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f f Hakiki harp ,, bütün 
dehşetile yeni 

IS~ırDülfilünıı t~lhldüdü : 
başlıyor 1 • 

''Yüzlerce tayyareyi 
Jngiliz sahillerine ve 
~~~ec~ g e m i 1 e r i ·n e. 
~~! . 

SON DAKiKA 

Biı lngiıiz tayqare 
gemisi daha hattı 

Londra radyosu (saat 12,45) -lngiliz do
nanmasının tayyare gemilerinden'' Ark Royal,, 
batmıştır. Geminin bir Alman tahtelbahiri tara
fından batırıldığı zannedilmektedir. Bu, İngiliz 
donanmasrmn harpte kaybettiği ikinci tayyare 
gemisidir. 

*** 
"Ark Royal,, İgilterenin yeni tayyare gemisiy

di. 22.600 tonluk olan bu gemi 1934 le inşaya 
başlanmış ve 1938 de denize indirilerek hizmete 

G L 1-~ k h haşlamıştı. 70 tayyare taşıyabilen" Ark Royal,,in 

VAZl·vErı· arp . cenrıesınae uuyu ır IOOOdenfazlabütün mürettebatıile batırıldığı r' bundan birkaç hafta evvel Almanya tarafından 
)'•••n· HASAN KUMÇA YI A J I h k J • ilan olunmuş fakat lngiliz Bahriye nezareti tara-

:~;::;,,!':;:'':!':~:': ıman ıat;ırı uzu e ıenıyor fındantekzipedilmişti. • 1\ 

:~,~~~~·::.;:~~~~.~"':.':ı.s:~ Almanya namag"' lu"' p ı · . . Garp cephesı harekatı 
"",,, .. ·····-" cihan ........ ı Harı c ı e d · - · ~~~·~:.'~:;.m:~:7·d:: . olduğu iddiasında t . . . .. Y. ra yo ıle neşredılecekf 
he~:a~.•nemJcketlcr i~ln de e· Al b b.. f' d' k'• Vekılımız londra radyosu mütehassısları 
::~.~:~n1:n~~i;.~;:i ~:n:! ı:;~ man mat uat ur~su şe ı ıyor ı. A .. • • 

1 ır, nnsıl harbden e ... ,·elld a· "Kendisine yardm . .ı lla:Hr Rusya ve ~rkanı- Molotofla iki plak almak uzere cepheye gıffıler 
('ll'ıd~ 

hatbu n fıır!.ıı o1mu~sa, bn gtinkii harbiyelerin verec eği karara göre bitaraf 
dev en sonra ba:>lıyacak olan kalacak veya harbe girecek ltalya ile birlik-
oı::~ln de e'·nlkllerden başka 
111.a.k g~• .. t:ıhmJn etmek iı;in ~ok te Alma~ .. :a namağ luptur!,, 
t11 goru lü olmıya. hacet yok- Londra, 14 A(. A.) - Röyter kUndlir. Bu hareketleri sük.ünetle 
ıı. rr. :nu itibari ı. hiıllselerin lnki- ajansının askeri muhabiri Horc beklenmektedir. ... llıı 

laı-, nıu?ıaı iblcr kadar bitaraf· Belişa.nm Fransaya nakledilmiş Roma, H (A. A.) - Çembez-
linen ~-~klcauc talllp etmesi ve ye- olan İngiliz seferi kuvvetleri hak laynın nutku hakkında tefsirler-
t r.ıdbt orc onların da icab eden k.mdaki beyanatının eksperlerin de bulunmaktan i~tina.b eden Ro-
()lıı tlcri alması tabü , .e zaruri nazarı dikkatini celbetiği~i ve bu ma gazeteleri, ilk sayfalarında 

l', De 
lllck biiyoruz ki Balkan nun tehlikeli bir teşebbüs oldu - bu nvtlı:un Almanyada husule ge-

(Devamı 4 üncüde) ğunu yazmaktadır. Fransızlar da (Devamı 4 üncüde) 

sa.at görüştü 
Ziraat vekili yarın 
Moskovaya hareket 

ediyor 
Moakova, 13 (A.A.) -

Türkiye Hariciye Vekili Şük· 
rü Sa.racoğlu bua-ün 17 de 
Kremline giderek komiserler 

(Devamı 4: üncüde) 

Londra, 13 (Hususi) - İngiliz 
radyo birliğinin ilan ettiğine göre, 
Londra radyosu yakında garp o•p 

besindeki harp sahnelerini nakle· 
decektir. Harp sahasında plana a· 

lmacak olan sahneler, topların 

tayyarelerin, makinelitüfeklerin 

bütün gürültüsü ile radyoda neşre 
dilecektir. Bu sahneler evveHL ma· 

hallinde plaklara alınacak, sonra 
bu plaklar radyo istasyonundan 

qaklolunacaktır. 

Plak.lan hazırlamak üzere İngi. 
liz radyosunun mütehassısların

dan ikisi garp cephesine gitmişler 
dir. 

Ayni şekilde lngilteredeki hava, 
kara ve deniz kuvvetleri efradı a· 

rasmdaki hayatı tesbit eden plak-

lar da hazırlanm::ılctadır. Bu i~ i
çin de radyonun cliğer bir müte
ltassrsma vazife verilmiştir. 

8 Almanlar gibi İngilterenin Fran- -------------------------

0 n sayfamıza :'.:..·~~:=t .. ~::'.'•"nmik Finlandiya müzakereye devam --~,_,..:-~; 
.::·~,,~~~~,~,~~} bugün ~=:~::::~::'. etmeğe karar verdi ld~~ ... m uf r~_ze~ı. 
~harita veriyoruz. dar taarruza geçmeleri de müm- Memlekete zabıta işleri için 

örfi idare ilan edildi 
l\t~~~iı ~hiby ~~;~ti 

Perapalas sahibini döviz 
kaçakçıllğile itham ediyor 

· ak 1 · hakk dak · nikbinlik Berlin, 14 (A.A.) - Alman ıs· ı z ere en m ·ı 
tihbarat bürosunun bildirdiğine artmaktadır. 
göre Finlfuldiya hükUıneti, Sovyet Sorulan bir suale cevap veren 
ler birliğinin tekliflerini tetkik et· Finlandiya haricjye nazın Erko. 
tikten sonra tasvip etmiş ve mü· I sveç, Norveç ve Danimarka tara· 
zakerelere devam etmeğe karar f mdan yapılan teşebbüsün Finlan 
vermiştir. diyada pek iyi bir şekilde karşılan 

Diğer taraftan Finlandiya reisL dığıru söylemiştir. 
cumhuru Kallio, bir kararname (Finlandiya meselesine dair da· 
neşrederek zabıta işleri için örfi ha evvel gelen haberler 3 üncü 
idare ili.n etmiştir. Bunun bilfiil sayfamızdadır.) ) 

Korsan gemi örU jdare ilanı mahiyetinde olma
dığı ~ylenmektedir. 

Nikbinlik Patagonya bandırası 
Paris 14 (Radyo) - Isveç hü· taşıyormuş 

ktinıeti Alarid adaları tehlikeye 
I::.ondra, 14 (Radyo) - Atlas 

düştüğü takdirde müdahaleye mec Okyanusunda dolaşan Admiral 
bur olacağını bildirmektedir. Scheer korsan gemisinin Patagon 
Diğer taraftan, Finlandiya bari· ya bandırası altında dolaştığı an. 

ciye nazın Edfo bugün veya ya- laşılmaktadır. Bununla beraber 
rrn radyo ile Amerikaya bir hita- geminin hüviyeti maltimdur ve 
bede bulunacak ve tehlike karşısın bir Atman gemisi olduğu için 
daki Finlandiyaya demokrat dev· devriye harp gemileri tarafından 
Jetlerin yardımım istiyecektir. Ma batınlmak tchlikesinden_kur~la. 

aıı\ıfih JWsinü:~'°8\'<~ID!+-l•Palktır..o 

Fransız istihbarat t9Şkilatı nıensuplarile Alman istihbarat teş. 
kilôtı mensupları arasında harp esnasında cereyan etmiş miithiş 
ve amansız mücadeleyi mevzu olarak alan 

Çok aşk, macera heyecanh 

ve casusluk romanı 
FETHi KARDEŞ Nakleden: 

Bugün 5 inci sayfada okuyunuz 
• • .---•-cm·s s......r.-o ilim 11!1111 - _-ı:w:.ıtı4L 
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Vakıt 
Asım U:., •·ltııh anın ~c.ıı sulh 

projesi,, JJa~lıklı makalesındc, l!ıt

lcrin şartlan u::ıireısiıı<.11! Jıır sullı 

lcklifiııe tavassut rulunu uıc:l'ınc :ıı
ıııak istemi) en lt:ıl) ııı Lı:ış\l:l,ılı 

\lusulıııinııı kem1ı ııa: ı11ld1.L'tı lıes:ı_ 

tıına Lil' ~ulh ıırojc,,ı lı:ı1.ırlı):u :ı .. 
yeni sclırilc Luııtlrn~:ı goııclcı ıııı;. 

hakkındaki halıcrleı ı ll'lkıl. cılıl uı 

ve lıu)lc lıir tc:;cbl.ıiı,,lr.ıı ele cııldi 

lıir ııcıu: e ı;ıkırı.ı ... ı ılılıııı:.ıliııiıı pch 
zııyıf oldu!:ıunu h ,ı\ rlcılt)or. 

)lulı:ı rrıı, topla ıı:ıı.:.ık lıır ~ıı .. ı 
koııternıhllHla JJallık dt•ıııııııJc lıtı

kiıtıi)l'l lı .! lısincil' \lııwıı~u ıle !:>o\
.}Cllcrııı ııuklaııı.ıt.ıl'larınu.ı a;o.rılık 

olnbilcccğini, dıi::cr ı:ımflaıı \kılt•_ 

niı. liı-.ırcti lıatı ... ıııdc llal~:ı ılc '.-.u\
yctlcrııı ıııcnfaalleı i kola~ kula) lıa· 

rı;.aıııı.}:tl'.ı~ıııı 'e ıı:lıa)el Tun;ı 

Jıavzıısınd:ı Ye B:ıll-ı·ııılııı ela ıııülıim 

hır ıııcvki :ıı.111 SuV)t•lh•rlc llul)a. 
nm B:ılk:ı ıı '>i~·:ı~cl lcri ıı i ıı 111.l~şnrn· 

lurı kol:rylıkla tcmiıı ı•ılilcnıi)cccği 

nı ~.ıumık lalnız llnlyıın güri.i,ünr 
göre lı:ızıı Jann115 bir projeden ~ullı 

doi::.ıbilıııcsi ılıt1ın:ıllı·rlııin !Jıınun 

icin pl'k zayıf 01fl11ğıınıı lclınrii1. 'Cl
ıirı~ Ol'. 

Tan 
.\J, Y.d.cri) a .Sertel, Jııl{İflcrc baş. 

vcl,ılıııııı ~ulh ınnsaı.ına oturmadan 
ev\ <'1 nrlık öz ıkğil, fiili ~ar:ınti 
i tedi~iııi k?l.}<letlerck hu tah~bin 
hal,h olılııj:cııuu SÜ.) hı) or Ye bunu 
hal,lı ı.ıo lereıı scbclıler ar.ı~ııı<la 
Alnı:ıııynıuıı Liı ihırlnı nl\:1eılen 
harcl..cllcrini s:ıyı.} ıır. 

Muharririn i~nrct ettiği teııakm:· 
!ar aı a~ınrl:ı ıı:ri <le şudur: Ilitıer 

Bcılintlc ~3~ cncs! :.!2 •eşnnien-c· 
liııdc irat cıl1i!\i lıir ııutukta ~i)~ le 
<l~miştir: 

".i\\Tııpııd:.ı Alııı:rnhır ve Polon. 
yalılar ,·nt<lır ..;c hu 11d l\nıllet he· 
rnbcroc ,.c <lostcn ~aşıy~c ı.,Jıu lır. 
Poloıı;:.alılar Almamız hir Anupa 
ılüşiinımıi)t'cekleri gibi, 1\lm:ınl:ır 

da Polony:ısu bir '-wtıpa tasa,._ 
\'Ur cdr.ıııezler.,, Ya Jıuııiin ne <ıL 

mu~tur? 

Cumhuriyet 
Yııııus 'Nadı, "Sullıtcn i.ıııce em· 

ni)cl,. lı:ı~lıklı ıııal.::ıle!)indc. ~orı 

' .. zıyclı ı:ılılil ederek, aııc:ık crunı_ 
::ıcı )aıtl!lııııııı ılc,.ımlı ol:ırıik ku
ıuJın;ısilcdır ı.ı de' ;ıııtlı lıit' .'>llllıleıı 

h:ılıscllı ıclJı h:ngın ı lrn::ı ılcıHyot. 

:\lıılı;ıı rıı lıu cmıı;~cl ~aı llıırıııııı 

1,u~ uı.. ı.u~uk hııhııı tlııı.~:ı rııillcllc· 
ı ıncc, hı~· olıııaı)kt lııııun i\'llrupa 
de:1<1C'llı•rıncc mu~lcrc:. ıernuıut aL 
ıııırı :ılın111.1'1 lı-ızım~rlıli;.:ıııi İ)ard 

ı·clıyur. 

'ıutllh );adı, düıı):ırla llN!\Cul cın· 
ııi~ el ızliğiıı ıl~·riııl"ğiıır, .ı\Jrn:nıy:ı 

ile nıe,·cul .ırlı:ıni tccn'\üz Rnl.ı~ına· 
-.ıııa rat:(ıııcn 'ıO\)dlcrin B:ıltıkla 

ı·ılıii ul:ınık :ılrlıkl:ırı cnıni~el lcıL 

lıirlcrl füı Hal~ ıının prk :-.cı·intle 

tedbirler-mi rnio;ııl ~ii,tl·rlli\,;tcn -.uıı 

ra, •·nozi rejirııiııiıı ) ıkılı9':l'Hna ka· 
dar lıınıı .. ~ünün un Htmuılanl:ı 
en doAnı Hnılesini hıılarak emniyet 
siı>fik üzerinde ısrr r cfir;ı 'c bunun 
kaldırılnı4ısıııı ~11rt ı..0~<111 hir <l:wa· 
~·a inlı;ılİip elli~iııi i~arct c İ)uı• 'c 
ıııü5lerc'k cınniyelin rıı kıı\'\·etli 
laraflarlıi::ını rdegclmi::; ol:ııı So,·. 
yetlrrle hu ~ ulcl:ı onıı ıncııııuıııiyct· 

1c mfü:.ıheret l'(le~iii ta hm ın olu· 
nan lttıly:mın işleri ııı!.t~l~ııı .h11. 
.\,;iki lcclavi~i ıncı·ı·asıııa ııütürıııcl

tc kuvYr.ll i h n-r i'ırnil ol~nıldıınn:ı. 
şi:i}>hc lııı1ıının:ııhl;ını 'tch:ıri\z l'lli
ı ı~ or. 

Yeni Sabah 
Hıhc:-i.ı Lahit Yalı;ın, lınf(iinkü 

maknle..,hıılt: lırgırr lı:t-;; ·~kilinin 

nutkunu lalılil t'Jı~or-
Mııhal'l'ir, Çcııılı ~rayniıı lııgiltcrc 

i~·in m:ıcldi lı i r m~nfa;ıt l<'lllİll el. 
nıek i~lc1nı~lı~i gi.ıi _ı\\nrnn m1lleLi· 
ıniıı şerdılc ,. ~·1ilJiileıır. ... ip lıir sey 
ele :ır:ı:ıı ı·) lCmt· 1if~ ~ oluıu.1.ıl..i ,.!)üz· 
!erini tl'IJ:ıriiz !'iti.erek ln~lllcrc_ 
nin J.cJıi,\ııııı ft-ıht L~hıı<;ınıı. b•r 
sulh murılwttt\i iınu emu• i lıı,«il

lereııin l.:t'nıli ~erdini frda -.etmesi 
olacllHllll J,, ~ ıkı1i) or \C ln~illere. 
!ilin hu ı...ııfar ıinsnüi, atlıl -c liR'klı 

tekliflerini ~lmaıı lider~~iniıı l.a
.Lul etıuclcr.i foap cd.ec~iu.i ı. .u.ı~·.or. 

DiKKAT ETTiNiZ MI? 
Dün Akşam 

SonB'Daklka 
Gazetesinde okuduklannızı 
bugün sabah gazetelerjnde 
gördünüz! 

Etibank umum 
müdürlüğü 

~den tetkik ve aratna 
tüsü umum ınüdlirü R~id 
bank umum müdürlüğüne 

edilmiştir. 

e~ti

Eli · 
tayin 

-0--

Harp malullerine 
h'amvay pasosu 

IDevlet Demiryolları 

umum müdürlüğü 
Devlet demiry<ılları umum mü

dür!Uği.ino bu ~eyi bir mud ~ 
dettenberi vekaleten ya)'malttiı. 

olan Cemal Hidayet Sertel tayin 
edilmil)tir. 

--0---

l-i A B E R - Akşam Pos~ 

Doğuda 
faaliyeti • 

ımar 

54 kaza arasında yol 
yapıldı 

Şchrimi?.dc bulunan birinci u
mumi müfettiıJ A~din ÖzıllCln 
dün üniversite reM:törünU ziyaret 
etmi5 ve burada tahSillerini ya· 
pan sark vilayetleri gençleri i<;in 
bir talebe yurdu te!iliıi etrafında 

görüsmü3tür. 
Şark vi!Uyetlcrind('ki -alk.ın -

ma. hareketleri büyük bir hızla 

devam etmektedir. Demiryolunun 
Siirdc 15 kilometre mesaf~ye ka 
aar olan kısmı da ihale edilmiı::

tir. 58 kazadan 54 ü arasmda kı~ 
ı;e raz seyrüscfc>rc mü~ait yol -
lar yap1lmıştır. 28 lrnerk,,,.ıde vi -
layet konıı.klarr in~ edilmekte -
dir. Bundan başn birçok mek • 
teblcr. memur evleri. hastane -
lcr yapılmaktadır. 

oı-o=--

BugÜ n 

Ramazanın biri 
Belediye pideleri 
kontrol edecek 

Ramazan dolay.sile piyasa can
fanmı~. hilhassa )iyecck ve içe. 
cek maddeleri üzninde alrıiveriıı

ler bn.şlan11"br. 
Beledij·e hu günden ıitibar n çı 

karılmayıı. baıılarıacak nmuırn l>i 
del erini kontrol e i.ccektir. Bcya ~ 
zıt ca.miindc ramazan sergıCUllıtl 

kuru1mııatna. dliıı aılannu~r. 

Askerliğe davet 
FaLıh ııskerlil.. ~ubcsindcn: 

1 - :Mut:ıt uhııı 9:i0 te~ri ıı c·t?l· 
hine lııı~lallll\l'.'ilı:- cmı: a~ôl'Jik ıtl_ 

ınenıış) a~<l ıi'' duğum 'fC ı.ınıflıın 

sÖ~lcrilen mtıkellcfleriıı ııiiııı-. cıız
d;;ınlarik ~uhe~ c ,gcluıclcri jJ.in o· 
1uaur: 
~Hi ili ~28 Do-ğuı:alwlı.ırl.iı<Jı. lllll~ 

babcre :wnıfı 
..srn iıa au 

3::10 
3'!3 
339 
33'.! 
333 
332 
a3:.ı 

,, 
" ,, .. .. 
" 
.. 
,, 
,, .. 

Top('u ,, 
u ,, 

,. ,, 
1-s ti h.l.: ı1 T'.l " 

Gümrük ., 
.,. 'H 

'fa-MI.'. " 

Hna " 
,, ., 

Harp s:.ıııa

) ii sınırı 
lJu do uılliuUırın top1ıuırna unu 

2;;-10_9;rn hcllrli Juıkdi 24- 10 - 939 
:.ık:ı;ttmına kadar kabul edilir. 

2 - Piyadt', nrnzika, süvar.i, ıle· 

miryoln, ve nıı.l.:liı.·c sıuırıan iı;in 

~·rıca ilfttı ,·crilecekl ir. 

* ~ * 
Rt>..,, o.;ıu 'cl'li, ~"lkcrlik şubc11iıı. 

den: 
Bugüne kadar hiç askerlik )·ap

rnanıış ~16 ili 33i (dahiH 'lt!voJliit. 
1Ci rütn'l"ii:k, tank, lıııva, ınuhuht!re 
~e ıstihkaın sı mfları a.;'kcre alı na· 
c~klır. Bunların loplanına giiııü 25 
l>iriıwiıesrin !lS9 ılur. Yul;l;mıa a. 
';:.ığı, IJakııya olına~ ıp norın:ıl oliın· 

larııı bttlelleri 24 birincilcşrin a'L.:· 
şannnn kadar alınacak!Jr. Bu do~ 
j(11nılulardan a1;kne gHnıcnı iş olası· 
larııı vaziycllerini in<·eicınck iizcre 

Anka:rada Cumhunyet 
bayramı 

nasıl 
merası mı 

olacak? 

Altın ihracı yasağı 
Bazı açık 

bir hile 

gözler yeni 

bulmuşla:r 

Bazı kimseleı-iı. altın ve sair 
kıymetli madenlerin harice çıka
rılmaması hususundaki karama _ 
menin bazı 110.lttaıanndn i!tifade 

yolıı.nu bulmu$1nrdır. Ka.rarnanıc

dc !jahsi saat ve bile~erin ha· 
rice çıkıi.rılması S"rbest tutul -
muştur. ştc bunu fırsat b'ı1en1Er 

saatlere büyük altm kordon11r, 
bi~ziklere halka1u ilave eclerı:k 

harice çrhrmağa uğra..;makta.dtr. 
lar_ Kararnamc:-·c yeni ka~ ıtlnr 

il~ ve edilecektir_ 

Sinema bilet tarifeleri 
tasdik edildi 

Belediye ~ktısat müdürlö.ğü si· 
:ıeı:nakı.rın bilet taıifdeıini tas -
dik etnıiJıtk .Kafi te.nz.i.iat yap -
::mamıs olan sinemaların fiatlarr 
