ahnan - Sov~ 
t~carel an~aş 
Bl~rlln , 28 (A . .A.) - 'f 

jnnsmm, Mman - So~let 
:ı.nioşmusı haklnnf.a aldığı 
-:tim mnliımnta g5rc, ıırı 

11eriyet mm•küne girdiı;i ~· 
'>arl'mda, WO milyon ynarp· 
Tid n ıl~kovn 'lf'-0 mıJrnt' 
'l'ta! t>dcepktir. 

.A lma:ı. 'fi, Stn7o'l't Rı..~rı'' 
1 slrı mıt kınt>1,..rı ile ı;ötı1!1!" 
~eri , kı.m~·e en1üsl r151 .,ot" r 

•eknık mul!!SC f Pr: iı:ııı 

malzt'me \'t'rc~ttır. sund9 

ra, A1manya, R•ısya:,ra, 

ııont• .i ir:lcri içm tdmik ııırı' 
ier CC'k'tir. 
Rıınyn i~ Alın yaya 

~rman m::ıhsulutı. :ptidai ıf 
n mn.unıt maddel ı '°e bt> 

:->ctrol ıvuccdrtfr. 

Kırcdil rle yapı!:.n uıu 

'ıalen ~·ap:ılmıı.kta nlan nti1'11' 
oıomik mtibadelc.nin dı~ınd' 

t 
Sovyet toç laf1 tı 

Uç mu:1:m mıd 
ha ~~ında garuşu.ô Bcrlin hükumeti, memleketin :ik 

tisadi i§leriyl~ meşgul olmak üze 
re iktisadi bir erk4nı harbiye he. 
yeti tesisi:ıe karar vermiştir. 

Vilhclmine, bu akşam radyoda 

HoJanda halkına bir hitabede bu. 
lunarak halen Avrupantn ıeçir

mcktc olduğu bubranın sulh yolu 
ile hal edilıneai ümidini izhar ey
lemiş ve sözlerine ıöyle d"am d.. 

mittir. 

Musohniniu sulh 
iç·n çahşması 
boşunadırl 

Baştaraf ı 1 itıcide 
r~ıi~ le netleclendlği fancdihlij:,1 

Meseli Frıuısaaa öyle meşhur ial 
cılar vardır ki. her sene ha ; gaze. 
teciler, onları ziyaret ederler. Ve 
senenin nnsıl geçeceğini onlardan 
öğrenirler. 

Gece :;akin g.? en haveı. bu s:ı'lal 
renid~ kararmış, saat ye:.lide ba~ 
'ayan }~'tllur saat sUize doğ;• Moskovn. 28 (A. J\. > --; 
::ağanak halini almı~. c:~hrin ~uku :>oV)·eUn fev1:a1Ad e to•lls.ıt , 

Alman askerleri mUtema
dıyen Leh hududuna gidiyor 
Londra; 29 - Gelen haberlere 

göre, Alman kıt.alan Tuna yolu i
le Slovakyanın merkezi Bratisla· 
vaya gelmekte, oradan da Leh hu 
duduna sevkedilmektedir. 

Slovak başvekili Tiso, halka hi
taben neşrettiği bir beyannamede 
Alman askerlerinin, Slovakyanın 
·stiklalini Slovak askerleriyle be
:-aber oımız omuza mUd.afaa et
mek için Slovakyaya 'gireceklerini 
'.lildiriyor. Halkı Alman askcrleri
,c teveccüh ve kolaylık gösterme 
Je davet ediyor. 

iki milyon Leh askeri 
silah altında 
Berlin 29 -~histanın clycvm 

' ki milyon askeri silah altında bu
' unuyor. Bu askerlerin rr.ühim mik 
darı, üç grup halinde ve üç istika
. nette harekete geçebilecek bir şe 
:<ilde J,,eh koridorund~ tahşid dil· 
.nişlcrdir. 

Alzeslisada bütün ağaç!:ır, tank 
·ara mania teşkil edecek surette 
topraktan bir metre yukanda ke· 
;ilmiştir. Bu mıntakada mühim 
~ahkimat yapılmıştır. Poıen mın

~akasında arka arkaya betondan 3 
müdafaa hattı yapılmış Gdynyay.:ı 
tayyare defi tQplarr konulmuştur. 

Holandada seferberhk 
Lahey, 28 (A.A.) - Kraliçe, 

halde bile, ıtalyanm lia~'bedeceğl 

muhakkaktTr. 
Rn yarlyete göre, &taly:ınlanıı 

Hlh taraftan olmaı>ından, ltaJyan 
ba§\·eldllnln de ııolh için talışmıı.

"mdttn cialıa tabii bir ftCY olabilir 
mi! 

Muhtemel bir anlqmazt:~ta, 

Holanda tam bir bitaraflık muha.. 
faza edecek ve bu bitarafbfı bü. 
tün kuvveti ile temin eyleyecektir. 
Muharip devletlerden hiçbirinin 
Holandayı muhtemel bir harbe ıü· 
rüklemcğe çah§mıyacağını iti. 
rnadım vardır. Fakat bitarafhğı· 

Fıı.kat zl&Jılrde çok maııtıl•i ~örü
ııen bu mütal<'a, hak1knttc bilikis 
pel< ı:Urül\tür. Zira, 19H de İtalya· 

mızın müdafaası, bu azmimizi tiilk. nm hiyanetlni unutmryan Almanya, 

Biz bile lstanbulda: "Meşhur bir 
fo.lcı söylemiş, 39 senesinde dünya. 
da şunlar olacakmış,, diyerek bizim 

gazetelerimizin Fransız gazetelerin. 
den iktibas ettikleri bu kehanetle_ 
ri okuruz. 

Fransızlnrın cahil tabakası falcı_ 
lam çok inanırlar. 

J.'ransanın henı<:n hemen her 
köyünde bir büyucü bulunmnktadıL 
Cahil Fransız köylillerinln :ıu bliyü 
ctilere büyUk itimatları vardır. Bu 
bilyticüler köyleri ve köylüleri ade. 

viyc odecck kuvvetlere ihtiyat". ı r b M k ı ı k tini ~ bu ' e • u a yave mem e c 11 ta nüfuzları altına alırlar ve onla. 
göstermektedir. Bunun i•in hü. elini a;·agm-1 baiilrvM'.ak tedbirleri 

J .. •J rn her istediklerini yaptırrr, onları 
kQmet, son ihtiyat tedbirlerini al· aloıı"'tır. ,, esir gibi kullanarak paralarını, mal 
mak için daha fazla gecikmemek lannı yerler. 

A Harb halinde şimali ltnly&nm 
lazııngeldiği fikrinde bulunmu~ Bu defa yine Frnnsanın bir "eh 

lnglll:t • Fransız taarruzuna uğl'&. " 
ve bu sebepten dolayı seferberlik rinde garip blr \'aka olmu.riur. Fal. 

muı ihtimaline karşı Alman~ıu!an ~ .. 
yapılmıştır · cılık bu "ehirde Madam Heranlt yardJ11l('t l\un·etler p:etlrilmi tir. '!l 

Belçikada seferberlik Bugiin yalnız TrJ}·estcdo CSO.OOO) isminde el falına l;:ıkan bir kadın 
Brüksel, 28 (A.A.) - MilU mU- Alman a-.keri bulunduğu ._öyl<"nl- vardır. Günün birinde bu şehrin 

dafaa nazırı, dün gece seferber- bayanlarından biri istikbalini ög- _ )Or • 
lik planının (b) kısmının tatbikini renmek arzusile bu Madam He. 
emretmiştir. f<'aşlst İtalyanın irade ,·e ibtiya· ranltı ziyarete g-itr.-iştlr. 

Belediye reislerine munzam bir 1 rı m;:ınlekett<! blitün hareket nıcr- Madam Heranlt onun falına bak 
ihtiyat tedbiri clarak ittihaz edil. kczlerlnl sarmış ol~ müttefik yar. mak için kendisine beyaz, boş bir 
miş olan bu tedbiri afişlerle ilan · dımcı kuH·ctıcrin <"ltnckdlr. Bu \'a- . zarf uzntmı~, içine otuz bin frank 
etmeleri emredilmiştir. ziyet İtalyanın bugünkü ah\al ..,e konmasının lazını geldiğini söylemiş 

Brüksek, 28 (A.A.) _ Müstah. cralt lı;:indo harbe nya sulhc ne tir. 
kem mevkiler:leki garnizonlar dercceelerdl' miib-.ir olabil~c<>~ni l Kndın zarfın içiııe otuz bin fran 
takviye edilmiştir. giist.erlr. 

1 
gr koymuş, zarfı bir masa kenarı _ 

lsviçre de hazırlanıyor 1 :Wu olini A' rupa lhtllıUlannm na bırakmı§lar, manynUzma yapıL 
Berne, 28 (A.A.) - Sah sabahı sulh yoluyla hallcdllmcslnl lstiye- mış • falcı kadın ruhları çağırarak ı 

saat 5 den itibaren hudut muha· bilir. Fakat bu arlolann fiiliyattır. ondan müşterisi:lın istikbali hakkın 
faza kıtaları, mevzilerini almaya 1 t<'.Slri görülmi~·t'cektlr. Hltler harb da malumat alnııı;. Ve i~ bitince 

b 1 • .e kararı nrir, MusoUnJ sulh arzusun- de zarfı kadına iade ı tmlş. ve o. 
hir tah:ıko b:ılmunm silrıneli. K:ılem · aş ıyacaktır. Sıhıh altına alınan na: 
le veya sivri hir uı:Iu çelikle efradın miktarı 80 ila 100 bin ki· da ıı;rar f'liC'rsc, bütün ~imali ltal· 
~almuıııınıı oymalı. ll:ık:.~·•,!ı • n şidir. yanın Alınan i'j~ali albna geçmesi 
yerlere bir tiiy vcyo fırı,;o ilı· 3-3 nls· Sivıl tayyar~ler lhlya ian sadece bir ~iin me~eh~slclir. 

"Siz<' yaptığımız Lüyüniln tutma. 
sı için bu zarfı e\·inize götürün hiç 
açmadan bir sandığın içine yerleş. lıetinclc su karıştırılmış o it nıııtık 

o;firmcli. eı:. ı\cirt dakika sol:":> h.ıl· geç em iyecekler 
ınuınu ıahakusıııı knldırınalı, elik Roma. 28 (A.A.) - Resmi ga· 
lcvho) ı hol su ilcı ~ııkamalı. iyice si- zcte, sivil tayyare!erin ltalyadan 
lip kurulm:ıhdır. Pil 3 - da ntılmı Afrikadaki İtalyan arazisinden, ve 
hazır Ycrnikll çrlik lc,•halnr üzerim: 
c' llruılnn ,ıoğrıı\'a lıok yoıınıak mü:r Ege denizindeki Italyaya ait a::1a-
künıhir. ların üstünden geçmzı::ini meneden 

(LO.t/en ~yfcıyı çeviriniz) bir kararname neşrctmi5tir. Bu ka-

tiriniz,, demiştir. 
Müşteri eve gidiıll'e evvela falcı · j 

nın sözilnü <linl~miş, kaps.h zarfı 

bir sandığa koymuş .. Faknt biraz 
ramame havai hatlara tı.it tayya· sonra birdenbire içim.• bir ~üphe 

relerin nom1;ıl surette seyrÜ3'.!ferini 1 gelmiş ve biiyüyii bozmak pahasına 
i::.tihdaf etmemektedir. !!andığı alıp zarfı çtkarnıı, . 

~IAS.\:'.'ı. KUl\IÇ.\ \ 'J 

' 

\'e basık yerlerim su ~:;ınıstır. j 'l'Ün öğle lizeri birlik So"~~. 
" b' i ı· ·ı ' ı nrıfll 1 

l Ienüz raz bitmeden hürle son sa ır ç Lllıaı ı c . a" d• 
·~ahara girilrn:!o;bi İstanbul i;m ta T11svlb olunan r~ znı.u:rıe 
'Jii bulan Ka:ıdi:li ra;aüıa:ıe m:.i ie vnrdır.: . ıııı 
lürlüğü, eylülde ~ene sıcaklar ol 1 - Zıraat V"r:f'!m k

9 

ınasmı muhtem:!l gö.-m.!ktcdir. ııi. cıc 

Ya":.rınurun böyle ne kaiar dc,·arr 
?de~ği ke~tirılemiyor. Yarm hnva 
nın açık ohıa't ihtimali vart'lır. 

Bu sabah hara~t 21 derec .. ,. 
düşmü~tür. Dakikada 10 metre c;ü· 
atle bir şimal rü-r.ısa'"t e;m~'\.tedir. 

HABER' in 
Yeni Romanları 

~ ~ 

lf. 

Maceradan 
Maceraya 
- Bugün 9 uıı.-uda -

• 
Miki yaz 
tatilinde 

Kü~ük okuyucular kadar bü~ ülc· 
lerin de 7.t'\ k 'c merakla oka
dukları llllklnln nnl maeerurna 
ıla pcr~cmhe Ailnü başhınacak. 

* 
Uçan Su 
Yazan: CAHtT UÇUK 

Yarm okuyacaksınız 

1 

2 - Umumi mecburi ş 
:oet kanun prOJl'Sİ. tf.' 

3 - Alman - Sovyf't adt t 
vüz paktının ta&\ ib! hak1<111 

·ıun projesi. 
Birlik Sovy~tir.in 

ruıda, ezcümle Molotof. 
Kaganoviç de bıılunmuştı.ıl'· 
:Milliyctl~r Sovyoti de 

1 

sonra bir top~nntı :ı.·apnlf1 
-ıi zamanda ru:mıımeyi l<Pb 

ıniştir. 
b

, .. 1 
lki meclis, müşterek " 

·:apacaktır. 

VAKiT kttaQ~ 
Dün ve yarın tere 

külliyatı 

No. l l ·20 ıkınCJ ,e1'1 

ll Gorio baba 
12 Delıliğln psikolo3isl 
13 tla-bd.har scllerı 

14 Engerek dUğümO 
15 Rasıo ıtülllyatı Ul 
16 Samımi Saadet 
17 lata tls tUı 
18 Çocuk duşilrt!"nler 
t9 llim ve fel!ıefe 

20 Mc!vcudu kalmadı 

~ 
Bu "erinin fiatı 5.30 2tl 

Hepelni alanlara yüıde 
to yapılır. Kalar. 4.2.f 
1.24 kunı.ıu peşin &Jına~t 
bıı kisi ayda birer ıırs 
tızere Uç taksite \atlğlaıt11'' 
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Cftibf :i~::::~~~!~z bu:unan IT~@lfl'®Jr,@jt~~@~F~ib2i&) 
,.

1n akın memleke- Fransız Başvekili Hitlere 
ırnize dönüyorlar · 
sabah 50 kişilik bir gönderdiği mektupta dedi ki: 

lehe ka/ ilesi geldi ·· Vukua relecek harpten ha~<ikaten mllzaffer olarak çıkacak şey harabi ve barbarhl< olacaktır,, 
~er~e harp hazırlığı, har yerde endışe 1L..J1 Da d6 0 O B=I iP@" n S\ n==\\ "n ® l'!P ~ Da a 
~"'::; .":::! ;:_~ ~:~'~:!:. •·~~ "~.~:~"::: .. m~ı~ lfll l6 i:I ~ 'W C9J ıP- 'W U \QJ D 
~ ilden bütlin memle- kısmı a:tnlmaktadır. ,, H ı b b b k p 1 

t.l§e ve asabiyet hüklim Bugünlerde polis dördlincil §U - arp nası iterse itsin ugün Ü O on ya 
1 bJr beye pasaport muamelesi için baş- d J h ı d h ı k J 

tedbir olarak mem. vuranlar pek çoğalmıştır. Bunların ev eti erha e ma VQ aca hr,.. 
11 ;ıı ten dönmek için hükiı- çoğunu ecnebiler teşkil ediyor. Be 

1
. 

28 
(AA ) _ F 

elltir ı d · ı k tı · d k" f r ın, · · ransız ~f , a an Almanya a- Mihver mem e e erın e ı se er- B k·ı B D 1 d ·ı B H"tl 
ıııı, .. ,, 1 k ~·-· d a§ve ı . a a ye ı e . ı er 

milleti hattı hareketimi tasvip 
eyledi. 

Daladye, bu adaletsizliği idame i
çin harbedeceklerdir. Bu çok feci
dir. Hususiyle ki birçok millılm zc. 

ta~- ~en 50 kişilik bir bcrlik dolayısilc mcm e OLLUJlZ e t' 
1 

kt 1 ~hlt" arasında tea ı o -.:..r.an me up a. 
tiııı· 1 konvansiyonel tre- bulunan İtalyan ve Almanıardan . d 

tıe 1 ~ b" k rın mctnı şu ur: gc mistir. askerlik çagmda olan ırço genç. D 
1 

d . 
26 lan111·1ı . - k 1 . . 1 . üz . a a yeııın ağustos 1939 da erı yarıda a an- lcr kcndılerıne ge en cmır erme t ·hı· kt b 

ın h . . arı ı me u u: to U telif milesse!!elere dün akşamkı semplon ekspres;le bu B Ch 
1
. 

ltderilın· Bi k !tal . ance ıer, .. ış subay ve me. radan ayrılmışlardır. r ço - F Be 1. d k' · ·· "k 1 
•lltd . . • .. ransanın r ın e ı :myu e . 

)~ ır. Diğer talcbele- yanlar da aılelerını 1talyaya gon - ... ~. h A t bl' v t zd b · 
ttıı . . çııı::;· ı şa sı e ıga mı a.1 enı 

. geleceklerdir. dermektedirler. Şehrımızdc bulunan h be d tt' tk' h'"k· t · · . . a r ar e ı. ı u ume reısı-
• Almanyada harb Amerikalılar, vaziyetın inkışafını . v ul' t" d . 
l!o • nın en agır mes ıye ın en yanı 

'"'· n derece hararet- bekliyorlar. lh · t b k b" · te 
·ı.ılr h h b" ık 1s b'" "k t 11 . s su ve ış en aş a ır şey ıs _ 
ltd·~ er an ar ın ç - ta.nbulun uyu o e erı, on . 'k' b'" "k ·n t' k d .. k 

ııı ıgu,i, nıaamafih Al - günlerde gelen ccnebt yolcuların mıy~n 1 1 

1~
1~. :rıd,ı ebınh a:ıt. _? 

~: ~Yle bir felakete ta.. az:ılma.sı yüzünden tenhalaşmıştrr. ~esı mcsu ıye ın en a sev ıgı -
~ 1&lnı söylüyorlar. Vaziyetin deniz nakliyatındaki nız ş~ ~da ~u.lhun mukadde_:atı. 

• b .. ,,1 ' nın sızın clınızde bulundugunu 
"" ıca gıdıı. maddele- teı.iri ltalyan ve Alman vapurları- .. . 

lotallsuıunc ru'çm· .. :-.bı' tut- f l .. t t·ı etmelerinden i- soylemek gerek sıze karşı, gerek 
.... nın se er erını a ı "k' ·ıı t' · k zü d' 

ıııa ı ı mı e ımıze ı:orşı va em ır. u •. _, ra, bunun kıtlıktan baret kalmamıştır. s• b''t'• i ,3 A k t• l 
.~ı t . _ ızc u un v cı...anı anaa ım e 
~· enıın maksadından Dıger vapur kumpanyalarının se. . . . . . . 
~ iddia ediyorlarmış. ferleri de intizam:nr kaybetmiştir. temm edebılınm. h, Danzıg hak. 

r Yan b' k d Al ü 1. Akde . dnn gel kında Almanya ıle Polonya ara. , lu ır no ta a, - Bug n ı.manmııza ruz '" - . . • 

Garpta milyarlara. mal olan ve 
hala da olmakta bulunan büyük 
istihkamların i~ası Almanyanın 
hudutlarını kati olarak kabul ve 
tesbit ettiğini de isba! eyler. AL 
man milleti bu suretle vaktile 
çok eski Alman imparatorluğuna 
ait bulunan, sonraları pek çok 
kan dökUierek tekra!' alınan ve 
nihayet daha çok kan pahasına 
müdafaa olunan iki vilayetinden 
vaz geçmiştir. Ekselansımzm da 
teslim edeceği ü1.ere bu feragat 
suni ve tabiyeli bir han.ket değil 
ve bütün hareketlerimizle teyit 
ettiğimiz bir karardır. 

