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Sovyetler küçük Baltık devletlerine 
120 bin askeri gönderiyorlar 
IKD~DILORDU i 

E:stonyaya bu gece ,t 
girrııeğe başlıyor 

Finlandiya, Moskova ile ademi tecavüz paktı yapmak 
istemigor, fakat müzakereyi 

. ·' . 
İn~iliz tayyar('ri'nindc-n bir 

....______---~~~.;......;...~~~....:__~ 
~rup .•• 

kabul elti 

Baltık devletle
rindeki 

Almanlar 
Memleketlerıne 

dönmeğe 

başladılar 
Paris, 9 - Moskovadan alman 

malümata göre ~tva?ya hariciye 
nazırile Moskovadaki müzakere 
devam etmektedir. 

ı Sovyetler birliğinin Litvanya • 

\ 

ya Vilna civarında bazı arazi 

(Devamı 4 üncüde) 

Let.onyanm .m erkezi -Rl~nila. .hürriyet llıldesl 

Moskova 
Frans~ ile ticaret 

anlaşması 

Şimal 
hava 

denizinde ·bir 
muharebesi 

Bu sabah Osküdarda Romanya ya 
Yıldırım yangın t . t 

yeniden 
verdi l\1··b 

ll adeleler münhası-
ran hususi takas 
l'oluyla yapılacak 

(Yazısı 2 incide) 

iki Alman tayyaresi düşürüldü, 

İngiliz tayyarelerine birşey olmadı 

Çıkardı emına 
Romanya, Macaristan ve Yugoslavya 

BugÜn b:;i:d;k~ ..... 

Taşkın ruhlar 
YAZAN : 

Nezihe MUHiDDiN 
.ı\şk ve macera romanı 
~ inci say/ ada okuyımuz ....................... ,v V"\.~ 

Londra. · 9 - İstihbarat neza. 

reti iki Alman tayyaresile Şimal 

denizinde vukubulan hava muha

rebesi hakkında tafsilat veriyor. 

Bir İngiliz tayyaresi . ..Şimal de • 

nizinde istikşafta iken ansızın 

bir Alman deniz tayyaresile kar

şılaşmış ve üzerine saldırmıştır . 

!ki tayyare çarpışırken ikinci bir 

Alman deniz tayyaresi daha ge. 
lerek muharebeye iştirak etmiş-

1-ehir.tandn. Alman ask e rlc-ri tarafımlan &Sir edllen 
. ' ·· 

sivil Lchlilor .... 

tir. İşte o sırada üç İngiliz tay. 
yaresi yetişmişlerdir. İlk Alman 
tayyaresi denize düşmüş, ikinci -

si ise kaçmıştır. İngiliz tayyarele_ 
rine bazı kurşunlar isabet et -

mekle beraber hasara ve z:ıyiata 

uğramamışlardır. · 

Bombardıman 

Roma, 9 - 3 İngiliz tayyaresi , 

Sigfrid hattının üzerinde 300 mil 

mesafe dahilinde uçarak bomba. 
lar atmışlardır. 

İtfaiye yetişerek 

söndürdü 
ateşi 

Bugün saat ona doğru şehrimiz
de hava bozulmuş ve şiddetli bir 
yağmur başlamıştır. Saat onu elli 

geçe Osküdarda Selami Ali ma
hallesinde kitap sokağında yol ke 

narındaki büyük bir ıhlamur ağa
cına yıldırım isabet etmiştir. 

Yıldmmın ağacı yakmakta oldu
ğunu gören bir l\1use\'İ genci der· 
hal ifaiyeye malumat vermiştir. 

Ağacın ya·ıında bulunan üç kat 
lr ahşap eve atPşin sirayetine m~y 

cı~n \'erilmeden yangın söndi.irüL 
müştür. 

Almanyada iki 
tren ~arpışl• 

20 ölü var 
Memleketin her tarafında 

memnuniyetsizlık ve isyan 
başladığı bildiriliyor 

Londra, 8 tHu::ıusi) - B itaral 
.:aynaklardan alınan haberlere gö 
e, eski Çekoslovak ve Avusturya 

arazisinde Almanyaya kar~ı hoş

nutsuzluk tezahüratı eksik olma· 
maktadır. 

16 eylOldc Berlinde hükfımete 

karşı bir isyan hareketı çıkarıl· 

mrş bu işle suçlu olan 400 kişi 
tevkif edilmi~tir. Bu hadiseden 
-;onra Alman gizli polisi (Gesta· 
po) reisi Ilimmlcr hül:iımetten 

yan askeri nasyonal ~yaiişt tt'5-
(Devamı 4 üıırtid~) 

Aralarında ademi te-
cavüz paktı yapıyorlar 

Paris, 9 - Romanya ile Ma
caristan ve Yugoslavya arasında 
bir ademitecavüz misakı akdi için 
müzakereler cereyan etmektedir. 
Bu misaka bir mukaddime teşkil 
edebilecek ve zemini hazırlıyacak 
mahiyette bir anlaşma yapılmış. 
tır. Bu hususta Romanya ajansı 

dün şu tebliği neşretmiştir: 
"2·i Eylülde, Yugoslavya hü • 

kümeti, Romen hükumeti nez -
dinde dostane bir teşebbüste bu
lunarak, Romanya ve Macarista-

nın müşterek huduUarında bulu. 
han kuvvetlerini hep birlikte :a • 
zaltmalannın Romen hükfune~ln

ce muvafık görülüp görülmediği
ni sormuştur. 

Ayni zamanda Bclgrad hüku· 
meli, Macar hükumeti nezdinde 
de buna benzer bir teşebbüste 

bulunmuştur. 

Romen hükumeti kendine ya • 
pılan teklifi derhal ciddi bir su. 
rette nazarı itibara almıştır. 

(Devamı .ı öncüde) 

Ankara caddesinde 
bu sabahki kaza 

Bir kamyon otomobile çarptı, sürüklenen oto
mobil de bir adama çarparak yaraladı 

Dugün saat on bir buçuğa doğ
ru Ankaı-a caddıosinde şoför ZL 
yanın idaresinde bulunan 35G9 

numaralı çimento ~ üklü bir kam
yon önüne çıkan ~oför Hidayetin 
2005 numaralı otomobilinin yan 
!arafın:ı. ı;arpmıslrr. 

Kamyon yağmurdan kayan aıı. 

fall yolda olo~11obili beş rnt'tre 
kadar sürükliycrck yaya kaldırı· 
mnuı. bindirdikten sonra durabiL 

miş ve bu sırada orada bulunan 
seyyar ka\·uncu Ali otomobilin 
sademesilc yüzünden ve bacağın 
dan hafifçe yaralanmıştır. 

Bu kaza neticesinde kamyo. 
nun yalnız çamurluğu hasara uğ 
ramış, otomobilin bir ktmnı par 

~alanmıştır. 

Zabıta derhal otomobil ve k~ 
yonun şoförlerini sorgu a.ltma a. 
la.rak ta~"'''• ~Jaıs~trr. 
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uşündüğüm gibi: 
--··-?Oı~ - , 

Fikretin eserleri 
Yazan: Suat Derviş 

Bir sabah gazetesi Filr.:relin "A~iyan.,ının ecnelıller tarafından ~atın 

ndığını yazmış. Bu haberden pek mülecssır olan bir Fikret hayranı 

ııı gazeteye bır mektup )'azarak :\şıyanın satılıua:!lınt hatalı bulduğunu, 
ıu daima muhafaza ctnıerniz icap elllğioı ve değıl onun Aşi,>anını ~at

ıaL: olümü üstünlleu buncıı scrıe gcçlığı holde, hala ooun için bir abide 
apmamış olmamızın büyül.; hır knbahat olduğunu yazmış. Bu raııyı gıı· 
*ede gören bir haşka ı da gene ayni gazele utunlarındo ce,·ap vı:ferck 
ıkretin A~iY•nını ıuutıora:ra ctı.ıc.-1. ona btr lıl.ıııJe )llp11111k şöyle dunun, 
nun kilaplarıuı ) akmak lhınıgehlığını hır hkır olarak ortuya !.oymuş. 
-en 8) ili gazetede, yni IUe\ZU uıerinde yazı yazan IJİr Ü_:ÜıtCU vatanda. 
D yazısını okudum. Uııun Cikrı de şu: i'"lkret ne ıibı<lcsi y.ıpılctc.ı:. \rn· 
ar hüyuk bir kıymeltır, ne de kitapları yalı;ılacak kadar ınuıır bır ''arlı!..! 

.. , .. il~·-be·r. . . .. . . \' ........ ~. ~ ... 

Yeni tedris 
usulünün 
nehcelen 

fvtaarif müfettişleri 
ziyeti vekalete 

bildirecekler 

va-

Maarif müfettişleri yeni ka 

bul edilen te-.iris usulünden ne 

gibi istifadder olduğu hakkında 

tetkiklere başlanuşlardır. 
Munakaş:ı \"C mubalı:ı e clmek hür memleketlerde hcrkesın lıakkıılır. 

ıız bu mcınlckeıın çocukları lıu nıe\·tu ,·cyn hcrhangı başka hır mc,·zu eı 
alında her ,·utundıtşın fikriııı, _ fikrinıı.c uysun U) ınasın - ukunelle 
ıııleıııeilı lııJiriz. Hele Fıkrcl gibi ıneıuJeketııı mı.ılı olıın bir nıc,·zu uzc· 
ınde herkesin söz SÖ) lcmeğc hallı vardır. Fakııt onun kı) mctı elrı.ıfınlla 
e söylenirse söylenilsin o kıymet llaime bir hakıkat olarak ortad:ı 
e dımdık dı.trnc:ıktır . .\bide ;)npnıağa ıhtıyaç olmadığını büliin Turk 
ıunevverlui takdir eder. Çünkü onun kendısı Tilrk edebiyatının en 
uyük abidesidir. Fikret Tür!.: edebiyıı.tınııı, Türk vatandaşının bugun bı· 
• erişrueğe uğnıştığı tekAmnı merhalesine bundan yarını asır enci ulaş. 
aış olun insandır. O Türk ct.lcbiyatının ili.: ıarplı 1.;afasıdır. 

tık tetkiklerden anlaşıldığına 

, göre, sabahları saat 8 de derse 

başlamak usulü lstanbulda ba. 
zı zorluklar doğurmuştur. 

O, Türk edebiyatının ilk Anupah şairidir. 
Uslüne iki üc edebiyat ne li geçen bu ,airin o gün erişmiş olduğu 

ıodcrn ve muasır ıftıniyete,bugün yaşamakta olan yazıcılarımızın nıaale· 
ef henüz pek azları erişmiştir. Te,·Cik Fikreıe ıibide yapınııjta ne hacet: 
lubabı Sikostod<.-o, Halilkun dertı:rindcn, evet, bir llol..san beşe doğrudan, 
ır Sisleu, hele bir Halükun Amentiisiinden daha bü) ük Abideyi ooa han
ı sanatkür dil;ebiHr'l 

Maamafih Türk.iye hudutları dahilinde her vatandaş, her istediğı ,cyı 

u~ünmekle serbesttir. Onun için içimizden baııları da bu şairi ve bu fi· 
ir adamuu anlayanıa;pp sevmeyebilir .• Kimse onları bunun al.:sini )ap_ 
nni;a n bu şairin eserlerini okuruağa icbar etmez. 

'l'ürkiyc dahilinde sevilmlyen bir e~re tayin edilen en biıyiık ceza 
ıe onu okwnamaklan ibarettir. \'e daima böyle !.:almasını temenni e~feriz. 

Kitap ynkmıı.ğı nereden çıkarı) orlar? 
Türkiyede her kitaba yer vardır. Çunkü 'l'ürkiJeıle hurnyet \'at"Jır. 

'ürkiyeııin gayesi kitap yaknı:ıı.: değıl, bilikis her kitabı Te\·fik .l'ikrelin' 
ıler gibi kıymetlilerini del)il, en muzırlıırını dahi, <Hiu) abılecek olgun 
lr anlayışla iyiyi kötüden eçccek şuura ulaşmış her ey haUında kendi 
ahsl fikirleri tebellür etmiş mükemmel vatandaşlar yeııştirrnektir. 

Bırakalım da kitabı barbarlar yaksın 1 

\KIT 
\sıııı Us, "Balkanlarda intibah 

laıııeUeri,, başlıkh makalesinde, 
\oıuanya, Yugoslu·) a ve Macar is. 

n arasındaki karşı.hkh anlaşma 

ıareketini tetJ!ik etmektedir. 
Muharrir, bu anlaşma ve hudut
ra yığılan askerlerin karşılıklı 

crhısi h:ırckcUeriuin orta Avrupa 
ı,:m olJıığu kadar llalkanların :.e. 
:lıneti namınıı da memnuniyet ile 
arşılanacak bir lıitdi e olduğunu 

a)deltikten sonra bilhassa Maca
ıstanıu ortaAvrupa hiıdiselcrinden 
ani Çekoslovıık3 anın parçalanma_ 
md:ı Alıntın)a)U yar<.lını \C ıııüza

ıcn::l eden Polonyanın tıı..il.ıctindcn 
brct dersi almış olmıısınıı dabıı zi_ 
ıade nıentnun olunmak H'ızımgeldi
lınl tebarüz ettiriyor. 

Vakit başınıılııırriri, Maearistanın 
<oıuunyu ve Yugoslavyadıın lıir ta. 
mn arıızi la.leplcri old uğuııu ve h
erse bir gun .Alman) a ile birleş_ 

nek suretile bir taranan Homanya· 
ıııı dığcr taraCton Yugosluyanın 

)arçalanmasına seheb olalıileceğini, 
)il tarzda bi~ siyasetin !ılacııri ta_ 
ın mlikom hislerini tlllmin ellcbil· 

llc bunun uz.un ı.iirıııiycceğini 

undan sonra Lchiıilano yapılan 
nc.-lenin bir gün kendisine tat. 
l·dıler.eğini anlamak için çok 

Sııat J)ERVJŞ 

rafından lngiltcreyc tatbik edilen 
karadan denize do1ıru abluka şiste• 
mine benz.ediğini, anc3J.: lıu defo 
bit.rafların ticarellerinin de Al
manya tarııfından ihl:U edilm.ek is. 
teodilini, buııun ise büyük karı~ık 
lıkbr doı!urabilecetıni kaydetme!.:· 
tedir. ' 
~uharrfr: "loıili" - Frao.:.ıı mü) 

terek deniz ablukasına mukabil .A.I_ 
manyanın bitaraflara da şamil ola
cak surette teni11n tatbik etmek is
tediii ablukanın 1917 denizaltı har. 
bindeki l.:nyılsıt ve şartsı7. şekle doğ 
ru tereddi elınesinden L:ort.uhnalı· 
dır,. dedikten sonra bunun dünya 
efUrında Almanya aleyhine yeni 
ve kuvvetli bir cereyan U)'andır· 
mııktan başL:a lıir 'eye yaramıyrıca_ 
i(ını lebariiı. ettirmekt«"ılir. 

TAN 

llaşnıal.:uleyi hu41üıı Sadri Erlem 
yazmıştır. "Abluka \'e sulh,. başlık
lı bu makıdede Almanyııntn bir hı· 
raftan ~ulh talebinde bulunurken 
diğer taraftan dn ablukanın meyda_ 
na çıkaracağı voziyetleri karşıla· 
malı: için tertipler almnktn nldıığu 
.kaydedilmektedir • 

Muharrir, l 'aktile Nııııt .ıa 
Jngiltereye karşı kara nLI • .} np 
mağa teşebbiio; elliğini. o zaman 
şarlların d;ılı;ı miis:ıit olmn~rnn rai( 
men bu nhlukıının mu'"aCCıtk ola
madığını ve hu usulün lahpklrnku 1 
huaün ınümkiin olamıyat:AAını le· 
barüz cttirme~tedir. 

Uzak semtlerde oturan talebe· 

]er, nakil vasıtası bulamamak yü· 
zünden bir çok sabahlar mckte. 

be yetişememektedirler Bundan 

başka öğleden 50nra yapılan bir 

buçuk saatlik mütalealarda da 

talebe çok gürültü yüzünden 

der!\ hazırlayamıyor. 

Bunun için nöbetçi muallimle

rin ~ğaltılması düşünülmekte· 

:lir. Vaziyet vekalete bir raporla 

bildirilecektir . 

-~-o---

Fransa ile ticaret 
anlaşması 

Mübadeleler münhaıı· 
ran hususi takas 
yoluyla yapılacak 
Vekiller Heyeti tarafından 

tasdik edilen Fransa ile aramız

daki ticaret ve seyrisefain muka- 1 
velesine ek anla~maya göre mü

badeleler münhasıran hususi ta· 

kas yoluyla yapılacaktır. 

Tlirk lirasının Fransız fran-

gına, veya fransız frasgınm 

Türk lir~ıa tahvili ithatatçmın 

banka veya ofise tediyede bu· 
lunduğu gWıde cari kur Uzerin

rde icra edilecektir. 

Her iki tarafın mallan evvela 

veya sonra ithal edilebilecek, 

bakiye paralar "hususi ta.lcas ba· 

kryeleri., hesabına geçirilecek pa.. 
ra sahipleri alacaklarını mal sa· 
tın alrna!c suretiyle de "debloke,, 
edebileceklerdir • 

Edirnede belediye 
reisi seçildi 

Edime belediye reisi Şerifin 

mebua seçilmesi ile boı kalan be· 
lediye reisliğ~ intihap sonunda 

eski belediye reislerirlden Mithat 

acçilmi§ ve vazif~in-e başlamış. 
tır. 

--0--

Gülhane hastanesi 
nereye nakledilecek? 
Bulunduğu saha Arkeolojik ol

duğu iddia edilen Gülhane bas· 

tahanesinin, belediyenin Me· 

cidiye köyünde yaptıracağı şe

hir haatahaneainin yanına nakle· 

dilm~i ldü§ünülmektedir • 

Bir bahçıvan kızını 
kaçıranı vurdu 

Sonra attna atlıyarak Emniyet 
Müdürlüğüne gelip teslim oldu 
Mcvlanekapıda 

kıinde bahçıvanlık 

l '1 yaşındaki kızı 

Ayazma mev

yapan Alinın 

Mahmudiyeyı 

o cıvcirdd korucu Mustafa ka1;ıır 

mıştır~ Hunu öğrenen kızııı ba. 

bası Alı. dün kızı ~crıye almak 

iızere M usta fanın cvıne gitmı~. 

fakat kı:e. ~clnıck ıstemcnıı~. 

Mustafa l.ıalıayı kovmu~ ve l.ıu

nun u.cc:rinc her ikisı müthiş bıı 

kavgaya tutuşmuşlardıı. 

Kavga esnasında bahçıvan A· 

Ji bıçağını çekerek Mustafayı bir 

kaç yerinden ağır surette yaralıı. 

mı~, soora atma atlayarak 

yet tlircktörlüğüne gelip 
olmuştur. 

emni

teslim 

Kömür fiyatlarını 
yükselttiler 

Zonguldaktan şehrimi· 
ze 17 bin ton Sömikok 

getirilecek 
Kışın yaklaşması üzerine kö

mür ihtiyacı kerldini hissettirmiş 

ve ellerinde stok bulunanlar kok 

kömürünü 29 lira kadar yükselt· 

mişlerdir. 

Son günlerde şehrimize kö

mür gelmemesinin de bwıda te· 

siri vardır. Belediye iktısat mü· 

ldürlüğü vaziyeti tetkike ba~la • 

mış, sömikok fabrikasımn bütün 

istihsalatının istanbula sevki için 

emir verilmiştir. 

Zonguldakta, istanbl.!la sevk 
için 17 .000 ton kömür hazırlan

mı_ştır. 

Sömikok fiyatı 19 lira 7 5 ku

ruş olarak tesbit edilmiştir. 

İsmail Müştakın ölüm 
yıl dönümü 

Muharrir ve mebus İsmail 

Müştak Mayakon geçen sene bu· 

gün vefat etmişti. · 

Bu münasebetle merhumun a. 
ilesi, dostları ve meslektaştan ta

rafından bir ihtifal tertip olun· 

muştur. Merasim saat iki bu. 

çulda, merhumun asri mezarlık· 

taki kabri başm-da yapılacaktır •. 

---0--

Beyoğlunda bir 
randevu evi basıldı 
Büyük Parmakkapıda Hayat 

Mustafa Cerrah paşa hastaane. 

sınc kaldırılmış .tahkikata baş · / 
lanmıştır. 

Bebek - İstinye 
yolunda in~aat 

lstıınlak kanununun değişti· 

ıılmcsı uzcrine bır ınuddet tavak. 

kuta uğrayan Bebek - fstinye 

dslalt yolunda, faaliyet yeniden 

biişlcırnı~tır. İstimlak edilecek bi· 

ııa ve yalılar çok olduğundan iş 

sur"atle l>ıtırilecek. Emir;;an kıs. 

mına te$adüf eden bir parçada de 

nııe doğru beş metre doldurula· 

caktır. 