indirilmiştir. 

~ 

Eminönünde yeni 
istimlakler 

Eminö.ııUnde ki.iıçUk mescit ci. -

:ı.-arın<la oıı ıclöı1: bWıe.dan nıüte -
şekkil ade.nm istımlaki tamam • 

lanmıştır. B\l ada ile beraber Mt
srr çarşısı liılfll>dt!ki dükK.lnle.r 
da ~"NtıTaoaktır. 

----0---

Profesör Vitemo!' işini 
tatil etti 

Bir :mü.d.dett~nberi IA.ya:sôf}'& 

müzesinde Bizans devrine ait 

bazı mozaik eserleri meydana çt
kamuık ic;in faıiliy•ette bulunan 
Amerik.a.lı profesör Vittemor if.i
rıi tatil etmiştir. 

Profesör müzenin k&p:uunası 

dolaymle faaliyetini durdurdu -
ğunu, henüz evvelce buldukla • 
l"mdan be.şta bir eser elde etmiş 

olmadrğmr, i~inc deYam ic:i'n mil • 
tenin açrlrna~ınr beklediğini btr 
mııtran:irimi:ı:e söylemiştir. 

---0---

İzmi~ pasif hava 
konmmaM tatbikatı 
l'Z?nir, 13 ( A . .A._) - Şehriın.iz-

de pasif ha\'a korunması tatbi -
katmm a?P-m on altıncı pazartc.!i 

önü yapılması ta.'karrür etmiş -
tir. Yilayet, halka hitaben neş -

rettiği bir beyanname ile tatbi
kat esna!mda halkın ne suretle 

Ankara, 14 - Cumhuriyet 
bayramı mer~mine ait prog. 
ramlar hazırlannu~tır. Hariciye 

Vekili Şükı il Sar.ıı:oğ-Ju tarafm. 
dan 29 iikte~n ak~:mıı Ankara 
Palasta bir ziyafet verilecektir. 

Bu ziyafete Cumhurnisimiz 
i~m~t inöni'mün serer vennete. 
ri m~temeldir_ 

İstanbul ve Ankara muhtelit 
futbo] t.&~ımt B'.\ll~anlardan geti· 

rilecek muhti!lit bir takımla mas 
yapaca~..tu. 

Şebrİmız::ie 

Cumhuriyet bayramı haztrbko 
Jariyl~ meşgul o1an ko.misyon 
dün topl:oınar~k merasim pro&ra. 
mmı kafi sckilde tesb:t etmi~tir. 

J J 

Bu seneki merasime mektepler. 
ı:kn yalnız lise ve muallim mek· 
tcplcriyle, kız enstltUleri iştirak 
edecektir. Orta ve ilk mektep ta. 

!ebeleri kendi mıntakalannda 

yapılaCBk merasime iştirak ede. 
<:ekl.erdir, Ankaraya bütün lise. 
}erden izci tr:.kımhn gidecel:tit'. 

Muallim ihsan Şerifin 
ailesine m!l.as 

Belediye m~rhnm tarih mualH.
mi İhsan Şerifin ailesine bir ma
aş bağh;·acaktır. Bu husutıtıki 

ka.ra.r ~"'hlr ııo.elisin.in ölriimiiz ... 
deki ay 'toflfa.n'tl11.annit.ı tMdik e
dilecektir. 

Yakın ecnebi limanla· 
rına gemHcriın.iz 

işliyecek 
Ankara, 14 - Ege ,,.e Akdeniz 

tıavzamndaki yakın ecnebi lima.a

farnıa. büyük ve kü"1ik her nevi 
gemiteri.ınizi.n sd.cr yapmalarına 

müsaade edilmi;;Ur. 

Şehirdeki kütüphaneler 
Şehrimizde bulunan küçük kü· 

tüphanclcr Sülr:yrr:aniyc, Fntih -ve 
Beyazıt küfüp'h:molerme bağlana
rak üç gı up üzerinde toplamn!Ş· 
tır. Bu kfrtüphanctcı·ri maarif ve

kaleti idaresine alm~r. 

Rady-oda piyano 
konseri 

Romanyalı m~·~hur p'iyaMt Jo 
sif Prunnor yakında memleketi-
mi;-;e ge1ece~ ve raoyorouzda kon 
s~rler Yerecektir. 

Maliye vekili 
şehrimizde 

Şe'tnimi.7.de 'buhman 'harb 'ma -
liillcrinin de eskisi gibi tramvay
lara parasn: bineıbilmesi için be -
lediye dahiliye ~-e'kllcti nezdinde 
ieşebbilste bulunmur;tur. Bu· gün 

lerde t;ek8.letten em.iı:-1Jokl('nmek

' tedir. 

Boğaza torik akını 
Dün Bofaza fazla miktarda ba· 

lık akını başl~ttr. Bütün Bo -
ğaz sahilleri balıkçılarla dolmuş
tur. !Bilhassa. torik ç:ok tutulmak· 
tadır. Lirı:ı.anım;.zda buhma.n İtal
yan ·wı Yunan b41.lıkç.ı gem.il~ri de 
mal almağa ba.şl&m.11lardtr. 

şimdillcn ~ubcıyc başmnrluı ilan. I hareket -etmek mecburiyetinde ol \ Maliye vekili Fuat Ağnlr bu 
olıınur. dulunu ilan etmiştir. sabah ~ehrimizc gelmi:ı,tlr. 

Yaun: :Se7Jhe Muh1adba 

,_ 16 -

Yaptığı atılın, t:ıkun)a \"C cuıııaşıl' 

m:ındnllurın knllanıstı'lığı orıu na· 
hılll('ni11 hntttı a'iırı ııı.ıhaHelcrin 

kadınl .. rı aı'1sıııclll ~iihrl'l ~ npııııstı. 
N n l ı 11 v c ın a ıı <I n 1 AL 
ııı:ık ı lı) en ku{) 1111111· dogru-
Veysi ıı ~ıııy:ı ko"ırlarılı. O lhüştcri
lcrinc bi r tar.ı[lan hünerinin i ııce. 
liklcrin len hulı:st:dcr hir turaitmı· 

da küc;ıık ırın~.ıll:ır nıılatarak t>rnc 
alnrılı. Hiıiın Köro/:'ıhı diye y:ırcıılik 
elliği 1-:ırk hc~lik lıir lıntuııu, L;r 
de on üc; ya:;larıııu.ı lıir kızı nır<lı: 

Zeynep. r ~si usta Zc~ nch~ ba~.-ı

lırıh. Bizim vir:.ın b:ıftın tek goneesi 
uiye ısevet-di ona. Ze)'llep nnl'ln "'\"e 
mat rrlıresinin listiiııclc ~iyah kı:lı_ 

ribar sibi 11'ıidnynn uzun kiı::pikti 

ıri sjya)ı ~ozlerllc sok güzel J>iı: "lilz-

ihadc '1tlaı-ın ı 
~a el x ~.an :ıllrn sıwı ı ür '~ ) u· 
muşal..: sat'lar.a ıki uzun öre i hı\in~ 

e :uzun, dııllı ba:.ı.uı Nıtırnisinin 
lmsııl.;lı helin den -a~ :.ıiı ssırıkan c 
bııl::asmın uzeııe heıt<.ıe ~tı.plığı ~~!· 
dızlı tn :Un)c'lerı ~'1.'ntiiııe mıh us 
bır .n ıenklc tıkrrU:.lM'lli.: ınrahıl le 
,ara mdc 'doJ:ışıı ı.lı- !Bir .gun CfllTIR· 

ş r il.:n)an anaııı .i..~tıebe k<lşe ba· 
şnıda'ki tıcşmeden l.:ü(.'uk ~en ıı. ile 

u tnsıllı.ğı ic;in \'~si \t in ı.:ın ısilc 

ıı~un lıir 1.ın~u ) ııp.ııış · \ c 'M<izlcri 
ılcılıı dolu olınu'jtu. O, Zcync·bi ı;ok 

sen?r \·c s:ıkıoırtlı. Da':'ka 1.aıııııııJaı· 

d.ı dairı.a u~ sal Ye J!Ülcr :. üllü ihli· 
r.ır fıinicik dükk:jnı k.ıjl(l) ıp ıııa· 

halle kııh\ esine çıktığı 7Am:ın rıL 

hun.ı s iikün Ye kaı~·ın(l..::"ır s3:ıılclile 

ahb:ıl,lul'fm lıo5 ::;:.ıl.alıırilL· neşt'lcıı

dirirıli. 

Karı J. ı m ihtüııde fesin ~ıqık.ı~ ıt 
)Criııi vcnliği ilk ) :inlerd i. Yr.}--;i ı 

u ta bıı~ına berrıen !Jir frcnk ~ııpJ.:a· 
sı ı:(eçirmc~e bir türlü içi eker_ 
memişli. Rm:a ~ece iriiya 111<1:.ı keu
<tlsi n i lıa~ınon yüksek tt'ltcli ir 
•• ıı.pka iJ!! tiriir J,;.an teı: kinde 113.-a· 
.nnrak :;;ı!ma_;v-e $o'lun:ı. -tt'kur._ ilflcr~ 

* di. Ba.n:ıti reaıkli htr !k.•hn çDha t>ar 
~· ... sından ·•rısrn• dtt.:lirdijti .ıcai11 
lıir ~r,puı;u b;ı~ıııa g~çirerclı; kah\c 
Sohh.ctlerine i~tir.:ık l'rlerdi. Evinı.le 
H' ı.Jükk:iııııuln ılt·<lc ~ cu1igô.rı pazen 
tıık1'c<oile keyif ~aıardı. Baran o o. 
c.ıaip ı.Cl'JlUŞuııun üstüne eski abn
uısmı mrak i.:açıımek ~·apl&jt n• 
manlar ~trsrına l>ir mazcr~t bulur_ 

du: 
- ~ -eılc o(llnuı.~wn tln ~unu ~rı· 

vcrdiın. ıforıli. Sonra • hem ın" ele 
rc.iin ~erine ~ııpka öe~il ını? •·ua_ 
ı:;ın<l:ı ki :ıl':t.iJ1 ncsney i.. gö~trrcrek 
i~te ~ar>k'l .. 'fl~ni i(.·in Gt'lrtdl.l hir 
söz ~ok ki • dbe .kendiMc bir lef· 
sir y;ıpııt·cl ı. 

ı. ı· :ıkşmu lul1-;ıl<ların thımadı 

Sc.,._- tbey kııbnı;"t son sistem bir 
kıpı etle gelmi~ti. Sırtınc\:ı Yt'ni lıir 

~fabıııulpgşo koslfönü ha.~ıııclA arka 
;.ın d,ığrıı •ıtılını-:. lıit· Y(ık~ckkııldı. 
rım :;Qpka~ı 'tıl'Cl ı. Elirıl.lcki ba-.to· 
mı 'k~h~~dnin çırdğm!I · ozulaı·&k, 
!Ut. trıdrık1 ı;:,ıı)l..ıı)l ihat·1ılaodıra 'b:ı· 
\'alatıdrrtt elini nıüml.:ün olduf!u 
kail'fr hüklip ')·aranını ~liımladık. 

Um sonra ı.-ırııphırm:ı ) al:ı.i:'l.ştıgıııı 
~ören Yeysi usln gözle .kaj ı.ı.rastn& 

bn51na !mrılı i hın abüuiyi ~özüp 

bo)'numı dola..H,·ordi. 
Şevki bey rnıı:ı.ıliı• oca~ına mı•rı · 

ımp ve o muhil ici.n tam bir mnnc,· 
~cr~li. 'ikiye O)"rılaı'at- taranmış YI! 

buram huru:n berber dlikl.::Auı to~ 

kı;n snt;laf'ın~ eliyle iki ynnn yatış_ 
tı r:dıkl:ın sonra ı:ü.lüm,.i:,-crck: 

- Bu~ 5apkn avan.;1 ııl<lık -
tl.cdi • ı;-ok . iikiır kı~ afclim:zc çtl.:i 
diizcn verdik. 

\ 'eysi ı.ıst!ı: 

- Alluh nırsin, 

111uı;~1111 di)'C gii\fimscdi. 
"Veysi n .. la I.iiik kclimt:.Sini ili· 

pk diye lelaffıız erlerdi.,,Şl'\·kt bc:ır· 

gunc der:s vermenin flr!i~tmı bul. 
rnnştu: 

- Onii J.iyı:, ılt'~il Jitik dcrlC'I' 
:\'tysi r ... uı. Yani tll!TDl:t irµndr müI
tii f.ct"fllSt ·yok ıl<'mcktir. Dc,·lct me.. 
Ucni !\:ııınr.brile lıiikiirn verir. D::ı

nılar ~eri}ll l;:ıpısııı·~ ôayaııın.ız .. 
Se,•k.i .tıry sö:dinii bilirtnciğ~' 'rr!.ıt 

bu.lam-adı. Atk2s1nıiou yaği.ı ve ~ı· 

,-,ı. bir şive ile lrn;ık btr ~s kendi 
gbr <;esine dola5tı: 

- Şevki cfl111<li rliliııin ıdtınilakl 
bald:ıy.ı. !-:JkaT! .. ?junn din.!':i-tlrk:1'tc ~ 

'csscliim ! 'fijybc t · .trıJfurullnh. es. 
t.1Mlurullahülazirıı ! 

~C?\'.ki l>~y 'tfülde:1c arku,ma dö· 
nünce Ycl'Altı <.:aırıi•.iııiıı ark soka· 
fiınd:ı sun ıııw.ıııııl; ı , ~· J :. ;. oda. 
mı, clü.kk~n mı, ~1e uldı.;i}ll belfrs1z 
bir koYUkln ı·t'ınıl olıın iirilrii!.~ü 

Mcılinclı bacı ile l\:ır,•pbştı. 

Şevki yerinden fırh•ılı. Yumru· 
{runu kaldıra.ruk hcı:-mn surotrnı. 

yapı~tırmasa h::ırırlıınüı. Fali."1. ıJ. ı

ı;ısıııtla ıtıüıihn6' ,r n~"\:a ~tbi 'Uz::.,. 
ıııış ~'Ülı."ir'k suntmda ~i 3"'1ın* 
yaklrışnıış bir ~ • n 'z'leru '\11Nlt. 
~:ı~u Ur:m~t r.uhn8a l;ül.:~-mi · 
Lir hısıti. 'V'llml'Dl}tmu ıril4ret·rlı 
nı ümf\ün Jtltt'{(u ıJ.ıılJtJT al:ın 
"'esle; 

- Hacı ,®ili. :s rn ımı ıŞJcr~ 
rt1imıı1 Otur ·ldr\cın.i i~. ll~ 
ıle insRD'hk ~ ~;;a lJNI ıCte 
ılin le ~ şn kıılamn · ninae lark y.ıl. 
lık pa~an yık:ı. 

.\r~ lıu :)-'1ml 111~~ .:un ımtis 
tebz; &iJer mFSdl& hhaJ.a.nllt: 

- ~.allalıil~~ını lbn ~n 11ibi 
rlinsizlik 1eı'lı-i-. Nlen kiHirlr.ri elin 
kuttctilc mahı- T~ r criıan eylerim. 

(•Int:omı var), 
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Dolgun yalnızl 
p:GlLlZ~ERIN bii) tik m 

kidi Ha:ıli ll, geı:meğc 
tığı giinlcr yanında kinıse bı 
mastndan h~lanınııdığını ıı 

tırkcn: "Ben u,ıl tek ha,ıma o 
~um zaroıııt yalnız değilimdir .. 
) CJr. i çinde bin ses hıılıın:ın, 'kt 
l;en isi ile konuşup münakn~ e 
ği hilrn bir atlıımın 'Sözü ... Do~ 

•yalmzlıklarını böyle doldıırnı 

lek hn')lıırııuı da lrnl~:ı1:1r ı:-cne 

raflıırmda ken~ilerinc n rk::ıtla 

hem ıfo "önüllerince aı·l.::Hl:ışlı 
dccck ~-iizler yar:ıtm~ılı h '. l"'ı' in 
Jard-.n ho5lamnm_ <:t»:'l; \dm 
onları hiç ldmst'Yi llc~cnm13-cn 
rcr m:ıfırur. y;ıhut birer aeH. 
olmaz~:ı lıirer k:ıra scvı1ııh 

lııl'; bö~·lc ~annı.ık!.ı ıl:ı n~ 

pnılırl:ır! ... 
Onlur ma~ur, 1'cndılc:-ini 

miş imanlar drı<ildir. 1'enclil 
bctenm'İ\' l.im~Jc:nn çut • ~-.J 
~ı se•·mez, Lilalı:i" daima yııııl 
dA arlaıu lmJuıımasını bterlcr. 
dilcrını oıılarl:ı ınıık,ı:.crc edip 
kat fl:ıh:ı beğenmek Jçin... I' 
n:ıhvcl damıa aı;tır \'l' ~\Crf.IÜ:ı 

bir ~ik[ır ifo bın;knmek ister. 1 
elini Lı~cnen ~elam mülcmnd 
bnşk11lrınnı ar:ıı·: onları 'h:ı~r. 

mt'l§e, uSlunl~uııu -OUl~Ta da 1.: 
ctürmel;e .ç.1~1,ır: buna ıall\ 

olmadı~ı. ılHt~i.{lurının licnd~ 
den .kaçlı~Jfll uürJüğü ıom:ııı 
Jür, üslünııi.~ündt>n ~lipbc c der. 
dini bc~encu rııl:ıın ) alııız 1-;ctı 

J.c mr~ı,.m olduğu için trk h 
.lrnltnab razı <ılamnz; ı.fünkü 

ıam~ıılarcLı iistünlü~iinü b:ı• 
rıııa kabul &tiremt·ıliği için o .. 
ıngün :tcYkirıi lendi •le inılıuua 
beiie.nmcdiği, hi"'lcri vr fikfrl, 
pek alaka ı:ıöstcrmetli~i i n~.ıı 
111ublnçtır. 

N:.ıhvcl, kiLır !-..ıhibi iıı-..anl 

hıçh11· zaman. :raıuzlıklıın hu5la 
yo.e.v.kb.rnaı id ıa otmi;rorurn; 
lcrl de ,·ardır, fakat nzdır: lıir 
ye çekilir, litoııdilcrini tle,· a~·ıı 
da C)!l'Ctlıp SOIPi\IZ bir ZC\'K el 
lıır. Unlara llokunnıny111, zara 
ı:lırlar; kcndılc:rı ıı i hcğcıımc1crı 
etraflı bir lecuvüz yoktur. 
keuıii hc11<\,Je.nııc klı1 ı gdırlrr 

b. ·ıWı.Tım rıı.hııt lıır:ıkıllıır.l\ 
krınd~ mai.."-0.JJC>iesi::ı:c ıı:ı~rn 

clurwr. Dö~ le in~::ınlıır lallı lıir 

tnıu hi.ıyü.~iUlc l\apılnı ış Lfrcr 
bırcı· hr-ı,todır; onlara nor:~k 

rıır. tnÜttC'avtı ıılmaalı.klıırı 

lnıı.ln.1az. 

Hu;o;litfiu lrnh!->l'lhRİ ~alııızlı · 
J.ırınkiııc ht.'llLC~.nu. l~tndini 
telı lıaşııı:ı kaldı)ı zıımım ~ nlnıı 

ı.ctnıiyen ıtd.rm, bıı~~rnhrrı il 
mc.şgul olau adnmd.ır. E\ uıde 
rur veya kırlcırda geıerkcn. i 
!ardan \'C cşy:.ıdı.m cvYcla eldı
tıbaları tekrar C'1nlııni'lırır, o 
ta~if eder, J..irihiri i .e ·nrpı, 

ıenginlcştirir. Başkala:· ı ılc ı. 
la~tırdığlnıız zanıaıı kencliıniıi 
ı,auaT b1rnkmak iste_ ~k geıı 
rnl'ulalaa ihliyact du) arız; o 
ımlıınıai(a ı:ıMı~maımza ~·ağıucn 

Aramızilaki farlıl:ırı gorw· ,-c 
lara t.ıkılıı ı. J-:11Lbuki yrilnıı k 

ihliY 

Nurullah .1 f, 



Dt!U\iRrpir~@~\i~fiifU futb~~~e~a~~~:ede 
Almanlar büyü~. taarruza mı 

h a z ı r l a n ı y·-o r l a r ? 
Reisin sualine "döğüştüğümüzü 
hayal meyal hatırlıyorum J ., diyor 

Geçen seneki milli küme maç. 
larının finali olan Galatasaray -
Demirspor maçında müessif bir 
hadise olmuş, Demirspor takımı 

kaptanı Necdet oyunu idare eden 
hakem Tarığı yumruklayarak ya. 
ralamıştı. 

Şevket, İbrahim. Suad ve doktor 
Şinasinin işittiğini söylemiıtir. 

Bu sırada suçlu vek~li söz a. 
!arak müekkilini §Öyle müdaf.aa 
etmiştir: Alman polis 

teşkilatı reisi 
IYıilanoda iki gün 

kalarak B ı· ~ .. d .. ,. er ne aon u 
•vti! • fon :ıno, 13 (A.A.) - Havas a· 
~1ncıan· 

ı:ö~~Vclki .gün İtalyan polisi ile 
•U 111ck ·· ınan • ." uzere buraya gelen ı\l· 

bug. Polıs teşkilatı rei i Hirnmler, 
karılı~ ı~lmanyaya dönmü5tür. Yu 
}·ay \dıgocıaki Almanların Alman 

ın~~~aklini görü5tüğü zannedil-
S ır. 

"- alahircttar ltalyan maiıafili, 
"'ll lll ·ı • 'u . u ctKat hakkında kati bir ke· 

lbı· t 
Je muhafaza eylemektedir. 

1\ ---0---
l t r ta. r ı lan Alman 

l\ tayyarecileri 
btr1~~n~~g 14 (A.A.)) - Biri 
biri cı mulıizim, ikh:i mül:"ızim Ye 
illa tavu~ olmak üzere dört ı\l. 
hır ~tayyarccisi şimal denizinde 
kurta anımarka vapuru tarafından 
h li rılarak Danimarka garp sa· 

la ~c kai,n Ringkjobingdc kara· ·/1 ·arıJmı~tır. 
ı~ a}'Yareciler tauuarelcri hasara '"'l>rad ~ . • n 
tı~·er ıgı ıçin denize inmek mecbu· 
dit, lflclc ka!dıklarmı söyle.mi,.ler· 

-0-

47 in ·ı· .. gı ız tayyarecısı 

lo öldü 
ha\>a ndra 14 (A.A.) - lngiltcre 
4 h llezarcti, muharehelerde ölen 
· ız boı ınct uçuşlarında ölen 20, kay· 
kı~ 'e ölmü5 zannedilen 3, fi· 
hiııtıllen. rneçhul kalan 12 Ye fiili 
'erin·ette ölen 8 tayyarecinin isim-

1 nesrctmcktcclir. 

a --v-

eiçikada maden 
a.lllelesi ankerler 

~ .. terhis ediliyor 
ilik<: 1 ~a &id ~ • 14 (A.A.) - Fransa· 

~ni en Polonyalı maden ame· 
~:ıı. n bıraktıgic bo5lul'l-u doldur-
.""' v ~ 1%. ~ ı:nemleketin her husu:ıta 
~~~r;in müb::ıdcle akçesi yerine 
t<ığaıt olan kömür istihsal§tım 
~:Ttldi ll1ak maksadile hükumet 
lı,OOo Silfilı altında bulunan 
karar _1tlad.en amelesini terhise 

