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Lehistan toprakları üzerinden uçan 
il 

Alman ordusu mevcudu 
iki milyona çıkarılıyor 

lngHterede 
._ uikastler 

&llterecse lriandalı tcdlılş(llerln 
::-ı hareketlerine karşı çok fid. 
s~blrler almmı&tır. Şüpheli 
~ lrlandalılar, hükümctln ge
lt .. u .. __ aldıiı fe' kalide aalihlye· 
~en, memleketten sllrilL 
n_ • Ba tedbirlere rağnı<"n ~ 
bot.a.:'°"el Londrada bu binaya 
lertıe •tıbnı~. bina 'ıkılmış 'c yüz· 
bcı... ... ~ yaralanmıştır. Resim 
ı.;;-- patladıiı yeri göstermek. 

-...:..__ 

Danzig Lehistana 
nota verdi 

(i=-~ 8 r 0 ft n d 8 Cumhurreisimiz 

Yabrda glnlllibb llmalar, .. slül Alalaa aşlrerlaln birer 3rn~ 
lbd g&termelıtedlr • .__ 7'1111.&ı..a plJadelerldlr. Mcrulmlo or. 
d1IJa qd••ıt yemlal ~ ı7 W l'9lllm1ellcllt. llaü itte bu ıençle-

11 ı•tıt• elltlldlJecaUr 

Otomobil, kamyon otobüsler inönü Adliye Mosteşanmn tetkikleri 
müsadere edildi Ankarada Jüri u Aakkında 

V•l'fOV•, 8 (A.A.) - Wieezır Warzawlld, pseteainin Milll Şef Gerede ve yakı rc1·de bir 
-·'-- Silezyada Alman kıtalarmm •-L-idine dair Katovi,.'den ~---· ~ ., Kızılcahamamda tet- k 'I k verdiği bir ha~ göre cuma !ÜJlÜ yedinci kolorduya men- kiklerde bulundu arar verı ece 
ıup bazı müfrezeler otomobille hududa birkaç kilometrelik bit 

ı:ıesafede kiin Zabrze mmt•bwna plmiflerclr. Ankara, 7 (A.A.) - Uç günden- lsıanbulda bir Agw ırceza mahkemesi 
Bu müfrezeler burada bütün umumi binalarla mekteple. beri Ankara kaıalarile Bolu vilayet d h k· ı· ı ld 

ri iıgaı etmitlerdir. ve kazalarında bir tetkik gezisi yap a a teş ı ıne Uzum görU U 
p • 8 F · • V adan .ı.ı.x. alGm makta bulunan reisicumhur lnönü Bir hafta kadar latanbul adliye., DUi kararlar almmqtır Alman ka. .. ~~ b:-Almanumıye •J•";."°m ~v . ...._, m • • a- bu sabah saat 10 da Boludan ha- sinde tetkiklerde bulunan adliye rarlar araeıııda ht&ııb~ ağa-ceza 

ta gore dun ır uken tayyareaı bet bın metre irtifa. reket buyurarak ve Gerede, Kızılca· mUsteşan Selim Nafiz evvelki ak- mahkemesinin vığın yığm olan ifle

da Lehiatanm Zobot mmtakaaı üzerinde UÇIDUftur. Leh tay. hamamdan geçerek saat 6,35 de şam Ankaraya '.lönmll§tllr. r1n1 paylapnak ·~ere yeni bir a~ 
yare dafi bataryalan atq aÇllllf\ana da çok yübekten uçtuju Ankaraya dönmÜ§lerdir. Jıılll5tep.mı buradaki tetkikleri, ceza mahkemesi teşkili w 8allye , 
için Alman tayyaresine isabet · namııtır. Milli Şef, Geredede ve Kızılcaha- reis ve hlkimlerle yaptığı toplan - cezalarla aallye hukuk ~e~eıe-

p · n_..J!_ ...1_ b'" .. h .. omobill mamda tevakkuf buyurmualar ve tılar sonunda bazı neticelere vanı- (Devamı 4 uncüdı). 
ana, 8 - DCr1111UC utün uauaı ot er, kamyon, ~ 

kam t ot biiale •• clve ~:1-:... bunlann f" le halk mümessillerile temas ederek Iİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
yone ve 0 r '' musa -...,, fO or • bunlann muhtelif mevzular üzerin- ÇERÇEVE 

ri de ukeri makamlar emrine verilmiftir. Bunlar Tiyerpr. deki dileklerini dinlemişlerdir. 
den oarkmda toolanmqlanLr. (DtrJamı ' ü_nc_ad_ıı________ y ı I an h 1 kay e Sji 

4rnavut Kralından şehrimize gelen bir mektup 

ltanvanDar Arnavuta 
itiraf edeyim ki pa un IDft-maD• elbDe almaktaa ~ldalyoram. 

Bandaa ewtlkl yualanmtla, Jeldlselerla izafi sddetlerlnl \'e blrUılılle 
nispetlerini tanıyan göz lçla bir dilDJ& JıarblnJ o katlar muhakkak g61· 
terdim ki artık bence 8'\·e ecllleeek nokta kalmadı. Yalnız bir baeeU· 

luk.tafenavaznvette 
Memleketin dağlık mıntakalarındaki 

eteler haıa 
çarpışıyorlar 

~uyulara halk tarafından zehir dökülmesi üzerine 
ltalyanlar içme suyunu memleketlerinden 

getirmeğe mecbur kaldılar 

alta ile doliranan lta/-,ıanlar Bir ay MDr~ ~r1ır1nıizP ~~1e~~if O '.::I blldlrllen Arn:n ut kral 'c kraliçesi ı 
(Yazısı 4 üncüde). Stokholmdeykca. •• 

, 
il Jaatuduı çıkal'p'unak lcab eder. ~ kltahlarmda, bazı aitr huta· 
lıldlUlll auıl ender olarak ,Ua buldaiu, böylece bir tıb edebiJah 
b&dlseal meydana ıeldlil JUdı>'D, ben de aneak ba kablldea bir te.. 
eelU 1&y..tnde lıarb o ............ mllmkin gözüyle baktıpnn kaydet
tim. ltla (Allala bllrl) taraf._ qto bu cephesidir. Yoksa hakikati 
mutlak olarak ifade lmkimmlıp, m~pet iUmlorla terakkisi arttdrp 
utaa bir ailde ballade de\-.m ediyor. oo.Jerlndzlo gördüğUmlia ıe
yla Wlo bluat o tef oldaiunu mutlak olarak bllmlyorm. Bu blJPllz
llll bize blldlrea felscfe. 

Barakahm feltK-fe)i .amdl bir yana! Dem~k ki 1,ımh eclelılyata 
kaldı. ~et, basanhk ilcmlaba barb felikctlnden kartulabllmeel im· 
kla._ btr· edebiyat hicll8MI olarak kazakb htlmmadan kurhaJaWllnlt 
Jıutanıald kadar. Bu muclze\i Jmrtulaı bidlseıılaln de 1DS9 • 40 da 
dllnyayı ihya etmlyecell ne malim? 

Görüyorsunuz ki, hep (ne malim!) mt"9Clesl! MalOm olan tek bir 
~<'Y \ar: Harbin patlamaınnı lcab ettlrca malftmlar, önUno pemesl 
ihtimali olan maliımlardan ~ok daha ku\"\"eilL 

Temenni edelim de ikinci ımuf nialfımlar danyı kazansm, fabt 
bunu temenni ederken nzlyeU kökllne kadar ka\ nyalım. 

Şimdiki halde bütün dilnya ordalannm 11ınırlara ,,i:,lıp maev· 
ra.\ a baı b-.maıJı, hf'r köşOOo ukerlerln bqba.,. 'erip pUn ~bmele 

koy11l111M1, h<'r yerden ~t pat, ~ı pat Jladud hidilıelerl du~ 
ortalıp mümkün oldaiu kadar sabto bir scsslzUiln kaplamuma talı· 
şalına ı, kapı aNlanndan C'&'n141 ve talarlkc:I ~öl~r.lr.rinla 'lh1hnaetıl, •~ 
ye clr.Wet .-cllyor blll)or mu,.uau:c! BUyllk koa!'er" hazrrlanaa ft1lr 
monlk orkestnuwı akord clh elerlne ••• 

Necib Fazıl KISAKtlREK 



2 HABER - Aktam Poıtaıı 

1.\X 
M. Zekeriya Sertel: "Dış ticarette 

ınuhim bir de~ışiklı~e dogru,, başlık· 
1ı )azısında ticari mfinasebetimfzde· 
1 ı akıuı'klıldarın izalesi yolunda atı-

\'EXl SABAH 
Hü eyin Cahlt Yalçın: "Bır lchdıt 

'e mugalata,, adını verdiği ')azı ın 
da, flal) an 1) a 1 rııuh rrırlerinıı 
en goze çarpanlarından Ga') danın 

hir makalesindeki tehdı't \e muı;:ıl 
ladan bnlıselrnektedir. Ga) dıı im mıı 
kalesinde Tilrki~e) i genışlcmek aı 

zusundıı gl.istrcmc.k urelile Unlkaıı 

lardu Türkı)e)e ku ı bir emnluı· 

Yerli mallar 
_sergisindeki ... 

n yeni bir adımdan bahsetmekte 
'e demektedir ki: 
"Şimdı be) nelmilel tlcarellmlzi in· 

hı nrdnn kurhırıp diğer piyasalara 
la arzedclıllmek ve bilhassa lngil· 

ı re ve Amerika ile olıın ticıırl mu· 
ıı ebellerımızi ınklşaf ettirmek için 
her şc} den e\' el serbest mübndclr. 
ı Jımlne dahıl devletlerin kabul cttık 

ı takas sistmine harıcl tkareli· 
ı ıızde mühim bir mevki \ermek mec 
ı ır1} ctınde bulunu) oruz.. 
~luhtellf memleketlerle yapılan 

"Yarınki İstanbul,, 
Pavyonundan görünüşler 

muamelelerine alt primleri fc 
dış hareketlerine göre tanzim ve 

ı u muıımclclcrin, ahenkli bir surette 
re}anını lemin etmek maksadile 

ıc Is edildiği bildirllen Tnkııs şirke
tıni bu hu usla nlılmı5 mühim bir 
dım tclllkkl ediyoruz. Bu şirketin 

lıaşındn üç Jıüyuk bankamız bulun· 
maktadır. 

sizlik ha,·ao;ı ) arnıma~ a çalı:)ınakt ı 

diğer taraftan Dıılkon de' lcllerın 
Çemberleme si) nseline lltıhııkl.ıı ın 

dan dola) ı tehdit elmcktcdır. HUM 

yin Cahil Yalcın, Turkbenln Ga) 
danın mugalatası ruahiyelinde bıı 
arzuda bulunmadığını büıun Balkan 
lıların izaha lüzum görmeden blldık· 
terini, izaha lüzum görmenin de on· 
lara bir hakaret lelAkki edilcbllcceğı 
ni söyledikten sonra bunun, lınlyan 
muharririnin zek{lslle mütenasip bir 
mugalata olmadığını işnret ederek 
Balkanlıların tuttuğu ) olun teca' üzi 
olmadıAını, ancak ltnlyan ve Alman 
akınını önlemek için harekele geçe· 
ceklerini söylemekte, haha ev Al· 
manyanın Balkan devletlerine doo;t 
olduğunu anlatmak istiyorlar a bu-

Yerlimallar ıergiıincle belediyenin tertip ettiği "Yannki htanb':ll,, paviyonu hallan en ziyade alaka dar olduiu paviyonlardan biridir. 
Buradaki maketleri halk merakla seyrediyor. Yukanki teıimlerde Atatüı* köprüsünün Beyoilu tarafında açılacak Azapkapı meyda-
nnun ileride alacaiı ıekli teıbit eden maketi görüyorsunuz. -i şin siklet merkezi ticaret nklletl 

ı caklır. Ve bu şirket faaliyete gec
tıktcn sonra mallarımızı beynelmi
lel piyasalara ve bilhassa serbest dö
'izle iş yapan memleketlere sevkede
bllmek için ınzım aelen diler tedbir 
lcrin alınaca~ına şüphemiz. yoktur. 

yanın ve Arnavutluğun sahiplerine i· I L') ~ •ı l'J 
nun sözle deiUI, ancak Çekoslovak· ~/iPW 

,Hdber. adesi sureUle kabil olabilecellnl ka)'· ~ ~ r9' ~ 
dederek fıınJan ıöylüyor: _,,......-___ 

''.Mademki, tnı11lılerln ve Fransız· 
Bu suretle harici ticaretJmir. bu

gunkü anormal şeklinden Te bir iki 
devletin inhisarı altında bulunmak 
tan kıırlanlacak, TOrk mallannın 
pazarlan gcni,liyecck Te TQrki7e 
norm~l şartlar dahilinde J;qnetmllel 
pıyasaya girmiş olacaktır. 

ların ıarntllerl beşpar• etmezmı,. ısıanbuıda K d 
0 halde ne diye bu kadar telAş edi· a eş va p u r u 
yorlar? tnıillıler TC Fransızlar SÖZ· Büyük zelzele 
lerinl tulmayacaklarsa, Berlin ve Ro· 

ma lçln, :daha iyi ya, isledikleri za- tehlı"kes"ı yok yak 1 n da gel,· yor man kola7ca bu tarnOa,rı Faşizm 
medeniyetine kavuştururlar. R h d 1 

tnılliderln 'YC Fransızların söı1e asal ane mu uru te aş E k Bu sebehle harici ticaretimizde 
mühim bir delitiklik arifesinde bu-
Junuyorus., 

rinde dıırmıyacaklarını haber vere- ve heyecam manasız trüs vapuru da tadilat 
ret blılm eözlerlmiıl açmak budala-

lık oımu: mı,,. buluyor ay sonunda Al 
için bu 
gidecek :\.AKIT _/ Son günlerde eebrlmizde sık sık m 3 nyaya 

sım Us bugünkll tiaşmalllesln'C!e 
l>üzce tütün müıtahslllerinla timet E T bb• zelzeleler duyulmaaı halk arasında 
tn'"önüne vaki şikAyeUerinden J;ah· ezayı 1 1ye tel8.ş ve heyecana eebeb olmuatur. 
seım'e'kledir. J>üzce tütün müslarutl· "I " ı Bilhassa bu zelzelelerin merkezle-
leri, tnbisnrl:ır idare.sinden kendile- 1 an arı rlnin şehrimize yakın bulunması da 
rıne'Terilen Avans ile tiltnn satışla· S hh. V kAI 1. • koy- bu yoldaki tesiri arttırmıştır. 
rınııı serhest hırakılmadı~ndan şi- 1 IJ8 8 a 8 inin Fakat rasathane mUdUrU Fatin 
klictcidirlcr. Asım Us, l>u ı,IkAyetin dug""u takyidattn mahiyeti bu telaş ve heyecanı manasız bul· 
pek yerine olmadı~, çün'kll anns 
, r.ren bir mııc !esenin avans Terdiji nedir ? makta ve korkuya mahal Olmadığr 
ıurranın tühınü serbest lafmasına • . . nr söylemektedir. 

11 n:ıde elmemesintn tabii olduitu- Eczayı tıbbıye ılanlanna \-azedt· Uatad demektedir ld: 
o)lem ktedir •• Fakat zorln dn a· len takyidat mUnasebetile Yanlı§ "- BUytllc zelzele vakalarmda 

, 11 c; ~crilıniycccğinl, tütün müslnh- bazı tefsirlere yol açılmış, reçete dalına ilk sarsıntı şiddetli olur ve 
ılınin avonsı kabul edip etmemek- ile verilen ilfıçlann yevmt gazete vr onu ta.kip eden sarsmtılar gittikçe 

ı "il'rhest oldu~n;ı, ıjayı:t ava.nsı a- mecmualarda ilan edilemiyeccği, di- hafifler. lstanbulda ilk aamntı da.. 
ı o zanınn tulunlerlnı lnbisarla- . . . . 

s ima ının mecburi olacağını te- l'1" ıl~ara ~ r~s1!11 dercedılemı- hl §iddetli olmadığından onu takip 
ı uz rttirme'ktc ve tiemektedir. ki: yeceiİ %3Dlledilınil}tı. edenler daha hafi! olmuştur. Onun 

"Bız Duzcc tütün müstahsilleri na- Sıhhiye vekfiletine vaki müracaat için şiddetli bir ~le olacağmı 
nıııın -;o)lencn bu ıöıleri biraz hay· ve teşebbüs neticesinde bu zannın sanmak yanlıgtır. 
r tıc okuduk; ı.ira şfmdI:re kadar ti1 doğru olmadı~ anlaşılmıstır. Fil- Zelzelelerin vuku bulduğu saha t· 
ı n mu tnh illerini tüccar anlaşma- • 11 k k i · ,.,,..adan hakika matbuat tarafmdan yapılan negöl mıntakasıdır. Zelzele merke-
rına karşı ornıua çın y- , _ • • • 

1 uradan hükumeJe müracnaUar ya- muracaata vekfilet~ verılen ce· zl sathı arzdan 25 kılomctre denn· 
JHldı 1111, inhisar idaresinin satıf iş· vapta neşri memnu re imler izah liktedir. Merkez bu kadar derinde 
lerılr lakadar olmasını istemedill· edilerek menedilen reklam resimle· olmasaydı zelzele daha kuvvetli o· 

İstanbul • Mersin arasında 
işlemek üzere Almt.ınyaya ıs
marlanmış olan Etrüsk tipi va
purlardan 3500 tonluk Kadeş 
vapuru da Almanyada yapılan 
tecrübelerinde muvafık görül. 
mÜ§ ve teslim alınmııtır. Va
pur 14 mil sürat yapmaktadır. 

Etrüskte görülen kusurlar
dan sonra, eti olan Tırhan ve 
Kadeşde tadilat yapılmış ve iki 
kazan bir daha ilave edilerek ü
çe çıkarılmıştır. Bu suretle 13,5 
mil olan mukavele süratinden 
fazlasını yapmıştır. 

Denizyollarma son gelen bir 
habere göre Kadeı memleketi
mize gelmek üzere Almanya. 
nın Rostok limanından hare
ket etmiş ve Kiel limanına var
mı§tır, 

Oradan kömür ve kumanya 
lacak ve yoluna devam ede

rek ı 5 güne kadar limanımıza 
varacaktır. 

Diğer taraftan bir çok ku
sur ve noksanı tesbit edilen Et
rüsk vapuru da Kadcş gelir gel 
mez hu ay sonunda Almanya. 
ya gidecektir. 

'apur, bir iki ay Almanyada 
knlatak ve tad.ilat yapıl8ıkUin 
sonra tekrar memleketimize 
gelecektir. 

Vapurun iki kazam üçe çı
karılacaktır. Bu suretle 1 2 mil. 
yen fazla yapmıyan Etrüskün 
diğer tadilata maruz l:alan eş
leri Tırhan ve Kadcş gibi 14 
mil yapacağı muhakkak görül
mektedir. 

İstanbul 

kumandanı 
Metrıs yangınındaki f aaliyetİ 

dolayı siyle 

lstanbul ltfaiyesıne 
teşekkür ettı 

tııtanbul komutanı Korgenersl 
Halla Bıyıktay Metris çiftliği yani"' 
nı dolaywyle diln villyete bir td" 
kere göndermietir. Ter.kP.rede tfJ1' 
le denilmektedir: 

"Metris çiftliğinde topçu auı o' 
kulunda vukubuian bu sabahki yaJloı 
gmda mermilerin infilak etme.ııı• 
rağmen kahraman itfaiyemlzln vr 
zifelerlnl yapmak için bayatlarıo' 
hiçe sa~rak gösterdikleri fedaklt" 
lıktan doJayı takdir ve te§ekkUrlr 
ttimi arzederlm . ., 

Yalova 
köylülerinin 

dilekleri 
lstanbul mebusları tara-

' fmdan tesbıt edildı 

t 
i 

ni 1>1111 iz. Ve inhisar idaresinin mils rinin şantaj mahiyetindeki mübala· lablllrdi.,, 
talıc;illcrc nva~s ':eren:k her ihtimale ğalı resimler olduğu, yoksa müstah-
knrsı gıırantllı bır muşteri nrlyeti· . • . 
nı alnınsını milstabsillerin gene ken· zarların kendının veya ambalaJınm 
d ı menfaatlerine~ldulu kanaatinde· iWı. dercindc hiçbir mahzur bulun
} ız.,. madığı beyan edilmektedir. Sıhhiye 

Bu yılın ilk 
yerli şekeri 

Dahili istihsalAt 11 ayhk 
istihlAki karşılayabilecek 

Paylaşılamıyan 1 Mektep kitapları 
çocuk Saflş hakkında bir tali-

İstanbul mebuslan dun YalovaY• 6e . 
giderek ora halkının dileklerini ter 1 

bit etmişlerdir. Yalova halkı bilhaS. 

Cl MlffRlYET 
vekftleti reçete ile satılan ili.çlann 

\• .... il 1 il t t r .. ıı da diğer ilftçlann tabi o1duğu şart-unus "''H ıug n sme nun • . . . 
, hali neticesinde bilyük lar dahilinde yevmi gazetelerde ılfuı 

ııır.s lelerinden birisi otan Iamun yapılmasına müsaade edil-
su nı ı.· ı nıle Milli Şefimlzin baş- mekte olduğunu ilAveten bildinni5· 
t ughı u llında halledilebileceiini, tir. 
ııııku satıhları susuZlaktaa caUa7a0 

µ k çok l crlerımiıin altlannda su 
ıı ııneıerı oıdutuna .o,.ıemekte "° Nevyork sergisindekı 
demekleir ki: U · 
"Omıanlar içinde bir dünya cen· m Z8 eşyamız geri 

ııeıı olarak ıasanur eıtlJimiz Bolu getirildi 
'ılüyet merkezimizde susuzlutun 
Cumhurreisimize tlklret menuu t~r Nevyor sergisine teşhir ıçın 
kıl etmiş olması bu seJahatte en zl- ğötürülen tarihi eserlerimiz evvelki 
'nele dlkkaümlzl celbeden hldise gQn müzeler heyeti tarafından §eh· 
olmuştur. Relsicumhurumuıun mu- rimiıe getirilmi§tir. 
h birimiz larafındaıı bildirilen 
il deleri aynen şudur: Bu münasebetle müzeler müdürü 

" Bolunun gllıellilfni ıösterml- Aziz Ogan demi§tir ki: 
) en su uzlutudur. GOzel çam aJaçla- .. _ NCV)•ork sergisinde teşhir et· 
ı ı tor.dan görünmüyor. llılilll Şefiml· tiğimiz tarihi eserlerimiz büyük alA 

bizzat mü,ahcdeye müstenit ol· ka uyandırdı. 
luğu içfo hiç fÜphesiz hakikat olan •••• 
bu ifadeleri, pek az istisna ile bütün Müze eşya~n~n. teşhın ıçın ayn· 
rnemlckctımize teşmil olunacak en lan müddet bıttığinden eşyaları ge
lıü\ ük ı oksanımm tebarüz ettiriyor. ri getirdik. Şimdi Türle paviyonun· 
su ışi ı·urk hayatının n TQ~ ikli- daki mllze eşyalan kısmında mem· 
adı)utının hn, meselesidir dıyebi· leketimizden yeniden Amerikaya 

lırız... gönderilen eşyalar teşhir edilmekte· 

Tramvay - Otobüs 
müsademesi 

dir. 

Otomobille 
2757 numaralı vatman Mchme- dolaşan İki 

dünyayı 
Amerıkah 

d n idare indeki No. 33 Maçka - Otomobille dünya seyahatine çı· 
Beyazıt tra.'llYayı dun saat 15,30 da kan iki Amerikalı sporcu Paristen 
Bahçekapı) a geldıği sırada 3110 ~mize gelmiştir. Şehrimizde bir 
umaralı Sirkeci - Bakırköy otobü- kaç gün kaldıktan sonra seyahatle
} le çarpısmı5tır. Müsademe olduk rine devam edecek olan bu iki spor
a iddetli olmU§Sa da insanca zayi- cu şimdiye kadar 4800 km. katet-
t ) oktur. mi,Ierdfr 

Bu yılın ilk yerli tekeri dün 
şehrimize gelmit ve derhal tüc 
ca.rlar tarafından satın almml§-
tır. 

ilk tekeri Alpullu fabrikası 
piyasaya çıkarmıştır. Gelenler, 
yirmi vagon kristal ve beı va. 
gon da küp ıekeridir. 

Eskişehir, Turhal, Utak fab
rikaları da bu ay içinde piyasa
ya yerli teker aevkedeceklerdir. 
Pancar mahsulünün havalann 
güzel gitmesi yüzünden vaktin 
cien evvel oluşu ve miktar iti
bariyle de timdiye kadar görül
memiş derecede çok bulunuıu 
bu yıl teker iatihaalabmızm her 
senekinden fazla olacağını gö:ı
termektcdir. 

Memleketimizin 11 aylık ih. 
tiyacını tamamen yerli fabrika 
!ardan temin edeceği ve ancak 
bir ay için hariçten ithalat ya. 
pılmak zarureti huıl olacağı 
hesaplanmaktadır 

istemediği annesi tarahn
dan Karsa götUrUldU 

Senelerdenberi iki ana ve iki ba· 
ba araamda bir lUrlU paylqılamı. 

yan Nermin ismindeki kUçUk çocuk 
birkaç gün evvel nihayet mahkeme 
tarafından anası olarak kabul edi
len Fatma 1Ihan:ı. veıilmişti. Fatma 
İlhan, birkaç defa l anından mahal
lebicl Mehmet Aliye kaçan veya id· 
dlasmca kaçırılan Nerminl İstanbul 
da muhafaza edemiyeceğinl anla· 
mış \'e çocukla beraber Karsa git. 
miştir. 

Fatma llhan Karsın köylerinden 
birinde yerleşecek ve çocuğunu o
rada bUyUterek kendialne ısmdır -
maya çalışacaktır. 
Diğer taraftn açılan davayı kay· 

beden mahalleblcl Mehmet Ali 
mahkeme maarafmı ödememiş ''e 
icraya muayyen mUdettc mal beya· 
nmda da bulunm'llllJflır. 

Evrak icra hlkimliğlne \'erilmiş. 
tir. 

Tonton amca 

nın ugur nalı 

1 

matname hazırlanıyor 
Maarif vekaleti, bu yıl bUtUn ilk, 

orta ve liselere alt ders kitablarmm 
vaktinden evvel yet.lş!.lrilmeaine ça 
lıgmaktadır. 

Üniversite için de bazı ders kitab 
lan hazırlanmaktadır. Bu yıl de. 
ğişec:ek mekteb kitabı yoktur. 

Vekalet kltab satıglarmı tanzim 
için bir talimatname hazırlamakta
dır. Talimatname ile mekteb kltıı-
bı satacaklara mllınkiln olan biltUn 
kolaylıklar g&ıterilecekUr. Maarif 
mildUrlerine de kltab tevzii hak -
kmda bazı vazifaler verilmiştir. Ta· 
limatname bu günlerde ali.kadarla.. 
ra blldirilecektlr. 

Avrupa trenleri 
bugün de gecikti 

A vrupadaki askeri manevralar 
yüzünden bugünkü Sernplon ek 
presi ve Konvansiyonel trenleri de 
gecikmiştir. 

Ekspres 70 dakika teahhürle se
kiz buçukta, Konvansiyonel treni 
yedi buçukta gelebilmi§lerdir. 

Bu vaziyet dolayısile Avrupa §i
mendifcr servisleri intizamını kay
betmiştir. 

sa bir o:iome1'.tep insasilc, topralr 
sız ko:ıiıyc toprak verilmesini, ÇI 
narcık iskelesine vapur uiratıınıa· 
ını, me)'\C ve sebze bahçelefinİO 
ulanması için su mühendisi ıönde' 

nime ini, kaplıcalardaki valde ııa· 
mammm beş kuruş mukabili.ad' 
koylüye tahsisini, Yalovaya saradi 
vapur işletilmesini, orman koruıo' 
teşkilatı tarafından yakalanan haf 
vanlann düşkün fiyatlarla satrlOJI' 

} ar::ık muhakeme sonuna kadar -· 
hnfaza edilmesini istemişlerdir. 