Harbiyede yesil saha 
0

'Yeşil saha .. olarak kabul e· 

dilen Harbiye Mektebinin arka.. 

sındaki sahaya bina yapılmamasr 

ve beleı:liye tarafından istimlaki 

tckarrür etmiştir. 

Para basma makinesi 
alınacak 

Hükumet tarafından Avrupa 
zarphanelerinde tetkikat yap • 
mak üzere gönderilen heyet dön· 
mü§, raporunu vekilete vermiı -

tir • 

Bunun üzerine maliye vekL 
Jeti yeni bir banknot makinesi 
satın almağa karar venniıtir. Bu 
makine sayesinde k1ğrt paralan· 

mız, posta pullarmın memleketi· 

mizde basılacaktır. 

Tıbbıadlinin işleri 

" , .i• çoğaldı 
Adli Tıp müessesesinin itleri 

son günlerde §imdiye kadar gö. 
rülmemiı derecede artnuıttr. 

Bunda bir çok avukatlarm mü
ekkillerinin kendilerinde cezat 

ehliyeti kaldıracak hastalrk bu· 

lunchğunu iddia etmeleri ve ero. 

in kullananların çoğalmasının te. 

siri vardır. 

Evvelki gün müddeiumumiliğe 

kendilerinde akıl hastalığr bulun 

duğunu idı:iia eden altı suçlu 

"sağlamdır .. kaydiyle teslim edil· 
miştir. 

-0--

Traş levazımının da 
fiyatları yükseldi 
Jilet brçağı ve tıraş levuımı 

satanların malları piyuadan top· 

lamalan bunlann fiyatını yük _ 

seltmiştir. 

Eskiden 12,5 kuru~ satılan tı· 

it -ırauaberl 
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Propaganda 

1 ı.,IJERI.:-.DE Fransızlar da 
bulunan birçok kim:.eler, 

r·ı·auı.ıı radyosundaıı şikıi:rct edi
)'orlar: Almıın)a"dnn bO)UIHI nu· 
Luklur, turlu lul'lu haberler gı.:ıu.;;ı 
halue Fran:.ızlıır ı:ok bir şey söyle_ 
mı.}orlarınış. Hıısılı Almanlar pro· 
paganda ışını çok ıyı ıdare ediyor· 
!armış; Fransıılar i~e bu husu!\ta 
gerı ınıişler ... 

llirar ede) ım ki proı asando işi. 
ne hiçbir hum1ctim yoktur. ıstcııı

lcn neticeyı vernıeı drıniyorum; 
bilakis ı:ok tesiri oluyor: zamanı

nıu; insanlarının çoğu, duydukları. 

nı, okuduklarını leııkı<.I k:ıbılıyetin· 

ı.Jen mahrum oltlukları ıçin propa· 
g;,nda) a kapılı) urlar. Sıncnıa iliın_ 

!arına aldanıp ~laurıce Che\'ulicr'yı 

büyük ~:ınntl\ar diye k:ıbul ettıklt·ı·ı 
gibi propaganda leşkiliılının uydur
duklarına da inanıyorlar. 

Işin ıaribi dınledil.;leri şeylerin 
asıl mahiyetini, yani propaganda 
olı.Juğunu bildikleri halde inanı~·or· 
lar. Dünyayı aldatmak istİ)'en a. 
damlar var; buna ~aşmıyorum. Fa· 
kat aldanmak istiyen adamlar bu· 
lunmas.ına şaşıyorum. Radyo ma. 
kineleri başına oturup şuradan, 

buradan gelecek nutukları, konfe· 
ranslan bekliyorlar. "Niçin dinli· 
yorıuoud Bunları sizin zihninizı 
çelmek. ılıi .kanrhrmak için aöylt\,. 
yorlur... Niçin Alet oluyorsunuz 7., 
diye soruyorsunuz ... Oyle oldujtonu 
bıliyoruzl,. diyorlar; cunkü Hon· 
duras radyosunda soylenecek çinca 
nutkun, Çinin rnenfaallerinl değil, 

ancak Honduras cümhurıyetinin 
menfaatlerini düşüneceainl inkAra 
inkln yok.l'ot}urtçu yoğurdum kara. · 
dır demez. Buna rağmen, bunu bil 
dilleri halde Honduras'tan gelen 
çince nutku dinliyorlar; her akşam, 
~uayyen sa:ılle Honduras radyo· 
sunu açıyorlar ve duyduklarına i· 
nanıyorlar. l~tc bu hale akıl ermi. 
yor. 

Propaganda leni bir şey değil· 

dir: insanlar, kendilerinin haklı ol· 
duklarına başka insanları da innn. 
dırmıİğa öledenberi çalışırlar. Bu
nun için kimse: "Ucn şimdiye ka· 
dar hıçbir ııropagı:ındaya kapılma. 
dun,, dıycmez. Fakat eskiden bu 
gibi şeyler gizli olurdu; bir kimse· 
l·i knndınnaja giden: "Ben seni 
kandırmoğa geldim; sana kendı 

men faal ime uygun bulduğnm şc~ • 
leri bÖyliyeccğim, icabında yıılıuı. 

dan da kacnııyacağıml., demezdi. 
Bugün ise propnganda açıkta yapı· 
Jı:yor. Bir kitap çık1yor, bakı~·orsu· 
nuz, üzerinde bilmem hangi meın. 
lekct propagıındıı nczr.retinin dam· 

apartımanının 3 numaralr daire. 

sinde randevuculuk yaptığı an

laşılan Foto adınlda bir kadının e 

vi basılmı~, bazı kadın ve erkek. 

ler yakalamnıştır. 
ra~ bıçaklan şimdi 25 kuruşa sa- gası vnr; rndyoyu aı;ıyorsunuz. 

Randevucu kadın bugün ad

liyeye verilecektir. 

tılmaktadır. 1 .\'urullalı .1 TılC' 
Vaziyet ihtikarla mücadele lı;o (Devamı 3 üncü sayfanın 1 inci 

misyonuna bildirilmi~tir. 5Ülıınunda) 

·"'" Jıir ıekfı)ll •nhip olrıı:ık ıcap 
·lıncdığini ') azıuaktt ,.e i~te bu 
'Danlıki mülahaza iledir ki Maca
•istanıo Yugoslavya vejHoıuanya 

le nnlqrnııkln olduğunu, ancak bu 
eşebbüsün mü het netice verebil. 
,.nesi için yıldırım diploma~isile 

şlcrın kısa )"olılan kestirilip halle· 
~ılnıesi gerek lmlunduğunu kaydey 
emektedir. 

B'f R «'l'N•· D E- Bil .RO.M A NI .• -·* ıım.ı:ml•Jl:IJIUl•1ııt;1:ıı .... 

YENi SABAH 
llilscyin Cahil Yalçın, "Askeri 

bir ıınlıışuıa,. lııı lıldı ya:ı:ısınıla, Yu 
gosla\);,ı, Horııanya \c Mııcarı:;tıın 
rnsındakı anlaşma hnlıerıni let-

kık ctmcJ.le, lıurıun on ittihaz et.iL 
leıı asi.eri ılıtı);,ıl lt'dbirlerindeıı 

karşılıklı \':ızseçnıcl..tcn ıbar .. ı ol· 
du((uıııı. si\ .ıo;i ,·e daimi nwhi\ elle 
l.ıuluııın ,1dıı-:ıııı, f.ıl..ııl lıu nı:ılıı)elk 

de oı,,,ı hu) le hır .ınla~mil~ a ıııeııı_ 

nun olmıık ı:ı;ı;ımgelclıgıııı k:I\ det· 
ınekledır. 

~ 
~UHLA~ı 

Ya.un: ~f\7ihr Muhiddin 

1 -

şüp bayılırken filmin niha}el hul· 
duğıınıı anl.ıyan se:y i rcileri n çoğu 

araifa l.;all.:ıııış, henuz ışıl.;lar ) :ın· 
madun hirıbirinin üsıünden atlıya· 

rak yahut hiribirıni itip kakarak 
ılıılıa iııH·e dışarı fırJ;ııncıfia lı:ııırla· 

nı)orlnrılı. Sin!'manın arka mcllıa· 
liııdeki aralıklıı, ıııoı;ram dağıtan 

kır.larıiıın lıiri filmin aşk şarkısı· 
nı ınırıldnna mırıldana tuvaletini 

Beyoğlııııuıı r.n ı.ııııı~tur tJJr •ı ne- tı11.elcmekle meşguldü. Taşkın gö· 
ınasında Ull he.) giindf•nberi flCCeli Sll~IÜ, ince helli, lfenİ~ kalçalı, nçık 
giinıiiizlii gö!'.l~rılen miitlıiş bır nıa- arıya lırı\ıınmı\ açları, hiç şüphe· 
ecri\ filnıinın ıılıı hıı~·ukıa lııı,lıyıın cıız Cilmlcrıle intihap ettıl!i bir ar
nıaııne ı en he.) cconlı dc,·re'l>ınrn ti~tin kuvafurunü laklit ederek lan 
sonuna )ııklaşmıştı. <;-Oluk cocuklıı ıim edilmı~Lı. 

beraber ip iz aıı-;ız l n~aııların ı~· Ouıl:ıkl:ırına silrdiiğü hol kıınneni 
:\lulı.ırrır, hunun U:ıll..Jııl.ıı uzc. kar~·a halınde dolrluı Juğu kirlı Ye orle pıırm:ıf:ile J)lce yarıp :ırınnı

rınde teres um eden uıil" ılc Bal· karanlık "alon gürultüdc.-n inhla!. nını yanaklarına ~l'l:arken arka~ın-
kıınlur iı.;ıncle çıkabıleccli hır ınh. edecek gıbıydı. Tepınenler, ı.n·aı deki iiı; dört lıa~anıı;l;)ı k:ıranlık 
ll\k kiıhımırıun zıııl olduğunı. göı<.- n·aı haykırı~·,rl:ırdı. ınerdh·endcıı hır genç k11 inıfi. Yu· 
teren bir delıl oldu unu, Bali.anlar Ensel«" he ena) ı.. , zu ı.:ıp~:ırı) dı. Snll:ını:r<ırdu Bın. 
r hat ve ıaarrıızdıııı m11':lun kaldık. _ Yuhııaııa •. ı ı:ıın tıır se :e : 
ça Turkl)cnın •' • kendı,ıııı erııııı)et 1 - ifa~ vzlerine h:a) ır turpu... - I.llı • rii~:e ~nledı. l.ıl çabuk 

lıınıl:a ı::11recrğını )..Zm<1klnrlır. - L'Ian de1ha ne hel.:Jı~or~un rnppe' j çıkalım' 
, Kı"tır kancığı.- 1 Tu,·aletınt yanda hıraLınıık i<;te· 

< l ~1Hl'.HJYFT - Yalrnlıı hl'?. Tuttı he ulan.. 1 mıyen kız, ~·anııı~ında pu<lra ku· 
Yunus Nadı, lıııolterc 'e Fran'!>a· - Hnh göriliin miı yaşa yahı; 1 ııısunu ararken <'<'\":iP ,·crdı 

nııı Alm:ınynya l.:ıırşı ıatblk ellikle. - BraYOooc... j _ . .\<'elenı 17 ,. ne•? Dıılır. "aklımı~ 
ı ulııkaıl.ın lıah<;rılcrek Almanvıı· 1 Sak Ak ~ak •nkkk... '":tr ... 
ın huna karşı almak i..-tedıği de· ı SeTş:ılisinı -rurnuktan <;onrıı poli~ - Çıl.alım, çııtıııl; r;ıkar bf'nt hu· 

nİ7.altı buhlle ahluka tedbirini tel haCiyt~in~ yelialınan maceran•" r.ı11·.11n th'.:'·orurrı t:ı"'la .. 
..... 1t. ~tr:'cl.le \"C b•::rnn ..Napolyon t11. • kahramanı genç L:ıı edalı «"da!ı t\i)· - ~e. olup.raın %ııi ~ •. Ana! Ne 

kad:ır sararmışsın sen 'l lfav:ısızlık
lan olacak; hııydi hiruz yÜLÜne su 
vur. 

- Olmaz! .. Hıç bir şey yapamam 
cıknlım! 

Titrl\en ve ren8İ gittikçe solan 
genç kız ark:ıda,ının koluna gic-
mi~ onu itiyordu. Obürü tuvqletı 

yarım \'C hir:ız şa..şkın yürftmel}c 
meclıur olrlıı. Sinemanın arka <;oka· 
ğına çıkmışlardı. Şimdi Zizi :ırka

da'.)ını kıırşıdaki cl11r sokıığın ic;ine 
sııriiklii)rırdıı. llnva iyice k:ırarmı'>· 
tı. Dar sok:ı[ıa ı;ıirincc titrıyen ko· 
lunu arkadaşın111 kolundan çekerek 
ılerin bir nefes aldı. 1. ili ş:ı~kın .şa~
kın mırılrlanıyordu : 

- :\e ohı\'oı-ıız kuzum? Sende bıı 
~eyler vur'.' Bu filmin nrlistı ~ıılılııı 

s:ınıı rlokuııuyor .. Ceııni, kı~·alı artist 
lı:ı~ O ne fı\·aka, o ne santıman. 

.Sözünü hitimıe~e ''akil knlınadı 

Hir nanik halınrlc sinemanın kapı· 

'lından tıı~an kalnh:ılık birıın lıirib ı 

rine dııhs karısıır:ık •;ık1<;1r ~ıhı ol· 
dıı. f>ı<;nrl\'11 r!Qltrn fıc;kırıın lırıre· 

kel ır;ori rlo2ru ;r.riledi. hıı !<iıkı ıın 

,.e :ıfııllıı\'ıın Jıııll(ın ıırn .. ınrlıı hir 
rakım .. rc:Jrr 'iıksrlili : 

- Yıır .. lı Yllr •• 

- Oliı qır (.Jii! .. niri ,·ıırulrnu-:-. 
ölnıil( .• 

- Tıını iiç ülü .. Beş de yaralı 

"nrmış! . . . Oburü, dar sokakta ko:ruln~an Jıöl 
- Kat~I gelı:r_or. K~cın ~lınde kan gelere korkulu bir bakışla lıaktıklan 

lı k:ırnasıle ~atıl seJıyorı. •.. ~. , sonra elinin birile Zizinin :ığıını 
- Aman ı>ıı~·alım annecısım. . lıkadı. Olıür eliyle de koluna yapı· 
- Dur b:ıyılıyorum.. Aman hır 1 şnrak ~ürü1deme§e başladı. Genç 

yudum, , su! k kız huylanmış b;r kı~rak gibi aradıı 
- ay nuırım oplu... 1 • d "" " .. . . r .51 
P 1

. 
1 

· ....... i b , ur uruyor, go8 sunu şı,ıren ne e 
o 16 enn ....... ım ses u kargaşa· <1alıverdikten sonra: 

lı#ın ortasında gürledi: . -Oh! diyordu, bırak benli Jlie· 
- Bir adım yok .. Herkes yerınde den sürüklüyorsun? 

dursun! 
Hnlk önden ,.e arkadan polislerle ı:ıı~t~ada~\ gene onun ıjzını kap•· 

• eweleniyordu.. - \'ürü! diye ce,•ap veriyordU· 
Dar ve lcnr:ınJık sokllAı·ı içinrk Şimdi sırası deAil evde anlatırsın .. 

il\i nrkndaş cv-velii put glhl döndü· Polisler duyarlar belki •• 
ler. 7.izl müthl<ı hir hıçkırı'kla sar- - Yarsın du)·.sunlar •• 1\ımserlen 
~ılarak yere dil~t>rken I.il i onu ) a· korkum yok .. 
lrnlıyarak Cısıldaıh: - Dırak şimdi bu afiyl Zlzi! O 

- Aman yürilyelım buradan ka· kadar be!ıendltin Cennlye benze• 
çalım. Şimdi bizi de yakıılıyacnklar. mek i ler .. en sapı na kadar 0:1 .:11 si· 

- Ben, .. ~ ürü)·ecek lınlrle deği· tıi ol .• Buk o sersem bir tavuk gitıl 
lıın. Rıraı.: beni.. kendini ele ,·erdi mi? Bari bir hıılt 

- Başına iş mi açacakıiln Ziz:i ~ ettin tanı et de parmıık ısırsınJer·· 
llavdı yurül ı~enç J..111n Sl'!'İ pıhtılaşarak: 

- \"üru)cmcm diyonım s:ınıı.. _ Bir görı;eydin, diyordu. Tal'\1 
n:ınıı olan olrlu zaten: 

Arknrlac;ını 1orla siiTiikli:Hn !.Ilı 
·sı arengir. lıir roman )"arı:tlı!11·· 

fh•,;ın :'\nciyi ıtık dedirtmeden )'trt' 
.erdim! • rk ı J,.rek ı;orcln: 

- 1'\ri!en bıı l.:ııclrır lilriyorc;un? - Sus! Sııs <lh·ornm ~:ıno kır.! 
- C:eçeıı ı;:iin • so1-rıkln bcrn'1rr \'oh:ı knllli ını ı;örılün7 

Hır IMılıı ~ukı"ıll:ın ~oııı .ı 
1 17. cllrrıni h :ı"iınR ı;:ötür<'rck 
kınlı: 

- K:ıtil benim! 

ııcn~· •iirı l ii"ıını kaılın yo'' ,,, 11 , Onun!~ 

1 l 11t"ralı<'l' loı·:ı \ a nirrl ıı.. !erini aüriınrr 
lR \ • "' · l l:n :ınaııı:ıdım Jrlık .. 

(Dc,·amı var) 
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Fransızlar Alman arazisinde ltAt~lhatant: D,r· ~;~TREŞAT BE~~~n~· SABi H A LAÇAM 

ı a çı ar, mukabil ihtilallerden 

6 kilometre daha i 1erıedi1 er d:~':ı~~-~:.~~~k~~.~eı:;~~~;~l~~~~;;~.~;~:::;':~~d~~::; 

• ?ı 
p k leşlıur l:ıl l :ırc inşaııtçısı 

0 eri !\e\ n hu~usl )atı Amcrık:ıda 
'c lork cı\armdn :ıni bir ~angın 

• 1~rıı·ık1 ınuLcakıp lı:ıtmıştır. 
1~1 p lınan - Aıncrıkan ccını~clı re
tc rıtz 'Kuhn Aıncrıknd:ı hukıimel 

ısten 1 akt 1 en cllı bın dol:ır kc!nlct 
'ak~ ını lalırnuş olduğu kın mu· 

• ~ten serbest lıırakılmıştır. 
ransada 14 u Pnrıs bolge in· 

lc\kl( ~ ... uzcre 3Ci koıııuni t ml'lnı~ 
11tişt nıuzckkere ı ılc le\ kıf cclıl· 
fın.• ıt, l\lılli emnıycl hizmeti t:ır.ı· 

""n 21 lllışı mebus daha le\ I.ıf ccJıl· 
ır. 

• p . 
ij1 1

) arı teki Polonya hu.} uk el~ ılı· 
1 Olo Zaı ki . il) :ı lı::ırıcıl c ıı zırı "uı;u ı 

11 le 0_ın bir ınuddct knlın:ık uzcrc 
Uta Şrınlcn·cı ç:ırş:ımb:ı gumi I.on 

• l~ Sıdeceğıni hılclınncklcclır. 
b r b ' 0 \dan hildırildığıııc guı~, 
le ı .. 1~lı Ckral n:ısı mılli meclisinin 

!il ı iç· k 
t ktır ın y:ı ınd:ı scçıın l·•Pıl:ı· 
len·: So'Htler lıırlı~ı t:ııafmıl.ııı 
tlaı:,:~s.al edilen toprnkl:ır seçim 
u crınc Dl rıl:ıc:ık 'c her se~·ırıı 

rc~ı tecek . nıcclıse bır mur:ıhlı.ı~ sunıh 
• lır. 

<lt§ı lloınan~ :ı ınilll rünc :.:ıns p:ıı tisi 
İle snd:ı. k:ıl:ın h:ızı sil :ısel :ıdaml ırı 
kab·on gunlerde yapılan göru~ınclcr 

•nen· tııa3 ın lndıli ve lıatı:ı hu tun le· 
kfırn Ul~crin Yer nl:ıc:ığı ) eni bir hil· 
hlJ c;ın le ·ı crlılcccği lı:ıkkın<la 

• ~ arn rol açmaktadır. 
l P clçikayn iltica elmiş olan 680 
ı lea~~·o1 tocu~unu ihth·a etlen ku· 
lıar kırknç sün z:ırfındn lspan;> :ı;> n 

• e et edecektir • 
ftra 'w&rıkada ınilll endü lri kon
ıen~~ının nraştınna büro u, 1037 
1 nı 3ın •.! Amcrıknnın milll 8Cr~e
eı.,..' 22 rnil~ar dolar olarak tnhnıin 

.. , 1,lir 

qa·1~~8İllz kralı, ana,·ntan filosıın· 
l.onıı 1 Rıın seçirıliklen sonr ılun ı 
~ tlonnıuştur. 

