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AT~1Almanyadaki 
BABASI . bir kısmı 

talebelerimizden 
çağırıldı gerı 

• 

Atatiirk'tin babasrnın gö11iillii zabı 
clbısesile bir resmi 

f l'urk Tarih Kurumu Asbaşkan 
h an Sungu, Atatürkün babası Ah 

t'bfencti hakkında, ~im.:iye kadar hiç 
ıı· ınmiyen 'e ıkalara 'e malumat< 

~ tinaden bir etüd hazırlamıştır. Bt 
}{fl·mctıi ~azının esaslarını yarır 

aberdc okuracaksmız. 
.... . ;------..,_ 
~~--

Sebep tahsile devamlarına 
imkan bırakılmamasıdır 

Talebelerimizin staj 
müesseselerine girmelerine 

Par isten Tahrana tayin edilen 

Ditvaz bu Suat 
sabah geldi müsaade edilmedi 

Bundan bir milddet 0V\"C] Alman ya hava nezaretinin muvafakati is- ,, Siyasi vaziyette yakın bir 
yaya, rasat teşkilatında staj gör- tihsal edilerek Alman tayyare hl k ld d b" 
mck Uzcrc gtintlcrilcn meteoroloji meydanlarında staj yapan bir tale- te İ e 0 U ğ Una a İ r 1 r 
mUessescsi memuı !arı, Almanların be heyetine karşı bu anlaşmadan ı ~ f .. • 
çıkardıkları güçlükler dolayısile ge sonra muamele değiştirilmiştir. 

1 
a CI me QOrm lyOrU m • ,, 

ri c;;ağırılmtRlardır. Halbuki bunlar Stajyer tal 'Jelerimiz, muhtelif Tahran Büyük elçiliğine tayin Suat Davaz, Sirkeci garında 
daha bir buçuk sene Alman~-ada sebeb ve bchaneler ileri silrUlerek olunan eski Paris büyük elçimiz Sıvas mebusu Rasim, doktor Balı 
kalacaklardı. tayyare meydanlariyle rasat teşk.i- Suat Davaz, bu sabahki Sem. ri lsmet, diğer bazı zevat ve ai. 
Aldığımız malümı.ta göre, TUrk _ !atından uzakla3tınlm1şlar ve sta _ plon ekspresile Fransadan gel· lesi erkanı tarafından karşılan . 

İngiliz anlaşmasından evvel Alman Wtııamı !! inciclt) miştir. mış ve doğruca Maçkadaki ika· 

Milli Şef 
Bol uda 

lnönü yolda kazalara 
ugrıyarak halkla 
temasta bulundu 

Bolu, 6 (Hususi muhabirimizden 
saat 10); - Milli Şefimiz ,.e Reisi
cumhurumuz 1 smet l nönü <lün ge
ceyi ikametlerine tahsis olunan Yali 
konağında geçirmişlerdir. 

{l)cıınmı 4 nncıidçJ, 

metgihına ~tmiştir. ---~----~~---:;-:;-:;-:;·:;;;;:;;:;;:;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;;:;~--~-----

l n gil iz filosu 
1 
__ rf .. ;4"·R""i"N't' ........... . 

Bu sabah filomuzdan atılan toplarla 
selamlanarak , ,: Okuyacaksınız 

L 4 ••••• ••• • • ••••••••••• ••••••••• ••• 

Ahmet Yıldız ve Mıtlıiddin '.Aksa.v. 

Yusuf izzettin çiftliğinde 

Bir milyon 
imanımızdan ayrıldı j Umumi harpte 

~ Mevlevi 
ır Taburu 
· ~ Yazan: Rahmi Y AGIZ 

' • 
Türk ve lngiliz amiralle•i karşı karşıya ..• 

~0nanmamızın kumandanı Şükür 
ktn, misafir, İngiliz amiraiı Deni! yolları 

"c denizcileri şerefine dün gece, 
"at 20,30 da Tarabyada Sümer_ Um Um 
P
1
•1•sta bir veda ziyafeti vermiştir. 

müdürü Konya Mevlet'ileritıden mültştltkil tab111, kumandan1anm 

n1T d 1 ız amiralı ziyafet sırasında 
Ctrıi§tir ki: 

Stldmlt)'OT 

Her türlü silahla mücehhez koca bir düşman 
taburu ney çalınarak nuıl karşılamr ve kor
kutulur? 

1 
Umumi harbin tuhaflıklan arasında ıarabet rekorunu kr 
ran bilha11a iki hadise, iki teteldrül, buıüne k~dar yalmz 

t perakende malumat halinde uzayıp ıelen ve ac!eta efsane. 
J Jeıen MEVLEVi TABURU ile AKSAKALLILAR a-

1 

müntesipleriyle tarikat menıuplarma münhaaar kalmış 

l )ayıdır. l 
' j ' Enver paşanın cepheden cephe- ~ 

t ye sürdüğü Mevlevi taburunun 'f 

muhtelif harp sahnelerindeki ! 
.. 

harekah f 
Taburun, hazan ıöz 1aıartan, hazan ıülmektcn kataltan 
maceralarına dair vesikalara müstenit tarihi tefrikamın 

Suat Davaz 
Yeni Tahran büyük elçimiz, 

lran Şehinşahı Pehlevi Hazretle 
rine takdim edeceği itimat mek. 
tubunu almak ve vaziyet hak. 

(Devamı 4 iitıcüJe) 

ÇERÇEVE 
_, 

altı n 
aran ıyor ! 

Oç kişi yarın hafriyata 
başhyacak 

Üsküdarda, inhisarlar idaresi 
bekçilerinden Muhittin Aksay, 
Mehmet Taşkın ile inşaat kalfa. 

!arından Ahmet Yıldız kalfa is_ 
rninde üç kişi vilayete müracaat 
la define aramak üzere müsaade 
istemişler, \ilayetçc bu müsaa. · 
de verilmiştir. 

Define arayıcılara mahsus.ta. 
ahhüt senedinin ikmali ile diğer 
formalitelerin tamamlanması .. i . 

• 
(Devamı 4 1711ciidc) 

Kıssadan hisse 
Bir dost un naklettiği fıkra : 

lllr adam , armış. J:n kü~ük senenlı.tc bile ağır ka~ılıklar 'e_ 
rlmılı,t. Bir gün bir başka adam, her ikisini de tanıyanlara deınlı; 

ki: 
_ Gôrec<'k!!lniz, bizimkine ağız doluı.-u küfür yağdıra<'ab"lnt hal-

de ce, ·ab nremlyeet'k. 
İnanmamışlar, olamaz deml~ler. Fakat bir gUn hep beraber 

meclis lıalindelerl.en, hlıliıı alılbi birdcnbirf' ayağa kalkmış rn öfke· 
sile meşhur adama ağ-Lına gelen küfril yağdım1ağa bıışlamı~. Hay. 
ret! Üfkeslle meshur adam kıpırdamıyor bil<', taı; gibi. 

iddiacı söğınüş siif.'lllÜ!_!, nihayet kalkııı gitmi-:. ~lanı.aranın ~a· 

hltleri lıayr<'tle a.danwajtızın Ü!>tünc yüriimü-;lcr: 
- N c bu hal yahu? St•nin ı;ibi ağır kaft'ılıklari)·le innınmıs bir 

kimı.e, hu korkunç rdebsiıliğc karşı nasıl olur da susar'! 
Ork~ih.· mt-"Jhllr adam, koyun kadar sakin, c<'' ah 'cmıı,: 
- Biraz enci o, )anıma geldi u bana dedi ki: (Namussuz, aı. 

çak, rc7ll, deni \"C daha ağ-La alınmıyacak nekadıır ağır sıfat Yarsa 
lıep.;iııi kabul t•c11yorum anlıyor musun, bana n<' 'iÖ) lemr.n mUmklinsc 
bc-ıı oyum. }'ııkat şimdi sana küfr<:',l<•<'f•ğim.) \'c sahidrn bım.ı. küfM 

retti. Hakkımla beıtinı bile sarf ctnıeğc dilim mmu~ acak sıfatlar: 
ıı<>~in olarak kabul <'<i<'n bir adama ben nl' dlrehilirılim? Tabii ·yanm 
dan hayret 'c dchsd h· ayrıldım. ı;imdiki sahne ılc onun d<:rnmı. 

il 
llu ciyfelcr ki hemen ht'rl<e&in hayat çe~cnsinde bir ömcklr• 

ui"dır, onlara ha)siyct ,.c hieab ~ohınclan yapılabilcrf'k hiçbir t '
~lr ılüsiiııiilt:mtt.. Zira ııanm" yürcklc•rlni bi:ı:zat ~·crincl<'n söl.ü 
pan:ıehlr diye ı;atır !:&fır )emi'.:ilerdlr. 1-""C kursun ı;ıkabilir.misiniz~ 

.Sccib Fazıl KISAJ(ÜREK 
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l\:ı\ rikiitını b:ıhs me\'ZUU ~ apnıal.ladıı. 

UalkanJnrdn memnun olın:ımış, nıeııı· 
~I. Turhan Tan penceresinden bıı 111111 edllıncmi5 bir clc,Jct hıılindc giı· 

,utuphanedc duyduklarını hik:ıre et· riim•n Bıılgarist:ında y:ıpıl:ın Itah.ııı 
ııcl.tedır. Muharrir çoktıınbcrı kopalı lnhrıkiıtının kendi lrnkııııl;ırındnıı 

ol n \'e son gunlercle nçılnn Fatihtckı ycrınclc olduğunu fakat Hulgnrısları 
\lıllel klitüpliancsinc silmiştir. Faka. Lıakıınındıın hu tahrıkıit:ı kapılımıııı 
)ıtdırgadığı şeylerle k:ırşılıışnııştıı. hiç de ) erinde olmadığını :ırılatın.ı:. 
Kiıtiiphaııc•dc gurültii \ardır. Cnher· lıı \'C Bıılgnrbtanııı Hoınaınııdaıı J<.-
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ıtclı genç kızların cin devam etliğı tcdığı lopr ıkla, ) unonısta~dan ı h· 

hu kutuplı:ınede, genç şoförlerın, diAı rııalıreeln her ne kad:ır göııı 
senç doktorların - gençlik hakkını nznsile \·crilmesinc ne imkiın ne d 
) erine gelirerck - lıo) unıı şaknlnş· alıikodnr de~ lctlcr ınenfnntine lll gtı 
tıkl:ırrnn ara sır.ı kiıfiir temrini l :ııı- d Jllsc de, bu de\"letlcriıı Bıılgıırı~ı. 
lıklnrınıı, ııçık saçık se)ler sö.)ledik· na iktısııdi bakımdan pek \ 'Ok Ca~d" 
lcrine şahit olmuştur. ları dokunnbileecğiııi ve bunun Buı 

Kuliıphanc pencereleri clibindckı garların menfaatine olduğunu işarc 
otubus durağının dnha ileri) c naklı· ettikten sonra şunları ı;ol lcmektediı. 
ııı muınkıin gören muharrir bu dile-! "Bulgari tanın Adalar denizine in· 
!{ının yerine ~elirilıııesıni )ıızısrnı! ııu·si, orada .Ulr Bıılgıır lopr:ığının 

1ngillz nıo u bu sabah Umannnızdan ayrılmı5hr. 
Jm;iliı: nrnlrallnJ gösteriyor. 

~ 

dün halkm amiral . g~mi<;lni gezmek ü:r.cre ha-rekc:l , .e gemide Yali ne 

ıthııl t'lligi ht.ınhul bcledireslnılen t:ınınııı:ısı Türki.)cnın de, Yuıı:ınls· 
ı ica ctıncklcdır. tanın da h:ı)ati ıııenrııallcrinc ınugıı

\'AKIT 

Asıın l's, bugünkü mnkalc5inde 

)irdir. Yunanlılar cin, Türkler de 
Bulgıırlnra karşı ne kadar dostane 
\"C hııyırhanonc hissimi besleseler 
feılı kfırlığı hu dereceye varclırııınaz· 
lar. Hııgun Yunıınlılarln 'J'iirkler kail 

~· Hdber. 
~- . . ' 

\. .. . . - ~ " ~. 

rı nk) a manevrıılarındaıı hnhı;ctınek· 
tcrlır. Bu ene ) npılac.nk manc\ ranı11 
lün;\a ~aziyetinin pek knrı~ık bira· 
ııınıı tesadüf etmesi noktasından e· 
heınmiyctli olduğunu işaret cdl'n mu· 
h.ırrir lıu makalesinde şunları sü~ it:· 
ıııektcdir: 

"Fakat bu seneki Trakya maneua· 
lurında görülecek hususiyet tan·art: 
hücumlarına karşı da gerek nklir, 
~erek pasH şekillerde miidııfııa tcrtı· 

halı alınması olacaktır. Aktır ınlidıı· 

surette anlaşmışlar ve uyuşmuşlar· o h • ı • v k • ı • • 
d.ır. Biribirlcrine lıını bir c~.ni)el i- a 1 1 ye e 1 1n1 n 
~·ındc )aşı~orlar ~e Akdenızın bu Dahiliye ve Maarif 

tetkikleri : vekilleri Yerli Mallar 
sahillerine hiç bir ecnebi de,Jet sok· • • · • 

mamayı \'atanları? ili ıniidafonsı lm· ş eh r 1 m 1 z de k 1 
kımındnn esaslı bır ş:ırt olıırıık t ıııı · 

lOrl:ır. Binaenaleyh Bulgaristan arazı 

\~ iyasel bakımından A~nlnr de~ı- Darülacezeyi gezen ve elektrik idaresinde tetkikler· 
zınc inemez. Fakat dost bır IlulgnrJ · 
ıuıı ınıı:mın bnkımrı:ın ııu sa1ınıerde de bulunan Vekil intlbalarmı anlatıyor 
nzııınt bir kolaylık bulabilir. Bu da . · . .. t. .. 

B 1 . 1 i k"f' .. "l k . Şehnmızde bulunan Dahılı)e ve· ı Darulacezcde 1100 kısı bulundu 

sergisini gezdiler 
fna nınnevr:ıyı yapan askeri kıtnlara 
ait bir vazifedir; pasif müdafaa ise 
duŞman tayyarelerinin hücumlarına 
maruz kalacak sahalardaki h:ılk tabn· 

u gıırıs an çın a ı goru me · ı- ,. 
cap eder. kilı Faik Oıtrak dün yanında Va!. ğunu, müe:sse ede çok iyi çalışıldığı 

. . . . . ~e Belediye rcıJ Lutfi Kırdar oldu nı, Belediyenin de bu işi muvaffa· 
Mescleyı hır ınal ,bır hırsıcah, bır ğ h ld Darült1ceze ·e g'tn1 . 

milli izzetinefis nıe~cle i -;ekline ~ok- ~- a e . a. . ) . 1. ış \e tiyetle yürüttüğünü ve müec:sc eyi 
makt:ııı çıkur:ıcıık o meli ,.e reıılio;t şu· mue::.seseyı gezmıştır. 1 etkıklerın genişletmek arzusu olduğunu royli 
rette düşünmek tnrartnrıyız. Hiçbir den sonra Faik Oztrak intıbalannı yen Vekil. Haliç idare i hakkınd" 
kinimiz, ihtirasımız ~ok. Bıliikiş çok şöyle anlatmıştır:. da demiştir ki: 
hayır!ı:ıhı~. Elimizden geleni yup· "Darülacezeyi ziyaretimde çok iyı 
mnk ısterız. Fakat canımıza goı. clı- . t b l d' d' G ek h t "- Haliç idaresi, şirketin elindcı 

11 inci Yerli Mallar Sergisi, dür. 
~ehrimizde bulunan Maarif \"ekil 
Ha an Ali Yücel ve Dahiliye Yeki· 
H Faik Oztrı;. tarafından zı·· .... 

ed;lmi~tir. 

!\ laarif Vekili Hasan Ali Yüce' 
ergiye saat 18,30 da gelmi5 ve doğ 

ruca sergi komiserlik odac.ına gide 

katarının J.:onınınasına ail tedbirler· 
dır. Trakya hududundan gelecek lıeı 
hangi bir duşm:ının ta~yare taarruz· 
!arına maruz kalacak en büyük şehır 
t tıınbul olduğu için bu defa Trakya 
ınıınevrnl:ırı yapılırken lstanbulun 
pasif müılafnası işi de prova olunn· 
caklır. Dahiliye \•ekili Faik Oztrnk 
bu•deCn bllhnssa bu :mühim vazife 
uz~inde çnlışmok Ozere şehrimize 
•elmiş lir •. Şu halde bu sene Trak)•ad:ı 

ofaumuzun yapacağı büyük manevra 
taU,lstanbuhın'sh·il halkı da pıısir 
ınüdafna suretile iştirak edecek de· 
ınektir. 

k ·ı k t"J ın ı a ar e ın ım. er as a o· d ... 
ı meme şar ı e.,, alın rgr zamana nazaran gerek ida· 

)anların, gerekse sair acezenin vazi· --- - - --------
yctlcrinden tamamen memnun ol· re, gerek \'esait itibarile çok daha 

\"nktilc l,ılıçla lıarp usuın top ve 
tııfck ıenclı ile değişmişti. Şimdi de 
top 'e tukklcrle h nrp,usulü motöl'i· 
zr kılalarııı, tayyarcli ve tanklı orclu
l ı;moıicadı ile değişmiştir. Eski harp 
ıı'fih'larını gölgede..bıraknn yeni harp 

sıliılılnrı ve vasıtnlannı yalnız .teda· 
rık~tmek bir ordu için kafi değildir. 
O modern siliılıları en ndmli, en 
rııuessir bir şekilde kullanabİlmek u-

" sııllerlncle mümarese knuınmnk da 
ı ·ızımclır. 

1 r. k)aıln hu defa )"apılncak büyük 
ınnnc' ralar en modern silahlarl:ı mü· 
cl'hhrz olan Türk ordusunun milli 
ınlidafaa ·nzifesine haı:ırlandığını 
ııo tcreeektir.,, 

\ l·.Nl S \HAH 

CUMHURiYET 
duklanm gördüm. Müesse e sekene- yüksektir. Yeni te~kkül, kendi va· 

. Yunus Nadi buı;ü~kil .. baş~akalc- sini bilhassa yegan yegan dinledim ridatile ma,raflarını kar5ılamakta· 
sıncle bitaraflık şekıllcrını ızah et- y_ı· b' . d n ·k~ t · "t ed" dır.,, 
mcktedir. Eslonvn Letonvn ve Fin· .c ıç ırın e şı 'tıYe ışı m ım. 
l:indiyanın, Sov;·e~ Rusy;nın, lnı;il· DarüHicezede bilhassa çocukların Vekil buradan sonra Tramvay 

tere ,.e Frans~ya tekli.f ettiği garıı.n~i- v~iyetini mucibi memnu~~yet gör· Tü~el ve E.~ektrik .idarelerinin mer· ı 
li kabul ctmıyerek bıtaraflığını ılıın dum. Bu yavrucuklar, muessesey" kezı olan Tuneldckı Metro hanına 
etmesine işnrct eden Yunus Nadi geli~ .şeraiti gözönünde tutulur&'! gitmiş ve burada tetkikler yapmı ~· 
hnklkt bir bilarafl ıl,iı~ icab~ndn Jc.u" çok j bir vaziycttcilirler.,. tır. 
lelle müd:ırııo. edllebılcceğıni, söz.le _ ___ ...__ _ __... _ _.__ .-......;~---·---~------

iliin edilen bir bltnrnflığın ya h:ıyal 

veya yalan olduğÜnu söylemektedir. B 1 • ı 1 ı d 'f 1 
Umumi harpte bitaraflık ilôn edip le eyne mı e şımen 1 er er 
sonradqn istiklalleri tehlikeye giren 
biıiı:aç devleti misal göstererek diyor 

t:i;'Bugün 'dnhi bilnraflıktnn bahse· nakliyat kongresi 
den de\"letler vardır. Ancak şimdiye 
kadar bu bilarnfiıkların fcabındn 

kime karşı olursa olsun siliih kuvve· şehr'ımı'zde toplanacak Ule müdafaa edilecelıine dair kiifi te· 
minata malik değiliz. Eğer bazı de\'· • 
Jetler yalnız bitarn!ız ,.e bltarnf kain- Önümüzdeki ayın 29 unda bey- yakın Rakovski istasyonunda 
cağız demekle günün bi~inde A,·ru· nelmilel şimendiferler nakliyat oriyent ekspresi, yahut Konvan -
panın kafasın~a patlayalıılecek kı· kongresi şehrimizde toplanacak- siyonellc iltisakı olacaktır. ~im-
nlca kıyametın dışında k:ılnbllecek· . , "" 
lerini düşünüyorlarsıı hiç şüphr. iz tır. dı)e kadar orta Avrupa ve Mos -
yaman suretle aldanıyorlar.,. Kongrede görüşülecek şeylerin kovadan ha reket edecek yolcu • 

--------------------- başın.da beynelmilel trenlerin ta- lar Viyanadan geçmek mecburi -

A 1 m an Yada k ·, ta 1 ebe rifesi meselesi vardır. yetinde idi, Varşovadan geçerek 

lllı el in Cahil Yalcın bugünkfi mn· 
k ll'~ınde Bulgaristanda ltnlyıın tnh-

• Bundan başka, Moskova - Var. Bükre§e doğrudan doğruya latan 
şova - BUkreş ve Bulgaristan bul ve Yakın Şarka yolcu ve eşya 

1 e r r• m 
1
• z 

1
• n b 

1
• r k 

1 
s m 1 yoliylc doğrudan doğruya Istan- taşıyacak ekspres sayesinde bu 

bul arasında gidip gelecek bir yol çok kısalmış olacaktır. 
ekspres tesis edilecektir. Konferansa !ştirak edecek dev 

Ç a gv 1 r ı I d 
1 

Moskova .. İstanbul ekspresi - letlerden bazıları rıimdiden mu _ 
nin Bulgaristanm hudud umuza. rahhaslarını intihap etmişlerdir. 

(Ba..J tarafı 1 incide) riynt yapmalarına rağmen hala 
halktan çoğunun Türklere karşı 

ja devnm etmelerine imkan brrıı.kıl. sempatilerini muhafazs. etmesidir. 
mamıştır. Harbi umumide yaptığnnız fcda-

Ada çamlıklarını ' 
korumak için ... 