\ennıstir. 

7 

Fransızlar dün üç köprüyü 
berhava ettiler 

.. 
1 ngilizler 

altı 
dün uç Alman deniz

batrrdllar 
. . 

gem ısı 
Paris, 11 - Garb cephesinde 1 

gene sükunet başlamretır. Yirmi 
dört saattir Alman tayyareleri 1 
do harekette bulunmuyorlar. 
Topçu faaliyeti de ~ok azalmış

tır. 

Fransada askeri müşahitler, bu 
sükunetin bir fırtınaya tııkad -
düm eden bir silkün<'t olup olma
dığı sualini sormııktadıriar. 

Bununla bernber Parisin sala
hiyettar mahafili, Zigfrid hattı 

arkasındaki Alman tahşidatmın 

henüz fazla nisbcltc olmadrı';mı 

söylemektedirler. Fakat toplanan 
ku\'vetlcr, hcJcfi mahdud bir ta
arruz hareketine yetecek kadar 
çoktur. 

Alman tebliğine göre Fransız • 
lar dün, Yintersdarf, n.eisach ve 
Ncucnburgdaki nen köprülerini 
berhava etmişlerdir. 

Denizlerde 
Londra, 14 - İngiliz bahriye" 

nezaretinin bildirdiğine göre dün 
üç Alman denizaltısı batırılmrıı· 

tır. İngiliz takip gemileri deniz
altılardan kurtulabilen bazı mu -
rettebatı toplamıştır. 

Paristc yarı resmi bir tebliğde 
bildirildiğine göre geçen eylül n
ymda. 12 Alman tnht~llfahiri bat
mış veya ağır hasara uğramııı -
tır. 

Üç Polonya destroyeri Manş ~e 
nizinde lngiliz harb gemilerile 
te3riki mesaiye brujlamıştır. 

Press Associationun öğrnndiği
ne göre Alman ticaret gemileri, 
İngilizler tarafından yakalanmak· 
tansa kendi kendilerini batırmak 
emrini almı§lardır. 

İngiliz Heronspoll vapuru bir 
Alman denizaltısı tarafından ba
tırılmıştır. Gemi mürettebatı bir 
Amerikan gemisi tarafından kur 
tarılmıştır. 

Antil denizinde Alman 
tahtefoahirleri 
Vaşington. 13 (A. A.) - An

til <leni.zinde bir ecnebi denizaltı 
filolillasının bulunduğu tcsbit c -

Ağlart'aMna. ~ül~rcğiıılı t;<'n ye 

dilmiştir. ırnı;ük ve büyük deniz 
altılarmdan mürekkep olan bu fi 
lotilladaki büyük gcmil!'r küçük
lere mayi mnhruk ve yiyecek te
min etmektedirler. 

Bu malümatı \'Cren mezkur 
mıntakadaki istihkamları teftiş -
ten dönen mebusıın meclisi harb 
kredileri encüm<'ni azasından 

Snyderdir. Deniz altılannm mil -
Iiycti hakkında malumat verme -
mişııe de, İngiliz bahriyesine düş 
man bir memlekete ait olduğunu 
tasrih l'ylcmiştir. 

Ahnan ajanlannın 
faaliyeti 

Brükselde bir gazeteci 
kadın yakalandı 

Cernauti (Romanyada) 13 (A. 
A) - Havas: 

llirkaç gündenberi Cernauti'dc
ki Alman ajanları bazc elektrik 
makineleri ile Londra radyo unun 
Almanca nc~riyatmı sistemli bir 
~urette bozuyorlar. Bu mancwa, 
büyük bir kı.;nu almanca konu~~ı.n 

ahali arasında büyük bir hosnut· 
suzluk uyandımıı~tır. Bu gizli tc
si atın meydana çıkarılmaı;ı için 
tahkikata ba~lanmı~tır. 

Casus Alman gazetecisi 
Brüksel. 13 (A.A.) - Polis dört 

şüpheli ~ahsı tevkif etmiştir. Bun-

lardan biri Gandlı bir fotoğrafçı, 
diğe:-i de Berlinli bir gazeteci ka· 
dmdır. Bunlar Gand limanındaki 
deniz te ~isatiie gemilerin fotoğraf. 
larım çekerken yakalanmışlardır. 

:Esrnr... lle,yt•ean ... l\la<·era ... 

Finlandiya meselesi 

lsveçte 
kısmi 

seferberlik 
Büyük şehirlerin tah

liyesi düşünülüyor 
Londra, 14 - Moskovadaki 

Fin murahhasları ilk müzakere_ 
den sonra memleketlerinden ye. 
ni talimat istemişlerdir. 

Finlandiya hükumeti, dün 
neşrettiği bir tebliğl:le, Sovyetler 
tarafından yapılan tekliflerin 
tetkik edildiğini ve hükumetin 
Moskova müzakerelerine devam 
edilebileceği neticesine vardığı 

bildirilmektedir. 

Finlandiya başvekili Cajander, 
İsveç radyosunıda verdiği kısa bir 
hitabede, Finlandiya devlet bir. 

liğinin umumi harp neticesi ol
madığınr, çünkü Finlandiya hu. 
dutlarının asırlardan l· · 1 - ~iş • 

mi ve memlekete yabancı hiçbir 
unsur ilave edilmiş bulunmadığı. 
nı bildirmiştir. 

''- Bir devletin Finlandiyayı 
mutavaata mecbur etmek sureti
le elde edebileceği menfaatler, 

Finlandiya bütünlüğünün tahri. 
binden husule gelecek mahzurla. 
ra telCabül edemiyecektir. Bi.itün 

Finlandiya milleti müttehittir. 
Finlandiya hiçbir kimseyi tehdit 

etmemektedir. Al:lığı tedbirler 
yalnız kendi emniyeti içindir. Fin 
landiya barı§ içinde yaşayabileç,._ 
ği ümidindedir. İyi komşuluk mü 
nasebetlerini bozmak istemiyo • 
ruz. Fakat her ihtimale karşı ha. 
zır bulunmak istiyoruz. 

Finlandiya adliye nazın Ran. 
tavara dün istifa etmiştir. 

lsveçte kısmi seferberlik 
Diğer taraftan İsveçte en<lişe 

devam ediyor. 
İsveçin şimalinde kısmi sefer. 

berlik ilan edilmiştir. Yeniden ba 
zı ihtiyat sınıfları silah altına çağ 
rılacaktır. 

Bununla beraber, İsveç hü -
kümetinin Rusyanın, Finlandiya 
aleyhindeki muhtemel bir icraatı. 
na karşı alakasızlık göstcrmiye. 
ceğini Mosko,·aya bildirmiş oldu. 
f:una dair olan ~ayialar da yalan. 
lnnmakta:lır. 

Stokholm konferansı 
Danimarkada resmen bildiril. ne~'eli bir komedi .\;:;k... H:ırc-k<'t... Scr~üz~~t •.. 

LOREL Ve HARDY dolu bir ~aheser cI:i:.;ne göre İsveç kralr, Danimar. 
ka ve Norveç kralları ile Finlan. 

HARBE GiDiYOR Mr. Moto,nun Son Kozu diya cumhurreisini Stokholmda 

Ilu rm :ılsit. lmhlmha kralla. Uindh .. tnnın n:AXGI\.OR ilı:ı- bir konferansa davet etmiştir. 
nnın türk~«' ıoözlii son detgii.hmd:ı e<'r<'yan cıkn Jıü- Mevzuu bahis devlet reisleri 

temcıillcrl yük zabıta romanı bu daveti kabul etmişlerdir. Ken· 

t ı ,, 30 d t ·ı· ti ı· 1 •::lilerine hariciye nazırlan refa • 
Eo~Un <ıaa Ye ,.. a enıı a c m:ı ıne <'r 1 . 

llav!''en: FOfü;; JUR~· l, <'n son Harp ha\'adisleri 1 kat edecektır. 
•••••••••••••••••••••ı•n•s•- Konferans, Stokholmda 18 
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MARIE AN10/NE11E 
şaDııeseırDew şaıhesernnnn 

NORMA SHEARER-TYRONEPOWER 
TCımçır. SÜZJ,t) 

NCSllASI 

iPEK 

fltA~SIZC.\ 

NfSUA~I 

MELEK 
:-5i:ı,..malarmda layık oldui:'"lı mm nffal.i) eti kıır..anınnktıulır 

DIKfü\T: SEANSLAR 1.30 - •1 - 6.30 ve 9 dadır. Unl->'iin her iki sinemada •aat 1.3-0 

Bun hadisenin muhakemesine dün 
Osküdar asliye mahkemesinde 
başlanmıştır. Davacı Tarık celse 
de hazır bulunmamış, yerine avu. 
katı gelmiştir. 

İddianame okunduktan sonra 
sorguya çekilen suçlu Necdet 
hadiseyi şöyle anlatmıştır: 

"- Milli kümenin son maçıy
dı. İlk devrede birşey olmadı .. 
Hava çok sıcaktı. İkinci -devrenin 
bitmesine 10 dakika kala bir ha. 
sım oyuncu ile çarpıştık. O düş. 

tü. Ben yerime dönüyordum. Ha. 
kem koşarak yanıma geldi. Bana: 
''Çık dışarı!.,, dedi. Takım kap· 
tanı bulunduğumdan bunun se. 
bebini sormak istedim. Bana kü. 
fürle karışık ihtarda bulundu • 
Kendimi kaybettim. Bundan son. 
ra ne olduğunu bilmiyorum. ,, 

- Hakemi dövmüşsünüz? 
- Gazetelerde okudum. Dö· 

vüşmüşüz !. 
- Bilmiyor musunuz?. 
- Hayal, meyal hatırlıyourm 1 
-Neden kendinizi kaybetti. 

• ? 
nız .• 

- Oyun esnasında hasım o. 
yuncular bana müteaddit şarj 

yaptıkları hal:le hakem cezayı 

bana veriyordu. Devre sonunda 
sahadan çrkarken seyircilerin bir 
kısmının aleyhime bağırmala. 

riyle karşılaştım. Oyun esnasın
da bana küfreden oyuncular hak. 
kında hakeme ikazda bulundum .. 
Ses çıkarmadı. Bu sırada penaltı 
oldu. Topu alarak çizgi üzerine 
koyan oyuncu bana bir küfür sa. 
vur:lu. Asabiyet ve havanın sr. 
caklığiyle kendimi kaybettim. 

Bundan sonra reis davacı veki· 
Iine müekkilinin küfredip etme. 
diğini sormuş, vekil müekkilinin 
spor muhitinde nezaketiyle ta. 
runmış bir genç olduğunu ve ha. 
diseden evvel N ecdete nazikane 
olarak sahadan ıdışarı çıkmasını 

söylediğini ve bu hali gören Be· 
den Terbiyesi umum müdürlüğü 
İstanbul futbol ajanı Kemal Ha. 
Jim, bölge muhasebecisi Muhtar 
ve maçın yan hakemlerinden Nec 
det Gezenin hukuku umumiye şa. 
hidi olarak çağrılmasını istediği. 
ni bildirmiştir. 

Müteakiben reis suçlu Nccde -
te, ken::lisinin hakeme "niçin c;ı. 

karıyorsunuz? .. , dediği zaman, 
bunu iş iden olup olmadığını sor. 
muş. Necdet oyunculardan Gazi, 

ilkteşrinde toplanacaktır. 

lsveçte şehirlerin tahliyesi 
İsveç Pasif korunma müfettiıı

liği halkın büyük bir kısmını ha. 
va bombardımanlarından koru· 
mak için belli başlı 20 büyük 
sehrin icabında tahliyesi icin lü. .. . 
.1. \ ·mlu tetkikatın yapılmasını em. 
retmiştir. 

Stokholm için halkın yüzde 20 
ilii 2 5 nin tahliyesi derpiş olun. 
maktadır. 

Ruzveltin mesajı 
Vaşington, 13 (A.A.) - Cum· 

j
' hurrcisi Ruzvelt, gazetecilere 
yaptı~ı beyanatta, yüksek Sovyet 
meclisi reisi Kalinine şahsi bir 
mesaj gönderdiği ve Moskova:;la. 

' ki Amerika büyük elçisinin bu 
mesajı dün tevdi etmi~ olduğunu 
!'Öylemiştir. 

Sovyet hüki'ımeti üzerinde bir 
tazyik suretinde tefsir edilmeme. 