Almanyanın garp hudutlarının 
bu suretle kati olarak tesbitini 
muhil ne bir satır yazı ne de tek 
bir nutuk işhat edemezsiniz. 

1ÇERDE: 
. * Parti müfettişi profesör H. Rc

vat, bizzat kendi milletiniz arasın- ş~t Tankut dün Antakyada gündüz 
da da vardır. O zamanki tarzı hal- sınemasmda kalabalık bir halk küt

lesine h!ta.b~n bir kon~ez:ans vermiş 
ve partımızın umdelerını anlatmı"· 
b~ > 

* Liman işletmeleri umum müdür 
Böyle bir ihtilafın vah~m netice- muavini Hamit Saracoğlu huı:ı;ünlcr 

!erini tamarniyle mildrikim. Fakat de Iskenderuna gidecek, orada veni 

lin manasızlığını ve uzun müddet i
damesine imkan olamdığını teslim 
etmişlerdir. 

öyle zannediyorum ki bu neticele. 
rin en vahimini yine Polonya çeke
cektir. Çiinkü bu mesele hakkında 
harp nasıl biterse bitsin bugünkü 
Polonya devleti herhalde mahvola
caktır. İki milletimizin bu yüzden 

liman işletmesi teşkilatım kuracak· 
tır. 

* Maarif müdürü Te,·fik Kut 
muhtelif işler J1akkında ,·ekaletle 
t<'maslar yapmak, yeni ~ene hazır
hklan için direktifler almak üzere 
dün akşam Ankaraya gitmiştir. 

yeni bir kanlı ;roba harbine atıl - * Lise ve ortamektep para~ız ya· 
tılr talebe imtihanları eyltılün bi
rinde yapılacaktır. 

maları yalnız sizin için değil, benim 
için de elemli bir §eydir. Fakat de
diğim gibi, Alman milleti ve Al • 

tkıere karşı son gu··n _ . b dıral T sında mevcut ıhtılaflar arasında 
mcsı beklenen Fransız an ı c- dr ük. tl h il dil · 

( trıeleıerini tama.mile de • ofil Gotyc vapurun'.lll muva.salatr i- a ~ ~e b~e s ~ne ekt a c emıye-
t:rnıeketlerinden ayrıl- ki gün sonraya kalmıştır. Buradan ce ıç ır mese e yo ur. 

B. Başvekil, bu feragat ve bu 
hattı hareketle iki milletimiz a.. 
rasında 1914-1918 faciasını tek. 
rar ettirebilecek her türlü ihtilaf 
unsurunu ortadaa k:ıidırdığımızı 
zannediyorum, fa kat Almanya _ 
nm garptaki hayati emellerinden 
bu feragati Versay dikkatinin bü
tün sahalarda kabulü suretinde 
telakki edilmemelidir. 

manya. için tahammül edilmez bir 
vaziyeti tashih etmek ic;;in Polonya
yı: makul bir yola sevketmek üzere 

* Darüşşafaka mektehinde bir re· 
sim sergisi açılmıştır. Sergide tale
belerin yaptığı yağlıboya tablolar 
tc~hir edilmektedir. Sergi her~ün 
saat 9 dan 17 ye kadar açıktır. 

milessir olmak imkanını biz göre- * 32000 liraya çıkacağı anlaşılan 

:Uteessir görünmeleri dönilşil de gecikecektir. Bu kadar ciddi bir anda asil 
~ lıa\'lrlarl:ı eski silah ar- Fransız ve Romen vapur acen - ruhlara malik hiçbir fert tasav. 

tırıatmalandır. taları sefer programlarında deği - vur edemem ki tahripkar bir har. 
r °l'" • 

~J tır1t - İngiliz anlaşma.- şiklik yapmak hususunda. henüz bir be Almanya. ıle Polonya arasm. 
~~ı:ıe karşı olmadığını emir almamışlardl!'. da muslihane bir tarzı hal için 

li '' bulunuyorlar. Buglin kendilcri."le tebligat ya - son bir teşebbüs yapılmı:ıksızm 
llıJııe birlikte Almanya pılması bekclniyor. tevessül edilebilect.ğini kabul ey. 

, bazı Türk aileleri de Bu vapurların şimdilik İtalyan li lesin. 

miyoruz. 

Bir yangın ve 

Harbiye - Şişli kaldırımının yapıl
masından bütçede para olmadığın

f eci dan vazgeçilmiştir. 
.;c. Yedek Subay okulu karşısında

ki dükkanların yıkılarak yolun gc· 
niş1etilmesi kararlaşmı~tır. 

bir netice 
Yeşilköyde üç ev bir 

dükkan ve bir kadın yandı 
* Başvekalet mfü;teşan Vehb• 

dün vali ve belediye reisi LQtri Kır 
dan ziyaret etmi_ştir • 

manlarına uğra..malarm·lan vazgeçil Sizin sulh azminiz, Almanya • Mektubunuzda yazdıklarınızı B. 
Daladye, lrpkı sizin gibi hwcdiyo-

Dün 'gece saat 24.,30 da Yeşil- * Vali Lutfi Kırdar ManisanTt" 
köyde üç ev ve bir dükkfl.nın tama· üzüm ba}Tanuna davet edilmiş, fa· 
meh yanmasile neticelenen bir yan- kat işlerinin çokluğundan gidemiye· 
gın olmuştur. Alevler içinde kalan c ~ini bildirmi.tir. 

·ıııl'itıe . Aİrn~y~nın m~h: 
dô deJci blitün talebcleri

ı ~0llrııek için şimendifer 
ll~~ı~ llcaat etmişlerdi. An-
~' lta.-şısında trenlerde 

