
SON HAVADiSLE.R 

TA 
~================================================================-==~=====================-=-
~: 2~72 Sene: 8 - SAYI: 2772 30 B1RtNCtTEŞR1N - 1939 PAZARTESİ tLAN İŞLER!: Tel. 20335 

Milli Şefin Belçika ajansı tarafından verilen bir habere göre 

rniııete Alman Hariciye Nazırı Make-
~~ 29 (A.A.) - Cumhur 
c.ı....-- Şef :tzıönü, bugün 
~Yetin 16 meı ytldönümü 
'h~~iyle burada İpodromda 
ı:-1~ bliyü]c geçit merasimine '.en. 'lUrk milleti.ne karşı 
"it ~e bütün yurda yayılan a-

Balkanlard :ı. 
"~ hitabede bulunnnııtur: 
,,.._ T üril milletine, 

~ '-e nıilli bayramı, dün.. 
lııııı:' ~lede hadiseler içinde 
~ bir zamanda idrak e- . 
~ Bütiin milletlerin ..... ırk 

Vaziyetin müstakbel 
inkişafı bakımından ... 

içinde yaıadıklan bu 
• (~vamı 4 WıcUdc) Alman siyasi mahfelleri Bulgar 

komitecilerile yapllan bu mülaka-
IH3 a v IF a lfifll ta ehemmiyet veriyorlarmış 

a a Bükreşte Kral dün de 
S <e V D ifil C D sefirlerile görüştü 
Bütün memleket-
te devam ediqor 

~ cumhuriyet btzyramt get:tsindm üç manzara.- • · ~ Milli Şef dün Atatürkün medfenini 

Brüksel 30 - Belga ajansının nile görüşmüştür. Ayni ajansa na
Berlinden öğrendiğine göre Alman zaran Alman siyast mahafilinde 
hariciye nazırı von Ribentrop, buna Balkanlarda vaziyetin müs
:\fakedonya Bulgar komitesi erk~ (Denmı 4 UncUcle) 

Pr - h - d · 1 · d ziyaret ve hatırasını tazız etti a g a 1 se e rı n e Anbra, 29 (A.A.) - Cumhu- amtınekte ve halkm bu arut ö- ingiltereye taarruz planı etrafında 
O
. · ı e n 1 e . . ve riyetiıı ocı altma ytldönümü bu.. nünden geçerken bir an durarak 

Hitler 
gün bütün yuridda en coıJcun bir ebedi ~efe karşı olan ihtiram du. M ı • • ı f 1 ba(Wık tezahüratı içinde kutlan. ruşlan bütün kalblcrde en yük- u s o 1 n 1 ye t e e o n a 

Y 1 1 
ımttır Bu merasim. TUrkiyenin sek bir heyecan havası yaratmak ara anan ar var baue~de, Ankarada en yük- taydı. • h • 

~ ıck bir derecesini bulmuş, dün. Ankarayı saran bu çok içten 1 z a at ve r m 1 ş 
'~ 30 - Çek08lovakya lmmy.ır. AıMtıe.ıdam gaseUııleri· denberi büyüle hayra.mm havası (Devamı 4 ttncUde) 

~ yıldönümil olan ne ~ gelen haberiere içinde yaşıyan halk sabahın erken ------- F Al · d h k 
'~ ctlnn Pragda yapılan göre Çeklerle Almanlar &l'UDl - saatlerinde §ehrin ana yollarına ransa- manya cephesın e are at 
rll~ :_yeOni tafssili.)t .... il .. vya·· (Deftauda'.tbaeöcJR•> ==~:~:"::~ne ~~~;;e Bugünkü sayımız fena havalar yüzünden durdu 

fiii.ı ve çiçeklerle donatılmış olan yol. 12 Londra, 30 - Havas ajansnun reddüt izhar etmiş olduğu söy • 
Iar, saat 10 lc1an itibaren büyük kaydettiği bir şayiaya göre Al. lcnmcktcdir • 

b e • geçit resminin yapılacağı uh.aya manyanın tngiltereye karşı bü- Fakat İngiliz Röyter ajanaınm U gu O gitmekte olan halk akmmdan ge- S f yük taarruz plaru etrafında Hit. askeri muhabiri Almanların 1n. 
L. • çilmez bir halde idi. a Y ad 1 r ler, telefonla Musoliniye uzun giltereye taarruza. geçmeleri ~ 
g 1 r heyet oıeJ d,· t . ~bilh::--B:_~_m_'uh_~_;_m_~_r -~-ntln_d_r:_______ uz;;::l~~t ;:;~~:~e karşı ~7alini varid görmiyerek diyoz: 

e _ icrası mutasavver büyük taarru. ''Almanların tayyarelerden pa. . B b zun müvaffakıyet kazanması ih- raşütlerle ingiltereye asker in-• ~ : es ar a ya g a timalleri baklanda şüphe ve te· (Devanu 4 üncüde) 

,. · Hiçbir Sovyet askeri Sirkecide bir lokomotif 
Girmemiştir hattan çıktı 

Kopenhagtan gelen haberler yalanlandı Yol kapandığından münakalat sekteye 
Basarabqadaki uğradı, nüfusça zayiat yok 

1'14,0 l Al l '••yadan gtlen heyet azan iıtasy•ıula;Y ..... s Bnctıde) m an ar tel iiş 
lodos fırtınası iı.yandırıqorlar 
~he y ' t Bükrcş. 30 (A.A.) - Romanya 1 Rusyanm ileride de Romanyanır: 
ıı... z a r a r y ft p 1 gazeteleri, So~t -~~taatm~ gQya tamarnhlığına riayet ede~ sure. 
~I u 1 k Basarabyaya gırdıgme daır Ko· tinde tefsir etmektedir. 

1 e e ı · b. k k t t .. penhagd:ın çıkan yalan bir haber n ı, 1 r aç o r a ve mo or, ı kk d T RM t . 1 Maamaih Alman unsurlarının 
ıa · ın a as ve ov er aJans an ~ 

b. k d I b . · tela~ çıkannal.{a çalıştıkları kay· 1 rço san a attı arasında teatı olunan telgrafları . . . . 

lk 
neşrediyorlar. dolunmaktadır. Bazı Alman tica • b • k ld Röyterin objektif olarak hu m:ı· r:tha~:l.~ri Besarabyad~i şubele· l l na g l l l lümatı verdiğin i ve Ta · rrı da bu rıne hutun m:ı ll ::m e k ı Homanya 1 
haberi infial ile karşıladığını mev topraklarına nakletmek emrini ver 

.<Yazmı 2 inddo) zuubahs ed.en ga.zeteler, bu infiali, mişlerclir, 

' 

lokomotil 



Asım Uı •'Bir tarihi bahra,, baş· 
lıklı makalesinde, Loznn konCcr:ın
sındn Türkiye için kayıtsız ve şart
sız istiklal fsliyen Tfirk bnşmurah
bası lsnıet lnönfine lnı;ilh: b:ışmu
rahlınsı I.orıl GUrzon'un şö)·lc de
diğini lıntırlu lıyor: 

••- lıliistnkll bir Türkiye ynşıy:ı
mu, Türkler bu h::ırptcn ııonı·a ya
rnl:ırını sarm:ık için paraya muh· 
tııc olacnktı r. Hu p:ırn nncnk fnı;il 
lercde t'tırdır. Fakııt lnsilizler müs
takil bir Türklycye itimnl ederek 
para Tcrcmcı. Bir gOn gelecek, şim
di kaldırmak istediğiniz k::ıpitül:ıs

yonl:ırın iadesini gene kendiniz ls
ti)·ccckslnlz.,, 
Asım Us, on günlerde illıfak 

mün:tsclıctile ln"lliı r;nzetclerinln 
müstakil Türki)'C hakkındaki tak
dlı·ktır y:ızıl:ırını sördfikı;e J.ord 
Gürzonıın hu sUılerlni h:ıtırl:ııl:ij :· 

nı k:ıydederek, aradan gcı;en15 yıl 

de bOtün yapılan hilyük i~lere rııC· 

men Türkiyenln gerı;ckleıı milst:ı
kll olduğuna hlilfı şüpheleri hulu· 
nanlnrın mevcut oldu~u son hadi
selerle nnlnşıldıl:lını yaznrnk şö) -
le diyor: 

"Öyle :r::ınnediyorm: ki Tarlı: - İn
giliz - Frnmız pnktı bu son şüphl'· 
lerf de ortndan knldırmıştır. Lo· 
zandı Türkl)·enln istikllilini mü· 
t!afaa eden lsmct lnönil CumhuıTe· 
isi olarıık Tilrk milletinin bu istlk-
ltıle ne kadar !Ayık oldu#unu dn 
biç bir ferdin inkar edemiyecesi 
bir sarahat He bb:ıt etmiştir.,. 

iYeni Sabah 
Hilseyin C:ıhlt Ynlçın, "İlalyıının 

noktnin:ızarı,. b:ışlıklı nıakolesinde, 

l'ürkiye ile lngıltere ve Fr:ınsn ara· 
sında ittifak mu:ılıcdennmesiııin 
Jınzn~ından sonra 1:alyadan Bnl· 
kanlar \'nıi)ctlne dair ebeden mü 
t:-lcaları , .c bu nrad:ı İl Giornnle 
d'llalla guetesinde Sinyör Garda 
nın bıribiPini müteakip ncşretUği 

iki mııknlcyl tetkik etmektedir. 
Ta)•miıı g:ııcıesl rnu:ıbede mtina

sebclilc neşrettiği bir yazıda, 1'ilr· 
klye:ıin Dol! ~ııırın mn~tnkil mulı:ı
, ) ol~ıl.: vıızl • .:!li ni ınulırıfnzn el· 
uı.:tcn h:ı şi:a, U:ıll;:ııılnrda lıir to
\'<ıssut 'c io;ti!<rnr vazifesini de da· 
) :ı çok :.rtmış hir otorite ile ifada 
c~"''nın cdr ·c~!nl k::ı) ıle!eml~tl. 1· 
t ılynn muharriri G:t) da, işle 

l'n)ın · ı;ln bu )nzısını hn1Jrlolarak 
şöyle muknbcleıte bulunmu1tur: 

''Su noktayı snrlh sureıte beyan 
c<lclılliriz ki B:ılkanları.la ltnlya~ız 
hiçbir şeye lct:cbl.ıüs cdilcmeı ''e 
y. pılamnz. lt:ılynnın bu h:ıv:ıll<lcki 
lı:ıynli rut'nf:ıntleri Lıuı;lln her 7.a· 
ınnnd:ın ziyade vaıih bulunm:ıktn· 

dır. Hem de bu hayali menfn:ıller 
yıılnıı iklh:ıdl ınnlılyelte de~ildlr

ler • ., 
Jiuseyin Cehit Yıılçın, Gnydnnm 

hu cevnhını kaydctıikten 50nra, t
tnlynn muharririnin ortaya çok hü· 
l ük bir iddia atın ış oldullunıı, Lıu 
sijzler ltaly:m hUki\ructlnin nokta
ina:ı:nrı ise, Boll:nn dcvlcılcrinde 

.n hnllil bltnrnr ve muharip J\vnıp:ı 
<ıevlelleri iizerlndc derin bir tesir 
husule 8etircceI:inl, çOnkü hlmıın 

'doArudıın do{lruya Balkıınlıır üzeri· 
rinde bir tahakkCim iddiasuıdnn 

başka bir 'ey olmadıltını, "B:ılknn· 
larda ltnlya-ıı:ı: bir OC)' ynpıl:ım:u:,, 
demenin Balkanların iı;tikHU \'C 

muhtariyetlerine tec:ı'" ilzden Jı:ı~k:ı 
bir man:ı lfnde edemiyeccr;.ini l'U:t

rak <liyor ki : 
''ESer Slnyör G:ıydnnın sözleri 

bir ıecruhe J'ııılonundan fnzln bir 
roahlyell haiz ise Balkanlar iı;in ıı· 

zun bir kars::ış:ıbk, entrika ve mil· 
cadcle devresi b::ı~hyor demektir. 

-22-

Yazan: Nezihe Muhiddin 

- Alafrangalığın onlar elifini 
bile bilmiyorlar .. Bizim madam dö 
Mare~l onları görse kimbilir bel· 
ki yüz sarfa - Je suis impolie -
cümlesini yazdırarak ceza verirdi. 

Babası, hiddet ve nefretinden 
hemen ağlayacak hallere giren kı· 
zma hiç mcrh:ımet duymadan çı

kı~tı: 

- Madam dö Mareşal dediğin 
ne idilğü belirsiz kart kan bu. On
ların eline su dökmeğe bile lftyık 
d~ildir.. Ah cahillik ah .. Seni 
:sözüm ona öyle bir mektepte ol~ut 
tum da sanki marifet yaptım. Bil 

~l-----

Çünkü Bıılkııo dc,•lctlerinin hiçlıi

rinin ltalynn hinıaye'\İ ııltıncla ya
~:ım:ı~a razı olocıı~ııu bizim aldı· 

mıı almaz . ., 

:•unhurjyet 
~adtr Nadi "Mu'k:ıddc~ em:\nct., 

hıışlıklı mnknlesi nde, Tiirkiycnin 
lıüyilk b:ıyrııınmı nıı l:\ltırak, A vru· 
;ıanııı knnrık yuziyctı kar~ı 

ı.ınd:ı hir tnrnflrın milll <!ınniyelimi 
zi mııtuıfııza)a çııl,.~ırken ıli{!cr ıa

rnftnıı da hiç durınndnn rnesa(c aı
ın:ıy:ı mecbur oldu~umuzu. ne kadar 
ı.:Oç olurs:ı ol un bunu Atr türk ço· 
cukl nnm lı::ı :ımcrlı:l:ınnı Ye ı;ün

kü O'nun tın ~ urilu hiıc cmnntt 
ettiğini knydl'rliyor. 

l\1arcşal Fevzi 
Çakmak'ın te~ekkürleri 

Ankara, 29 (A.A.) - Genelkur
may bnşkanı !\Iareş.ıl Fevzi Çak
mak, Dürük cumhuriyet bayramı 
mün:Jsebetile. her taraftan almak· 
~a olduju te~rik telgraf ve yazılıı.
ra ayn ayn cevap vermclc müm
kün olmadığından te~k.1<ürlerinin 
ve knrşıhklr tebriklerinin ib1 fığrn..ı 

Ana:io!u ajan mı taxsit b·.ıyur· 

muşlardır. 

Parti nahiye kongreleri 
Cumhuriyet Halk Partisi Na

hiye l:ongrcleri önUmüzdck.i cu
nıarte!:İ günii b::ışlıyacak, 19 ikin_ 
citc§rin pazar a!;:şamı nihayete 

erecektir. 

H AB ER - Akşam Postası 
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Konya yoluncla 

iki tren kazası 
oldu 

Konya, - Burada tüyler iir
pertici iki tren kazası olmu~tur. 
Konyadan Adanaya gitmekte o
lan yolcu katarmr:ı makinistle. 
rlnden Rizeli Abdurra11man e
reğliye dört kilometre mcıafe.:Je
ki. Burhaniye köyü yakınlarında 

bir yardan geçerken başını yar
manın ilzerinde hu!unıın su kana 
ima çarpmış ve cieı-112.l ölmüştür. 

Bu kazadan çok miitecssir o
lan arkaual'i ı diğ::r makinist Kon. 
yalı Tevfik te Ereğliye yaklaştığı 
sırada Elagöz ge;irt;ndc demir -
yolu µzerinden geçen bir çocı:ğu 
çlğnemi§, çocuğun ba§ı vücudun
dan aynlmııtır. 

--~ 

Taksimde bir 
yandı 

otobüs 

Şoför fsmailin idı:re"'indeki 

3006 numaralı otobiis dün akfam 
saat 17 de Taksimde ŞeMtmuh-
tu cacı;.?eııindc dururken şoförün 

makineyi çalıştırması üzerine bir
denbire akümül&tör ateş almıJ ve 
benzin deposu tutuşarak bir an 

:içinde otobüs alevler içinde kal. 
mı~trr. Beyoğlu itfn:yesi gelin. 
ciyc kadar otobüs tamamen yan-

Lodos fırtınası 
epey zarar yaptı 
iki yelkenli, birkaç kotra ve motör, 

birçok sandal battı 

iki bina yıkıldı 
DU:ı öğle üz~ri §iddetli bir lo. 

dos f.ırtmaın çtkmr!', ıı.lq;ıun geç 

vakta kadar devam ederek deniz
de ve karada mUhlm tahribat 
yapmıctır. 

Frrtmanm bn.§lamak fü:ere ol
duğunu Yeşilköy meteoroloji is· 
tasyonu d8.ııa evvelden bütün JL 
manlara bildirmi~tir. 

Buna rağmen denizde bir çok 
kaular olmuştur. 

Köprüdeki taklar yıkılmak tchli· 
kesi geçirmişler, Sultanahmettcki 
tak şeklinde tezyiat harap olmuş· 
tur. 

Beşiktaşta dere içinde EmlAki 
l\Iilliyeye ait 12 numaralı ev ~id
detli rüzgarlara dayaı1amıyarak 

yıkılmıştır. İnsanca zayiat olma

mı~tır. 

lstanhulda Kocadere mahalle
sinde Ni!janca caddesinde 37-2 
numaralı Firdevse ait 3 katlı M
gir bina da sallanrnağa başlamı, 
ve derhal tahliye edilmiştir. Bina
nın bir kısmı çökmüştür. 

Karacaahmet mezarlığında iki 
selvi büyük bir gürültü ile yıkı

larak caddeyi kaparru~tır. Bunlar 
derhal parçalanarak cadde temiz-

Cumhuriyet 
bayramı 

Bostancıda. Şileli Ali Reisin yedi 

tonluk yelkenlisi, Emlftk banka
sından Mür.irin üç tonluk kotrası, 
Ş:ışkmbakkald:ı müteahhit Sal!\
haddinin tenezzüh motörü, Fener. 
bahçede Alyon sokakta 39 numa
rada oturan Nesimin ve Süreyya 
oğlu İsmetin birer kotrası ve sa· 
hipleri öğrenilmiyen altı sandal i· 
le Mehmet Reisin idare3indeki 
kum yüklü motör ve Ragıp kapta
na ait Kum yüklü yelkenli bat
mıştır. 

s~at on ~ten sonra Kadıköy 
Haydarpaşa ile Adalara vapur is
lirememiştir. Kadıköy yolcuları 

saat 16 dan sonra işlemcğe ba,Ia· 
yan Şirket vapurlarile ve Üsküdar 
yoluyla yerlerine döoebilmi§ler, 
faakt Ada yokulan şehirde kal
mı,Jardrr. 

Bankalar caddesinden geçmekte 
olan deniz askerlerinden Ahmet 
oğlu Selim binalardan birinin pen
ceresinden dilsen camla yaratan
nuş, tedavi altına almmı,tır. 

Fırtına ~"'3111 üzeri hafiflemiş 

ve gece yağmur yağnu~tır. 

Bir lira çaldı 
Dün Atatürk köprüsü ve 

yeni mektep binası açıldı 
26 Köprüden Kadıköyüne saat 

14,10 da kalk.an Moda vapuru 
Harem açıklarında §İddctli dalga
larla kar~ıla:mı~. sular vapurun 
alt kamaralarına ]<adar ~irmiSttr. 
Vapur ilen gidem • ~rck köprt.ıye 

dönmüş, bu sırada orta kamara 
yolcularından Kadıköyünde Rıza

pa~a rokuşunda 53 numarada otu· 

Bir ay hapse mahkUm 
oldu 

Ömer oğlu Ahmet adında biri 
DUn &a.bahltl merasbhi ve bll • 

yük geçi<l resmini dünkü sayı_ 

mı:dn. yıu.nu,tık. Öğleden tıonr1' 
yeni inşa edilen birçok mUegs.ese 
lcr'.n açıl~ mera .. !!lnıi yaptlmı~tır. 

n.ıc mera.sim aa.at 15 de Ata • 
tUrk közırii:stinlln açılrgmda ol
muştur. Vali L(ıtfi Kırdar bir nu 

tukla kordelnyı hcmtl~, bundan 
~onra köprll hn!krn :etmesine a_ 

çılnu;tır. 

Köprü 2 milyon 350 bin liraya 

çıkınıfbr. Ceı~liğ:i 25, uıunluğu 

478 metredir. 

AtatUrk köprüsü açıldıktan 

sonra vali ve <liğcr zevat otomo· 
billerJe Ttıltri!r.o gel:nlş!cr ve A_ 

yaısp::.,:ı. yolunun ~çılı:mı yapmlŞ
lardır. V&ll ibir nutukla yolu aç_ 
mat.ır. Yol 600 ınetre uzunluğ-.uı
dadı:r. Belediye~ 8::i bin liray& 
mal o1muştur. 

Bıınlardım bc,kn dUn 26 ye.-ıi 

mckteb Q.{;tlnu~tır. Bu mchteb • 
lerden Sinekli lxı.kkalda 45 inci 

ve KUçUkmustafap~nda 63 o.ncu 
ilkmektcblcrin açtl~ıru Fatih kay 
makamı y~pmv;tlr. 'Mera.simler -
de mn.arlf mildilril ne şehir mec_ 
l!ei azalan buhınınuştıır. 

tiln başıma gc!cn!cri ben biliyo-
rum. 

Zeynep artık kork.unun üstfinde 
bir isyan içindeydi. PcrvaSJz bir 
scsle babasına CC'\'.<lp verdi: 

- Yok baba .. I~te sana r.öylü-
yorum madam dö l\Iaresale bir 
daha söz istemem! 

Yeysi usta gözlerini parlatan 
bir huşunetle kmnm kolundan 
çekerek : 

- Haydi önüme dü~ !azla sö:: 
yok. Yoksa beni günaha sok:ır-

sm ! !.. 
Veysi usta tramvaydan Sirke

cide indL Tabil Zeynep de bcra· 
ber .• Ewelfl Oroıdib~ka girtliler. 
O daireden öbür daireye dolaşarak 
birçok şeyler satın alan baba ara 
sıra kızına damşırordu. 

Zeynep bu top top pltis!talar, 
perdelik kumaslar.. çama~ır, elbi· 
selik ipeMilcrin ne için altr.dığım 
anlıyordu. Annesile kavga eder
ken babasının söylediği söılcrdcn 

KaracnınrUk orta okulunun a· 

çılışr .saat 16,30 da Fatih kayma.. 
kamı tarafından yap!lmıştır .. Kay 
makam ve talebeden Nevzad bi
rer nutuk IÖylemL1lerdir. 

N~antaşı ktt orta mektebi de ran Ali Rıza km 45 yaşlarında 

tıaa.t 16.30 da vali ve belediye Şaheste korkudan bayılarak imdat 
reisi L~tfi Kırdar tarafmdıın a - otomobilile Cerrahpaş:ı hastanesi· 

fln 'KilçlilcpazanL't khhvec:l Ali. 
nin kahve ocağına. ya~lafUIL§ ve 
crgarasmı yü:ar ıibi yaparak ~ 
cağrn yanındaki çekmeceden bir 
lira çalmıştır. Fakat kahvecinin 
görm~i üzerine adliyeye veril -
mi§ ve Sultanahmct birinci ce. 
zada yapılan duruşmada bir ay 
on gün hapse mahk<im olmU§tur. çtlmışt.ır. Bunlardan başka Ba -

kırköy kazaa.-nd& Yeı:ıı noıma, t. 
kitelll, KUçükçelmıcce, Şenlik o -
kullan, Silivri kazaıımda: Balu;e. 
lcr, Fete, Kurfallı, Çatalca ka -
~mda.: Tepecik, !\:art.alda Bal • 
hca, Şile kuumda: Alacalı, Kö
milr1Uk. Kcrvaruıaray, füırabc;·ll, 

Gükmatılı, Kurfallı, Ove%, İmren. 
li, Yalova kua.emda Kirazlı ve 
Korku ol.-ullan dlln k~y halkının 
da iştira.kiyle bllyilk mcr:ı!imle 

açtlmıştrr. 

ne kaldırılmıştır. Halk büyük kor
ku ve telA.ş geçirmiştir. 

Arnavutköyünde Sarraf bur-
nunda demirli bulunan Rıfat is· Kendisine polis aÜ&Ü 

• minde birine ait büyük motör de.. vermı~ 
mirlerini tarayarak sahile düşmüş Tahir isminde bir köy ldtibl, 
motörün ucundaki ba'.>ton, rncr· Kumkapi::!a iki kadmm peşine ta-
hum mühendis Celfüin karısı Zeh- kılmIJ, fakat yilz bulamayınca 
raya ait evin ikinci kat dıvarına kendisfoin memur olduğun\.\ ve 
çarparak 30 şantim genişliğinde beraber kzr;ı.kola gelmelerini ıöy
bir delik a~tır. Motör de sahi- }emiştir. 

le wrarak hasara uğrarru~tır. Yalnız, bu arrada variyeti gö. 
Fırtına karada da tahribat yap· Talı' d h .. · · i Gündü:!'; yapılan bu mera.s.lm - ren bir zat ır en uvıyctın 

lerdeıı sonra gece de fener a • mıştır. lki ev yıkılmış bir {Ok e\•• göstermesini istemiı, işin sarpa 
laylan ya.pılm~, ha.Ik gece geç lerin kiremitleri ve çatılan u~ml.JŞ sardrğınr gören ~uçlu da firar et· 

vakte kadar eğlenmi11Ur. ve camlan kınlmıştır. mck teıcobüsünde bulunmuftur. 

Vall ve belediye reisi Lfıtri Tcpcba§ıru:laki Şehir tiyatrosu- Fakat mahalle bekçileri Tahiri 
Krrdar ile refikatıı Tak.ltm gad- nun çatı tahtalan da uçmuştur. yakalayarak kare.kola teılim et
nosunda bir balo vermişler, bıı. _ Gene Tepebaşmdaki Cwnhuriyet mitlerdir. Tahir ackizinei asliye 
loda kordiplomati:o mcn~mb ıe - bahçesinin tahta perdeleri kırıt J mahkemesi tarafından sorguya 
vat hazır bulunmu~l:ırdır. { mış ve çatı tahtaları uçmuştur. çckilıni1 ve tevkif edilmittir. 

kendi3ine çeyiz düzilldüğü bclliy· 
di. Acaba babası onu kime vennc
ğe hazırlanıyordu?! MeçhQl Aşıkı 
kendisini babasından istemi~ miy
di? F:ıkat aradan geçen zaman pc.lc 
azdı .. Yo:rsa Veysi usta kızım 

uluorta kendi seçtiği baş.lca birine 
mi veriyordu? Zeynep bu derin 
dü;ilnce!erlc bllyük mağazanm i
çinde dola~ıp dunıror<'.lu. Ellerin· 
de bir deste makbuzia para ver· 
mek için kas:ıya geldikleri zaman 
aldıkları eşyanın ufak büyük pn
ketlcrle k0C2man bir yığın teşl;il 

etti!;"ini gördüler. Veysi uşta: 

- Budan yüklen"meyiz - diye
re~ dr~an çıktı -

Bir dakika sonra Topkapıya 

kadar pazarlık ettiği külü tUr bir 
otomobile ~ralarile beraber }'erl~ 
tiler. \'eysi usta ömründe ilk defa 
kapısının önüne kadar otomobille 
gidiyordu. 

