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lrııan zıhlısının 
ve r11ürettebatı 

kumandanı 
kurtarıldı 

Sintine deliklerini açtıktan başk ~ 

AYAK sPonu Her tarafa petrol dökıi · 
~~~~~~~~3!;

1

gemı· yı· ateşe . vermı· şler 
nıcmlckctimb.in umumi 

itin ııe mühim bir hadise ol-

ba.ştadığı su glinl crııc yap- Graf Spee'nı·n ı·ntı·harını i<ık seyıılıatlnl bu lstlkame. 

~;:~lzE~::;::i~:::'!;;.:~~ · ~ Uzaktan seyrettı• 
\ il istifade etmemiz lüzumu-
~3arct etmiş oldu. 
llı~ce Erzurumun senede 
~ karlar İ!:İnde kapalı duran 
~Yaylaları ,.e etrafında üı:. 

~ rnetrcyc kadar \'aran ) i· 

Kumandan ve zabitlerden bir kısmı, kendilerini kurtaran Arjantin gemi
si tarafından bir Arjantin limanına götürüldü. 

lı buzlu dağları. bazılarının 
il gibi bir kusur değil, 

~ ~ iı:in kıymeti ta.kdir edile. 
~ llle:t.lyettir. Eğer Erı.uru

husu !yetinden istifade c-

Almanya ile Uruguvay arasında 

~:~ü~~~c::;.~:~~an!~~~~~ 
11 olabilir. ' Bu sayedr hem 

il(· 
ayetlerinin uhallsl, karlar 
ayaklarına kalbur bağlı. 

tlirumel< fclilkctlnden kur-
otur, iıem de memlcketi

ltıiJl i m\idafaa teşkilat ı Ftn
'lılarm 'ıarb abasında kıy. 

dercc·cslni fii lrn ispat et
lcayak sporlarından istifade 

bir h8dise çıkması muhtemel 
Almanya, gemiye tamir için kafi bir mühlet 
verilmediğini iddia etmekte, · Uruguvay ise 
mühletin kafi olduğunu söylemektedir. 

e inıkin Yerilmi, bulunur. , 

HASAN KlJMÇA YI Graf \'on Spce 71rhlısı 

Graf Spee'nin enkazı Montevide
oda seyrüseferi tehlikelileştirdi 

Graf Spee süvarisinin 
~ <dl c§) llifi) ~ lk t lUJ lb lUJ 

emimin böy.le ölümü şe
fli bir ölüm olacaktır l 

iki vapur 
daha battı 
Londra, 18 (A.A. ) - Norve· 

~ cin 4600 tonluk Strindheim va-
• 't'Q[ı olmasaydık düşmanla kar§ılaşmakta biran tereddüt etmez, ge- puru lskoçya sahilleri yakınında 
intiharı planlarını elimle hazırlamak ıstırabına katlanmazdım.,, batmıştır. Vapurun bir mayne 

~ çarptığı zannedilmektedir. 
•~ı, 18 (Rrdyo) - Mon· vardır ki. bunların başında şüp· etmek istiyen milletlere ibret o- Mürettebattan iki kişi ile kao 
~an bildirildiğine göre, he yok ki, Graf vem Spee ku- labilecek mahiyette olduğu bildi· tanın cesedi Fiusc ismindeki 
• Cep kruvazörü Graf von mandanının, Montevideodaki Al- rilmektedir. Norveç vapuru tarafından bir şi-
~;~r hazin akibetinc dair man sefirine hareketinden evvel Bu mektuba göre, Alman mal limanına çıkarılmıştır. 
~~ "e mütenevvi mallımat bıraktığı mektup gelir. Bu mek· harp gemisi kumandanı, daha İngiliz bandıralı Serenite mo· · 

c devam etmektedir. tubun, Graf von Speenin, Atlas (Devamı 4 üncüde) (De\'amı 4 linl'Üdf') 

arada intihar karannın na- Okyanusunda, İngiliz harp ge- ~,......,......,, ...... ••• • • ••••• • • ••••• +• +• + •• ,_.........,,_, 

~ gibi şartlar altında ve- milerile karşılaşmasından, intiha ' l 
duğuna dair de haberler ra karar verildiği ana kadar ge- ~.:t M Da ~ ~ ~o ş ca f ~' 

çen ve intihar için yapılan hazır 

ar et Ve k l· ı ·ı n ,. n lıklara dair ciddl"n heyecanla o-
kunacak satırları ihtiva ettiği ve • 4 

L. deniz harpleri tarih;nin şerefli t D •• s t : 
lJlJ günkü değilse bile onörlerini muhafaza f un gece ıvas an : 
~tkikleri Romanva · Rusya ! Ankaraga ıl 
Q•t müdürlüğünde hududu açılmıyor ! h l 
İ~ gfllanlı bankası Homanya . Sovyet hududu he· t. ar eke t etti er ; 
"'~ktörile görüştü nüı açılmamıştır. .. 
,, t\ Danimarkaya Alm:ınya tran:>i· ~ c h • · • D • ı • f ~ 

Montcvidco, 18 (A.A.) -
Graf Spee'nin intiharı tarihin en 
dramatik sahnelerinden biri ol· 

rnu~tur. 

Gemi demir alırordu. Kalabalık 
(Devamı 4üncüde) 

llcMnktdr. Sı)\·yct tayyare-terinin bombardımaomda...'l 
sonra bir yangın 

O ~ RUS ALAYI FiNLERE 
SiLAHLARINI TESLiM ETTi ;:;;;~~~:·:.::,;,c~~~~~~:: ~:0~i~·~i~~~k3:~··;ı~~~ ~= t um urreısımız emır~o u ı_nş~~ ın- j 

f::;0~:~r~: :;~~~rı~a;~n~- r~;;a~1~~1~~~~~:~~~11%:ıaki i~1: : da çahşan mühendıslerımızı ~ Fin ler 
(}~~r~~!~:~~!tır~etkik ve ~~fe~1i~~~~~~~'.~:~;;: bu~~~~t~ ı takdir ve tebrik ettiler ~ 

şimd iye kadar Ruslardan 
176 tank a l mışlar 

' bir saat kadar mefgul çekilen telgraflara c~vap venne· E ~ 
(Devamı 4 üncüde). mişlerdir. .(~azısı 4 üncü.de). (Yazıea 3 üncüde) 
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ıs.anb ı Öğretmenleri Cemiyeti A:;~::::N;,~lJif 

N. Menemencioğlu Macar artistleri Dokuzuncu işletme !!1!!.!!!: .. ıe::.1:"';;?,? latanbul Öğretmenleri Cemiyetinin nlznmnamesinde dcğiGikllkler 
yapılacağuıı gazetelerde okuduk. Değişiklik olnrnk hasta olan ve o
tuz ynemı ll!jmış bulunan muallimlerin cemiyete kabul edilmemeleri 
isteniliyormu§. Bu haberin doğru olabilmesine mnntık ve gönül bir 
tUrlll razı olamıyor. Nizamnamede bu yoldrı. bir değişiklik yapı.Inuı.sı
na müessir vesnilt olabilecek his kanaatimizce sadece hasis ve be. 
zirglln bir zihnlycUn mahsulü olabilir ki, Tiirk öğretmenleri gibi bil
tiln hııyatlıırlyle digcrgrımlığm birer numunesini veren vatnndaşla
rm cemiyetinde böyle bir zihniyete rasgelmenin bizce imkô.m yok gibi
dir. Eğer bu havadisin doğru olduğuna inanmamız lazmıgclirse, bu 
yardım cemiyetinin idarecilerinin, herhangi bir hayat sigortası ı:irke. 
tinin idare heyeti gibi hesabi davrandıklarına hükmetmemiz icab eder. 

Parise geldi istanbuldan müdürJüğü ~:~ ~~: tc•~
0

~~1~ 
Heyetimizin temasları k8ÇlyOrlar Yeni müdür bu .sabah ::::-,:-..::_:,;.~ 

t • d. T k t ft• ·ıı· ,..... ·- ,_ ~ • • •1 ne ıce ver ı ra yaya e ı§e gı ı ••••.•••••••• • • i-L.Afll ı 
Sebebi hayat pahalılıgı"' 1 ABONE ŞAR • 

Hnlbukl, hem el, hem kafa emeğini sarfcderek hayatını kazanan 
her sınıf meslek erbabmm kendi mcsleld cemiyetlerini vo karşılıklı 
}'ardını te c!tküllcrlni kuroınlan, içtimai yaııama §artl:ırımızm bugUn
kU inkisaf seviyesinde 503yal bir ihtiyaç ._.e bir hnk halini almıştır. 

· Öğretmenlerimizin böyle bir kuruma sahib olmaları onlar hesabına 
bir muvaffakıyet addedilmelidir. Fnkat meslekdo.şların birlbirinc )·ıır
dmıı gibi en iyi maksatlarla kurulmuş böyle bir cemiyete bu suretle 
cidden mcnfnııt dil"kilnU bir karakter vermek içtimai birlik ve mes
lek! yardnn pl'CMlplcrlne kat'iyycn nykın dll.5tUğU gibi feragat sahi. 
bi ve iyilik sever §uurlu mualllmlerimlze hiç yakışmıyor. 

Asrunız, sosyal hayatın; her nıcslek müntcsiblcrlnln blıibirlerine 
h:ığlı olmnlarmı ve yckdiğcrlcrlnl dilşUnmelerini 5art ko§all bugilnkti 
hususiyetini herkesten fazla takdir etmesi lft.zımgelen Bğrctmenler, 
bizzat kendi hastalarmı ve ynşhlarmr nlı;in cemiyetlerine almn.smlar? 
HattA bugtlne kadar cemiyete ftzft. olmak ihtiyacını duyacak derece
de §Uur gösterememiş arkadaşlarına bile yardnn ellerini niçin uzat. 
mnsmlar? Hayır, biz bu habere inanmamakta ısrar ediyor ve bunun 
aksini bir ıuı evvel 6ğrenmek istiyoruz. ÇilnkU böyle bir ~y, meslek 
tesanüt ve mcnfnntlne olduğu kadar, arkadaşlık sevgi ve feragatinin 
icaplarına da uymamaktadır. 

Va.kıt 
Asım Us, bugUnkU makalesinde 

İt.ıılyanm Balkanlıırdald mevkiini 
tetkik etmektedir. Muharrir, !tat. 
yan hnriclyc nazırı Kont Çiano'nun 
nutkunu tetkik ederek ltalyanm 
:bugUnkil Avrupa siy:ısetlnin hnyll 
mUphem oldu{huıu, nutku b:ıştan 
lb:ışa okuduktan sonra zihinlerde 
§Öyle bir intiba hli.sıl olduğunu 
kaydediyor: 

"İtalya hllkfunet! Almanya ne 
akdetti:;I çelik ittlfııkr tccavüzi ve 
tedafilI bir nnl!\c:ıma gibi göster
mekle hata ettimne kani olmuş. 
tur; fakat eimdi bu Juınaatlni ita
do etmekten çekiniyor. İtalya, Al
manynnm rev.iıyonist siyasetinden 
ıkuvvct alarak kendisinin gcnlgle
me cmPllerinl tntn-in etmek isti. 
yordu. Almanyanm 'f..ehlstşna teea
:vUz edeceğini ve bu memlt'ketl 
ıtaksim için Rusya ile anl;ı.§v.cağı. 
~ı tahmin edemiyordu.,, 

Muharrir, İtalyanın bugünkü 
lblltan siyasetinin gerçekten Bal. 
lmnl"'rda s ı hün muhafc.znsnu is. 
tihdııf ettiğini, Çiano'nun, Tllr. 
kiye - ltalyn münasebetlerin .. 
C!e 1932 an!amnasmrn hl!. • 
!kim bulunduğunu 2l>;.1emek 
suretile, Anuı.Yutluk lşnaUnln Bo
ğıızlarn Ye Knradenize doğru b1r 
atlamaya. başlangıç olabileceği yo. 
lunda bir mUddct evvel ltnlynn 
g:ızctclcrlntn yaptıktnn neşriyatı 
ıtekzib etm.I !:ulunduğunu, bu ne
ticenin de B:ılknnhr ve Akdeniz 
'5ulhil namma kıymetıi bir iyilik 
\ielill olduJ;'Wlu tcbarllz ettiriyor. 

. rran 
1 M. Zekcrlvo. Sertel, ''Tehlike f. 
earctl,, baflııklı mako.lcslnde, gün 
geçtll:çe mllttefiklerln ktıvvetıen

'aı.,,i ve Almanlnrın zayıfladığı gö. 

::~~k~rb o~~~E:SZ:dek::ıeı;~ 
'hal aldı''llll ve bu ecrnlt altmd 
ıınütteffkl<.>rfn de h;tedlklerl gibi 
~arbin çabuk bltemlvec"Pfnl, Al· 
.manyanrnsa kendi hududlan içinde 
;mahsur ve mııhbus yqcyamıyaca-

UAT DERVİŞ 

ğmı söylüyor ve bu yeis verici va
ziyetin Almanyayı bUtUn dünyayı 
ateşe vermeye, hnrbi dUnyanın 
her tarofma ynymnğa ı5evketmck. 
to olduğunu yazdıktan sonra bu 
yoldaki Alman propagnndasmr an
latıyor. 

Yeni Sa ""fi 
Hilseyin Cahid Yalçın, "Berlin 

uğra§ıyor" başlıklı makalesinde, 
Alman propagandıısmın son fanli
yetlerinden Almanyanın harb 
meydanında partiyi lcaybetUğini 
çoktnn anlamış görUndilğUnU, şiın
di bütün UmfUerlnfn dilnyada daha 
başka birtakım ihtilii.flar ve ihti_ 
lAtı.ıı.r çıkarmakta. olduğunu ve bu 
gayretlerin bu günlerde Yakın 
Şark ve Türkiye Uzerindc ~oplandı
ğtnı kaydederek Almanların, ne 
yapıp yapıp Türldy.e i!c Sovyetler. 
Birliğinin ıırasını nçmayıı. çalışttk
lıı.rmı kaydediyor. Muharrir, .Anka... 
ra muahedesinde gizli bir madde 
olduğu yolunda Alman gazetelerin
de çıkan bir haberi mevıubahs e
derek ş6yle demektedir: 

''Berlinin, Tilrkiye ile Sovyct 
Ru.eyanın arasını açmak gayreti, 
ancak hamakat kclinıc!lle tavsJf 
edilebilir.,, 

Cumhuriyet 
N11dJr, Nadi, bugfinkQ mn'kalcsin· 

de İtalyan hnrklye n:ızırı Kont Ci· 
nnonun r.ulkunu tnhlil etmektedir. 
Muharrir, ıson flenelcrdekl İtalyan 
siyaseUni tetkik ederek yazısını 
oöylc bltlriyor: 

"İtalya, ıvniyetin bu tarzda lnlti~ 
fafından memnun mudur1 Moskova 
ile Berlfn arnsınl'l:ı vukua sclebllc· 
cek sıkı bir i blrllAI karl)ısında, 
kendine ne ,;ibi bir hareket hattı 
tayin edecektir? 

B!ltCin bunlar, oimdilik cevapsıı 
kalmıyıı mnhkCUu sualler halinde 
zihinleri )'ormaktndırlar. Bununlıı 
beraber, Avrupn)'l tehdit eden şu· 
ursuz kun•eller arasına silnfin bl· 
rinde İtalyanın da kahlaca~ını 
tahmin etmiyoruz . ., 

fnglllere ·ve Fransa ile yaptığı
mız yeni ticnrct nnl:ışmnlarının tol· 
bikine mnni otan engelleri ortadan 
knldırm:ık , .e ihracnt cmtiamııın 

im memleketlerin plynsnlnrındn ko· 
laylıkl:ı alıcı bulmasını temin et• 
mek üzere temaslara girişen hnrl- · 
ci;>·e umumi kütibl Numan Mene· 
mencioğlıınun riya-ıetindeki heyeti· 
mlz Londradnki ı;örüşmelerini bl· 
lirmiştir. 

Gelen mnllımalo ı::öre, hu ııörliş· 
meler ı;crck, ihracat, gerek ilh:ıtrıt 

eşyası bakımınd:ın müharlcleyi ko· 
lnylıışlır:ıcak csac;l:ırın tesbitile ne· 
llcelenıniş ve Numan McncnıcncioR· 
ltı dün tayyare ile Pnrisc seçmiştir. 

JJeyetimizin birkaç süne 
memleketimize dönmesi 
yor. 

kadar 
hckleni· 

Piyasada, bc)·etin temaslarlle te· 
min edilen müsait vaıiycttcn isli· 
fade icin büyilk hıızırhklar yapıl· 

maktndır. 

Avrupa trenleri 
intizamını kaybetti 

Avrupa trenleri dllııdcnlıerl yeni· 
den inUzaıuıııı kaybelınlftir. 

Dünkü ekspres ııncnk sanl on üçe 
doğru gelebilmiştir. Dunn bir tren 
k:ızası sel.ıeb olmuştur. Ekspres 
secmcden lince Trlyeı;tede askeri 
malzeme yüklü bir mnr.şnndiz treni 
yoldan çıkarak hntlı kapamıştır. 

Hattı kapayan \•ogonlnrın kaldırıl
ması beş sant surınu, ve bu ınüddet 
zarfında seferler inkılnıı uğramıştır. 

llugün Konvansiyonel treni s:ınt 
9,10 do, ekspres ancak snnt on bir· 
den .ı;onrn gelebilmiştir. 

Poliste 

Su yerine kezzap içti 
Eyüple mensucat fabrikasında 

çalışan 16 ya~lannda Mustnra a· 
dınd:ı bir emele su yerine yanlış· 
lıkla kczznp içmiş, o~ır yor:ılona· 

rn'k hı:ıstııne)e koldırılmıştır. 

Y eşill:öyde bir kaza 
Mehmet adında l.ıiri motosikletle 

Yeşıll.v)clen geçerken 60 l:ışında 
Hnyg:ınoc;a çarpmış ve larnl:ırnış
tır. \'oralı kadın Bakırköy hastane· 
sine k:ıldmlmıştır. :Uchmet de 
muhtelif yerlerinden yprnJnnmış· 
tır. 

Mevlut okurken öld ü 
Fatihte Karabaş camii imamı 

Cemıl ~vvelki gece lleyceğiz mn· 
hallesinde doktor İh<ınnın evinde 
mevlO.t okurken üzerine fenalık 
sclerek dilşmllş, blraz sonra da öl· 
mfişlür. tmnmın knlh sektesinden 
öldüjiü anlaşılmıştır. 

Bir çocuk araba altında 
ezildi 

Edirncknpı ecıanesi önünde oy· 
nıyan Ncılbe adındn bir ku: çocu· 
Au c:ıddeden geçen .Mustnfnnın 
icl:ıresindeki arabanın tlevrilnresi 
ile allında lcıılmış, Gurehn hıı ınne• 
sine nakledilmiştir. Arabacı Mus• 
tara. ynkalnnmı~lır. 

1 f trt!J9 (- _,. • 

d ki k d Devlet Demiryollorı dokuzuncu 1 ae-ını e.oo ıı:r. 16.00 ~ 
ve um U arı a ar pa- işlclme CA,·rupn hnttı) müdürü 1 ı ayllk "'" • ı.ıo • 
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~ Avrupa hnrbi çıktıktan sonra 
bıışl:ıyan .Moç:ır kadın nrtistle· 
ri akını &on günlerde durmu~lur. 

Burada bulunan 140 kadar Ma· 
cıır l.:odın artisliııden 80 i Atina, 
.l\11ı;ır vo Surıyeye gitmiştir. Kn· 
lanlord:ın 24 ü de bu hnrtn içinde 
Mısır ve Suriye)·e gidccekleı·dır. 

Akının durmasınııı ve burndnkilc
rin de kafile knfıle gitmelerinin 
sebebi şudur: 

Macar kadıııları Jıurndı:ı umduk· 
lan. knznııçlnrı bulnmamışlnrdır. 

lstanbulda günde ancak üç dl>rt li· 
ra knzan:ılıılcn bir Mncnr artisti, 
diğer şark mcıniekellcrindc 8 lira 
kadar kazanç elde edebilmektedir. 
Bundaıı başka lstnnbuldaki hayat 
palı:ıhlığı da l\lacn rları yıldırmış· 

tır. 
Kendilerine ayda elli liralık dö· 

\·iz göndermek müsaadesi verildiği 
halde kazandıklarını burada sıırtet· 
tiklerinden döviz tedarik edeme-
ınişlerdir. 

nu ~ernlt altında yeni artist gele· 
miyeceği ve gelmiş bulunanların da 
dahıı klrh memleketlere sldecckle· 
ri muhakknk görlllOyor •• 

Mahlut y:ığlar nasıl 
yapılıyormut 

Gıda mnddelcrlnln kontrolü işi 
d:ıha sıklaştırılmıştır. Evvelki gQn 
Eınlnönil mıntakasında yapılan 

teftişte 25 dükkf1ndan 57 yalı nli· 
munesl alınmış, mah11t yııl}ların 

