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Bir dalgıç Halicin 
boğuldu! dibinde 

Zavallı delikan,ı: 
bataklığa 

saplanmış! 
b
• Dün H a 1 i ç t c feci bir 1 
Cld' ısc dmuş; genç bir amele da!· 

tıçlığa kurban gitmiştir. Eyüpte 

~itik.fabrikası rıhtımı önün de ba· 
n Cıvata fabrikasına ait hurda 

(!~lllir yüklü mavnadan demirleri 
~karrnak üzere mal sahibi Rcıg ı 
d tafından Eşref, Ahmet ve Eam. 

1 a:ı1ı üç amele tutulmuştur. 1Jisafir nazır sellim mzifrezcsi11in önii111en grçcrken ... 
l3u işçiler dün işe başlamı~lı1r ı Jf;) 'L.J' • • • 

t\r\rcla liamrli denize dalmı~tır. il omanga r1. aı·ıcıge 
ttı~rkadtşlarn aradan epeyce za· 

d "~ geçtiği halde onun bir türlü ~ T A k d 
r~nızin üstüne çıl:marr.a:m:ian l. v az ır l n ara a 

11Phcı ::nmis!erdi r. 

ıı· l:ıunun ü;erine kancalarla cie. 
~de araştırma yapılmış, Halicin 

dıb' 
~ 1n.dcki çamur bataklığına sap. 
~ llznı! olan zavalh dalgıç güçlük-

çıl;arııa bilmiştir. 

b liaındi derhal civardaki Balat 

0 
astahanes:ne 'kaldırılmış, fak:-.1 

ll.ıı n çoktan öldüğü anla§ılnuşt::-
Zabıta, hfidisenin sebebini tah-

( Devamı 5 incide) 

•, 

Mlsaffnır Naızorr ©!Dy'°ır ~D 

Arzumuz Balkan pak-
tını ebedileŞtirmektir 

nernl İsmet lnöoünün "Ulu; 
b:-şbug,, tabiriyle tavsüinl müna
:ı, ~örüyorum.,. 

Car nho Romauya konsoloslı1tımda ... ~ }'azısı 1 ii.ıriı !e (Devamı 5 incide) 

.. • . 1 . l çek y a.d a '~ougün 
.(:l.. e d h 1~ s Tayyare piyankosunda 

lL Kazanan 
~ 

ı~,eklere bahanelerle eziyet ediliyor numaralar 
dno 10 (A.A.) - 7-8haziran1 Gamalı haç!ı ba}Taklarla örtül ı -4 üncü sayfamızda -

~1 katıedilmıs olan jandanna müş olan Kniestin tabutu Vilc::or. 
~rn Kniestin bu sabah yapılan meydanında 20.000 kişilik nüfus : ----------
t.ıı ll'ıera iminde bir hadise vu. çinde 5.000 kişiden ibaret olan Al- ,__._._..,_,_,._._,_,_ 

Berlinden uçurulan bir balon : 

lngiltere 
Yemene 

Fransız 
Türk 

anlaşması 
Fransanm hazırlad ığı 

baskın 
metin Hariciyemize 

verildi 

imza bir gün 

Yapmış ' ~~:~~:~İ..~ransız• 
• Türk anlaşmasının esasları üzeri~ 

1 de mutabık kalmdı&rr malumdur. 

lngiliz kuvvetleri le imam Yahya Fransız büyük elçisi Massigli han· 
ciye vekfiletinde, hariciye vekili 

m Ü f re Z e 1 e r İ a r a S 1 n d a Şükrtı Saracoğlunu ziyaret ederek: 

h b 1 yarun saat kadar süren bir müla~ 
mu a re e o muş katta bulunduktan sonra aynlmr~" 

Berlin, 11 "(A.A.), - Völki~r Be- lngilterenin Yemene kat'§ı bir bas- tır. Büyük elçi bu ziyaretinde 
obahter gazetesi ilk sayfasında bü- km hareketine tevessül ettiğini ve mütekabil yardım be};annamesi 
yük harflerle vcrdi!;ri bir haberd•. (Devamı 4 ünciıdt) '(Devamı 5 incide) 

lstanbullunun tüylerini ürpertecek bir hakikat : 
Muayene kaçağı 
10 . bi esnaf var !-

Kö6 
· Bunların arasında verem, 

ve diğer 

d .. ı-lr!: 
Küç~ abnd• ~.;: .. p~ 
büy~Ye t ccrlibesiz 
bir genç • kndmm geçirdiği? 

buhranı ve macerayı anlatan 

~ok g lizel bir eser... ! 
NAKLEDEN: 

~ Fethi Kardeş 
9 uncu sayfada okuyunuz 

* MASAL 

Bir askeri tıp talebesinin de_' . ( 

rın aşkını anlatan bu romnn, 
yılın en hl si, rn siirlikleyid <. 

eseridir. Perşembe günü Haber. ' 
de okumağa ba5lıyac:ıksımz. ~ 

Nakleden: ~ 

Muzaff~ .Esen l 
lO~~~t·m~~ lm-l 
zımnn Amerikalı kad.m romancı 

ı•örl Hıı l.:'m mc\'zuu Çhıdo ge~n 

~ hcvccanlı bir eseri... ~ 
~ lngilizceden çeviren : ) 

~'~~D~1~. ~}d~TE~!~;,,1 
başlıyornz. 

Genel Kurmay 
Başkanı 

Mareşal Fevzi Çakmak 

çekenlerin mevcut 

muhakkak 
Esnnf cemiyetleri tarafından ya

pılan incelemelere göre, şehrimiz 

sağlık bakımından çok ehemmiyetli 
bir mesele karşısındadır. 

Halkı yakından alakadar eden 
bu mesele hakkında bir muharrlri
mizin aldığı dikkate değer maırı

mata göre, tstanbulda muayen.,edcn 
kaçan, gıda maddeleri ye te:ınWik 

işlerile meşgul, binlerce esnaf var-o 
dil'. Bu ~lerde Ç3.1~an esnafın kaY. .. 
dolunma.s.r icap eden cemiyetlerin 
aza mevcudu 30 bin kadardır. Hnl-c 
buki bunlar gibi, şehrimizde çal~ 
da henüz kayd ve muayenesini yan 
tırmıımışlarm mikdarı 10 bini bula-c 
cağı söyleniyor. 

'(Devamı 5 incidc)1 

F enerbahçenin 31 inci bu sabak geldi 
r,'-0 mu tur. man ckalliyeti tarafından selamlan· 
il! ltıo!Jili ile cenaze alayına tesa· mı~tır. 
~~n bir Çek, şapkasını çıkar· Çekler cenaze merasiminde hazır 
lı(ı~~ tin otomobilden dış.arı sü· bulunmamı~lardır. 

}f.'t r~k yumruklar ve tekmeler- Cinayet hakkında yapılan tahki. 
t\ı e <ıtılmı~tır. kat henüz bir netice Yermemi~tir. 
~tr~n rnakamlan otomobili mü- Bununla beraber polis şimdiye ka-

ttnuslerdir. \ '(.Devamı 5 incide), 1 

Ylldönümüne 8İt resimler Genel Kurmay Bıışka.nı Mareşal 
Fevzi Çakmak, bu sabah Ankııra-

6 lnCI ve SOn dnn şehrimize gelmiştir. 

1 

Gerenlerde feri bir kazaya kurban giden .,Tlzeti' .. 'cfmrvı1tt ~JirıM 
Mareııal, lstunbulda bir mUddct boğulan 96 kişi için biiyük merasim yapı!m15'ır. U · :ı '-ı. ••ıir.asr 

sayıfalarımızda kalacaktır. betle bir lngiliz lıatp gemisinden, denizaltı gemısimı• !r.:u:ı> oldu,. 
ftA#Mr"'"- - - - - - ....,....,"°" yere birçok relcnkler alılmrştır. 
._ ----~ -~.. ' - 'Jı -



Sadri Ertem "Kültilr milstemlcke· 
sine giden yollar,, adını verdiiti mn· 
kalesinde: "l\lademki bizim dilimiz 
bQtün bir medeniyeti olduğu gibi 
kavrnyamıyor, bir muo\•ln dil ala· 
hm, kültür işlerini böylece :rürütP.. 
Um,, diyenlere cevap \"ermektedir: 

.ı..L HAZİRAN - ı~:;9 

Böyle bir iddi:ının kim tnrafından 
söylendiğini bflmecllRlmiz h:ıldc 

Sadri Ertem buna iyi bir görüşle ce
vap vermektedir. Muayyen bir dili 
almak, o dile sahip milletin riiyeı 

zaviyesine göre Anupa medeniyeti· 
mekllr.Bu cinsten Cezairll,Tunuo;luhir 
tır. Bu cinsten Cezairli, Tunuslu, bir 
çok münevver vıırdır. Bu sibi münev 
vere sahip olmak istemiyoruz. Du
nun için üniversitelerde, mektepler· 
de tedrisat için bir )'nh:ıncı muavin 
dil bize mllll bir faydn vermediği 
gibi milli bir kiiltürün inkişafına da 
hizmet edemez. Bi!Akls mlll1 dilin 
ortadan knybolmnsına, kaybolmasa 
bile onun iptida!, medeniyet dilin· 
~en uzak kalmasına ~elıeb olur. 

1\1, Zekeriya, Yugoslav gazetelerin 
den Politikanın, Türk • tnı:ılliz anlaş· 
ması Balkan antantına muhalif bir 
anlıışmadır yolundaki yazısına ce,·ııp 
verdiği bugünkü hnşmakaleslnde hu 
ıınlaşmonın Balkan antııntını bozmak 
şöyle dursun, btırıkis kun·ctlcnılirdi· 
aini söyliyerek Rnlkan nntııntınıı da 
bil devletler içlnılc ilk defo başkala: 
rik birleşen hfikumetln Türkiye ol· 
mndığını, bunlar artmndan bazıları
nın kfiı;ük antant odıyla blrleştikler!· 
nl ve bunlnrın bnşkalnrlle de onlns 
malar yaptıklarını fakat bu anla~
maların antanta muhalif sayılmad~: 
#mı işaret ettikten sonra diyor ki: 