Yold::ı hiç konu~madılur. 
Ak~m yemek vakti ü~ü de ses· 

sizce yemeklerini yediler. Sofra· 
dan kalktıktan sonra Zeynebin an 
nesi mangala cez~;eyi sürerken sa
kin bir sesle kocasına sordu: 

- Şekerli mi olsWl? 
Veysi usta gülümsi)erek cevap 

\'Crdi: 
- Her zamanki gibi . 
Dernek kan koca ban~mıştı. 

Zeynep birl:aç dakika avare ayare 
öteye beriye gezindi. Babası bir 
~~yler ~öylerni)•ordu. Bu gece her 
~eye karar vermek için önce onun 
la birleşmesi ltlzundı. Onunla ko· 
nu~tuktan sonra babasile bu işe 
dair görü~mcği tasarlıyarak oda
sma çıkmağa lwzırlamrkcn Veysi 
usta ağır b!r ~le: 

- Zeynep! - dedi - otur biraz 
seninle konu5<lcağrm. 
Zcyn~p ister istem~ oturdu. 

Veysi usta bir da!dka ~akalını 
karıştrr<lıktrın sonra söz.c başladı: 

- Kızını artık ycti~ti11, l;oca 
kız oldun. Her kız &ibi senin de 

e\·lenecek çağın geldi.. • Bir l!hza 
sustu • sözün kısası: Seni evlendi
riyorum. 

Babalık vazif ernl yapıyorum. 

tstediğin §eyleri alac.ağmı. Ona 
göre hazırlan.. Nikah muamelesi 
için klğrtlar asıldı bile .. 

Zeynep heyecanl:ı babasının 

sözünü kesti: 
- Nasıl? kağıtlar asıldı mı? •. 

Bir kere olsun bana sormadan t 
- Sana sormağa m~bur deği· 

lim.. Şimdiye kadar birçok talip· 
lerin çıktı. Münasip görmetli;;im 
için örtbas ettim. Fakat bu sefer
kine aklım yattı. ~rhal söz kes· 
tim. 

Zeynep boğuluyordu: 
- Kiminle? - diye bağırdı -, 
- Kiminle olaca.'t seni istiyen· 

lerle. .. 
- Fakat baba ben ıSatılık bir 

koyun dağilim .. Bak.lhm b~n isti-
YCC.:?1; miyim? 

J 
. (Dc'l:n.mı var) 

30 BİRiNCtTE)RtN ~~J 
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Bayramımızır1 
hariçteki ak isler 
Dost milletler gazete~ 
inkılabımızdan hart 

lıkla bahsediyorl-' i 
B~. 29 (A.A.), - Ra<fO! 

jansı: bildiriyor: . ? 
Bütün Rumen gazetelen. ~ 

ye cumhuriyetinin 16 ıncı ._!J 
nümü münasebetile sitayip
makaleler dercıediyorlar. tf/ 

Bütün gazetelerde dost ve ~ 
tef ik Türkiyenin başardı~ ~ 1 

karşı takdir ve hayranlıklnrıJ11 
diriyorlar. 

Yunaoistanda ı1' , 
Atina, 29 _(A.A.). - AtlnJ 

sı bildiriyor: _ . .A 
Bütün gazeteler Tür~ 

cumhuriyet yddönümünden ~ 
setmekte ve yakın şarkta ~ 
barış ve nizam unsurlanndaDIJlf. 
haline gelen bu memleketin ..t ~ 
dığı terakkileri bilhassa .k•r 
işaret eylemektedirler. ..K 

Gazeteler ayni zamanda A~ 
kün hatırasını hürmetle alJ1l' 
lar. ~ 

Ezcümle Elefteron Viına "' 
si diyor ki : , 

"Dost ve müttefik Türki~ 
defa olarak bu büyük yıtd6 iİ, 
nü Atatürksfü; kutluyor. ~ 
hı..'Cleflerine '!'ürk milletinin ~ t 
si · tarafından çizilen büyiil' J. 
~crin<lc ~vkini ilhcun içiı~ i ~ 
b-adece hatırası, sadece göJges 
fidir.,, 

Mısırda ~ 
Kahire, 29 (A.A.)' - l\f ~ 

bütün millet, bütün mat.bUat~ 
kiye milli bayramı mün~ 
sevinç göstermekte, büyüle .~ 
yetler Türk.iye sefaretine gı 
tebriklerini a.rzetmektedirl~ 

Mukattam gazetesi ' ~ 
milli bayramını kutluyor, ;/, 
şark milletleri bu bayranut' Jltf 
sine i~tirak ediyor.,, baştıil ~ 
d:ı neşrettiği bir makalede _1tt ~ 
yenin terakkisinden hayranı' 
takdirle bah.qeciiyor. 

Bulgari.atanda ...t t 
Sofya, 29 (A.A.), - 13uls .. -

jansı bildiriyor: ~ 
Türkiye cumhuriyeti ~ 

münaselıetile bu sabah 'f'f 
elçilığinde ibir resepsiyon -ili' 
mıştır. Resepsiyonda kra~ ~ ' 
vekilin mümessillerile hilk~ıl 
zası, ordu mümessilleri, ~ 
matik, hariciye erkanı, ~ 
ve di~er birçok phsiyett:r / 
muslardır. ~ 

Federasyonla' 
dairesi 

ilga edildi.; 
Futbol federa•Yo~ 

Danyal getiril 'IJ~ 
Beden Terbiyesi ~ne~~1' 

törJüğündc b:ızı esa.slı d:uı,, ti 
ler yapıl.mıştll'. Bir teC ~ 
rak kurulan federasyonlsJ' uıJ '. 
ai, bütün federasyonlaJ111 cıııe-cl , 
nln munt:ızam surette ~l eoıl 
ne mini olduğundan flg& .,o~ 
mi~Ur. Bu dairenin ~ııı:, # 
na.'1. Ziya Ateş yalntZ tedıuııJfd, 
rine bakmaya memur e ıt,ııtı , 

Futbol federasyonu b~ çdl' , 
ğma. r.ıanriftekl vaDf e~f ll11 

lu~ndan dolayı istifa e JJı.I t' 
lunan c::ki futbol fede~;~·ıct 
isi Danyal Akbel getiJ1 tıf* 

Bu de~c:ıikllkten son...- el>' 
i~tifa \'..'.: tayinler bcıdcJllll 
dir • 
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Bir taarruz vukuu takdirinde 
• 
1 ürk sahilm er-i 

üdafaa edece t ir 

~l't t 
ttg-Hı· •. h d . . z m u en ısı 

~ 1 gel<li 
~ llgiliı .. . 
~· llı!irekk ta> yare rnuhendı· 
~ 1 Stttı 

1 
ep lir !le)·el .ou ::;a. 

h ... ~~i P .0n ekspresilc şehri
'<l'tt Ştır. 
~ reısi 
at tillı~nı ı~.eater mem!eketi-
<ıııt <tt~at~ u.~~re ge~diklerini, 

', hır ttı nı~t.ehas3ı:,,1 olduk· 
. . ltlıarrırımizc söylemiş· 
' 

'" '-o.- --ltlt \t 
bi_. Çttıaz sokağında 
~ 8~tkıntılık 
tııe 'da 

dliıı oturan Fethi kızı 
ı!111.ı ak~ 

..ı ·'\la.tı ııam Tavuk.uçmaz 
~ ~aı~er~en ayni wkai~ta 
~lı~tQ, oglu Kemal, Fıfat 
•?!Qe ;; e Ahmet oğlu Emin 

~ '<Ç ki ... ~ kaı Şının ~rnıntıııgı· 
, 1 Sa1 lllıştır. Bu sırada te-

lngiliz Generali 1 

Wawel'in beyanatı 
"Türk Kurmay subayların~n 

emsalsiz olduğunu gördüm 
Mesleklerini hakkile biliyorlar.,, 

Çungkinr- 29 (A.A.) - Cen· 
tral ~cws: 

Çinliler dün şiddetli bir muha· 
rebeden sonra Şansi vilayetinde 
stratejik ehemmiyeti haiz iki şe· 

Kahire, 29 (A.A.) - Anadolu 
ajansının Kahiredeki hususi mu· 
habiri İngiliz gene:a!i Yan~! tara· 
fmdan kabul edilerek k~:ı:lisinc a· 
~ğıdaki beyanat v~rilmi~tir: 

" - Küçük bir şüphe dahi yok· 
tur ki, Ankarada imzalanan pakt 
en büyük ehemmiyeti haizdir. Bu 
pakt Balkanlarda \'C Dc~u Akd~. 

nizinde barışın idamesi için kuv
vetli bir amil olacaktır. 

Türkiye, İngiltere ve Fransa a
rasındaki dostluk, barı~ı ve hür· 
riyeti istiyen ve milletler ara-,,ın· 

da hüsnüniyete ve y:.ıpılan tıa:1-

hütlere iyi inam c!::.n üç büyük 
demokrasi aras1nda tz:n~ir e:iil
miştir. 

Şüphesiz karşılıklı ya::don plan. 
!arının bütün teferrüatına giriş· 
mek mümkün değildir. Fakat l n· 
giliz filosunun Türk sahillerini 
herhan~i bir mütearrıza kar~ı şid· 

verebilecek vaziyette 
aşikardır. 

191-i harbindeki Türkiye ve In
giltere yakın şarkta birihirlerine 
karşı kuvvetli ordular çıkarmış· 

!ardır. Muharebe talii bazen bir 
tarafa bazen de öbür tarafa güldü. 
Fakat iki ordıı biribirini t:ıkdir 

\·e vasıflarına hürmet etmeyi öğ
rendi. 
Şimdi ise biribirine karşı mu. 

harebe değil, lüzumunda yanyana 
harbederek taarruza karşı geçil· 
mez bir set te~kil edec..!klerdir. 

Reisicumhur lsmet lnönü tara
fından kabul edilmek şerefine na· 
il olarak, şahsi cazibesinin e3iri, 
derin bilgisinin ve siyasi ve umu· 
mi sahalardaki n~Huzun:.ı:-ı hayra· 
nı oldum. Kendileri rnJ.'.ccmm:!l 
İngilizce konuşuyo:la:-. Tfük ordu
su kıtaatından p:!:;: azını g3;m.:-?'.~ 

fırsatını buldum. Fcl;:at hava m~y 
danına indiğim zama:-ı bcai sc::,m. 
lamakla mü!)ahi e ~::n n:ı:1a~ız 

, • ... aatı efradının beden glı~ll;ği 
·t . .: askerlik revişi bende çok şid· 
detli bir intıba hasıl etti. 

Türk kurmay subaylarının em· 
salsiz oldu~unu gö:düm. l\1eslek
lerini hakkile biliyorlar. 
Mareşal Fevzi Çakmak'ın yük· 

sek meziyetlerir.i daha Türkiycye 
gitmeden de duymaştum. ;\lare· 
şah şahsen tanımak ve evvelce 
işittiklerimi yakın:.lan takdir et· 
mekle duyduğum m~mnuniyet bü. 
yüktür . 

Türkiyenin geçenlerde birkaç hir istirdat etmi~lcrdir. Bununla 
gün ge;irdif:im mmtaka::-mı C\'\·cl- beraber J ıonanın ~imal batısında· 
ce görmemi :tim. l\1emleketin mo- ki Lo~an~dan gelen tclgrafiar, Ja
demleştirilmesi saha:-mda elde ponlarm p~k yalünda yeni bir ta. 
edilen terakkileri, Ankaranın in- arruzda bulunmak üzere Şansinin 
şasında takip edilen bilgiyi hakiki cenubuna m~ıim kuwetler tah· 
bir hayranlıkla takdir eltim. şit ettiklerini bildirmektedirler. 

Sözlerimi bitirrpeden önce, Tür- Loyangdan dün 13 Japon tay-
kiye:lc bize karşı gösterilen hüsnü- yaresi tarafından bombardıman e

kabul \'C. misafir~.:!rverli~tcn d~la- dilmiştir. Tayyarc!er 80 bomba at 
rı pek zıya ie mutchassıs oldugu. mış ve mühim zayiata sebcb ol· 
n:ıuzu söylemeyi lüzumlu addede-1 muştur. 
rım... · 

General beyanatı verirken :\la- =================== 
iştiraki kaydiçin gelen telgrafı gay 
riihtiyari bir hareketle Anadolu 

reşal Fe\'Zİ Çakmak'ın çok samimi 
bir te!grafı Reldi. General , Türk -
İngiliz hissiyatındaki müteheyyiç ajan.,ının muhabirine uzattı. 

Iranın s iyaseti 
kati 
Şehinşa h İran 

leketin harici 

~ 
Meclisinde mem

siyasetini anlath 
Tahran, 29 (A.A.) - Pars a

jansı tebliğ ediyor: 
Mcbusan meclisinin 12 inci iç· 

tiına. denesini açan ~ahinşah, hü. 
kfı:nctin sarlcttiği gayretlerin ik. 
tisadi ve içtiınai sahalarda mü· 
kemmel neticeler verdiğini kay. 
detmiş ve !ranın harici siyaseti 
hakkında şunları söylemi~tir: 

- Bütün memleketlerle ve 
bilhassa komşularımızla olan mü
nasebetle:-imiz dostluğa ve l:ar -
şılıklı hürmete dayanmaktadır. 

SoYyetler birli~i ile olan tiea· 
ret mukaYelcııi:ıin müddeti bitti _ 
ğfoden iki mcrnıe;cct arasındaki 

t icaret mübadelelerinde bir te -
vakkuf olmu1tıır. Öyle ümit edi
yoruz ki do[ru lan dof:nıya mü -
zakerc•lcrle YC ka~ılıklı lıüsnünL 

yet sayesind:! ı::ıcr'i kanunlar na
zarı itibara nlı· ,ırs::ı vaziyet tek -
rar normnllq e 'e!~tir. 

Avrupa harbine mütcessifiz. 
Hükümetimizin siyaseti kat'i bir 
bitaraflıktır. I<'..ıkat harbin <leva
mr bütün milletleri mali ve iktı -
sadi zarara sol:acaktır ve binae
naleyh bütün dünya medeniyeti 
için de bir tehlike teşkil eder. 
Sulhün bir an evvel tekrar tees
süsünıi temenni ediyoruz. 

Dahili siyr.se le gelince, inkılf: b 
gayretlerimizi milletimizin her an 
da:rn ziyade takdir ettiğini \'C bu 
inkılabın tahakkukuna çalıştığını 

görmekle memnunuz. Bilhassa fL 
kir ve beden t erbiyesinin inkişa -
fından C.olayı hususi bir memnu· 
niyet duyuyor JZ. Bu terakkilere 
devam ederek en iyi neticeleri 
clclc etmek htkfımetL.ı vazifesi -
clir .. , 

Yeni kabine 
Talıra.ı, :.!9 (A. A.) _ Pars 

ajansı tc: b!i~ <'diyor: 
Parl:lmer. tonun açılıı::ı münase

betiyle hükiımet istifa elliğinden 
Şehinşah adliye nazırı Dr. Dafte· 
riyi yeni kabineyi ll'~kile memur 
etmi"lir. E~ki başvekil Cam sa • 
ray nazırl:ı;ma ta)İn olunmuştur. 
Yeni kabine dün Şehinşah tara
fından kabul ctlilnıişlir. Haı iciye 
nazırı ~luzaffcr Alam'dır. 

Bir mi lyon 

hububat 
ton 

Sovvetler Almc::.ny.:ıya 

vardım da 
bulunacaklarmıs 

Paris, 20 (A .A.) - ~Ioskovn

d:ın bur:ı:, :ı gelen haberlere gö. 
r;?, Rus - Aln:an ekonomi miizn. 
kerelerinin ilk neticesi olmak ü
zere ltusya Almanyaya bir mil -
yon ton hububatın yine bu miktar 
da yağ \'erecektir. 

Yazan 

J a ck 
London -

-11 

Ananın günah lan 

belki bir • 
Çeviren 

EFDAL 

arasında 

irlandall da vardır ı 

- ölülerin elleri on ları yumu· 
şak olarak muhafaza etmiş. Bu
la§ık yıkamaktan başka işe ya. 
ramazlar, dedi. 

Artık kendimi toparlamıştım. 

Kat'iyctle : 
- Karaya çıkarılmak istiyo· 

rum. dedim. Bu zahmet ve gecik 
menizin değeri sizce neyse öde. 
meğe amadeyim. 

Bana merakla b:ıktı. Gözlerin· 
de istihza parlıyordu. 

- Benim de mukabil bir t ekli
fim var, hem de senin iyiliğin için 
dedi. ikinci kaptan öldü. Şimdi 

bir sürü terfiler olacak. Gemici. 
}erden biri ikinci kaptanın vazi
fesini alacak, kamarot gidip ba~ 
tarafta o gemicinin boşluğunu 

dolduracak sen de yemen içmen 
ge:ni::!cn olmak üzere ayda yirmi 
dolar maaşla kamarot olursun ... 
Ne dersin? Unutma ki bunu se. 
nin iyiliğin için yapıyorum . A. 
dam olacaksın.. Zamanla kendi 
bacakların üzerinde •durmayı öğ· 
renir ve belki biraz da yürüye
bilirsin. 

Onun bu sözlerine kulak as. 
rnadım.. Cenubu garbi istikame
tinde gördüğüm gemının yel
kenleri gitgide büyümeğe başla.. 

mıştı. 

Onun donanımı da ayni Ghos· 
tunki gibiydi .Yalnız teknesi bi. 
zimkinden daha küçüktü. Kö· 
pükler saçarak bize ldoğru geli· 
ycrdu. Pek yakınımızdan geçe· 
ccği anlaşılıyordu. R üzgar mü

temadiyen artmaktaydı. Güneş, 

JJulutların arasından J>ir k aç de· 

fa kendini göstermiş, sonra göz

den kaybolmuştu. 
Denizin rengi kurşunileşmiş, 

beyaz köpüklü dalgalar göke 
doğru inip çıkmağa başlamışlar
dı. Gitgide sür'atimiz artıyor, d;ı 
ha ziyadz yana yatıyorduk. Bir 
sağnakla yelkenlerin alt kısımları 

suya dalmış, güvertenin rüzgar 
altındaki kısmr suyla yıkanmrştı. 
Orada oturmakta ohn avcılar ıs
lanmamak için alelacele bacak
larını altlarına toplamrşlardır. 

Bir dakikalık bir sükuttan son 

ra: 
- Şu gemi biraz sonra yanı -

mız:lan geçecek, dedim. A ksi is
tikamette gittiğine göre ihtimal
ki San Fransiskoya gidiyor. 

Kurd Larsen büyük bir süku· 

netle: 
- ihtimal, dedi, sonra döne • 

rek seslendi: 
- Aşçı ! Aşçı! .• 
Aşçı mutfağın kapısından fır 

lamıştı ..• 
- O çocuk nerede? Çağır o

nu bana ... 

Tomas Migriç: 
- Peki efendim, diyerek kıça 

doğru koştu; orad dümenin ya. 
nmdaki merdivenden aşağı dalarak 
gözden ka)·boldu. Bir dakika sonra 
peşinde asik suratlı, iri yapılı, on 
sekiz on dokuz yaşlarında bir ço
cuk olduğu halde tekrar görün
müştü. Kaptanın karşısına geldik
leri vakit: 

- lştc efendim, dedi 

Kur~ Larsen aşçıyı bırakarak 

derhal genç kamarota döndü: 
- Adın ne senin? 
Çocuk kızgın, asık yüzüyle cevap 

verdi: 
- Corc Liyç efendim. 
Çocuğun halinden, ne için yuka

rıya çağırıldığmı tahmin ettiği 

aşikar olarak görünüyordu. 

Kaptan sert bir sesle: 

- Bu hiç te İrlandalı adına 

benzemiyor: dedi. 
O murdar yüzüne Otul yahut 

Mak Karti da.ha yakışırdr. Xe 
malüm, belki de ann~in kirli ça
maşırları arasında bir de İrlandalı 
vardır. 

Genç, bu tahkir karşısında mos
mor kesilmiş, yumruklarını sıkın~ 
tr. 

Kurd Larsen devam etti: 
Ne ise onu bırakahm. Asıl adı

m saklamanda sana göre mühim 
sebepler olabilir İşini layıkıyle gör 
düğün müddetçe bu beni alakadar 
etmez. Her halde Telegraph Hillde 
gemiye yazıldın. 

(DeYamı nr)° 

Yugoslit vyadan 

h~r 

bugün 
heyet geldi 

Türk - Yugoslav afyon bürosu 1 recek Yazi)·ettc bulunmuyorum.,, 

eski delegesi Dr. Mihailoviç'in ri
yasetinde on kişilik bir· heyet, iki 
memleketin ticaret i5JP.ri ve afyon 
satışları hakkmd'.l hükfımetimizle 
temas etmek üzere bu sabahki 
konvansiyonelle gelmiştir. 

Heyet reisi, bir muharririmize 
ı;unları söylemiştir: 

" - lki dost memleketin ticn. 
ret münncıebetlcrini daha ziyade 
inkişaf cttirr.ıek maksadiyle mü -
7a krr!'lrrdc bıılunaeağız. Bunun 
için yarın Ankaraya gidiyoruz. 
Yeni bir ticaret mukavelesi akdi 
mcvıubahs değildir. Yapacağımız 

işe dair şimdilik fazla izahat ve-

Diğer taraftan öğrendiğimize 

göre Avrupa harbi uyuşturucu 
, 1 

maddeler satışlarını ehemmıyetli 
surette arttırmıştır. Bu sebeble 
Türk - Yugoslav müşterek afyon 
satışları iki misli derecesinde ço .. 
ğalmıştır. 

Ticaret 
mislıne 
Bclgrad, 

mübadeleleri beş 
çıkarıJabilır 
30 (ı\ . .ı\.) - Ticaret 

l)~ lllen· . 
~ı "aıh .. ın nışanlısı Hüse. 
ı. Q" JCtı g·· 4141 

\·e endüstri nazır muavini Obra
doviç, Politika gazetc,.,indc yazdığı 

bir makalede, Yugosla\·yanın o
dun ve odun maddeleri ihracatını 
arttırmak suretilc Türkiye ile Yu 
goslavya arasında bugünkü tica· 
ret mübadelelerinin beş misli tez
yit olunabileceği mütaleasmda bu· 
lunma!;:tadır. 

f1q ltı Uz . ormüş derhal bu 
<q~~aııın ~rıne atı,mıştır. 
t •!an l\ ızıştığı bir sıra üç 
~ ~~~ \·eemaJın bıpk çe~<tiği· 
tı'r, l:JıllQ <lerhal üzerine atı· 
~ı t!n b v 

,'arı k _ ıçagı kapmı~tır. 
1. ııa"~n esılmiş olduğu halde 
"11.j '"<!. lJ.. . 

' Utı ba useyın can acı-;ile 
';ı takı ~ 

da "t arına saplamı"tır. 
'ı " rart • ~ 1 a~·ırnı :ın Yeti:j:!:ılcr kav-
illtına ~;lar \'~ rJnôları 

mışlardır. 

&U ı) ı ~ EDEM t4A~ll. ÇALIŞTl~l-
9EC:ERLI'\•. Mı S ~"4~ 

t>i N1 1 GôsTe~ECe~iM 
AllAN BH-"S•M ı ve~
s iN ~ gEH ŞİMt>ı YAl.
NI~ MOlt.İ!ITEN ·ıK Tİ. 
tl.AM Al.MAYi PUŞÜ. 
NÜYO~Ul""I. 

Xazır mua\'İni, bugün mevcut 
~artlara nazaran iki memleket mü 
na;;cbetlerinin daha iyi bir tarzda 
tanzim edilmc:;inin lüzumlu oldu. 
ğunu kaydetmektedir. 

l' erli mah lmllanm&lc, fkhqt •· 
,·aı:;ınıla ı:_,uura det:Uct eder. 

Ulusal ekonomi ,.e 
arttrmıa. kurumu 



Dünkü 
kazalar 

9 kişi yaralandı 
Dün akşam saat 21 de Sirke

cide bir otobüsle bir tramvay 
çarpışmıştır. 2851 numaralı vat. 
manın idaresindeki 42 numaralı 

S i r k e c i _ Y cdikule tramvay 
arabası Gülhane parkı köşesin

dekı Virajı dönerken Sultanahmet 
tarafından gelen 3054 numaralı 

Kurtuluş - Beyazıt otobüsü bir· 
denbirc sür'atle ç1kmış ve tram. 
vayın yan tarafına şiddetle çarp· 
m1ştır. 

Otobüs h1zlt gittiğinden yan 
tarafı tamamen parçalanmış ve 
bu sırada tramvayın camlan kı

rılmış. kenarları ezilmiştir. Tram 
vayda bulunan ve pencereden 
dışarrsınr seyretmekte olan 3 
yaşında Türkan kırılan camlarla 
kaşları üzerinden ağır surette ve 
gene üç yaşlarında Turhan da el

lerinden hafifçe yaralanmışlar

dır. 

Turbanın tedavisi yapılmıı. 

vaziyeti tehlikeli olan Türkan da 
hastaneye kaldırılmıştır . 

Virajı geniş ve sür'atli döne· 
rck kazaya sebep olan otobl.is ıo· 
!örü henüz yakalanamamı~tır. 

Hi.iviyeti de meçhuldür. Aran
.mıı:.t:ıdır. 

Şoförün gözleri kamaşınca 
Dün akşam Bilyükdereden Şiş

liye doğru gelmekte olan · Fani 
oğlu Petronun idaresindeki 922 
numaralı hususi otomobil Der
bend karakolu önündeki virajı 

denerken karşıdan gelen bir oto
mobilin ışıklarını söndürmemesi 
yuziınden şoförlin gözleri ka
ma mıq ve araba yclun sol tara. 

fın:faki hendeğe yuvarlanmı~tır. 

Otomohllde bulunan Petronun 
akrabalarından Dura kızı Jozcfin 
muhtelif yerlerinden ve yüzün. 
den yaralanmı~. Şişli Çocuk has
tahnnesine kaldırılmıştır • 

Mo~oıi 1det çarptı 
Cemııl oğlu Vahdedin idaresin

deki moto iklet dün Bar..lı:alar 

caadetinden geçerken 4 yaşların

da Oğuz isminde bir çocuğa 

c::ırpnuş. ayaklarından yaralanan 
Ot,uz Şişti Çocuk hastahane;inc 
kalJ:rılmışttr. 