saz ocaklar l1ıerlndo yapıldığı SÖ· 
rülcn birçok dükkAnlordaki bu fo• 
ali:rct derhal durdurulmuş '\'e dük· 
kıiıılnr mUhnrlenml~tlr. 

Yerli kağıt fiatları 
G~lecek aene yüzde o· 

tuz tenzilat 
yapılabilecek 

Ph·nsamııın kAAıt ibllyncının 
:ırtm:ısı üzerine lımltlekl KAAıt fab· 
rlk:ısının lstihsıılAtını ço~nllmıık 
için tedbir alınmıştır. 

'Fabrikadıı geceli gilndüzlü calı· 

~ılmak suretile S5 ton kfığıt )"npıh
:ror. Bunu 80 tona çıkarıuak idu 
yeni lıir fabrika vücudu gclirilnıck· 
tcdir. Gelecek :iCnc lıu lş tıııııarrıJa. 
nacnktır. Dundan b:ışkn kfiğıtlııı 
iptidai maddesinin de dahilde ra
ııılnı:ısını temin maksatlilc tedbir 
nlınıyor. Kağıt hamuru için cok 
miktarda suya ihtiyaç v:ırdır. 

Fabrika fn:ıliyetinl iki misline 
çıkardıklnn sonrn şimdi civardan 
·alınan sular ihtiy:ıcı kıırşılı:rıımı· 

yacağından Sapanca sülünden su 
ledıırlki için tesisnt ~·apılınııkladır. 

Mühim bir mesele de yerli kd· 
Aılların palıalılığıdır. Sellüloz f:ıl.ı· 
rikası tesis edilerek ktıi;.dın lpUdat 
maddesini hariçten getirtmenin a. 
nilne geçtikten sonra fiynllnrdn yüz 
de otuz kndnr indirilebileceği umu· 
luyor. 

mum ınüdilr mua,·inli~ine tnyln e- - - -••• ~ 
dilmiş ve yerine Ankara mmtnka 
işletme müdürü Snll 'l'o)·demir ge
tirilmiştir. 

Yeni müdür bugün vaıifeye ha~ 
l:ımış ve ilk iş olar:ık Edirne trc: i
ne hnRl:ınnn hususi servis yııgonl· 
le Tr:ıkynya lıarel<et etmiştir. 

S:ıld Toydemir, hattın ,·aıiyetini 
göıden gecirdlklcn zonrn şehrimi· 
ze dönecektir. 

Ank:ırn işlctnıesinc, umum mil· 
d!irliik miifctti5terindcn Tııyyip ta· 
yiıı olnnınu~tur. 

Kumluğa oturan 
İngiliz vapuru 

Köstenccyc gitmek üzere Bo· 
snzdnn tr:ınsit seçen lnglliz bıındı
ralı Honne vapuru bU:,•ük liman ön· 
!erinde kumluğa olurmuş, fakat 
gcccynrısı kendi vesnitlle kurtula• 
rnk l oluna devam etmiştir. 

Küçük Sehir 
Haberleri 

* Gelen haberlere söre Egede 
tlllüıı 6nlışlnrı ilk ilç sllnüıı bara· 
ret ve .ı;Ilrati karbolıiuktaıı ıonra 
duraklnmış ve mUslahsllln olk4yet• 
lcrinl tevlit eden vazh·ellcr doAma· 
la bnşl:ım ıştır. 

* Dün akşamdan itibaren Kara· 
denizde şfddetll bir fırtına başla· 

mıştır. Ufak deniz: vasıtaları Ka· 
vakta demirlemek mecburiyetinde 
kalmışlar, Knrııdcnlze çıkamamış

lardır. 

* Kosti knptanın idaresinde O 
tonluk Aynnlkola balıkçı motörO 
BoSozdaıı dönerken sis yüzünden 
numellka,·ııaı i:skelesl karoısındakl 
kayalıklara oturmuştur. 

• Hor sene oıaulu slbl bu :vtl 
da Kızılay ceml)·cU adınıı Be)'OR· 
lu kaıası şubesi tarafından alın 
yirmi Qcllnde bir balo verflecektir, 
Hımrlıklıır yapılmaktadır. 

* Bir mfiddcttenbcrl Daikıınlarch 
tetkikat ve temaslarda bulunan Ja· 
pon n kert ataşesi kolonel Tatelsi 
dünkü ekspresle şehrlmlıe dlSnmQş
tür. 

* Bir miiddct ctvcl mczuncn 
şehrimize gelmiş olan Bükreş bü· 
yük elçimiz Hamrl•ıllrıh Sııphi bu· 
giin Romanyaya dönecektir. 

Uludağa otomobille 
kışın da çıkılabilecek 
Belediye Bursn ,.e Da!;cllık ldü· 

bil tarafından yapıl:ın müracaat Q. 

zerine knr temizleme makinesi Bur· 
sa belediyesi emrine vermiştir. 

Makineyi teslim almak üzere dün 
gece bir heyet şehrimize selmlştir. 
Heyet lıugiln mııkincyi tesellüm e
decek ve .Mucl:ınya yoluyla Burs:ıya 
nokleılilecektir. 

Bu makine ile Bursa - Uluda~ 
arasındaki yolun k::ırrlnn temizlcne• 
rek kışın d:ılmn otomobillero açık 
bulundurulması teıuin olunacaktı~. 

:Ra11ata da~ 
Notlar 

ger~ 
ŞttR okuyordum. •• ~..ı..t 118' 

man yeni §llıin fyı--' ~ 
reden bulayım? Nedlın'deI1ı it ,t' 
den beyitler söylüyordunı. :ar•· 
kadaş: "Bunları hem bu ıca ~ 
versin, hem de divan edeb~,rı4j,dlı 
öldUğUnden bahsedereln!··~ .~ 
Öyle ya! mademki eski.~ olo 
artık devam etmesine ~ ~ 
ınadığnır, yarınki nesmerlll .~ff' 
yiBlnde bir hizmeil do~,ıf' 
cnğmr söylilyoruz, o halde . .A~ 
ketlerimizi de sözlerimiZe ıl'Y~;; 
hın, divanları bir daha ~ 
U.zere kapıyalnn... ~ 

MUmkUn mU? Onları blOliJS8 ,. 
11111 olan \"&l'5m yine de e ~ 
ınasm; fakat o pınarın ıu> ııP ~ 
bir kere içmiş olıınlarm ond 6'
lay kolay vazgeçmesi ka!~ ~ 
dir. O mükemmel beyiil~,... 
lı:av_rar, hayatımıza bir I 
ve:kİ edebiyatnnı7: oirl1~ 
dlr, biz yine onun tesirine d1~ 
llyiz demek lstemlyoruJXl· f:IP"". 
J{emal bir beytinde: c•çok e# ~ 
anhyamaz eski ınlll!lk1.tnıtıd1 J'. 
Ve ondan anlamıyan bit ee ~ 
ınaz bizden" diyor: f~deJS ıi..-, 
edebiyatı için böyle bir eeJır ~ 
mek geliyor ama bunun ~ ~ 
ıızlık olacağını biliyoruııı· fıdell ~ 
!rlmlzden anlamıyanın ~ 1~ 
eey anhyar.ıryacağmı ld~!~ıs 'I 
doğru değildir; cemiyeuw- ~r 
deği§~tir ve mUteınadt)·eP ı-~ 
fişmektcdir, o kadar Jd dl~~~ 
en gUzel beyitleri bile art .,..,-.. 
akis uyandırmıyor. Onı.at ıı~~ 
bir nıedenlyetın, ba§ka blt_11 oP-IJI 
eseri ... Fakat bunu s5ylertı~..ı ~ 
rm güzelliğini, nıükemınellli~~ 
kar ebnek değildir. Ben {,19' 
bir §lire de d§ık otabIUıiJı' 1 P' 
ea §Ur bilmiyorum ya! ıııl5'~; 
rak s8yledlm); onu dfUıll' f)t, 
rim; fakat bu b1z de ıwı• 

1 
~ 

ynıalnn, Japon edebiyıtJJS e•.~ 
teplertmlıde okutalım de~ eV'.J. 
ğildlr. (Mamafi eski '!'ilt,. ~(il" 
.yatının bize, meselA Jııpe11 ı'4' 
yatı kadar uzak olduğuııll 
etmek de hayli garlb oıur.) n~ 

Eski §lirimizden ho~ıa.nııı 6"~ 
~· onu okumıyanlara bir 86)'~ 
ğhn yok; fakat, ne yatııı:ıtilieJll....ıl' 
yiın? onu yermeğe, kÖ O~tl' 
kalkanlara da kızıyorUJrl• t sw,.-~ 
smlar, okutmasmlar; fıılt11 )"~ 
UBrti de inkd.r etmesinietİat·~~.OJ 
onun hiç bahsını açınasJXI ~ Jı01.;, 
zull, Baki, Nefi. Nedlnl ~.a ,O_ 
birer §ai.rdlr; bUUin Frsui'~ıt 
blyatmda onlar kadar :ııı rt t"': 
muıralar söyliyebllmiş d6ugc'#~ 
gösterilemez. Racine'in, li ~~(# 
Baudelafre'ln bıı§ka ıııe,,. ~ 
vardır; fakat ıaf ş:ıir o~ r 
siyetile bizim eski şairi ; 
mnda. hııfif kalırlar. ,t r',. 

~1!111 

Hele ba§ka bir iddia ~ı 4, hiç tahammlil cdemfyo ı~ ö 
dlm'i. Naili'yi bırakmalı ~J ~' 
çocuklarımıza Karacaoğı.sı ~e4e.., 
Omer'J okutmalı imlşiı. ~..A' 
N~Uf, Nedim bugUn b~..JI ~f 

[Il![]I[fllJmii]ml):lllfil!Jf3.J:ll- cagunız, alA.ka gösterece~t ~ 
ler söylemiyorlar; ya 6\i 4~ 

Yoksa sizin zannettiğiniz gibi kör f Zeynepsiz kalırdı. O Zeynep ki bu· IUyor mu? Halk eairlearlle c!i ,il 

~azan: Nezihe MUHiDDiN 
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l- Ne? vah zavallı vahi 
- Şimdi bir sekte ile gözlerini 

hayata kapadı. 
- Bunu bekliyordum zaten kal

bi o kadar zayıflamıştı ki. fakat 
rica ederim doktor Zeynep bunu 
öuymasm. Bi.az hay.?canı var. 
Ben aşağıda bddiyen .,ıhhiye mU
dürüylc konu5mağa mecburum. 

Do!ct:>r Ş.!fkat ihtiyar sıhhi)•e 

müdürilnun böyle vakitsiz ziyare· 
tini garip bularak odasına girdi. 
Sıhhiye müdürü mec:hur bir dok
tordu. Fakat sert ve -nutaassıp bir 
insandı. Doktor Şefkat hünneUe 
bu ya§lı meslektaşını selamhya. 

, rak ka~na oturdu .. lbtiyar sıh· - Meraka değecek birşey de~il. 
biye uıüdı.irü sıgarasın:lan bir ne- Yüksek ve necip bir hisle kayırdı· 
fes çektikten sonra oışman gövde- ğınız şu kıza ait.. 
sini sarsan bir öksürüğü zaptet. - Zeynebc mi? 
meğe çalışarak: - Evet, bir çqk yeni marifetle· 

- Ziyaretimin sebebini arzet· ıini işittiğimiz Zeyncbe. Zaten o 
rnecren önce sizi rahatsız ettiğim kadar maceraya d!iş·cnn bir ka:hn 
için affıAlinizi dilerim • diye tum. tabiatile rahat duranuyaClktı. 
turaklı cümlelerle söze girişti. - Fakat efendim. Yamhyorsu. 

Doktor Şefkat onun ne demek nuz. O henüz bir çocuktur. Vakia 
istediğini anlamt,tı mutlaka gene mazide hataları yok değil. 
Zeynebe ait olacaktı. Sesinde a· İhtiyar sıhhiye mUdlirU doktor 
sabi bir gerginlikle: Şefkatin sözünü kesti: 

- Sizi dinliyorum efendim· de- - lyi ya işte efendim. Mazide· 
di r- ki hataları böyle mukaddes bir 

- Sebebi ziyaretimi bir mü:3.a- müesse:ıenin sükun ve huzurunu 
hale teiakki etmeyiniz. Bu bir sıb.. \hlfile kafidir. Sizin genç. tecrübe
hl tavsiyedir. Sizden Ç!)~< ya~lı bir siz ve Şefkatle taşkın ruhunuz var. 
meslekta~ınızım. Ayni zaman-:la Fakat merhamet ve şefkatin israfı 
hocanız okna!< şerefi bana siz~ kı· hazan beyhudedir. 
zım diye hitap etmek bahtiyarlığı· Doktor Ş~fkat artık isyanını 

nı bile verir. zaptedemcdi: 
- Teşek!dlr ederim üstat. Bah· - Ben • dedi .. cemiyete btr 

sedeceğinlz meseleyi pek merak e- fert kazandırma~a çalışıya:dum. 
diyorum. 1 Ve bunda muvafi'lk da oldum. 

ve zayıf bir merhametin esiri de· gün ccmi)·ete faydalı fedakar bir ml.z adamlar kafa. iUb 10ır: Al' 
x.;1·m d eafrlcrinden pek uı:ak eeııj -ıt eı'~ 
&• ı ... uzuv ur. p vr "" 

Si · ı d"ğ' · • · tt cak onların acerolslclir. • • ..ı 6C ~ 
- nır en ı ınızı gbruyorum. - Bu kadar kayırdığınız §U bfyntr gidince eski halk §~~t~,r 

Düısünmüyorsunuz ki bir ferdi Zeynebi görmek isterdim. raber gider; onu blraı ~ s!ııı t1, 
kurtannak için birçok insanlan Doktorun cevap vermesine mey- kabildir, fakat onunla kl•b.t 0

111' 

rencide ve bihuzur ctm?k ne dere- dan kalmadı. Açık pencereden ge.. ~Yk~;a~":::S~~ :ı~l~~;; ~l)11: 
ceye kadar doğru olur?.. len ince ve acı bir hıçkırık ikisinin maz... ~1~" 

- Ortada rencide ve bihuzur o. de dikkat nazarını çekti. Doktor NurullAJı ·~ 
lan biri varsa o da biçare Zeynep· ı:L.n...... ed b k k E k"J 

d'!>""ı:,.µ t pencer en a ara saral"" n do"ru ta J "'A tir. Doktor bey! Bir uzuvda bir ~ ,.ır 
üfunet olursa o uzvu ke:;erek bU· ı t z ı Geıı·n·ız görü· f ıO - 5 e cynep. Onu, ı·kı· ha ta tün vücudu alil mi bırakmak 1~- Jl nüı! ·diye bahçed~n. fiti had?me- b. bede ' 
zımdır? Eğer her önümüze çıkan nin baştan :o.·e ayaktan tuttuktan u~uz . ır : .. j~ f 
hatalann sahibini af ve tedavi et· bir sediye içinde u3tu ba}ta:ı aya- edınebılece~ı ... ; 0d,r 

11
, 

rneden onu mezbele ve sefalete a· ğa örtülü gusulhaneye götürlllen k 9410 yılı t içkini şıim~~Y~·nntış~~ef 
tacak olursak ruhta!d üf un et azar . . k d h k 1 nrı :ın 11 ,. m er ,O•· tf 

bır ccnazenın ar aSJn a ıç ıra- 1 buhınduRunıı dair blrk•ç 111'_,1 
0 uzuv çürüyüp kopar. Yani cemi- rak ölüyü takip eden genç bir has· beri s:ı!Cıhiyclli :wııar• otre:IJ11lıSF 
yet bağlan gevşer, bugün bir kıza tabakıcıyı gösterdi. • !erde yazılan .şUdlycUerl o ıc!# 
yann, bir kadına öbUr gün bir ço· ihtiyar doktor hafifçe dudakla· nuzdur- 11111eıı ~ r 
cuğa göstere~imiz kayıtsızlık Du ynnlışhkian dOıe 130p ~· 
vatan sevgisini zehirler. Ne isti- nnı bUhiü: lek carc lılr ba§ka, fo.:kat ti tt'. 
yordunuz? Zıynebi kaldırıp ~!ta· - Zeynep, Olünün arkaıından takTfm clmalctır. Bu dol~11ıısı 11 

ık mı ataydım? E~er övle vaomıc ağlayan fU hastabaktet mı? ? mf de Vakıt motbusı ~~ı. r eli 
6~ • .. tld hafta kadar bekleY n 1',ıııl" 
olsaydır.1 b::~J:ı memleket bir ,( Devamı var) cuı bir bedelle cdfneblleee 
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-L~ijl!ir~@L™@rD_,-, 
iki Sovyet aıavı 

teslir11 oldu 

'~ , • Ol'\ cçtc, sene başı bayramın· 
&onra, daha geniş mikyasta bir 

ittihat kabinesinin teşekkül 

11
1 bekleniyor. Oslodan ı;sscnde 
naz1 orsanı National Zeiluns 

Cj Sine Selen bir habere göre, 
Ye nezaretinde ve harbiye 

lıatUndc bir deJ;lşlklik olacak 
rblyc neznrell bir generale 

• tdiJecektlr. 
ııı~ll8iltrcde tasarruf sertifikası 

dama bonosu ı;ııtışı üc hafta 
~da 34 milyon lnsıliz Jirn sıtaı 
t für Ye salış dev:ım Cul)'Or. 
.ıtaın nüfus başına haftada 5 

' leknbül etmektedir. 
~Otıdrada'ki Filislin bürosu 
llır hükCımeli ile Fifütint 
lik müzakerelere devam ct-

nıere K;ıhireye selmiştlr. Mu· 
tb önümüzdeki hnftn itinde 

~e BaAdadn sldecek VO bü· 
llıUftQ ile görü$melerde bulu· 

, tır. 

~•lcert kampları ziyaretine de
tden Belçika kralı, Lüksem· 
traıeunı sezmiş \'C bu mıntn· 
bı ftıildafan şfstcmlnc ko11ı bü• 
~ a!Aka göstermiştir. 
~ l~iknda Spnda çıkan "Le Cri 
~ille,, isimli komilnlst gazele· 
ddelumumllfk tnrafından ka· 
1Uır. 

bıin Ralifornh·ada, saat 3 sulD<' 
~>"er sarşıntıları hissedilmiş· 
lıelcnin merkezi Japonynda 
tarınedill)'Or, 

ltaıcıyadnkl tnslllı kunctle
tıınandanı general Bondun 
ll'rnnsıı makamatı ile si5rüş• 

'ıtre Hindi Çiniye gitmiş ol· 
~.b,r verilmeJdedlr. 

tralya radyosunda 
liirkçe neşriyat 

l'J (A . .\.)_Gelecek 
l gUnllnden itibaren Avust. 

~Yosu her gUn ima dalga 
il evvela İngilizce, Fran· 

.\lnıanca ve daha eonra da 
• lılapça, ltalyaııca, Fele

>t. • Rueca ve Norveççe ne§rl-
~~aktır. 
ı "QQ'alya istihbarat nezareti 
~berlerlni verecek, aynı 

Avustralya mllziği dinle.. 

~ ... ki . ··ıd·· edi §1 o u, y 
yaralı var 

4e , 17 (A. A.) - Bu sabah 
cereyan eden komunlııt 

esnasında zablta, nUma
e, dağılmaları emrlnl ver-
~ tı.ıvelverlerle hllcuma ma

bl~ ve sillh i!tlmallnc 
ılaıa<ilınuştur. Eski bir ellrUm. 
~ esasen mahktmılyetl 

bir komunlst nUma~çi 
• l'edı komuniat yaralanmış
'llıg trıemurlarmdan beti ağır 

tlıe.re on yaralı vardır. 

Ruslardan 176 tank 
zaptedildi 

ingilterenin, Finlandiyaya geniş bir 
kredi açacağı anlaşıhyor 

Garp cephesinde 
faaliyet arUı 

İngilizler Alman tayya
re üslerini yeniden 
bombaladılar 

Parls, 18 - Garb cephesinde 
faaliyet artmaktadır. Almanlar 

Londnı, 18 - Finler, Sovyctle. { Fin Cumhurreisınin nutku topçu nte§lni mliteaklb Fransız 
re karşı vatanlnnnı knrış kana Fin eumhurrelsi radyoda bir nu. mevzilerine kUçUk mUfrczelcrle ta. 
kahramanca mUdafaada devam e- tuk söyliycrek Finl§.ndiyanın bU- arruı.larda bulunmaktadırlar. Fn
dlyorlar. Yarı resmi bir kaynak- yt1k devletlerden harb malzemesi kat Fransız topçusu mukabil atc~
tan haber verildiğine gBre, Fin- beklediğini iuaret etmiş ve orduya, le Alınanları pü.skUrtmliştUr. 
IB.ndiyalılar, muhasamatın ba.~lan. §eflere ve asltcrlere hitaben şay. Tayyare harekatı, heyeti umu-
gıcındanberi Ruslardan 176 tank ıe demi.,tlr·. · · · ·b il haf'f lın \ " mıyesı ılı ar e, ı o uş~ur. 

nlınl§lardır. ''- Cesaretinizden, fedakA.rlı- İngiliz sahillerine doğru, mayn dö. 
Sovyetlerden .şimdiye kadar en ğuıızdan, kahrıımanlığmızdan dola. kUeii birkaç deniz tayyaresinin ller-

az 40 bin asker ölmüş, yUz bin as- yı sizlere teaekkUr ederim.,, ledlği görülmüş, icab eden tedbir. 
kerln tızAsı donmuştur. Buna mu- I 'Jt . .d ler alınmt§tır. 