Dün ee.hrlmize gellp Ankaraya giden Romanya llarlclye Nazırı Gnfenkonun abideye ~clenk koyma mera.qimfnden lld intiba. 

~~~ 
Ecnebt memleketlerindeki tahsil 

ı,1 de bir memleketi hem kültür Is· 
lJktrıline hem de kültür müslemlcke-
151 haline koynblllr. Kliltilr müstem· 
lekesi haline koymaması !cin yapıla· 
cak iş, bir yere değil, muhtelif meın 
lekellere talebe söndermekle kabil o 
labillr ki hunu yapmalıyız. 

Bir Rumen gaz.etcslnin dedi!;! si· 
bl "Türkiyenln Anupadakl hayatı 

menfoallerl, Türk politikasının sadık 
ve müstckar bulunması, onun Balkan 
paktından mütevellit mükellefiyetle· 
rini ifa !cin en iyi bir 'laman teşkil 
eder. Tilrklyenln bOlfin diplomatik 
faaliyetlerine yalnız sulh zavlyesin. 
den bakmak ıawngelir. Bu şartlar 

altınd:ı bu anlaşma. Balkan devletle· 
rinin beş seneden beri dlrayetlle ve 
karşılıklı emniyetle bir teşriki mesai 
nümunesi göstererek ve ~lyast rüşt· 
ferini ishal ederek idame ettirdikle· 
ri Balkan sulhunu tehlikeye düşür· 

mek htlyenlerdcn başkalnrı için as. 
la bir tehlike teşkil etmez.,, 

Pelengiderya ile 
altı 

denize 
lar ! gömülen 

l'ENt SABAH OUMHURIYET Trakya 
hududumuzda Hfiseyin Cahil Yalcın, Hitlerle D:ı

ladyenin nutuklarını mlltnlea eı
;rne'kte, n Hitlerin iddialarınn Dalad
.Yenln nntku:rle cevap Yermektedir. 
ıfilllerln iddiasına göre, Almanya, 
lr;ember içine alınmak, iklisadiyntı 
mo.hvedllmek' tehlikelerile karşı kar· 
ıışıdır. Fakat bu yapılamıyacaktır. 
~Qn'kn Almanyn 1914 deki gibi harbe 
~azırlıksız 'ddlldlr. O harbe ki bu. 
;B!ln Almanya bunu istemiyor. Fııkat 
'b~tilnlfiğüne hücum edilirse, bu atee· 
~e atılmaktan çekinmi)·eccktir. Al· 
manlar,. 'dünyanın sanıldığı ve söy· 
'ıendıaı gibi CiQnyanın en aşağı deaiı 
ren yukım, en yüksek bir milletidir. 
Jl(lscyla Cahil dünya lns:ınlarmı aşa 
ğı yuknrıyn diye bir 1asnire tabi tu. 
tan millet kendileri olduğu h:ılde bu· 
nu başkalarına yilklemeye çalışma
nın çirkin bir hareket olduğunu ve 
buna rı-nhudilerc yaptıklarının bir 
misali lmlundu~u işaret ettikten 
sonra g\ıya harp etmek istemlyen, 
cUlJılnyı harbe silrüklemek arzusun· 
[da bulunmıyan bir millet şerefl gibi 
mtizlflm bir tavırla konuşuldu~nu 
aa knydederek Bitlere D:ıl:ıdyenin 
tevnblle mukayese edl~·or: 

"Tnhakkllm emellerine kalkmak 
aurcetile A vrupay:ı feltü:.cte sürükle. 
mek istiyen devletlere mani olmak 
lpn birleşmek bir çember siyaseti. 
~dedllcbHir mi? Bu itham, propa· 
iiında maksadlle Heri silrülmü' boş 
b~ sözdfir. Biz 

0

bep J.ılr arada, elblr
Iljlç cıılışmak tnraftnrıyıı ki bu çem· 
ıfer içine almanın tamamen aksi de· 
melitlr. Fakat ne zaman böyle birleş 
meye doltru bir te~ebbOste bulunduk 
~a b1r tııhakkOm harekeli ile karşı. 
nşlik. Ne vakit anlaşmak teklifinde 

'ı>U\unduksa red cevabı nldık. Dunu 
~i:ldedenler bizim başka devletlerle 
ınesal teşdkl hakkındaki teşebbüsle 
ır,,ı.mize de mani olmıya kalkıyorlar. 
Onların reddettikleri şey işte bu me· 
~ai blrlfftldlr. Hegemonya nrzusundıı 

11>dlunduklarınn bundan daha açık 

~lr delil olur mu?" 

t 
i(öylü elbiseleri 
Fiyat listesi Vekalete 

bildirildi 
1ktısat Vekili Hilsnil Çaların 

köylü için imal edilen elbise ve ça
maşırlar baklandaki tetkikkrin. 
~en sonra Sümerbank bu iş Uze. 
rinde yeni tedbirler almr§tır. 

Bundan başka şimdiye kadar i
mal edilen ve bundan ıonra imal 
edilecekler için yeni tenzilatlı fi
yatlar tesbit edilmiştir. Bu liste, 
yınn Vekalete gönderilecek, tas· 
dik edilir edilmez tatbika başlana. 
caktır. 

KöylU kadınlar için yazlık man. 
tolar hazırlanmaktadır. Bunlar 
Kayseri bezinden yapılacaktır. Fi. 
}1\tlan 255 - 325 kuruş arasm:la 
o~acaktır. 

Nadir Nadi Gafenkonun Ankaraya 
gelişi münasebellle yaıdı~ı ban•aıı· 
da, komşu ve dost milletin, kıı.a bir 
zaman it'inde geçirdiği huııranıı sün Gümrük binası inşası 
Ieri ve dahili ve harlcl siyasetindeki garı" kaldı 
ol.gunlul(u kaydederek Romanyanın 
bünyesini sarsnn parti teşkiliıtlarını Gümrükler idaresi taraünıdan 
ııasıl bir hava içinde kaldırmaya Uzunköprüde inp.sı kararlaıan 
karar verdiği yeni esas teşkll!At kan~- ve hatta projeleri bile hazırlanan 
nunu kabul ettikten sonra yepyenı, 1 · 1 TU k B 1 
kuvvetll tek partili ve bir fikir ctra· memur ev e~ıy e ' .r - ~ g~.r 
hnda toplanan yekpare bir millet hududunda ınta edılecek gUmruk 
havasının Romanyada nasıl yarnltl· binasının yapılması bu yıl için ge. 
dığını anlnt:ırak, bu dost ve kuvvetli ri kalmıştır. Buna yeni gUmrük 
komşunun h~ric.l si)'asctlnde T~r. bütçesinde tahsisat bulunmaması 
kiye cumhu~ıyetınln dı' slyasetı~- sebep olmuştur. Fakat alika.dar-
den başka hır gaye taşımadığına go· . . . . . 
re, muhterem Gafenkomın devlet lar bu ış ıçın ayrı bır tahsısat ve-
merkezlmlzde ancak dostluk, birlik rilmesi yolunda t~ebbüslere baş
ve beraberlik hl~lerile karşılaşacıı~ın lanu§tır, Çünkü, bilhasıa Uzun· 
dan ~ilphe etmemek lrtzımgeldilUnıle köprü\ieki gümrük memurlarının 
kcndlm!7.l hakh gördü~ümiizü söyle· vaziyeti çok fenadır. 
mektedır • B ;..."--d L'!- ,_ t.. ~A d""k 

• .. ' . 
müzesı Ayasofya 

Muhtelif müzelerden 
alınacak eşya tesbit 

edildi 

., UIU&X' llAllgH"UOltnl <J:l8U.JL' u . 
kan ve kahvelerin tavan araların. 
da ikamet etmektedir. Memurlar:m 
bu sefil hayatlarına bir nihayet 
verilmesi isteniyor. 

İşçi mümessilleri 
Maarif Vekaleti tararınaan A· Seçim müddeti Çarşam-

yasofya müzesini kurmak üzere baya bitiyor 
teşkil edilen komisyon çalışmala-
nnı bitirmiştir. Ankara müzesi mü İş yerlerindeki mümessil seçim. 
dür muavini Remzi Oğuzun reis· leri önümüzdeki Çarpmba günü 
liğinde bulunan ve Topkapı mü • n~~a-~et b~l.maktadı:. Perşembe 
zeıi müdürü Tahsin, müzeler u. gununden ıtıbaren ıt ihtilafları 
mum müdUr vekili Arif Müfit, nizamnamesi tatbik mevkiine gir. 
TUrk - İslam eıerl~ri müzesi mü- miş olacaktır. O günden sonra iş-

d
.. ·· Abd""lk d' E d ~ · A çilerle iş verenler arasında çıkaca'k uru u a ır r ogan, ya· .. A • •• • 

r 
.. . b :tılaflara ılk olarak mumessıller el 

so ya muzesı aşmemuru ressa:n . . 

Al
• s : .:ı •• kk k . koyacak ve bunlar ıkı tarafı uzlaş-
ı amı.uen mure ep omısyon . . 

A r b
. il . d tıramazlarsa ış vılayette kurulacak 

yaso yanın ınası zerın e yap . . . . 

kl k
'kl • 'hti" d bır komısyona havale edılecektır. 

tş an tet ı en 1 va e en ra- . . 

1 k
el .. d · ti" ihtıl!f bura.da da halledılemezse 

ı;or annı ve " ete gon ermış r. A • 

K 
· d 

1 
k Ankarada toplanacak salahıyettar 

omııyona yar nncı o a.ra • . • 

T k 
.. • d z 'f 

0 
erkandan milrekkep komısyon ıhtı 

op apı muzetıın en an rgun . . . . 

A k 1 
.• .• . d B lifı ıtıraz edılmez bır surette hal· 

ve r e eoJı muzesın en ayan 1 d k . 

S 
'h • . k • . e ece tır. 

enı a ıştıra ctmıştir. 

Yalanda Ayasofya müzesine 
konulacak eşyanın yerlerine yer. inhisarlar Satış işleri 

Müdürlüğü lt-gtirilmeıine baıtanacaktır. 
Komisyon buraya konacak eser İnhisarlar umum mUdilrlüğü. 

leri seçmiı, yerlerine ide tayin e.t- nün senelerdenbcri satı§ i§leri mü
miştir. .dürlüğünü yapan Fransız müte· 

Müzeye Bizans ve Osmanlı e- hassısı Ury'nin idarcMe yalnız 
serleri !konacaktrr. Bu ~erlerin mütehassıs olarak kullanılması ka· 
i.'ıtihabmda alındıkları mllzelerin rarlaşrnış, Mısır sigara fabrikası 
zayıflamamasına bilhassa dikkat müdürü Kenan satış işleri müdür· 
edilmiştir. Bizans tarihi hakkın.da lüğüne -tayin cdilmi~tir. Bundan 
tetkiklerde bulunacaklar, bundan sonra inhisar maddelerinin satış 
sonra Ayasofya milzesinden tama· işlerine yeni bir programla devam 
men istifalde edebileceklerdir. edilecek, bilhassa propagan>daya 

--o- ehemmiyet verilecektir. Satış teş. 

Öğretmenlerin kilatı en ufak köylere kadar 

deniz gezisi teşmil edilecektir. 

htnnbul öğretmenleri Yardım ifO.-lrl)-'{t-0-ını--aı-m--c-aıCcmiyctinden: 
Bugün yapılacak deniz gezinti. fi<aSS} 50YYY<0fr 

Yazlık erkek elbiseleri de imal 
edilmektedir. Bunların 'karışık de
senli olanlan 280 - 340 ve düz 
renk olanlan 255 - 310 kuruş a~ 
rasmdadır. Evvelce imal edilen 
kışlık şayak elbiselerin imal şekil
leri Uzerinde ije değişiklikler ya· 

pılmıştIT. 

s; havanın ademi mil aadesinden 
dolayı 18 Haziran 1939 Pazar gU. 
nüne tehir edihni§tir. 

konması kararlaımıştır. 

Aynca bu elbiselerden avcı tipi 
de imal edilecektir. Sümerban!t 
bütün köy idare heyetlerine her 
türlü 1d5yll1 elbise.lerlnln ha.zır ot.: 
duğunu blt.dlrmi§tir. 

Pantalonta.rm dizlerine ve ce. 
ketlerin kollarına iki kat kumaş 

Umumlharpte batan Harp okulu 

b t 1 k 
Tahsilini sivil liselerde 

gam 0 parça anaca yapan genç'.erı de alıY!~ı-
umumr harb esnasında Bakırk m gibi kıymetli madenlerle mcskfı· Bu sene de harb okuluna § 

k d · ·1 ı· l d h ilini ,·aP 
öy açıklarında karakol gemisi vazi- kat ve evrakı nakdiye hükumete in ye a ar sıvı ıse er e ta s • 
fesini görürken Marmaraya girmiıı tikal edecektir. mııı olan gençlerin ve tiniversit~; 
olan İngiliz denizaltı gemileri tanı.. Eğer eski Pelengi derya gnnbo tahsilde bulunanların alınacağı . 
fmdan batmlmış olan Pelengi dery tunu ~ıkaraeak bir talib zuhur et. vcrsite, yüksek mektebler ve Ji.Se-

a ganbotunun deniz altında parça- mezsc bu işi bizzat hUkfunet yapa lero bildirilmi§tir. ğ 
lanma.sma karar verilınietir. Yirmi caktır. Hariçten harb okuluna girıllC ~ 
senedenberi deniz altında yatan bu Verilen karar mucibince gerek istekli bulunanlardan yirınl d!S 
eski Osmanlı ganbotunun içinde bir umumi harb esnasında, gerekse da- yaııına henüz girmiş olanlarla uni· 

hayli cephane ve kasasmda da bir ha evvelki yıllarda sahillerimizde venıite ve diğer yüksek mektebi~; 
hayli altm para bulunmaktaydı. • batınıış olan bu nevi barb gemileri- de tahsllde bulunanlar sınıfları ıııs 

Peleng! derya sahilden 2500 nin hepsi çıkanlaeaktrr. Esasen mu olursa olsun alınacaklardır. ~al ~· 