Bu hafta üç bin 
llluhacir gelecek 

Geç 
len enlerde Bulgari:..tandan gc. 
kru rn~~cirlcrden 70 kişilik bir 
iıtc p tnurettcp yerlerine gitmek 
~c..ı~ernişlerdi. Bunun üzerine 

••..ııl . 
Olduk crıntlen serbest muhacir 
llıl'll larına ve hükumetten yar. 
hut hekıemiyeceğine dair taah
lerj~il~e alınmışsa da muhacir. 
ll'ıaıı bır kısmı kafi paraları ol
daı/gtnı ileri sürerek Trakya -
ll'ıe~ akrabalan yanına gidebil. 
tiırn· lllaksadiye teşebbüslere gi· 

1!lerdir. 

• ~Ctı!:iiJ • 
ıırıka erıne, böyle bir yardıma 
rı111 'bn °1ınadıgı. esasen Trakya. 
tette u sene muhacirjer için mü· 
ll'ıi t•p llııntaka olmadığı bildiril· 

ır. 

llunı 
ltıda • ardan isteyenler Anado. 
l'ilcc. 

1
k•kan mıntakalarına göndc

c lerd' 
~ ır. 

0 rna ll'ıuha . nya ve Bulgaristandan 
iki cır getirtmek üzere giden 

vapu l 
ha . r a bir haftaya kat:lar cla-

uç b' 
ın muhacir gelecektir. 

''~~\'t - B h . ed 1 ~:"''' a a ny en almış odu 
:en1 in~er tezkeremi za} i ettim. 
likrrıu 1 a acar,"lmdan e ki inın 

Yoktur. 
M c/ımet oğlu 1\1 alıir 

lııı~ı ~:::::::============== k 'ılığını 
l Jıro zı ııuıkun f:ıl:ın ıııeııılc 

tından n, ag ııd ı tc5kılfıtı ıııcıııuı ı.ı. 
ııh ıırı la r 1 . k ·:ır cd r:ı 1111 ıııı su) leııdıgı 

n lırııı 11~l or. Dcrııck ki: "Biz sızı 
l!•lıloı] ısa ~·aJ15:ıcnğız!., dı\c il:ııı 

· r 'c 1 -inan ııı t:ı r gnıcn soılcı ı· 
ncak 1 l rcııı 3 l ıı ı lıtılıl\ orl ır .. 

lı crın k 
k tnıcı 1 k c nılı kcnılılcı ınc de 

1
1 C?r1l orı n~~ııacıı; kcndilcrıni Jıırıı· 

ı 1tlt·rc • her t:ıı arı.ııı J:dCl ek 
~ lı!?ri r'c :ı 11 ıı old ı •u itiraf cdılcıı 

lılııJ,;ı r k fnlarım, giıııııllcriııi 
ıı ıııı le ı· ' lıu . ırn cdı.}orlıır. lsle 

•ıı 1 ' ınsnnın . . 
ıtırın 1 1 

Rucuııc gidh·or, n. 
• c l 1

1 11 ı ıl cılılcııınor. 
ıı1r1;ı ' :ı n su~ lh <'~ inı 1 ıırcıp:ı-

tı J Ilı 1 • 
e'crııu. ını bılınıHn kıııısclc· 

.,, Jlozel' -'e ı·lerleyı·ş B ortaya çıkar çıkmaz §iddetli biri- doktor Akil Muhtar ile Talat l 'VI. ~ u j i r Alman tirazla karşılnşllk. Bize, gerek şu beyin (paşa) geldiklerini gör-
Vcnizclosun muhalifi olan yerli müştüm. Kendilerine mütebcssi-

A 1 man Erkanıharbiyesini ekonomi heyeti ru~larH, ga~ırer,k Vcnizelosçular: manc, fakat uzaktan bir selam 
,, onu kat'iyyen iste. verip gecmek isterken, Talat bey 

E d • d • • • • d • • Moskovada Sovyetlerle meyiz!,, b d - kl n 1 şeye u ş u r u müzakereye başladı Dediler. a~~ ~::~~ado~~~:, dur da bi· 
Paris, 9 - Dün Berlindcn Keyfiyeti tekrar sadrazam Ka- raz konuşalım.,. 

Şiddetli topçu ateşi le Fransız ileri Moskovaya bir Alman ekonomi m1•1,_:a~~·:u:~11~~~.i.m. o da: Dedi. 
heyeti gelmiştir. Alman heyeti Derhal: 

• Mukabdcsinde bulundu. Ara • 

harekatını durdurmağa çahşıyorlor ~::~Y~ki::;:ss:1::y~~~ş i~e M~~; dan iki hafta geçince de Babıali ce ... ~:~1 h:~~dim .. 
vakası oldu ve l'ilbii her §ey yüz T !At b • .. bu"•u"n ta-

Paris, 9 - Garb cephesinde 1 tında Fransız ta~·.\'arelcri Alman ticaret komiser muavini ile Al· 1 a a eyın, o gun, • ,, üstüne kaldı. ÇiinkU, ttihat \°C 
vukubulan çok c:fdde .. tli tonru a. tay~·arelerinden daha mük"mmcl manya büyük elçisi tarafından lakatr üstünde idi. Gayet mültc. "' ., "" ,, '- Terakki ricaliyle l:oem yerli rum. 

d h .. l. ld ki karşılanmıştır. fit bir tavırla: tc!;leri, Almanların bü~ ük bir la· 

arı·uza hazırlandıkları şayialarını 

tcyıd eder mahiyf'lte görülmek -
tcdir. 

Havas ajansı tarafından veri. 
len tafsilata nazaran "topçu, ez
cümle ağır topçu faaliyeti Mozel 
bölgcsınde, bilhassa şiddetli ol • 
muı.tur. Malüm olduğu üzere bu 
bölgede Fransız kıtaatı ayın 

ılk haftası zarfında Alman top-
rağında altı kilometre kadar i -
lcrlemişlcrdir ki, bu vaziyet Al. 
man kumanda heyetini endişeye 
düşürmüştür. Zira Almanların bu 
bolgede Heri himaye tertibatı 

yoktur ve Alman topçusunun bu 
bölgedeki hararntli faaliyeti de 
bundan ileri gelse gerektir. 
Fransız devriyelerinin mütema

di faaliyetlerine sahne olan Eh. 
rcnthal çıkıntısı, Alman ordu· 
sunu pek ziyade iz'aç etmekte -
dir. Bu noktanın müsait vulyeti 
dolayı.sile. mevzi iş~al edenler 
ı;erek Blıes ovası ıiılİka.metinö.e 
batıya, gerek ~ doğruya 
Deme • Port.J5'e karşı şimale ve 
gerekse Pimasens müdafaa hat -
larına karşı şark cihetine taar • 
ruzlarda bulunabilecek vaziyette 
bulunmaktadırlar. 

Bundan başka salihiyetli Fran 
sız askeri mahfillerinde bilhıwıa 

kcydecijliyor ki, dün Fransız is -
tıkşaf tayyarelerinin düşürüldü

ğü hakkındaki Alman tebliği çok 
mübalağalıdır. Zira dün düşen 

tek Fransız tayyaresi, Bonn böl. 
geııinde düşen tayyare olmuştur. 

Fransız tebliği 
Dünkü Fransız tebliği şudur: 

".Mozel'in doğu bölgesinde düş. 
manın yaptığı çıkışlar püskürtül· 
müştür. 

Sarrc Louis'nln cenubunda ve 
cenub batısında karşılıklı topçu 
faaliyeti olmu§tur.,, 

Alman tebliği 
Dünkü Alman tebliği ise ~u-

dur: 
''Dün garpte her iki tarafın 

topçu kuvvetleri de faaliyetl<' 
bulunmuşlardır. Gece münferid 
top~u ateşi yapılmı§yr. 

Şarkla Alman kıtaları teshil 
edilen plan mucibince Alınan • 
Sovyet budud hattına doğru da. 
ha ziyade ilerlemişlerdir. 

Varşovanın cenubu ııarkisindc 

J{oek civannda 17 .000 Polonya 
askeri teslim olmuştur. Elimize 
::o topla bir miktar cephane g~
ı:ıiştir.,, 

İtalyan gazetelerine göre 
Paris, 8 (Hususi) - İtalyan 

gazetelerinin Mkeri muhan-irle
ri F'rnnsız kıtalarınm garb cep • 
Jıcsinde dikkate şayan faaliyetle 
bulunduklarını bilhaMa ~aret e. 
aıyorlar. 

Bu arada "Giornale 
ltnlynn matbuatında Hk 

d'ltalia .. 
olarak. 

Sigfıid hattının yanlma~ı im~a -
nından bahsetmektedir. Gazete. 
bu ihtimali hatırlattıktan sonra, 
Sigfrid hattı ~·anlır yarılmaz 

müttefik devlet kuvvetlerile Al
man askerlerinin derhal temua 
geçeceğini yazmaktadır . 
Diğer taraftan, Trlbuna gau. 

tefli de "garb cephesindeki son 

ve a a. suratı o u arını gös· lar. hem Venizelos hükümcti 
Verilen bazı mali'.imata göre - Bilirsin, diyordu, seni ve terdilcr,, diyor ve Fransız topla

rının da dah1?- Ustün olduğunu i. 
la\'c ediyor. Gazete makalesindr 
Fransız ordusunun teşkilat ve in_ 
zıbatını da takdirle anmaktadır. 

Denızlcrdc faaliget 
Londra, 9 - İsveçli armatör

lc>re gelen haberlere göre, lsvc -
çin Rf'den ve $\'angen vapurları 
tevkif edilerf'k kontrol için Kle. 
le götürülmüştür. 

Hollanda • Amerika kumpan -
yasının "Binnendjik,, \·apuru 
Manş denizinde torpillenerek ba
tırılmıştır. Vapur Nevyorktan 
Amsterdama gelmekteydi. Müret. 
tebalından kimseye bir şey ol -
mamıştır. Vapurun 41 kişiden L 
baret olan mürettebatı bir san -
dalla karaya çıkmıştır. Binnend. 
jik 6873 tonluk bir gemiydi. 

Dün sant 11 de şimali Hollan-

• kat'iyyen telifi bcyn cdemiyccek-
Almanlar, ~konomi heyeti azası. )erine kanidiler. pederini çok severim. Bilhassa, 
n n ı·ka etı· ı·c· Polonya bu'·yu··k meşrutiyetin ilanına tekaddüm 1 nı .ın Böylece bu fırsat kaçırıldı. 
c:çiliği binasının tahsisini iste • Fakat. bilahare Yunanlılarla eden zaman içinıdeki vatanper· 
mişlcrdir . Bulgarlar arasında, Rumelinin vcrane faaliyetini takdirlerle 

Al a Ckonom. he et"ın·n reı·- kar§ıl2dım. Onun irin, seni, bize 
nı n ı Y ı taksimi yUzUndcn çıkan ve sil:i. • :s 

si Ritter on beş gün sürecek olan ha kadar varan ihtilaf; bize ya- çok yakın bir arkadaşı görmek 
müzakerelerin idaresini Dr. pılan müracaatla bildirilen busu. isterim. Vaziyet malUm.. Böy
Schmnurra bırakarak birkaç gün sun bir hakikat olduğunu tebarüz le bir sırada elbirliği ile çalışmak 
zarfında dönecektir. ettirdi. memleketin dahili ve harici gai

Muhtelif ticaret ve sanayi şu
beleri ve ezcümle petrol, kimya, 
demir yolları ve deniz nakliyatı 
işlerini temsil d:len on kadar Al 
man mütehassısı, halen Moskova 
da bulunmaktadır. 

dadan şiddetli bir topçu :ı.teşi du
yulmuştur. Birkaç dakika süren 
hu ateş Vrlesland adalarının şar
kından geliyordu. 

Netekim, Yunanlılarla Bulgar • 
ların biribirlerinc girmesinden is
tifade ederek Edirneyi geri al. 
dık! 

ıx 

Profesör Doktor Nihad Reşad 
Bclger: 

- İttihat ve Terakkinin, Ba • 

lelerine bir çare bulmak icap et. 
mez mi? Yolunu, görüşelim diye 
kestim, ldoktor ... 

- Memnuniyetle... ama bu, 
ayak üstü olmaz ki! .. 

- O halde, yarın doktor Akil 
Muhtarın evine gel ... 

- Peki.. 
Talat beyle doktor Akil Muh· 

tara veda ettikten sonra prens 
Sabahaddin beyle konuştum. O. 
na, teklifi anlattım. 

Bir Türk talebesinin Almanyada başından 
- Git bakalım ne sıkacak ?. 
D.edi. 

geçen macera 

hıali vakasından sonra tekrar ik
tidar mevktine gelmiş olması. E'·· 
velce de söylediğim vcçhlle, 
mcml<'kettc büyük bir kararsızlık 
doğurmuş; hadiseler bariz ve u
mumi hir heyecan içinde biıibi • 
r)ni takip etmiştir, dedi. İttihat 
vo Terakki erkanının haleti ruhi
yelerini tetkik edecek olursak, 
hepsinin mukabil ihtilallerden 
korktuklarım, korkmasalar bile 
fevkalade tedbirler almak lüzu. 
munu hisscylediklerini göreceğiz. 

Bir aralık, onların bu tahminleri 
hemen hemen hakikat olmağa 

yüz tubnuş, bilhassa muhalif za
biUer ve sivil halktan pek çoğunu 
cezbeden siyasi hizipler arasında. 
ki heyecan Babıali vakasmın in
tikamını almak §eklinde bile te_ 
celli etmiştir. Ezcümle, "Halaskar 
zabitan" grupu ile onlann fikir ar 
kadaşı olan shil elemanlar Prens 

(De' a.mı 'ar ) 

1 af ebemiz, mem-
lekete dönerken 

tevkif edildi 
4 günlük bir mevkufiyetten sonra 
serbest bırakılan genç, tanınmı

yacak kadar değ 1şmi~ti 
Almanyadan ıon ayrılan Türk 

talebesi N ecmi Şahin Belçika ve 
Fransadan geçerek ld ü n k ü 
konvansiyonelle tehrimize gel. 
miştir. 

Necmi Şahinin verdiği izahata 
göre talebe arkadaşı Şekip Ço
puroğlu ile birlikte Almanyadan 
çıktıkları sırada müessif bir hfi· 
dise olmuştur. 

Bu iki Türk talebesi, Sovyet 
Rusya - Almanya anlaşmasının 

yapılması üzerine alelacele eşya. 

) arını Köln (Kolonya) da bıraka· 

rak Belçikaya gitmişlerdir. 

Burada mevcut Türk tale
belerini.ı yardımlariyl: döviz te· 
min ettikten aonra 5 eylülde tek. 
rar Almanyaya geçmişler, Köln • 
dan eşyaların1 alıp dönmek istc
miıtlerdir. 

Trenle dönüş seyahati yapar 
!arken on ka:lar Alman memuru 

· bltnların kompartimanına girerek 
eşyalarını muayene etmişlerdir • 

N ecmi Şahin bu esnada, Alman 
!arın çok fena mua mele ettikleri· 
ni, bir takım hakaret kelimeleri 
sarfettilderini işaret ederek bir 
muharririmize demiştir ki: 

"- Arkadaşım hukuk mezu. 
nudur. Alman polisinin müsaade
siyle Valter sisteminde bir ta
banca satın almıştı. Trendeki Al· 
man memurları bu tabancayı 

müsadere etti ler. V e bizi t renden 
indirdiler. Beni yarım saat ka:lar 
isticvap ettikten sonra seyahati
me devam etmekliğime müsaade 
ettiler. Arkada m ekibi ahko· 

Necmi Şahin 

Sabahattin bey ve rUcsası ctra. 
fında toplanmışlar, İttihat ve Te
rakki hükumetini iktidar mevki. 
inden dilşürmeğc teşebbüs etmiş
lerdir. 

Bu kabil hareketler pek güzel 
göstermektedir ki yapılan her 
hııngi bir hareket o nisbette kuv. 
vetli bir aksülamel doğurmakta • 
dlr. O devrin haletiruhiyesini tcL 
kik edersek, gerek Halaskar za -

hitan grupunun, gerek onlarla be. 
raber çalışan sh•il elemanların 

J 
İttihat ve Terakki cemiyetine 
karşı vaziyet almamış olmaları

} nın imkanııızlığını derhal göze 

yarak h apsettiler. Ben Belçika· çarpar. 
da sefaretimiz vasıtasiyle Şekibin Pakat, İttihat ve Terakki rica. 
serbest bırakılması için teşeb- li de, yaptıkları ihtilal hareketinni 
büslere giriştim. Kendisini dört tevlit ettiği aksUliınıollcri müdrik 

idiler, diyebilirim. Nitekim, ev -gün mahpus tuttuktan sonu Bel-
çikaya gitmesine izin verdiler. velcede söyldiğim veçhile itti

hatçılar arasında bulunan tanın-
Arkadaşımı gördüğüm zaman 

mış şahsiyetlerden bilhassa Ta
tanıyamadım, o kadar ldeğişmişti. 

lat bey (paşa) muhalif ve muarız 
Almanlar, Şekibi adeta casus· 

larırun gönüllerini almak ıçın 
luk zannı altında bulundurarak 

bir takım çarelere teevssül etmiş 
bir çok sorgu yapmışlar, hapis- lerdir. 
hanede patatesten başka yiyecek 
vermemişler, nihayet hiç bir suçu 
olmadığı neticesine vararak elin
deki pasaportun vizesinin bite· 
ceği gün tahliye etmişler. Ancak 
bir idanı mahkumuna yapılacak 

tazyik muamelelerini Almanyada 
tahsilini yapmaktan başka bir ka· 
bahati olmıyan bir Türk gencine 
reva görenler, küçük Alman 
memurlarıdır. Biiyük memurlar 
hadiseyi haber alınca teessürle
rini bil:iirmişlerdir. Almanyada 
marUL kaldıklarımız yalruz bun· 

dan ibaret değildir. Hatta elbi • 
semize varıncıya kadar bütün 
eşyamızı bile bir hakaret ve istih 
za mevzuu yapmışlar ve bazı mü· 
nasebetsiz sözler söylemişlerdir. 

Bükiımetimize müracaatla bun 
]arı bildireceğim . Almanyaya 
sempati ile gitmiştik. Şimdi bu 
sempatiden eset' kalmamı! bir h al 
de dönilyonıs. 

Türk talebesi Şekip tahsilin~ 

devam etmek üzere Brükselde 

kalmııtır. 

Alman kuryeleri 
Son günlerde şehrimize 
sık sık gelmeğe başladı 

Atatürk köprü ·ü inşaatını tet
kik etmek üzere üç kişilik bir he
yet bu sabah Konvansiyonel tre
nile gelmiştir. 

Heyet azalan, inşaatın tamam
lanmış olduğunu, son defa olarak 
güzden geçirildikten sonra bele
diyeye teslim edileceğini ve 29 
birincitcşrin cumhuriyet bayra· 
romda köprünün açılış resmi ya· 
pılacağını söylemiştir. 

Bu sabahki Kom·ansiyonel ve 
Ekspres trenlerilc sekiz Alman yol 
cu gelmiştir. Bunlar tüccar ve iş 

adamı olduklarım, burada çalış

ma'Ta geldiklerini söylüyorlar. 
Londrada bulunan genç bir kız 

talebemiz de bu sabahki Semplon 
treninin getirdiği yolcular ara
sındadır. 

Dikkate ilisen bir nokta da ls· 
tanbula gelen Alman kuriyelerinin 
çoğalmasıdır. Evvelce ayda bir ıki 
defa yapılan kuriye servisleri son 
zamanlarda haftada ikiye çıkarıl· 
mıştrr. 

Bugün da bir Alman kuriyesi 
ı;ı;elmiştir. 

Türkiyede konserler vermek üze 
re Volpi adh bir viyolonist de 
bugün ııchrimize gelmiştir. B~ra· 
dan Ankara}a gidecektir. 

Bugünkü ekspres ancak saat o
na doğru gelebilmiştir. Gecik.ıııc· 

ye Fransadaki kontroller sebeb ol· 
muştur. 

-0--

Münaıebetsizliği 
yüzünden hapıe 
mahkiim oldu 

Beyoğlu Balıkpazarında eınaf 

!ık yapan Kirkof Deringogos a 
dında birisi, kahvede oturan baz 
ufak çocuklara, o civarda otura 
ve pencerel:len bakan kadınla 

türlü münasebetsiz hareketlerd 
bulunmuş, yakalanarak Beyoğ 
lu sulh ceza mahkemesine ve 

rilfl"Jştir. 
Kirkof muhakemesi sonund 

bir buçuk ay hapse mahküm 
.dilmi§tir 



SON DAKiKA 

Moskovada 
iktısadi 

Almanlarla 
anlaşma 

Moskoya, Romanya 
yeniden teminat verdi 

Rica. t (A.A.) - Resmi bir Sovyet tebliğinde bildirildiğine 
gi:Jre ıdUn 8 ilktetrinde Halk Komiserleri Meclisi reisi Molotof. ik. 
tısadi m~selelcrl görütmek Ü%ere Almanya HÜkOmeti tarafından 

hususi surette gönderilmiş olan Ritter ile Alman iktısadi heyeti· 
nin reisi Chnurre,u kabul etmi§tir. 