Bir genç kız otomobil 
altmda kaldı 

&yoğlunda Hüseyinağa maııa1ll' 
si lmam sokak 9 numarada otuttS' 
Emin kızı 22 yaşında MelAhat ~ 
Aksaray pazar yerinden g~ 
2139 numaralı şoför Arifin j~ 
deki otomobilin altmda kalımJ, 'P' 

cudunun muhtelif yerlerinden .'!!. 
ralanarak Haseki hastanesine P 
dınlmıştır. Şoför yakalanarak tal'. 
kikata başlalllllJ1tJr. 

Denize atlarken 
yaralandı 

Y eşilkoyde Bamya tarlası .. cıa { 
turan 13 ya~lannda Yani oild r 
tavri deniz kenarında ZafirinİP; 
niz hamamında banyo yapar 
yüksekten denize atlamış, k~ 
hamam direklerine çarparak y ... -., 

lanmıştır. Kalça kemikleri k~ 
Istavri baygın bir halde imdad 0 

mobilile hastaneye kaldırılmıştır· 
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Notlar · 

s İNEMADA, bilhassa gramo
~· fonda, ölmüş bir kimsenin 
~nl.duymak in ana, dehscti andı· 
~ır t~ssur \'eriyor. Sanki ruhta 
~ dan doğruya temasa geliyo
~ ~otoğraf albümlerini kan~tırır· 

olmüşlcrimizin resirr.lerinc te· 

Çemberlenmenin ve haya! 
sahas,nın efsanesi 

Yazan: Kont Sforza 
J::ski ita/ya hariciye nazırı ve 

l'aris sejiri. 

Bundan tam yirmi beş sene ev. 
vel merkezi imparatorlukalr Sırbis
tanJ hükllhı alUna almak istediler. 
Buna harbaiz muvaffak olacakları· 

rı tarafından ~ık sık söylenen ''çem. 
berlcndik, etrafımızı dUıımanlar ku· 
~ltı., gibi korkunç kelimeler icad 
etmiştik. Bu biçareler bu sözlere 

nı zannettiler - ~ırrni be§ sene"!!on· kandıkları için muazzam vergileri 
ra Hitlerin Çekoslovakyada muvaf. vermeğe tahammUI ediyorlar, ve 
fak olduğu gibi... onlardan alınan paralar sonsuz si-

1şte yine yirmi beş sene oluyor !ahlanma uçurumuna atılıyordu. Biz 
ki Almanya Fransadan Fransanın etrafı düşmanla çc .. ·r:ilmlş bir Al -
bitaraflık gajı olmak Uzere Tul ve manya efsanesi icad ettiğimiz za· 
Verdun'un "muvakkaten" terkini manlardn asıl Avrupa bizden kork. 
taleb ediyordu. Bu talebdcn ~irmi maktaydı.,. 

dört sene sonra da, Hitler lngilte-1 1914 cinayetHe nihayet bulan al· 
reden kabineye bir daha Eden, DuCf 

1 
tı senelik hadiseler ve diplomatik 

Cooper, Churchill gibi Alman a· mücadeleler tarihi içinde brfçok kc
leyhtarlarmm alınmamasını istedi. re İngiliz, Fransız teşebbüsleri Al-\il c~: "ğimiz zaman duydutru· 

teessür bu kadar şiddetli değil· Yirmi bee sene evvel Avrupanm man metalibini, Av!"llpa muvazene· 
ç· Ustünde bir kan ve ölilm fırtınası sini bozmıyacak bir şekilde tatmi. 

\'. Unkü fotoğraf, resim ne ka· esti. Kuvvetli iradesile iııtiliva kar b 1 t Al l"k 1 
lllükcmmcl, ne kadar canlı o· " ne ça a amış ı. manya, ma ı o . 

şı gelen Liyej kaleleri Avusturya • mazsa boğulacağını söylediği "hn
ol un insanın kendisi değildir; hUk Macar topçulan tan:J'ından bombar· yat sahası" aradığı zaman lngilte-

ı...: ·i ses bize insanın ta kendisi dnnan edildiler. Bu bombardıman o. h "k Lo d d uı re emencccı r Hal one'u Vil· 
~- geliyor. Seste daha büyük bir !urken kont do·· Berchtold karımın h 1 1 l '"ita e mştrnııeye yoluyor. Ve Aman. 

ret \"ar; insanın c:ah i,·ctini ba· 
ı :1 " babaaı olan Belçika sefiri kont dö lara Afrikadaki eski Portekiz mll.s· 
!lar~an, yüniyiışten, ellerin hare- Duycele Fransua - Jozcfln Belçika· temlckel<>rini t!lkdim ecliyor. 
erınden daha iyi gö~teriyor. ya karşı olan bitmez tUkenmez Halbuki her iki taraf da unutu-

liarattan samiamızla aldığımız sevgi.sinden bahsediyordu. 
~.-~ar, gozlerimizle aldıkları· Bu usul yine bugUn de, slstema
-"'<lan daha kuvvetli; onlar hafıza· tik surette ıözUnde durmam ağı par· 

. daha çok yer ediyor. Olmü~- lak dinamizm lamiyle anan ~~jim. 
lZden birinin yalnız gramofon· ler tarafından tatbik edılıyor • 
i "e}•a sinemadaki sesini değil, Pragda, Viyanada, Tiranada olduğu 
cte SC\ dığl bir sarkıyı duyduğu· gibi .• ı 

Ilı 7"--n 
1
·"· • • ı.ka t .. Milletlerin kuvvei hafızalan o 

.ı -:'ld :.ınızı vnyan eessu-
\IUşunün. Hiç bir resim, hiçbir kad&r kısa ki, hattı Fransız ve ln-
.1, _ellerinin değdiği e~yadan hiç gilizler arasında bile geçen hadise. 

g l~ri unutup hayat sahası isteği ve 
1,..._1ıc onu, o şarkı kadar hatır· 
~·ıaz çemberlenme ıikiyeU kar§ıamda a· 
'n · Tcessürt hayatımızda ses· caba Almanya haklı mıdır, bUtUn 
ba' _§clcillerden fazla yeri \'ar. A- bunlann hiçbir e1UJ yok mudur di. 

ııau ınsanıann ~nun, güzel sa· ye tereddUde düşenler var. 

yor ki 1014 den e\·velki serbest dUn 
yada, Nevyorkun bir tek sokağında 
veya tek Çin limanında, Alman 
mfüıtemlekclcrinde bulunan Al· 
manların mecmuundan çok daha 
fazla Alman bulunuyordu. 

Ve Londrada, ~filanda, Şanghay. 
da oturan bu Almanlar, Alman ana 
vatanı için Afrikadaki bUtün müs· 
temlekelerinden yUz bin kere da
ha mühim bir yayılışı, ve bir serve· 
ti temsil ediyorlardı. 

............................................................................................ -.. 

Genç kızlarımız! Allahaşkma, 
biraz hareket edin!.. 1 

Yazan : M. DALKI LIÇ 

E(a:n yamlmıyonıak memleketin bütün tahsil 'e terbiye me· 
ı,,t~lelf'rlnln ı;örll~iılüıı prcn"lıılc~tirildiği maarif ~ürasında 

yalnız IJir mesele görU Ulmeuı: 
Genç kızlanmıwı spor ml'Sclcsi. 
Vakıa eski de' lrdekl bayunlarımız lıa.ratıa <'n dar manasın· 

ıhı aliıkalı l;nlabildiklerl irin realitelerden, hakikatlerden korkar. 
!arılı. Onlara belki hiç kim e de hakikati uylcmemlı;tir. 

Fakat bugünkii gcnr kızlarımız rcallsttirlcr. Jster jı;temez 

hal.ikatleri lı;lteceklerdlr. Onun çhı, tcrcddüd etmeden, erkekçe 
konuştuğumuzu m:.zur görsünler. 

Zira ortada nıulıakk:ık \'e elim olan bir h:ıkikat ,·ar ki o da, 
sanırım, belki en az nazikane olarak şiiylc ifade <'<lilcbllir: 

Dünyada en 1.lyadc hareket t•tm<'sl, \iicudunu hareket ettir
mcı-i gerek olan ı;cnç kızlar, bizim genç kızlarımızdır, 

Zira bugtinkU genç kızlanmıı kaf<'slcr arkasındaki sedirler 
\'C minderlerde bc~lye yatırılmış annelerin kızlarıılır. 

no~ün, af buyrulmasak <lalı! öylemellyl7., A nuııada belki en 
gUzel yüzleri tn,ıyan kadınlar Türk kadmlan olsa dahi, en tir 
kin 'ücutlan ta,ı,-..n kat'lyyen bizim kızlarımızdır. Biz enerjik, 
ccn·al, ı:evik, dinamik anneler l!!tiyoruz, istemeye mcehuru7-

,\merikaya bu sefer gidl'n Türkler, oranın ~f'nç kızlarma, dl· 
rl, nıl'\7.un, ı-portif \'Ucutları \'e çc,·ik, canlı yü1.lerl~·Jc insana gU. 
nf'.,II, lnı.şkıı bir nesil gibi ~iirüncn ı:enc;llğe hayran dondü1er. 

Buı:ün Jılc;blr modem A' nıpah kadın , ·ücudunun hayat \ "C 

gllzclliğinl kaybetmemek lc;ln vil<'udunu bir gün bile bizim an. 
ladığnnrz manada rahat bırak:uıız. 

En !'ıhhatte kızlanmızm bile l·üzii yorgum]ur. En ~en kn
Jamnızın bile gözleri mUkedderı.lir. }~n <·anlı kı:ıımız bile bir basta ' 
kadar cansızdır. 

Genç crkel< ncıolllerimh: ııpordan çok Mifadc etmı,ıcrdJr. Fa.· 
kat ı:<'nç kıılarnnız hemen hiç. 

J;1"5f'riycte yakın bir mlkdarda genç Joilamnm, bütün bir 
maziye linet ederek acı ile görüyonn: ki, 5ankl, hala otunlnklan 
minderler, 3 altıklan şilteler \ilcutlanna yapı~ııt gibi dola.,mak· 
tan muazz.eb olmaz gibidirler. 

Allaha~lnna spor , .e hareket, güz.elllk ~kma spor ve hare· 
ket, diri \ 'C gürbüz bir nesli yaratmak a.,kma spor 'e hareket, 
!ı~ı<tr ,.e h&reket ... 

. ·········-·······-··-·--·····----·-------··· ..................... -----1 

·~bar arasında bilhassa musikiye Eğer bu wanlar 1908 de Bosna 
1
" ~?ar etıneıeri bunun için değil mi· Heraeğin. ilhakiyle 191' senesi ara· 

İngilizler • evet, Almanlara ,·a· 
tanlannı çemberlcmcktcn başka bir 
şey dlişünmiiyor diye t.anıUlnn bu 
lngilizlcr - sulhü o kadar kuvvelle 
i.ati~·orlardı ki, l9H senesinde Al
manya ile iki muahede imzaladı. 
Bunlardan birinde Bağdad 6imendi· 

mumi harbin başlamasında antant Şimdi tnrih yalnız tekerrür ct
dcvletlcrinin de suçu olduğunu ya- mckle değil daha vahlm bir ,ekil 
zarlar. almaktadır. 

~~fondaki sesin bizi, sinema· 
iği 1~n daha ziyade müteessir et· 

~: 5?Yledim; zanM<ierim bu da 
la erın zihnimizi oyaladığı l\;tn 

ı~ ~ Gözlerimiz i~ kanşmca 
dtcc "?l~ temas başlar ve artık 

d IÇ&ınizi dinliyemez oluruz. 
'lld'e. ~erçi hariddir, fakat onu 
Vd~ ~ç~izde duyar gibi oluruz. 

Öı} 1~ınız bir kimsenin sözlerini, 
i~rınizi kapayıp dinleyin, o kim 

e sartki bir olu\'erirsiniz. 

* 'f AliYA KEMAL'in yeni şiir· 
~ lerj çok kimseleri şaşırttı. 

C\•i 'Ye kadar onun sanatinde bi 
er itrginlik sczmcğe alışmıştık 
lilcelllanzumesi mükemmeldi \'<' 

un lllrnt1 o!sun diye üzerinde u· 
ıydi ~n Çah5ılarak yazıldığı . bel· 
e'n·· u hal Valery'nin, Mallar

ın §'· 
İlik d ~ırlerinde de \"ardır. Zora· 
en b~ıl, fikri soıı derece tatmir. 
tıus ır gerginlik, bir pürüzsüzlük 

u. ' 
\• t 

~ ~}·a Kemal'in yeni şiirlerinde 
~~ k?la}•lık, kendini bırakmağa 
~ . hır hal hissediliyor. Eskirler 

~i/ rnümteni,, derlerdi; iı.te o 
~ •• ~At. Bu yeni şiirlerin gazeller· 

ı: Olü ç~ ~e~iz", "ses", "Rindle-
01 rnu,, gıbı manzumelerden gü· 
ar d~ğ~nu iddia edecek değilim, 

Ot bızı daha ziyade ha,·ran edi· 
•1 l<'~~t ?unun geçici bir his ol· 

\'~. abıldır. Gelecek neı::illerin. 
~l~a Kernal'in şiirleri arasında 
~ ba.SSa "Dü~ünce.,yi "Erenköyün 
~ict har,,ı, mükemmeli}·eti daha 

~!.....: olan bu manzumeleri beğen 
~ •• tnürnkündür. 

\' <ıh'"a ı.~ 1.-ııı. · • ncrnal yenile ivor· dah:ı 
, "%'\u t • • , 

ltı anatınc daha ziyade ha· 
Uo du, onunla i tcdiği gibi oynı 

1>or '\' · 1\ • cnı ~iirlcri bizi bunur 
~~1rtı}or. 

l\'11111llah AT AÇ 

sında geçirilen gerginlik devresini 
daha i)i ta.nıaalar Almanlann bu 
gibi iddia ve propagandaları kar§I· 
smda daha lilayt kahrlardL 

Almanya Vilhclmin zamanında 

dahi bUyük bir hastaydı. Onun biri
biriyle taban tabana zıd olduğu 

halde Berlinde daima beraber hl.s· 
sedilen iki hastalığı vardı, 

Hastalığın biri kendisine fenalık 

edildiği veh::ni, diğeri de büyüklük 
deliliğiydi. 

' İkinci Vilhelmin diplomasi ve 
propagandaaına, çemberlenmek şi • 
kayeti de dahildi. 

Almanyanm Çekoslovakyayı iste· 
diği gibi kesip biçme.tine - Berlinin 
haksız olmadığını ileri sürerek -
§Uursuz bir ıekllde suç ortağı olan 
Avrupa devlet adam lan ve bllhusa 
İngiliz devlet adamlan • ıu masum 
Lord Runciman • da birlikte zahmet 
eueler de 1914 ıenesine kadar Al· 
manyanın İngiltere sefiri olan şu 
dürüst ve namuskar prer,s Lich· 
novaky'nin halıraunın şu kısmını 

okusalar ne ~yi ederler: 
"Zavallı Alman vergi mUkclle!le

rini korkutmak için devlet adamla· 

ŞUpheılz ki bUtUn diplomasi lı:en· 
dl hesabına yanlışlıklar yapmıştır. 

Fakat Fransayla İngiltercnln 1908 
ile 1914 arnsmda işlediği en bUyUk 
hata Berlin ve Viynnadaki devlet 

ferleri Uzcrindekı nüfuzun yalnız 
Almanyaya inhisar edecc-ğini kabul 
ediyordu. Bu suretle ona Anadolu· 
nun büyUk bir parçası ve Mczopo. 
tamya Uzerlnde nUfuz inhisarını adamlarının "Almanyaya ve Avus 
bağıııhyordu. turyaya her şey mlibahtır,, fikrini 

ikinci bir anlaşma ile de lngilte- takviye etmiş ve onalra Avusturya 
re Afrikadaki eski Portekiz müs- Alman kılıcının karşısında hiçbir 
temlekelerinin Almanya lehine pay· şeyin mukavemet edemiyeccğini 
!aşılma.sına müsaade ediyordu. telkin edecek mUs:uıdekfır vaziyc. 

İngiltere biltUn bunlara razı ol· ti takınmış bulunmasıdır. 

duktan iki ay sonraysa Avrupa Çünkü 1914 de Avusturyanm, a-
harbi başladı. detA kör olan aristokratik oligarul-

Avrupanın 1939 da havasını zc
hirliyen tehlikenin, 1938 de Alman· 
yanın serbest Çekoslovakyayı zap· 
tetmesi kinde yaşadığını dUgilnen.. 
lcr bulunuror. Halbuki hakikat 
halde tehlike ne ondadtr ne Dan
zlgde, ne A vrupanın §arkında ne 
de Akdeniz kryılarmdadır. 

BüyUk tehlike, Avrupadaki bir 
veyahut ikf insanın blitiln dünyanın 
kendileri karşısında titrediğine ve 
onları daha korkutup daha titret
mek için blöflerine devam etmek 
1fızımgeldiğine kanaat etmekte bu· 

Ben kendi hesabıma bu harbe ıe. si; Fransa ve 1ngiltcrc:>nln tered· lunuşlarmdadır. 
bebiyet veren şeyin biraz da dUdlcri ve o zamanki serbest ltaı· -------------

lstanbuldan lzmir fuarma 
iştirak edecekler 

Britanyanın müsaadekfırlığı olmu3- yanın, kuvvetli sulh aşkı karşısın. 
tur, diyorum. ÇünkU Londrada I:.ci- da yanıldı. Halbuki çalışkan ve 
eh'i idare edenlerin tatmin edilme· mUstahsil İtalya kendisine Avrupa
si düşünülmüştU, Halbuki Bcrlindc· nm sükunetinden daha faydalı hiç 
ki mösyöler bu vaziyeti görünce: bir şey olmadığını 0 zaman müdrik- 11 nici yerli mallar sergisine i.ti 

"İngiltere karşımızda korkudan ti. rak edenlerde-; bir çok müesseseler 
titriyor. Onu biraz daha korkutalım Bunun için Almanya ve Avustur· lzmir fuarına lla gideceklerdir. Bun 
daha çok şrylcr alırız.,, yada Sırbistanın ezilip ortadan kal· !ar perşembe günü sergi kapandık· 

Dilşüncesine saplandılar. Başka dmlmaı:ıma bUtUn cihanın kemali tan sonra hep birlikte hu uc::i bir 
milletlerdeh daha fazla kendi mil. sükunetle razı olacağı kanaati var. vapurla Jw.a.la teşhir ettikleri ma· 
!etlerin'. te~kid ed~n bazı Fransız ı dı. Vcyah~t hiç olmazsa buhranın h_ ve te isatı 1zmire nakledecekler· 
muharrırlerı, kcndı kllablannda u- ilk devresındc buna kanaat ettiler. ! dır. 

Bir. kıta böyle baştan çıkarıhr (Yedi] bizde arllk (zehirlendi) 
manasma da geliyor 1 A JAN'SLAR tuhaf bir haber ,·eriyor

lar: 
Afrikalılar nUfu lannnı artması i(ln 

tedbir alıyorlarmıt. Yerliler arasmda nü· 
fuspn artn•smı temin etmek üzere garbi 
Afrikanm büt ün ,ehlr~rlndc en az 4 tr
kek çocuiu olan yerU kadmlar her tilr lü 
'ergiden muaf tutulacaklar ••. 

Hoppala ! İlter misiniz şimdi de haki
katen Afrlkada da nüfus a rtmaya "ba.,ıa.. 

•ııın , .e bu sefer Afrika da mU t t mleke Js. 
temeyc kalksın! ... 

*** 
Ar yıh değil, kAr yılı ! 

Ç
.\RPIŞHALAR · &imdi gaUba dcnlı 
nıendml oldup için • denize geçtl 

(lazetcler yauyor : 
Dün iki motör çarpı !!jtı, Bir Akay \"a· 

ııuru, bir \ 'apurla çarpı~tı. 
Bir 5Özilmüz \ 'ar : 

Oldu olacnk, mademki h<'r gün oluyor, 
sıı !;'arpı,malar bari muntazam bir pro. 
ı;ramla 'aııılsa da bizler de maç gibi sey
retıı<'k ı.. 

• • • 
Odun başka , kömür başka!.. 

DIGER bir gazete ııu handlsi nrl
yor : 

~·anı yangınlan de\·am ediyor. DUn de 
Büyükadada 2.;o ram yandı. l 'alO\ ada da 
bir orman yangını çıkını,, 9 saat dc\ am 
ctml!'Jtlr ! 

Birkaç gün C\"\"el de, malfımu de\ Jet. 
!eri, He) beffadada 4000 çam yanmııth. 

Ama bu işin tuhaf bir tarafı ,·ar: Or
manlar odun yapılrna..<t ı menedildi, kömUr o· 
•u)or! •• 

*** 

Y &4'11,K Ü \ 'DE Agob il<' ı.arayi dana 
tti almıı;lar, ycmi~lcr. Tabii hil~mı· 

yCCt'k bir ~y yok: 
7..ehlrlrnmiı;ler ! .• 
Allah allah ! istanbulda yılanlar 1.ahlr 

d:-na hdar bUyiiyorlar! ! .. 

• • • 
TUtUncUIUk ilerliyor ! 

D f!li'KtJ gazetelerde ~u haber l'azılı· 
) or: inhisar ldar~lndc el gara pa

ketlerlnln daha eazlb \'C halka güzel ~ele. 
Ct'k ~kilde yapılma"'ı için tt'tkikler bltmllj 
\ e bazı tipler tensib edilmi1'tlr. ~'ok güzel, 
çok güzel. Hakikaten böyle paketlerin ka
litesini ) Uksf'ltmC'll, bilhL'l!la paketlerin 
kiğıtlarma da halka t'a:db \'e güz.el gele· 
t>ek ~ekllde nefaset ftnncH ld halk ba p&· 

kctl<'ri clgaralara sanp fosur fosur içsin! •. 
Tiitüncüliik ilcr llyor !.. Mim 

3 

Belediye 
aleyhinde ... 

istimlak dolayısiyle bir 
dava açıldı 

Yeni yapılmakta olan Bebek. 
İstinyc asfalt yolu münnscbctiy. 
le plftna tesadüf eden bazı yalı. 
lar belediye tarafından kıymetle 
ri takdir edilerek istimlak edil. 
mi§lerdir. 

Bu kabil yalı sahiplerinden 
sekiz on y a l ı 1 a r ı n rok pa· 
hasına isti:n12.k edildiğini ileri 
sürerek belediye aleyhine asliye 
ikinci hukuk mahkemesinde bir 
da\'a açmışlardır. Dün bnk1la11 
davada bcledi~yi avukat Rami 
temsil etmiş ve istimlak bedel. 
lerinin tamam olduğunu söyle • 
mi§tir. 

Mahkeme bir ehli vukuf tcş. 
kil edilerek mevzuubahs yalıla. 

rm bedellerini kcşfettirmeğc ka
rar vermiş, duruşmayı ba.~kn bir 
güne bırakmıştır. 

Haliç tersanelerinde yapılmak. 
ta olan "Yıldıray,, denizaltı ge • 
misinin bütün noksanları bu a... 
ym 26 ıneı gününe kadar tamam 
larunış olacaktır. 

Gemi, merasimle 26 ağustos_ 
ta denize indirilecektir. 

Merasim programı, Milli Mü. 
dafaa Vekfiletinden müsaade gel. 
dikten sonra hnzırlnnncaktır. 

Kaza yapan 
şoför 

Oldürd üğü ihtiyarm 
gözlerinin kör olduğunu 

söyliyor 
Geçen cumartesi akşamı 

Sultanahmette Rizeli Vahap 
adında bir şoför otomobili ill: 
60 yaşlarında Osman aClında 
bir ihtiyan'. çarparak ağır su
rette yaralamıştır. 

Cerrahpaşa hastahanesine 
kaldırılan yaralı Osman öl. 
müş şoför Vahap da adliyeye 
teslim edilmişti. 

Şoför Vahap birinci sulli ce
za mahkemesi tarafından sor
gusu yapılarak tevkif edilmiş. 
tır. Vahap kabahatsız olduğu. 
nu ileri sürerek: 

- ihtiyarın gözleı i kör imi!?. 
Bileydim, ona göre tedbir alır. 
dım. Esasen elimden gelen· her 
şeyi de yaptım. Fakat kazaya 
mani olamadrm. Kabahat ölen. 
dedir.,, 

Demiştir. 

Şehir Tiyatrosu 
binası 

Fransadan meşhur bir 
mimar çağırı l dı 

Belediye, Taksimde in~sı karaı 
la~~m Şehir tiyatrosu bina~ının in· 
ı:aat projelerini hazırlamak üzere 
Paristeki Şanzelize bina~ını yapan 
Fransız mimarı Ogü t Perreyi şch 
rimize da\'Ct ctmi5tir. 
Şehir tiyatro binası şimdiki Tak· 

sim jandarma karakolunun bulun 

dutru yerde in~ edilecektir. 

Kazazede (bulduğu 61,ede tık.ı 
n mrktubu okul ar1ık) - ''... Bu 
mektubun ledi suretin} rJJ.---ınp J"edl 

ı 
tanıdığmn:a gönderin. Ru saadet 

zincirini sakın :koparma~ m, yoksa 
ba,mıza bir felaket gelir.,, 
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Romanyada 
manevralar 

Münakale Vekili 

Ah Çetinkaya 
Bu sabah Ankaradan 

tehrimize geldi 
Münakale vekili Ali Çetinkaya 

450 B· ı n asker' ı n birlikte zevcesi ve kıziyle bu sabah 
1 Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Vekil Haydarpa~ gannda Deniz • • k · ı 1 k yollan umum müdürü l. Kemal 

ıştıra ı e yapı aca ~=·ı:-: =.İPosı::-: 
BilJmıt, 8 - Romanyanm hazer 

ordusu aaker sayım 180.000 dir. Ro
men ordusunun haz:n-lanmakta ol· 
dufu manevralar on bet Ağustos_ 
ta bqbyacak ve eylfıl nlha,retine 
kadar devam edecektir. 

lııtiyatlar ail!h altma ayni za
manda almnuyacatr için manevra· 
larda uker aaymr 250 ile 4M bin 
arumda mntehavviJ olacalı:tır. 

Manevralar genlf mJkyasta Jto. 
manya • llacarlltan hududunda, kil 

elgraf ba~üdüril Mazhar Derir: 
çUk miky•ta Dobruca ve Bulgar !f', Jst. Uman reisi Refik ve daha 
h~dudunda oJacalı ve memleketin ı )İrç<>k zevat tarafından karıılan· 
diğer hudutlarında modem ılllb mıştır. Vekil karıtlayıcılann elleri· 
talimleri y~pılaeaktır. . ni sıktıktan 90nra motörle yolcu SJ" 

Modern ailAhla harbetmenm bU · 1 ~tr... ı · · .1 t · U onuna )-MM .. ış, ıman ı~e mest • 
t\W metodlan tecrübe edilecek Ur. mildüründen liman hakkmda iza· 

Motörlü lırtalarla tayyareler ıe. 
nif ve büyUk mikyaata manevrala· 
ri iftirak edecektir. Dört muhrib ve 
bir tahtelbahlrden ibaret olan Ro· 
men dona.nması da nwıevralara it. 
tira1ı edecektlr. 

hat almı, ve otomobille Pangaltıda 
'.<I ikametg~hına gitmiştir. 
Şebrimi.ıde bir mil:!det kalacak 

,ıaıı vekil bilhassa burada deniz 
işlerite me,gul olacaktır. 