metre mesafededir,. Geminin hur- htelif şekillerde batmış olan sair harb okulunda tedrisata daha e 
dasma 1462 lira kıymet biçilm~tir. vapurların parçalanması işine de ik vel başlanmakta olduğun~an yü~l: 
Yalnız bu balxlaki kanun muclbin. tısat vekAletince başlanmış ve ilk 'sek mekteb veya Univen!ıtc fıık 

~ Ç.c:mlden çıkacak ~llha ve sair 1 olarak Ama.sra limanı temizlenmiet telerinde bulunanlar imtlhanlarıııJJI 
\ -~ 

ll! mUdt:.fııaya elverl~ll ~ ya il ı MUna.kale vek l · bu lifÔ~ devıun neti clerlnl beklemelerine ıuz il'' 
ceplia.ne, bakır, pirinç ~ ve alUminyo (Klecektir. ı ., ı..ıt , • kalmadan dı:rhal harb oıruıuııll 

Çağlayan suyu 
merasimle açıldı 
f 
.. .... 

l\(emb:ı ımyunun nçılmn mern.siminıle bulananlar 

suyunun açılma töreni dUn kala.1 nak meydana çıkarılmış, suyun 
balık bir davetli grubu hpzuriyle mikyası ma derecesi 2,5 olara':t 
yapılmı§tır. Davetliler Beyoelu bulunmuştur. Bunun üzerine şim· 
kaymakamlık binasında toplanrrul· diki müteahhitle bir anlaşma ya· 
lar, otomobillerle Hüriyetiebeıdiye pılmıştır. Müteahhit köylülere 23 
tepesine gitmişlerdir. bin lira ikraz etmiştir. Bu para 

Bura,da bir öğle ziyafeti veril- ile tesisat yapılmıştır. 
miş, sonra biraz ilerdeki yeni inşa Su on sene müddetle müteahhi· 
edilen su tevzi mahalline gidilmiş· de verilmiştir. Buna mukabil mü. 
ı;r. teahhit her sene köylüye 800 lira 

Müteakiben Vali muavini Mu. 'vereceği gibi ayrıca büyUk dama. 
zaffer kurdeleyi kesmiş ve su tev. canalardan 3 kuruş, 

0

küçüklerin. 
ıi mahalli gezilmiştir. Sıhhat Ve. den 60 para verecektir. Bu hisse
katetinin tasdikinden geçen proje- lerin üçte ikisidi 23.000 liralık ;s. 
ye göre yapılan su tevzi mahal~i tikraz n ö..!cnmesi için müteahhide 
çok modern tsisatı havidir. Sulnr bırakılacaktır. 
burada damacanalara el değmeden Bu 1iuyu Kağıthancden Hüriye· 
doldurulmaktadır. Bina ve tesisat tıebcdiye tepesine çıkartmakla 
23000 liraya mal olmuıtur. hem ıehir yeni bir kaynak suyu 

Senelerdenberi mctrük olan kazanmış, hem de Kiğıthane kö· 
Çağlayan suyunun üç sene evvel yü bir varidat menbaı elde etmiç 
etrafmda sazlıklar kaldırılmı§, kay oluyor. 

nacaklardır. 

" Doğu ,. vapuru ay 
sonunda geliyor 

ıere 
Almanyadan gelen hnber .. ,. 

göre, Denizyollan umum rrıU~u . 
lüğü için Krup tezgıihlarına .fl·~· 
:iş edilen 5300 tonluk Doğu ısı 
li vapurun tecrübeleri tarnarnl•"" 
mış, iyi neticeler alınmıştır. 

,oıı-
16 mil yapan vapur bu ay ,,.. 

larında limanımıza gelecek, btı 
da merasimle karşılanacaknr: er• 
Limanımıza geldiği gün dı.·ı'.z si• 

':anına ve .diğer davetlilere b
1
' fet 

yafet verilecek, ilk .,e ıı· 
davetlilere mahsus bir geıintı ,e 
lincle olacaktır. • t .,e 

Vapur son sistem tertı~ ıerlt 
techizatı havidir. Husust da1~. 
banyolu lüks kamaraları var ______________ ______., 
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1 grevine devam edeceğiz ! 1 
1 Yazan : M. DALKiLIÇ i 

T ÜRKÜN ırki sec~y.elerintlen biri de re~lls~ olu~utlur. Türkün i 
haJJkatt, olanı 0:1 to 'asıtasu \ e tablı bu kana.yı!tı Yardır : 

ki, onun bu c&nh \ e parlak seziı,inl herhangi bir propaganda \e) a E 
mugali.lanm klmyasi)·lc bulandını.bilmek imkin~ızdır. Bu, milleti· i 

La Tribıme dcs Nations gazetesi· zim yalnız imanımız değil, kuvveti· mlzi diğer birçok romantik ve muhitin hakikatlerinden kolay a;1ar. i 
nin nıııhabiri yazıyor: miz de var. Zira İtalya, bu yeniden tılır milletlerden ayını.n, dini, ltllınai, slya...,i, ekonomik bütün otu, i 

Mareşal Balbo 
Mısıra niçin gitmiş 
Mısirla ltalya arasında bir ademi 
tecavüz misakı imzalanabilir mi ? 

İtalyanın Trablusgarb umumi va. Joğuşunda, harbci bir millet oldu 'o blti~lerlmizin mih\ erini 'te~l<ll eden ırki bir n~funızdır. i 
Iisi mareşal Balbonun son günlerdı> ve daima harbci bir memleket ola· Dünya yüzünd~, propagandanın en u: Tiirkün il.zerinde müeı.- i 
i\1ısıra yaptığı seyahat İtalyan si· rak kalacak. "Ya~asın imparator slr olma..'lı, mücerred ideolojilere en az meyli olan millet bulunu u. i 
yasi mahafili tarafından marcc:alin kral! Yaşasın Duçe! Yaşasın ltal· muz, ,üpheslı kJ, bu karakt~rimizdcn ileri gelir. i 

kalan talebe sayısı az 
Liselerin sözlü imtihanlarına y 

rmdan itibaren ba§lanacaktır. Ka 
naat noUariyle smıf geçmeleri!) 
imkan görUlmlyen talebe her ne 
kadar dersten kalmış olurlarsa ol 
l'lunlar bu imtihanlara girebilecek 
!erdir. Sözlil imlihanlar yarında 

itibaren haziranın otuzuna kadn 
devam edecektir. 

SözlU imtihanlarda Uç dersten 
muvaffak olamıyan talebenin ey 
lülde yapılacak ol~n engel imtihan 
!arma girmeğe hakları bulunmak l\fısırdaki İtalyan sefiri olan ·eski ya!,, Türk, hitbir de\irde hakikati anlıunakhm H' üade etmekten i 

arkada~ı Kont l\Iazzoliniri ziyaret Mareşal Balbo arapça "Al Ah. geçmemiştir. ~·ünkü geçemez. i tadır. Bunun yalnız bir tek istis-
Yazan: SUAD DERV1Ş mahiyetinde gösterildi. Fakat bu zi· ram .. gazetesine, kral tarafından Yine onun itindir k1 Türkü, dünyada en çok tcnkld edebileni nası vardır. Lise birinci, ikinci ve 

Thetis faciası 
tnünasebetile ... 

CUMHURİYET gazetesi yar~t, _yapılan nümayi~lerle hem ~i· kabul edildiği saraydan çıkarken yine Türktür. i üçUncil sınıflarda bulunan tnlebe-
O:ıı "Hadiseler ammda., •Ü- yası bır seyahat, hem de, geniş mik- bir beyanat verdi ki bu beyanat her Bın .. nal•yh hakikati ko•kmadan bilmek vo öylcmok şlarile, i den mc•ru bir mazeret tahtında .ı;, 
...; Inuhaniri "Deni• altmda b» yasta 0hanrl_anm~ı bir faşist . propa. halde krala söylediği SÖzlerle bir tmddhdsüx, söı 11 rebllirl• ld 1 tan bulun ,,,. plslij;I milli bk utan- i ıu lmUhanlara girmlycnler bu ma.. 
!'ı- ~t,, t1erlevhah fıkrasında ganda 1 5e) ahalı mahıyctını aldı. çok noktalarda aynıdır. Çok fazla 1 cnnızdır. Bu utancı, hl~bir de\ irde, 1stanbulun alnından ~llemcdik. a zere ti erini tahriren mekteb direk-
'llttia Ma ı B Ibo D G "" bb ise! D.. • törlüğUne bildirecekler ve mazereL dıi:ı faciasının neden bütün reş~ . a , r. o e en uzun ve bir çok yerinde çok kansık unyanm her tarafından (altın boynuı) lu bir mabud ~ehir : ~ gazetelerinin bidnoi sayfa- daha taldı çıktı: Alman propagan- ifadeli olan bu beyanattan bazı gönnek huly.,U• koşup gelen he< yabonc<, cöplük Iclndn inci b•l- i lerlıU ispat edeceklcrnir, Bu engel 
~ kapladığrru ıormakla söze d~ _nazırı geçenlerde Kahireye gel· parçaları alabiliriz ki bunların da muı horozun sürpriılne uğrıyarak iliklerine kadar btlkrah doymak. i mekteb idaresince §ayanı kabul gö-11~ d ği 11. 6 h tad • rUIUrse kendilerine engel imtihan -
-1~1or ve_ diyor ki: "Dün ispan· .1 zaman ı.u __ ıs __ ır ük_·Ometi. kendi· ~öyleniş tam herhalde Kahiredeki , ır. :. "Cl b d " larına girmek hakkı verilecektir. 

~. • Ugün Çinde her saat yüz. sın en garp çolundekı asken mm· İtalyanlara söylediği sözlerden çok En tatlı , .e en acı ağızlardan b:ı.,ımıza kakılmış bu hakikati : •tt da tak ı h" · ın•·• • Bu formalite usulü dairesinde ce. 
rı...ld l •. 01 yaralandı, çıldırdı, bo- a arın ıçbır_i ü_zerinden uçma- ba;kadır. -r etmek milli seclyemize yara~maz. : '~ u h h ı • reyan etmezse o talebe sözlil imti-
tc. • oldü, yaralanryor, çıldm- masım, er angı bır nutuk \'eya be- --:\ taresal Balbo, 11. ııı;ır g"•ntes"ın"' stanbulun pisllğine ka~ı ln:.anın sinirlerinde dahlli isyan : • :ı.._. t k • n - """" '- ılana.s • hana girmiş, fakat doğrudan doğ. 
tc ' 'UQguluyor ve ölüyor.,, "dün yana Yerme ·ten kati surette kaçın· bulunduğu beyanatta, Italyan • Mı ç ı l~ln ecnebi olarak ~etmek art değil, nll olarak gelme- : ruya sıfır alınış addolunacaktır. 
t:~ ~apon tayyareleri falan Çin masmı rica etmişti. o;;ır münasebetinden bahsederken n1n dahi kifl olduğunu son ,·alimiz de f.,pat etmlstir. ~ 
t~ tızu bombaladı. 78 ölü, 94 ya- Trablusgarb umumi valisi ise Ka· ~yle demiştir: Anadolunun bir sehrinden Ankara~ı dolanar~ ı tanbula gc. ~ 
et; "ar. Çinli tngilizden ldaha mı hirece askeri merasimle karşılandı , B lenyeni nlimb:, daha 'ehre ,ıcılanında baldr bir mes'uliyet ha.ssaslı~ 

!iCr . ' uı::ün ortaya yayılmı' olan ~ika I :ı. ••• •ızdir ki gazete ve insanlar Mısır - Trabluc:garb hududundaki 
1 

d . iıylı. a~aim ha.ur basma.ı, ayak parmaklan üzerinde , -ürüdü. Daha=:· ·~ tltl yet er en bırini ele alalım. Son ıa· " ~.. faciaya kar .. 
1 

ayni alaka'" müstahkem mevkilerden geçmesi t 1 makamına oturma.dan milli bir hııfakanla pisli;;.e llinıharb etti. : ~htl :r J~ manlarda talyanın Trablu~arbta· .. 
t- tıyorlar?.,, . husus_u_nda. bir -~a. yı_t _konu_lma __ dı . . \.re . Fakat ne sokaklara. asıla-~ ııisllk harbi bl'~.·annameleri, ne ca.d- .:: 
~ _ ki sılfihlarunasmdan çok fazla balı· I _ ~",.~ra şu netıceye varıyor ki kendısıne ıstedıgı gıbı ~ezıp roz soy. solund Fak t t ak ıa- delere yerlc~tirllen demir kagıt sepetleri şeklinılekl tomlzllk mit. : 

:"ll t · · 1 k be t" · "ld" · u. a unu marn a.1;1.uı ı ·· ı rt ı · liıdi' ngılızden daha .değersiz de· eme ser S ısı verı ı. Şerefıne Ka d k" T bl b .. l al ı ra yoz e , stanbul soka.klarma töreklenmis olan bu plsllk flllnin : 
kl r. Fakat ölen insanların mcv· hiredeki i\1ısır sefarethanesinde bir ır 1 

Ira usb~arp ugudn t ya. "' I kılını bile oynatmaumtır. i 
:'il. fa • k . . . . nın anı maz ır parçası ır. OnWl ı ~ . : b; •cıtıanın mahiyetine hkbir c:ey abul resm. ı tertıp edıldı ve bu me· . ; · d . 1 bul d Esasen lst&nbul pi5llğlle bu ~·üz !\ene muharebelerinin garib : 
L~ ,..,. :s :r • l\I . • . . . ıç . n, ora a garnızon ar un ur- b t : 
• · .oılakis tekerrürü insanda rasıme ısırın sıyası rıcalı, sefırler b"lh b . 1 lr ompoıu \"ardır: : 

1~ alı k h r 
1 

T 
1 

. . . mamız. ı assa u garnızon arın Halk bel . : '<tiası~ 1;2nlık uyan!dmr. Thetis !tealye ı, 1 ngı ız g(Fe_nera lerı, ılerı g1ele~ Tra;,ıu~garpta çok iyi bir talim sa· ! 1 'nl .. ' .. , edl1 yenı1~ her türlü terblye\i tesebbüslerinl kendinin •1: 'i..) • aman ve mekan kayıt- yan ar ve ransız gazete en· h c: b 