Motosikletle otornobıt 
çarpıştı 

Dlin Şişliden Zinclrlikuyuya 
gitmekte olan L<'onun idaresinde. 
ki motosikletle ŞLc;liye doğru gel
m ktc olan Bedrinin idaresindeki 
otomobil Zlncirlikuyu yolunda 
çarpı~-nıelardır. 'Motosiklet dev _ 
rilmiş, vo Leonun nyağı kınlmrı;ı· 
tır. 

.Motosikletin arkasındnn gelen 
Osmanın idaresindeki otomobil de 
onlinde tini surette vukua gelen 
bu kazn Uzerine yere düşen Le. 
onu çiğnememek için şoförUn di· 
rcksiyonu kırmas.iylc hendeğe 

yuvnrln.nn11ş, hasara uğramıştır. 

Bir mllRteri muhtelif ycrlcrindm 
yaralanmıştır. 

Freni bozulan kamyon 
Dun Şişhane yokuş:ından aşa.. 

ğ1 ınmektc olan 5674 numaralı 

ç3p kamyonunun blrdcnbir<' fr<'n 
leri bozulmuş ve kamyon yokuş
tnn aşağı yıldırım sUratilc git _ 
mf"ğe başlamıetır. Bu sırada 1881 

numaralı takııl otomobili ilo 130 
numnrah tı ıunvay arabası kam • 
yonun önüne çıkmııılar ve frensiz 
arabanın şiddetli çarrl"'asına ma. 
ruz kalarak hasara u~raınııslar -
dır. ı·nhkikat yapılmaktadır. 

Tramvaya asılan çocuk 
Sulukuledc Manastırda oturan 

11 ynşlnnnda Ardaş dün Et ye _ 
ınczden Dnvutprışaya doğru giden 
2'il)1 numaralı vatınım Mehme -
dUı idaresindeki tramvaya ters 
tııro "rndnn asılmış. fokat bu sı • 
rnda başı vol kenarındaki 67 nu-

SON DAKiKA 
Sovyet -Finlandiya 

müzakereleri uzayacak 
Helsinki, 30 (A. A.) - Fin:andiya hükumeti, Sovyet tr..lebleri 

hakkında Sil asf partiler reislerile rniiı:akerelerc devam <'tmiş \'C ha
riciye nezareti tarafından Finlnndiva hyeti mt.rahhasnsı iç:n hnzır. 
!anan tal:.ma tt Lctkik e~ lemlşUr. 

F'ınlnndiyıı hUkfımeti hcnii:ı: mahrem isli§areler safhasındadır. 
Bu dn gost"rir ki, ıki hUkümet arasındaki noktai naınr ihlllafı da. 
ha oldukça. bUyüktiir. So\·yell"rle :F':inlandıl n heyeti arasında mu
vakkat b:r an!a.§ma ynpılmadan evvel So\•yct talcblcri hakkında hiç 
b!r re!ml ~ey öğrrnllemlyeceği anl~ıhyor. Ila:r.ı rnnbafil müz'lkerc· 
leriıı uzun sih cbileccğinl tahmin etmektedir. 

ve İsviçrede seferberlik 
T..ondra, 30 _ Alman ordusun·m t cca\iu.t bir harck<'tlnn ka~ı 

koymak için Belçika vP İs\1l;rP o,.d ıla.n t.amamile S<'f<'rbcr edilmLs 
bir halde bulunuyorlar. ff Prhangı bir İ!ltiliı hnı<'kcti. §İddctli bir mu

kave.mett uğnyacaktır. 

Hitler I\f usolini ile 
telgrafla görüştü 
(Baş tarafı ı incide) 1 hirlcr ""C hilhas!a Ren nehri tek. 

dirmeJeri ihtimc::lin~ gelince, bu rar yük:;el:neğe b;:şlam:ştır. 

gayri \·adttir. Vakra bundan iki , Ha,.-a vcıziye•i dün gündüz ve 
!ent evvel Sovyc~ler Kiyef civa- ı gece yaln·:ı: mevzi ha:-cl:fıtını fel
rında bütün bir livayı silah ve ce uğratmakla kalmamıştır.. AL 
mühim:nat~ar;ylc t~yyareler<len manl:ınn büyük bir harekete ges 
paraşütlerle indirmişlerse d• bu mcsini de aşağı yukarı ihtimal 
lataat toplanıp mücadeleye ha. haricııı:- çıkarmaktadır • 

z1r olabilecek bir vaziyete gel • 
mek için aradan bir çok saatler 

1 

Zder müttdı!derindir 
geçmiştir.,, Cepheyi ziyaret eden İngiliz 

T S h . d ? j mebaslar heyetinin reisi general 
aarnız ar cep esın en Spc2rs şu bevnnatta bulunmuş -

Röytcr ajansının ask~ri mu- 1 tur: 
harriri Almanların Sar mmbl::ı. 
smda bir taarruzda bulunacak
l:m mütaleuuu il:ri ,ş~~or v~ 
diyor i: 

"Butün alametler, J\'.tmanfarm 
İsviçredcn Holandaya kadar hu
dut boyunca mühim tahşidatta 

bulunduklarını gösteriyor. Al. 
mantarın taarruz etmeleri muh
temel müteaddit noktalar hakkın 
da bir takım farariyeler mevcut· 
tur. Fakat bu hususta en kat'i 
işaret Fran:a:ı: harp tebHğlcridir. 

Filhakika, Fransız crkanıhıfr. 

biyesinin bir haftadanberi neş

rettiği tebliğler münhamran Sar 
mıntakasmdan bahs:tmcktedir. 
Binacnal:yh bu civarda b:ıl..ınan 

bitaraf rr.e:nlekctlcrin üzerine 
meş'um bir gölge çökmektedir. 
Eğer Almanlar Fransız ccp

hesİ:':in diğer noktaları:ıa taarr:.ız 

ediyorlarsa, bu, asıl h:deflerirj 
gizlemeğc matuftur . ., 

Muharebe vaziyeti 
Paris, SO - Cephede evvelki 

gece ve d~n umumiyetle sa1.in 
geçmi~tir. Fakat hava günden 
güne daha ziyade fenalaşmak. 

tadır. Vosges ve Sarda kar yağı
yor. Yükselmesi durmuş olan ne-

====== I 
maralı tramvay direğine hızla 

çarpmış ve çocuk baygın bir haL 
de yere YU\'nrlanmıştır. Başından 
nb'lr surette yaralanan çocuk 
Cerrahpaşa hnstnncsinc kaldın! -
mıştır. 

Eve çarpan kamyon 

"- Geçilmez iki duvar: Maji. 
no hattı ve İngiliz filosu. Sizin 
İngiliz filosuna bi7.im de Majino 
1ıa lrna :Zyuic Jfilll.1clımrz var. 
Ne bu ~1::f; ne ôteki fib e.,ıbıye·
cek. buna binaen de zafer bizim 
olacaktır .. 

AlmnT'I hh+elbr.hi ... cilerirıin 
c:n:ıze merasimi 

leri cleni:ı:dcn çıkarılan bir Al. 
lcri de.nibden çıka.-rlan bir Al • 
man zal :ti ile 6 Alman ba!ıriyeli. 

sinin cenaze merasimi bugün öğ 

leden scrra asl:eri merasimle ya
p·lmı'l ve merasimde a:niral Pl;ı. 

to:ı ve amiral Loclcre de hcızır 

bulunmul(lar<lır. İngiliz bJhriye 
nezareti de bir miimessil bulun-

durmuştur. İngiliz ve Fransız 

baiıriyelil~ri namlarına çelenkler 
lcom.:lmıı~·ur • 

Mült•fiklerin 
im!l'e!ı 

tayyare 

Paris, 29 (A.A.) - Bir k~ç ay 
oonra rransa ve 1ngiltercnin müş 
terek hava kuvvetleri J\lman tay 

~ arelcri adedinin ü~ m:slini bu. 
beaktır. 

Hi:ıd kıtaları 
Lor.dra, 29 ( A.A.) - Bilcliril

eiğ:ne göre Hinciistandan hare. 
ket etr.ıiş olan bütün kıtaat, kati
ren zayiatn uğramaksızın yerle. 
rine vasıl olmuşlardır • 

Bir Norveç vaouru b:ıtırı :! ı 
Londra, 30 - Dün Şimal de

nizinde bir Norveç vapuru ba. 1 
1 .. b 1 tm mıs. murette :ıtı kurtarıl- l 

nıştrr . 

Ankarada bayrarıı 
mizin geçişi il e geçit resaı' (Ba5larnfı 1 incide) 

Molotof sulh 
teşebbüsünde mi 

bulunacak? 
Londra, 29 (A.A.) - Observcr 

~azete~inin diplomatik muharriri 
Molotofuıı bir kaç güne kadar mi.i 
him bır demarşma intizar etmek· 
tedir. luharrir diyor ki: 

sevgi, saygı ve sevinç havası lamıstır. 

1 içinde binlerce halk büyük kutla- H;va kuvvetlerimizin 
ma merasiminin en büyük teza. ipodromu dolduran halk111~ 
hürünii teşkil edecek olan geçit !arını toplayan uçuşlarırıı 
resmi sahasına akarken, saat 11 erkek izcilerle, Türk1<t1

1 
de C. Halk Partisi idare harbiye mektebinin. ınuha 
heyeti azaları, Parti genel sekrc- yının ve nihayet süvari \'t 

teri do!ctor Fil:ri Tuzerin baş. larımızın ve bunlara bagd "Zann&lildığine göre Molotof 
yüksek Sovyet mecı i inin içtimam 
dan sonra,, müc-. ir olma,,1 için 

lngiltcrenin pc~in tas\ ibi elzem 1 
olduğundan dolayı !'.lo...,ko\ arı 
'11Üzaherettcn i ti.ıkiıf ettiği barı, 

teklıfleri değil, barışın halen müm 
kün olduğuna dair bir b:!yanat 
yaapcal~tır.,, 

Mılf i Şefin miHete 
hitabesi 

{ Ba taratı 1 incide) 

seneyi, milletimiz, kendine güve
ni, millet hayatında nifa!csız be. 
raherliği ve vatan müdafaası için 
kimsed~ şüphe bırekmıyan çetin
liği ve hazırlığı ile, muveffr.kı _ 
yetli bir imtihnn suretinde ge

çirdi. 
Aziz milletim, 

Gelecc?< &ene senin bu ı"rıııL 

maz vasıflarına, insaniyet al:::ıni

ninı daha ziyace di!,".:ıt cdccc:;i. 
ne emin ol.. 

Türk milletini, onun kahraman 
ve şanlı ordı:ıunu, vatan istik
balinin kıymetli müjdesi olan 
genç evlatlarımızı muhabbetle se. 
lamll'rıın. 

Aziz va~and.a~l:ırım, on altıncı 
Cur.:~1uı·:yet Bayramı hepinize 
!:utlu clı:un.,, 

• t 
kanlığ:nda Cumhuriyetin banisi vin kuvvetlerin aynı 

ebedi ş:f büyü'.; Atatürkün mu- sevgi ve takdir toplayan 
vakk:ıt kabrini ziyaret ederek O· ri takip eylemiştir • 
nun yilksek ma.~evi huzurunda ipodromdaki ask-:ri ır:t 
tazimle e~ilmiş ve parti adına A. den sonra Cumhurreisit1)il 
tanın kabrine bir çtle.ık koymuş- km içinden gelen sevgi 
tur . gı ifadesi olan sürekli al 

Saat 12.40 ta Cumhurrcisimiz rasından geçerek Çanlc•f' 
Milli Şef İnönü refakatinde baş- ne avdet buyurmuı::lardıf· 
vekil Doktor Refi!c S:ıydam oldu. Cumhurreisimiz 
ğu halde Ebedi Şefin muvakkat şereflendirdi 

metlfenini ziyaret eylemiş ve çok Ankara, 30 - Hei~cıl111 

muhteşem bir çelenk koyarak met lnönü dün gece cuıııl' 
bir ihtiram dakikas1 için<le Ebe- Halk partisi tarafından 
di Şefin aziz hatırasını taziz ey- yetin 16 mcr yıldönilrJlU. 

lem.iştir • betile Ankarapala_ta ren 
Cumhurreisi İnönü, Ebedi Şe. yu teşrif buyurmuşlardır 

fin kabirl::rini ziyaret için Et- · · 1 
nografi müzesine gelişlerinde Prag'"'. hadise 
Büyük 1\fület Mcel;si reisi Ab· 
dülhalik Renda, Genel Kurmay (Bn tarafı l 
Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, dnki çarpıemalardn. biJÇO~ 
O 1 F 1 dd . Jer ve ,\'nralananlar ,•ard f rgenera a ırc ın Altay. 
An!,ara valisi TanJoğan ile vnli çok te\•küat y:ı.pılmıı;tır· 
muavini Dilaver ve emniyet mii. Danimarkuda çıkan l'" 
dürü Şinasi Turgar \ar:ıfınclan gazetesinin Ilerlin muJııı 
karşılanmıştır , ları blldlrlyor: 

1'.~i!li Şef, bu ziyareti müteakip "Pı :ıgı,;a vukubulan nil 
doğruca tebrikatt kabul buyura- lerin evvelden hazırlanrıı: 

tezahüratta tc:sir me,·cııt caklarr MiJlet Meclisine teşrif ey. azt 
lemi~ler ve burada da başta Mil- madrğmı tetkik etmek 
let Meclisi Rdsi Abdülhalik Ren- kos!o\Jakya umumi 
d • rö"ratm rc·ıslı'g'rı'nde a olduğu halde hüklımet erkfi. " 
nr, riyaset divanı azaları tarafın- konferansı foplanmıftır. 
dan isti1<bal edilmişler ve mec- olduğu iizere, Yukubultıfl 
!is binast önünde biriken kala. lcr derpi~ edilerek Çek jlc 

!erinden birkaç vfü: ki~i t balık bir halk kütlesi ile başta " 
rehine olaral~ tutulmakt3~ r m1ızil;a olauğu halde resmi lhti-

,-hr·~f d~ın~"ı""i~':::f:ı-'=. e~;x~ıe'."m=~e';T1. _!~e-=--_p~,~~n""' •• b~i"i<'~ .. '7k."iı.!;:.-a \'f~~,.:"""r"""k""'e~c=ı· ,.,=e=b~,. r ' ntr 1 ' ;., 

komiteciler i:e asker tarafından selfimlanmışlar- U 

aörüsmus c.lı~illet Meclisindeki hususi da- motif hattan 
.. • ireleri:ıde kısa bir istirahatı mii· 

teakip M:lli Şef, B. M. Meclisi 
riyaseti cumhur salonunda tcra 
Vekilleri heyetinin B. M. Meclisi 

(lla.~tıırafı l incldt) 

~akbel inld~aıı bakımından cııem. 1 
.11iyet verılmet..-tedir. 

azalarının, kara, deniz ve hava 

Bükreşteki toplantı 1 mensuplarının temyiz mahkeme, 
Homa, :,0 (A.A.) (Höyter) si Şurayı Devlet, Diva:-ıı muha _ 

B:.ından birkaç gan evvel bli-;a· sebat reisi ve azalarını vekalet -
:e i;ın B..ıkreşe da\et eji:.ni o:an ler ve Parti erkfın::un, bankalar 
Romanyanın Ankara \'C Bc'.~:ad ve diğer mahalli müeı.seseler mü. 
büyük elçileri e\ \'el ki gece Kral ı ımssill~rinin ve bunları takiben 
Karo:ıa dört saat:ik bir t.>,>la ıtı I ele ecnebi devletler · miim:ssilleri 
ya!)mışlardır. Bu toplantıda ba5· biiyi.ik orta elçileriyle bu clçilik
vekil Arg.!t.->ia.ıu ve haiİ.:iy<'! nu::ı· ı ler mi.ist:~:.rlarını, kara, deniz, 
n Gafc=1ko da haz1r bulunmu~lar· ı hava ataşelerinin tebriklerini ka. 
dır. Müzr.kcrere dün de d~\ nm I bul buyurmu~lardır . 
olun..'Tluştur. I Mill::t Meclisindeki mera!imi 

Eükreşin iyi maliımat alan ma mütea!-cip Cumhurrcisimiz" yan -
hafilinde beyan olundu~u!ıa göre, Iarınd:ı Genel Kurmay Eıı·~kanı 
müzake::eler Tü:k - lnf1iliz _ Fran· Maresal Çatmak olduğu halde 
c:ız paktının Paıı,,., r~litil{3ı:r ü~c 1 meras;m sahasını te~rif etmi!ller 
rindeki tesiri ve .\vrup1nın c:rnu· 1 ve bt:rada toplanmış bulunan 
bu ~arkisinde bitaraf bir blok tcş· halkın coşkun tezahüratı arasın. 
kili imkanları ve Balkan devletle- dan geçerek geçit resmine iştirak 
rile bfö·lik komı;;uları arnc;ındaki eyleyecek olan izcileri:: a~keri kı-
münac::ebetlcr etrafında cereyan tc:at.ı teftiş buyurmu~lar<lır. 

etmi~tir. fnö.,ii. her kıt:n::ı önünden 
geçerken merhaba asl:er deyerek 
izcileri ve kıt:ıatı sc15mlam 1 ş ve 

M us 0 I ini bir Şefin b~ı iltifatına sağol deye 
mu~a'1clede bull!nulmuştur. 

nutuk " ' d • Bu teft!şten sonra Riyaseti 
SOY e 1 Cumhur tribününü şereflendiren 

Pnri/, 30 - }.fusolini dün bir j Milli Şef ,radyo ile Türk milleti· 
nutuk söylemiş, fakat harici mc ne karşı bir hit2bede bulunmuş 
sclelerden hiç bahsetmemiştir. ve bunun akabinde tayyareleri • 

Bu snbah saat sekile 
Sirkeci istasyonunda bir 

tif manevra yaparken ~ ~ 
nuş ve gnr:ı gelen J. \ 
b:ınliyö trenlct ine mnh9~ 
) ollnrı bu yüzden kapıül 
nakaUıt öğleye kadıır 111 

kaybctmi5tir. f 

Hadise şu suretle oltıl~ 
:Makinist Ahmet ,Altıfl d 

resinde buhınnn 3350t 
11 

manevra lokomotüi gard ı1' 
açıp kapamak için ylllııl 
tral önünde makasın J<11Jl 

~ d'lJJleS .sına ragmen sevke ı 

le makas demirini Jlşt( 
hattan cıkmıı::tır. :NUft15ç - ., dO 
at yoktur. Eu l:aza il' 
hem lokomotif, hem de 

zaya 1ığraınış, bu hattııft 
na a w·la'n Ü" '·ol J;:ıpllı? 

• .. " jJJ 
ııakaHitın durmıunnsı i~ 
servisleri açık knlnıt te'\ııı 
yapmak üzere tcrtibnt 

0 « 
Ancak bö~·ıc bir yoı<1'1' 

J ·ıı 

si m<'cburiycli trcnıcrt rt11 
• t ,r 

kalmalal'ma sebebıyc 11e 
1 l } . d.. .. plll en ren crın onuıı .., ( 

d'"C 
bitirilinceye kadar 'tir· 
Kumkapıda bekletilmi" geÇ 

Zaten Avrupadaıt ı 
· oıı· 

Semplon ve konvnntı) ·r ,ı' 
lerini bu bekleme de bl 

ciktirmiştir. rııP Mc>:ı:bahadan Y~~ilköyc gi.itür • 
mck fü:cre et yUkliycn §oför N'n

ilin idnrcsindı'ki 3608 ııumunlı 

kamyon Yeşilköy _ Halkalı cnd · 
dcsinden geçerken birdc>nbirf! bır 
muhacir arab:ısile l.aı ılaıınn\ şo 

för hemen direksiyonu kır· 

mı§tır. Fakat kamyon süratli git
tiğinde 1 bu defo da cadde llz"· 
rinde 35 numaralı Hanciyanm e. 
vinin kapısına çarpmıştır. Çarp _ 
ma esnasında evin knpım parça -
lanclığı gibi kamyon da dcvrilmh 
ve Ic:inde bulunan Yusuf ve .1ch
met isminde iki nmc>le muhtelif 
ycrlc>rindcn nğır surette yaralnn. 
mışlardır. 5orör yakalanmış, kam 
yon frenlerinin bozuk olduı:u an. 
laşılmıştn· 

~~ Toneh;JŞ AS R-ı s• e s da Fevkalcde muvaffa. ~~ "'ı- l.' ... 1 .J! ma ın kıyetlt:r kazanan , 

E. ZEYNEBi 

Sorgu altına nJın:ın ııs' 
lokomotifi sev,ederkCil gJ 

çık olduğunu, tnm "J'llş\t tıfıl.-' 
den geçtiği ıııradıı ~8~p' 
zilnden kar.aya ugr1l rt1 d~ 
etmiştir. ~fakas mcfllıl ıı.l' ~ M 

~imdiye kadar görülen şark filmlerinin en fe\kaliıde~i TÜRKÇE SOZLÜ, ŞARKI ve HAKIS· 
LI n ... !: film. Be tekfir ART.!\.Kl"nin idare,indc ahibinin Sesi ~az heyeti: Gazelhan: ~l·~ı.\. ~ 

lÇLlSES, muganni: ~ADIR i':Ai\1A<;LAH., mu~:ınni: IIA~llT DiK.SES, muganni: 'i\1l'I·IlD
DfN BEYRlTLl YC mugannire: llZ.\N Gt'VEN \C 

~,1c.hur 

Rakka c SEMiRA MUHAMiVIET 
Kemani: Ali DEMiR ÇlMEN, Udi YORG1. kemani 1S:\1AlL ŞENÇAI.AH. cümbüş: fII
S.\N O l\HAi-.IA, klarnet: ŞÜKRÜ Tunaş, darbuka: HASAN Tı\Ilfıl.:\' Tı\HSADA~. sureti mah· 
1't: .. ada bu fi!m iç-:n bcste!cncn nefis gazeller. ~arkrlar. Biletlerinizi ev ve'.c!en tcc.!~~ik ediniz. l 

B Tclrfon: 1~31i!l _, 

J<9P se Psnasrnda yolun 1,.b 
duğunu söylemiııtir• 
giriııilıniştir. ttll 

.~ .... erı Hattan çıkıp kp>•· 10~ 
leri toprağa göınUıe.n -or· 
k ld k 

• . gr~ ıı,Şlll) a ırma ıçın u d&" 
yollan ids.resı, bu k~"'ıı 
G.50 de Y c;ıilköydcn k~ ilC 
yn treninin de SirJ;ec• ,,. 

r'" kap1 arasında yoldan 
• il ıııı 

ir bir gcz<'lede <:1*'8 

.zib etmPktedir. 



. - lij -
llaşı Ga"''ard nı· d- H 'lti: J J g u. aym 

Artık . . 
ız i~~ın Sen Korentene 

tılil~ın · ansız. Komparsm i· 
k l)'en ka' lıoluc;undan 
~~ b" . J 

ıı iaz ır nıündet uslu dur· 
ll.:_ ll\1dı ı· d . . . 
.::.ııe , · "ar eşıruz rahı· 

ion~~a:-1k bir üsera karar· 
~·aı· rılınesınc mani ola

~za!ıı'at Yakında tekrar i~ 
~.,.· 
*ı·,; 
rı-.;:;lllldi g~lecclc, dedi. Ona 
~ haki'· hapı~hanesinde bul· 
~"' '\aten Haymdrr dedi 
. ~Qn ı· " 
· ·. li tıın~iJir!., diye ho· 

abenniz olsun. 
tı'llı 
~da g\i}dü: 

ÇQk 'h . 
~ZA 1 tıratlı adamdır. 

~ darg 
a;ıa\ 1 mun. Denim Pa· 
' ~anız ge:lmemi istediniz. 
l'lı \le 0 kadar çok anlata· 
~ ardı l"ır 
ı~ \. 

~\u ·rıu Havm mı ? 
q, n· -

:p·.,ti ıln: ::siniz insanın 
•t n· 

~ kv 1• ağzından çıkacak 
'-<"! ntroı <: tmeğe mecbur 
~l~~e. Yata ken bile rüya. 
' ~'ara.~ ken :tisini ele 
'<le!~ orkrna~ı ne tccl şey! 

:-i-... •• ~nele:-cc yac;amaktan 
"l oyı " 

g L~~ e .bozuldu ki Fran· 
1
t er.;ı fevKaif.de rahatla· 

"' tıb· ':~enb<;ri ilk defa ol
tkerı 1 &oıünebildim. (1) 
1:-.ı:ı llluhacir Fransıı ka. 
l tr, .... 
~ a·"'1111de idim. Onlan 
. Yın.'dırn. Oyle mesuttwn 

~4ııe •• ~Ubacir kadınlar· 
ı ... ~ latılde'l•im demic;tim · 
~O/le. ~ " .. , 

~~n ı>encerenin perdesi· 
lırıld dz~ansım seyrediyor· 
ı\tıı ?1<11: 
~nın kendi memleke. 
~ ""'1. t ne iyi §eY; tasav-
Qıı..~ıniı 
lk~r • 
it... .. O ~~ar co~ m~tec;şsi.r 
.. .,Yla ~·· a sessızce ıçen gı· 

• t§ikte duraladı. So· S ~ur olan onun 
' bir teessür ifadesi 

\' lltııeerccıen yüıünü çe'wir. 
a~ 
' ~lannıı ara>.mda ya
. ~~ saadetiniıin 

~~tti :~ hemen hazır 
~ 1

• Sef ona elini uza· 

~ ~~in liaym, dedi. 
~~t barid ifadesini al
ili ~ htrgün gördüğü bir 
~tınlıyor gibi karşıla. 
~ ettı: 
~ 'lıi Yeli ne kadar oldu? 