kabil Finlerin zayiatı ancak ikJ ngı erenın yar ımı 
blndir. Londranın siyasi mehafilinöe Dlin sabah şimali Fransada ve-

T rak d ıngı.lterenı·n Fın· '--..:ıı·ya tarafın. rllm.i§ olan tehlike l§areU, Hat 9 op onm~ olduğu için bin- '-"u 
1 l ··ıu il .. k • dan :.tngı•ıtereden mühim miktar dan 9.20 ye kadar devam etmiş, hl!: 
er e o y gomme imkan.sızl.rgı, bir hAcllse olmaml§tır. 

ilkbaharda, korkunç salgın has. da silah satm alınabilmesi için İngiliz bava kuvvetleri tayyare. 
talıklar çtkmast endişesini uyandı. Finlandiyaya bUyük bir kredi aç· 

lerl, 16-17 kAnunuevvel gecesi, 
nyor. 

Finlll.ndiya askerleri, me.ınleket. 
lerlni istila edenlere karvı kin bea
lemelerlno rağmen, Sovyet ordu. 
su Umenuıınm, dradı ölUme sUrlllt
lemeleri karşısında nefret duymak. 
tadırlar. 

DUn ormanlık bir mmtaknda 
çevrilerek irtibatı kesilmiş olan l· 
k1 Sovyet alayı FinJere teslim oL 
m\l§tur, 

Şark hududunda, Ruslar. Lado
ga g81UnUn en yakın §imal mmta
ka:sına taarruzlarına devaın et
mektedir. Bu ~arruzlar püskür. 
tUimUştUr. Leumola civıı.rmda 

Sovyetıerln Uç taburu imha edil -
miştir. Fin kıtalan, TalvaAerviye 
doğru ilerlemektedir. BiltUn gUn, 
Aglajervi mmtakasmda c;iddetli 
muharebeler cereyıı.n etmiştir. 

Le.doga gölll üzerinde, bir ba. 
tarya, dUn, llç Sovyet tankını tah
rib etmi§tir. Denizde yalnız sabll 
muhafız gemileri fnallyct sarfct. 
mf§lerdir. Havada, 16 kA.nunuev -
velde, Sovyet tayyareleri, bilhassa 
Petsamoda ve §imali Laponyada u. 
çu.:ılar yapmt§lar ve birkaç bomba 
atmışlardır. Fin kuvvetleri çok fa. 
allyet göstermiş ve ceplıe yakı. 

nında, zırhlı Rus tank kafilesini 
bombardıman etı:İıl§Ur 

Finlandiya timalinden gelen ha
berlere göre, b~kuuıandanlık Fin. 
IA.ndiya • Sovyct hududunda kfıin 
Tornea uehrinln tahliyesi emrini 
vermiştir. Sebebi, Pctsamo mmta. 
kasında, adetçe çok ~ğı olan 
FinlA.ndlya kıtaatuıa knr§ı ~arbe
den Sovyet kltalannm daha İleri
ye gitmeleri ihtimalidir. 

Sovyet kıtala.nnın, uzak fimalde, 
ehemıniyeUi takviye kıt'alarile ta.
amıza geçtikleri anlll§ılmaktadır. 

mak niyetinde bulunduğundan Frlonnes adalan üzerinde uçmuş. 
rsrarla bahseldilmektcdir. 

lar, mayn dökUcU düşman tayya-
Birkaç gün için lngiltereye releri üslerine bo b ı tm ı d" .. ı ·ı . . m a ar a ış ar. 
~nm~§ olan ngı terenın Helsın dır. Fakat bu taarruzun neticesi 

kı elçısi Henry Mac Grady Bell ( henüz malum değildir. 
çok çabuk bombardıman ve mu- Çe L l · · ti . . . m..,er aynın zıyare 
harebe tayyaresı ıle mühımmat . 

· · ·ıd·~· kd'-.1 F' 1 • lngıllz bagveldll cephede ziya-
yeh~tırı ı"ı ta ııve ın erın u· t1 rl d t kt dl re e ne ovam e me e r. 
zun milddct mukavemet edebile • D . d 

enız e ceklerini söylemiştir. 

Mareşal Mannerhaymin ve 
hüklimetin orduya itimatlan 
tamdır ve acele ıilah gönderildi· 
ği takdirde Finla.ıdiyanm kurtu· 
labileceğini bildirmektedirler. 

İsveç, Norveç ve Danimarka
nın Finlandiyaya yalnız iktısadl 
ve mali yardımda bulunacakları, 
askeri yardımda bulunmryacakla 
n anlaşılmaktadır • 

Sovyet tebhği 
Moıkova, 17 (A.A.) - D. N. 

B. ajansı bildiriyor: 
Lenlngrad askeri ınmtakatı 

er kam harbiyesi tebliği: 
Sovyet kıtalan dün Munnanek 

ve Utta istikametlerinde ileri 
hareketine ıdevam etmişlerdir. 
Diğer istikametlerde birkaç 

baskın hareketi ve ke§if kollan 
faaliyeti olmu§tur. SalmljaerVi 
köyUnde Finlandiyalılar, ricat 
etmişler ve blitUn binalan yak -
mı§lar, evleri bogaltmıılardır. 

Sıhhat vekili Antepte 
Sıhhat \'C içtimaı muavenet nkl· 

li Hulus! Alataş Anlepte hastnnelerı 
trahom dispanserlerini, lıclediye, 

çocuk dispanserini, et sebze halini, 
mcy,·c pnznrını, mezbahayı yeni 
meznrııaı ve bütün sıhhi müessese 
ve teşekkülleri seıcrek telkikatto 
bulunmuştur. Vekil, belediyenin 
şerefine verdiği ziyafetten sonra 
M:ıraşa gitmi~tir. 

Londra, 18 - Bahriye nezareU, 
Almanlnrm Tyne ve Tees ağızlan. 
na mayn attıklannı ve bu bölge
lerde seferin tehlikeli olduğunu 

tebliğ etmiştir. 

İktisadi harb nezareti, Alman 
emtiası yUklU, Japon bandıralı 

Sanyomanı vapurunun, 6ğleden 

sonra Dovns kontrol merkezince 
serbest bırakıldığını, çUnkil gemi. 
deki Alman menıell mallarm, 27 
teırlni~uldeıı evvel bedeli öden· 
mlş mallar olduğunu bildirmekte • 
dir. 

Ziraat vekili radyoda 
bir konuşma yaptı 

1'asarnır ve yerli mnlı haftası 
münascbetilc Ziraıı.l vekili Muhliı 
Erkmen dün gece radyoda bir bitn· 
bede bulunmuştur. \'ekil ınlUl eko· 
nomldc ziraatln mühim mevkii ve 
lcsfrlerlni anlatmış, bu meyanda 
milli snnayllmize ilk madde olnıı 
toprak m:ıhsullerlmlzden, pancar 
ve pamuk zlrantlnln geniş lnkişa· 

fınd:ın bahscylcmlştir. 

Vekil çJrtclmlzin bu yıl daha faz· 
in sürmek ve ekmek için büyük bir 
gayret \'e lclınlUk göslcrıneklc oldu· 
ijunu iliıve etmiştir. 

Ta.\'zlh - Bay Cevad Abbas'm 
dUnkU sayımızdıı. çıkan yazısı 

Uynnıı mecmuasından alınmıotı. 

Mecmuanm adı yanl15lıkla silin
mfıtlr. Tavzih ederiz. 
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inlemelerle sağa, sola dö
nli yorlardı. Uyku:arında da 
tıpkı ~ayvanlar gibi idiler 

Horluyorlar. sık sık ıç çekme 
leri. yarım ınlemelerle sağa, sola 
dönüyorlardı. Uykularında d3 
tıpkı hayvanlar gıbi idıler . Lakın 
acaba hakikaten uyuyorlar mıy· 

dı? Hepsı uyuyor muydu? Anlaşı. 

lan Kurd Lllrscn bunu ii~ren· 

mek istıyordu. Kim uyur gıbı 
görünüyordu? Kım hakikaten 
uyuyordu ve kım yakın bir zama 
na kadar uyanıktı ve ~·enı uyku 
ya dalmıştı . 

Denız fenerini sallanan a~kısın 

dan alarak bana uzattı . Muayene· 
ye sancak ta:"ahndaki ilk ranza 
lardan başladı. Üı;t ranzada, gemı. 
cilerin aralarında Ufti · lJfti <le
diklerı bır Kanako yatıyordu. Ar· 
kadaşları onun pek mükemmel bir 
denizci olduğunu söylerlerdi. 
Sırtüstü yatmıştı. Bir kadın sü
kunet ve safiyctile uyuyordu. Ne
fesleri muntazamdı. Bir kolu ba· 
~ının altmda, diğeri ise battani· 
yesinin üstündeydi. Kurt Larsen 
onun bileğini baş ve §ahadet par. 
maklarile yavaşça tutarak nabzı· 
nı saymağa ba5ladı. Tam bu sı· 
rada Kanako uyandr. Uyanışı 

da uyuruşu kadar sakin olmuş· 
tu. Vücudu hiç hareket etmemiş. 
ti. Yalmz gözleri kımıldadı. Me
lezin siyah gözleri bize ilişince 
birdenbire bilyildü. Kurt Larsen 
şahadet parma~mı dudağına g5tU· 
rüp susmasını i~aret edince \ek· 
rar gözlerini kapadı. 

Alt ranzada Luiz yatıyordu. 
Şişman vlicl'dunclan terler fışkır. 
mıştı. Yapmacık olmadığı belli o
lan derin bir uykudaydı. Zorlukla 
nefes alıyordu. Kurt Larsen onun 
nabzını muayene ederken kımıl· 
dandı. uykusunun içinde gerindı . 
Dudaktan kımıldadı ve sayıkla· 
mağa başladı: 

- Çifti bir şilin eder. 
Sonra yan tarafa dönerek anla. 

§ılmaz bir takım sözler söylemek· 
te devam etti. • 

Kurt Larsen Luiz ile Kana 
kanın uyuduklarına kanaat getir· 
mişti. Onların yanındaki iki ran. 
zaya ge~ti. Fenerin zayıf ışı~ında 
bunların Liyç ve Conson tarafın· 
dan işgal edildiklerini gördük. 

Kurt Larsen Consonun nabzı· 

nı saymak için aşağıdaki ra~ya 
ı~ıldığı sırada üst ranzadan ne oJ· 
duğunu anlamak için Liyçin usuL 
ca doğrulduğunu gördüm. Kurt 
L.,;ırscnın kurnazlığını anlamış ve 
1~111 muhakkak meydana çıkaca~ı· 
nı ke:stirmiş olmalıydı ki biranda 
elımdekı fener yere fırlatılmış ve 
kamara zıfiri bir karanJı~a bCirlln· 
muştu. Anlaşılan Liyç ayni an· 
na Kurt Larsenin üstüne de atla. 
mıştı. 

ilk sesler bir boğa ile kurdun 
boğuşmasından husule gelebilecek 
scı::lerdi. Kurt Larsenden kulaktan 
yırtan mütehcvvirane bir kükreme 
yük rlmiş. onu Llyçin nevmidane, 
tüy ürpertiçi bınltısı takip etmlr 
ti. Conson da derhal mücadeleye 
karışmıştı. Demek onun birkaç 
gündenberi kaptana gösterdi~ 
zeliHinc hürmet sırf bir tuzaktan 
iharetmiş. 

Karanlıkta cere}'an eden bu dö
~üş beni o kadar korkutmu~tu ki 
merdivenleri dahi çıkamamı,, sır 
tımı basamaklara dayıyarak oldu.. 

ğum rerde kalakalmrştım. Bu gibi 
vaziyetlerde mideme arız olan san
cı gene başlamıştı. Filvaki olan 
biteni göremiyordum ama savnı· 
lan yumruklann sesini duyuyor-

dum. Etin şiddetle ete çarpmasın.. 
dan husule gelen erici sesi, biribir
lerine sarılmı, vncutlarrn çar· 

pışmasını, solumaları, acıdan m(l· 
tevellit ani iç çekmeleri ve hayla.. 
nşlan hep işitiyordum. 

Kaptanın vücudunu ortadan 
kaldırmak için tertip edilen sui
kastta parmaklan olan daha bet
kalan da olacaktı ki Liyç ve C.on
son derhal diğer arkada,tarın. 
dan yardım görm~e ba~lamıfllt"" 
dı. 

Liyçin sesi duyuluyordu: 
- Biriniz bana bir bt'8k ıeti• 

rinl 

Conson da arkadaşlannı habfe 
teşci ediyordu: 

- Vurun kafasına! Beynin( 
patlatın beyninll 

(Dennn ftf'f 
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~abrJ Kipcr, evkaf idaresi-
( Ut i~leri hakkında izahat 
~bldclerlmlzln tamirlerine 

0 tınduğunu, Ankarndıı, A· 

Birinci ımıf Dramatik yıldızlar smıfma lthat edtten fl1m 
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~ "e Zonguldakto. vakıf 'cin 
"erecek inşaatın ilerlemek· 
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ŞAi" ... ... ER İÇERiSiNDE iNSANi BiR MEVZU GEORGES -.ıGAUD • MADY BERRY -
~'?'t~-yv~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~I GEORGESLANNES 

~<len gltmiş çürilk akarın 
ıı:ııııerlnl ikame ediyoruz. 

'4tr e imar planına göre evko· 
1 b eue nerelerde latlfode ede 

1:1 \"esile ile do suılde ~chre 
~ hlııuet cdcblleccğimlıi a-

htı için ,.ali ile gerek vakıf, 
1 ı~~diyeye all yerler (\zerinde 
tııı leler yaptık. Bunların ba· 
bı 1nGnilnde yapnc:ıRımıı 
ııad ır.,. 

Birliğinin çayı 
' hı HOCUM \ıı rıı~ı İstanbul mıntıkası, 

l'tırnunun plrllAe iltihakı· Busüne kadar görül~ heyecan ve dehıetli terriize!tler raJmleri gölgede bırakan bir f&hper. 
<hıı17•1c ve yeni 9 e eski 111• Bllf rollerde: JOHN VVAYN • GLAlRE TREVOR • TiM HOLT GEORGES 
~ e tanıştırmak makudlle 

'c~Por~ot~de bir ~Y ıi· ~~~~•B•A•N~~•R•O•F•T~~~'~~~ik•~~t:~B·u~fi•l~~f•P•E•~~•F•t•L•~.·.s.tu."d•y•~.~~~•tij•r•kç~e.ı~~t~ui•I~~· ·.tl.~~ 
-~~"~ . - . 
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30/Birincıktıııun/939 cumarıesı günü ıaat 11 de o\nkarada Nahı 
\'eklilctl binnsınd3 malzeme ınOdürluğü odnsındıı toplanan malzeme tlı
.,mme komisyonunca vngon lçınde ve Ankaradn tcslım edıldlAi takdırdc 
cemun 9600 lira muhammen bedellı çırnlı cum ağacından 200 meıre mi. 
klıp kerestenin teslim müddeti arttırılarak kapalı zarr usulile yeniden 
eksllımesl yapılacaktır. İstekliler Anudolu battı üzerinde olmak üzere 
teslim istasyonunu deQıştircbılirler. Ve bu istasyonda yine vAgon içinde 
teslim şarlilc verecekleri fiatlnrın ne suretle hesap edllecell tartname• 

, sinde yazılıdır. Muvakkat teminat 720 lirodır. 
Ekslltme şartnamesi ve teferrüotı Ank:ıroda Nıhıı VeUleti ma!M. 

me. m0d6rlQAfjnden parasız olarak alınabilir. 
lııteklllerln teklif melctuplorını muvakkat tel'l)lnaı ve prtnınlnfnda 

)'Dzıh vesikalarla birlikte aynı gQn saat 10 a kadar ıneıkQr komf11ona 
makbl11 mukabilinde vermeleri lAıımdır. (6375), ,i10348t 



Veda mektubu 
cnac; t:ı-• fı l ;, cidd 

Hitlcrden emir almadan ge'Tlisi -
ni batırma kararını vermiş bulu
nuyor ve Alman d:ına.,mac;ınrı 

onorünü bundan bac.ka bir hare
ketin kurtara nıyacağını söylü-
yo11du. . 
Kumandanın düşüncesi. l !itle

rin düşüncesine d<' tetabuk edin
ce, bu karar katileşmiş, fakat 
karar geminin hareketind'!n. in -
filakın i :tildi~i ana kadar büyük 
bir s?~ukkanlı'ıkla sa':lanmıstır. 

Grai vo-'1 Spee kumar.danı 
Lan .... s-lorffun Alm<'n s•firi Lan,,. 
mann adına ve Alm3n bahriyesi 
yüksrk m'lka""'lın::t t"vrii eoilnıe1< 
üzere bıraktıgı mektup da ı..zun
dur. Yukarı _a da söylemiş oldu
ğumuz gibi bu Graf von S"'lee -
nin son korcıanlık vazifesinin 
muf:>c:c:aJ bir bilanı;:osu mahiye
tindedir. 

,Bu gerr.iye, 1911 büyük har. 
binde Fakland'da İngiJHrrJ:: t..ı· 
tu_ştuğu harpte şerefile ölen Von 
Spee adının, yine İn-gilizler kar· 
şısında iki l:clu tutr:-~ı: b:r ır.ct 
lOç vaziyetinde, onların faik göl
geleri altında ırahvolmak ve harp 
tarihlerine n .. ele olsa s' ·ef;iı bir 
:mağlubiyet kayde• mek ısin ta
lalmadığı l:~ldiril :iikten sonra 
şunlar yazılmakt<:ı lır: . . . . 

''Graf von Spe ·nir. !1o:ıtevi · 
Clco limanından a} rıldıktan scnra 
takip edecef.i yol, Alia'ı"' '"'.>~ şü· 
kür artık katiyetl ! çizilmiş bu
lunmaktadır. Graf von Speer.in 
iböylece ölümü şü )he yok ki şe· 
refli bir öliim olacaktır. 

Milletine l(izmet icin bu~üne 
kadar ~ngin denizlerin heybetli 
bir .korsanı olmakla iftihar du
yan Graf von Spee. üç düşman 
gemisile çarpıştı ve bu çarpı~
mada, yukarıda söyledi~im gibi, 
şerefini asla kaybetmedi. Fakat, 
ne çare ki, düşmandan çok, ku -
ma oturmak tehli'-cesiyle karşı
laşmamak gayreti, Graf von 
Spcenin dikkatini ikiye böHü ve 
ağır. yaralar almasına sebep ol
du. 
Bulunduğum vaziyet içinde 

harbe devam etmek manasızhk 
olurdu. Mantığın ve harp usulle
rinin icab ettirdiği şekilde hare
ket ettim. 

Gemimin Montevideo limanm
oa yaralarım üstünkörü tamir 
ettikten sonra hareketine pek az 
:kaldıf;ı şu sırada, herkes Graf 
von Speenin düsmanla bir harbe 
turnşacağını sanıyor., Taretle
rimcien biri muattal kalmasaydı, 
<llişman, Monteviıleo kapılarına 
ibütün kuvvetlerini yığmış olsay
Öı dahi, yine onlarla karşılaşmak 
ta bir an tereddüt göstermez, 
Speenin intihan pliinlarını elim
le hazırlamayı ve bunda ısrarı bir 
an hatırıma getirmezdim. 

Bugün topçu J...-umanda mevkii 
haraptır. Ne yapılırsa yapılsın, 
lbu kısa zamanda onun matlup 
vaziyete getirilmesine imkan 
yoktur. 

Müşahitler, tamirden sonra ge
minin hareket kabiliyetine girdi
ğini söylüyorlaıı. Hiç şüphe yok 
iki hareket edebilir. Zaten bura -
ya yaralı bir haldeyken hareket 
ederek gelmiş değil miyiz? 

Urugvay hükumetin~n bu ha
reketini şiddetle protesto e11e
rim. 

Sözü uzatmakta mana görmü
yorum. Graf ven Spee harbede -
bilecek bir hal:Je değildir. Böyle 
olmasına rağmen ve !:-unu ku
mandam altında bulunan arkadaş 
Iarımın hemen hepsi yakinen 
bildikleri halde çarpışmak tara -
fını gUdüyorlardı. 

Onlara, uzun uz.:dıya vaziyeti 