Bir Alman taqgare· Bir Fransız. ~adın 
• gazetecısı 

ltalyanlar Arnavutlukta Dahiliye Vekili 
nin tetkikleri 

Bugun Vali ile birllkll 
Dün Arnavutluktan ıelcn ib-f tekeılfıiııi diifman elinden kur. Kllıthaneye gitti 

ti yar erkek ve kadınlardan mil. tarmafa geleceklerini hesaplıyor· . Sehri.rniz.de bulu.aan .Dahiliye_! 

fena vaziyette 
:ekr ep bir yolcu kafileal, ltalyan tar. Bilbaua çete harbi ıtalyan _ kıU Faile Oztrak dQn vıl!Jette iP 

itıali altında bulunan bu memle· lann çok bildirilmittir. guJ oJmu~ ve !stanbulun r>SSI!_! 
ket hakkında yeni ve cUkkate oe· Arnavutlukta balkın bir kı1uıı. rwvna faaliyeti hakkında, \ltP'"' 
ğer aclCımat ıetirsniıtir. Yolçu. ıun blandıjı bir kemik fal yucbf. seferberlik müdürü ile vill~ 
lamı anlattıklarına söre, Arnavw Koyupun •rt kealiiinc büıla· ferberlik ~besi müdüründen 
ıuıun dağlık JQ.mmda, bilbuaı ~k yapılaQ b\ı falla meteuJ blr alnu§tır. yJt 
D~re, Mordita ve Mat totraflarm· ih~ar Arnavut ıeseolerde etra- . Veldl, valf ft belediye msl 'IJ1' 
da ltalyanlara kartı ınukavcmet fıne top1Maalara kral Zogonun fı Kırdar 'e Sular rııüdüril 
hareketlori kqvvetlınmit ve dai• bet ay sonra Ar'M'9Utlufa dan.. il~ birlikte otoatillt Ktğıth~ 
lara çıkan silahlı vıı ıenç ıön\U. ~'iini IÖyleaüttir. gıderek Terkos suyunun 
lülırin miktan 25.000 i bulmuı 1taJyanlann her tarafta buİun· bavuzlannda tetkikat ya~ 
tur. ltal12.-tann her tarafta bulundur- Su abonelerinden bmlan. ::...........ılNIH:bl 

ttalyanlann, halktan ekseri ile- yu~k ihtiyar Arnavudu kapeettlr lannda kuvvetli bir hava JI 
ri gelenleri ve henüz mektop ta. mit. Jrendiline: "Kralını hapiaha. olnıası )'Qıünden kendilerlndelı ~ 
lcbesl olan bir çok ıeııçtıri birer nede beklet.,, denilmlttir. la para alındı~ fddiaslle 1 
birer toplayarak ltalyaya sünneti Av:up.IMH teyaltat etmekte olan ediyorlar. ~ 
Uzerine son günlerde yUzlercı eski Arnavut krab Zogoc!an dOn Sular idaresi, borulardaki 
ıenç dağlık mıntakadakl g6nill· buradaki yalmılanna bir mektup tazyikinin böyle şiklyet edildf 1' 
lU çetelere iltihak etmiılerdlr. ı•lmittir. bl SU parasını arttunuyacaıını. 

Bu vaziyet İtalyan askerlerinin Kral, mektubunda seyahatinin cak saat bozuklufu doJayısil~~ 
kuvvei maneviyelerinl çok boz - iyi geçtiğini, bir ay kadar sonra yanlışlık olabilecelf ni ilerl s~ 
muıtur. Kumandanlannın zoriyle tekrar tstanbula celeceiini biJ· te ve şikayet sahiplerinin 1::-~ 
müteaddit defalar dağlık mınta • dirmlttir • müracaat etmelerini istem~ 
katara sokulmak iıtiyen ltalyan • Kralm pederi Cemal pajarun ve Şehrin y~sek yerle~nde ~ 
tar bu pJıalarda tank ve diler fatı üzerine altı yatından itibaren sular kesilıy~r. Sular ıdar~l ~ 

( BQftarof• 1 incide) bütün yolların ikmali emrolunmuc: motörlü v~rtalardın isıifade ode· vaallilini yapan eald Tiran mcbu. da bunlann onüne geçmek ilJefl 
..,, Pariste çıkan Le Jurnal p.ıete· b" 1 ~ t • ed. 

Paria 1 - Almanyanm askeri tur. 45 yac:mdan a~~ı bütün Al· mediklerindcn ağır zayiata µğra- su A.bdurrah~n Mıti ... Lr1• ... i .. d• ır a ınaca1S41•1 emın ıyor. _,. 

sıne ateş açıldı şehrimizde 
• " r• 1&JUn klldın mulsarrirlerinden :ır-"' .. - • ~h · ·zc1 bo ı · ı iP"': buırlıldan haklmıda mufassal man doktorlaruun hudut haricine varak bozoun halmde kaçmaıı:.a bulunmakta ve kralla m •~- • ~ nmı e su a ne er~n n MadPı Xlarena bu .. balıki temp· ı- • • un,_a 33 ()()() ı · · 

maltimat neıreden Pranau mat· çıkmaları yasak edilmiştir. mecbur olmuılardır. man muhabere etınektedir tan • n geçmııtir. lon ekspre9iyle ~ cel· • .:1.A t -..1- L.--t- "d_....--ltl 
buatr Avrupada ltarp tehlikHinin . Gelen Amavut yolçuları, bu Gerek Abdurrahman Maıi ail~ 1J1AAfe ~. n 8~· 1 ara~-

1.ehıatana aota miftir. Sirkeçi ıanndan doğruca IA t bi de ha henüz önii abmnaclrlı kanaatini dallrlık arui çarpıtınalarındtn va· si, ıerek diğer va.lı •--·t ; parasına 1 ve en . r va ,;, 
Paris, & v~~va ve Danz"ıg Parkotcle giden Franaı.ı kadın • '.,. ~~y"' .. akiJlh....:I.. a.:ı: r1a B··-" mı. etmektedir. - -r- · uti olarak haftada iki yiU kadar leri ıelenleri vaziyet bakkmda 5

11 
...... ışrar "CUJ. yo r. ~ 

ten - 1en haberlere ı~e Dan-'ırt• m~rriri, c11çtcmbe tunları sal olarak eli ndekl fa Jumal ıazetceinJn Berlin mu. a~ "' ...... • İtalyanın telef olduCu, bunuıı ıe· nikbin ıöri&ılüyorlv vı•. en '"":;...ıt 
şu teblil netndilnıJ~tir· ıöylemiftir : go.tererek para ..nmı:. habirl lıli,or ki: • siriyle aon der~e korku i~nde bu '"- Kralımız hayatta old~ • su . ~. -.:.,,ıı 

''Almanyanm ukıri hazırldda- . "Damiı h~~ti, ~o~ya ıüm· .. _ Avrupada aiyaat vaziyet lunan dUpan aakerlerinin fdlir. mlJhakkü AOMTUtluja d&se- artmadı~ halde bir mıslı ful.,... 
n ~ye kadaf yapılan hazırlık· rük. kontrollennın faalıyetı .h~m· çok naftlıı: olmakla beraber harp o- lerd• bile yalım batına dola,a:nu celiaıWı n\'I ielnııaaı ftl"dJrl.,. lım söyl,uyor~ar. • / 
lan ıenit snikyuta ıeçıpektedir. dakı :ppjonya ~~ ~. ?" lacatmı zann•tml)'Ol"U. Biz Fraıı olduklarını, ancak kırk, elli kiti· 'diyqrJar, Satye meseleel 
Bcrlinde ıüpheıU bütün Alman lan cevabı Daıızııdokı Polonya 9ıp sızlar nilı:biR "'" mlllotb. Jl'alqt Jik ıruplarla IOkaia çıUbilc:lik· Kral lop Pariıte M 1 
huırlıkları tamamlandıktaa IOll· lopıasi mümessiline tevdi .etmişti~. bununla beraber her Utttmall g8z Jetini teyit ediyorlar. Sürıün~ Put., ı - Kral Zere kraliçe a Z n Un 8 r 
ra ll'ranaızlarm, 1ncilizlerin, Po. ~nyanm notası. tebdıtklr bır önüne tutarak huırlaftmıt bulu- c8nd1rilenler 2000 i gcçadftir. ilı bera1'er OslCMlan buraya gel • , , 

1 lonyablarm ve Rualanıı boyıuı lısanla yazılmqtı.,, n.ı.ıyor~ • ttalyanlar,. Arnavutlann her nı ve Venay elvannü Lime ıtıraz arını 
e~ ı..ı- n .. -- 'D.J-'- --"-ı- Dusfsbı cevabi notam da tebdida- la :1.-. :ı.-- al uh •~ .., ... -31- -..- .,...&U&U mı.- bir Uıaala yuı1mlt 1Nlwlmü 5'nMalann lnMel mafti7elr vuıtay ~t.._ mumı ısı t:. ptoauna yerleırnittir. • _ , 
makineyi &Olluna kadar getirecek tadır - ri çok yilbektir. mel c~rdWde~en ~ehirlenme~ • .. •• b ı I d ' r d ı I e r 
~~r d~~~~e baafmaıdi ı kili ıelece- Poİonya polis idaresince bUdlriL Dllnyamn en mükemmel " ce- korkuaiyle bütun yıyecekltrinı Kah 1 buyü k an .. . . . . ki' gıne ~ .. 1 er vardır. o dltlne göre, temmwı ayı içinde Po· ıvr Hktrkrindm "'Urekkcp olan ve battl içecekleri suyu bile Ya• ne Muddeıumumıhğın . 
zamana mtızareıı manevra ma.ır~- lonya. Almanya hududunu gecme- Qrd..ıamıı.ua IOR elence sUv•ni. purlarla ttalyadan ıetiriy~lar. . ADırceza mahkemesine rarnamesinde deltl 
al altında P~ran7ada, Şarki ye teteıbhtla eden \02tS ldfl teftlf yonu:. Filhakika, İtalyanların ıçmelen • • 
Prusylkfa, cen .. garbi budu • ohınmuttur. Franunm ordularmm ıerık ihtimali olan bazı kuyulara zehir varıldı olmadığını söyliyo 
dunda, cenubi ve prb! Almanya. Duadan blrk~ hafta enci cuuı· kudret, ıerelı: lllkert tepilAt ..,. d6killdUIU anlaıılmrıtır. On on bet gUn kadar ewel Tar. . Satye blııau yolııulu 
da tahfidat yapılmaktadır.,, hık ve narJ hUcum kıtalan men _ materyali hiç bir aman bu Jmkr Arnavutlarm en zirade gayz labqmda, km İfltratyanm gayri- tahkikatı nihayet bugün 90rp 
AJmanyaauı ukerl baıırlı[ı subundan ilılsinl k~mnağa tefeb.- kuvvetli olmamlftır. 14 Temmus ve nefretlerini mucip olan bir me- metnı bir tekilde kuandJlı oflu al kiminin karamamnirıi vaııllll...,J 
PuW, 1 - Almanyanın ukeri bUıı cUrmU ile tmtf eclilllllt 'olan da milli 1-yram mUnaaebetUe ya• sele, bir kıaım İtalyan ukcrlerl • tı aylık !leyhanı ıehhil)'erek öldtl- le bitirilecek" birkaç ıtıııe 

huırbiı •trafuı~ CÜ I" malbult Polonya sUmrl1k mUfettltl Uplllüf, pılan meraalmde bu ordularm r nin., genç Arnavut kadınlarına ren altmq yqıncWd Emorf!a halt. da mununlann mubalJlti ....... 
,.erilmektı4ir • lfitleri ve Qöbbelai talı'klr etnılt hemndyeti tebarils etmtı, he-'-'· tecavüz' kJlkıtmalandır. kında dördUnetl aorru blkfmHlt ta. bqJlnılaeaktır. 

• ld &........ la t-™ rafmdan yapılan tahkikat Mtlrfl· -...... . _,_ __,,._,. "Alııumyada halihaprda ll1lh o u.- do yı 18 ay haıwe mah zin cH~slltnüri iftiharla 11:-L-rt - B k 1 kö 1 j.ll LL- .-uuueıuımıml.l.IA taraf__., kbl im .. • • - u u er er, y e"'e te-fq\& mi§, idam cezaaı ile tecziyell latenl· _, __ 
altında olan askerin sayıaı 1 mil- 0 _.,ur. nuıtır. Bilhuaa ta-re balmmn- rutıeıA:klırl kadınlan ,.eviriyor· •&UUI mlltaltana111eycı dilll -n.-..ı- Alnı '--''- ----A- ıı- '" lJ lerek aln'oeza mahlremeebıe ,an · -Lı 
yon 800 binl:iir. Ay nihayetine b· ~ .......... e an uaıaı _..,._.. du Sok kunetli oldutumun ip· ı... derllmlştlr. maznunlardan yalnıs T.aar 
ür bu uyı iki milyonu bulacak • b~ rlvayetlw dolapaaktadıJ'. Al ret etmek iaterim. Fakat Arnavut kadınlan, d"• T "'''- itiraz etmitti. DUn öfledeo 

rU ı gi1 
..,. ah.U..at neticeıdnde Emorflya _ 

tır. man eeumm n tereye ve J'Nn· rada biltiln suçlular ya ve 
eni praııt.ll rek 1 Tayyare inpatımmn ıecilmılt mana teelim olmama.1c l9bt eanlan· om bDtlln lnktrtarma ratmen to _ 

Bu ~~ 850 biııl daimi 1aya Y er ven on a· nı bile feda etmekte,, çekinmemek nmunu ta8arlıyarak ~ld11rdUfU • veya kendileri gelerek dl 
huer ordusu, 400 bini 1906 dan rm Daıızlr meeeleaine ıU6ka göster olmasmqı yeıirıe fay.(Juı dünya - tedir. Son vak'a ıudur: bit ,ertılmtıtttır. IBorft-~ ~r~ haldmlifine itlrezlafidl 

ı"ll memelerini tembı edeeelllePl 16yle· nın en nıodern ve veni tavvarcle"· -1- d 1 ....ıı1r ~ aenesiı)de dılıil Jnıralardır. nlll 1 11 
·• 'Ilran civanndald bir köyde o- çocufuau aoJr•.5.ı. atmumı veya ırmıı cn1 • • 

Bunla yor. ne Hhip olmN?ıııı teaıin ıtmiıtir, -.- s lula ittrulannda ~ 
-,r ~isan ay~da Uç ay müd.. Diğer blr rivayete g&re de Hıt· turan genç bir köylü kadın, Ud aJdtlrmeaJni 118ylemJt, fakat lfıet_ uç r 

cletle talim etmak ~•re çafnlmıı J ler bir eaıimazlı• neırederet Daıı • Bunun, harp ~Irana dOpnan - ltalyaıı askerinin tecavüz teıeb.. tratya dlnlemeınlftlr. Bunun DserL ve isnat edilen ıuç ya1ıusca 
~dıraa l:ia htnU. terhıt olunınamıı- dili bUtUn Allulıl&n Alman tabil- lanmu Userln4c ne kadar mlea- blilU kar911mda kalmııtır. Bunla- ne J!!morflya blrtaç g1ln evvel .Mılır naat mahiyetinde olup d 

. • . " . yeUne kabul edecek ve .MınaPn~ air olacağım izaha lüzum yoktur. nn aillhlı oloıJlarııı. ve ke.ridi- çarımma giderek attar Abdullahdan m a b r u m bullQldu 
Diler dört ruz hın ki$i de hazi· lHIM ifQl.l daha 11ııı.Jt bit Amanı Şu noktayı bllbuea b~etmenl.ri alni yaralamalaqna r~ğmeq aot\11' bet Jı:urutluk st1nır otu almıf ve dolayı haklamıJllda men'i 

randa celbolunm\1.§lardır. bırakacaktır. rica edecefim. Ealddenberl bllyUk kanlılı~ını muhafaza eden Arna- bunu kaynatarak, ıauwn muuın keme karar ıverilıneai.,. ld 
Daha e$ki kuralara dahil diler Bıı rivayetler e'"'1 uıııunılyeııia ve tarihi bir doetlulda balb bu- vut kadını derhal bahçe.tnd•ki gtılen torununa göatl yqanudaıı ileri sUnnutJer •e ~efi Ceıtl 

askerler de üçer ay müddetle silih· milttehJd olıDadıPu, Çlbıq bir yo lııddufumm kahraman ve ne· baltavı kJP~i ve mütecaviılcrin içi.rmlftlr. Çocuk biraz lfODra l&Dcr - yar ıihi ketıdilerinİn 4e 111.a'l 
altına almınqlarsa da son ıünlerde la girml§ bulunduğunu idrake bat- cip Türk milletinin dünyanın bu il•tu;.e atılıııattır. . larla Jı:ıvranarü &lmtıtttır. halr~~l~ istemiıler~r. 
bir tebliile eylQlde terhis olunacak· ladığıııı ve her tnrlU manbka aylı:r tehlikeli samanında bizimle be- tici İtalyan askeri kaçmai• l'Jmorftya keaödnbı frengtye Dordijpcq aor&\l bildml 
lan bildirilinitfu'. n olarü Dl1'S bir llQıet.\ qı tllll4 rabtr olupaq. fwlldde ~· w. vakit ı,glmaalaa .,....,.. • ..,. olQ MI .......... dl ,. itin ıııüıt.celiyetine lrinaea 

Hududa doiru mati inpda olan ettlğW PteriJ'. niyetle karpladık. T6rldyenin, m~n balta darbeleri altmda yert: rinde olmadıinu Deri allnnllt tıbbı ıud~k dosyuını evine 16 

Almanyada ilme 
alaka kalmadı 
Berlbı, T (A. A.) - 1'Dlvert.Lte 

protel6rU Frank Dnnueltı, ''Deu
t8cbe Allpmclne Çeltunı" gazete· 
111.nde yudıit blr makalede diyor 
Jd: 

Adliye Müsteşarı 
( BQ1tarafı 1 incidt) 

rinin tek hlldmle idareel tekli var 
dır. 

Bu huaue hakkında veWetln ka. 
ran bu hafta içinde İltanbul 111Ud
deium umtılğlne blldlrflecek, icab e
den hazırlıklara slritllecektlr. 

Milal.ef&I' bura~ tetJd1ılert ara· 
.. _ Bugtln Almanyacla daha zl. tında adliye vüllimigin ipntUt 

yade pratik mealekler lnUhab olu- ınahkenıelude jUri ueulUnU, tatbl. 
nuyor. BugtlnkU gençlerin ekeerlll. kı hakkuıda da tetkikler JaPaut. 
bult itlere ve ıpora doğru tevecctıh birçok bukukçularm fildrlerlnl I01"

edlyor. Bu vaziyetten hazer etmek aıuı, bilhaaa gazıtemiziıı anketbıl 
lbmulır. Zira bu, Almanyayı kom· alakayla takip etuıiftir. 
ıu milletlere karp dun bir vuiyete Jllrl Ululll hakkmda biltlln mem
JıllpcakUr. Balbuki maneYI 'H il. ı leket hukukçulan ve adliyeoilerhıba 
wıf labada clevamlılik blr kere ke- fikirleri alındıktan sonra yalımda 
slllıwe bmaa JUld• tem çok ıtıç. bir lrarar itWıu edileceti ıamıe · 
tflr.,, dilmektedlr. 

laaQtere ve Framanm ,........_ )"89lnlanmıılardır. tdlWı •llthtde .ıı.. ıtlnıuıuetı. tetkik ~u:nı.ı ve bu aablb ta 
yer almak suretiyle sulh cepheal· Kldın ikisirun de öJdiıli\inU l'abt tJbbı adlinin mllphedeel ken rarnamesuu yazdırmap ba -,. 
ne iltihakı son nmanlardald aiya· anladıktan sonra: ''Bu leıleri kal· Mıll9hl eesaya tam ehltyetll oldu • tır: Kara~ame alqama ka4I' 
ı ı b&dtaelerin en ehlf!Ulll•etJW 18 dınnu L di e mahalh • _.__ tunu te.bit etmlfUr. tinlecektir • ..,,. 

1 " Y ı-eyc, Dfirdlael Jilklmll.ıı.c t · · 
,Wyor ve artılr harbin planama htdlaeyi haber vermiıtir. ıı.ı • IOl'l'l ı;• euçu tırazlanylc b4raber 1 
fmktn 1-rakmaıdıfr muhakkak g8· yan asker! lnunandanlıiı bu ~ ini nretJe ltleiflbd •bit r8rchlğU suretiyle tahliyelerini de taltf ft: 
rWtlyor.,, diae dolayıaiyle halkın ıw,ana Smorfl)'anıa cen Jraısununun ~O den Yuıuf Ziya önit. Tabir '..'"'iıll 

llad Kla lael maddMlata n tnel f*rlm mu.. kep ve mühc cila V'8 N'IY'-
am renaln yanında bu- celmeainden endiıe ederek QHt• llıılaee &IUm n .-sun 1 

lunan r.-ıç kızı da, TUrk • Fran· leri aleni hiç bir 11teruim yaptır- ;eğlyle hafllıdaJ ouaımıa QUPI~ Is: bu talepleri hakkındaki ~ 
11% d01tlu~dan hararetli suret- madan clzlice g8mdürınüı. hatta: ...... ...miftlr. ·~- •• e karamamıde bildirileee~ 
tı ~aetmıı. ve TUrldJıyi ıördil- "Bizim kadına tecavüz edecek -. Katil ~lytllır anam yakında mu. De · d b_i .. 
iti içm büyük bir sevinç duydu- kedmiz yokturJ • ., diyerek ....ıe- ı..JremMIM lıqlanıJaeütır. . DiZ UstUn 9 kay ....,. 
tunu söylemittlr. ,; ıra,_tm-ta çahımııtır. Aynca attar Abdullah lıaJilunda para 

Pranaıı bdna mahanbi vı Jn. lttlyanlar, Amavutlann Adeta a· da taldı.ta llriellm1' bulunmakta· Geçenlerde limanımızda ~ 
~ burada iki ıiln 1ralaraJıı cok br lan halinde matemadiyen Yucos.. dır. cemllerini ziyarete giderkd'. ~ 
tC"r«IUderl tstanbulup batlıca eli- lavyaya iltica etmeleri dolayniyle • B . 1 d nb:e dllten Aliye adlı ıenf ...:, 
~rl yerlerini cu1e1kle.. " IOft• me111ltkettın ihtiyar erkek. 1aıtim u gar atan an gelen çantumda bulunan 80 11,.Jdl 
:a Toros ekspresiyle luriyeye ra· "goculrlardan ı.,lu kiııwelmn muhaoir:er rumm kayboldulunu 
relrct edeceklerdir, çdnnal1rnu menetmiftir. Dün Bu!garittandan 18 Türk mu Paranın bir san~kı ff. 

Suri1cde, on rün sarfında tet· Çünkü aakerlik cıirndalci ~· '\adr, araba ve lfY&larile birlikte ıtırı1drğı hakkındaki ibbat _J 
JCklerinl tamamlayarak tekrar navutlanıı iltica ettikleri ınemle· 1~dud~ ıeçesek Edimeye ıeJ rint zabıtaca tahkikata bl~. 
!atanbula ge1eee1derdlr. 1 ketlerde hazırlanarak tekPar me:n ııtşlerdır. tır. Henüz para buluna_...,.-
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Ge.mi m~re~~eba~ı.nın ı llf!l~E!ir~~L~@FR@dlffR 
vazıyetlerı duzeltılıyor . / 
Yattıkları yerler temiz olacak Roma - Berlın - Tokyo arasında 

ve limanlarda da gemi mutba- fi Çel İ k pakt JI ! ! 
ğından yemek yiyecekler 

Devlet denızyolları umum 1 Gene bu arada şimjıye kadar 
lrlildürlüğU yolcu gemilerimizde yalnız sefer sıralarında mürette. 
Ça.Jışan mürettebat ve tayfalann bata gemi tarafından yemek ve. 
'8.ğhğı noktasından yeni ve mü. rildiği ve bir limana girildiği 
hibl kararlar vermiştir. zaman mürettebatın kendi yeme. 

Askeri ittifak projesinin beş nazular fK~~] 
kont eransma verilmesi isteniyor 

Yapılan tetkıklerde şimdiye ğini kendi parasile tedarik et • 
•adar gemi mUrettebat ve tayfa m:ğ~ .. mecbur tutulduğu görül. Japonyada lngiltere 
•ınıq kendilerine ayrılan kama • muş ur. . .. 5 aleyhine nümayişler gittikçe 

birçok İngiliz bombardıman 

* Balıklı hastanesi mütevelli 
heyeti hastanenin bahçesindeki A· 
tatürk parkına Ismet lnönünün de 
"l~rmerden bir heykelini koymağa 
.arar vermiştir. 

t'a?nsı hücrelerde pis paçavra ve Bu v.azıyet ~arşı~ında mu~et. genişliyor· ingapura 
ÇUvaıı • ind tt ki "rUl tebat bır sef erlık yıyecek ve ıçe. 1 ar ıç e ya ı arı go • w. • 

1 

* Yeni kurulan Türk takas limi· 
ted şirketi müdürü Salih dün An· 
ırnradan şehrimize gelmiş ve \'azifc· 
;ine başlamıştır. Şirket şimdilik Zi· 
raat bankası Istanbul şubesinde fa· 
aliyete geçmiştir. 

llılletU cegını kamara arı:ıda saklamak. f . 
r. ta ve günle ·ce bozulan. kokan bu ayy a resı gönderildi 

Mürettebat, idarenin yatak ve yiyecekler pisliklere sebep olmak Tokyo 7 (A.A)- Bu sabah ecnebi 
'tire vermemesi • .t;~;nden bu t d 
~kilde yatmag"a m~~~r kalmıa. aBır. . . d .. " .1 . gazete mümcssıllcrinın iştirak et. 
t ~ u \'azıyetın e onune geçı mcs; 'ğ tb t 1 d h''k~ il' Bu v · ti .. d · · 1 • tı ı ma ua top antısm a u u· , · azıye goren enızyo • kararlaştırılmış ve blıtUn gemi .. .. 

1 
-

•arının yeni umunı mUdilrU lb. mürettebatına limanda da ge- mc~ nc;mına soz soy cmcge sa
tahım Kemal Baybor" derhal a. . tf w ta f .l lfiluyetrar zat, demokrat memlc 
,, • mı mu agı ra uıuan parasız k 1 1 · u ·ıı · · 

,, ıikadarlara emı'r "ermia ve mu··- k il . ı·k d 1 et er gazete crı m messı crımn • -v yeme ver mesı a a a ar ara ., . • . 
l'tttebatin yatmakta olduğu yer bildirilmi§tir. Japonyaıun Çelık Pakt,, a ıştır~k 
ltrın dıı--ıtil · i id •- B 'k' k b gUnl e:mesi hakkındaki şayiaları bahıs 

~ mesın ve are l.ö- u ı ı arar u erde der. d k d kl bil ·· 
~rndan bunlara yatak ve bat. hal tatbik edilmeğe başlanacak. mevzu~ e ere sor u arı t~n 
larıiye verllmeeinJ bildirmi§tir. tır. suallcrı cevapsız bırakmakta ıs. 

rar etmi~th . 

Gümrük tarifesinde 
tadilat yapılacak 

Bazı yerli mamulah korumak 
bakımından buna lüzum görüldü 

Yalnız O§ima - Şmatori görüş

mesi hakkında şöyle bir cevap 
vermiştir: 

"'-Bu konferans hakkında hiç 
bir resmi malUmat alamadım. Fa. 
kat eğer Japonyanın Bcrlin ve 
Roma büyük elçilerinin bu gö. 
rüşmelcri hakkında malômat al· 
mış olsam dahi bunu ifşa etmem 

l Ticaret Vekaleti hariçten it. 
·~l edilen ve yerli mamulatı
ltıııa tesirleri dokunmakta olan 
~addelcre ait gümrük tarifele. 
tırıj sıkı bir tetkikten geçirt. 

) ll1t-ktedir. 
Vekaletten gelen direktifler 

&onunda bu husustt . tetkikler 
l'apm k .. h . • d b. ~ . a uzere şe rımız e ır 
0mı ron kurulmuştur. 

1 1• Mmtaka iktısat müdürü Ha. 
f b~~ ~nal:i birliği umumi kati. 
~ ~ alıt Güleryüz ve Ticaret o. 

~
M ~ 1 sanayi şubesi müdürü Ve. 
~ nıürckkep olan bu ko. 