;ı,' ~ rni? 
~ t~ 1• temmuz: 1910 da 
~ "'ll!\a k t l'tsmi esnasında 
~ıı. a~k birkaç ke
~''tt. ~ "'l1tUk, 

~i . 'f,fiey d~i~i'9 ihtiyar 
ı ~ra~<>t'iunıuk t.ıbit, de
~~ Ya ne için geldi· 

ı., ~ lıo, geldin mera. 
bıı~<itı sa kaldı. Onun 
~~ \'~ bu hali zayıf i
~~t. kinıscteri aley· 

14 °~ ıse de kuwetli 
~~ c1iıı ~~isine çekiyor· 
~~ a erini ııktı ve kendi. 

t..t.~ deınirden adam 
~ ~ ınutat ş0ğuk
~ ~tı. Söze başla· 
~ !lef 
lllnı.:·tr 
• .::'llltı • aniatacaklanm o 
ttUJ) ki lcoloneUm. size 
~ ~Yleıneği münasip 

~'~ettiğimden emin 
~· Mesele şu: Çok 
~hesi ıartmda Almanlar 

'vt1s11<1e nınthi§ bir ta· 
'~ tr~lıQ· l~. 
~et. ~~e değil mi? 
~ ~u~ustaki raporu· 

~~· ih _ıçın bir iki gün 
~ ~flJı ~1Yacım var. 
i, ~l . Poruznda varaca · 
· a~~idcn bir ilci keli· 
~. ·t·irı h1?1· Alman erkAnı· 
ll aıctı h" . 
~~ ru ıyesı §U: 

liizun, bu harpte 

N:ık.leden: tı•ethl KARDEŞ 

Almanların karşısına çıkan başlı· 

ca kuvvet o ... 
- .Fakat ezebilecekler mi? 
- Umuyorlar. l~us cephesinde 

olduğu gıbi bir gedik a;mağı ümit 
etmıyoılar. Yakın mesafede askeri 
ehemmiyeti miihim bir hedefe ta· 
arruz edecekler. Bu hedefi muha
faza etmek için Fransıziarın büyük 
bir muka\"emet göstereceklerini bi 
liyorlar. Bu mahiyette en iyi hede· 
fin de Verdun olabilec~ine kani
ler. Mmraffak olurlarsa Framız· 
tann kuvveimane\ iyesi bozulacak, 
dh·e düşilnürorlar . 

- Eldeki \"ası talan ne? 
- lhtiyat on kadar fırka ve 

Sırp cephe~inden getirilecek iiç fır 
ka .. 

- Hep$i bu kadar mı? 
- Evet. 
- Çıldınmşlar mı bu ada.-n· 

lar? .:\Iuhakkak hir mağlubiyete 

koşuyorlar. P!a~ıanm tathik 1ı;in 
ellerinde kafi derecede taze k"Uv· 
\'et yok. 
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Hindli sihirbaz insanların ne 
maymundan, ne de çamurdc.:n 

insan o!ar a:< 

söyliyordu 
gelmediğini, 

doğduğunu 
- Sizin alimleriniz tufandan etti. İnsan mc}·clana gc:di! Yani 

e,,,.d ın.;an yaşadığım kabul mu bu ize!.ha gJ. e in~anlar maymu.1:;:1 
etmezler? dan gelmedirler! Bizim b~y3Zı'L ·1 

- Hayır!.. Bizim ilim kitapla· ilmi bu~n bu ikinci izahı k:? ~~:I 
nn11Za göre insanlar ancak tufan· etmi~.lerdi~: 

dan sonraki pek geç dc\'İrlerde arz Dulıa • -Ruli ağzını açarak beni 
üzerinde görülmeye ba~l:ımış1ar. ürküten miithi~ bir hrıyretle yü· 
dır! Yerrüıünde tufandan ewel zümc bükıyordu. 
insan ya~adığına dair tek bir iz - Nasıl? detli. Sit ber:ız in--a.n 
dahi bulamamışlardır! Onun için lar, insanlarm maymun!ard:ın gel 
bizim arz tarihinde insan tufan· diğinc mi inamyorsunuz? 
dan sonral;i devirlerde başlar! - E\·et, Buha - Ruti! Bum.: ka· 

Buha · Ruti benim bu sözleri· ti surette kabul f'tmişf~irl 
me karsı dişlerini aya doğru aça· Buha - Ruti derin bir nefretle: 
rak e..~eyen bir sırtlan gibi güldü. - A~a!.. dh•e bağırdı. Asla .. ! 

- Çok şe}•! çok bir şey! dedi. Bu siı beyaz insanlann biçarelik· 
- Bunu niçin bu kadar garip terinizin en büyüğü olsa gerek! 

buluyorsun Buha • Ruti? asla!.. 

Buha - Ruti karanlık bir yüz_ -Niçin. Buha • Ruti? Yokc.sa 

- Itk t~ebbüstc nlU\<ıffak ola· 
mamak ihtimalini de dilşilnüyor
lar. Bu takdird~ kanlı bir yıprat 

ma harbine ba~lıyacaklar. Fran
sız ordusu tama.mile mecalsiz ka
lıncaya kadar yoracaklar. 

le, sakalını, elinin tersile tarayor sen de insanın çamurdan yapılıp 
ve müstehzi gülüşüne devam ed.i- göbeiine ruh üflenmek suretile mi 
yordu. Gayet sakin bir tavırla: var olduğuna itikat ediyorsun! 

Mazi kaılmları son dertte diif•i:•ı olı!11llları bu garip str.sl.erlle insana 
ca.ılı birer e!cktr.le bobini lıissi verir 

- Kltıdern:örder (2) tekrar mey. 
dana çıktı desenize! Anlattıkların 
hep bizinı lehi.rnizde Haym. Al· 
man ordusu ta:ırruz kabiliyetini 
işte bu t"1e.,ry{i te yıp:-atacak ve 
har.bi kati surette burana kaybe· 
decek. 

- Niçin mi? dedi. Gayet basit! 
Buha - Ruti, ilk defa müthiş 

Sizin fılimlerinize göre insan yer 
bir surette hiddellet'nlİ§ti. 

ylizünde tufand n sonra başla· - Budalalar! diye bağırdı. In 
mı~rn. ~u halde, insanlar birdenbi- san çömlekçi çamunı mudur ki 
re bitmiş demekt 
Bııha • Rutinin bu istihzasına böylece dünyaya gelsin! 

ben de gülmekten kendimi alama. - ~k sen de böy1e bir ~re 
(De\181111 var) dım. inamnl)·omın! O halde diğer i::a· 

( J) /ki ay evtıel bu süt:mlardtı - Ha.. evet .. dedim. Şu mese- hı, yani in~m maymun oldubru· 
tefrika edilen ''işgal a!tmda,, roma le! Evet, hakkın var, Duha • Ru· nu kabul etmekten ba§ka c~re var 
nının kahramam olan Alman mü· ti! lns.an yeryüzünde tufandan mıdır? 
lôziml l/aym haltikatte Alsas!i t-ir sonra birdenbire nereden çıkmı§, Bura - Ruti Adeta öfkeden çer:c 
Fransızdır. Senelerdenberi ve harp cL~il mi? Fakat bunu bizde iki tQr si titriycrek bağrrdt: 
ten eovtl Almanya hizmetine gir· :·i izah ederler .. Bir izah dinidir. - Budalaca şeyler söyleme! 
mlı. sivil polislik yapmış, harpte Buna göre ilk insan çamurdan ya· Hayretle bu garip Hintlinin yü· 
istihbarat zabiti olarak Alman or. ratı!mıştır. Bu Adem isminde bir züne bakırordum. 
du~wuln ı;,rızif rdilmistir. Süblıe· in:;.andır. Sonra b.anun kaburga - Fakat_budalaca bir~y rıöyle 
yi celbetmcmek içiu Fransızla;a ı-em:ğinden de difi insan yaratı!- dilimi zatmetmiyorum. muhterem 
müthi§ düşman görünmekte, hat· mıştır.: Havva! tşte bütün in· Buha • Ruti.. Bilakis iljrnce konuş 
t4 kabında kendi vatandaşlarma sanl;tr bu kan kocanın çocukları. tu~umu zannediyorum! 
ııılmetmeği bile göze almaktadır. dır! !kinci izah da şudur: - Hangi ilimden bahsediyor· 
Fransız ca.msu olduğunu Fransa- ' Yeryüzünde evve1~ diğer hay· 1 c;un be adam!.. Hiç insan maymu· 
da ancak bir iki kişi biliyor. Bir vanlarm ~on tekamül merhale:i o- ,· nun ke~di babası olduğunu kabul 
Alman zabiti de bunu ölrenmiş, ]arak maymunlar vücude gelmışler eder mı? 

Ugunda sultaımmı orkestra takım• 

fakat Haym on" yakalıyarak giz. di.. Bu maymunlar da tekamül - Fa!<at ilim.. 
ücı Fransa.va ltaçırmala ve izini - Ne ilmi bu? İnsan dünyaya 
kaybıtmeğe mm·cıffal! olmııştm. Folken1ıein'in hemen lırmeıı hiç insan olarak gelmi§ti l 
Haymın ııazift gördiiğü şehir Al· talim görmemiş çcıl~ genç askerler - Çamurdan mı? 
man işgalindeki Sen [(oreııte;viir. deıı milrckllep kıtnları lıarbe sok- - Çamurdan mı? 

(!) Aynen •'Çotttlt /tatili., de. nz11:ındotı sonra Alma11yada bu - Asla! Fakat insanm ·ceddi 
mektir. l'ser r"izcrinde general generale bıt Uikap rerilmişti. gene insand.ı, onun ced(ii gene in· 

sandı! Onun ceddi de ıene insan. , san insandır, maymun maymunl. 
dıt - r'akat, muhterem Buha - Ru 

- .Fak.at bir ~Y anlayamıyo· ti, bizim alimlerin izahını galiba 
rwn, Buha · Ruti! iyi anlatamadım! Maymunlardan 

- Anlamıyacak bir şey yok.! yalnız bir koldur ki arzın bir dev. 
insan asla maymundan gelme- rinde tekamül ede::ek insan ol
miştirl Maymun ayn bir kol, in- muştur! Oteki maymunlar elbette 
san ayn bir koldur!.. Hiç bir may maymun olarak kalacaklardır! 
munun dUnyanın hiçbir anında Buha • Ruti: 
insan olmasına imkftn yoktur! In· - Saçma! diye ba~ırdı. O insan 

,. • ' ..: ~ • : .. ; ..... ' • • • ' 'f .... • 

KADDN ISKARPINLERi 

olan maymun tek bir tane miy
miş? Tabii tek olamaı? Elbette 
binlerce olmak lazım geliri O bin
lerce maymunun çocukları hepsi 
biranda insan olarak ııu doinıur 
lar? Yoksa içlerinde yalruz biri
nin çocuğu harikulMe bir tesadüf 
le zeki doğmu§ da insanlaşmI§?. 

O takdirde o maymunların diğer 
yüz binlerce çocuktan nerede? Nl· 
çin içlerinde diğer bir deha sahibi 
daha do~up insan olmıyor? Yok .. 
Bu maymunların ~ukları hep 
birden insan doğmuşlarsa tcsa:i<l
fen ilk çocukları mı insan olarak 
doğmuşlar? Yoksa ikinci, yahut 
sonuncu çocukları mı? Efcr ikin· 
ci ve sonuncu çocukları insan o
larak doğmuşlarsa ilk ~ıkla., 

ve onların nesilleri nerede? 

Kısa etek modası çıktığın .. 

danberi ayakkabı fabrikaları .. 
run gösterdikleri büyük J:evk, 
doğ:-usıı, k:ıtlın iskarpinlerini 
nefis bir sall''at eseri haline 
getirmiştir. Eskiden sokaktan 
sUpüren, yatak odalanna ka. 
dar tozları ve kirleri getiren 
uzun etekler krsaldı.kça, insan· 
tarın eağlığını dtlşUnen, he. 
kimlik memnun olduğu gibi 
btliünkü kaıdın iskarpinleri. 
nin gckli de hekimliği - tabit, 

aağhk bakımından • memnun edecek şeydir. 
Eıki uzun eteklerin altında gizlenen uzun konçlu potin. 

lerin, yahut düğmeli veya sımsıkı bağlı geniş yüzlü iskarpinte. 
riıı içindeki ayakların serbestçe hava almalarına imkan yoktu. 
§imdiki ıdaracık yUzlil yahut küçük küçük parç.alardan yapı• 
lan, ayaklarm Uzcrinde ve yanlarında imk!n olduğu kadar açık 
yerler bırakan iskarpinler kadın ayaklannm hava almalarını 

temin ediyMlar. Bunun için, kadın iskarpilerine karşı sağlık 

bakımın-dan, söylenilecek söz bulmak güçtür. 
Eskiden kalmış zihniyetle, bazıları bu iıkarpinlerin yük. 

sek ökçelerini bot görmeder. Yüksek ökçeli iskarpinlerle yü. 
rüyen bayanın çabuk yorulduğunu, endamı bozuD:luğunu iddia 
ederler. Bu iskarpinlerin çabuk yonıp yormadığını en iyi tak. 
di redecek olanlar, şüphesiz, onlan giyenlerin kendileridir. Fa
kat bu yüksek ökçeli iskarpinlerle saatlerce mağazaları do .. 
taştıktan sonra yorgunluktan şikfiyet etmiş b1yanları gördük
~· o iddialaıtlan birincisinin pek te doğru olmadığını kısa ök. 
çeH iskarpin iİyen erkekler de teslim etmelidir. 

Hele uzun ökçeli iskarpinlerle Uludağın tepeşine kadar • 
otelden tepeye yfüüycrck - çıkıp indikten sonra yorgcnluktan 

l 
şi~yet yeri~e, i~l\arpinlcrini dik:niş elan kunduracı~~nı ııer.a 

~~~~~~ 

Yazan: Dr. G. A. 
eden bayanı dinleyince, uzun ökçelerin isanı yoracafmı iddi. 
asının bir efsane olduğuna inanmak :zarwidir. 

Endam mcıelecl de o iddialardan ikincisinin aksinedir. 
Kısa ökçe giyince, inun ayakta ıdurduğu vakit, tabii olarak, o· ı 

muzları düıier, kamı ileriye do~ru çıkar, başı öne doğru eğilir, 
vaziyetine bir halsizlik gelir. Bu vaziyetten kadmlann kendi. 
Jeri hoşlanamıyacağı gibi, adaleler gev;ek, düşük olacakların • 
dan o vadyet sağlık bakunındıııı da istenilecek bir vey değil· 

dir. Kollar dUtilk. ba§ ileriye doğru eğilmiş, kanburu biraz 
çıkını§ olarak yUrümek aağlık hali aayılamaz. 

Halbuki iswpinleriıl ökçeleri yüksek olunca, intan aya. 
ğa kalktığı vakit, ağırlık merkezi i:Snc doğru &ittiği için, omuz •. 
lan lca1dırmak, batı dik tutmak, battı biraz arkaya do~ru gö· 
türmelc • dqmemek için • .zaruıt olur. Endama giiı:ellik. yil· 
rUyil§e zariflik, ve kibarlık veren de bu vaziyettir. Bu vaziyet· 
tc bütün adaleler gergin bir halde bulunduklarından sağlığa da 
uygun olur. 

Böyle olmaaaydı bile, yUksek ökçelere, hekimlik bakı • 
mından, tahammül etmek llcını gelirdi. ÇlinkU yüksek ökçe. 
ter eski konenln yerine gelmlştlr. Korse de vücudu di.lzgiin 
tutmak için takılır, fakat vücuda çok büyük zarar verirdi. Yük 
aek ökçelerin mahzurlan bulunsŞ !da, korsenin zararı kadar bü
yük olamaz. 

YUksek ökçeli iskarpinlerin ıiiıc:Uik bakımından bir teh. 
Ukesi vardır. Vücudun ikt tarafı ar••ında en küçük müsavat. 
aıılık bulununca, u.ıun 8kçenin neticesi olan dik vaziyet onu 
meydana çıkarır. Kısa ökçelerle, bir taraftan zaten dü~ük O· 

lan omuzu öteki taraftakile müsavi tutmak kolay olur, fakat 
uzun ök~elerle bunu yapmıya imkan yoktur. Bel kemiğinde 

biraz sarpukluk ,adalelerin birimle biraı düşüklük bulununca 
da öyle, uzun ökçe meydana çılsarır. 

Onun l~iıı. uzun akçeli isbrpiPlet anCak her taıa!ı mil· 
vaıeneli erldama daha güzelllk ıverir, güzel olmryan endamın 
t~bii eksikliğini de meydana vurur . 

.. ,,. . .. ' . . .. 

Yok ... tık çocuktan insan olarak 
dolmuşlarsa niçin? ... ne gibi bir 
scbeble? . 
Kızgın bir halde, ve şüphe ytS 

ki harikulade bir muhakeme kud· 
retile bu müthiş Hintli ıekasınm 
sarıp döktü~U mantık o kadar 
kuwetliydi ki, ilk de(a, bizim fU 
m~httr Darvin nazariyesi önünde 
btt kadar ~a~alayıp kalmrştnn. Ha 
kikaten bu yüzbinlerce maymunun 
çocuktan birdenbire insan olmuo
larsa bu kadar çok maymunun 
niçin tek bir kemiğini bulamtYM"" 
duk da bu maymunlardan çok f!'f" 
ve! yaşamış hayvanların kemikle"" 
rini bu1abili~·orduk? 

Bt: yfü:bf nlerce, betkf milyon1ar 
ca maymunlardan tek bir mt\ste
hat,e dahi bulunmaması Msıt 

mlimkUn oluyordu? 
(De\'Bmt ,·ar) 
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Vefanın bu kadar farklı ·bir mağlUbiyete 1 - 1 berabere kalO 
Oıtaköy: 3 
Alemdar: l 

uğrama~~~EVR;ebep lüzumsuz sertl iğidir _ ~ [ stanbulspor 
Şeref stadında gUnün ilk maçı 

ikinci kümenin Ortaköy _ Alem
dar takımları nrnsında yapıldı. 

Hakem Samir., idaresinde oyna. 
nan bu maçta Alemdardılar çok 
güzel oynamalarına rağmen ta -
kanlarında yaptıkları yersiz de -
ğişlklikten dolayı Ortaköy karşı -
emda sahayı 3.1 mağlüb olarak 
terke ttllcr. 

BeyJerbeyı: 2 
Şi~ . i: 1 
Bu stadda gilniln ikinci maçı 

hakem Necdet Gezen idaresinde 
lJdnci kümenin Beylerbeyi • Şişli 

takımları arasında oynandı. 

Takımla!' hakemin daveti üze -
rine sahaya çıktıkları zaman şu 
Jcadrolnrla yer lmışlardı: 
n~~ lcrlıc~ j: 

C:ı!.iıl - J\lunmmcr, Ilcfilt - Bo. 
rb, llya , Gaı bi • Cemal, Ahmet, 
Maz'ı:ır. J.cflcr, Iledri. 

,şı ~·ı: 

B"rç - Albcr, Onnlk • Bcdros, 
Baci, Sı<'ıı:ınil< - Agoh, Hatlli. 
Stepan, Ş:n nrj. llnro_) ton. 

Rüzgar altında ikinci devreye 
başlıyan Vefa takımı, uzun paslı 
bir oyun tutturarak bir müddet o_ 
yuna hakim olmuş ve Galatasaray 
müdafaasını birlbirini takip eden 
tehlikeli vaziyetlere sokmuştur. 

Vefalılar bu arada acele ve talih-
sizlik yüzünden bir gol fırsatını 

kaçırdılar. Bu esnada Cemilin gü

zel ve tehlikeli bir hlicumunu tek. 
mc ile kesen Vefalılar aleyhleri
ne verilen bir penaltıdan BudurL 
nin §iltti ile üçüncü golil yediler. 
Oyunun bundan sonraki kısmı 

büsbütün sertliğe dökülmüş, 23 
dakikada çekilen bir ceza vuru -
~unda Budurinln çok güzel bir ka
fasiyle dördilncU Galatasaray go. 
lU olmuştur. 

D ünkU Gnlal:ı!taray _ l'<'fa rı-ıı;mda CemJlln gUzel 

25 inci dakikada Salflhaddin 
ender görülen bir voleyle Gala • 
t:ısaraym 5 inci golünU ve yine 

35 inci dakikada Salllhaddin uzn!c 
tan bir elitle Galatasaraym altın
cı golünil atmıştır. 40 mcı daki
kada Cemil Salimden aldığı pas. 
la Galatasarayın 7 inci golünü de 
yapmış ve maç bu sureti e7-0 Ga. 
lntasarayın lehine neticelenmiştir, 

Vefnlrların bu çok farklı mağ
lubiyete düşmelerinin birinci sc -

biı· .ulcwnu ... 

bebl fn:ı:lıı sertliğe kac;:malnn, i _ 

kinci sebebi de tamamen açık bı'"'r_..,..,[~~=:~lfl~l::J~::::!J _._ __ .._. __ .__,._..,_~---~-
oyun oynıyarak mildafaaya Jüzu. 
mu veçhlle dikkat etmemeleridir, D ünkü Yera • Galata.<ıaray maçından gtlzel dört g<Srttnu, 

1 aksim stadı: 
.............................................................................. 

Altıntuğu 3-0 getı 
Beyoğluspor: l mih, Yaı;ar, Rebli, Bal"' 
Anadolu: ) Beykoz: 
Kadıköy stadında gUnUn ilk Safa _ Halid, Balıadd' • 

ed . 
karşılaşması ikinci kUmenin Ana- fa, Kemal, Mebın 
dolu - Beyoğluspor takmıları a - Galib, Şa.lıab, All, ~ 
rasmda ol.muştur. Ümidin fevkln.. Oyuna Fenerliler~ 
de heyecanlı bir surette cereyan Çok şiddetli rUzgA.ra rJı-1 
eden bu maç iki tarafın y~ptık _ malarma rağmen de 

kalesine indiler ve orsd' 
tiler. Beykoz kalesi il)Ş'f 
larda çok tehlikeli }lıl3l 
oldu. Halid _ Bahadır ~ 
sayı yapılma.sına mo.ııi ~ 
canla başla çalışıyor. 'il. 
kikada Semih, BasrinJn ~ 
ortalayışmı kendisine 4 
biinin hazrrladığt fırs&tJ 

lan birer sayıyla berabere Jeti -
celen.miştir. 

1. Spor: 3 
Altıntuğ: O 
Bu sahada gUnUn ikinci maçı

nı Birinci kUmenin !. Spor - AL 
tıntuğ taknnlan yapmıştır. Dr. 
Halid Galib EzgUnUn hakemliği 

altında. oynanan bu raçm ilk kıs_ 
mmı 1-0 galib bitiren aiyah sarı
lılar, ikinci devrede de ild gol 
daha çıkararak mUsabakayı 3.0 
kazandılar. 

Fener: 1 
Beykoz: 1 
Fener stadında gilnUn en mU

him karşılaşması Fenerbahçe _ 

Beykoz arasındaydı. Ha.kem Fe -
rldun Kılıcın daveti U:ı:erine ta. 
knnlar sahada §U kadrolarla yer 
aldılar: ' 

~-~~~~~~~-

Fen cr bahçe: 
Cihad • Faruk, Lebib _ Ali Rl· 

z:ı.. AngeUdls, Esııd _ Fikret, Se-

den kaçırdı. ~ 
Onuncu dakikadBll ~ 

kozlular hUcum avanW 
ne aldılar. Soldan ve ; 
sağdan yapılan hUcuıxılJ" 
ilkeli oluyor. Adet.1 bit 
hızını alan rtizgA.r Ferıll 
lerinin en kuvvetli d g1 
rmı bile geri çeviriyor· 

yet karşısında uzun ~ 
sarfınazar etmek ınecbU 
sıl oluyor. MUdıüaa ~ > 
ıııı.tn ııe •iltl hlr o.~tc>4 
mu gözUkUyor. 
Maçın Fener yarıJXl l 

oynanmasına rağmen. S'eJI 
hacl.mlerlnin fazla tebllJ 
dıkları görUlmektedit· _Aj# 

19 uncu dakikada otf' ~ 

Şişlinin hfıkimlyeti altında baş

lıyan maçrn 10 uncu dakikasında 
Beylerbeyi sağ açığı, sol açığın 

iyi götUrUp pek biçimli ortaladı_ 

ğı topu gJzel bir plase şütle ağ_ 
)ara tak tı. Golden sonra Beyler
be}i açılır gibi oldu. 20 inci daki
kada yanlııı bir penaltı vcrilmLsti. 
Ş1'1ililcr bu penaltıyı atamadılar. 
26 ıncı dakikada Şişli sol açığı 

beraberliği t emin etti. 30 uncu 
Öal:ikada s:ığdan ortalanan topu 
Beylerbeyi sol içi Lefle r ağlara 

takarak vaziyeti 2-1 yaptı. İkin_ 

cl devre z:ıman zamnn Şi~li hakL 
mlyotinde geçmekle beraber sa-
yısız geçti ve neticede Bcylerbe· 
yi 2_1 galib olarak sahadan ay -
rıldı. 

Dün.kil Beşiktaş 
Beşiktaşlılar 10 

-
-

Hilal maçını 
O kazandılar 

şaf eden bir Fener ~ 
Rebil Basrie bir ileri~ 
Basri Beykoz mudafa.P"'" jl 
sma takarak sUzUldll 11,oc' 
reden yıldmm gibi bit 
ağlara taktı. -/ 

Bu gol oyuna yenid:r 

verdi Beykozlular, ~· 
ni sıkıştırmaya. baş ~ 
çok canlı hücumlar ı:ı" 
ıncı dakikada K!zJJll ;I 
den muhakkak bir gol 

Galatasaray: 7 
Vefa: O 

, Şeref stadında günUn en mü_ 
hinı maçı Galatasaray - Vefa ma
çıydı. Bu maç saatine kadar sa
hayı Uç bin kişilik bir seyirci 
kütlesi doldurmuştu, 

Hakem Ahmet Ademin idare. 
sinde oynanan bu maça takımlar 
ıu kadrolarla çıkmışlardı: 

Galatasaray: 
Osman • }'aruk, Adnan - Eşfak, 

En\er, Celal • Sallnı, Budurl, Cc· 
mll. Salilıa.ddln, Serafim. 

'\'ela: 
Safa • Lutn, Süleyman - \'lihlcl , 

Hakkı, ŞükrU _ Xedb, Muhteşem, 
Sulbi, Mehmet, Garo. 

Y. Yıldız : 4 
Demirspor: O 
DUn Taksim stadında ilk maçı 

hakem Buri BiltUnUn idaresin
<le ikinci kllmenin Yeni Yıldız -
Demlrapor takımları oynadı. Ye. 
ni Yıldızlılar bariz bir falklyettcn 
sonra maçı 4-0 lehlerine bitirdi-
ler. 

Topkapı: 2 
SüJeymaniye: 1 
Taksim stadında glintin ikinci 

mac:ı Topkap • Stileymanlye ma_ 
çı idi. Şazi Tezcanın hakemliği 

nltmda kar§ıla~an günUn bu iki 
birinci klime takımının karşılaş • 
ması mütevazin geçti. Devrenin 
ilk golilnU Topkapı attı. Silleyma
nlyc buna derhal mukabele ettiy
se de Topkapılılar devre sonunda 
bir gol daha çıkararak birinci kıs
mr galib olarak bitirdiler. 

İkinci dcYrc karşılıklı akınlarla 
geçti. Fnkat, kil taraf da gol çı. 

karamadığından neticede Süley -
maniyclilcr 2-1 mağlüb oldular. 

Beşiktaş: 10 
Hilal: O 

RUzg!n arkalarına alarak o -
yuna başhyan Vefalılann ilk akı
nı Galatasaray haf hattında ke • 
alldi. Yerden ve kısa paslarla he. 
men oyunu htikim olan Galatasa. 
raylrlar, Cemilin şahsi bir süru
tlyle 6 mcı dakikada ilk golü at
Wa.r. 13 Uncu dakikada Salim i· 
le Cemilln paslaşmasında yine Cc 
mil takımının ikinci sayısını kay. 
detti. Rüzgar altına düşen Gala_ 
ta.saraylılar çok temkinli bir ı:ıe-. 

kilde hareket ediyorlar. Buna mu. 
kabil Vefalılar mUmkUn olduğu 

kadar sert bir oyun tutturdul:ır. 

Devrenin 39 uncu dakikasında 

Vefa aleyhine verilen bir p <>n .,.1-
tıyı avta atan Galatasaraylılar bı:. 

• llhlm gol fırsatını heba ctttl«>ı'. 

DlıftııenJa bwıdan IOnrııki Jıı~ını 

knreılıklı akınlarla geçti ve clc:vı-c 1 
2·0 Galatasaray lehine ?ıl'tJı..<-ıc.n _ 

1 

Hil:ll geçen seneki kadrosun
dan üc: tclik bir kişi de noks:ın o-

d1, 

l Galatasaray - Işık 
liseleri maçı 

Bugün ~ npılacak olnn Gala ta -
~aray - Fen<'r mUtekeitleri ~fot - ı 
bu:ıt tnkımı mDçındnn evvel Ca_ 

l ntaımmy - Işık liseleri futbol ta- ı 
kımlan da bi rmüsabaka yapa -

caklardır. 

larak sahaya 10 kişi diziliyorlar. 
Takımlar şöyle: 

Be5ikı;ta: Ştııket - Taci, Faruk 
- Cihat, Feyzi, Hüseyin - lb
rahim, Hiisnü, Sabri, Şeref, Eşref. 

HilAI: Murat - Rüstem, Or-
han - Lutfi, Bekir - Haluk, 
inayet, Yıtwf, Niyazi, Nimet. 

Birinci devrede B~iktaş, ilk ü
çü Hüsnü, dördüncüsü l brahim, 
5 ve 6 ıncı da Şeref tarafından ol. 
mak üzere altı gol attı. Bu altı 

gol de\·renin tabii neticesidir. I!i-

Bugünkü maçlar. 
Galatasaray - F eneroahçe 

bugün karşılaşıyor 
Galıı.tasnray Fencrbahçc Cum

huriyet bayramı milnascbctile ter 
tib ettikleri "Cumhuriyet b~yra_ 
mı kupası' ' maçını bugün saat 15 
te Taksim stadında yapncal:l•r -
dır. Lik maçlarındaki 1-0 lık ih
tilnfh neticeden eoııra Lu maçtn 
iki takımın a 1acağı netice merak. 
la bcklcmr.eltl"dir. Bilhassa dlin 
Beykozla berabere kalan Fene -
rin, Vefayı 7-0 yenen Galntru::ı -
rayın ka~ısındn na:ııl bir oyun 

lfilliler devre müddetince kendi nı
sıf sahalarında tamam bir müda-
faa oyunu oynadılar ve bir ·kere 
bile hücum teşebbüsüne girişmedi. 
!er. Bunda, Beşiktaşm baskısı ka
dar, müthiş bir surette esen rüz
g~ ve ıbu rüzg~rla beraber ayağa 
kalkan kömür tozu bulutlan da 
rol oynadı. 

Zaman zaman, oyuncuların bile 
tozdan biribirlerini kaybettikleri 
bu devrede iki taraf da havadan 
oynadılar. Bu hal Beşiktaşın bir 
çok gol kaçmnasına, Hil~lin de 
müdafaa oyununun zorlaşmasına 

sebebiyet verdi. 
Birinci devre tamamile bir tek 

kale oyunu halinde Beşiktaşın le
hine devam etti. Rüzgftr iki taraf 
i:;i n de top kontrolünü hemen hc
:nen hiçe indirdiği için devre zevk
siz geçti. 

Birinci devre Beşiktaşlılar gol 
sayılannı daha ziyadeleştirebilir

lcrdi, eğer rü1..gar oyunu bozma
~::ıydı. Bununla beraber Hilal mü
dafaasmnı da o vakit semereli bir 
~kilde çalışmak ihtimalini gözö
nünde bulundurmak lazımdır. 

lKINCI DEVRE: 
çıkaracağı belli değildir. Nisbeten azalmış rüzgftn lehle· 

Bu büyük mcçtan evvel de rine alan Hilfüliler bu devre bir 
Matbııat tnbmı, Gıı.t ,. t .~:::-ay _ şeyler yapmak için çabalıyorlar. 
Fener tl'!mütlcr! m:Lt.:litı'c .kar· nu devre il!-: da!dkada sıkışık bir 
şılaş:ı,.al•lır. Eııki fut'~ol yı dızh- and:ı, kendi kendilerine de bir gol 
r:n c!an te~kil cd;Jen m~'ttcl;ti~ . :ıtınca 7 diye çıkan gol adedi Be
H:ı tbuat t ~ıkımı karş:sınd:ı ynııa- '5ikt:ı5m hızını kesti. Bunun ncti 
c:ı·:1 l.ıu müsalınka d:ı. hc r'h:ıld c c·•si oyun da gene Beşikt::ışın hli.
çok ze\'ldi vo entcrc:::.n ol:ıc:.k. I kimiyeti altında olmak üzere orta· 
tır. ı.ua intikal etti. 

8 inci dakikada Şerefin attığı 
8 inci golden sonra 20 dakika gol
süz geçti. Bu arada 10 uncu dakL 
kada Hilfilliler bir de gol fırsatı 

~~çırd ıla~. 

Tekrar Beşikta, baskısı altına 
giren oyunun 29 uncu dakikasında 
Sabri Beşiktaşın 9 uncu golünü de 
yaptı. , 

Devrenin bitmesine 2 dakika ka 
la Şerefin ayağile 10 uncu golil 
kazanan Beşiktaş, bu sene şimdiye 
kadar yapılan lik maçlannda en 
fazla gol atmış oldu. 

Sacit OGET 

Eskrim faa liyeti 
Beden terbiyesi DirektörlilğU 

eskrim federasyonu, bu güzel 
spor şubesinin yayılmasını ve 
kökleşmesini temin edecek tedbir
ler almaktadır. Memleketimizde 
bu sporu gençliğe talim edecek 
muallim ve monitörler yetişince
ye kadar, eskrimde ilerlemiş miL 
Jetlere mensub bir antrenör geti
rllmesi ve bu antrcnöriln millt ta· 
kmınnızt ı;alıştırma.sı dUşilnUlmek 

tedir. Antrenörün Fr8Jlsadan ge
tirilmesi muhtemeldir. 

Öğrenildiğine göre, ı:ıubat son_ 
larında veya mart ayı içinde bir 
Balkan takanı ile Ankarada. te -
mas edilmesi için te13cbbilslcre gi
rişilmiştir. Tcşebbü'J mlisbet ne -
tice verirse Ankarada. gelecek ta_ 

kanla Uç silah Uzerine mUsaba
kalar yapılacaktır. Gene halıer al 
dığmııza göre, Anlcnra l.ıölgesi i
çin bir eskrim muaUim,i tayin edil 
mek üzeredir. 

tlceleruniştlr. 

Altınhilal : 6 
Liinap:ırk : 1 
Diln KaragilinrU1' d' 

yapılan turnuva ıııaÇIJ!. dJ 
lalle Lfinapark ar&1IJ!. 

maçı AltınhilA.l 6-1 

izmirde 
lik maçlsl" 

İzmir 30 - BU ııaftl, 
, ~tsf 

futbol maçlarında. P'~ f 
tnkrmhırı birer gol Y3lJ<ltlcJıı 1 
bere kalmr~lDrdtr· aıjl '/ıı!' 
Altay - Dcmirspora 1' 
zanm.ı§tir. 



~<§11rU<en Dôtırölh'ıölfll 
~nD<dlo~o ~©nltlıyeo>rr! 

t\'eZUttan yazılıyor- tatil zamanını geçirmek üzere Av- Şimdi bir genç kız çağma yak· 
tCiıııı~, ~rlen Ditrihin },ldızı rupaya hareket edince rejisör Mar laşmış olan ı--~ Mariadan bahset
~ Olh.:!akat buna mukabil yıl- leni duble eden ka · ıa Herbert mek veya ev kadınlığı meziyetleri· 
~ ~ önceki ismi Mary Marshall'a beraberce birçok sah· ne telmihde bulunmak .. Bir aile 
~ ene von Losch olan güzel neler çevirtti ve bunlar filme ila· kadını olduğu yolunda rek1amlar 
S ~ Rudof Stiber ile ba- ve edilerek yıldızın kapris yüzün· yapılmasını katiyen istemez. Ci:· 
~a ~ onunla birlikte ya· den ortaya çıkan mahzurları izale terdiği sebeb şudur: 
~le ~~ştır. edildi. - Ben sinema seyircileri iç:n 

1''1arlen Ditrlh Ilollrndda 
sincrua şlrkctlt•rt tara

fından adeta istiskale 
uğram111.11111ır. \.ıldm 

aönmek üzere m1 acaba f lfcııl~ ~ı~? dokuz sene evvel Fakat Marl:!nin artık yıl Jı.w ...... f ~um kadın,,ım, aile kadını 
~ ~ıttıgı vakit mahcup ve sönüyor. "Paramunt,, onun muka· değil! 
~ır kadındı. Onun sinema velesini yenilemek istememiş, mu. 
~ Parlamasına, arkasında kavelesinin son aylarında kendisi 
~,tejis<>r Von Stermbergin için hazırlanmış bir filnxlc rol al· 
~ sı .amil olmuştur. maması için de artiste tazminat 
~ en ıle rejisörü arasındaki vermeği tercih etmiştir. 
s:ah~a türlü dedikodular Marlen Ditrih bunun üzerine 
~ ~ lşın aslı tabii bilinme- "C-O!ombia .. şirkctile bir mukave
"lllll ~.aber muhakkak olan ci- le imzalamıştır. Fakat aldıiı üc
~- lo ın bu rejisörle bozuştuk- ret eskiden aldığının ancak yarı-
;:"llliıa k.rıra .• bir daha film- sı kadardır. 
' t?tdısıni onun kadar iyi Likin Marlcn o zamandanberi 
~ ~~a:}ka bir rejisör bula- seyahat etmekten başka bir şey 
~~~~ır. yapmıyor. Mensup olduğu yeni 