Halka yalvarı ! masından 
başka çare görülemedi 

Gerclt bu tıı..lcbelerin, gerek daha kiirlıklnn unutamıyorlr.r ve halkı 
sonra gönderilip de bcnUz lls:ın kıs- Tilrkiyeden soğutmrJt için Alman 
mını bitirip stıı.jn. girmeğc hazırla- gazetelerinin gösterdikleri gayreti 
nan diğer talebenin bu vaziyet da.- soğuk bir tarzda ka~ılıyorlar. 
hllinde Almnnyndı:ı. kalmaları fıı.y - Almanyada, bir ha.rb ihtimalini 
dastz görillerek memleketimize gözönUndc tutarak mütemadiyen gı 
d 1 · bildi 'lnıi..tı Son günlerde Ada çamlıkların· 

onme en n gwf. da stokunun arttınlmnsma ehem -
Bu stajyer memurlarımızdan bir miyet verildiğinden mütemadi it _ aa yangınların biribirini takip et-

kısmı bu sabahki konvansiyonel halfı.ta raiimen piyı.salarında sıkm_ meğe başlaması alakadarları bu 
treniyle gelmişlerdir. tı devam ediyor. Alman gümrükl<'. yolda acele tedbirler aldırmağa 
Diğer stajyerler <le bu günlerde rine gelen malların ~r kısmı mu - sevketmiştir. Şimdilik bir bütçe 

Galata yolcu 
salonu • 

Münakale Vekaleti inşaatı 
tetkik ettirıyor 

Münakale Vekaleti Galata yol

cu salonu ineaatrnı tetkik etmek 

üzere üç mühendisten mürekkep 
bir heyeti ~hrimize göndermiş . 

tir. l\Iühendisler C:.ün sabahtan i· 
gelecC'ktir. hakknk stok olarak aynlıyor. işi olan korucu adedini fazlalaş - tibarcn salonda. tetkiklerine baş

tırmak kabil olmadığından Ad:ıla Jamışlardır. 
1 • • ' ... • • •• ••• • ... .,,; \:. ,,· 

Almanya ile 
ticaretim iz 

Sipariş lerm kesild i ğ i 
haberleri yalandır 

r{ Ji)ünkü !Ilan..geıet~i ' ['ürit 'l' ı\l 

ma.n ticaretini teb}ik;ede gös~e 
ren çok heyecanlı bir haber ne§ 

retmiştir. 

Buna göre, Almanlar son gün 
lcrde memleketimize mal gön. 
tlermemeğe başladıkları gibi söz 
de tilccarlarımızın ve diğer ala: 
kadariarın siparişlerini de kabul 
etmemek tedirler. 

Alakadarlar nezdinde yaptığı. 

mız tahkikata göre, bu haber 
katiyen asılsızdır. Almanlarla o . 
lan tica ri temaslarımız tamam~n 
normal olarak devam etmekte· 

dir. 

Böyle haberlerin bu gibi \•nzi. 
yellerden menfaati olan bazı 

kimseler tarafından ortaya atıl. 

dığı bildirilerek dikkatli ve ihti" 

yatlı da\'ranılması, ayni zaman . 
da bu haberi ortaya !,f,tnnlar hak 
kında da takibata girişilmesi a . 
liıkadarlara bildirilmiştir. 

---<>--

Çeşn iye uygun ekmek 
çıkarmıyan ftrmlar 

Son günlerde yapılan kontrol 
ve tetkiklerde bir çok fırıncıların 
yaptıkları ekmeklere çeşni harici 
un karıştırdıkları anlaşılmıştır. 

Bu suretle ekmel,lcr tam gıdai 

hassalarını kaybetmektedirler. 

Belediye kaymakamlıklara yeni 
bir tebliğat yaparak bu hususta 
sıkı kontrollar yapılmasını bil· 
dirmiştir • 

--o-
Memleket;mizde çekilecek 

kültür tilmleri Bundan başka Almanyada tahsil. 
de bulunan tıı.lebclerlmizden bir kıs 
mı da memleketimize dönmUşUr. 

ra yalnız askeri müfrezeler sevki 
temin edilmiştir. Heyet, inşaatın !lir an evvel bi· Şehrimize gelen Tav sinema 

Alınan~ ndan gelen yolculardan 
nldığunız haberlere göre, Alman -
larm yüzde doksanı barb aleyhinde 
bulunmaktadır. 

Umumiyetle .Almnn efkiirı umu
mi) esi harb, çıkmıyneağı kanaatin -

cwa 
Dllikate değer bfr nokta, Alman 
.. cılelerlntn muayyen bir direk _ 
e mc-mlclcctııntz ıı.leyhindc ncş _ 

Yurtda5; tirilmesi -için nlınması lazım ge· kumpanyası mümessilleri, dün 
Barika olmıyan zamanlarda atala· Bundan başka ç:ımlıklara, " A- len tedbirleri kararlaştıracak. beraberlerinde Maarif Vekal:~i 

nmız: "Ak akça karagün dostudur,.! teş yakmayınız,, "cıgara atmayı- dır. tarafından tayin edilen müfettiı 
demi§ler, . nız,, "Ateş yakanları ve cıgara ve t ercümanlar olduğu halde, va-
Şimdi biz: Bankalardakı arttırma . . . Diğer taraft~n devlet limanla- li muavini H üdai ve emniyet <li. 

ka 
- d t d d" atanları polıse haber verınız.,, rı f cıletmesi umum müdürü Raufi hesaplan, ragun os u ur.: ıyo· "' rektörü Sadreddini ziya ret ede· 

ruz. K.aragünlerinde dostsuz kalma. ibarelerini ~avi lev?al~r asılmak. Manyasın rcisli~nde de bir ko· rck burada alınacak kültürel fil:n 

Ul l Eko•ıoı•ıı· 1,,, tadır. Ada ıskelelerı cıvarma da . t kkül tm" 1 1 t f d ·· ·· ·· 1 d' ş· ıısa , • • mısyon e~e c: ış ve sa on er e ra ın a goruşmuş er ır. ır-

Arlltrma Kttrıtmıt oparlörler konacak ve vapurdan 
1 
dairelerinde ynp1lncnk mcfruşn1 'tet film çekm::k üure muazzam 

çıkan halka bu öğütler tekrar c· hnzırlıklnrile mCŞfUl olmağa b~ hususi tertibatı havi bir kamyon 
dilecektir l 1amıştır. getirmiştir. .a • • . , . • r .... , , 

reı burada gazeteolerle bir görü;" 
ne yapmı~hr. 

Saat 19 da Dahiliye Vekili Fail\ 
ztrak sergive gelmiş \'e sergi kon;ı:. 

iCri Halit Güleryüzün delaleti:e 5er· 
~;-: gezmi~tir. Vekil hemen bütürı 
a\•iyonlarda durarak izahat alnu;. 

lU meyanda resim sergisini de z;r.,. 
·et etmiştir. 

Gazetecilerle görü~mesini b:tir~"' 

':.ıarif \"ekili Ha::;an A1
: Yüctl 

le bir müddet sonra sergiyi dol"'~
'UŞ Ye bütün pa\'İyonıarı tetk•k et· 
n; .tir. 

Hasan Ali Yüccl,bilhassa mürel>· 
kep sanayii hakkında izahat aımı~ 
\ mekteplilere mürekkebi mür.1· ti 
'•.. olduğu kaôar ucuz temin etm~ 
ın çalışacağım söylemişt:r . .Maarif 

·ıc:dli, sergi ha'.:kmda intıbalarrı1 

~u sözlerle hülasa etmiştir: 

ta 

,,. 
"-Hemen her sene, burada açı· ·~ 

1~n scrgi;i ziyaret fırsatından ken· \l 
d rr.i mahrum etmedim. Serginifl 

ba:-a verdiği en büyük zevk. gerr.1' 
'"\·Jet, gerek h usu i teşekkü!lerirı 

Tü-k milletinir rr.addi iht:~·~:'arr 
m kimseye muhtaç r'rnadan kcnd 
zekası, kendi bilgisi ve kendi tecril' 
besile yapmağa muktedir oluşudur· 

Bükres büyük elçimiz Suphi Tan· 
növer, lzmir Parti müfettişi Galib 
C:::.':!!:-ar ve l\lcrsin Vali~i R üknrd· 
din de sergiyi :;ezmişlerdir. 

Köpekler ve 
gümrük resmi 

Suat Davazın köpeğinden 
de 1590 kuruş ahndı 
Bu sabah Semplon ekspresiyle 

eski Paris büyük elçimiz Suad 
Davazın Avrupadan getirdiği bit' 
salon köpeği Sirkeci garında 
gümrük resmine tabi tutulmuıtur· 

Bu küçük siyah köpek için oıı 
beş lira doksan kuruJ gümrük 
resmi alınmııtır. T arifeye göre, 
en adi bekçi köpeklerinden bile 
altı lira gümrük resmi alınıyor. 

--0-

Başvekalet müsteşarı 
Dün sabah Ankaradan 1ehrirni

ze gelen Ba§vekalet müsteşarı 

Vehbi Demirel refikası ile birlik
te istirahat etm ek ü zere Kösten· 
ce yoluyla Avrupaya gitmiştir. 

--o-

Ankaraya giden ecnebiler 
Şehrimizde bulunan tngilit: 

mebusların':fan Parl:er in riyaseti:t' 
deki tetkik heyeti ,.e A merika!' 

kadın muharrir Mr . Robinsoı:t 

bugün Ankaraya gitmişlerdir . 
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Fabrikadan mal 
_çalan işçiler 
Uç kişi tevkif edildi 

~-~~ırkapıda ayakk::ıbı ökrcsi 
~tı . . :J 

I &ı ımal eden bir fabrikada 
d '~an Mehmet oğlu Mustafa 

fab~·na 19 yaşında bir genç, 
):h •kaya su taşıyan Rizeli Sa. 
fab ~dında birisi ile uyuşmu~, 
J:ıı rıkadan çaldığı 1a&tikleri Sa. 
S ".ererek dışarı kaçırtmı§tır. 

kard~ıh su t~nekcleri içinde çı. 
~ ı.sı lastıkleri Ahmet oğ;u 

tıt~ıtafa adında bir gençle sat. 
~u §, Paraları payla~mı§lardrr. 
jft suretle 1 O • l 2 partide 600 
lııuht ~akın lastik çalmışlar, 
krdı elıf kunduracılara satmış. 

r. 

u~ihayet dün iş anlaşılarait 
at·tıkltr Yakalanmış, lastikleri 
er a~ı kunduracılarla bera. 
S ~dlıyeye verilmişlerdir. 

!or u h ceza mahkemesinde 
İdi.&}{a çekilen s~çlular 1 3 kişi 
'~stn~t~lar sıra ıle fabrikadan 
~ll erı çalan Mehmet oğlu 
tıkastaf a, su tenekesinde dı~tuı 
Ah tan Rizeli Salih ve satan 
"ttıı§tnet oğlu Mustafa ile çalın. 
tal\ tnalı bilerek satın almak. 
~ suçlu kunduracı Jstavri, 

'iğd~İ· Raşit, Mehmet, Nik·;, 
Kar 1 Mehmet, Erzurumlu 
)~ abet, Antalyalı Mehmet, 11. 

1-t~c !VJihal idi. 
llıla akım Reşit tarafından ya. 
~u 11 

sorguda, Mehmet oğlu 
Staf,, }' • • f . 

ta~ "• po ıste ıtıra etmesın~ 

• c Ahn inkar etti, Rizeli Salih 
~I .. rnet oğlu Mustafa da hır. 
kgı olduğu gibi anlattılar. 

raılll 'Unduracılar da lastikleri 
~~ıkJış olduğunu bilmiyerek 

N ~rını söylediler. 
~et et~cede hakim Reşit, Meh. 

f\1.og]u Mustafa, Ahmet oğ. 
~Vki~stafa ve Rizeli Salihin 
~tb •ne ve kunduracıları:-ı 
"'tdi~t bırakılmasına karar 

~.~tıçlular mahkemeden cıkar. ·r.e ~ 
'lıc~ n .. fabrikada çalışan Meh. 
··tı .~glu Mustafa, Rizeli Sali. 
~1 Uıcrine hücum ederek "hc:p 
~tı.;a gelenler, senin yüzün. 
~;il ır,, diye bağırdı ve yü. 
~lı (: şiddetli bir yumruk vur. 
L,t~kMustafa güçlükle zaptedi. 

tevkifhaneye gönderildi. 

~aYırh evla11ık baba-
1~1._rıın parasını çalmış 
lt~a~lllrU~ memurluğundan mü -
ıııcı Bekır adında biri-inin 19 ya· 

!cı-cı a Bilal i"mindeki evlatlığı geçer 
taı. 1e babalığının bin.bir itina ile 
• 1\ ad • ~l)l ıgı 200 lirasını çalmış. 
llıı 1.tır. Bilal dlin yaka!an 

~lır p 
da b· · arayı SaHihattin adın -

ltıi~r tanıdığına bıraktığını söy 
('lııa ' 200 lira al.narak babalı • 
aııJı . "'erilmi~, kendisi de dün 
~f1~fe teslim eeilmiştir. 

~Ut a ı sorguya çeken birinci 
~ıf ctce~ hakimi, kendisini t~v

ll'lt§tir. 

-0-

5 ta. Bir tashih 
'ahir ~hli gazetemizin 4 üncli 
~llr ~Sinde "Altın bileziklerde a. 
~an htekarhğı., namı altında çı 
fılara~ahk:me haberinde, şahit 
~r~elc ?1nlcnen Halil İbrahim 
'ıı~ıu hır ~:nnlışlık eseri olarak 
~illa .ıncvkıınde bulunan Kamil 
~lil l'i.nin adamı mahiyetinde gös 
li lllıı:ıur. 

.. ll.liJ lb h . • . 
·•ltı. ra imın J{amıl Tatarı 
ba~1~damı olmadığını \•e ba!)h 
• "ll b• . 
""litıı.ı ..• ır müessese sahibi oldı~. 

obrendik. Tashih ederiz. 
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Tanzimat Türk Ortaça* cemiye
tinin, tam bir sıklet merkezi konu. 
nile \'C asırlarca içinde oturduğu 
dünyadan, ba~ka bir dünyaya doğ
ru kayı~ınx çerÇP.\·cliyen de\'irdir. 

AT ATÜRK'ün 
Bir dıinyndan başka bir dünyaya 

bu g-oç i1arekeli, kendisini ( Gülha. 
ne Hattı) nda devlet ağzıyla haber 
\'erir. 

Artık, içinden çıkılması lazım bir 
dünya vardır ki ( e11ki) nin, ve içi· 
ne girilmesi ' ıazım bir başka dünya 
\'ardır ki (yeni) nin rnümessilidir. 

• 
azız hatırasın·a 

(Eski) nin müfli!-1 olduğu yer Do· 
ğu, (yeni) nin itibar ka?.andığı yer. 
ı1e Batı. O zamank1 Doğuyu, en diri 
cemiyet halinde yalnız Türk temsil 
cttiğiM göre, (eski) içerde müflis 
ve (yeni) dışarda muteberdir. 

Yazani iSMET iNÖNÜ 
Kendimize alt bir bünyenin pör

süyüşünü se?.Jnck, yabancısı oldu. 
ğumuz ba!'ka bir bünyenin sırrına 
ermeğe nispetle çok kolay ve kaba. Türk tarih kurumu tarafından neşroluna11 tarı, ilim ve ideal ufkumuzda yeni 

Belletenin son çıkan 10 uncu sayısı ebedi ~c{ açmıştır. Bir milletin en büyük kaybı, kendine 
Atatürkün aziz hatırasına tahsis edilmiştir. itimadını kaybetmesidir. Cumhuriyete kadar 

Tanzimatı doğ•ırnn şuurda, gelen 
dünyanın getireceği muvazenC'den 
ziyade, giden dünyanın götürdüğü 

muvazeneyi sezebilecek; gelenin 
varl,ığından ziyade pidenin yoklui;'11· 
nu kayd<'dcbilecek; \'e ancak tcf
sirsiz \'C tahlilsiz, deri üstündelci 
tez!lhUrlcri görebilecek kadar sığ. 
dır. Bu §uur, hnlis tefekkür adam· 
farı elinde \'e bir İÇ amilin tekcv. 
vünleri muhassalası olarak değil, 
gündelik siyaset adamları elinde 
ve bir dış münasebetin tenbihleri 
nC'tice~i meydana gelmiş, bir satıh 
ve ııiyas~t intibahı olmaktan ileri· 
ye geçememiştir. 

. Bu sayıda, b~ta cumhurreisi İsmet lnö. iki yüz ı:ıeneye yakındır ki, bu memleketin o. 
nünün, memleketin birçok tanınmış münev\•cr kumu~ geçinenleri, kendi medeniyet kuvvetle. 
lcrinin. profesörlerinin, Büyük Öndere dair ya. rine inanmadan konuşurlardı. Türklerin milli 
zılan bulunmaktadır. hayatını hararetten mahrum etmek istiyen 

''Belleten,, , cumhurrcisimiz tarafından bir yabancı edebiyatın zehirli telkini, en dik · 
yollanan yazının aynen bir klişesini neşret· katli olduğunu zanneden ilim muhitlerimizdo.? 
miştir. Yukarıda gördüğünüz el yazısında, İs. bile y<.'rle~mişti. Türk Tarih Kurumu. Atatür. 
met İnönü, Atatürk hakkındaki ihtisaslarını kiin huı::usi aliikası Ye tesiri sayesinde, tet. 
anlatmaktadır ki şudur: kiklerinde başlı basına düşünür ve hüküm 

verir bir müstakil zihniyetle temaviiz etmi3 • 
"Türk. Tarih. Kurumu bu. nüshad~ bir tog . .' tir. Bu, milli kültür için büyük ka;anç ve çok 

lantı tertıp ctmı~ oluyor. Buna h~pımiz .hur sağlam bir C'Sastır. Kurumun, kırk yıllık hu. 
met ve muhabbetle, koşarak geldık. Cemıyet rafeler ve sabit fikirler karsısında tereddi.it 
k~rmak, ~v~mi?·e: içi~de konuşmak_ _Atatür. etmekEİ7.İn, hakikatleri bulmak ve söylemek 
ku~ ~e.vdıgı bır adetı ve ~ok hususı bır meha. eesaretini muhafaza etmesini isteriz. Tüık 
retı ıdı. Bu toplantıdan onun ruhu şadolacak Tarih }{urumu Türk milletinin medeni kabi . 
t~r. Bize bu fırsat~. verdiği. i~in de Türk Tarih liyet ve hi7.metlerini, insanlık aleminde teşrih 
hurumuna teşekkur etmelıyız. ederken yeni nesillerin t<'miz ideallerine· de 

TUrk Tarih Kurumu, milli kültürümüz, taze can kattığından emin olabilir. 

Dünyamızın iflası öyle bir ''akı· 
fıdır ki, rak\b dünyanın iyi niyet. 
li, )1l§atıcı kült iir sirayctlerile ve 
içten kabaran Qk. ayı:!llariyle idrak 
edilmez; yoluna dikildiğimiz için, 
kötü niyetli ve öldürücü dürtüşlerl.. 
le ve dıştan gelen tokatlarile idrak 
odilir. 

kültUrcl terbiyemiz için birinci derecede fay. Sevgili ebedi Atatürk! 
dalı bir müessesemiz olmuştur. Geniş mikyas. Tarih Kurumundan beklediğin maksatları, 
ta enternasyonal neşriyata, eski eserlere ve biz ve bizden sonra gelecekler, a.5k ile takip c· 
vesikalara ve arkeolojiye dayanan araştırma· deceği?..,, 

Bu talilısi7. idrak bize, bildiğimiz 
\'e içinde olduğumuz bir dünyanın 
ırıiısına mukabil, bilmodiğimiz \'e 
dışında olou;umu7. bir dünyanın za • 

ferini körilkörüne teslim ettirmiş· 
lir. 

•• ATATURK Böyle öliim tehlikesi anlarında, 

hemen hiçbir cemiyette ı·aslanamı. 

VE 

TAR ü H 
Yazan : Pr. AFE r 

. \tatürk, Türkiye için bir tarih münaka~ edildi. ~lemkketln bü
,levridir. Türkiye Cumhuriyeti tari· tün tarih muallimleri, tarih füimleri, 
• ıi Onun kurma~ile başladı. :!\lemle· bunda hazır bulundular. Mekteple· 
keti kurtardı, cumhuriyeti kurdu, rin dört dillik tarihi bunun sonun· 
:ınu on beş yıl en verimli idare~iylr da meydana geldi. 
,·a~ttı, büyük i,.lerinin iizerind~ Türk Tarihinin Anahatlarını \'C' 

:-nilletinin sevgi halesi içinde ebedi· Türklerin medeniyete hizmetlerini 
yete intikal etti. tetkik etmek ve yazmak ,·azifesı 

lnônü Onun için diyor ki: Tarih Kurumunun ba~lıca i~i ola· 
''DP\letimizin banisi ,-e milletimi· rak Atatürk tarafından \erildi. 

.. in tcdakar, sadık hadimi, insanlık Hafriyat i~leri Onun tc~vik ve Ifr 
tdealinin a~ık ve mi:mtaz siması es· ınaye~ile başanhyordu. Ha~ta yata 
;iz kahraman Atatürk! Vatan sana ğında, dahi, Türk Tarih Kurumu· 
minnettardır . ., nun i:;lerile alakadar olmaktan ze,·k 

ı.u cümle hcr~eyin ifade~i değil duyardı. Bir gün Trakya höyük· 
mi? • lcrinde son :;ıkan çscrlerden bahset· 

lJfwe ediyorum, Türklük tarihi O mi~tim, o kadar alakadar oldu ki, 
)Üyük ba~ minnettar. "o çıkan e~rlcrden bana getir ~i>re· 

O Türkiye için bir tarih yaptı rim., diye arzu gö. terdi. Birkaç par
fürklük için ise tarih yazdı. Bu ta· ça effayı müzeden alarak Saraya 
~ih yazm:ı~ında Onun yazıcısı \"C' getirdim. Bay Fethi Okyarla giirü· 
·)eraberce okuyanı oldum. Tarihtf' ~üyordu. E~ffaları btedi, hep~inı 
talebc.i idim. Bera!x>r okuduğu· birer birer gördü. "Dc,·am ediniz. 
nuz kitaplar sayı ızdır. Bu çalı~ma meınlt>ketimizin kültür tarihi zen-
19'.?9 da ba~lar. Türk Tarih Kuru· ginJiğıı•i daha çok bulacaksınız .. di· 
•nu hu çah~malar neticesinde do~· yordu. •onun son gördüğü kitap ta 
•fo. Kurum ilk kongresini (1931' "B-:?!leten .. oldu. 
Onun yakın al~kac;y "' takibi attın· 15. birincite~rin 1938 cumarte~i 
•fa başardı. Türk Tarih tezi ilk ola ak~amıydı. Saat 7 ile 8 ara ı hcııi 

rak bu kongrede ortaya atıldı ye çağırttı. "Bu ak~m kendimi daha 

'.fıirk Tarih lüırumu A!'>ba~kam 

yan büyük sanat YC fikir adamı, 

bizde de yoktur. !ntibah §uuru, 
satıh mlinP\'V<'rinin elinde \'e erı 
kısır planda İktıdar me\'kiine ge. 
çer. (Eski) bütün bir hnyntiyctle 
köklerde kesifleştiği halde. dallar· 
da, kökü içeı·dc mi dnınrda mı bi· 

iyi his. ediyorum. Ankaraya yakır.· iinmcz, bulanık w iptidni bir mah . 
::la gidcbileceI{imi ümit edi\'orum lfık peyda olur. lşte, en nezaket· 
di\ordu. (,.:C.ık .evinmiştim: Gen~ fi bir inlikııl denesinin kurtarıcısı 
rarih Kunı~unun faalh·etindcn yerindeki 'l'anzimat Tiirk Mnnt \'E 

maliımat almak i tedi. I_x;ktorların fıkir adamı bu tiptir. Bu tipin psi. 
la\·~i\'c:-ine e:öre kendi:'ini çok ) or· kolocya"ına. kayıtsız \'C şartsız 
marn.ak i~tirnrdum. Kı-,aca btc·diği HA YRANLrK, ı;uunına kayıtsız ve 
malumatı . verdim. Bu meyanda şartsız TAKLiT ve benıi;ine ka· 

B il t • • k ·· h d yıtsız ve ı:;artsız AŞAC:lLIK UK· e e enın yenı çı ·an nu-: aı:ım a nE~t 1 . . . 
.. 1 . . , O • .. k . '"';:, rnkımdır. 