Otobüs kazası 
Berber dükkAnının 
camekAnlarım kırdı 

lu Bu sabah 3054 numaralı Kurtu· 
il~ · Be.razıt otobüsü Kurt ulu~ 
frlınt)( üzere Karaköyden çıkarkeı 
~~· liai n tutmamış ve Yorgi Samari 

sa n berber salonu camekaruarm: 
lctrıtı;rn•~ır. DükkArun camekanlar 
""· mı,, otobüsün şoförü yakalan· 
.. ~stır. 

\1' abancılann dikkat 

misyon dü:ı mınt-kr. iktısat 
:nüdürlüğünde toplanmı§tır. 

Tetkik edilen maddeler ara. 
smda bilhassa ipekli, yünlü ve 
pamuklu kumaılar vardır. T et. 
'ciklerden sonra bütün bu mad. 
~eler üzerinde dahili şanayii. 
rnizi koruyacak yeni tedbirler 
-ılınacağı ve gümrük tarifele. 
· ' .. de dc3işi:dikle · yapılaca. 

nlaşılmaktaclır. 

iki sanatkar 

imkansız bulunuyordu.ı, 

Askeri ittifak projesinin 
beı nazırlar konferansına 
verilmesi isteniyor 

Şanghay, 7 (A.A.) - Tokyo • 
dan emin bir membadan alınan 

nıalfimata göre, ''Genç miralay
lar,, partisi, Hiranuma mutedil 
kabinesinin tehdit şeraitine rağ · 
men, Japon ordusunu Almanya • 
İtalya - JaJponya askeri paktını 
en geniş bir zihniyetle tatbik e
deceğine dair Bcrline şeref sözü 

b• 1 f' vermeği teklif Ctmi§tir. 
1 r eş 1 İttifak 'taraf tarlan, Tokyoda. 

Ertuğrul sadi ile Raşit ki mutedil unsurlarla lngiltere 

R . . arasında mümkün bir uzlaşma. 
ıza yem tiyatro kurdular mn önüne geçmek için, çok 

iki sanatkAr cumartesi akıa- seri harekete başlamışlardrr. 
mıodan itibaren mUıterek L h • f d 
temsılleri~- batl_!yorlar e 1 s an a 

fırhna 
688 Bina yıkıldı, 6 kişi 

öldü 
Varşova, 7 (A.A.) - Vilno vi 

!ayetinde Braslav mmtaknsında 
şiddetli bir f ırtma bUyUk tahri • 
bata sebep olmuştur. 

Takriben 12 bin hektarlık e. 
kilmiş arazi dolu ile karışık gc. 
len bir siklonla. mahvolmuştur. 
688 binll, ahır ve samanlık yı. 
kılmış ve iki kişi ölmüştür. 

Keza krakovi mülhakatında 
da fırtınaların tahribat yaptığı 
bildiriliyor. İki kişi yıldırımdan 
ölmüşttir. 

Raclavice köyünde yıldırım dü 
şen bir evde yangın çıkmış ve on 
beş yaşında bir kızla kundakta 
bir çocuk yanarak ölmüştür. 

Bunun üzerine, askeri şefler ı disiyle saat 22 den saat 24 e 
2 Ağustos tarihinde toplana. kadar görüşmüştür. 
rak askeri ittifak projesiin der- fyi haber alan Japon mah. 
hal beş nazırlar konferansına fillerine göre, General ltagaki, 
verilmesi için Başvekil B. Hi- Başvekile, Avrupa vaziyeti 
ranuma nezdinde sı~ teşebbüs. karşısında ordunun noktai na. 
te bulunmuşlardır. Bu esnada zannı bildirmiş ve bu bahiste 
Japonyanm Roma ve Berlin çok mühim tavsiyelerde bu. 
büyük elçileri de ltalyada top. \unmuştur. 
lanarak Avrupa ake'ilamelleri- Diğer bir rivayete göre ise, 
ni görüşmüşlerdir. General ltagaki, Ba§vckile, or-
Şimdi mühim olan yegane dunun son askeri konferanslar 

mesele, B. Hiranumanm parti. neticesinde tavazznh eden ka. 
'er üzerindeki mutedil hakem rarlanm bildirmiş, ba§vckildcn 
~·azifesini idamede devam edip bunları nazarı dikkate alması
~demiyeceğidir. nı ve Avrupa siyaseti hakkın. 

Malum olduğu üzere, Ja. da bir karar almak üzere beş 
ponya tarafından haziran bida. nazır konferansım yeniden 
yetinde ileri sürülen ve Berlin toplantıya çağırmasını rica ey. 
ve Roma tarafından reddedilen lemiştir. 

son Japon teklifleri şunlardır: f · h b l hf'll d 
t J S tl b

. yı a er a an ma ı er e 
- apo:ıya, ovye er ır- h t l ld - .. B H' 

I·-· k 'k a ır atı ıgma gore, . ıra. 
ıgıne arsı otomatı surette h f b 1 
h k ~ k k numa, gecen a ta, eş er kon-
are ete. geçece. • . ~yılsız v.e feransmı ~ yeniden toplantıya 

şartsız bır askerı ıttıfak teklıf ~a- rm - b''t" "h" . . ..,. gı amaga ve u un mu ım 
etmıştır. 1 1 • d .. d d .. 

2 R B 1. T k mese e en ogru an ogruya 
- oma • er ın - o yo k b' h . . . .. 11 • · d'- d" I a ıne eyetı umuyımesıne ar. 

musc esının ıger u man arı. 1 - k · t• 
k J . . . tey emege arar vennış ı. 

na arşı, aponya, prensıp ıtı. I ·ıt l h' .. 
bariyle yardımı vadetmckle be. ngı ere a ey ıne numa· 
raber,. bu yardımın ne suretle y;şJer genişliyor 
yapılacağım her vakada ayn o. Toliyo, 7 (A.A.) - Domei aja:l 
larak tesbit eylemeği istemek. sı tebliğ ediyor: 
tedir. İngiltere aleyhindeki nümayiş. 

3 - Japonya, Amerika ve lcr genişlemektedir. Kobelde yüz 
lngiltcre efkarı umumiyesini bin kişi bir alay teşkil ederek so
heyecana düşürmemek için an. kaklarda dola§mıştır ve lngilte· 
lr.şmanm gizli tutulmasını ta- renin samimiyetsizliğini isbat e. 
lep eylemiştir. den hattı hareketini takbih eylc-

Enternasyonal vaziyetin bu. yen bir karar sureti kabul eyle· 
günkü inkişafı, bugün, Al. mi§tir. 

manyayı Japonyanın bu teklif. Siogapur takviye ediliyor 
ferini kabule mecbur edecek Londra. 7 (A.A.) - Hindistan. 
gibidir. Tiyen • Çinin abluka. dan bir çok bombardıman tayya
sı Roma ve Berline, Japonya. reis bugün Singapura gelmiştir. 
mn lngiltereye ve demokrasi. Daha da bir kaç hava filosu gc· 
lere karşı oymyacağı rolün e.. lcccktir. Burada kıtaat yeniden 
hemmiyetini isbat etmiş bu. üç taburla takviye edilmektedir. 
lunmaktadır. 

lngiliz - Sovyet göriişmelcri- ,, 
ne devam olunması da Berli- Demokrasiler 

galip gelecektir il 
Beneş Çekoslovakyan m 
kurtulacağmı söyliyor 

ne Japonyanm faal müzahere. 
tini almak mecburiyetini kabul 
izdirarında bulundurmuştur. 

Zira, bugün Almanya için 
Sovyetler Birliğinin bi~araflr. 
ğınn güvenebilmek ihtimalleri 
ortadan kalkmıştır. 

Bet Nazırlar Konferansı 
L-Ondra, 7 (A.A.) - Eski Ç.Ckos· 

lovakya reisicumhuru Bencş, Cam· 
bridgede bir liberal toplantısında 

* Türk · Fransız ticaret anlaşma· 
sı ağustos sonuna kadar yeniden 
temdit edilmiştir. 

* Darüş53faka mektebinin tevs1 
edilmesi \'e bir kız kısmı ilavesi i
çin başvekalet tarafından 70 bin li· 
ralık bir tahsisat ayrılmıştır. 

* Süt işi için Ankaraya gitmis 
olan belediye iktisat müdürü Saffet 
bugünlerde şehrimize dönecektir. 

* EylOlde Peştede toplanacak ~ 
lan Beynelmilel ruhiyat kongresine 
t tanbul üniversitesi profesörlerin
den Şekip Tunç ve doçent Ziyaed· 
den Fahri gideceklerdir. 

* Orgeneral Fahreddin Altay An· 
karadan şehrimize gelmiştir. Birkaç 
güne kadar Trakyaya gidecektir. 

* lzmir mmtaka ticaret müdürü 
\vni dün şehrimize gelmiştir. 
* Gazi terbiye en titü:.üne alına· 

cak talebelerin imtihanı dün lstan· 
bul kız orta mektebinde yapılmış. 
25 kız ve beş erkek talebe iştirak 
etmiştir. 

* üni\'ersitede ikmal imtihanları 
na eyhil oonunda başlanacaktır. 

Çürük 
kadın 

çorapları 
Dört ecnebi mütehassıs 

getirildi 
Çürük kadın çoraplarının bit 

çok dedikodulara yol açması ve 
bir kısım kadınların çorapsız eez 
mcği tercih ederek adeta bu 
hususta bir boykot yapmış olma· 
ları alakadar fabrikatörleri teli· 
şa düşürmüştür. Çünkü bu vazi
yet sebebiyle bilhassa ka.dm ço
rapları satışı epeyce azal!XUJtir. 

Bazı fabrikatörler, yerli çorap
lann şöhretini bozan fena ima
latın önüne geçmek üzere '.Al· 
manyaldan mütehassıa gctirmeğe 

karar vermiılerdir. Bu maksatla 
çağrılan dört mütehas.sııtan mü· 
rckkcp bir heyet bu sabahki ıemp· 
lon ekspresiyle ıcbrimize gelmi!f· 
tir . 

Mütehassıslar derhal fabrika -
törlerle temasa girişerek sağlam 

çorap çıkarmak için fabrikalarda 
tedbir alacaklardır • 

--0-

MISiR KRALI Tokyo, 7 (A.A.) - Harbi. 
ye nazırı General İtagaki, dün 
akşam Başvekil Baron Hira. 
mamn nezdinc gitmiş ve ken. 

verdiği bir nutukta demokrasilerin M'U· ş f · b. f t .. f 
galip geleceğini ve bu zaferin Çekos 1 1 e ımıze. ır ? ogra • 

Bir lngiliz tayyaresi 
parçalandı 

lo\'akyanın kurtuluşunu tazammun lannı hedıye ettiler. 

edeceğini söyledikten sonra diktatör Mısır askeri heyetı 
rejimi .~i~~tle tenkid ~~§ ve biz· eyhllde gelecek 
zat buyük demokrasılen kendi . • . 
pren iplerine imanlan olmamakla Mısır kralı bınncı Faruk haz· 
itham eylemiştir. retleri, Cumhurreisimize takldim 

iki muharrir aras1nda 
hakaret davasi 

edilmek il.zere büyük kıtada bir 
fotoğraflarını Mwnn Ankara el· 
çisi Abdurrahman Azam beye 
göndermiştir. 

Muharrir İbrahim Hakkı Kon. Elçinin bugünlerde Milli Şefi 
yalı tarafından Ses mecmuası me
sul müdürü Yusuf Aluskalı aley· 
hi açılan hakaret davasına dün 
asliye 2 inci ceza mahkemesinde 
bakılmıştır. 

Davacı suç mevzuu olan "tarih • 
ç: geçinen bir muharrir., cümle· 
sini M. Turhan Tanın yazdığı:u 

iddia etmiş, bu cümlrnin bir baka· 
ret olup olmıy.ıcağım:ı tetkiki v,. 
yazının aslının ce1Ji için muha. 
' ·c"Ile batka bir güne bırakılmıştır. 

mize takdim edeceği bu fotoğraf
ta kralın el yazısiyle "daimi 
dostluk hatırası,, yazılıdır. 

Elçi, kralın, İsmet :lnönüne 
büyük sempati hisleri mevcut ol· 
.duğunu beyan etmiştir. 

Sefirin izahatına göre, memJr 
ketimizi ziyaret cldccek olan Mı 

sıı· askeri heyeti eylülde gelce ;k 
ve bir ay kalacaktır. 

Heyet bir generalin riyaseti!'! 
de sekiz zabitten mtirckkcptir. 



Sporculara ceza Viyananın futbol ·valsi ! 
Meşhur Yazan: ZIYA ATEŞ 

Ftderasyonlar dairtsi rrisi Sinde/ar Viyana f utholu 
söylemişti Buna. benim kadar siz de §aşar muamelelerin miktar ve mahiyet· ilinde incelemeler yapıyorlar. 

sınız lerini, sebeplerile birlikte göster Noksan görülen hususatı ince· 
SPORCULARA CEZA. Bu da rıe mektedir. Bunu toplu bir halde den inceye tetkik ediyorlar ve en 
demek? Hiç sporcu ceza görür herkesin gözü önür:e L<Jymaktan, ufak bir meselede bile tereddildü 
mü? Ceza, suç işleyenlere veril· sporrumuz namına fayda umuyo· mucip olabilecek tek !>ir nokta 
mez mi? Kanun, suçu cürüm ve rum. kalmayıncaya kadar duruyorlar 

• • 
lÇlll 

Alman !<.)lor nıccmualıırınılan 

birinin son nü ha mda \'Jyann 
futbolü itin tnteresıın bir mııkn
le tıkmıı;trr. Bcrlinll muharririn 

kabahat diye tarif etmez mi? s· Günlük gazetelerimizden bazı- ve böylece karar veriyorlar. Evet yazı rnı aynen ıılıyoruz: 
por ne için yapılır? Spordan gaye len, gerek okuyucularının fikir· insanlar ne kadar adil olsalar, bir 
nedir? Bu, bir terbiye ve tekamül lerine sütunlarını açık tutarak Federa yon reisi ne derece bita· Viyana'da, geçen senenin Ey-
. · d V•ı ·d· ., B takdird k k d' d' u 1 · lul ayındaydı, mec:hur Matias ışı egı mı ır . u e spor· ve gere se ·en ı uş· nce erıni raf ve hakşinas bulunsa mutlaka ~ 
cu suç işlemeli mi ve bu yUzden yazarak bu iş üzerinde bir hayli yanılmak ihtimali vardır. Spor Sindel:r, 0 günler~e Viyana'nın 
ceza görmeli mi? durdular. Bunların içinde, Türki· gibi en dürUst insanları bile ku· Favanten mahalcsınde yeni bir 

lşte bütün bunlar birer sorğu ye !dman Cemiyetleri İttifakı ve mbdülük hadiselerile zayıflatan kıraathaneyi açmıştı. Viyan~nın. 
halinde zihinlerimizi i3gal eder· Türk Spor Kurumu zamanında ruhi bir amil önünde böyle mün- ~opa ~~1~ ç~kları 5ok evdık~erı 
kcn beri yandan hadiseler lisanı tatbik edilen usullerin isabetini f erit hakim usulü doğru değildir 'e ~ın~ı,, dıye ça~rdıklan Sın· 
Jıallerile cevap veriyor: mUdafa edenler de oldu. Ben bun· demekte gazeteler haklı olabilir· d:lerı hıç. ~lmazsa bır d~fa olsun, 

Evet öyle ama... lann ne leh ve ne de aleyhinde ler. Şu §artla ki muamele böyle gormek ıç~.n, onun ~azınosunun 
* * * birşey söyleyecek değilim. Spor yapılırsa ve yapılmakta ise. Hal· kap~sının onUnc ~el.ır, ~ahut ela 

Genel Direktörlük fiilen i~c işlerile alakadar olanlar ve ya · buki iıJ hiç de böyle ~eğildir. gazınonun cam vıtrınlerıne bu -
başladığı zaman, gerek geçmiş but bunu yakından takip etmek Öyle sanıyorum ki bunu böyle r~~lannı ~ayanırlardı. Şayc~. ken· 
günlere ait hadiselerin habrlaı- fırsatını bulanlar tatbikattaki düşünenler işin içyUzünil yakın . J.ısı sokaga çıkarsa ona hucum 
da bıraktığı intibaları ve gerek· verimi göz önünde tutarak müs· dan bilmedikleri için bu yanlış ka ~der'. me~te~ defterlerini açarak 
sc bunların gazete sütunlanna bet veya menfi kararlannı ken· naate saplanıyorlar. ıçlerıne hır ıınza atılmasını yal -
aksetmiş hakiki safhalarını göz clileri versinler. Yalnız ben §una Hülasa. ceza kararlan tek ba· varıyorlardı. 
önünde tutarak bu işe önemle kaniinı ki zamanında verilen ce· şına Federasyon Reisleri tara · O da çocuklann bu arzusu ister 
sarıldı. Uzun incelemelerden son· zalar müessirdir .. Bunu için bin fından verilmiyor ve son bir had· istemez yerine getirmek mecburi· 
ra karşılaşt,Jğı manzara §U oldu: bir haddeden geçecek seremoni· de olarak da Genel Direktörlü · yctindeydi, .zira başka türlü kur· 

Bölgelerde Disiplin Divanları· ye hacet yoktur. Bu iı;ıi gerilet· ğün tetkik ve tasdikine arzedili· tuluş yoktu. 
na havale edilmiş ve üzerinden mekten başka hiç bir fayda ver· yor. Muamele, ancak bundan son 
uzun seneler geçtiği halde henuz mez. Muamele zaten Federasyon· ra nihai şeklini almı3 oluyor ve 
ele alınmamış, hiç bakılmamış lara tekemmül etmis olarak gel· Bölgelere de tebliğat yapılıyor. 
ve bittabi intaç da edilmemiş bir mektcdir. Artık buna münferit hakim u· 
yığın evrak . Bunu biraz incelemekle haki - sulü diyebilir miyiz? 

İşte böyle bir vaziyette onu bul · 
duk. Gülümsüyordu. 

Biraz sıkıldığı belliydi. 

Bu meyanda (Disiplin Divanını kate kolaycacık vfunl olabiliriz: Hakiki sporcu, sebep her ne Bize dönerek: . 
- Ne yapayım, çocukları mcm· 

nun etmek lazımdır. Onlar zaten 
Viyananın müstakbel futfol as· 
landır. 

Diyordu. 

t~.plamak .. ~U°?"kün ~.l°?.ıy~r. Bu Cezayi milstelzim .. olan ha_ller, olursa olsun suç yapmaz, pyet 
yuzden butun ışler yuzustu kalı· sahalarda umum muvacehesınde yapmış bulunursa inkar ve hak· 
yor. İşi; yUrütücU tedbir almak yapılmakta olan usulsüz hare· mz müdafaa ile hakikati tevil yo· 
zaruridir) gibi mUrneaatlann vu· ketlerdir. Bunları hakemin gör- luna sapmaz. Ben kat'iyen kani· 
kuu da görüldü. Bir hayli vakit düğü kadar seyirci de görüyo!". im ki, her nasılsa işlediği bir ka· 
tahsis edilerek birer birer elden İlk tatbikat da derhal ve yerinde bahatten dolayı Genel Direktör· 
geçirilen bu mctrnk eAvrak arasın· ~apılı~or. Nizama ve kaideye lükçe cezalandırılan sporcuları· Bir an içir. biraz hazin göriin' 
da, sporumuzun selameti namı· muhalıf hareket eden oyuncu 0 • mızdan hiç birisi şunun bunun dü, sonra ilave etti: Takımımızda 
na bir gtin bile tehirine cevaz vti rada, yani herkesin gözU önünde §efaatile affolunmayı ve bu yol· bazı değişiklikler oldu bu da. her 
rilmeyccek mühim bir çok mu! ya ihtar alıyor ve yahut da saha· da haksız bir mildafaada bulun . zamanki gibi bazı nahoş neticeler 
:ımcleler de vardı. O sıralard~ dan çıkarılıyor. Cürüm böylece mayı kendilerine yakıştırmıyor· doğuıı_ıbili~. Fakat ne olursa ol· 

lar. Onlar için biz de böyle §efa· su.n~ bır_~rızaya asla mcyd~n ver
atler istemeyelim. mıJecegız. Maksadımız, Vıyana· 

-- ,,.. .. 
.. J -- -

(Beden Terbiyesi ve Spor) dan nın muhterem seyircilerine daha 
1 

• çok oyun, yani dahn doğrusu on· - -.... - ~ pz&µ _. .... .. 

ıtui._ hill te'ltm•. Ul••• •İtinı. 

neler 

\'iyananın en büyük futl.ıolciisii l\lnf lns Sinılelıır topu sürerken 

olmaktadır, o da (Şalke 04) tUt• 
~' ... "'"""' Vestfalen'liler topa saldınnazlııt 