1-~ te.si10r Marlenin üzerin· şirket de kendisine film teklit et· 
\ıı....' ?la~amaktadır. Artist· mişe benzemiyor. Amerikan tabi· 
...... ~ıncsetti kuvvetli otoritesile iyetine geçmiş olmasına rağınen 
~ bil olan meşhur Emst Lu- Alman aslından oluşu Holivudda 
ıı.:.'~ e onun sözlerini dinle- iş bulamamasının sebeblerinden 
~ ~ene kendi bildiğini oku- biri midir? Marlen sinemadan ta· 
~kati bunu film çevrildiği sı- mamile çekilmek mecburiyetinde 
"'1l )'a~n Marlene belli etme. mi kalacak? 
~ lıİbitscb ~ç· . . Bir artistin getirdiği hasılat, al· 
h._~r<1··· ıplak melek,. fılmi- dığı ücrete ve filmlerine yapılan 
:"'ti bi ıgı sıra arda oreratörile masrafa nisbetle ne kadar azalmı' 

r lllUhavere usulüne mü- olursa olsun iyi ve muktedir bir 
~,~teydi. Bir sahne t.a.- rejisör elinde tekrar yıldın parla
'lıl.. ~ıı~ zaman elini muayyen yabilir. Fakat Maden ilJerinde n'1 
.. , VUrarak "bravo! güzel fuz tesis edebilip ona istediğini 

Oıı de:ne:.ı hakikatte operatö- yaptırabilecek rejisörü bulmak 11-
t ~e olmadı. Filmi hiç zım. Böyle ·bir rejisör ~imdiye ka 

Ilı...:' ... ~iniz., manasına idi. dar Von Stermbergden başka gö-
"'t ta ""l1dan sonra artiste dö- rülmemi~tir. 
~et .Yuwn~ bir tavırla: Marlen Ditrih, 'üstadı Votı 
~ bi Rtlı.el oldu mis Marlen. Sterrnberg gibi garip tabiatlidir ve 
,~, ~efa daha yapalım. Ma ya öyle görünmek iddiasındadır. 
~ şınız daha az sabit ol- Tabiati dakikadan dakikaya de.. 
~ ğişir, kendisinden mülAkat istiyen 'ek anistin yalnız yüzünü bir gazeteciyi gayet na.ziktne ka· 

b~~ten ibaret olan "Gros bul eder, güzel güzel konuşurken 
:'llt lıar~ reji~r aynen bu şe. birdenbire arkasını dönüp uzakla· 

• tı. ~ etme!!e mecbur kal- §!verir. 
N-N~ııtı:- ~-

~~ttlrı "'1 l'lldızlann çehre!e- Garip görünmek hevesile ıayet l' ~~deyi sık sık işgal et- kaba davrandığı da çok olur. "Pa 
~ ~ılleri vardır. Fakat ramunt,,un mukavelesini yenile-

. "ç Yıldızların en ba5ında memesinde bu huyunun tesiri olsa 
"it ~lak Inelck,. filminde de gerektir. Bir gazeteci bir gün on· 
~ usuıe müracaat edilme. dan Amerikanın on centilmeni.. 
'~ dediğini yaptırm:rştı. nin listesini yapmasını rica et· 

~"Gt . Çok olmuştu ki filmi mişti. Yıldızın verdiği cevap 1\1 
~ lf n b<l§ erkek artist ro- oldu: 
L~ ilı ~bert Marshall'ı unut- - Ben Amerikada bir tek c:en· 
ı..·· ·. tinıau bile mevzuubahs tilmene rastgelmedim ki! 
., 'ebe M:ırleni hiddetten kudurtmak 

ble Marlen i~ini bltirip için iki ~Y kafidir. 

Amerlkada yeni ptılıd:ır"ıın Jfozmerf Lan ........................................................... --~ 
Sinema küçük haberi~! 

• Açık renkli haltlar üzerinden 
yağ lekesini çıkarmak için lekeli 
yeri bikarbonat dö sut ile oğmak 
lazımdır. Yalnız karbonatın tama. 
mile yüne geçmesi için :yice oğnıa 
lı. Yirmi dört saat halile bmın· 

malı, sonra kuru ve temiz oır fırça 
ile süpürmeli. Yahut benzin !çeri· 
sine tahta talaşı atmalı. Bu talaş· 
:a halıyı ıslatmalı, sonra da süpür. 
melidir. 

• Aynaları iyice temiz!emek için 
"ispanya beyazı,. denen beyaz to
zu sirkenin içerisinde eritmeli. Bir 
deri parçasını bu suya batırarak 
aynaları kuvvetle silmelidir. Sonra 

çindirmeğe kafidir. Çalışıp da ne 
yapayım?,, 

• Fransız şarkıcısı Jean Sablon 
Holivuda gitmiştir. Orada yıldız
lardan Loretta Young ile arasının, 
bir çok dedikodulara meydan ve. 
recek derecede, iyi olduğu bildi
riliyor. 

• Geçenlerde Annabella ile ev
lenmiş olan Tyrone Pover, kansı· 
nın çocuğunu kabul edecektir. Ço. 
cuk Fransadan Amerikaya götürü 
lecektir. 

• Bette Davis ile George Brent' 
in evlenecekleri söyleniyor. 

-
• Lilian Gic;h şfnıdi kırk üç ra· 

şındadır. Verdiği beyanatta şun
ları söylemiştir: 

... Bu fil1T" 'tlolivudun tarihçec;i 
ni yapacaktır. Çünkü Holinı::.!· 

tarihi Griffithin hayatı demektir .. 
Griffith 1914 rtr- "bir milletin do. 
ğuşu .. ismile sinemada yeni hl· 
çığır açmış bir rejisördfü. 

• "Tarzan.,nm yeni filminde 
bir de oğlu vardır. Altı yaşında o
lan bu çocuı;run hakikt ismı 

Johnny Skcrficlddir. Sinemadaki 

• Küçük Douglas Fairbanks, 
kuru bir deri ile silinmiş aynalar geçenlerde evlenmiştir. Fakat Ma
tamamile temizlenmiş olur. ry Hartford isminde olan nişan

lısı son dakikada evlenmekten babası gibi çeviktir ve onun gihi 
• Bir elbisenin yakasım temiz!e. •·ahc:ı' sesle , a ab·l kted. K"" vazgeçmiş, küçbela razı edilebil- ~ ~ r çıK r ı me · ır. u 

mck için '"'akavı ha"lanmıs. \'e ren· çille' Johnny ı:ı·nema · kct·ı mu 
J J :i miştir. Sebeb, artistin bıyıklarını • • c:ır ı e · 

deleruniş patates iie oğmalı. Temiz traş etmesidir. kavelesini, kendisine bir bisiklet 
ve kuru bir tezle silmelidir. l y d. · k d · • Sessiz film devrinin en meş. a ınacagı vaa mı oparma an ım 

• Maurice Maeterliııckin mes- hur aktri.;Jerinden Lilian Gsh· zalamamıştır. 
hur ''Mavikuş., eseri Amerikada gene o devrin büyük rejisi>rü olan • Brian Ahem1e, Olivia de Ha-

' filme alınmaktadır. Bu film mc- O. \Y. Griffithin hayatına dair villandm kız karde~i .Jcan Ft>n. 
dem sinemacılığın en güzel eser· bir film çe\irtecektir. Filmin senar taine ile evlenm;~tir. 

Marlen Dltrlh 

terinden biri olacak ve renkli ya. yo$U:l" biz::at kendisi yazmıstır ve • Fransız rejisörleri Jean Renoir 
pılacaktır. Başrol Şirley Templa icap eden parayı da o \'erecektir. ile Henri Chomette mülazim rüt
verilmiştir . • Jean Pierre Aumont, Fransız besile ordunun c;inema şubcsin:!e 

• Luise R;-ıiner ı--inem:ıdan ı;e- ordtmı sinema ~uhe~inrlt• nefer o· I hizmet ediyorlar. Je:ın Renoir u-
kilmel-tedir. Arti ~t diyor ki: lar:ı1 ;: hizmet etme'deydi. Fakat mumi harpte de a~kcrlik etmiş \'e 

''Bankada biraz param var. Bu oradan alınarak motosikletçi nefer i yaralanmı~tt. Bu yara yüzünden 
beni hayatımın sonuna kadar ge- yapılmı~tır. şimdi bir bacağı ötekinden beş 

.. 

G~r:ı· ~coper hıçal~ 
n. imasını öğreniyor! 
Gray Cooper stüdyoda film i;i 

c ckorlnr hazrbr. ken hiç ~ du 
ramaz. muhCl'drnk bir şeyle rr.. 
gul olması :aZI!ndır. Son filmlerin 
den biri çevr:Jcli'i şırada bisiklet 
binmesini öğrerımeğe he\'es etmi 
t i. 

'"Madam ve kovboyu, fi~Mi c:ı 

ra5ında OOş ,·akitlerini hir met .. 
bovunda bir deniz motörü r"'. 
malda g~irdi. Gary üç ay kada 
bu şahe-ere ç21 r5tı. Fakat moh)r 

S:J}'a indirildij;i gün battı. 

Gary Cooper şimdi bıçak atma 
sını ö~renmekle meşguldür. 

s.ıntimetr.:? kı:::adır. 

• J ean Murat geç~n harpte tay 
yarcci olarak hizmet etmi~ti. r. 
~cfer hizm~te alınmamıştır. Ar 
ti:.t. askere alınmac:ı ve hiç oln :oz 
s.1 trı~i'iı ordusu nezdinde tere 
m:rn oı:ı~ak kullanılm::ıc:1 için tc:· 
c;. b~ü<>lcrc r:iri!'>mi<;tir. 

• Rene Lcfevrc'e nefer olarak 
tanklarda vazife verilmiştir • 
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E MN!YET memuru Pt.t MO?'g&n omurlarını silkti. ... - Si.re gelmeden ene1 Coni.. da, fakat okumuyor .. Bütfrn d~ün Hindli sakin bir tebessümle me 
Okonor polis müfetti~nin Okonor fikrini söylemekte devam ';/tc haber vermefi fayddı buldum. cesi ayak izlerinde dolaşıp duru. ınura baktı. Hiç bir şey aöyleme-

le katkabi1di. Fakat yilziinde!I 
lap.n kin ifadesi birdenbire 
memnuniyet halini almıştı· 
kil emniyet memuru Okonor 
disine elini uzatıyordu: 

girdi3:ni gördüğü vakit i§in sarpa etti: - Telefon edcbilirom.. yor. meğe karar vermiş bir adamın te· 
sardığını derhal anladı. Milfettiş - Bu adamı bir türIU yakala · - Hayır .• Te1 kopnnl1 olacak. Ayak izleri Kızıiboğarun, bun bessümü ... 
Morganrn suratından düıcn si .. mak mümkiin olmııyQr. F.akat bir telefon edemedim.. da ;üphc yok.. Fak.at bu adamı Hindli bu ka.rannda sebat etti. 
o.ekler bin parça oluyordu. ~- çok çetelerle alakası olduğuna e· Vak'a yerine yetiıiyorlardL bir katil olarak kau•Jl etmeğe im· Polis mtrkezinde de hiçbir §ey aöy - Dostum Ktzrlboğ! r3 
ı.annm birisi yukarıya kalktnıg, minim. Htr halde gangster çele· Benzin deposunun ltapw önü· kSn yok.. lemedi.. • -
5teki a~ğıya inmi~ .. Çoktan G6n· sinden kuvvet alsa gerektir. ne geldikleri vakit Coni ısınmak Kııııılbofa, Amerika yerlilerinin Artık Hindliyi vilayet merkezi-

seyahat ettiler mi?. ~ 

- Fırtına ne kadar ~d~ 
lursa yuvasına ka\'uşan 

saadeti o kadar derin oıur· 

Morgan müdahale etti: b 
- Konuşma yetişir artılc· 

ınaş yap,.ak crga1:.uru di§leri ara- Bu adam haklrnıtiaki dedii:odu- için olduğu yerde sıçrayıp duru.. son evlatlarından birisidir. Asri -:e sevketmekten başka yapacak 
•mda sımsıkı tutuyor, ~udakları Itırı i§itthig olan Morgan: yo:rdu. Amirlerini görünce: adının ne olduğunu kiruae bilmi. ·ş kalmamıftı ... Ora1a jUri huzu· 
ıtzülmü~. Elleri abardm paL - Olabilir, diyerek memuru tas -Merhaba Coni.. yor. O herk~ iç.in Kızılboğadır. runa çıktı .. Şahit olnrak çağrılnuı 

O&b...nun cebinde ... ı\scrisinde çıtır, dik etti. Fakat ~unısmr unutmayı- tki adam biribirinin elini sdttr &iki ~detlerinden hiç ayrılmı - olan Okonor, Kızılboğanm mah-
:mr aı.."'4xı. yanan emı'liyet dairesine\ nız ki bk gangster ynsadığı ıe- lar. Morgan öfkelendi: yan, kasa'badan ~yce uzak bir ı kemcde de tatlı ve sakin gülü§ünü d; volal. 
riz'dl. Şhndi dr~a.rlda hüküm sü· hJrde çalrımaz. - Hayldi biraz çabuk olalım .. klübede yaşayan bir adam.. "nuhafaaz ettiğini gördü. 
·en frrtuub~m bir ay tıi de içeride .Fikrini masaya . indirdiği bir Delki Bil daha o1meıni~tir. Hem Emniyet memunı ertesi giin - Kıztlboğa öldiirdü. suçunu 
>atlayacaktı. Emniyet .memuru is- yumrukla teyid etmi~ti. Şimdi onu şimdiye kadar niçin bC'l'lzin l..-ulübcye doğru yola ~ıktı. Cina. itiraf ediyor. Adalet yerini bulsun. 
ccmlesini çevirdi, nu:unm üze. altızı. dişlerini göstererek dosta• deposuna nakletmediniz ?. yet yerinden bir daha geçti. iz- ü yordu. 
in'deki kitabı itti ve t:Uh bir ses· ne l\ir tavırla gUHiyordu. Eğer Okonor cevap vermedi, fakat ler kulübeye doğru g~:iiyor. Oko. Sonra boş yere bu cinayetin se· 
e: emniyet memurunun AmirjyJe me• müfettiıe prip bir bakı1Ia bak • nor kulübenin kapm önünde bi· 'Jebini bulmağa çab;ılıyordu: 

- Ne var'? diye eor4u. sele haik:kmda münaka§aya giriı· tı. Bu sırada ~ kahnhalarla raz dü~ündü. Sonra k~ıyı açtı ve - Müfettiş Bili tanıyor muy-
M'organ. fötr ~:Jtaımr geriye a- meğe niyeti olsa bundan darux mO· gillilyordu: içeriye girdi. dunuz?. 
:arak: sait vakit bulamaıdr. Tam bu sr· - ölmemlf ml ! tnaan b&yte Kızılbofa. göğsll. ya.k.:ı&ı aç.ık SükQt ...... 

- Hiçbir fey yok, ded\". Bil ne. bir bıçak yedikten 9001'3. biç öl • bir halde odayı dumanla dolduran 
rctfe ya?. meı: mi?. atepn ba§I11& oturmU§, dalgm dal 

Okonor omnzlamu sı"lktt: Bil Uzerlne çeTrilen elektn"k fe. gm alevlerin raksını seyrddiyordu. 
- Bilmiyorum, dedi, saat bire nerlerinf.ıı lflfr, mn.fettipn kanla Kapının açıldığım i§ittiği hslde ba 

ıSoğru beraber çrkmrJtıruz. Bir da· k:uarmı§ karlar berinde hareket· ıınr bile çevirip bakmadr. Emni· 
ba gelmedi. siz yattığım g&t~t'dt yet mmeunı teklifsizce Kuılbo. 