' ri için mesajın neşrine miisaade 
etmiyen Ruzvelt, Skandinavya 
memleketlerinin hicbir zaman 

tendlitlıdır. kendisinden Moskova nezdinde 

ızmirlilere:nıı rıım turk<;o ı;;ii:.m ELHAMRA sinemasındarıa nnı,·arfakıyetıe ~ii t .. na~ı.tt·:i: musterek bir harekette bulunma. 
sım i::te::ıern:s olduklarını ilave 

.. • • • • • .. ' 'I • \ ' - • •••••••••••a•ı cylemitlir. -

··- Maçın çok sıcak günıde ic· 
ra edilmesi ve davacı hakem Ta.. 
rıkm maç esnasında teknik bari. 
ci cezalar vermesi ve tarafgirlik 
yapması, takım kaptanı olması 

dolayısiyle müekkilimi tiinirlen • 
dirmiştir. Milli küme karşılaşma· 
}arının sonu olan bu masta hasım 
oyuncuları ve Galatasaray oyun
cularından birinin gayet galiz bir 
sözü, müekkilimin bu oyu,ncuyu 
itmek suretile dü§ürmesi ve bu 
vaziyet karşısında hakemin mü. 
ekkilimi dışarı çık;umak isteme. 
si ve sebebini sorması üzerine 
küfürle kararını tekrarlaması hi.. 
diseyi tahrik etmitşir. 

Bundan sonra söz alan davacı 

vekili ıde davasını f'U !Ckilde an. 
)atmıştır. 

- Mezkur maçta, ıouçlu hasım 
oyuncularına kasten tekme attı. 
ğından müekkilim Necdeti oyun. 
dan çıkmağa davet etmittir. 
Buna kızan suslu, müekkilimin 
üzerine hücum etmiş, yumrukla 
dövmcğe başlamıştır. Müekki
lim yüzünün muhtelif yerlerin.. 
den yaralanmıştır. Yaralar yü • 
zünde sabit bir iz bırakmıştır. 

Suçlunun tccriyesiyle maddi ve 
manevi zarar ve ziyan taleb cdi. 
yoru ... 

Müteaki'len iddi• mc..lcamı hi· 
dise şahtlcrinin celbi ile hakem 
Tankın yüzünde yara iri kalıp 
kalmıyacağınm fennen tesbiti ve 
bunun için raporun adli tıp it eri. 
ne tevdiini istemiştir. 

Neticede Akarada bulunan §a. 
bitlerin Anb:a asliye ceza mah. 
kemesinde i.stlnabe yoluyla ifade· 
!erinin alınmasına ve iddia maka. 
mının diğer dileklerinin de yeri. 
ne getirilmesine karar verilmiş. 
tir. Ayrıca Kadıköy müddeiumu· 
miliğine verilen istida ile Necdet 
tarafından açılan mukabil ld.ava 
evrakı da mahkemeye cdp ile tet 
kik edilecektir. 

Yeni tipte bir 
lngiliz mıtralyözü 

Londra 11 (A.A.) - Fransız 

hava kuwetleri nezdindeki Röytcr 
ajansının husu•i muhabiri, bazı 
Fransız kasabalarında mühim mik 
tarda erzak ve harp malzemesi d · 
po edildiğini bildirmektedir. 

Hava karargahları haline getı'"ı 
len bu kasabalar hayrete ~ay: r 
bir maharetle ma.;kelenmi§tir. 

lngiltcrenin gizli silah ve malzc· 
mc li tc::;indc kayıtlı bulunan yeni 
tipte bir mitralyöz moı:ıtajı yapıl
maktadır. 

Yapılan hesaplara göre bu tip· 
teki mitralyözler tayyarenin mü
dafaa \ "C taarruz imkfmlannı ço. 
ğaltacak \C bunlar karada kulla
nıldıkları zaman alçaktan uçmak 
cüretinde bulunacak düşman tay· 
yarelerine karşı depolar, hava mey 
danları ve diğer te;lisat daha iyi 
bir şekilde müdafaa edilebileet.ktir. 

Yeni mitralyözü tecrübe etmiş 
olan tayyareciler, bu silahtan fev
kalade memnun kalmışlardır. Dun 
lar. bu silah saye"inde İngiliz taY, 
yarclerinin Polonya tayyarel"ri 
gibi müşkilata maruz kalmıyaca

~ını beyan etmektedirler. 

tv1aceradan 
Maceraya 

romanımır.ı 

leriz. 
koyamadık. Ö%ür dl· 



Hakiki harp 
başlt)'Or • 

yenı 
(Bq tarafı 1 lmelde) 

tirdiği tiddelli akisleri ve Dr. 
Dietricll 'tarafından dUn yapılan 

beyanatı tebarüT. ettirm~ktcdir • 
ler. 

Bu iBZCtelcrin Londra muha • 
birleri, harb fırtmMmın yaklaı· 

ınalu.a olduğunu itiraf etmekte • 
dirler. 

Paris muhabiı teri, Jngillz • 
Frl\nsız teaanilJünün, Daladye ta
rafmdan teyid edildiifni kaydcl
ti:.. ttn ııonra Fran!!ada Almanla • 
nn !!lddP.tll bir taarruza :cc;:meti 
beklenlldlfini haber \'ermtkte • 
dirlcr. 

( Garlt et•phetılndc ,-e df'nl7.1er
de harlıl faallyethte dslr ltaber
ltt 3 thıc~ "•rfaın11dadır.) 

.. * • 
Berlin, lf - Alman D. N. B. 

tebUI ediyor: 
Amerikan ANOeiated PrfM, 

S.rlln muhalıiıi Lochnerden aldı
jı &Jaildaki yazıyı ne!retmekte • 
dir. 

Alll1U matbuat büroeu relei 
Dietrieh, Bitlerle )'aptığJ birkaç 
aatllk bir mUWratt.an aoara IU 

mütaleada bulullllluftur: 
"- Biitüıı tarihin ka::detmedl

jt en müthi§ kan selinin alnnuı· 
na mi&ıtl olmak .aıere o.ncak bir 
tek devlet müdahalede bulwıa -
bilir. O da Bir!f.l!ik Amerlıa dev
letidir.,, 

Hitleria aağ kolu olan D~ 
ecnebi ıueteclleı"C\en abekkep 
ufak bir ırupla konutuyor ve a& 
lerine ş6yle de\09& ediyor: 

''- Bence, lnıUt.ere Çellllbe!'* 

laya •imadan ıntlere karp M 
derece t&freC\irutlultla ıu...-.
ya eüııet et~-se. Bir19'ik Ameri
ka de,·letinin yarcbmnıa SilveDdi
ği lı;iıı.dir. Binaeııale) h, mua11't
ta bulunan ıneaeleleria bir lrff· 
feran.ata halli için ieab ecka py
retler yapılmadıfı talld~ bic 
bir yaTdım yapmıyacalıaı lqil -
tereye bildirmek ıuretııe Birlf!flik 
Amerika devleti bu urbe nUıa -
yet verebilir, İntib&lllı ıudur ki, 
Alr.ıanya ile masa bqma otur -
maaı hUJusund& Ruzveltin Çc111 -
berlayna azimle eöz llÖyliyeceii
ne dıür herhanai bir allmet. be
lirdiği takdirde HltJer prb elit· 
hPtıinde muazzam askeri hare -
kita bıu~lanılmaaı emrini t.hir e
deet!ktfr. 
Çemberlaynın nutku ıöateri -

yor ki, Alman milletini imhaya 
karar vermiştir .. ,, 

Bu arada Dietrich 1iddetli bir 
el hareketile "kimin mahvolaca -
ğrnt göreceğiz! •• demtıtir. 

Bu konutmanua iftirak eden 
diicr baıı na.syonal IOlyalilt rtıe
aa, Almanyanın prbde heniı 

hava kuvvetlerini bile lııulluma
ya başlamalnJ! olduiunu kaydet
mışlerdir: "- Almanya tillldiye 
lı::ad:ır bir veya iki dU.Une tay
yare kullanmıştır. PoJonyada 
Modlin önilnde IOO bom.hardı -
man tayyareeinl birden kullan -
dıfmuz llÖylenildi. Eter bu ye • 
küuda tayyareyi fqa1iE flBll· 
lerine ve !ngillz ıahiUerin• MI -
drrtıruk eımall ıörtılmedlt tah
ribat •·ıpılacaktır.,, 

Dietrlch tekrar llÖSe ba3lıyarat 

dHnittir ki: 
"-- Kendisine yardpa huır 

bir Ru.sya ve erklnrharblreJerln 
verecd1 karara ~öre bltarat ta -
lacak \•eya harbe girecr.k ftalya r 
le blrtıktr Almanya namafl~b '. 
dur. Benim ffkrl~e Almanyanın 
f ngilterE'.'yi abloka etmfff !nrilte
reniu Almanyayı ablokaamdaa 
dahR kolaydrr ... 

Dictri• h, Çcmberlaynrn ıautku -
nu sinadiye kadar herhangi bir 
devlet adamındfln i.<tittiji. nutu'k· 
lıann hep11ind~n daha mıuıuı~ bu 
luyor ve diyor ki: 

"-Bu nut111r 1-tlbu 11~ 
nt>ktalnazan ihtiva etmediği gtM 

ıiUny... MJd1d "IUlyetl ftll.lm· 
:a da en ufak hir ,.....__... 

mwı c)·lemiyor. ~u nuumıı tafre 
fUrutluiu lrt .... u.da tıı.,..Ut,.rerJıı 

Almanyayı imhaya çal~ar.ainun 

belli olmuı Uzerine Almarı mil -
leti daha zfyadf' biTibirine yapı· 

ıacaktır ... 

Loa"'ranıa mütaiuaı 
Londra. U (A.A.) - Hitltrlf 

aörüştükt.M sonra matbuat ıeti 

Dictrich tarafından ecr.ebl ıurte· 
cilerine yapılan br~·ar.at. Londra 
mahfilleri~ c!iilatle okunmu~tur. 

Alman hüküm~u açık ~hir~rıe 
sh·il alıalinın bomlJardıma.1 ejil· 
memesi hakkında Rtm~lt tarafın. 
dan vukubuıan da~ı ~'"''elce ka· 
bul ~trntmt~ olduihı rçın Hitıerın 

~fmdi Amerikaya müra1.~~t ttme
ıti hayret uvandJmırt~ır. VK"tı ıch' 
in beyanatına. ~ao venne :ta'Jti· 
nin rakla,Uğrnı anııyaıı mr ada· 
mm söı:l~ mı1!ıtrite t-,,ı.,ım:.kta · 
drr. 

Çemberl•v"t bu~Gn de 
nutuk ı6y i1ecek 
Londra. 1 ı - lngi!iz ba~,·ekili 

Çemberlaynin bu;ün radyoda bir 
nutuk sörli~"trek be)·ne1milel ,.a · 
ziyetin son ... aihaiarmı a.ı:atma!!ı 

muhtemeldir. 
Almanyada hü~( met ınahafili 

Çeınterlaynin nutk'Jnu bütün sulh 
kapılarını kapıyac:ık mıhiyette 
görm~ktedirler. 

Berlinın yan rc~mi maiıfil:erin. 
de, ~btr1arnin nutkundan ha
sıl olan intıbaın h:l" a~a~ı. tn;;iitc· 
renin, Alm3nya tararından tc!di! 
edilen suihu ıed ettitidir. 

.. Ç.emberlayn Almar.~ :u1111 uzat· 
tslı eli itiyor. Ç~~eeı!ayn harp 
ilti7or.,. inamı b.-v,~~~inin ~}~ 
Jedtfi nutku me\•ıtıuhah eden .\1 
marı ~;ueulerin1n bnş!;k~an b:ı· 

dur. 
Bütün Alman mnfouatı bu nut· 

tun tafrcfuru§, uz'ı'!ınu ve Al. 
manyayı tahkir ec~ici c!clı..1ğ·ın:ı 

kayı.le~ !em~~ı;t~dir . 
• 
Almanyanın noktai n!lZlr. 
Hollanda ıa.zete'eri ve bt!!.all!a 

"A~gemeen Handflebl&d., H!tl~ -
rln gece hanclre neaaretinde en 
tamimi arkadaşlarmr top?ıynrak 

Çcm~rlayn tarafından ııöy!en~n 

•utkun metnini tetkMr ettifini bil
dirmektedirler. 

Biraz sonra hariciye nnareti 
umma llh IÖylem~e .-!M-l:~t
tar bir zat, eenebl ııızeteeilf'rine 
Alman noktal nazamıı .,u ıuretle 
iıah etıru.tir: 

1 - Loadra ile Ber~in arum· 
da nGktalnAıtr teatW de•ri :f"C.:· 
mlttfr. 

2 - Bltarat dev\•tltt, Amerl-
• 

ilan• idarulade harekete gH"e-
ttk 1tılh l~lnde olduk1a"1! ..,.,. 

l.onclra ile Parie~ uaın Müd~,.t 

mUKP-'h•m l!d"9r.tyece'·!•rinl fn • 
Killere ve ll'l'aa•:·a hUdiriil:?e-i 
talı Jtrdt "ne kadar pr.ifU~·e<""ği 
ıne~hul., o:an bir bar"in ISn!lnf' 
ı~••k kab!l olacakt:r. 

3 - AI11tanya Sovy•tt•r bir •

1 
Jlflnbı 1r ndi9lne lral"fl firiııt~.:i 

taahhütlere tamamilt sarlılr 'kala- I 
eıajm".n eml941fr. 

4 - Almanya, J:al~~urn!a }:;il,. 
hıtrbi ~lcruiy<>r. Bu i lbrırla 
Frıuıııa ''cı lnrfltereye 1!1n1'ıaıb 
etmi:·~ktir. Y'alnıa krnd1~nl bü· 
yUk bir enerji il• mUdar'la ede
cektir kı, bu hal. lleııd!~lrıt bir 
"ledaftli tı.ıarnız .• da buhınmağ'ıt 
M!Vlcedebilir. 

5 - Almanya, tılbraf de,·Jet- I 
ltrin muhtemel bir ttl!.,bbüsı. 

bulımMa'ıuını hir milddrt da~ 1 
., .. kiiyf'coktir. 

Çem 'w rl :tynı n 11u t ı,,, "" 
t ·tairler 
R6y~r ajaınının öjre'lldijine 
~n AMerih m&tlıuatı. Httle -
ria ''hakiki harbe.. bqlanmaaı 1-
c;l• emirler wrdliine dair olarak 
R~···:~ dr., ., lı""n hıthf'rl@ri. 'te7f'· 

Macar hududundan çekilen 
'"' . 

Romanya kıtala~f 
f 3esara bva hududunda 

l 
1 
\ 

Son Dakika: 
Tuna havzasında va Balkanlarda s111 

.... lgrad, 14 (A.A.) - "Politika .. gazetesi YugosJavyanın Tuol 
ha.zaarnda ve Balkanlardaki muslihane ve yapıcı faaliyetinden 
s-~-nektcdir. Bunun birldelili de Romanya ile Macaristan araur..elı 
yakmlıktır. 

Bu gazete, Hitlcrin Almoınyanın ltalya. Yugoslavya ve Mad 
ristan ile olan hudutların kafi ve cleği.-neı olduğu hakkındaki 
yanahnı hat'rrla•arak şunları ilave eylem~ktedir: 

"Hit!erin l•u beyanatı. bütün Balkanların ve Tuna havza• 
1 alihaırrdaki ilıtilif sahası haricinde bnlunduğunu bir kere d 
i-b3t eylemektedir. B••ntm bfü•le olmaamrn Balkanlarda ve 'f 
l,aYZMmda sulh ve nizamın umumi menfaati isin taı:m oldu 

...... -ı .... 

bütün Awupa dcvlct!erinin kani bulunmaları, bu beyanatrn eh __ ,........, 

~ini bir kat d:ıha arttırmalttaclır. 
Bitaraf b'an f talyanın bu tar.sı hareketi. Avnıpanm bu kı 

~a sulhun idamesi için en iyi bir garanti t~şkil ettiğine !Ü!'he 
tur. 
1--·~~~--~--~~~~~~-

!?erHpalas davas 
Geçenlerde itsidik yüzünden 

kapanan PerapalH otelinin sahibi 
Mrsbah tarafından, Yemenli Fa· 
%11 oğlu Galib Afgani admda bi
risi aleyhine 4500 liralık dolandı. 
ncıJrk davasınrn muhakemesine 
bu sabah sekizinci asliye ceza 

öğrendikten ~nra kaymakatnl 
müracaat etlığini söyledığini. 
kat tc:·cümarıın bunu tcı ciline 
mediğini söyledi. 

Tercüman ikaz "'~ildikten 
Galip Afgani sözlerine devanı 

' mahkemesinde ba~lanrldt. 
- Bir -.1n Ayasofya küttl 

nelinde bir Iraklı ile gör"~' oı&-ı-.._ 

Bana bunun ~za~ı oki ·""wııOl.-ı 

So,~·d R11t1yan111, JDlol dN en-eı:.ı ltudadlal'llU u ye.ıi t.dyetitti 
KÖM"rir hAritL •• 

Dük·e, 13 (.\ .. \.) - Röyter bil 
Jiriror: 

Macar-Rumen anlaı:ması üuri. 
ne 1- f"car hucl··dundan çekiltcek 
olan Romanya kitaatırırn b"r kıs· 
mmın ~arabrara n?.kledilect;ii 

hi!dirilme>.tedir. 

Bükreft-e ıiyaıi temu1u 
Eükreş, 13 (.\.A.) - Homanya 

'1aricire na:ı:n Gaf!'nl;o bu~iin 

\lrnanra. tta'ya, In:ti!tt~ ,., Po· 
lonra elçilerini kabul etmi~tir. 

ıt ... n i•tlına on!'ll. bu ınb,h .. -.t onda Beyotlu•da eald Kıza. 
lay IM&do.;a HJ"U N"ı; mukMlnde ~ılnuıjhr. Kü'8d muubnbade Ra· 

ı.ıoo sefiri !ııtoyka., CWll&llya PNpaga11da nezareti tarlzm tub81 
nnidJ, .A ~orlıu ,.e naüdürlel'den K•ataatiaeako He te:uimlıdeld RG
m&rı)~ılar n: da •etliler bulunwu,ıllrdır. Resmimiz m~rulmde bulu· 
n:\alardaa bir kısmsm ıt&ıteatyor. 

c:ın verici manşetlerle tebarüz 
ettirmektedir. 

Çen1bC'rlaynm n Umnu nıC\"Zlı

bahs edcın ltalyan :aı:ettleri Al
manyanın bu nuU.u bir meydan 
okuma mıı.hiyC"tindı:: karl':ladrkl~

nnt ehemmiyetle kaydeylemek • 
tcdir. 

Lıwn ro fa:oıcist:ı g11zct~i diyor 
ki: 

'"Art1k aöz topl ıra fntilı::al et
IDİfitir. Zarlar atılı ııştır .•. 

İtalyanın yeni l.ondra büyük 
elçisi Bastinnr.inin yal:ında mu -
wmlııt Pd~ef'ğind~ baltsedm 

Mançeıter Guarcllan ıuetesl, 1 • 
tr.lyflnm bir !eyakkur ve lntiz:u 
11iynsct! taio.:p eylemeklP olduiu 
:C.lnaa tini gö!termtktedir. 