bilakis gevşek ve, varla.bel,, of 
~~~ft narlar. Bir Viyana takımı onıar1' 

,; karşılaştığı zaman bir facia'ya r,c' 
(; bep olacağı hemen hemen muhııı:' 

kaktır.,, 

W~~[G: Viyana takımlarına karşı göS 
·?M~~l terilen hasret ve muhabet, • 

''Viyana Valsi,, rüyamnı da dU' 
§Ünmekle beraber 9·0 facıası J>e· 
nilz unutulmuş değildir. Bunuııl• 

~ . ., """" beraber, Londrada, A vusturiyah: 
lann, sonki bizim milli takınıı 
mız imişler gibi, harikulade oyuı:l' 
lannı yaşamış ve görmüş dcgU · 
miydik! -• ,. 

il 

.. ,.-~ Karagümrük kupasını lara ebediyen ve nerede olursa 
F eriköy takımı aldı olsu~ ~op sahasında bir,, Viyana Bu,, Harikülade takunı,,na htl1 

G 1 d K 
.. .. valsı,nı oynamaktır.,, ran olup, alkıı:: tufanına borrm\l 

eçen er e aragümrük stadın 'J 
0

• .. 

-bcalı . . 
lııniı 

... 
l•Jwrl -

• 

... 
• 

-, --l -

llull &ok111. 
t< -t-~ 
• DDrDtl hrt'lteı. uh1• lıallı.ıa lıDeamv · 

•• !•hb!Jtl. Ulı.IJ!lt lıalı.ar~t. lı.uıo 

••••1• lılkı• •ııeomuı tc••-IJtl. hl· 
h•• llalıareu - . 

~kilat zaten bir istihale geçirij sabittir. Bu kadar açık bir işdc 
yordu. Hemen hemen her;i§e ye· artık hakemin haksızlığı, ve 
ni bir iSUkamet verilecekti. sonra da uydurma rapor tanzi· 

Bir taraftan , bu..; esaslar dahlj mi mevzuubahs olabilir mi? Bu 
linde düzen :ırui!lı!urken diğer~ta;c ~kdirde, suçu i~leyene verilecek 
raftan da ccza-'işleri,cle alıiıdr~ müdafaa hakkı neye ait olacak -
Bu maksat için bölgelere ..,.verilen~ tır? Ona sonradan soracağımız, 
emir §U.idi: bunu niçin yaptın tarzında bir su 

l - Lik maçlan tekrar basla-:, al.mi olacaktır.? Arkadaşının yü· 
mak üzeredir;, Maçlarda. oyuncu·, züne"merhametsizce indirdiği bir 
lanmızın .disipline . riayelle ha .· rumrukla onu kanlar içinde bay· 
keme ve yek'Ciiğerlerine kal'§l hür ğın, yere seriveren bir sporcu'l·n 

• • -.. ' J ' 

metkar olmalannı"-vc·centllmencc evet, yaptığı sporla yalnız asabını 
hıı.rekeUcrmi • b"ekliyoruz. Bu iti·, teskin, sinirlerini tenbih, ruh ve 
barla badema gerek resınl ve dimağını terbiye edecek olan bir 
gerekse hususi müsabakalarda. o· sporcuya, fiU veya bu gayritabii· 
yunculanmızın hareketlen ehem· liğinden dolayı onun haklı yerin! 
miyeUe takip edilecektir. aramaya mahal ve lüzum görür 

2 - Bölge Disiplin Divanlan müsUnUz? Böyle bir harekete ilti· 
yeni nizamnameye göre tertip zamı her ne tesir ve saik altında 
edileceğinden vazife ve salahi - olursa olsun - hak ve cevaz ver· 
yetleri Genel Direktörlüğe ve me yolu mu arayacağız? O, kendisi 
Federasyonlara intikal ctm~crur. bile yaptığı hatayı müdrik ve bır 
Binalcnalcyh badema talimatna· nun istilzam ettiği cezaya arıı 

menin ceza iaı;lına nit olan hü • teslimiyet ederek sahadan çıkar· 
J...iimlcrini de Genel Direktörlük ken, bunu bizim kabul etmekli· 
resen ifa edecektir. ğimize ve bunda haksızlık arama· 

3 - Yukarıdaki hususların te· mıza mahal var mıdır? kaldı ki 
mini maksadilc badema Bölgeni?. örneğini aynen yukarıya çıkart
dahilinde yapılacak mr.çları mti· tığım emir ajanlara da bu husus· 
tcakip Futbol ajanlarının maç ta bir mütalea hakkı bırakmıştır. 

neticesini hakemlerin raporlarilc Hakem raporlarını daha evvel {ı 

bi~ikte ve 21 ı:;aat içinde Genel janlar ve Bölge Başkanları tı•t· 
Direktörlüğe göndermeleri.. ilah. kik etmekte ve liizum görülürse 

d ıJ k ı olan biz değil miydik! 
a yap an ·upa maç arını Feriköy Futbol sahasında bir,, Vi'-·ann • ~ k k d ... " Sonra bu, Harikiılade takıJl\1 

:a rımının ·azan ıgını yazmıştık. valsı,,. Dog-rusu iı:itilmemiş hir p t · " ~ ı~ · :. nm yavaş yavaş harap olmasınll• 
.a. zar .. esı gunu. •crıköy ile Kara· ~ey! L8.k:n buz sahasıncla, , Yi."a· J 

ilk k 
' bliyük ve uyanık bir endişe i • 

gumr . · . ·e~~ı ara 1 arın da na valsı, yapılırken, neden fut· 
hu"USı hır musahaka 'l•a 1 d b l ı·lılııı·• ,~,, annnııı clr~•ı'I ın"'rl"•z"ı takip etmemi::: mivdik! - .; pmı~ ar ır. o sahasında yapılmasın ,. ' · · ~ " " · 'J " 

Maç baştan basa heyecanlı s~· . . . . A' rup;ıı:· ıı ıla l'll İ) i J utholcuların. Sokaklarda, çocukların top O) 
-!r F lhak k Ol d S d narken kendilerini sanki bircı' 

miş, birinci devre bu suretle sıfır- ı ı n, ımpıya ta ımln dnn o:nn Holınenıan 
sıfır berabere bitmiştir • yapılım§ olan maçta, Admira Se· Sindeler, Geı:vaydel, Rau§ inıi; 

lkinci devrede her iki takım birer balke (Şalke 0.4) tarnfında 9:0 gibi düşünerek, takındıkları vııt.i' 
golle berabere kalmışlardır. mağlup oldu, fakat Viyanalılar, yellerini sevinerek se~Tetmenıi~ 

Maçtan sonra komite §ampiyon· bu oyunda,_ kıy~etlerinde~ ziya· miydik? 
.u!;,o'u kazanan Fcriköy takımına ka· de çok a§&gl bır dereceyı almış Ya bugUn. Vaziyet bambaşJ>>l 
zandığı kuparı sahada merasimle bulunuyorlar. Biz bu oyunu takip mı olmustu? Hayır! . 
vermi~ir. eden hadiseleri, okuyucularımı: Bugün de gençler sevdiklcı1 

Feriköylüler yeni beden terbiye· :Jn t~krar göz önün~e getirmek Sporcuların ve bi:..."'~ssa Dlatıcl'• 
si kanununun verdiği haklardan ıstemıyoruz fakat hır şey varsa · Hamemam,. Strok, Raftı, Pcssef 
istifade ile önümüzdeki sene Jik oda. bu maçı sahada ve radyoda ve diğer sporcuların etrafınclll 
maçlarına iştirak edeceklerdir. ta.kıp edenler, hemen birdenbire toplanıyor, "Bimbo diye çağırdıı: 
Şimdiye kadar kendi semtlerinde Vıya~a !'utbol .~a~kındn müt~. • lan o meşhur merkez mua,•1

111 

sessiz sadasız çalıc:~n Feriköyl .. 1 •· kcbbır bır laf soylıyecekler dcgıl· Binder'in uzun top atışlarına ,.c 
"" u c: d' R "d'' H O 6 k t oruncularının tescil işine §İmdiden ır. apı ı~, anover · ye :ır atış sertliğine meftun ve meşhtl 

başlamı~lardır. . ı 11:1 vcSE. Drezdenc karşı 5·1 olarak onunla konuşmak iı;l~ 
hasret çekiyorlar. Viyana futUo 
takımlarına karşı olan sevgi zeri" ............ ...: ...................... .. 

iç ve dış B A S U R MEMELERiNDE, 
melerinin her türlü iltihaplarında, cer.hatlanmı, 
kanayan BASUR mt'mclcrinin tedaviımde. 

basur mc· 1 
fiıtüllcrdc , 

lUC§hur kaleci Platzcrin bir blolmjı kadar azalmış değildir . ŞaYC~ 
bugün olimpiya Stadındaki o)r\l 

nu göz önüne getirmek isti· 
yorsak. o zaman Admirnnın kctlıil 
kendini ve kendi silahile mağll ~ 
etmiş olduğunu açıkca görüril._ 

1 alan galibiyeti, Admiranın mağlu 
biyetine muayyen bir muvazene 
teşkil etmektedir. 

Sindeler de ozaman bu maçla: Zirn Scbalkc takımı tamanıi~ 1 

rındnn bahsctlerek: ve katiyetle Viyana üslubiylc o~ 

- Almanya.da Viyana top sa· 

1 

nalı sistemine yalnız bir futbol 
takımı tam klasik olarak vakıf 

namıştı. 

Bu da, bedbaht Viyana futbol 
culnr bir iftihar ve tesselli ol 
sun! 

~ ·~-. ·· ....... / • 1' •··-!_. 

• • * buna mütalealannı da eklemek· 
Mevcut kayıtlardan , aşağıya tedirler. Bu da bir tetkik hiicligcsf P 1 T Ekzarnin 

El-.z:ım:ı nııı i'!k ı rlır. 
çıkarrt.ttığım fiU malümnt, o gün· elemek değil? Hem Federasyon Ş 

de~. bug'~kadar Genel Direk· Reisleri de tek ba~ına karar \'er i f Q y l f emin ed er 
törlük'Uırnfından yapılan cezaimiyorlnr. Onl.ır da bir heyet h:ı: •••••••••••••••••••••••••••ıl 

Yara ve !;ıbanlarda kullanılır. H er eczanede kutu!;u ·so kuru tur. 

ZSLU..:S# 
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Casus kontes 
Her memleketten kovuluyor 

Hayatı esrarengiz vakalarla dolu olan bu güzel 
kadm kimdir ? 

Son gilnlerde, Avrupanm bil. ahara Barselonaya ve nihayet t 
"1k demokrasi devletlerinde Cenevreye kaçtı. I 
: Çıkanlan casusluk hadisele Ayni sene Pariste tayyare ser 
tll ~ kuvvetle adı karışan esrar • gisinde Mösyö Mar ile karşıla:ı . 

liz bir kontes varclır. tı ve bir müddet sonra da evkn 

Geçeıııercıe Almanya hesabına di. 
~ yaptığı tesbit edilere:k Kontes dö Mar, kendisinin 

Ciltereden kovulan ve Fransa·Ja. tayyareciliğe karşı büyük bir 
~a gıyabi te\kif rnı.izekkc· aşk beslemekte olduğunu ve bil. 
!'eai kesilen bu kadının ismi tün dünyadaki tayyarecilerdcn 
l{ontea dö Mardır. mühim bir kısmını tanıdığını bi' 

\' Geçenlerde Holandaya geçen 
~ı:rac:ta çok kibar bir ailenin 
le •una misafir olarak yerle · 
l'frı caaua kontes, evvela çok il. 
~U. a.t IÖrnıUş faıc9at sonra gizli 
t Viyeti anlaşılınca orada da o. 

dirm~ktedir. 

Onu yakından tanıyanlar: 
- Tayyarecilik ve tayyareye 

ait herşey kendisini çok yakın 
ı.n alakadar ediyordu. 

Demektedirler. 
KAVGA Urtulmanuştır. 

b' l{ontes dö Mann hayatı hakiki 
Kontes dö Mann bu sefer ne. -. Eneli sen bal'ladın. Dellli de 

11' lllacera romanı gibidir. 
h~endisi hakkında bir Frans1z 
~ .. ~tesi aynen şunları yazmak · 
'"""lr: 

U "lmanyada doğup bir Fransız 
b~ evlenmis olan madam dö Mar 
"Yır tnüddet evvel Pariste ecre • 
lll etmiş olan bir davada Al . :an cas:.ısu olarak gösterilmiş · 

reye gideceği henüz kati surette benim başımda r;enden bir fazla 
malum değildir. tablo bulunmasıdır. 

Bir 
Almanlar 

Fransız 
tevkif 

romancısını 

ettiler 

[or~~~. i
0

ns~~j~~; ~~~smd~;: :~? ., 
Yazan: L. Busch (36 Yıhnı vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyaht] 

<< Bizim 
derhal 

sihirbaz emrini dinlemiyenleri 
öldürmeğe kadirdir ! » 

- Sıhirbazlar! Sıhirbazlar! di~ or 'Iananm akibetine uğramak istemi· 
lar. dedi. >enler bizim btiyük sihirbazımızın 

- Pekfıla! Şimdi benim sana emrine itaat eder! 
öyliyeceklerimi bu heriflere bağıra· Buba bağıra bağıra bu sözleri 

Bir saniye evvel kayanın üzerin rak söyle! dedim ve şu sözleri söy· wyledi. Hanalar artık benim müt· 
de gördükleri reislerinin bir yıldı 'emesini tenbih ettim: ı iş bir sihirbaz olduğuma, belki de 
nm gürleme inden sonra ortadan - Kim e yerinden kımıldama ... ın' :mun için cinler marifetile bembeyaz 
sır olduğunu gören I lanalar hiçbir Bizim sihirbaz r.asıl reisinizi ve a bir insan şekline girmiş olduğuma, 
es çıkarmadan kaıxındıkları yer- ğacı yıldırımlarile uçuruverdiyse tarnamile inanmışlardı. Zira mey· 

den kalkmağa ce::.arct edemiyorlar· hepinizi de uçurur! Korkmayın, si· danda çıt çıkmamıştı. Hiçbirisi ye
dı. ze fenalık etmiyecek! Yalnız hiç rinden kımıldamıyor, dehşet dolu 
Onların bu dehşet ve şaşkınlıkla i.:im~ ayağa kalkma ın! gözlerle bana bakıyorlardı. 

rmdan bilistifade ben sürüne sürüne Buba ellerini dehşet verici bir şe· Ilanalara Buba vasıtasile şunlan 
yambaşımdaki kayaya kadar gittim kilde ~tı ve Hanalara haykırarak ~ylettim: 
\'e kayanın sivri tarafına hemen bu sözleri söyledi. - Şimdi,. bızim büyük sihirbaz, 
bileklerimdeki ağaç lifinden iplen Hanalar adeta uluma gibi sesler izlere hiçbir fenalık etmiyeceğini 
ürtmeğe başladım. çıkardılar ve hayret ve dehşetle bi· \ aadediyorl Yalnız içinizden bazı-
Birkaç sürtüşte bağlar bittabi koı: ribirlerine bakışmağa başladılar. !arına bazı şeyler soracaktır. Kime 

tular. O vakit ellerimi kurtardım ve Biz tabancalarımızla karşılarınd::. sorarsa o hemen doğru cevap ver· 
üratle bütün vücudumdaki bağla· duruyorduk. · melidir! Doğru cernp vermiyen de 

rı çözdüm. Belimden büyük su ·taiı Filhakika Hanalardan biri elinde· ayni fildbete uğnyacaktır! 
çakıyı çıkardım. ki kargısını sallayarak bir çığlık Bunu söyledikten sonra gözlerim! 

Gene yerde sürüne $Ürüne e\'\ ela kopararak hiddetle ayağa fırladı. dolaştırarak içlerinden zekice yüzlü 
1 Iansm yanma gittim. Bir saniye· I Ianalann bizim tehdidimize kulak bir adam aramaya başladım. Mak· 
de onun da bütün bağlarını kestim asmayan en cesurları bu olacaktı. sadım bu hadisenin kendilerine \er 

Bu sefer her ikimiz ayağa kalk Fakat o anda bir gök gürlemesi diği dehşetin a!.abinde bu adamlar-

l{ lngiltereden kaçtıktan sonra, 
~landada Şeveningende n• 
b~ess gazetesinin bir muha . 
tea ~.mülakat vermiş olan kon 

madan diğer arkadaşların da sürat· işitildi ve bize saldırmak istiyen ce· dan tuzlu ormanlar ve Bada·Bada· 
le bağlannı çözdük. :.ur Hana kanlar içi!1de yere Y'!rnr· !ar hakkında bildiklerini öğreneo:ı-

v Sonra bir hamlede hepimiz birden landı. n?kti. 
e OnU CaSUSlukla itfiham ediyorlar ayağa kalktık. Cümlemiz tabar.ca Hanstabancasileherifibeyninden Filhakika ilk gözüme kestirdiğim 

do Mar: !hu Ben bir Alman casusu de. 
~ ın. Buna başım üzerine yemin 

enın. 

nı berniş. Artık bu davanın uza · 
ııs:lllasına, bu iddiaların aksini 
lir ~t etınek istediğini bildirmiş. 

fey~0ntes dö Mar, san buklelere 
~a alide a<'ık mavi gözlere ve 
u1ı:Yetıe ınuntazam bir ağıza ma. 
di.ı olan gUzel bir kadındır. Ken 
ca . alrnanca, fransızca, italy"n· 
1ı .. ~ 18Panyolca ve biraz da in"'i. -=e b'. ., 
l'alc ilır. Tayyareciliğe de me. 
Mot etın~.!J olan Kontes dö .Mar. 
..ıPd Brovesinc maliktir. On se · 

nben U<:maktadır. 
1\ ~ılontcs dö Mar bir iı:ıi müna!':e 

gjttı:· 1929 senesinde ltalyava 
Qğr gı ?ıraıarda tayyareciliği de 

enın ... 1· .. , ır. 

l<ont · ltıı 
1 

es d., Mar. hakkında cık. 
taki:. an Şayialardan ve yapılıin 
g ru erden fe\ kalildc miıtees.:;ir 

tıınektc ve: -~~ latıa, ger beni rahat bırakma?.. 
il\ r 0 ıarnan ltalyaya geçPrck 
ra ai:'l Balbonun yanında otu 

ın .. demektedir. 
1934 

)!ab t te, o zaman henüz Eli. 
do ).{ Butner diye anılan kontc.:; 

l{r0Yda.r, lngiltcrcye germiş "' 
lıııer :na çıkını tı. Fakat tn"'i . 
ra h 0nte i yirmi dört saat son 
YorlaUdut harici etmiş bulunu · 

1'dı. 

lCorıt .. 
o 'le '8 do Mar bu macerasını 
_ anıatmaktadır: 

lalld :roydonda derhal Skot. 
<lııl'd ard memurları tarafından 
rıol'd:lduk. Uzun uzun sualler 
~'- . r. B n kendilerine ertesi 
""ll 1 • . 
~ Çın hır sinema şirketi ile 
'lta~"uın olduğunu söyledim. 

et ban~ d~rhal o akşam av. 
~ ll rnernı soylediler. Reddet · 
r 1\ U Unun Üzerine benim tele. 
lı1~ e trıuhab re etmemi menet. 
:ıııde Ve ~ir müddet sonra da, 

ldı Polis bulunan bir kamyon 
ece ı"'~ beni de alarak gitti. o 
"tl~hu:htalar üzerinde yatmağ.ı 

t oldum. Ertesi sabah da. ı 
llru~kiz buçukta hareket eden · 
llıt lek~ tayyaresine bindirdiler .. , 
~ ılde doğruca Bcl<:iknya 
\i~ · Oradan da lt'ransaya ger 

~ 1~ {ada 1936 temmuzund·ı 
il ora llŞladığı zam:m lfontcs 
t .. da bulunu,ordu. Bircok 
1 .. re · · ll'ı cı ahbaplari vardı. lhti .

1 ut akip evvela Madritc, bil 

!arımızı ç.ekmiştik. vurmuştu. Hanaya işaret ettim: 

Son posta ile gelen Pari Suar ga· ı saat zarfında yapabileceği de ilave IIanalar bizim bağlı olduğumuz Ayağa kalkanın hakikaten hemer - Sen, sivri sakallı Hana! ayağ-~ 
zetesinin verdiği maltlmata naza· .>lunmuştur. yerden hep birlikte ayağa fırladı· ölil\·ereceğini gören Hanalar müthic kalk! 
ran Fransannın tanınmış romancı· Bunun üzerine Roje Yersel film· ğımızı ve bütün bağlarımızın çözül· surette korktular. Artık yerinden Hakikaten sivri kıvırcık sakallı 
lanndan biri olan Roje Yersel'in !eri vererek beklemeğe başlamış, va· müş olduğunu görünce son derece kımıldarİıağa hiç kimse cesaret ede· \'e çok zeki yüzlü olan bu Hana, a
biışmdan garip bir vaka geçmiş ve adedilen zaman çoktan geçmiş oldu şaşırdılar. Ba!;'Tışarak biri birlerine medi. O zaman Buba~ şu sözle' i yağa kalkanın bir dakika evvel aki· 
kendisi hiçbir şeyden haberi olma· ğu halde hiçbir neticeye varılmamış; bizi göstererek dehşetle: söyledim: betini görmüş olduğu için, korku 
dığı halde, Alman hududunda ca· fakat nihayet büyük bir resmi oto· - Uvu· Vari! Uvu • Vari .. diye - Gördünüz mil? Bizim büyük dan tir tir titriyerek ayağa kalktı. 
suslukla itham edilerek maaile tev· ı mobil gelerek Madam Yersel ile ço· bağrışmağa başladılar. sihirbaz emrini dinlemiyenleri oldu· - Söyle bakalım! sen hiç gori 
kif edilmi§tir. cukları almış, mösyö Yerselin bizzat Hemen Bubayı yanıma çektim; ğu yerde derhal öldürmeğe kadirdir' ormanlarına gittin mi? 
Kansı ve çocuklarile beraber Da kullanmakta olduğu otomobiline de - Ne diyorlar? dedim . Reisin ve ayağa kalkmağa davranan 

nimarkada bir tetkik seyahatindcr bir Alman memur binerek hududa 
dönen bu romancmm başından ge biraz mesafede bulunan Eks la-Şa-
çertleri Fi"Jnsız ~-ıt>yte artla· pele doğru yol almıştır. 
tıyor: 

"Roji Yersel,, ailesi ile beraber 
Alman hududunu geçerken Alman· 
lar tarafından sıkı bir kontrola ta· 
bi tutulmuş ve bilhassa yanında 

bulunan sinema filmleri Alman hu· 

Mösyö Yersel bütün bunları da 
hüsnü niyetle karşılamış, küçük ka· 
sabaya geldikleri zaman buna ne· 
den ihtiyaç görüldüğünü sormuş

tur. Fakat otomobil hapishane ö· 
nünde durunca artık bu sualin de 

dut muhafızlarının nazan dikkati manası kalmamıştır. 

ni celbetmişlir. Burada otomobillerinden indiri 
Bunun üzerine mösyö Yersele an len aile efradının Üzerleri yeniden 

cak bu filmlerin kopyaları yapıldık 'nceden inceye arandıktan sonrr 
tan ve mahiyetleri anlaşıldıktar '1ep.;;i ayn ayrı hücrelere kapatıl 

sonra Fransaya geçebileceği bildiri' mışlardır. 

miş; Gc tapo teşkilatının bu işi bir Romancı Roje Verse! üzerinin a 

CJ~', 
1 S.Sız. At>A • 

t>'\ 
IN~~N li'tA 
Gı 

IZLERıNE 

TES~DUF 
ETMıŞLE1l· 

Dı 

~IK\ ıl~ 
RoSE?-1 • 

SON 
E" ıN 'YO. 
LUNUTUi 

, MU!?Lı:\R-
D ı. r' 

~ 

E:'IJLE Rı. 

ranmasına ve cebinde buluna..n kıl· 
metli eşpalar ile Legion d'honneur 
kurdelesinin alınmasına kızarak 

biraz sert muamelede bulunmuş. 

Bunun üzerine kendisinin Eks ile 
Kolonya arasındaki bir hava üssü· 
nün filmini almaktan suçlu olduğu 
bildirilmiştir. 

Halbuki mösyö Yersel mevzuu· 
bahs mıntakadan geceleyin geçmiş 
ti. Ve zaten o mıntakada böyle bir 
ha\ a üssünün meYcudiyetinden de 
malumatlar değildi. 

Buna rağmen romancı Yersel c;ol 
:;ıkı bir şekilde isticvap edilmiş \c 

gerek kendisi gerekse kansı fevkal~ 
de tazyik görmüşlerdir. Ceceyi ha· 
pishanede geçiren romancı ile aile· 
si ertesi gün de akşama kadar ha· 
pishanede tutulmuş, akşamlayın 

Alman idarecileri romancının masu· 
miyetine tamamen kanaat getinni~ 
olacaklar ki, kendisinden af bile di 
lemeden serbest bırakmışlardır. 

Roje Yersel vaziyetten fevkalade 
müteessir olmuştur. 

- Alman propagandasının bir 
kurbanı oldum. Fakat bunu beni 
hapse atmağa yeltell('nlere de açık· 
~a anlattım. 

Sivri sakallı Hana şaşkın bir h· 
de ve kalın dudakları titriycrek ı: 
vap verdi: 

- Eveti 
Pekalft! hiç Bada-Badalan go· 

dün mü? 
Evet! 

- Doğru mu söylüyorsun? 
Hananm sivri sakalı titredi. 
- Kaplumbağanın dokuz boğu

muna yemin ederim ki doğrudur! 
Diye kekeledi. 

Peki, bizimle beraber gelip 
':>u sözünü isbat edebilir misin? 

- Evet! 
Pekala .. Haydi bakalım! Sen 

'.:!zimle gelec~!;: in! Büyük sihirbaz 
;eni dostu olarak kabui' ediyor. Sa~ 
na ne dileğin varsa yapacağını va· 
:ıJediyorl 

Bütün Hanalar yüzükoyun yere 
kapanmış olarak bizim bu muhave
remizi hayretler ve heyecanlar için· 
· ~ dinlemekteydiler. 

Ben Hanaların Bada·Badaların 

ormanlarını bilişlerine son derece 
memnun olmustum. Bu Hanay1 ya· 
nımıza alıp onun kılavuzluğundan 

istifade etmek istiyordum. Zira, 
artık, bize zoraki kılavuzluk eden 
m")nıenetsiz ulungaya hiç emni· 
yetim kalmamıştı. Fakat gene ihti· 
~at olarak, Hanalardan da iki ki~i 
almayı düşündüm. Onun için Bu
ba ile c;ordurdum: 

- Tuzlu ormanları baska bilen 
ve sihirbazla birlikte oraya gitmek 
i tiyen bsşka kimse \'3r tnı? 

(Devamı var) 

1939 

Resimli Hafta 
mecmuası 

Bu hafta çıkan 
47 numarala sayısı 

Birçok güzel yazılar ve resimlerle 
doludur. Almağr unulmayıaaa. 



8 H A B E R - Akşam Postası 8 ACUSTOS - 1939 

HABER'in Tarihihi Romam: 2 Yazan: RAHMi YAGtZ 

imamları si,l§h altına çağıracak ilk 
emır muhalefetle karşılanacaktır 

Cemal Paşa arkadaşının sözünü kesti: 
- Yani mahalle imamlarını silah altına 

toplam ağı mı kararlaştırdın! 
- Dur, dinle! Ülema sınıfı, cübbe ve sa· 

nklarile silaha sarılınca dünyanın her tarafın 
daki müslümanlar bu dini üniformanın yapa. _ 

· cağı tesirle ( sancağışerif) altında toplanmakta. 
tereddiit etmiyecekler, (Halifei Müslimin) in 
emrinde çarpışmak için koşacaklardır. 

Cemal Paşanın çatık ve mağrur yüzünde 
istihza kıpırdanışlan görüldü. Sakallı nazır, 

beraber komiteciliğe başladıkları, beraber kan 
h siyaset entrikaları ~evirdikleri genç arkada. 
sını çekememezliğin en bariz tezahürü ile ata· 
ya alır gibi söylendi: 

- Tasavvur güzel, proje parlak amma .. 
Bana hiç de yapılacak, muvaffakıyetle tatbik 
edilecek gibi gelmiyor. 

- Neden? 
- Nedeni var mı paşa .. imam sınıfı, boca 

gan ~ürUsünü pekô.18. bilirsin .. Bu adamlar gö. 
bek büyütmekten, kendi (canı aziz) leri için 
yaşamaktan başka birşey düşünmezler .. lmam 
lan silah altına çağıracak ilk emir, yahut em. 
rimiz evvela geniş bir muhalefet havasile kar 
şılanacak. Sonra, icbari tedbirler alsak bile 
imamların, hocaların tekmil talakati harp a. 
leyhinde umumi bir teraneyi tekrarlayacak ... 
Daha sonra kallavi göbekli, laubali yaradılışlı 
bu insanlar kendi yakalarını kurtarmak için 
halkı ayaklanmağa davet edecek tahriklere girişe· 
cek, yol verecekler. 

Enver Paşa asabi bfr gülüşle karsılık ver 
di: -

- Ne kadar milvesvissin paşa. Elimizdeki kud
ret, kuvvet, eğer ilç beş mahalle ima.mırım tahrikli. 
trnr önlemekte zorluk çegkccek kadar zayıfsa bir 
işe yaramaz demektir. Bunu kabul ediyorsan da-

~ , 
hn dogrusu senhı. fikrine i§tirakle kabul ediyorsak 