O ~ ası yüzünden hepsi-
~~~da hareketleri mUm-
b • 

··• mn su>rpfine nakize vermeksizin 
Romen vapurlarmı:ı vaziyet• böyle bir tesviye tarzına kuvvetli 

Bu sabah Romanya vapur acen kararıyla hattı h{ı.reket edebilir. 
tasından aldığımız malumata gö- Polonyaya verilc::ı sözle ve dost 
re, bu acentanın gerek şilep, ge- lukla bağlı olmakla beraber Fra.n 
rek yoku gemileri seferlerini mun sız .v~ ~iman milletleri :ırasrnda 
tazaman yapmaktadır. da ıyı bır ahenk nrzu eden Fran. 

~~ ~ka göze çarpan 
bır 

· tıb nokta da şudur: 

Dün Albayulya Rumen §ilebi sa hükumetinin reisi sıf atfü ~en, 
Akdenizde:ı gelmi§ ve Fransadan bu teşebbüsü iyi bir neticeye 

e. istanbula 67 katır getirmiştir • vardırmak için üir insanın ya. 
Yolda olan Rumen yolcu vapu- pabileceği her ~eyi yapmağa ha. 

~11 • Gri Avrupa semplon 
~111 Vagonlarını alama-

1Raddir. Bugünkü ekspres 
~atla da Berlin vagonlarını 
h I' beklemiş, nihayet 
ttııli:laş,ldığından tren 

tıı .'§tir. Yold!I. kaybe
~h hır kısmı telıifi cdil
llr. ~ ancak saat sekizde 

~~8 
ltıı Presten iki vagon ek 

lıtrı 
't aı r. Sıkı kontrollar 
~onuıctuğu anlaşılan 

'tlnın ne vakit kata
latı henüz belli de • 

~fta 
:~ritıde ı:ı Avrupanın muh -
l~ b gez.i veya tedavi 

"1U?ıan Türk tebaala
tlı:e~ll ~usevi vatandaşların 

d t a~ag linıize dönmüşlerdir. 
U ,1'abah~~da olan avukat A

~ hi~ 1 ekspresle Paristen 
~ ~r. llıuharririmizc şunla. 

\\~. 
~ lıa l:ıüyUk bir sükunet 

ıtrlık!ar tamamlan-

~lterıilt 
~~1.. :nUkelleileh si -

t tı..ı:· Gtnçler güle güle 
~l.' "ll·o 1 
·"llerı r ar. Fransız ana-
ıaı hih.-·k 
. etti·· ".u vazife zama.. 

~ ~, ltı &"inı söy!Uyorlar. 
~lllt~a\ti. için gitmiştim. 
~"in katışıklığı dolayı
~. ıı. lh .Ye.nda bırakarak 
~~ı:ıllYat zabitiyim. lca-
' hı ll:ı başrnda bulunmak 

l'ııafutnleketıerde daha 
~~ "e muvafık gördüm. 
l'eı~tilnUttefiklerinin kuv
. lfer C::ok yüksek ve 
\ııv.,. tarana sulh cepJ.1e-

~tı1 ld -•l 0 ugu kanaat\ 
ille ... 

"ıleıt ~ 
e-ıcrdeki \"atan _ 

runun da ct:ma gün:i gelmesi bek zır8
11:1· 

leniyor. ız de benim gibi sen harpte 
-::::------------ askerdiniz. Bcşe•iyet ıicdanının 
Bır kamyon devrildi harp tahribatınaan, 11ar~l nasıı 
Dün ÜsküdarKısıklr yolunda fe biterse bitsin, nasıl tüyler ürper. 

ci bir kamyon kazası olmuştur. tici bir hatıra taşıd1ğını siz de 
Kısıklıdan üsküdara gelmekte benim gibi bilirsiniz. Alma:; mit 

olan şoför isanın iclaresindeki Jetinin sulh yolur:da ve müştc • 
169 numaralı kamyon Bağlarba- r~k. m~deııiyet eserind~ki vazife. 
şmda yokuş aşağı süratle gider. sının. ıfasında o :nılletın rehberi 
ken virajı dönememiş ve birdenbi sıfa.tıl~ hakkım:da~ı .. kanaatim 
re devrilmiştir. Kamyonda bulu- benı sı~~n , bu ~ekhtıme cevap 
nan amelelerden İsa, Musa, Emin v~rmenızı rıcaya sevketmekte • 

Satı ve Mehmed isimlerinde beş dır. w • • 

kişi vücudlarının muhtelif yerle- Eger, ~und~n. ;-ırını beş &ne ev 
• w vcl oldugu gıbı, Fransa >'tı Al. 

rtnden agır surette yaralanmışl"r k ' 
.. - man am daha uıun ve daha öl. 

? Haydarpaşa numune hastatıa· d ...... b' h t l k 
1 nesine kaldırılmışlardır. Şoför "k~ruc~ll tırt arafp c amca edo urska 

. ı ı mı e e z ere ıman ere 
hakkında tahkıkata başlanmıştır. kt An k b 

Japon kab·nesi 
Hariciye nezaretıne 
Londra veya Par1s 

elçilerinden bıri geçecek 

;arpıs;aca ır. ~ca u çar{IIŞ _ 
madan hakikaten ::nuzaffer ola -
rak çıkacak şey har:ıbi vt: bar _ 
barlık olacaktır. 

HlTLERJN CEVABI 
Bay Hitlerin 27 ağlıstos tarih. 

Tokyo; 28 - A vrupanın son si li cevabı: 
yast vaziyeti ve Alman-Rus anlaş Bay Başvekil, 
ması karşıSinda istifaya mecbur o İzhar ettiğiniz 5üphcleri anlı. 
lan Japon. kabinesinin istifasını ka yorum. Ben de, mıJle~!erin ~ukad 
bul eden ımparat~r yeni kabine· de at h. k' l , t tt" . r ma a ım o an.ara ere up 
nın kurulması~ı .Abe isminde l.ıir eden yüksek mcsı.ıliyeti asla unut 
generale vermıştır. madını Be d b. k' h · . n c ır es ı mu arıp 

General nazır:annın listesini ha sıfatile sizin gibi harbin feca _ 
zırlamağa başlamıştır. Ve bu isim atini bilirim. 
l~ri ihtima: bugün imparatora tev İşte bu duygul:ı.r ve bu bilgi -
dı edecektır. lerledir ki iki nıi~ietimiz r..rasm. 

Gazetelerin israrla yazdrğma da mevcut bütün ihtilaf mevzu • 
göre, hariciye nezaretine ya Lon- Iarmı bertaraf etme;;.e samimi _ 
dra büyük elçisi Şigemitsu veya yetle çalıştım. Bi: gÜn Sar hav. 
bugı:i.n Pariste büyük elçilik Vii.Zi· zasının Almanyaya avdetinin bu. 
fesini gören sabık hariciye nazırı nun şartı olduğunu samimiyetle 
Sato getirik4.;ektir. Fransız milletine tem.in eylemiş-

Maliye nezaretine de Japon tim. Fransayı ala.kadar eden di _ 
bankası um;.ım müdür muavinı ğer bütün emellerimizden fera _ 
Tşusinanın tayin edileceği kuvvet ,gat etmekte ol:iuğum•_ızu derhal 
le tahmin edilmektedir. ve resmen teyit eyledim. Alman 

!.ayca anlaşabilmemiz mUmkUndUr. 
Fakat sizden istirham ederim, şu

nu anlayınız ki şerefli bir millet i
çin hemen hemen iki milyon bir va
tandaştan vazgeçmek, onların fena 
muamelelere maruz kaldığını gör -
mek imkansızdır. Bunun içindir ki, 
açık bir hitabede bulunuyorum: 
Danzig ve koridor Almanyaya ilhak 
edilmelidir. 

Hitıcr, garantilerin sayesinde L 
çinde "Makedonyakar!,. hadiseleriı1 
vukubulduğu bir memleketle an -
laşma imkanının mevcut olmadığını 
kaydettikten sonra diyor ki: 
Eğer kader bizim iki ınilletimfai çar 
pışmağa. mecbur ederse, sebeblcri 
de yine bir fark olacaktır. Ben o 
vakit yine mifütimlo beraber bir 
adaletsiziiğin tamiri için mücadele 
edeceğim. Halbuki diğerleri, B. 

*.Yalova kaplıcaları müdürü H 
bir kadının da feci bir şekilde yan· başdoktoru .Nihat Resat vazifesin· 
masile biten yangının tafsilatı şu· den istifa etmiştir. ~ 
dur: DIŞARDA: 

Yeşilköyde Orhangazi sokağında * Slovakya başvekili Tis~ umu
Devlet Derniryollannda şeftrenlik mi bir toplantıda söylediği nutukta 
eden Mustafaya ait 18 numaralı ~~ovakyanın her zaman ve her tür· 

d ~ · · · d b' k d lu şartlar altında Almanyaya sadık 
ev e . orgıya ısının e ır a m kalacağım bildirmiştir. 
kocasıle beraber oturmaktadır. Yor- * Leypzig otomobil fuan evvelce 
giya içkiye fazla düşkündür. Civar mukarrer oldu~ üzere dünkü pazar 
halkı şimdiye kadar kendisini bir günü açılmıştır. 
gün bile ayık göm:ıem.islerdir. Bir * Hariciye nazın doktor Munch, 

k ~ k d' · · Oslova hareket etmemiştir. Resmi 
çok zamanlar ocasmın en ısını, b" 1· bı·-a b"Jd' ·ıd· - · ·· o 

ır e ıg e ı ın ıp;ınc gore s-
sokaklarda sızmış bularak zorla c- loda bu günlerde yapılacak olan ha-
ve getirmekte olduğu da söylenmek· riciye nazırları konferansı, bir rnüd-
tedir. det sonraya tehir olunmuştur. 

tşte nihayet dün gece bu sarhoş· -ıc· Fransız hariciye nazın .~one, 
· · . . beb ı t Yor general Veygandr, ayan meclısı ha· 

luk bır facıa1a se 0 n:uş ur: riciyc encümeni reisi Berengeri \'C 
giya gene körkütük eve gelmış. ve Polonya büyük elçisini kabul etmi~ 
biraz oda içinde dolaşırken gaz lam· tir. 
basının üzerine ~·uvarlanmıştır. * Ilolanda bankası iskonto had· 

'

• ng ,· ı ı·z Gazlar yere dökülmüş ve birkaç sa· dini yi.iz~e ikiden üçe çıkarmıştır. 
· · · d od · · ı ı ı d ı * ''Socıal - Demokracaten., gaze· 

nıye ıçın e anm ıçı a ev ere o - t . . b·1a· d·-· ı:r · · e Almanlar 
v esının ı ır ıgıne t-or , 

maslahatgu··zarı muştur. Kadın rıe yapacagmı şaşır· kapatılan Alman - Danimarka hu· 
dığından dı~arı da kaçamamıştır. dudunda müsaadatta bulunmakta 

B ı h Evin ı çatısı tutuştuktan sonra dırlar. 
u saoa şehrimize Yeşilköy itfaiyegi ateşi görebilmiş, A--,m--a-n------,--

geldı vaka yerine gelindiği zaman evin vapur an 
İngiltcr :min Ankara elçiliği tamamen alevler içinde yanmakta Gizli talimata göre hareket 

maslahatgüzarı M. Morgan bu sa- olduğu görülmüştür. 
bahki Semplon <'kspresle Londra- Köy itfaiyesinin iki eski otomo- etmek emrini afdl 
dan şehrimize gelmiştir. Çok ne. bilden ibaret oluşu ve kafi tesisatı Nevyork; 28 (A. A.) - Saint-
şeli bir halde olar. M. Morgan bir bulunmayışı yüzünden tabiatile· a· Louis ismindeki Alman vapuru 
muharririmize ş:.:nlan ı0ylemiş· teşi söndürmek mümkün olamamış diin akşam boş olarak Almanya.ya 
tir: ve Bakırköy itfaiyesinden yardım hareket etmiştir. Nevyork ismin. 

- Şu :ında harb olmak ihtima· istenmiştir. Fakat yardım gelince· deki Alman vapuru da hareket et 
li henüz ortadan kalkmış değitdil". ye kadar yangm biti~ikteki ayni za· mek üzere evrakının tanzimini is 
Fakat, kati bir söz söylemek de ta ait diğer bir eve geçmi_ş ve ayni temiştir. Kumpanya memurları 
imkansızdır. İngilterenin Berlin zamanda arka tarafta bulunan bu hususta bir şey söylemek iste· 
elçisi M. Henderson, Londranın Yorgi isminde birine ait 27 numara· mcmektedirler. 
cevabını Alman devlet reisi Hitle. ' lı küçük bir ev ile 16 numaralı Mus Diğer cihetten mahalli telsiz tel 
re gö~:.irdüğü sırada yolda bulu. tafanrn bakkal dükkanı da alevler graf istasyonu denizde bulunan el 
nuyordum. Bu itibarla vaziyet hak içinde kalmıştır. li kadar Alman vapuruna Avrupa 
kında gazetelerin yaıdıklanndan Bereket üç evle bakkal dükkanı· dan gönderilen almanca bir mesa· 
fazla malıimattm yoktur. Ne ola- nm bir ada vaziyetinde oluşu ve jı zaptettiğini bildirmektedir. Me 
cağını anca\: Allah bilir. Fakat, biz etraflannnı bahçe ve arsalarla açık sajda: "gizli talimata tevfikan ha. 
ve müttefiklerimiz harbe karşı ta- bulunması, Yeşilköyü büyük bir reket ediniz'' denilmektedir. 
mamiyle hazır bulunuyoruz. Sulh yangın felaketinden kurtarmıştır. 
cephesi çok kuvvetlidir. Kendimi. Ateş 2,5 saat kadar sürmüş ve ni· Evle birlikte yanan Yorgiya is· 
ze güveniyoruz ve vaziyetin inki- hayet evler ve dükkan tama.men minde kadının cesedi bile buluna· 
şafmı sükunetle bekliyoruz. yandıktan sonra söndürülmüştür. 

Londraya bir ay evvel mezuni- Ild bOyük ~ mevsimlik otur· 
yetle gitmiştim. Bu akşam Ani<.:ı makta olan kiracıların hütün eşya

raya dönUyorum. lan yanmı~tır. Evler sigortasızdır. 

mamrştır. Gelen itfaiyelerin su bu· 
lamamalt derdile de karşılaşmaları 
yangının çabuk söndürülememesin· 
de amil olmu~tur. 
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~< risfof Kolomb'un 
ı u murtasına doğru 

( Baştaraf ı 3 üncüde) 
csadüf eseri midir?. Eğer bilerek 
:oyduysa, bu, bence bir kaç ba· 
amdan ehemmiyetlidir. Birincisi; 
Karagöz, yani Türk temaşası için 
.reni bir iddiadır. Demek istiyo • 
·um ki; Karagöz Türktür! Belki 
'oyun,, şuradan ve buradan gel
miştir. (*) 

Fakat "Karagöz,, denilen "tas
vir,,io kılığa sokanların halis Türk 
:mn'atk~rı olmaları lazım gelir .. 

ikincisi: Demek, bu Türk se· 
puşları Sinan devrine kadar kul. 
!anılmıştır. 

-

Yıldıray 
Denizaltı • • 

ge.mımız 
Dün merasimle indirildi suya 

Yeni gemilerimizin üstünde Alman işçis :nin 1 saatli:< 
mesaisine mukabıl Türk işçis :nin 7 saatlik emeği vardır 
K ı sa bir zaman içinde Türk bahriyesi için gemi i nşaat ı nda mu
vaffak ıyetle çalışabilecek bir Türk ışçi kafilesi yet işti rılm ışti r 

Haliçteki tersanemizde Krup mü-
hendisleri ve işçilerimiz tarafından ~ 

Kazandı . Ankara iku·c , 
lzmir de üçüncü old u 

İzmir, 28 - Fuar gUreş müsalıh 
kası bitti. Tasnifte 1stnnbul, 19 pu· 
vanla birinci gelmiş, fuar kupasın. 
almıştır. Ankara 13 puvanla ikinci, 
İzmir sekiz puvanla üçüncUdıir. Ku 
pa \'erme meras~indc beden ter . 
biyesi umum mUdUrU General Cc-

r
mil Tanerle beledi~ e reisi Behçet 
Uz bulunmuı;lardır. 56 kiloda Şefi! 
lzmir, Ankaradan :\iyaziyi hilkmeı 

Uç üncüsü: Sinan yalnız müs
liiman değil, en güzel eserinin t~
'Jesine Türk serpuşunu giydirecek 
'-cadar tereddütsüz türktür. 

inşa edilen dneizaltı gemilerimizden 
sonuncusu olan "Yıldıray,, dü:ıkü 
nüshamızda kısaca verdiğimiz gibi 
büyük bir merasiı. ' ' denize indi

1 yenmiştir. 66 da Bekir İzmir AnkEJ 

Abideleriyle, harp tarihi ve si. 
yasi tarih itibariyle şöhreti olan 
bu şehir, asfalt yol bittikten son. 
ra da, ciıemmiyetli bir seyyah şeh
ri olı\caktır. Yolun bittiği gün. 
"Oto klüp,, ler vasıtasiyle yapıla
cak propagandalar, bir çok oto· 
mobilli frenk seyyahlarmı buraya 
çekecektir. 

rilrniştir. 

Başta amiral Şükür Okanın bu
lunduğu merasimin vali muavını 
l\1uzaffer,1stanbul deniz kumandanı 
Mehmet Ali, Alman sefareti aske· 
ri ataşesi ve birçok asken, sivil da
vetli ile binlerce halkımız iştirak 
etmişti. 

Kızak üzerinde bulunan Yıldıray 
Türk bayrakları ve defne dallarile 
süslenmişti. Saat, 12 de bandonun Gi!dip gelme, altı yedi, saatlik 

bir otomobil gezmesi için Edirne, çaldığı istiklal man:;ile mera:;ime d 
1 

k k d d · it 
. ~ . a o sa·, ar amız a enıza ı gc..1111 Istanbulluların gönül koyacağı başlanarak Halıç kızak tesısatının 

1 
. . t d 

1 
• d 

· · · . .. - d ' k ·· ·· ö - b' _ .. en ın~a ın a ça ışmaga evam e· bır yer olabılır. Cumartes1 ogl=. ıre toru ::ıtag ır nutuk soyle· d b'l k b. T .. k l k r· ı 
. . e ı ece - ır ur • ame e ·a ı e.;;ı 

den s~nra Edirney: asfalt bir. y~l- m'.:tır: . . . , . bırakmış bulunmaktan mütevellit 
dan gıtmek, geceyı orada geçırdık - Sa) ın ba) anlar \:e ba) !ar, b" ·rt·h 

1 
· · d 

· • . . . ır gurur ve ı ı ar ııssı uyaca· ten sonra, pazar akşamı evine dön- h.rup fabrıkası namına sızlen sc· 
mek .. otomobil kuJlanan her is- lamlamakla bahtiyarlık duyuyo· ğız.,, 

Bundan sonra donanma kuman· tcınbullunun en büyük zevki ola. rurn. 
danı da birkaç söz söyliyerek demi5 caktır. ünümüzde duran şu denialtı ge· 
tir ki: 

lara, onlara nezaret e:ien Her direk· 

radan Doğana hi!k;:nen galib gel · 
miştir. 72 kilodan Ankaradar. Ce· 
lal İzmirden Nu!'iyi 3,30 ciakikads 
tu:ıla mağlüb etmiştri. 79 kıloda 
tstanbuldan Koç Hasan, lzmirden 
hastalnan fsmaile !ıükmen galib sa 
yılmıştır. 87 kiloda İstanbuldan Ali 
Ahmet, 6 dRkikada !zmirden :\Iusa-
yı tuşla yenmi§tlr. Ağır sıklette 
Ankaradan Satıimaz, 1zmlrden 1\.Ic,. 

med Güneşe 3,23 dakikada yenil 
ıriştir. Fuar lzml,:, lstanbul, Anka 
ra arasındaki futbol maçları 2, :: 
ve 4 eyllıldc ya~ıiacak ve kura ç<' 
kilerek o:rnanacaktıı. 

töre ve bu merasimde bulunmak 1 s ta n bu 1 m u h ~ e ı' ,· f 1 
şerefini bize \·erdikleri için davet-

- --o-

lilere candan teşekkürü bir borç bi· 
liriz. 

Ebedi Şefimiz Atatürkün manevi 

Bu sabah lzmi re 
hareket ettı 

Fakat bütün bunları temin e- misi, inşaatı Krup füması tarafın-
debilrnek için de Edirne şehri dan deruhte edilen ayni sınıfa men
iclare edenlerin sür'atle harekete sup dört denizaltı gemisinin sonun
gcçmesi lazımdır. Bence yapacak- cusudur. Bu gemilerden ikisi Kielde 
ları iş vakit geçirme:den "şehir o· inşa edilmiş, ve iki tanesi de bura
teli, şehir gazinosu ve şehir fo. daki inşaat mahallinde kızağa ko· 
kantası .. nın derhal temelJerini at- nulmuş ve burada techiz edilmiştir. 
tırmaktır. Asfalt yolla beraber 1937 senesi ağustos ayında birin
eğer bunlar biterse, dediğim gibi ci gemiyi merasimle kızağa koy
ıstanbuJluların otomobiller gez. muşluk. Bu omurga \'azı merasimi· 
-ne yeri olur.. ne Reisicumhur hazretleri şeref ver· 

huzurlarına, Büyü'- Şefimiz Heisi· İstanbul futbol muhteliti İ?.miı 
cumhur İnönüne, ve !\1illi Müdafaa fuarı turnurnsına iştirak etmek ti. 
vekilimize de bu fırsatla son uz ta- zere bu sabah sn:ı! onda h:mire ha 

"- Memleketimizde inşa olunan zimlerimi sunarım.,, roket etmiştir. 
gemiler hakkında fabrika direktö- ~utuklar bittikten sonra amiral Takım hemen hiç hazırlnnmllm· 
rü tafsilat verdi. Şükür Okanrn refikası hazır:anan bir halde ve eksik bir kadıc il< 

::\~üsaade ederseniz ben de birkaç şampanya şişesine doğru ilerledi ,·e: gitmiştir. 
kelime söyliyeceğim. "Yıldıray, senin parlak zaferler Kafile.re Kem.ıl Halim rcislık t'l 

Birkaç ay ewel denize indirdiği- ve şerefli işler yaratmam candan di- mektedir. Kelle İbrahim de yer . 
miz Atılayın eşi olr., Yıldıray da !erim., dımcı olarak kafileye refoKat et 
bugün denize indiriliyor. Cumhuri- Sözlerile şi~yi geminin omurgas ı me~tcdir. 
yet hükumetimizin y.urt müdafaa· na çarparak kırdı. Gıden oyuncular şunlardır : 
sında kahraman ordusuna kara, de· Bu işaretle gemi kızaktan ya\·a~ Cihad - Hüsmi, FaI"uk - ü ;fal: 
niz ve hava kısrmlarında ,·apmıs ol- yayas denize dol!ru ka,·mai!a 

1
bac;Ja ~~~~\ .. !H~i .. ,~~~#-9~ ıfi~Rn/Jc H~ :...-- ""' ÇügkU ttıtvı\:nıt.ı..., ı...ıı.tu. ı.~.w.. mi le ,. '.Ttir ·~ · r t:ı.." fnvl:.ın 

Türkiycde, otcmobille gidecek u- Türkiyede yapılan bu denızaltr ge
zun boylu hiç bir yer yoktur. Bu- misi in~atile yakından alakadar 
nu tarihi abideleriyle güzel o!mu)lardı. 
ma~zaralariyle Edirne ;emin ede· !kinci geminin omurgaya vaz'ı 9 
cek olursa, Türkiyede en büyük eylCıl tarihinde o~u~~· .ln~atta 
'Turist,, hareketini uyandırmış, ih k~lla~ılacak ge?1ı ın~~yecı amc:e-
das etmiş olabilir. nın yuzde yetmış beşırun ve rnakıne 

*** işlerinde kullanılacak amelenin yüz 
de otuzunun Türk ameleden olma-Edirnede, geçen senelere naza- .

1 
ahh '' tın' 'k 

augu yenılıKıer, nepımızın JTfJıu· aı. vayct muntazam ae ızc ıı aı. .. . . 
. 1 .. . ı...~ 1 .h t b ld k Huseyın, Basrı. mudur. Bunu Milli Şefimız nönune Mera ım ıJVY ece nı a~·e u u ·• 

diğer büyüklerimize ,.e milletimize tan sonra, da\·etliler otomobillerle ---<>--

medyunu §ükranız. Bu gemilerin Perapalas oteline götürüldüler ve 8 i r Y Unan g 8 Z ete Sİ 

_in_ş_a_a_tı_n_d_a __ ça_1_ış_a_n_işç_il_e_re_._m_e_mur_-_ı_1az_ı_rı_a_n_a_n_b_u_· r_cd_e_i_za_z_e_d-il_d_il_e_r. 8 a 1 kan , a r a r a s 
50 üniversiteli kız 
kendilerine ., yurt ,. 

ihtilastan suçlu 
Adlıye sabık teb l ıgat 

müdürü 
Tekrar tevkif edildi 

F ut?oı turnuvası tertıp c tt ı 
A tinanın Viro :.!inl gazetesi. biı 

Balkan futbol turııu\•ası t~tib et· 

,, 
Rc!;İmdeki ktz . . \ ·-·.,~ 

1 
müzdeki oiimp yJ ia Jt!lıı 
rüzme şampiyonların:lıt 
Bu şampiyon im ya1-ııı 
ne ile değil, vücı.ıd•Jnıı;1' 
ııütenasip oluşiıe de biiJ.J 
ret kazanmış~ır ı~ell tıı' 
nun güzelli~ini den1~e 
'u!,!unu ~öylemek~ 

d h f 1 b. h k t .. sını mukavele ı e ta ut e ıştı . ran a a az a ır are e gor- . . . .. 
d .. s k ki d h t · d Burada ıstıhda:. edılen Turk ame· um.. o a ar a a emız, ca -
d 1 · ı · b" . l'k lenin miktarı bu rakamları çok faz-e erın su anışı ınsana ır serın ı . . 
veriy.:>r. Yeni valinin sağdan, sol. la geçmıştır. . . Cumhuriyet Halk Partisi talebe 

. . ' . Bugüne kadar burada ın~a edıler. b k 1 k 1 dan methını duydum. Faal ıdare , . ~ . . yurdu u sene ız ar ısmını ag 
., . . .. d r ·· 1• ıe'<'Sının 

A • 1 · · h lk b'·t·· k t' 1 J.ı{I gemı uzenn e ur!\ an • • vetmiştir Bu yüzden acıkta kalan amır erını a u un uvve ıy e . "' . l · ~ 
' kl gördüğü ış, saat yekunu bır n· ı yon bir kısım tc:lebe dün matbaamıza «uca ar. . ld ~ halde 

O 1 h. b' h' t" bo seksen beş bın saat 0 ugu gelerek biz• şunları söylemic:ler n arın ıç ır ızme 1 ş:ı . . . -v :s • 

arıyor L .. 
mcktedir. Balkan kupası ismi ,·eri 
len bu maçlar il:ln Yogoı;Iavyadaı 
Beogratski, Rumnnyadaıı \"enüs 

Adliye tcbliğat müdürü ~Iustafo, •Bulgaristandan mavya ve Türkiye. 
hirkaç ay evvel, tebligat paraların- 1 

den Galatasaray da ve~ cı.Ji:mi ş tlr. 
dan bir kısmını defterlerde kalem ı Turnuva, 15 - 30 eyliıldc Atin ada 
oynatarak ihtilfıscn zimmetine g-e • yapılacaktır. 

. B 1 . hAlA M'th t Alman amelenın mecmuu ış saatı dir. gıtmez.. u ganstan, a a ı a • . . ·b • 
P d b h d ı b 1 · d' miktarı 140.000 ıs saatınden 1 aret- Biz acıkta kaldık İmtihan- gu hakimliği tarafından tahkikata caat edilmiştir. aşa an a se er, stan u şım ı . - _ · 
d h. H d b h t k tır. tarın yaklaştığı bu günlerde ne Y'" başlanmıştı. ~ a ı ay ar eye ra me o uyor... B' 

1 
h .

1 
· ·· t ·· d j 

çirdiği anla13ılarak tevkif edilmiş, j Bu hususta Yunaıılstandan Ga
bilaharc kefaletle sah-erilerek sor- latasaıııy kulübliııc mel:tupla nıilra· 

. . b d ınaena ey gemı erın us un e pacağımızı şaşırdık. Yurdu ven· Tahkikat dün bHirilernk ~hı<.ıta - zmitlı' Sporcular Edırnelıler de, en sorma an va- . 
1
.k Al . · · · esai ·i ı 

. . . . bır saat ı man ı5Çısının m ~ · len emre gö:e, bir eylCılden itiba. fa yeniden te\'kif edilmiş. hfıdi~('nin 

Türkıye 

Yüzrrı 
,sı 

Bırınc ilıklcrı F f 
günü yap ı . ıY0j) 

T .. k .. "ı·rı·ı:ıcll ur ıyc .ruzmc u 

pazar gimü Beşiktaş şc 
havuzunda yapılacaktır· ~ 

Birinciliklere gfree_e~ ~ 
sinli yUzllcüler S klşılı1' 

ıı:Je halinde şehrimize gelrll · 
Mersinli yüzUcU:<'ı i11' 

·ııd milsabakaya gir~cekJert 
hlerınden bahsedıverdıler. ne rnukab'ıl 7 saat 7 dakı'kalık Tu .. rk Zonguldakta 

ren terketm<'k mecburiyetinde;·iz evrakı da ağırceza mahkemesine 1 
• * • işçisinin mesaisi vardır. Yurdurr.uzdan ~ok memnundul. verilmiştir. Zonguldak sporcularınır. da\•eti 

Edirnenin en güzel yeri Meriç Bu netice göstermiştir ki, Türk Burası istanbulda bulunan yurdla. Suça i§tirakten maznun mübaşir üzerine İzmit sporcuları fı.tbol, te- ar. 
sahilindeki korudur. Yetişmiş, göv amelesinin gem'.lcr üzerinde sarfet- rın en iyisi, konforlusu sayılırdı A Osmanla Kemal gayrimevkuftur • nis ve volC':;bol mc.;; iarı yapmak üze !s keoderun 
de~i ağa~lariyle, yem~e.şil çime~- tikleri emek derecesi Alman amele· deta leyli Üniversite hayatı yaşı !ar. re pazar gü'nü Zonguidnğıı 'lRre -

d • \ 'il' ıf. :;ta ın:.a antrc>nm:.n . · 

lcrıyle hır saf~ yerıdır. Nehnn sine nisbetle pek çok fa~ladır. . yorduk. Diğer yurdların ekseri
3
i ket etmir;Ierdir. 

kıyısındaki gazınosunda oturur da İşçilerin kalitesi bah ıne gelıııce: talebeye 1 :ıhat b!r hayat temin e. muallim mektebinden yerımıze ge Fakat muhtelit .;!arak daveL cdi. 
g~~ünüzü,. k~rşık.i yemiş bahçele- katiyetle .siiyliyebilirim ki, bu .. key· demiyor. Bununla beraber hı: lecek 3o taiebe · yurda 60 kişiıi:- len !zmit llJ)orcuiım tıakım!aı •ndan 
rının yeşıllıklerınden aymr, sa. fiyet en yüksek derecede methu se- yurdların ~adroları bugün dolrr.u ... ücret verecekmiş de bunun için bi ,e~ iyi ):~.di oyuneu:arını ~·~zifr~.e -
,ınızda tarihi nefis köprünün taş naya layık bir keyfiyettir. V~cu~a bir vaziyette olduğu gibi ücretle zi feda ~diycrlarırış. Hallıuki bir rınden ızın alamad.klan ıc;ın gon -
cngınc clör.dürürs~uiz suya vur- gelen şu eser, dünya sanayiinın \'U· rini de arttırdılar. Talebeden !evli parti mü~sscsesinin bu kadar e· derememişlerdir. Eksik \'e zayıf 

gc ı y or ·~ 
Jskcncicrnn, 2S - iki 

.anbulda yapılacak ol~~s' 
>iizme biıfocilikler. muti 
. . k d k .. ··cnıcıı '}tıra e ece )TZU ~ 

:nilsabakalnrı yapıl:nıştır· 
<;' kada parti mllfett!şi aıı· ( muş aksini, kemerleriyle g4-inti ve cuda getireceği en mükenunel bir e· mekteb gihi üç taksitte para ıllı · :1emmiyetsiz bir karı kale almama. bir kadro ile gitmek :nı>cburiyetln

çıkıntılariylc görürsünüz. serle hemayardır. . yorlar. Biz ne yapacağız. Baş vur 51 İcab etmez mi? de kalan fzmitliler bu ,·aziycttcn 
Solunuz.da gurubun pembeliği· Kısa bir zaman ir;ınde Türk ,bah- duğumuz }erler bize menfi cevaı, Yoksa b!zim ''idaremiz" mi mü~ miltcesslrdirler. hazır •. ,.,

7

j,_.,.. 
ıi size, ağaçların dal ve yaprak - riyesi için gemi inşaatında mu\·a{fa verdiler. Cok müteessiriz. kül oluyor? .. 
tarı, çıplak olarak göstermeme - kiyetle çalı~hilecck bir Türk amele Bizim, bc§alan yerimize }"':iksek Biz hepimiz 20 yaşını geçen 

Tankut, parti başkanı 119

1

• 

l .. ~ 
~uk ·som· O •,;......t-ı" 

1C çahş"la<. 0 s>ldide ağaçla<, kafilesi yetişi İ rilmişti r · muallim mek tebin•len talebe ahr • J ni vmi tc ti k"lam, Bun un ih l i · ::::ı:;c;m ;;;;;;;-··;; :::::::::::: m::: füfüfüfü 
pekli kombinezon gibi gurubun Burada ni~ edilen iki geminin cakmış. Ç:.inkü oranın mevcut ta. :nali bile cii!şünü:emez. Bir ey1(ı: . :::::: •• :::: ••••••• ~.. :::::::::::: :::::: 
etrafını çevirirler. Siz, o güzel mütemmin işleri biterek bunları tc· I !ebe kadMsuna bina dar geliycr den itibaren açıktayız. imtiha•1!ar 
pembeliği ancak dantelalarrmn a. scllümdcn sonra buradan ayrılacak 1 muş. Halbuki Maarif nasıl olsa ..:r. dev adımlariyle yaklaşıyor. 
r<ısından seyredebilirsiniz. . . . .. a· ~ .. !ara yer bulabilir. Onlar hiç bir su Alakadar maka:nl:ırdan gazete-

• v lara aksettırır · bıze goreme ıgı . 
Bu nehrın, bu agacların, bu g~ ' . K d' • rette acıkta kalmazlar. Fakat, bız niz vasıtasiyle şunları rica edrriz . 

• ubun, dertli bir aşıkı vardır .. Se- miz gü~ellikleri göst~r:r: den ~ı- ne yap~lım. Bir erkek talebenir Parti tizi orta yerde bırakma· 
ıclerdenberi kendini, Edirneyc, ni, Edırneye bu gıdışım c e. hayatı her türlü şartlar altında de. sın. Hiç r.~ır.azsa bize bir yurd te-, 
DJ . . .. ll'kl . k t nehrin kenarında buldum .. O, yaz k •. 

1
. B' · . d" k _, b I d 

1
, _ ırncnın guze ı erme ap ırmşı ha olay g -:.çeuı ır. ız genç ı~ı z. mın e ıncey!: ·a·..ıar u un ubl!-

Jir aşık: "Ressam Fuad.,, diye· ve kış buradan etrafı seyreder. E· lar icin bl! mesele daha düşündii· muz yurclda kala'ım. Önümü?.ut 1 • 

1>i!i rim ki, bu .. şohri". g~•el~i ğbi dirneyi koklar. içine .çeke:"· '~'Ü bir 'i'i yet ih~as etmC> mi '-· ı in;tihanl~ ""'" ~ar: ha! ka şey 1.,1e Baş, Diş, Nez 1 e' Grip, Roma t ıt 
~nun kadar gorebılmış bır ınsanl Yuf• R. ZO BU 1 B"de h ooii< pan""•n hayat> d· ı •g<aşmag• vakhm" vok. I ~ 
ı:_,Jrtur. O, yalnır görmemiş, gös. ('°') ''Knfdağınrn nrkası,, başlık- bir genç t.?lebenin, bi hassa kmr. HABER· Eu ~ikayet cidden nevralji,kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhL' 
termeğe de uğraşmıştır.. San'at Ilı yazılanmda bu oyunun T ürkis- ne ekonomik, ne de ictimai haline çok mühimdır. Halk Partisi B3~ ~ 
kar Fuad, Edirnenin bütün g:.i . tandan Çine geçtiğini mm l tııhmin uyar . kanlığının ,aziyetle derhal aHi'..:a. -=nm:I icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
:r lliklerini önündeki muşambala-~cttiğimi uzun boylu anlatmıı tnn. Bize söykndi~ine göre, yüksek dar olacağına eminiz. J 
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lngiliz diplomatı Hendersonı 
il 
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-

1111 

~ll~ra, 28 (A.A.) - Kabine Çemberlayn, bu hususta beya _ !emiştir. 
Uzeri toplanmıştır. Lord natta bulunacaktır. Paris, 28 (A.A.) - B. Dalad. 

gharn hariç olmak üzere bU. 
flaıırlar içtimadcı. hazı:- bu -
U§tur. 

~dra, 28 (A.A.) - İngiliz 
ı,i5 entosunun yarın saat 
. te toplanacağı resmen biL 
La inektedir. 
.... ııdra, 28 (A.A.) - Roman. 
....:f' . 

ırı ve bundan sonra Fran. 
8ef' . 

~t' ırı bu sabah hariciye ne -
to'ne gitmişlerdir. 
bi ncı:a, 28 (A.A.) - lngiliz 
tlıllesı, bugün tıaat l2 de top -
reıış Ve 12,50 ye kadar müza
~~~de bulunmuşt•ır. 
nı ıne: Hitıerc verılecek ceva_ 