Görüşme esnasında Almanya hariciye nazırı Von Ribben. 
tropun aon Moskova ziyareti esnasrnda teebit edilen iktısadi 

programın iki defada sür'atle ve geniş mikyasta tatblltltte karar 
verilmiştir. 

(Baş tarafı 1 iııci<le) 
30 Eyluldc Macar hükiımeti , 

Yugoslavya hlikümetlne yaptığı 

bir tebliğde Macar a.skcri maka · 
matınm, mlihım bir nispet dahi -
!inde askl' rlerc mezuniyet ver -
meğc hazır olduğunu bildirmiş _ 
tir. 

Romen hlikümcti de. Macar hü 

kümelinin aldığı tedbirlere mü • 
şabih tedbirl er almağa amade l.ıu 

lunduğunu Belgrnd ve Budapeştc 
hükfirnetlerine bildirmiştir . ., 

hesinin mUşterek hareketi aaye. 
sinde arazi statükosunun muha . 
faza edilebileceği ilave olunm3k 
tadır. 

Macır gazete'erine göre 

Budapeştede zannedildiğine 

göre, Maacristanla Romanya ve 
Yugoslavya arasında yakında 

bir ademi tecavüz paktı ile ':ıu 

memltketlerdelri ekalliyetll'r 
hakkında bir pakt im.r:a C':füectk. 
tir. 

· Diğer cihetten Sovyetler lUrliğinin !derhal Almanyaya iptidai 
maddeler göndermeğe başlamasına ve Almanyanuı: da mukabilin· 
"'"" ı:ıovvetler birliğine mat sevketmesine karar vrilmiştir. 

".\1üşterek tehlikeye karş,,, Macar gazeteleri, Romanya • 
Macar münasebetleri hakkında 

(Alman iktisat heyethıe dair daha evvel gelen teJgriflar 
1 üncü ıayfııuttndadll'.) 

Lon-.lrada bir 
da bir 

yangın 

infilak 
ve Fransa 
oldu 

Berlin, (Radyo) - Dün akşam geç vakit Londranın West End 
maha.'lesinde büyük bir yahgm çıkmııtır. 

Bir tnobilye fabrikasında zuhur eden ateş etrafa da sirayet ederek 
Londranın en lüks semti olan bu maqalleyi bilyilk bir tehlikeyle karşı 
karşıya bırakmıştır. 

Derhal vaka mahalline yetişen ltfai)e eo motopomp kullanmak SU· 

retile sirayetin önüne geçebilmiştir. 
Berlin 9, (Radyo) - Dün Fransadaki Kenten mevkiindeki bir 

maden ocağında bir infilak vukua geliniş ve 37 kişi ölmüştür. 1 
(Haber: Berlin radyosunun verdiği bu haberleri kaydı ihtiyatla 

karşılamak lazımdır.) 

Almanya Efganistan
dan pamuk alıyor 

BUkreşte siyasi mahfillerde 
Yugoslavyanın teşebbUsU Uzerinc 
.Macaristanla Romanya arasında 

bir iş birliği temin edileceği U

mid olun.makta ve bu iş birliği . 
nin Romanyanm siyaJ1etinde bir 

değişiklik husule getirmeyeceği 

ilave cdilmclttedir. Şarki Avru • 
panın Alman tehdidine ve Sov
yct müdahalesine maruz kalması 
il:erine böyle bir yaklaşmanın bir 
an evvel temini lüzumu hi!t!edil
diği söylenmektedir. 

Son haftalar zarfında Budapeş 
tc hUkumeti BUkrcış hilkümetlne 
karşı büyük bir hüsnüniyet gös. 
termiştir. 

Müşterek tehlikenin Avrupa • 
nın merkezinde ve şarkında bulu
nan birkaç memlcltetln daha 
grup halinde toplanmasını intaç 
cdebileeeği söyler.mekte ve bu 
~urctlc vücuda J?'Clccek sulh cep-

bir Macar resmi tebli"ini neşre. 
diyorlar. 

Gazeteler, bu hususta Yugos· 
lavya tarafından oynanan tavas. 
sut rolünü tebarüz e.ttirmekte • 
dirlcr. 

Belgradm yaptığı yatıştırmil 

hareketi yalnrz Macar • Ru!T'erı 

tnünaseb'!tlerine munhasır kalma 
makta, Ma~ger Nemzet gazetesi· 
ne göre. ayni zamanda Bükreş il~ 
Sofya arasındaki münasebeti~•.! 

de şamil bulunmaktadır. 

Romanyaya tetninat 

Roma, 9 - Moskovadaki ye. 
ni Romanya sefiri. itimatn•mesi· 
ni takdim ederken Sovyet baş 

vekili ve hariciye natm Molotof, 
Sovyet Rusyanın R0Manyay11 
karııı tecavüzi hiç bir emeli bulun 
madığı hakkında kendisine kati 
teminat vermiştir. 

.. f ganistanda ziraati ıalalı etmeie memur bir 
Alftıail heyeti bu sabah flhrin'lize geldi 

Almanlar bir taraftan i\"vrupa· 
da harple uğraşırken diğer ta· 
raftan Şark memlekMl~riilde ir 
tısadi menfaatler temini için uğ• 
ragıyorlar. 

alJeri gülerek kar§ılamış ve de. 
miştir ki: 

- Ortal:la harp diye bah'sedile· 
cek bir şey görmüyorum, demi~ 
tir • 

·Aımanyada iki. 
tren çarpıştı 

Bu cümleden olarak Alman 
fabnkalatüU.t? pattıuk ihtiyKını 

kısmen temin etmek ünre Ef .. 
gafıiıtantn. ziı;'ate eWeritli md'ı· 

takalarında yapılan tecrübeler • 
aetı. iyi netiee alıtıtnıt ve bu iti 
yaf>mak için Alman ve Efgan bil 
k\lınetleri araamda bir mukavele 
aktolunmuıtur. 

1 Mukaveleye gire yapıl.cK Pil 
muk zlraattni ildare ettnıek mak • 
sadiyle :4.linanyadan gönderilen 
mUteltasirslatdan mUr~kkep bir 
heyet bLI Mhıh1ri Semplon eb· 
presiyle ıehrlmite gelmittir. 

Heyetin başında beş sene ev• 
vel Ada.na paınuklanrun ıslahı 
için hüki\mctittıiz tarafından ge· 
tirtilen tanınmış müteahasal9 i>e· 
sel buluıuttaktadır. 

G. Peıol, bir muharririmue 
şunları söylemiştir: 

- Efganistailda pamuk ziraa· 
tine çok müsait yerler bulun • 
muştur. 

Bu yerlerde yapılan tec'rü· 
beler:le elyafı 28 milimetre uzun 
luğunda pamuk elde ediltniştlr. 

Bu, fabrikalannnz için çok işe 
yarayacaktır. 

Efganistanda ıenede 10.000 
ton pamuk elde edeceğimizi umu 
yoruz. Şimdilik iki sene kalaca· 
ğız.Alqam, Erzn.ım yoluyla Ef. 
ganistana hareket ediyoruz. Ef· 
ganisnn, pamuklara mukabil 
ihtiyacı olan makine ve diğer ma 
mu! mrı'Jdeleri memleketimizden 
tedariJ; edecektır. 

Bu münasebetle ,unu söyle. 
meliyim ki TUrkiye pamukları 

kalite iti1)arlyle çok yül."Gektir ... 
Dünya pamuk iıtihNl'h aruln• 
da Tiirkiyenin büyitk bir mevkii 
vardrr. 

Yalnı• pamukların temizlenme 
si itin: ehemmiyet vermek ıa. 

Mil fXl W V2ES T 

Futbol merak~ 
k u rban!ar ı 

Diln Şeref ıtadııtda iki 
genç yaralandı 

Dün Şeref stadında oynayan 
Fenerbahse • Topkapı maçrncla, 
Fenfrbahçe tarafından ilk gol 
atılınu, koyu Fenerli ~latı De
velioğlu Kemal adında Silleyma. 
hiyede otuarn birisi, sevincinden 
ıttlayıp ıı~ramıya başlamış ve 
ayağı kayarak yere düşmüttür. 

Kemal düıpne neticesinde ba. 
ıından yaralanmıı, tedavi altına 
almmı1tır. 

'tilatlarımn, bilhassa S.S. teŞkili· 
111111 gençlerden müteşekkil motör 

lü kıtalarmıh lağvını istemiştir. 
Alman hükumeti bilhassa ç.e. 

'wslovakyada sıkı tedbirler al· 
maktadır. Çeko:;lovakyada asayişi 
mtiha!a::aya 7000 memur tayin e· 
Ji!mİ)tir. Alınan tedbirler arasın· 
da, 104 kitabın okunması mene· 
dılmi5tir. Bu kitaplar arasında 

2~ki cumhurreisi Beneşle başve

kil Hodzanm eserleri de vardır. 
Lt'hi11tana sevkedilmiş olan Slo· 

vak ordusunun harpten sonra der 
hal terhhı edllmi, olmaları da Slo. 
vakyada bir sillhlr isyan çıkma· 

sından korkulduğu §eklinde tefsir 
edilmektedir. 

Diğer taraftan, Ç,Cko~lovakya· 
nın işgali csnaoSında, yeraltında 

bir depoya gizlendiği haber veril· 
miş olan 27 kamyon yükü harp 

Bundan batka gene Şeref sta· ' malıemcsi hcnüıı.: Almanlar tarafın 
du~aki maçı bedava tarafından d bul l ·rı1 ı t ' 

k . . .,. k" an unup e e geçı emem ' ır. seyretme ııtiyen vı udatda . . 
' ~ c:~ \'alanperverlerı bunların ye· 

açtktllrbt sokatında oturan 1 7 . . 1 k d'l · · b' ld·v· · 
da M...-.. dmda b' . rını ya nız en ı erının ı ıgmı 

yatın ~et a ın, ıd·-· vak"t k 
v ve zamanı ge ıgı ı çı ·arıp 

Çıragan sarayının yıkık du\farla· k il kl " ı m kt....ı'rl"'r ı _ u anaca arını soy e e t:UI "'" • 
rını çıkmı,, fakat topraaın kav Al d ,. 1 k ' ı 1 · · manya a ve en ·ınen ~ mn. 
m11iyle 7 metre yUkıeklikten Y'· J h hü · " · h 

du .. .. e a\'a curn arma r.arşı azır 
re ıtmuştur. 1 n ki -ı b' 'b · .. u anan sıı;ına aıua ırı ırı u~t ne 

Mehmet kolundan ve vücudu- teketrUr ('den kundakçılık faalıyet 
nun bir çok yerlerinden ağır su· 
rette yarala'larak cankurtara:l 
otomcbiliyle Beyoğlu hastahane. 
sine kaldırılmıştır. 

Hataydl\n :·eş met»ua 
çık11.cak 

An!<ara. 9 - Dahiliye vekale. 
tine gelen malüm;ıta göre Hatay 
vilayetinde yapılı.ı;:ak mebus se-

çımlnf eeu olacak ct-!veller H . 

kıdan indirilmiştir. Bu günden i
tibaren tl'fti~ he~ etleri itirazların 

telkiıtıtıf başlıyacakıer, rn\\ntehı. 

bieani Sc(}imi ın-m birine kadar 

!erine ra t ır-lımlığı bildirilmekte· 
dir. 

"Serbe!'lt ı\lman ratl\'o~u.. i~mi 

ıle ncşnyat yapan gızlı i~ta yon 
da cenubi Avu,turyeda Klagen· 
furt garnızonunun ı~yan ettii(ini. 
askerlerin cepheye gitme sevk em
rine karşı ~ekiikierinı bildirmiştır. 

Ayni radyo dün ge-ce Almanla· 
ıa hitap ederek· 

.. ..... Sulhu elde etmek için lngi· 
lit ve Frant-ız askerleri~ kar~ı de. 
{tıl, llitlere \"t' llıtlerızme kartı 

itarbetmenız lfiırıntlır! .. demıştir. 

Am-terdamdan gelen haberlere 
güre Ruhrde madam Anna Zifle· 
rın rıyasetinde aktedilen kadın 

tek Anna Ziflere hücunı etmiiler
dövmüşlerdir. Madam Anna has
taneye nakledilmiştir. 9 kadın le\' 
kıt edilmi,tir. 

İki tren çarpıf tı 
Brüksel 9 - B~rlinden gelen 

haberlere göre Berlin - Saftsniç 
ekspresi, Berlin • Stuttgart yolcu 
trenine çarpmıştır. Yolcu treni· 
nin iki vagonu parçalanmış ve a· 
teş almıştır. Yinni kişi ölmü~tür. 
Berlin radrosu bu kazanın bir Eıu· 
ikast mahsulü olduğunu söylemek 
tedir. 

- Kızılordu 
Bu gece Estonyaya 

• • 
gırıyor 

(Baştarafı 1 incide) 
parçalan terkedeceğlne dair ec -
nebi menbalarmcian verilen ha • 
bt.•rler tckıib ectilmC'mekte. fa • 
kılt Litvanyanm ı:ıc. hussuta yapı
lal:ak teklifleri reddetme.i müın. 
kun görillmektedir. Mevzubah.s o 
ıan arazi pek lakir olduğundan 
Lit vanya iı;in bir yUli teşkil edc
l·ek tır. 

fınllndıya müzakereye 
gırecek 

Oiğer taraftan Finlandiya ile 
de müzakereler yapılacağı ve 
Flnlandiyanın mUz&.kereye giriş· 

meği kabul ett~i anlaşılıyor. 

.Moskovaya gidecek olan I<'in

alndiyalı şahsiyetler arasında ha 
len Finlandlyanın Moskova orta 
elçisi bulunan es'd başvekil Uso 
Paaysiklvlnin de ismi ıikredil. 

mektMlr. 

Rusçaya tamamtn v&~af olan 
Puikivi 1920 de Sovyetlcr birli
gile sulh muaheclce:ini imza et • 
mi• olan Finlandiya lıcyctine ri
yaset etmiştir. 

Finllndiya hariciye 
ıaazınnın beyanatı 

Finlandiya hariciye nazırı M. 
Erks Sovyetler bırliği ile Fın!a:ı · 
diya arasında ba~lanacak ulan 
~üzakerelerden LahM.oderek ıkı 
memleketı alakadar edeıı ın:?sı.:lc. 

ler hakkında görü :-ülecı.:ğını ~y· 
lemiş ve demiştir ki: 

.'- So\ryetler birlığıhin biZdN1 
erazi talebinde bulunduğuna dair 
hiçbir şey bilmiyoruın. SükQneti- 1 

mizi muhafaıa ediyor ve vukuata 
intizar ediyoruz. S;>Vyetler birliğı 

ile Finlandiyamn menfaatlerini a· 
IS.kadar eden mesc:e.-!r hak:mıda 
görüşmeleri pek tal>iitlir ... ı 

Uiğet taraftarı, l Iel:1111kide çıkan 
"Hür Finlandiya,, gazetesi Sov· 
yetler birliği ile b:ı. <;' a"ıacak oları 
müzakereleri mevzuul!ahs eden 
bir yumnöa, bir Fin - Ru!' anla$. 
masanın hkafıdlnev devletlerinin ) 
bitaraflığı esasına mugayir oldu
ğunu yazmaktadır. 

De"·eran eden ve tev~iki ka'Jil ol 
mıyan haberlere göre So'')'tt Rus-

:ra Fin!Andiyadan Aland adalaıT 
nm tahkim edilmeme:;ını •:t 
Kronştad limanının müdafaası i· 
~in elzem olan Rolland adasını is
tirecektir. Finlandiya siyast ma· 
hafili, FinlAndiya hükt'.imetinirı 
tarihi hudut hattının muhafaza rrı 

ela ısrar edeceğini ve l\foqkova ne 
bir ademi tecavüz p:ıkti a~<d::tme· 
dnin Firılandiyanın itan ettl~i bi• 

1 

taraflığa muvaffak o!m:ıdı:;mı be' 
~·an edıyor. 

120 Bın uker gönderilec•11 
Havas ajansının aldığı malO • 

mata göre Sovyctler Estonyadall 
yekünu 40 bin kişiden mlirekkeJl 
dört fırkalık bir garnizon kabıJI 
etmesini 1stemlşlerdir. Letonr• • 
dan <ta Llbav. Vlndan ve Pitrılge
Yı\ dağıtılmak üıere 80 b!n kişi• 
lik kıtaat kabul etmesi vP. Llt • 
vanyada hudud yalunında mühiJJI 
bir Leton demiryolu merkezi o • 
lan Danğavı>llsde bir garnısorı 
t~~i iet~nmiıııtlt. 

Stokholmdan ha.her 
ne gör~ Sov~·et Rueya orduıu • 
nun ileri kolları bu gece il i ıcoı• 
dan Estötıya tC'f rıtkhrınn glrt• 
cekleruir. i::stonyah ve Ru~ su • 
ba~·lnrından müteşekkil mııhtt! • 
Ut komisyon Rus askcrleriniJI 
y<'rlettmelrrirtl temin idn hasta • 
neleri m'-'kteblcri n.a.zırlamıı bU' 

luıımaktadırlar. 

Letonya:laki A1m·nl2t 

Diğer tarıi!tan Rigada g:ı.ze • 
leler büyük başlıklarla. Almılll 
akı:111iyetinin derhal LPtonyııY' 
tcrkedC'rek Almnnyaya gidf'cPği • 
ni yazmaktadır. 

Litvan~·a ve Estonyadaki J.I• 
manların da bu ıttemleketlt?i'dC11 

uzaklaşacaklıl.rı anlaşılıyor. 

lsveçın aJ 'ı "rı tedbir: er 

llerlln, 9 (Radyo) - lnv~ı, bil 
ltumt>ti şimali Avrupada vukllt 
gelen son hi6iseler Uıerine ~JU 
li mUdafuyı takviye maksadııe• 
harbiye nezareti t'mrine 50 rııil• 
yon İsveç lronluk yeni bir taJıel 
!!At verilmesini kLrarleştırnııştıf• 
Bu paranın rnühiır. bir kısrııil' 
mayn tarama gemileri satmalJ • 
nacaktır. 

Küçük Hikayef er Müsabakası 
1 

Haber, ede hl~ al" m<'raklı \'e bilhassa edcblyatlii "hlkA.yt,, 
kısmUe 111eıgul olan okuyucuları araıoındıa bir müsabaka t"rtlb 
etml9tlr. 

J •u.aa.u~,-a lıtltak cd~k hlkı:.yedlctln gönderel'ckle· f 
ri hlkA,eler araımdıın ıııctilecek 90 hll<iye llaberdo net~ı.. 

lerek, her otu hl:~3·ede biter eleme ile. en güzeli bulunan Ü( 

hlk&ye eetilecf'k, 00 hlklyeftln neşrini mlltt>aklp elde edilt'ctk 
1 hikaye arunıfl:tn da hlrhtrl, ikinci ,.e UçünrU hlkiyeler ayrı• 
la<'llktır. 

HABER idaresi bu şeklide ayrıla<'Rk 9 hl!;iyed('n birinciye 15. 
lklnclft 10, ll-ftc-öye 7• 4 Unciiden 9 un<'uya kı:dar bejer atr• 
"'ettcektlr. ' 

Mevzu ve s~rtııatt 
lllklye mitfıM>akıuımtl l~tlrak ~la kat'i 111rettc amatör ol· 

ın&k l&l'ttır. Gönd('l'tlPl'Pk rı.ı ;iyelerin mennl&nnı lntlhaP• 
C müırıabakaya girt'rd· olnnlar tetbe.ıttltler. fflltlfeletfn blr:blf 

yerde 1nipr etml' Olmamaaı. ancak, menuların yerli. hatcket. 
il olmMt, lllklye tebl~lne uygun yaınlnu!J ,.e seyrek utırl• 
4akillö ettlrlbnlt bulunMtM, k~,Jıtlarnt ~ .. ıaız birer taraf'ı118 

"Mllmıı ve lıı~t blklyenlft too l•ı'llmedct fa1:la ohftantafH !fartfd'• 

Oötlt1efflk~k hlklyelt'tdtb iyi olanhrı 11Mllıtt.baka" ka,.41• 
le ve sıra ııumnra1111 taldp ~dilerek nc~reclflıhf'ye b~lanat'aııur. 
lllkiyeıu, ltüabal Ankara cacldel'lnde Raber gazetesi ı·.-ı 
MUdtlrllltune ''l'lkl:VP- mü!,ab•kası'' ka;1·dile ~önderllmelirUr. 