ne diye cihan harbine atıldrk? 1\lnhalle imamlarının 
saldli'Jşını durduramıyacak derecede kuvvetsiz bir 
ordu, toplu tüfekli düşman kuvvetlerinin. önünde 
tüfeğini atrp kaçmak veya esir o!maktan başka ne 
iş görür? 

- Cannn, ben o kadar ileri gibnediın. Böyle 
söylemek de istemedim. Ama, neyse şimdilik bun_ 
lan bir tarafa bırak da düşUncelerini izah et paşa. 

Enver pa§a muğber bir yüz ifadesile brraktrğı 
yerden izahatına. devam etti~ 

- Ne diyordum? .. Evet, dini üniformayı li.bi.s, 
şayanı hürmet ulema. smifmm silaha sanhşr, bütün 
alemi islıimı fiU bayrak altmda, sa.nca.k.t şerifin göl
gesinde toplanmağa koşturacak en mükemmel bir 
kamçı vazifesini görecektir. 

- Pek ala, sonra!.. 
- Sonra da harbin neticesini lehimize çevire-

cek, bir hamlede bizi muvaffakıyete götürecek, 
muzaffer edecek bu fırsatr i,l-i kullanmak, yerinde 
ve güzel bir s istemle tatbik etmek için şöyle yapa
Imı diyorum: Memleketin her tarafındaki meşayihi, 
tarikat ~eyhlerini, babalan, hoca, mürid, muhib ve 
rlıorvişleri ılmme mükellefiyetine Ubi tutan bir 
kanun haırrlryahm. Bunu bir emirle her tarafa 
tebliğ l'd<'lim. Bunlara mahsus kisveyle teşkilatı 

da ayrıca bir kararnameyle tesbit .ederek kıtaiarı 
meydana gctir~lim. Şehirlerde geçit resimleri, ba
cegan tabur karargahları kuralmı. Halkı dini hu_ 
şua, cliinya. mU.slilma.nlarını da cihadı mukaddese 
davet edelim. 

Talat pa1anın kirpik altı bakışıyla uzaklan 

görmcğe çalışan gözleri açıldı. Zeki sadrazam iza
hatın burasında yerinden doğruldu, bir el işaretile 
başkumandan vekilinin sözilnU kesti, itiraz etti: 

- lmamlarr, dervi~Icri, dedeleri filan askeri 
mükellefiyete tabi tutacak hususi kanun §ekli iyi 
bir tatbik projesi değildir. 

- Neden? 
- Bizim bu teşkilatı vücuda getirmekten mak. 

sadmuz dlemi i.slılrnı, dünya milslün:ııalarmı bir 
"din uğruna can verme,, ye davetse, kanun ve ic
bar usulü bu gayeyi temin edemez. 

- Anlamadım paşa! 

- B\:nda anlaşılmıyacak bir şey yok. Demek 
istediğim şu: Bunu mükellefiyet şeklinde yaparsak, 
mecburiyete tabi tutarsak dağlan ta.~ları dolduran 
asker kaçaklarmm, bu zorla eşkiyalığa başlıyanla
rm yanma bir sürü imam, derviş ve emsali din ada· 
mı ilhak etmiş oluruz. 

Enver paşanın çarçabuk değişen mizacını bu 
sözler asabiyete doğnı kamçıladı. Genç ve cliret· 
kfir başkumandan vekilinin yUzü kıpkırmızı kesildi. 
Cemal paşadan beklediği itirazı sadrazamdan gö_ 
rünce biisbUtUn ayaklanan hiddetinden ıslık çalan 
bir sesle karşılık verdi: 

- Ne münasebet? Ben, dağları kapladığını id
dia ettiğiniz üç buçuk asker kaça~mın hakkından 
gelmek için her türlü tedbiri alm!ş bulunuyonım. 

Bu tedbir alışın tezahürlerini de l:er giln amana 
gelen, hUkumet konaklarına müracaatla devletin 
~cfkaline iltica eden eşkiya sürüleri pek alB gös. 
teriyor. 

- Cannn paşa, bugün ters tarafından kalk
tın galiba. Her söyleneni acaib bir anla~,şla kendi 
tefsir süzgecinden geçiriyorsun. Ben sana becerik
sizlik isnat etmedim. Bu fikirden vazgeç, yahut 
vazgeçelim de demiyorum .. 

- Peki, öyleyse itirazmızm cebebi nedir? 
- İtirazım projeye değil, tatbik şeklinedir. 

Tarih önünde, biraz sayfalarını karıştır; bak neler 
göreceksin... Ötedenberi ulema smifı adıyla seçkin 
imtiyazlara sahih bulunan bu adam.lan, yani hoca
larla mülesavvıfları, devletin en kuvvetli zaman· 
Iarmda, mesela Kanuni devrinde bile mecburiyeL 
ler, mükellefiyetlerle zaptetmek imkanı elde edile
memi§tir. 

-Evet! 
- Bunlar ufacık zorluklar karşısında ıııankla.. 

rmt sopalara dolıyarak isyan bayrağını açmışlar, 

yanlarına kattıkları asker ve halkla devletin ba
şma bela kesilmişlerdir. 

Enver paşa elini sallıyarak bir istihfaf işareti 
yaptı, söylendi: 

- O söylediklerin dün içindf paşa .. dün için! 
Bugiln bu memlekette isyan bayrağını açacak ba
bayeğit göremiyorum ben! Değil softalar, çekirdek
ten yetişmiş, cephelerde vücudunu delikdc§ik ettir 
mi§, acar komitacılar bile buna cesaret edemez. 
Sen neler söylüyorsun, hangi sarıklı eşkiyadan, ih. 
tilalclden bahsediyorsun? 

Talat paşa sükutunu muhafaza ediyordu, baş
kumandan vekilinin bol keseden savurduğu palav_ 
raları sesini çıkarmadan dinledi. O, sözlerine ara 
verince i:7~nh etti : . 

- Bugün, harb vaziyetinde bulunan ve idare
mizin mes'uliyetile çekip çevird!ği huhranlı devirde 
bir de bunları zoraki askerlikle baıımııza bela et
mekte mana yok diyorum. ~ana kalırsa bunun tat
bik cihetini daha. kolay ve daha basit bir şekilde ba; 
liarabiliriz ! 

(Devamı tıar) 

Şimdi izahatımı hülasa edeyim: 
l\I ~rkez kumandanlığı mensupla 

rile müşterek projeler yaptıkça te 
şebbüslerimde daima muvaffakiyet· 
·izlikle l::m;ılaştım. Bununla da kal
madı, dü~man teşebbüslerimden 

haberdar edildi. Bir hadisede bunu 
isbat edebilirim. Buna mukabil si-
zinle çalıştığım zamanlar herşey yo
lunda gidiyor. 

Netice şu: Arkadaşlar arasmd2 
ya bi::- ~:::veze, ya bir hain var. Süp
heliler birkaç kişiden ibaret: Kolo· 
nel kont fon Niderstof, yüzbaşı ba-

1
.,..n fon Ştrob~ :::, , papaz Huppenş· 

laht, birinci mülaıim Hayın ve mü 

ı !azim Şmit.. 

Konrad itiraz etti: 
- İmkanı yok! Bu ihtimal an· 

cak bir ca:;l ~-un bunlardan birinin 
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ri arkasında, sinirli adımlarla odada 
dolaşıyordu. 

Friç: 
- Ben sizi bilirim, dedi, anlamı· 

tım zaten .. Siz bir şeyden emin ol 
juğunuz zaman bu kadar uzun nıı 
tL::.:ara lüzum görmezsiniz. 

Kompars bunları duymamış gib· 
:öylendi: ' 

- Artık meseleyi kökünden kesiı.
atmak lazun. Fransız teşkilatı bu 
mıntakada mükemmel bir casus şe, 

bekesi yapmış. Bu şebekenin muh
telif kısımları tamamile müstakii 
Oyle ki mesela bu sebekenin papa· 
Gayyard ve madam Lökör kısmını 
imha etsek bile diğer parçaları ~~'l~ 
işlerine devam edecekler. Lakin ht 
;ebekenin can daman bulunursa o 
zaman partiyi kazanmış oluruz 
Bu can damarı ise Sen Korenter. 

~ahsiy~ · -:! !)t;:-:inmüş olması takdi· 
merkez kumandanlığında! 

rinde akla gelebilir. Halbuki .... 
Friç ve Konrad ayni zamanda so. 

Friç atıldı: 
- Harpt.! hiçl-ir şey imkansız de· 

ğildir. 

Kompırs giiıürr,siyerek: 

- - Müsterih o:t~n. dedi. Almanya
da hepsi hakkında tahkikat yaptır· 
drm. Pap:ız Huppenşlaht hakikisi· 
dir. yerin: başkası geçmiş değil.. 

Papaz t3·.:: :ie Lorende Kuttendor! 
da doğmtı;. J-!aym 1880 de Münih
de, Şmit 1~83 de Hamburgda doğ

muşlar. Diğı'.'t iki zabite gelince, bun 
lar hcrgün yirmi eski arkadaşile 

karşıla!5ıyorlar. Hüviyetlerine baş -
kası bürünmüş olsaydı bu çoktan 
meydana çıkardı. 

::lular: 
-Kim? 
- Şimdi söyliyeceğim. Eğer söz· 

!erime in~rırnaırnnız size son bir tec 
rübe teklif edeceğim. 

VI 

(1 temmuz 1!>15) 
1 temmuz günü öğleden ronra 

Hayın merkez kumandanhğrnda 

günlük işlerle meşguldü. Nöbetç1 

neferi odasına bir jandarma ile gi;: 
di. Jandarma sel§m verdikten son · 
ra zabite bir mtktup uzattı: 

J Hayın bunu evvela lakaydane. 
Zaten i~i neden böyle en fena ta- sonra gittikçe artan bir alaka ile o

rafmdan alıyorsunuz? Ben aramız~ kudu: 
da ya bir geveze, yahut bir hain 
var dedim. Aradaki fark, vatanper- 11 inci ordıc umumı karargalıın· 
verlik hislerinizi korumağa kafi gc- dan 10 uncu ordu umumi karargahı 
lecek kadar değil mi? 

Friç ile Konrad endişe ile şefleri· 
ne baktılar. Onun böyle istihzalı 

konu~tuğu zaman son derece ciddi 
olduğunu bilirlerdi. Sen Korenten 
merkez kumandanlığı zabitlerinden 
casus olan acaba kimdi? 

Kom pars devam etti: 
- Bu hadisede gene bir delil yok 

ve galiba hiç olmıyacak. Çok mahir 
ve harekatımızdan daima haberdar 
olan bir hasımla mücadele etmekte· 
yiz. 

Kati kanaat getirinceye kadar bu 
beş adamı adeta imtihan ettim. Bir 
ay süren bu imtihandan sonra aldı· 
ğım netice şu oldu: İçlerinden üçü 
temizdir, dördüncüsü hemen hemen 
tamamile temiz, beşincisi ise şüphe· 
lidir. 

Friç sordu: 

na 
Siıe 87 2 inci Fransız keşif filo

sımdan çauuş pilot Pııleyi gönderi
yoruz. Dün esir almdı. 11 inci or· 

Çevıren: Fethı Kardeş 

1uda uzun uzadıya isticııap edildi. i 
Da/zile bir üsera kampına gönderi' '
cektik.Eğer sizi alakadar ederse ja" _ 
larma Zemana bir tezkere vererek bi 
:siri alıkoyunuz.Aksi takdirde jmt· luru 
darma refakatinde göndermenizi ti- .l\a 
ca ederiz. ~alin 

l\lelfufen bir de maltımat fişi gôt1 ~dı 
lcrilmişlir. ı 

ti) 

Pilot çavuş Pultnin fişi -
!ana 

Vatanperver, fakat zddsı ıuzıtJ fu., 
'ieğil, ayni zamanda biraz scrkcŞı ~ h: 
geveze ve kendisini mt>lhetmesini se' B.' 
ven biri.. Beceriksizlikle ağzında" h, ~~ 
laf ı~açırması nzıimkittı oldugu gilı1 ~de; 
birçok masallar da uydurabilir. ita h 

11 inci ordu karargahındaki istiC" ~eıın 
tıabından hiçbir netice alınamadı· ~iıı : 
Cepheye bir gün evvel gelmiş. Fito·~r ... 
m Som cephesinde muharebelere yt' Ci! 
ni girmiş. ifadesinden aynen şöylt kted 
idi: "Eğer qeni yere inmrğe mecbtlf ~\:~hı 
ıdetı motör botftkluğu iki gün evvel O 
olsaydı kıtrlulı!rdmn. Çünkü Seti ı: 
Koretıten ha valisini cebimin içi gibi~ -
bilirim. Bir :vere iner, tayyaremi ttf ~tı:ı 
mir eder ve tekrar havalanırdım... al'ııı 

~llıd 

Onuncu ordu, onbirinci ordur.ur. J\ıı 
'Ju tezkeresini mütalea etmeksiziı~ ·aJ\a 
Sen Korenten kumandanlığına görı' be 
:ieriyordu. !\~ 

~1.ııı 

Ilaym başmr mektuptan kaldırdı· irıi 
Yüzündeki asabi tikler gene ş_iddet· ....... 
!e başlamı~tı. Sağ gözü mütemadi· 'llııt 
ren oynuyor. alt çene.;i muntazarı1 bi 
!asdalarla kıpırdıyordu. l\t 

'lYd 
Posta neferini çağırdı canı srkıl· 1ıur1c 

mış bir tavırla sordu: -
- Müiazim Kompars yarmclaıı ~?tlı 

evvel gelmiyeceğini söylemişti öyle' k.'.r ı 
mi? 1 a 

~af 
- Evet efendim. Yann onda ge· .hııc 

lecek. b, 

(Devamı var) 

- Buna kati surette kanaat ge· 
tirdiniz mi? Kati bir emniyetle mi 
!:5yiüyorstınuz? 

Mü~azim cevap vermedi. Ayağa 
kae:mıştı. Başını önüne iğmiş, elle· 

Ka.r&daki adam (kazazede erkeğe) - Salda sandık sandık yi!t" 
cck olduğu holde na.sıl oldo da böyle bir deri bir kemik ka.ldmız ! 

- İtalyan karikatürü -

1 .... ' - ~ ... .. , t;' : - -

Evlenmeyi rahat ve sakin bir haya
ta mukaddime addeden her kız gibi o da 
.Nihadı körükörüne seviyordu. Fakat sizin 
le ilk görüştüğü gün sevgilisinden şüphe
lenmeğe başladı. Her sözünüz onu sarstı. 
O şimdi .Nihattan şüphe ediyor, yolunu 
şaşıran her genç gibi kendi kendinden de 
şüphe ediyor. 

Neclılnm bütün düşüncelerinin aksine 
olarak gene doktorun yüzünde bir sevinç 
aydınlandı; heyecanla haykırdı: 

- Bütün bu söyledikleriniz doğru mu? 
Behire beni azı~ık olsun düşünüyor mu? 

!\eda doktorun suallerine cevap ver
mek~izin fikrini anlatmakta devam etti: 

- Fakat sözlerimin manasını yanlış 
anladınız Necdet bey .. Ben size bu 5<1zleri 
8e\'İne~iniz diye söylemiyorum. Bilaki" 
onunla Nihat arasında bağlılığı çöz'Tlek· 
le Behireye büyük bir fenalık ettiğinizi 

anlatmak istiyorum. Behire sır( sizin yü
zünüzden rcı~: ediyor, ~üphe ediyor. çar-

MASAL ÇOCUKLARI 
H A 8 E R ' ı N AŞK V E HiS ROMAN 1 : 52 

Nakleden : MUZAFFER ESEN 
prşıyor. Siz onun hayatına girmeğe çalış
tınız. Rahatsızlığına sebeb oldunuz. Sa· 
adetini yıktınız dememek için bu cümle
yi seçiyorum .. 

- Benim, düşünüğünüz gibi kötü bir 
mak$adım yok, Necla hanım. \'akia Bc
hireyi çok derin bir a~kla c;eviyorum. O: 
nunla evlenmezsem hayatım cxdiyen 
kırılmı~ olacak. Bu \'aziyette N'ihatla ni· 
şanlarının bozulmasını bek:em~k. hattli 
istemek benim hakkım iken öyle bir ~ey 
yapmıyorum. I Iattil 8:?hirenin saa::Jcti i
çin el::ediyen buradan çekilmeğ~. bir da
ha onun gözüne görünın:.-meğ~ rnzryım. 

Fakat fedakarhğr ~·apmam için onun Ni 

hatla evlendikten sonra mesut olacağına 
inanmam lazım. 

Necla, Necdetin bu samimi 
de beğenmedi. 

sözlerini 

- Hayır, Siz Behirenin ~.aadetini ara
mıyor. yalnız kendi saadetinizi dü~ünü-

yorsunuz. Fakat dediklerinizde samimii 

iseniz. Behirenin en yakrn arkadası sıfa

tile sizi ben temin edeyim. Behire ni~ an

lı5ını t:miz ve --a~!am bir aşkla seriyor· 

du . .:\'ihatla evlenim~ çn!c me;;ul ohcaklır. 

- Eğ'er Behire imkanı oLa da benimle 

evlenseydi cbha ço!\: m2~ut o'.maz mıydı? 

Ben küçüklüktenberi onun mizacını ve 

ahla.kını o kadar iyi öğrendim ki .. 

- Siz kendinize çok güveniyorsunuz. 

Fakat ben şörle dü5ünüyorum: A:-trk 

Behirenin evlilikten beklenen rahat ve 

huzuru tatmasına imkan kalmamı~tır.Bu
na yalnız $İı sebeb oldunuz. 

- Fakat ben daima Bchirenin saadeti

ni dü~ündüm. 

- Belki onu da dii~ii·ıdünüz. Fakat 

k~ndi saad:tinizi daha ço!~ clü~ünme!i ~ar· 

tile. 

Genç doktor ısrar etti: 

- Hislerimi anlayamıyorsunuz. zatt~ 
bir genç kızın erkeğin hislerini anlarrıas1 • 
duyması imkansız .. 

- Bilakis, fikrinizi tamamen anın·0' 
rum. Fakat sunu dü~ünmeniz lazım. Bili'' 
dan sonra Behire kendisine koca ol3r.U: 

kimi seçerse seçc;in, katiyen mesut olafl'l" 

yacaktır. Eğer N'ihatla evlenirse, sizi 113; 

tırhyacak, ye \'aktıle ni~anını boımadI~ 
için üzülecektir. Bilakis nisanlısrndan af' 

1 .. 1 ı . 'lk ~ . . l'ktt j)J: n tp sızın e ev enır5e ı · geçımsız ı · · 

münaka~ada Nihadı hatırlıyacak ve orııl 
terkettiği için kendi kendine lanet oktıY3' 
c<ıkttr. 

- Karımla a,rarnı~clıı geçim<:izlik olt11r·r 

~ı. yahut m8.na'.:a;.1ya giri :;.:n~miz irnl•fıır 
::ız;dır. 

(Dcı;amt ı·ar) 

rJ 
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ffalil, Miray, Achilos ve mai-
~; !Jeti- Bursa yolunu tuttular 

BOŞ KOLTUK 
Nakleden : ~AUZAFFER ESEN 

.. 
- _a.11 Beş dakika daha var .• Beş da· rünce Abdurrahmandan da, Ziya· dı.. Hayır, gelen Hacer değil, 

ek ,... ahaşkına, Allahaşkına... J biri, Grcgorius'ua biz.zat yaveri o- Çandarlıdan ayrılıp hnlğe doğru 
uıje kika sonra Şemsi güreş minderine :lan da vazge~ecek .. Bir gecede .>aşka bir kadın .. Şemsinin kolları ,,. hıru §ll§kın bir halde tekrarlayıp lan dünyanın en hileklr ve mel'un hareket ettiği zaman evvela umu-

r( .,. lordu. adamlarından blrlydi Bu, Afroditi- mt yoldan gidecckmlş gibi yapmış, çıkmış bulunacak .. Şim:iilik otur- 25 lira kazana::ı ve rcsmı gazetcl::· .;evşedi .. Adeta olduğu yerde sal-
"8ra b duğu köşede kollarını hareket rin birinci sayfasında basılan anlı ıanıyor. Artık düşünerek güreş.. 
ı:_. nalil dclikanlrnm peri§an nin oradan bir neferle beraber A· fakat bir müddet gittikten sonra 
"lll " ettı'rerek dinleniyor. Ve hafızasın- şanlı pehlivanla evlcnmegwi hangı· miyor. Kendisini nefsim korumayı 

"'' ı. d c.0trnüş ve onu makul sözler. chilosun askerlerinin arkasına ha _ dönUp dağ yoluna Bapnll§tı. Bu su· 
v ıı:: Utd dan tatlı bir fılm hafinde, geçen genr kız istemez?. ::ıevkitabiisinin kör hareketlerine 

Urınamn ırnklru!ı.zlığmı an • reket ettiğini bir takrible görmüş retle, bildiğimiz• veçhlle, kendisini ~ 
U IŞtı. F.:vvelô. tatlı bir baba vef- ve bunu hemen Gregoriusa haber takip edeceklerini pek güzel tah - yılın maceralarını geçiriyor. Çok Bir ses haykırdı: bırakmış, sendeliyor. Halk bu 
llc: vermişti. min ettiği Miray ve Achilosu da sevdiği klübünü görüyor, güre· - Haydi Şemsi, mindere... .nanasız güreş karşısında asabi -

- \'a\•runıı .• Bu hareket yalnız Grcgoıius bir taraftan Miray ve mükemmelen şaşırtmağa muvaffak şe çalıştığı ilk günlerin hatıra· Şemsi mindere çıkar çıkmaz, kşıyor, söyleniyor, rakibini tak-
•" .,a değtı, ayni zamanda dl\ bize- Achilosu oyalamak için ikinci mu _ olmuştu. sını düşünüyor. Daha amatörken gözleriyle Hacerin koltuğunu ara- dir ve teşvik ediyorlar. Şemsi 
, L ·h··a·k~nun için sen gel, kend,lıic bir rahha.s heyetini yollarken diğer ta- yaptığı ilk güreşi hatırlıyor. Son· dı. Gördü. Bu ilk sıradan lıeşinci ara sıra kendisi için söylenen fc· 
i' '"" Gregorius yıldırım sUratilc "CCC h' h' d 1 0 - h ~c k lt k F k b Ş · k .. 1 · d · 't' ısr r,. ... , ol... raftan derhal en alçakça bir plan ., ra ıe ır şe ır o aş gını, er :ıı - o u tu. a at oştu. emsı eı1· na soz crı c ışı ıyor. 
"it b 1 salimen lmik kalesinden içeriye · b' •ıA t d' k d' • 'H d F k ı. 1 d d oıt d U 51 bir dU§Unclim. Daha ( kurmuş ve bir yaverle 5 on ki§i- birde şöhretıne ır parça ı ave e • 1 en ıne sor.ıu: ' acer nere :, a at o ne "u ses er en, ne c 
• aba • gı'rdigı-· zaman kendilerinden evvel • h · · 7 • 1 d h' b' " 1 'bl .. ..: ınUkemmcl bir uekilde hal- yi gizlice ve arka yollardan Achl- tiğini anıyor. Şemsı en meş ur nıçın gelmedi .. ., Bu sırada rakibi bu sıtem er en ıç ır m .. na an a-
""t n yaverinin bağlı bir kadınla gcldiğL · d · · b D · .. · d 1 H "a · u tekfur korknk bir ada- ıoeun arka tarafına yollayıvermi~ti. pehlivanların sırtını yere gctır- e mındere çıkmış, ıkisi iribirine yor. uşuncesın e ya nız acer 

!" benz. ni öğrendi ve eon d~e mes'ut bir r ·c- re-. . Cr!. Senın hatuna bir zarar Bu adamlar ge<:e karanlığından bi- 9i. Resmi gazetelerin ilk saya- kapışmıştılar. Fakat Şemsinin akJ] var. Acaba bu akşam nerede? • 
. .,ıes1n ih şevk ve neşeyle hemen sarayına . d .. · b 

ı ~ 8ab e
1 

timal yoktur! •. Onun !istifade Achilosun ad~larma gö· gitti. sına kndar geçti. O, §Urt i gureşı hala başka yerlerde.. Mahalle bakkalının oğlu A durrah 
kır ır ı olursan daha hayırlı o· rünmeden arka tarafa geçiverdi _ bir spor diye yapmıyor. Güreş o- Güreş kızışıyor.. Şimdi artık mania sinamaya gitmiş olmasın? 

... Yaverinin sarayın kapısı önünde r "ıb·ı _ ler ve karanlıkta birer kemend a_ nun san'atı, para kazandıran mes· mücadeleden başka bir şey dü~ün Geçen cumartesi günü akşanu on-
.,. llö ı kendisini beklemekteydi, 

it ~lcclj zer söyliyerek ratıştırmak tarak Afroditi ile yarubaşmdaki nö leğidir .. Hele bu akşam.. miyor. Hasmrnın ılk hücumunu !arı Milli sinemanın kapısının ö-
• Yııc de bunun p:ıra ctmiye· be~iyi answn atlan üstünde bağ- Gregorius ve maiyetinin nal ~- Bu akşam Şemsinin hayatında kolay savuşturdu. Şimdi iki rakip, nünde görmemiş miydi? Şemsi 
~ Çabucak sördü. lııyl\'erdiler. Sonra atlan yularla • !erini duyar duymaz dışarı fırla. - bir dönüm noktasıdır. Bir defa, biribirinden bir parça ayrılmış gi- minderden atlamak, güreş mayosu 
: lanıan iımiranc • tavnnı tak.rn_ rından çekip yine geldikleri yoldan mış, Gregorius'un atmm dizginleri- yense de, yenilse de epeyce bir bidir. Şemsinin gözleri tekrar ha- ile sinemaya kadar gitmek, Hace
..._ berk gizlice avladıkla:-ı bu esirleri Gre- ni tutarak onu kendisi indirmiş ve para alacak .. Bilhassa yenerse ... lfı boş olan koltuğa kaydı. "Hacer ri bulmak istiyor. Fakat ya orada 
len 1 anlı, bana bak!.. de-di. goriusun yanına getirdiler. atından inerken tekfurun kulağma: Bu güreşmenin galibine beş ta· nerede?.,, Ve ani bir surette hü- değilse .. Genç mübaşir Ziya ile 
ıı ııcni ben bırakamam! .. HUn- Gregoriu~ kıskı\Tak bağlanmış - Avımız emin bir yerdedir! .. nınmış pehlivan şimdiden meydan cuma geçen rakibine ensesini kap- Beyoğluna çıkmışlarsa .. Bu mil-

" n Ynnına kadar ,...ötUrmek \'nzi.. "" E ini · • i 'd "llıdır ., ve aı;zı tıkanmış Afrodiliyi görün- mr zı yenne getr.neye tamami- okudu. Şemsi, düşüncesi mazı c tumamak için şiddetle yere eğil" başir Ziya da çok oluyor, doğru· 
.\nc~k ce hemen tanıdı ve bu kadının bu ıe muvaffak olduk!.. dolaşırken vücudundaki bütün di. su .. Ne diye Şemsinin Hacerine 
lla ondan sonra ne yaparsan kad.ar meharct ve kolaylıkla esir adalelerin titrediğini hissediyor... Fakat Şemsi bu akşam dövüşe· göz koydu?. 
" l"llın, anl:ı.dın mı 1 d'l Müjdesini vermişti. Gregorius 
vedj c ı mcsine son derece sevindi. Yüzünde hafif bir kırmızılık var. miyecek. Bütün dikkati bo~ kol- Şemsi bir daha yere yuvarlandı. · yaverinin omuzunu okııadı ve: ı< 
l\ara tJ lil' Kendisinin burada bir saniye dur Sporcu Şemsi para için güreşi- tuktadır. Bu koltuk pehlivanı a- Kulakların:la garip bir uğultu 
bni .. li na ın bu sözU Mirayı tlt- durulmadan en çok emniyet ettiği - Aman! .. dedi, Eğer ihUyacm Fak t h sade bundan 

"'' "'il • Delikanlı bir anda kendi· varsa biraz istirahat et! Fakat bu yor.. a eyecanı deta büyülüyor, kendisine çeki- var. Artık mukavemet etmeyecek .. 
"'<! toparladı, yaverinin nezareti altında derhal deri gelmiyor. O yalnız para için yor. O güreşi düşünmüyor bile.. Ne diye ugraşsın? Hacer gelme· 

lzniğe götürülmesi emrini verdi. kadının bir saniye bile burada dur_ 
ı:ı:::~/\.ffedin .. Ne raptığımı bilml.! ması caiz değildir! Belki bir harbe değil, Hacer için de güreşiyor ... İki de bir, fırsat bularak göz- dikten sonra .. 
-"'il. Gregorlus yaverine derin bir ıa· Hacer, Şemsinin rocukluk arka- ]erini bnc koltug-a dikiyor. işte Şemsi omuzlarının yere deg-mek l> .. sebcb olur! Göreyim seni, hemen :x -,. 
l\ı~e kekeledi Cer heyecanı içinde kadını lzniğe bu kadını Bizans s:ı.rayınn teslim et daşıdır. Şemsi birdenbire alta düştü. üzere olduğunu, tuşla ycnilcccği-

o'darau .liam ı;~ncin omuzuna elini dağ yolundan götürmesini vp §ayet mck Uzerc sabah olmadan yola çı. Şemsi onu daha mektebe gider- Şimdi rakibinin kuvvetli kolla- ni anladı. Bir c:ıbalamak, silkin 