yeniden izah ettim ve bu çarpı'i
manın bü\•iık lir kahramanlık 
olsa b.l::. Jl• u;>ac:ınclanı.ı Alman 
bahriy~:.ini hiçe ındirece~ini, ef· 
karı umumiyenin buna !:claylık
la inanacag ı ı a !attım. 

F. ık ku\\"ellrrle lı.ırlıı k:ıhul et 
miş hır hırp J:rıııı-.ııı.n ıııJuıclını 

tarctlcrıııucn hırırıın ııııı:ııt:ıl hiı 

halde bulunuşu ı.ı lıirçot. topl.ırının 
işlemez bır ıı .. :d · olıışunıı, kuııı:ın· 

d:ı ınc\'l.ainin lı:ır ıp, ut ırc ıııck.ı· 

nizııı.ıl:ırının hcml'n l.ı 11.ııııcn ınd· 

kut hıılunımıııu kimseye k:ıbul el· 
tirmrs e ıınk:ın hulıınrn:ıcl•~ nı an
latııın. Çol, ş.ıı.ur ki o'll:ır d:ı ku· 
man lanlarıııın <u 5uıH·c~ını kalıul 

eli !er. lş lııtih:ır pro~r:ımının ı:i· 
zilmcsine, iı;iııı'zılcn bır~·o .. ların 
boş Yere öl'11cmc ni tc·nin ~oll.ırı· 
nın hazırl:ın'lı sına k::ıl \orılıı. ll:ı· 

~ntınıııı en ııı ı ııl '· .ufe-;ı de bu 
oldu diyebılırım. 

&eııdiDU de d ilnmiivonım. Ar· 
kıd:ı5l:ırımrn ,.e ıdı·rl r"mın ruh 
lınletlcrlnl ynkını n lıilırorıım. lle· 
men hepıııl bcr:ıhrr Jı:ışl:ıdığımız, 

beraber bıtirınek mc ·hıırlyctinde 
bulunduğumuz işimizin lı:ı~;ıncl:ın 

bu intihar kararılc uz:ıkl:ıştırmak 

zaruretini duyduğum arkadaşları· 

mın bana muğber olac:ıklurın ı bıli· 

rorum. Oııl:ır lıcni affetsinler. On
ları gemiden uıaklaştırma!;: içi ... 
hılcye mür:ıc:ıat etmek ı11ruretini 

de duydıım. Bili~ oıdııın ki, hepsi 
de Craf '"on Spce') le lıirlikte ~ö.:· 

lerini kap:ırn:ık İ'itiyeeeklerılir. 
Nıtckim küçük lıir denemem lıeıı

deki bu kanaati dalın eHeltlen ka
tile~tırmış lııılunııyordu. 

Ehcl:ln~. uıtı:ıliniıle konuşuıı. 

kail kararı verıp :ıyrıldıkt:ın sonrıı 

gemiye ı;cldığım z:ınııın, dikkati 
çekmesin diye, bır miiıltlet sonra 
nrkada5):ırı ıopl:ıılıın. Onl:ırıı, har
bi kabul clml'k, l;:ır:ırıııı 'erdiili· 
mizi lıilcllrdim. \'e lııınun en"elce 
'lüo;ünrliiiliimür. inııhnr kar:ırının 

t:ımaıneıı ak~i oluşıı ıırk:ıdıışl:ırı sc· 
çlnclirmi~li. fakat lııı sc,·inç ölüm· 
ılen kurtulıluklııı ı ıı;ın değıl, lınrp 

cılelıileceklerinderı IJn~· ııcliyorılıı. 
Bu pl:"ııı işi mı nıshclcn kol:n la~! ır
dı. Ertesi giiııü ncferleriındeıı mü
him bir kı!lmını h<'r lıirinı birer \'a· 
~Hcylr vr hlrlhôrJnrinıl,.n DYT'I 7.3· 

m:ınlıırda geınıılcıı 111.aklaştırllıın .. 
Onlar, lim:ınd ııılunan Almıın ge· 
nıio;ine ~iıl<·rc'. ·rdi. 

Gemide :ınc:ık seyir defterine ek· 
li listede günilcnlcr knlclı. nunlıır. 

:ıkihetlcrlnin ne ol:ıc:ı~ını hiliyorl:ır 
\"C ölüme urpcrmcdrn gidiyorl:ır. 

Haıt:ı içlerinden hir ı;ogu, şahsan 

heni gcirınrk \e kl'nclilerini Spee' 
rlen arırm.ıılığım iı;in te5ekklır et 
nıek le5l'lılıüsiinde lnılııntlıılnr. 

niz iiliiıne değil, Alımın denizci
lik t:ırılıınııı sayfaları ar:ısınd:ı 
ilelebet yaş:ımnya .ııjttiğiınil.İ lıili· 
yoruz. 

Kararım, k:ırn sulnrclnn ı;ıkmn· 
dan, cephnneliği tutuşturmnk ,.e 
Spee'nin ı:ok, ıstırap ç~kmeden bir 
an evvel cbcdt merlfenıne k:ı,·uş· 
mnc:ım lemin etmektir .. , 

Spee kum:ınılaııının mektubu bu 
satırlarla hilmemekledir. ilaha ı;ok 
uzundur. Mektup, f(emi lınrckl'l et
mezden önce Alımın sefirinin eline 

111~ •dın t:ır:ıfın<l ııı hi:.ı:rnt 'eril· 
mislir. 

Sefirle, ı;:cıni kuınıındanının ve· 
d:ıl:ırınıı clik,knt edenler, geminin 
intıhnr kıınırını vcrmi~ lııılıındıı!;n· 
mı kol:ıylıkln nnl:ıynlıilirlcrıli. 

Ticaı·et 
(Ba,tarafı 1 incide) 

olduktan sonra, kendisini ziya
ret etmek için müracaat eden 
Osmanlı bankası direktörünü ka· 
bul etmiştir. 

Kendisile Türk - Fransız ti
caret işleri görüşillmüştür. 

iktısadi mehafitı:le çok ehem -
miyetli göriilen bu mülakatta 
vekalet teşkilatlandırma umum 
müdürü Servet Berkin de hazır 
bulunmuştur. 

Vekilin iştirakile öğleden son· 
ra yapılacak bir toplantıda ihti
karla miicadele için alınacak ye
ni iktrsadi tedbirler görüşülecek
tir. 

Vekilin bu hususta gazetemiz
de çıkan beyanatı piyasada bü
yük bir alaka ile kar!'rlanmış ve 
daha şimdiden muhtekirleri bü. 
yük bir telclşa düşürmüştür. 

Bunlar, ihtikar yaptıkları res
men tesbit edildikten sonra de -
polarındaki gizli mallara vaziyet 
edilmesinden korktuklarından :ı
Iıcılara fatura vermekten çekini
yorlar. 

Dikkate çarpan bir nokta da, 
muhtekirlerin fiyatları artt ırmak 
la kalmıyarak satıh~a çıkardr'~la
n mal mikdarmı tahdit etmele -
ridir. 

Bazı pirinç, ta :irteri peraken
<lecilere bir çuvaldan fazla mal 
vermiyorlar ve evvelce peraken· 
de fiyatı 3.5 ktıruş olan pirinçle
ri toptan 38 kuruşa çrkarmı~lar
dır. 

Trabzc>n vağ fiyatlarına da, 
yeniden beş kuruş zammedilmiş
ti r. 

ık i gemi daha battı 
( Baıtarafı 1 incide) 

törü dün doğu sah:tine 6 mil m~· 
safede iki Alman t"'yyaresi tara
fından b:>mb:ırdrııan edilmiştir. 

TayyarC'ler vapur batıncaya 

kadar 18 bomba atmışlar'1ır. 
Biıt;.,n murettcbat kurtulmuş -

tur. 
( Harbe dair diğer telgraflar 

3 üncü ınyfanuzdaüır. ) 

Aynaroz Kadısı 
~ehi r Tn :ılrO<;ll; lı.ısılntı hasta 

ve \ardıın:ı mıılıt:ıc nrti~tlere hoo;
redılınek üzere 1!) ki'ınunııe,·\'el sn· 
lı ~ıkş:ımı Fr:ınsız tı)olıo-;unıln lıir 

temsil ,.~recr'.:, r.cırıı \hmılılpoğlıı· 

nıın meşhur "Ayn:ıror. .Kndısı,, ndlı 

eserini oynıy:ıcaktır. 

Alaman nasıl 
( n~;·l<.tt'..'ı J incide) 

halk kütle i lımJnı Punta L't!:.te' 
n \'C saı11lleri doldurmu tu. < ;okte 
İJrugv:ıy ,e Arjantin tayyarelerı 
uçuyordu. l.!ru~\·ay harp g:!mılerı 
Panamerıka mıntaka~ının hudu
duna doğru ilerliyorlardı . 

\'on Spe:! son dakıkada karaya 
31 yaralı çık:ırdı. Yarat ıla:-'lan 
biri ha:.ta arab1;ına bınerkcn 
Graf , on Spee'ye do:ıchi \ e giıleri 
\'ac;Ja dolu olduğu halde Aıt/ l7ie
'ddsclıc11,, gene gürü ;elim.. diye 
bağırdı. Diğer bir yaralının elin· 
de küçük bir no~l ::ığ::ıcr g5:ülüyor 
du. 

G e mi rh evra 1n::ıı mı 

götürdü 1er ? 
ıkı ,\iman zabiti de cep kruva· 

zorundeıı çıkmı5tı. Bunlaı"I'l ao::!k 
bir tak ıve bınerek m..:çnul bıı 
ıstıkamctc hareket ettıklerı gorili· 
lü. Bulu , tamir \·e oksije.ı ın ı ' .i 
nelerinin m..irettc.nıt \'C işçileri he· 
nüz Graf \'On Spce'ye bağ'.ı bulu
nan bir vapura nakledildiler. 

1.ia.!: ,0 .. ıerı'e ya'.,la · 11 • ı o1 ~Pı 
bir Alman tayyaresini ta'dp dı· 
yordu. lng"1iz avcı t:ı:,•yarel::ri ıin 
ou r\lm::ın .:ıyyarc ;in~ d (~r J ile 
ledıği gori fü. A! ni zamanda lJ· 
ru~\ay ~ahı! l•atc ·aları at"c; ~"'" 
ı\lman tryya esi ızakla~tı ve bu· 
!utlar ara,ınd:ı kr •bold·1. 

.:-:ihayet G.af 'on Spcc demiı 
aldı. Arkasında Tacoma ./\iman 
vaç·ıru rı:..:-.·- .ı ha'dc yava" yava1 
koydan inmeğe ba ~!adı. Sahilde 
bü\·ük hir güriiltü b:ışladı. Alman· 
!arın leh ,.e aleyh· nde sesler yli'•· 
se)İ\·ordu. Hiraı s >:ıra C:!"> knıv1-
zörÜnün vanındaki Tacom'l ile 
birlikte ka:a suları hudııduna \'ar
dığı \':! bu hudutta Arjantin ve 
lrı~iliz harp gemil !rinin seri ha
re~-:etlerde bulu'ld ı~J gj:-;,ilüyor· 
du. 

Graf von Spee doğ~ - cenu~a 
dol!ru ilerleji. Dir:ekte büyü1~ ami· 
rallik bayraJı d"!l•plarııyordu. 
Biraz son:-a krm-azör güzden uzak
bulunU\·ordu. 

Saat ·20 \'İ 3 dakika geçe, Mon
tevideo radyosu şu ha'n:i v.eriyor· 
du : "Graf \·on Sp">C kendi müret· 
tebatı tarafından 'Jatwlmıctır. 

J'· .. ı,ı:ın el na atlıyan mürettebatını toplamış. 
çili.l"i c:unu bildiri} ordu: tır. 

"Graf von Spee nııı kur:n1ııd:ını Limana mensub birçok hizmet 
Tanı{ >dxfr gem•"inı terketmek i · vapurları kurtarma işine vardım 
temi yere'' b~~ulmu~lur . ., için harekete geçmişlerdir. 

D .. V.!J. a :a;zsı dtı 1c.mz ~·ı şu teb· Arjnntin kruvazörü Libertad'ın 
liğı neşretti: j bir tahlisiye sandalı Admiral Graf 

"Uruguay hükiımf'ti, ~raf von von Spt'e'nin kumandanım ve za. 
~pre'nin tamiri irin nvrn rı1nn • bitlf'rıni kurtarmıştır. 
müddt'li vermekten ımtın ı f'lmiş Enkaz lımanaa seyriseferı 
ve bu scbeble Graf von Snc~'ııin körleştırecek 
kumanda•n P.,n.,mcrılrn. lı lg si 
hududunda !!'C'mi i.ıi b:ıtırr:ıa,::1 ka- !\lorıtc,ideo, 18 CA. A.) - "Röy_ 

.. ter": rar Vl'rmiştir . ., 
Gram von Spee'nin, tam Monte-

Set re mc!dup video'ya rrir{'n gemilerin ekser 7.n. 
Diğer tarnflan ögrC'nildi ine go- man demir attıklan yerde kl'ndisi

re, kumancl:ın Laı ı,clo!'f, har~ kc _ ni batırmış olmam l\lontevidC'o'~ 
dnJcn evvel MonlC\İd odal.i Al - şiddetli bir infial u\·andırmıştır. 

man elçisine uzun bir nck•ub Graf von SpeP'nin enkazı, liman. 
:;öndC'rcrek Uru"u::ıv Hıl'i"mntinl, d:ı. tevriscfaini mlişkülleştireeek -
zırhlının tamirin<:' kiifi dC'rC'r<.>de tir. Bu enkaz, ancak dinamiti<' ya
nman v<:'rmemcsir dC'n tloluyı şid • pılncak uzun bir ameliyattan son
dctle protesto et ıi tir. ]{uman- rn kalkabilecektir. 
t.lan, bu mc':tubt ı .. ı. 72 santlik Uruguay hüklırn ti, tamirat irin 
ınü'1letin dt'ğıl gl'ı İ"tn l•nrb •·apa. lüo:•ımlu Miihlcti vermiş o!Juğu kıı_ 
c:ık \'C.Zi) etr. falı ıt h<ı 1 t"t d<'nizl' naatindrtiir. 
taha:nmiil f'd bilcı rk bir hale ge- Sanıldı~ına göre, Uruguavla Al
tırilmerinc bile !:afi olmadığını man) a arasında bu mPseıe~<'n do
s.öylcmiştir. Urug ı::.y makamları- layı bir hadise ç:lrneaktır. Filhnl:i
nın bu hattı hare! eti "" di<"er tn- ka. Alman gemmnın, Bcrlinden 
raftan kC'ıı1'si ıe rıc•·dıı bin kici. gelen l'mir ÜZf''"ine ballrıldıb'l tah_ 
nin hayatının mr .. ·uliv"ti karşısm- min olunmaktadır. 
da, kumandnn, ta fanın hayatını lnv.ııız gem1ıeri seyrettıJer 
!:ur~armağa ve pr •l('Sto makamın- Lonaıa, 18 - Dün Spcc geıni-
da da GrP.r von ~ pc·"yi batırma- sınat: kdim.~ olan m:.i:ettebat 
J- karar n rdi.";in; 1'i'dirmi. tir. zırlıımın !)U ı~"';:,ıminde .... i delikleri 

Petrol dö 'tm işler açtıı{tan ve gemi) c ateş verdikten 
Montevidf'ochld İngiliz orta el. sonra denize inji: ı..:ıı 111.<dıdı"cl \ c: 

çisi Dıake, haclisere bizzat şahit ~alupalara bh~uşler ve stiratle 
oldu~Jnu blldirmiı tir. Graf von \'on Spee'nin yaııı.1Jan aı.ıl .. ı.~· 
Spee mahalli saatle tnm 19 u 55 lardır. Muthiş bir infilak olmuş 
gnce giin"? ufıı1tta kaybolurkf'n \ 'C bunu di~e.- infilfi!dar takip et
miithtş bir infilaktt'n sonra bat- miştir. Yon Spcc, bir demir yığı· 
mıştır. 1nfilfık vukubulduğu anda m 'halinJe yanarak., batmağa ba)· 
gemi mürettebatın 1Jindiği sandal- larnı~~ır. Sabaha karşı saat uçl'l! 
!ardan 2 mil mesafede bulunuyor- cep zırhlısı hfila yanıyordu. 
du. Crug\'ay kara suları haricinde 

Genirıin ic1nde her tarafa prt - Alma., Cep zırhlı mı batırmak i· 
rol döküldiiğü için seri bir yanliln çin r<>kliyen !ngilizlerin Reno\•n, 
baıılamış ve bütün Montevideo Ok- Barham zırhlılarile Ark Royal 
yanusunun .,u noktasında ) ükse - tayyare gemiı:;i ve Franc;ızların 
len muazzam alev siltunlarını sey. Dünkc.-k dritnotu Von Spee'nin 
retmiştir. bu tkibetine seyirci kalmıJardır. 

Kumandam kurtarıldı Vo:ı S~?e'den infilfıktan biraz 1 
:\lontr' itlco, 18 CA. A,) - Al. C\""1 :ıy-y'ıı<; "'an ku'"'11-ı·Jııı ile 

man petrol gemisi 'l'acom:ı, Graf zahitler \"e tavfalar r~r \ .. ;'l"1tin 
Von SpC'e'nin tahlisiye sandalları- ha .. p g:!m:~i t'lratırı'i1rı a-ı1 r ·11 .. 1'< 

----------------------------- Pt't"ıos \yreıe ';Ütürlllnı"kte•lir. 

N11'll"1 Şef Ankaraya hareltet etti ~~~~~:~~~;ı::,ın~~~~~~~~~~ ;ı kurt ·ırılmı~trr. 
Sius, ı ı (ı\ . .\.) _ Reisicum

hur İsmet lnönü'nil hamil bulunan 
hususi tren saat 23 te şehrimizden 
Ankaraya miitevcccihen hareket 
etmiştir. 

Reisicumhur lsmet lnönü bugün 
öğleden son?'\ ordu evinde tertib 
edilen danslı çayı şereflendirmiş -
!erdir. Pek neşeli geçen çay, nkııam 
geç vakte kadar devam etmiııtir. 

Milli Şef Kayser ide 

bekleniyor 
Kayseri. 17 (A. A.) - Milli 

Şefimizin Kayscriye teşriflerine in. 
Uzar ediliyor. Şehir bu münase -
betle baştan başa bayraklarla do
nanmış, taklarla süslenmiş bulu -
nuyor. Halk büyük bir iştiyakla 

.Milli Şefini beklemektedir. · 

S ivasta ziyaretler ve 

ziyafet 
Sivn..ıı , 17 (A. A.) - Dün gece. 

yi vali konağmda geçiren Reisi
cumhur lsmct lnönü bu s:ıbah er-
kendcn nezdlcrine vilayet ve bele
diye erkanını çağırarak Sivas şeh. 
rinin imar planı hakkında etraflı 
izahat almı~lardır. 

Bundan sonra otomobllle vila
yet konağını, parti merkezini zl -
yaret etmi§lor ve mUteakibcn ya
ya olarak yeni açılmış olan buL 
varlan, çat'§')'l ve kütüphane~·i 

gezmişlerdir. Halk her yerde milli 
Şefimize karşı duyduğu samimi 
hisleri ve derin muhabbeti izhar 

vasa avdetinde mühendislerimize 
karşr duyduğu takdir hicıleriri in
şaat müdürü B. Sungu) a fıtıdcki 

tarzdıı: üadc buyurmuşlard r: 
"- P:2'•ırı,., dc-m:- <'hı güzer. 

gahını ikmalden sonra tetkik <'t
mek bana hakiki bir zevk \'C sevinç 
vcrmi§tir. 

Memleketimiz, umumi bünyesi 
itibarile arızalıdır. Bir.im m<'mlc
kctte yapılan şimendifer hatları 

fen aleminin daima dikkatini celbe
decek eserler olmustur. Gey'\'C'-Kn
raköy pa~aları l'Skiden takdirle 
seyredilirdi. Toros güzergahı yal
nız bizi değil, blitün dilnyada l:ıe<;
me fen eserlerinden sayıldı. 

Cumhuriyette açtığımız güzer. 
eahlar hep biribiı inden zor ve bi. 
ribirinden kıymetli olmuştur. Sam
sun - Sivas hattı mühendislerimiz 
için iftihar olunacak bir C'S rdir. 
Malatya güzergahı bi1hs<"a Frgr'li 
vadisi her yerde nadir sayılacak 
eserlerle doludur. F.rzurum güzer
gahıysa çetin olmata sınai tesisle. 
rinin her çeşitten pek ziyade meb
zul bulunmasında di~er bUtün hat. 
larımızdan üstündür. 

Sansa boğ:ızmın bilhassa atma 
ve Pingen boğ'.lzlarmm in.cınatr. fen 
kudretinin ve insan azminin nadir 
eserleri olarak temaş:ı. olunmağa 
değer. 

Bunlan görmC'k vatand:ışlarnn 
icin yüksek iftihar vesilesidir. 
Bunları tetkik etmek miıhendisler 
için ciddi istifade mcvzuudur. Mtl
hendislik edebiyatımız bu esC'rlt'ri 
bütiln dünya fen alemine 'CesarrtJe 
t~n:tabilir. Erzurum hattında hü _ 
tün iş ve muvnffakıvC't Tiirklcre 

ediyordu. aittir. Sermayeyi, istikşaf, inşaat 
ve ytiksek fenni nezareti, her nc-

Milli Şefimiz devlet demiryolla- vi ins:ıat irin lazım olan işçileri 
rı cer atölyesinde şereflerine ve- Türkler temin etmiştir. Diyebilirim 
rilen yüz kişilik öğle ziyafetinde ki, §imenclifer lnşaatnıda Türk 
bulunduktan sonra son zamanlar- mlihendisliği her meseleyi hallrt -
da iş!Ptmeğe açılan cer atölyesini meğe salahiyet imtihanını Erzu. 