K 
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Krastof Kolomb'un 
Yumurtasına Doğru ••• 

Yazan: VASFi RIZA ZOBU 
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eştede, seyircilerin battaniyelere Lik 
sarıllp oturduğu 

maçları dün de devam etti 
bir açık hava tiyatrosu ~~!!' 3 sf adında 1 ŞAnaerdeıf 4 stadında 

~~ ou 
'~ PCttcdc biraz daha ldola. var mı?. öyle ise neye gitmiyo- l.tanbulspor 2 Galata.spor 3 
lie

11 
~ Bilrncnı a.ılalduuz mı? ruz. Beısflrtqm hafif btr. Ust.ünlUğü Şeref stadın.da ilk 1ll3.Q ild:ıci 

dt. h ıneınleketi pek severim - Gidiyor muyuz? Cumartesi, lle bqlıyan oyun sen bir oekil- kümenin Ana.dolu ve Galatupor 
dl; t~rkcsi kendim gibi zanne. pazar gUnlerl mi dediniz'? Aksili- de baeladt. Bu hUcumla.rm birin.. talumları arasmda oynnnruıştır. 
t•lııı Uıel Yerlerini gezdlrmeğe ğe ~kın; o gUnlerde de ben so. de Şeref taknnınm ilk aa.yısmı Bu maç tahminin fevkinde bir 
llitı~'Oru~ Ciescn sefer dinle - kağa çıkmamağa Cialışırnn. Hafta ya.ptr. lstanbul.8poru canlandıran heyecanla takip edilmiştir. lkJ ta. 
ha\ta ~ •ıgan musikisiyle, açık arası günlerde de oralarda kim - bu sayıdan biraz sonra latanbul- knnm da karşılıklı olarak ya.ptık-
b111111 tiyatl'osunu beğcndinizse, seyi göremiyorum. Halbuki Peş· spor bir gol yaparak berabere va lan sayılar maçı mütemadiyen 
tc\lı_1a.n &onrakileri de gene öyle tenin tepesinde otomobili koya_ ziyetc geçti. Devrenin sonları- berabere vaziyete sokmuş, dev -

il c ı; • • • na doğru Betikt&tlıla.r Sabri ve 
~~ne cyrcdeccğinizi kuvvetle cak yer bulamadım .. Gtinıimiız renin sonunda bir sayı daha ya • 

\r dcrirtt. Haydi yilrüyelim: ne cuma idi ne de pazar.. İbrahim vasrta.sile Dd gol daha pan Anadolu, bu çetin oyundaıı 
akıt yaparak devreyi 3-1 lehlerine bi. 

•nıa.ı..~. • ikindiden sunra .. Be.n - Yok canım! Onlar bizim ka- 4.3 gali~ olarak ç:tkmışt1r. 
•• '<lf tirdiler. ~ 

Çh n arna, mcrakhlan it"ın dar da zengin değil .. Ama halkın Beyogluspor 3 
ı 2a :ı İkinci devrede daha Bilratll oy. 

tıı D" ltıtnı. Bu saatte gidilecek eğlencesini temin için ucuzluğun F eneryılmaz O 
"\it ı nıyan !stanbulsporlular Befiktaş 

Şehrin c Yer (Teras Gellert'dir.. çaresini bulmuşlar.. Garsonun kalecisinin topu bloke edememe -
dj,, (:Buda) tarafında, bele- önüme koyı:iuğu en güzel Macar ıtnln si yüzünden ikinci sayılarını da 
oıeurı iflah olan en güzel bir şarabının kadehi bizim paramız· kazandılar. 
l'iiıttı terası.. Açık ve kapalı la beş kuruşu bile bulmuyor •· Devrenin sonuna. kadar iki ta-
li \>c c havuııariyle, güzel muzi. Muzikli bir gazinomuzda bir ktmm karşılıklı çalI§ması netice. 
lıtıdttı·rıcfiıs bahçesiyle bu şırın bardak inhisar şarabını yetmiş yi değiştirmedi ve maç 3-2 Be _ 
b!ridj ın en gUzel yerlerinden beş kuruşa içebilir misiniz? An. şiktaşm galibiyet ile bitti. 
~,;· Zevklerin envaı vardır ladıruz mı §imdi neye onlar gidi· Vefa 6 

thıc 
0 

az rcn'kli koltuklatldan bL yorlar da biz gidemiyoruz?. Süleymaniye 2 
• llııı oı~Ut~r, yilzünüzü orkestra - * * • Vefanın baskını altında. ba.§lı· 

l'cnıi ugu tarafa dönersiniz. :Haydi, uzatmryalım.. Etrafa yan bu oyunun ilk da.kika.Iarmda 
l~ıııllt t Yüzlü Macar san'atkar • şöyle bir son bakış çevirin ele gi· Vefalı Guf takanı lehine biribl-
d:kları g~şyolrnuş bir halde çal- delim 1 Daha görecek yerlerimiz ri arkBSına. ik1 sayı kaydetti. Bu 

• ~ı \tef lllılJi havalarına kulağını var .• Şimdi yemek yemeğe gi. vaziyete rağmen aannntı g~irmL 
ı· ~İriııc ıp ba§ınızı biraz yana çe. diyoruz .. Vakıa bu !dakikaya ita· yen Silleymaniye, derha.1 iki gol 
• ıçitıdt '· tnavi zeminli havuzun dar dolaştığımız yerlerin hep· atarak bera;bere vaziyete geçtiy_ 

~lar' rnuın gibi vilcudlu Macar sinde yemek yiyebilirdik ama, az se de, Vefanın. bir go }daha ya.p-
't}'rctın suya dalıp çıktığını zamanda çok ıey görebilmek için ması üzerine devre 3·2 Vefanın 

111 l?ıı.ııellıersiniz. Sonrar karşınızda ben bu proğramı tertip ettim. lehinde bitti. 
l'allalc ildiycn danseden, başbaşa, Dondurmanızı yediniz. Şara - lkincl de\Tede tamamen ha • 

u' iden Yanağa verip kendilerin _ bınızı içtiniz .. İsterseniz çay da kim oynryan Vefa., Uat üste Uç 
lcr d~C~e-~ck fırıl fırıl dönen çift içer ,kokteyl de çekerdiniz, ama .sayı daha yapa.n.k maçı 6.2 ka. 
ta~ gozlerinizi pek rahat br artık yemeğe sıra geldi.. zandı. 
~t. Yiı;· kendine çeker.. Peşte Adaya mı gi1delim .. Orada mü" KaJe 2 -
'tar 4n nız. Ytşayan en gUzel Ma. teaddit lokantalar vardır. Lüks Y eniytlcht 3 
~"iını tl~rı da bu kahvenin mU· yerlerdir. ·Şıklığına, modern tar- !kinci kUıne ta.klmlarnıdan o-

~~ hahin crınaendir. Onları da göz zına diyecek yoktur.. Budada- lan Kale ile Yeni yüdız ara.smda-
l(til'I ' alır, ılık ve tatlı bakrş· ki kaphcanrn bahçesi de öyledir. ki maç Yeni yıldızın Kaleyi 3.2 

i , .\h, i;·~Yalanır, hayal kurarsrnız. Ama bu gibi yerleri Avrupanın mağlüb etmeslle neticelendi. 
I· l~~n a i tnuzik, açık hava, çağ. herhangi bir şehrinde de eörebi. 

c.. 'lıt~ı 'll: size neler dil!Undür • lirsiniz.. öyle bir yere gidelim 
ı. "· ki; Peşteden başka hiç bir · araf-
,'11lyd· • llıiytli 1 gclın, fazla günaha gir. ta eşi olmasın.. öyle ise düşün 

tl~lldu~· Çayınızı içtiniz, yahut peşime "Kakuk., a yollanalım .. 
ı>ı.ı ·•11an İsmi acamp değil mi~. Kendi 

Bu sahanın ikinci maçını ikincı 
kümenin Beyoğluspor · Fener
yılmaz takmılan oynamışlardır. 

Bu oyun bir müddet mUsavi kuv. 
vetlerln çarpışmruıı §eklinde gec;. 
miş ve yavaş yavaş açılan Be· 
yoğlusporlula.r ilç gol at.Arak ma
çı 3.0 lehlerine netic~lendlnniş • 
lcrdlr. 

Fenerbahçe 4 
Topkapı 1 
Şeref stadında gUnün en mU

him maçı Fencrbahçe ile Topkapı 
araııında olan maçtı. Geçen harta 
Bcşiktaştan 12 gol yfyen Topka
pı, dün Fenerbahçe ka!'§~ındıı 

muvaffakıyetlt bir ma~ yapmıştır. 
Oyunun beşind dakikasında 

ilk gol Topkapılılar tarafındaıı 

yapıldı. Oyun bu şekilde J.0 Fe. 
ner aleyhine dönünce. ciddi bir 
tekil almış, Fenerbahçc beraber
lik için azami gayret 8a.r!Jha mec
bur olm~tur. Biraz sonra Küçük 
Fikret ıahat bit @~ lalwnı..., 
nm tık golünU atmıgtır. Devre _ 
n1n eonlanna. doğru Ust USte Ya· 
§ar ve Basri vasıta.sile iki gol 
daha yapan Fenerbahçe devreyi 
3-1 galib olarak bitirmiştir. 

lldncl devrede Fenerin tama _ 
men h8.kim oynıya.rak sayılarını 
yUkseltcceği tahmin edilmişse de 
Topkapı mUdafaasını ve kalecisi. 

Süleymaniye stadı Taksim stadında 
Eyüb 2 Altınordu 2 
Alemdar Karagümrük 7 
Eyüb • Alemd&r mUaabaka.aı DUn Taksim stadında ya.pıle.n 

karşıl1klr hücumlarla geçti ve sı· 
kı bir üstünlük kuran Eyüb 2-1 
galib geldi. 

Galatagençler 2 
Anadoluhisar 2 
İkinci mUsa.baka.da Galatagenç. 

ler ve Anadoluhisar ta.ktmla.n 
mütevazin bir maçtan sonra iki. 
şer golle berabere kaldılar • 

Beylerbeyi 3 
Demirspor O 
SUleymaruye sahasının son ma 

ı;ı Beylerbeyi ile Denıirspor ta. • 
kımları arasındaydı. Baljtan sona 
kadar hAkim bir oyun oynıyan 

Beylerbeyi takımı Deminıpora 

3.0 galib gelmi§tir. 

---o--

Karagümrük stadı 
Balat Türkgücü 4 - 3 galip 

GaragUmrUk 111ahuında. yapılan 
hususi bir knrşılaımada Balat 
TilrkgücU takımı, Beeikla§ Genç. 
leri takımını 4.3 .magl~b etmiş

tir. 

o 

Ankara lik maçları 
Ankara '19 mayıs ataayomun. 

da yapılan 11.k maçlarında Galata
saray .Maskesporu 3.2 yenınljUr. 

Gençlcrblrliğl ile Kınkkalc 

fabrikalannın Birlikspor takımı 
arasında yapılan maçı Gençler -
birliği 5.1 kazanmıştır. 

nln güzel oyunu buna. imkln ver
memiştir. 

D~vtcnin sonlarına doğru Top
kapı aleyhine verilen bir frikiki 
Ali Riza gole tahvil etml§ ve maç 
bu suretle Cl Fenerbahçenin 
lehine neticelenmiştir. 

maçlar §unlardır: 
Öğleden evvel yapılan ilk llk 

maçı ikinci kümenin Altınordu ile 
Karagümrük takmıla.ıı arasında. 

yapıldı. 

GaragUmrüklUlcr ilk dakikadan 
itibaren hafif bir UstUnltik teei8 
ettiler ve bu devre 2-1 vaziyette 
KaragUmrUğUn lehine bitti. 

:tıdncl devrede derhal hAkimf· 
yeti kuran ve devre sonuna. ka.. 
dar devam ettiren KaragUmrlUC 
takımı Altmordunun 1 golilne 
mukabil G gol daha atnrak maçı 
7-2 lehlerine neticelendirdiler. 

Beykoz 4 
Alhntuğ 1 
Takahn atadmdaki ikinci m&.Q 

birinci kUmcnlıı Beykoz v~ Al~ 
tuğ takımları anısında oynandı. 

Takımalr sahaya ııu kadrolarla 
çıkmI§lardı: 

Beykoz: Sa.fa - Ali, Bahadır -
Mehmet, Kemal, Galib _ Turlum, 
Kamran, Şebab. Said, KAzmı. 
Altmtuğ: Jzak • Rli tU, Selim • 

Mümtaz, HUseytn, Cafer - Din
çer, İhsan, AJI, Sa.it, Jlimlt. 

Hakem: Sarı'li. 

Müsabaka Beykozun bir hücu. 
mile başladı. Bir rnUddet Bey .. 
kozun hafif bir UstünlUk tesis 
etUği görüldU. Devrenin 17 inci 
dakikasında ilk fırsatı ya.kahyan 
Beykozlu Şchnb güzel bir 5ütlo 
takımının ilk sayısını yaptı. Bu 
aayıy1 Kbımıh 21.. inci ve 31 fn· 
ci dakikalardaki golleri takip et
ti ve devre 3-0 Altmtuğun nıağ. 
lfıblycUlc bitti. 

.,,.,.tliın tzı yd:Jinizse kalkın J • 

l\U Yttı~ti ". Daha baıka görecek de öyle .. Bana burayı sağlık ve· 
lllıt var. ren de .. onu her halde tanırsınız .. 

6ine ... Bu barda her ıey küçük
tür .. Sahne küçük, dans yeri kü
çük .. Salon küçük, localar kiL 
çük .. Fakat bu küçüklükler için
de öyle büyük iıler yaparlar ::i; 
insan hayretler içinde kalır.. Ba
rın içinde herşey mütehatriktir ... 
Aşağı iner, yukarı çıkar, yana 
kayar.. Meseli; cuband sahne· 
de, yer datlığmdan adeta istif 
halindedir .. Fakat arka sırada o... 

Balkan Oyunları bitti 

tkirtcl devre hemen h~mcn mu. 
savı ı:ıattlar lçihde balta zaman 
zaman Altıntuğ laknnmın tistiin
lilğüyle geçti. Fakat tecrübesiz 
ve gen~ Allıntuğ takımı oyuncu
ları bir türlti gol yapmılk imki. • 
nını bu\amlyorlnrdı. • 'ilınyct dev. 
renin 11 inci dakikasında kazan
dıkları bir penaltıyı gole tahvil 
ettiler. Devrenin 27 inci dakika
smda Boykozlualr da penaltıdan 
dl5i'dUncU golü kazandılar. DcvTe. 
nih bundan sonraki kumu müte .. 
vazin bir şekilde cereyan etti ve 
Beykoz maçı 4.1 kazanmm oldu. 

l'I ismini söylemeyim .. Sabık spor. 
"'ht.. . * * * t ı "'Yi culardandır. 0ttli... Yukarıdan, kuıbakııı 

ı.. ~11 E Şişman .. Boyuna gezer .. Peş-
"Ql, a·

1 
•• n Yilk&ek sırtına çı!ka· 

Jtl raz teye aşıkttr .. Çinmaçuna ıcyaha-
Qfin sonra etraf kararıp da 

r~ ltacı;ı.1§ık1arr yanınca, sabahla. te çıksa; ne yapar, yapar brr yo. 

Yunanistan birinci, Yugoslavya 
ikinci, Türkiye üçüncü, 
Romanya dördüncü oldu ()ııİııı,;~ r ışıldarnıyan bir manzara !unu bulur gene Peşteye uğrar. 

ıı • -e ~c i~lt .serilecektir. Peşte ıi- Bu şehir için, bundan ala kla-

turan borucunun bir sokıeu mu 
var? Yahut davulu çalan, tek ba
~ına san'atında meharetler mi 

Dün 400 metrede 
Galatasaray - Hilal 
Yine Taksim stadında yapılma· 

sı icab eden lik maçlarmdan Ga.· 
latasaray _ HUıll maçı Hilallile .. 
rin muayyen saatte sallaya taknn 
çıkaramamaları yüzünden Galatn... 
saray hükmen galib gelmistir. 

' j~ f 
·ç 

~ ı 
5, ı rll 

tcıı1t1c lı bir İran halısı gibi vuz mu olur? Teslim!. 
~ t ar 

gösterecek? O vakit onun otur
duğu yer, halka doğru uzanır. 

b eki tefdccek bir kuyumcu - Nereye?. 

1 
cyililı;ı gibi, scrpilmit incilerin - Kakuka !.. 
'tııı1 ıııı, Pırlantaların ıııltı - - öyle olsun .• 
~i~i. 1t,..,"e

1
rccektir. Otomobiliniz Allahım, ne muziği bol mem-

Bakarsınız ki ~dam, ekmekçi 
küreği gibi bir tahta ile tepenizin 
üstüne uzanmış icrayı maharet e· 
diyor.. Döşemelerden kapaklar 

Gören birinci geldi 
e~ rı a krvr ı 1 b' •~ H · 'f · ı> ı>ib· 1 a açı an ır J\vr. lcket.. cm çıfter çı ter .. sıgan açılır: Balenin bir klSmr oradan 

' t" "' 1 Yold . ıı· litUp an, sırttan sırta orkestrası dıyorlar. Hcpei ôe çıkar. Tavandan merdivenler u. 

Atina, 8 - 10 uncu Balkan o
yunlarının son milsnbakaları bu. 
gün devlet ricali ve 50.000 se
yirci önünde yapıldı. 

DilnkU müsabakalarda alınan 

t1~'ht~ en YUksck bit tepede mi çingene bunların 1 .. Çingene - zanır: Geri kalan kısmı oradan 