., , yolda kendilerine yctlşllirse kim d' ş· d' d · H 1 el ·1· h ı s k t k a kalk k • t d' Urı .. : e gır~ct SGJllimi bir tees _ kann!... ken r;ever ı. ım ı e sevıyor. :ı· rı atın a ezı ıp ırpa anıyor. on me , e r r ·ma ıs e ı .. 

olurBa olsun derhal Mrgu sual 80- Dedi. cerle evlenmek Şemsinin ülküsü- bir gayretle Şemsi bir köprü kur- Kuvveti bir aralık yerine gelir 
- lıı~ , rulınadan öldtirülmclerini tenbih ı 

,, ltorı·aıc taklanmıı. yavrum! .. Öyle dür. Fakat Hacer, Şemsi ile ev- mak istedı. Fakat karşısındaki gibi .oldu. Bir kımıldandı, dizle· 
,. ıı. ad etmiııti. Yaver bu kadar aceleden dolnyı 
·bir r atnlnr senin hatununa hiç lenmeğe karar vermiş değildir • pehlivanı yenmek için değil, bir rini büktü, hasmının altında tek-
it enatık Filhakika harikulide dent ve ma· hayret etmi~U. 
i ara.da b' ~apamazlar. Bahusus hir bir kurt olan ynver aldığı emri _ Emredersiniz!.. Sarı saçlı Haceri istiyen üç er- parça yeıtlen kalka:cık Hacerin rar ldöndü. Ne bahasına olursa ol-
~~ tidC'Jiırı ı.zb~e vant ~ele ~ı"rsa- derhal sürat ve meharctle tatbik Diye hemen hareket hazırlığını kek var. Mahalle bakkalının oğlu gelip gelmediğini görmek için.. sun düşmanını yenmek, bu gü 

ı.., f • mcse ey gcreg veç· d k Af od•t• . k dl t b w '-'apmak üzere uz.a.klaşacagıw sıra _ Abdurrahman, genç mübaşir Ziya işte salona birisi girdi. Bir ka· reşten galip çıkmak lazım ... Fa· 
asıcdcrı- e ere r ı ıyı en a ına ag- ,, 

l}tdi u.. d G · t k d rd rd ve Şemsi .. Hacer, bu Uçünden bi· drn .... Başında bir kırmızı şapka kat niçin?. Bu galibiyetle Hace-.. Mir .._. H 
1
.
1
• b lanmı§ bir halde hemen yola çıkar· a regonus e rar onu u u u 

l'tf. • ny nara a ı ın u d ve: risini seçecektir. var.. Hacerin böyle bir şapkası ri elde edemedikten sonra bu c· 
<lığı ~ '

1
'c dC'rin bir şefkatle söyle- ı.y 1 G ri rt çı _ Yok! Yok. 0 kadar acelc'-'e Şemsi bu akşamki güreş ıçm var... mek neye yarar?. 

11~ ı erden d .. t h an , rcgo us ansızın o aya ,, 
o•- son crccc mu e as- k K H l'll "rü tükl • lu"zum vok! •. Evvela bir defa ben H~cere bilet verdi ve Güreşe başla Şemsi birden ümitlendi.. B:r Son dofruluş çabalamasından 

l~"llU•tu c·· l . d l b an ara a ı c go Ş en sıra- ,, 
.. · oz enn c yaş ar c · ·1· · · · b' k 1 h 1 · k d 1 Ş ' b' d h k l w b k l\ ti, Bır h 

1 
d WT t k 1 da Afroditi kıskıvrak bağlı bir şu kadınla gl;'rilşeyim! •• Onu yanı· madan evvel sevgı ısı ıçın ır •> - gayret am esı te rar amar arın- sonra emsı ır a a o tuga a • 

•ra. Hatıun n;1 .e .. e t~gı ıp e rar I halde tznik yoluna çoktan a§ırılmı:ı ma getiriniz!.. tuk hazırlattı. Muhakkak Hacer da dolaştı. Kendini toplayarak ra- tı .. Koltuk gene boş .. Artık ke :ı-
\c;' Sağ oıu:/n~uopandan itibaren bulunmaktaydı. Dedi. Şemsinin adaleli kollarını, geniş kibinin altında bir dön.dil ve çelik disini tamamiyle bıraktı ve raki-

;111nıcllnıiz.sinl , Şaşı İznik tckfonı malUm ııekllde (Dcuamı var) göğsünü, kuvvetli bazılarını gö· bir zemberek hızıyla ayağa fırla· (LiU/c11 sayfayı çeviriniz) 

~Cdi. t . ., --------------------------------------------------~:---------------
0 \'llt • 

ııa gel it :Kara Halil silratlc yanı. 
dı t.o en atlılara avdet emrini ver • 

. "l'nd' . 
dondu ısı de atının başını geriye 

t.o ?ınUıstU 
"ata . 

.\ch1ı08 liaıu ve mairetiylc Mlrny, 
:ı l"oJ ve l'llafyeti bu suretle Bur
hı-11uı unu tuttular. Onlar Bursaya 

"le blakla!!mıştılar ki ıı:ıfak ısök· 
Clljladı. 

Aiıray 
t /\eh ~ayet kederli bulunduğu 
l:ıı 

01 
ılos da hünkar Osmana tes

ir b tnak gibi hiç bilmediği yeni 
tıı 11 ~~ata gireceği için yolda he -
~ /\c~~bir §C'y konuşmadılar. Yal· 
n~ los bir oralık Miraya §Unu 

ını~u. ..... . 
\ı~ard~şim ! .. Fena bir talihsiz.. 

• <>tnıl'adın! .. Fakat hakikaten me 
, a !. Biz at.ğ kaldıkça birinci 
d~ Afrodıt!yi mel'un herifin 
~~,kurtarmak olacaktır! .. 

11 
1 ~ Achilosa teşekkür etli. Bu 

1 
~ i?tı Ilı. bizzat hakandan izin ve 

il llltcme~ i düııtindüğünü söy. 
1~, ı\ Unlar da~a biıytik bir hazır
ICtı'\~tOdlliyl 3regorlusun elinden 
'' ~ ak nztm ve Umitlcriyle Bur , ııııa bo l'arcıı .rına yaklaştıkları sırada, 

1Jıı 11 &ız. bir surette ortadan kay· 
1'Ydf ,'bulunan Afrodlti ne \'aziyet 
.\ ı-u··· llu güz •I kadın geceyansı 
'11 °' \'c Crcgorius askerlerinin 

t li ~larında \"Ukua gelecek ne -
~tila klcnıek iızcre askerin ar
lı t ~e Çeitlldiği andan itibaren ne· 
cı~~ te~·a 

""'l ita n etmişti? .. Neden orta. 
~boiırıuştu? Bu hususta oku

~llhaıtllı.ızı birız tenvir edelim: 
l,

111 
ilca Mira~ ın tahmini hiç 

to11ıı. lıa değıldi. Darbe )ine Gre-
1~ it •tarından vurulmuştu. 

bıtııı t~kfunınun ilk ttklifini A· 
\'e ltiral a getiren Uç zabitin 

I 

1 

PLANŞ 50 

share) 
<'-r. thc body of thc 
plough 

r thc b<.>am (the ;plough-
beam) 

ı; the coulter (colter) 
h the skim coultcr 
i the automntic 

guiding (by chalns) 
k thc bow 
1 the land wheel 
m the furrow whcel 
ıı thc clevis (l\ith a 

hook) also callcd 
bridle, muz.zlc or hake 

o the forecarringe 
1. A: d<>r Karr<'npfhıg 

a d<.>r Handgriff 
h der Sterz (dir. Sterze) 
<' das Strcichblech 
d dic Sohlc 
c dic Schar (Pfhıgschar) 

<'-e der Pflugkörper 
a der Grcndel (Grindel) 
;;: das Scch (Messcrsech) 
h der Vorschiiler 
1 dic SclbstfUhnıng 

(durch Ketten) 
k die Brüeke (dns Joch) 
1 dns Landrad 
m das Furchenrad 
n dt'r Zughaken 
o der Karren 

n 

2. F: la charruc a bascule 
(la chnrruc-b:ılancc) 

2. l: thc swivd plough 
(the hlllside plough) 

2. A: der Kippflug (Pendcl
pflug) 

s. ÇAYIR ı•ru~ut.u 
a l•eski di ... ki (tekeri) 

h yol tekerleği 

8. P: ln charrue de prnirlcs 
a le coutro iı. disque 
h la roue porteuse 

3. t: thc disk (disc) plough 
(n breakcr plough) 
a the rolllng, or disk 

( disc), eoulter 
b the wheel (thc bea

ring - wheel, the rud. 
dcr-whccl) • 

8, .\: der Wi~C'npflug 
a das Schcibcn.scch 
b das StUtzrad 

4. ı\nt S \PAN (kara sa

pan) 
4. F: l'nrnire m. (le sochet) 
4. l: the ırning plough 

l·I walking ploughs 
(opp. riding ploughs 
whcrc the ploughman 
dri\'CS '1.ith the plough) 

4. A: d<'r Schwingpflug 
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binin kunetli kollan arumda ye
re yuvarlandı. 

Etraftan kahkahalar işidiyor .. 

Halk bağrış1yor: 'Bu canıııkh 

dövüı .. Paramızı çalıyorlar ... Böy

le gUrcı olmaz 1.,, 
Şemsi bir kadın <sesi işitti. Bu 

ses: ''Bu pehlivanlık de&il, mas

karalık 1,. diyor. 

• 
HA B & R - Aqam Postası 

Bu, hayata daima tedhiş 

yapmakla geçmiş leri 
ismınde bir 

Russel 
lrlandalldır 

8 AGLSTOS - 1933 

iki genç Amerikalı 
tayyareci müthiş bir 

rekor peşinde ... 
Güreş yerinde bulunan insan

lar, zavallı Şemsinin düşünceleri

ni bilmiyorlar. Artık hiç bir ıey 
zavallı pehlivanın gözünde değil

dir. Ne para istiyor, ne de şöhret. 
Haccri olmadıktan sonra .. 

Şim:li Şemsi yerde ... Hakemin 
sesi yükseliyor: 

- Güreş yalnız üç dakika sür
dü .. Şcmai tuıla mağlup .. 

İngiltereyi bombalı suikastlerle oturan ve onların dükkinları için 
altıüıt eden İrlandalı ıuikastçi- bahçe levazımatı hazırlamalarına 

!erin bir reisi olduğundan evvele~ yardım eden Rusıel bir taraltan 
bahsetmiş ve Russel ismindeki bu 1 propaganda yapmaktan geri k:ıl
ad<lmın maceralarını da kısmen mazdı. 

12 Gündür durmadan havada uça 
tayyareciler ··motörümliz duruncaya k 
dar karaya ınmJy.ec~ğız .. demektedırl 
Son dakıka: Bır bora yüzünden 434 

sonra ikı tayyareci yere indı 
anlatmıştık. Poli.ı, Russelin siyaıI faali-

Amerikalı ıkl genç tayyar~c: .ının bu teıebbüsü ile 
.;ünlerden beri milthi§ bir havacı lan alakadar olmakta ve 

• • • 

Güre§ler devam edip gidiyor ... 
Artık minderin üzerinde başka 

pehlivanlar var .. Kapının önün:le 
de bir kadın .. Ka.dın inatçr, cırlak 
bir aeıle haykırıyor: " 

Son gelen Avrupa gazeteleri, 
bugün dünyarun en meşhur sima
lc.:n arasına karışan bu suikastçil:r 
reısmın hayatı hakkında tafsilat 
vemcktcdi. Bombalı sı.:.ikastleriıı 

Sean Russclin eseri olduğunu yaz

dıktan sonra bu gazeteler şöyle 

diyorlar: 

Sean Russel kimdir? Artık bü
tün dijnyanın tanıdığı bu adam İr· 
landa cumhuriyetçilerinin reisidi.r 
İngilizler kendisine "bombaların 
arkasındaki adam .. diyorlar. 

yetile allkadar olup e\':.ni araştırdı 
ğı zaman bu evin birçok gizli yer
leri bulunduğunu keşfetti. Müthit ıuikaıtçi Ru11elin 

vaktiyle hapiıhan:de ahnm:, Bilha11a banyo dairesindeki ay
nanın arkasında bulunan bir düğ
neye basıldığı zaman bir kapı 
ortaya çıkıyor ve buradan küçük, ~·am ettirebildi. 1932 de Volera 
penceresiz, mobilyeaiz bir odaya mevkii iktidara gelince Russel ye· 

~eçiliyordu. lıtc, Sean Ru.aael bu· ni.::lcn faaliyete batl•dı. Ruucl, 
rada çalıpyordu. Volera ile anlaımayınca yeniden 

lık rekoru kırmanın peşindedirler J ir titizlik göstererek ta 

Mady kardeıler namile maruf 
bu iki Amerikalı tayyareci Sping
feld isimli tayyareleriyle on iki 
gUndenıbcri uçmaktaJır. Tayyare. 
citer havadan göndermiş olduk· 
ları bir mesajda "MotlSrilmilz du
runcıya kadar yere inmiyeccğiz .. 
!emektcdirler. 

ncydanından bir lah7c bile ' 
mamaktadır. 

Hatta madam 
jenberi kocasmın ve kaynııU 
Icyen sucuklw tereyağh sand 
!eri kendi eliyle hazırlamakt• 
benzin tenekelerini makini• 
birlikte muayene etmektedir. 

- Bırakınız beni de içeriye 
gireyim.. Vallahi biletim vardı •. 
Bana pehlivan Şemsi verdi. Gele
yim güreıini göreyim diye.. Fa
kat ya tramvaya binerken düşür
düm, ya tramvaydan inerken, ya
hut ta tramvayda.. Çantama koy
muftum. Her halde tramvaya pa
ra verirken dütmüı olacak.. Gü
refin baıma yetiıemcdim. Bari 
ianunu göreyim .. Atılan gibi Şeın 
ıinin hasmını nasıl yeıldiğini sey
redeyim. Yoksa güreş bitti mi ?. 
Şemsiciğimin ne kadar alkıştan -
dığını göremedim demek.. Eğer 

g{lreı bittiyse Şemsiyi bana ça
ğırın. 

Tedhi§Cjiliğe batlat.iığı zaman· tedhi! hareketleri tertip ctmeğc 
~usııel henüz y;rmi bet yaıınuda başladı. Eski adamlarını topladı. 
idi. Daha üniversiteden çıkar çık- Ve bir sabah uyanan Dublin ah.1-
maz cumhuriyet fikirlerini benim· !isi duvarlara yapıştırılmış olan 

Scan Russel halen nerede bu - scmi1 olan Russel cumhuriyetçi _ ilanlardan, afişlerden tedhi§ harc-
lunmaktadır?. !er arasında derhal bir mevki ka· hareketlerinin yeniden başlal:lığını 

Şimdi.ki halde genç tayyareci • 
!er havada tam 289 aaat kalmıı 

bulunuyorlar. Bu şeki):ie 218 

!:aat olan eıki mukavemet rcko· 
ru kırılım§ oluyor. 

Homfreye gelince. onun da 
ıişanltsı vardır. Tabii kendisi 
ha genç olduğu için ayrılığı 
fazla tesir etmiştir. Spingfild 
li tayyarede bir de küçük 
vardır. Şchird~ bir müesS 
daktiloluk yapan Homfreyin 
şanlısı trene Fady akşam 
işten çıkınca doğruca ta 
meyıdanına koşmakta ve ni 
ile uzun uzun kon•Jşmaktadıf• 

İfte bütün tngilterenin e11di1e 
ile eorduğu ve Skotland Yardın 

cevap vermcğe çalıştığı bir sua\. 
ingilterenin en kıymetli me

murlanndan Kannig yirmi bi.1 
kişinin başına geçerek tedhişçiler
le mücadeleye ve Russeli ele g.:
çirmck tecrübelerine baılamı§trr. 

Sean Ruaael son olarak Amcri
kada görülmüttür. Fakat Ameri

Kapmın önünde Ciuran :tontrol kadan kovulduktan sonra izini 
memuru cevap verdi: tamamen kayi:>ettirmcğe muvaffak 

- Onu çağıramayız.. Çilnkü olmu§ht. Acaba Avrupaya mı gel· 
hallan yuh~ ara~da arka ka- mişti, yolma tekrar Rmerikaya 
pıdan kaçtı! • • t· dönmeğe muvaffak olınuı muydu. 

ZAY! • Bu henüz bir mdır. 

934-935 senesinde Kız ortamekte- .Vaziyet ne oluna olsun Russel 
binden aldı~ §ahadetnamemi t 2 

1 

§ayanı ldiltkat bir \ahai~ettir. 
yi ettim. Ycnh~lnl ~ık:ıtrıco.~trnd3;. . Ruuel ~ı liO•'.Mıni'* 1.8.5 
esftisfnin billm'u yoktu;. boyu, genış omu.laf11l& bUyilk bır 

FahrQnu::;r. !Ji:-r.,{ lo. 2'Jo1 kuvvet nilınuneai arzetmektcdir. 
---------· ---- Elli yaşında ol:nasrna rağmen spo-
!P 1 M 1 =•:=:a ru hiç bir zaman terketmemi§ ol-1 NEÇA Tİ P AKŞI duğundan vücudu elbtikiyetini 

1 
Oit doktoru muhafaza ediyor. 

Pazardan maada hergOn saat F-'-ır· bir ailenin v 1 
9 dan akşam 18,30 za kadar has· 4A çocugu 0 an 

1 
talarını kabul ve tedavi eder. I Russel tahsilini Dublin ilniversi· 
Adres: Glata Tünel meydanı teeinde yapmı§tı. 
Tersane caddesi batında 112 Şehre bir çeyrek mesafedeki bir 
m•r No. h muayenehane. -====· kasabada iki biral:ieriyle birlikte 

5. F: la houe 
5. ı: the grubber 
5. A: der Grubbcr 

6. DiSKLi TIRMIK 
a disk 
b yol tekerleği (kalkmq) 

c tskemle 'otar&eAk yer) 
d tanztm. kolu 

6. F: la herse A disquea 
a le plateau (le disque) 
b la roue porteuse (rele

vee) 
e le siege 
d le levier pour le reg_ 

lage 
6. ı : the disk (disc) - harrow 

a the disk (disc) 

b the whccl (tunıcd up) 
c the seat 
d the adjustment lever 

6. A: die Scheibenegge 
a der Teller 
h da! (hochgestellte) 
Transportrad 
c der Sitz 
d der Hcbel Cür die 
Elnııtellung 

'7. PATA~ SÖKME MA
KİNESi 

a cat.aı (dit> 
b ta.tal tekerlek 

.. r: l'anvbeuse f. de pom
ares ~e terre 

m 

a la fourche {le croc) 
b ta roue porte-four

ches 
'7. t: tlıe ''pota.to splnner,. (a 

dlgging machlne whlch 
throws up the potatoea) 
a the fork 
b the drivtnr : Wheeı 

'7. A: dle Kartotfelerntema
schine 
a dle Schleudergabel 
b daa Schteuderrad 

8. ÇAPA MAKtNESt 

8. F: la bineuee 
8. t: the weeder and surface 

cultivator 
1-8 cultivating machin
ery 

8. A: die Hackmaachlne 

9. HARMAN MAJUNESt 

a otomatik tevzi tertibatı 
b çalkama 
c taiibor 
d kılçık kırt.n 
e ikinci eleme 
t kAlbdr llll:lldlrt 
g elen.tör <ruan ~ıkar. 

ma Aleti) 

h eatlü.ma elf.it 
1 birinci f.l~k 
1 ha,.,as 

9. F: la batteu.se m~canique 

zanmııtı. 

1916 da Dublin ihtilalinde Rwı 

acl hapıe atrlan1arrn da ıefi bulu
nuyordu. 

1920 de hareketin en şayanı iti
mat ıahsiyctleri arasına giren 
Ruasel mühimmat direlCtörU vazi
fesini görüyordu. Bu vazife onun 
suikaıtleri tertip ve tanzim etme
sini milmkün krlryordu. Bomba
lann sarfiyatından o mcsuldU. İn· 
giliılerin burunlaı;ı öibinde dört 
tane büyük mühimmat amban 
tesis etmiş, kimsenin ruhu bile 
duymamıftı. 

öğren.diler. 

Bundan sonra Russelin idare· 
sindeki tedhişçiler tngiltereye, 
trlandadan çekilmesini de teklif 
ettiler. Ve bu teklift:n sonra ge
çen 12 kanunusaniden itibaren in· 
gilterede müthit ııuikastlcr batla
dı. 

Bu son har:keti için Russclln 
toplamt§ olduğu kuvvetler §unlar
dan ibarettir: 

1500 kişi Dublin civarında. 
5000 ki§i şimali lrlandada. 

3000 kişi İngiltere ve tskoçya. 
da. 

Bunda:ı maada bombacılık va-
1926 da artık her ıey hazır ol

mu!Jtu. B~un üzerine me§lıur 
Dublin yangınları, infilakları bat· zifcsini de üç yüz kişi yapmakta-

ladı. Fakat bunlara rağmen Ru- dır. 
sel polisin elinden kaçmağa muvaf Bundan üç ay evvel Amerikaya 
fak olmuttu. gitmit olan Rusacl ı:ferhal hareke. 

Fakat bu rekor kendi tayyare -
leri tipindeki seyahat tayyareleri
ne aittir. Yoksa esas rekor 653 
sattir. Maamafih iki kardeş bun-

dan sonra da bütün rekorları kır-
mağa karar vcrmi§lcrdir. Şimdi 

de bunun için yere inmemekte ve 
ihtiyaçları diğer tayyareler vasıta. 
sile temin olunmaktadır. 

Genç tayyareciler havada sı

cak, sucuk ve limonata ile beslen
mektedirler. 

Dünya mukavemet rekorunu 
kırmağa te9ebbilı eden bu gençle. 

rin büyüğü Honter henüz yirmi 
bC§ y&§ındacbr. Tayyareciliğe da-

ha çocukluğunda hevu.etm.iş olan 
bu genç on dört ya§ında iken pilot 

Bu vak'alardan sonra Ruucl te &eçcrek Almanyadan yüz mil- brövesi almağa muvaffak olmuı-
bir müddet faaliyette? bulunmu - yon franklık yardım almııtı. tu. 
yormuş göründü ve timale çeki- Bunda:ı sonra Amerikadan ko-
l k Kardeşi Homfrey yirmi yaşında 
ere bahçıvanhğa bııtadı. Pa- vulan tedhiıçilerin ıefinin halen 

dır. Pilotluk brtsvesi henüz almış
zar yerlerinde ldomates, marul satı nerede bulunduğu malum değil • 
yordu. Bazı kimseler onun uslan- ı:!ir. Acaba İrlandaya dönmeğe tır. Bu vaziyete göre, ilk te§ebbü 
mıı olduğuna bile kandılar . muvaffak oklu mu?. sü dünya rekoru kırmak oluyor. 

Fakat o bu centilmen çiftçi ro- Bazı kimsel:r cnun Londr&da . · Eu iki tayyarecinin bilyilğU ~
lilnü 1928 den 1932 ye kadar de. olduğunu la s·!>ylcmcktedirler. lan Honter evli::lir. Karıar, koca-

PLANŞ SU 

a le dJ.strlbuteur automa-
tique 

b le ııecoueur 
c le tambour 
d 1'4barbeur m. 
e le (eecond) nettoyage 
f le oyllndre trieur 
g l'~l~vateur m. 
b l'eva~ation 1. de la 
saletlı (sable m., pier_ 
rallles f., mauvaises 
herbes f., ete.) 

1 le (premler) netto
yage 

k l'arbre m. du secoueur 
1 la presse a pa1lle 

IV 

e the (seemıd) wituıo-

wing 
r thc sorting dnım 
~ the elevator 
h the wMte dePQ8it (for 

sand, ımall ıtone.e, 

weeds) 
f the (first) wtıınov.irtg 
k the shaft ot the sha

klng contrivance 
1 tlıe straw - ~ress 

O. A: der Dreschkaaten 
a der Selbsteinleger 
b der Schüttler 
c die Tromınel 

trene Fady, ilk uçuşunda d 
rekorlannı kırmağa teşcbbiiS 

nişanlısına uzun uzun scvgis 
ne zaman buluşacaklaıındafl 
kendisini pek fazla özlemi§ 
ğ •mdan bahsetmekteldit'. 

Şimdiki halde tayyareciler 
bir müşkül ile kar§ılaşmı§ d 
dirler. İhtiyaçları olan yi)' 
ve benzin hazan diğer bir ta 
vasıtasiyle, hazan da fevk 
hrzh giden bir otomobil.den 
kilmek suretiyle temiu eıdil 
dir. Tayyareden urkıtılnut 
bir iple, bağl:ınan sandoviçlef 
yüa küçük lbenzin tenekeleri 
nya çekilmektedir. 

Dünya rekorları kınnağa t 

büı; eden bu tayyare çok k" . 
tür. İki maceraperest eenç, i 
ayakta bile duramamaktadır 

bu şekilde hareketsizlik dol• 
ayaklan yavaş yava~ uyu 
ve vaziyetleri milşkülle~melı:t 
Sonra, son olarak telaizle 
oldukları haberde tayyırel 
bir kapıEınm parçalanmıt ol 
da bimektedirldrilicm c ıne 

da bildirilmektedir. Bu vaıiytt 
hilin!de müthiı bir bava ecri 
na maruz kalan gen; tayya W 
nezle olmaktan korkmaktadır 
Giyinmiı olmalarına rağmeıı ~ 
hasa geceleri soğuk rüzglr 
dilerini çok zor vaziyetlere 
maktadır. 

Telsizle yolladıkları bir Js' 
de genç tayyareciler d«rbal 

"e kapı yapılarak yollanmaaırıı . . 
cak motarteri duduğu • 
yere ineceklerini, bu gibi ııf• 
rızaların tcşebbilslerine rnsııl 
mıyacağını bildirmişlerdir· 

4
,1 

9. t: the threshing - mill or 
threshlng - machine (tbe 
thr~sher), also callM 
"b~ work,, 

d der Entgranner 
.,· dJe (zweite) R.~inigung 
f der Sortienylinder 

Vaziyet böyle devam t 
ı iki genç daha ı:zun miiddct b' 

da kalacaklar demektir. 

a tht f eed • board 
b the shaking contrlvance 
c the drum 
d the hummeller (fot re- j 

mo\Ping the awna) J ı 

f' der Elevator 
h die Schmutıabgabe 

(fUr Sand, Steincben, 
Unkraut) 

1 die (en1te) Relnbmng 
k die SchUttl~rwelle 
1 dle Strohpress~ 

Son dakika: 
• 

iki tayyarecı 
434 Saat 46 daki~• 

sonra yere indiler 1, 
Anadolu ajansmın diltı _,~' 

verdiği bir telgrafa g~re iJd ~ 
tayyareci bir bora yüzUnde~,J 
hayet yere inmişlerdir. 1' 
şudur: 

1 
(~ 

- Springfield "İllinois,. bi'" 
A.) - Honter ve Homfre1 ~' 
derltr havada 434 saat 46 d 

1 
f 

kaldıktan sonra çıkan bir bOr.~ı' 
ziln.den saat 4,46 da (irceıı"J 
yere inmişlerdir. 



8 ACUSTOS - 1939 

8-8-939 Salı 
fil 

12
p30 Program. 12.35 Türk nıilzı. 

ian • J. 13 Memleket saat nrarı, a
• 14 ;t .. ~cteoroJojj haberleri. 13.15 

19 
uzık (Karışık program • Pi.). 

BUGÔN 
KUMBAllASINA 
PA'24ATAN . 
KOCOK EL 

H A B E R - Akşam Postası 

YA~IN 
CEK DEFTEJllNE 

l'lıü ' k Program. 10.05 Müzik (Jlııf,f 
sıt ~ ~ ~I.), 19.30 Türk nıüz iğı ( Fıı
Mernıe'Htı), 20.15 Konuşma. 20.3:1 
roı .. cket saat ayarı, nJnns ''e mı•tf'o 
ı ~ıı haberleri. 20.50 Türk m!lzlğı · 
Arıt ~81Yosun • Suılnak peşrevi. 2 -
zar ey • Suılnnk şarkı • Beni bi. 
~lr ederken. 3 - Arir hey • llic-aı 
1 Şorkı • Bir halcı ile süzdü '-'İne } - u·. " ran ırısıo - Hic:ızkar şarkı • Gö 

6 cc serılonındıı. 5 - Ud toksiını ı - ır · 

IMZAATAH 
~OYOK EL 

OLACAKTlll ne~ . ıcazkôr lfirkü • Akşam olur gü 
8 _s•der, 7 - Hicaıkfir saz semoisı 
kA Osman Nihat • Kürdili hknz 
ıu;k~a~kı - Akşam j:{Üneşl. 9 - Hal 
laJık Usü • Neşeli meşeli. 21.30 Haf 
lar. Posta kutusu. 21.45 Neşeli plak 
22 M~'. 21.50 Müzik (Tangolar • Pi) 
Cip UZık (KüC'Qk orkestra - Şef: Ne 
kuk Aşkın): l - Hans Thııler - Ku 
tes Polka. 2 - Aubert - Göbeklile 
ıcriı Bcçi<Ji. 3 - Robert Stolz • Pra 
4 _e ~AaçJar tekrar cirek açı) oı 
haıı tmmcrich Kalınan - Combnı 
5 e Prensesi operetinden potpurı 
1 ; Gnııslberser • Denim kOçük ted 
tıı ~ ıın lSnksafon parças). 6 - Em 
7 erıch Kalman • Ah sen, sen (\'alsJ 
.~0~ Bru. selmans _ Felemenk silltı 
• 1\ • Karlı manzara. 8 - Leopolı 
~la Orlsbad h:ılırası. 9 - Jac. Gril 
f!shrş, 23 Son ajans haberleri, ziraat 
S;ı arn, lnlıvll~ı. kambiyo. nukut boı 
ııı': Ui;,-at). 23.20 l.\lüıik CCnzbnnd 

• • 23,:;5 • 24 Yarınki program. 

9 .. 8 - 939 Çarşamba 
~ı· l2.3o Program. 12.35 Türk müzl. 
2 • 1 - Salim bry - Hicaz pcşrc\·i. 
~c::; l.cylü hanım - Hicaz şarkı • 
liıı 1 sc,·<Ja duymadım. 3 - Suliihat. 
bıt-tınıır • Hicaz şarkı • l.eylQ glbı 
s~,4 ırsa. 4 - Klarncı tnk:iinıi. 5 -
ın; hnııın Pınar - Hicaz şn rkı - Sız. 
şthıırı knlblınl sev. (.j - Jll. Selim • 
lt)~ ıı:ız Şarkı_ Hır ne\'civ:ına dil müp 