30\' emı~tım. · nu getır gormc · ı::ı· A 
·. . . · rtık Doğu, harilrnlar Ye mucize. 

terım .. dedıler. Relletenın 516 sayılı 1 d. d •. 
1 

... kn.kl d .. .. . . er ıyarı t>gı • ;:,O • ar n ılahi 
mı. ha~ını elııw alarak vazılarına bır k -

1
.• •

1 .. . . · . . . o uyan magnrnm c ııencı er, goy-
~ JZ ~~~~ır~ı .• ,.e memnun.ı):c~ını .be· goycular ve harabeler memleketi. 
yan c . . ı. l tırahat etme ı ıçın ken· Artık Sıidnbad bah"elcri K. - th 
..ı • • • • 1 b k , ~ agı a. 
...ıl"Jnı ya nız ıra ·tım. nede değil, (Versailles) da. T lr 

Böylcc<' \latürkiin son gördüğti pullu gemll<'r • II;,Jir·te de>ı'"l "'f c ı . , -. ,,ı , ~ rcnç 
1

\tlap "Ilt>lleten .. oldu. limanlarının tersanelerinde denize 
"Relleten.. adını O koymu;:tu. indirilir. Bir zamanlar her nefl>rin 

>ı m •.. 1uaya".\tatürkü eli 1
1

"' ·kcn., cebinde bir par~a tunç taşınarak 
diye bir köşe ::tçmı5tım. O yazılar Bağdad önleıindc dökülen toplar 
Onu dinll'dFrim ıı:ibi 13elll'ten "arra· 1'ürkiye değil Anupa malı. Saı-a)'. 
ları:ıa ~eçti. Hugiin Onu dinlemek·ı (Topkapı) değil (Charlottcınbıır"') 
ten .mahrum ~hı.5umun acıları i~i.n· halı (Şiraz) değil (Gobelln) ve ;a: 
rleyım. O ..:c ı kı ben ı:enclercc ı~ıt· irc ... 
tim ve dinl<.'dim. Artık Onu i~itmc· Dütün dünya hukikatl<'ri, ill~
mekten duyduğum ıstırabı çekiyo· mekteblcrde, eşya deı11lcri tablosu 
nım. Çünkü Onun giir ve daima ha ve kıraat kitabı kadrosu içindedir. 
kim olan c;c ... i kulaklarımda ' çmh· Jşte: 

yor. l Icr dakika Onu i~itir gibiyim. Hayatta ~eçcn Yeya geçmesi ih. 
( Dcı•amı 5 incide) timali olan vaka:::rın hikfıyc k!'ıklı 

nakilnc roman del'ler. Bu ne hari
kulade tariftir! O kadnr hadku!fı
dedir ki, böyle bir vakayı lıil<ayc 

kılıklı kaleme almak, ilk romaı. mu
cizC'sini yapmak kadnr hü~ il~ SJ"!ı' 
mıştır. (~crgüzeşt - Sami Pa.sa Z'l
de Sezai). 

Dağlara, çiçeklere, kuşlarn dail' 
de şiir yazılır. Bu ne yenilıktir! 

Üyle ki dağa, çiçeğe ve ' kuşn dair 
bir iki manzumeyle, A vrupadn ilk 
sınıflarda okunan birkaç edebiyat 
kaidesini bir arnya getirmek bir 
hıi.disedir. (Zemzeme ve Talimi 
edebiyat - necai Zade Ekrem). 

Ziya Paşa ve Muallim Kaci gibi, 
Divan Edebiyatının son artıkların. 

dan bir §eyler yapmak istiyenlcr ve 
bu gidişe pek de itimadı olmıyan
lar vardır. (Harabat _ Ziya Paşa, 

Dcmdeme - :Muallim Naci). 
Namık Kemal gibi, geriye dön

meği en bilyllk tehlike kabul eden. 
ler, fakat ileriye doğru dn, vntan 
çığlığından b:ışka hiçbir şey bilmf. 
yenler vardır. (Tahribi harabat -
:\'amık Kemal). 

Beride znmlh Ahmet ~lithat 

Efendi, vlyolopsellc çiftetelli çalar 
gibi, A vrupah roman tezgahında, 

basit halk psikolocyasına bürün
müş tipler yonta dursun. Her şeye 
rağmen Ahmet .Mithat Efendinin, 
1914 nt\nya Harbine gelinceye ku. 
dar, Tilrk roma~mdn herkesten da_ 
ha hakiki kaldığını inkıir çok zor. 

Fcrdiyctinin mlistesnn kumaşil 

Abdülhak Hamid, mensub oldUğu 
kadroyu aştı. Devrinin (Edib 
Sefir) diısturu sayesinde hayatın. 
Avrupada geçirdi, tnklid tcsirını 

şahsiliğe yaklaştırdı, hiçbir içtinrnı 
davası olmadığı halde, sosyal plan· 
da çalışanları (Namık I<:cmal) ha)
ran etti. O, benliğini doğrudan 

doğruya kanatan hadiseler k8.1'§1. 
smda unululmu sesl<.'r çık7lıılı. 
(Makber). Fakat Garbı kökU;'d~n 
idrak edeceğine Gurb (vh-cur) \'O 

zarifi seviyesinde gezindi, haşrüncı;
rini Garbın maddi hayatında ar~dı, 
Garblı isimler taşıyan kahramanla
rın derisine girmeğe bayıld;, <Fin
ten ve saire). Şeyh Galib tckİiiğilc 
(Shakcspenre) ve (Hugo) )'U~~~-. o. • .... ketti. !Um ve Allah gibi büyük 
ve mUceITcd rneselC'ler k

0

arşısmda 
aHlka sahibi oldu, fnkat şahSiyet ' .. sahibi olamadı. Abdülhak ' Hamid -· , netice ltlbal'.iyle sanat ve estetiği. 
nin şuurlu dünyasını bina edc'inedi. 
Ama devrin<.' ve arkadaşlarına nis· 

. > petlc bu kadarı bıle, onun etekle-
rine bir (Dahii a?ilm) tenekesi 
bağlamasını icab ettiriyordu. 1\ctr
kim bu vazifeyi, bir devre sonra 
g-clen SUlcyman ~·azif ihmal ctm('_ 
di. Öldii~il güne kadar yakın dostu 
kalmış olmakla iftihar ettiğim Ab • 
dülhak Hii.ınid, eteğindeki, bu her
kesten fa7.la şikayetçisi olduğu tnk
neyle gömüldü. 

Şinasi, Avrupaya göndcrilmi§ kü
ı;Uk münevver S<'viyesinrlc, zcld 've 
heyecanlı bir talebe tipidir. 

(Molifre) lP-rcümecısi Ahmet 
Vefik ve (Charlottenbourg-) mcd.. 
hiyecisi Sadullah PR§alnr, basit 
hayranlık psikolory:ısmın ~crçc\;Cli
yeceğl örnekler. 

Tanzimat Tiir-:t sanat \'C fikir a
damında nslına bcııziycn ı:ıcy, onun 
sulhçii, nra bulucu, rahatsız olmak
tan knı;tcı, her i~tc kolnyn sarkıc-ı 

mi::acıdır. O, her istC'nen fiC')İ verir. 
fnkat geride kalanı muhafaza cL 
mek ister. Knfası'na \'Ut"Urlnrsa onu 
da verir. 

:\lüııen•erinin (tcvhid) manzu
mesile siyah plastron kravatı nı -
sındaki tezat, bf"r şubcdC' göze ( ı

par. Veziri (BalJıfı.!1 ) de bıçkını, 

yalvanr, okşar, avutur; fnknt C\'İn. 
de ya.kar, yıknr, krrar, keser. Top
kapı snraymın eski haııylc ::ur.ra
d:ı:ı o:-_:ı C'klc<liği Mecidiye köşkü, 

.(Liitfr:n ~y/ayı çrvfrini:) 
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At~!,~t3~,w~~~i!.~S.!~ .. !~~~ ... ' Bllfill!jrij@Lq@rmHlmiR 
buOnun son glinlerinı hatırlamak!.. dular. Bazı mıntakalarda otoktor. L d d _ • • t h • 

razıma ba5ladım. oldular, bazılarında otokton olan on ra a r ıl u 1 ş 
1 

Onun i~in ne kadar yazsam, bu· diğer bir ırk ile kan~tılar. Avrupa· 

1
11~ ~uygulanmı, bildiklerimi, i~it da tesadilf ettikleri ırk tip doliko!le" 

:klerım i bitiremem. fal idi. Irak, Anadolu, Mısır, Ege b • • f • ı ~ k 1 d ' 
Bu yazımla, Atatürkün tarih tez. medeniyetlerinin ilk kurucuları 0:-· 1 r 1 n 1 a o u 

llıerindcl\i ilk çalışmalarını hatırla taasyalı brakisefal ırkın mümessil· • 
ıak i"tiyoxum. 1928 yılmda,fransı. !eridir. Biz bugünkü Türkler de on· 