Sustu, dın-ar.da asılı saate bak- I Memur Coniye 90dı!u: fanın kU'§tSlna oturdu ve va.kit, 
tt.. Saat gecenin on biri idi. Şu 1 - Hiç kindeyl c&nrıedlnir, hiç Hindlinin suratının yamı.mı siya· 
halde Morganla arkada~ı Bili.-ı bir tcs i~tnıedinir mi 1. ha boyatmJ olduğunu farketti. 
polis dairesinden çıkttklan andan - Hayır, hiç blr fty.. Kanır ft Oç çocuğu hayvan 
ibôaren on saat geçmişti. Morgan söze kanJtı: posttan &erine manmı~latdı. Bu 

Müfettiş sıkıntılı bir tavırla: - Fakat her halde Bn kendi sakin yuTada, b!r cinayet l:oku. 
- Buradan çıktıktan biru son.. kendini ~ldUrmemlıtir. •una betuiyen h!ç bir man%at"a 

ra aynldrk, dedi. Momntn mey- Okônor, mtifettifin mtınabp. yoktu. 
hanesinde birlbiıimizl tekrar bu· arayan vaziyeti b11ısmda hayre. • • • 
Jacaktık. Dört caattir orada bot- te llytk bir studlna duruyocdu.. s ÖZE başlayan gene Hindli 
bOfuna be1ı:lt'dim.. \) Coniyo emir ~rdi: oldu. SQı:leri •fır Te esra· 

Emniyet memuru Okonor ..- Hld afla titri - Haydi Con1. noktaya Jradu rengizdi: 
makta !devam ediyordu. Fakat git, bize scldyeye benttr bir teY - Adı d08ttım polis ~ 
kendi kendine mQfetti§in Mb - rada İ!ierl:re ayakkaptarmda &r ıtetir. elendi.. Karh geeenln macerasmı 
lcomekte ha'kh oldufumı ftiral e. ve ftttınayı beraber getiren bir Bumı ~ledlkten 80nt'a feneri- biliyorlar mı?. 
diyordu. tld polla müfettiıtnln bi· polis r<ıactr gibi ıirdl. Soluk ao- ni karla;r tlzerlne çnirdi, tt bu sr.. Tunç nnkli yilztınt\ hafif bir 
nöirine randevu ftl'Clilderi Mom Jufa: rada Morganm bomurdandrıttıı tebcslOm ıydmlattı. S<5rlJnc de. 
nin meyhanesi haırıbten rariP - EfenUm, cıem: bir ceset, bir ipttl: nm etth 
bir yerdl Herkes bu meyhanenin b10... - Ne biçim zabıta me:rııtrra bun - Kat nedir, bilir mitin een? .. 
ahibi olan Mofunın Je!ri çetesine Memur ayafa kallamıtı: tar, hiç birill isleri ndıafan. et- tnsan 61ditktm aonra n.thu göze 
ytitaklı'lı:: ettiğine kaniy.di. Fakat - Ncrelde? diye aordtL mele lUrumunu dO§linmnyor. görOmıüyen beyaz ve eea;i.z kuı· 
Okonor ne yapsın? Kendid mtltc· - Yol başında, Coninln benzin Yerin aydınlık sahasında bre.. lara giret. Bu Jn.ıılar etrafrmtıı:da 
nzi lbir memurdur. .Amirlerinin deposundan elli metre 11takta... zilmifti .. bkrln bu bosuhmıf ha· döner dolapr .. Bu ruhlar her ıeyi 
hareketini tenkid haiddi değildir. - Sen nt'den oraya cittin ba- liııe rafmeıı emniyet ınemtını pek fÖrllr, tıcr feyi bilir. Bimn ldofru 

Morgan cıgaraeını yakmIJtt. Bu kalrcn !. te yabana atılmı)1ııcak bir mOtalea yoldan aynldığmmr g~rüncc kuş 
sefer cıgnradan pis kokulu koyu - Rllzı:fi.r çok edyordu. Sokak ileri sUtdil: olan rohlar ağlar. İ§tc b.rlar ruh. 
bir duMan _çıkıyordu. Aar odada ı ortasında durmaktansa aırtmır Bcn:ztn depo.undan ceMde ka.. lann g~ yaşıdır. 
boyuna dola§rp duruyor; dakika. betuin deposuna &yayarak bir -dar olan sahada karın içeri'sine Kulübede bir lahza eessiiTiK 
la:- geçtikçe hiddeti arttyorlılu. Bu 1 dcr~cyc kadar kardan ve fırtına· gômntmllş n etra.fmdald katlan hakim oldu. Sonra Kmlboğa cm· 
mcl"un Bil nered~n ka1mıı;tı ya?. dan korunmak istemiştim. Bir oto- oymuı derin ayak izleri n~r. "c. niyet memuruna baktı, ve: 
iBu tahkrkntm da Alla.b öelnsmz mobil geçti. Fenerle sokak aydın.. ıcdisı yanından ibı°bueıı de ab:i - Bunun için kan kirletmek 
ftrsin 1.. landL O nkit br O.Zerine ciyah istikamette yani kuabanın harici. gftnabtxr •• dedi. Fakat insan gü. 

Ro öz dağlarınm etckJerlnde bir yığın gardilın. Bir hasta mr ne rniltevccclh çift ayak izleri .. Şu na hdinkmiyor. B3tın kann ilze
ka71J:Jllln bu Danivut 1dSyilnde diye düşUndUm. Yanına yaklqtmı. halde cesedin yanma kadar birisi rinde yilrllcynler de oluyor .. 
cf c .•cc na:mma hi' oo şeyJer yok ı Bu bir ölU idi. Bıçak yorniı bir gclmif, aonra bu adam akai mi Ookonr cevap verdi: 
(" • r .1 Bil de buraya ~eldiklcri an· ccıset.... • kamette uzakla~mqtı. - Kar fu:crinde yürüyenler i:r. 

ı i t"baren çok esrarengiz bir Polis söylerken, emniyet me- Okonor, mtlietti§in bsaba pıo. brttkrr .. 
nr takınnu§tr. Fakat bu onun tııuru gayrihtiyaıi bir hareketle ti.sini tenk:id cıden aözJerini !dinle- - tşlenmi' gfina:hlarm da izi 

her vakitki huyudur. Bir i le mcı· kUrk ceketinin !düğmelerini çörU.. miyor, dil~Unilyordu. Limbaayle kalır .. Her gilnahklir suçunun ce· 
gul olduğu zaman kat'i deliller el.. yordu. Vaziyeti hiç deği~tirme- oradaki poli11 meurunun koca çiz. zasmı irgeç çeker. 
de etmeden fikrini ;.all söylemez. den polise eordu: meli ayaklarına baktı. D~nmekte Yeniden sustular.. M~ur 

Sekiz gün evvel bir hrrsızlrk hak- - ölü tananadığrmız birisi, de. olan Conlnin kunduralarını tetkik Hintlinin yü.tiine bakıyordu. Son· 
landa tahkikat yapıl:nak ve suç- ğil mi?. ttti. Bunlar kardaki ire uymuyor· ra sordu: 
lalan bularak tevkif etmek üzere Poli-1 ba)lnt salladı: tardı. - Dostum Kttdboğa, aoeaba ne 
buraya gelmi~lerdl. Stunn ve §ü. - Hayır efendim, bana öyle Müfcttl~ h0tt1urdandı: den yilrllıtün yansını siyaha bo· 
rekası bankasınm kaaalarmdan geldi ki ölU Q.rudığunız birisidir. - Dondum, artık, sahaha kadar ya!W'!. 
"15.00() dolar a§trılmı~tı. Müfet- Zanruma kalına... • burada kalacak değUiı ya.. Ben Kmlboğanm beklediği sual bu 
~oda.da dolaşırken yeniden oku- Okonor, söylemek istedili gidiyorum .. Siz de gelir =iniz'? idi, şiiphesiz ... 
mağa ba§lanuş olan emniyet me • cUmleyi bir tilrlü söyleyenıiycn - Benrin de~una kadar gi. - İnsan bir ölüye temas ederse 
murunun 'rarşısmd4 birdenbire polise dikdik bal-u .. Bu bala1 kar. dip lOtfen bira?. beltleyinh. Ben tabir matem tutar .. 
durdu. p1rnda titriyen memur bir namie arkanı7dan gelirim.. Cümlesini bitirmedert evvel bi-

- Fakııt bu böyle dC'Vtlm et- de MSyledi: Okonor uıakla~ milfe~e ra:ı: sustu: 
mez... - Bu milfettiş Bil galiba.. baktı .. Sonra Corıinin eetirdiği - Sonra, dedi, ölüyü öldüren 

-Ben elimden geleni yıptnn. Rilzgar, tamamiyle uyumuş o. s~dlyeye Bilin cesedini kCJyup gö· kendisi olun;a muhakkak matem 
Sizi ça gıhın ben değilim. Sizi bu- laıı Danivut aokaklarmda uluyor tUren poföıleri gözleriyle takip et. tutmalıdır. 
raya belediye Teisi davet etti. Ça.. du. Kar yısı:ılan altında evlerin ti. Şimdi vak'a yerinde yalmz kal· Hindli arkasma .Jöndü .. Eliyle 
ğmrken fikrimi de almadı. beli bükülmii~, rüzgar iri kar ta. mıştI. Düşünüyordu. Sonra bi~den tuttuğu bir şeyi polise uz&ttr. Bu 

Bu cümlede derin bir kin gi:r nelerini köpük gibi uçuruyor. bire eğilerek ayak izlerini daha kanla lekelenmiş bir bançeıltli. E· 
liydi. Müfettiş homurdandı. Fa- Dıp.rı çıkmış olan üç adam dikkatle tetkik etti. Acaba?. ğer Okonoru!'l yeti'ldc- rniifotti· 
kat israr etmedi.. $\lali değiştirdi: 1 güçlükle yürüyordu. Müfettİ§ Miifett1cı bu ayak izlerini tam. Morg:ın bulunsaydı, muhakkak 

- Tahkikabnız ne netice ver. scaini işittirmek için haykırdı: yor .. Fak.lt bu mümkün mü? Ni· burada bir münasebetsizlik ya-
fü? · - Fırtına, sanld birdenbire kn-

1 

çin bu adam cesedin yanma kadar parclı.. Fakat Okonor yerinden 
Memur va\"ll!!Ça: durdu! . olan yerde ayaklarını daha kuv. j bile kımılclamadr. O bu lruliibeye 
- Allah li~ ! dedi.. Memur ce\'ap vcrmclili. Biraz vctli hasmı§. Bunun sebebi çok girdi~i ondan beri bu itirafı bek· 

• • • öne c&rilmiş, hızlı hızlı yiiriiyor. , basit. Çünkü o noktaya kadar ce· Jiyordu. 

8 UN rafm<'.n razi!c hissi du. Müfettiş uzun l·oylu, giiGlü scdi kollarınd:ı taşımış .. A~ır yii. ı Fakat t'mniyct memuru bu ili· 
emniyeti k:cndi&ine veril· ! kavvctli ô ir ada-:ı ol~nsına rağ· 1 kü, adımlarını ıdalıa kuvvetli at rnfla iktifa cdcır.ezdi. On4n yn· 

q ole; bcı k-&aıtha..-un ar..ıyişi mc- men m:mııru soluk soluğa takip masına sebep olmuş.. j pccak bir trkım vn~ifeleri vat1Jı .. 
~k 'mu.~ • ! edebilivo:-c~tt. Bürosuna döndiikten sonra ern· Sorclu: 

e...qi;e (fj: 

-- Jdcinin ldm 
.:ft.ııüwHinü.ı c:!l?. 

1 Uza:darda bir I"ı ': parlıyordu .. 
1 

niyet memuru Pat Okonor tekrar : - N için. Krzılho ~a hic tn'lı· 
olabil~:[:ıi Polis memuru dmirınin kuJA~ına İ mar.asmm ba~ına oturrnuştu. Göz. ~ll.{l• ~ı bir polis mP.fot~ iıini vur-

1 fnıuld:a:iı; teri: önünde açık duran kitabın - du?. 

Vç adam güçliikle yürıiy<rrlardı 

Avukatı işe lcanııyor: 

- Riya.set makamı bot yere 
!uat aoruyor. Müekirilimi bizzat 
ben isticvap ettim. B~cy söyle· 
medi. ısrar ediyor. :Kararında ~u
raeaıc .. 

- Bu i~e hayatnun mC'n\lU 

bah90lduğunu biliyor mu? 
- Her f.-yi söyledim. 
Yeniden bir sosslzlik.. Hnim 

Hindliye b:ıktyor, Scsaiz bir dUel· 
lo ...• 
H~kimin okuduğu karar Oko

nonm hfil! kutaldannda: 
"Katil fiilinin faili oldufunidan 

idamına karar verildi . ., 
Okonor sinirli bir halde yerin. 

den kalktı.. Odasında dolaştı. 
Hindlinin itirafında gizlenen 

mabat neydi'?. Acaba başka bi· 
sihi kurtarmak için mi kendini fe· 
dıl ediyordu?. 

Emniyet memuru bu muamma
yt akıl kabul edecek bir tarzda 
halletmek için bey-!ıude yorulu. 
yordu. Birdenbire telefon çaldr •• 
Memur telefona koıtu; 

- Allol .. 
Telefon eden umumi nliydi ... 

Telefon baımda valinin ıöyleıdik

Jerini dinliyen Okonor yüzünde 
evvela §Cl§kınlık alfi.metleri görill
dü. Sonra çehresi sük\inet buldu. 
Telefonda: "Şüphe yok efendim!., 
dedi. Kızılboğanm arzusunu yeri. 
ne getirmekte mah%Uf olmadığını 
anlattı. 

Bu adamın suçu ne oluna ol· 
sun maziııi hakkında iyi p.haldet 
etmekte olduğunu söyledi. 

Telefonu bıraktığı vakit :ideta 
seviniyordu. Polisler odaya girip 
çıktıklan için hislerini meydana 
vurnmk ihtiyacını hissetti, 

- Kızılboğa, yarın nezaret al
tmc1a on treniyle buraya gelecek. 

Polis h:ıyret etti: 
- İdam hültmü burada mı in. 

faz olunacak?. 
- Hayır.. MahkQm ailesiyle 

görüşmek için mü~ade hıtcmi! .. 
Vali evvela tcrecJdüt ediyordu . 
Fakat \'erdiğim izahattan ıonra 
razı oldu. 

Hindliyi getiren mUfettiş Mor· 
gandı.. T ren ki!çUk is:asyonda 
onnınca ıri:-.::Hiyi adeta vagon
dan a"ağı itti : 

K.ızılboğa yere düştü. Güçlük· 

Okonor elini· miifcttişir. otıl 
na koydu : 

- Aldığrm emre ~re. ıwt! 
•ı• ı.ı 

sonra mah kumdan ben tT'cs ' 
Mor gan kaslarını çatar~1' 

vap \'erdi: 
- Evet, y2rm sabah bıl 

hareket edecek tren vaktin' 
dar mahkiıma siz nezart.'t ede 
ııinlT.. 

Emniyet memuru Hindli>'' 
dü: 

- Tabii, dedi .. Kızrlboğıt 1 

•• ...ııfl-
efradını derhal gormek ar• 
da.dır, değii mi?. 

- Dostum emniyet Jl"I • 

acaba kendi ailesini bir poti6'
11 

· ı d •• ·an 111 
zaretı a t.m a gorsc huno 
nun olurlar mı?. 

Müfettiş dinli yor.lu. "OtıııJ' 
d k . - ~ ~ tıf eme ıçın agıım açacagı 

Okonor sözünü kesti : 
- Mah!n1mdan ben mi 

lüm, yok&a siz mi?. 
Sonra Hindliye döndU: 
- Tekrar geleceğine dai! 

veriyor musun?. 
- Kızılboğa yemin ediY"r~ 
• ... u.• • O 

mı "1Qrt saat sonra tesıun 
için yola çıkacak. 

GözJ.crlnde garip bir ıtf~' 
dnde kısa bir tereddüt~~ 
kat polis memuru israr e I 
Hindliye elini w:attı.tak: 

- Haydi git, dedi. . • l 
Bir türlü cani olarak JdLbl' 

mek istemediği bu adamın ;f 
vakitte Hindli gelmeyince 
gan'm menfi kanaatine r~ 
ert~i gün Kızrlooğanın 

tutarak teslim olacağmdnfl 
di .. 

Fakat ertesi günü, mtıl~ 
vakitte Hindil gelmeyince 
gan galip bir bakışla Okonor1 
tt.. 

Emniyet memuru: 
- Muhakkak Krzılboğ~ 

~ma bir hal gelmiıtir, dedi· 
Morgan: 
- Onun 'mt§ma hiç bit şd 

medi, dedi. Fak.at l'izjn b 
gelecek .bir şeyler var. . Ic' 

Fakat Okonor UmiditU 
betmemişti: rctJ 

- Kmlboğa bana elSt: ~e 
- \Tnh'.lti bir katilirı 83 

kıymeti nedir ki?. • o 
- Hayldi evine gideJııtl• 

hakikati ö~renhi..ı .. 
- Olur, "idelim., 
Faka! Kmlbo~anın k'Uın 

}'aklaşmadan evvel hayli,): 
öğrendiler. Kmlboğayı t•f l 
ti görmü lerdL Beyu ata ~ 
yapayalnız ıehirdco 'eÇtf 

nuba yollanmıgtr. dl~ 
Morgan ilk defa nıtgel 

kaçma §eklini hayretle 1ca ~ 
Bu emniyet memuru l1'C 

mııhafaaz ediyordu. gıııtJ( 
sözünil tutacaktı .. tki ıneJI' 
1Ubcye gittiler. Boğanın erı 
oğlu oynuyor, diğer oğlu dl 
kesiyordu .. 

Memurlann lçtrlye ıf 
gören çocuklar arkatarındJllU 
mi§lerdi. Morgan çok Ml'e

1 
- Kızıtboğa denilen b•! ı 

kaçkınının ne tarafa gittiğıll 
leyin bana.. Yokla..... .~' 

Kulübede milthiş bir ıt ıı. 
var.. Fakat Morga.., su5J11 

m~tema<liyen söylUyor: ··-ı.ııell't 
- ~j .. ı:övleseniz de, soı ,ı 

niz de Ktzılboğavr yaica1a1' 
(D<ıYllmı H Uncüdtı) 



~~llkro~ 
diyCtd sınıfta, mikroplardan 

, a· u: 
ıllıas 

İkc)jdi sa hayvanları öpmek 
hay.,. r, dedi. Köpek, ko:li 
•t anıarr .. · · ·· "ltj opmeyınız. o. 

llıa)i b"l .;ra ı e vardır. 
'a Sordu: 
' ana bu g0 tehlikeye dair bir 

r. Stereb·1· 
l'llt ~! 1 ır misiniz?. 

a. ardan b:ri at•ldı: 
·il!>" 'S t>OStcreb'r . 
oyıc .. • ırım. 

l'cyt oyleysc ..... 
ıı:ı •. cm küçük salon köp' e. 

•lıc .. 
So .. operdi. 
'>, ra ne cl·lıı? 
(,~ ... aı .. 

lı köpek öldü!. 

4'-..... ıngiliz karikatıirıi -
eraıY'Yaışoa r 

t t faz\a,. . ·v· 
~o . '-a ıçtıgım zaman-

~~ l'ti
1
. Yorum. Çok fena .. 

va ""' r onun --ıır:ı .. 
eır . 

gu .. ·· 
'-Unü kaparsın! 

r,hı 
. ıke ı· 
Dt14,,. ar mı doktor? Çok 

() "l. ten 

• __,"!;:" 

.., 

- Kıznn, şu seninle gezen genç cvlcnmeğe talip olursa gelip benimle konuşmasını 
- Ya talip olmazsa?. 
- O zam:ın benim gidip kendisiyle konuşacağımı söylersin . ., 

ŞclF©ır o lYı lk 
~ mtD lf\1a ~an <dl a 
İmtihan eden adam, ~orör nam· 

zedine sordu: 

- Otomobille işlek bir yoL 
da giderken yolu a:nuden kate. 
ıden gene işlek bir yolun birleşti. 
ği noktaya geliyorsunuz. Sağdan 
ıda bir otomobil geliyor. Ne yapar 
sınız ?. 

- Ne mi yap::mm? L5.mbaları 

yak~rım .. 

- Ya? Peki gündüz ise?. 

- Lambahrı söndürürüm. 

• 

AŞKIN DIY ARI 
Yıll:ırm hcıı bu aşkın tlİ) :ınnda. tloln~tım, 

Xc ~ült'n hir fü;ıl•, ne ölen bir blillıiil giirdüm. 
nu \ inrn ül!cc\ '-' ııcrctl('Jl ~l'lclim ula~tım , 

:::c ) ·n111:da !;lçclc, ne b:ıhnrırıC::ı giil giinlüın. 

nu hl>IJ: ~ t'rdc her l>n5 bun:ılmıs, her gijz ) ılık, 
llcrı,c .. te'\ bir ) u~lı göz, her lmlııtc lıir hıçkırık, 

I\inıbilir lrnn~i 1 ırtınn) a tut ulıııu~, lunk 
Ilir dalch nçııı;ıdan li~rumu'S lmnca giil giirdüın. 

Dağl:ırıncla ::\lı•c·nmHlan im ima u~·:ık izi 'ar. 
l\:ı,\ al:ırıl:ı l•'ı•rh:ulın oyulmu~ clchlizi 'ar. 
Talı irin talihsiz lıa"ı, çürünıii!;i ılizi 'nr. 

na~ ırıııtl:ı rnıı:rn l~cr('llllkn lmlnııs kiil ~fücliim. 

llt•ıı hu ıli~ nl'(l:ı n,• giını•slcr doi:rnıatlıuı hata r, 
II<'p hu tli,\·nrd:ı lı<'rJ.c .... nPlje~<' ı•lpııı J.:ıtnr. 

11 ~ıı bu di\':ı::tl:ı ~oz ~ a~l:ırı durm:ıd:uı uknr . 
Ilcr nwzarm iis lüııii iirtr.ıii~ li:ıra tiil giirdiim. 

l"ıllan·a hu diyarı riya nlmıs yiiriiıniio:. 

Ilc•r hh cf:ı ı·c~indc bir z:ırnllı • üriimilş 
n~n!r:ı ılc (;mriimi'ıı l.on~:ıs: "'O'muo:, ı,·:iriimiİŞ 

fümt:lmdc hir !t:ır:. b:~!:t, bir üdz ~üniil ~ör<lilm. 

&Öyle ... 

ı.. fı>ı 11zek istediğiniz nedir? 
"'~ .Sar· / tısıa 1 olup olmadığı mı, 

D ~ a >ıın vaziyeti mi? 
IHfü\Hl'.\I T,\ \'I.ı\~· 

~a~ u ır ~ t.. Aı .... 
~tıtı ~~ 1&.@r 

tirdi e, bay d' . I{ ırektörün yam. 
~ ),ılidıı;rka korka: 

~. ~ hckliy beyefendi, dedi, dı· 
~. 1t an en zat sabırsızlanı. 
~ d' evvel 
ı. ırekt" .. 

, ......... ... 'ti. 

MÜZENiN EŞl'ASI idam o:lilccek mahkuma son 

Nı1KLED1Lll'OR 
arzusunu sordular: 

- Ne istersiniz? • 
t ''t it or kıv:lı: 
:r tdi~~Yorrnuş? Bir saattir _ ı\'c yapayım, hcyk"Iİ paraçla . Mah~um vakit kazanmak eme-

~ fını.ı ~uın: Bir dakikaya j maıian sandığa sığ lıramndım. lındeydı: 
~b abuı edeceğim. Bir - Fransız karikatiirü - ı - Çince ve .ı\ral:ç;ı öftrenmck 

rede . . 
ınez miymiş?. ısterım. 

\' :\zıs . · -
iZ lIIKA YE: Lastik cankurtaranla ~İ)lllan adam ... 

Kadın bağırdı: 

- Ayıp şey, rezal~t !Köpeğin 

kuyruğuna tava bağlamışlar. 

- Köpek sizin mi?. 

- Köpek mi? Hayır.. Tence. 
re l:c.ıim !.. 

------. 

--

S~z sorası 

cdJlYışeır mn '1 

İki artist arasında: 
- Yeni komedide sözlerin çok 

mu? 

Hayır, koca rolündeyim. 

Balıkçı kızdı: 

- Balık taze değil ha! İnsaf. 
sız etmeyin. Bana küfredin daha 
iyi. Bu dili yok hayvancağızın a· 
ley hin-de bulunmayın!. 

l/akim - Namuslu bir adam
mışrnırz, sizi dolattdmcılık yap
ıııağa scı•keden vaziyet nedir? 

üçünün canları sıkılıyordu. 

Birisi teklif etti: 
- Bir oyun yapalım. 
- Ne gibi? 
- Yeni öğrendiğim bir oyun .. 

Uçümüz de akıl ve mantık ka. 
bul etmez, inanılamıyacak ma. 
hiyctte birer hikaye söyliyeccğiz. 
Bunların içinde en muvaffak 
olan hikayeyi söyliyen oyuncu 
kazanacak. 

- Nesine ? 
- Birer sinemasına ... 
- Kabul. .. Haydi sen başla ... 
Arkadaşlardan biri anlatmağa 

~aşladı: 

- Tuvalet ve mo:la eşyası 

için kocasından hiç para isteme· 
mek itiyadında olan bir kadın 

bir gün ... 
Arkadaşları sözünü kestiler: 
- Anlaşıldı, anlaşıldı, oyunu 

sen kazandın! 

- Vallahi şcl~crim, maske sana 
pek yaı"aştı. 

- bıgiliz karikatürü -

- llakkm var karı~ığım, ~11 de 
çok asabi bir adamım! 

Müşteri berbere: 
- Usturayı sterilize etsenize, 

dedi. Antiseptik bir mayi yok 
mu sizde? 

Berber gururla söylendi: 
- Onlar acemi berberler için: 

bizim öyle şeylere ihtiyacımız 

yok. 
- Neden olmasın? Mikrop 

meselesi bu .... 

Maznwı - IJir tahsildarlığa - Ben o kadar derinden tra~ 
talip olmuştum. [{ejalc t parası is- ederim ki Jn küçük mikroplar 
ıediler. JJu parayı temin için... ı bile ortalarından ikiye aynlrrlar. 

- Fransız karikaliirii - ilaca ne hacet 1 

Operatör Korkmayın. ÇamaşıTN kadın binnı RMıtlel!i:ri 
miziıı yerine yanlı§lıkla kasabın gümlcl:lerini yollamış. 

- !ngi/i;; .~"ri.l:;ilil ı : : -
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Askerlik 

imha harbi 
Ve iki 

ihata 
cenahtan 

ta biyesi 

Yazan: ADNAN NOŞ 
lmha harbi fikrini ortaya atan 

bu a nn iptidalannda Alman bü· 
yük erkamharbiye inin ~fi olan 
kont Sclılieffendir.l-:Sasen fıkri m~ ı 

hur Kan muharebesinden alınan 

ve bugünkü Alman generallerinin 
de sadık kaldıkları bu manevra 
düşmanı iki cenahtan ihata edip 
tam bir çember içine almaktan i· 
barcttir. 