rum hattında vermiştir. Her mes. gezerek memleketimizin bu endils. 
Irk gibi, mühendislik te ancak <'n 

tri!N;me hamlesini yakından tct- yüksek eser meydana getirdikten 
kik Ptmislerdlr. sonra olınınluk L'lltihnnmı vcrmfş 

Şehir b:ıyrak ve taklarla süslU- ııaydır. Bu bakımdan ~imendifC'r 

dür. Hava çok "'Üzeldir. Halk Rei- , !""Ühendisleıimizi tebrik f'dnrim. 
• 

0 
.. • Kendılerine kalbi trııekkUrkrimi 

~ıeumhurumuzu gormek ıçln so. bu bevanatlA ifado <!tmck ist<'riıtı. 
ı:akları doldurmaktadır. Mührndi&liğin diğer 5ubelcrinde

Mo; h e nd is terimizj t akdir 1 ki arkadaşlara da kendi i'ıti~:ısh
ve tebrik rının en yiikı>C'k <''l"rlnrini tllbnk

kuk C"ttirerek m{"hPntii.ılik sevi • 
Sh·as, l'T ( ı\, A.) - Reislcum- yemizi her i1tlkal" tt kemal de-

hur İsmet İnönü, Erzurumdan Si- reees..inc ylik.seltmclcrini isterim.,, 
\ 

Aim'\o t e'-lli ::Yi ,, 
ll ?in, 1 'J f A.A.) D.N.B. Ajan

sı oııdiriyor: 

Ad:ni al Graf \'on $peee"nın bat 
ması hakkında alınan mJICımata 
n?zara;ı l 'rıı-+··-ıy hükumeti ge
minin tamiri ıçin muktazi müd· 
deti Yerme!~ten imtına etti~inden 
dolayı, Füiı-er, kum<ıT11aıı La;~s
do .. rra rremiyi batırmak için emir 
\Crmi5tir. 

*•* 
l.ondra, 18 - Graf von Spee 

Alman zırhlısının kendi kendisi· 
ni batırmasına tekaJdüm eden 
hadiselı!r şunlardır: 

Montevid dal:i İngiliz elçisi 
dün sabah Urugvay hariciye na
zıriyle görüsmüş, ona bir vesika 
vermiştir. Hariciye nazırı biraz 
sonra bu vesikayı harbiye neza
retine vermiştir. 
Diğer taraftan Alman clt;isi ı:le 

Urugvay hükumetine müm~aat 

ederek gemiye verilen mühletin 
uzatılmasını istemiştir. Boenos 
Aircsdeki Alman elçisi tayyare 
ile Montevideoya gelmiş ve U • 
rugvay hariciye nazırını ziyaret 
etmiştir. 

Fakat bütün bu teşebbüsler 

netice vermemiş ve Urugvay hü
kumeti Graf von Speenin, pazar 
akşamı, mahalli saatle 8 de, U· 
rugvay sularından sekil.nesini, 
aksi takdirde harbin deva:nınca 

limanda mevkuf tutulacağını ha
ber vermiştir. 

Seyı rci1er 
Bu esnada Graf von Spee ha

rekete hazır bir halde limanda 
beklemekte idi ve bacalarından 
lduman çıkıyordu. 

Muharebeyi seyretmek için li
manı ve civar kıyıları muazzam 
bir kalabalık doldurmuştu. De • 
nizde binlerce sandal ve havada 
birçok tayyareler muharebe vu -
kubulduğu takdirde fotoğraf çek 
meğe hazırlanıyorİardı. 

Fransız ve İngiliz gemileri bu 
sırada kara sularr dışında idiler. 
Bir Urugvay sahil muhafaza ge· 
misi, ''Cumberland., ve "Achil· 
ls,, İngiliz kruvazörlerini, sahil 

battı 
yakınında görmüştür. (IJU!I • r 

Ro)'al kcrg) zırhlısı ve ''Arc ıı' '4 
tayyare nakliye gemisi keza 

~· ıer fukta karakol beklemektct;ıır 

H areket hazırlığı (itıf 
Mahalli saatle 15,30 da r ' 

von Spee harekete hazırlanıY~ 
du. Mahalli saatle 17.15 te g ~ 
demir almıştır. ı.ı 

Urugvay ve Arjantin k;ırastıt' 
rı haricinde yeni b~r muhare t 
nin c ... reyan edeceği ku~·c ~ 
tahmin clunuyordu, 1\ 1ant111 

Uru~vay kruvazörleri, koyda 

lemekt~ycliler. . alı:"'. 
Graf von Sı.ıc:e, <lemır , 

I 
dan evvel, mürcttebdtıııdal1 t t 
kişiyi ve erzakındaıı ıni.hııl'I rı' 
kısmını, limanda demirli b11111 

11 • 

Alman bandıralı Taca na vııP 
runa aktarma etmiştir. ııill 

A'dnıiral Graf von Sfect~1 
kendi kendini batırmak n•Ye 

0
µ· 

de olduğu rivayeti ilk defa r 
ştl rak o zaman ortaya çıktrı1 ııil1' 

Admiral Graf von S~~ıı· 
mahalli saatle 20 de kcrıd1

8,,f rettebatı tarafından hatırı! sJ' 
nı, r:..lyo merkezi, mahalh 
le 18,45 te haber vermiştir· ot 

Alman süvarisi anlatı{ / 
Buenos - Aires, 17 (A·A· ~· 

Amiral Graf von S peenin ~' 
mandam Lan-gsdorf, lJrtlg .• ı 

. nP"' 
memurlarına m~ıharebenın . dt• 
cereyan ettiğini hikaye et~ ~ 

Kumandan, ayni zam~ ~ 
tarafla muharebe vaz1>jııt· 
kaldığı için geri kaldığını, 5ır 
liz kruvazörlerinin mane~ ,i)( 
ratinin kendisini müşkül ~ ı 1 

tc sokarak sahile yakla~ sı 
mecbur ettiğini, sahil ise ~~ ~ 
olduğundan düşmandan .~;!a! e ~ 
kuma oturma:nak için rrııl ,ıe! 
icap ettiğini. bu halin ı;ıc ~· e 
zırhlısı muharebe ederrıeı e)ır 
konuluncaya k:ıdar uevafll 

. . ·ıe 
diğini söylem!ştır. tıll ıı 

Bundan sonra Ajax sa.rcrt~ 
Graf von Spee arasrııa gı ııı~· 
iki obüs isabet ettirrrıeğC r-0'1 
vaffak olmuştur. Bu obii51',.jiJl1 

e'l" . 
biri topçu kumandası rrı . . ,ııf 
tahrip ederek birçok bahrı.> e\ 

. rtlı p • 

öldürmüş, diğeri su kesı tııı'f 
daki kompartımana nüfuz e 

. 1 
b~ s~ 

Kumandan, İngiliz: topÇıl tti ı• 
biiyük bir isabetle endaht ~sill4e 
ni kaydediyor. Alman geııı tıı';I' 
birçok ölü ve yaralı buıuıı 
nm sebebi budur. ··ıc~ııe 

Kumandan bu vaziyet ~~rı1rı" 
bir duman perdesine sıg sl 
muharebeyi, daha iyi şartıa: t'1 

:: .. et'" 
tınd-ı tekrar başlamak ..,. 
kettiğini ilave ederek: . ıf' 

,. '}' k .. 1 r'ı 1!C ~· • ınoeı ız ruvazor e c 
t> 1' 

ayrı muharebeye muvaffa 
cağımı ümit ediyordum·•• 

D . . _)Jf) 
emıştır. . ııı-.. 

Bu manevra İngiliz kUrtl ıııs ' 
h ftleıı .ıı Harvood tarafından . e ,.~~ 

sedilmiş ve Achilles ıle $1 

bindirmek istiyorlarttl1ş ·rtilC1' 
bl ·c' 

Graf von Spee üzerine rilııı'' 
. . . ve 

saldırmaları ıcın emır 

tir. ~ bt1 ~; 
Pek cüretkarane oıarı ııı.ııı'' 

·· ün \" nevra, iki kruvazor sr'' 
perdesi içinde Graf von },şıJ~ 
bir mil mesafeye kad~r. tat'f Je 
tırdı ve iki kruvazör ıkı i111'1 
ateşe başladılar. Daha ş ı,ııfl' 
kalan Exeter dahi zaman ~ 
ateş ediyordu. eÇece 

Yerine Doyçla nd ~pec'tı 
J.ontl ra, 18 - Graf fon ,11p1 

ıııc . 
.Atlas denizinde korsan elli ııt' 
sırada hacimleri yekfınll ~ ıııı. 
tonu bulan gemi batırdıS'l , 

. . . ~" 
venlmektcdır. nııııı" ~· 

!ngiliz bandır.alı rıunts c tJl 
spc ..t 

purunun da Graf von rıı!V"~ 
fmdan batırılan vapurııır ~.11pıı ~ 
olduğu anla~ılınL']tır. ııııl 

'de mürettebatı Fon Spee 

maktadır. t -' d c c c:v• 
Sunday Chroniclc gaz /> 

ecb kruvazörü Do) çland'ın ıı 
deniz.inde Graf Spee')İ ı:o J{i 1 

.. re 11ıı larnk istihlaf etmek uz JıJılo 
alelacele hazırlanmakta 0 •tcı1 
yazıyor. 
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~~~t ~rtık kurtulmuştu. On. mm altındaki sepetinde ses çıkar· 
~enıden karşılaştığı Yakit mış. 

nı Vernıiyecçğinden emindi. }{ozanski gözlerini faltaşı gibi 

35 yılını \•ahşıler arasında geçırmış bir Almao seyyahı 

Gökte her ay göründükçe kadınlann 
karınlarından kan akmakta imiş ! 

YALAN 
~. ~ü~kül dakikaları olacaktı açmış. Söylenmiş. Hemen dışarı. 
at' lakın en tehiikeli zamanı > .ı. .... ..ıını5, t .J. u.nlLllJ. ba:<arak 
, lllıştı. Kalbi idmanlı idi şim· u.ld,.,. uır.rn~ .. .::.im-! Fra.1sı.:ca i 

le: 
"aha Fare samanlığa girmişti. 
a:n Çİftlikte ooyle fayda31Z bir 
· teftiş zivarcti vapardı. Bu ·a J -

r. adamcağız çalı'5kan, sert 

1~ 1 • fazla b:ıu3:nu biriydi. 
~ Plamanların "için1e p1ta
şla:hğc suyu vermiy:m cins-

ı~e-:likleri Arde:ıli köy! üler. 
ıtri ... 

albll.ki bu iddia, sulh zamlnı-
14hsus bir feaa ltltife veya if
aıı ibaretti. IIarpt:! hayat çok 
~ ...... 
"1ış olmasına ve karşılaştığt 

~Yi p~:\'.ala m.lJrik b.ıl.ı. ı.n.ı.· 
tağrnen ihti}'ar köylü. Havmı o - , 
n beş güne yakın bir zaman. 

ıf!rj beslemektevdi. Hasis ol-
1; l -

Ye yapar mıydı? Hem bu 
ıı ,.;: . . r· 

"Vffiertlık \'eya mısa ırp~r-
~ meselesi değil bir cesaret 
esiydi. 

'ha Faye ikisi Almanlar ta
~n kurşuna dizilme~~ çağın. 
it çocuğu olan kızı, casusa, 

tocllkları olmıyan filana mü
t eLtn:!5ini söy-le:iiği için şid
Çıkr5mıştı. 

- Siz, Almanlar dan ... dan ... 
cıemiş ve patates aramaktan vaz· 
ge;erek oradan uza.cıaşuuş. 

Bereket Rozanski Almanları 

sevmiye:ı bır l'olonyalıdır. lhtı

mal torunumu ıKaz etm~k iste. 
miş. J:t'akat güvenilır mı? Ne de 
01:.a Almanların hizmetinde ve em
rinde çalışan biri ... 
Kızım korkm~ş. hepimizi kur-

şuna dizecekl~r!ıu düşünmü) ve 
korku ile düşti~: bayılmış. 
lıaym he}ecanla sordu: 
- Sonra gelen olmuş mu? 
lhtiyar devam etti: 
- Hayır. 

- Peki güvercin ne oldu? Na-
sıl öldü? 

Köylü başını önüne iğerek göz
leri yerde, cevap verdi: 

- Kızım a} ılınca hemen mut· 
!ağa koşup bir bıçak almış ve ... 

Baba Faye cümlesini tamamla
madı ve kısa bir sükuttan sonra 
özür makamında devam etti: 

- Anlar~ın ya evlat, b~:1 bura
da değildim. Burada bulunsaydım 
mani olurdum tabii .... Bu güver. 

~e11 kon•ı5•ır, fal(nt çok dü- cinin senin için ne değerde oldu· 
dü. Hayma baktığı zaman. ğunu bilmiyor değildim. 
::ı~~i litıer, g6ıleri yai(irır, Lakin kızım ne de olsa kadm-
1\ a~ı-a"nı dö ıer~'.{ u:n1da5ır- drr, casusluk suçuyla evlatlarmm 

Jn haline a'::ıyor::lu lieran 1 ve b~lkı h~pımizin kurşuna di.til· 
na dizilmek tehlikesine ma- mesi tehlike:.i onun aklııu başın. 
Z;l\·a lı. nuna ı ı111~n vata- dan almış. Gelip vazi/cti üg ·e.ıin· 

n Çalı~mah.tan yılmıyor, her ce kızdım,· bağırdım çağı.-Jım a
·j ~i)~~ altvordn. Ah c::u AL ma ne faydası var. 

1 ~alinden ne zaman kurtu- llaym mukabele etti: 
:·ctı; kaç delikanlı kurş·.ına - Üzülmeyin baba Faye ... Kı· 
ş, k:ı;ı c::tJ~c!c:-1~ ö1 ~U5- . zmız iyi yapm:ş, zararı yok. Ma. 
arp ne zaman bitecekti? amafih ben buradan gitsem iyi o· 

illa ses~endi: 
,~?sılsın delikanlı? 
ı·ıyim ba)a .. 
\'arım saat sonra ycmeJe 
tsin. 

. ar köylü samanlıktan git· 
:u. l\~ağr yuk:ı:-ı sini;li si-
1.Jla11yor, kea:li kendine 
.Yor. Hid:letle küfreJiyor 
''irct· ı. .., 

lur. 
İhtiyar da ayni fikirdeydi: 
- E\·et. Rozan<;ki bizi ele vere· 

ceğ-! benzemiyormuş ama .. 
- Buna nered:?n hükme:iiyor· 

sun uz? 
- Giderken torunuma yarı işa. 

ret, pm fra ·rnzC1 ile "vl'.<tile ben 
de sizin gibi yapmıştım, fakat 
te:1likeli i~. Yaz~eı;seniz iyi olur. 

(Devamı var) 

Zavallı genç ay bir feryat ko· 
pararak derhal ölür ve birdenbire 
müthiş bir gürültüyle ta gô'.,ten 
yerin üstüne yuvarlanıp dLiserl 

O rnkit bütün rüzgarlar feryat 
ederek ulumağa, denizler göklern 
tırmanmağa, yağmurlar ölen a· 
ym arkasından yerlere dökülme. 
ye, bütün dünya sallanmıya baş· 
lar! 

Genç kadın ayın ölü.mü üzerine 
yer yerinden oynar, uyk,nundan 
zıplayan güneş hadiseyi ogrenir 
öğrenmez o kadar mütees.c:.ir olur 
ki simsiyah kesilir! Ağlayıp dö· 
ğünmeye başlar .. Katil ayı da 
saçlarından tutup e'.:>::dt karanlık
lara savurur! 
Güneş günlerce matem tutar. 
İşte öldürülen genç ayın kızla. 

rı bu müthiş cinayet üzerinedir 
ki sular içinde, bütün hayatın 

söndüğü yerin üzerine inmeye ve 
orada tekrar hayat yaratmağa 

mecbur olurlar! 
Cuhi bu göklerdeki cinayeti 

müthiş bir galeyanla anlattıktan 

sonra işte cinayetten dolayı ondan 
beri bir erkeği iki kadının alma
sı haram ve melun olduğunu. ka
dınların bu cinayetin intikamını 
almak için bir kaç erkek aldıkla· 
nnr. onları en ağır hizmetlerde 
kullandıklarını izah etti! 

Ta o cinayettenberidir ki gökte 
her ay göründükçe yeryüzündeki 
kadınların karınlarından hala kan 
akmakta imiş! 

Cuhinin, sırf kadınlar tarafın. 

dan uydurulmuş bir efsane ola· 
rak anlattığı bu hikayeyi çok dik
k:!tc şayan buldu~umu ve hemen 
müthiş bir alaka ile dinlediğimi 

itiraf ederim. 
Zira bu orman kadın kabilesin· 

de tevatür olunan hikaye, dikkat 
edilirse, tufan hatırasın::lan başka 
bir şey değildir. 

Demek ki bu kabile tufanın 

hatırasrnı muhafaza etmiş bulu
nuyordu. 

Fakat kabilenin kadnları tufan 
gibi dünyanın geçirdiği en bayük 
felaketi bile kendi menfaJ.tlerine 

göre tahrif cdıyermişlerdı ! 
Gariptir ki kadınların da riva

yetiı:de ayın iki tane olduğu ve 
bir tane3inin bir ateş şimşe!de öl
dürülere:, arz:ı düşmü~ olduğ~ sa· 
rih surette söylerunekt~ydi. Bura. 
dan hükmetmeğe mecbur oldum 
ki bu kabilede tufan vakasım,· ga
rip efsaneleri ara3rnJa m1'.rnfaza 
edebilmiş en e3ki in;anlardan gel
me idiler. 

Cuhiye: 
- Senin anlattığın bu hikaye 

doğrudan doğruya sizin kabileni· 
zin ihtiyarları tarafından mı nak· 
!olunuyor? Yoksa civardaki başka 
kabilelerden mi işittiniz? diye sor-
dum. · 

Cuhi: 
- Niçin başka kabilelerden i· 

şitmiş olalım? dedi. Bunu ta eski 
zaman!ardanberi bizim kabile ara· 
sında söylerler! Hatta bu hikaye
ye ait ilahiler vardır. Yanık ve a. 
cıklr dualar, şarkılar vardır. Bi
zim kızlarımız onları her zam:ın, 
büyük ayinlerde yanık yanık söy
lerler! Büyük matem za:n1nlarm
da hep bu \'akadan parçalar oku
nur ve ağlaşmz! 

Cuhiyi tufan hadisesi ve tufan 
insanları hakkında bir defa da 
doğrudan doğruya yoklamayı 

düşündüm. 

- İyi ama, muhterem cellat, de 
dim, Senin anlattığın bu hikaye. 
bütün dünyadaki insanlann bildi
ği tufan hikayesidir! Sen dünya. 
da bir zaman tufan denilen bir 
felaket olduğunu biliyor musun? 

Cuhi hayretle: 

-Tufan diye bir felaket mi? 
Diye yüzüme baktı. Sonra şaş-

kın bir halde: 
- Bu ne demektir? ? 
Diye sordu .. 
- Tufan dediğim benim .. Ha

ni canım şu ta eski zamanlarda 
dünya zelzelelerden sarsılmış .. De 
nizler karalara hücum etmiŞ .. 
Günlerce yağan yağmurlar hzr ta
rafı suya bo~mu41.. Yer yüzünde 
hayat kalmamış .. 

(Devamı var) 

Yazan; Hüsniye Balkanla 
"Genç bir kadının deftcr:nden,, 
Ne zaman bir yalan söylesem 

_ ki insan hayatta bun:ı srksı!< 

mecbur oluyor • lüzumsuz yere 
söylediğim bir yalan yüzünden 
duyduğum büyük acryı hatırla

rım ve daima içim sızlar. O yala. 
nr söylememiş olsaydım şüphesiz 
şimdi sevdiği ve beğendiği 
bir erkekle hayatını birleştirmiş 
bahtiyar kadınlar arasında o
lacaktım .. 

Şimdi betbaht mıyım? .. 
Büyük bir nan-körlüğü göze 

almadan buna evet diyebilmem 
mümkün değil.. Betbaht değilim. 
Fakat zaman zaman kalbimi ke
miren gizli acıya bakılırsa tama. 
mile de mesut değilim .. 

Necati ile daha evlenmemiş. 

tim .. O yaz mevsimini (K.) de
ki teyzemin yanında ele avuca 
sığmaz, şen, şakacı kuzinlerimle, 
bayramda arabadan salıncağa ko. 
şan küçüklerin berrak seviııcile 

plaj, dans, sand::ıl ve kır ~ezile
riyle çok güzel geçirmiştim .. 

Güzel, mehtaplı bir akşamdı .. 
Saçlarımızı, ince esvaplanmızx 

ılık, ok~ayıcı dokunmalariyle u
çuran hafif, tatlr yaz rüzgarlarına 
karşr tarasın bir masasında he!? 
altı kız toplanmıştık.. Mavi ge. 
cenin sükunu içinde uzaklarda 
çalınan bir kitaraya arkadaşlık e. 