~ coğrafya kıtaplarınm birinde lann çocuklarıyız. . ç g"' '.6"' l ak ··ze e 
•tk ırkuun san ırka mensup ol· işte Atatürkiin tarih tezi kıo;aca o u a ır o m u r J ~~ I 1 r ... f. .. • I 
~~~ve A\'rupa zihniyetine göre i böyle hulasa edilebilir. ~~ ~ 
•lllcı "secondaire,. nevi bir insan tı· Hasta yatağında bir gün gene Ta l~O ı·nsan gara landı ' 

Ilı Olduğu yazılıydı. rih ve Dil Kurumlarının çalrşmalan * Dün lzm irde deniz kcnnrında ü 
ı.· _ n.rlık karnı şişmiş bir çocuk cesec!; 
~~ndisine go terdim. Bu böyle üzerinde durmu~tu. bulunmu,ıur. Polis ınhklk:ıta lılf•l:ı· 

ııı'.~ir? dedim. .. . . "Tari_? .~ezi olgunlastı. onun üze· Tedhicçi faaliyetlerine methaldar oldugw u sanılan mı~tır. 
Hayır, olamaz, bunun uzennde rınde yurumek, durmadan çalışmak Y * Bu senede incir Te Qziim mah 

llleşgu: ol~hm. Sen çalış:,, dcdil.er. 18.zımdır. Bazı imansızlar olabilir, 57 lrlandalı hudut harı•cine çıkarıldı sıılfi çok boldur. Pi~·asalar 19 atust' 
~n taı ıh okutma \'azıfem ıcabı bunlar yol kesenlere benzer, aldır- nçılncnktır. 

0.ara• Lo d 5 (A A ) Lond ı uh · • 
1 * Suriyeden ~ehrimlze gelen I.üb· 

l' . . ~ 1929 da çalışmağa başladım. mayınız., diyordu. Dil üzerinde ben n ra, • . - ranın tfaiye Ye poliı kıtaatı yolları m tevı paketlenn veya zarfları:ı 
1 

.
1 

• d ,rı 
1 

K 
11 

dil 
a h L mahall -r .. • . . • • nan g:ııe ccı crın en şr :ıu tı 
rı sahasında çıkmış en yeni ki· daha çalışmak isterim. diye de ilave mer .. ez e .. nde dün vuku· temizlemefe ıece ıeç vakta ka· gondenldığı ldört \'diyet merke· nkşam Parise hareket etmiştir. 

l.apJ:ın Atatürk getirtti. Bunlarla etti. bulan infilikta yaralananların a- dar faaliyetle !devam etmitlerdir. zinden gelen poctayı dün birer bi· * Delcdlye, kendislle yapılacnlı 
>eni bir kütüphane kurmuştu. l\tern Atatürk Milletine büyilk inkılap· dedi 150 dir. Bunların bir çofu a· Maamafih infilak yerine mücavir rer tetkik etmitlerdir. Bu ıuretle :ıııknvclclrrin :ıkdinılen enci huk ı. 
.ltkette tarihle uğra§anları etrafına lar hediye etti. Bu inkılaplardan ğır yaralı iıe de ölenler yoktur. sokaklardan ceçmek her.üz müm- tetki-ke tabi tutulan mektupların i'jleri müdürlüğü tarafından tetkik c .. 

t0pı:ıd1. Herl:esten bir fikir dinli· biri de tarih üzerinde oldu. Orıu.'1 kün değildir. sayısı da 8 binden fazla idi. dl
1
lmtlesi lüzumunu alıikadnrlara bildir 

Jo d d . . m ş r. 
r: uk. Her vekil ve mebus arkada§ kısa tarihçesi budur, O fani bir in· 200 tn fazla ev ciddl hasara Sır Samuel Hoare, bugün ted • * Vil:lyetin Mecidiyeköyilnde yap· 

!arı Atatfirkiln yanından çıkarken san olarak tabiatin ezeli kanununa lf 1 d uğramııtır. Saint - Paul kilisesi hiıçi faaliyetlerde methaldar ol· 1ıraca~ı JOOO y:ıt:ıklı hastane pJAııı 
}~ııi bir kitap koltuğunda olurordu. tabi oldu. Fakat yarattığı eserlerile a yan or usu- evvelce zannedildiii gibi mühim duğu sanılan t:lört İrlandalı için Sıhhat YekAleli mÜ5leş:ırı Ac;ım tar . 
Onıarın hul~salan toplanıyor, Ata· Türk Milletinin kalbinde yaşıyor 1 hasara uiramamııtır. Yalnız ta· daha tebit emrini imzalamııtır. B'1 rından da ta~vip edilmlşllr. . 
~kendi okuduğu kitaplarla bera· ve yaşıyacak. O Türk killtür tarihi· n Un m a ney r a 8 rı riht camlanndan bir kaçı parça - suretle bir haftadanberi hudut * Orman, zır:ıat ' 'e b:ıytar fakültele 
~ bu hulasaları tetkik ediyordu. nin yapraklarını doldurdu. Tarih lanmııtır. haricine çıkarılan 1rlandalılanıı rinden bu sene birinci, ikinci Ye fi· 
Ç:ıı bombaları çlineillilkle mezun olan lale-beler Ru· ılı .. IŞ?na uzun \e ekseriya fasılasız· Onun eserleri için yapraklar açıyor. Torino, 5 (A.A.) _ Mannn· Polis memurları, adedi 57 yi bulmuıtur. manya ,.e Macnrist:ınn gilmlşlerdir. 

· (Belleten. Sayı 10) ların yapıldıiı, mmt&kada kral - l •ı • F: \~ nahlliye vck5Jeti vtı5.retlere bir 
h.: !urkler bir aşiret olarak Anado· dan baJka Piemonte prensi, Muso· n~ aı lZ ve ransız tamim göndermiş, beynelmilel geçit 
'l!Ua imparatorluk kuramaz . .., mun lini ve marep.l .B..ıoclio ve Cin· ~ ol:ın yolltırıı beynelmilel işaret ko· 
~a türlü bir izahı olmak lhım· • · d b 1 Jet nutmasını hildirmlştlr • 
d ıngl'lı'z • • · .. zıanı e u unma ndır • k A lı l • * Bakırköy belediye tnhsitdarı Os· tr ~ 'h ·ı · b dana rı mıımııını ge:ımeooe t t 

· ıan ı mı unu mey ~. •- • talyan membalanndan verilen as erı eye erı ınanoğlıı Sadık vergi makbuzlarında 
~:'tn:ıhdır,. diyordu. Etiler Anado· gıderken haberlere göre Po ordusunun yil- tahrifat yaptığı i<ldiasile uıüddeiumu 
~Un en eski devlet kuranlanr.::!an Bir kız denize rilyli~ kolları tayyarelerden giz- M k ınıllğe verilmiştir. 
ri olduğu için, Onun zihnini en lenmck hususunda memnuniyete os ovaya hareket ettı'ler * İstanbul arabacıları ,.ilAyele mO 

tok işgal eden bir bahisti. Acab:ı d u·· şf u·· r:ıc:ıotıe arabalarını kendi kullanan· ı\Jc ıayan neticeler alnuılardır. Her lar hakkında şik6yelte bulıınmuş1ır-
de.nizin ka,·bolmuc: ve rasamıc: mühim cüziltam kumandanının 

blan e'ki rncdeniyett ile, Türkleriı~ Kendisı kurtarlldı, fakat eiinde bulunan l: 25.000 mikya· lngiliz ihtiyat filosundan 130 gemi clı~ Fırınlard:ı fistü başı pis işçfürin 
~a ı nedir. suali sık sık tetkike sındaki topoğrafya haritaları geçit resmi yapacak çalıştırılmaması kontrol edilecektir. 

~ \eriyordu. Dimyanın muhte· 60 lirası kayboldu geçilecek mmtalcadaki ağaçlar. * lkamet tezkeresi olmayan ecne· 
f Londra, 5 (A. A.) - Franııı bah tarafından, önümUzdekJ çar§amba 1 1 ı ı " ül ı IAk d 

Yerlerinde. bilha·~a TürkiyMe Li zd bul ln 'li çalılıkları, ormanlan hatta dü• • biler n şer gor memes a ·a ar-
Otok • • manımı a unan gı 2 • riyeei genel kurmay bqkanı aml • gilnU ihtiyat füonun Portlandda r:ı hlldlrllmlştir • 
~l to~ halk.ve medenı):et . getıren harp gemilerini ziyarete giden man tayyarelerinden saklanabile· ral Darlan İngiliz amlrallak dairesi yapacağı geçit reemini, kralm ya-

~ kımlerdır? Turklerın cıhan ta· bir kız talebe dün denize dil.. . cek mahalleri tafsilitiyle ıöıter· tmda ve kralm yanmda takip eyle. 
tıhı d ' . ~ı . d 1 • ~ k ,d ğ k 1 • ı · f · ı . Itri n e ve meccnıret "emın e ro · muş, takat kurtanımı§tır. me te <>• u undan atalar sür'atle ng 1 iZ 1 OSU meğe davet olunmuştur. 

nedir? I.ombardiyadan Piemonte'a ka- Yabancı bir bahriyenin eeti 1ngt. 
.eu soruları\ cevap vermek kola} Bu Ulus talebe yurclt~nda bu. ~ar yprüyebilmişlerdir. (Ba.ş tarafı 1 incide) Ilı bahriyesi tarihinde ilk defa o • 

lilıtnmıirordu. lunan Hataylı Aliye isminde bir "- Güzel Türkiyeüen ayrıldı- larak, İngiliz kral.mm ~·anında 1n _ 
~hikimyeti Milliye,. (Ulus) 11".at im talebedir. Ddlmabahçec:leaiaan ğımızdan dolayı -çok mUtee..W:n. ııı- '--h . .,. ı........r. .._ k ı.. 
"- . Memleketinizden u-el intibalar g a ua n,,e11ırun ·ult e\ilt reemin. 
"'Q ı bu oorulara cevap \·eren ilk dala binen Aliye, deniz orta· gUJIO. • de bulunmaya dam edilmektedir. 
tları bastı. sında muvazenesini kaybederek Yunanı·sıanın 4 la ayrılıyoruz. Bunun ıçın burad:ı Ç·-·-ba .. u l cak l 
"!\ l l k' 'kam ti' • i U L" b -~ IUJl yapı a 0 an 

k 'li~ !t Tarıhinin Anahat~an kitabı su ara yuvar anmış, a~i sandlll. ı ı . e .mu m m .. un merte e bu geçit remıine, 130 harb gemia.i 
~ cılt halinde bunu takıp ederek da bulunan askeri bbbıye oku· ag""ustos bayramı Rte~~ıt ettık. ~~arayı g<lrmek ve 1 iotirak eyliyecektir. 
"llSlldı. Yalova kaplıcalarında Türk tundan 47 numaralı Ahmet der. eısıcumhur .umet 1nönU tara • Ask 
'l'irih Kurumunun hazır bulunan hal denize atlayarak Aliyeyi ku!' fından kabul edilmek, bize aynca eri heyetler 
~tlerine Atatürk bizzat riyaset et· tarmı§tır. Yalnız Aliyenin elin • AUna, 5 (A. A.) - AUna ve bil- §eref vermi§tir. Tilrkiyeden aldığı Londra, 5 (A. A.) - lngillz ve 
· Anahatıan kitabı bu müzakere: deki çantada buluan 60 lira pa· tUn Yunanistan 4 ağustos bayramı- mız intibalar, her türlü tahmini • I<"ra.nsu a.akerl heyetleri, bu gün 

ı. denizd k b l nı heyecan ve rej· ı.ft- ba.ır.1 ııı. mı'•ı'n fevt...!ndedı'r. öfte üzeri Londradan hareket et • ""'neticesinde hazırlanıp basılmış- rası e ay o muştur. ıme ...... ı;ıı & a .._ • ~ 
it, tezahürleriyle kutlamıştır. Biltiln Biz, Maltadan eski doatlanmm mlşter ve ista.ııyonda eıcUmle Sov • 

.\tatürk bütün Türk tarihçilerini S it h it b' t gün Atinanm meydanları, caddele • görmek için geldi't. Burada bu yet büyük elçisi Malski tarafından 
~ ku~ etrafında topladı. Onu U ana ~8 8 lr 0 0 mO• ri ve yollan Yunanistanm her ta.. ıdotıtluğu ihya etmek iıtediık. B·•· uğurtanmırştardır. Heyetler, saat 
~i yüksek ve yakın himayesinde bı 1 kazası ra!md9:? gelen mım kıyafetlerde rada bir çok iyi dostlar butdui:.ı· ıs da Tllburyed City of Exeter va-
k.-"'_ . b .. ilk. rd . . d D" t 22 d halle kutlelerlyle dolup lı41m11tır muzdan dolaVT Lendı'mı·zı' '-·htı'yır puruna biruni§lerdir. Vapur, Lenin. ~~netın uy ya ımı ıçın e un gece saa e Sultanatı M 1 k tin h • J • ~ u. 

~tmak \'e çalı~tırmak istiyordu. mette At meydanından geçmek_ h ~et.el e,. 
1 

rinerd tarark ndmi d~· .. 'aıelen addederiz. grada çatpmba gUnU vnacaktır. 
",,.- . R . . .. e~ er un e c e m&UA an M01ko dak' 1 ·ı· '-ar"""'"an Basvekil Olan eıstcum· te olan §Ofor Muharrem oğlu olduğu halde şehirde dol _ Türk matbuatı, bize liyık old:.ı· va ı Dfl ız 

ismet Inönil bu çalışmalann Vahabın idaresinde 1715 numa · lardır atml§ ğumuzdan fazla bir teveccüh .:öı· murahhuı 
~.n şahidi olu)·ordu. Hükümet ralı otomobil Sultanabmet camü Oğ{eden sonra bUtUn he'-·etler terdi. Bilbuaa Türk ıazetecileri· Londra, 5 (A. A.) _ İngiliz • 
~ni konu~tuklan \'akit, iki ~f yanındaki yolda ani olarak öııü. ıtadyomda Yunan danela ı J _ ne müteıekkirim.,, Fransız • Sovyet gC:rü§Dlelerinl lda-
~nda tarihi meseleler de yer alr n~ çıkan bir şahsa çarpmlf vo lardı:r. Stadyomdaki 60 b~n :~! Ziyafetten ıonra huıuıi bir re etmek Uzere Moakovada git.mi§ 

u. agır surette yaralamııtır. den bqka civar tepelerden 200 bin vapurla Boğaza bir ıezinti Y"'" olan hariciye ort:ı. Avrupa dairesi 
ı1.. .&ıtatürk büyük devlet işleri arasın lfad . ktedi b' kadar halk bu danalan se'-Tetm•• pılmııtır. umum müdürü Straııg pazartesi gU 
"" lnüh' b. b' t eye gayrı mu r , ır J .., • 

tllıı tü~~ ır =~ı~ı ızza t:· halde, hastaneye kaldınlan yara tir. En apfı yarnn milyon klı§I de İstanbul halkı dün öileden nü tayyareyle Londraya dönecek • 
~· 0erb~·ap ~hçın ayırmb_yükıt_ı. Iının hüviyeti tesbit edilememi§. Zapplon parkmı ve civar aokaklan sonra aaat 16 dan 18 e kadar ln· tir. 
... u, , ızzat tan ten u t• ş fö kal -·..+· dolduruyordu. giliz amiral ıemiaini aiyaret etm~ı Londra diplomatik mahfillerinde 
"'lıbat ersi K ır. o r ya an .. ~~r. !ar ar ve d er almıstı. ur- Başvekil Metaksaam atadyoma gi lerdir • tebarllz ettirildiğine göre, Moeko\•a 
k.. dığı Milletinin bilyük işler yaptı S .. -o- k rifl bir çeyrek .atlren c°'kun teza- Batta Varapite amiral ıimiai ol müzakereleri, halen, Strangnı vil • 
~ııa kaniydi. Kurduğu devlet gibi u me r Ban ve hürat ve alkışlarla k&l'fılanml§tır. duğu halde miaarir tngiliz ıeml· cuduna artık ihtiyaç hluetirmJye-
kCe devletlerin Türkler tarafından E B k Şenlikler meydanlarda ve' sokak- leri Maltaya dönmek üzere bu cek derecede ilerleml.§ bqlunmak -
~lduğunu. ve tarihte ya§adığmı ti an larda gece geç vakitlere kadar de- sabah uat dokuzda limanımızdan tadlr. Diler taraftan Loadrada kla. 
""11l)'ordu. vam etml.§tlr. Akdenize hareket etmiılerd'r. G:· re etmekte olduğu dairede de mu-
Jıı.~Yük devletler kuran ecdadımız lagw vedilecek Saat 21,30 da mabuat mUatetan milerln hareketi esnasında Vanpi- malleyhin vücuduna ihtiyaç vardır. 
:"Y.ük ve şümullü medeniyete de Nikutidia radyoda söylediği bir nu.. te ile Yavuz zırhlrmızdan toplar d 
~P olmuştur. bunu aramak, tet· Bu mevzu üzerinde tuata • ağuatoe rejimini methet • atıımaır suretiyle ved.. resmi ra· ızmir e 
'4i 't ttmek, Türklüğe \'C cihana bil· I tk'kl b 1 d mi§ ve bu rejimin göz kamqtıncı pılmıt, Türk sancağı lnıiliz ce· T • · ı · 
~ l'ttıek bizler için bir borçtur, di· e 1 ere aş an 1 bqanlarmı tebarUz ettlrmlftlr. milerinin direklerine çekilmittir. ramvay ııçı erı 
Qr(fu. Türk çocuğu ecdadını tanı· Ankara, 5 C huıuaf) - SUm<·r Malaya lzmirdea ayrıldı Şir.kel ile ıhllllfh bir 
~~daha büyük işler yapmak için bank ve Etlbanka mensup sana· Maciristanda döviz lz:r.ir, s - Limannnızda bulu· 
~İnde kuv\'et bulacaktır. O ya· yt ve maadin müeueseleri bir· kaçakçlfar nan İngiliz Malaya ıemiıinde VIZiJ8ltl bUIUftUJOrlar 
n bir tarihte göç etmi~ olmakla bu leştirilerek Iktısat veklletine be.~ ma dlin ıece süvari tarafından 200 lımir, 5 (A.A.) - lzmir tramvay 

~lanın hakiki sahibi olamaz. Bu fi· lı "Devlet Sa~ayi. İşletmeleri V8rl 18C8k C8Za kitilik bir ziyafet verilmittir. ve elektrik şirketinin yevmiyeli i~· 
~tanhen. ilmen yanlıştır. Türk Kurumu .. namıle bır umum mü· B da ıı: (A . Ziyafette, vali, kolordu ku· cileriyle şirket arasında yevmiyeler, 

' dU l"k hal' d id ed'l kti u peete, u • A.) - Dövız 
~11_ 1sefa1 ırkı Anadoluda ilk devlet B r u ın e f are 1 ece r. kanunu projesi nazırlar meclilıi ta- mandam belediye reisi tngiliz ko- iş saatleri, iş şartlan, hasta ve izin 
"'11n bir millettir Bu ırkın kültür u mevzu etra ında tetkikler ya raf nd taav'b .. :m .... ı ... ,_ l<>niai huır bulunmuıtur. li olanlara çalı;madıkları günleıc!, i'lıtd · 1 ı.. •• 1 t ı an ı e._....,wı-. Kanun 

u ilk zamanlarda iklimi rnüsa· pı muına "G9 anm11 ır. i-1 _, tnofüz zabit ve efradı dUn oto· yevmiye \eritmemesi ve ayni şerait ıt oı . '. . .. pro,r;- pazarı~ gUnU parllmento- • 
~ an Ortaac;yada ıdı. lklım tabıı Bu tetkikler istenen neticeye ya tevdi olunacaktır. mobillerle tehri ıezmiılerdir. Mi· ;çinde çalışanlara farklı ücret veril· 
~ar dahilinde deği~ti. \-ardığı takdirde bu mUessesele · Yeni kanun projesi, döviz kanu- safir bahriyeliler Malaya ile bu· mesi yüzünden çıkan ihtilAf halledil 

~a a~ı cilfılp.mağı bulan. ziraat ha· ri finanse etmek için eski aau. nuna muhalif hareket edenler hak gün !zmirden aynlacaldardır. mediğinden kanun mucibince key 
)ı lana erişen, madenlerde:ı istifade- yi ve maadin bankasına benzer kında çok ağır cezai hUkUmler lh. Gerek limanımıza ıelen tnpliz fiyet hakem kuruluna te\'dİ edilmi~· 
~keşfeden bu halt kütlesi, göç et· yeni bir b&nb. Jnmalacak, ctaı. Uft .C.elltedlr. ll•ılA, .....,.1 amiralı, prek lmıiri ziyaret e· tir. Kurul yakında valinin başkan 
~tk e mecbur bldr. Ortasyada~. nftll Dl banblanmn teljldllt • ._..,. ,m. ..... ...,,., -. 'daa MaJa,a _._ .._.,...., lılmda toplanarak meeeıe,t t!tkfa 
~ tı a, .cenulJ" ":ı"ptc Hazer Ot-nı· larında gcnic: mikyasta bir tebe<l lıınd·nl:ın suç1ar, bundan Myle 10-j sularımızdan ayrılırken teıekkftr. edecekUr. '1.fmılaetmnzde l-:ınunU'1 
t~111 ~·mal ve C""Hbunda olmak il· dül yapılacaktır. \15 aene kürek cezasına çarptırila • lerini telerafla hüküm:timiz: J bu hükmü ilk defa lzmirde tatbii: 

' Yayıldı. Gittikleri yerlere yer- caktır. ·,ildirmişlcrdir. edilmiş olacaktır. 

Şarki Erdunda y'eni 
kanun esası 

Amman, 5 (A. A.) - Tegrit mec
lis, Londrada İngiliz hUld~mcU ile 
gark! :ErdUn bllkumeti arasmda vu. 
kua gelen anla3ma çerçevesi dahL 
linde kanunu esastde yapılan tadl.. 
JatJ, müzakeresiz ittifakla tasvib ey 
lemf§tlr. 

Emir Abdullah hem devlet reiel, 
hem de ordunun başkumandanı ol • 
maktadır. HUkUmdar, kanunlan ya
par ve bunların tatbikma nezaret 
eyler. Nazırlan nasb ve azleder. 
Vazifeleri husust bir nizamname L. 
le tesbit edilecek olan hUkCimet, 
yalnız hUkUmdara karşı meıs'uldUr. 

Cen;zyolları 

müdürü 
Denizyolları i~letmesi umum mü· 

dürü İbrahim Kemal Baybora bir 
müddettenberi idarenin gemilerini 
tef tis etmektedir. Şimdiye kadar 
''Ege., "Trak,, ve diğer birkaç gemi· 
yi bu suretle teftiş etmiştir. Yarın 
da "Etrüsk,, gemisini teftiş edecek· 

r. • ~. ,,..,.. 
Umumi müdür evvelki gün 

"Trak., vapurunu, refakatinde u 
mum müdür muavini Yusuf Ziya 
Kalafatoğlu ve enspektör Mustafa 
olduğu halde gezmiş, teftiş etmi§tir 
Süvari Şefik, ikinci kaptan Yurnı 
\'e kamara memuru Adnanm delale· 
tile va p u r u y o 1 c u sa· 
!onundan kumanya deposuna, mü 
rettebat kamaralarından makine 
dairesine kadar baştan bap ıeıen 
umum müdür gördüiü intizam vt 
temizlikten çok memnun olduiunu 
söylemiş, bu memnuniyetini gmıi· 

nin defterine yazmak suretile ek ay· 
rıca ifade etmiştir. Bu arada refaka 
tindeki umum müdür muavırune 

böyle temiz tutulan gemilerin bu iş· 
lerle alakalı mürettebatına muay· 
yen fasılalarla yapılacak tefti§ler 
sonunda ikramiye JiCrİlmesinin iyi 
:>lacağım söylemi~tir. 

ulgaristamn A 1 nı11 aya 
siparişi 

1 .... 1 (4. 4.) - -..,~:.- •• 
A1manyaya !~ buçu1t m!lyon 
marklık demiryolu malzemeai aipa • 
rllş vermi§lir. 



Ankara güreş 
birincilikleri 

D ü n k ü yüzr11eler Serbest güreş 
.. . • · • . Müsabakaları dün gece 

Müsabakalar bugün 
bitecek 

Rekor krah Mahmut dun de yenı bır rekor tesıs eth nihayetlendi 
Su sporlan ajanlığı tarafından 

Ankara, 5 (A.A.) - Bugün sa- tertip edilen ve geçen hafta buş. 

at ıs de Muhafızgücü sahasında tayan lstanbul yUzme şampiyon· 
beden terbiyesi güreş federasyr luğu seçme müsabakalarına dün 
nu tarafından tertip ve idare e- Beşiktaş klilbü yüzme havuzun • 
dilen bölge birincilikleri müsaba. da devam edilmiş ve bu suretle 
kalarına, Ankaragücü, Demir- seçme müsabakaları nihayet bul. 
spor, Güneş, Muhafızgücü klüp· muştur. 