lo etnıni tasdik etmiştir. 
~dra, 28 (A.A.) - Kabine 

l..o lt\dan sonra, hariciye nazı. 
tı· td Ralifaks ve 1ngilterenin 
Ilı~ bUyUk eiçisi Henderson, 
tt rlayn nezdine giderek bir 
q~ıı fazla görüşmüşlerdir. 
~re Henderson Berline müte· 
ır. en tayyare ile hareket etmiş· 

~tndcrson Almanyada 
~rı· 
~ ın, 28 (A.A.) - Alman -
~ İngiltere büyük elçisi 

~~rson saat 20,30 da. hususi 
~d e ile Teınpelhof tayyare 
~k~nına inmiş ve derhal .Ber. 

tit..."~1 lngiliz l:üyük elçiliğine 
~ti h r. 
~rlj 

n, 28 (A.A.) - B. Hen ~ 

1 
• saat 22.15 te lngiliz bü. 

~ I! Çiliğinden çıkarak otomo • 
g-j A.t.nıan Başvekalet dairesi. 

~llı~ış ve derhal B. Bitler ta. 
1 lttıan kabul ecilmi§tir. 
:\ti er - Henı:f erson mülika _ 
~ h Von Ribbentrop ile B. Hit 
~ ~h ıu:usi mütercimi orta elçi 

e. lı ntıdt de ıstirak etmiştir. 
~ ... ~r enderson, daha. evvel ln. 
~ ; bUyük elçiliğine gelmiş 

e ' raıısız büyük elçisi B. Cou. 
e~~· ile görüşmuştür. 

~· ın, 28 (A.A.) - Resmi teb· 
,, l.>.. 

'llhre 
". l'e . r, bu akşam saat 22.30 
~lldııı başvekalet dairesinde, 
'Qıbe a hariciye nazırı B. Von 
~ lı.!ı- lltı·~p da olduğu halde, ln-
1~ e buyük elcisi Sir Ne,·ille 
)"&~ ersonu kab~l etmiş ve bü· 
~ıı~lçi, Führere İngiliz bükü-

n ın . . t" ~ . eaaJını verrnış ır. 

~ııtlın, 28 (A.A.} - B. Hen
~~ 8. Aitlerin yanında iken, 
~~İıte 1 Göring, başvekalet dai· 

b ~Mnıiştı"r 
(_~l')f . 
~·'lon 11

• 28 (A.A.) - B. Hen
~f!s.' aaat 23.40 da başvekalet 
b !;;.'! '~d.en çıkmıştır. Büyük el· 
4- bıı iıtıerle yaptığı görüşme· 

~llk saat kadar sürmüştür. 

\e~b . b b tlıtt er.ayn ugün eya-
l.on ta bulunacak 

~ra, 28 ( A.A.) - Röyterin 
~0~1! • r.;' • ........ gur nfffırenciğine 
"'ıı df!~.,~kn~ bit ~·andnP.ıin Bitle. 
~,~ h 1atasyonum.:na verd" :Yi ce-
tııl er h .., 
~ ~i t alde parlfımc·ntonun ya. 
ı~iy 0Plantısmdan evvel neşre. 
l't .. ecektir. 

Ruzvelt yeni bir teşeb
büste bulunacak 

ye, Mo::;kovadan dönmüş olan ge. 
neral Doumenc'i kabul etmiştir. 

Paris, 28 (A.A.) - ihraç edi. 
lecek olan bütün fotoğraf ve si. 
nema vesikalarının iı5tihbarat u-

Va~ington, 28 (A.A.) - Sureti 
umumiyede iyi haber alan bir men· 
badan öğrenilditrir.~ göre, Ruzvclt mumi servisi 5<'finin imzası ve 
sulh lehinde yeni bir teşebbüste bu· bunların çekilmiş o~dukları de. 
Junacaktır. Reisicumhur ayni za· partman _p:efesinin vizc~ini ihti. 
manda bu teşebbüsünde muvaffak va etz:ıesı ıcap etmek~ır. 
olmak için Amerikanın Latin cum- Parıs, 28 (A.A.)-: Aır.Franc: 
huriyctlerinden mümkün olduğu kumpanyasının, nak!ıyatm tahdı. 
kadar çok miktarının yardımım te· d~. hak~md~ ~eşr;ttiği bir habere 

· tm ğ l kt d B · gore, şımdıkı haıde yalnız Pa _ 
mın e e e ça ışına· a ır. u yenı . . . 
t bb .. ·· 1 . tt 1 .. rıs, Londra, Parıs - l\larsılya, ese usun ne ma uye e o acagı . . 
h ~ .. aı~- d ... 1d. Kazablanga - Cezayır hatlarıle enuz m wu ~11 ır. . 

ı-Iük. .... hf'll · d S tl Surıye ve uzak şark hatları nor. umet ma ı erın e ovye er . . . 
· 1 .... · .1 . 1 d .. mal şekılde ışleyccektır. 

bır ıgının Almanya ı e ımza a ıgı p · 28 A A } Al 
ak .. lh 1 11. d "f arıs, l . . - man. p ta ragmen su e ın e nu uzu· d k . ta t k . . . ya an şar ıs syonununa ar ı 

nu kullanacağı ümıdı muhafaza e· t 1 1 kt d" . . ren er ge meme e ır. 

dıln:ekt~dır. .. ... Almanya ile şimal jstasyonu a. 
Hıtlenn, D~ladyeye .. gonderdı~ı rasındaki seferler de inkıtaa uğ. 

mektubu tefsır eden llerald Trı· ramıştır. 
bune,, Hitlerin cevabında bir zafer . 

Parıs, 28 (A.A.) - Resmi ce-
ifadesi olmadığını kaydetmektedir. ridede intişar etmiştir: 
Bu gazete diplomatik harbin neti· ı - Hükumete matbuatı ve 
cesi henüz malılnı değilse de "~inir her nevi neşriyatı kontrol etmek 
harbi,,nin Hitler değil, Da!adye ta· işine müteallik teşkilat vücude 
rafından kazanıldığı muhakkak ol· getirmek ve bu teşkilatı işlet _ 
duğunu kaydetmektedir. mek için zaruri olan tedbirleri 

kararname isdarı suretile ittihaz 
Staline mesaj gönderi{· eylemek hususunda hükumete 
memiş 

Vaşington, 28 - Ilull, bu akşam 
gazetecilerle ;•aptığı bir gunışme

de•Amerika bir~ik devletlerinin, 
Avrupaya sulh için son bir hitan-. " ta bulunmak üzere bir Uitin cum· 
huriretleri konferansı toplamak te
şebbG ünde olduğunu yalanlamış-

tır. 

Hull, Staline bir mesaj gönderil· 
miş oldu~una dair gazetelerde çı· 
kan haberler hakkında resmi mah· 
fillerde malumat olmadığını da kay 
deylemiştir . 

Hull, nihayet, eğer cenubi Ameri· 
ka de\'letleri rei -lerinden birisi Huz· 
velt gibi bir jestte bulunursa Ame· 
rika birl~ik devletlerinin bu teşcb· 
büsü çok iyi karşıhyacağını da söy 
!emiştir. 

ltalya, 
paktına 

mı ? 

Sovyet - Alman 
ıştırak etmiyecek 

Tokyo, 28 (A.ı\.) iyi haber a· 
lan Jnpon mahfillerinin fikrine gö· 
re, Japonya ıle .:: vyetler birliği a· 
rasında muallakta _ ·!tınan tn:!3e e· 
!eri sulh yolu ıle halletmek ıçın bıı 
çare olarak iki memı ... · • .ırasında 
muhtemel b; yakia~rr.:ı \'ukua ge!e· 
ceği hakkında Alman · Sovyet men· 
oalarından verilen haberler, Alman· 
yanın kendı dahili propagan:la :ı ve 
lngiltereye karşı tahrikatı için çı· 
karılan haberlerdir. 

ltalyanın da Sovyct - Alman pak 
tına iştirak etmesi ihtimallerini te· 
yit eden ve ayni Alman • Sovyet 
menabiinden Yerilen haberler de. 
bilhassa ltalyanın Tokyo biiyük el· 
çısinin. İtalyanın Japonya ile iyı 
münase!Je!' . inin inkişafta devamı· 
nı görmek arzusu hakkında Aritaya 
teminat vermesinden sonra, şüp':ıeli 
.. elakki olunmaktadır. 

salahiyet bahşeden ı~ararname, 
2 - Neşredilecek her nevi mat 

bualar, desenler ve yazılarla rad. 
)'"O ne.şrjy.atı ve sinema proeksi. 
"//)oları üzerine sansür koyan ve 
bunların ihracmı meneden karar. 
name. 

Polonya protesto etti 
Va .. ~·ov~ 28 (A.A.) - SaHi -

hiyett:ır n.embalardan bildirildi
gıne göre, Polonya hükumeti. 
Polonyadaki Alman ekalliyetinin 
fena muamele görmekte olduğu. 
na dair Almanyanın ileri sürdü. 
ğü ici .•«!arı Berlin nezdinde pro. 
tcsto e~miştir. 

Resmi Tebliğ 
Varşova, 28 (A.A l - Resmi 

tebliğ: 

Bir kaç zamandanberi Alman 
matbuatı, yalan dolu neşriyatta 
bulunarak Polor.yayı Alman e. 
kalliyetine eziyet etmekle itham 
eylemekte ve ynlnız yanlış değil 
fakat tamamiyle ..:yJurma va -
kalar saymaktaılır. 

Bu neşriyat, hükumete tama · 
mile bağlı bir ınatbuat tarafın -
dan yapılmış ol:nasnıa ~ağmen 

gazete propagandası çerçevesi i. 
c;inde knldıkça, Fcılonya, bu neş. 
riyatı tekzip etm•.k veyahut ar. 
zu edenlere iyi niyetlerle mallı -
mat vermekle ıktifa eyler. 

Fakat bir kaç gündcnberi bu 
sırf uydurma vakalar ve bu yan
lış haberler, pP.k muıltemel ola. 
ra.k muzır niyetlerle fena malü. 
mattar edilmiş bulunan en yük. 
sek Alman zimar~dar unsurları. 

nın ı:;özlerinde yer buımuştur. Bu 
suretle Alman h~kfımeti, bun -
dan bir diplomaei oyunu elema
nı çıkarmak istcrr.ektedir. 

~~tin ilave etlığinc göre, 
~~ika hUkılmcti, B. Hitlere, bu 
tı ı~i lf 11~redilmeden evvel tet • 

Bu keyfiyeti nazar: dikkate a. 
lan hükıimeti, c:ıtcmnsyonal cf. 
karı ve hükCımetieri bile bile al. 
dalmayı istihdaf eden l:u usul • ~ b1~~ lazım olan L'ütün zama. F ransada sansür 

kı:ıli.i%'1..llıağı aızı.: ediyor gibi Moskova, 28 (A.A.) - Fran. !eri, resmen prntcstoya mecbur 
lorıd ektedir. sanın ::\1oskova büyük elçisi Nag. bulunmaktadır. 

~Soei r~, 28 lA.A.) _ Press gir bu sabah tayyare ile ve Stok. Şimdilik fazla taf~ilflla giriş . 
~.'1-~ aUon'un bildir:liğine göre, holrn yolu ile Parise hareket et. mcden, Lodz ci\"arırula 24 Al • 
-ıı Yal> f!ntonun yarın saat 14A5 miştir. Vaziyet 'akkında hüku. manın katledilmesi, Bielsko ci -
~tıtel'ıı acağı toplantnın hedefi. metine izahat V('r<>cektir. varında 8 Almanın öldürülmesi, 
~il.flaaaYona1 vaziyetteki son in. Paris, 28 (A.A) - Ayan mec- mahkeme kara:oı ac bazı Alman. 

l'ıı~İdi tın iki mec:ise de bildiri!- lisi hariciye en1..Üm'!ni bürosu !arın hadım edılmesi, Alman c. 
"ııı~i r Avam Kamarasının ya. bugün saat 15.30 da ~l)planmı§ ve kalliyeti için talış~t kampları ku. 

0Plantısmdn Başvekil B. enternasyonal vnziyetı tetkik ey. rulması vesaire gibi :,·alan itham 

hükumetinin tekliflerini bildirdi 

ları tebarüz ettirmek icap eder. 
- Tamamile uydurma olan öu ha 
herler, şayanı tahbihtir. Yukarı. 
da zikri geçen hadise~erin hiçbiri 
hakikate tevafuk etmemektedir. 
Polonya devriyesine ateş edildi 

Varşova, 28 (A.A.) - Alman 
-Leh hududunda bir Polonya 
hudut muhafaza de\•riyesi üze
rine ateş açılmış, devriye mu • 
kabele etmiştir. Alman askerle • 
rinden birinin arkadsşları tara -
fmdan tn.sındığı göıüldüğtinden 
bu askerin yaralandığı tahmin o. 
lunmaktadır. 

Varşova, 28 (A.A.) - Yukarı 

Silezya ile Bohemya ve Moravya 
protektorası hududunda Alman 
muhafızları l\loravska - Ostra. 
va'daki Polonya konsolosunu da
ha sonra konsolos muavinini Po
Ionyaya gitmek üzere huduttan 
geçmekten menetmişlcrdir . 

)foravska - OstraYa konsolos 
hanesi mahalli makamat nezdin. 
de bir teşebbüste bulunmuştur. 
Protektora ile telefon ve telgraf 
muhabereleri krsilmiş olduğun _ 
dan bu protestonun verdiği neti. 
ce hakkında henüz bir haber a
lınamamıştır. 

Alman Matbuatının Şiddetli 
Neşriyatı Devam Ediyor 

I3erlin, 28 (A.A.) - Al
man matbuatı, Poloaya aley
hindeki siddetli hiicumlarma 
\:levanı et~~kte v~ AJmahyaya 
karşı yapılan tahrikatı ''e Po 
lonyadaki Alman halkına yapı 
lan zulümleri sayıp dökmekte
dir. 

Gazeteler, Almanyanın sab
rının tiikendiğini ve Alman şe· 
refine böyle ilanihaye dokunul 
masma müsaade edemiyeceğini 
ehemmiyetle kaydeylemekte -
dir. 

Gazeteler, keza, lngilterenin 
ve F ransanın hattı hareketini 
d.:: tenkit ederek demokrasi 
memleketlerini Almanyayı an
lamamakla itham ediyorlar. 

Berlin, 28 (A.A.) - Şimrıl 
denizinde bazı F r nsız kotra 
lc.rmm Alman harp gemileri ta 
·.:ıfmdan kontrol edildiğine 
:lair bir Fransız membaından 
ınilen haberler, n .. smen ya -
lanlanmak'tadır. 

ltalya da Hazırlıklanru Bitirdi 

Roma, 2~ (A.A.) - İtalyan ga
zeteleri Musolini'nin harbin önü· 
ne geçmPk ıçin sarfettiği gayrct
l!ri tebarüz ettirdikten sonra dün· 
yayı öldürücü bir ihtilaftan kut
tarma k için hükiımetl~r tarafın
dan yapılan mesaiyi Polonyalıla· 
nn bir takım taşkınlık ve tahri· 
katla baltaladıklarını ileri sürü
yorlar. 

Gazeteler, İtalyanın sulhu mu· 
hafaza için elinden geleni yap
makla beraber umumi bir ihtil:ü 
ihtimalin<! karşı her türlü hazır
lıklarını bitirmiş olduğuna işaret 

~tmektedir. 

Belçıka bitaraf ığınc muha 
taza ederse ... 