1 1 

kt d I mea goru mes ıek. ınde anhyarak lakayt kalır. Belediye, halkın 
<lııı d . f 

1 
. . a~ı u :na arı no asın an, gayet k disl 1 , 1 .. i . ~..: :sın a ve korkuncun bütün nın ve ransızca gazete erın muhabı ak 1 . t b .• b" ·d .. 0 .v 1 en n mos u gormes ndekl ek'likllj;,rf anlatamar. : 

.''Ucr· • . • . .. t ) b . m u \ e a ıı ır ŞC) er. ıger M , fil 1 b , • ı..ı. - ını ıçıne alan tipik bir hadi· n mus esna ya ancı matbuatı mü· t ft b . d ··~..,ı-.-.ı l 1 eş um se u mes ullyet kngaM kar ı ınilil. bir halkın : ~·ı, messillcri bulundu. Mareşal Balbo ?~a a~ : ı~na 1 \".eyab.~~~·çUG ey blr beJcdlyenln auratma. kuyrufwıu ke\ lfle .. aııu ıp durur. ' 1 
.'lcr tek vak'a insan veya eser ertesi gün kral Faruk tarafından s~~11.~ a e?· bı~ız~ çkenrtrekı ırılm. arp Şehrin temizliğinden anladığımız ~:ına siipr

0

ülmek, kızgın gü- ! 
' tc . • k bul ecl'ld" 1 k ·oo . .. ço u genış ır as e ·apa I mm· te d .. ı bt ı lllsıl kabiliyetine göre en ·a ı ı ve 1are ·etı en bır gun t 1. hal" k u1 B unl neı e ~oy e r su anmak'a .hezimet ebedidir. 

ı; •• •clı:: l ı· . . f d r· a ,a., ıne on muştur. un a • ş hrl bl --' d dd ı _..q saygının verebileceği te· evve mec ıs reısı tara ın an c:ere ıne her be G fü .. nd akk : e n r gecaun en ca e ere arta kt.lan müle\'veııat o ka. 
't)'f~ar .. Ve ezeli kemiyet ve verilen ziyafette hazır bulundu.,Şı,ı. t a r,~rp ~ ubl e mU\' 

1 
··aten 1 dar müthı,tır ki oulan her gün munta7am Upürüp yetpazellycreli 

Bu sene liselerde geçen senelere 
nazaran kanaat notu ile doğrudan 
doğruya sınıf geçenlerin nispeti da
ha çok ve sözlüye kalanlar daha ru: 
dır. 

Bu vaziyet maarif muhitinde bU
ylik bir memnuniyetle karşılanmak.. 
ta ve geçen sene alınan bazı ted
birlerin müspet neticesi addolun. 
maktadır. 

rehilir ve fena tefsirlerin önüne r:--ç 
mi~ olur. ~Iare~al Balbo görecek 
ve anlaracak ki, Mısır kom;;u bir 
millete karşı beslediği dostluğun 
düşmanlık ~klini almasını ister.:·· 
ror. Ftt :~t ~ f ı~ır kcnd; .. ini müdafaa 
da tereddüt etmiyecck \"e icnp eder. 
şe bu u;!urda hiçbir ~yelen çe'ı;ın4 

mirecektir .. , 
'll.1i'ct mua!delesi de budur. nunla beraber, bu ziyafette sefirler 0 duran d p rlma uks~~rplı a~. 

1 
clicrlerlmlze daha kolay sindirmenin temizliğini anlamn·oruz, 

1,•.11cr • • b" or unuz a yer a a uzere talım ş hl •-mlzıı • - - • ~)! ıa vak'asx keyfiyet olarak heyetının ır kısmı bulunmadı; bun d"l k k d .1 t 1 d v • e r ..., ğlnln bir foknlg oldugunu bilmeliyiz. * * * 
~tc bir vak'a olduğu için: "İn- !ar İngiliz sefirinin, Lord Lloydun ~ ~ m: :t ~ ~ ~ e op a~ ıgma Bu tekniğe gcldlğimlzden, 'yani önce- biitün bir mlllet halinde 
't.\tc Ye dostları bu faciayı ilik· Kahireye gelişi §erefine tertip ettiği aır a r er u agımıza gelıyor. ka.famm temlzlecUkten 'lonradır ki, şehrimizi tcmlzllycblllrlz. Bir kı. ım .\rap matbuatı, Eon 
~~dar yapdılar.,, kabul resmine gitmişlerdi. "l~aret edilecek bir ~okta daha İlk plinda ana c.addelerimlzin a...falt yapılma.tıı, bund:ı.n 'dola- günlerde Romadan gelen re mi bir 
~ d~·tıs vaka'sr hakikaten bil· Trablu~garp \-alisi Kahirede bu· var: Sıkı ve de\·amh bır surette Yel- yr, ~l'hlr t~mlı:llilnln tc-knlil yolunda ilk yeğfıne realist n u• habere, istinaden, İtalyanın Kahire 
~t unYayı alakalandıran bir ha. lunduğu müddet zarfında yorul. P~_lan propaga~dalar bir hedef gü: rek adımlardır. Fakat bu yapılırken, bir !\U ,.e deniz ~ehrl olan 1 •dirinin kral Faruka İtalyan kralın 
~ cı,0~du. Facia kurbanlarına ve maz bir faaliyet göstermekten geri d~~·or: İtalya ıle Mısrr arasındakı htanbulun toluk tOC'Uk her ~n, her saat yu"\"arlandığnnrz <'addele. dan husu-.i bir mektup getirdiğini 
~b..t~ne bütün medeni insanlık kalmadı. Mısır hükumeti ile, bil· munasebatı, her çar.ey~ başvurarak rint ~~teri pkır şskır yıkrya<'.&k fE"nni fosi'latrn yapılmadığını t;ö· } azdılar. Bu haberin hiçbir aslı e-
~~n merhamet ve sempati hassa hariciye nazırı ile bulundu· karışt~m~ak, halbukı bız ~ıı~ıra a- re~k tembllk l~ln tuttuğumuz sec;c;lz ı'lhrab ~revlnc- ılenun t"de. sası yoktur. Fakat halranın Mısır 
~ · ğu temaslardan maada ~ıısırdaki nanevı bır dostlukla ba.glı} ız. Bu ctğtz. l.iikCım:ti ile uzun zamandanbcri bir 

l •~at dos-tluk Mısırda kendı" lerı·ne m·ı~'lı ................... - ........... --····••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• d · · ı:ııı · ayni medeni insanlığın ltalyanlar önünde söz söyledi ve ' ,,...· n cmı tecaniz mı akı yapmak iste· 
h'. alfaka ve merhameti, hatta Mısır matbuatına pek iyi dcgyilse l•rptryerlik gösterilen İtalyanların, • . . . . . ·v· .. . diği doğrudur. Bu teklifin burrünkiı .. ı k · · · d i\ f; rC'şal Balbonun beyanatını h.ahtrı) e ılk geld g d ~ b :. 

:tlti a.~lasİ:,yle dün ispanyada, ev- de mühim beyanatlar verdi. mem e- etın ıktısa i ve kültür kat . 1 •• · ı.gı un yaz ısı ır ~erait dahilinde :!\1ı:;ır için kabulü 
~~&un ,, kmmasma mühim bir surette '·ar· :,fr .. ır_ efkarı. umurniyesi çok fena maka.ede royle dıyordu "k b"l 1 ı· l" .·~ ;... .. ·~tnanyada ve bugün Jtalo Balbo fa~ist erka.n ve !tal· J ı B 1 • • gayrı ·n ı sayı ması azımge ır. )ı "-

1
nd ~ d:.n etmelerini mümkün kılmı~tır. rnrşı .~dı. 1 has..~ Mısıra taarruz 'B ~ • , e tekerrür eden faciala· yan mektepleri talebeleri önünde "T' d b" . "tt" nıakc:athm yükliyen Mısır hükumr.- .' u zirrretin. makc:adı hakkında Franc:ızca "l\lı"-Ir borsası., gazete. 

~l~~ duyma.dıgnu iddia etmek yeniden doğan ltalyanın harp ar· J.. t. ı;ropagan a ır emaye ır, . . • bır takım farazıveler yürütmey s: b h t 1 k t" fikrini '~~~ liar§ı küfretmektir. ıusunu göklere çıkardı ve SÖzlerini ;iiıokJ s.ıde !talyanın del!il, Mısırın Mnı, ıtalyanın i~ine gelmediği için lüzum yok. Maıİdl hakiaktler bun .;ad u ~su k \mem ~ ·e ın k 1 • d 
~'he u, inknlık, pogromlara, şöyle bitirdi: d..ı ı:- :ı ı":r.unu bôzuyor. Bugün bizim "Can'.yane propaganda,, .~c:mi veri· lüzum göstermiyor. Bunlar da Ital- ~ii,·l: dh~~;." ır aşma a esın e 
%' ltatlianuna, Madrit bom- le ~ fı~ır arasında hiçbir ihtilaf yok: len bır. propagandaya musaade et· vanların bizim hudutlarda yaptık· · • · 
~tt.ııa~]arına, sivil Çin ~ehirle· .''~1ı:ırdaki ~talyanlar; Musoli. l~ te.!i~imiz, iki memleket arasında· ~e~le ıtham eden sözler büyük bi• farı hazırlıklardır. Italya bize dost· "l\h~mn gözleri önünde parlak 
~~1~i.idafaasız çoluk çocuğun nı~ın ıd:rc e~tı~~ a~~v?tan İtalyayı ki d<.stluk ve iyi komşuluk rabıta·ıınfıal uyandırdı. luktan bahsedeceğine Trablusgarp. bir ~y gibi gchterilmeye çalıştıkları 
,dl .. nrn:sına karşı lakayd de- ~~ıma gozlerınızı~ onünde tu~ara~ J;mnı arttırmak, yeni iktisadi mü. HükOmetin resmi naşiri efkarı o. taki askerlerini azaltsa daha iyi e· bi~ Mı ır • ltalyan ademi tecavüz 

~21•~;-hadiseleri be§eriyet, ayni ıtımatla ça!ışın. Unutmayın kı bı· :la~:.-:xıt tesis etmekten ibarettir.,, lan "Bela~ .. gazetesi daha mare<;,a} jer Ancak b" "t" t .. mı;ıakı hem uygunsuzdur. Hem de r-~ '4_,,. _ . o zaman ıze ı ıma \e d ! .1. M . k .1 k b"ti 
·~ Jan tek kalble seyretti. e Ilgl ız - ı ır mısa ı ı e ·a ı 
~ i ~ "tdeoloji,, kavgası yap _ tellf "değildir. l 'ykunsuzdur. Çünkü 

~r~~n kendilerine ait olmıyan Garip şey 1 . . • f"lJ .- ,,. .- ,,. Kuyrukl ld · d Oöyle bir anlaşma alman müdafaa 
>~. b~' toplariyle, tayyarelc - L~XDHA gazeteleri yaz gelir gelmez J.~k u yı ızın peşın e tedbirlerini akamete u~ratacaktır. 
't~ bcllariyle gelip, masum ıerke in hayYnn:ıt bahçelerine dol- y AZA ~irdlğimlz halde ha,·alann fe- IIalbuki bu miiclafaa tedbirleri mem 

~Cktın, alil ihtiyarların, kendi ması mün&-cıebetile haynnat bahçesinde Şapkası t t b na glbneı.l yüzünden halk ~m· tekelin i tiklali için kalbinde bir 3?"'" 

I~ Ctleri.nde, kenldi toprakla· bir Bod yılanmm ·1 Sl'nede blr kamını do- u uşan ayan.. da ~ıkan rlnıyetl duydunuz tabü: Guya l<1 zu be !iyen herke in en necip vaz~-
ı,j,_c:>'a§ayan insanların üstüne 3urıluğunu yaııyorla.nnı,.. v 6 vıA .1' dün'-'&, ~-enlerde arzın T&nmdan gerip re idir . 

.... "it il ıh .~ , uıinya Jkllmlndeld rartb de- ,, ,.,~ ,, " 
··lıı •• ornba atan Condor leJ"i- Garib ey: demek oraya bizden hlll ;r{ 1 görmedlı:.fmJz. ku.,..._.,kln .....,ldızm p•c:fn·e ta. 1 t ye ı .,., ~k de bu ualb rivayetlere 6 ' _,... .,. ""' "Bır Mısır - talyal\ ademitcca-

~ ı,,.. talyan leJ"yonlarmm, bil- dünyanm en küı:Uk maa,mı alan blr pos. hak ,-•rdinnlyor d·~•... ktlmı,ı ..• ra " '6" \ÜZ misakı l\lıc;ır - lngiliz anla~ma"' 
o NeYyorkta •ıc·'·tan Dünya, ko,·ruklu TTldızm pe ... lne na!'>ıl ı ile kabilitelif değıJdir, çünkü h1 ı ~i .~1Yanın, hürriyet ve istik- ta memurumuzu göndennl~ler! .. 

~ en çocuklarının kaniyle, "' • • "' - adam ölilyor, A. " "· " ! to k Sarı SU 1 h k h 1 merlkanrn diğer bir şehrinde kar ~.·aö-n--or! takılır! Acaib ııey. anla~a ınucipince, bir tehlike ha· 
t•. inı p:a lan çizmeleri al- a raman arı L. ..,, linde, İngiltere taarruz tehlikesi al-
ı!~i Cte, ınlete bir zafer resmi ı·arı da siyasileri gibi palanuı bir mem- Araba bu kuyruklu '-,ldızın üzerinde d 1 ı· ~ •·a D PXY.\ sulhündrn kast, ıınla!<ılı ... ·or 1 k t la tt " tında bulunan hu ut anmızr ıman ~il~ Ptıklarına şahit olduğu ·' ·' c e o n alyada blle kar yağdı! Ne ha· ıulh Umldl mi nrdı!!.. . 1 . . . -~a'"'r "b""r:" ı! ınsanııv J i beyaz sulhtür! Yani be-yaz in. ret, bizim Afyonda da yağan eroin de~ı. lanmızı ye şehır erımızı mu a aa e-
;lı \(' fac· gın duyduğu azap ı.anlnr ~ulhii... •• decektir. 
ktı .... ıa_sı_ karı:ısında duyulan dl ya: oraya da kar yağdı!.. * * * 

.t ,. 
1 

ır S:ın <iUlh rhemmi~·etslı ! Zira: San 
~ \ıc 0 Çulemiyecek kadar bü· 

'ı
Vt"ı· sonsuzdur insanlar ara.,ında <'npr eayır Jıarb oluyor, 

1 
't• h • beyaz <,ulh ornlarıla drfril. 

~·" c .. b" .. ··•di... . r gun ıraz daha kuv· Japon - Çin harbP.<llyor !.. 