leri güreşlerinin iştirakiyle yapıl· Büyük bir alaka ile takip P.fli· 
nuş ve birinci ikinci devreler so. len dünkü müsabakalara Bey. 
na ermiştir. Teknik n .ticelcr şun- koz, Beşiktaş ve Demirspor kltip 
lardır. I !erine mensup yiizücUler i.5tirak 

etmişler ve bu sene çok iyi bir 
formda olan Mahmut 200 metre 
serbest yüzmede yeniden Tür kL 
ye rekorunu kırmıştır. 

Birinci Devre: 
56 Kiloda: 
İsmail (D. S.) Mehmet (M. G.) 

nü 9,21 dakikada tuşla mağlup et
miştir. 

Niyazi birinci (A.G.) Halit Ba· 
la:nur,, A.G. ''sayı hesabile mağ
lup etmiştir. 

61 Kiloda : 

Bir mevsim zarfında 100 met· 1 
rede iki defa, 400 ve 200 metre. 
de bir defa olmak üzere dört ye. 
ni Türkiye rekoru yapan Mah· -----------
Beden terbiyesi istışare 

heyeti toplandı 

·-~·~-.,...·-~ 0

...-- . mudu tebrik etmek bir vazife. İstanbul güreş ajanlığı tarı:ı. 

d. fından tertip edilen serbest gU· 

Dünkü yıizme müsabakalamıa giren yüziiciiler 

Futbolculara 
tatil dersleri 

ır. 

Dünkü müasabakaların netice. reş lct;vik müsabakalarına dtiJJ 
gece Sülcymaniye kliibündc ne 
vam edilmiş ve müsabakalar bU 
yük bir intizam \'e heyecan iı;iıı 
de geçmiştir. 

lerini yazıyoruz. 
100 metre eırt.üstü klüpler: 

l - Saffan (Beykoz) 1.26.3 
2 - Harityon (Beşiktaş) 

, 200 serbest klüp harici: 
1 --- Mahmut 2.24.2 (Yeni 

Türkiye rekorudur). 
2 - Vedat. 
200 serbest klüplcr: 
l - Ali (Beykoz) 3.1.4. 
2 - Ziya (Beşiktaş) 
1500 serbest klüp hal'.ici · 
l - Sadullah 22.52, 
2 - lbrahim 
3 - Nezih, 
4 -Niko. 
1500 serbest klüpler: 
1 - lsmail (Beykoz) 24,28, 
2 - Tekin (Beykoz) 
200x4 bayrak yanşı: 
1 - Beykoz takımı CSaffan, 

Ali, Tekin, lsmail) 11.27,3, 
2 - Demirspor takımı (Nu.-i, 

Turhan, Salnhattin, İsmail) . 

76 güre3çinin i§tira k ettiği bU 
müsabakalarda ağır siklete hiQ 
kimse gelmediğinden bu siklettc 
bulunan • :Kasımpaşadan Ferhad 
birinci ilan edilmiştir. 87 kilodn 
da rakip olmadığından Kasımpa. 

şadan Fuat birinci ilan edilmiş" 
tir. 

70 kilo: Demirspordan Ali Alı 
met birinci, Güreş klübünde.P 
Koç Ahmet ikinci olmu~tur. 

Habip Duman, (D. S.) Abdul
lah Elagöz (S. mektebi) bir da
kika da tuşla, Mustafa Beton (A. 
G.) Abdül (M. G.) sayı hesabiy. 
le, Halit Ulubay (A.G.), Haydar 
(A. G.) sayı hesabiyle mağlup 

etmiştir . 
66 ltiloda : 

Ankara, 5 (A.A.) - Beden ter
biye i genel direktörlü&rü merkez 
istişare heyeti bugün öğleden evvel 
genel direktör Tümgeneral Cemii 
Tanerin reisliğinde son toplantısı· 
nı yapmıştır. {Fıtlbol mevsimi kapanalı 15 ae bırakıp, bu ufak tariften sonra, 

Bu toplantıda, teşkilat kanunu giin kadar oluyor. 1,5 ay sonra da §imdi futbolün menşe ve tekamUlü. 

Sutopu mUsabakatannın final· 
Icri gelecek hafta yapılacaktır. 

Kü~üklerde finale Beykoz ile 
Beşiktaş, büyüklerde Beykoz ile 
Demirspor kalmışlardır. 

66 kilo: Kasım paşadan Sen·et 
biI'.inci olmuştur. 

61 kilo: Beaiktaştan Mahmut 
birinci, Doğanspordan Hüseyin İ• 
kinci olmu§tur. 

ihsan Evrensal (A. G.) Meh· 
met öztürk (A. G.) ne tuşla 2.30 
dakikada, Rıza Yılmaz (A.G.) h
mail (M. G.) ne 2.13 dakikada 
tuşla, Salim Unal (A. G.) Fericl 
;(M. G.) e 4.45 dakikada tuşla Do· 
ğan Erdinç. (D. S.) Yaşar Doğu 
'.Güneş,, e 3.S 1 dakikada tuşla ga. 

pro;e i ile 6 senelik umumi prog· ycrıi mevsim başlıyacak. Bu boş 2 ne geçelim. 
rani, cemiyetler kanununa mü-takil aylık istirahat devresinden istifade Futbolün icad. tarihi son asır ve 
iki fıkra eklenme i hakkında kanun ederek futbolciilerimiz ıçın nazari mucidleri olarak da İngilizler gös
proje i ve milli olimpiyat komitesi olmak iizere. gerek futbol tarihi, terilmekteyse de bu ortaya atılmış 
nizamname projesi müzakere ve gerek futbol tekniği hakktuda ders en bUyük tarihi yalanlardan biri-
kabul edilmi~tir. ler mşrelmeği münasip gördiik. B11 dir. 

giin ilkini verdiğimiz nazari dersler Bu oyunu icad edenler lirmi a_ 

f zmir muhteliti lngiliz 
bahriyelilerini dün de 

5 -O yendi Atletizm 
lip gelmişlerdir. tuşla yenmiştir. Altil Kılıç ( M. 

72 kiloda: G.) Ahmet Sanat mektebini 13.4 
Celal Atik (Güneş), Adil (A. dakima tuşla yenmiştir. 

G.) ne 1.54 dakikada, Demir ~(A~ 66 kiloda : 
G.) Aziz Kiper (A. G.) 3,53 da- Battal Koca (A..Q,) ihsan F, 
kikada tuşla, Necip Seyiş (A. G.) }unsal (A. G.) dakikada tuşla, 
Mehmet Fildan (M. G.) ne 2.15 Rıza Yılmaz (A. tt.j Meh e lrz· 
dakikada tuşla galip gelmişlerdir. türk (A. G.) ne 12 saniyede tuşla, 

79 kiloda : Salim 'Onsala (G.) İsmail (M. G.) 
Vahid Ceyiş Akar (A'. G.) Veis ne l 1.11 dakika tuşla. Yaşar Do· 

(M. G.) ne 32 saniyede tuşla, ğu (G.) Ferit (M. G.) ne 2.55 da. 
Mahmut. Aktaş (D. S.) Cafer öz· kikada tuşla galip gelmişlerdir. 

demir (A. G.) ne 51 saniyede tuş- 72 kiloda: 
la galip gelmişlerdir. Celal Atik (G.) Aziz Kiper ( A. 

87 Kiloda: G.) 2.24 saniyede tuşla. Necip Ce-
Na:z:mi Ere (M. G.) Hüseyin yişkan (A. G.) Adil (M. G.) ne 

Orkan (A. G.) 5,49 dakikada tuş.. tuşla. Demir (A.G.) - Mehmet 
la, Se)lji Ahmet (D. S.) Cemal FHana 1.56 dakikada tuşla (M. 
Metin (A. G.) ne bir dakikada C.) kazanmışlardır. 
tuşla. 79 kiloda: 
Ağırda: Mehmet Aktaş (A. G.) Veis 
Satılmış rakipsiz olarak kaza.'l· 6(M. G.) ne 1.42 saniyede tuşla 

mı~lır. (A. G.). ,Vahit Ceyişkan ( A. G. Cafer (A. 
i kinci Devre: 'G.) na 24 dakikada tuşla galip 
56 kiloda: gelmişlerdir. 

Ali Ömer (A". G.) .lsmail Sez~r 87.ı kiloda: 
, A • 1 ,..\ <I 

(D. S.) ekseriyetle, sayı hesabiyle Hüseyin Arkan (A.G.) Cemal 
galip. Halit Balmur (A.G.) Melr Metin (A.G.) ne 2.56 dakikada , . , 
met (M.G.) ne 2.20 dakikada tuş· tuşla, Seyid Ahmet (D. S.) Nazmi 
la. Ersoy (M. G.) nü 30 saniyede yen 

61 kiloda: niiştir • 
Abdullah Elagöz (A. G.) Yusuf Güreşlere yarın saat 9 da M u· 

Dere (M. G.) 6.45 dakikada tuşla hafızgücü sahasınlda devam edi· 
yenmiştir. Suat Savaş ( M.G.) Ha. lecektir. Bu suretle bölge birin • 
bip Duman (D.S.) 7.10 .dakika cilikleri sona ermiş bulunacaktır. 

CONEŞ BANYOSUNDA YANAN CiLDiNiZiN 

Yanıklarını teskin ve tedavi için 
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İzmir 5 (Hususi) - Şehrimizde 
bulunan İngiliz :Malaya zırhlısı 

futbol takımile lzmir muhteliti 

sahalarımızda gürdiiğiitıiiz futbol. sır evvel yaşıyan eski Romalılar. 
den tamamen farksız ve onlar kadar dır. Malüm olduğu üzere Roma im.. 
ciddidir. llk olarak futbol tarihine paratorluğu yıkılma devresine gir-

bir göz atıyoruz.) diği zaman ahlak gayet bozulmuş, ikinci müsabakası da bugün ya. 
ruhlar vah§il~mi§ti. Halk sabah- pıldı. 

1 - -'FUTBOLÜN TAR1F1, MEN. tan akşama kadar kanlı eğlenceler_ Oyun mütevazin bir ııckHde 
t ~~ TEKJ\MtJLü: le vakit geçiriyordu. Roma şehrin. cereyan etmesine rağmen lngi. 

Kelimenin lugat manasile futbol deki birkaç anfiteatrda her gün as. . 
lızlerin §allSSlzlıkları yüzünden 

(ayak topu) demektir. Bu oyun öy. lanlar insanlarla güre§tirllir, glad- 5 - O İzmir karışığı lehine ni . 

Birincilikleri 
bugün bitiyor 
Fenerbahçenin 52, 

Galatasaraym 33 puvan· 
ları var 

ıe bir oyundur ki, kar§tlıklı dizil. yatör oyunları yapılırdı. Biribirinl hayctlendi. 
miş 11-11, ceman yekun 22 kişi, öldüren, kolunu bacağını koparan İ Dün Kadıköy stadında )iııt Müsabakadan sonra ngiliz 
me§inden mamul "c içinde bulunan bu blribirlerinc dü!PJlan insanl:mn beş on meraklı önünde atletiz.ıı1 

bandosu Türk ve İngiliz milli 
bir lastik balonla şişhilmi§ bir to- ve hayvanların oyunları hem cins - müsabakalarına başlandı. Çol' 

marşlarını çaldı. 
pu tckmeliye, tckmeliyc, Uç direk. leri tarafından zevkle seyredilirdi. -======:========= intizamsız geçen ve ekseriyet 
ten yapılıp amudcn dikilmLs kale Fakat öyle bir an geldi ki, halk nr. şıyor. P..oma impnrntorluğu mnlUm mütekait sporcular arasında yn· 
nam mahalden duhulle mUkclleftir. tık yavaş ya\'&§ hu pek az kanlı ( ! ) olduğu üzere , ikiye ayrıldıktan pılan knrşılnşmalann neticeleri 
Horoz ve deve gUreşlerlnde olduğu gladyatör oyunlarından zevk alma. sonra, ı;arki Roma merkezinde, ya. şunlardır: 
gibi, oyunda iki tarafı teşci ve tah. mağa başladı. tı;te o zaman, tari - ni Bizansta Roma oyunları devam 50 metre seçme (birincl seri) 
rik etmek için veyahut biribirlcrini hin yeti§tirdiği en zevk ( ! ) sahibi ı•dlyor. Bu cümleden olmak Uzcre 1 - Fikret (Galatasaray) 6,1ı 
döğmek için, seyirci denilen parası hlikümdar, Neron yeni .bir eğlence futbol oyunu da ı;ok revaç bulu • 2 - Halük (Galatasaray), 
çok kimseler bu kareılaıımalarda ortaya attı. O da futboldü. yor. Harabelerinde hala futbol oy. 3 - Neriman (Fener). 
bulunurlar. Topun kaleden içeri Kelimenin latince manası yine nanan şimdiki Taksim stadında en 
her gir.isinde (gol) tesmiye edilen (ayak oyunu) idi. Oyun şöyle oy. kanlı karşılaşmalar yapılıyor. Bu 
vaka meydana gelir. Seyirciler bu nanırdı: hal ta Bizansın Fatih tarafından 
neticeyi bazan (gol!) bazan (yu. Ortaya yuvarlak bir cisim atılır. zaptına kadar de vam ediyor. llk 
ha!) ve bazan da (cim bom bom!) dr. (Ekseriya bir aslan baı;ı). İki zamanlar Osmanlı Ulkcsinin her yn
nidalan ile tes'it veya tel'in eder - kısma ayrılan oyuncular bu yuvar. nında oynanan futbole, yeniçeri is· 
ler. lale cio;mc - haydi top diyelim • yanlan, post kavgası oyunları ba8-

0yun stad denilen bir arsada oy· vurmak behaneoıilc ayaklarındaki ladıktnn sonra modadnn düşüyor, 
ııanılır. Bu mahallin bilhassa kUI. demir ayakkabılan ile birlbirlerinin unutuluyor. Bu b::ı l 20 inci asra ka. 
lük, harab, kışla bozuntusu olma. ayaklarına vururlardı. Tekmeyi YL dar de\•am ediyor. Bu esnada garp. 
sına dikkat edilir. Bu stadlar neka. yen oyundan is'lcarta edilirdi. Niha. ta futbol tekrar başlıyor. Garptan 
dar az sc~irci alır, nekadar gayri yet sahada kala nla bir ki!:;i kalır~ h<'r şc;i alnn ~ençlik futbolU de 
sıhhi olursa o kadar makbuldilr. dı. O da muzafferane topu ayağına alıyor ve ilk olarak Kadıköy kıs -
Çünkü futbol her ı;eyden evvel ha· takar ve imparatora Avc Cesar! mında oyuna başlanıyor. Yalnız, ta-
yalla mücadele sporudur. diye bağırarak fırlatırdı. bii olarak, eski Romalıların top • 

Oyunu bir hakem vo yan hakem· 1lkönccl.cri bu oyun çok rağbet raklan üzerinde oynanan futbolc 
leri namında iki muavini idare eder gördü, fakat sonra yavaş yavaş he- mucidlerinin sistemi kan!'jıyor ve o 
ler. Hakemin vazüesi, oyunda her yecanmı kaybetti . .Mücadelelere a- gUndcnbcri futbol oyunu tadiliı.ta 
türlü haksızlığı önlemek \'C haksız.. taka ve dehşet vermek için oyuna uğramadan bir gladynlör oyunu o. 
lığa müsaade etmemektir. Eğer bir de hakem koydular. Oyunun en larak devam cdi\ or. 
haltsızlık yapmak icab ederse bunu beklenilmiyen bir yerinde bütün o. ' lstikbali okud~klannı iddia e. 
bizzat hakem yapar. Bundan b~ka ;-uncular hakeme hücum edip ada. denler futbolümUzün alisini de ~öy
hakemlrin en büyük vazifelerinden mı l,ımnık yağ:nuruna tutuyorlar. le görmektedirler: 
biri de, o;-uncular arasında çıkma. dr. Bu yeni numarn da kfır etmedi. "1950 senelerine doğru İstanbul 
sı tabü olan kavgalara hal çarele. Futbol yavaş yavaş ta,·sadı. Niba- asri bir stada sahih olacak, içine 
ri bulmaktır. Bu hususta J:ıakem - yet 20 asır sonra, kendilerine eğ - 100 bin kişi oturacak , oyun esna
ler her §eyi göze alırlar; o.}-uncula- lence arıyan İngilizler, bu O.}-unu sında hiç münakn~a ve kavga çık. 
rı sahadan çıkarıp icabında dayak keRfcttilcr. Fena adamdan iyiliği, mıyacak; çUnkü bütün hlidis<'leri 
bile yerler. terbiyesizden terbiyeyi, harbden karşılamak maksndiyle t edbirler 

(İkinci seri) 

1 - Melih (Fener) 6,1, 
2 - Semih (Galatasaray), 
3 - Nazmi (Galatasaray). 
Gülle atma: 
1 - Arat (Beşiktaş} 13,86. 
2 - Piruzan (Fener), 
3 - Suat (Galatasaray) • 
200 metr~ manialı: 

1 - Melih Wcnerbahçe) 27.Z. 
2 - Neriman (Fencrbahçel· 
200 metre secme (birinci seril 
l - Muzaff;r (Haydarpa5a~ 

24 ,00. 
2 - Cemal (Galatasaray). 
lkinci seri: 
1 - :Pikr"t (Galatasaray) 21.4' 
2 - Zare (G. S.) 
Üç adım: 
Abdürrahman (-) 13,36. 

PATI KULLANINIZ Yan hakemlerine gelince, bunlar sulhü öğrenen bu adamlnr da, bu alınmı!jlır. Bu cUmlcden olmak U. 
her nekadar eli bayarkh kimseler. gladyatör oyununda bir jimnastik zere hakemler bir tank içinde maçı 

Üç Tek <l!''cncr). 
Melih CF'cncr). 
4x100 Bayrak: 

Her tü:-lü yanıkları, kan çıbanlarını, meme iltihabla. 
rını ve çatlakları, koltuk altı çıbanlarını, dolama, 
akncler, ergenlikl~r,çocukların ve büyüklerin her 

türlü deri iltihaplarını 

'li..DAV1 EDER 

Srhhat T e1catetinin 22/ 4 / 935 tarih ve 5 31 numuah ruhsatı. 
ye sini haizlJir. 

se de, gayet munis adamlardır. Bil. Ol-Unu yarattılar. ıdnre edecekler, oyuncular topa 
hassa ustalarına hiç itiraz etmez.. İşte görüldüğü lizcre futbol vurmak behanesile oyunculnn kır -
!er, etliye sütlüye karışmazlar, yal ltalyada gladyatör oyunu olarak masmlar diye de futbol elle oynn· 
nız oyunun seyrini takip ederler. dpğmuRtur. Buna inanmı.}anlar. L nncnk \'e O.}'Uncularm biriblrlcrinc 
SeyircilcrdC'n ycı:;ar.c farkları, dur- tal.}·an klüblerinin bir scııclık futbol sokulmalan kat'incıı mrnrdih.>cek 
madan kosarak o.}unu seyrelmeleri temaslanııa baksınlar; kırılan ha.. tir. Fazla olarak da, sahaya cıkıp 

,.e d~an çıkan toplan toplamaları· caklardan, biribirinl boğazlıyan ha. oyunculara hücum etmemeleri için 
dır. kt'm, o.yııııcıı. sl'yird ilah ... ıl:ın lıu- SC.} ireilc•r y<'rlcı'inc 1ıaJ11ıuıacak ı ır ..• 

Oyunun oynıuıı tnrzını, tekniği. ııun b!r h:ıklkat olduğunu anlarlar. l'oplıyan: 

••••••••••••••••••••••••••• nı ve umumt tabirleri gelecek der. Dize gelince; mesel e biraz karı· Tc\'fik Onsi 

l - Galatasaray takımı 46 
saniye. 

ı - Fener takımı. 

Yalnır. Galtasarayla Fencrb:ıh 
çe atletlerinin girdiği bu mU· 
sabakalara bugün de ayni sah2" 
ela de\•am edilecektir. Şimdiki 
vn7.iycte göre, Fcnerbahçenin !'i' 
ve Gnlntasura_yın 33 puvanıorı 

vardır. 
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~- 6 ACUSTOS - 19~g HABER - Akşam Poıtaıı 

Sinir muhassalası 
bir diplomat 

Lord Halifaks, kolayca mağlOp 
edilecek bir adam değildir lt 

llıı rcsimlrr, . !11,v,iliz lıaıiciyc nazırı Lordt llalifahs Milletler cemiyeti müzakerelerine iştirak etmek üzere 
'.'cncvreye giderken trende çekilmiş tir. Nazır, meşlıw soğukkanlılığile, dünyanın meselelerini ımutmuş, 

kursağınm derdile meşgul göriinüyor! 

Avrupa demokrasilerile diktatör-
1" llklcri arasında halen cerevan eden 
(sinir harbi) nde en sağl~ sınır 
numunesi, belki de Ingi\iz hariciye 
tlazı:-ı (Lord Hali faks) ın sinirleri
~ir. Filhakika onun sağlam sinirlerc-
1hti~ ~ıcı vardır. Zira İngiliz harici 
~ira~ctinin btinat ettiği temellerir 
\ıgünkü kadar oynadığı görülme
ttıi~ti. 

So .. günlerde (Lord Hali fak") ır 
<in·;, .de sinirleri sarsan üç meselt> 
\'itrdi. Bunlardan biri Japon mesele 
i İfjı ki 1ngiltereyi harbe sürükle 

ll'ıesine ramak kalmıştı. İkincisi u· 
ltıumi harbi kazanmış gibi hareke" 
eden (.\dolf Hitler) meselesi idı 
Bu me:ıelede (Lord Ilalifaks) ba~ 
\·~.\il (Çemberlayn) i ikna edere] 
l)a: zig serbe ·t şehrinin statükosu 
l'l· • ıhla le kalkışacak kun·ete kar~ 
1-<:>'.ıi..,tana teminat yerdi. Bunun d<• 
e"'~lıi Danzig nazilerinin Almanya· 
~a ;ı. ihakı ilan etmek niyetinde ol 
%.k1 eırı, Alman ordularmrn şark 
1'ru yadan (Oanzig) e girmeğe ha 
ıırı::.ndıkları, (Danzig) deki Le! 
t<ıı niwnunun silahtan tecrit edile· 
Ce~j 5ayialarının musırren dolaşma 
~IYdr. 

1
: lngiliz A,·am kamarası bu ahrn 
•!.azarı dikkate alarak 1no'iltereniı 
l't\Utt~fikleri Lehistan, Romanva 
~lt<ıır ve Türkiyeye te ·lihat için -üç 
}~Uz milyon liralık bir kredi açtı 
l·akat İngiltereyi asıl dü;.ündüreı 
~y coğrafi \'aziyet itibarile Lehi~· 
landan pek uzakta bulunmasıdır. 
l~te Lord Halifak~ için en mühin

l't\e ele So\·,·et Rusva ile bir itti fal 
~kdi me-.cl~siydi. İ{usyaya açıkta· 
il,ığa ittifak teklif ederken (Lorc11 
1 Irılifaks) , Bol~e\ iklere ale\'htar bu 
1unan Lehista~. Homan\'a·. Finlfın· 
i'.Ya. E:;tonya, Lil\·any~. Letonya 

\ı:-ç. Yunanistan, Portekiz ve ls
r:ı~~anın lnı:dltereden yüz çevirrne
<'rı \'e Almam·a ile uzlac;maları ih· 
t.111a:JHini dü~ündü ve , mahiram 
htı.--~l..ct etti. .\ncak 1 ngil tere ile bir
!" .r.-:c 1t: pek o kadar arzu ctmiyerı 

~<:' Patlama 1 muhtemel umumi biı 
ar1-'<· Husva\'ı sürüklemek istem! 

~ · • Stali~ } i.n bu me elede pek ihti· 
Yt Ilı ve çekingen davrandı~ı ıı;örül· 
ti·_ ı:'L01·d Halifak") için en hüyül, 
~aB'J 11 hcrke:-in İngiltereyi terketme 

~~'Ve ~~-syam~1 ~on dak~k~d~ hr:a· 
~~r Yurumek ıstemrme:-ı ıhtımalıy-

ı. 

<Lord Ilalifaks) kolayca manlup 
~dil~ek bir adam değildir. Bu~ün 

58 ya~ındadır. Soğukkanlılıkla ko· 
nu~ur. Tanrları ho~. siması vakuı 

ve ciddi, asabiyet göstermez, hali:. 
bir İngiliz cinetilmenidir. 

Büyük babası imparatoriçe Vik· 
torya zamar'!ında Hindistan sekrete
riydi. Babası İngiliz kilisesinin en 
büyük simalarındandı. Büyük ba
bası 8 i, babası 9·1 yaşında ölmüş· 

lerdir. IIalifaks, hayatında iki buh
ranlr devre geçirmi~tir. Biri Hin
di::-t.ı r: ''alisi iken, di.ğeri de haliha 
zırda ... Kendisi hariciye nezaretindE' 
istihla f etti~i (Eden) in amcazade!e
·inden biridir. · 

1 <r7 de (Çemberlayn) kendisini 
(Hitler) le görü~mek üzere Alman
Y~ıfa göndermişti. (Halifaks) o za· 
m:ın~ kadar (Hitler) in (Mücade
lem) adındaki eserini okwnamış ol· 
:iu.~unaan anlaşamadılar. O zaman
ian'ıı>ri Halifaks politikasından vaz 
geçli, o. Alman milletini se,..·er ye o· 
n2 acır, fakat nazi rejimile müzake 