Brüksel, ~8 (A.A.) - Bclga a
jansının bi!Jırdiğine göre, Kral, 
bugi.in İngiltere ve Fransa büyük 
elçilerini k~ bul etmiştir. Her iki 
biiyük elçi, bir anlaşmazlık ihti· 
malinde Belçikanın bitaraC.!k 

rasyonlar, Belçikanm bitaraflığı· fellcrine göre, Hitler, İngiltercnin 
na diğer herhangi bir devlet ta- Hendcrson vasıta.sile yolladığı ce
rafmdan da hürmet edilmesine vabı kabule şayan gömıem~tir. 
mülevakkiftir. Aksi takdirde .Fran· Londrada, siyasi mahfellcrden 
sa ve lngiltere, evvelce vermiş sızan haberlere göre H.itler lngil
olduklan garanti taahhütlerine tereye §U tekliflerde bulunmu§tur: 
bitt:.:.bi sadık kalacaklardır. a - Danzigin ve koridorun kn_ 

ispanya bitaraf kalacak 
Alman - Sovyet anlaşması 
IspanyolJarl hiç memnun 
etmedi 

Havas a;J:'lsmın :\ladrittcn bildir 
diğine göre, Alman - Sovyet anlaş
masının İspanyada büyük bir mem· 
nuniyebizlik uyandırdığı anlaşıl· 

maktadır. Hariciye nazırı Fransa, 
Amerika ve Polonya büyük elçile· 
rile, Romanya, Belçika orta elçile· 
rini kabul etmiş fakat Alman el· 
çisile görüşmemiştir . 
İspanya şefinin bugün ihtiyar et· 

miş olduğu sükutu ihlal edildiği 
takdirde mutlak bitaraflığını ilan 
edeceği anlaşılmaktadır. Bu bitaraf 
lık iki kaygudan mülhemdir. 

1 - ispanyanın çok muhtaç ol· 
duğu imar işini 4•i bir neticeye gö· 
türmek, 

2 - Alman Sovyet itilafı 

Hitler cevabı nasıl 

yılsız ve şartsız iadesi. 
b - ,Almanyanın büyük devlet

lerle münasebetlerinin tanzimi ve 
müstemleke meselesinin halli. 
(Harbden evvelki arazi esaslan gö
zönUnde tutularak). 

c - Almanya, Danzig ve Gdynia 
olmamak şartiyle Lehlsta.na bir 
serbest mahreç verecektir. 

d - Almanya, Fransa vo lngil
tero tarafından Lehi.stana verllen 
garantinin feshc<lilmesi şartilc, bu 
iki dc\•letle 25 senelik birt!r ademi 
tecavüz paktı imzalamağa hazırdır. 

lngilterenln verdiği cevabda ise 
şunlar Yardır: 

1 - Almanya, komşularilc:- olan 
ihtilaflarını müzakere yolile hallet
mek prensiplni kabul etmelidir. 

2 - Bu prensipin kabuIUnden son 
ra, Alman isteklerini tetkik etmek 
Uzcre bir konferans toplanabilir. 

3 - İngiltere, Fransa ve Lehis. 
tanı biribirine baği.zyan mütekabil 
yardım anlaşması feshedilemez. 

4 - Bu esaslar, kabul edilme -
karşılamış diği takdirde İngiltere harbe hnzır-

Berlin, 29 - Resmi Alman mnh- dır. 

Dünyanm en meşhur operatörü 
Romaya niçin çağırıldı ? 

Luscrn gölü kıyısında, karısıyla 

birlikte yaz tatilini geçirmekte olan 
meşhur Alman operatörü Saner -
bruck birdenbire telefona çağırıl -
mış. 

Onu çağıran Romaymı~: 
- Bir İtalyan presini tedavi et -

mek üzere müstacelen ltalyııya gc>. 
clbilir misiniz? .Seyahatiniz için ıa

/ znn olan §eyler hemen hazırlana -
cnktır. 

Profesör Saucrbruch bilfı.tered -
dUd: 

- Evet! 
Cevabım vermi!} ve karısını da 

yanına alarak bir otomobille adeta 
rekor kıran bir sUrntle Dubendorf 
tayyare ist:asyonuna gelmiş. Roma
dan gelen bir emirle kendisine ha. 
zırlanmış olan bir Douglas tayyır -
resine binerek yola çıkmış ve iki 

saat sonra Romaya inerek, • Roma 
valisi prens Colonne'un baş ucuna 
gitmiş ve ona bir operasyon yap -
mıştır. 

Büyük bir telüf,!la ve ehemmiyet
le Romaya davet edilmi§ ol:ın meş. 
hur operatörün bir rivayete göre 
İtalya veliahtmı, diğer bir rivayete 
göre de İtalyanın bir meşhur adıı. -
mmı tedavi etmek Uzere Romadan 
çağrılmış olduğu söylenilmiştir. 

Profesör Zauerbruch Avrupanın 

en meşhur tabiblerinden biridir. !h. 
ti.sası boğaz ve mide operasyonlar. 
üzerindedir Kendisinin vaktile Hit 
lerin gırtlağına bir ameliyat yap -
mıı; olduğunu ve daha evvel de Mu
soliniye bir mide ameliyatı yapmak 
için hazırlandığı, fakat buna ihti . 
ya!: kalmadan Musolininin iyile§tl· 
ği söylenilmektedir. 

Meşhur bir hokkbaaz ölmüş! 
Dünya~.ır en meşhur hokkabazla. 

rından bu i olan Horace Galdin, 1 F t" t t c 
:ıngnje old'..&ğu müzikholden numa- ransız ıca re a eşe .... 
rasmı yapıp evine döner~en ölmUş. 
tür. 

Goldinin hakiki ismi Goldsteindi._ 
kendisi devrimizin en meşhur hok
kabazı idi. Sahnenin üzcıinde bir 
kadının vücudunu dester eile ikiye 
biçerdi. 

Bu numarayı o kadar mükemmel 
~urctte yapnrdı ki, kendisinden bir 
~sç santimetre ötede bulunan in -
san.ar bile bu işi nasıl bir hile ile 
"aptığını nnlıyamazdı. 

itizar. 

şehrimizde 

Türk - Fransız ticaret anla~ma 
sı müzakerelerine iştirak için biı 
müddet evvel Paric:e giden Fransı. 

ticaret ataşesi M. Lorand bu sabah· 
ki ekc:prcslc ~ehrimize gclmi;:tir. 

Romanya 

büyük elçisini 
çağırdı? 

Par is 
gerı mı 

muhafaza etmesi takdirinde, tn· ••yt'IJ·üıii insnnhırı" ,.c "~tiki" 
giltere ve Fransa hiikfımetlerinin rom:ınlnrınııı, yazılımmmn ı;:oklu- Berlin (Radyo) - Romanya hı.i· 
bu hitarafhğa hürmete kat'i su· ğu tlolııyı 11ı~ konnınnmı<;itır. ı kfımeti Paris büyük elçisi Tatarcs· 
rette aziınkar olduklarını l{rala koyu, aldığı talimata. röre hareket 
resmen bildirmiştir. Bu dekla· 111..ıı-.ı-.ı1111--.ııı-.ı1111 _ _,._,_ etmediği için geri ç:ağırmı~trr. 
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- il - Na~leden : Fethi KARDE 

Muhtar bey, imzasını aradı, buldu. 
Uzerine sülüs yazile: Mirliva! yazdı 

RIBENTROPUN HAYATINDA ceralarını anlattı. İngilizler onu 
UÇONCO DEVRE Amerikadan teslim alarak lrigil· 

Fon Ribentrop artık çoktanher, tereye götürmüşler, orada üç 
sivil giyinmektedir .. Elbiseleri Lon sene mahbus kalmıştır. 
clradan geliyor. Kendisi Seriinin Serbest bırakılınca Almanyays 
en §ık adamı sflyı'ıyor. Artık tic:ı- gitmekte istical göstermişti. Al· 
retle meşguldür ve işleri Henkl ile manyanın, umumi harpte kendi. 
mukavele yaptıltndanberi çok iy si için çalışmış bir adamı bağr: 

yacağımız itımat edilecek k 
tere ihtiyacımız olduğunu 
tım. Siz de bunlardan biri 
Hayatmızda hiçbir zaman 

anda olduğu kadar tali k 
vaklaşmadımz. Söyleyiniz 
ne olmak ısterainllı? Rayiş 

lirektörlüğ-.1 nasıl? Söyle · 
- Peki evlit, haber vereyim. 
Dedl 
lçerden okuduiu bekli.il n!fellnln, 

1" emlyenler kalır naçar, 
G6slerlnden yatlar NÇar ••• 

Bu bir demdir gelir geçer, 
doyamamn demecllm mi! .. 

llıeralan fllWen çadıra yUrUdU, ve nara~-ı 

bastı: 

- Destur yahu ... 

Bu ıeslenit Muhtar dede~i kızdırdı. kızdırdı. 

B.inllğin yarmmdan fazlumı çekerek tam istim 
il.zerinde bulunan kalender belttql dedesi biraz 
evvel defettiğini ııanarak sevindiği ukala ernirbc
rinin tekrar kapıya geliline hlddetle mukabeleye 
karar verdL Eline geçirdiği bardainı içindeki su
yu auratma serpmek için huırlandı. Seslendi: 

- Buyurunuz erenler! .•• 

Derviş HU.Seyin yilzbagıya hita.b etti: 
- Buyur diyorlar evıat, girin! 

Bir §Oyden haberi oJmıyan yüzbaşı İbrahim 

çadırın kapmındaıı bqmı uzattı, Muhtar dede c. 
llndeki bardağın suyunu var hızıyla ibu içeri giren 
bqa savurdu. Yilzba§ı gqırdı: 

- Ne oluyor yahu, nedlr bu? •• 
Diye haykırarak bqmı dıfan çekti. Bu hay

kırıt Muhtar dedenin aklmı ibqm& getlrdl. 

Ses, ukali dervifin imaleli kelimelerle konu
f&ll nezleli sesine benzemiyor, münevver apm -
'41&11 çıkma sözlerle çmladıtnıa göre bir yabancıya 
alt bulunuyordu. 

Yüzbqı İbrahim mendWle yUzUııU kurular
ken bu vaziyete g\ilen ak sakallı dervfl çadırm a. 
çılan kapıamdan dedenin hayalinl faritetU, Taban-

Erteei ,Un11 tabur kumandanı lılu!ıtar dedeyi 
erkenden çaiırtmıı, kendi çadırmda öntlne bir 
menzil aenedlnl •llrmOt, lsah etmifti: 

- Diln akşam bu senedi siz imzalaDU§8mız 

Muhtar bey! 
- Evet, ben imzaladım. 
- RUtbenlzi mirliva yazmı~smız. ! 
- Öyle yazdım. 
- Mirliva nedir biliyorsunuz tabii! 
Muhtar bey Said beye sordu: 
- Onu bırakın da Sait bey !>enb rütbem ne. 

dir kuzum? 
Bu liuballllk Salt beyin canını ınktr, tsteksiz 

bir tarzda konuştu: 
- Onu bilmiyor musunuz Muhtar bey! 
- Ben zabit mektebinden çıkma değilim ki, 

bileyim a beyefendi. 
- Siz Çelebinin nasbı llc buıb:- _. rütbesinde

siniz. 
- Pek ili! 
- Halbuki mirliva, paşa rütbesidir. Yani bala 

ricalinin ilk kademesi! 

Muhtar bey i11i anladı, gülümsedi, özilr diledi: 
- Affedersiniz Said bey, sa!kai sikirle işlen

miş bir kusur. Verin düzelteyim. 

- Rica ederim Muhtar bey, bunlar tekerrür 
menlze mllaaade ediyorum. Fakat bir daha tekrar. 
ctmeain. Bu seferlik bunu iade ettiler ve düzelt
Jarsaııız bunu mevkii muameleye koyarım, Kendi. 
Dize ait olmıyan bir rütbeyi tahriren iddia .etmek 
demek olan bu hareket sizi cezalandırmak için di
vanıharbe sevketmeğe kafi bir harekettir. Buyu-

. run. 

Muhtar dede imza yerindeki mirliva kaydını 
binbaşıya çevirerek tashih etti ve bu mee'uliyeti 
atlattı. 

gidiyor. na basacafını umuyordu. Hesa· 
*** bınca Alma:ı harbiye nezareti O· 

Fon Ribentrop yazıhanesinde, ~un çektiği maddi ve manevi ıs.. 
temsil ettiği firmanın sahibi ile ko· tıraba mukabil bir tazminat ve 
nuşuyor. Bahis mevzuları memle- recekti. 
ketlerinin feci vaziyeti... Fakat umduğunu bulamadı. 

Almanlar 1920 yılbaşını kutlula Harbiye nr7aretinde onu dinli 
yorlar. Ne sefalet, ne kanşıkhk. U· yen bile olmadı. Fon Papeni ara
mumi harp biteli bir buçuk sene oı 
duğu halde Almanya hMA harb:,,. 
seyyielerini çekmektedir. ikide bı 
de hadiseler oturor: Komünistle 
Rayiştağa hücum ediyorlar; poh· ı 
halk üzeri :: at~ açıyor: 42 ölü, 10 

yaralı ... 
Birkaç hafta sonra nasyor.a' · 

sosyalistler memleketin rnuhte' :ı 
yerlerinde is; an çıkarmağa t~e~ 
büs ediyorlar. 

Bununla beraber fon Ribentrop : 
le muhatabı, eğer yalnız para \e ! 

dü<;ünmüs olsalar memleketin va·1 

~ "' 
yetinden keder duymayabilirler 
Çünkü halk kederini ispirto ticarc· 
ti içinde unutmak istermiş gibidı· 
Henkl şampanyaları hiç bir zam::ı.
o sırada olduğu kadar çok satılm:ı 
mıştır. Fakat satıilarm böyle fazla 
olmasında IIenkl müessesesinin ~a 
tış i;lerini fon Ribentrop gibi ~ır
metli bir adamın idare etmesı 1e 
bir amil değil midir? 

ESKl BiR TANIDIK 

Fon Ribentrop 

dı; buldu .. Sabık askeri ata3e o. 
nu hiç tanımadığını söyliyerck 
:!.:apı dışarı etti. 

Ribentrop sordu: 

'telime kati. 
Ribentrop baştr.ı salladı: 
- Te9ek!für ederim 

Linkoln beni hatırlamanıza 
"llilteşekkirim, fakat ... 

- Demek parlak bir is 
ıimdiki mütevazi vaziye 
tercih ediyorsunuz? Aklı 

...-Uphe edeceğim geliyor Ri 

.. op! 

Ribentrcıp gUJUmsiyerek c 
·erdi: 

- Almanyadaki vazlyetJ 
len daha ıy: bildiğimi sanıya 
...iz yeni geliiniz, benim bU 
atanım ve senelerdir burada 
V'1TUm. 

Son iki sene içinde kaç 
öyle askeri hükfımet dar 
c teşebbHs edildiğini blliyo 
unuz? Belki yirmi defa! Sol 
•ah partileri de boş durmadı. 
•r da teşebhüsleı-de bulund 

...,irkaç haf! a evvel sol cenahUl 
Ukumct darbesinde kırk )dşi 

'ü. 
Hayır, ben bu derece teb 

'lir maceraya ka.rışmağı istelll 
Sonra düşünceli bir tavırla 

ve etti: 

an kaldırdı, karanlığa doğru savuştu. Muhtar de- Tabur kumandanı Sald beyin bu liubaliliie ve 
Hademe içeri girerek Ribentropa 

birisinin kendisini görmek istediği· 
ni haber verdi. 

- Müşkül vaziyetinizden kur· 
tulmak için ş!ındi de bana mı nıU 
racaat ediyorsunuz? 

- Böyle bir teklifi bana 
kaç hafta evvel yapmış olsa 
size muhakkak evet diye c 
·crirdim. O zaman ka) bedii'"' 
bir dakikam yoktu. Sizin · 
d.im. HUkuır.ct darbesinde ırı 
fak olunmazsa taliime küsetı de yüzbaşıdan ~r diledi: bu allkaamhia karp duyduiu uabiyet, alnlrlenme 

çok geniş oldu. Ve Şama kadar bunu tekrarla -
- Affedersiniz zabit efendi, IU emirber kira- maktan kendini alamadı, 

taamı .ıataınaıı dedten lrazaya alz.. uılradmız.. Bu-~-"-~~~~-'-'='---......-
- Kim bu zat? ismini söylemedi 
";> mı. 

- Hayrr, bunun tam aksi .. Si-
Fakat şiı:ıdi işlerim dil 

Bu derece tehHkeli, cüretk 
ve muvaffakiyet ihtimali as 

yunın, içeriye çadıra t e§rif edin. 

Yilzba§ı, seainl çıkarmadJ, çadıra alrdf.. Muh
tar dede yerine oturdu. Yllzba§ı anlattı: 

- Efendim, zatılllnic taburun iage umuruna 
~yormupunuz. Verilen erzakın menzilce senedi 
tauim edıldi, Liktfeıı imza buyuracaksınız! 

- Şimdiye kadar bana senet imzalatmadılar. 
- Menzllde wnıldendlr efendim! 
- Sen bir rakı içer mlııin? 
- Hayır, tetekldlr ederim, yemek yedim e-

endlm! 
- Peki efendim. :ver imzahyaymı! 
Muhtar dede ytlzbapun uzattılı kalemi aldı, 

)ağıdm ilaret edilen yerine iğri bUğrU bir imza 
autr, iade etti: 

- Buyurun! 

Senet imza edilmif, fakat Muhtar dede buna 
tbesini yazmamıştı. Rütbenin, imza sahibinin e

e yazılmuı da o zamanlar mEtruttu, İbrahim e
endl bunu ihtar etti: 

- Efendim, buraya rütbenizi de kaydetmek 
,asım. Uıtfcn ODU da. .• 
~- - Ver klğıdI bakayım! .. 

- Buyurun? 
Muhtar bey fımaamı aradı, buldu. üzerine" 

Ua yazı ile bir de : 
- lılfrUva ! .. 
Kelimesini yazdı, tekrar iade etti. 
YUzbqı İbrahim efendi bu rUtbe~i görünce 

endini toparladı. Muhtar dedeyi hürmetle ıellm-
:ıdr, çadırdan çıktı gitti. 

- S -

MEVLEVİ T ABUllNUDA SABUI l 'lZlTESl 

- Hayır efendim. Yalnız sizi 
merikadan tanıdı~ru söylemek!~ 

iktifa etti. 
Ribetrop kaşlarını çattı ve kı~'l 

bir tereddütten sonra ziyaretçi> i 
Doktor Behcet revir çadırında portatif masa- karşılamağa gitti. Gelen kimdi aca· 

ımın batma geçmlg, aıhhlye neferinin çadırın dı. ba? 
gmda katarladığı hasta mevlevi dervielerinl mua- Karşısına siyah gözlü, yüzünde 
yeneye hazırlanm11tr. 1 azimk~r bir ifade okunan bir adam 

Ellerinde bölWderinin vizite defteri bulunan çı!<tı:Beni tanıdınız mı mülizim ni 
hastaların klmiai yere çömeliyor, kimisi uçukurla- be t , 

ik. llnd tutarak n rop· 
rmı 1 e e : -Tamdım tabii: Trebiç Linkolr. 

- Meded ya pir!.. sünüz. Almanyaya geldiniz demek? 
- Aman erenleriın, baiırsaldanm sökülüyor ıSualir.c cevap beklemeden gU· 

sanki! lerek ilave etti: 
- Par& yapmak Uzere buraya 

- Nahiyei batniyemde herkangi bir tebeddUI gelmek hususunda zamanı iyi jn. 
ve anza mahsus! tihap etmediniz. Almanya çok f e-

- Yahu erenler karaciğer in.sanın neresinde
dir? 
şeklinde tuhaf konu§malarla bir sabah sahneli ge
çiriliyordu. Doktor Behcct sıhhiye neferine işa. 

ret etti: 
- Haydi bölilk sırasiyle ha.atalan içeri al! 

Baştaki bölUğUn defterini doktorun önilne ge
tirdiler. Hekim isimleri ııraaile okumağa ba§la
dı: 

na bir devre g~iriyor. 
Trebiç Linkoln ciddi bir tavır· 

la cevap verdi: 
- Biliyorum. Sizinle de bilhas· 

sa bu nokta Uzerinde görüşmek 
istiyorum. 