•1.tı:ıru sevinerek gördüğü • Fal<nt şu Çin kadm kıt'alannm Talim 

1\ 11\>: Cephesi bu sayısız facia· ı ~ı. .,.,,...._. • c rnrmda .Jıı.ponlan 6 ılr.fa m:ığliıh cttiftlnl 
~ı~ •• t-t...- ·•ıııntı asrın bütün buh-<~ ··~ okııılıın•ız mu? .. lfa)'rct df'~il mi! Kıutm 

1 \ıe ~~ğmcn,, medeni, müte- kıt'n'an Jırron ordularını, hem de 6 ıldıı. 
~' ~}'Uksek ıeciycli hür insan ·1· ... ~ mııg ub etmiş! .. ;il scı~rinac_ yarattığı aksüla- Halbuld hiç ılc hayret e<lllec<'k ~l'Y 
. ı\~ 1 lenrnış ifadesidir. değil. Anlaı;ılan Cin l•ııdın krlalan kahr•. 

"'~ ttluh • . . .. .: . arrırıne gclıncc ken· manca harbetmi lt.r. 
>'tı~ tarız: Kimsenin al~ka 1· ı hl .. f 1 t et o ,sa r ııc cm kan-, ıl"'IRlardı, hiç 

<rnı iddia ettiği bu facia- §ilphe pli<, 6 defa delil. 106 def& m&ğllib 
1.Devamı 4 üncüde)~ __ ederlerdi! •.• 

EYnlki ~ünkil bir ajan" da T-ondrada 
mf'şhur Ilaltl Park'da bir bayanın ••cak
tan durup dururktn ~apkası tutuıtuğunu 

l>lldlrtyordn ! . 

İşte buna lnanma~·rı !, 

~ıraktan bayanm ,apka!!ı na....ıl tutu. 
eur! .. 

Şapkanın birdenbire tututmMı için bu 
hayanı ya '" auib bayan ,apkatan m0<1ıı.-
5ından bıkıp ba.şm& :apka olarak ubldan 
hududunu jtC4;'irml~tlr ... \.'ahudda öl bara· 

nm ba,mdald Japka karfl!\mda birdenbire 
bir Robert raylor ıapkMı görmtitlilr ! !. 

Nereden hükmediliyor? 

N .I.\ \'ET ı .. tnnbultla yapıla<'ak ııe

hlr eta.dmm kUtiik maketini İt&lynn 
mlman şehrimize ~etirmı,. Plaket etadyo. 
mon fevkalade güzel olııcağmı gö5terlyor-
muı .•• 

Maket küçük olduğu halde çok ı;U. 

~el olduiuna. na.arı hükmedebillyorJar, hay· 
rettir. 

Bu kadar küçük maketin üstilno çıka.. 
np da ~yle bk ka\'ga etttrnıl~lt-r ml ki!!. 

Mim 

"Diğer taraftan, garp hudutları
mızda 80 bin rnotörlü asker bulun. 
durmak, Trabluc:garp Roma - Ber
lin mih\·erinin bir üssü yapan Al· 
man zabitlerinin c:ık sık buraya ge· 
lip ~üpheli tetkiklerde bulunınaltn 
herhalde Mısır • ltalyan dostlugu 
ile kahili telif değildir.,, 

Göriilüyor ki Italra Trabluc:garp 
t:ı birkaç kolorduyu bulan askeri 
J-u,·vetini muhafaza ettikçe Mısırla 
t talya arasında bir adcmiteca\'iiz 

miı;akı imzalanmasına imkan yok· 

tur. - Gcorgcs Mcyer 
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SON DAKiKA 

4 Milyon Ar:nerikalı 
Nevyorkta İngiliz hü
kümdarlarını karşıladı 

Nevyork, 11 (A.A.) - İngiliz kral ve kraliçesini hamil bulu • 
nan Amerikanın Varington zı:-hlısı yavaş yavaş Nevyorka ıdoğru 
ilerlemektedir. Sahil muhafız ~emilerinden kalkan huauıi tayyare
ler zırhlının ve zırhlıya refakat eden uzun alayın üzerinde uçuş

maktadır. 

Kral ve kraliçe Nevyorka vardıkları zaman kendilerini dört 
milyon Amerikalı karşılayacaktır.Bunların içinde 1.000.000 mektep· 
li vardır. 

Nevyork, 11 (A.A.) - İngiltere kral ve 'kraliçesi saat 12.30 lda 
Enternasyonal sergiyi gezmişlerdir. İngiliz hükümdarlarının muva. 
saletlnde 21 pare top atılmıştır . 

· Musolini lspanyol nazırıyla görüştü 
Roma, 11 (A.A.) - İspanya dahiliye nazın Sunal ile İspanya 

askeri ve bahri heyeti azasını Mu solini Venedik sarayından kabul 
etmi§tir. İtalyanın İspanya ve İs panyanın da İtalya büyük elçileri 
bu kabulde hazır bulunmuşlardır. 

Heyet daha evvel Chigi sara ymda hariciye nazırı Kont Ciano
:yu ziyaret eylemiştir. 

Tataresko istifa etti 
Berlln, 11 (A.A.) - Bilkreşten bildirildiğine göre kraliyet mecli· 

si azasından Roınanyanm Patis büyük elçisi Tataresko ietlfa etmiş ve 
kral bu lst.i.!ayı kabul eyleml§tir. 

Bu haber, resmen teyit edilmemiş .olmakla bera.ber, Tatarcskonun 
bu ant istlfasmm bUyUk elçinin hUk\l..meU ihmal ederek Parl.sten doğ
rudan dofruya krala raporlar göndennie olmaemdan ileri geldiği zan
nolunuyor. 

Çekyada son vaziyet 
Prag, 11 (A.A.) - Çetek& aj ansmnı bildirdiğine göre, Kladno 

)ndarma kumandanlığı Alman jandarması Vllhelm Kııiesselin katilinin 
bulunması Iı:in Wıkttatı gen.işletmiştir. Şimdi Josef Cecak isminde bir 
hnızdan eUphe edilmektedir. 

Cecak, hmmlık, cebren evlere girmek ve firar etınek cUrümlerin
de.n maznundur. 

Çeteka tarafından netredilen bir tebliğde hnınıın caklll tarif edil
mekte ve şöyle denilmekted!r: 

"Ceca.k, cUretli ve tehlikeli lir lııraızdır. Dalına otomatik bir ta
banca ile i§ görUr ve ta.ba.ncasmı tereddUt etmeden kullanır. Tevkif 
edileceği zaman müteyalclaz bulunulması llmndır. 

Josef Cecakm tevkif edilerek keyfiyetin Kladno jandarma daire
sine bildirilmesi rica olunur. 

Prag, 11 (A.A.) - D. N. B. ajansının bir tebliğine göre, dün 
gece Alman ve Çek polisleri arasın da kavga çıkmış ve bir Çek polisi 
ölmllıtur. Mücrimler tevklf edil.mit tir. 

1 ren tarifelerinde 
son değişiklik!er 

Aııka.ra, 9 (HımıaJ) - Tren tarlle. cuma, pazar '°Unleri ııaat 20.20 de ha
-1nde yapılan d~llıtlldlklerl .aaUerl reket edecek ve Aydına 23.154. te vara. 
ile yeni 1h4aa olWUUI yolca trenlerinin rak, lZJilire de n.40 ta muva.ııalet ede. 
Jıareket ve muvaaalAt aaatlertnı bildi- cektlr. Alaancaktan pazartesi, çarıam. 
J1yonımı ba, cuma ve pazar günleri saat 22.50 

ANKABA - BA.YDA.BPAŞA. de kalkarak Aydına saat 4.00 de şeb_ 
' Şehrimizden her sabah hareket eL rimlze de 8.10 da muvaııall.t edecek. 
mekt• olan yıldınm. trenlerinin hare- Ur. 
ket aaatlerl 8.20 olarak tesbit eclllmi§. Nazillide 6.18 de kalkan ayn bir 
tir. Bu "trenler Iatanbula l,9.M de va.. treıı 16.35 te Alaancaka, Alsaııcaktan 
rac&ktır . .Anadolu eklpre.slnln fehrl- 10 da kalkan bir tren de 20.42 de Na. 
mlzden hareket aaau 19.U5 ten 19.25 e, zllllye varacaktır. Keza Nazilliden 
Haydarpapya muv&Salet aaau de 8.35 22.U te kalkan bir treıı 18 de Izmlre 
ten·~~ ye, 19,50 de:: kalkan muhtelit Izınlrdeıı 9.21 de kalkan bir tren ,·e 
tren 20.20 de kalkac&Jt n HaycS&ıı>&.. 15.015 de Nazilliye varacaktır. Her gUn 
,aya ll.00 do varacaktır. Haydarpap_ OdelnlfteD 1.20 de k&llı:an bir tren 
dan da., yıldırım treı:ılerl sa.balı 9 da 9.:S:S te Izmire, lzmlrden 18 de kalkan 
kalkıınk 21.lCi da ~ehrimJze gelecek. bir tren de 21.87 do Odemlfe varacak
Ur. lır. Nazill~den aynca aabah saat 6.30 

Anadolu ekspresi 19 da kalkarak; da kalkan, Izmlrden 15 de kalkan bir 
0.10 da; muhtellt katar da 1:5.4:S de tren Nazilliye 21,0:S de, l'mıire de 
kalkarak 8,10 da oehrlmlze gelecek- 12.30 da varacaktır. 
tir. !Bunun chfmda olarak her gUn Ka.y_ 

Yeni ihdas olunan dördUncU Anka. seriden 8.80 da kalkan tren 12.22 ~e 
ra - Haydarpaıa katan ıae lehrim1Z- Ulukıflaya, UluJutl&da.rı 14.45 te kal_ 
den ıaat 17 de kalkarak H&Jldarpap.ya kan tren de 18.86 da Kayııeriye vara. 
'/.4:S te varacak, Haydarpqadan saat caktır. 

14,2~ de. klkarak saat 6.6!i de lclırlmf- Eratncandan pua.rtesi peroembe 
:-:! gelucektfr. Yurt lçlndekt dJfer tren gUnleri saat 16.55 de kalkan tren aaat 
tarl.telerlnde yapılan defiflkllkleri de 20.215 de Dlyarbakıra, Dlyarbakırdan 
aıruJ)1e yuıyoruz: salı ve cuma günleri saat 7.80 da kal_ 

Hayd4rpap - lzmlr treni Baydar_ kan bir tren de 10.22 de Erziııoana va. 
papdan l:S.45 te kalkacak \'e 20.4:S te racaktr.r 
Izmlre varııcaktır. Aynı katar Izmlr. 
den 6.80 da kalkacak ve 8.10 da Hay. 
darpap.ya varacaktır. Bu tren ile ,eh. 
rlrnlzden hareket edecek yolcular ıse 
yeni tarifede §ebr1nilzden 8.20 de kal. 
kan katarla hareket edeceklerdir. Ala. 
ıehlrden her rUn eaat 6.60 de kalka. 
cak katar 10.47 de IzmJre, Izmlrden 
18.,ö da kalkan bir katar da 21,45 de 
.Al.aşehlre varacaktır. 

Anltara - Zongouldak treni ıehri_ 
mizden 17.20 C:e hareketle ZOngııldak_a 
10.10 da, ZOnguldaktan kalkan Anka. 
ra treni 20.05 de harekeUe 13.40 ııa 

TRAKYA HATTI 

Edirne • lstnnbul trenlerine gelin
ce Edirncden her gün uat 4, 
21.11, 8.45 de kalkan katarlar sırasi
le saat 7.20, 6.40 ve 17.25 de Sirke
ciye, Sirkeciden kalkan saat 8.40, 
22.35, 22 trenlrr de E<llrneye saat 
17.23, 7.32, 6.27 de varacaktır. ' 
İzmirden snlı, perşembe, cuma ve 

pazar günleri saat 10.05 de, perşem
be, ç3rş:ımba ve cuma gilnlcrl saat 
7.30 da kalkan trerıler llandırnıaya 

20.50 ,.e Hi.30 d:ı, D:ın<lırmııclan solı 

I ngiltere yemene Bu sabah yapılan maçta 

baskın yapmış Şişli - Süleymaniye muhtelif! 
(Baştarafı 1 incide) Ingiltere Filistin tındisesile yakın p e r a ı' s ta n b u 1 s p o r 

Cebuayo işgal eden İngiliz kuvvet. c;arkta sarsılan mevkiini bu suretle 
!erinin İmam Yahya tarafından kurtarabileceğini ümit ediyor. 

gönderilen kuvvetli bir müfreze Fakat bu sefer lngiltere yalnız Ye- muhtel'ıt•ın'ı yendı' 
kar_sısında ricale mecbur olduğunu menin değil fakat şarkt Akdenizdt-

bildirmektedir. ki vaziyetinin İngiliz baskın hare- Beden terbiyesi kupası için bu üstllste yapılan Şi.3li a,knllatl _~ 
Bu gazete bu münasebetle diyor ketlerile tahribine asla meydan ver- sabah Taksim ~tadında Şi§li _ su • renin ortalarında ısemeresJnl ~ 

ki: · memeye azmetmiş olan büyük tw- leymaniye muhtelitile Pera • tst&n Pera kalesi önilndek! bir t~0 "İngiltere, İtalyan - İngiliz muka- yan devletinin de şiddetli mukav~- bulapor muhtelitlerl k&1"3ılaştılar. sırasında Agobun aıırt.nıa ~ 
velesini ihlfil etmektedir. Bu hare- metile karşılaşmış bulunuyor.,, Şişli ve Pera ldüpleri arasındaki tile Şişli ilk golilnU yaptı ve 
ket, Italyanın şarki Akdenizdeki ha- bilyU'- -•--'-et dola,-ile etadda bu .. ek.ilde nihayetlendi. t 

A k .. · tah · t ek 1 bG Telaip .. noa.au .,... " • ~ vatı mev ıını rıp e m o an - büyük b" kal balık ardı _ ... ht) 
~ilk İngiliz pl.fuımın bir kısmı ola- Londra, 11 (A.A.) - Volkişer gene ır a v · lkinci devre büyük bir aa-::ıae 
~ak telakki edilmek lazundır. Beohbahter gazetesinin g\lya İngi. Bu maçlann muhtelit takımlar 1.- içinde geçti. Oyun sert bir P".~c 

~ . . d y raBmda yapılmuı icap etmekte l • d ed ..;1. hak c'c:lidel' • lngilterenin bu hareketi munha- lız kuvvetlen tarafın an emene ile evam eıl\.en em ~1.. _ırııf 