Bu kadar cürelkarane bir tabi. 
ye}i modern harplerde Avrupa 
muharebe sahalarında tatbik et· 
mek fikri evvela çok kimselerce 
pek hayali telakki edilmi~ti. Bu· 
nunla .beraber çifte ihata usulü 
Almanlara üç defa buyuk muvaf
fakiyetler kazandırmıstır: 

1914 de Tannenberg \C 1915 ip 
tidalannda Augustowo'da Hin. 
denburg '\'e Ludendorff kar~ıların· 
daki Rus kuvvetlerini hemen he· 
men kamil en esir etmeğe muvaf • 
fak olmuşlardı. 1939 harbinde de 
Almanlar Lehistanda ayni tabiye. 
yi tatbik suretile muvaffakiyet ka 
zanmıslardır. 

Bununla beraber ve bu misalle· 
re rağmen iki cenahtan muhasara 
tabiyesinin daima muvaff~ neti· 
celer vereceği hata bi~k sevkul· 
ccyş mütehassıslannca kabul edil. 
memektedir. Tannenberg manev
rası tamamilc gayritabii ~artlar 
içinde cereyan etmiştir; binaena· 
leyh tahiyenin ş.1~az bir muvaf • 
fakiyet amili oldutruna kuvvetli 
t.nr misal testn edemez. Bu harpt<! 
Ruslar çok-Oüyük askeri hatalar 
işlemi§lerdi. Emirler telsiz:e ve 
kolaylıkla halledilebilir bir şifre 

ıle verilmekteydi. Şifre anahtarı 

Almanlar tarafından kolaylıkla 
clde edildi ve iki Alman kumanda. 
nı düşman kıtalarımn vaziyeti, ha 
rekatı maksat ve niyetlerinden 
hemen hemen saati saatine haber· 
dar oldu. 

Augustowo muharebesinde ise 
Almanlar şayanı hayret muvaffa· 
kiyetlerini hartbin fevkala.de so· 
ğuk bir zamanda yapılmı~ olması. 
na ve bu scbeble Rus kuvayi kül· 
liy~inin kış karargahlarında ha· 
reket edemez bir halde bulunma:;ı
na borçludurlar. 

Bu iki harpte tabiyenin muvaf. 
fak olma"ı tamamile husu:;i sebeb· 
lerledir ve bunlardan umumi hü· 
kümler çıkarılamaz. 

Lehistan harbine gelince; bura· 
da çifte ihata usulü, harbe tama. 
mile hazır Alman kıtaları tarafın· 

H A B E R - Akpm Postası 

meseleleri 

Almanlarm 1914 de feyezanla 
boğulan Yser taarruzu 

-----

Geçenlerde Amsteıdamdan ::e· ' c'k:ı Erkanıharbiyesi Fransız 
len b:r hab~r. Holanda hükume- i •. Lati devrine aid bazı eski ev
tinin bitaraflığrna hürmet ettir- raktan fcyezanla müdafaa usülü
mek ve topraklannı dilşman isti nü öğrenmiştir . 
lasına karşı müdafaa etmek iizerc Muhakkak olan cihet Belçika 
memleketin yarısını su altında Erkanıharbiyesinin Y serin sol 
bırakmak için icabında emir ver sahilini suya boğmak kararını 25 
meğe hazır olduğunu, bu mınta- ilkteşrin 1914 ıde vermiı olduğu 
kalar ahalisine tahliyeye daima dur. 
hazır bulunmaları emrinin veril· Suya boğmak deyince öniinc 
diğini bildiriyordu. geleni silip süpüren, ev ve ağaç-

Bu karar, 1914 de Bclc;ikadaki ları yerinden söküp önüne katan 
sun'i feyezan neticesinde Alman müthiş bir sel sanılmasın. 1914de 
kıtalarınınu ğradığı mağlubiyet Belçika sun'i feyezanı günlerce 
göz önüne alınarak verilmi~tir. süren, yavaş ve metodik bir fe-

Mame Aisne muharebelerin· y~zan olmuştur. 

den sonra Yser muharebesi baş· Nicuport kanal bendlerinde 
1 

lamıjtt. İngiliz: ve Fransız kıtala 1 on iki kişilik bir grup bendlerin 
riyle takviye edilmiş olan Belçika 

1 sularını açmağa mahsus manive
askerleri nehir hattının gerisin· taların başında beklemekte idikr 
de toplanmışlardı. 20 İ~ktcşrin Mcd zamanında bcn~ler açılıyor, 
1914 de Almanlar Fransız bahri deniz medlcri içeriye hiicum et
ye si!ahendazlarmın müdafaa et mekte, tekrar kapatıldığı zaman 
tikleri Dixmude'a saldırdılar. Yser nehrini'l suları akacak yer 
24 - 25 ilkte ri'h geec&i irmi be bu mıyarak va yava'4 kal'al-
ıdcfa taarrurcı geçtiler. Göğ.üs -g.ö- laıc.dail' ta ıp "'arazi.ye yayılmakta 
ğüse muharebeler oldu 'e Fran· idi. Bcndler tekrar açılmadık~a 

sız: bahriyelileri yerlerini bırak - fcyeznna ııani :ılunnusmın imka 
madılar. nı y Jkt:.ı 

Belçikalılar da bu sırada boş Böylece Nicuport ile Di~·mude 
durmıyorlardı. 

ardsın•lak1 arazi kamil b~;un::a 
Düşmanı Yser nehrinin sol sa· -1 h 1 l l' 11.• ı. • 1 . . . . . . gecı c-:ırz a e gc c ı ... , <• .ı;: :ı so 

hılınd: ışgal cttıklerı muhtelıf 1 h"l' _, k' Al k 1 k d' sc: ı ını;;ıc ı man ıta an, en ı 
noktalardan uzaklaştırmağa su- 1 . - t d' .. 

erme agır zayıa ver ıren mut· 
ları onlar aleyhinde kullanmak t f'kl · t t · ı t . e ı erın opçu a eşı a tınc a, ge-
surctıylc muvaffak oldular. ·ı ... b k 1 ı 

1 . n emege mec ur a c ı ar. 
Yser vadismi feyezanla müda 

faa etmek plam, kanal sedlcrin· 
de çalışan bir Belçikalı memur 
tarafnv.lan ortaya atıldığı söyle
nir. Bu memur Belçika erkanı 

harbiyesine Alman siperlerini ve 
ileri Alman top mevzilerini, Bel
çika tarafından şimendöfer şose- I 
]erini bend g:.bi kuJlanrruık buna 
mukabil kanal bendlerini Alman 
tarafında muhtelif noktalardan 
delmek suretiyle suya boğmak 

mümkün olduğunu izah etmiştir. , 
Diğer bir rivayete göre Bel· 

Ramscape!le ovasında, feye
zandan haftalaı ca sonra bile ba
taklıklara saplanıp kalmış AL 
man toplan ve bir çok Al
man :ıs1{eri cesedleri görüldü. Al 
manların Yser taarruzu kırılmış, 
insanca göze aldıkları b:iyük fe
dakarlıklar boşuna gitmi~ti. 

H;.ılandaya taarruz c'mesi ih· 
timalleri mevzuubahsolduğu ş~ 

sn acl:ı Almanya acaba l 914 deki 
hu Bcl~ikn feyczanını !.<Hırlıyor 

mu? 

Namus sözü 
{Baı tarafı 8 incide) 

ortağı diye deliğe tıkar:z. 

Çocukların en büyüğii, on beş 
yaşındaki bir bacaksız .. 

- Acele söylenen sözlerde 
düşünce yoktur, dedi. 

Sonra emniyet m~muruna dön· 
dü: 

- Dostum amirine söyle.. Ba· 
)am Kızılboğa yemm etti. Onun 

sözünden şüphe edilemez. Babam 
vediğiniz bir günlük mühlet bi. 
ter bitmez hükumete teslim ol· 
mak için yola çıktı .. Şimdı merkez 
hapishanesine doğru yollanmış -
tır. 

Okonor sordu: 

- Biz kendisini İı;tasyonda bekli. 
yorduk, oraya ne diye gelmedi ?. 
Çocuğun yiizü güMii · 

- Babam ölmeden evvel tahi
atiyle başbaşa kalmak, malıutla· 
rın önünde dize geierek mazisini 
anmak istiyor. 

Telgraflar işledi. Hudutta ted. 
bir alındı. Fakat Okonor hala bı· 
yık altından güliiyordu. 

- Buradan hükumet merkezi· 
ne atla üç günde gifüir. Kızılboğa 
iiç gün sonra teslim olacak. 

Vak'anm sonunda Okorıor hak. 
h çıktı. Fakat Hindliyi hapisha· 
ne kapısı önünde müthiş b:r alay 
bekliyordu. Meraklılar, gazeteci· 
Ier, fotoğrafçılar.. Ve Kızılboğa 

gi.inün kahramanı oldu. 

,;v.../V"o./V"o./V"o./V"'.,l'V'.J'V'~~"' 

Kır~stcif ~oe©r.;u~0 LJ'1 
~umur'\tasıın~ U©~rl\J·•· 

vazan: VASFi RIZJ\~ zO 
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Viyanada Yahudi adı 
değiştirilmiyen bir müess~ 

Viyana, iki sene evvel A vustur
ra iken daha pJhalıydı. ,\ imanla· 
mı gelme.;i burayı biraz daha u· 
cuzlatnu~.. Bunu hayra yoranlar 
da var; ~errc yoranlar da .. Kimi 
diyor ki: Alman hü!•llmeti sıkı 

bir kontrol koyup pahalılı~rın ö· 
niine geçmiştir .. Kimi de iddia e. 
diyor ki: l ·cuzluk fıkaralıktan ile· 
ri geliyor .. Vıyana:ia yerli ze:ı·~in 

kalmadı .. Fi yam) a hakim olan 
yahudi tü::cr. a\•ukat. doktor 
,.e a~mer: ~Iallarım mülklerini 
terkdip "canım azat,, diye her 
biri .bir tarafa kaçtı ... lşinden gii· 
elinden edildi. Geri kalanları da 
ağır vergiler altında ezdiler .. Bina 
enaleyh. piya:sada para sarfodecek 
babayi(tit kalmadı .. I lal böyle o· 
lunca tabiatile otell~r. gazinolar, 
tiyatrolar. satış m:ı.ğaz:ı!arı fiyat
larım indirmek mecburiyetini his· 
set tiler. 

- Peki hariçten gelen seyyah
lar? 

' kull:ır.:ı:-a~:) onıa~a ıayı' 

muam.:: .:\·i '':ıptı'.. .. • • .:t 
- Dt:me:\. şımdi bura 

man müe se~~i oldu. 

- Elbette.. . i 
- O halde niçin i:,mıtı 

mediniz? 
- ... 
- :i\1ademri:i sahibJllİ 

hmini muhafaza etırıc~e 
hammül ecliyorsw1nz .. iıel 

-- Bu simin berne1!11 
reti vardır da ondan .. 

Ah hu menfaat! satıı; 
dıre memleketinden a:~ 
hain adamın kurup bU ef; 

tanıttığı ismi sökerneıJ_.,,_ 
yahudı,, deder .. Ama. P"" 
cck olan ismini, gülle~ 
tutup go!:rüslerinde saJd ...d 

Viyanada böyle Jıes3J; 
se$eler vardır. Çok -zeı.- J 

bunların sahipleri 
çıkıp giderken, değil 

- Onlar yandan ziyade ck:sil. 
diler .. Viranaya bir kısım ecnebi 

- Demek sözünü tutan bir a. teda\'İ için gelirdi.. Büyük yahudi 
dam yeryüzünde hala vardı. doktorlann kaçışmasından ısonra 

dan mal ve ya 'para 
cennet gibi \füalarll~~ 
gibi konaklarından J.>ıf 
lası bile alamamı~tardı!·,:; 

Kızılboğa hayretle kendisine 
bakanlara güldü ve sorulan bütün 
suallere : 

ha::ıtalar yerlerini deği5tirdiler. Bir 
kıqm ~eyyah da, dün)'aca meşhur 
olan eğlenceleri i~in Viyanayı uğ· 
rak yeri yaparlardı. J larbe hazır· 

- Teslim olacağıma söz vermiş lanan, daimi matem ha\rası e~en 
tim. Sözümii yerine getiridim. bir 5ehirde, gfü1]li rahat in anlara 

Demekle iktifa etti. 

Fakat onun bu hareketi efkarı 

has olan eğlencenin de işi kalma· 
dr. Bö~ le olunca safa adamları ela 
uğramaz oldular. • 

umuıniyeuin nazarı dikkatini 'Cel· Benim ele ~lmı tu Tu1nci iddi· 

Vivanalılar 'Hitler ~- j 

\'ela. sevinrni§ler .. J{_~ 
yahudilerin servetıerı ·f, 
miras kalacak zannetınl 

betmi_şti. Bir gazeteci ~rtN,a R,ir aya yattı .. 
sual attı: * * * ~ * •:: * Tiyatrolar eski f~~Iİ# 

\·ı·~·anaııın eıı bu"'-·ük m<>rrazaları betmi-. .. Büyük aktorl ~ "Kızılboğa, hakikaten suçlu ,, ,, -. ~ le'P'..ı 
d ' ~·ahudilcrin malıydı. Bunların en büyük tiyatroların e . mu ur.,, .ı 1 _..ıfll b:.ı~ı=ıda, bütün dünyada meşhur di olduğu için, yer ço• 

Bu sual her tarafta umumi a- olan "Ledı..>rer,, gelir .. Deri He ya· cak sanatkar ve i~ 
laka urandır~ı. Kızılboğanın le- pılan kadın süslerinin en glizeli- rakmadan gittikl;riııdeıt: f 
hinde, aleyhinde sözler söylendi. ni, en iyisini ve en p:ô:ı\ı,ını ya- nun c!1:!mmiyetli n1e'>~1~ 
Fakat ekseriyet Hindlinin lehin pıp satan bu mağazaların sahibi mamı, .. Buna mukabtl :\-el 
deydi. de ''Beni hrail.,dendi. Benimle se kalabalıktı .. lkı gilI1 e\ı 

Okonor bu sırada boş ıdurmu. yahat e:ien }'t..MJenlerimin. kadın caat ettiğim halde :ı~ 
yordu. Bankayı soyanlardan bi· olmak itibarile, buraya gelir gel. t bulamadım. Y.ukarı l>" 
· · · k 1 1-' B d · ld mez ilk aradıkları yer h;.ı m'.1~'1za !arda ancak hır sandail" 

rısını ya a a::.ıı. u a amcıan a ı· • . . . ··rıı ,. 
w • 1 · <l · 1 . ulmu<>ttı Sahibi mu:::<·\ i olan hır \'abıldım. Bu tehacu ~1tf gı ıp uç arı sayesm e meı;c eyı • ·· • ' · · .. ~ . :\1cl" 

hk.k · B hk'k · · 1 mağ1zanm ı::imcli yerinde yeller sonradan ogrendım. • ....,1:. ta ı ettı. u ta ı at netıcesın- · • 'lif••· 
e.,,tı<•ini düsiindüğümiiz halele, i.i- nın o gece son temı;ı ·•"· de gazeteler şu cümleleri yazdı • "' - ftll'" 

lar: mıt5ıı de ol.m, bir kere sormağı la yaz tatiline giriyo • 

''Bankayı soyan çete yakalandı .. 
Bu çetenin ele başısı Kızılboğanm 
öBürdüğü polis müfettişi Bildi .. 
Kızılboğa serbest bırakıldı . ., 

Şimdi Okonor düşünüyordu: 
- Kızılboğa artık doğruyu ba· 

na söyliyecetkir. 

ihm~l et~emiştik ... Şayanı hayret: \ 'iyanada oturan bıt' 
.\ynı magaza, aynı cad:fud:?, aynı dedi ki: 
ic:.imlc olduğu gibi duruyordu! lle- _ • 'e ,·akit ti} atro)il 
men kapı,ından içeri daldık: .. \lı~ sinirle!lmeden çıkamn'°~ 
~·~:ı~ cderk~n sahcılarm şefını de ler rejiminin propı::afl~ 
ı:;tıc,·::ıp cdıyorlarclı: 1 _ .Ne "ibi? .. 

... ' 'b' \ ' h "' \ . - .... ~u n::.tg~?zanm sa.11 ı a. :ı· ı _ Yeni hiçfJir piye., ·) 

hı de.~! mtt) ~lı ·, d. çinc!~ 1 litlerizmi metlı _ı-t:ı 

dan )1enüz <-"ferberlı'l'Tı'nı' ı'kmal =".·.=.·.'.§§-~ •••••••••••• •••••••••••• •••••• ••·•••·•··•• •·•••••••••• ·······:x- Okono k ı-ı· dl. · ~ ~ ··-· , ;::iiii!l!E !!!!!!!:!iii :::::: :::::::::::: :::::::::::: ::=::.. .. :: r, o a şam ın ının 
- ı~\'t.' • oy ey ı.. . . . ı ı~a~ wı bulunına~ıı1•• ~!~ 
- ı asıl olm:ı5 da kap1,m ı l.t"l istib:iatta tabe.li)eıı ·,eıe 

etmemiş, dağınık bir kuvvet olan kulübesine gitti. Ve sordu: 
Leh ordusuna karşr tatbik edilmiş 
tir. Bundan başka zırhlı \'C motör· 
lü Alman öncü kıtaları, kar~ıların 
da bunları durdurmağa kadir i· 
!ahlarla mücehhez bir ku\'\'et bul. 

- Müfettiş Bili sen öldürme. 
din değil mi?. 

kalmı~? ba~ın~la pa:liaşha metttı, 
Şimdi yahudi değil el~ on· 

- Kızılboğa bir sözi.i bir defa 
söyler, onu ben öldürdiim. 

- Niçin?. 
madıkları cihetle bir kumaşı ke· B o· N İ G · R f · aş iŞ ez e, rıp. Onla ızma, - Hırsızlık alçakia biı iştir ... 
sen çelik makaslar gıbi önlenne 1 ' 1 ' Adam öldürmek nefaini miidafaa 
geleni keserek kolaylıkla ilerliye- N ı · · v ki k b'' .. - 1 d h 1 k · . . . ı evra 11. r ıra ı ve u tun e "'rı ar1nızı er a etme tır. 
bılmı~lerdır. 1 k l 1 b'l' S" · · · eser. İ"1'.bında O'iinde ~ <nsc a ına ı ır - oyledıklerınden bır şey an 
Şu halde harp tarihi henüz. ~ ....... _. •••• • ........... u•ı•·.. •••• .. ............. ,. lamıyorum dostum .. ........... .... ..... . ........ ..... .... .. ............. . 

kont Schlicffen usulünü tatbik e- ••• ::ı:::ı:::: :::: ::::::::-.-:::::.:::::: :::: ::::::::::::::r: ı o·· l · b 1 b ı 
- ye ıse en 'e eyaz arın 

den ~ir .kuvvetli, malumat alma. basit diliyle konuşayım .. Eir gün 

sı.nı, ıh~ı;·atlarını.. ~ull~n":a::ı~ı .i\Iane\Tanın esası bir taraftan cep ı na surülrnU~ olacak, hrmen hepsi Bil buraya geldi ve beni bankayı 
bılen, sıla.hları mu"aıt bır kU\'\et he:le boşluk yaparak Fran<;ız!arı !:o'rı} !ıkla c,ir edilebilecekti. soymuş olmakla itham etti. 

arasındak~ :':ı>ı5m:ı.nı~ neticesi Mozel ve Ren nehirlerinin te5kil 1 Bu p!anın :\1oltkc tarafından - Gülünç .. Onun bıı söztine 
ne. ~labı~ecegıne d~ır bize ettik eri za,·iyeden ve Tre\'CS ile na ıl tadıl edıldiği malumdu'". Bu kimse inanmadı. 

elan .. 
Ya, sattı mı? 

- !\Iecburdu. 
- i\'için? 
- Kov:lu1• .. Biz ~elin::e o:ı1ar 

n:ı.::ıl kalabilirlerdi?? 
- Siz \'iyanalı de1il m; iniz? 
- Hayır! Ben a~ıl Alm1nım. 

(Yahudiler h:ıklmda fena ta'>i:-le:-

yazların i~ine akıl c-r('r mi'?. 
-!'ana niı;in haber vermediniz 

- Haber versem ne olacaktı?. 

- Demek müfet~iş Dili hakL 
katen sen öldünlün ?. kati hır mı:>al Yermem15 bulun· ~1 h · d · ı · ı d 'f ı • ı· ·· t 

• 1 an eım ara m an gımıe.~·nne cuman an çı te ı la.a u u unu ta · _ B~n de öyle dü .. ünciüm .. Fa. _ Ev::t ... Bi-r IIin~liye hırsız 
maktadır. müc:ao::le etm~!•. diğ~r taraft.1n bil.t:.- ı...rar 'e arni zamanda iki , kat 0 gittikten sonra kuliıb:mdc diyenin cezası öliimd:.ir. 

Fakat Schlieffen reali t ze!,aya ç.ok kuvv~lli bir ordu ile !\1czicre.,- h~::lef birden takip ettiys~ de i!•i- yağlı bir deste banknot buldum. I . . . . . 
malik bir kumandandı. P'fün Dunkerquc C"phe inden taarruza ini de cldr e<leme:li ı ..... Eır zabıta lnkayesı dıye o. 

1 . ~ .. , · .J l ~ - Delilik .. M üfettis bu işi niçin k 1 b b d ' hir tek eşmadan i'~aret değ'ldi. ~eçme <tı. A'man yul,ı.;e · kum:ın~a, :•.{ı • ·uc ul:.u:mz ~ı parça un .:n pcı< 
d . y~ k ' k' yapıyordu?. 1 1 . h ''k• l' Fransaya karşı hazırladı~ı 1903 Bun' an c:onra .\mıen \'e Pari· '1ın • ran aya ·arc;ı bu c:r,e; ·ı 

1 

az zama, evvc geçınış a.:ı ı 'lr 
p'ılnında imna harbi a:-aml'ita in şimalind~n ilerliyere'" Fransız ~arpte r.ac:ıl bir plan tatbik etme. - Beni suçlu gösterme?:, mah. hi':ayedir. Bu hil:aye artık unu. 
hrar etmekle beraber ~vkulceyşi 'an şarka '\Ürmn1.- ga~c-i takip e· i ihtim:ıli \ardır? Bunu mfün:ı.1dp kCım ettirm:k Hn? ltulma~a b~s!amı'.} bir hakikati ha 
vaziyetler doları~ile tam ihata u dilecekti. Bu ta1•dirde Franc:ız km· vazıl::ıpımv''""' birin1c tct!~fü e- - Fal:at nicin si::i mahk\ım et. 1 tırlatıyor: Na"Tiusun ve şerefin 
!'ıUlünQ bırakmakta \·e bir tek Cc· \'Ct)eri /\imanların 1\Iozel ic:tih. deccğ•z. tirm('k istiyordu?. 1 manasını bilen ve ona hürmet e. 
nahtan ihatayı tavsirc ctmc!•tc\'Jı l kfunlan, .Jura \'(' l \ iı;re hududu- Atlnaıı ı\'OŞ - Ben bilir miyirn? Siz be., <len insanlar hfüi vardır. 

zôr: ı 

ı • \. ı· · t' b"min11etiı11 
1 • e ınıme ı ı et t 
, ~ahımız cf ndi..'llİZ h~ı~!I;~ 

b:.t fennin lı.izum:.t rıı~ ,e 
tak:lir .ile hı.m:ı~·ei .f c;-:;i!. 
yeı . ·hın5ahılerı .. gıb· b·ıe 
la) ıp, ~nra dualnr13 el 
c:imcli Alman tl'·atrolar1 tı ı . ,} d 1 
[çinde m:!thiye , ·c ~·ıı1) 
yan ne bir kitap b:ı.; 

ort::ır·· de tiyatro oynatır ' 
1 

~ 
. . miltı:ı ı 

Bu belkı bıraz .,1 
iddiaJır ~rn'.l, b i .'J:itJ 1JV1 

<~-~ilc:ir. ı )yle de 0~._:ı el,.. 
gene i~in e ·a ınd:ı bır 
var.. c.ı" 

l) ı . b'll c'lfl ' 
e.n ama. d;fl!e· 

h:ıl.. Bir iki pir~ı:tc Jt~1ı 
kitapta o'•u! Fa'~:ıt ~1.,tltı 

f 1 1' 1 
de\·amın:h,: aza el ,'!'l 

Buna \"j\-,r .. ıh':ır n" · 
.. '"' ' . ' .. ··J .. J. 

- ~~ Cı.!-,ın e... ~ 

eli <ip' din' b:ıha ı,ı'l d" 
• •ti .. .,., l:,ı:'" 

na ıh::t \'a:-dır .. l.1 1 •0rı:ır 
gibi görünmeğe çalı~I~ 

t 
F'n,,fi f?. 



ıo !?t 
at~CtTEŞRtN - 1939 

AA BE R - Aksam Postası 11 
==ı __ 

Denizyollan 
Müdürlüğü 

tşletme 
ila nla rı 

BUGÜN · KUMSARANI ZA-ATACA~INIZ- r:· KÜRU~ 1 
~lllL 

•ıattına 

ıı-.ıl h 
•ttuı.ı 

--~ 11 baııına 

~bı~ 
l 3 hattına - -
"1lr~ 

lt.ıtına 
~~.lılt 
~· hattına -
~ ır ili 

l'lfıı brııı hattına -
llfını 

~: 

S:ıh 12 de (Ege), ı•e~embc J;ı de tı.uın· 
huriyet), Cuma 10 da (Güııcysu) ve ıı::ı:.:ar lG 
do <lzmlrJ. Galata hbtımından. 
Sıılı l 8 ele (Durı>:ı), Cuın:ırtesi 18 de Pler
sln). Sirkeci rıhtıruınd:m. 
Salı, P erşcınl.ıe ve !>az.ar 9,30 dıı ( l'Aur) 
Toph:ıne rıbtımmdıın. 

Paıartc.sf, Srı.lı H Paıar 0.50 de ve (4ırşıımbn 
Perşembe ,.e ı:uına 15 ıle (Su~). C:ııın.ırtcsı 
a.}Ta'a 13.30 dn (Trnk). Gıılnt:ı rılıtmıır.c1un. 
.:\'ol: Ankııradan s:ılınhlorı gelen ck<.1ırcı. ve 
Koııvaıısi~ oncl tr"nlcrinin hcr{ltın 'c ö~le· 
Yin gelen muhtelit trenler in Çar ı.llnı, Per· 
şcmbc, Cuma ve Cumartesi gUııll•ri Mudan
ya posl:ıl:ırile ilUs:ıkı vardır. 