den kadife bir sesin aşk n'.iğme
lerini dinliyorduk. Bn güzel a. 
henkli sesin tesiriyle insanın 

kalbinde çok yüksek ve başka his. 
ler yaşıyordu. 

İşte bu esnada idi. gözlerim a
deta mı:hlanmış gibi bir n·oktaya 
takıldı.. Tarasın demir direkle. 
rinden birine yaslanmış, beya;: ,. •. 
vaplr uzun boylu, çok yakışıklı, 
endamlı bir erkek :vücudu .. Arka· 
sı dönük olduğu için yüzünü gÖ

remiy~rdum.. Fakat tuhaf bir 
cazibe ile gözlerimi bu beyaz 
kostümden ayıramıyordum. Bu 
meçhul adam benim çok beğendi. 
ğim ve günün birinde hayatımı 

birltştireceğim erkekte olmasmı 
tahayyül ettiğim bir tipti. 

Onu dikkatle tetkik ediyor
dum .. 

Işığın altında, pırıl pml yanan 

denizi seyre dalan bu genç ada.. 
mm demir direğe ihmalkar bir ta.. 
vırla dayanışmda bile bir başka

lıt.: vardı, o herkes gibi değildi. 
Arkaya taranmış sık kestane 

rengi saçları beni müteheyyiç e. 
diyordu. Bu parlak saçlı, yakışrk. 
lı, endamlı adamın yüzü de mu• 
hakkak ki çok güzel olacaktı • 

Fakat o sanki bana inat yapı.. 
yordu. İşte bir çeyrektenberi 
hareketsiz duruyor, yüzünü çe. 
virmek istemiyordu. Yüzünü 
görmeden gitmesi düşüncesi, be· 
ni korkuttu. Bir kurnazlık dü.. 
şündüm, bir bahane ile yerimden 
kalkmak, masaların öbür tarafın. 
da ndola§arak önünden geçmek 
ve bu suretle yüzünü görmek •• 

Fakat ben planımı henüz tat• 
bike vakit bulamamıştım ki çok 
şükür, o:lenizi seyretmekten vaz.. 
geçerek başını bizim tarafa çe.. 
virdi. 

Yanılmamıştım. kestane re.ıgi 

kamaştırıcı bir çift gözle p;!rla• 
yan bu çehrede çok güzel ve asil 
çizgiler vardı. 

Kayıtsız bakışlarını masalarm 
üstünde gezdiri~ken, bizim mrıba. 
<la bir an için durakladı. Başiyleı 
hafifçe kuzinlerimi srlamladı. 
Yanımda oturan Nezaiıatı dürt• 

tüm .. 
- Bu kim Allah aşkına?. 
Bu suali, adeta korkarak sor .. 

muştum. Onun evli bir adam çık. 
ması neşemi kaçıracaktı .. 

Nez aha tın tuhaf tahi:-~lan var. 
dı. Birini sorduğum zaman, evli 
ise "Oh • derdi. çiftlik,, çoluk 
çocuk sahibi ise yakasını silkCli 
"mandıra,, diye cevap verirdi .. 

Bu beyaz kostümlü genç adam 
için sadece: 

- Sedat bey!- dedi .. 

>.tnını srkan bir şey var ga· 
ilha: - • .. • . ... , f -

. 
-- ' •· ~,. . , . 

"Sedat!,, bu ne hoş, ve ne a• 
henkli bir isimdi. Küçüklüğüm. 
denberi (s) 1i isimlere .karşı bir 
cazibe hissederdim.. Ban·a öyle 
gelirdi ki isimleri (s) ile başla. 
yan insanlar dünyanın en iyi in· 
sanlarıdır .. Beyaz kostümlü genç 
adamın isminin (Sedat) olması.. 

onu bana yakınlaştmyordu. Du
daklarımdan dökülen sevinci sak. 
layamıyarak Nezahattan onun 
hakkında malumat istedim ... O 
güldü: 

~ Fave bütUn cesaretini 

1
!tak -d~minr\-;nb~ri s-ı'd:ı'.iı
ır hamlede söYledi. Kelime
ıa \'e sert, bi; idam müfre
~ kurşunları gibi, şaidadı: 
~n güvercinin ö!dü! 

''ılı sadece: 
.ı\.hı dedi. 

,~~i~·e ~u hadisem? ?ütün 
~rını mlitalea etmıştı. Bu· 

;a.3en S()ylece hülasa e:iebilir
~'1ı~ Fransaya dönmek için 
k~ndisine güve:ı.ebilirdi. 

bllki onun niyeti birkaç gü
~ ~ar Franaya dönmekti. lş. 
.'tıdaki arazide daha fazla 

· :ııi tehlikeye arzetmekten 
ltıabir fayda yoktu. Çünkü e-

1Uınat toplamıştı. Daha 

( bunlar gecikeceği ıçın 
~leri~i. kaybedebilirlerdi. ~s 
l!tıdısıni de topla :mştr, sı· 

1 ~e eskisi gibi hakim olabi
~. 1~ransuaz ,.e Gayyarla ar. 
~Yilze gelebilirdi. 

1 tı ne çare ki aksi tali bura· 
~eti"mic:: plan ve ü nitledni t ., ... 

... ı.'· Şımdi F'"anc:::ıya naql --... r, 1. 

:
1lar rneyu~ .,.. bit 1dndı ki 
ilYenin izahatını a::lama!nl-

lıe~iyordu bile .. SJ~Qti ta~i
~ tıYar köylünün dili hiçbir 

~~u kadar çözülmemişti: 
a ()Yün Almanlar taraf ın:lan 
tn~ Ziraat ş~fi R::nan~:d tefti· 
'> 1

~· Ben \'oktum. Ona çift-
. 1

1ın ve bUyük oğlum gez
C!t. 

~tına · ·1 · t )1 ' mesı 'l.'erı memış pa a. 
it. u arıyormu~. Odama gir

ilda S:!nin güvercin, yatağı-

MECENiYETiN 

Medeniyetle medeniyetsizliği bir 
Lirinden ayırdetmek epeyce güç 
bir iştir. Mesela, bugünlerde !s
tanbulda iskarpinlerin üzerine bir 
lastik giyerek sokaklardaki çamu -
ru kendi yatak odasına yahut 
misafir gittiği evlerin salonlarına 
kadar götürmemek medeniyet ala· 
meti sayılır. Buna karşılık mo· 
fdern olabilen ve sokakları tekmil 
asfaltla döşenmiş şehirlerde lastik 
giymek medeniyetsizlik alameti 
olur. 

Bu güçlüğü sadece yağmurlu mevsime mahsus saysa· 
nrz da, medeniyetle medeniyetsizliği ayırdetme:t gene güç -
tür. İlimlerin her birinde o kadar terakki etmiş, nefis sanat· 
tarda pek ileri gitmiş milletlerin bütün biLgilerini tahrip va
sıtaları hazırlamak için kullanarak aylardan-beri birbirlerini 
öl::Eirmeye ve medeniyet eseri sayılan bütün iyilikleri ve 
bütün güzellikleri yok etmeğe çalıştıklarını gördükçe o mil· 
letlere medeni J:iemek pek gü~tür. öte tarafta, Asyanın, Af
rikanm birço-1< yerlerinde, hiç bilgisiz, sanatsız aşiret insan· • 
larının birbirleriyle hoş geçinerek rahatça yaşadıklarını dü -
Ş:.'.ndükçe onlara medeniyetsiz derneğe insanın dili varmaz ... 

Hekimlikte, medeniyetle medeniyctsizliği ayırdetmek is· 

terseniz, medeniyetin nerede başladığını tayin etmek için 

gayet basit alamet vardır: İnsanlarda bitlerl::len korkunun 

yerleşmesi... Bunlardan korkmak medeniyetle medeniyetsiz · 

liği birbirinde~ ayırdettirir. Onlardan korkan insanlar mede 

ni, korkmryanlar medeniyetsiz sayılır. 

Medeniyetle medeniyetsizlik arasrnda hoout teşkil eden 

bu alamet size pek garip, belki de gülünç gelir ama, gaye;: 
haklıdır. Hokimlikle hiç alakası olmıyanlar da bilirler ki bi!· 
lerden korkmak temizliğin başlangıcıdır. Medeniyet de her 
yerde temizlikle başlamıştır. 

BAŞLANGICI 
Yazan: 

Sağlık bakımından ıdüşünülünce, bitlerden korkmanın mr 
nası pek büyük olduğu pek kolay anlaşılır. İnsanların tutu -
labileceği hastahklar arasında en· dehşetli olanlardan birinin, 
lekeli hummanın bitlerle bulaştığını ve onlarla yayıldığını 
bugün bilmiyen kimse pek az kalmıştır: Yabancı bir bit in· 
sanın vücudunda bir tarafını ısırır, hastalıklı bir aıdamı ısırır
ken aldıJı lekeli hı;mma mikroplarınr sağlam adamın cildi 
üzerine bırakır. Sağlam adam bitin ısırdığı yeri tırnaklariyle 
kaşıyarak hastalık mikroplarını oradan alır, parmaklarını göz
lerine götürür ve mikroplar oradan kana karışır, sağlam a· 
dam lekeli humma hastalığına tuhılur. 

Lekeli humma harp olmadığı zamanlarda da bulunur. Fa
kat o hastalığın en büyük salgınları harp zamanlarında çık
mıştır. Geçen seferki Büyük Harp zamc:nında yaşamış olan· 
lar, o zamana kac'ar bu ha:;talığı görr:ıemiş yahut unutmuş 

olan memle!:etlerde bile lekeli humma salgrnlan çıkmış ol· 
duğunu bilirler. Büyük harpten sonra Rusyamn dahili karı · 
şrkhkları esnasında, 1918 ile 1922 yıllc-rı arasında oraÇa on 
milyon kişinin lekeli hummadan telef olduğu rivayet eclil· 
miştir. 

Bu seferki harpte de Polonyaı::la binlerce insa .... ın lekeli ( 
hummadan kırıldığrnı yakında gueteler yazmıştı. Muharebe ~ 

eden başka milletler arasında da lekeli humma salgı•1larırun 
çıkacağı, belki çıkmış olduğu, önceki muharebelere göre, pek 
muhtemeldir. Sebebi de aşikar: Harp içinde insa! l:ırda bit 
korkusu kalmaz, onun için harbin ateşinden kurtulmuş olsa 
bile lekeli hummanın ateşi ile öliir. 

Medeniyetin başlangıcı bitlerden korkmaktır. Bitlerden 
korkan insanlar meldeniyete girmişler demektir. Medeniyet -
leri tahrip eden harpler de insanlarda bitlerden korku kalma· 
yınca meydana çıl.ar. Bu muharebeye sebep olan adamlarda 
bitlerden korku bulunsaydı hiçbir vakit harp çıkarmak iste· 
mezlerdi. 

Muhar( beden korkmamak kahramanlıktır, fakat bitlerden 
korkmamak medeniyetsizliktir. Bit yiğitte olur, derler ama, 
bitler yiğitleri de öldürürler. 

- Küçük serçeciğim, dedi .••• 
Görüyorum ki bu Sedat beyle 
fazla alakadar olmıya başladın -
Fakat onun ahlakı, yüzündeki 
çizgiler gibi temiz, gözleri kadar 
güzel değil.. O çiftlik değil, man
dıra değil, fakat bir Don Juan. •• 
Tehlikeli bir Don Juan .. 

Bu genç mühendisin düzüne
lerle sevgilisi var. O kadar kur. 
naz ve şeytan ki kah coşkun çap. 
km, kah samimi ?e ağır başlı gö
rünür. Karşısındakinin ne ya
pıp mutlaka kalbini çalar.. Artık 

bu gibi işlerin mütehassısı olmuı. 
Fakat denilebilir ki, bı.t son altı 

ay içinde epeyce uslandı. Şimdi 

bir ecnebi kadınla beraber yaşı:.. 

yor. Kadın nasılsa bu ele avuca 
s.ğmayan atrraca} r tutmasının 

yolunu bulmuş, yakında da evle. 
neceklermiş ... 

Bu sözleri hafif bir hü~iinle 
.. 1lemiştim. Bilmem nel:ien lıu 

nımadığım adamın hayatının 

··'1yesinJe benim kalbimi sızla
' bir so-1t şeyler vardı.. Yaz 
~ 1simi ge~m;ş ptajların artık 

.adı kacmıstı.. Sular so~udu. kum 
Jar ıslak, güneş ısıtmıyordu. 

Benim de bu eğlenceli hayata 
veda ile ailemin yanma dönmem 
lazımdı. 

Yolcu salonunda elimde bilet 
hızla kalabalık arasında gişeden 
çıkarken içeri giren b~r a:famla 
çarpıştım. onumu, arkamı gör 
mem, savruk bir tabiatım vardır . 
Bir pardonla geçecektim.. Fakat 
bunu söylemek için başımı çe 
virdiğim zaman kalbimin kuv 
vetle çarptığını hissettim. 

(Devamı var}' 
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~acilı 
Güzide bir lngHiz edibi ve buyuk bir Türk dos•u 

Jt1;f 1CA»fW14a )el~_ 1 

cdlö M©Dilt©l-- Bu senenin modasi 

1 . • I' nce oe ••• 
Bu sene ince bel çok mo:la ... 

Esvapların üst kısmını bedene 
sımsıkı oturtmuş bir şekilde dik
mek lazım ki böylelikle belin in· 
ce olduğu meydana çıksın. Fakat 
maalesef kadınları, simdiye ka· 
dar kullandıkları 15st~k k:ırınlık. 

tar ve .helin üst kısmına ufak bir 
et veya yağ tabakası topladığı 

için beden sımsıkı olunca bu es
vap üzerinde bir kırışık olarak 
kalıyor. 

Bunun önüne geçmek için yapı.. 
lacak şey resimde şeklini gördü· 
ğünüz şu korseyi yapıp giymek. 
tir. 

Bu korse ince patisten yapıl • 
~· mıştır. Göğüsten başlamakta ve 

kalçaların biraz altında bıtmek

tedir. Tıpkı karınlıklar gibi jar
tiyelerle çorapları tutar. Rahat 
giyilip çıkarılması için yan dikiş. 
leri ile arka dikiş( arasına in<:e 
lastikler konulmuştur . 

Bunu giyen bir bayan bila te
reddüt bedeni gayet dar olan her 
esvabı giyebilir. 

Modellerini verdiğimiz şu iiç 
elbise de işte böyle birer korsenin 
üstüne giyildikleri zaman güzel 

' görünür. 
Birinci esvap, ince bir yünlü

den yapılmıştır. Korsajı sıkı, sı

kı bedene oturmaktadır ve düz o. 
larak kesilmiştir. Bol eteğe ge
lince o verev dikilidir. 

Kari Vonloo on sekizinci asır Fransız ressmnlarmdandır. Tablolarının kompozisyonımdaki ahenk
ler ve renklerinin parlaklılı ile büyük bir şohret kazanmıştı. 1705 de Nistc doğan ve 1765 oletı Karl 
Vanloo, bir aralık Fransa ve hatta bütiin Aurpada alıp yürüyen Türk modasına kapılmış, Türkiyeyi, 
Türkleri ve Tiirk adet ve kıyafetlerini hiç bilmedi fi halde, difer bir çok Avrupalı ressamltl1 gibi, Türk 
hayatına dair mulzayyel tablolar yapmış, ve bunlar o zaman fevkalade bir rağbet görmüştü. "Bir $Ulta
nın tuvaleti,. adını taşıyan j'ukardal..>i tablo da bıt eserlerden biridir. Bugıüı Luvr miizesinde bulunmak 

Bu esvap, çok sadedir, en 
büyük süsü düğmeleri.. Fakat 
hususiyeti bedenin zayıflığıdır. 

Böyle bir elbise dikmek için 120 
enindeki bir kumaştan 3.50 metre 
almak lazımdır. 

İkinci model mat bir krepon -

18.25: Müzik: Rod~~0ıı 
Orkestrası. 19.00: Konuşnıa: 11,nıı 
cu Tasarruf ve Yerli Mallar ıııı <l 
münaschctilc Ulusal EkO~ ti· r 
Arttırma Kurumu namına ıııetıtf 
idare Heyeti ftzası Trot.ıı00 J9 ıll A 
su Sırrı Day tarafındnn> ,o.1 

Türk Müziği Karışık prosra~~ııtlr ~
Konuşma: (Hatip nasıl ) ıır)-e ~ 
20.SO: Türk Müziği: ı:asıl (şef· 

tadır. Tarihi bir vesika olmak bakımından hiçbir kıymeti yoktıtr. ı dur. Eteğin arka11 verev kesil • 
Leydi Montagu'nün tercümei. 

halini kısaca nakledelim: 
1690 da Nöytingeınşayr'da doğ

du. Anasını pek küçük yaşta kay· 
betti. Babası Evelin, kızma çılgın 
gibi düskündü. Leydi Montagu. 
çocukluğunda harikula.d~ güzel ve 
zarif bir kızdı. Babasının verdiğ: 

ziyafetlere, bu şen ve şuh kızcağız 
riyaset ederdi. Fakat bir gün, ba· 
basının arzusuna rağmen ve pek 
genç bir ya~ta iken Lord Monta. 
gu ile evlendi. Londra yüksek mu· 
hitinde yüzünün güzelliği, zarafe
ti ve malfunatı ile parlak bir şöh
ret kazandı. Devrinin güzide 8.. 
]imleri ve edipleri ile tanıştı. 

1716 da kocası İngiltere kralı
nın İstanbul elçisi olunca, Leydô 
Montagu da, Londradaki dostlan· 
na veda ederek, lngiliz edebiyatı · 
na eşsiz "Mektuplar,, ını 1?· 
zandıracak olan şark seyahatine 
çıktı. 

Leydi Montagu Türkiyede bir 
yıl kaldı. (1716-1718). Lfile devri
başlamak Ozereydi. Türkiyeye ve 
Türldere hayran oldu. Bilhassa 
Türk kadınlarına adeta ~~ı. 

lngiltcreye döndükten bir mfu:J· 
det sonra, 1730 da, Lord Monta. 
gu'dan dostça ayrıldı. Kocasını, 

çocuklarını ve vatanını bıraktı. 1-
talyaya gitti. Uzun zaman Orada 
bilhassa Vencdikte kaldı. 1771 de 
lnği!tereye döndü ve bir yıl son· 
ra da öldil. 
' nugün lngiliz edebiyatında çok 
müstesna bir yer tutan onun ~ark 
m ektuplan elli tanedir. Bunlardan 
otuzu Türkiyeye aittir. Türkiyeye 
ait olan mektup1ardan birincisi de 
12 şubat 1717 de Belgrattan ya· 
7.ılmıştır. Bugün, bu ktsa tercG. 
meihale, Leydi Monta~'nun mek 
tuplanndan, on sekizinci asırdaki 
Türk kadmfanna a it parçalar se
çerek ilave ediyorum: 

ON SEK!ZlNlt A~TJIDA TÜRK 
TUVALETİ 

"Şimdi b e n i Tilrk el-
bisesile görseniz ne kadar hayret 
edcrqinizl M aamafih, benim gibi. 
sizin de bu kty<ıfetin bana yaraş· 
tığını tes!im erleceğinizi zannede
rim. Kıyafetimi tarif ccleyim: 

Evvc1! gayet geniş bir şalva. 
mn var. Bu şalvar, bacaklamru 
örterek terliklerime kadar iniyor. 
Şalw.T 'J'i't iMe, gül penbesi 
kenan s1rmalı damaskodan yapıl
mrc;: ... Terliklerim be}•az deriden, 
sırma !şlemelf. $.ılvann üzerine 

Şark mektupla
nndan 

.. .. 
uçu: 

1 - On sekizinci asırda· 
Türk kadm tuvaleti 

2 - Fatma hanım 
3 - Gelin hamamı 
beyaz ipekten, etrafı baştan ba,a 
işlemeli bir tül gömlek sarkıyor. 
Gömle~n kollan geniş ve kolu 
mun yansına kadar, kısa. Yakası 