1 ~iııoıu eı;airir. Buranın taraslı nin bu türllisüne de can kurban.. iner .. iki adım kutrundaki topar
~~~trı 0~.da, Macar muzigi din- tnsanın süluk eldi vereceği geli. lak dans yeri sag~ a döner sola ...,. ,.ozün· . • • neticeler şunlardır: 

ıı~t;ı. • Uzc de 1tenış hır yor. Ne içten, ne duyarak çalı - kıvrılır, aşağı iner, yukarı çıkar. 
1rj tıyafeti · i · .. ı .. .. .. ııo "I ı ı c ı il\,, verıra nız.. yorlar .. Yahut oy e gorunuyor- Dans bitince, onun üstüne dekor •• a.n a ı: 

tlc Janıyor· · ı H k · · • "l dik 156 S k' d 159 l:l nıncğe ıçun · er csın lar .. O hc Vecd ıçınrle kemanın lar kurulur. Filler çıkar rakse. ~-.an as: · · e ıa as · • 
"eni bir h" geldiği bu yerlerde üstüne abanı.,tır !. Kendini kaybe der öküzler cıkar 1spanyaldaki Halkepoviç (Yugoslav) 16,4. Er. Jt l u .. :1 • ~ • 
lı r trj ıun kaplıyor .. Size bu cHyor, bütün varlığını veriyor, hemcinsleri gibi, kırmızı bir be- lih (Yugoslav), 16,5, Faik Tiirk, 
~ı," lllethede k ·· • · · · bi h ı t ~ ıor. ''A. r en yuregım içi hotalır gıbı r a ... ze boynuz sallar. Şu olur, bu gi· 

g:::• derlı:cnınan ne güzel bir te· Çabuk davranalım .. Macar si· der. Hülasa bir hengamedir ko. 
aiıı1>'6r.. ~ .. ~klıma memleketim tilinde yapılmı§ binanın, kemer. par .. Ama, siz bunların hiç biri
~ de teme UlUh giltelliklcrl nef. terle. rengarenk boyalı tahta tez- ni görmek istemez de, yanınızda
lc loııtağı den İstanbulun, taşı- yinatla işlenmiş tavanı altında, ki mahbube ile yalnız, başbaıa 

ç,. na ac:ıyo B .... d • d .•. 

ı;;oo mf'tre: 
Velkopıllos 4.6.6, Koşlr 

goslav 4.6.8, Riza Mattsud 
Maratôpulos (Yw.:uı). 

400 metre: 

( Y-u· 
'l. 7 .$, 

' 

d "llılıc rum.. u tepe tahta tabııklar ustun e getır ıgı kalmak isterseniz, masanızın üs-
% a tepe . . . . .. . 

11~ tı.ırn. /\ Bını mukayese c· Macar yemeklerınl yeyıp kal!:a- tundekı lambanın yanında duran 

bab'lt dc;ltcb~iba ~u, onun ayağı. hm. B~r zamanı geliyor. Fazla kara bir dilğmeyc bir basarsınız. 
tıı-· ~ltlgj .. r mı?. Allahın ona \•aktimız yok.. tçintie bulunduğunuz loca bütün 

i.llll'-· guzeııi · klid k daıar"Un llıü? 
0 

gı t.a _ etme Blınınm. eıı enteresan v~ .en takımt~klavatiyle ağır ağır aşa-

Gören (TUI'.k) 50.8. Sitrata:~l)S 1 
(Yunan) 61, Kara Yorgos (Y'.L. 
nan) 51,6, Ma.rkoviç (Yugc-.alav) 
51.7. 

ta • l<'cn b nun · B'>"azı, A-1 meŞhur ikı barı var: Parısıen ğıva hır hoşhı~a iner. LCıt kavmi 
lııı Ct ah t! • • . b._
1 

1 ıdün ç Yı g8ten nok· ı Grille. Arızona bar.. gibi n!lbedit olursunuz. 
"atlllcı.k ka~~nı~ br-ıka yeril"· 1 Sirincisi: Gene o meşhur Mar Hal:ii, hadi .. Burada da çok 
~,k ~il. ha hak;1ı? Ama. haddin ı .,:arit adasında .. ci:Jden çok gü. durmağa gelmez Macari"tanın 
~·ıı0°raya da bYım gtir~.yirn . seni. 1 tel, çok zarif .. Numaraları f ev· en ~üzel bar kızları seyircilerin 1 

1in hu1 ! !. li 5Y~e temız bır ba. kalade ama, bu tcrttp barları, ge- gö .. ü içine bakıyor Şampava da ı 
1~? e Yola dü:!,dı bulurum Uml• ne başka verletde de gUtebilir öyle ucuz ki: insanın hovardalık 
•ıt, () Yolda uı !.: ~li'ıa yol nere· slnit.. edeceği tutuyor. !yisi mi hemen 

rı~tcdc, n senı gôtürecek va. Halbuki ıkincisini; Pcştedcn 

1 

kalkalım .. naha !{idecek uzun 
..... ~ .. 

e dedi . l başka bir schirdc bulup seyret • yollarımız var ..• 
nız? Bunların hepsi mck kabil değil. Onun için ikinci Vasfi R. ZOBU 

\'una.n dlsld: 
ı - Silas (Yunan) l9.2, 2 -

Fleros (Yunan), ::ı - Firlt\pCviç 
(Yugoslav), 4 - Arat (TUrk) 
35.62. 

Uç arlım: 
1 - Palanlyoti.s (Yur.o.n) 1-!.29 

Fnlister (Rumen), Mayr:ıkis 

(~unan), Abdurrahın:ı.ıı (TU:-lt) 
13,71. 

Cirid atma: 
Markoviç (Yugoslav) 63.30, 

Papas (Yunan). Mavzer (Yugo
slav), Mnncalas (Yunan). 

Sırık atlama: 
Tanos (Yunan) 3.92. "Yeni 

Balkan rekoru'' Travlos (Yunan), 
Muhiddin (TUrk) 3.60. 

4XIOO bapak: 

1 - Yugoslav takımı, 2 - Ro. 
manya takımı, 3 - Yunan takı· 

mı. 4 - Türk takımı. 

Maraton: 

Kiryakidis (Yunan) 2,52.7. 
i'ragazoz ~Yunan), Ali (Rumen), 
Ali (Ti.ırk). 

Ş~•~i alınnrlr-ne etti. 

Umumi Vaziyet 
t•mumi ta!!nif netice!! şurlur: 
":. unsnin~:m: 112 j'.ıuvanla birin. 

Ankara at yarışları 
Ankara, 8 - Anknro sonba .. 

har at yam,;larının ikincisi bugUn 
ıchlr ipodromuncm yapılmıııtır . 

~ --o---
Ankarada profesyonel 

güreşler 
Dtin Ankara 19 Mayıs stadın. 

da profesyonel güre~ mUsabaKıı
la.n yapılmıştır. 

Ha.beş Tafari ile lıfolla Meh. 
met arasındaki glirl'ı;i Habl'Şli 6 
dakikada tuşla kazandı. 

Kara Ali ile Alman Vill:unin 
arasındaki müsabaka Kara AU
nin hükmen galibi:> etılc nc>tice • 
lendi. 

Tekirdağlt ilP Bulgar Ptrnitro 
Pançef müsabakası Tc>kitı:la,::ırnm 
Pancefi tuşll\ ycıımcsile netice -
lenm~tir. 

ti. 
ttS Z 

i"ı.l;;"sl:ıvya 60 puvanla ikinci. 

'i'üri.iye 34 puvanıa uc:ünciı. Alen1dar Sınaması 
r:.-or.-~:ıra 34 puvanla dörilüncU. j 

'liirkiye ile Romanya ayni pu- , l - Lorel, H ardi 
vc:ıı u•dıkl:ın halde, Türkiyenin 3 Kodestt! 
b:rir.-:;!i~I olJufli için Tilrl<iye 
nc::ı:ı.nyn) ı gc~§ ve üçüncü ol. 2 - G e11ç K ız.lar 
mu~tur. J .ıliiıllliiiıliılliilimlilılilillliıı-llımil.,.liiiiıııiılıııiiiiiı-
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Şeh irden röportaj · -- Harpte yenıek nıeseıesi Kadın çöpçüler i 
en çok 

k ızd ı ran şey 

Refia diyor ki : 

Evimi kirleten çocukla
rımı dövüyorum; fakat 
sokağı kirletenleri de 

dövemem ya! 

Temizlik işlerini tama
men kac n çöpçülere bı
raktığımız gün, İstanbul 
şimdiki halinden kat 
kat temiz olacak 

Bu harpte tayyarelerin ve 
tankların ehemmiyeti şüphe. 

siz olmakla beraber, yemek 
meselesi ıde pek biıyuk yer tu. 
tuyor. Harp pek uzun süre· 
cek denildiğine göre, hangi 
tarafın erzakı daha bol olup ta 
karnını daha iyi doyurabilirse 
o tarafın harbi kazanmakta 
şansı o kadar büyük olacak 
gibi görünüyor. 

Bundan dolayı. Belçika· 
da Luvcn üniversitesintle pro. 

fesör Bodüen Almanyada adam başına verilen tayına gö· 
re hasıl olacak kalorileri hesaplamış. Orada insanlann 
cüsseleri ve memleketin iklimi göz önüne getirilerek, adam 
basına normal zamanlarda günde 2700 kalori lazım olduğu 

halde, bu harp zamanında verilen tayınlardan ancak 2100, 
nihayet 2400 kalori hasıl olabilecekmiş. 

Bu hesap, tabii, muharebeye giden askerler için değil

dir. Muharebe eden askerlere bulup. buluşturup lüzumu ka· 
dar kalori temin edecek gıda verilecegi şüphesizdir, Halkın 

yiyecegi gıdanın tahdit edilmesi de askerleri doyurabilmek 
içindir. Belçikalı hocanın kalori hesapları muharebeye gitme. 
yen başıbozuk ahali üzerinddir. 

Bu kadar kalori Almanya gibi oldukça şimalde ve soğuk 
bir iklimde oturmıyan ve Almanlar kadar çok yemeğe alış
mamış bir memleket halkı için pek te az glda sayılmaz. Hatta 
sıcak memleketlerdeki cılız insanlar için pek bolluk denilebi
lir. Fakat Almanların çogu zaten iri cüsseli oldukları gibi, 
memleketleri soğuk, kendileri ide daima faaliyette oldukla· 
rından bu kadar gıda onlara yetişmez. H arp başlamadan önce 

Yazan; ıor. G. A. 
bile karınlarını layıkiyle doyuramadıklarından harp zamanın. 

daki tayınları büsbütün az gelcıcektir. 

Bundan başka, gıdaların cinsleri arasında lüzumlu o

lan muvazene de yoktur. Adam başına günde 1.100, en aşağı 
7 5 gram albümin lazım olduğu halde şimdiki tayın ancak 50 

gram verebiliyormuş. Yağın zaten lüzumundan pek az ol
duğu ötedenberi söylenmektedir. Vakıa Almanyada pata tes 
halii bol miktarda bulunuyorsa da onu n vereceği şekerli ve 
unlu maddeler ancak bir mü:ldet yağla albüminin yerini 
tutabilirler. 

Gıdaların cinsleri arasında bu liızumlu müvazene bulun· 
mayınca vücud bir zaman, bir cinsin yerine başka bir cins 
gıda kullanarak hayatın işlemesini temin eder. F akat zaman 
gcstikce vücudun bu miıhim marifetini göstermesi güçleşir. 

Muvazene bozukluğundan ileri gelen türlü türlü hasta lıklar 

meydana erk ar. 
Bir taraftan da vücudun işlemesi için toptan lüzumlu olan 

kalori bulunamayınca vücud kendi kendini yiyerek eritmeğe 
baslar .. Hele bu kalori eksikliği Almanların çokça yemeğe a. 
hşık oldukları ve kendilerinin enli vücudlannı teşkil eden 
aminli asitlerini temin edecek et yemeklerinin azalmasından 

ileri gelince vücudun daha çabuk eriyeceği şüphesizdir. Yağ

dan şişman adam eriyince, vücudu belki öaha güzelleşir, fa

kat etten güzel endamlı vücud eriy ince acınacak hale gelir. 
Daha ziyade acınacak olanlar çocuklardır. O nlar kendi· 

lcrine verilebilen tayınlardan erimeseler de büyüyemiyecek. 
lrdir. Büyüyememek, cüssece küçük kalmak ta belki ehemmi
yetli sayılmıyabilir. Fakat büyüyemeyen çocuklar her türlü 
bulaşık hastalıklara, onların arasında en ziyade acıklı olan 
verem hastalığına ıdaha ziyade müstaid olurlar. 

Görülüyor ki harbin devamı insanla rın a tisi için pek acık
lı bir şeydir. 

bir 
şirk 

Kaliforniyad 
tarafından 
Şirley Templ, 

~anta Ana şchrind 
an altı yaşında ço 
dan teşkil edilmiş 
ketinin baş) ıldızı o 
etmi.tir. Bu iş için 
caktır. 

Yeni firma, kü~tik 
metrelik filmler üze 
tadır. ~imdiye kada 
cuda getirmı~tır; he 
lidir. 

Saatlerce 
dudakl 

Holivut sinema 
mesh ur mak~ ajcı~ı 
.\merikalıların "öpu 
adını \erdikleri bir ' 
eımıştir. 

-~ . . 

Kundura fab:-ikal 
!eri kunduraların 
kontrol için "makine 
dıklan gibi Mak F 
ettiği dudak boyala 
bu "opücük makine 
maktadır. Bu yeni 
de hangi dudak bo} 

ç.öpçü Refia iş ba~ında 

lstnnbul beledi;> esinin te -
mlzllk işlerinde kullanılmak 
üzere çöpçU kadınlar aldığım 
belki du;> dunuz. Fakat bu 
çöpçU kadınların bu işe nasıl 

alındıklarını, cV\ ela ne ı~e 
uğraştıklarını herhalde bil -

- Dün dışçimc gitmiştim, öyle 
mlyorsunuz. 

Cnğaloğlundan geçenler bir zevk du)dum ki tarif ede-

ccketlı, p 'onlu, tozluklu mcm. 
ve postallı, bir çöpçü kadını, - Di .. ide zc\k du)mak kabil 

)<aldırımlan sUpUrUrkcn ı;B- mi? 
rUrler. Bu kadın 50 • 55 yaş. - Kabilmiş m er ... 

ıarmda Refiadır. Toz, toı>rak - Nasıl? 
içinde uğra~mktan çehresi -Di%i kolluğa oturmu tu, mu· 
erkek çehresine dBnen bu avin de onun di)ni çeki)ordu. 

kadının - Kadın - olduğunu 
ancak ba ındaki başörtü U 

anlatıyor. - Bana )edı buçuk kuruş \erir 
Refia n i ç i n çöpçülüğü, 

mi in? Tram\a)a bir.mck için lfı· 
diğer kadın işlerine tercih et. 

zırn. 

tJğini sordum. - Maalesef. Ancak bir liram 
- Diz, dedi, Bulgnryalıyız - H amdolsun beni de takip e den bir erkek var. 

- Fransız karika türü -muhach' olarak l>Uraya gel- \ar. 
- Zarar )Ok. Sen onu \er, tak· llA" O k 

Jik, kocam hastalandı eli a- ıNı.l\JI ırınıaz D 1 rı::"'f\.ı ıınn ""aSD iye binerim. ı-. w ~ • 
yağı tutmaz oldu. Ona hak· · h k k ======================== \ 1 la 1 a. dam sera ate çı ·aca. ·tı. Kiracı gecenin saat ı'kı' buruYrun· mak ltıznndı. Sonra Uç tane )' s 

1 t ? ı eli-· - kl Karı ına. da 'l'atag'"'ından kalktı. PıJ'ama ının rocuğuma kim bakaca ( ı. e gım zaman eger çocu arım .ı 
"' lzmire 'a ıl oldui:rum zaman 
Ben jş arama) n ko) ulclum. kirletirlerse onları dovcrim. Soka. 
}<,almt iş ner .do?.. Nlha) t ğt kirletenlerin de kafalarını sil· 
belediye-) e müracaat ctUm. plirg sopasını vurmak isli;,orum. 1 
DuM.ya çöpçll olaral{ 'erdil r. Bu sırad kilçük bir çocuk ;,c-

,ana bir mektup yollarım. dedi. 
Fakat çok \aklim olmıyacağı için 
bo~ zarf yollasam da olur. Hem ku 
•ıt ma rafından kurtulmu5 olu· 

tl tüne bir rop doşambr geçirdi Ye 
u t kata çıkarak apartman sahi· 
binin kapı mı çaldı. 

Cc\ ap yok. L3ir daha çaldı 'c ni lllt zamanlar epe;, co sıkıntı clıği karpuzun kabuğunu .Jokağn 

l f rum. 1zmirdcn boş zarf geleli mi ha,·et kapı açıldı, ev sahıbı gorun· çektim ama ;,a\n, ;,a\a m ırlatıverdi. nrbia hemen sUpur"c J 

benim oraya 'ası l olduğumu an· dil: 
işe alışıyorum. sopasını kaldırarak korkutmak 

tarın. Refia ehndeki süpürge so için çocuğun Uz rine ytırildil ... 
Kan ı da onun gibi ha i ti, söy 

pasına nefretle bal~arak: - Seni gidi hırsız seni, evinde 
lendi: - Nah, dedi, şu kahrolası- annen bu k bukl rı ntmnııa ıazı 

::\Iü:sriflikten \azgcçiremiye· 

- Hayrola; ne i~tiyorsunuz? 

- Size haber 'ermeğe geldim . 

sa sapa yok mu, elimin ıçını olur mu?. 
kabarttı. Elimin her yanı ııa- - Senin ev iı !erine kim bakar? ceğim seni bir turlu.. re dıye boş 

Biraz sıkıntım 'ar, bu ay başı si· 
zc kira \Crcmiycceğiın. 

sır içinde kaldı. 
- Deınolc ~ok zorlu}{ çeki-

yorsun?. 
- Yok cvlüt yok, bu işi 

) apmakta zorluk çckmiyo· 
rum. Fakat arıma idiyor. 
Hani suratları boyalı kadın

lar yok mu işte onlar bakıp, 
1,:ık1p ta gulu} orlar. Ben o 
zaman çileden cıitı) orum. Be-
nim neme gülüyorlar sanki?!. 

RC:la bunları anlalırkC'n 

yanımıza ihtiyar bir l,adın 

sokuldu. 
Refiaya nasih t vermC'j e ba • 

ladı. 

Son onlara balona ha· 
dınım. BC'n d ·ımumt harpt 
Galata.da çöpcUlük yaıılım. O 
zaman da bazı kadn lar be. 
nimle alay ed rlerdl. BC'n on-

Yemek falan ... 
- On ) aşında bir kızım vardır 

ev işlennc, ;, cm('ğe \'elhasıl bU • 
tiln i lcre o bnknr. Ben sabahın 
erken saatlerinde vaz.ife) e ba.fjla
rım ve geç \'akıt dönerim. 

Eh, ne ;, aparsın, ekmek para
sı kazanmak kolay mı?. O su. 
rntlan bo) alı knd•nlar bizim hn
yatlarımmn nasıl geçtiğini bilmi
;>orlar. Birdı> üstelik bazıları alny 
cdi)orlar. Onlar cvlc>rini bile sil.. 
püremezlcr.. Ben çok işıttim o 
bo~ah kadınlar içinde neler \ar
mış neler. Bız hıç değılse namu

sumuzla para kazanı~ oruz, hem 
de herke e nit olun sokaklan ter. 
temiz tutu;,oruz. 

- Bu i i erk-klor mi, yoksa 
kadınlar mı daha iyi yapar? 

- Ta.bii erkekler dalın kuvvet 
ınrn: li oldukları için onlar dahn i) i 

_ Bizım n) akkabılarımız, si - ) np:ırlar. Fakat biz daha dikkatli 
zln ırtınıza~ dNdiın. olu)oruz. Erkekler isı> o kadar 

İhtiyar kadm bu arib ldırmazl r. 
cUmleyl~ ne~ i ifad etmek i • Sokağa dıkkat ettim her taraf 
lı;,ordu, bir türlü anlı)amadım. t rtcmızdi. Temiz!ik işleri tama -

Refia kendi ine verilen saha;, a men kadınlara bırakılsa muhnk • 
büyük bir itina ile bakı;>or 'f' knk ki İstanbul simdiki hnlinJen 
suprUntU ntruılarn çok kızı)or kat, kal dalır. temiz durur. 

_ Vallahi, diyor, C\~ tcınız.- 1 Kadri Kayab:ıl 

yere altı kuruş pul parası vere-
cek in. Onun çare i 'ar. 

- Nedir o açre? 
lzmirden adre ime bir zarf 

yazar, pullamadan kutu) a atar
sın. l\ lektubu bana getirirler, ben 
bakarım 'e takse \'enniyerek zarfı 
iade ederim. O lur biter!. 

- E\•ct, hem5ire} iz. 

- Gecele} in beni bunun için mi 

u} andırdınız? Sabahle) in söyle· 

eniz olmaz mıydı? 

- abahleyin söylesem olurdu 

tabii. Fakat niçin ) alnız benim uy 

kum kaç ın, diye diışündum! 

Bir bakı~ta anlamı,,tım. Tıpkı iki fıı;ı gibi biribirinize benzi}or-

5unuz!. 

Vardan mw~ 
serden mn? 
- Karım, cigarayı bırakmaz· 

sam benden ayrılacağını söyledi. 

- Ciddi rffi ,sqyJüyor.? 
- Evet. 
- Fena harndis! 
- E,·et. Karımı arıyacağımı 

sanırım, senelerdir ona alışmıştım. 

Ama ne yapmalı, fikrinden dön· 
mü}or! 

u~ağn gö;:-lYış 
Hesaplara baktı \ C oğluna: 

- 1\ lehmet beye fatura gönder 
din mı? d ıye sordu . 

- EYet baba. 
- l Iesaba yüzde beş zam yap· 

tın mı? 
- Yaptım. Yüzde baş ve ayrı· 

ca altı kuru~ .. 
- Al t ı kuru~ da ne için? 
- Hesabı fazla bularak bize 

mektup yazıp izahat ist iyecek. Ta
bıi ce\'ap 'ereceğiz. Bu Ce\·abım ı· 

zı göndermek için posta para ı la
zım değil mi? 

dığc \eya ispirtolu 
dıgı evvelden anla ıl 

filmler çc,·rılirken yı 
ya·, kolayca bozulm 

"Öpücük makine i 
uçuktan ~ apılmı iki 
tan ıbarcltir. Bu l.ı ti 
i -.. ~a y:.ı:nu .,\ııJ, 

1 
clerccc bcnzemcktcdi11 
biri ine tecrübe edil 
rulmekte, sonra bu d 
iipturülmcktedir. :\la 
su iyeti aatlerce hiç 
öpü chilın idir. 

• Holivutta yıldız! 
evlenmelerin \ a~ati o 
tistiğe gore, on dört 

• Tayron Pover, El 
Rozalind Hu l 'c 
hastalanmışlarclır. Hi 
bacağı alçı) a ahnmı. 
Po,·er stüdyoda ayağ 
şer dü5ünnü5, parrna 
!emiştir. 

• HoliYudun güzel 
muş bir sehir olduğu 
çen hafta Be\erli Ili 
havuzu etrafında top! 
şeıi kalabalık bunun 
etmiştir. Bu kalabalı 
ma ına scbeb "kadml 
bir ahnc i için otelin 
yuzcn 1 onna Şireri s 
zusudur. 

Devlet 
Umum 

Denizyolları işle 
Müdürlüğü ilanl 

9 Birinciteşrinden 16 Birinciteşrine kad 
telif hatlara kalkacak vapurların isimlerJ! 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtı 
Knr:ıdcnlz hattına - Salı 12 de (Karadeniz), J>erşcrnlıe 12 

Cuma l U da (lzıııir) ' c Paznr 1G d:ı (l:gc). 
mındnn. 

Bnrlın h:ıllınn - Sa lı l R de (Çannkkalc), Cuııı:ırlesi 18 de 
Sirkeci rıhtımından. 

lzmil hattına - Salı, Pcrscnıhe ,.c Pnznr !J.30 do (Uğur) 
rıhtınıınd:ın . 

)hı dan)a hattına P.ıznrtcsi, Snlı \C J>.ızar 9.50 de 'c Çor 
şcnıbe ve Cuııın 15 de (Sus). Cumartesi n)rll 
(Marnkaz). G:ılat:ı rıhtımından. 

B ındırmn lıntt ı na - P.ızartcsi, Ç ır~pmha 'e Cuınn 8.Hi de 
Galata rıhtınıınılan. \) rıca Çıırş:ımh::ı 20 ıle 
\.umnrtc i 20 de (Çnn ıkk:ılC'). Top!ı.ınc rılılıını 

J\nrnbisa hnllıııa - Salt \C C:uıııa l!l ıl (Sc') ar). Toıılınnr r 
lınroz hallınn - Pazar !I <la (Bur ı). Toııhnnc rıhlmıııııl:ın. 

.\yvnlık haltına - Ç:ırşnmh:ı 15 ılc (Kcıual), Cuın ırlC'sı l ;ı ıl 
Sirkeci rıhlıının<lıııı. 

l zınir sür':ıt hnıtınn - P.ıı.:ır 11 de (Tırlınn). G 1 ıl:ı rılıl ı nıı 
\ lcr in Jıallına - Sah 10 da ( \ n:ıf.ıı t:ı), Cuıniı 10 d.ı {Lrwı ıı 

rıhtıının<lun. 

\·nımr sd c rlP.ri hnkkıncla h l'r t ii rlii mn l fıın 
ti' lef on nunuıraları ~ ıı;r.ılı ,\c·e ııt e lcrdc•n ciğı•e ı 

Galata D. ş Acenlclı~i - Galata rılılıını, Liın:ınl r Vmuın 
l\liıdiırlujiü lılnnc;ı nltındn. 

C:ılnla Şube Accnlelıiii Cnlntn rılıtırnı, l\lıntnko l:ııııın 
Rcislıgi lı ın.ı ı .ıllıııtl:ı. 

Sirkeci Şube Aceıılclısi - Sirkecı, '\: olcu salonu 



R A B E R - ~bam Postıua 

Hınrtı .. ıııııda dün)anıo en eski ınsanları anısında 

- 17 - ru:an: /,. Busch 
35 yılını vahşılcr ora.,.ındıı getlrmi~ bır Alman o;cn•ohı 

~ - 30 - Nakleden: Fethi KARDEŞ tns ö.. . 
.. s· ZUr dıledi . edi.,·orum. Bir füonun rreçerni'-'cce· 

ııe kol · r:- " 

Hintli, y,ldızlardan getirdiği bu 
sevıyordu? :rı bir k umu vermekle kahra " i yerden bir tek şilep ge;ebilir: 1 

isttd·adına hürm<!tizni go ter. çünkü nazarı dikkati celbetmez. 
nebat ~adını mı 

aı un ve... Bana lüzumu olan a ker değil - Bundan ümitliyim! Vakıa 
~ D;>kt~r .süldü: silah .. Bir şilebi bitaraf bir devlete yıldızlarda gö:-diij:,rfun insanlar biz· 
Arı · Kalbınızi \'erin baril aitmiş gibı gösterdikten sonra si· lerden çok daha ü3tün, maharetli 
a1"'_un1uıa tabi,· ı· tersenı' z,. ·h h ük' 1 · G · · ve kuvvetli, rok daha kadir olduk _4'Ue .a ve cep ane y · etın. emıyı '.)' 

bak Doktor istihfafla bunu becerikli ve ce·ur bir sü,•ari. lan için on'arı hükmüm altına al· 
Prens~ nin kumandasına verin. Ce ur ve maya imkan olamadı. Ancak ne. 
ir azrcUerj aynaya bak· cfüetkar ta'-·falar seçin. Gemı ha· bat şeklinde olan insanlar müste 

1Yadılld . " ı 
p da k a .d~ıller galiba! zırlansın, sonrasını bana bırakın. na. 

r <>ld endını tutamayıp gtl· Eğer ben trl.-ndaya ayak bac;tık· - N~bat ~klinde mi? 
ek h~~ u kadın onlara tan bir ay sonra Jrlandada ihtilfü - Evet.. Onlardan getirebil 

Neı ,gott.:e bağırdı: kopmaz, ihtil~lden üç giln sonra dım! 
Oyle ınp ıneğe curet edenler da Irlandada bir tek lngiliz kalır· - ~ercye? Buraya mı? 

?\el· Kırn olduğumu '\C kı· sa ben kellcmı veririm! - Evet! 
rnu?er Yapabileceği.mi unut. Kayzcr, heyecanla söylendi: - Ya~ıyor mu? 

- E,•et! atfa buıu - Bu adamın hakkı var! 
g<>zlef ~a.nlann hep i uze· Matmazel Doktor da ayni fikir· - Ne kadar zamandan beridir? 
etti . ını gezdirdikten sonra deydi: • - Dört seneden beri! 
ı.·~ı.: • - Dört scnedenbcn mi? ı;.~ do - Evet. Gayet mantıki konuşu· 
• sıa la . tam prens Hanri yor. - Ev~t.. Dört sene oluyor! HA· 

e tıfe ettim diye sizın Ceyms Nobodi. birkaç ctimle:ie 1~ yaşamakta .. 
~ti~· hakkınız \-ar? insan Alman erkanıharbiyesile hariciye Benim hayretten saramıış. bir 
', ha ~ıtıneıneli. Kavzcr haz· nezaretinin aylarca dil~ünüp ta.ı halde yerimden fırladığımı gören 
İni b'.ekttıniz hakk;ndaki fi· narak hazırladıklan planı bozuver Buha • Ruti, gözleri iıdeta vah~i 

i ~;~an size söyler. Hay mişti. ve ürkek bir panltiyle dolarak dik 
. tşıJaYıcı;nız. Kayzer. Nobodinln fikirlerini ka katle yüzüme bakıyordu. Karşım 
. Ştıl ar süklum püklüm bul ederek o gün. Vilhc!m3hafen· da müthış .;urette yanmakta olan 
traz ~ deki üsera karargahlarında top· gözlerini hiç kıpırdatmadan: 
l4tıındara _Matmazel Dokto. tanmış olan lrlandah e;irlerin - Bu getirdi~im nebat şeklin· 
Ya. Ser ' Kanerin bulunduğu mcmlek<!t dahilindeki muhtelif deki insan bir kadındır! dtdi. Be· 
raırşın bes1te girdi. Imparato· üsera karargrutlarına göndcrilmt-· l ni çok seven bir kadın! 
tetdik~e~asından cwelki sa· lcrini emretti. - Bir kadın mı? 

}'e guı· za:nan ca us kadın -- Eveti Beni çok se,·diği için 
"-ıd um 1\'e ..... k· Birkaç gün sonra Ccrms ~nbo· kendi ini kendi dünvama getirme-
"' ığin' · · ''" · " ille ba ızı imparator haz· di, lrlandaya gönderilecek silah ve mi o istedi. 
~1ber vereyim, dedi. Bir cephanenin, geceleyin, Vilhelms- Hintlinin gözleri şimdi Meta 

lıkıardaner ~i iniz? Lutfcn şu hafen garına gelmi~ olduğunu öğ· iki ateş yığını gibi parlamı~lardı. 
k bırıne oturunuz rendi .. Bunların hemen o gün Sakallarını asabi asabi ok~ama. 

ı ltıı."'I: alabaiıktı \e koltukİann tersane depolarından birine nakle· ya basladı. Adeta sayıklar gibi 
,.guıdu. J."akat Matmazcl dilmesini emretti. derin bir heyecanla: 

"°')',,. Sözlerin· · · · K h · y t ·· k m Oh ı be B h k '~cı kalk ı ışıtenlerın hep. ayzer er şeyı ga e mu ·e · - . n a urangayı ço se· 
ıiı.razn a.rak yerlerini Nobo· mel hazırlatmıştı. Gönderilen si· verim! diye mırıldandı. 

ı. cttıler. O da tabii roo· !ahlar elli bin kişilik bir orduyu Dehşetle bu garip Hintlinin yü· 
'r bek mükemmelen techiz etmeğe kalı ziine bakıyordum. llintli sihirbaz 
tonra 1etnedi. Beş dakika ka· gelecek miktardan da fazlaydı . bu rozii ·-ylerken gözl~ri garip 
bu.·ulld~~us kadın imparato. Piyade . silahlarında~ ba~a. i~i • ı~~~t.~larle )'a1!1nışlar. derin bir 

1 Ve b' gı..ı salonun kapısını tane torpıl kovanı, ellı torpil, de· 1 gögus geçırmı~tı. 
a_ .. .laı, ır ba~ işaretilc detekti· niz va ıtalanna konmak ürere ha- , 1 Iinlli, yıldızlardan gctirdıği bu 
~ ~ Çağırdı . zırlanmış 8.8 tik altı mitralyöz, nebat kadını mı seviyordu? 
}'ler bi0bodi içeri girdi. 4 tane 8 santi.metreli.k ve iki ta· O~rümd~ ~y~e bir şey tasavYur 
l'tıra r ~·azı rnasac;ı ba,mda ne de 15 santımetrclık top vardı. edemıyeceğıı; ıçın son derece heye 
~·z~ ln"ilize elini uzattı ,·c: Bunıar sılahlann nakledilec:!ği yük can \'e merak hissetmiştim. 
~ ~o turn, Matmazel Dok· gemısini teslihe yararacaktı. Hintli jhirbaz hakikaten sayık· 
1
1 g Uıecıe ede bltircmiyor. Bunlardan ayrı olarak tonlarca ltyor, hezeyana mı düşüyordu? 

ha.iat(en seyahatıniz e~nac;m· 1 her cins erzak getirilmişti. Çu,•al· Yo!\sa hala ya~atabildiğini söyle. 
~ tt1~1 ku;-tardığınızı da ba. !arla unlar. deniz biskU\iti, galeta 1 dıği böyle nebat bir kadına bütün 

r et 1~ bunun için ~h :an kon~ervelcr, kuru sebzeler, bira a~ile hakikaten bağlanmış. onu 
~t.na lllek ı:stcrır.ı. ve i~pirto içkileri ''ardı. Bununla yaşatmak için böyle hiç kimsenin 
llıa. raıı ~b lsinız. Almanra· elli ki~ilik bir g-zmi tayfa;ı altı ay arak ba:;amadığı, herkc~in cinli 
~'iliz . ana aıt olm:ıl. üzere geçinebilirdi. C De,·a.mı ,·ar ) diye <iehşet duyduğu kesif ,.c ,·ah· 
M. ttbi '-" b'l• . . 
~, .. rı J.ı~ı)a ı ırsınız. 

·ıır .... ız I 1 ııuı r anaaya da dö· 
a l\lzı:ı,; Fakat bunun için bir 
,}acar,nYa)·a kar ,.ı ~iliı.h kul· 
·ı~- *.> nıza d 
"<l·ıllda aır ) emın etmr. 

ırıı ,... bulun::ıca7run 
~ ''ObQcı . · tafo te 1 su;-atını astı: 
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tclu~, )'a \·ru~una oglak 
da denir) 

r ağu: 

d a~·aklar 

o im~ r uk 

şi ormanda ya~maktaydı.? 
~ımdi ürpcnniş solgun yüzüylE' 

Jalgın dalgın ormana doğru bak
makta olan Buha _ Rutinin )'anı · 

na gittim. 
Etimi omuzuna koydum. Heye· 

candan ~deta titriyen bir sesle: 
- Buha • Ruti! dedim. Ben ne. 

bat şeklinde bir kadın olabileceği· 
ne inanmıyorwn! Yıldızlardan 

böyle bir insan getirdiğine inan· 
mıyorum! Sen çıldırmış bir adam. 
;ın! 

Hıntli sihirbaz bird~nbire elimi 
tuttu. Yalvaran bir sesle: 

- Oh! susunuz! dedi. 
Adeta kulak kesilmiş bir halde 

rüzü bırdenbire sap5arı kesilmiş 

müthiş bir dikkatle etrafı dinli 
yordu. Hayretle ssutum • 

Hintlinin zifiri, sessiz, ıssız or
manın içinden neyi dinlediğini an· 
laınak istiyordwn. 

Fakat o kuru elleri içinde cllerı 
mi şiddetle sıkıyordu. 

Sonra birdenbire gülümsedi. Yu 
zünde tath bir se\·inç parlamı~tı. 

- Bahuranganın sesi.. de<li. 
~Iutlaka beni çağırıyor! 

Ben hiçbir ~y i§itmemiş oldu· 
ğum için Hintli sihirbazın bu ha 
line afallamış bir halde bakıp du 
nıyordum. 

Buha • Rutinin yüzünde birden· 
bire o kadar büyük bir deği~iklik 
olmuştu ki son derece harret <'l 
memck kabil değildi. Hintli ihir 
bazın kuru ve koyu esmer ruzu 
birdenbire sanki beyazlanıvermış· 
ti. Mad<"ni ve garip parlaklığı in 
sana haş)•et , ·eren gözleri birden 
bire tutuşmu~ gibi yanıyorlardı. 
S:ınki kanı birdenbire çekilmiş. 

Hintli boşlukta imiş_gibi. ncf s a 
lamıyomıuş gibiydi. 

Velhasıl demin geniş \'C muaz· 
zam kA.inatlardan 'cendi bah\e·ı 

imi5 gibi büyük bir h!kimiyet 
lakaydi!ikle bahseden Hintli sihir· 
baz büsbütün değişh-ermişti. 

Ben mehtabın baya~ı koyula~ 
mış, gümüşlü bir pelte gibi titre. 
diği sessiz, ıs.sız zifiri ormanda ben 
hiçbir se işitmediğim halde kmr 
cık ve simsiyah sakallı çenesini ile· 
riyc doğru ·ı:-atmı~. rengi s:uarmı~ 
olan Buha · R uti halfi nebat kadı. 
nın sesini işitmeye çalışıyordu! 

(De,&mı ,·ar) 

n 

\'aatl~ ;en af dilerim. Fakat 
,... ıe ~ ... 1• en bu d~ğildi. 
"I b• •ılll\ y 

a bny11111. 

b o;ırt l\ılı 

4. F: le rcnnrd (le renıırd re. 
melle est in rPnarde) 1•1

:r 'aadd" erı~cbgetiremi) e· 
· an.ıad " nıı ulundular? 

•ı "' a b. · 
lıt• ~mı k 1~ ısy:ın çıkarıp 

~. V: le chumois (le chamois 

male a'appelle aunei le 
bouc; it petlt s'appclle 

a lcs yeux m. 
b leli orcillcs f. 

b1\ırın;ıı. e etıını i tikUt?ine 
a".a e;: gayet.ini takip etti~i· 
tj "")'lern· :-ı Si.ah 1~lerdi Maje~tr ... 
lr~ncı · ve C"p~ane verilir· 

a• 0:"dıı~uada 60 bin kişilik bir 
'llıaze1 çıkarabilirim. 

·ar Dokt 1 • 
· ~ , or a Kayzer ba. 
~, h~ ~ du· 
lrıan~ret e? . 

'a. dada 1 .• . r, lak 1 ltılalcilerin te 1-i· 
.
111 ora)·~t ı~fıhları ~ok. 
~ ılar1 • elınıze c ır dli ... mü 

ı.. gonct · • vtıJu"~ erınenı1 ta\• ive· 
ı a ''<lnla · 
f: llla\:ı.... nn ne dli ündük· 

tr · "''11Yoru l · du tuı 
1 

rn. rlandalılar 
~ 'llırln/ crı ıçin, yardımı. 

buı et ~ tahtında do~ü~· 
'h lllır ı . 'ı til#. ece;.lcrdır. J<a'>ul u cıı ser · 

t eri tasv erı tarafından 
~ıı bun1a~P &oımiyeccktir . 

~ Yi frı '1 bı:-a!,a?ım. Bin· 
ltıiı? ·andaya r.a ıl önde· 
lf 
~~~~ek 1~ 