P:ızarlcsl, Çarşamba ve Cmııa s. ıı; de (Trıık.) 
Gıılotıı rıhtırnınd:ın. Ayrır.a Çarşaıııhıı 20 de 
(Mer&ln) ve Cumnrtc~i ~(J de (Rursn) 1 op· 
hıme rıhlımındıın. 

Salı ve Guın:ı ıu da (Sf'yy:ır). Toµhaııe rıh 
tımından. 

Pnzar 9 da (Toyy:ır) 1"oph:ıne rıhlımın
dnn. 
Çorşamlıa 15 de (Kemal), Cumartesi l:i de 
(Saııdct). Sirkeci rılılımınd::n. 

Pazar 11 de (Kod(',). Gal.ıtn rıhtımından 
Solı 10 da (Erzurum), Cuma 10 da (Tırhan), 
Sirkeci rıhtımından. 

ŞEHlH TlYA1'f\OSU 

Bu akşam !!0.30 da 
Komedi Kısmı 

HİNDİSTAN CEYtZ? 
---0--

HAŞfT HIZA 
E. S.\Dt TEK 
TiYATROSU ~ 

V Sinemasında 
'f.\Ş PARÇASI 
Ayrıca: Yodvil: 

BU GECE 
t'"sküdar HMe 

JAıenıdar Sineması 

1 
Kanatlı insanlar 
l'Abter Mot<"'nun 

son kozu 

ı;ısrr1as1ne •• • 111 
ı,, ı lı 1 ı ı-. .. ı"l' eu nıues .. ır 

Tavsiye mektubudur 

-·- -- -:... ~--= -- . ·---_____ ,_... 

---------c ---

"•ıııır 
\ı ~taı •eferleri hakkında her tilrlil malömat a~ağıda ff'lefon mı-
~~. arı l·azılı acenelerden öğrenlllr. 

\ ruerlkan moda111 üzerine 
cahşrr 

Yavuz Sezen YARIN·KURACAGINIZ · EVİN :TEMflİDİR 
~ 'Acen~llli - Gnlata rıhtımı, Limanlar t mum mOctürliilO 
~ Sııb binası altında. 42362 

~ e Acentclil.U - Galata rıhtımı, Mıntaka T.imnn Rci&llği 
t~tcı Snb binası altında. 40133 

= ~· 04 • 

T. C • . 
c acenteliği - ~lrkeci, Yolcu ~aıonu 22740 

(8081) 

''arls kadın ve e r kek terzU11 
ıkademllerinden diplomal ı 

l ı 3 Beyoğlu Parmakkapı 

Gayret apartımanı T Urk Fo 
to evi OstUnde .. ZiRAAT BANKASI 

IG 
~lltaı t • ıı0s nız kısa dalga 31,7 rn 
~tıc1 ~~ızla neşredilmel.ıe 
~a~,d ıllerde Haberler sa· a .. ~ 

00sterılruiştir: 
Saat 13,30 ve l8,4S de 

e. " 13,15 ,.e 1(),45 de 
'lo .. 9.. 13,45 ve 20,15 de 

t : ~la 39 Pazartesi 
"il.; S:t-o dt}. 1 n~n. acııı,ı (Muhıc. 

3 
fSabahStıJdaJ ruır,ı. 7.3:): 
On: S lllfiziRI - ~eşeli 

a.~ııt nyıın ve ve a}nns 
'ti lb: Aiüzik (PlAk). 8.4j 

Qı.lci en:ıırı:eucrde cemiyet· 
tı:ttıurlle COcuk eslrıeme ku. 
~ 'eııı1 t lconu$nıa (TUrlc co. 
t~l te IC uruıuu umumi mer· 
ı2 1 l:rıı •tklareli mebusu Bny 
1-40: r:1 l:ırafından). 9.00: 
ı ~tle) ~'Yoııun acılışı (Muh 
l~~rı~ • &tiklfıJ marşı. 12.40: 
ı, I: <;11:

1
• l~.00: Türk ırlüzi. 

~ ltlııı..r;hur_ınt gümrlikC'ülü. 
ııı~lıı L; ar ldnreslııi11 korok· 

0
1't. Işı 0nuşmn (G. 'e t. \'. 

t 1'otıu erı nıüdilrü CclAdtl 
\ Jı!Aıtı tarafından). H.00: 
~r tıı • 14.30: Mllll lktmıı 
1 lQ ~"tulu konfernns (Mor 
), ı._.5 ~~· ~ıza Erten tara. 
~ '°e L; • Muzik (PlAk). 15.00 
~ t•ıı1 O)• kalkınması ıııc' zu. 
• ~':tJt/Oahillye YekAkti m:ı· 

.._ koıJube mfidOrlcrlndrn 
'tı ı~'1ı •J). 15.15: Son ,.e 

1llııht~r l i.OO: i stasyonun 
~, 10: ~ .dillerle). lstlklıil 
~~0\u lizık ( nıy:ıstticııın. 

,ıı'!rlerı- Marşlar). 18.00 
tlııcı T.!I. 18.20: Cum hn. 

l~erlerı~lrnat C&Jıfntllları Vt 

~ • tıııı l"l'le\ ıuıu konuşma 
(ite 181'lıaıısı~ mfiJ:t\"irl Bıı~ 

,1 l'ıı118 t.rındıın). 18.35 Tür!i 
• 19 ... 00l'ıı, kö~rk ''e nılllt 
lt •O;)• °" 
, tııı · 1 ürk hava kuru· 

~ 1~ ('r('j~~'k tnlışma~ı inevıulu 
1> '~i r hha kurumu unıu "'> eıa· l' Şllk 1 ve Erıurum me. 
~t~ "~ J\oçnk tarahnılan ı 

tfıı~lltuıı~i. 20.45: Cumhu. 

1 ~tı-qe tlc-1retin knrııkterı 
- 'ıııa llllıı Clhrnratı ıeşki· 

ı. tl\" . 
~ ~tır1 Udürti Bay Scn·cı 
~- Otk1:,~rları). 21.00: Mii1I~ 
,"\•-ı. -qto). :t2.00: Ajuns lıe 

ı. ~J.3~~): ~lüzlk tC:ııl :ııııl 
.ı~t • Son \•e tsıiklA 
"I ~~/ 
~ 10119 

ııtıııı11 39 Ol'.CrRİ tmat funı 
"'tıı 10ı:larrn u ,,leri mil:. 

ec~k. 

l\, 'I 4 l '1"if 1 _, 
j 

VAKiT Kitabevi ıs. Komutanhğı Satlnalma Komisyonu ilAnları 

Dün ve yarın tercüme 
k üllıyatı 

No. 4J.SO 5 cı \Ct"1 Kr 
U DZ: Prcıfu::ıdlı 5C 
42 GUnUn bukukl ve içtima! 

me!ele?~rt 75 
43 E!lAtUD 35 
44 Gizli harpler 15 
45 Diaracdinin hayatı lor 
(6 Meta!'.zik aedlr? - 2f 
47 Yt-nl adıun 7r 

l8 lr.nyetln te!1rlet1 7! 

49 Politit:a fE'l ı.f:f esi 7; 
~ Estet;!( 2; 

-
61' 

9u 111•rlnhı 'lq•ı ~1 t\ l!'nruF:tnr 
RP.peılnt &1'1!lar~ ,-iıt<l• 20 isıtnn. 

to yapıln. K11l11n 4 .f\,ı ltureur 
t.88 kuru~u ıı~ın ıı.lırıul\ll mllte 
baki~ 3yıfa hl:-er lirıt ı\ıieamE'I 

llrere n~ takıoltı.- bnğl:ırm. 

lhııle gfinil talibi cıkmıyan .Maltepe Piyade Atış okulunda yaptırıla · 

cak olon clerslınne, keşif ve şartnamelerile plAnına göre pazarlıkla ihale 
eılilece!dir. P:ızurlı!;ı 3 lldnciteşrin 039 cuma güııil snat U te yapılacaktır. 
Mııh:ımnıen kt"şif Jıedeli 710-iO lira 63 kuruştur. İlk teminatı 5328 Ura 7 
kııruştur. Keşif cetveli ve pliıııı bedeli muk:ılıilinde ait olduğu şubcsindtn 
verllir. l<ıleklilcrin ilk teminat makbuz nya mektuplar lle 24 90 sayılı ka· 
nunun 2·3. maddelerinde yıızılı vesikalarllc ihale günün den sekiz iiln ev
vel , ·illlyet nafiıı ilıti~a~ komi~yonun dıın aiocııldarı vesikal.1rile beraber 
lıelli giin Ye srınıtc Fındıklıd:ı komutanlık ~:ıtınalma komisyonuna gelme· 
feri. (8i28) 

~~-Y&illllllllill• .... mll!! .............................. .. 

Mektep Kitaplarınızı 1 
Her sene olduğu gibi, bu yıl da 

V akıt K itabevin
den alınız 

~~~~ ~;ruma!llcı,ı:oH1Je~ww~•ma•"'"wnwr;;"s••••••••••••••••# 

no dmiı·cr~lt tıo~~ltntalt 
iç.in] 

a b.w!>l!lör te.htası 

h ta.ınpon 

li. ~··: le ba.sc:.ıleur de wa. 
gons (un barculeur fron

t:ıl; cul.outo le charbon 
dnns la foqfte 16 ı>) 
a le planchı>r du basen. 

leur 

b le tampon 
li. ı : thc coııl tip <a rront 

tıp: empUes coal into th ... 
grnb pit l6 <') 

o. lhe tipping platform 
lı thc bııffcr atop 

li. ,\: der \Yaggonkippcr (rirı 

Vorder. Stirnkippor: 
klppt I<' oh!~ in dlc Grei

f orgrub~ rn e) 

R ulc KJppbUhn~ 
lı der Frcllbock 

ltl ~GOUT rt(JU CmlH•"rriO 
(t'"·kiırUf fd.-•n -uyu 110-

ji:utnıak ?ç:,) 
18 f': le rıırrı~6rant (pour le 

de rr.au 

de ronc'c ns3!ion) 

VI 

l:\lhlcr; zum P..Ucl;k'ih1"n 
de~ Kondensatorwas. 
sera) 

Hl. MMii:\"1'; DAİRESİ 

t:l. F: la sa.ile dea machin€:!> 

l!l. İ: the enıü1e room 

19. A: das l\lach!Mnhaus 

1 
20. FAtmlKA.."ilN BACASJ 
20. F: ta c-hemiı:ıee de l"usjne 

20. 1: UıA ftlctory chimııey 
(the chinıney - stalk) 

20. A: der Fıı brikschorn11tcin 

(Schlot, die Esse) 

' 
, 21 . ASANSOR 

1 
:?1. P: le monte - chnrges (le 

r::ınvoyeur) 

1 '?l. t: thc chnin ımd bu~ket 

con\'"yer (tho convcyer) 
2 l. A: das P~"ldelb~chcnn~rk 

<Schankelbecherwork, 

der Conve:rer) 

2". K~Z \N nMRE5;l 
1\ amh:ı:r r <lf"po) 

22. P: la ehaııfferie 
a la !loute :ıtırelovce 

J 3 tı the cro11n"' - tower (Ior ı 2') 
r~·c~o~!tg t.he water of "'· 

t: the boiler room 

~ th" ıwerhr.nd 
tlle con~'enGer) ' 22. 

lS: .".: a~r Külıllurm (J{amin- ıl 
A: da.'3 I<:cu-c!Muı 

a cler H-.:ıclıbunkcr 

ferree pour charrett~) 
'1. t : r:ıilıı (a track for ııtreet 

wag(g]ons) 
7. A: die Fuhrwerksbahn 

(f'inc Schienerıhahn fUr 
StrnBenfahrzeuge) 

8. F ABRlKA..~LX KA PiSi 
& kapmm dcmlrl 

8. F: la porte de l'u.sine 
a Ja tige d'arret (une 

ba.rrc d 'entretoisc) 
8. t : thc factory uate 

a the staybar (an iron 

rod for bolting the 

door) 
8. A: daa Fabrikııtor 

a die Haltcst.ıuıge (cine 
Rieı:elsttınge) 

9. ZEHİN 

9. F: le carrenu 
9 . t: the Blone pavemcnt 
9. A: dns Kopfsteinpflaster 

tn. N AKJ ... IYE AMELF.:St 
10. F: l'ouvrier m. de trans

port (ouvrier de cour; 
manceuvre, manouvrier) 

10. 1: tho transport worker 
(a ya.rd worloruı.n; a 

temporay hand, an un. 

akilled workman) 
10. A: der Transrortarbeiter 

(Hofarbeiter; cin Hilfs. il 

m 

arbelter, ungeiernter M. 
bciter) 

11. VAGONET (el vagoneU) 

:ı. llUmcn tcl<erleği 

11. F: 1 e wagonnet hollandai.9 
(la berlaine; un wagonnet 
iı. mains) 

a le galet tournant 
11. t: tlıe three _ wheeled 

tnıck (a handbarrow) 
n thc guidc whcel 

11. A: der Holliinderwagen 
(cine Handkarre) 
a die Lenkrolle 

12. 'VAGOX noŞALTAN 
(dolap) 

a zincirli kon.lar [ kömllr 

vo saire ~ıkarmak f~in] 
b \1da 
c hani (kömürü bo~1t. 

m:ık l~ln) 

12. F': le dechargcur de wa.. 
~ons < ıiPchargeur; une 

no..fa) 

a lea guides m. de ıa 

ch:ıiı:ıe il. godots (ils 

peuvent se soulever ot 
s'iııcliner) 

b la vl.s sans fln pour 
l'alimentation (une vis 
transporteuııe) 

c la goulotte ( deploya.blP) 
le couloir (une tube te-

481 



Mazon meyva tuzu 
1 

H A B E R - Akşam Postaı.u 30 BİRtNCtTEŞRiN ~ 
--· ~ 

l\ılüferrih ve midevidir. MtDEYt ve BARSAK LARI, temizler, MtDE ve BAR· 
SAKLAR! alıştırmaz ve yormaz. iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULA~1 
ve bozukluğunda, barsak tembeUiğinde MtDE EKŞiLİK ve yanmalarında 

..... .. • • , .. . • • • • ' • • ~· • :' ~~ .·" • : ~il~'"" • emniyetle kullanılabilir.Mazon isim ve Horos markasına dikkat. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:--~~·~~~~~~~~~~~~~~---__./ 

11 ......................... ımı ...... ıımı ................ ~ ... . 

1 Saç eksiri 

Komojen 
Saçları besler, kök

ıerini kuvvetlendi
rir, dökülmesini ön. 
ıer, kepekleri giderir. 

ıngiliz Kanzuk 

Eczanesı 

Beyoğlu - Istanbul • 
................... IEl_..lm ................... .. 

Eif,M 

Ar.'<ara caddesınin en 'ş~e!<, en muteber yerinde 

Av/ iralık d!ikklln 
V AKIT m""+ı~~ ... r,1 i<la.res?ne miiracaat 

• 

inhi~ar !ar Umum Müdürlüğünden 
Tliliııı f'l:-.peri \'C lııırrıı:ırırı~ı _\et işlınuek üzere aşağıda yazılı §arılar 

dalıılıı;,Jc i U c:.,~per naılllcli alıııacaklır. 

1 - 'J urk olın•ık 

2 - Yaşı oııızdıın yukarı olmamak 
3 - Askcrli~ini yapmış buluıımak 

4 - ,\sg:ıri li,e vey:ı ınııaılill lıir rneklrp mezunu olm:ık, "Zlr:ıaı mek· 
lehi ıııezunhırı ,.e lisan bilenler tercih olunur.,, 

5 - Ek~perlik y:ıpmn~a m:ıni herhııngi bir hıı~t:ılıllı olmadığı idare 
heyeti ~ılılıi} esince sn bit olrnnl:. 

6 - ~[edeni h:ıklarınıı ~nlıip ve iyi nhl~klı olmak, mnhkumiyeli bu-
lunmamak. · 

---, ..... ,. • NIŞANTAŞ 

ingiliz Hay -Skul Mektebi 
~fektcp çağından yukarı bulunanlar için geçen sene açılmış bulunan 

GECE lNGtLtZCE KURLARINA 
bu sene de 2.11.1939 Perşembe günü saat 19 da tekrar devam oluna· 

caklır. BütHn ders devresi 5 Lira. 
iıll ......................... 111111 .......... .... 

~ 

........ t • ~ ,. , ... .. _.~ ...... , .... · ~4.· .... • ., •-t. ·. 

T.Işt) Bankası 
1939 Küçük Cari Hesaplar ikramiye Planı 

32.000 Lira Mükafat 
Kura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eylül, 1 tkinciteşrin 

iKRAMiYELER 
1 Adet 2000 liralık 2,000 Lira 
5 ,; 1000 

" 
5,000 ,, 

8 
" 

500 
" 

4,000 
" 16 

" 
250 

" 
4,000 ,, 

60 
" 

100 
" 

6,000 
" 95 

" 
30 

" 
4.750 

" 250 ,, 25 ,, 6,250 ,, 

435 32,000 

T. iş lJ::ınhasına para yatırmakla, yalnız 
para biriktirmiş olmaT.. ayni zamanda 

talih~nizi de denemiş olursunuz. 

....... 

lr istanbul aiedi;~;i -ilanları 1 
................. , ...... Er7~ ~llml ............... 11111 ... 

tık 
teminat 

118,80 

muhammen 
hedcli 
138i,OO Köprüler t:ıııı .. ~lı için nlın:ırak kıım çakıl YC lJO· 

ğaz taşı 

KULLANMAYA 

Yalnrz bir 
dıktan sonra 

bakımı 

RADYOLil 
ın 

' Mükemmeliyeti h~J,tl 
ve doğru sözü ıize o •01 f 
Bembeyaz pınl pırıl t 
dişler, tatlı bir nef~· ~ 
sıhhatli diş etleri, te%]1i$ j~ 

mikropsuz bir ağıt·" 

Rady~IİI 
in eserı 

Bugünden itı"baren ~ ı 
ve akşam her yeınekdt:ft 

günde 3 

BAŞLAYINfZ. 

~-------------------------1 l Setimıye Askerı Satrnalma Komısyonu ~ 
r~ 

Selimiye tüm birliklcrile Karadeniz lınğa:r.ı birliklednin r ı: 
. . . ıarı• 6 

ıınşa sürl hn<ılnnc-ıinin ihtiyacı icın a5nj:ı11la cıns \'e ııııktaf .. 11n~, lıcrleli, ve ilk teminatı yazılı 4 kalem kı'?lık scLıe 18·10-939 S1\~r·' 
lianm 15 gün ıuüilJctle Rapıılı zarf usulılc eksiltmeye konm11\ııı• l 
mesi 3-11-939 cumıı günü saat 15 te Selimiyecleki tümen sntın~rıııt~ 
yonun da y:ıpıl:-ıcaktır. İşlıu eksiltmenin enaf ve şnrtlnrını go ııt' 
yenler herı.ıiin, ve ihaleye iştirak edeceklerin de hllı gün ,.e sıtll e 
yonumurn miirac:-ıat edeceklertlir. füıp:ılı eksiltmeye iştir:ılebıl ~~ 
teklif mekluplnrile hirlikle yeni sene ticaret vcsiknl:ırını, ve ili 
ılk teınıııat m::ıkhuzlarını veya lıanka mektuplarını belli ec~ill'~ 
lindı'n lıir saat C\'Yel komisyon başkanlı~ına vermeleri .(8.,33 

Cinsi Tahmin berkli 

Bu şartlan hai7. olRnlnr Rra~ındıı bir yoklamn yapılacak ve namuller 2411,97 3319,50 İtfaiye \'!!'\aiti için ıılınııc:ık 76 kalem malzeme. 

b kl t. · ı ·ı kı· 'fü tl 15 'kl ·ı · 1939 Tahmin lıetlclleri ile ilk teminııt miktıırl;ırı )'ıık:ırda yazılı işler ayrı Pr:ısa 

Lııh:ınıı 

tsnan:ık 

Miktarı 

Kilo 
70.000 
50.000 

Lira 
21'iHi 
2090 

Krş. 

tık ttıı1 
J.,İfSlg! 

j56 
60 
s~ 

u yo ama ne ıce~ı ne e scçı ece ır. .. racaa r ı ncı e,rın a 
kadar kabul edilecektir.. :ıyrı açık eksiltmeye konulmuştur. llıale 6-11-9:!9 pazartesi ~iiııii '\n:ıt 14 

le daimt enciimende yapıl:ıc:ıktır. $:ırlnameler zabıt ve muamel:"ıt ıııiiıli.ir· 
Kerevi.ı: 

20.000 
7.000 

800 
4G9 70 Daha fazla malOmnt olmak lstlyenler umumi mlldllrlük tiltün l~lerine lüğü kaleminde gi)riilcbilir. Taliplı-riıı ilk teminat makbuz veya mektup· 

mflracRAt edebilirler. (R3iR) lar!le ih:ıle l{iinü muayyen ~rn:ılle d:ıiınl encümenrlc hulıınmaları. (8722) ./ 

~------~--------~-~-----------------------~----·~------------~------------=---------------------;-------------~-~ 

PLA.NŞ 74 

leacopique; condult le 

cha.rbon da.n.s la fosse 
de reception 16 e) 

U. l: the wag(g)on unlos.der 

(the unloader; a chain 
&nd bucket conveyer) 
a the ladder of buckets 

(which may be raised 

or lowered) '9.ith the 

bucket chain 
b the conveying screw, 

cı the (telescopic) chute 
(empties the coal into 
the grab pit) 

ll. A: der Waggonentlader 

(Entlader; ein Schöpfbe· 
cberwerk) 

a die (heb- und senkbare) 

Eimerleiter mit der 

Becherkette 

b dle Zuführungsschne

ke ( e.ine Förtlerschne. 
eke) 

c die (ausziehbare) 

Schurre, Rutschc (ein 
Tele.'3koprohr; leitet 

die Kohle in dic GreL 
fergnıhe 1fı c) 

13. RtJr1'\1'l>A 'rJ:.S~ \Ti 

a hu~u:-~:ı.t, bir baba. 'e 

MI' Y<'r :ıliı krsmmdan 
mftr<-fcltf"p 

tı 5:ı.rılan h:ı.l:.ı.t (frl, Ya • 

ız-onları !;;ekmek i~ln) 

482 . 

ıı 

iV 

cı makineden c.öztilcn ha.
Jat (lp, tel) 

13. F: l'installation f, de 

claMement 
a le cabestan, se compo

sant de la tete et de la 

commande en sous • sol 
b l'enroulemenl m. 

bout m. de cAble, la 

cordee d'enroulement; 
tire le wa.gon) 

c le deroulement (bout 

de cô.ble, la cordee de 
deroulement) 

18. 1: the shunting plant 

a the capstan, consisting 
of the capstan proper 

and the turning gear, 

built into llıe ground 
b the wound - up 

(tightened rope ( draw·s 

the truck) 

c thc unwound (slacke: 

ned) rope 
1 O. A: die Verschiebeanlage 

(Ilangleranlage) 

a das Spill, bestehend 
aus dem Spillkopf und 

dem in dle Erde eingc' 
bauten Antrieb 

b da.s auflaufcnde Trur.ım 
(Seilende. der auflau~ 

fende Sci':slrnng; :r.lclıt 

den Wagen) 

c daa ablaufcnde Trumrıı 

PLANŞ 74 

(Seilende, der ablau

fende SeUstrang) 

14. SE1."Y:\R (müteharrik) 
PLATl"OR:\I 

& kumanda kolu 

b raylar üzerindcld te

kerlek 

14:. F: le transporteur (pl:ı.te • 

forme roulante) 

a la commande 
b la roue sur l'arbre 

ıı. t: the traverscr (the tra
velling platform, the 

transfer table) 

a thc turning gear 

b the running wheel 
ıı. A: die Schir>bl"bühne 

:ı. dC'r Antrieb 
h dııs Laufrad 

t:>. UtP.LI~Ş'.\IE IIATTl 

r nl:ı.tform h:ıtt 1 ile lmr~ı

lii ~·ol::ı. blrlr~cn l 
J::>. F: le raccordemcnt de 

voi"S (la voio de raccor

dement) 

1.'i. t: priv:ıte sidings 
1 :;. A: der Gleisnnı:chlufl (das 

Ansch luC;I eis) 

16. I:J,ERTR1KL1 
JI;\T 

IL\VAt 

n li~Mıı f otheıl•] 
b lıa.' :ı.J bat 

c sepet 
d askı teli 

e çukur 

v 

, 16. F: la vole surpendue ~lcc

trique 

il 

a la cabine 
b la voie sur.pendue 

c la benne 

d le cable de levage et 
le cable de bcnne 

e la fosse 
lG. t: the tclpher line (the 

electrlc suspcnsion rail_ 
w:ı.y) 

:ı. the cr:ıb for the drL 
ver's platfomı 

b the overhead railway 

( the elevated railway) 
c the automaUc grab (tlıc 

grab) 

d the Iifting ropc and 

thc gr:ıb rope 
e the grab pit 

lG. A: die Elektrohangebahn 

a dle Führerstandslauf. 

katze 
b d.ie Hochbahn 
c der Selbstgreücr (GreL 

fer) 

d das Hubsnil und das 

Grciferseil 
e dic Grcifergrube 

17. \',\GOX B.\SlitiJ.ÜI!Ü 
(cephe b:ı.sl;.ülörü) [ v:ı.go. 
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.... Ür. ıRfAN ~A1~ 
RöNTGEN MU1'Eı-l~t1• 

1 
Türbe, Bo.ıkurd. J'lıP 

nesi karşısında eski öııı 
rer sokak No 8 • tO· . d•'· 
sonra 3 ten 7 ye ~·~ 

er W'MWWt :::::::~ 
_,_" r-c:nw;;;';~;:;'~ ~I 

1 ~~;;,~.h~~.~.~~~~h 
Pnz;ırclan maı1da 10ıı 

~:-ıot l :> den o;on ra. Te~ ... 
smwe:tı wu• ·~ .. ~ 
•••••ı•M•,.••---••o•~:::I•• :/~J ii ... --L~EÇAT0

1··· p AM 
g üış do ıdor"rsoo 
•• be r ~ Paz3ruan rrıa:ııh.ı ı;ııd' 

1 
:: !l ci:ın ak~am 18,30 ııı ı:ı<I 
.. teı e> :: tolnrını kabul ve fil 
•• 1 J' !: Adres: Glala fune 0~ 1 ıııı, ... " .. . :: J'er~ane caıldesı tıPııe 
:: ••••••••'"o lı n1ua'·e~ne •• •••il-' .... . J 