elmas bir düğme ile ilikli. Göm. 
lekten, göğsün renk ve şekli ta· 
rnamen görülüyor. Entari, Meta 
vücuda göre biçilmiş bir ceket. 
Benimkinin kenan sırma i~lemeli. 
beyaz şam kumaşından, bunun 
da uzun kollan var ki, kenarı ga
yet kalın sırına ile işlenmiş. Enta. 
rilerde düğmeler elmas veya inci 
olmalıdır. Mintanım da şalvan· 
mm kuma~ındandır. Bu esvap vU· 
cudurna t;mamen uygun. Uzunlu. 
ğu a}•aklarıma kadar. üzerine, 
dört parmak kadar eninde bir ke· 
mer bağlanıyor. Zengin kadınla · 
nn kemerleri hep elmaslar veya 
sair kıymetli taşlarla müzeyyen. 
Kemerler, ön taraftan elmaslı bir 
toka ile bağlanıyor. Kürklere ge_ 
lince, kıymetli dibadan, i~leri ka· 
kım ve samur kaplı. Kolları omuz 
dan aşağı inmiyor. 

Benim kürküm yeşil ve kenarı 
sırmalı. Başa kalpak denilen biı 
serpuş giyiliyor. Kışın inci veya 
elmas işlenmiş kadifeden, yazın 

gayet ince ve gayet parlak sırına· 

lı kumaştan yapılıyor. Kalpak. 
yalnız başın bir tarafına konulu. 
yor. Biraz da yana doğru yıkılı
yor. üzerine ya elmaslı bir gül, 
yahut gayet kibar işlenmiş bir 
mendil ile beraber altın bir iğne 
takılıyor. Başm öbür tarafına da 
sa_çlar toplanıyor. Üzerine nasıl 
bir süs yakıştırılırsa, meceıa bir 
çiçek, bir sorguç konuluyor. 

"Saçlar olanca uzunluğu ile ar· 
kaya dökülüyor. lnciler ve korde· 
lalarla süslenerek örgülere ayrılı~ 
yor. Omrlimdc buradaki kadar 
güzel, bu derece gür saçlı kadınla· 
ra tesadüf etmedim. Yalnız bir 
kadında yüz on örgü saç saydun. .. 

" FATMA HANIM., 
"Edirnede sadrazam kfthyasmın 

zevcesini ziyarete gittim. E''· ga· 
yet ?:arif. harikulMe temizdi. Ka· 
pıdan iki haremağası tarahndan 

karşılandım. Beni uzun bir sofa. 
dan geçirdiler. Burada örülmü~ 

saçları topuklanna kadar inen. 
elbiselerinin kenarı işlemeli cari· 
yeler dizilmişti. Ayıp olmasaydı. 
kendilerini daha yakından görmek 
için duracaktım. Biraz sonra bil· 
yük bir odaya, daha doğrusu, yal· 
dızlı kafeslerle çevrilmiş bir pa\i. 
yona girince onları da unuttum. 
Kafeslerin hepsi kaldırılmıştı. A - -

miştir. Göğüste bllzgWer vardır. 
Drape olan eteği arkada bir 
bağ tutmaktadır. Bu esvap için 
bir metre enindeki bir kumaştan 
3,75 almak kafidir. 

l 
üçüncü elbise de ince bir 

yünlüden yahut ipekli kadifeden 
dikilebilir. Çok sadedir .• VUcuı::la 

yapışıktır. Dilz kesilmiştir. Bu 
esvabı yapmak için 120 enindeki 

~ bir kumaıtan 3 mctri almak ister. 

21.15: Müzik: Kil~ilk orkcstr•55~~l' 'Q 
Necip Aşkın). 1 - Feliıt (il~f'll~ 
Kırlangıçların Vedaı. 2 - M~ ~ le! 
mans: Fclem:ınk Suitindcn ıetttl~~ ~. 
ın. 3 - Hnns l.lihr: ?ıfeıtl ııcııcı:, ııı 
memlekete C\tuhteıır menıl~ll· 4 ~ ~IJ 
melodileri ü:ı:erine Rapso , ı:.ı: 

1 Leccocq: Küçük Dük. 5 :ır lı".:- :ı. 
Brecht: Bir hikAye. 6 - ces} 1 f' 1 ~ 
Knntnbile (Viyolonsel solo .... Gt l'ak 
Becce: Amalfi Serenadı. 8 lö t•~ lQn 
hard Wiııkler: Kemanın M ıı 5c ıtı ~le 

ğaçların gövdelerine sarılıp çıkanr------.-T-IZA_R_ 

yaseminler ve hanımelleri, tatlı Radyo yazılamruz, mündericat 
bir rayıha neşrediyordu,. Bu leta· çokluğundan bugün konulamaın~
fete beyaz mermer bir fıskiye ttr. özUr dileriz. Gelecek hafta bu
gönnek zevki de ekleniyordu. Su· lacaksmız. 

sı 9 - Pnul Llncke: ttcı1>"11 ·" b . ı •1 / o 

ALEMDAR S·ınemasında nadı. 22.00: Memleket sııO 11,ııı jl 
• AJans haberleri; zlnıat, es bar-' r 

Harp Muhabiri 
Sahra Bekçileri 

loh\'ilôt, Kambiyo - NukU~~ 0r~' \ 
(Fiyat). 22.20: MQıik: J<ilt dt\•~ 
tra CYuknrdoki prosrn~ 

lan, tatlı seslerle ür; dört havuza 
dökülüyordu. 

"Kethildanın hanımı, dört ba. 
samak yüksekliğinde, zarif Iran 
halılarile müzeyyen bir mindere 
uzanmış. işlemeli beyaz saten yas
tıklara dayanmıştı. Dizinin dibin· 
de takriben on iki yaşlarında iki 
kız oturuyordu. Esvapları karni· 
len elmaslarla müzeyyendi. Pek 
sevimliydiler. Fakat kethüdanın 

hanımı güzel Fatınanrn yanında 
bunlar ancak nazan dikkati cel
bedebiliyorlardı. Fatmanın eşini 
ne t ngiltercde, ne Almanyada gör 

Vo 

Ani tesi(~ 
Baş, Diş, Nezle, GriP 

1 
ROMA TtZMA, SOöUK ALGINLlG 

ve bütün ağrıla~nı derhal keıet· 
LU:ıumundn. günde S 

ka,.cıe almablllr 

1de11 

~l 
~et 

" 1 ~a 
~d 
<t 
~ 
~ 

düm. Beni karşılamak için ayağa ~~ 
kalktı. Elini göğsüne doğru götü· ~ 

rerek memleketinin adetince se· •te ~~~~· · •-. , • " . . lamladı. Fakat bu selamı o kadar llıiş .. v )'..t-vr. 
asilane ve vakurane yaptı ki, bu- ~ 
nu bir saray terbiyesi de veremez, .. 
bu bir Allah vergisidir. 

"Bir müddet güzelliğini seyret. ----A 
meku~~~fu~m~~~·=============~======~~===~~~~~~~ 

kendisine söz sôylemeğe cesaret ne, elmas iğneler takmıştı. tim. lki aibnin dostları, akrabası . serpiyorlardı. Diğer 0~s.dllıı ~~· ~ 
edemedim. O ne mütenasip ,sima! "Onun yanında, Hazreti Mu· hatta tanıdıkları hep hamama ge. kız da iki§er ikişer lcJ sa:~ \' 
O ne güzel güzellik mecmuası! O hammedin cennetinde bir müddet liyorlar. Birçokları da seyriçin bu liyorlardı. Ondekiler ~!' ıı'-~ ~n 
ne mevzun endam! Tabiat tenine yaşadım zannediyordum. Fatma lunuyorlar. Hülasa o gün hamam· yorlar, diğerleri de buııU ge.rid r ~ 
ne tatlı bir renk ,·ermic! Tebcs- hanıma: da iki vüze '-'akın kadın vardı. gibi tekrarlıyorlardı. ı::~AA\'oı1' 1 ıatı 

ıı J J ov-· O''' k 
sümlerindeki o cazibe nedir? nedir - Madam, simanız kadar latif Kadınlardan evli olanlarla dullar, iki kız da gelinin )~nı jş, t1l 6ııı ar 
o gözler? Yandan, karşıdan. han· bir sima Londrada, Pariste ne vel. hamam dairelerinin kenarlarında· Gelin gözlerini öne. ı~or&ıl· I 

0
a 

gi taraftan bakılırsa bakılsın da· veleler hasıl eder!,, dedim. O, ga- ki mermer sedirlere oturdular. Kız vazi bir tavır ile yürtı> bil . ..ıı ıı 
ima yeni bir güzellik görülüyor. yet zarif bir eda ile ilave etti: lar çarçabuk soyundular. Yeg!nc pek hoşuma gitti. J{ıı~~ıoıı~. ~~i 

"Boylu boyuna beyaz gümüş - Bu sözünüze inanamam; e- örtüleri. inciler ,.e kordetalarla retle hamamın nç bGyO ~ ~ ~ 
kenarlı, smnalr bir diba entari ğer memleketinizde güzellik dedi · müzeyyen uzun saçları olduğu hal dolaştılar. Manzaranı~ ~t'Jf ~ ''ttı' 
giymiş. Incc tül gömle6rinden a. ğiniz gibi o derece takdir cdilmis de çırçıplak meydana çıktılar. lç· ni tasvir etmek pek gilf:J1lıııl' .. ., ~htiL 
çık gerdanının bütiln güzelliği olsaydı. sizin oradan çıkmanıza terinden iki!';i yeni gelini karşıla. tince, gelin itibari~ . ,, ... ııct' / ~~d 
meydana çıkmaktaydı. Şalvarı asla müsaade edilmemeliydi! mak için kapıya do~ru gitti. Ge- hepsine takdim ~ı!dı. ıle DIU1~ -ıt;ij} 
soluk karanfil renginde. gömleği "İhtimal ki övünmek için size lin, anası ve akrabasından biri nnn iltifatlı bir ıkı södllltr '.~ ~t• 
gümü~ yeşiliydi. Beyaz saten ter- hu cümleyi tekrar ediyorum zan. vasıtasile getiriliyordu. Gayet gU-

1 
men tr tt. • 

11.klerı" ga•.·et kı"L..-rane ı" clemelı"ydı". ed - h • k" b fil" zeldı". "\.'a~I On ye..Jt"den f"'•)a de• herler, kuma~ ar, edi'-'eıer A rte 
• Uil -s _ n er ve şup esız · ı una g er ı _ J ..... bunlara benzeyen. h cdıtı•t ,·e~~-1' ~ı • 

Zarif kollan elmas bileziklerle süs· siniz!., ğildi. Esvapları hep mücevherler- d" h ı 1 r ('~ 
dim etti. Ken ısıne edi>'e) ...ı ,""(· 

lenmi~ti. Kemeri işlemeliydi. Ba- "GELIN HA. 1AMI,. le süslü. kıymetli bir kumaştandı. ken. gelin el öpüyor, h ·ıni g5r"' te 
şma, zemini karanfil renginde, "Üç gün evvel, şehrin en güzel Gelini çarçabuk soydular. Ana. bul ediyordu. Bu ınera1d~·""'··' \~"· 
sınna işlemeli bir çevre koymuş.. hamamlarından birine merak edip dan doğma bir hale getirdiler. O ğüme pek memnun o uw -< ~\( i 
tu. Utif siyah saçları, örgü örgü gittim. O gün hamama yeni bir :.:aman bütün g~n~ kızlardan mQ· J<O~ • .~ 
topuklanna kadar iniyordu . Ba~r gelin gelecekmiş. Bu münasebetle rckkep bir alay tertip edildi. tki ncs:ıd EJCI't".Jl1 ~ 
nm bir y<1nrna. gayet sanatkfim· )'apılan mer:~simi zevk ile ce}-ret· ktz önde gidiyordu. Etrafa koku 



'ff A '3 E R - A ~ı:ttı m T'oı:ıfıuft 

Penerbahçe Yoguslavlara 2-0 yenildi 
birinci devrede bütün enerjilerini sarfeden San-Lacivertliler ikinci devrede bir dakika içinde iki 

gol yiyerek mağlup oldular. 
~Şehrimizde bulunna misafir ı Yertliler gerçi oyun üzerind~ bir sarı • lacivertliler ilk anlarda Yu· 
~Slav ttakımı dün son maçını hakimiyet tesise muraffak ol:iJlar goşlav kalesine bir çÖk tehlikeler 
tle llrlu bir havatla Penerbahçe fakat ikinci devrede tamamen ne. atlattırdılarsa d1 Rebii ve Melihin 
a~aptı, fessiz kalan sarı • Ja.:iv~rtliler ra· ağır hareketleri yüzünden muhak. 

'ı/: gün evvel Galatasaraya kiplerinin oyunun'J kabul ederek kak iki sayı fırsatı kaçırdılar. 
O:ıı.~up olan Yugoslavların Fener- bir dakikada iki gol yediler. Ş:ı· Oyun her geçen dakika biraz daha 
• "'lÇe karşrnnda ne netice alaca· nu da söyliyelim ki misafir ta:u. sertleşerek ze\•'·siz bir şekil alı
liıtıltlerakla beklendiğinden Tak· mm sertliği Fener mılhacimlerı- yordu. 

.stadı altı • yedi bin ka:lar se: nin çok zararına idi. lkinci dev- Yugo3lavlarm süratli o~·unlan 
~ı ile çeyrilmiş bulunuyordu. rede bu sertliğe mJ!rn!nle eden karşısında yavaşlayan Fcnerllier 

Ugoslav takımı Beyaz forma • san • lacivertliler o;un:l.rn zarar. 10 :ıncu ve 11 inci dakikada biri· 
lve~ don ile oynuyordu. h çıktılar. biri arkasına iki gol yiyerek 2·0 
l'CSABAKANIN TENKlDl: lkinci mühim nokta da (W) mağlup vaziyete dü5tüler. 

~ 
~isafir Yugoslav takımı bir sistemi tatbik eden misafirler kar- Bu arada sakatlanan Fikret ve 

evvelki ma3l0biyetin tesiri i· şısında Fencrbahçe mµhacimleri· Cihat çıkarak yerlerini Orhan ve 
,~k. sert bir tabiye kullanarak nin yerden ve ortadan akınlar Hü~amettine bıraktılar. Oyunun 
~ ~t ınuhacimlerini durdurmak· yaparak müdafaayı yormaları HL sonları tamamen Yugoslav baki. 
~Uçlük çekmediler. Sahanın ça. znndı. Halbuki Fenerbahçcliler miyeti altında Fenerin didin:nesi 

lu olu~unu hesap ederek ha· bunun aksi olarak a~ıklarla oyna· ile geçti. Hakemin düdüğü müsa· 
tdan oynamaları ve ilk devrede mak gibi yanlış bir t:ôiye kullan- bakanın bittiğini ilan ettiği vakit 

illerini yoracak şekilde hare- dılar. netice 2-0 Fenerbahçe aleyhinde 
r etı:neleri güzeldi. Hakeme gelince oyunun b:.ı5ın· idi. 
enerbahçeye gelince, şehrimiz· da Yugoslavlann sert harc!cetleri. NASIL OYNADILAR: 
,ı., 

~-'1 maçını seyretmek imkftnım ne müdahale etseydi netice daha 
·.'"Ull sarı _ Hlcivertlilerin dün farklı olurdu. 

• llgOslavlar karşısındaki oyunu MAÇIN TAFSiLATI: 
\j kitnseyi tatmin etmedi. Bi· Oyunun ilk devresi Fenerbah· 

c11 <levre:Ie bütün enerjilerini çenin nisbi hakimiyeti altında 
~"' eclerek oynuyan san - laci· cereyan etmesine rağ nen yu~,arda 
,,ıı 

" söylediğim gibi açıklarla oyna· 

. r lr u 1 e ı ı· malan ve topu ayaklarında fazla 
ıııı· ~ tutmaları netice alm:ılanna mani 
ı) oldu. Buna mukabil az fa!,.at teh-

:ı~ Askeri liseler IikeJi hucum yapan Yugoslavlar 
Fener kalesine gol tehlikeleri de 

tb--1 s:- ıpİyonluğu-
~ nu da .. .ldı 

atlattılar. Devre iki tarafın knr. 
şılıklı fakat neticesiz hücumlarile 

Yugoslav takımı bundan evvel. 
ki maçlardaki oyununu çıkarama· 
dı. 

Bakırköy sahasın
daki maçlar 

Dün Bakırköy staıdında bölge 
kupası maçlarına devam edildi. 

ilk oyun Bahaettin Uluözün i. 
dareslnde Akınsporla btiklfıl ta -
kımlan araşında yapıldı. Blrincl 
devre 2 - ı Akınsporun galibiye· 
tile bitti. 

Fencrbahçe takımı ilk devre 
mUstesna fena oynadı. Cihat iyi 
olmakla beraber birinci golde ka· 
b:ıhatliydi. Müdafaa \'azifesini 
fazla olarak tutmaları da çok bü· 
yük bir hataydı . 

Bu müsabakaya Yugoslav takı. 
mı k.alecileri müstesna dünkü·kad· 
ro ile çıkmıştı. Fenerbahçe ise 
§()yle bir kadro ile oynuyordu: 

Cilıat - Fazıl, Lebib -Onıer, 
Esat, Hayati - Fikret, Basri, Me 
lih, Rebii, Fikret. 

Hakem: Adnan Akın 
l/AYRETTIN BAllTOCLU 

.l'lfa ~ıc '1 ·. · 
Yugo3!avlarm şehrimizde yap

tıkları maçlarda temin edilen ha
sılat şöyledir: 

Lira 
Yugoslavya • Beyoğlu S.: 440 
G. Saray • Yugoslavya: 170J 
Yugoslavya - Fener: 2350 
Maçları 19000 kişi serretmi~tir. 

Hususi maçlar 
F enerbahçe B: 3 
Şişli: 2 

!abah Şeref stadında Zeki· 
lcıarcsinde Kuleli ve Deniz 11· 
', askeri liseler hendbol ııam

/ ~°llluğu için kal'§ılaeWar. 
ıP ~ lnühim müsabaka, Uç sene
; ~:. •aınplyonıuı:;;ru muhafaza eden 

er· ~' Ustun bir oyundan aon

0-0 berabere neticelendi. 
lKlNCl DEVRE: 
Bu de"!eye çok iyi başlıyan 

F enerbahçe klübü 
nün kır koşusu 

İkinci devre de bir gol daha ya 
pan Akmspor maçtan 3 - 1 ga
lip çıktı. 

GUnUn ikinci maçı Ferlköyle 
Halıcıoğlu arasında idi. Halıcıoğlu 
nun sahaya gayri nizamr oyuncu· 
larla çıktığı ileri slirüldU ve bun

dan sonra oyun hakem Rıfkı Ak. 
soyun idnrcsindo ba§ladı. 

Dün Taksim stadında büyük 
maçtan evvel oynanan bu müsa
bakayı hakem Eşref Mutlu idare 
etti. Çok zevkli g:?;en oyunun ilk 
devresi Fenerbahçeli Orhamn ve 
Mikrobun kendi kalesine yaptığı 
iki golle 2-0 Şişli aleyhine netice. 
lendi. lknici devrede daha iyi oy
nayan Şi~lililer sağaçıklan vası· 

tasile iki gol yaptılarsa da Fener. 
bahçenin penaltıdan yaptığı 3 ün· 
cü sayıya mani olamıyarak oyunu 
3·2 mağ!Up olarak bitirdiler. 

~ibint 9 - 3 netlceslle 11e
~ ~ ~11.c'i, 
ıtı b.!eu böylece askeri liseler 
/ 1 şampiyonluğunu dıı bir 

~daha kazanm1' oldu. 
"""111k bir spor varlığı gösteren 

'l"ltert lisem~ cidden tebrlke 
tır, 

Voleybol maçları 
~Oğlu halkevi tarafından 

J) edilen voley:'Qol müsa.ba. 
~na dUn Beyoğlu halkevin. 
I~ \'anı edilmi§tir. 
~ OYUn Kale ile Sivah.Bevaz 
~t!arı karşılaşnııslar ve Ka. 
'i ıcede 15-12, 15-1 ve 15 
~llip ~eldi. 
1 da.Jori, Mühendis mektebi 
~ 15-6, 15-11 Milhcndis 
~~ bi kazandı. 
\k arya - Mecldiveköy mU.. 
~ıı.~ında da 15-7, 15-2 Me. 
"'OY takımı galip gelmfe. 

~Q 
~ ın.açlardnn sonra da Çelik 

tter1P halkevine, Mühenıd.ls 
~· ıne de Galaapor galıp 
~dir. 
AQlkarada: 

Şild maçları 
; ~ yapıldı 

"'anın yat'lllurlu olmasına 
~ Muhafızgücü sta:lmda 

f ık bir seyirci önünde §ilt 
ıt' ~~na dün de devam edildi. 

~ karşılaşma Harbiye ile Gü. 
~~~Indaydı. Harbiyeliler bu 