HÜKÜMET DARBESi 

ze y&rdım et.meğe geldf m. • 
Ribentrop hayretle: 
- Bana mı, dedi. Ne hususta? 
- Evet Bize. Beni iyi dinleyi.1 

müli.zim fon Ripentrop. Yarın 

veya öbUrgiln Berlinde askeri bir 
hUkCımet darbesi yapılacak. En 
büyUk ask~ri şefler bu hareketin 
başında bulunuyor. İsimlerini si
ze söyliyebilirim. Çünkü bize L 
hanet etmiyeceğinizi, bilakis bi 
zimle beraber olacağınızı biliyo-
rum. 

- Kimler? 
- Genenl Ludendorf, genercll 

l.utviç ve P..ayşver bizimle bera
ber. Yüzbaşı Ekrpart kumanda. 
sında bahriye askerleri de Berli 
ne yürümeğe hazırlanıyor. 

Bu işte sizin rolünüz nedir': 
- Yeni hükumetin "'matbuat 

nezaretinde ataşeyim. Fakat bu 
sadece bir Unvandan ibaret. Ha 
kikatte ben yeni hareketin politi 
ka müşaviriyim. Unutmayınız k! 
"ıükumet dıırbesini yapanların şef 

teri yüksek rütbede askerler. 
Bunlar or<luya müteallik işleri 

çok iyi biliyorlar ama büyük bir 
- Elfakir Kuledibi mevlevltaneel meydancısı 

Abdilsaamed ... 
Ribentrop ile Trebiç Linkoln, memleketin idaresine dair en u. 

İ§e karışamam. Almanyadan 
mağa mecbur kalmak iste 
nım. Esasen buna hakkıtıl 
7ok. Serbest değilim. ~ 

- Anladım; bir kadın nıer 
~i, Bu şartlar dahilinde sizin 
lımınıza gttvenC'miyecefliıniıİ 
•ıyorum. 

ffc-umı nr> 

- Lebbeyk! 
Unter • den - Linden caddesinde· fak bir fikirleri bile yok. 
ki kahvelerden birinin bodrum Şimdi J ,udendorf un yanından Mahkum - Ct'n l<~tim. Böyle ,. 

- Abdiluamed kim, Abdils~amed? katında buluşarak konuştular. geliyorum. Ona milli mahiyette lursa mayoya bcıız"mlyor. 
(Daha var) Trebiç Linkoln Amerikadaki ma- büyük müesseselerin başına ko- - 1''ransız karikatUrU -

.................................. 111!'!! ...... "9., ...................................................................... ~:rs;~'"'' 
Behire brikaç kelime ile Nihadın ha· 

reketini sonra aralannda geçen münak:ı· 
,ayı anlattı. Söyledikleri sözlerden hiç bi
risini gizlemedi. Nihadm cümlelerini bii~ 
aynen tekrara çalıştı. Necla şimdi arka
daşına hak verir gibi olmuştu. 

- Mademki böyledir dedi, bu işin bir
an evvel olması daha hayırlı oldu. 
"Kapı çalındı. Hizmetd göründü: 
- Kilçük hanım dedi. Tütüncünün ço· 

cuiu gelmiş sizi telefondan bekliyorl:ır· 
lllJI bir dakika gelmenizi rica ediyor. 

Necla: 
- Herhalde Nihattır. Af diliyecek. 
Behirenin kararı katiydi. Hizmet .. "ye 
- •1s;ı ' t' ' N bpasmlar dcd·. 

Kimse ite gôrO~mek istemiyorum. 
Behire butrOn ~k hırçın ın: sinirk: i· 

ne hakim olamıyorsun biraz c:akin ol. 

. 

MASAL ÇOCUKLARI 
H A B E R · ı N AŞK VE H 1 S R O M A N 1 : 73 

Nakleden MUZAFFER ES E N 
- Haftalardır sinirlerime hikim olmcı 

ya çalısırorum fakat olmadı. Bu çetin 
çarpışmada ben yenildim artık her ~Y 
bitti. Maziyi bırakalım I tikbalden bah· 
sedelim. Sen b~nim yerimde olsan ne ~ a
yardın. 

- Sana nasihat 'erecek halde değılim 

- - Fakat bu ırada bana na ihat v:::<'· 
cek birisi llzım. 

Ben Ö) le biri ini biliyorum. 

- Kim bu? 
- Kim olacak Necdet bey. 
- Bu fena fikir değil. Fakat Necdet 

birkaç gün için anncsile beraber Bur-;a: a 
gitti. Bari bir mektup ya?ayım. 
Behin~ Nihadm hiç b:!ğ .. nm::"i•ği y:ızı 

masasının başına oturdu. Keliml"le·i ara· 
maya ihtiyacı o1ma::lan kobyca razıyor 

du. 
Necla mektubu oku1u 

"Çocukluk günlerimizde yanyana O':J · 

rur annemiin söylediği ma3<llları dinl .. r· 
dik. Bu rna5allarda daima peri padi;:Jlıı
nın güzel bir kızı vardı kötü bir cin x•ıı 
kaçırır. Kaf dağının arka;;ma hap:;e:lerfl•. 
Peri padişahının kızın:ı aşık genç ava· 
~nda demir çarık elinde demir asa SC\ ı::ı 

tisini a:-amaya ç:<a'" çan~ı deli •1d ığı. a e.°"'
smm ucu aşındığı gün sevgilisine ka\ u
~urru. 

"Hayat maşala ~"ı?.r.; .;İr -:~c'caet ~·~,,sf 
arada ufacık bir fark var. Peri p:ıd r 
hının kızını kaçıran cin onu bıraktP ~' 
ti. Şimdi peri padişahının kızı rap3'~ . .l'I 
demir çarık, demir a alı <:c\gi}iyj btkl!1.,.. 
Acaba bu sevgili çabuk gelecek mi?., 

Necla güldü: 

- Derhal gele~k. Hiç durur mıı. Jtil' 
Ertesi gün saat 10. Kapı çalındı. 

metçi Belıireye bir telgraf uzattı. 
~ 

Behire kalbi çarpa çarpa telgrah 11 

Yüzü sevinçli gözleri yaşlı okudu: 

"Çarığım çoktan delinmiş. a a!". ;!' 
tan a31ns!$t1. l\lasal. her m3 al g bl 
ti. Biz mura:Iımıza crdık .. I';ec:Jet. 

ll1TT1 -



1I A B E R - Akşamı Postası 

nlatan: Dr. N İHAT RESAT BELGER Yazan: SABiH ALAÇAM 
• 

-- . ıı - ' \ 

odası ~Ülhüda Abdülhamide: ömrünüz uzun, fak at Tek yataklı otel 
Nakleden· 

sari hastalıklardan korununuz, demişti \Ziya Seval bir defa daha aşık 

1 

Işte tam bu tere:!~ütler sırasın- 1nı aşkedersen zavallı kız şaşırıp 
olmuştu. Fakat bu seferki aşkı· da olanlar oldu. 'kalacak .. 
mn• çok ciddi olduğunu, hayatına Ziya sevgilisiyle beraber Bur- l Şmdi Ziya arkadaşuıın sözle
hakim olacak kadını bulduğunu saya gitmelerini teklif etti. N ec _ rine yerden göğe kadar hak '.'eri
~öy'fıüyor. Zaten bu hal Ziyanın miye razı oldı.:. Yalovaya geçti- y.ordu. 

, ı İngiliz bayrağını taşıyan vapurları, 
;~r Doktor Nihad Reşad lstanbulla lskenderiyc arasında iş
' hatıralarını anlatmağn baş- liyorlardı. Galatadaki ac('ntcden, 

prenses Zc'lıra ıle kar§ı karşıya o
tunmyalım mı? Ne ynlnn söyliye
yim, gözlerimin ucuyla bu olgun ve 
edalı kadına bakmaktan kendimi 

eski\ adetidir. Her yeni aşk baş- !er, Bir cumartesi akşamı rahat Seven genç kız her halde böyle 
langn::ında ayni cümleleri mutlaka bir otelde güzel bir g~cc geçirdi· hareket etmezdi. Binaenaleyh :li. 
tekrar eder. ler. Tatlı tatlı konuştular, sonra ya vaziyçtini bczmamıya, onun-

t'b jört gUn sonra Osmaniye gemisi
a1ı Uihlıda ( •) AbdU!hamid l1 

1 
nin limnnımız.n uğnyacnğını \'C ak

~ftıa ~akmış ve demiş ki: şnm üstü de hareket edeceğini öğ_ 
1ıt endunizin ömrü hümayun- rendim. 

alamıyordum! 

Yemekten sonra, ikinci bir garib 
tcsadtif dalın zuhur etti. Prenses 
7.chra, yere mendilini dil§ilrmüıijtti. 

Bu kliçilk vooile ile konuştuk. ~1e-

Yalnız bu sefer ki sevdiği genç odalarına çekildiler. de açılan bu fırsattan istifade et. 

~n g~rUnüyor. Bcnnşart ki Derhal yol hazırlıklnnnı ynpmn-
8arı hnııtahklardan \'ikaye ya başladım. 

kız hakikaten çok güzeldi. Zeki, Necmiyen!n odasına girerken mcmeğe karar verdi. 
iyi tahsil görmüş, kibar, fakat tatlı bir sesle "geceniz hayrol· Kuru yer üzerinde serilen şil

çok sed>est bir kızıdı. Ziya ile sun,, deyişi ve bir hayal gibi sü· teye uzandı. Yorgandan bozma 
sıksık gıczmeğe çıkmaları da bu zülüp odasına çekilişi, Ziyayı de. yastığa başını koydu, gözlerini 
serbestliğinin en büyük delili Sa- rin bir hüzün içerisinde bıraktı. yumdu. Necmiye karyolaya gir • 

&öltııı!,, Nihayet nyrılık günU gcld:. 
ı Padişahın sıhhati hak -

ğC"r, prenses Zehra ayaklarından 

'~ık b' r . ır gnıantiyi taşımakla 

ltı·-~U~iik bir tehlikeyi de iııa
ir/1 için; Abdlilhamid lI nin 

L alabildiğine körliklemi§. 
'Ole . ta ra, tifo mıkrobları, Kı-

Za\·allı anneciğim, bir ynndan muztaribmi§! Hekim olduğumu, 

bavuluma eşya koymaklığıma yar- emrederlerse hizmetlerinde bulu_ 
dım ediyor, bir ynndıın da sessiz nabileceğimi söyledim. 
:;-öz yaşları clö~~üyordu. Babamsa, 

Verdiğim reçeteler yüzilmli kara 
her hafta mC>ktub yazmaklığım i-

çıkarlmadı. 
çirı sıkı sıkıya tenblhlerd<' bulunu-

yılabilir. O da odasında uslu akıllı uyuyor_ :niş, uyumağa başlamı§tı. 

Ziya büyük bir aşk maecrasın- du ve ya uyumağa çalıştı. Ziya, sabahın ikisine doğru u-

ı~, ııın Vücudunu değilse de, 
"" k yordu. 
hud eınirmeğe başlamışlar! 

Sakin bir dcnizue, bu imtiyazlı 

hastama hem doktorluk, hem de ar 

dan yeni \kurtulmuştu. Bu aşktan Ertesi gün Bursada otel bulama· yar.dı. Başı yastıktan düşvıüş, 

umduğunu bulamıyan Ziya,, Nec· mak felaketiyle karşılaştılar. Bü· boynu fena halde ağrıy.ordu. Vü. 
miyc ile karşılaşır, karşılaşmaz, tün oteller doluydu. Şehirle- Çç_ cudunda da bir kaşıntt vardı. Dc
eski acısını ı unutmuş, yeni bir ışı· kir gede hangi otele başvurdu1ar- likanlı: 

t c '
1

111n falı yuzündcn, uzun 
'(!..: 
~ ·•nde bile uykuya has-

ı~' ,t . .t\bdUıhamid rr, nihayet 
b llıı·" "'l . . k. b' tıtı ., · " emaıı ·ı Pcne ıye-

• btaıı ııariycdeki ihtisası ile 
cır hekimi hazikin celbi il<' 

.. <'n ledablri sıhhiyenin itti-
'• 
~un 
'%ı lizertne, o devrin me!lhur 
t~ti den doktor Eiç, İngiltere
~ \' ıtllınış. Fakat, hünkarın 
n l!ı(!,_korkusu )ine zail olma
~· Hindlstandaki veba 
~ bduıhamid II nin gözünde 
~ Çe bUyilmüş \'C iki askeri 
lı, 1t~Oınbayda tetklkde bulun 

ın, ikinci bir irade sadır 
• 
•.ıo a, r doktor N'ihad neşat BC'l 

C'nelik bir maziy dönebil
ir, bir nn cfüşUndU: 

Velhasıl, fir~kh blr \'eda faslın- kadaşlık ediyordum. Prenses Zeh
:ian sonra. Osmani~ enin güverte -
sine adım atmıştım. Güneş, şeh

rin dumanlı siluet; arkasına iner-
ken, gemimiz de Mannnraya doğru 
'ilğır ağır ilcrlemeğe başlamıJtı. Şe
hir, küçücük bir hEcrnltı haline ge
linciye kadar, gezle:-iml lstanbul _ 
:lan ayıramadım. ve bana uçsm ... bu
caksız bir alemin ilk merhales; zan
nını veren Osmaniycnin gü\'crtesin
dcn, artık yağlı bjr kar:ır.lık gibi 
gözlerime dolan d ~nizin çırpıntıla-
rını seyre daldım. 

RC'ni, bu meçhuliye>t rUynsının 

şC'kilsiz vehimlerinden, b:ı),llıcı bir 
koku ve bir ipek hıljırtısı kurtardı. 
Daktım: yanımdan. :m yaşlarında 

ıızuq bp)·lu e&rn~. knr(! n_ç ppnl
lılı gözlU mağrur t;jr kaı:lın g~i
yordu ! 

ra, vakit vakit, ~lısırdan bahsedi
yor, çöl ve mamureler ile kucnk 
ırncağa gelen firavunlann bu eski 
diyarını, merakımı gıcıkhyacak bir 
tarzda anlatıyordu. Mesela, pren
ses Zehranın ağı;ından ga!'ib bir 
~iveylc dökülüveıtn "hattı mıhf,, 

kelimeleri, hakikaten birer çiviy -
mişlcr sibi, dimağıma batıyorlardı. 
Ve yatmak için kıımararnn çekildi_ 
ftim zaman, gözlerimin içinde esra
rengiz bir panor:ıma perdesi kuru
'U;·ordu: Ehramlar, eblllheviller, 
firnvunlann mumya!arı, lzis, Oziris 
heykelleri, Kahire, Nil ve sonra 
çöller ağır ağır giden develerin 
bit iremcdiklcri namütenahi çöller ... 
';crabn aldanan yolcular, sekiz, on 
lıurma ağacile n'!lencn vahalar 
ve bana: 

ğa pervane olmuştu. sa ''boş oda yok., cevabını aldılar. - Tahtakurusu olsa gerek, de. 
Fakat delikanlı bu sevgilisinde Yalnız istasyondan şehre giden di. Ve aramak için yerindçn kal

de ıstıraptan tamamiyle kurtul- yol üzerinde han bozması bir o· karak elektrik düğmesini bulup 
muş değildi. telde bir tek oda var.dı. Tek karyo- yakmak istedi.. Fakat buna imkan 

Şüphe bir kurt gibi içini kemi- lalı, tek oda.. bulamadı .. 
riyor, tereddüt bir yılan gibi kaL Otel sahihi, diller döküyor, oda_ Necmiye karyoladan, uyku akan 
binde çörekleniyordu. sını bol bol methediyor, her hal- bir sesle: 

Ziya bazan ümide düşüyor, ba de otelinden çok memnun kala _ - Aman Ziya, diyordu. Ne mü. 
zan seviniyor, hazan cesareti büs· :aklarını anlatıp duruyordu. nasebetsiz adamsın.. Gece yanlan 
bütün kırılıyordu. Arasıra Nec - Bu sözleri işiden 7.iyanın gö· fareler gibi dolaşıp insanın uyku
miyenin aşkı anladığını sanıyor, ?Ünde sevinç kıvılcımları saçılıyor sunu kaçırıyorsun .. 
his!,....ni iyi karşıladığını zannına öu. Ziya boynunu büktü, yatağına 
düşüyor, fakat genç kızın kendi- Necmiye de, can ve yürel:ten girdi. Uyumağa çalıştı .. Bir taraf_ 
sine bir arkadaştan başka türlü güldü, ve: tan da düşünüyordu: 
muamele etmediğini anladığı da- - Peki öyle olsun, dedi. Bu ge- - Necmiye bu akşam~i harcke-
kikalarfda ölüyordu. :eyi de böyle geçiririz. timden çok memnun olsa gerektir. 

Ziya, eski tecrübelerinden is- Odaya girince Necmiye, Ziya. Benim ne kadar nefsine hakim bir 
tifade etmek istiyor, hatta arada ya döndü: erkek olduğumu öğrendi.. Yarın 
sırada eş dosttan akıl da danışıyor - Karyolada iki şilte var •• Bi- sabah kalkar kalkmaz, boynun:a 
du. risini yere indirir, sana bir y::ı':?.~ ntıl:ıc:ı.k, bütün l.Qnıt·eti)lc ilılnı 

Fakat Ziyayı en çok şilpheye ve yaparım .. Hava sıcak zaten yor - aşk edecektir. 
~· dedi, padişahın bu ikin• 
b hayatım ve istikbalim Ü-r Arkasından iki rf'eingotlu zenci 

lıt 'lYUk bir ro' oyn:ıdı. Çün- <sessizce yürüyorlardı. Eu kadın yol 
l<t! ebı tıbbiye{ nıskcriyc mec- -::unun kim oldu*unu, az sonrn ya_ 

"rislni tarafından imtihan- nıma gr-len tnyfalardan birine eor
'lıvaffıyet derecemiz nn 1 ium. Herif, sırıtarak: 

r Devamı var) tereddüıde düşüren bu nasihatler gana ihtiyaç yok .. Karyofanın yor- Ertesi gün. her ikisi de erken. 
oluyordu. ~anını büker, yastık gibi başının den uyan:lr .. Necmiye, rahat bir 

Zira bu akıl verenler arasında -ıltma korsun, olur gider. uykunun verdiği güzellikle Ziya-

(:(.) Elıülhiida, Abdiilhıımid il bir kısmı Necmiycnin hareketle- Bu sözleri işiden Ziya, arka· , nm gözüne bir kat daha şirin gö-
d~ninin tanınmış . rylılrrindcmli. rini serbest ve samimi bir arkada§ daşlarmın birinin fikrini hatırla· İ rünüyordu. Zavallı Ziya ise gece 
Bu arab hoca, Kızıl Sultanı, nrr_ hareketi olarak tefsir ediyor, diğer :iı. O. Ziyaya: 1 ·ıykusuzluktan bitkin bir bale gel-

r Ö~e alınarak benim "~ "- Prenses Zehra!,, 
• lı~ll c~ Şevkinin - Sivas me. Cevabını verdi. 

,jnde Ye nrfr,incle manc,·i bir t~- bir kısmı da Necmiycnin serbest - Necmiye seni sevmiyor, de-1 mişti. 
.ir ohlu~nna lnnndımw.tı. IJünkiır, hareketlerinin ancak çılgın bir ııişti. llcr teklifini kabul edişi 1 

Bilinmez neden, Bursada tek 
'lntııı siizlcrine hii)'iik lıir kıymet aşktan doğmuş olabileceğini ileri ırkada~lık•a., bc.~ka bir his değil.. \•ataklı otel odasında geçen bu 

"'!'. bır mUdciet evvel vefat -· . . . 
~ liindiatıı.ı.a gönderilme- Akş:ım ycmegı ic; n salona ınınce, 
~~ar Vc>riJ:niş. Bizi çn~'lrdılnr ;nrib bir tesadüf neticesi olarak. 

hat:lıızı Verdi'er \'C üı; g'Ün i· 

n•rirıli ! sürüyordu. Şayet günün birind-:: kendisine illi. (LU.tfcn sayfayı çcııiriniz) 

ı:ır olınamızı söylediler. 