reye gi:-işilemiyeceğine kanaat getir· 
mi~tir. 

(Ifa!ifaks) demokrasilerin (Hit- · 
ler) i kendi milleti vasıtasile iktidar 
mevkiinden düşürebileceklerini ü
mit etmektedir. 
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YAZAN L.: Busch 36 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

« Biz patates gibi suda pişirip etlerimizi 
kemiklerimizden ayıracakJardı ! » 

Hanalann reisi benim tehditlerı 
min manasını pek güzel anlamıştı . 

Bubaya birdenbire: 

Buba deheştinden daha şimdıdeı . 1 de ka.mıjlar ve ölü gibi sararmışlar 
titremeye başlamıştı. Bereket ki bt: lı. Tekrar müthiş bir susuzluk aza· 
ıç açıcı muhaveremizi etrafımızda bile adeta bitap dü5tüklerini anla· 

- Demek sizin arkanızdan guerı 
leri öldürmek \'e Bada-Badaları 

oymak için çok adam geliyor ha . 
1ıye sordu. 

- E\·et! 
- Bu adamlar ne kadar? 
- Sizin 5 mi:5liniz çok! 
!!anaların reisi bir müddet dii-

3ündü. Fakat sonra· şu sözleri söy· 
ıcdi. 

- Pekala .. Biz sizi şimdi suda 
)i~irir, etlerinizi kemiklerinizder. 
1rırarak kemiklerinizi de toprağa 

;ömersek... Bu arkanızdan gelen 
ıdamlar sizi bizim tuttuğumuzu ne
~eden bilebilirler?! 

Herifin kendisinden hiç memul 
edilmiyecek derecede kurnaz olduğu 
muhakkaktr. 

Filhakika bizi patates gibi suda 
pişirip, etle~imizi kemiklerimizden 
ayrrdıktan ve kemiklerimizi de top
rağa gömmek suretile ortadan kal
::lırdıktan sonra arkamızdan gelen 
~cinli orduları ba§ımıza pi~miş ta
nığun başına gelmiyen akibetin 
'{eldiğini hakikaten nereden bilebi· 
lirlerdi? 

Bu suretle herif bize o andan iti· 
baren gayet kısa bir müddet zar· 
fında geçireceğimiz ~ergüzeşti de 
haber vermiş oluyordu! 

danseden Hanaları alık alık seyret
mekte olan öbür arkadaı;f arımız an
lamıyorlardı. Bubaya: 

- Söyle şu budala herife, dedim. 
bi?.i suda pişirmekten \'azgeçsinler! 
Zira biz kendilerine hiçbir fenalık 

yapmadık! Herhangi bir fenalık 

maksadile de gelmiyorduk! Yalnız 
çok su~adığımız için kendilerinden 
su istemeye geldik! 

!'.ğaçların nisbeten gölgelik olar. 
altlarına konulmuş olmamıza rağ

men sıcakta c;ımc;ıkı bağlı o!maktan 
Ye avni zamanda susuzluktan bu· 
na!ma derecelerine gelmi~ olan Bu· 
b:ı bilhaı:.<;a <ıu me$elesine ait olan 
bıı ~zkrimi adeta herife ağlayarak 
s(iylcdi. 

Fakat tabii ka\'!m!er dediğimiz bu 
insanlarda tabiater. merhamet duy
~usu yoktur. Bu kabahat onlarda 
de~il, bizzat tabialledir. 

Onun için herif Bubaııın ciğerler 
yırtıcı bir ~ekilde anlattığı su bahsi· 
ni gayet lakayt dinledi. Hiç oralar
da bile olmadı. 

Ben bu aralrk diğer arkada~lann 
ka dadar seslerini, sadalannr kes
miş olmalarına hayretle basrmı kal
dırıp aytı ayrı cümlesinin yüzüne 
baktım. O vakit ürperdim. 

Zira hemen cümle~i kan ter için-

\ 

,., 
Geçenlerde, Amerikad.a görülmemi~ bir kaza olmuş, bir tay

yare yükıek tevettürlü elektrik tellerine ilişip kalarak yanmıştır. 
Resim, kıpkırmızı bir iskelet haline gelen ankazın, itfaiye tara

fından ıöndürülü,ünü tesbit ediyor. 

dım. 

Bubaya: 
- Bu adama soyıer aıye oagır

dım. Esa$Cn kendıleri bizi suda haş 
lamazdan evvel ölüyoruz! 

Reis, zahir bizim istediğimiz za
man ölü\'erdiğimizi zannetmi;.ti. Bu 
1 1 bu sözünü i~itir işitmez ade
ta r; .:a eder gibi: 

- Oh! ölmeyin! ölmeyin! olmaz! 
d~~·i. 

- - Fakat öleceğiz!.. Çünkü hepi· 
miz sususuz! Bize hemen su getirt
sin! 

B· ·.: aya bunu söylememe hacet 
yoktu. l. t:nkü o başını yerden kal· 
dırarak \'e son mecalile bağıra ba
ğıra. koca dudakları çatır çatır çat
lamış bir halde arkadaşların suşuz
luktan ne müthiş bir halde oldukla
rım anlatıyor, mecali kesilip kafası 
yere dü~üyor. Fakat o gene başını 
kaldırıp dehşetli dehşetli anlatıyor· 

du. 
Bir aralık gözlerinin, yüzünün, 

parmaklarının deh~tini tasvir ve 
tarif etmeye çalışma~ından herifi 
şöyle tehdit ettiğini anlıyordum: 

Herhalde hepimizin biraz sonra 
sus'.ızluktan birer birer deh~tlc pat
layacağımızı ve kendilerilc bütün 
yurtlarının berha\'a olacafr-m an
latırurdu ! 

Jianalarm reisi şüphesiz bize mer 
hamet ettiğinden değil susuzlu!: 
tan hakikaten öleceğimiz korkusile 
emir yerdi. Boru gibi ke-.ilmiş içleri 
bo~ Bambu dalları içinde gayet so
ğuk buz gibi sular getirip hortum 
e;ibi ağızlanmıza bo~alttılar. Kala
nım da yüzlerimize gözlerimize dö· 
ki.:y.1rlardı ki bu hepimize Meta ~ e 
C'iclen i".nyat verdi. 

O \'akit birdenbire canlanan Han· 
sın bana seslendiğ-ini işittim: 

- O burnu halkalı e~ekle ilmi 
münakaşa mı yapıyorsun kaptan? 
diyordu. Neye karar yereceksen ye
relim, bu herinerin niyetleri pek 
iyiye benzemiyor! 

Biçare Ilan~a istemlye istemiye 
qülc!üm. Koca Ilans kaynar suda 
İ:5takoz gibi ha~lanacağından haber· 
dar değildi ! 

Vaziyetin \"ahim olduğunu artık 

di.i5ünmeye bile mahal yoklu. Ça~ 

resiz olarak müthiş bir t::ıbiye dü· 
)Ünmeye mecbur oldum. Cümlemizi 
ı;:aynar suda ha~Jama yapma~a kat' 
.nen azmetmi~ gibi görünen bu re· 

ise böyle bir planın tatbikini çare
siz ve zaruri gördüm. 

Ye zihnimde yıldırım süratile ka· 
rarlaştırdığım oldukça meltinanc 
bir planı, itiraf ederim, kı:;a bir tc· 
reddütten sonra derhal tatbike gi· 
riştim. 

Bu baya: 
- Söyle bu bizi kaynar !!uda 

haşlayacak olan ahçıbaşıya! dedim. 
Bi:t kendisine en çok sevdiği ~y o· 
tarak ne w:-meli) dik ki bizi bırak· 
sın! 

Buha gayet masum görünen bu 
suali reise sordu. Herif melunca bir 
gülü~le güldü: 

- .Ne mi? dedi. 
Biraz dfr~ünciü. Sonra daha müs

tehzi bir gülü-;;le: : 
Oh ı Oh ı d' · "·· ı'·· - O... O. l~e ,..,U ClU. 

Kızdım, Buhaya: 
- ~e gülüyor bu herif, Sor! de· 

dim. 
Reis gene menfur gülü~lcrine de· 

\'am l'dcrek: 
- Oyle biı ~ey vermelisiniz ki 

ben onu almca i"tcdiğim zaman 
bütün ormanlar yemi~ ol;;un, dereler 
ayağıma gelsin ve hamdan aylar 
yağsın! 

Herif aşikar bir ~urettc 
alay ediyordu. 

1 
- Peki! Onu kencfüine 

ğiz !dedim. 

bizimle 

vere<:e-

(Devamı var} 
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Bir gaz r11aske
si nasıl yapılır? 

Dünya silahlanıyor. r -1.Jrlkala- bombalan ile hücum ım&lnlan heı teresan resimlerle gaz maskesinin 

' 
6 ACUSTOS - 1~ 

nn dönen çarhlan, inen çekiçleri gUn çoğalıyor. Kimya bar'binin en nasıl yapılcııtmı göıteriyor. Bura- - .. q ~ev11en: t ethı Karaq 
yalnız top yapmak içindir. Her or= kuvvetli yardımcısı tayyarelerdir. da görülen resimleri okuyuculanmı_ Konrad, bana ıkı keııme ııe, pa· ı-.ıç, oıze a...angın raporlarının esa· :te vaki oluyor. Ancak odada mikr'O' 
du manevralar yapıyor. Seri ate~ı Bir Fransız mecmuası kimya har za maskenin nasıl yapıldığı hak - paz Huppen~aht ile Ştrobergin, Sını hülasa ediver. fon yoktur. 
maldneli tuteklerln hani hani tec. binden bahsederken bir Fransız kında bir fikir vermek Uzere oradan Haynvn ve Şmitin hayatlarında ne _ Jik bakışta şüpheli hiçbir şe} Kor.t verl*libtri Fransızlar ma-
rübesl yapılıyor. Tayyareler saatte maske fabrikaııma dair birçok en- yin dikkatini '4~ ·· ~ y•.>k p,4. ~ bir taralın :tam ıMta ftlbf ım.ftinaya 

GOO kilometre m.ate abyortar. 1DD. da oturuyor, yemeklerini de buramı :nıllar gibi ••• Bununla beraber 
Mideni inan tar bir barbde ken. ilmek ıçiJl Yİl1JI'. l<'akaı ~ım Lökörle mür Jmm w-ıı fıtri lltlRr.~I 

tlllrlnl bekİl7en akıbeti a19t 1y1 sa.le .ırkaç dt :a .. ter1a•E 8Miit lllllJorlar. Dllpaaa tanuelerl her 
...... apt'ıılltler. 

arııw. ~ .......... -
....... lııor? ......... 

•n,,ar:. Her tuafta lllnU1ar. 
:....• setlrlll1w. 

lllieüMl 1ılr llarMe anaJl .-rn.a ............ ~ Wnmm. 
lltı fi •ipti ola a•ı.llr, .n 

•ıen .....,.... • ..... ,. ,..... __ _____ 
.................... tei11ılder. 
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IE TARiHi ROM : 66 Yazan: Muzaffer Muhittin 

Güvercin 
7 ürk süvarilerile korkunç bir 

r enge girmek lô.zımgelecekti 
~ JCara HaW *ilnU tamamladJ: 1 kaybolmuını bekllyen Kara Halli - Oh! doetum, .Afroditi yok! •. 

Çeviren : SUAD DERViŞ 
""' Şu halde, zatmıs bize itimat atmı Miraym yanma •llrerek &'enç Dedi. 

ki derdest etmek arzu et- adNDm omuzunu olqadı ve: - Kabil detu doetum!.. Yok! .. 
l&hsı kendi lhtiyarile ve ne. - DeUkanb! )anpiri Pzlll herif Demindenberi anyorum!. FAuen 

Lydia'nın pencere•İ sarmaıık-ı için çok mühimdi. Çünkü Lydial larıalıp evime götürdüm, ken· 
larla ıüılü idi. Sabahları bu pen· da hayvanlara çok dütkündü. Jilerine gelinceye kadar, hava iyi 
cerenin kenarı ıüvercinlerde do· "' * • :>luncıya kadar onlara bakarım .. 

_,,,.,_1- altmda bizzat Bunaya çok iÇ(.rleUI ha! •• Fakat ~ tek • kendlai burada olaaydı deminki hL tardı. Lydia, eliy" ~ yiyecek vere- Sebzeci, haftada üç gi'.n bu dar 3onra salıveririm.. 

ıötUrUp talim ederi&. Sa • fur doetumuzu atlattık!.. diselıeri uzaktan 16recek ve merak 
k111b hal davayı •ulh ile ve Dedi. ederek o da yanmıısa ıelecekti! .. 
i1bi fuletmlt olur!.. Zira Miray derhal Kara HaWln elini Böyle bir teY obudı! •• 

rek onlarla dost olmuıtu. Çünki.: sokaktan ıcçiyor ve ıebzelerioi Kuşlardan, tıpkı müşfik bir aıı
o bu ya1-ncı memlekette çok yal· satıyordu. Her detasında da hay 1c: çocuklarından nasıl bahseder
nudı, bu cüverc!.nlerden baıka vanlar onun etrafu..ı alıyor, hatta .:e öyle bir tatlılıkla bahsediyor-

tekfur efeDdinln arzusu yeri - tutup öptü: Achll09 hayretle tudlk etti: dostları yoktu. onun arabasını takip ediyorlardı. du. 
Cebntt. hem de kartı tara!m ar. - Gösteridiiiniz bUyUklle ben ve - Evet! •• Bu dojru! .• Lydia İnıiltereye eıki ve çok Bu genç adamın her halinde bir 

Yeriae ıelmlf olur!.. dostum minnettarız!.. lllray birdenbire Uaenıtleri Use-
JCara Halil sonra atı üzerinde Dedi. Fakat birdenbire atmm rinde 4oğrularak balmfı: 

a•ll bir ailenin çocuiu olduiunu kibarlık ve iyilik vardı. Lydia :>· 

iabat ederek büyük babalarından nun nasıl olup ta böyle hiıktan 
kalan ıervet ve imıi almaia ıel- yeti!lmiı ve asil bir aileden olma 
mitti. Ne de olu bu ıeylere, bu dığına hayret ediyordu. Uçüncü 
kadar uzun senelerden 1C11ra u- ı;eliıinde Lydia sebze almak içi:ı 

bip çıkıp bunları iabat etmek za· aşağı indi. Onun arabasına yakb· 

rluaa d6nclll: Uatllnde ürperip dikildi. - Alçak! .Atroditıyt kaçırdı t 
""' Bu derece kWllyeW maiyeti- Delikanlının .. u lnl beJeeanmı Aehlloe tellfla 10rdu: 

lıakanm hududu civarında ge. farkeden Kara Halil: - Atroditiyt kaçırdı mı! Fakat 
'lkU dolqmanız nizama muha. - Hayrola! .. Yaralı nusm yok- dm? Miray deli gibi bir halde: 

! .. Bereket ki bir de muhare- a !... - Kim olacak? Gl'flOl'İus melO· mana bailı bir teyeli. Şimdilik şarak: 
lııkuaplmeden yeUelp mesele. Diye eordu. nu! 
faaıetmek Dalib oldu! Yoka bu Klray Kara Ha1Wn söylediilnl Diye bafırdr ve hemen atmı de. 

yalnız ve kim•esiz yapyor:iu. - Bonjur, dedi. 
Kırk yaıına yaklatrnıı olduiu ha-) O, açık mavi gözlerini Lydia 

et 1"'hna kartı bir harb lll- dahi qitmiyordu. min Gttı0riusun hareket ettiii isti- de bütiln ömrü •ıkıntı içinde ·ıe dan ayırm~an: 
bectt farkaıs olurdu!.. - Oh! bir dakika kerem buyu- kamete .,udmm ıibi sürdü. 

run!.. ll1raym &'ece kaıubtmda rtııılr 
aaadetaiz olarak ıeçmifti. - Bonjur Mis .. 

Bulundufu yerin yarııından Diye cevap verdi. Lydia aldığı 
Ql'tcorius Kara Halllln .ısderinl Diye hemen atım •UrdU. Acldloe gibi uçtuğJ:ıu g5ren Achilos ~~ınp fazlasını iıbat ederek alacatı ismi sebzeleri ıepetine doldururken, 

tapyan ailenin toprakları idi. Bu güvercinler b3tlarımn üstünde Ll· 

küçillı: tehir dük Ginııton - İyon çuıuyorlardı. Bir tanesi genç ka· 
- H~lldelerin muazzam tatolarının dının kolunun üstüne kondu. 

tqkm dinliyordu. Yllztl bal. ukerlerinln arkuma ıeçtl. ıtalrmttı. Fakat derhal kendini top 
u libl donuk bir hal almıetı. Afroditl)i hatırlamıf ve onun tim tadı ve Kara Halilin Mirayın firar 

'l'akat.. diye kadar ortaya çıkıp oraya ıeL .!ttiJini zannedectlini dilt\inerek 
l>tye bir ıey söylemek iatedi. FL meyiflne hayret ederek onun bek- . ~men Çandarlmın yanma avdet et-

kara HaW buna meydan ver- lediği yere settrtmiftl. ti v'° büyük bir heyecanla : 
ıölıeıi altında adeta eziliyordu. Sebzeci: 

Q~ıortus ne pah•11111a oluna ol
eıtne ıeçirmlt oldağu Y.iray &'i 

bir ıiklnnm elinden kaçtıimı 
tı. Zira kendi maiyeti Achi-

250 kifiden mllrekkeb maL 
nazaran pek faik olduğu l-

tıı kUçUk bir çarplflD&YJ mUtea 
.\cbUos ve adamlannm derhal 

edeceklerine emindi. Halbuki 
derece mi bir teeadUf olarak, 
~ından bile &'eçmedlit bir aı. 

Çandarb Kara Halil1n ortaya 
dl illeri alt Uat etmlttl 

~ Halil iki taraf araaindalu 
)'t tee haldl&aten pyet makul 

.,!:kilde fuletmlf bulunuyordu. 
~ de olmua lıoea Tllrktln af 

bir defa böyle bir karar 
tı. Ondan d6ıqnesine 1mklıı 

ı. 

~gorius ltiru edecek ola& tim 
etraflarını çevirmif olan mUt-

1'iırk atıvarllerile korkunç bir 
e clrmek lbımıelecekti. 

~unda korkak yaradılmıt o. 
lznik tekfurunun böyle bir eU
löze aldmnuma ise lmkln 

~~ için tam pençeye geçJrclijt 
avmm ellnden kurtulutuna 
dubı bir acı ve ıstıraplı bir 

e bakıyordu. 
~ HalU, b&1' yanmakta olan 

lerln aydmbimda, deminden 
ilk defa ıWUmsemeye bqla

Atmm U.tllnde batını önUne 
fqlan bir halde durmakta 

Onıpriulll. d&nerek: 

AyaPnmda ulur varm11 ! de. 
Qec, T&kt1 burada nahakyere 

dökUlmealne meydan verilme
. '&nıru, meeeleyt de fuleyle -

~' l&lz tekfur efendi! Öyle detll .. 
~ Halil Greprtuaun cevab 
ı.. "'._lnl dahi beklemeden kat'l 

'etle: 
r...'. Eh! .. ula doetumuz tekfur e. 
~! Siz elbette ki ,bizim emanet 
~ri yerlerine sGtllnceibnise i
~ buyurununua!.. Şimdi at. 
-. .. ~etinizle birlikte buradan 6nee 
~ eyllyerek tehrinbıe hemen 
~niz ıerelrtir! .. 
,tar.. Halli bu .U pala bı)ılda
~ıa .. ~ıyarak adetl bir emir gibi 
~uz etmlttl. 
~~ıortua dudaklarım ısırdı. Fa. 
, ~yeti çarnaçar kabul etmek 

lb..'l'_lırk yolltinln karanna itaat 
~ rneeburiyetlnde idi. 

1\ lttaadlsl derhal lulıemı çekip Ka
~ llaını ael&m1adı. Y.iray ve Aebi
~ Yilzle~ .... ıösleriyle mut 

kindar nuarlar attı ve atmı ıe 
ıcriye sllrd'l. 
~ Ud dakika aotıra Greıoriusun 
~ ert inik tattkametine dolru 

:ldaaı terk~yorlardı. 
q~CC>rlua ve maiyetinin ıö7.den 

. A!roditinln emir neferiyle bera- _ ~_,, ... ••':"tJD kumandan! Mühim 
Lydia timdilı:i Jıalde uhipıiz - Bunlar ıeyyah cüvercinler-

ber bekllyeeeif yere ıeldiği zaman ·r hadise var! dedi. 
ağzından bir hayret nidası fırladı. Kara Halil canı srkılımı bir hal-

Karanlıkta •la eola: de: • 

kalmıı olan bu yerlere n• zaman dir mis, dedi. Bunlardan bir klç 
uhip olabilecefini henuı bilmi· tane beni mevimde var. Tüyleri · 
yordu. Bu teY tahakkuk edinciye nin güzelliğini ıöneniz hayret e

- Afrodtti ! Afroditi ! 
kadar kiraladıiı küçillı: bir evde edersiniz. 

Diye •eslendi. 
- Fakat .. Şimdi ~ tarafa yıldı· kendi kendine yqamaktaydı. Bu ıenç adamın sesinde de öy· 

Hiçbir cevab alaınaymca atmı 
un silratile giden süvari kimdi? • • • le büyük bir tatlılık vardı ki 

deU cibl eap sola kottunlu. 

HJç ~X1!oktu. O vakit bir halde: 

Diye soniu. 
Achilol tereddütle: 
- Miray! dedi. 
- Miray mal 

-Yarablıi! .. 
Diye IÖylelldL - Evet! 

Sebzeci arabasını ilk defa ola- Lydia kulaklarına inanmak iıte

rak bu küçük sokakta durdurdu- miyordu. Güvercinlerden ne bü
ğu zaman, civarda uçuf&ll lriltUn yilk bir muhabbetle bahMdiyor -
ıüvercinler oaun etrafım almqtı. du? Lydia parayı verirken bile 
Lydia onu penceralnden clrilyor- batını kaldırıp da onun yüzüne 

lllraym IOratle &aladen seçerek Kara Halil birdenbire müthiı bir du. bl?l:madı. 

O, ıenç ve sanpn bir adam:Sı ... >""-·le: bu tarafa aptJfmr ıörmtlf olan A- ......,ı 
chiloe onun bu ıatlkamete niçin ait- - V~y anasını! diye bağırdı. Bu 
tiğini derhal anlallllf ve onu uzak- .fika'llı böyle firar edecek kada· 
tan nuarlariyle takip etmlftl wne~ bir adama hiç bememiyoı-

Yüzü ve elleri inanılmıyacak ka
dar beyazdı. Lydia onu ilk defa 
01-ak Pküyordu. Fakat o halde 
buranın yabancısı delildi. Gilver· 
cinler ve ilerideki çayırda otlayan 
lı:uzu ft keçiler ona tanıyordu. 

Etrafını almıflardı. O mUtebeuim 
bir yüzle bu haynnlann bepmne 
verecek bir sebze kabuiu buluyor
du. Ne kadar merhametli bir 
adama benziyordu. Hayvanları 

çok acvdiii belli idi. Bu, Lydia 

Fakat Jllraym d6nmediilnl 16 _ du! B,t yecllll naneye! l'llbt.." 
rtınce merak ederek o da arkum- .~ atıldı: 
dan gelmlttl J - Fak:ıt mGaade buyurun! dedi. 

Miraym lraran:.Kta ,..km bir haJ ·:.ar etrtıiyor! Afroditi)i alçaklar 
de araııdJinu 1i5ri1Dce: 1 ~-;ı:-dıldan için deli gibi onların 

- Klray! .• diye •ealendl. Ne ya-ı kasından gitti! Milsaade ederse-
pıyonwı ?.. rıiz · kendisini yalnız bırakamıyaca-

Klray eanmdan vurulmut libl bir trm! · 
deh,et içinde: ( ~'"' var) 

m 

nlla) ~ ıo. t: the lwıcl.cart 
18. F: le petlt eharlot l main 11 10. A: der Hand1'·aıen 

B Panc .. to1tıanlfta .. c-.a•adı, 
Pı '9a .... oıte de• ••tMravea h T-.e •eet Cor1t 
AIDI• RD•enern•• 

L ŞDBR FAllld&ASI il 
CluflJeh.e) (,._...._ 

teker ~. puear 
tekeri Japu 1er) ~ .... 

L I': la •uererie (la ra!fine
l'le de auere) ( qul extralt 
le suere de la betterave, 
qul falt du aucre de bet
terave) 
a la eheminee 

1. t: the •uıar faetory 
( wbleb extracta from 
aupr - btet the beetroot
•uıar or npr) 
a the ehlmney 

ı. A: elle Zuckerfabrik (ıtellt 
auı den Zuckerrilben den 
RUbenzueker [Zueker] 
her) 
a die Elae (der Sehlot, 

Scbom•tein) 

t. YAPISAKLARI Clloiul) 
KDIUllŞ ŞEUR 

P 'CARI 
l. F: lea betteraves f. sucri. 

~re• Cl suerel dont le 
collet est coupe ( qui aont 

324 

dl-pouillcea de !cura feuil. 