İtalya da 
Londra, 13 < Huıuıi) - Ro

•wıı~an bildiri~"lğlne g8ı'e. ita! -
yada Çemberlayntn nutku üze -
rf:ıe vaziyeti bedbin oldu~u ka • 
dar nikbin görenler de ı •\flitdrr. 
Bazı mahafile göre, Bitlerin bek 
!enen fiili teminat ve pranti -
Jeri vermesi muhtemeldir: o tak· 
dirde bir sulha \'armak müm1'ün 
olacaktır. 

Otel sahibi Mıs.bahın ve dava 
edilenin iddialarını dün yaımıı· 

tık. Muhakemenin bu Mbah oL 
duğunu öğrenen yüzlerce me.. 
rakh daha saat 9 dan itibaren ce 
:ı:a mahkemesinin bulunduiu ko.. 
ridoru doldurmuştu. Herkes bü_ 
yük bir heyecanla Galib Afgani
yi ve yanandaki ü; dilber Meksika 
h kadını bekliyordu. Fakat avulc.a 
tı ile beraber yalnı:ı: olarak cclen 

Ga '' Afganipin geli§ind~ kim. 
1e haberdar olmedı ve JDabpme 
ağzına kadar dinleyici ile dolu 
olarak durufln&ya baJladı. 

Müba§ir, odavacı otel sahibi 
Mıtbahı bir kaç dda çağırdı. Fa· 
kat &elmemitti. Yerine avukatı 
Suad Ziya geçti. Galib Afıani de 
Hamdi ve Şerif adlarınd:ı iki ve. 
kil tutmuştu. 

Maznun orta toylu. yuvarlak 
!:chreli. krr~zçh, ~=ı .... ·m-:a bir a. 
damdı. Eaırna g-l~nlere şa1mıt 

bir halde etrafma bal;:ıyordu. 
Evveli, sorgu haki-nl;i"inin ka. 

r-~ • :reı;i ckun:!u. B•ında maz· 
nunun ceza kanun·ınun 503 ün. 
cü maddesiyle dolandırrcıhk su. 
Çl!ndan tecT.iyeıi hteniyordu. 

Galib Afgani Türk<'e bilme. 
diğinden, Bekir admda Arabça 
!ilen bir terciiman vaıntu:iyle 1 

"'<'rıuya çe1<ildi. Şunları söyle· 
ii: 

''- Yem~n tacirlerindenöm ••. 

Sa'l'a kn1b31mın "Gazap kuyu. 
"'U •• ıt'ahallesinıie otururum . tn. 
;ilizce. arapça ve farsça biliyo. 
mm. Yemen tmamrnrn l:{;tiin 
1·P.!w~ ihracatı itini idue etme~-
teyim. 

fatıınbula Paristcn ıeldim. Ta. 
rabyacll Tokatliyan oteline in
ı:lim. Bir rü., Pera~Jııs otelinin 
önilnden geçerken, tanımadıfırn 

birisi selam vererek yanıma yak. 
laştı. 

- "&n peraj)3las ott-linin sahibi 
Misbahım. Benim oteklc oturur 
~n. fngiliı lirasmı 9 Türk lirası 
üzerinden kabul ederim. Hem pa· 
ra)'l da Yemende göı:t~~im bi. 
riiine ,·erirsin ... dedi. Yanımda 

bin lngiliz liralık bir kredi mek· 
tubu ,·ardı ı;tösterdim . Hacet yok, 
dedi. 

. Misbahm teklili müliı.yimdi. 35 
liraya pazarlık ederek. karımı. 

baldızımı ve kaynanamı alarak 
otele yerleştim. Kredi m 0 !ctubunu, 
para olarak göndermeleri için de 
Yemene yollamı~tım. 

Bu sırada maınun ,·ekili söz ala 
rak, tercümeni!1 iyi yapılmadığı. 
Galip Af ganinin Misbahın Ye
rn~nde ödenmek ÜZC'"C teki i Cin bir 
~fi para kaçakçıh~t okluğunu 

bahsetti. Z .:.t.n Mi~bah 
1700 lira fazla yapmıştı. 
kaymakamlığa müracaat 
onun nezareti altında hesıf 
ödiy~mi söy!edim. Fakat 
bah iki defa ça~rılma~ma ra; 
~clmedi ,·e bu davayı açtı. 

Borcumu ödem0 k 
"Ö~<lerm" i iç;n Yemen 
~yfülisJama telgraf çektim. 
kat harb dolayısile ce\·ap ı 

. Şimdi 4500 liranın yalnız 
aldığım 850 lirası ile günde 20 
ra hesabından 2530 lira otel 
!mı kabul ediyorum. Gerisi 
dır.,. 

Hrutim, Galıp Afganidcn 
bazı izahat aldıktan sonra, d\J 
ma davacı Misbahm 

._.. ......... 
için ba~a bir güne bırakıldı. 

tefsiri 
'na, tarafı 1 

laMtıl' olan memlckrtlcrin 
seler brş11111ncta miifterell 
lar , .. ~ ahenkli har.ketle ..... ti 
leablllda Mu,terek emniyet _J 

ltlrif.rt ahnalarma llatiraç ,.,;.. 

Onan ifln B•lıar dostlannı .... 
iMi Hatiyacı h1Aıııdme7e 

larını ıöst~rea alimetlerl 
nuniyetle ka1"11lar1L 

HASAS KUllÇ.\\1 ___ ___./. 

Moskova 

müzakerele 
( Ba.:t tanlı 1 iaef dt) 

heyeti reisi ve hariciye ~ 
seri Molotofla söriitmütl~ 
Şükrü Scıracoğlanun ... J 

saat 17 de Pdolotofla y•P 
mülibt ilci aaat aünnüttiit• 

Ziraat Vekilimiz yaııll 
Moskovaya ~i 'iyor .ı.&. 

Moekovadaki Ziraat~~ 
Dİ ziyaret etmek üzere 50?:. 
Ruıyaya siclecek bey•~ 
reiai Ziraat Vekili Mahlı• t: ?I 
men yanawla Nzı ~.a.' 
.......... IMa sabah A~ 
tehrİmİ7.e ,.lmi,tir. He~t :ı. 
"'• ödee.1a hareket odcC· 
tir. 
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'J' 24 İlkklnun 1915 

1 tt.ı, i~ta ' . . . 
cıı llla S>Onda yem ın~a ech· 

~ tlnck ~~"ra hatlarından birine 
<lu, 8 ı~ın ~Yavaş rava~ ilerliyor· 

ı f\i~<!ı.\~lel~de bir marşar.diz trc. 
htı>sitf rını kadar {urıonunun 

tı lttıştı. 1~ ~apıJarı ~ımSU.ı kapan· 
~onu a;nız ortada bulunan bir 
i fand n kapıları aralıktı. lçcrde· 

l'ı~,ı-r ~rınaıar kapıdan ustüste 
·ı "<la,d 
~. Cc;>h 1~rı bakıyorlardı. Bun 
~L..ı. eye beygir. vahut erlak 

ı ~'len b" • 
.... <ılctakt ır trenin muhahılan 
rı- 1 htrh kl 
1 ı: a e ... 

r. akat 
~ ~~r du ac:kerler neden .irnhlan 

de,, bu krurorlardr? Lta~yona ne· 
tı: Ca adar çok ac:ker toplanmı; 

ıt' bir ad n ~ıkıcı bir angarye yapan 
~·1·e ~ tavrilc dota:an bir sıh· 
ıı. l'llufettj • • • ' ııı t>:ı ~ı nıçın gclmı~. tre· 
lh~- e.vlii•d:t• ~ •. 
·~ baı •. Yf;U hayvanlar ıçın :a· 
~ .. ,. lalaıı yerine hat boyunca 

'!'il~rd 

J llrıda ~n Ye konser\'e kutula· 
il}\! İrı~ te'P-"!tiklcr ,·ücuda ~etiril· 
l'r ned•n l;;...,,_ ·· ··ı - tü'' en h ......... goru mu~ . 

b }'ıltdu. etna.de hayvan naklet.mi· 

er ı.~Ununı 
"a~lr ~ beraber.kapılan Slmcıkı 
llllıll 0 an vagonlarda ;n~an bu· 
~~sına ihtimal ~erilfmtıdi. 

t \,:dt harici kim~er bile bu ~· 
·' nakı.....ı·,___ . 
;.> l "~I n:uıeıd1. 

ti ı. Slas~·on.. . . 
.. ~.. "' gırerek ..ı.·rmu!I> olan tı:11Jerı . l.i u. ~ 

~ ~tttlek ın'(an sesleri geliyordu: 
~ t araı'ago~\arda inc:anlar vardı. 

rt'f- t ~i. a~k hır çocuk haykırışı i~i. 
, • .ı k I> etr feıı-adı, kadın ~51cri ta· 
.ıı· 1. 

4 i\ıp,~ 
l(al1 bi~ .aralık duran furıondan 
'ıtat~0 Jandarma onbaşı ı atladı . 
flrıı llda bekıi~·en zabit ona tü· -..; .. llt gıb· J , 

rıJ "I: 1
• Pru »avari, emirler .. er 

f fi' Srd a11,, ile •• •.• allu OlUSltİff'1 .•• 
°'""de '?' ... 

ldt ~deki . 
~aı ınuhahı Alman 1an· 

,.:ı· ., 
f• 

... ... 

~il aıı rurgonun kapıc:ını ta 
ter \·a' açarak aşağı atladılar. Di· 
et \tt tonların sürgülerini çekti· 
laıiın }'arı a1rnanca yan h'an m::a 
la:: atı ba~rrarak kapıları açtı. 

ıtıi' S~an . . . "· e· .. alleı, haydı he;mız 
~t'oea: ~at halt ... 

~ijt bır sanh·e süren tered· 
~nr~tu mÜte:ıkip, saçı ba~ı 
~a."<ılt ın kadar kadın ve ağla· 
lllıı annelerinin eteklerine asıl· 
~ba:lt çOcuklardan mürekkep 
~ h \"e sefil bir kafile ı~ığa ve sra hücum ttti. Çoğu, 
~i . çoktan unutmuş &ibi 

~Ordu 

.litl>Sj .... 
4•ıtısu dl'gıl tendürüst görünmek 
lınulıtt nu, hatt~ kadmhimı bilt 
~~-~u~tu Bö . . 
t· -~1~da· rle hır \aııyct !ulh 
tlı\al'a t ancak müthi' bir fır· 
4~1lda \.1~~1.~uş vapur ~·o!cuları a· 
~ ioruıcbilirdi • 

~iıtı11 kun Çehresinde. !ıtfalet \'e 
bat cn h or~unç izleri bariJdi. Fa
l~ ~oyu aıı~f ~ndeki ttvtkkül. 
~~aı aıt n 5UtiLü mutaavatı idi. 

teçiri~ndaki nuntakada ıstırab. 
'ite ~tn .17 ay zavallıları ta· 
~1u~' t!'ıırtirmişti. "a ••Ukla 
~ iç· r ~trafında, el yiiz n· 
~~ •• ırı ?aman kavbedcn1erle da " .. u . . 
'r ~iddctrıtınek istt}·enter arasın· 

1>tttıu 1 .~hz kavgatan oldu. 
~""- tr ~De h"" -.1·1d· h.. ··~n ucum 'C'Ul ı. 

··p t<liır a lc@riennin tmirler balı· 
\e ~o lllalarrna ra~rnen e~"ltlck 
~11 • ~ervc .. {·I t<iil Yıgrnları. intizamla 
~ lasl·o~ll'l'<fen, yağmaya uıradı. 
~<ıtdonı.t tun. nihayetinde inzıbat 
t ('ı.an' kabir bir ihtiyacı def için 

1
1 <it, ~dınlann hücumile ya· 
"~ _kısıtn lara ve erkeklere ayn· 
"~c oı~at'l nazarı itibara alacak 
~ önullde IYan zavallılar baraka. 
~c ko~\ıl S:.bırsıılrkta ma bekle 
Qu ~ duiar. 

~ 11C-Sinin i >?nninci asırda, 1915 
tcyan .'~ llkkanun gününde 
.\~ edıyordu• 

'ı~l'h- n lhhi . 
c1e;·.1'!t hi le . !e müfetti§i, ~· 
ha 'l farıcta nnı jtnemiyttek, tren-

.ı~·ı ''a lltıalan:ı ~fi olan on· 
J nr .... ~ 

na çagırdı : 

? 
B AB E R-Alqam Post&ıl 

Nakledea: Fethi KARDEŞ 

- Gel be.raya .. \'agonların ka
pı!armı neden kapadınız? 

- Bir kaza olur korku::ıile. Tren 
de çocuklar var Ye ••• 

- Ç.OCUJ.;tann yanında anneleri 
de var budala. l'\e kadar zamandır 
kapılar kapalı? 

Sıhir 
ile 

hakikatte insan kanı 
ayni şeydir! Dedi 

- Harekctimizdenberi. 
- On altı saattir ha? Rezalet! 

Adamlarınızı fmgonlara t:ı.köim 
idin. kapılan da açık bıra:.;:ın. 

Kaza olurt<a ~izi me. ul tuta::a~ım. 
Haydi defol kar~ımdan ~ 

- Fakat ... 

Buha • Ruti şimdi parlaklığı te:
rar a\·det etmi~ olan koyu kıllı 
yabani \ ' C acaip göılerile beni le. 
peden tırna;;a kadar ~üz<lu: 

- Ben ona istiridye 'crmediıt.' 
dedi. ~onra ~a;; elinin ba~ p:ırma 
ğ:ıc ba~tırmakta olduğu o~ta p:ır . 

mağını uzattı. P:ı.rma~ınm iı; ta 
raf mı ~ıl:tı. Etin:!~ iğne dr!rrı!'3 .. :. 
oi bır kan ciarnla·t be ırmi:;ti. 

- üemek hayali konuşuyorsu· 
:1l!Z? 

Buha · Ruti kadın hotozu gibı 
ba":ının arka":ıına top!anmı, uzu.1 
•açlarını rliyle dti?elterck: 

- ;--:e gibi hayali:' di} e ,:ordu. 
- Yani. ruhani dedi~riniz bir u· 

;ı.ıaile konu~uyor:ıun? Fa:-zedere~'· 
- Iiayır'. ha:dki konu~l1yoruı! 

Yalnız onun ıract.e~i kelime halın. - Fakatt )t'!•. dediğ;m gibi ra· 
pacak~ınız. 

-·- na;,, d"'d•. He ~eri! Eeıı on~ <le de~l l. ,fikir Ye ihtizaz ıialf!a:arı 
parm~ımı Hruim.. lıali.ıcle b>!i1İm diına~ıma 'uruı . 

1915 de. Fran~anın i~ttal edi!eıı ~ Iak--atlarını kelim~lerd'n daha 
mı tal 1 .:ı ,.. ! · 1 · · k ..,__ Parmali:ını nu veruim? n ı:a arml4a1'ı •e 11r erıııc:e ·ıt. · ,·azilı. da!1a parlak surette anhyo-
1 '· ı. d' · ·· t ~ b ı - E\·ct! Onu emdi: t-' ı\t'n ını go~ ermcge a~.anuştı. _ . "> :-u.rıı! 

'-'iman a 1 •0 ı··ı ma'·"'m"arı a·a "J"" - Kam mı e:nıYor · j 
.n ~·'~ .-.-. · • • ' .... 1 · · . · . ı.· ,.; . Bulıa · Ruti sonra ka;'arını kal· 
yerlı halk ar~mndan kadınlan \ (' - }',\et. DtmJ}, olu~ or .\I \ uc.ı ' r • 

wcukları ayırarak bunlan kafüc· dundan ne~retti~i i~ıtizatl::ır :.:ı.na dr.dı. 
ter halinde Fran~anın !t>rb<?:-t kı· parm::ı':!ımı bir istiridye gibi gö•· - Ben onu kOTiu'!turma~a. bi. 
sımlarrna cevk<"diyorlardı. te·mi-:! zim gibi konu~tumıağa çok çalı;-

%engin Hya hali \'3kti yerinde 
olan halk arasından Fran:>dya &it· 
mek içın car. atan kimseler p<.i-. 
ço!\ buıunabilirdi. Fakat buna m-.: 
kabil takirltr yerlerinden kımılda· 
rftfik istemiyorlardı. "!\lal canın 

yonaaSldır" takinmt kuiubclerin· 
de.n arrılanuyoriar. ıaleriıı ya;...m 
oıJuğuı.a kalplerinde kati bır imcın 
ta~ırorlardı. Hirkaç ay. en çok al· 
tı ay ronra Frar.~tı'ar dörıtc.!1".ler. 
dı; böyle olduktan :30nra ne diye 
ev!erinl barktannr bıra.!a!) g!tsın· 

!erdi.? 

ııa;·rct:e Hintlinin yüzüne ba!,ı· tım. declı. 
- Konu,·turma,.·a mı? yordum. 

Bu ftbebk muhace: et, d~~hal 

- ihtizazlar mı? 
- E\'ctl Bu da gösteriyor ki 

hakikatte insan kanile istiridye 
ayni ;)Cydir! 
Doğru~u. Hintlinin bu fel~cfcsi. 

ne ııayriihtiyari ıillmckten kendi· 
mi a:amadını. 

Buha • Ruti btni eroin ne' inden 
yapraklan olan bir a~acın yanına 
WirmJ~. onu:ı neşrettiği madde· 

nin te:ı\ri a:unda kalmamdan bifü 
tifade beni ~aşırtmak Uemektey. 
di. 

Fakat artık bu garip ağacın rıe,,. 
~atbik edilmtsi ıkaydile emirler \'e· reWJi ac.1)ip kokunun tesiri altın 
rtn Alman merkez kun~n:xian:ıi. da dcğildir.ı. Bu tabiat fo\'kinde· 
larile kumancla dinlemek i.:.temı ki ha~ atlerime çocukça inand1ğım 
yen Fransrı alıali arasmda dal· 

için ~imdi adeta kendimde bir u-
ma çetin ihtilaflar doğurmaktay· tanma his..:ediyordum. Şiddetli biı 
dr. btihza ihtiyacile: 

:\cticede galibiyet tabii Alman - Muhterem Buha - ,Ruti .. <le. 
~ ;keri makamlannda kalıyordu. dim. Sen bu sc~foi işittiğini. bil· 
Fıan,.rz bfle<liye rei .. J~ri. urun tn'ü. mem han'.;i yıh!m:fan kendisini 
na:..a~alardan ~nra. daha beterin· bt>raber ı;ötürm~ni onun i$tediği 

den sakmmah endi~ile bir mu· 1 ni ~ylediğin sihirli ağacın ben 
hacir listesi hazırlayıp Alma:ılara ne ~esini, ne de konu~tusunu i~it· 
,·erirordu. Şehir ,.e kasabalarda mtdim! 
bu if e meşgul olan Alman mtmur B•1ha • Ruti _q;arip garip yfü:iime 
lar ~·.-~iya, harpten e\"\ el ora· baktı: 

da ımış kim~lerdcn seçildiği - Buna hayret rtmemt dedi. 
i~n ~hri tanıyor ve li:itedcn bir - ~eden hayret etmezsin? 
çok isimleri birer bir~r siliyordu: - Çünkü onun ha,·ayı değil, ka· 

- Falan mı? O zengin bir ka· inatı dolduran maddeyi ihtizaz et· 
dındır. gidemez. Rehine olara!• bu· tfren, sırf bir ihtiıazdan ibaret o· 
rada kalacak. lan 5e'5İni Ye konu~ma~mı senin i. 