ııı ·lo u h~ ~zıl'l'I. Denizde ise 
'lha• akıın N · •a;:a 1 " e kadar 
u" a.tınd b ı ·· unı a ulunurlar. 
rıa ar on 

tli llda}·a k , O"l b~ ':lpu 
Qı dır. a~':lr gid"'bılme.i 

cı ... "' 
rn..ı.:lın,11.:Iini teklif 

aussi cbcvrcau m. ou fa. 
on m.) 

a lcs cornc.ı; f. ou cro· 
chct..s m. 

b in crinii-re dors~lc 
3 • : he ch<ırn-0's <mnlP : the 

ch"U"'o1s b•ıck: fC'rnal": 
thr eh:ı.mols doc: the 

young onc : thc chamois 
kM) 
a thc horns 
h tht' bristly h:;ir nn thc 

back 
il ' : dle? Gcms~ (Gams; 

•• 

mlinnlich: der Gcmııbo<"k. 

GnmsbO<'k; wclblich. dic 

Gems{;dl\: das Jungc : 

dıu Gcmskitz) 
a der odcr das Krickcl 

(die Kruckc, das Gc. 
hörn) 

h dN Gem abart ( Gams

ba rt, Bart) 

T tl,KI < rll"i tilki) 
a ~ö7.l" r 

h knlaklıı r 

46(1 

1 

lı 

c la bouchc 
el ]Ps pattce f. 
c la quctıe 

,1. 1: thc fox (the red fm;: 

mele: thc fox; fcmnle: 
thc \'b:cn, the bitch fox, 
lhc Hhc fox; the ~oung~ 
the cubıı) 
[ the fox' den is cnll<'d n 
kcnncl or, whcn undcr

ground, an earth) 
a thc CYCft 

h the P.ar 

" thc muzzlc 
a • e form part oı thc 
nıaıık or pate as the 
fox' head is callcd 

d lhc toc~ 
[ thc pa" is callcd the 
pad] 

c thc Lafl (the brush, 
usualh v.ith n whitc 
Up) 

.t. A: der Fuche (Rotfuchs; 

in d<'r TicrfabeJ : Rcıneke, 
Rcinrkc Fuchs: mlinnlich • 

d<'r Fuchs. Rücle \\"<.'İb

lich: dıc Füchsin, bahe, 

' 

~-!l!!!!ff~E. 
Müşteri 

Yazan K~nıaurı HlYI DCnsD 
Karadeniz şive inde ''Uşak .. 

kelimesinin bir çok manaları 

vardır: Tanıdık sığıntı, arkadaş 

gibi sıfatlar onunla ifade edilir. 
Karadenizin Of kasabasından 

Musaya da dalyantlaki balıkçılar 
arasına geldiği zaman bu ismi· 
verdiler. Asıl, ismini unuttu • 
lar: "Uşak .. dediler. 

Musa yirmi bir yaşındaydı. 

Yerli şiveı;ine tuhaf bir Türkçe 
karıştırıyor; (g) )eri (j) ile (CJ 

arasrnda telaffuz ettiği vakıt bu 
kelimelerin bir çoklarını anlamak 
bile zor oluyordu. Ayrıca Of'a 
mahsus daha başka kelimeler de 
kullanıyordu . 

Dalyanda bir gazinonun he
men eteğine ac;:ılmış. üstü yer 
yer yirtık ve küflü bir çadırda 

gecelemesine rağmen hayatından 
şikayeti yoktu. fstanbulun deni. 
zini yadırnamamıstı. Yalnız sa· 
kin ve daleasız olmasına kızıyor 
du. Fakat hiç bir vakit bunu açık 
ça söylemış değiHi. Bütün öte. 
kiler deniz dal!!alı olursa küfür 
ediyorlar, Musayı aç bırakıyor

lardı. Cünkii rilztr;\rlı havalarda 
denİ7.e kimsen-in tıktığı yoktu. 

Bir sabahtı. Denizminareleri, 
küçük yassı taşlar, sedef kabukla· 
rı sahilde ve güneş altında pıdıl· 
dıyordu. Bir iki çocul. ıdenizde 

tc-p oynuyorlar, sandalcılar, ayak 
!arı yosun bağlamış tahta iske
lenin kenannda müşteri bekli • 
yorlardı. 

Musa kendi kendine: ··- İş· 
sizlik 1 ... dedi. 

işsizlik ... 

Arkaya doğru gerindi ve gü· 
neş gözlerini yaktı. 

Musa çalıştığı yeri değiştir • 
mek istiyordu. Başka bir sahile, 
başka bir tarafa gitmek!. Dal· 
yanda ya plajdan denize giriyor· 
laııdı: yahut büyük bahçeli ev
lerden hemen hepsinin sandal. 
lan vardı. Başka bir taraf!. Bel· 
ki de yeniden Of' gitmek .. Mu
sa bunu kendisi de bilmiyor, yal
nız. Of'da olduğu gibi, çadırın ö. 
nüne yığılmıs kürekler, dümen 
ipleri. kancalar, tamiı edilecek 
bir sandal kaburgası ve rütubet· 
ten inıslak lr.c ilmis silteler ara-

rı.AN~ ;o 

tomı lee oı ux "'appelent 
sa.nglıcr nı.; plusıcuı E. 

sangliı.H"ı\ forrncnt unc 

bandc, unı; harde; le 
Jt'nnc '!lnı gıi!'r : le marl"ns
sın; dr !ll,,. n101o:; ~ ur. an: 
la bet <> •r.uıısc: rl'un nn iı 

df'UX Rn~ IR bftp d~ 

compngnif'. trrme ı:cnc

riqu<" IR h(>tC' ıoirc) 

11 le boutoir 
b lcs :iHf'nsı-s {, 

<' lf'a ~abott: m. 
rt !es ,.rgrts 111. 