ed ' k k h k tt b 1 ld ğ a da" se de Pera yalnız tendi Jı:adros ban, Peradan Ciçoviçi dışatl.~ır sıran İtalyayı istihdaf en Tür • arş~ğ. are e. e u ~nİu · 1~ un h ı·'1~ Şieli ise Süleymaniyeden ancak Uç aıoı..-. 
lngiliz anlaşmasile ifadesini bulan verdı ı haberı resmı ngı ız ma a ı ı la k h ""'"'-H•t dr. Bu sırada Şişli tehlikeli ~ 

kz. k d" oyuncu a ra ea aya ~ ır. 'k d• P' 
siyasetin neticesidir. Ayni zamanda kati olarak te ıp etme te ır. Oyun N&t onda Peranm hUeu- yapıyordu. Otuzuncu dald .8 it Df-
-=-------------~-L---h--.----- mile baeladı. tık anlarda Peralılar dan inen Şisli muhacirnlert ~ 

A 1 m an Ya e 1 s ta n muvaffaluyetli bir oyunla ra.k!p ka- sayd vaziyetinden istifade ıııJll 
7 leyi tehdit ediyorlar, buna muka - ikinci golünü yaptı. Oyunun·~ 

h d d d h k • t bil Şifll durgun oynuyordu. Fakat dan sonrası gene kısmen §
1 ~ 

U u un a ta 1 m a dakikalar ilerledikçe Şifliniıı oyu- Mkimiyeti altında geçti, fa}t!~şli, 
nu açılmağa ve Pera. ınllda!aaama yapılamadı ve maç böylece t;t 
tehlikeli daltlkalar yqatmağa bq- Süleymaniye muhtelitinin 2.0 y a p 1 y o r ladl. biyetile bitti. __,,,,, 

V~va. 11 - Almanya, Polonya her geldiklerinden Danziglilerin me Kazan an n u m ara 1 ar 
hududu boyunca tahkimat yapmak sut olduğunu) kaydetm.i§tir. 

tadır. Bilhassa tabii hudut bulun· "Danzig, sineeindek.l 400 bin Al- 50 Lr"ra kazananı~~ 
mıyan kısnnlarda bu tahkimata e- manm vatana lltihalc etmek iste- 15

1 
QOQ OV"' 

hcırmiyet verilmektedir. diklerinden eUphe etmemektedir. 14168 104 5929 5981 5% 
1
,s 

l\fazori kısmı müstesna ol· Bu .istek de, bir gün yerine gele- Lira kazanan 32718 38233 20418 3080 ı:1s1 
mak üzere şarkt Prusya - hu- cektfıo.,, 17836 6416 24204 8955 36686 6''' 

Ayım meclisi Arthur Greiser, 24824 27890 7154 21690 1.
7
,,o 

dudu, kömUr madeni cihetinden bugUn birkaç hafta mezuniyetle • 12509 38012 38896 39733" 1"
9

$1 
çok zengin olan yüksek Silezya gidecektir. 21973 28290 32543 177 56 3'

1
-•' 

tak 1939 tıoQrm· ı'evve 36 ile nihayet bulan bütiin bi .. ar mm ası ve _. • Göbellin aym 17 ıinde Danıige 25505 16582 37053 32108 " •. .c 
af d · al Jetler ikiter lira ~orti alırlar. .,

11
.fl"' 

!inde Polonya tar m an ışg gelnıea! beklenmektedir. 3 7113 20001 38998 4525 "s-J 
edilmit olan cenubu garbideki 3,QOO 38588 18346 29389 14628 351.ı Sraybek bu ıneyandadır. 17262 12915 35780 7419 1

4
jf1 

Müşahitler bu k11ımıarda. bil • Düşündüğüm gibi: Lira kazananlar 34782 30414 25415 35299 8616 
hassa. hüeumlan dafl topları, ·- - · - ----- 25585 28951 16005 38838 ı4'9 
motörlil kıta.at ve istihklm kıta· 2898 4909 32513 20954 3 66'6 
larmm bllyUk mikyuıa hareket- Thetis faciası __ -' ~---~-~-- 23491 23789 3530 983 ı ~''ı 
te olduklarını bildirmektedir. Bu 31831 U.754 22919 17736~ ~ 
kuvvetler bilhaasa Obdo ve Hul. munasebetile ••• ''"' 1131 39972 624 8235 11ıJ~ szyn mmtakalannda. toplanmak· 2368 35579 10522 8019 ı7şs5 
tadır. Lira kazananlar 30301 ı758 968 20365 6~ 

Danzigteki geçitresmi 

Danzig, 10 (A.A.) - Alınan hU
cum krtalarmm adi V.ictor Lutze, 
eaki çarşı meydanında prki Pruı
yanm 6 bin kifillk hücum krtalari
le Daru:ig hilcum krtalarmın geçit 
resminde hazır bulunmuştur. 

Geçitte birinci Alman kolordusu
nun kumandanını temıil eden gene
ral Wodrlch ile topçu generali Von 
KUchler de hazır bulunmuştur. 

Nazi ıeti Förster, bir hitabe -
irad ederek (Hitıere aadık olanla
rın milcadele için yeni bir kuvvet 
ve yeni bir ccısaret vermek Uzere 

Fatih Malmüdürlüğü 
binası 

Fatih maliye tahsil, tahakkuk §u· 
besi ve mal mildürlülü için Kızta· 
smda yaptırılmasına karar verilen 
yeni ve modem bianın temelatma 
merasimi yarın saat üçte yapılacak 
tır. 

Merasimde Vali ile defterdar ha-
zır bulunacaklardır. 

vracaklardır. 

Her giln lzmirden !laa! 16.40 da 
knlkan otoray Somaya 21.27 <le nra
cnk, Somadan 6.15 de kalkon otora~ 
da 10.47 de 1zmlre nracaklır. 

Ankar:.ıdan her gün kalkan 22.20 
treni 17.15 de Balıkeslre, Balıkcslr
den her gün kalkan 9.50 treni de sa
bah saat 3.10 da ,ehrimlze varacak· 
tır. Bu tren ile irlihntı olan Haydar· 
paşa treni ise saat 15.45 de kalkan ve 
Haydarpaşayn 11.50 de ''nran tren
dir. 

Alpulludan 15.35 de kalkan tren 
her ,nn saat 17.45 de Kırklıırl'line, 

Kırklarelindcn her gün sn:ıt 8.40 dn 
kalkftn tren <le 10.35 de Alpu!luya 

Yazan: SUAD DERViŞ f 1034 2191 24129 12067 94'' 
2 2 5 6 16912 12801 24644 3235 !°"' 

(Ba,tarafı 3 üncü)de 24255 22034 32312 3960 " 

tar hakk:mda o aenelerdenberi iJ· 500 Lira kazananlar 30 Lira kazana11l1~1 gal ettiği bu sütunda hiç ol.. 11838 23089 ~ın 7S78 851 ~ 
29503 37512 16110 1

9353 ı .. d9 
mana gün aprı bir fıkTa yuma- 3607:S 19159 112 ""'

426 6583 15810 11~ ':.d 
dı mı? Milnteıir fıkralar zaman- &.ı ()899 ~ 

la kaybolan Ve ıiline~ bir mürek· 200 Lira kazananlar 31258893~ 31~~~ :~~~ :6286 l~ 
keple yazılmanut oldukları için 2 ~.., 
hilt basıldıkları ıibi durmakta 890e 2352 28281 s373 234159 21276 22280 3723 2738. 2.83 '41" 

28427 1521 6317 32988 2051' 899e 20530 34243 36944 21430 ~·,· değil mildirler?. 1~ 
Buıün Çinde ölen insanların 23152 28287 5• 73 2M59 21216 38267 14389 20055 1460 l~ 

tngilizler kadar kıymetli olup ol· 13539 3738-' "888 19921 3:ss:so 18486 27855 34616 32878 ~ 
madığmı aorduktan sonra onların 18525 30858 36918 18859 35602 2983~ ~ 
da İngilizler 'kadar kıymetli ol- 24161 20064 38729 3871 1~ 
duğunu Jcabu1 eden bu muharririn 100 Lira kazanaular 28661 3161 5025 33196 ~ 
o fıkraları, daha dün mütemadi- 36262 556 24074 31~ ~ 

5449 122(6 35001 11495 171598 12954 4400 35822 299 ~ yen bu inaan bakımından İnıiliz ~ 
gibi, sizin gibi, benim gibi kıym:t 29842 3930 238 14197 17689 6806 30093 11587 28125 3 ~~ 
li olan Çinlilerin ve İspanyollarm, 24025 303,41 25323 1 h h tlafl 

36951 32918 35323 18""1 24848 ngiliz ava a . Habeşlilerini, Arnavutların, Beni , ti 
tsrailin katliimmı taavip eder gl· 101528 2'5857 bir müraca8 "'~ 
bi yazılar yazıyor ve bu nevi vah
ıctlerl milliyetperverlik ccpheıi· 

nin uferleri olarak kaydediyor
du. 

Bundan baıka da bütün ıaıete 
kollek&iyonlarını karııtırırsak 

33935 17542 36936 3664 27048 h -~ J~ ~~ 
"İngiliz kraliyet av .. a'll ~ 

11528 9687 10865 

Türkkuşu filosu 
Ankaradan hareket 

etti 

şirketi ile Yunan d~vı~t ~~ 
lan idaresi hükUınetunııe )"~ 
ederek mernleket.iınize_ seI~r. ff~ 
üzere müsaade ısteınışle rı ~ J 
bık kalındığı takdirde j\~ 
ka hava nakliyatı hattı kendi çahıtığı ıazetenin herıün , 

ilk sayfasında, hpanya ve Çin 
hidisesine yer tahsis etmiı oldu
ğunu ve tam iki sene müddetle bık 
madan İtalyan ve Alman lejiyon. 
tarının üstilne cehennemi bir sür
atl.- ilerlediklerini büyük harflerle 
haber verınİ1 olduğunu ve böyle 
bir hadiıeye daima lazım gelen 
k•ymet ve ehemmiyeti vermiş ol· 
duğunu görürüz. 

llrU O mizden g""miş olacaktır. 'lrftlrk.kutu,, umum mlld ıı - ~:r " 

~an Nurinln riyuetlnde bq öğret- iki sarhOŞ kadit.•)"', 
men Sabiha Gökçenin de bulundu - ini "' 
iu kadın ve erk~ bir uçucu heye- Diln Galatada kcn~~n vt'~ 
tinin rikip olduğu "Türkkuıu., na decek derecede rakı 1~ ,oıJY; 
ait 11 tayyareden mUrekkep bir fi- minde bir kadın, zurefadlitlre• 
lo bu sabah saat 8,30 da Ankar:ı - ki evinde merdivenden ti., 
dan hareket etmiştir. ağır yaralanmıştır. Şi / 

Filo Eskişehirde yere inmiş, çok Diln gece Çenberlita3tf. Jı,,ı4' 
yağmur olOuğu için havanın dUzel adlı bir kadm, gayri:~::. •1tlf 

At'miyet ve keyfiyet meselesine 
gelince Thetiı hidisesi hepimizin 
teessürüne sebep olmuş bulunan 
bir hldisddir. Fakat keyfiyet ve 

m~ini bekleın.i.3tir. Filonun bugün ra atarken yaka.lcnın toSll' 
öğleden sonra Ye,Uköye gelmesi Sahibi meçhul mo 
muhtemeldir. tin yaptığı kat~l1~ 

varacaktır. 
H:ıydarpaşa _ Erzincan kaları Hlll • mina11 itibariyle bir İspanya, bir 

darpaşadnn salı, pcr~rnıbe ,.e cuın:ır- Arnavutluk, bir Habeşistan, bir 
tul günleri 15.45 de knll·"":ıl· . ~ehri Çekoslovakya, veya bir Çin faciası 
miıe 9.25 de, F.nlncann dil 18.25 dl' ile kabili kıyas değildir. 

TE Zı osırt • .'I 
•,..---· R Dün Beyoğlunda uı ""-ı 

Şiıli arasında sahibi J1el1 ,et" 1 

Azize Aşar "ktet ti 
ııtamıyan bir motosı ·rrı ot _.tf' 

.k 'faJcSI ICY .. 
at~ gitmekte l en ,,a •'"-.JJf 

§thrimlze v•racaktır. 
F.rGlll MINTAKASI 

A a~ - Aytın - Tire - lıtmlr 

treni p!ıt'i?'fll:ı:Jcn pn~rtc::t, çar~amba, 

varacaktır. Erzlncand.•n P•za.rıesı, Bunun böyle olduğunu ''Hldi-
oerşt'ınhe, cumartesi ve paz:ır ~ün- çarşamba ve cumarlt'!11 ailnlerı 8:51 seler Arasında sütunu muharrid 
leri saat 6.30 dı pazartesi, çarşamba de kalkan tren 19.10 da şehrlmızr 

1 
" 

ve cuma günleri aaat 13.10 da kalkan ve 11.50 de de Hayd:ırpaşnyn ,·ara. de pekit! bilir. 
ıo::: t:ırl:ır ~:.ıl 17 10 vr 22 clr t1.111irı> r:ıldır. Suat DERVI~ 

Yazlık ıOll modelleri gelmit· kul hademesi Ali ça.ıcı. )'ar•1'1~! 
tir. 184 Galatasaray Jiıeai dan çarparak çok ağır .p'~ 

fö u l<• karıfısr. Kat: %. tır Motosiklet ~o r ' ıııÇ 
· erek ehemmiyet vermıy 



lt ltAznw: - , .. 
H A B E R - Aktam Po.ta• 

~Yük anketımız: ~ 

'MiiliŞ~erine1 ll!lldR!§rij@Lllf4rB&J•rll®J 
nasıl bir kelime lngiliz • Sovyet 

seçelim? M. ::.:=:.:··;.,~:~::ı: ôzakerelerinde son safha 
mu, hem de o bllyllğümü.ı oldu-

~;;=~~ K:. oeadere köyünden Romanya Hariciye Parı's ve Londra ı'kı' suretı• ftl-\: ,7 J ~vı 
'"':" ,.:::-;.1a1.umhur ı.a.a dL Nazırı Ankarada h il' f tk"k d I l~~ --'alt.] • = ~..:·~~':"'cıe:: ya~~~.!~~~~: a 1 e 1 e yor IÇ>:RDE' ıo.. •olculan aruanda ce onu cltlnv. •---. ·atı·ndek. b Londra, ıo (A.A.) - lnıfll• ıaze- . * Cihansfrde flzerlnde lnkılAp ı ı ,, ..... u • ı zevat u sabah .... ı....:-:__ • 'doArudıın dolru.)a, 0 erek•• bllvasıtı bıdesi t 

11 teNtlencllrm!t olan Ordulu Retld Unver: . . ~"UWM" telerl, Sovyeller Blrlilint teklif edl· bir taarruza maruz kaldı::. lakdfrd yap ırılması düfünillen &aba 