les) 

ı. t: the ıuıar beetroot ( tbe 
ıuıar • beet or beet) 
wlthout the topa (leaveı) 

t. : die ıek6pften ( ent. 
blltterten) Zuekerrllbcn 
(RUben) 

S. P CARLARIN \'AP. 
RAKLARINI A \"IRAN 
K.\DINLAB 

1. F: leı femme• f. coupant 
le collo?t deı batteravca 

3. l: women removtnı the 
tops (takinı off tbe lt-a
vee) from the beeta 

1. A: Frauen belm Ki: fen 
(Entbllttem) der Rilben 

4. P NCAR TARI.ASI 
4. F: le champ de betteraveı 
4. t: the t>eet .fMd 
4. A: du RUbenfeld 

». \' PRAK YIGINI 
5. F: le tas de feulllea 
5. l: the heap o( leavee 
6. : der Blltterhaufen 

Öteki devam ediyordu: 
- Hava çok rüzgirlr olunca 

bu zavallı ku§lar yollarına denm 
edemez ve dütcrler, bermacak bir 
yer ararlar. 

Lydia batını kaldmp ıenç ada 
ma baktı. Fakat onun mavi ve 
parlak gözlerinde öyle tatlı bir 
kuvvet ve nüfuz vardı ki biliih· 
tiyar yeniden batını önüne eğdi. 

Sebzeci ıayet yavaı bir sesle 
hala anlatıyordu. 

- Böyle ıdilttül:leri zaman on-

• • • 
Lydia aynanın önünde aaçla

larını fırçalarken ken:iıne dik -
:Catl: bakıyorJu. Muhakkak ki he
nüz gençti. Vücudunda daha 
;ençliğin rengi vardı. Çehresi be
:ıüz taravetini kaybetmiı değildL 

Saçlarının arasındaki bir kaç be
yaz teli görır.ek hakikaten müt
!d!ldü. Böyle olduğu halde bil 
gençliğin artık devam edemiyece
ğini biliyordu. Daha bir kaç ICJle. 
.'lepıi bu ka.dar ..... 

Genç kadının içinde tuhaf bil: 
hüzün vardı. Zaten bfr kaç ıü.ıı

aenberi içinde bu üzüntü ekıilt 
değildi. btemeden o genç adatlll 
dütünüyor, böyle cahil ve app 
tabakadan, bu kadar genç bir ço
-:uğu beğendiği ve düşündüğil 

için ôe kat"ıyven utanmıyordu. 

Böyle dü§ünürken dıprıda 

ıtebzecinin sc.sini duymuıtu. E
linde para çantası ile k<>§Clrak a
!•ğı indi. Sebzecinin arabasını 

gene güvercinler ve diğer hay
vanlar s1ımıftı . 

İki İngiliz hizmetçi kadını da 
rehze ayırmakla metıuldüler. Be
yu sehreli ,tlith cözlü delikanlı 

onu görünce: 
- Bonjur, Mis... dedi. 
Lydız. heyecanını ıöstermeme· 

ğe ~alışarak: 

- Bonjur! 
Diye cevap verCli. ~zlerl onun 

açık renk &özlerine tesadüf edin
ce yüzü lı:ıplanmn oldu. İki hb
metçi kadın gitmiılerdi. Sebzeci 
ona gene hayvanlardan, kuılar -
dan bahsedip duruyordu. Eiilip 
yanındaki keçilerden birine bir 
sebze kabuğu yedirdikten sonra. 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 
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.rdenbire Lydiaya donerek: 
- Mi&, deıdi, dun gece annen 
çlaonızın renginden bahsettim. 
Lydia irkilmişti. Başını kaldr 

arak: 
- Ne demek 1 diye mırıldandı . 

.Benden bu suretle bahsetmege 
ıal.kmız yoktur. 

Sı nra çantasını açarak: 
- Ne vereceğim?. 
Dıye sordu. Delikanlı yavaş~a 

ona paranın üstünü uzattı. Ona 
ha}·ıetlc bakıyordu. Niçin hiddet· 
ı~ndifini anlayamamı§ olduğu, a
ç-k ~e samimi bakışlı gözlerinden 
belliydi. Ter .. ddüt etmeden: 

- Saçlarıruzın rengi o kadar 
i.ıze1 ki. dedi.. Buri:lan bahset

mekle sizı rencide cdecegimi hiç 
.nnnetmemiştim. 

• • • 
Buranın fırtınaları pek ·şidde:li 

oluyordu. Bazı geceleri rüzgar 
oyie müthiş bir kuvvetle esiyordu 
ki Lydia yatağın.da titriyordu. Na· 
ıı1 oluyor da bu kadar sakin bir 
mtn1leketln rüzgarı bu kadar co~
kun olabilirdi?. Bu uykusuz ge
çen uzun gecelerde Lydia hep o 
gen' adamı dü1Unüyordu. Gene 
böyle çılgın bir rüzgarla geçmiş 

ela:: bir geceden sonra sabah 
ikılktıgı zaman bahçcsin.dc fırtı

nanm ~iddetiyle zcldclcnip yere 
dil§milt olan bir güvercin btildu. 

Bu zavallı kuıu ateıin yanma 
getirmifti Donmu~ küçücük vü
cudunu nıtmak, onu teselli et-

.ayacağıruzı ve kendisine iyi baka 
:. ğınızı biliyorum. 

Bir muddct µzun uzun bakı~ 

tılar. Bu defa bu bakışmadan, 

genç kadın h:ç sıkılır.amıştı. De 
likanlı, küçuk bir sepetin içinde: 
.duran guv.ercini almak için elini 

epete sokmuştu. 
- Evet, dedi, bunu da diğerle 

inin yanına koyarım. "ıepetin 

içindekı eli Lydianm ehne temas 
etmişti.,, Ne ){adar zayıf hayvan· 
cık, diye ilave etti. iki üç gün 
içinde iyi beslenir .. 

Beraberce güvercini kümese 
koydular. Kümeste on kadar gü
vercin vardı. içlerin.den üç tane 
si de ıslak ve titrek bir halde idi
ler . 

- Bu üçünü bu sabah ben bul· 
dum. Zavallı hayvancıklar 1 

• c: • 

1'~zgar ve fırtına devam edı · 

yordu. Lydia bir hafta içinde ona 
iki güvercin daha getirmişti. Ar 
tık Lydia bu kü~ük kulübeye 
her gidişinde kalbinin heyecan:a 
ve saadetle vurduğunu hissedi 
yord. Kat'iyyen bu hissinden utan 
mıyordu. Bu defa da elinde bul 
duğu bir güvercinle o kulubed'"n 
içeri girince ana ile oğlu yemek 
masasında buldu. Yemek yemek 
üzereydiler. 

- Oh, affedersiniz, dedi. Va 
kitsiz geldim .. Gene bir güvercin 
buldum da ... 

mek istiyordu. Bu kuşun lisanını İhtiyar anne: 
bilmek için Lydia bu anda her - Çok Jutufkirıınız miı, dc-
!Cyi feda edebilirdi. ögleyc kloğ- di. Size .de bir tabak koyayım mı': 
ru bu kuıu aebzeciyc götürmegi Bizimle yemeğe tenezzül eder mi · 
c!üıündiı. O kendisine böyle kuş siniz?. 
ları topladığını, yeniden uçarak - Çok rica ederim .. Benim için 
yokuluklınna devam edecek ha rahatsız; olmayınız... Ben yemek 
le gc1inciyc kadar onlara baktığını yedim • 
goy:lern~ !ı miy.di?. Ve bunları söylerken gözleri 

* • masanın üstünde duran ye01e:ı 

Otu ~!aylıkla buldu. Bir tabağına tesadüf etmişti. Bu taba
kaç ki!iye ıormak kifayet etmiş ğın içinde bezciye ile pifirilmi§ 
ti. UzalctE.n kapının önünde ih bir güvercin görünce büyük bir 
tiyar bir kadının gören Lydia heyecana kapıldı. Parmağı ile i~ 
haşrndan §&pkaııru çıkararak kı- ret ederek: 
ztl aaçlarmı meydana bu.aktı. - Bu sıedir? diye nurıldan. 

ihtiyar kadın, §Üpbeüz onun eh. Size ~i aünU getirdiğim 

annesiydi ve kendisini mtilıakkak -güvercin ne :0ldu. 
aaslanndan tanıyacaktı. Faka Sebzeci mükedder bir tavırlı 
na daha yaklapnadan yan kapıda baıını ıallıyarak ona bütı: 
genç adam çılavermiıtt Lydiayı - Biçare hayvan dedi, o ge 
görünce hiç p.flrmadı. Sanki onu c.e öldü •. 
çoktan bcldiyormu~ gibi tatlı bir Lydia sarardığını ve bayılmak 

tebessümle yalda§tı. üzere olduğunu hissediyordu. 
Lydia: - Oh .. dedi. Ya çırtamba gu· 
- Size dün geceki fırbnada -r.ü getirdiğim diğer iki güvercin 

dü!JD'lÜ! olan bir guvc.rcin getiri- ne oldu?. 
70ıum, dedi. Onu yanmızda sak- Sebıeci gene kederle başını sal-
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... T,.aveux ••rJcoıea tı •J•ld Work Aı P'•lder• 
ltelten 

A .. •t.•t.•• toplan"'•' 
f'ı L.a r4N:olte ••• ponune• d• ~- h Tlt• ,. •• 
ta&o Corp Aı Ole Kar&ol'l'eıern~• 

l. P~TATF, 

DiN 
0KE~· KA. 

a patates ~apası (di li 
'apş) 

ı. F: la !emme arrachant lee 
poromea ~ tcrrc 
a le corc i pommes de 

terrc (la bouc a cro
chct) 

1. ı: \\ omruı i.ütin;; ( d gGing 
up) potatoce 

• a thc polato fork 
l. : Frau bcim Ausmachen 

(Hacken. Grabcn) der 
Kartoffcln 

a dı Kartoffclhacke 

2. TOr~.J-

\ 

• ~Pd 
& F: la feJMle nmas ant ıe. 

J'Cli!l'JJiN de tcrre 

• le panter 
2. ı: "·omen gatherl~ (ta. 

ldng up) pot..toee 
a the basket 

2. : Frau beim Lcaen 
(Vcrlescn) der Kar1offeln 
• der Korb 

3. P ~ATt~LERİ TOPLA· 
MAKl.A Mf;ŞGUL 
DAM (ıeıaç~r, ~·cHk· 
çl) 

a cpct 

8. J<': un homme (ouvrier ag
ricole, jo\lmalıf'r) en 
traln de ramaıı~r les 
pomoıes d~ terre 
" 1cı paoler 

S. l : mao (flcld • workn. 
da,labo\ırPr) 1;atJıenng 

<takiAg up) p()t.atoea 
• tlıe J>u ket 

ff A B E ft - Ak,am f'edalf 

Çocuk bilmecesinde 
hediye kazananlar 

15 teınmuz tarihli bilmeccm:
zin halli böyle idi: 

P JST& 1..\1&1 

13 lu .lüzik (Küçuk o~Strı • 
• ecıp ı\skın): l - RaHacıe '\'ıl 
• l'za• Lıir ıncnılckcllcn serenat.' 
11 .. Hz Re\:klen\ •ld r \'I> 1111 .. 
Jcrı. 3 -Jo cf l.larıner ,.. fttlo ' 

- Ömer ersuı P T.T. memuru U· 
reyya oğ'lu G - Selamettin boğaı 
iı;ı liıse5i 7 - Pe:ihan altUJ1el Fener 
S - Tamn. ıökter, Fatih ICuptru 
ti Ma. 11 9 - Jale örge ht. 2 okul 
5 de 1() - Nczık kral Beıılktaa 58 
inci okul 155. 

Tur!on e D:ıd~ o u - Ani.ara fü11h o ı hırı. 4 - Hio G<'lıh1rdt - l'\o!.IU 

ı> ~LG.'\ lJZ t.:Z\1,t; GG 

ninni. 5 - Hanı. Mainıtr - ~·,, 
rwllı:ası. 6 - Pran:ı: J.ehır • Lıb 

1 
le7. operclio(Jen potpurj. 14.15. Jf 
Mii1ık man'i müzl#l - Pi.). 

1618 ın. 182 Kc/. 120 Kw. 1'. A. ~- 18.30 Progrom. 18.35 :\fuzlk 
19,ı4 ın. 1519:> l\c &. 20 Kw. T. A. P. od muzısı - lbrohım Özgür t 

31,70 m. !IHi.:l Kc/ • 20 Kw. lıÖ<'t'klcrtl. 19.05 <:ocuk aatı. il KAZAN.,\N'LA.R 

Bt:r. KOL SAATt KAZANAN TCRKI'\ E SA ~Tl)'LE 

Tur~ ı ı.ljı (Fa ıl bc~cto. 2' 
·e.eJı plwL:lıır • R. 20 15 M &Ilı 

'ııno sololara • Pl.). 20.~0 ~le 
ket aat :ı) arı, ajan 'e ınrıcorO 

Bir:nci: Nure&din AkbaJ& ıs· 

inci ille okul talebesi. 

11 - Aydın gUne)· pcrte\•nihal 

liacsı 435 12 - V .• u,uı t·enkaıni 
7 13 - YŞ§&r foci Fatih ilk okulu 
5- A 332 H - Zek.eriya aunaan 
Haydarpaşa liaeli 1230 15 - Foto 
Emlrıan çeıroe aokak. 1& - S. Ba
r:u Be~·oğlu O.O. 284 17 - Cengiz 
Beflktaş nıaırlı çepne So. 1 :ıa -
Feride Ortakö}' Karakq So. 11 
19 - Malike Beıik~ kıı fil ıi 112 

fi. il - 1!39 - 12 ·ti· 1933 hnlıcrleri. 20.45 Türk muzljl: 1 
HH.TAl .IK PROGRAM - !\o. 37 Huzzıım pe revi. '2 - Mahmut 

BİR ŞlŞE KOLONYA 
6-8-39 Pazar 

KAZANAN 

ikinci: Mclaha• Ertürk An· 
kara caddesi Acımusluk sok.ık 

No. 25. 

20 - Rıza UZ\ln)'\ISUf. 

12.30 Program. 12.35 'furk mth:ı. 
1.1 !Fn ti he~cti). 13 !\kınlckd aal 
ıı~ arı, ojans 'c ıııetcoroloh haherteı ı 

.GfR .. ALBUM KAZANAN 

üçüncü: Saim Koç, Kuımpa
ga Orta mektebi. 

BİRER DtŞ FIRÇASI 

KAZANANLAR. 

1 - GUzm Tan tpebaaı devri~ 

Ahmet 16 2 - B. Çağlı Samatya M. 
M. cd. ~2 3 -Leman doğanay 4 -
Ali &~tanı Cağaloğlu 0,0. 183 5 

tryırak, i~ini çekti: 
- Onlar da öldüler! 
Şimdi ihtiyar :kadın aöze ka· 

nımrştı: 

- Mit, hiç ür:ülıneyiniz.. Han
ny'nin bu ba~anlart cayet e.ıi· 
J.et8İz bir ı.uce~e öld\inQl:k tar
ı:ı var:iır. Bıtlarmı biı: ba.rdaJc ıu 
ya aokar.. hiç eziyetsiz ölUYC ,. 
Tirler! • 

DAUAYUKSEK·· . 
Lydianm göı:lcri büyümüıtü .. 

isinde güvercin elan ~pcti cöt· 
ıü üıtlin<U aıktr-1l titrek adım -
larla kapıy• pldaftı. Ve bir çıl· 
ıın gibi dtf&Cı çıkarken nurıldaru 

yordu . 

rAiZ, DAı.IA.EYI 
$AltTLAR, T~MiN tD[R. 
UOlANTSh QANK-UNI NY. 

- Oh .. evet .. evet •. !hiç uiyet 
etmeden .•... 

PLA.NŞ 49 D 

! . ,\: Mann Cl.ıan4-rbelter, 11 8. A: die Kart.o!felnuete 
Tagelöhner) beim Le!en 
(Verlcsen) der Kıırtof
(~la 

a du Korb 

'· PATAT~ LEltt SAPA •• 
f ,,\ (pullukla) SÜKr:N 

KÖl'Lt (zürra) 

f. F: le PU~ (le euJtjva. 
teur) ~t lee porn_ 
mee de terre ıuı moyen 
d'unP. charrue 

4. t: the farmer (the hus
baodman) turning over 
the potalo-drllls with 
lh" plough 

.e. \: der Bauer (Landmann) 
beim Ausfahre? der Kar. 
toffcln mit dem Pflug 

;;. rATATJ; ÇU\ 'AU 

f,, y: le .eac ıde pommeı de 
tC'rrC 

iı, 1: the potato sack 
li. ': der Kartoffelsack 

fi. PATATY t osu 
<1emll':lğt. de~a) 

6 P': lr t1ılo de pommes de 

terre 
8 t . t.,,. r.otato ııit or potato 

(Kartoffel!eime, der Kar· 
toffelfcim) 

T. 1'uat1 l'APSAK.L&CIN 
YAKILMA 1 

1. F: le Ceu ele JUtM ek 
~s~~e 

ı. 1: the pot.alo fine 

7. .\ : da& Kartoff ell.t~r 

1. P T.A TP~ iOflJl.E #A· 
"bfr..&t 

8. F: 1'arrachoir m., (l'ırr:ı· 

cheur m.), de pomtııts 

de terrr 

8. h itlat ~ıııer 
8. : <lie KarWfcl~ltuder 

(Kartorfelernt.em.uclU· 
ne) 

•• 
9. F: le chariot de pommes 

de terre (une chartttee 
de pommca de terrc) 

9,. J: the pqtato (M't (tbe 

load of po~ore 

9. : der Kartofrelwa,ıen 
( die Kıırtof!elfuhre) 

flcld..nft (& clnmo) lı ıo. f;L ABABASI (~ S• 

•Uın paşa • ffüııam şarkı - f) 

böyle en el. 3 - Talyoıı; • Huıt 
~rlu . Suyi katanede. 4 -.... Airif 
- Sedh şarkı • Meftun ohıh. :> _. 
rı r bey • Segiıh şarkı • OhnaJ 
6 ....- Hüzum az emal i. 7 - /ı 
ki • E\ iç şarkı • AşkınlH harap ol 
Jum. 8 ,_. Bımen Şen - Ferıhnak 
kı - Ruhuma bahar aı:dı. t ....-
türku • bıne •öıJcr Ş3bane. Jt 
E\ it' turkü • ~h r\la do 1 deli 
ııül. 21.30 Miizık (Cazband -
22.f5 '"' 23 Son aj:ıns, spor habe 
ve yarınki program. 

7-8-39 Pazartesi 

12.30 Proıram. J2,35 Turk 10 
il - Pi. 13 Memleket s•at ayarı, eJ 
ve meteoroloji tıaberJeri. 13. l 5 • 
~üıık Beetho,enin Do mlrı9r 

se .. ıosu Op. 37 ,.. PJ.}. 
1.9 Prograın. l 9.0;,ı Muıık { 

n:ıilüli • J>J.), l9.30 Turk nı 
(ince saz faslı). 20.15 ~onu}ml t: 
JI musıkilerc dair • hkcndınav 

ikisi • Halit Bedı \"önc1ken). 
Ncmlekct 6aal a)arı, aJııtts ,em 
rolojı haberleri. 2(1.56 'Tur'k m 
(Saı c~rkrı "'e §arkılar) : 1 -
man •llunın - Şe\kcfıa pcfrt j.' 
Sait dede - ~evkerıa sııı eroaı~ı. 
;Kemani nıı:ıı - Tahir PU elık J> 
'\'J. 4 - Sclıuhun • '1ıcaık6r ~irt 
:; - Ar:ir btyin • Muha) yer ~' 
',Humarı !'Ok. G - Arif be in ,. 
ha,-:>er şarkı - lHirns etmejc. t! 

Muban·er ~üreli prln .. Efem ı 
eller .sö.ıllue. 8 - l\Juha,yer ~· 
$,Jerjınln ö.nü handır. 9 - Jialk 
ıkü5ü - Esmer bUjün :ığlamı~. 1e 
Halk tür'küsü • Karanfıl o~ 10111 

•um. 21.3~ Konu~ma (Doktorun 
tı). 2US qeJi pllkıar - 1\. ' 
~huik (O~r• ar:>aları - Pl.). 2~ 
1.Jl (Kücük ork(Slra - Şer; Necı.P 
"ın): 1 - EınJlc \"ııldleufcl - 1kl 
re iki (Yıl ). 2 - Franz IJch 
~:\a otteı'f'tındrn potpuri. :3 -
flO .. Arlekeniıı ınıl) onları .,. 
• - Han., JAJhr - )leoılekctte.n ti 
tekele - Muhtclıf mtmleketlerın 
lodıJeri üıerıne rapsodı. 5 - Mit 
,.. 1tıılya şarlolırı .. Potpuri. ış 
alan babeı1erı. ıirııat, esh•m, 
Ml6t, b,mhQ o .. nukut bouıM 
yal). 2.1.20 Muzık <Cuhao • 
23.iŞ • 2t \"anakı progr.anı. 

VAKtT Kitab 
Dün ve yaran tercü 

külliyatı 

No. 41.50 5 ei een 

4ı 06 fntfW» 
.u Gül.o bukuki " içrllllıJ 

meııelelert 

43 JUl)ıua 

•• wü l\arpka 
45 Dier•NJinin ba19t1 
.a Metar~ 84ldir? 
•7 Yni &dUI 
'8 lniyet.iJs teairlert 
49 Politika /elaef• 
ilO ıEa t.eti.k 

8• ~ &.tt BJO 
He,pelrU alaııiara ~ 20 ;lllf 
:to yapü• Kal-.. 4.88 Is 
t 88 ltu~ P.l!lııin AllN.ra~ 
baldll •:.·dt birer iUrı 
lr,...re Oc tşgite Wlau'. 

fiı"°l7. HF.~llıfJ 

Murad Rami AydcJI 
ıPaurdın be4kl '9u rin Mal ' 

Y• kııdar T41~1ıım • TılimhaM (' 
.aPıtrt.ıma• /\o. ıo. Tulfoa; ~ı 

t 

' ' 1 
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· Devıe·ı Demiryo'iları ve Limanları 
, işletm~ Umu~. idaresi .. ilanları- ·~ 
Muratlı istasyonuna üç kilometre mesafedeki Sirtköy ta~ ocağın· 

dan istihsal edilerek istasyonda teslimi şart ile ve kapalı zarf usulill J 
13200 m 3 balast satın alınacaktır. Bu işin muhammen bedeli 23760 ve 
mU\·akkat teminatı 1782 liradır. 

Münakasa 22-8-939 salı günü saat 11 de Sirkecide 9. İşletme bi· 
nasında A. E. komi yonu tarafından yapılacaktır. isteklilerin temi· 
nat \'e kanuni vesikalarını ihtiva edecek olan kapalı zarflanm aynı 

gün saat 10 a kadar komisyona \'ermeleri liıımdır. Şartnameler para
sız olarak !:om; rondan ,·erilmektedir. (5813) 

lstanbul Emniyet Sandığı DirektörlUgUnden : 
Bon;lu bayan Emine .ve Bay Ahmede HAn yoluyla tebliğ, 

Gö:ıterilen ikametgah: Beyazıt Camcıali mahallesi Yahnikapan so
kak No. 19 Bayan Emine ve Bay Ahmet. 

V ~KOT Kl1"ABIEVD 

17269 hesap numara ile Kadırga Ç.adırcıahmetçelebi Şehsu\'arhey 
mahalle'İ Kadırgalimaıu sokak es!<i 139 yeni 152,152/l numaralı ara· 
lığı o1an kAgir bir evin tamamını birinci derecede ipotek göstererek 
31-S-933 tarihinde Sandığımızdan aldığınız (300) lira borcu 31.1.938 
tarihine kadar ödemediğinizden faiz, komisyon ve masarifile beraber 
borcunuz (172) lira (8) kuruşa varmı~tır. Bu sebeble (3202) No. lr ka 
nun mucibince hakkınızda Sandıkça icra takibine başlanarak yukarda 
yazılı ikametgahınıza ihbarname gönderilmişse de ikametgahınm ter· 
ketmeniz \'e nerede olduğunuz da öğrenilmemesi hasebile ihbarna
me tebliğ edilemediğinden kanun hükmüne tevfikan il!n yoluyla teb· 
ligat icrası icab etmiştir. lc:bu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay i· 
çindc Sandığa borcunuzu ödemeniz ve kanunen kabule ~yan bir itira· 
zımz \'arsa bildirmeniz lazımdır. Hakkınızdaki takibi usul dairesin
de durdurrnadıRınız takdirde ipotekli gayrimenkul mezkO.r kanuna göre 
Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler borçlu Emine \'e Ahmetçe bilinmek 
,·e ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (5957) Dün ve yarın tercüme külliyall 

11 - JO Kitaphk üçüncü seri 

1 tst. Komutanlığı Satmalma Komisyonu illnları r Numara Kuru, 29 l{apltallim buhranı 
Slambo 

5(.ı 

125 2J Hükümdar mi!!et 50 30 
22 Yeni llmt zihniyet 
23 Mevcudu kalmadı 
24 GtinUn iktısadJ işleri 
25 Cumhuriyet 
26 TcrcUıneni• rolll 
27 Oeğlşl§lcr 
28 r .aokon 

75 

60 
50 

100 
75 
3C 

61~ 1 

Bu ıerinln flatı 6.15 kuruştur. 
Hepsini alanlara % 20 t.slconto 
yapılır. Kalan 4.92 kuruşun 1.92 
kuruşa peşin almarak mUte!Jakl· 
Sf ayda birer lira ödenmek fizCM' 
Uç taksite bağlantr. 

lstanbul komutanlığı birlikleri hayvanatı için 715000 kilo saman 
satın alınacaktır. ihalesi kapalı zarfla 24 ağustos 939 pcr,embe gunu 
saat 14,30 da yapılacaktır. Muhammen kıymeti 14300 liradır. tik temi
natı 1073 liradır. 

Sartnamesi hergün komisyonda görülebilir. İsteklilerinin ilk temi
nat ma!,.buzu veya mektuplarile 2490 sayılı kanunda yazılı vesikala
rilc ihale günü ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektup· 
lanm Fındıklıda komutanlık satmalma komisyonuna vermeleri. (5899) 

* * * 
VAK 1 T 33 tümen birlikleri hayvanatı için 372000 kilo saman satın alma· 

caktır. !halesi kapalı zarfla 24 ağustos 939 perşembe günü saat 
15,30 da yapılacaktır. l\1uhammen kıymeti 7440 liradır. tık teminatı 