ııv-cll{ayı 12-0 gibi ı;ok farklı 
~t· , ~ .ıce ile kazandılar. 
ltıırspor • Birlikspor kat'§tlaş 

~ ~ Demirspor 2·1 bitirdi. 
~br· CU ve &On karş1laşma aske.. 

1kalar ile Maskespor ara. 
~dr. Müsabakayı 3-1 Maske 

~ilr kazandı. Birinci devre· 
t trt Aabrikalar 1-0 galip~ 
e bitirmişti. 

~: :.-:l."~a kır koıusu 
t ~~lışlı bir h=ıvay:ı. rağmen, 
~Cin i,füakilo y:ıpılan kır 
~ llluvaffakiyetle neticelendi 
ı~ann hepsi tayin eiilen 
~.~lı bitirmeğe muvaffak ol-

Fenerbahçe klUbll tarafından 

tertip edilen kır ko§usu c'iun saban 
KadıköyUnde Fener stadı ile Mo-

da arasındaki mesafede yapıldı. 

Atletler Fener stadında bir 
kavis yaptıktan sonra Modaya git 
tiler ve oradan da dönerek sta:ia 
geldiler ve bir tur }-ap:ırak yarı,ı 
bitirdiler. 

Oyunun ikinci dakikasında ha· 

kem sert oynıyan Halıcıoğlu 
kaptanını dışarı çıka'rdı, ilk dev. 
re Halıcıoğlu takımı üstüste iki 
gQI yaparak devreyi 2 - O ga
lip bitirdi. 

Galatasaray - Pera 

Galatasaray ile Pera takımla· 

rının bayram kupası finali için 
dün sabah yaptıklan karşıla~a. 
yı dünkü sayımızda yazmıştık. 

Spor sütunlarımızı yalnız pazart~ 
si takip eden okuyucular b:ıluna· 
cağım düşünerek neticeyi burada 
tekrar ediroruz. 

İkinci devre Halıcıoğlunun sert 

Neticede Fenerbahçeden Rıza 
Maksut (20,58,7) ile birinci, Hü
üçüncü, Osman dördüncü ve Suat 
beşincj oldu. 

oyununa karşı Ferlk~ylillcr iyi bir 
oyunla mukabele ettiler ve devre 
nin sonlarma doğru tek ve .son 
gollerini yaparak sahadan 2 - 1 Müsabaka 2·1 Perahlar tarafın 

dan kazanılmıştır. mağlup ayrıldılar. • 

tion du coke refoulc 
hors des chambres) 

1 la porte de ferme
ture de la chambre 

1. t: the furnacc house (1he 
retort house) 
a thc eonlbunker (con

talning stornge of co. 
als) 

b the t<?lpher railway 
(for distributing coals 

in the bunker) 
c the rctort furn:ıce (for 

dislilling the coal) 
d the charging hopper 

(for charging the re· 
torts v.ith coal) 

o thc raw • gıuı pipe 
f the gas - producer (for 1 

generating from cokc 
producer • gas to heat 
the retorts) 

ı; the service platform 
for churging the gn~ -
producers 

h thc coke - qucnching 
tower (for quenching 
thc coke put out of the 
retorts) 

n 

Kohle) 
h die Hiingebahn (zum 

Vcrtcilen der Kohle im 
Bunker) 

c der Kammerofen (zum 
Entgasen der Kohle) 

d der Beschickungswa· 
g<?n (zum Beschicken 
der Ofenkammern mit 
Koh le) 

c dlo Rohgasle!tung 

f der Gencrator <zur Er
ıı:eugung von Generator. 

gas aus Koks zum Hni
ıen der Kammern) 

g die Bedienungsbühne 
fUr die Goneratoren 

h der Kokslöschtunn 
(zum Ablöschen des aus 
den Kammcröfen nus. 
gcstof.\enen Koksos) 

1 dic Verschlul3türn der 
Ofenkammer 

2. KOK 11\IAl,ATllANJ.;st 
a kok çukum Chı>ndl'bri) 

b kok dCJ>QSU 

c müt~harril< (dönen} 
,·ınc (lmk nakli için> 

u kalburlamu yeri (tc. 
f>lsntı> the scrcwcd, of lc\·cr. 

fixed, door of the rc

tort 
ıı 
lı 2. 

c 'incin ra), (yol) 
F~ l'installatlon f. dr pre

paration du coke l. A: das Ofenhaus 
a der Kohlenbunker 

(Vorratsbehlllter filr 

1 

ı 
a la fotee a colt• 
b le marulıı de coke 

' 

~ıhtm ı · 

Her yemekten sonra günde 3 defa dişleri 
muntazaman fırçalayınız 

Nafıa Vekaletinden: 

r 

9·11·939 cumartesi günü saat 11 de ynpılnC.ığı iliın edilmi, olan 
ndet yol silindirinin pnzarlı~ı görfılen lüzum üzerine nş:ığıdaki şar 

dairesinde 20·12-939 ç:ırş:ımbn s:ınt ı 1 e tııJik edilmiştir. Pazarlık A 
rada Narııı vekaleti bınıısı fcinde mıılzeme müdürlüğü odıısında to 
nnn malzeme eksiltme komisyonunda ynpıl:ıcnktır. htonbulda gUm 
lü \'C ınontııjlı olarak tamıımcn buharlı yahut tomamen mazotlu \"eya 
kısmen buharlı kısmen mozotlu olıır:ık teslim ş:ırlile muhammen be 
oliıt ve ~·edcklerlle bcrııber buharlı silinrlirin beheri 8500 ,.e gene 
ve )'edeklerile beraber m:ızotlu silindirin beheri 8250 lir:ı olup tabi 
lan sevk yollarının bilahare görülecek lil~um üzerine değiştirilmesin 
mfile\•elllt masraf farkları ''ekfılete aittir. 

Eksiltme şartnıımesl ve !efcrril:ıtı 425 kuruş bedelle malzeme 
dilrliiğünden alınabilir. 

Muvakkııt teminat: 
İsteklilerin buharlı veya maıotlu olarak teklif edeceği silindirle 

tutar bedeline nozıırnn 2490 No. h konunun 16 ıncı maddesine göre 
caktır. 

İsteklilerin mu\•nkkat teminat ,.e şartnamesinde yazılı "esalk 
birlikte aynı sün saat 11 de mezkfır komisyonda hazır bulunma 
lAzımdır. (6341) (10247) 

1 ıstanbul Belediyesi ilanları 
ilk 

teminat 

252.bb 
83,84 

75,00 

Tahmin 
bedeli 

3867.38 
1117.89 

1000.00 

Sebze hali yanında umumi hnlA in~oau. 
l3cşiktaş çöp iskelesinde yaptırılacak tamı 
ve tnhkimııt 
Knrna#ac müessesatı buz fnbrlknsı için ahn 
cak iki date yerli santrifüj tulumbalan iıu 
lfıt ,.e monta} l§i 

lik teminat miktnrları ile tnhmin bedeli yuknrda yazılı işler a 
ayrı nçık eksiltmeye konulmu~tur. ihale 20·12-939 çarşamba snnıı 58 

14 dııiml encümende yapılacaktır. Şartnıımeler z:ıhıt ve muamelAt m 
dUrlüğü knleminde görillclıllir. Taliplerin ihaleden 8 gün evvel Feıı i 
leri müdürlüğüne nıürncıınUa nlacnklnrı fenni ehliyet ve 939 yılına 
tknret odası vesikalnrlle birlikle ihale gfinU muayyen saatte dılml e 
ciinıeııde bulunmaları. (100GG) · 
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a yai kabı (itinde ecre· 
yar kesilirken çıkacak 
ıerareyo \"e tecride ya. 
nyan mayi yağ bulu
nur) 

h iyice kapatan k:ır:ık 
e lzolltör (müccrrltl 
d intişar tahla!lı ile lzo. 

llror (mil<'errit) haslığı 

ft. F: l'internıpteur m. fı 

l'hulle 

a le b:ıc d'huila (con 1 
<'nt l'buile pour l'rx 
tlncUo:ı de l'arc de nıp. 
hıre "l pour l'i~lı
ment l 

h le coffrc hemı.CUque 
( con tıent un relı;ls) 

r. l'isolateur porte 

d le chapcau d'isolatcur 
avee l'ecran de disper 
ıion 

xm 

8. f: the oll swftch or oll 
circultbrcaker 
a t.hc oll tank (contaln. 

ing oll ror extingul
shlng the arc of ci..1'
cult intcrnıption ıuıd 
ror lnsulating) 

b tbn s'Witch • '>ox (eon· 
t.ıılnlng a relay) 

c t.hP Jmıulated terminal 
hushlng 

d th'! inımlator cap with 
thn yımt~ctlon aga.inst 
glow 

Si, J\: dt'r Ölcrehalter 
n der Ölkc!l.'iel Ccnthilt 

f)J zur Lösehung d~s 
Aı,,chaltlichtbogıms 

und zur Isolation) 
h der Schaltkasten C ı&nt_ 

h!lt efn Relais) 

c der StUtzisolator 
ıt dio Isolatorkappe mit 

dem Sprllhsehutz 

M! 



Yeni bembe"az ısıklı ve gayet idareli 

TUNGSRAM - KRiPTON 

ampullaıının mükemmel tarzı imalını 

lel<ellül eder. 

BOUfl L-R -8 i fi fi. D -E fi L E fi iSTANBUL ANKARA iZMi~ 

Dün~·awn l etli llarika mılan sayılan l\lı ır ehram~~ 

Meşhur Hacı Bekir'in 
Sf\RA Y BAKLA VASi elli kattır. 

1 

u n 
l'tlerkezi: Jlalıçckapı, !;Ubcleri: Bcroğlu, 1 Karaköy, Kadıköy 

1 
GR1P, NEZLE, NEVRALJi, BAŞ, DtŞ, KIRIKLIK, SOCUK 

EDER. ALGINLIKLARI ve AGRILARI TESKiN 

ll't:I\ 
\1 t:ı.F.K 
Sl\R'l 
."l"\Jf:R 
TAK:.UI 

BEl'OGLU 
ı lllleum l Türkçe) 

ı Cnaytr ıovdaıan 
• Dlıfm,'ln çocukları ı;r 

ı t.ık Roamlg•çldl J'altıf111' 
ı t•c ahbab çav11.1ıar •eti 

)'An ve ıUrekll.aı cTUr 

'\li,\R\'A : Racanın aıkı 
Al.KA7.AR ı KUçUk Gaııptrrler 
'ıı.111z : nuy11 .. Caz 
ŞIK ·: Blld nnemıetır. dııııcıtl p' 
ı\"<Kf : Cici anne ve Harb ,, 
Ş 'l.RR : 1;ianı;bay ate !er iç ııdt l 
l k'\l,F. : Calınan Taç 

dlll P)'UD!ıın il••··------------··----·----------·------- Sen Yumurcak 

0sııJI. TA!'i" : OUnııhkAr kızlar ,.e Jt 
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Gazhane ( Havaga:ıu fabrikası) 
F: L'usıne a gaz• ı ı Gas-works. A ı Das 
GaswerK.• 

l. KAZAX (ocak) DAİRE
Sİ (binası) 

a kömür hunisi (kömürü 

yarn_ş yıwa~ Hrcn dt•ııo) 
b asma hat (lıa\aİ hat, 

asma r;imcndifcr) (hu. 
nlde kiimiir te\lii için) 

d doldum1ıı rnı;onu (o
caklara lwınür n~rnwk 
için) 

e temillenmemiş ~az bo

rusu 
f ı::azojen {koktan ı:-at. 

çıkararak lıiicrcll'ri 

{billmcleri) ısıtmak 
için) 

~ r.cn is köprüsü 
h kok ocağı (kokların 

ihracı için) 
1 bölmenin (hücrenin) 

Jıaıı:ığı 

J. F: le bfı.tirncnt des fours 
il la tremie n charbon 

(soulc !. d'npprovision· 

nemcnt pour le char
bon) 

b le ebemin de fçr sus
pcndu (pour la rcpar_ 
tition du chnrbon dans 
la tremie) 

c le four a chambrcs 
(pour la distillntion du 
charbon) 

ıl IC' wagon de chnrgc
ment (pour le charge
ment d~s chnmbres du 
four) 

c la conduitc de gaz 
brut 

f le gazogcnc (pour la 
production du gaz, au 
moycn de cok!', pour le 
chauffnge dcs cham. 
brcs) 

ı; le plnnchl'r de service 
pour lcs gazog(nes 

lı la lour d'extinction 
du cokc (pour 1'<'· ı İ'lc. 
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t S T A N B U L rııc"' <' 
FER'\R ı Polo f;;ampl)'OnU (tll ,Al 

Oangstorlçr ctllAdl • ~ . 
ÇF.~IBr:RLt- : lleyar. OUI (tUrkÇ• oır# 
T \" ve ISPl\O)'Or aottııadl .-.ı _,.) 
\llı.ı.r : IInrp muhabiri , .• ~r 
Tl"'RAS : ~yaz auı ıtUrlıÇO • _..ıı.I 

\ 'e Earuını;'lz Çtto ~;;ı,o~ 
1111"\L ı t•ç abbab ÇavuÇ~ ... 1-

aruında (tUrkce> ) fi 

AZ/\K 
\'~ıtTl!k& crJC' 
J < lo Şampiyona (I ,,.-
G~nı:ı t•rler eeUAdı • .a 

Al.T::llD \R ı Harp Muhabiri .-e s.,...
çllorl 

n E ş ı K T A ş v1" 
ı>CA T r. : C .ı herhrr ve saııra JPS' _.Jf 

CTOrkçt) "1111"'-
SE!'I : Dağ ar Krab, Ş•r•C <;ti 

Rur1a 1enronıst pi 
CH'REL 1 EndU Uı Geceleri ve 

Krnlı 

KADJK()Y 
ır \f ı; • Parla ışık'~n 
SL Rf:\'l0 A : ~ı~ıl 'fan!l(lz 

1}SKUnAR 
llAI.r: : Dlldl'tnrmletlr. fi 

BJ\KIRKÖl.'° .ıu~• 
)ttT.TIV&nl : DU.,man mn•IC•&I 

Korkunç ı;ere 

BAKIR : nıı-:ırm•rnlsllr oslJ 
ŞEIIlR TlYATR 

,. ~ ,. '·mı: IKIZL'Ell ( 
ttf.1' 

HAT.K orf.g d• 
Bu ııkşnıll ~si' 
-oıo l)ılll11 ı;ıt 
F"'ı\ yJL 
··'~ 
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