( Df'rnın1 1•rrr) sitmrne imkfın yoktur! .. 
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- E\'et! Çünkü onun içinde ha· 
,.a geı;cn damarlar oldu~unu ıı;ür· 

düm. Buraya incecik ıpek teHtri 
koyabilnv.k için çok uğraştım. 

- İpek teller mı? 
- E\'et .• Tıpkı insan gırtlağın. 

da se~ çıkaran se~ telleri gibi! Çür. 
kü kendisinde konuşmak irade;: 
var .. Ha\a alıp ,·eren damanna 
böyle teller koyabilirsem ~s çı· 

karabiltce~ni ,·e kon~abileceğinı 
du~ünfryorum .. 

Hayretle sordum: 
- Konu~tu mu? 
- Hayır! K~ vera böcek ~~ 

~ibi . e-.ler çıkarabildi! Fakat ~::iı 
ihtizaılan onu ha:,ta ettiler! 

- Jla::ta mı? 
- Evat Ses ihtiıaılan onun 

bünyt::-ini ~iddetle mütecs!ir edi· 
yor! Onun için ~endcm l·anmda 
konu~mamanı iı::teıdin\. 

Ağaçlann ara.ından gfÇtiğimiz 

için su~uıtuk. Buha • Ruti elle
rile ağaçlan aralık ederek yürü· 
rordu. 

Biraz 50nra tekrar eski yerimiu 
çıkuk. Hintli u-sağı Cavadi biıi 
beklerken otlann üzerinde uyu· 
yuYermi~ti. 

Gece gayet durgun. hiç naıar 

e~mirordu. ş:mdi mehtap sap5a· 
nydr. 

r T>ıtı·amt 1•nT ı 

~- ~ · .• ~ .. 
Şeftali renkli kadın ... 

Yazan: Sühevıa Şefik 
Sıra Selime ıelmi :tı; o:ıa da .:.andım. Fak•t aym bal ertt.ı)i g~ 

:orduk: ce de tekerrür ettiği için adetleri-
- Ya ~n Selim. bu yazı ne:-eje nin böyle oldu~runu arJadım. 

geçirdin? ~e ~·aptrn~ Onlarla ancak yemek zamanları 
- :\e mi l aptm1? \'al'.ahi bil • konu~uyordum. Bununla beraber 

mem ... Her halde çok biı ,.tY de • her iki!i cif' bana ka~ tazta bir 
~ıl... Ekserira hara!a·,fa kısra.!-:la. samimi)·et gö·terdiler. Kim oldu -
rrn ) anma d<tmrzhk atıan ~okma. fomu. ne yaptığımı anlamak için 
dan en·el alelade bir takım erkek cndi~eye, meraka bile düşmediler. 
atlar korlar. b,1.,·fan m:lk•at tam Mükerreren. hayatta kendilerini 
ıaınanında dnn1tzlığı yaıuna gön- e-ğ endrren vakaları anlattılar. Bu 
derebilmek için dişinin ~ell\etini ~ure-tle ailenın e ranna biraz \C.kıf 
arttırmaı..tır. J~te bu yaz ben de oldum 'e koranın çok zanpara, 
böyle bir \'azife gördüm. kadının da ço~ k1:>kanç oldu~runu, 

Suadiyede "Ü1..ei bir pan:-iyon on ilı:i sene e\'\el ede!1dikieri hal. 
bu1muştum. !3ahçe ... i büyiik oldu • de biribirlerine hala i:k ztfaf &ece 
ğu için otomobil \'e moto.;iklct iymi~ sibi prestı;: cttfülerıni 'e 
~rültüsünden azadeydik. Pazar izdivaçları e:ona~ında erke~ıin on 
günleri sahil biraı çokça kalaba • ı sekiz. kızın da 011 bc:ı ya~ında bu. 
Irk oluyordu. Binaenaleyh. bütün lunduğunu anladım. 

hafta <:anki kendi evimdeydim. Erkek, ekşeriya bana baıika k:.
Ye~illiklere açılan odamm manza. dmlarla olan a)" maceralarını an. 
ra'ı pek güzeıdi. latır. k<:rw. onun unuttuldarını 

Bir aralık pan.,,iyona. genç bir hatırlatırdı. 

kadınla bır erkek - kan koca • Böyle hikayeler anlahldığı ak: 
geldiler. &nım Ü:'tümdeki odaya şam, gece yukarda, adeta bir çlna 
y~le5tiler. Odalarında. yahut ay. yet i;:leniyormu~ sibi gürumı!er 
n bir ::otrada yemek yemek daha oluyordu. Bazı kere ta,anm 'Jl' .. 
pahalı olduiu için tabildota in • kılacağını zannerlerdim. Penti'fie • 
dıJcr. ler gürültü ile açılır. tCrlü hat'a • 

Tabildot ~n demektim. Benden retamiı sözler i~itilirdi. Sonri;-sa. 
ba5ka kim~ yoktu. Binaenaleyh baha karsı. muhariplere bir-!lii • 
pı!k çabuk ahbab olduk. kıint't gelirdi. 
Bun. arın tabii karı .. koca ol· O~le}-e doğru. karı koca, her ıa.: 

Juklarını anladım. ~ laamafih e-r. manki gibi mesut t<tvırlarne me}·: 
·,<"ğin ne i~le me~gul oldu~nu bir dana çıkarlardı. · 
türlü ke~ledemedim. Anlamak i . Bence yapılacak en iyi ~r. ~ 
;inde hiç bir .. -esne ıuhur etmedi. llll!!n çantamı toplayıp bu pan;.~ • 

Filhakika onda bir --anatkar tav· rondan kaçmakti. Fakat böyle. 
n vardı. Fakat ıoe ::anat'·an? Hiç yapmadım. Adettir: Bir yerde ~ 
,,:r !ey yaptığını görmedim. Saç. ki'i var mı, bunlardan her biri 
arı uzun. lachcrt e:ıvabı şık, ~L kendisini diğer ikisinden dah.1. ıe
yah kra\atı v:eni'::.ti. Yüzü de ki.. ki, daha kurnaz addeder. Ke.nd 
b.:ır ,.e zarilti. kendime diyordum ki: "Bu güru! 
Kadın şc{ta\i renginde bir dil - tüler ara:.ında hiÇ 5fıphe yol. k 

·,erdi. Gi~·diği elbi~eler iki kattan ıgenç kadına !Okulabi!mek için b• 
ibaretti. Her iki elbiile de ıarif bir fınıat yakalıyacağım!" 

boyun \'e i:tihaaver bir göğüs Filhakika böyle zannctmckt< 
mukaddeme;;i gösterecek kadar de. haklrydnn. Dilber kadın. k,ııu~ 
kolteydi. baıan kocasma öyle ~yler söyler 
Konu~tuğu zaman ya dilinin u. di ki! 

cunu ara ura ağzınd.1n çıkanr. ya Kocası: 
hud da yanağının birini büacrek. - Ne diyorsun? 
!7;özlerini yan ~ ı.pardı. Diye bağırınca: 

ilk gece yeni misafirler üz~im • - Hiç! 
de hayli gürültU yaptılar. E~yalar ee,·abmı verirdi. Bundan son. 
yerind{!n oynuyor. mütemadi ses • ra yukarda i lenen cinayetin pek 
!er i~idiliyordu. Sandık1annr aça • ıe\'kli '" ne~li olduğunu hi~sedcr. 
ra'' t;:yal:lrım tanzim t>ttiklerini ([.ıilfeu saı;fayı f.'viriııi:) 

JOZEF BALS.\MO 

b~yu:lar g-iymiı olduğundan ade· 

ta bir melek ve:ra p~riye dö"· 
mü' ola:ı A:ıdrcnin güzel, par. 
l<?k yüı:Unü ıörmüııtü. 

zat o budala herif! diye Jorlen. 
di. 

tu•siye ettiii rururu lculaiına 

fısıldadtl"ından. kendi kenl:!ine: 
rnıı olur. 

Jilberi kandırmak i)in bundan 
zi}-.de kuvvetli hlr 11ö2 olamasdt. 
Kendisine vaad edilen müs.aade
yi. hiımet görerek ô:.ıeyccefini 

dü!ünerek vicdanı rahat ctmi~ ve 
tereddüdü ı~ıniti. 

Jilber kc~dini tutamıyarak bir 
ah demişse de, kalbini, vücoounu 
kaplayan heyecanını raptederek 
1:özlcrini genç kıza bakmaktan 
menetmefe muvaff alc oldu. 

Bu sırada, arabaların ni~in 

durduiunu anlamak için baıını 

dııanya çıkaran Andre mavi 
cöıleriyle etrafı araıtınrk::n Jil· 
beri görmü~ ve tanımıştı. 

Delikanlı cüze} knın kendini 
görmesi üzerine hayret ederek L 

rabada buluıan pederine haber 
Vı!receğini ümit etmişti. 

Hakikaten bu iimidindc ald.an
mamııtı. Çünkü Andre, pederine 
dönerek Jilberi &ördüğünü anlat-
' rn.ıı. baron ıdö Taverney de ıöğ. 
ıündeki kırmıır kordonun verdi· 
ii aıamet ve gurur içinde daldıiı 
hayal lleminden birdenbire uya
narak yerinden s.rçramııt1: 

- Jilber mi?. Jilbcr burada 
mı? O ha)d.e tatoda Mahona kim 
bakacak?. 

Jilber bu sözleri tamamiylc 
ititmiıti. Derhal açele bir hür • 
met avriyle baronu ve kumı 
se11mladı. 

Baron da Jil~ri ~örerek: 
- Sahih be, dof ru imi§! Biz-

Jilberin Pariste bulunmasr fik
ri o kadar ihtimalden uukh ki 
evvela kmnm ıoılerine inınma· 
mı! ve !imdide kendi ı:6zlerlyle 

görrnüıtü. 

Ar.dre ise biraz !•!kınlık eseri 
,öeterdilcten sonra eski sakin ha. 
tine dönmilştü. 

Baron arabadan bq.ını sıkarıp 
Jllberi ;ağırdı. Delikanlı ileri 
ritmek istediyse de çavu, mım
etti. 

Jilber: 
- Görüyorıunurki beni çı!rı· 

yorlar .. 
- Nereden?. 
- tıte !U arabadan .. 
Jilberin göeterdiği tarafa \,ı. 

kan çavuşun gözü, baron dö 
Tavcrneyin arabuını cördü. 

Baron: 
- Müuade cdiniı ~vuf. bu 

çocufa iki kelime aöyliy~e;im, 
d•di. 

Çavuı: 

- Pekil.i m<:>.yö 1 Bahusus 
vaktiniz müsait. Kapının önün· 
de bir nutuk okuyorlar. Tam 

yanm 5aat sürer, 'eç delikanlı .. 
Baron, Jilbere: 
- Buraya cd ça.pkm 1 dedi .. 

Sen Tavermyde olım.k icap e· 
derken nasıl oldu da Sendeniz 
de bulunuyorsun?. 

- Diğerinin yardımına ihti. 
ya~ kadınlar içindir: ben bir er
kek oldu~urn halde buna ne fü. 
zum var? Kolluun, omur.larım 

yo'< mu? diye :föıündü .. 
Kadın devam edi1ordu: 

' - Orada Paonblö yanında )L 
mryantar, b01 arabalardan baş· 

ka bir ~ey göremedcr, boı ara
baları insan her vakit görebilece
fin<ien buraya kadar gcJmc:e 
değrncr .. 

- Fakat madam, pek çokları 
sizin gibi düıündüklerindcn ora. 
sımt doldururlar. 

- Fakat onları oraya ceçir· 
mek isin herkuin bir yeteni yok
tur. 

- A! Evet .. 
Jilberin bu M>ıü söylerken yü. 

ı-ün:ie beliren ufak bir en1iite c· 
seri mad~ın ıöıünden kaçm:ı· 
dt. 

Ptder. k&rısrnnı arııuunu 

derhal anlamalct-. mahareti ol· 
duğunda.n o da söze karr1tı: 

- Fakat mösyö arzu e~nc 

bizimle beraber ı:clirler. -dedi . 
- Oh! mösyö. 1iıi ra.hatsır et

mekten korkarım. 
- Biltkiı, si2 ora}a cidinciyc 

kadar bize yardım eclcrsiniı. Bi· 
ze yardım edecek bir erkek var
dır. Siz gelirseniz iki yardımcr 

Binaenaleyh yapılan teklifi ka· 
bul etmi~ti... 

Jilber i~in bu muavenet haki. 
lcaten gökten dü~e idi. Çünkü o 
tuz kırk bin nüfustan., fakat her 
biri derecesi, serveti. san 'atı, hiç 
olmazsa bu ;:ibi ıcnlikterde bir 
çc>lc defala.r bulunmaları ile ka· 
nrl3ıkları bilgileri sayesinde 
kendisinden çok kuvveti olan o. 
tuz lcl'T'k bin nüfustan müte!ekkil 
insan dolu duvarları yarllt'ak ile· 
ri geçmek onu isin imüna~dr. 

Dörder at koıulu arabalar, 
kalabchfın aracından bir top 
mermisi ıibi hızla &~iyor ve her 
kes ona yol aç.arak bir tarafa 
çekiliyordu. İki atlı arab&Iar bir 
az zorluk çekmekle beraber gene 
ıeçiyortar, tek atlılara& daha zi. 
yade %orlukla yol buluyorlardı. 

Yaya fidenler, dört tarafun sı 
kııaralt, buan halkın tazyikine 
kapılarak, kah ayaklan yerde!'\ 
kalkarak havada, klh herkesin 
omu.darı ünrinde dolat1rak bİll 
bir ı:orlulı:la Mbayet bir k3feye 
sokuluyorlardı. 

Avam takınundan, amele sını. 
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gölUnden. mühim miktarda h,tih
sal edilmekte olan havyarların 

f«llil oeJdlde imali için vil!yetçe 
müJieha11S1alara. tetkikat yıı.ptınl
maktadır. 

dlm. 
Hul~sa ben de odundan yapıl -

ini§ delildim. Ümit eL11ekte hak. 
JzYdxm. lnsan zaten ekseriya ne 
olacağını bilmeden bekler; ümide 
düşer. 

Bir ak~ kamerye<le her üçü· 
müz kahve içiyorduk. Yemekte 
zevç gine muvaffakiyet· 
lerini anlatnustı. Kadın da bu ha. 
ttratı nakil Jçin kocasına hayli 
yardım etmişti ve simdi kocasının 
bu sadakatsizliklerinden sanki bi
raz sarhoş gibiydi. 

Derken ıevç, pek acele bir mek
tup yazmak mecburiretinde oldu. 
ğunu söylıyerek. benı evvelce sab. 
rmı tüketmi~ olduğu güzel karısıle 
yan karanlık içerisinde yapaya) • 
nız bırakarak ~itti. Benim yerim. 
de' siz olsaydınız ne yapardınız? 
Oturduğu kanapcye baktığım za -
man kadının biraz toplanarak ba. 
na yer açtığını gördüm. Tabii he. 
men kalkıp yanına oturdum. Fa • 
kat bütün istediği buydu. Dah:ı i
lersine gitmeğe katiyen müsaade 1 
etmiyordu. Taarruzuma hiç ümit 
etmediğim bir mukavemet göster _ 
dl. Sabretmemi, bir müddet daha 
intizar lüzumunu t:l\'siye etti. 

Ah, neye intizar etmemi tavsi· 
ye ediyorawı~. biliyor musunuz? 
Kocasına... fllhakika, ze\'Ç, ya -
va, yavaş yürüyerek kameryeye 
gelmiş, birden içeri girmi~ti. Ka • 
nşına yaptığı bir baş işaretile de· 
mek istiyordu ki: "Bu münasebet. 
siı herif her şe}'i yapmak oesareti
ni gösterdi mi?'' 

Genç kadın benden nefretini gös 
teren riyakar bir tavırla: "Evet!" 
dedi. 

Erkek, bunun üzerine kansını 
kolundan tutarak çıkardı. Ve mı • 
nldanarak uzaklaştılar. 

Gece, gürültüden bir saniye bi. 
le uyuyamadım. 

Ertesi gün pansiyondan gidiyor. 
lardı. Koca, o basit ve siyah tav -
rile beni tanımamazlığa geldi. Fa. 
kat kadrn dı5an çıkarken bana, 
tatlı bir hatıra gibi, güçük bir te. 
bessüm gönderdi. Bu tebessüm pek 
mütevazı idi. Biçare kocasının 
muhabbetini celp ile muvakkaten 
olsun aralarındaki sulhü tem1n L 
çin kurduğu tuzaktan dolayı af 
diliyordu. 

ş i ş nı a n l ı ğ,a a nıellyat 

Şişmanlıktan ıayıflamak, 

zengin olup t.ı züğürtlemek.' 
ten daha güç olduğu için, ti~

manların derilerini kaldmp 
altındaki fazla yağlan şöyle· 

ce kazıyarak temizledikten 
sonra tekrar kapamak ve • o 
vakit !deri buruşuk kal~ bile • 
'işmaru şişmanlıktan kurtar
mak eslcidenbeıi bazdan:nm 
aklına gelmiştir. 

Bir aralık • yeni değil, iki 
asırdan ziyade oluyor • Paris· 

te bir operatör kasık çıkmasına karşı ameliyat yaparken, 
hastaya ~işmanlti< veren fazla iç yağını çıkarması üzerine 
şi;manların hepsine ameliyat yapar diye - kendi istemeden· 
meşhur olmuştu. 

Bu şöhreti işiden bir şişman Felemenkli kendine de a
meliyat yaptırmak iıı:ere bir arabaya binerek yola çrkar. 
Parise yaklaştrğr sırada, araba'!ı kırıldığından !dolayı yolun 
kenarında k?lmış bir kibar fransıza rastlar. Şişman adam 
da kibar tab!atli olduğundan ötekini kendi arabasına alır 
ve yolda • tabii - Parise niçin gittiği!li ona anlatır. 

O zamanda da Fransa şim:iiki gibi harp halinde oldu
ğundan Felem~nkli Parise bir otele yerleşince, kendisini ca· 
sus diye ya'<alayarak hapse tıkarlar ve orada 5adece ek· 
mekle su verirler. Şişman adam yolda ahbap olduğu kibar 
Fransıza üstüste mektup yazarsa da ilk zamanlarda hiç bir 

ses çıkmaz. Nihayet iki ay geçtikten ve şişman epeyce za. 
yıfl~:lıktan soma onu hapisten salıverirler. Bu iyiliğin ah
pabından beldiğini sanarak teşekkür etmek üzere hemen 

Yazan: Dr. G. A. 
onun yanına kop.r. Fakat ahpabc kendWlni görünce ıO· 

)erek: 

- Sizi. bert zayıflatmak için hapse ıro,.durdum, der, 
çünkil şipnanlrktan zayıflamak için ameliyat pek tehlikeli· 
dir. Açlığa dayanarak zaytflamak daha emniyetli u• uldür. 
Böyle yapmak.la hayatınızı kurtarmıı oldum. I>ostlu~..ı. 
za elbette halel gelmez .• 

Vakla ameliyat yapmak yakın zamanlara reiinciye ka
dar, mikropların işe kanımalarından dolayı d'aima tehlikeli 
bir i2 olduğundan ~i~manlara yapılAn uneliyatlardan da Ja. 
yırlı netice verenler pek az olurdu. Şitmanları zayıflatmak 

lüzumlu olunca emniyetli usul daha ziyade, büıbütün sad e· 
su ile ekmek perhizine değilse de a:ı: yedirerek eritmek ueuUl 
olurdu. 