!el dır. 7 - Şehnaz longa. 13 Mem· 
!Q~1 saat oyan, ajans ,.c ınetcorolojı 
llr erleri. l:J.15 - 14 Müzik (Kaı· ı ş ı : 

oııraın • Pi ) 
ıo • • ltr Program. 19.05 Müzik (Operet 

ıı .. , • Pi.) . 19.30 Türk müziği (Fnsıı 
"•ti' ı ıı ıı. 20.15 Konuşmn (Ziraat san· 

te 20 30 Memleket saat ayarı, ajan' 
ıııu ltıetl'vı olojı haberleri. 20.50 Turk 
~tklıtı: l - 1 fahan peşre\'İ, ::! -
c11/ •\rır • hfohnr. şarkı - Günlüıııii 
hr~11 •1 ''rrdım. 3 - Dede - lsfnhnıı 
hrk' •Aşık olalı. 4 - Zeki • Uşşuı.. 
l\o 1 

• Bir gün gelcc<'ksiıı diye. 5 -
aıd ııunlNccnıi • Uşşak şnrkı - Sc,·ıt i 111 

~1 . 1111 •n lıcni. 6 - Hicnz türkü -
Le~ iÖ7.lerfne kurhnn oldu{!um. 7 -
lıı 1

1
•• Bu~nli nrnbnn şnrkı • Bakn · 

llcıu'us~ün güvenme anına. 8 - Sa
• O 11 l\ayn:ık • Ba:rnti arnh:ın şıırlı:ı 
llttttrırGmnn neşesiz serdi. 9 - ~:ı · 
k1 • •n Kaynak • Hayatı araban şar. 
b;ı~ Üıı~ı:ırı hep knr nldı. 10 - Mu 
ş111d~cr kurdi lürkil • Kız pınar b ı. 
ı'l. ;· 21.30 Konuşma <lktısat son· 
!ıqt {45 Neşeli pllıklnr - H. 2l.51J 
t~,/ C81r soli ı . Pi.). 22 Mülil; 

.... ~~k orkcstru ·Şer: ~ecip Aşkını 
~<loırG:ıngJberscr • Aşk canları. 2 -
~, ll Gr11nov _ Berlin \'i)'nno \'Olsı . 
l~ıı\' eece • Serenni. 4 - Fritz Hcck . 
llac~ld · .Grinzinsdc (potpuri). 5 -
lıtrg lllanınorf - Preliid. 6 - Gangl. 
~ Cr J\" " k fi - . . k a\1, 7 

• ııt.ı ut ıçın ·onser pnr. 
'°01, g - Sorge • Bortklel'icz - Ga . 
17, 

2 
-. Brnhnıs - Mneor dnnsı No 

c~~tQ3 Son aJnns haberleri, 1lrıınt 
&a,1 (f' lah\• ıliıt kambiyo - nukut bor. 
• l>ı) 1l'at). 23.20 Müzik (Cazlmnrl 
"nrıı: · :::a,55 • 2t \'nrınki proı:;. 

'\' ~bancı Radyolarda n 
P,. Seçilmiş Parçalar 

G6ı,;0"<ırn Türkiye ıaall ıi:uine l'I' 
t{ l!tı • "· ıonra saat olarak vullnıış • 
\)}>prı 
l.t:;~l~lAR ve SEr\FONl KON:mn. 

11·30 °1 
$lokholnı: 5 inci senfonı 

0.a0 <_t>varjnk) 
l\onınsbers (I:lcHshers> : "l' • 

10 ~on Holnndolı., (\'agncr). 
'r· 
(l 

ıno Gr. "Mıınon Lf' •cnnı,. 
to >ucctni) 

\• . 
IO.:ıo l\arşo,·a : Hn;rdn, »ızel, l\odııl\ 
1 • . ıo rı 0 rno Gr. : Senfoni kon:.eri. 
!Jo.\ ~1 ~.ükscJ 2 : "1.nkmc., (Dclllıeı.ı 
a. 6 \.~stıusı : 
O.ıô [j Yana: şarl.:ı, harp. 

g erlin (uzun d .) Olla orkc-;trn . 
D,46 

1
• rıoı . 

:0·15 rOdio l.irennn: \'(yolonçP.110. 

1 
t.ao ~!0~holm : f s,·ec şarkıları. 

1
1.ao \' dıo Parls: Kuartet şarkı. 
1>.lof p Otşo, a : Piyano konseri. 
, B~~~Sll\l \' E OPJrnETl.ER : 
? ı~t lın: Hnrır paryalar. 
8 li 0kholın : Hııfif orkestra. 

to~tnburg : llafü orkestra par 
8,ı 5 arı , 
g llrc,ı 
·ili \ ' ol\•: Drın 'i hanıl:ırı. 
g~O ,,arşo\'a: Orke tın r irte ldlnra. 

ıac1 · ' ~ 
haıkıo Elreann : Daııiıııarkıı 

h ::w .ı b rı. 

TO~K(Y 
f s 

r>ANKASI 
Bu nkşnm Vertcrdnı 

W 
k('le ıiyatrosunıln 

J üyük gere. Naşll 

<izeaıı ''e orkodnş -
lnrı JiLET Ö'.\IER 
komedi 3 a>~rde. \'ar 

VAK 1 T 
lfüE N~ 

1 
ı 

s 
4 
5 
6 
7 

Yazan ve Türkceye ccvlrenln ndı 
Kader (\'olter<len) Asım Us 
Olimplyad o:runları Vildan A,tr 

$ayıra Rrş. 

V#,: 

~ 

~uri G<'tıC' ,.e t1rka -
<taşları 8 agustos sa
lı günü aJ,şoını Os
kütlor Fıstıknğ:ıcı 
Bcylerol,llu h:ıhçesin 

l\ılerons Terrııs esrarı (G:ılopln'den) G. V. 
Yugoslııvya seyahat notları Asım Us 

Gaip nüfus kağıdı 

Şnrk Ekspresinde cinayet ( Chrislie'ılen) \'. G. 
Elıiisk \'nzosu (Prosper !\leırnıe'den) ll:ıyd:ır Rifnt 
Her memlekclle birkaç gün ltılulılelir nıücllifler<len) 
Ahmet Ekrem 

Kasımpaşa nüfus m~murluği.ın 
dan aldığım nüfus cüzdanını kay· 
bettim. Yenisini alacağımdan eski 

8 
g 

Son korsan (Fon l .Okncrde'denl Fethi 1\nrde~ 
Karkas hikdyeleri (l<azhck'ıcn l l\iyozi Ahmet 

::inin hükmü yoktur. Sevim 
ıo 

J 1 
Son Ehlisnlip nıuhııreheh·rl ( Kollıns'teıı) Ahmcl Ekrem 
Fııtbol kııldelerl ?\üzhet Abbas 

248 JOZEF 

- Evet, madam, evet ... 
Vikont: 
- Bu suretle isbat pek mak. 

bL1:uür, dedi. 

- Ah 1 Buna emin misiniz?. 
\t ik.:ınt ciddi bir tavırla: 

- Şüphe yok, dedi.. 
-· ii:vet 1 Bu suretle i bat ede-

bilirim ki bu iki yüz bin fran~ 

şimdiye kadar toplanmış faizi 
ile bir milyona çıkmıştır. Bin 
dört yüz altı scnesirıdc tanzim 

edilen senedin havi olduğu pa. 
ra l 41 7 tarihinde kont Dö Be
C?rn ~ olan dör.düncU Gaston ta. 

raf ında,1 ölfün döşeğinde olduğu 
sırada ödenmiş olduğunu isbat 
ederim. Çünkü: Kendi eliyle 

yazıdığ vasiyetnamesincic: "Ben 
ölüm döşeğinde, insanlara hiç 
bir şey borçlu olmıyarak Allahın 
huzuruna çıkmak üzere bulun· 
duğum şu sırada ... ., ibaresi yazı. 
lıdır .. 

- Sonra?. 
- Sonrası madam .. Malı'.'ımya ı 

Mademki insanlara borcum yok · 
tur diyor, .demek. ki Salüslere bu 

parayı ödemiştir .. Eğer böyle ol. 
masaydı "insanlara hiç bir şey 

borçlu olmıyarak .. diyeceği yer· 
de ''filana iki yüz bin frank borç. 
lu olarak,, derdi, 

Vikont: 
- Hiç şüphesiz, böyle derdi , 

~edi.. • 

BALSA~10 

Kontes Dübarri: 
- Fakat başka isbatınız yok 

m.ı? diye sordu. 
- Dördüncü Gastonun sözün 

den başka hi~ bir if.batım yok 
madam .. Fakat bu i!bat gayet 
kuvvetl~dir diyoı lar. 

- Halbuki hasımlarınızın e
linde bened v::ır .. 

-- Evet. Biliyorum .. Davayı 
karıştıran da işte bu senettir. 

İhtiyar kontesin burada da. 

va} · ır.eyda:ıa çıkaran bu se -
nettir. demesi icap ederdi. 

O herşeyi kendine 
tarafn.ıdan görüyordu. 

Vikont : 

faydalı 

- Demek ki siz Salüslerın pa. 
rasının verilmiş oldt~ğuna kaoi
siniz? dedi. 

- Evet mösyö vikont, benim 

kanaat1m budur. 
Madam DUbarri kardeşine dö. 

nerek: 

- Jan, dedi, madamın ddiği 
gibi bu isbat, işi tamamiyle de

~iştirir. 

- Evet tamamiyle .. 
İhtiyar kontes devam etti : 

- Hasımlarım için pek müt. 
hiş bir şey dir .. Çünkü dördüncii 
Gastonun vasiyet namesind.:: : 

(artık insanlara hi-:b ir ~'!y bor~. 

lu olmıyarak) ibaresi kat'ııJir .. 

Vikon t : 

208 15 
120 10 
804 20 
112 ıo 
360 20 

64 20 

352 20 
3i6 20 
120 . 10 
rn 

40 
:.!il 

10 

11 

. lstanbul Defterdarhğından: 
Boğaziçinde Baltalimanında Ku· Muhammen senelik 

leli bostan yanında taşlıbayır isni· kira bedeli 
Müd 
dcti 

le anılan ll4 dönüm 600 metre mu· Lira 
rabbaı arazi. 98 3 sene 

Yukarda mevkii yazılı arazi hizasındaki muhammen senelik 
kira bedeli ile ve üç sene müddetle kiraya verilecektir. Kira bedeli dört 
taksitte ve her tak itler pe~indir. lhale 14-8-939 tarihine rnüsadif pa· 
zartesi günü saat 14 tcdir. Taliplerin ihale gününden evvel yüzde 7,5 
p~y akçelerini \'<lkti muayyeninden evvel yatmp mezJ...i'ir gün ve ~aat 
te milli emlak müdürlüğündeki müteşekkil satı~ komisyonuna müra· 

caatlan. (5656) 

i __ ıs_ıa_n_bu_ı __ B_eı_ed_iy_es_i _iı_an_ıa_rı_... 1 
Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy \'e Adalar kazaları belediye hududu 

dahilindeki tenviratı umumiye lambalan için lüzumu olan 34,000 ki:o 
gaz kapalı zarfla mübayaa edilecektir. Muhammen bedeli 5015 lira ve 
ilk teminatı 376 lira 13 kuruştur. İhale 17-8-939 perşembe günü saat 
15 de daimi encümende yapılacaktır. Şartname zabıt ve muamelat 
müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz \'Cya 

mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre hazırlayacakları kapalı zarf 
:arını ihale günü saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri. (5819) 
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muvakkaten oturdukları bir yer

di. 
Kontes bu otele gidip ddasrna 

girdi ve eline bir kitap alarak 
beklemeğe başladı. Bu sırada Vi

kont jan yukar.da söylediğimiz 

gibi lazım gelen tertibatı almak

la me~guldU. 
Güzel olduğunu bilen her ka

dının kenidini göstermek için ça· 

re bulması adettir. 
Madam Dlibarri de böyle bi:

kadın olduğun.dan Parisin için

den geçerke:ı sıksık arabad·Lı 

başını çıkarmıştı. 

Bu suretle madam Dübarrinin 

Parise geldiği haberi her tara· 

fa yayıldı ve saat ikiden altıya 
kadar yirmiden fazla zirayet 
kabulüne mecbur oldu. Bu zı · 

yaretler biçare kontes için Al· 

!ahın bir lUtfu idi. 

Çünkü yalnızlık onu merak· 
tan çıldırtıroı. 

İşte bu ziyaretler sayesinde 

dereden tepeden ve bir çokları 
aleyhin.de sözler söylenerek va

kit geçirildi. 

Vikont Jan Dübarri, kontes 
Bearnı, kızkardeşinin yanına gö· 
tilrmek Uzere Sent Östaş kili • 
sesinin önür.f:ien geçtiği sırada 

bUyUk saatin yelkuvanı saat ye· 
di buç:.ığu gö&teriyoıdu . 

ArabJda, kontes ile vikont a 

ra!ında geç: n sözler, riyakarlık 

biribirini methetmek gibi şeyler
den ibaretti. 

Bu karşnıklı planlar devam e
derken arabada sür'atle gi!:iiyor
du. 

Saat tamam sekizde kontesin 
evine geldiler. 

Vikont ihtiyar kontesi bir bek 

leme salonunda bırakarak: 
- Müsaade buyurunuz da teş

rifinizi ma::iam Dübarriye haber 
vereyim ,dedi. 

- Oh, mösyö benim için ma
damın rahatsız cl:lilmes.ini iste-

mem. 

Vikont, sofanın penceresi ö
nünde onları bekliyen Zamora 
yaklaşarak bazı şeyler ı>öylcdi. 

Kontes: 
- Ne güzel bir zenci 5ocuğu ! 

Kardeşiniz kontesin kölesi mi

dir?. 
- Evet madam, en ziyade 

sevdiklerinden biri .. 
- Böyle sevimli bir kölesi ol

duğu için kendisini tebrik ede-
• rım. 

Bu sırada çok gUzel elbiseler 
gıyınmi bir hizmetçi gelerek 
ihtiyar konteı;;i aldı. kontes Dü· 

barrinin misafirlerini kabul et

tiği geni~ sala-na götü.ı dü. 

ihtiyar kontes, süslü odanın 

mü!:emmel mobilyesini göz.den 
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Yüksek Deniz Ticareti 
Mektebi Müdürlüğünden 

.:\Icktebimizc 939 yılı zarfında talebe kayıt ve kabulü şeraiti 
1 ·- l\Iektcbin tahsil müddeti lise ve yüksek sınıflı olmak üzt 

~nedir. 
Yatılı ve parasızdır. Gayesi ticaret gemilerimize kaptan ve rnak 

ni;;t ve deniz mesleği içip fen adainı yetiştirmektedir. 
).1ektebc kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi vesair hususatı 

ncktep tarafından temin edilir. 
2 - Mektebin bu sene hem lise hem de yüksek sınıfına talebe alı · 

·1acaktır. 

A - Lise sınıfına alınacak talebelerin ortamektebi bitirmiş ve yaş-
la rı onbeşten küçük 19 dan bürük olmamaları şarttır. 

B - Yüksek sınıfa alınacak ta !ebelerin de füe mezunu olmaları 

l.i.zımdır. 
3 - Yazılmak için pazartesi, çarşamba ve cuma günleri mekteb~ 

·nüracaat edilmelidir. 
4 - lsteklilcrin mektep müdür lüğünc kar~t yazacakları istidalan-

' 'l a~~ğıdaki vesikaları raptetmele ri lazımdır. 
A - Hüviyet cüzdanı 
B - Aşı kağıdı. 
c - Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesi veyahut bunların 

nuı:.addak suretleri. 
D - Polisce tasdik edilmiş iyi hal kağıdı. 
E - Velilerinin izahlı adresleri ve tatbik imzaları. 
F - Altı adet kartonsuz foto~rafları (6X9 ebadında) 
5 - Yazılma işi 26 ağustos 939 cumartesi gününe kadardır. Kaydo 

mılarm .28 ağustos 939 pazartesi günü sıhhi muayeneleri için sabah 
.;aat 8 de mektepte bulunmaları lazımdır. 

6 - Fazla tafsilat için Ortaköyde mektep müdürlüğüne · müracaat 

>hırunalıdır. 
lstanbuldan gayri mahallerden yapılacak müracaatlara matbu mek 

•ehe 'ciuhul bilgisinden gönderilir. Müracaat için po~ta pulu gönderil
:ncsC lazımdır. (5272) 

* 
Askeri Fabrikalar umum Müdürlüğü ilanları 1 

75 ton beyaz ham demir 
600 ton çelik demiri. 

4S tontemper ham demiri 

Tahmin e<nıen bedeli .(48.000))ira olan cins ve miktarları yukarda 
.:azıl(üç kalem demir malzemesi asker(fabİikalar Umum müdürlü
.il merkez satınalma komisyonunca 18-8-939 cuma günü saat 14,30 
ia p:ızarhkla ihale edilecektir. Şartname :c2):lira :(40) kuruş mukabi

linde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (3600) 
lira ve 2490 m.unarali'k'anu~un 2, ve 3 üncü ' rnaddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına 
-fair ticaret odası·ve5'ikasil~m~kö.r gün ve saatte komisyona müraca
atları " (6008). . -~ 

1939 RESi Li H FTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık 'mecmua\ Türkiyenin yegane rakipsiz gazetesidir 

H A B E R - Akşam Postası 8 AGUSTOS - 1939 

• • Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mik-)atlhk ten~zzüh motörü roplarını temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız 
Be3 buçuk metre boyunda az 
kullanılmış açık bir tenezzüh 
motörü ucuz fiatla satılıktır. 
~Iüracaat: Beııiktaş sandalcılar 

idare memuru Mehmet Saim• 

Satılık Otobüs 

Halen Beyazıt - Maçka hattına ış 
liyen bir otobüs satılıktır. Görme; 
istiyenlerin Lalelide Şair Fitnat 
sokak 14 numaralı apartımamn bi· 
rinci katma saat H ten 17 ye kadar 
müracaatları. 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zor· 
1uklarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, 
sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar 
temin eder. İdrarda kumların ve . mesanede taşların teşekkülüne ına· 
ni olur. Her eczanede bulunur. 

DİKKAT: fİELMOBLE idrarınızı mavileştirir. 
~ıhhnt Vckfılctiııin l l/7/ !l :ı2 tnrih Ye 2127 nııııı a r:ılı nılı~a ıını hnizılir . ......................................... -----------1· 

Devlet Demiryoiları ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları . 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki grup 
malzeme ve eşya her grup ayn ayrı ihale edilmek üzere 16.8.939 çar· 
şamba günü saat (10.30) on buçukta Haydarpaşada gar binası dahi
'indeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın ahnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı m•n•akkat te· 
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saati
ne kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakt3 
dır. 

1 - 2500 Kg. Turbin yağı: Muhammen bedeli 750 lira, muvakkat 
teminatı 56 lira 25 kuruştur. 

2 - 20000 adet çalı süpürgesi sapsız) muhammen bedeli 1000 lira 
muvakkat teminatı 75 liradır. (5722) 

1 istanbul Komutanhğı ilanları 1 -------
Yedek Subay okulunca kaydı silinmiş Berliye marka 1406 No. lı 

bir kamyonet açık arttırma ile satılacaktır. İhalesi 28 ağustos 939 pa· 
zartcsi günü saat 11 de yapılacaktır. Muhammen tutan 30 liradır. 
ilk teminatı 5 liradır. İsteklilerinin belli gün ve saatte Fındıklıda ko
mutanhk satınalm(! komisyonuna gelmeleri. (6032)_ 

' * * • 
İstanbul m~rkez komutanlığı kapama evi için mevcut bir şase 

motörü üzerine ~rait ve evsafı dahilinde Krösörü yaptırılacaktır. A· 
çık eksiltme ile ihalesi 24 ağustos 939 perşembe günü saat 16 da ya
pılacaktır. Muhammen tutarı 1200 liradır. llk teminatı 90 liradır. 
Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. İsteklilerinin i ık teminat 
makbuzu veya mektuplarile 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalari\e 
beraber Fındıklıda komutanlık satmalrna komisyonuna gelmeleri. 

(6033) 

* * * 
Trakyada yapılacak manevraya i~tirak edecek hakem ve müşa

hitler için komisyonda mevcut şartlan dahilinde 47 oto kiralanacaktır. 
Pazarlığr Fındıklıda komutanlık satmalm.a komisyonunda yap1lacak-

KANZUK 
'. . . .. TER PODRASI 

.'.~BO R .·osA Lİ NA 
Koltukaltı ·ve ·'ayak terlemelerini kat'iyen zarar• 
vermeden keser. Kokuyu giderir, BOROSALINA 
kullanmakla elbise ve çoraplarınızı da harabiyet
ten kurtarmış oh..lrsunuz. EczaneJerden arayınız . 

İNGILiZ KANZUK EC.ZANESi ·-·· Beyoğlu lstanbul 
_,,il ' . 

,-· . - '\ 
Şirketi Hayrıyeden~ 

11 Ağustos 939 tarihinde mevkii mer'iyete 
girecek olan fevkalade tenzilatlı aylık ve 3 ay· 
hk aboneman kartlarının şimdiden köprü gişe· 
leri ile merkezi idaremiz Kontrol müdüriyetin
de satışa başlandığı sayın yolcularımıza ilan 
olunur. 

----------mım•• .Jm-mE·---. . ~ . 
Yastık, yatak ve yorganlarmı mutlaka kullanınız 

l
' Yazın sıcak havalarda yorgun başınızın serin ve yumuşak 

kuştüyü yastık ile rahatını temin eder. 
Kuştüyü yorgan, şilte ve yastık fiatlarrnda mühim tenzilat 
yapıldı. (1) liraya alacağınız bir kuşlüyü yastık bu ucuzluğu 

ADRES: İstanbul Çakmakçılarda Sandal yacılar sokak kuş· 

~--~1W-.ıılllllıı,.. ... llıl_. _____ _,._.,_,__...,_, tır. Otomobil sahiplerinin 9-8·939 çarşamba günü saat 11 re kadar 
. müracaat eylemeleri ilan olunur. (603ıl ) t 

ispata kafidir, 1 
tüyü fabriK:asr. Satış yerleri: Ankara ve Beyoğlunda Sümer 
b:ınk Ycrlimallar p<ızarlarmda satılır . 

· JOZEF-= BACS:A.Mo 

geçirdiği sırada Vikont .kızkar. 
d~i~in' yanına gitmişti. 

Mal:lam Dübarri: 
- O mu?"diye .5<>rdu .. 
- Bizzat kendisi.. 
- Bir §eyden §Üphc etmiyor 

- ? mu .. 
• - Kat'iyyeri •• 

• - Mopu, nasıl? 
- Mükemmel, karde§im .. 

Herkes bizim iç.in çalışıyor. 

- O halde bizden şüphe et
meısin, çabuk ayrılalım .. 

- Hakkınız var, çünkü ihti. 
yar ka.dın pel: şeytar.a benzi -
yor .. Şon, nerede?. 

- Biliyorsunuz ki Vcrsay. 
da .. 

- Sakın görünmesin .• 
- Kendisine ehemmiyetle 

tenbih ettim. 
- öyle ise haydi misafirin 

yanına gidiniz. 

Vikont gittikten sonra, kon
tes Dübarri odasının kapısını a. 
çarak salona girdi. o devirde a
det olan bütün merasim, biribiri. 
ne ho~ görünmek isteyen bu iki 
kontes ~rasınrla munt<ızam hir 
surette yapıldtktan sonra kon
tes Dübarri söze başladı. 

- Maüam, üedi, beni ziyar:!. 
tinizle mes•ud ettiği için karde
şi~ b]r.!z evvel _teşekkür ettim. 
Şimdi böyle bir ziyaretle beni 

bahtiyar etmek istediğiniz için 
size teşekkür ediyorum. 

İhtiyar kontes fevkalade 
memnundu: 

- Ben de gösterldiğiniz hüs
nü ka:bule karşr nası~ teşekkür 

edebileceğimi şaşırdım. 

Kontes Dü.barri, ihtiyar kon
tesi hürmetle selamladı: 

- Sizin gibi yüksek bir aile 
ye mensup bir kontese hizmet e
debilmek benim vazifemdir. 

Bunun üzerine Madam Dü
barı-i, kontese bir koltuk gös. 
terdi. 

Her ikisi de k:arşı karşıya er 
turdular .. 

-31-

ZAMORUN BERATI 

Madam Dübarri: 
- Söyleyiniz maıdam sizi 

dinliyorum, dedi.. 
Orada, ayakta durmakta o

lan Vikont cevap verdi: 
- Müsaade buyurunuz da 

kontes hazretlerinin sizden bir 
~ey rica için g-elcliklcrini söyli. 
yeyim. Kendileri bu ziyareti 
hatırlarına bile gctirmiyorlar':lı .. 
Ancak mösyö Mopu, madama 
si:ı:in için bir hizmet ylikledi, iı
te bu. 

Madam Bearn, Jana teşekkil:
lc bakarak adliye nazırınrn ver. 

-
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diği beratı kontese takdim etti. 
Bu berat Lüsin sarayını krallı

'ğa mahsus saraylar arasına so-
0kuyor, müdürlüğünü de Zamora 
veriyordu. 

Madam Dübarri berata baka.. 
rak: 

·- Demek ki ben size teşekkü
re borçlu olacağım ma-dam, de-

. di, eğer ben de buna mukabil 
size bir hizmet yapmak saadeti. 
nı kavuşursam kendimi bahtiyar 
sayacağım. 

ihtiyar kontes sevinçle bağır
dı; 

- Oh, madam, bı· çok kolay
dır. 

- Nasıl? Rica ederim söyle. 
yin ... 

- Mademki taşııdığım ismin 
sizce meçhul olmadığım söylü
yorsunuz mesele yok.. Ailemin 
servetini mahvetmekte olan bir 
davadan tabii malUmatınız var
clır .. 

- Zannedersem bu da va Sa. 
lüs ailesiyle .. 

- Evet. madam .. 
- Evet, bu işi biliyorum .. 

Kral hazretleri J?;cçcn ı;:ecc yc
~erıim mösyö Mopuya bundaı1 

bahse.diyordu. 
ihtiyar kontes bağırdı: 
- Kral hazretleri benim · da· 

..alarımdan bahis buyurdular öy. 
1c ıni?. 

- Evet mal:lam .. 
- Rica ederim ne söylediler?. 

Kontes Di.iıbarri teessürle ba§ı-

nı salladı .. 
- Zavallı kontes! dedi .. 
- Ah! Dava kaybold!-1 .clc ğ;ı 
'? mı .• 
- Eğer size doğru söyleme!c 

icap ederse öyle zannederim ma
dam. 

-Kral böyle mi söyledi?. 
- Kral akıllıca v~ nazikan:! 

hareketi sevdiğinden kat'I bir 
şey söylemedi.. Görünü§tC b~ı 

emlakin Salüs ailesi tarafın

dan kazanılmış olduğu fikrin.de 
idi. 

- Oh, madam! Eğer kr;ıl 

hazretleri işin nasıl cereyan ct
tığini ve bu emlakin bedeli son
rcıclan ödenen hükümsüı bir 
seneodin kuvveti ile zaptedildiği. 

ni bilseler .. Evet, madam, o se
r.edin muhtevı olduğu iki yüz 
bin frank ödenmiştir.. Gerçi e
limde ·makbuz evrakı yoksa da 
bunu isbat eden vicdani delill . r 
vardır. Eğer bizzat davamı m<h. 
:<eme huzurur:.ıda iddia ve mü.c'n
faa edebilsem açıkça ~östcriri ,~1 

ki. 
Kontes Düb:rri, ihtiyar kadı

nın söyl~ıligi !:<;::lt:r<icn lı!r ı:;~y 

cr.lama.dığı halde gayet tlil:kntle 
.dinliyormuş gibi görüniiyordu. 

- Açıkça mı?. diye sordu • 

l Selimiye Askeri Satm
ma Komisyonu ilanları 
Haydarpaşa süel hastane· 

; ınde m e v c u t 230 adet ı.:ar 
yol anın keşif r a p o r u l'l .?> 

(Öre boyanarak tamir ettirileccI~tı:; 
~a.z:trlıkla ihalesi 11 ağustos 93 .. 
a ma günü saat 10 da yapılacakt~'· 
~e<:İf bedeli 355 liradır. htckli)erııl 
~ili gün ve saatte teminat paraı:ı: 
;le birlikte Selimiyedcki Tümen 53 

nalma komisyonuna gelmeleri. 

(6~ 
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Beyoğlunda Galatasaray 
' .isesi karşısında kain meşh"' 

DAV iD 
Jömlek Ticarethanesı 
Mevsim sonu münasebetiyle 
mevcut stckunu elden çıkar• 
maktadır. 

Yüzde 50., 40, 30, 20 ten· 
7. İ l~ttan istifadeye koşuruı:ıA 

CIİillal!!llll......... ~ · 

Almanca ders 
ctiY1e 

Seri ve asri HABER Meto .5, 

ve mutedil ücretle ders aırnalc 
1
• 

1 • "Al .. ~ etrne11ı•• 
~cycn erın manca ogr. e Jil:i' 
ismine mektupla gazctcmıt 

' racaatı . 

Or. Necaettin Atasagun 
• 1 o ,., 1 • :-ık.;rıll'" 
S:ı ın hhrı ,,,, ,,o~ l•nı ıır. · . ,.1 • . ·r · ı \'' ·• l .ırı 17 ı h·11 ..-:o ıını J.ulı'lı • · · 111 

\p. Uaire '.!: No. 17 de ha~ı:ıl~~1•11 
l; ;ılıııl c<l<:r. (Telefon: :ı:-ı. ·•· 