" la quru<.> 

5. t : the \\ilr' boar (thC' malc 
wild piA:t. the ma)e wild 
!lwinr. tht'. wild nog: fe. 
mal<': tJı• wild sow; both : 

pigs, ııv.·ine: sev<mıl to

gethcr: s herd of wild 
ı:ıwinc: ~hP young mııle: o 
vn•ını; bna r; collectlve 

nfUTle in Gcrmnn 
"Scbwarzwild" whlch il· ıı 

sında, başını bunlardan herhan
gi birisinin üzerine koyarak ar. 
ka üstü yatıyor; yahut, kwnlaı
da bir köstebek gibi tostoparlak 
yU\·arlanıyordu. Eğer denize git
mek isteyen bir iki müıteri çı

karsa bunları da Of ve Sürmene. 
den tanıdığı hemıehrileri önJU· 
yorlar, Musa, denize açılanların 

arkasından, elleri cebinde baka 
kalıyor :tekrar. ya upuzun arka 

üstü yatıyor, yahut diz kapakla~ 
rına kaıdar sıvadığı bir pantalon 
ve çıplak ayaklarla denize gire
rek sandalı temizlcmeğe çalışı • 
yordu. 

Musayı issir.lilcten kurtaran 
şey bu dakikalarda oldu. Biriıi 

bir sandal istiyordu. Musa iske· 
lenin üzerindeydi: ayaklan ge
na çıplaktı: varı ıklak tabanlarını 
bir kum t11bakas1 kapamıştı. Ba.. 
şını çevirdi: Ga?.inonun &!ünde, 
ayakta bir kadın duruyordu. 

Musa: 

.:... Adam sen de, dedi, işsizlik 1 
Hangimiz pay edeceğiz?. 

Dalyanda yatıp kalkan daha 
yedi sandalcı vardı. Uçli ortaktı; 
diğerleri ayrı ayrı çalışıyorlar\iı. 

Musa denizle ıslandıkça bir 
güneş sünkerile hemen kuruyu. 
veren iskeleden kumlu tabanla· 
riyle yavaş yavaş yürüdü, san· 
dalın içine girdi. 

etct eta etao etaoi etaoi etaoi etal 
Kadının bir yabancı olduğu 

belliydi. Yahut sayfiyeye henüz 
gelmişti: sandalcılann hiçbirini 

tanımıyoııdu. Yalnız elbiselerin· 
den soyar gibi kendisine dikkat 
ettiklerini görmüştü. Kadın yü. 
rüdii: Musanın yanını: kadar gel· 

di, sandala atladı. Yalnız gidecclc 
leri yeri söylemedi ve konuşma
cı. Musa da sormadı. Zaten sor· 
masrna vakit kalmamıştı. Dü. 

§Üncesi harekete gelmeden evvel 
kolları kürekleri çekmeğe batla. 
mıştr. 

Bir Temmuz ~ününde, de· 
niz, daima ne kadar iyidir. 
Bir airin dediği gioi ''hortumu· 
nu toplayan bu fil biz inun
ları eğlendirmeğe çalışır!.,, 

(Daha var) 

\'l 

tcrall:.• mcane "black 
snmc") 
a thc nout 
h thc tusk 
<' the ltoofs or hoo\'ctı 

d thc dew - clnw 
c• t h<' tali ( lhc bri.stly 

tail) 

5. \: der K<'llC'r ( das mll.nn
llchrı Wildsclıwcin, 

''Schw~in" . wciblich : dic 
Bache; bt'idc : dıe Sau: 
mehrc r<' : einc Rotte Sau
cn: dn.s Jung<': deı Fri. 
Rr hling, jiihriı; : der Übcr
lüufcr; SsmmC'lnnme: das 

Schwnrzwild) 
n dE'r Rilssc>I (druı Go

brech) 
b dc-r Ha.uzalın (Hauer; 

die Gewchr<', Waffen; 
der obere Hnuzahn: 
der Hadcrer) 

" dio Schalen 
d dM G<'ifter 
c der PUıul 



daş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, Kırıklık ve bütün aerılarınızı derha ı 

keser. icabında günde 3 kase alınabilir 

~.::=c ... -····- ······-
Her yerde pullu kutuları israrla isteyiniz. 

:::: .... .... :::::s:::::.:r.:c: 
::::::.:r.:::2:::::: 

.... .... .... .... aıı:ua:::a::: 
~~ 

J Askeri ~brika,ar umum 1r,üdüriügü ılan,arı \ 
Hidrolik pres döküm tesisatı alın~ak 

T:ılımln edilen bedeli (::!5.UUU) lira olan Hidrolik Pres döküm tesisatı 
Askeri f:.ılırikalar umum müdürlüğü merkez satıııalma komisyonunca 
20-lll-03!) cuma günü ~:Hıt 15 de pazarlıkla ihale erlileccktir. Şartname pa
rasız ola r:.ık korni.'>yonclan verılir,T~ı !iplerin rııuva k kat lem ı nal ola ıı 
(1875) lira ve 2 rno ınıınaralı kanunun 2 ve 3 üncü mutlllelerindeki ve~a
iklc komh)orıcu olmaclıkJ:ırına , .e bu işle ali'ık:ııl.ır liil·r· :ırd:ın olduklarıııa 
dair ticaret odası vcsikasile mczl;:lır 1-1ün ve saatte komisyona müracaat-
ları. (7913) 

* * * 
340 Ton ts,·eç ham demiri alınacak: 

Tahmin edilen hcclcli (51.000) lira olan 310 ton b\·eç ham demiri 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü nıcı-kez .s:ılınalma komisyonunca 2·1-
10-939 salı giınü sa.ıl 11 de p:ız:ırlıkla ihale edilecektir. Şartname (2) lira 
(55) kuru) mukabilinde komisyondan ,·erilir. Taliplerin muvakkat lemı
ııal olan \3800) lira ve 2190 numaralı kanunun 2 ve 3. madı.lelerindeki 
vesaiklc koıııısyoııcu olınadıkhırına , . e lıu l)lc ahikadar tüccardan olduk
larına dair lll'.•ret odası vesiknsile mezkur gün ve saatte komis)·on ıııür:ı
caatları. (80~!1) 

. . ~ 
35 Ka.lem kasnak kayışı alınacak 

Tahmin edilen bedeli (40.0UU) lir:ı olan 35 k:ılem k:ısnak kayışı aske
ri ralırikal:ır uıııunı nılldürHiğü merkez ı.atıııalıııa koınis~onunca 24-10-939 
sah günü ~:ıat 15 le pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 2 lira mukal.ıi
linde korııisyondan \•erilir. Taliplerin ınu~·akkat teminat olan (3000) lira 
ve 2490 nuııı;ıralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmaclıkl:ırına ve !.ıu işle al:ikadar tüccarrlan olı.luklarına dair ticaret oda
sı c.,ik::ısile ım·:ı:kür gün ,.e s:ıalle komisyona müracaallnrı. (7940) 

* * * 
30 Ton aleminyum alınacak 

T;ılınıin rdilcn bedeli (30.000) lira olan 30 ton Alüminyum A~kel'i fab
ı-il-:ılar uıııuııı müclürJüğü ıııerkez satınalına komisyonunca 24-10-939 sal ı 

giinü ~aat 11,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (1) lira (50) 
kuru~ nıuknhilirıôe komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (:!:!;'ifil lira \'e 2'90 numaralı kanunun 2 \'e 3. madôelerindeki vesaik.
le koııı~syom·u nlm::ıdıklarıııa Ye bu işle aH\k::ıclar tüccardan ql.duklarına 

daır lican·t odası vesikasile mezkür gün ve saatle komisyona müraeaal
hırı. ('/944) 

* * * 
IJ,OO... metre mikabı ceviz tomn.ığu alınacaktır. 
T:ılııııııı edıleıı bedeli 3i.OOO lira olan 10.000 metre mikabı ceviz tom 

rıı~ıı .\skcri fnbrik::ılar merkez s:ıtın:ılma komisyonunca 16-10-939 paıar
ıc,i ı; i iııii -;a:ı1 13,30 ela pazarlıkla ihale edilerektir. Şarlnıı.ınesi 1ll5 k.urus 
111 1 1,'l lıılindc komisyondan Yerilir. isteklilerin 2775, lirn ilk leıııin~tı \'<! 

:!l!JU sayılı l<:ınunun 2 ve 3 neti mad delcrindrki vesaiklc ve komisyoncu 
01111 :11.lıklarına \'e bu işle aliikadar tü ecardan olduklarına dair ticaret oda 
!'-1 vesaiki ile ınezkür l(Ün ve saatte komisyona müracaatları. (8185) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden ~ 
1 - td,ıre ihtiyacı için 2500 adet komple daymon pil takımı açık 

eksiltmeye çıkarılmışlır. 
2 - ~hıhammcn heclcl ( 1250) mlMıkkat teminat (318,75) lira olup 

eksiltnır~i 2 ikincitc~rin 939 perşembe günü saat (1(i) Ankarada P.T.T. 
umum miiılürllik lıiııa~ınrlaki satınalma komi\yonunda yapılacaktır. 

3 - istekliler, ıııuvakkat teminat makbuz, veya banka teminat mek
tubile kanuni \'esik:ıl:ırını hamilen mezkür gün ve saatte o koıni'>yonıı 
müracaat cdl·ceklcrılir. 

4 - Şurtnamrlrr. Ankara P.T.T. levazım lstanlıulda P.T.T. levazım 
ııyniy:ıt '5llhC'>i ıııiidiirliiklcriıırlcn berlrlsir, olımık verilecektir. 

(t5i5) (i31i) 

t>li.ll.ş 7t 
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Is. Keaı~taıılıGİ Satınal~a Komısyonu ı ian ıarı 1 ı • 
Harp Akademi.sinde ~utııarue n keşif cetvchue ırure laruıral yapıi •• - 1 

cağından acık e' sillme ile ihalesi 11 /1. Te~rin/939 çarşamba ıunu ~ .. ı \ 
13,30 da yapılacaktır. Muhammen keşif cetnli 999 ü ra 19 lı.uru~ ıur. ıı .. 

1 
teminatı 74 lira 93 kuruştur. 1.steklilcrinin ilk teminat makbuz Ye)'a tnel..
tuplarile ve 2190 sayılı kanunun 2 -3 maddelerinde yaı.ıll •r&ık.alariJ,. I 
beraber ihale gününden en az ~ekiz gün evvel vilayet nafıa fen ıııüJiir- , 

lüklerinden alacakları vesikalurile beraber ihale günü ve ihale saalindl' I Saç eks;rı· . 
Fındıklıda Komutanlık satın alma komısyonunda bulunmaları. ( 7714) 1 

* * * Defterdardaki 1 No. lu dikimevinin şartname ve keşif cetveline i 
~üre lamıri l l/Birincite~rin/939 çarşamba günü saat onda pazarlıkla ı- 1 
hale eclıleceklir . .Mulwnrnıcn bedelı 2485 lira GO kuruştur. ilk teminatı K • 
18G lira 42 kuruştur. şartnamesi ve keşif ceıvelı her gün komisyonda om OJ en 
ı<örülelıilir. lsleklilerin ilk teminat makbuz veya nıektuplarile 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı ve viliiyet nafıa fen müdürlüklerin-
den alacakları vesikalarilı.: beraber belli guıı ve saatte Fındıklıda Komu
laıılık satın alına komisyonuna gelmeleri. ( 7713) 

* :;: * 
Yıldıula Ertuğrul kı5la'iının keşif cetveli ve şarlırnme.sıne göre ta-

miri yapılacağından açtk eksi11me 11 llirineitc~riıı 939 çarşaınl.ıu !(Ünü saaı 
13 de y:ıpılacaklır. Muhammen keşif betlelı 19ll8t lıra 9-l kuru')Lur. ilk 
temin.ılı 1491 lıra 311 kuru)lur. Şartname ve kc)İf cetveli her güıı koını~
~onda görülebilir. isteklilerinin ilk teminat makbuzu ve ınekluplurılt' 

:!490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı \'esikr.ılarile ihale giinün
den en az .sekiz gün evveline kadar vilayet nafıa fen müdürlüklerinden 
alacnkları YC~ik;ılarile beraber belli ı:ıün v(' saatte Fınclıklıd:ı Komutan
lık salın ıılına komisyonuna gelmeleri. l7i12) 

* * * Thale günü talibinin vermiş olduğu fiyat komisyonca pahalı görül-
clıiğünden 345 ton kokkömürüniiıı tekrar kapalı zarfla ihalesı 12 birınci· 
teşrin :J39 perşembe günü .saat 15 de yapılacaktır. Muhammen kıyınelı 

•i'.!65 liradır. Ilk teminatı 470 liradır. Şartnamesi hcrgün komisyonda ı.ıö

rülcbilir. lstcklilerinin belli gün ve saalle ilk teminat makbuz veya mek· 
tıırılarile kanuni \•esaikile beraber ihale günü ihale saatinden lıir saat ev· 
veline kadar teklif mektuplarının Fındıklıda komutanlık satın:ılma ko
misyonuna \•ermeleri. (7493) 

* * * 
lstanhul komutanlığı birlikleri için 382000 kilo odun satın alınac:ık-

lı r. Pazarlığı acık ekslitme ile 23 birincileşrin 939 pazartesi günü saat 
10 da yapılaeaktJr. Muhammen tutarı 3820 lirudır. llk teminatı 287 lira
dır. Şartn:ıme3İ lıergün komisyonda görlilebilir. Isteklileriuin ilk teminat 
veya mektuplariJe 2490 s::ıyıh kanunda yazılı vcsikalaralie beraber belli 
gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satınalrna komisyonuna ve rmeleri. 

(7983) 

* * * 
ihale günü talibi cıkmıya'n 10 kamyon karoscrhi tadileıı pazarhkln 

yaptırılacaktır. Talipleri şartnamesini lstanbul konıul:ınJığı salınalma ko
misyonunda görebilirler. ihalesi 11 birinciteşrin 939 çarşamba günü sa· 
at lG da yapılacağından isteklilerin belli gün ve saatle Fındıklıda komu
tanlık satınalma komisyonunda bulunmaları. (8180) 

• * • 
Asker! birlikler ihtiyacı için arpaezme nıakincsile bir adet Füllcr 

marka motör alınacaktır. Pazarlığı 13-10-939 cuma günü saat 13 de yapı
lacaktır. isteklilerin belli glin ve saatte Fındıklıda komutanlık satınalıııa 
komisyonuna gelmeleri. (8181) 

* * * Ordu müfettişliği ihtiyacı için gemici Ceneri pazarlıkla salın alına-
caktır. Ihale3i 13 blrincite~rin 939 cuma ı;üııü saat 10 ıla yapı lacaktır. 
Isteklileriıı lıelli gün vc saatte Fındıklıda komutanlık salınalma komh)o-
111ına gelmeleri. (8182) 

Ankara Valiliğinden : 
2 H l-939 carihirıde kapalı zarf usuli le eksıllıııcye konulan bahçeli ev

ler ınaruı.ı:,..si .ıde yapılacak beş sınıtlı ilkokul binası inşaatına talip çık
madığından 22-9-939 tarihinden ırfo:m.•n bir ay ınüuuellc pazarlığa ko
nulmuştur. 

Keşif lıeclcii ( 3!!304) lira ( 90) kuruşttur. 
~tuvakkat teminatı 2872 l ira 87 kuruştur. 
l ı;teklile ı·i n mm ak kat lemi nal mektup veya makbuzlarile tical'et odıı

~ı 'csikası ve na!ia müdürliiğlinden bu işe ait alacakları fenni ehliyet 
\'csikalarile bir.ı:.:te yukarda adı geçen tarihten itibaren her pazartesi ve 
perşembe gi.inltri vii~yet daimi cnciiınenine gelmeleri. 

llu i.5e ait ke5if vc şartnameyi lıcrgün N'afia müdlirlüğünde görebile
cekleri. ( t 8/ I) (i7i3l 

Saçları besler, kök-
ıerim kuvvctlcn ·ıi

rir, jökülmesini ön. 

ıer, kepeklen giderır. 
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,r Demir ışler i ve ~arac ıye 

1 
Fabrikası L TD. Şirketinden: 

U ı::.arıasa r o/;ıı.rn, hıııctiye cadı/esi 2S •. 1 ~ 
falırikamız<la ç~Jı:ı:ıe:.ık 

0

ıyı ll'~viyccı, lorııacı, pltınyacı "r' 
ı ., .,,;,.,.·ın .. ,. ;ı.ı: •. .,,. vanlır. Taliplerin Llcrlı;ıl ,.c..,ikal:ırilc lı( 

. 
Mu hammen bedeli 7500 lira olan 5 kalem dcııı i rl'İ oc:ıkJ:ırı • 

p:ızarlcsi ıüinü s:ı:ıt 15 le kapalı zıırf u..,uJü ile , \ııkar:ırLı iıl:ın· 1' 

s:ıtııı alın:ıcaktır. 

Bu ı-:;e ~irınck istıyl·ıılerın (:ııi2.:i01 lıralık ınuv:ıkkal ter(.ış· 
nunun ta:ı:irı elliği vcsik:.ıları ' 'e tcklıllcriııi ;ıyııı ~üıı ":ı ; ıl 14 ""' ~ 
misyon reisliğine ''erınclcl'İ lazımuır. t 

Ş:ırlnaıııeler parasız olarak Aıık:ıraılıı ıııulzcıııe ıl:ı i rı•-;111dl'i1 1 

~~ada Tesellüm ve sc\'l' şcfliğintlen ıiağıtılac:ıktır. ('i!J;ı1ı ~ 

Denız Levazım Satınaıma Komısyonu ı ı an~ 

M.M.V . Deniz M e rkez Satınalma Komisyonund<'rı 
1 - Tahmin eclilcıt lı~ıh•lı ('.!j'.!;;oı tını oı.ııı ıkı ııdcl LL••1 

paz:ırlıkla nıünakasası Hi·lll-9:i!J larılııııc ra~llı)an p:ızurtes ı ı:ııııı~, 
de vekalet binasında müteşekkil koıııisyoııu11111zd:ı ıcnı rıJılcct·~ 1 

2 - 126 kuruş bedel ile ş:ırtnarnesını alınuk ıslıycıılcl'iıı ııc 

misyona müracaatları. 
3 - tıtünakasav:ı girmek istiycıılHın 189:1 lira;;, kurusıul• ıl• 

~ . ~ 
nal \'C kanuni \'esikal:.ırını ve komisyoncu olıııadıkliırı lıakkıııcln. 
ile birlikte belli gün ve saatle koıııısyonda huzır huluıııııula~ 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 
1 - Talibi çıkınıyan 5Ull.OOO metre çift n:ıkıllı l:'ıstıkli 1ıro111 

zarlıkla alınacaktır. ·~ 
2 - ~lulıammen lıeclcl (50.000) nıunıkkat Leminal (3/50) ip. 

pazarlık 27 birinciteşriu 939 cuma günii saat 16 d:.ı .\rıkarad:ı . 
mum nıücliirlük binasındaki s:ılınalm:ı komisyon unda yapıJ:ıc:1 ~ 1' 

3 - Taliplerin şarll:ırı öğrenmek ii1.crc hergüıı" ve pazarlı~:• 
elmt'k için 27 birincile5rin !l:l!l tarihlıııle ıuczkür giin ve saatte 0 

yona nıiira<':ıatları (5123) cııı;ı(İ) 

AV HAYVANLARI il Plans: 71 

F: G.ıt.ler I; Game A: VllCI 

1, ALA GEY1I\ (erkeğin 
boyn uzu , ·ar, cli~isinin 

yok tUI" ) 

1. F: le daim (le daim male, 

un paumicr; la femelle 

ou biche n'a pas de bois) 

a l'empaumure / . 

1. 1: the buck of the fallow -
deer (with shovel, or paL 

mate, antlers; the fema

lc. without antlers: the 

fallow _doe; the collective 

name: fa llow - dccr) 

a the shovel ( thc ant. 

lers) 

1. \ : der Damhirsch (Dam_ 

bock. eın Schaufler; das 

Weibch':!n ohne Schau

fcln: das Darntier: ~nm

melııame: das Damwild) 

a die Schaufel 

2 "\lf;I~ 1 ~imal ~"~·iAi 1 
C di';'hi ıııl<' bo~ nu7 yoktur) il 
a "en e lik boynu:r. budağı 

il 
il 

h hoynuz taraj!ı 

il \ (' tı 

2. F: l'elan m. (la femelle 

n'a pas de bois) 

n. l'andouiller m. anterL. 

cur 

b l'empaumure f. 
a et b le bois 

c la crincre 

d la barbc 

2. J: the dk ( the moose; the 
male: the buck: the re
malc. without antlcrs: 

thc doe) 

n the front shovcl 

b the rear shovcl 

a_b the palmate, or 

shovcl. antlers 

c the manE' 

d the beard 

2. ,\ : der Elch (Elchhirsch, 

das Elen; das Weibchen 

oh ne Schaufeln: das Elch. 
ti er) 

a die Vordcrsclıauft'l 

h die 1-Iintersehaufel 

a·b die Schaufel (das 

GcwP:h) 

r die T\flihnc 

d der Bart 
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