Bu zaman-da da şi~manları az yedirerek uyrllatmak u. 
sulü gene vardır. Fakat şişmanlık daima liUumundan fula 
yemekten ileri gelmez:. Şişmanların bir çoğu homıonlarm 

bozukluğundan dolayı az yeseler de r.ayıflayamular. Böyle
lerinin bazılarına hormonlardan ilaçlar fayda verir. Şitman
lardan batılan da zayıflatmak istenilince birdenbire eriyi
verirler. Bunların zayıflamaları tehlikeli olur. Çünkü onlara 
şişmanlık verem hastalığına mukavemet i~in lüı:umhıdur. 

Şişmanlığa kartı ameliyat bu zamand.a gene yapılır. Fa .. 
katbütün vücudda yağ tabakası toplanırsa ameliyat yapmak, 
tabii hatıra gelemez. Ancak vücudun bir tarafmda toplanan 
ve vücudun güzel endamına halel getiren fazlı. yailar ame
liyatla çıkarılır. Mesela bayanların gö~üslerinde toplanıp 

göğüslerini faıla sarkrtan yahut k a r ı n 1 a r ı n d a topla
narak karnr büyütüp hem de düıüren yatlar sıkanlrr. Şim
di ameliyat yaptırmakta tehlike pek u, he~n biç olduğun. 

dan, böyle fazla yağları çıkarmak için yapılan ameliyatlar 
pek iyi netice verir, hem de onlara güzellik ameliyatı derler. 

, · ,: J.· - • ~ . •• • • • . . • . 

Gece maçı 
Şişli - Beyoğluspor bu akşam 
T ak~im stadında karşılaşıyorlar 

Norlur gazetesi tara!mda.n k<>
nan blr kupa için Beyoğlı.ı8p0r ~ 

Fenerbahçeliler 
Demirsporu ıki maç 
için ls1anbula davet 

ettiler 
Fenerbahçcliler 29 tcıırinlev

velde Ankaranm Demirspor. takı· 
mmt 1sunbuln getirtmek için 
muhaberede bulunrea'.ttadırlar. 

Bu teşebbüs kat'i ~:elini alm::.!t 
Uzeredir. Demlrspor lstanbul<la 
biri Fenerbahçc ile olmak üzere 
iki maç yapacaktır. 

.•. 

Ş~U t&kmılan bu akeam aaat 
21 de Ta.ktrlm stadında karşılaşa

caklardır. Maç hususi mahiyette 
olduğu için tam kSdrolarilo çtka· 
~ak: olan bu iki e7.eli rakibin ne 
netice alacağı taraftarları ara.sm
da mCTalcla beklenmektedir. Bu 
maçın çok heyecanlı olacağı ~im~ 
diden tahmin edielbilir. 

Balkan güreş 
Ankara, 13 - Birinclkanun a

~,nın son gilnlcrinde Ankarada 

Balkan güreş birincilikleri için 

milsabaka yapılmak üzere gilrefi 

Fener - Beşiktaş yarm Kadıköy 
stadmda karşılaşıyor 

Y arm şehrimizin dört atadmda ı 
da lik maçlarma devam edile. 
cektir. 

Yarmki maçlar!Il en mühimmi 
Kadıköy stadm<Lıki Fener - Be
oik~ karşıla,,mas:rdrr. 

Her iki ta.!crm dA ya.rmki maç 
için en kuvvetli kadrolarile çtk· 
maya karar vermişlerdir. Fener 
takımında şu şekilde ufak bir ta-

birıncılıkleri 
federasyonu tarafmdnn teşeb· 

büslere geçilmiş, Rumen, Bulgar, 
Yu~oslnv ve Yunım güre, fedc -
r:uıyonlarına mektublRr yazılmrş. 
tır. 

dillt yapıla.cağı a6yleıı.m.etedtr. 

E.'\at ve lııkret forvetten ha! hat 

tma alınacak ve bu suretle Meh~ 

met Rept oynatılmıyacaktır. 

Betikta.şhlar da H~ bu 

maç için lstanbula. ıetfrlmil!~ 

dir. 

Güntın ikinci mUhlm maçJ da 

Taksim 11tadın1ia. yapıla'>lk olan 

Galatuarıı.y - lat e.nbulapor maçı
dır. Geçen hafta Beşl.ktaııa ancak 

3_2 yenilen İstanbulspor takt -

mmm GalalP..111\raya kartı ne ne

tice alacağı rnenkla beklenmek· 
tedir. 
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fından olanlar ise kollariyİe, o
mu%larilye rastge~:liklerini ite. 
rek kendilerine yol açıyordu. 

Jilber ne dört at koşulu araba, 
ne iki fayton sahibi, ne de :;ii~ari 
olduğu, Parisli olmadıktan ba~ka 
amele sınıfından da bulunmadığı 
cihetle bu kalabahğm arasında, 

ayaklar altın:!a k.1lrp ezilmesi 
pek milmkiln iken, Parisli bir 
;ıile arasına karışmasiyle artık 

b:.ı tehlikdden kurtulmuıtu. 

Delikanlı kolunu kemali <:esa
ret ve hürmetle \Yaldeyc uzattı. 

le efradınm buiundÜğÜ yeı-e gel
di, onları yerle§.tirdi. 

Bu iş bittil:ten 50nra Jilber 
bunlara veda ederek ayrıldı, ve 
sık olmıyan kc:labalrğın c:.rasından 

geçerek bir ıhlamur ağacının altı• 
na kadar geldi. Orada bir taş ü. 
zerine çıkarak beklemeğe başla· 
dı. 

Yamn saat sonra l:ia borular 
çalmağa, toplar atılmağa, büyük 
kilisenin çam kemali azamctl~ 

bu merasimi ilan etmeğc b~la· 

mıştı. 

-49-

lan bir zatın oturmalcta olduğu· - Beni m:l7;ur görünüz:, ta§rtt~ 
nu gördü. lryım, dedi.. 

Bu, zat kraldı. Bunun üzerine çavu' ıor:iu: 
Kralın müessir ve değişmez - Parise tahsil için mi geldi. 

gözlerini, ve etraftaki halkın şap nir, mösyö?. 
kalarmr çıkarıp selamladıklarını Jilber hiddetini gizlemeğe ça· 
gören delikanlı bu manzaradan lışarak cevap verdi: 
dehşetle ürktü. - Evet, mösyö. , 

Bu dehşet ve korku içinde - Madamlci tahsil için rel • 
kralı selamlamak için başrıı'tlan mi}Siniz, §İmdiden bilrnedifiniri 
şapkasım çıkarm.ağr unutmuştu. öğrenmcğe başlayınız .. Veliahdin 

Başına yediği şiddetli bir zevcesini de kral gibi selimlar
yumrukla şapkasının yere yuvar- lar, prenseslere de öyle, elha.eıl 
lanmasr üzerine kendin~ geldi. üzerinde arma olan arabaları da 

Jilber, yere düşen şapkasını sel!mlamak lizımdır. Armayı bi-

S1~~ 
lngiliz rekabel 
Amerikalı yıldızlatl 
dü,ündürmeğe bat!j: 

Üç lnailis aktri&t. HoU ~t 
çevrilen filmlerde bdm fd ı." 
muhakkak Amerilcalı oJıntJf ' as 
etmediğini ve 1nıUwertn ~ 
kalılarla bu hususta pek ıJjı ~İ 
ki.bete gtrişebUecekleriırl ~~ 
mitlerdir. Filhakika bu n:ıl"~ ~ 
en mlilıi.m Uç rolU, BOn pıtı ' 

da, bütün tahminler hillfııl' t 
silis aktrislere verilm.Ur. ıı( 

Bunla.rda.rı btı1 Margaret ~· • 
Un meşhur romanından tlt 
filmdPki Skarlet Ohara rol bu 
ki, bunu Holivudlu yıl~ ~ 
llndeıı Viviyu Len ka~~ ~ 

tk.inci hldise İngilil t il rıı ı: :ıcJt 
Herbert Vilkoeun Houvud• ,.

0 
Jfp "F;clit Kaveı,, nlminl ce 
meeidir. Umuml harbde Belçı' tıı 
da Almanlar t.&ra!mdan ca!~t 
ye kurıuna dJM!eın lnıf l.IJ ~ ~ 
nmm hayatnıı mevzu ola~ 
bu filmdeki ba.t roın de geıı~.A.. 
!neilliı &ktrai Anna Nigl v-~n 

tır. ~. 
Nihayet hiç tllnmmam~ )t • 

Obara ismhıde bir 1ngiUz lt~ bi 
mevzuu Vlktor Hügo eti 

alman "Notr dan dö pari•ır" 
mlnde Esmerahla rolünil dil 
etmiftlr. Bu filmde Kaziınoi!D 
lünil de büyük İngiliz art.istJ ÇI 
Lovgton yapmaktadır, ,~ P 

Holivudlu yıldızlar, git~çe;rı· 
niş bir mahiyet alan !ngili$ a1 

kabetinden endi§eye dU~ıı:" .. h 
bq.lamış bulunuyorlar. il 

Londrada harpteJI 
sonra ilk film 

Londrada., harb ilinmda:ı~ 
n. ıo.terlleıı llk yen! filın 

tıtln kadnu,, olmu.,tur. J:3tl 
mln b~ art.&5tleri Rober 1•· 
lle Reddi IAmurdur. Vakıı ' 
anı HJndJçinieinde ıeçmekte~ ı 

Fruar& ga.zeteleri aon dtı' ı 
de ırkı olan l.nı;ili.1: aanaU~~ 
bu mmddd öpilşme aabJI 1 
ınfisude elmealni şayanı d~ 
buhıyorla.r. Bu sahne be! pı 
ıtırmektedir. 

Holivut stüdyolarııı' 
zivaret 

Amerikada, .tatil vakitJtıri' 
Holivuda gidip sinema stild);ı • nı gezmek. ~n zamanlardll 
olmuıtur. Sinema payit.1-bt 
bu i~le me~gul rehberler beı' 

c 
epey de para kazanmağa b'' 
mı15lardır. 

Bununla beraber ziyaretçi!'. 
stUdyolann her tara!ı gez~ 
1anılmum. TurLstler Uç ' 
ayrılmakta Ye bu .smıflartl 
ıtüdyolan gezme~tedirler. 

Birinci ımıf, yahut ]ilk! ıı; 
ret ancak tavsiyeli kitllst 
mazhar olan bir nimettir. ]3\1 
. 1 . d . • ... ııl 

ııye erın e aınema -
a11k&dar mti~eaelcrin !abj 
rinden verilmiş olması 1 , 
Böyle tavaiyeli ziyaretçiler~ 
yolarm her tarafını, filrn çe~O: 
yerleri dahi gezerler ve ıst 
luda artiaUerle beraber bit 
yemeği yerl~r. r.' 

tlrinci ımr! ziyaret, fi1J11 
rild!ği an-ada stüdyoyu :ll) ıe 
bir gezmekten il\arettir. o~ 

Üçilneü ıınr! ziyare~e ııt ~ 
yu aüratle dolqmaktrr. 1311 ,J' 
film çevrilen lcr.aanlara. a~ 

Hala kendi kendine hiddetle. 
nerek: 

- Çapkın, terbiyesiz, diye mı 
nltlaııldı . 

aldıktan sonra başını kaldırarak liyormu sunuı:, yoksa onu da 
arkasına b:!kınca beraber geldi- tarif edeyim?. 

Uzaktan itidilen adeta derin 
ği ailenin yeğeni bulunan çavu • 

bir gök güriiltüsüne benziyen - Teşeldcür ederim, mötyö, 
. .k . ld . b. .. şt.ın gülerek kendisine bakmakta bı·ıı·n·m.. ve gıttı çe şa etı artan ır gu-

1 Alemdar Sinemas 
oMuğunu gördü. 

Böylece yola koyuldular. Pe. rültü duyuldu. Jilber kulaklarım - Pekata ..• 
der, kı7.kardeşiyle kızının arasın- kapamakla beraber, bu gürültü. Çavuş: Kral ve maiyetindeki arabalu 
da yürüyor, hizmetçi kadın sepe- den vücudu titredi. O za.-nanın - Kralı selamlamak için §ap· birer birer geçtiler. Jilber bun-
ti koluna takmıl olduğu halde adeti olduğu gibi yüz binlerce ka çıkarılmaz mı?. diye sordu. lara o kadar dikkatle bakıyordu 
arkadan geliyordu. ağız (yaşasın kral) ldiye bağrı - Jilber, elinde şapkası ve kor ki, onu i:Örenlcr budala zanne. 

Valde tatlı tatlı gülerek: yordu. ku içinde: derlerdL 
- Efendiler, müsaade buyum. O sırada sırmalı takımlarla - Mösyö, dedi, kralı ilk def: Her araba ma.nastrrın kapıgına • 

nuz, efendiler Hltf ediniz, efendi. süslü, sıçrayıp kişneyen bir çok görüyorum. Selamlamayı unut . v~ıkça orada duruyor, içinde· 
ler inayet ediniz diyerek yol a· atlar şöse üzerinde sür'atle iler- tum. Fakat bilmer idim ki.... kiler inerek içeriye giriyordu. 
çarak Jilbrle beraber geçiyordu. lemckte idiler. Çavuş öfkeyle kaşlarını çata · Bu sıralarda Jilberin kı.lbini 

Böyle<::e saray askerlerinin bu- Bunlar saray çavuşları, süvari rak: bir ateş sardı, gözleri karardı, et-
lunduğu yere geldiler. Yeğen hassa askeri idi. Bu sırada bü· - Bilmez miydin diye so~u.. rafını görmez oldu. Vücudu Öy· 

1 A A~ka Veda 
1 Uçurum A 

-'cı: 
ŞEHİR TlYA1'~0d' 
Ru ıık•am 20.S ..ı ., ıı•'I" 

l'f'pebaşı Dranı ,.e1 
ROMF.O - JtJL • 

Komedi Kı~mı: 
1.Kt KERE tKI 1 

.... . 
H.U.K OPERETf rJ 1 

Ru ak~am t da (Zır dtlilt 
zan: Yu~ur Süruri 

orada durmu~ bıyıklarını bükü- yük ve fevkalade süslü bir .araba Jilber sevgilisi Andreyi gör· le şiddetle titriyordu ki yere re!{ 
yor, geleni geçeni seyrediyordu. göründü. mek için pek uygttn olan bu yer. düşmemek için ağacın calına tu. J\A.ŞIT RJU . .E. SADI 

TiYATROSU . 11~ Pederin pp.:zsiyle verdi{;i J !!b::r, bu arabanın içinde gö~- den kovulacağından korktu. Kal- tunup asılmablTa mecbur oldu. 1,. . 1 ~ı o lıirınciteşrin pımır r ıı~ 
l§aretlerl gören çavuş, :ırkada§la. sünUn Uzerindc mavi bir kor· binde kayr.ayan aşk gruruna ma· Çünkü be~ on adım ötede, ıüı· ını (t:a~üdart Halede GafP 
nrun arasınl:ian bir ;rol a arak ai· don, ba§ını.Ja süslü bir ,apka o- ni oldu: lü bir aaray araburnda, tekmil ovr. 

---~---c_-=-~----=-=--~~~~~~~~~~~~~~~_:___~~~~~ 



H A B E R - ~ksam Postası '/ 

~ rn~t~-vvv~ ~ 0° U fnl ,.., j 

"'V '-8 nıJ f1' 1 ~ ©><§! f (YI • a a 

~~FlRıZAzöiUl 
- 13 - f 

ta düğmeye bas ı nc~, ö~ünüzde[ 
/'~anı z ve yanınızda -~ahbube .. ' 
~2te_ bi r locay_a ıniverirsiniz f 
· Peııteyı ezmekte devam c-. l .:ı:duklannı bundan cn--elhi görü;. 

memiıdc' anl::.trnı,-ım .. Temsil ge· 
cesmde de ho~ gidecek bir • hnrc- ı 
:etlerini gördüm:. · 

hye:;in {l')evıµu: tarihi bir harp 
,.e netiçe-.idir .. Anlatma. ı urun SÜ· 6:, 
rcr. Ben a.stl ~öylemek i tooiğım 
yere ~cleyim .. Piyesin ikinci µer. 
d~nde askerler harbe gitmek ü~ 1 
zcce atlanna bindıkleri zaman. ön 1 
deki süyarire setirip bir Macar · 
bayrağı verirler. Bayrak ŞAlhnc~e 
çıkar çıkmaz yircilerin onu can

ş~!ıe~~1!lı ~a~,~~! t~~n~?~a-~ 
ile Sabah, Oğle ve Akşam zana mahsus Gece seferleri tarife:;İ hkeleleYlc 

Vapu:-:. ra amlmJştır .• . l-:ler yemekten sonra gijnde 3 defa muntazam n 
dan karsıl::ıyı~lann:ı harran ol· 
dum. Ti.ıylerim diken dıken o'du. 
Bayraklanm güren seyircılerin ba. 
~r açık olanları şiddetle alkışlar· 

ken, ba-;ları kapalr olanla:- da der-
hal şapka1anm çıkarıp sancakları· 
m • tiyatro sahnesinde de olsa • 
hürmetle selamladılar .. Kulakları 
çınlasın Abi<lin Da\'erin ... Bayra· 
ğa ka[]ı böyle büyük hürmet ve 
alakanın bizde de gôtUnür bir 
tarzda yapİlmasmı nasıl candan 
temenni eder, sütun sütun yazılar 
;-azar! 

Tiyatroda başı ~kalı seyirci
lerin oluşuna belki taaccüp ıOClersi
ıtlz .. Fakat. bu se1reki :yaz günleri. 
aln ıttrrat ııhğı dünya ad tlerini 
al tü t ctt.i.. T ıcmmuz ayı .olmasına 
rağmen. bünü Avrupada oldtİğu 
gibi, IPcştedeclc geceleri havalar 
gayet in oluyar-Ou. Tiyatro. 
anfi şeklinde olduğu için, öndekine 
<ırkadakına marn -Olmasına im.kan 
kalmıyor ... ..{3y.ı:ıdan dolayı herkes 
pat'Q<su1ü olduğu ;ibi, fapkalı da 

,,.,. ıı, • ~ • 
oturabiliyofda 

J, A,. ıl. iMI '1ıı 

Zaten hu tiyatronun tuhaf tu
haf te,fkilatı ''ar- Allah riı.hmet ey 
lesin. anam mektep tatillerinde 
bizlerden feryat ıederde; )'-3rdlllRZ· 

hğnnız'la basa çaka.madıtrını anla· 
yuıc::ı. senenin ti!r ayı açık olan. 
ma'halle meh1.ebine kardettirirdi .• 
Hocanın teribibi ıüzerine, <.ıvden 

birer minder getirmiştik.. Kuru 
t::ıhtalann üstüne onu kor, lbağda5 
kurar. hoca efendinin '\"aru nasiha. 
Unı .:dinliyerek ak~ «lerdik.. 

l3u :-.çık haya ti;·atrosunda da 
halka; "minder getirin~.. demc
mi.sler ama. "scyirdlerin i.cinde 
~:uumııo }'erlerini rah:rts:ız: etme
mek istiyeriler olursa,, düşünoesi· 
le. :tahtadan 'koltUklarına göre ya. 
JP1lmıs mindcrfor ):aptmp l1alka 
kiral~'I aktl ~qcr .. Epey de 
taliplisi ,·ar .. Herkes birer ıtanc te
darik dip ustilnc rcrle~iyor.. A .. 
o ne? bir garson, de, ... irilınit-, ":tif 
cdilrruııo b:r kü.-neyi l"Ucağınd:ı ta· 
şryor, sordum: 

- Bunlar ne? 
- Battaniye ... 
- Z\e olacak bunlar:' 
- Kiralıyorlar •• 
- Neye? 