558 liradır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. isteklilerinin 
il~ l minal m~buzu Yc)•a mektup)arile 2490 ayılı kanunda yazılı ve: 
sikalarile ihale günü ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Fındıklıda komutanlık satmalma komisyonuna verme
leri. (5900). 

Cep 
~ı. Yaz:ın ve TOrkçeye çevirenin ıdı Sayıta K"'. 
l l\ader (\'ollerden) Asım Us 208 15 
2 Ollmpıyod oyunları Vildan A~lr 120 10 
3 Kılcrons Tcrr:ıs esrarı (G:ılopln'den) G. V. 304 20 
4 \'usosla\'yo scyohaı notları Asım Us 112 ıo *** 
:'> Ş:ırk Ekspresinde cinayet (Chrı~lie'den) V. (.;, 360 ıo 
8 Etrüsk \'ozo u (Prosper Meirnıe'tfon) II:ıydar Rifat 64 20 
7 Her memlekclle blrk:ıt gün ( l\fulıtell! müclllflerden) 

Ahmet Ekrem 352 ' 20 
8 Son kors:ın ffon l.ülrnerde'den) Fethi Kardeş 376 20 
9 Kafkas hıküyeleri 11\ar.Lek'tcn) Niyazi Ahmet 120 10 
O Son Ehlisalip muh:ırcbdl'rı t l\o!Iİ'n5'1<'n l A hmcl Ekrem 2ili :rn 
1 Fıııbol kaideleri NOzhel Abba~ 40 10 

Karadeniz boğazı birlikler hay\•anatı için 66000 kilo saman satın 
alınacaktır. İhalesi açık eksiltme ile 2·1 ağu tos 939 perf-Cmbe gunu 
saat 11 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 1185 liradır. tik teminatı 
l l 2 liradır. Şartnamesi herRün komisyonda görülebilir. 1 "teki ilerinin ilk 
teminat makbuz veya mektuplarilc beraber belli gün ve saatte Fındıklı· 
da komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. (5901) 

.. ,l ı bir ol l>be en müe sh n 

Tavsiye mektubudur 
'tnerikan modası Uzcrın 

talışır 

Yavuz Sezen 
':ırts kadın ve erkek terzW 
kademilcrinden diplournl 

13 Dcyoğlu Pnrmakknı 

:ayret apartımanı TUrk F< 

to e' t Ustu nde .. 

VAKiT Kitabevi 
Dun ve ya,rın tercüme 

külliyatı 

No. 41.50 5 Cİ &eTJ ~I 

•ı 06 Prorundi! 5t 
t2 Günün hukuki ~·e l~timaı 

meseleleri 7f 
t3 Eflatun 3~ 
14 Gizli harpler 7!; 
15 Diıraeelinin hayatı ıoc 

t6 Metafizik nedir? 2~ 
t7 Yeni adam 7f. 
ts lrmyetln tesirleri 7f 
t9 Politika felsefesi n 
Go Eetetik .,. ... 

6H 
Bu aerlnln fiatı 610 kuruıt ur 

flepelnf alanlara )1lzde 20 iskon· 
to yapılır. Kalan f.88 kurouı 
l.SS kuruşu peşin almarak mUte 
bakıııt avda birer lira l'idcıımelı 
tlt~re il~ takelte bağlanır. 
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pek meşguldür. Baş~a şey düşün. 
mez bile .. Bakalım, gözde olanlar
dan birini?. 

- isimlerini bile tanımam. 
- Niçin bizzat kontese müra-

caat etmiyorsunuz?. 
Kontes hayretle: 
- Madam Dübarriye m·? diye 

sordu .. 
- Evet, esasen pek iyi bir ka

dındır. 

- Sahi mi?. 
- Bahusus nüfuzlu .•• 
- Be;ı pek eski bir aileden 1.>I. 

duğum için b:ğenilmcm zanned•:· 
rim. 

- Ben de sizin yanıldığınızı 

zannederim, çüıılcü iyi ailelerle 
milr.atebet peydasına çalıgıyor . 
Onu tanır mısınız?. 

- Hayır .. 
- İşte fenalık burada 1 ümit 

cder:m ki onun nüfuzu pek kuv
vetlidir. 

- Evet öyle, fakat uzakta:ı 

bile görmed~ıı.. 
- Hemıiresi, Şonu da bil· 

mez misiniz?. 
- Hayır ..... 
- Diğer hcmtiresi Bigiyi?. 
- Hayır ..... 
- Kardeşi Jaru?. 
- Hayır! ... 
- Kölesi Zamorn?. 
- Nasıl köleıoi ?. 

- Evet kölc3İ bu2'Ün büyi'.k 
bır kuvvettir. 

- Sokaklarda rcamini aattıklan 
elbise giymİJ maymuna benziyen 
çirkin çocuk mu?. 

- Ta kendisi .. 
Kontes bu sözle ıerefinin ha. 

karete uğradığını sandı ... 
- Ben mi bu garip mahlılku ta· 

nıyacağım? ldedi.. Bunu naıtl ta· 
nımış olabilirim?. 

-öyle ise nafile çalışmıyalım; 
görüyorum ::i malikancnizi elini· 
ze almak istemiyorsunuz?. 

- Bunu neden gördüınüz ?. 
- Çünkü Zamoru tahkir edi-

yorsunuz .. 
- Fakat bu i§lerde Zamor ne • 

}'apabilir?. 
- Size t::lavayı kazandırır, o 

kadar .... 
- Oh! bu zenci köle bana da

vayı kazandıracak 1 Rica ederi.n, 
mösyö bu nasıl mümkündür? 

- Hanımına, bu davayı kazan· 
manız keır.lini memnun edeceğini 
söyler, olur gider. Malum ya nü. 
fuz.. O her istediğini hanımına, 

hanımı da her istediğini krala yap 
tırır .. 

- O halde Fransayı idare eden 
Zamordur, demek? 
Nazır başını salhyarak: 
- Zamorun nüfuzu çoktur .... 

dedi. Velihadin karraiyle bozug • 
mağı, onunla bozuşmaktan ehveıl 
görürüm .. 

Kontes hayretle b:ığı-l:lı: 
- Yar;;bb:.n! Ei?cr sizin gibi 

11 

TRHTR, 
KURULRROR/f 

kurtulunuz 

Eskişehir P. T. T. Müdürlüğünden· 
1 - Eskisehirde yeniden inc:.a edilecek 60828 lira l kuru keşif v< 

muhammen bedelli P.T.T. binası inşaatı kapalı zarf usulile eksiltme
ye çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe ait şartname ve vesaik şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi;~ 
B - Mukavele projesi 
C - Silsilei fiyat cetveli ve husust ~rtname; 
D - Kalörifer, elektrik ve sıhhi tesisata ait umumi ve fenni l>artna· 

me ve keşif cetvelleri; 
E - Mahal listesi ve keşif hülasa cetveli. 
3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4291 lira 41 kuruş mu· 

vakkat teminat vermesi ve aşağcdaki vesaiki haiz olup ibraz etmesi la· 
zımdır. 

A - En az bir kalemde 50.000 lira kıymetinde bina işi yaptığına 
dair işi yaptıran dairelerden alınmış vesika; 

B - İhaleden en az sekiz gün evvel ESkişehir vilayetine müracaat 
la bu eksiltmeye girebilmek için almmrş ehliyet \resikasr. 

C - 939 senesine ait ticaret odası vesikası. 

4 - Eksiltme 8·8·939 tarihine tesadüf eden salı günü saat 15 dl' 
Eskişehirde P.T.T. binasında yapılacaktır. 

5 - Teklif mektuplan ·c4r üncil maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Eskisehir P.T.T. müdürlüğü binasında eksiltme komis· 
yonu reisli~ine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupla rm ·(4)1 üncü maddede gö terilen 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa
tılması ve isteklilerin adı ile açık adresinin yazılmagı lazımdır, 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Şartname proje ve buna müteferri evrak isteklilere üç buçuk 
lira mukabilinde \erilir. (5593) 
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ken kendi kenldine söyleniyor • 
'du: 

- Bu hakim hakkında ne ka
'dar fena aöylüyorlar, halbuki bir 
: müıtepr bu kadar nezaket gö6. 
' tersin .. İnanılmaz şey?. 

Madam yürürken, vazif e5i· 
ne bu kadar bağlı olmakla be
raber sert tavırlı, ve halk naza
rında menfur bir nazırın karşı· 
sına gittiğini düşünerek korku 
yordu. 

Mösyö Mopu, siyah kadifdden 
bir elbise giymiş, geniJ bir kol
tuk aandalyesine oturmuş çalı. 

ııyordu. 
Odanın kapısı açıktı. 

Kontes odaya girdiği zaman, 
etrafına göz gezdirdi. Nazırın, 

zayıf, sarı yüzüyle, kendisinin 
yüzünden başkasının duvarlar
daki aynalara akıetmediğini, 

yani ikiıinden başk:ı, odada 
kimsenin bulunmadığını göre· 
rek hayret içinde kaldı. 

Mübaşirin misafiri haber ver· 
me11i üzerine, mösyö Mopu ye· 
rinden kalktı. Kontes de üç defa 
eğilerek nazırı selamladı. 

Ve tcUşh bir tavırla söze ba§ 
ladı .. 

Maıdamın ilk sözleri; bu lCıtfu 
ümit etmediğini, bu kadar meş • 
ıul bir nazırın istirahat uman· 
larında bile iş sahipleriri kabul 
etmesinden dolayı duy.duğu 

minncttarlr~ı anlatrr.ük oldu. 

Mösyö Mopu: 
- Kral hazretlerinin bütün 

tebaas.iyle nazırları arasında 

vakit ayni kıymettcdır.. Fakat 
eshabı mesalihten bazıları hak· 
larmda ufak bir istisna ve imti· 
yaz vardır, dedi. 

Ve bu imtiyaza sahip olanlara 
istirahat vaktinin bir kısmını 

daima feda ettiğini ilave etti. 

Kontes nazıra teşekkür ettik· 
ten sonra su~tu. 

Çünkü sıra, istenecek şeyi söy
lemiye gelmişti. 

Mösyö Mopu, sakalını kaşıya· 
yarak madamın ıöylcmesini 

bekliyordu. 
Nihayet kontes: 
- Efendimiz, dedi, servetimin 

bağlı bulunduğu mühim bir me
seleyi arzetmek üzere huzuru· 
nuza geldim. 

- Söyleyiniz, madüm .. 
- Siz de biliyorsunuz ki, bti 

tün servetim, daha ıdoğrusu ço· 
cuğumun serveti, bu anda Salüsı 
ailesine karşı açtığım davan .ı 
kazanılmasına bağlıdır. 

Mösyö Mopu, sakalını kaş 

makta devam ediyordu. 
Kontes sözüne devam e111f: 
- Fakat adaletinizi ,- i) 

b;ldiğim için rakibim olan tara 
fın dostu ve hfimi:ıi clmakla b~ 
ral>cr beni bir clakika tdinlemeni-
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ile Sabah - öğle - Akşam Her Yemekten Sonra günde üç defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız . 

Saçlarıma ak düştü --- Sarsam seni 
Şarkılarının bütün inceliklerı. 
ni plağa almak sı:retile ye
ni bir muvaffakıyet gösteren 

dünyanın en büyük plak 
fabrikası 

~ --
Çok san'atkar ve hassas bir sese n'ıalik olan yeni okuyucusu 

MENŞURE TUNAYJN 17585 No. PLAGINI 
muhterem müşterilerine takı:iim eder. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
1 - ldaremizin Cibali tütün ve kutu fabrikasında 30-S-939 tari

hinden 30·6·910 tarihine kadar bir sene zarfında birikeceği tahmin o
lunan 350 ton kağıt ve karton kırpıntıları kapalı zarf usulile satıla· 

cal.:tır. 

II - i<.1uhammcn bedeli :<7000) lira yüzde 15 muvakkat teminatı 
1050 liradır. 

IJI - Arttırma 21-8-939 pazartesi günü saat 15 de Kabataşta le· 
'azım ve mübayaat §Ubesindeki~lım satım'komisyonunc!a yapılacak
tır. 

IV - .Nümune ve §arlnamcler hcrgün sözü .geçen ~ubcden parasız 
alınabilir. 

V - l steklilerin arttırma için tayin olunan gün ve saatte yüzde 
13 güvenme parasi!e birlikte mezkur kÖrr.isyon:ı gelmeleri c:;a::;\ 

isüıôbUI Defterdarlığıiidaö: 
İstanbul adliyesi levazım anbarın 

da m<!Vcut iki adet 'müs-
Muhammen 

bedeli Lira 

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

IMektep, İngilizceyi en iyi öğret~n bir müessesedir. Almanca ve Fransızca ihtiyati olarak mütehas·ı 
sıs muallimler tarafın~n öğretilir. Milli terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı 
yaşatılır. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni 

tekemmülünü terr.in eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

MOHENDiS KISMI: Ameli ve nazari usullerle Elektrik, Makine ve Nafıa 
Mühendisi yetiştirilir. 

KA YiT GÜNLERi : Yat tatili zarfında Pazartesi ve Perşembe günleri saat 9,00 dan 
12.00 ye kadr. 7 Eylulden Gonra h~r gün 

Fazla - . tat için mektupla veya biz- ~ · -·iirar - - · edilebilir . ...................................................... 
Vakıt Kitapevi 

Dün ve yarın tercü-
me külliyatı 

No. 31-40 4 cü ıerı 
31 Rasin külliyatı ıv 

32 Metafizik 
33 lskendcr 
3-& Kadın ve ao1yali.ım 
35 Demokrit 
36 Dinler tarihi 
37 Filo&0ri ve aanat 
38 Etika 
39 Heraklit 
4-0 Ruhi muclıeler 

Kr. 
60 
4-0 
60 

100 
25 

125 
40 

100 
25 
75 

Denız Levazım salınalma komisyonu ilanları 1 
M. M. V. Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 

Deniz fabrikaları sıhhi~ kadrosuna bir eczacı alınacağından istek 
li olacakların Gölcükte bulunan Deniz Fabrikaları umum müdürlüfü 
ne müracaatları. (5719\ 

* * * 
1 - Tahmin edilen bedeli (43.200) lira olan (36.000) metre erat 

yazlık bcyaı elbiselik kumas. 17 ağu to 939 tarihine rasthyan per
~embe günü saat 11 tc kapalı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konul
mu~tur. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

müstahzaratmdan 

ile 

isimli 2 şaheseri, bütün dünyanıl'I 
en mükemmel güzellik müıtahzar

larıdır. ötedenbcri memleketimtl 
kibar aleminin takdirine mazhar 

tamel kasa 80 Dr. RFAN KAYRA 2 - tik teminatı (3240) lira (J)up şartnamesi hcrgün komisyon olmuştur. 

RüNTGEN MOTEHASSISI 
Yukarda yazılı müstamel iki adet kasa hizasında yazılı muham· 

dan (216) kuru~ bedeı mukabilinde alınabilir. Krem Balsamin Kanzuk 
Türbe, Bozkurd Kıraathane. 

men bedeli üzerinden açık arttırma ile satılacaktır. lhalc 7·8-939 tarihi- 3 - lsteklilcrin 2490 saplı kanunun tarif atı dahilinde tanzim e· 
si karıııında eski Klod Farer 

ne müsadif pazartej günü saat 14 tedir. Taliplerin yüzde 7,5 pey akça· decekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat 
sokak N,. 8. 10. Öğleden ıon 

!arını ' 'akli muayyeninden evvel yatırıp mezkur gün ve saatte def- eweline kadar Kasımpa~ada bulunan komisyon başkanlığına makbuz 
ra 3 un 7 re kadar . 

ttt~rl~millte~~m~ürl~ün&ki~~~ooa~m=ü~ra:ca~a~tl:a~rı~~:4:3:4~) -~~~~~~~~~~~~~~~m:u:k:·a:b:l!~in:d:c~v:tt~m~e:I:er~i~. ~(~5~~~0~)~---------------
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ni istirham için gelmekten ken- - Hayır kayoetmck huıutıun-

dimi alamadım. • da .• 
Adalet ve doğruluktan bahse· - Davayı kaybedeceğimi mi? 

dildiğini duyan nazır gülümse· söylemek istiyorsunuz?. 
di: - -Bu kat'iyyen muhakkak! .. 

- Benim Salüs ailesinin do:;- Binaenaleyh size bir nasihat ve· 
tu olduğumu söylemekte hakkı- reyim. 
nız vardır ma!:lam .. Fakat hakim· - Ne gibi cfendiın ? . • 
lik

1 

vazifesini ele aldığım zaman - Eğer dava görülüp hüküm 
her türlü dostluk hislerini bir çıktıktan sonr..ı tarahnızdar. öden 
tarafa bırakmış olduğuma ka- mesi icap edecek bir şey varsa .... 
paatiniz de pek doğrudur.. Bi- - Sonra?. 
naenaleyh hiç bir tesir ve hisse - Sonrasr ö:lenecek miktarı 

kapılmıyarak a.dliyenir. en büyü'c şimdiden hazırlamak ... 
memuruna yakışır surette size • - O halde, mahvolduk demek' 
cevap vereceğim .• 
- Teşekkür ederim, efendimiz .. 
- Şim:li işinizi vazife noktai 

nazarından tetkik ediyorum. 
- Bu gibi işlerde tam bir 

mahareti olan nazır hazretlerine 
teşekkürü bir borç sayarım. 

- Zannederim ki davanız ya. 
kın zamanda görülecek?. 

- Gelecek hafta için davet o. 
lunduk. 

- Şimdi ne arzu ediyorsunuz? 
- Evrakı gözden geçirmenizi 

ı ica ediyorum. 
- Gör:iüm .. 
Kontes büyük bir merakla sor. 

du: 
- O halde ne fikirdesiniz?. 
- Şüphe edilecek bir bir şey 

:10k-· 
- Nasıl?. Kazanmak hususun. 

da mı?. 

- Madam, malUmunuzdur ki, 
mahkemeler bu gibi şeyleri dü
şünmezler. 

- Fakat, P..daletin yanında, 

merhamet te vardır. 
- işte bu1111n için adaleti gör. 

mez hir hale sokmuşlar. 
- Nazır hazretleri benden bir 

nasihatı esirgemezler sanırım . 

- Söyleyin, rıe gibi nasihat?. 
- işi münasip bir suretle hal-

le~mek, daha rr.ülayim bir hüküm 
almak için çare yok mudur?. 

- Davanızı görecek hakimler· 
d ~n birini tanımaz rr.ısınız:. 

- Hiç birini efendimiz. 
- Bu şayanı teessüf!.. S,ıtliı ıı 

ailesinin •. parlamanın dörtte üçü 
ile münasebetleri varöır. 

Kontes heyecanından titriyor • 
du .. 
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Nazır sözlerine devamla: 
- Dikkat buyurunuz ki, dedi, 

i§in esasına göre onların müna. 
!ebeti ehemmiyetsizdir. Çünkü 

bir hakim hususi nüfuz ile iş 

görmeğe ke:ıldini mecbur gör -
mez .. 

Mösyö Mopu'nun adalet ve 
doğruluğu,; mc~ur Dil Buanın 

faziletleri k41Jc.r doğru idi 1 Kon· 
tes az kaldı bayılacaktı. 

Mopu devamla: 
- Fakat bitaraflık vc:zifesini 

yaptıktan soma hakim tabii dos . 
tunu daha ziyade .düşünür.. Ma
dam bir İ§ doğru görülünce, d-> .. 
c!cğru görülmek lazımdır. Sizin 
davayı kaybetmeniz' doğru ve 
adalete uygun olduğundan neti. 
cesi de mümkün olduğu kadar za
urınızı mucip olmak icap eder. 

- Fakat sözleriniz müthiş! .. 
· - Bana gelince, biliyorsunuz 

ki ben bitaraf bulunacağım .. Ben 
hakimlere bir tavsiyde bulunrr.ak 
vazifesiyle mükellef olmadığım 

gibi böyle bir fikirde de değilim .. 
Bizzat kendim de hükmctmiyece -

ları için bütün hakimler ile mü. 
nasebctleri vardır. Nihayet, onla
rın galip geleceklerini biliyor· 
c:!um. 

- Çünkü hak onların. 
- Sizin gibi yanılmaz bir zatın 

ağzır.dan bunu i§itmck ne kadar 
fena?. 

Nazır sahte bir iyilikseverlik 
göstererek: 

- Size bütün hakikati söyle· 
- Size faydalı olmak? ,İşşna 

dim, dedi.. Size faydalı olmak ve 
selametinizc çalışmak ta isterdim. 

Kontes bu karışık sözlerin ar. 
kasında ümit ziyası görüyorum 
zannederek sevinçle titredi. 
Nazırın sözlerine dikkatle dinli • 
yordu. 

Nazır, sözlerir.e devam etti: 
- Çünkü taşımakta olduğunuz 

ve Fransanın en güzel ve büyük 
isimlerinden biri olan isminiz, en 
müessir bir tavsiyc'3ir. 

- Bu da beni davamı kaybet -
rr.ekten kurtarmıyacak .. 

- Ben sizin yerinizde olsam, 
dedi, ihtiyarların sizi unuttukları 

ğim .. Bunun için size doğrusunıı gibi ben de onlıırı unutur, tarafta r 
söylemekte hiç bir mahzur gör· toplamağa çalışan gençlere mü· 
mem. racaat ederdim. Kralın kızları.11 

- Eyvah zaten ben bir şeyden biraz tanır mısınız?. 

§Üphc ediyordum!. - Onlar beni unutmuşlardır!., 

Nazır kontese dikkatle baka - Ellerinden bir ~ey de gelmez 
rak: 
- Ne gibi? dedi.. 
- Salüs, ailesi Pariste oturduk 

y:ı ! Veliahdi tanır mısınız?. 

- Hayır .. 
- O da şimdi keneli karısiylc 

Kadın güzelliğinin sihrini tcrlci• 
binde saklıyan en cidd. ve ıaya:ıı 
itimat markadır. Genç ve ihtiyar 
bi..tün kadınlar için zaruri bir ıh' 
tiyaçtır. Cildin letafet ve tarave· 
tini arttırır. Yağlı, yağsız ve acı

'ıadem cinsleri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını tc: 

min eder. Yüzdeki çil ve lekelerı 
alır. Sivilceleri tamamen izale e• 
der. Tra~tan sonra cilde latif bir 
serinlik verir. 

iNG1LtZ KANZUK eczanesi 

BEYOGLU • iSTANBUL 

iatılık tenezzüh motör 
Beş buçuk metre boyunda az 
:mllanılmış açık bir tenezzüh 
motörü ucuz fiatla l!atılıktır. 

· IüracRat : Beşlkt~ •andalcılar 
darc memuru Mehmet Saim 

·r BA KEH Mağazalannın 1 
,attığı kostüm \'e pardesüler. 

em alsiz bir biçimdir. 

Sağlam 
Sık 

Ucuz 
l lalthazırda piya~amızın en 

zengın çe~itleri, her yerden u· 
ruz fiyat ,.e müsait şartlarla 

c:1t ılm'.lktarhr . 

--" __ , 
1 

Çocuk llck i ıni 

\ Dr. Ahmet Akkoyunlu 
: rrılı'lm • Tnlımh:ıne P:ıl:ı" !'-:o. 4 

Pn ı :ırıl ıı n nı:ı.ıdıı lıl"r ıı!ln 
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