Yal
_ .. _ 

11 
...... bal ~e~ış, ıstasyonda Hariciye velti- lecek formül tamamen tesbit edı·ıınlc. " belediyece alıırlandırıJacaktır 

VY9Ua w-. - Relalcumhur İlmet ln&nll dl I•.,,.,.• c::ükrü· •• Sa " biriblrlerlne karşılıklı ol•rak yar. * B 1 dl • 
- ... '"' ':ti racoğlu ile han·cı·y .. halde olmadı•ından, Str .. •onlna an- d d e e ye otobüs işletmete bat· 

IOa.ra ... t on •-''"' '"-' yorlar Bu d .. "'-•d "' e - ım e eceklerlnl beyan edecekler lark ilk L-'-hrla ı.tanbula3 ...... d-•llyo ..... r- • ~ .. ur, vekaleti erkAru tarafından kB.r§Jlan cak pazartesi ıünli Moskovaya hare- dir. Buna "Leh formülü" lırul nrlJ. cakl~~ ... mlede otuz otobüs ala-

V, ..... •-•-"-" --e"uk "--- Akay vapuru bilet memuru Meh- mı§, bir müfreze asker selAın resmi· ket e1ebllecelinl yazıyorlar. mektedlr • 
.,_ . .LllUlluu11 •v•- IUKI met Arık: ni ifa etmiştir. Taymlı ııazetesıne ıüre, halen in. ikinci teldi: Bu devletler, Şimal - * Riyaseti c:wnbur umumi kltfbl 
buıdan lldenlerle dolu... H- ln&ıO deyince tanmuyan 811il ve J<'ransız hükOnuıllerj Uultık Dolu Avrupaaı devletlerinin bitaraf Kemal. dün \'illyeHe \'ali Lıltfi Kır. 
•ar• ..--ı .. e --'-- bir 

11
_ yo ..... ·-. Bu ........ -.,, latanbula ıelıt' devletleri meselesinde fU iki nokta! darı ııyarel elmitUr • LL y.., ~-.... ...,_ ,.,.._, aaAIQIC lılına blızat riayet edecekleri sf bl * v u ""'llQQnıuı etrafmda gazetemi. Karamtlnelbı KenUsaı kö""'n. Romanya hariciye nazın dün na:;uıı tetkik etmektedirlu: başkalarına da riayet ettirmeli taab. dar d: ~e beleydiye reisi L6tfl Kır_ 

d 
~.. tehrimize D lr ncl şeklJ: Paktı imza edecek o hüt edeceklerini '--van edecekler * n a tam alo•aya ıttmlştlr. 

anket aklıma ıeUyor. en N'ulf Pınar: . . açya vapuruyla rel • lan Oç devlet, aralanndan biri ıerek us,, Memleket dahlifnde uzat mesa· 
biıtaç 8Ut evvel ln6ntlnll "- Bil k&yde (Relllcumhur ı... mıştır. dir. relerden nakledilecek ya, sebze -.e 

bir teahllratla alluflıyan met İD&ltl" diye tabıyoru. Batlln Nazır, İltanbuda askeri mera. Çekyada tedhı·ş ' Mı·safı·r Yunanlı meyveler için Devlet demiryollan 
bu anket etrarmda k6yltller de hep baylt 13ylerls. simle karplanmıı, Hariciye Vekl· frilorifik tesisatlı •aıonlar kullan 

almak üzere dol&11yor- Bqb ilim bilmiyorum. letinden Fikret, Vali ve Belediye (Baıtara/ı t incide) d 1 mala karar vennlftir. 

lııarıu ıoyadıdır. Ona (Reisi
!emet ln6nll) demeliyiz. 

lleıaıcumhurluk ııfatı gö1. 

"-t • hftD f.amf ve hem de soy 
· Bence Myleel daha dol-

Kuanpqada Camilkeblr mahal R~isi Lu~i Kırdar, Bükret Elçi- dar 150 kişi tevkif etmiştir. Bunla· en İZCİ er * Ankaraya silmiş olan defterdar 
lesinde oturan N'url Tek Kara- mız Suphı Tannöver. ve refikala- rın arasında Beneşin eski partisinin • • A • 1· Şevket fehrimize dönmüştür. 
gümrükte Beyceffz mahalleaindc :-r, lııtanbul kumandanı General organı olan ··Ceske Slovo .. gazete- rıs " yaran ımam- ... Haremallalannın kurdutu Heskl 
Seli.mi IOkakta 17 numarada a .. I (! .. aııs B.yıktay, Emniyet direkt5 ~inin ba~muharriri ile birkaç avukat mızdan ayrllıyor ~meklar yardım birliği,. nin senelik ..,,_ S - dok onıresl cumartesi lftnO cemiyet 
dan, Beyuıdda Sofanaia mahalle- ru adrı Aka, Deniı kumandanı ve tor ve maliyeci vardır. LimanımııJda bulunan ''Arlı .. merkezinde toplanacaktır. 
ıinde Hayri efendi eokafmda 

11 
Albay Cemal, Rcnnanyanın Anka· Halle korku içinde katillerin bu· Yunan mektep gemilinin ıubıy • Pendik ortaokulu kız ve erkek 

numarada Zeki Gttndoğdu: ~a bliyük .elçisi, ve Romanya baı. lu~~sı için konulan müddetin bit. ve talebeleriyle efradı dün Bile. tıılebeı!niıı bir Yıl içinde yaptıkları 
- lnönU. Bu k()lime en bUyllk ıcoaoıo.u ile konsolOlluk erkanı mesını beklemektedir. den evvel ıehri ıezmi•'er mila _ eliti "' resimlerle hazırladıkları ser-

t f da J u .. "---1 b. .. • si yarın açılacaktır. 
kahramanı ve Tllrldye Reilicumhu. ara m n ımklJll tdUmittir. m86'"- arm ır kısım henüı açıl firler terefine saat on ıekb de va· • Benfzbankın Jllvı 11 80 
runu daima hatırlatacak, unuttur.- A1flca tMrlaüdekl awa kQ. mamqtu. SaUklır ........ ~ dr U ve belediye reiai iltfi Kırdar ta· run acıtta kalacalı tahm~n ed7ı~':: 
mıyaca& bir Jaimctir. Yenisbıf ara. Joalllnden bir l1'11P •um• muır necıek bir vaziyettedir. Halk eea~. rafından Moda Deniz klübilnde tedir. Bunlar her senelik hilmellerl 

ırwı paete bayU Hilae)in: maya Ulnm yoktur. kıyafeti ile nhtınq ıelmit bulunu- vaziyetinde bekliyen lkf 'ltkerin ya· bir çay .ziyafeti verilmittir. ne mukabll bir aylık maaJ nlsbelfn-
lef yuıyonunu ama Burgu adaamda Tepe sokakta yorlardı. nmda duran ve muazzam bir çiçek Moda klübünde misafirleri, ve de tazminat nrllecekUr. 

defil, Yine İ8met İnönü. 22 numarada Cemaleddin: Sayın Rumen Haridye Hum demeti ile ifll'dlenen hldise mahal· diicr davetlileri, bir elin evvel DJ!ARDA: 

a..-uıı umıumdau - 'Y•...,. lamet" diyelim. Zaten ~~~kala~ ~ birlikte .. .-,. : ~ f(tinab elmek- çok mu~ffak bir ı_udenportl ter .... ~~:.:.:::~.:::::'\"o.'::~•:= 
cUye taııırddt, Şimdi Ret- eskiden de böyle derdik. ıma n.....,. kt11dW"1 lttlkbal r. tip •tbıit olan Denu Harp okulu. mlyetlnln slyaal faaliyetinden çekll-
oldujwıdan "lnönU" ne ı:.ın. .... OJO:N etlen ulrert lataJı 1ellmlamrt. ca- Askerler, dvaıdaft sesenJerl llP' nun komutanı Albay Ruhi Develi- mesi baklanda muhafuak&rlar tanı 

M 
ltnaa •- We TUrk -~Ü\• kalanıu sıkarmala icbar lttUdlrt •llu karıılamıJ ve afırlanut, be- f~ndan verilen takrire ltiru elmif: 

Uayene kaçağı esnaf 
dramla dlalendiktea IOftn tekr., için clQn Wlk tefek baıı b&dl• ltcll1' reiai itleri dotayııiyle zi- tır. Mubafazaklrlar tsveçJn cemiye-

"-., - 'lpOur~~~~ıt etmittir. ' cereyan etmietir • yafette bulunamamııtır lin gayri siyasi faalfyetfne ı,ttrak 
• ~ ...._. ~~ " Jtonuı... ..ı te ı. y .... 1. A • .-:ı u'...ı. etmekle lktlta eylemesini tavsiye et 

..W DDfıutaıı ı ınddl fu ~ esnaftan cemiyetlere ka . 1Qlerlnl ka IUJ 'ed.:ue.te m.qaeL ... ~:Zı-~..:':y~-.. ~!::n, ·f AJll"'t~ ~emz!<t!'4er ~'IM"clç va- mektedlrler • 
.. ~ cemiJetlerhıde.a tol.;man~ar _ .... ~-. 'Y ~.,. Haniı~r-L ~.-..~ ~:=:!. -;-11_:;;;-.·~ • urla Büyüıkadaya eeçıuiaJcr, Yat * Fransıa muharrit4 ~a•ole ~ -Yit cbdanlarlle ~ ~· -- ,,.-. ~ bt. -·~ --. ---~ llüpte Deniz Harp okulu k-.Sta. eenin meflıur Jdltüpbanesinin uıı 

beledi- F ':.af cemiyetleri, allkalılar mes yafta.tta bulunmuıtur: Xladno mmtakalllUll Alman il· m taraf •Udan oereflerine bir üpm kitabdan ibaret olan bir kısmı, mü-
' eki ~yetlerine girmtğe mecbur " - T&rld,..,ı tekrar d,..,.t fi Meussel, §ehre tahmil edilen 500 yemeği verilmiıtir. zayede ile 266.000 franga salılmıt· 

::.:!:t~ tlbi tu • tutan Vekiller heyeti kararnamesi- faraatmı Wtlai111n ... Mil .._. bin kronluk cezanın yilıde 80 inin Misafirler bugün aerbeıt olarak lır.;. n 1 ik d V 1 Be 

~ 111 talılı>Ie ..mıeıi.r tef- ne llllnaden bir lnht buılıınnı ıı:-ı.~ T..W,. llo m•lob.. Yahudllar larafmdaıı, seri lıalan tehrl c~zecelderdlr. "Arl._ cemisi denler~n:ı. \~ ı:ıııa:'!.!,".:,"' ':; 
~un darJıiı ve al&kalı· mahkemeye . ftl'llliştir. Fakat ol'ta- tim lll'alllld.W .... iti ...... " yüzde 20 linin de Bentı taraftar· yann bmaııımudan ayrılacaktır. amele 6lmOtUlr. 
'tllrlu hile ve deme bq da kanunt bir müeyyide olmaması ............................... ıanaca ttdiye edllmtline karar Ayasofyadakı· • Ynıoalav kral naibi prens Pol 

7'1dad bUDIUı ye dolayısile mahkeme bu esnaf hak- yoktur. ...... dotl• Mlrlcite Ytnaiıtir. ile Prenses Olca dün saat 9,3!» de AL 
~~ıbh ~ ~o::-· ~ beraat ~ran vermİ§ ve tem· ~ekili Elc•lt•• Suaçoilu De si- MenıHl, balkın vakayiln •ıha- manyadan Belırada dönmüşler n il 

Jcabı halkla t-H _.. yıı mahkemesı de bu hükmü tudik ratmelr, ...,. ............ , ....... metini müdrik bulunmadılını ııı. mozaı·kıer tasyonda başvekil, ftaıırrar •• daha ... .._ c:uen • _._ ... _1...ı _ _.__ blrç'lk kimseler tarafından selAmlaıı 
~ bG&kJan da etmıştir. -- .... ......_ ..._ •• •tmiftir. Bu cilml.,_ olarak M mıf}ardır. 

,,..,.. .. ıllter bulqıc~u Bunun o.erine kayıt lfl billbOtün la~~ ıa ~ ......... fıa- pbrln c1ıt maJıallellrlMe buı İl eryem tablOSU dl --=---------
~ler bulunablleeeflne ıtS· durmU§tur. Yakında meselenin ka- ıuıı bar ehemmi:reti ... olı•k. çilerin Çek oarıaı.n 16yledilderi- meydana çıkarılacak Cemil Taner 

" kadar ehemmly~ oldu- nunt bir Dekilde ihtiyaca uygun ola- hr. Kendisiyle iki mııll•ıd • nl by.detmfttir, lleuueı. bu ıe- Geçen sene Ayaaofya mllnain. 
Hbtun yoktur. rak halledilmesi için t*bbü.qta gi- ....... .... ....... ......... beple bOtUq. lolsaatalana kapatıİ. 4• ma"1'ın altında Hazreti baya Beykoz klUbUnU gezdi 

'- belediye re1a1 Dr. Lütfi rişiltcektir. Esnaf mniyetlerfnin a- .......... ......... .......... " muını Mir •• llplrtolu içkilerin alt moıaik tablolar meydana çı· Şehrimbıcle bulunan Beden Tel' 
bQ meeeleyt ele almam ve zalannın azhiı içtimat yardım ter ba ~.......- ~alba Aat..tm. •tıJ"'ırı ,...ıs ...ıtdr. W.lı muvaffak olan Amerikalı biyeli Genel Direktörll General 
laauetmeet beldeni kllAtmm kuvvetlenmesine engel ol- ebedile§tin1meaıne mataf olacak. Çek D~iliye nuın, katillerin profesör Vittemur yeni araıtır • Cemil Tahir yanmda denlscillk fecle 

eatn, esnaf eemiye~:::mm maktadır. ~ır. AnfW"lldan döniitümc1e daha bulunmaısma yardım edecek olan. malar yapmak Uzere 9ehrinıl.ıe cel ruyonu reial AbdUrralıman ve 
kaçaıı esnafı ele p;tre.. Bulgari!:tanda 800 yataklı bir es- ?trafb haıbihal ect.iz... lara S0.000 kronluk munzam bir mittir. ajan Şut Tezcan olduğu halde 

\"e llhhatlerlnl kla- naf hastanesi oldulu halde bizde Rumen Hariciye Nazın hemen mükafat vadetmittir. MUkafat mik Amerikalı profesör bir muhır Beykoza. gitmfttir, 