~~ltı:ıam, hocam Nafiz paşa 
(); a sırtımı okşadı: 
~i1tıın, bu seyahat. senin 
'zı. llarının 1:,ıpta ettiği biı 
~ Y'ab::ıııcı memleketler 

1ı, a iklirn \'f- mcdenıyctkı 1 
ı ~ ... Çaiış ve memleketimi 1 
L tlg!Jcrıe cön. t t'zim YÜZU 'lta . . 

tı,. lı>ı~ Çıkarma Haydı cvlt. 

~;~:~:~:.,::::c:::::, · ı 
'i lltı' blribirtne zıd duyguları• 1 
~ tıı nda düş1.1Lmr>ğe başl11dır- ı 
t\j~ltt~bi bitirmiş, tcrütn1 

ıı.~~~ e'lız bir t.ekimdim Vaıv 
"' . aıı ~ !(:· aından. b<ıbamjnn n~ 
it tı lttıde, garib ve mclanko 
l'\ı~atalji yarat1yordu Tar 

ll11r lıtt bu qeıMi ürp.:ırışler· 
~lıtı deyse hUngUr hüııgUr a~ 
1\ \',· li'akat bit yandan dn şu 

:ı.ı-ı11tenç muhayyilem. pcr 
' lıcı1ı~n ve harikulade ııebat. 
< ~detı ~ılanltrı. çoc;ı1klara da 

'l~rt1lleri, Karundnn zcn;dı 
lıuııe • akılinrn ':iurgunluk ve· 

ııa. t>Ier gö . . • lı steren fakırh~rı \'' 
'rı o~dttıları ile bin bir füsunur 
~~aı n liindistanı. crişilm P: 

~o~du liernınin dekoru için~ 
~ ... 
!tibltj 

'\J.. taıııu ne lllUtcbayin olan bu il· 
· ~Ilı ll'ıde 
ıı_ 'ilik . <;::ırpışbkça. ırnarr 
~ r: acı .bır tayf gibi uzaklaf'' 

'\_, tı"tiıı eı.a Uzak ve sihirli mer
"ıı 111. ?\ıhuında sabırsızlık ~·~ 

'l~t·k 
~ t 1 iııtıbalan He kf'.-

C) l!c!yorcı 
I! um ... 
~ ~'tird 

l'J lll e (sene 1902) Mısırr 1 
ey1 layn kumpanyasının 

/ 

eo\'er, the winı; - casc, 
the \\İng - shC>athJ 

k the membranous, or 
the fıınctional, wing 

l the lava (fil. lan·ae), 
or grub, of thc cock-
chnfer 

m thc pupa. rıt. pupne 

(the ·hr\'~alirl oı chry-
salis, 'he nyrnpl: or 
nympha [ p(. nyr.ıphne 1) 

1. A: der Mnik:ifer 
a der Kopf 
b eler Fi:hler 
c der H:ılssrhlld 
d da5 Schlldchen 
c das Vordı>rbrin 
r dns Mittclbcin 
:;: das H:nterbcin 

C"-~ :lıe Gliedmnllen 
< Extrernitiitcn) 

h eler Hint<>rleib 
1 die FHigcldecke 
k der Hautflligel (hau-

lige Flügcl) 

ı der Engerling < diı~ 
Lnrvcl 

m dlc Puppc 

:?. SÜRÜ TIRTILI 

a "ırnyn 

b krlehek 
ıfüilml-; hrtıllnr 

2. l•': la processionnnlre 
a les chenilles f. proces-

sionnaircıı [ mar _ 
c'ı:ınt a la file] 

b le papillon 

il 

2. 1: the prc.ccssionary moth 
a Uıc caterpilln:-3 mnrclı

ing ın comp:ı.ny form 

ing a p:'OCC'SSion 
b the moth 

2. ı\: dr-r Prozrssionssplnncr 
n die, .. eselJig wandcrn

dcn RaupC'n 
h der Schmcttcrling 

!l. .\G.\Ç 'i"Im\' Ai\T.S\ 
(nnn penırnPsl) 
n perrnnr (kelC'bcl<) 
h ) u-nıırtnları 

c fırt ti 
ıl :ığnç lmhuğu 

ıla krizalicl 
ça11a~ın-

3. r: le (la) nonne (!c tom
hyce ou bonıbyx molne) 
n le papillon 
b les reufs m. 
e la cher.illc 
d la chrysalide [fi:tec 

~nns ur.c> gc~uro 
(fenle) d'ccorcc] 

:t t: t he Nur. moth 
a lhe moth 
h the eı;gs 
c thc c:ıter:pillar (the lar

va) 
d the pupa (rf. 1 m) 

iV 

10 . .\: dic Astııcrpe 
saw 

l 1. 1\,\Ilt:J\ ~ \ TiRi 

11. F: l'eco:-çoir m. 

1 

onc - mar.) erosscut • 

\ ıı. A: dic einmlinnigc Tnıınm-' 
siigc 

11. i: the !>ark scraper 
l l. J\: dns Scl.iileis<'n 

l:!. nt ' " \:\1.\ BIÇı\ÖI 
] n ..... r: la <;crpr d'clngucur 
12. i: the lopping bili 
12. ,\: die Hdsigheppe 

13. mçm (hızar, ff• tere, iki 

"aıılı bıı;lu) 

1\ ~ "Ü7. 

b knlıza, ("ap) 
13. F: in S"·l' passe - pnrtout 

(la sci.:? iı. debitcr, la 
SCiC a cl<.'UX mainS) 
n la lame de scie 
h la poignce 

l:l. t: tlıe twıı - haııd~~ cross_ 
eut _ saw 

a the snw - blade 
h the har.dle 

,\: die zwc!miinnigc 
Tnımmsagc 

n dns s-gcblatt 
h der Hanclgriff 

14. l:I .. TESTl:RJ•:St 
14. J~: ln sele iı main 
14. l: thc onc _ h3ııdcd ( the 

)5. 1' An .ı TESTt~ırn ( bıç
kı) 

a im nak 
1.). l•': in scic a archct (la ıscie 

a ctrier) 
n l'ctrfor m. 

rn. t: thc bow - saw 
n thc bow 

l :>. A: dic Bügl'lsiige 
n der Bi1gel 

rn. PJ,ANYA 
n aI.'lz <~üz) 

JG. F: la plane (le debordoir) 
n le traıı< hant 

JG. t: thl" drnwing _ knifc 
(the draw _ knife) 
a thc bladc 

Hi. A: das !:chnltzmcsscr 
n die Schneidc 

17. NU~IARı\ \'lffiAN AU:T 
(numara takozu) 

17. F: l'outil m, a num&ıotcr 
(la marte~u numcro. 
teur) 

17. 1: thc numbering matk:t 
(thc diı> hammcr) 

17. A: der Numericrı:chlc~l 

413 
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iç ve dıt B A S U R MEMELERtNDE, 
melerinin licr türlü iltihaplarında, ceiıihatlannu, 
kanayan BASUR memelerinin tedavisinde. 

basur me

fistülJef'ne 

A ır 

temin 
u 

eder 
• ~ .a· , ' • • • .. 

.,ece Necmiye ile Ziyanın arasını 
5Çtı. Genç kız, bundan sonra Zi. 
yanın beraber gezme tekliflerini 
r.abul etmedi .. 

.fadan bahsederken: 
- Dünyada bu kadar ıpiskin a

dam görmedim, diyordu. Bir de 
beni sevdiğini iddia ediyotldu. Ha. 
kikatcn iieven adam sevgilisiyle 

Ziya, yaptığı büyük fedakarlı- bir gece ayni odada kalmak fırsa. 
ğın niçin beklediği neticeyi verme. tını ele geçirdiği halde, ;yere seri. 

diğini bir türlü anlamamıştı; hal- len yer yatağına büzülüp. miskin 
buki Necmiye, arkadaşlarına Zi. miskin pinekler mi?. 

Plan., 65 

HABER - :Akşam Postası 

1 Deniz Levazım satınaima komisyonu ııilniarı 1 
l - Tahmin edilen bedelı (8'100.90) lira olan Gediklı Er~ş oku 

_ binat:ı tamir edilmek üzere 31 ağu tos 939 tarıhine ra thyan pe. · 
,emlic günü saat 10 da açık ek i mesi yapılacaktır. 

!} - Muvakkat teminatı (f>4.07) lira olup fenni şartnamesi ve keşi! 
namesi komisyondan hergün parasız alınır. 

3 - 1 teklilerin teminrt mako1 zu veya mektupları ve 2490 sayı.ı 
.anunda yazılı \'esikalarh.ı birlikte ve belli gün ve saatte Ka~ımpaşada 
ulunan komisyonull!uza müracaatları. (6176), · 

* ::: * 
Marmara Oıuıü Bbhı;i K. Salınalma Komisyohundan: 
1 - Deniz erleri için 5000 kilo sadeya~ı. açık eksiltme ile ve bir 

partide satın alınacaktır. 
2 - Ek::ıiltmesi 14 eyhil 939perşembe günü saat 15 de lzmitte 

Tersane kapısındaki komisyon bi nasında yapılacaktır. Şartnamesi 

hergün komLyonda görülebilir vebedelsiz olarak alınır. 
3 - Yağıh bir kilosunun tahmini fiyatı 95 kurus olup ilk teminatı 

356.25 liradır. 
4 - lstelfülerin 2490 sa}•ıh kanunun istedıği, bu işle alakadar ol· · 

duklarına dair ticaret vesikası ve ilk teminatlarile birlikte muayyen gün 
\'C aatte komisyon başkarılığına müracaatları. (6710). 

* * * 
Marmara Oaaü Bahri K. Sabnalma Komi~yonundan: 
1 - Kara erlerinin senelik ihtiyaçlarından GOOOO kilo bulgu;, ka· 

palı zarf u--ulile cksiltmq·e konultnu~tur. 
2 - Eksiltmesi 14 eyJUI 939 perşembe ~ünü saat lG da lzmitte 

Tersanckapı~ındaki komisyon binasında yapılacaJ.."tır. Şartnamesi her· 
gün komisyonda görülebilir ve bcd<.>lsiz alınır. 

3 - Bulgurun bir kilosunun tahmini fiyatı 11.60 .kllru5tur. İlk 
teminatı 517.50 liradır. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin, 2490 sarılı kanunun i · 
tcdiği bu i~le al:ıkadar olduklarına dair ticaret vcsilealarmı \e yu1rnrôa 
miktarı yazılı teminatlarile birlikte hazırhyacakları teklıf mektupları· 
nı mua~·ycn gün ve saatten tam bir saat ev..eline kadar komisy611 bnş
kanlığına vermcle-: (6711)' 

Komutanhgı Satınalma Komısyonu ilanları 
.-:..,~......,,._~~ ~ -- -· 

7 kalem yapı malzemesi satın alınacaktır. Açık eksiltme ile 
ihalesi 5 eylül 939 salı gün saat 11 de yapılacaktır. Muhammen 
keşif bedeli 500 liradır. ilk teminatı 38 lirarlır. Şaı tnamcsi her 
gün komisyonda görülür. isteklilerininin kanuni vcsikalariyle be. 
raber belli gün ve satte Fındıklıda komutanlık satınalma komi&· 
yonuna gelmeleri (6468) 

, 

30 ACUSTOS - ıe:w 

t:cnebı memleketteretatene gönı:e 
Maden T etklk ve Arama Enstıtüsü 
Direktörlüğünden : 

1 - Madencilikle alakadar muhtelif ihtisaslar için 
tansilde bulunmak üzere ecnebi memleketlere müsab 
talebe seçilecektir. 

2 - isteklilerin aşağıdaki şartları haiz olması 
a - Türk olmak, 
b - Madenlerde veya ısaha üzerinde çalışabilecek 

ve sıhhati tam olmak ''Sıhhi muayene Ankarada yapılac 
c - Lliakal lise ve kollej mezunu olup. olgunluk ves 

mrş bulunmak. 
d - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak. 
3 - 'Müsabaka şu derslerden yapılacakttr: 
a - Nazari hesap . 
b - Cebir. 
c - Hendese. 
d - Müsellesat. 
e - Fizik. 
f- Kimya. 
g - Jeoloji. 
i - Ecnebi bir dil. 

4 - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakl 
gönderi\eaek talebelerin, ihr4z ettHderi derece itibariyle, 
ların ilk 12 si arasında bulunmaları şarttır. 

Kazarlanların yapacağı ihtisas ve gönderileceği 

müsabakadaki derslerden ihraz edilen notlara göre tesbit 
ve aUikadarlar kendilerine bu hususta ""erilecek direktifleri 
bakaya iştirak etmiş olmakla peşinen kahul etmiş sayııaca 

5 - Tahsile gönderilecek elanlar ilerit:le tahsil miid 
bir misli kadar devlet emrinde hizmete tlibi olduklarından 
susta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhl\tı~ 
recekler ve bunun için de muteber kefil göıaereceklerd1r. 

6 - Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktır. 
miihlet şunlardır: 

a ...._ M. ·r. A. :E:nstitfüüne son müracaat tarihi: 4 c1 
b) Sıhhi muayene tarihi: 6 eylül 1M9. 
c - Müsabaka imtihanı: 8 ve !) eylül 193~. 
7 - Taliplerin: nüfus hiiviyet ciirlanı ve hüsnühal 

smı, mektep şahadetnamesini ve olgunluk vesikasını veya 
tasdikli birer suretlerini, 4 adet fotoğraf ve dilekçelerini. 
racaat tarihine kadar Ankarada ~-. T. A. Enstitüsü Genel 
törlüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayı!\ 
olan gün.de öğleden evvel Bay Hasan Apartıınanındaki 
merkezinde bulunmaları ilan olunur. (3604) ( 5994) 

4 

~ 
6 
7 

8 
il 

10 
ı 1 

VAK 1 
Ynınn ,., rurkçeye ÇC\'lrenın udı 

{ •ınt ' :ı:tm U'!i 
,Q.l~wpn·ıvt o, ı vıı~ıı ~~ır 
l\ılcran:. l'erra~ esrarı (G:ılorıın "d~n) G V. 
'ı'ugosl:ı\"yıı se)ah:ıı no11arı o\"ım Us "fi_ 
.t)ark Ifhııte .. inde clnıı et <Chtılllıe·aen) v. G. -' 
Etfüı;k \'a7.0 u (f'ro~pet Mcırtnc'den) IJa ~·Jıır Rıfat 

Heı' nJP.rnlckette bırk:ıç fjClıı ( lııhlt>Jlf ınıirllıflrnJcıı> 

1.hmeı Etirem 
Son lrnrsıııı (Fon Lfi'kncrıle'dnı) 1-elhİ l\nrdt•ş 

1 
l\:ıfk:ıs lııkiiyelcrı (l\:ııhck'tehl l"ıyoıı .~tııııc t (ıf 

Son Ehlt\alıp nıuhıırebt.1krı ( Kollırı~ ll•n) Alımcı ı:krcırı 4 
Fıııbol J.;:ııdelerı r-:'iiıhcı Ablıııs 

... 

\. 

VAKiT kita 
;oun ve yarın ter 
( 

külliyat• 

OR ·~ANLAR~ Z"RARLI 
HASERELER 

Planş: 6b No. 11 20 ıKııı cı ,eti 

11 Gorıo baba 
12 Oclılığın ps1koloJıSl 

• 13 tlı>bdhar seller> 
Fc ınsecte• nuisibles au~ for<!t's tPı-ra tt'oo d'C!IS 

forOta) ı: • nJurtoua Fürest ınsccts. A: Fora1.• 
eh dltnge 

14 

L5 

E:ngerc.k duğuınü 
R.asın ırnllıyat.ı Ol 
Samımi Saadet 

1. ,'\!A\'IS P.ÜCEot 
a baş 
h antrn (boynuz) 
c blrl 

d IC\hn 

e ön :ıyak 

r ortn (mutuvassıt) ayak 
g arka ayak 
c ı: ayaldar ( h:ırekct 

\·asıta lan) 

h karın 
1 kn:ıad 

lt i.,rc l<nna<l 

ı ~ilffc (kııtt htıll) 

~ l;ı'l7n'm hali 

ı. r:': le hanneton 
a la tr-tc 

'b l'ır.tcnnc f. (la cornr) 
r re t>tcmoturn 
d l'eCU::"On 111. 

f' la p'lttc anthinur" 

f la ratte movenne 
u la p'.l.ttt> pos~c .. ~.ı-ırr 

r g: lt-:o l'l"'"'~n,~kt:~ 111. 

locomcteurs 

I' 

1. 

h l'abdomen 111. 

1 l'clytrc 111. 

k I'ailc f. mmebraneuso 
1 la lnrvc (le Yf!r lılnnc, 

le turc, le mans) 
m la chrysalide (la 

nymphc) 

t: lhc eockchafcr {tbe 
Maybug, ~ometimes cal-
lcd the Mey - beetle) 

a the hcad 

h the nntenn& p~ antC'n-
nne (th•> feelcr) 

c the prothorax 
d t hP- ı::ctıtdltım (ı;I. &·ıı. 

tclla) 
e the front lcg (thc forc-

leg) 
f the mlddle lcg 
b the hınd - lcg 

e·!: thc limbs (the it:~'") 
h the "bdomPn <thE' b!rıd-

body) 

i thf' cılvtrtım or Je:1rc!l, 
J1/, elyt!'fl (the win~-

415 

. 

16 

17 lstattstik 
L8 "Çocuk düşürtenler 
19 ilim ve felsefe 
zo M~vcudu lkaJmedJ 

Bu 'Serlnln finu 5.30 ti 
Hepsini 11lanlara yü~de 
to yaprlrr. Kahın 'l:e4 

l.24 kuMJşu p~ln alın&,., 
"balı:isl ayda birer lift 
""PrP ;_ic te keit"' Mi111!\rt 

l'ıtk!.ını • l'ııhıııhanc pııl 

'

' ,., 1 her ııı:ırı.ıon nıa:ı< ıı ,. 
'HOi ı:. <lo>n on ra 11'1 .~. 

, ___ __ 
·····ı~··· ..... ·····-..········· f .. "NEÇ:.\;:;····P·A~f 

'g Uiş doktoru 
H ı•ıızardıııı moedo hl'r~ 

, ;; ıJ dıın ıık-;:ım 18.30 ııı ıııı 
1 

:: •.ılıır ını kntıııt ve teılıı<' 
' i \ıfre'I: <aaın rrıneJ 

i ~ r ... ,.~ıınp rnciif<>.,ı nıışı 
......... ,. . h .... ......... :-io. lı rnua)cnc ıı .. 
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Kızılay ---~ 

Has abakıcı hemşireler 

:•••••••••••••••Ni~antaşında eski Feyziyc 

Yahlı 

Yat.sız Işık Lisesi Kız 

Erkek 
Memleketimizin en eski hususı lisesidir. Ana, ilk orta ve lise lasımları vardır. Kaydiçin her· 
gün mektebe müracaat cdilebiliı. lstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon : 44039 

Okulu • • •. ' 3 • .. . • \ ~ ,: ~ • as na• j@lf!QW'.WWW 

Saraçhanebaşında - Horhor caddesinde ----.. 
16 9·939 .::umartesi günü sa:ıt 11 de Ankarada Nafia vekaleti bina· 

I' !!> sı içinde ma~zeme mlicllir!Uğ:i o:la ında toplanan malzeme eksiltme 
~~r;:ımba 930 
~ komisyonunda a-man • {18000) Ji;a muhammen bedelli lstanbulda 

l;~!ra·~· ı~.3:; 1 iırk nıüzi. :~~k~. ~~.lü~:endis m~ktehi ~de!<'. ?epo):~ :c:sli'.11şa~tile800 ton Sömikok 
lckcı sııoı tı)'ıırı, njıııı~ k murunun Kapalı zarf usulıle cksıltme~ı ) apııacaktır. 