- Ü.Şüy.enlcr sırtlarına al:rnıar, 

baca\:larma sarsın1ar. diye.. 

.A.L zamanda, garsonun elinde 
stok mal kalmadL Hastane:le ti· 
yatro seyreder gibi. lerkes batta. 
ni~~'lerc ıbürünmüs.: "icr tUr'ıü 
rahatsızlı":ıa mani olaca~ teydllltı 
elan bu tiyatronun meraklı SC}1r
cilerin<ien biri de 'henim yanıma 
dü mü~ .. ~on kalan bnttanh~·i a· 
! !"kcn garsona bir şey sordu .. Ya· 
nımdnkı ark:ıdaşım bunu duyunca 
" h"!mha ·r salı\1erdi.. Merak et. 
tim· 

- Ne oldu, 'flC'ye ı:ülüyorsun? 

- St;t"Inda otur.arı adama ... 
- I-:°çin? 

- Gar::)(Jna ne sort1uda!.!! 
- Ne sordu? 

Çocuk 
B iln1eces · nde 

hediye ı azananlar 
Son iic bllrııccrrniz.i hnllcdcnlcr: 

tNüt: f\tıgıd huhrnnı i.lolayısile 
hüıün g:ızct.lcr fıibf Bahcrln de say 
fu1nnn ı azallnıuk ıncclıUriyctinde 
!lrn1nıns1 ) uıiındcn lıılıııcco \e bil
mecclcrimiıdc hcdh"c ik:ıttınonların 
isimlerini ıırşı-cııuck inLi:z:ırnını kay 
helmi5Uk. Son l.ıç tıilıııecemizi hal· 
lcdenlcrın heı,siııi birleştirerek ve 
hcdhe kııınıı:ııı):ırm isimlerini ~· 
~~ırfa ynzıı·oruz.), 

1'.aldt /.'ülı1;ı1mncsin4trı dört lira 
laqmc1im1~ mcklcs> /.itabı almak 

ha/.:ktnl 1w:ancm 

Biriııci: Azız Sen er Ycra lisesi, 

Val'il kulü.piımıesindcll uç lim Iau· 
metinde mcJ:tcp Idtabı almak 

lıak1;ını J.a:anan 

lkinci: Cemnl Bora Uc)'O~lu orta 
okul. 

ı·akil l;iUiiplıoııe/)iİulcn 30 1'uruıluk 

ikil<ıp <ılmc<f.· hakkını J.a:a11anlar 

ı - lsnıaıl A)'ık, J(uleli Suel J.ı· 
sesi e;ıuıf ! 1 de, ~ - l ıKrct Uaykuı 
Q:rrohpıışa çeşme sokak !\o. 8, 3 -
••rlU8ı uı h,a, f\ıJ\, ... U me)dnn O· 
knk • o. 1(), 4 - Atıua \ uı:.cturk be 
11.:lnş Kılıcalı Cl.İml'Z tiOknk :H, 5 -

·~ı;aı:ıa 'J ulıcl, ~ııluı.uıc mıtıırcılı.ıı 
rnahııUcsı Jıam:ıın sol.n\.: 2, (j -
llagıp ykil, K:ındilU ıı.1-clc cndde· 
:ı;ı ti, 7 - Urbnn J.:.rtclik, Ortaköy 
dcr~d Ahruetbcy ı.v rngı 3U, 8 -
:M:ı:ııffcr A~tıokok, l:n'kupıım '\CZnc
cılcr e:ıddesi 48, t - Lahn1!Jn \'clı· 
oğhl, Uc~ıktıış ~ô~içi, 1-0 -- ~i.cmnl 
Akbulut, ı~c)out ·remiz s(>k:ı · 53, 
ıı - Ahmet ~lintaş, Buytikdcrc 
fühtım c:ıddc ı No, .ı, 12 - uran 
Selman~ Uskud. r 'J ıı)ı;ar Uamza 
maha11esi J\c,·nhirı uıdc )okuşu l, 
U - ,~rn:ın Çol:ıko ıu !lstnnbul Ji
ıSe.s1 S;lllll ... 1\ •• o. ıoı::, ı;ı - Sadı 
Gü:ıcmış, Suadı)·ede, l 5 - S:ımim 
Tunıı ı • :ırı)cr ortnmıın:ıllc fırın 
:sokak • ·o. 9, Hi - J.Cıtfı J ıca l;e.rzı 
.ati fucsi ~ııııf 4. B. ·o. :?vl, li -. 
Srımhc \'ur n.. lst bu1 35 incı 
ilkoktıl n1f 4 ~ı·, l8 - 11 rahün 
m~uvuk~·ıız.l:t. :c J o lu ı .ı; ;.,.,. • ı c:ıd 
ıdcSl '!'!>. 17, :l!) - - Ba-~ Alev .K:ıl:ı· 
rnış Nur so.,:ık i. 

IJinEi ll\{;l"li msKUYI 

!K.\ZA?\.1\. I.NR 

!!:> - llluımi Cura. lJ.ş ki ş 2 
'nc.i jJl.okul ı>ınıf 5 le :lı:!. 21 -
ıOrhan 'l'arık, füıbatıış J;utu fabri· 
ik:r ıncln. :..ı - :tltıı.1Jyc 'f:ı.ıı, Bııkır 
lküy h1ı1'oyu, GI, :!3 - Ualıl De· 
nizcra 1'~üıı çqtm•cılcrdc. 24 - Ay
e U:rsıır Zıkdc 'I'iiccar Akif ikız.ı, 

.!5 - Uedro \'ıılnyıs Gümüşsuyu 
ıenfü]esı 2::;, 26 - Lt•mnn Tansel, E· 
Yüp (J)'llhcnkcıl:ır 'f;'•kımııı 2, :?7 -
~nyı:m -Gen\", ·u,lıl;ôy t\urh:ılıdcre 
ıkinı:ı sol,ı:k 34, '28 - H:ısmı So
mer. Bc5ikl ş Ahlıns:ıJ:ın iku~ u soknk 
:ı.ı, 2!l - Se,l,ct Onıcr Bcro"'lo iı· 
c:üncu H1l.:ır h:ııı ıı de, 30 - Rcfcı 
Aksr.rn:\' 1 nkll q;ur nıı:ıı'lıın:ını 4, 
;n - Zcrı in Koı:, l\odıklıy !>urh:ılı 
dere i!..ırıcl so1rn1;: 20. 3:! - IJ:ılil 
hrtül'!, Osm:ınbcs illumcli coddcsl 
me;crrC't OJ>nrtımnn, G, ~3 - Şe.rifc, 
t·, ı ıkö~ 1 atı <'A lrlcsi, 3:!, :u - Os· 
nrnn \1mnc-a H:ıl.kesır Gıınıfol"tan 

ın holl •1;\ Pınor . okıık !'\o. 5 !lj -
kşanı Kız nnt rucklchinclp Seni. 

(Devamı var) 

Dr. RF.A KAYRA 
RöNTCE~ MOTERASSlSl 

1 
Tiltbc, Bozkurd Kmıathıın~ 

•ı karşısı da .cs'!.-i Klod ~"'.arc 
-- "Ya~ur yaıl'l3~ ~sh·e ~e solcnk NQ. 8 • '1'0. ö ·neden $On 

kirnlı)or mu~uııuı: dip•.. ıa 3 ten 7 ye kadar. 
Yas[i R. ZOBU. 

dişlerinizi fırçalayınız. 

r 

Deniz Levazım Sahnalma Komisyonu ilan lan 
ntrumnra 'Os Ubahri 1\. Satınahnn Komisyonundan: 

Cinsi kilo u Tahmini fiynh . ilk teminatı Eksiltme siln v~ s:ıati 

l\uru5 San. Lira H~. 
l\uru fnsul;rc 45.000 1f> 50 523 ilS 21> birincite~rin 980 ıı 
Nohut 40.000 l4 50 43:l llO ,, ,. ,. 16 

l - Komutanlık kıırn birliklerinin senelik fütiyaçln.rmdan olup ~~ dns ve «Wlttan yazılı .iki ka.· 
lem yiyecek ınaddelcri, :ıyn ayn kaAAJı zarf usulilc ekslltmeyc honulm~tur. 

2 - Ekslltmelcri 1zmitte Tersane kapısIQ;d6ld komisyon bin saıda yapılacaktır. Şıırtµa.meleri ıııoae~iz 
olarak lwmisyondıın almabilir. 

3 - Eksiltmeye i§tirok cdct»k isteklilerin 2490 sa.yfu kanwnm istemği bu i§le nl!Uro.4ar otduklannr 
gösteren ticaret vesiknlannı ve yukanda hizalımnda yazılı ilk tClıdnııtlerUc birlikte hazırlıy.a.caklan 

tokllf mektuplarını munyyen gUn ve saatlerden tam bir saat <:wcline kadar koln!syoıı ba1;1kanlığma ve?" 
melcri. "8200" 

* * .ıı: 
M.M.V. Deniz Merkez Sabnn!ma Komisyonundan 

1 - Tahmin edilen lıcdcli (25250) lira olan iki odct Cenerc)·törüu 
paznrlıkl:ı müunkas:ısı JG-10·939 tarihine r~slJı;;:ııı pauırtt 1 sunü saat 14 
de vckAlet blnıısın(J:ı müteşekkil komisyonumuzda lcr;ı cdileccktir. 

2 - 126 lmrıış bedel ile ş:ırlnaınc.&fni almak J~ti.yenlcrln lıcrgün ko
misyona mUracaaU:ırı. 

3 - Müıİaknsııyo çirmek isli:.,.cn1crfo ıs93 Hro 75 :ı..-unışluk ilk temi
nnl ve kanunl vcs1kalımnı ·c komisyoncu olnındıkları hakkınd.ıki evrakı 
alc birlikte lıcllf .ı;üp çc sa.attc komisyonda lıazır lıuhınm:ıtnn. (7828) 

l lst. Komutanhğı Satmaıma Kornrsyon~ ılan1arı j 
lsı:ınbul tomutnnlığı lılrliklcri için 382000 kılo oılun satın alınacak .. 

tar. Pazarlı ı :ıÇJk cksHtınc ile 23 birlnclteşrin 939 pazartesi günü s:ınt 
10 da )"Bptlacnk1ar. Muhammen tutan 8820 liradır. llk teminatı 287 llnı
dar. ~:ırtıı:ımesl lıcrsün komisyonda görülebilır. isteklilerinin ilk teminat 
"cya mcklupJ:ırile 2490 :s:ıyıJı kanunda y:ı.zılı vesik:ıl:ır:ılfc beraber belli 
gün \'C ll.'l:ıllc Fmdıklıd:ı komutanlık satınnlmn komisyonuna vcnneleri. 

.(7S183), 

*'** J\-0misyonumuzda me\cut fenni ş~lomnc ine \"<: lstanbul h:ıv:ı h:ırp 
:ık:ıdemisini.lcki mevcut otolıüs nunıunesine göre 7 :ıdct bir tonluk ı~ord 

ş:ısılcrinm :uzerme 7 :ıdcl otobüs karoseri.si ıı:ız: rhkl:ır ~-~ıııtınl:ıcakhr. 

P:ız:.ırlıkla ılı:ılcsi Hl Lıirincilcşrio 939 perşembe günu s:ı::ıt H de ~:ıp1la· 
c:ıktır. Fenni ~at tn:ımc i hcrgün komisyonumuzd.ı sürülebilir. Jslrklilcrln 
belli sun \C :ıattc Fındıklıd:ı ı.omutanlık :s:ıtınalm:ı komisyonuna sclme_ 
Jcrl. (8Ul!l) 

* * :;c 
~bale ısunu !:ılılıi çı"kmı :.ın Gümü ~suyu il .ıst:ıncsl ırin 315 ton l>oldı:ü 

miJriı şcr:ıit \'C C\ safı drıhiljndc s:ıtın ahıı:ıcaklır. ı\tık rksillmc ıl ihiııc_ 
si :? ı:·ıııcilcşrin 9. 9 perşembe r.tinfi saat 16 d.ı )-apılnc:ıktır. Muhammen 
Jn~·mc1ı u°2(İ~ı Jır:ı ılk temınatı 4i0 lıradır. lste'klıforın bcJh gün \'e sn:ıllc 

Fındıklıda komutan ık s:ıım:ılın:ı komiı;~oııuıın •clmcJcri. (8UO) 
:1- .... 

l\o:nu.lıınlık hhlık1cN 1cin scr:ıit 'I: c c,·.s:ıfı clnbıllodc :2085 ton Javc
m:ır.iıı .li.üm(irnı ~im :ıhnaı:1tklır. lPaıarlıkl:ı ~h:ılc i' ti hırincilc_şrııı 939 s:ı. 
lı s;Linfı :;:.ı:ıl 16 d;.ı _3apıl:ıc:ıklır. J tcklilcrın lıcllı un \'c s~aııc .FııuJı1dıd:ı 
konıut:ınlık s.ıtın:ııın:ı ıkomis~ onmı:ı Rclmclcrf. (843i) 

* * * 
Konmtnnlıt.: bir1ıktcri için .Sj • det ar h3 SO :ıdct mekknri ve 30 a&ct 

büyük eşya •r:tiisiı p:ız:ırlıkln satın ıılm:ıcuktır. Pnz:ırlikfa ihalesi 19 birin· 
citcşrin 89 pcrşcıubc güuii saat J5 de yapıl:ıcaktır. 1 leklilcrıa hclli sun 
\'C santtc nuınunc1crilc hern1'er ı.oıııuı:ınlık s:ıtm:ılma 'komis:ronun:ı seı_ 
mclcri. i8438) 

Vekaletinden: 
17·10·!139 salı günü ~:ı:ıt .ıı ele \nk:ırnda Nnfin vcl.ületı bın:ı a iclode 

runlzeme mu lirlü,ğu odasında loplnn:ın ın:ılreıne eksiltme komisyonun· 
da ccm:ın {5950) lira muhammen bcdellı H:ıytl;ırpnşnd:ı teslim şnrtıle 

70 o.det suncşhklı mahruti )'erli ç:ıdmn 'k:ıpalı z:ırr usulilc ek~iltınesi )':ı

ı>ılncaklı r. 
I:ksıllınc ş:ırtnanıc ı ,.e tcfcrrü:ılı bcdel5iz ol:ır:ık malzeme müdürlü

(lum.lcn alın.rbı lır. 
Mu,akkat 'lcmıııat (Uü.2:>) Jlrndır. 

Istcklıleı in ~cklif me'ktupl:ırını mu,·:ıkk:ıt teminat \"e ş:ırln:ımesinde 
)'ın:ılı v.esık:ıl:ırl:ı hirJıkle :ıtyni sun :ıııt 1 :ı k:ıcl:ır mnkbuz mukabilinde 
komisyonJ 'crml'ieri lll.ıımdır. (i8Gil (:ıl)_j 1) 

( Se.ımıye Ast<erı Satmafma :t<.omısyonu ııanları J 
J'orndenıı bo~azı birlıklcrinın 

ıhtıy:ıcı içın 430 ton ınarrnliıvc ki). 
muru 14.l0-!>39 gününden ltıbaren 

on beş gün muddt>tle kapalı :.ırf u· 
'>Ulı1c b.sıl~r.ıı:)·c ı.onmuşlur. 1:k t· 
mesi: M.l 0·939 &alı sun ti uıat 15 le 
'-climiycdck1 ıumen Htlna1ma lko· 
:ui y n :rı hl yopıl:ıc.ı'ktır. Tn'hmln 
Dl'. ·'I 371 ırı ~ 1•1ır·ı~t·ır. l k \c· 
nıınJll ti~ hr:ı 5 :.urııı'•ır. r~!ıtı k. 

tiill.ntcuın evsn.f ~c: ş_actlnonı sör-

mt!k ıstı)~nıcr ııer6UO, YC ılıJIC~l' 

~Uru'!: eucceklcrlo "'le bC'lli sun 'c 
\:tatte kornı:'lyonumuıa nıür:ıc:ınl e· 
.ic<'eklcrdlr. Korı:ılı ~kr,ıJtmeye ıştı. 

.ı-.ıL: e le<:el:lı:!r leklir mektupl.ırifo 

btrhktc s enı seııe ıacnrcl t"C'>ıö:ıl:ıra 

oı, ;",c bu ışc y:cter 'ftluvakkat temi· 
nn t rlnkbuzlnrını, TC)'a b:ınk:ı m-e1c 
np ınm t."llı ttMC'n hnlC' at\tin. 

dr ı hır n~t C\'vC'l ı.oın.syon lı:ı§.k&n 

hsın:ı ,·ermeleri. ~8414}; 

Daima genç 
Daima güzel 

tngiliz Kanzuk cc..ıancşi 
müstahz,aratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

ısimli 2 §aheserı, biitlin dünyama 
en mükemmel güzellik olllÜrtahzaıııt 
.andir. ötcxknberl memleketimiz 
kibar m.cmınin takdirine matbu 
olmuştur. 

Krem Bafsamin Kanzuk 
K-ndın gfü:elliğinin sihrini ıtcrki· 

o:nde saklıy.an en .cidd. ve şayanı 
iti.mat markadır. Genç ve ihtiyar 
~\.tün 'kadınlar i~n zaruri bir ih.
tiyaçtrr:. Ci\di.ı letafet ve taııavo-e 

•in: arttmr. Yağ1ı, yagsız ve acı. 
'laf e:n cinsleri -vardır. 

Eksir Balsamin kanzuk 
Cildin d:aimi yumuşak1ıt,rıru te

n.in eder~ 'Vüıdeki çil ve lekeleri 
al.r. Sivllcclcrj tamamen izale e-ı 
-der. Traştan sonra Cllde latif lbir 
.;erinlik verir. 

•. GlLtZ KANZUK eczanesi 
'BEYOGLU • tSTANBUL 

OOOUM VE KADIN 
Hastalıkl~n mütehasmı 

Dr. NAŞf D EREZ 
Mua)·.cnchnnesinl T ·sım Bab

çesJ Dağcılı1' .Kltlbü k'arşısında 

Vıf:ık 'P:ıl:ıs Ap rtım~nına nak· 
'rtm· 1 r. i't'I: 41 ·,;2 



Garp cephesinde .Zigfrid ve Majin~ 
hatlarını gösterir mufassal barit~ 

MAjiNo-z İ6FRİD 
MÜDAFA~ HATLARI 

MUFASSALHARİTASI 
o 
Mc:n-lburq 

o 
Su113 