~~oJı h:ıherlcrı. 13.15 • 1 ı Ek ıltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme mii:lür 

• • 
H \ YRIYE LiSESi 

• 
Yatıh 

Yatrn:z 
Ana, ilk, orta ve lise sınıflarına talebe knyıJ;n:ı buşlanmıştır. Ecnebi lisanı iııt ımııflardan 
itibaren başlar. Kızların yatılı kısmı tamanıile ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi naklet . 

mek için mektebin hususi otob üs servisi vardır. tsteyet.lcre tarifname gönderilir, 
Telefon: 20530 

Lise \'C orta okulu bütünleme ve engel imtihanlarına 1 Eylül Cuma. güntl ve olgunla][ 
- • imtihanlarına da 9 Eylül Cumartesi günü başlanacaktır. 

~ 

•---------· Eski Feyziati \ ------------~ 
~ •ıııı Progrı:.ıın • Pi.). lüğünden alınabilir. 
~~rıı. 19.05 Müzik <Oclıı Muvakkat teminat 1350 liradır. 
~,:· 19.ao Türk muT.igi l·teklilerin t~klif mektupları m uvakkat teminat \'e şartnamesinde 

~,, ı. 20.15 honuşma. :ıo yazılı vesikalarla birlikte aynı gün saat 10 na k-;ıdar m;ıkbuz mukabi· 
~ılı saaı U.) ıırı, ojııns ,.c m('· !inde komİ$'-·ona Ye:meleri lazımdır. {1137) (6751) 

~rh·rı 20 r.u 'J'" k - J a11 • • .a ur mu. 

Yatıh B O G A Z l Ç l L l SEL ER l Yatısız 
Ana sımfı ve ilk kısım Bebekte eski Fransız mektebi bin:..sında, kız ve erkek kısımları ayrı 

dairelerde olmak üzere Lise ve orta okul. 

Arnavutköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 

~ 
1~ • Mu~tııfo Çoğlıır. Çıı . 

laıı' ~uryal, ee,·det Çıı~lo. 
~ b S~~ hun, Hefik Fcrsan. 
~ e~ • Nişııhurck pcşrc,·i. 
lilt : • !'\ış·ıburck yürük se· 

r e neop). 2 - Zfyo pa. 

Kayıt için her gün saat or.dan on yediye kndar Çifte Saraylarda okul direktörH.iğüne mU. 
~ r acaat edebilirler. l stiyenlere mektep tarifnam~i gönderilir. Telefon: 36.210 ••lll• '• 

ı, t~ ~:ırkı <Bin zchıın sö.r- Cerrahpa~a ha3tahanzsi S3~ mali yılı ihtiyacı için alınacak 139 ka· 
~~ eın:ııı tuksiınl. 5 - Ni· lem tıbbi ceza kapalı zarf eksiltmesine konulmu~tur. İhale 31·8·939 pcr· 
~ıl~lı U!cstinozım kim 1..ıo. şembe günü saat 15 de D:ıimi encümende yapılncaktır. Muhammen be· 
t. 

1 
~rek soz semaisi. 7 - del 9950 lira 40 kurus v~ ilk teminat 716 lira 23 kuruştur. Şartname

r ~ıe:ız şnrl,ı (Akşam er. zabıt ve muam:!lat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Tal:plcrin 39 yılı· 
aı arardı) . . 8 - .L>cllal. na ait ticaret odası v~sika. ı. ilk teminat ma:·buz veya mektupları ile 

•ı. o ş~kı. <Etmcdın. lılr 2490 No. lı kanuna :'ke hazırlıyacakları !;,apalı zarflarını ihale günü 
t Şemsettin Zı.rıı . ı d k ..ı d . . .. 1 · (G"Ol) 

Gazetemizin 
Kağıdı 

htanbul Basım istihlak 
Kooperatifi Şirketinden 

1 ll>en · . d 
1 

ı 10 saat l · e ·a"ar aımı cncumene verme en. M 

·~ ııın n gıısını . 
lıııaz soz semaisi. 21.20 

·~~ti kutusu. 21..45 Neşclı 
~~·~O Müılk (Mt"lodller} 

alınmııtır. __ .,_ ________ , ___ ,_, ______ ,.... 

~ 
1 

~ilk orkestra. Şef: Ne· 

' 11 ...... llıın s l\lninzncr • Sc. 
ıı rtderiksen • Groenlond 
. arıııs l.öhr • Tempo tem. 

it.. ~ - Cıcrnik • Hııksc. 
' ~ 

· 6 - Orlilıcs - Menim · 
q ..._ Rurssclmnns • Felc. 

''t,;1ıı (Aşk ~ölü). i - fo· 
~bor • Afrika süiti . 23 
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Bevlet 
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ilanla n 
Umum Müdürlüğümüz mUnhalatına doktor alına<:ağından 

talıp olanların aşağıda yaz.ılı vesalkle Zat İşleri Müdürlüğüne mü· 
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1 - Niifus hüviyet cüzdanı. 
2 - Ahvali sıhhiycsi iyi bulunmak. 

ErcUnıcnd Behzad'm yeni 
}'akında çıkıyor 

3 - Mütekaitler içın {sin tahdidini aşmamış bulunmak) . 
4 - Mütekaitlerin senedi resmileri. bonser\'İsleri. (6749) 

3?4 JOZEF BAI..SA7'f0 

ni <lar zamanda kcıtaran kim 
olduğunu anlamağ'i başlamışt ı. 

- Dük biliyor musunuz, ben 
r.asıl bir arabada geldim?. 

- Hayır, ihti:nalki kendi ara. 
banızda '? .. 

- Dük, elbisemi, berberim!, 
çaldıkları gibi a rabamı da sal
mıştılar. 

- O halde, bu umumi bir pu· 
su? Hangi araba r~ geldiniz 
kontes?. 

- Evveli kızınızm arabası na· 
sıldır ? Bana söyler 'Tlisiniı ?. 

- V allah iyi bilemem. Fak.ıt 

h• akşam için bir ara'Ja ısmarla. 

rn•ş ve içini be.yaz atlas döşet

miş idi. Acele olduğundan üze· 
rine armaları çizilememişti. 

- Evet, sade bir gül, bir ar. 
madan kolay ve çabuk resme· 
diHr Jeğil mi? Ri~liyü ve Kü· 
mon arbaları çok karışık ve 
zor çizili r §eylerdendir.. Bak 
mösyö dük, siz hakikaten na· 
dir bulunur bir zatsmız ?. 

Kontes D übarri büyük bir 
şükran hissi ile iki elini birden 
düke uzattı , dük de hürmetle 
onları öptü. 

Dük Kontesin elle!'ini öper. 
ken bunların birdenbire tit redi· 
ğ1ni hissedince, -etrafına bakma· 
rak" sodu: 

- Kontes ne var'!. . 
Kontesin ağzından yalnız lıir 

kelime çıktı: 
- Dük! .... 
- Ne var?. 
- Orada, mösyö Kmenenin 

yanı başında duran adam kim· 
dir'? 

- Prusya zabiti kıyafetindeki 
adam mı?. 

- Evet .. 
- Şu esmer, siyah gözlü, ze. 

ki çehreli adam mı?. 
- Evet, evet .. 
- Kontes, bu şüphesiz Prus-

ya kralı tarafından sizin takdim 
merasiminizde bulunmak isin 
gönderilmiş bir büyük zabit ola· 
cak?. 

- Alay etme dük, bu zabit 
bundan üs veya dört sene 
evvel Fransaya gelmişti.. Her 
yerae aradığım halde bulamadı· 

ğtm bu adamı, ben tanırım. 
- Kontes yanılıyorsunuz, 

kont Feniks adında bulunan bu 
ecnebi, ya dün, ya evvelki gün 
geldi. 

- Bak -dük, bana nasıl dikkat. 
le bakıyor. 

- Siz o kadar güzelsiniz ki, 
herkes size bakıy:>r. 

- Bana selam ve riyor, gördü 
.. .. ? nuz mu .. 
- Herkes size selam verecek

tir. bu da tabii ... 
Kontes, fevkalade heyecana 

tutulmuş olduğundan diikiin bu 

JOZEF 

duyuyordu.. Herkesin gözleri 
bunlar üzerine toplanmıştı. 

İhtiyar kontes, gençliği za· 
manmda olduğu gibi dekolte, ha. 
vaya kaldırılmış saçları, çukur
laşmıı. fakat parlaklığını kay. 
betmemiş gözleri, mükemmel el
bisesi, güzel tavırla::ı ile pek 
gi.lzeldi. 

O nun bu hali, salonda bulu· 
nanların hepsini hayret ve tak. 
dire sürüklüyordu. 

lki kontesin arasındaki tena
süp o kadar zıttı ki kral, madam 
Bearnın kendi metresini şimdi
ye kadar görmediği bir tazelik, 
bir gençlikle getirmekte olduğu
nu zannetmişti. 

Binaenaleyh, teşrifat usulü 
mucibince kontes Dübarri, kralın 
elini öpmek üzere önünde diz 
çökünce on beşinci Lüi kendisi
ni kolundan t utup kaldırdı ve on 
beı gündenberi çektiği meşakkat 
ve kederi unuttu: 

- Kontes önümde diz çök· 
mek? N e yapıyorsunuz? Sizin 
önünüze <iiz çökmek bana düşer, 
bunu, ben yapmak isterdim. 

Bundan sonra, gene adet oldu 
ğu veshile kral kollarını açtı, a
ğuşuna alıyormuş taklidini ya. 
pacağı yerde, kontesi hakikaten 
kucakladı. 

- Kerimeliğiniz pek c1ilb~r· 

<lir, fakat o da değerli bir vaL 

.... 
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deliğe maliktir ki sarayımda on
ları görmekle ne kadar memnun 
olduğumu tarif edemem. 

Kralın bu sözleri üzerine, ihti
yar kontes, teşekkür makamında 
başını önüne eğdi .. 

Kral Dübarriye yavaşça de. 

diki: 
- Kontes git kızlarımı se· 

lamla, usulü dairesinde hürmet 
arzetmeği bildiğinizi onlara gös. 
ter. Onların size iade edecekleri 
selam ve hürmetten memnun o
lursunuz zannederim. 

Kontes Dübarri ile Kontes dö 
Bearn etraflarını çevirmiş olan 
kalabalık arasında yürildüler • 

Kralın kızları Kontes Dübacri 
ile valdeliğinin kendilerine doğ

ru geldiğini görünce hemen yer
lerinlden kalktılar. 

On beşinci Lüi bunlara bakı

yordu. Kızlarına dikmiş olduğu 
gözlerile onlara fevkalade bir 
nezaketi emrediyordu. 

Biraz kederli ve heyecanlı o. 
lc.n kızlar, Kontes Dübarrlye 
selfimlarını iade ettiler. 

Kontes teşrifat usulünün 
tayin ettiği miktar.dan biru 
fazla eğilerek kendilerini selam
iamış olduğund:tn bu muamele· 
den memnun oln'l prensesler 
:na~fam D üb.:rri;;i ku:c:l:lamı!flıır 

ve o derece gü: el bir l:ahul ~Ö'> 

• 
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Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastallktan yeni kalkanlar için gıda : 

a s ic· 
SATILIK MOTOR 

Müstamel, mükemmel 60 tonluk 
bir deniz motörü acele satılıktır. 

Taliplerin Fındıklı Salı pazarı ban
yo karıısmda 531 No. da manav 
Ahmcde müracaatları. (K.1. 230) 

Vitamin ve:. Kalöri cihetile çok zengindir. KAN Z UK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kola y hazmolur. Çoc 
da ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz. 

i~~nzuk Pirinç Unu - Kanzuk Patates Unu - Kanzuk Yulaf Unu - Ka~zuk Mercimek 
Kanzuk Bezelya Unu- Kanzu~< irmik Unu - Kanzuk Nişasta Unu - Kanzuk Çavdar U 

Emniyet Sandığı müdürlüğünden: Çe§İtleri tanınmış Eczane ve Ecza depol11riyle büyük Bakkaliyelerde vardır. 

Kanzuk Besle1ici Unları 
Gazetenizin 10·8·939 tarihli nfü;· 

hasının 11 üncü sayfasının 4 üncü. 
sütununda çıkan 9777 hesap, 
9398-1179 do ya No. 1ı Zeynep Adi
le mirasçılarına yapılan son tebliğ 
ilanında ihalesi yapılan gayrimen
kulün eıı yeni sc-'.ı<ağı hallaç Tahir 
o~duğu halde Hallaç Tahsin diyel 

Eşsizd i r, mükemmeldir, Sıhhi o!arak hazırlan ı r, kat'iyen bozulmaz ve kurtlanr11 

lZılmı,tır. Tashih olunur. 
Umumi Depo: INGILIZ - KANZUK Ecz:mesi, Beyoğlu - lstanbul Perakende Satış Yeri: Bahçekapı Zamanltnyat Deposu. 

fstanbul. lzmir Acentuı : Türk ECZA DEPOSU 

Yatı mekteplerine gelecek çocuklarınızın ~ 
; , tak, yorgan, battaniye, çarşaf ve çamaşırlarmı , 

BURSA PAZARI 
HlJSEYiN HlJ.SNQ 

Mağazalarından arayınız 

btanbul, Saltanhamam caddesi 4, Tel: 
20625 

Beyoğlu, t~tıklal cadde i 3'76, Tt>I: 40007 
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termişlerdi ki kral bundan son 
derece memnun oldu. 

Artık kontesin, muvaffakıyeti 
bir muzafferiyet olmuştu. 

Kontes Düb:ırri, hiç bir hiddet 
ve kin eseri göstermeden çok 
temiz bir şekilde bütün bu se. 
lamlara, ihtiramlara mukabele 
ediyor, hatta düşmanlannın 

yaptıkları hiyanetliği bile unut
mak istiyordu. 

Dük dö Rişliyö, Mahun mu
harebesini pek 'kolay kazannıa
lciı. Manevra yapmakta ustaydı .. 
Herkes bu manevradaki ustalığı. 
nın sonunu bekliyordu. 

Mösyö dö Rişliyö kalabalığın 
arasından geçerek kontesin o
turmasına mahsus olan sandal 
yenin arkasına gelip durdu. 

Çevirme hareketini yapmakta 
olan piyaldenin tam lüzumlu nok
taya gelmesini bekliyerek bir ta. 
rafa çekilip duran süvari müfre
zesi gibi dük dö Rişliyö de, ora· 
da kontesi bekliyo~u. 

Tabii, ona en yakın bil' mevzi· 
de bulunuyordu. 

Madam Mirpuvaks ise dostu. 
rıun muharebelerde zafer temir. 
eden bütün tertibatına tamamil~ 
vakıf olduğur..dan. onun yaptığı· 
nı taxlid ederek, kimseye hiss:t· 
tlrmede:-ı sandalyesini kontesin 
san:1alycsinc yaklaştırdı. 

Kontes Dübarri, kralın mu
habbet ve teveccühü, prensesle. 
rin de güzel kabul ve muamelesi 
ile kuvvetlenmiş olduğundan san 
dalyesine gelip oturduğu zaman 
kralın etrafın.da bulunan erkek
lere eskiden daha cesaretle bak
trğı, sonra kadınlar arasında 

düşmanlarını araştırmağa ve 
onları gözleriyle tetkike başladı
ğı sırada, önüne gelip ihtiramını 
arzeden dük dö Rişliyöye: 

- A ! Mösyö dük, sizi görmek 
için benim buraya gelmekliğim 

mi icap ediyorlu? dedi. 
- Niçin, madam? . 
- Evet, bir hafta oldu ki ne 

Versay, ne Paris, ne de Lüsinde 
göründünüz?. 

- Si•i bu akşam burada gör. 
meğe hazırlanıyordum madam .. 

- Belki böyle olmıyacağım 

zannediyordunuz .. 
- Katiyyen emindim. 
'- Gör.dün mü bir kere? Ha

kikaten dük siz ne adamsınız ? 
Bunu biliyordunuz da dostunuz 
ol:luğum halde bana niçin ha
ber vermediniz? Çünkü hen bil
miyordum. 

- Nasıl madam? Siz buraya 
geleceğinizi bilmiyor muydu • 
nuz!. 

- Hayır, ben Versaya !"ele
ceğimi zannediyordum. Fakat 
emniyetle bilmediğimden kim· 

------~ ......................................... ~ ....... Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki h:ıstalıklann mıı.ı .lplannı kökünden 

mek icin HELMOBLÖ kulhınınız. 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idr~ 
h1klarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane ilti.h~bı!'ı, ~I a 

1
. 

sık sık idrar bozmal< ve bozarken yanmak hallerını gıderır. BU.
temin eder. idrarda kumların ve mesanede taşların teşekkül 
ni olur . Her eczanede bulunur. 
DiKKA T: H ELMOBIE idrarınızı temizliyerek mavileştirir • 

Sılıhtıl \'ckiılelının 11/i/932 tarih ,.e 2127 nunı:ırulı ruh<ıulını haizdir. -
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seye bundan bahsedemezdim ... 
işte bunun için beni görmeğe 

gelmiş olsaydınız bana haber ve
rir ve iyilik etmiş olurdunuz .... 
Fakat artık gelirsiniz, değil ., 
mı ... 

Dük dö Rişliyö bu alaya ehem. 
miyet vermemiş gibi görünerek: 

- Sizin buraya geleceğinize 

ne için emin olmadığınızı bir 
türlü anlamıyorum, dedi. 

- Şimdi size anlatayım: Çün
kü her taraftan bir takım tuzak. 
!arla çevrilmiş bulunuyordum ... 

- Tuzaklar mı? Neler işidi

yorum? Ne diyorsunuz?. 
- Evvela berberimi kaçırdı. 

lar .. 
- Oh! oh! .. Berberiniz mi?. 

- Evet ... 
- Niçin bana :1aber gönder-

mediniz, size berber gönderir. 
dim. Fakat yavaş söyliyelim, ri
ca ederim, size bir inci, bir hazi. 
neyi, madam .dö Kemu:ı bilmem 
nereden bulup çıkardı, bütün a
lemin berberlerine tercih edilen 
bir san'atkarı, benim küçük 
Lconarı derhal gönderirdim. 

- Leonar mı?. 
- Evet, ufak vücutlu bir genç 

ki kızımın berberidir, kızım :r 
nu herk~st:n saklar,.. Fakat kon· 
tes. şikayete hakkır.ız yek. saç. 
!arınız fevkalade, n.ükemmel ve 
hayret dilecek bir şekilde dil-

zeltilmiş .. Tuhaf şey! Saçlarını· 

zın yapılış tarzı kızımın dünkü 
gün ressam mösyö Poşeye yap
tırdığı krokiye r,>ek uygun .. Bi. 
çare, kızım hasta olmasaydı, bu 
gün buraya gelirken saçlarını 

böyle düzeltecekti. 

Kontes titreyerek düke da· 
ha dikkatle baktı. 

Dilk dö Rişliyö gc1ümsiyor ve 
tavrından bir şey anlaşılmaz bir 
l'.alde duruyordu. 

- Fakat affedersiniz kontes, 
dedi .. Size karşı kuru!an tuzak· 
!ar.dan bahsediyordunuz .. 

- Evet berberimi çaldıktan 

sonra gayet güzel yaptırmış ol
duğum elbise mi de çaldılar. 

- Ah 1 işte bu pek çirkin! 
Fakat kontes çaldıkları elbiseyi 
düşünmiyebilirsiniz .. Çünkü sizi 
gayet mükemmel bir elbiEc ile 
görüyorum .. Bu Çin ipeklisi de. 
ğil mi?. Hem de çiçeklerle ı;üs
lii ! Eğer sıkıldığınız ıaman ba· 
na müracaat etmiş olsaydınız -
bundan sonra öyle yapmak icap 
eder • kızımın tak'lim merasimi 
için yaptırmış olduğu elbiseyi 
size gö-derirdim.. O . elbise, 
giymiş olduğunuz elbisevc o ka· 
c!:ır ben!ivor ki ayni elbi~e oldu· 

ğunu yemin c ~ece~im r,cliyor. 

Madam Düb1rri, dül:ün iki 
cll~rini kavra::lı, çünkü kendisi· 

ilat y<ıpılır. 
Orhan bey har1' 
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