8n otacatı temin yo edili- ancak k(1çQk bir hastane açılabil· ~ktam üzeri Anbraya rideceii tan bu ıuretle ı so.ooo' krona çık ririmize ıunları aöylemittir: Genel Direktör evvell Kuleli 

miıtir. Mühim bir nolta da ıudur: ıçln, vapurda kalmalı tercih et. mııtır. .._Bu defald arqtırmalardan Llaeahıe uğramlf oradaki spor 
Bazı resmi devair memleketin erı ınlt bulunmakla beraber, gaaeteci- f T çok parlak neticeler alacalnm u- hareketlerlnl tetkik ettikten 

ebUyet Jmtlhanma tlbi hayati menfaat'erl itibarile. e91lafırı teri kabul etmesini müteakip Va· ransız - Urk muyorum. Ayuofya müzeal duvar ve afle yemefhü yedikten llODl'& 

'h.kkabıcı, l&l'aÇ, maran- miktannı kati olarak bilmek vazi· Unin ziyaretini iade etmek üzere larmda Bbana devrinden blma otomobil ne Be1'roa ıeçmlf w 
t 1tç11J11 slb1 aanatlarla vetindedir. Fakat bu devairin, ma· >tomobUle viltyete ıelmif ıonra anlaşması çok mıthlm eserler vardır. Bu ae· orada Beykos klUbll denı_,mk 
-.ı blme turıamııe ..... 

1 
lQmatma müracaat ettili esnaf -. rakıim meydanına Pfırek Cum· nıJd mesalmle, avalar altından t- itlerini tetkik etnılftir. Beykoz. 

.._ ~ ıu . t lb0 d _, (ilaJlara/ı t incide) ~-IW'\br, miyetleri, ııallhiyetleri klfi olma nye ı eıa&ne çelenk koymu1- ilzerlnde haS?l olan anlafmaya dair sanın analJ Meryem ile çocupnu lularm her aahadaki f~ 
~eri, bmı1arm da eh ması sebebile esnafın hepsini kay- tur. Framıı hüktlmetinin hamladılı bir arada ıatteren mo.ıafk bir tab tinden fevkallde meQmun. ka1ID 
-.,. mecbur ecHlmeJe- da mecbur tutmadıklarmdan bu hu Rumen Hariciye Num bu et· metni Yt:t :niı ve bu hususta fikir te. 1o bulacaizmı zamıecll:yorum. Bu. Genel Direktör, Beykoz kayıt • 

ltlze1Ull ve lttmadt va- susta esaslı ve tam maltlmat verme- nada menıup oldufu Rumen "ya. ati edilmiftir. Masaiıli puartesi :;ta bulduklanmu, Amerlkada hanesinin lllratle yapılmam lgln 
Dnld g&rmelrte- yorlar. ıt partiıinln Uniformumı llbla bu. g(ln(l 1iaridv. vektle .. : ..... -ı~•-

1
.... yUk bir allka uyanclmwthı. llzmıplen emlr1erl vermfftfr, 

lunuyordu. 1 ... w,... ..... ~ v- Çabfmalanm eene aonuna bdar O 

to bini atan bu esna:f a
"2latıa hiçbir alı\kuı bu -
~k klnuseler de ka-

Saym Vekil daha IOllra Rumen rilpnelerlne devam edecektir. . devam tlılecektlr. Her sabah uat .. Hamidiye '' Girasunda 
Evi satm almak isterken konaoloslupnda Rumen kolonlll Resmi mahafilde, anlapanm yediden akpm 17 ye kadar mU.ıe. balkondan dUştU rıl kabul etm11t1r. - iımaamm artık bir gün meltJesi ol· de kurdutum isketeler üzerinde Giresun, 10 (A.A.) - Hamfdl. 

Akpm Uwt Ankar1 ebpnainı ~~le bakılabllectli töylen· bGyflk itinalarla moAikleri boz - ~e mektep ıemW dUn saat 11 de 
' lbaliyet fiyatını indiren Dlla Bakırk&)'UD4e otuna kalan- ballanan bul\lll neonla Ankara madan duvarlardaki aıvaları kal· ~za cetmif, Bğleden soma 

Uzak, çirkin ve biçimsiz cı Remsi Ze)'tlDUk ma!aallellDcle ya citmlttlr. . • Fntnan eefareti ertranmdan illa· 'dınnala ulraprak ab kta- n:ıutat zıyaretler yapılmqtır. Ar 
baJıa mO§kül vaziyete dü· satm almak .lltedtll ma ıı.ıko- Gfcli hiyet llhibi bir zat rtfiklerimilden yon S imi ıım kumandan ve ıubaylar tere· 
, "1ırin gilzelliklerfni bo- nunda be)'tCUdu auı.u..m1 tinde dt ı•lltl.Pdt oldufu Cuınlıuriyet muhabirine fynell pm. '" fine belediye tarafından bir si-

~hayatı pahalıla§tınyor- kaybeclepk ..... )'llYU1amDll 1' ~askeri~ uturlanmıt- lan ıı&ylemlttfr: Kezibanın yafet Yerilmlıtlr. 
maJatellf ,......... alJr 1U'ÜUl • 1a,_ Rumen Naan Gafenlro, ''Tilrldye ile FraDla arumda her --o--

lllnat sahibi esnaf da bu llUIÜI'· a,.. OD dlrdflnde Ankara.lan dl. hususta prensip itibarile an1apa etekleri tufuc.fu Bir çocuk denize düttü 
liklretçidir. Bir mieal ola nfltGnde Pendlkttn rlkObuna tala· hUll olnqtur. BusQn TQrldye ha· Y DUn aktam Uıkildardan kBprtL 

'ı Avrupaıun pek çok · ia ecm.cek otomobillerle Yalon. ridye vekili Sükril Saracollu, Beeiktatta Smlikdede mahallesin ye hareket eden Şirketihayriyenlıl 
~ ...... _ halle her iti ehline B ı·r dalgıç b "" ldu ,. cidecek •• Relaicumhuııımus Franm elçili M. MUliall •nlapmı de oturan Kezban YObel diln en- 66 numarah vapurunda bir kasa 

lbecburl·-ındedir. Eh- agu tarafmdan kabul ..... H--L ..&1- metni dııerinde konupna1aıda bulun ~linin lekelerini beminle lilerker olmuı, Uıküdar orta met..ep taıa... 
il:..._ML._ yıı:;u -· .. r9"Ut JDU,Iaıtbr o Ortada halledilecek bir tJUI IH ..-it yaptJran ve ya- (.,,.,..,. l '-'dıJ -ıaD olacaktır. npldan •tet uçrayarak eteli '.>eainden bir ıenç .apurun laç ta-

orlar Esnaf Jdk etmektedir 1!Lln. .._,_ R mesele kalmadılma lln. anlqma· nl tututturmuttur. Bunun Orerinc rafmdan mUvunnini kaybede· 
. • • -1111111 -..- umen Haridye Nasın De bir. mn ı..-n .. ıercte imzalana..._ - c:li '-""-- ı-..ıı. dte lftıfyetin dliRlaıeııl 1- -.., -..ınlyet - si<- Ultto Ramanya matbuat -.ı ...,._ - - ,_...,. ye_.._ .....nm im rek deıılae dllpnllfdlr. 

lyni tedblrledıı tati· 4111 teabit ediJmittlr. ft Hkis Rumen ıuetedai de_,_ hakkaktır.,, dadma mahalle bekçisi yetipniş, Bereket yolculardan ku.a)'J ıe-
Alltııahlar • ldJ • ı ..ı..:.. •- at.eti söndürmeie muvaffak olmar renler olmut, npur durd~ 
-~ICRm IL"l•t•• _, .... Rumen cueteclJeri ~ mCmclaill Orhan~~· mı;, Fakat elleri 11nmıp. Kadmm talebe CleaWlen l>aJllll ~J6!!' 

dir,ı .. at umum mtldUtltllflmb flltanbal plammwtzı, !' , da flaeütan kıSDdf pa:ilD!tıt. kwtmıln•fır• - w: 



F~IFD~ır©l~Jhlç~ 3~u un<eü . yoO_~lfilcdla .. 
En eski Galatasaraylı Fenerbahçenın eskı sol açıg 

. SAM. YEN . BEDRi GURSOY şöyle diyor: ALı ı yazıyor. " Fenerbahçe, Sarı lacivert dedikleri zaman her tarafımın sarsıldıi 
" Türk d t · b • k b f iliklerime kadar onun sevgisi ile titrediğimi bilirim. ,, 

S p 0 r Un Q em l Z l r re Q e • dilşUnüyorum. A. bümü canımdan ziyade sevdiğim milhim bir maçımız. var, nıwl • kk •• ı •• · ı b [ f caba Fenerbahçeyi benim kadar de- laftan ibaret de değildir. Bunu bir - Hayatını tehlikeye atın Fener bahçen l n t eşe u u l e aş ar . licesine bir sevgi ile seven var mı:. çok canlı ve hayati misallerle bel- tiyorsan, o baıka. Bu itin 
dır? Kendimi bildim bileli kalbime li etmişimdir. yoktur. Bir zatilreeye çevirir• 

Fenerbahçe ile Galatasarayrn birbirleriyle iftihar etmeleri ve kardeşlikten yerleıen bu muhabbet bugün elan Hastayım. Şiddetli bir grib geçL gidenin. 

d h k 1. b' I'"' k b" h' d 1 k f b"'d" damarlarımda, ayni hızla dolaş- riyorum. Hararetim 39. Doktor ge- - Ne çıkar? Fenerbahçe 
a a UVVet 1 lr IQ8 ya in lr 1$ uyma art ÇO 8 il lr. " maktadır. Bu nedendir acaba? Ben da ölürsem öleyim, tek 1ı:lilbf111l 

Bir gazeteci arkadaş Fenerbah· karşısın!da bulmuş olduk. Ancak bunun, bu inanılmzyacak kadar içi- zansm da: 
çe •por klübil hakkında - eski bir 9 günden itibaren idi ki biz spo- me yerleşen klUb aşkmm sebebini, İki gUn sonra ate§ aleY J 
Galatasaraylı sıfatiyle - küçük bir rumuzun sahibi sıfatını bihakkin manevi bir kuvvette, göze görün_ maça gidiyorum. Canla bqla 
yazı yazmamı benden istediği za- iktisap etmeğe başla.dık. mcz ruht bir bağda buluyorum. d:;. kendimi yiyerekten 
man, memleketimizin bu emekli Yegane iki Türk rakip takrrm Yedi sekiz yaşında bir çocukluk-
ve canlı müessesesi hakkında lduy- olmamıza rağmen biz galebe arzu- tan başlıyarak bir insanın en bü -
dugumu ifade edebilmek fırsatını sunu kardeşliğimizi unutturacak yUk bir kuvvet olarak tapındığı, 
buldurun için sevindim. dereceye kadar giden bir hırs şek- senelerini, aylarını, günlerini, gece-

Sporumuzun, garp usulleri ve lirır sokmarnıştık. Fenerbahçeli ar lerini her saatini hep bu manevi 
tekniği ile, yeniden canlanması sı- kaoaşrm Sait Salahattin bir müna- kuvvetin düşüncesile geçirdiği biI' 
rasında Galatasaraylılar ona ilk sebetle hatırlatmıştı: Beraber ava sevgi muhassalası, elbette ki ölUn-
adımmı attmrken kendilerine en giderdik. Sait çok meraklı olduğu 
müsait saha ve muhit olarak Ka- için hiçbir pazar sabahını kaçrr -
ldiköyü bulmuşlardr. Esasen ecne· mak istemezdi. 

biler arasındaki apor müsabaka ., ~ Galatasaraya karşı oynayacağı 
lanru seyrettikleri ve spor zevki- günler ben onu ava gitmekten ve 
ni aşıladıkları yer de buras.ı idi, · Ali Sami Yen 

Onun için tereddütsüz diyebi· Devamı 7 cide 

ceye kadar o vücuttan çıkamaz. 
Hele o çocukluktaki klilbüme aş_ 

kmı. Fenerbahçe, san lacivert de-
dikleri zaman her tarafımın sarsıl. 
dığmr, iliklerime kadar onun scv
gisiy 1 e titrediğimi bilirim. 

Benim klübüme olan sevgim, klü 
linz ki Kadtköy llhası ve muhiti ----------------
o zaman beliren• ilk filizin yetiıti~ 
rici blr toprağt rolünü ~ 
ve biz Galatasaraylı!arm muvar•. 
vaffak olabilmemize ve aevaıi:ı,. c· 
~en bir çığır aç~c Çoıi 
yardımcı olmuıtur. Bu ıgÖ~§ za
viyesinden GalatuaraY. klübüne 
de, bir dereceye kadar, o muhitin 
çocuğu nazariyle bakılabilir. 

Efer Tilrk sporcuları :ve seyir
cileri, ilk hamleden ilham alarak 
tcdnct su.rette geıniıleterek böl • 
memft olsalardı.. !ÜPheaiz ki ilk 
spor hareketinden bir eser kalmaz 
ve sporumuzun kidemlileri de 

Feneroançenin yıldönürrıü mü. 
nasebetiyle okuduğunuz maka.. 
leyi yazan en eski Calata 
ve Türkiyede ilk spor teş 

kurmuş olan 
~li Sami YEN 

hit itibariyle Kadıköy hem 
tarasayı em de Fenerbahçeyi yet.it 
tirmişlli, 

Va rol 

tam bir buçuk ay huta ya 

"Klüb yanmJJ diyorlar. 
bahçe spor klübü yanmq, 1' 
muı diyorlar.,, 

Beynimden vurulmUf& d611 
. rum. Benim de içim yanıyor, 
zUın kül keailiyor. FenerbahG' 
bil Ya.DDllf ha? .. Kendi eviııı 

bu kadar Uzülmezdim. Cavıl 

bUtün arkadqlarunla, çocukl 
mun, gençliğimin geçtiği, bet 
şesinde bin bir hatıra saldı o 

Tertemiz bir spor hayatına . . 
sahib olduğu için yalnız Fener. 1~ yuva yanmıı, bütUn 
liler tarafından değil bütün dıgnnrz kupalarla,. reaiml 
spor efklrı umumiyesi tarafın· bir daha ele geçmesine 

dan sevilen mzyan 0 binumdaki h 
Bedri Gürşöv beraber ae gili Jı:l"b" 

Canı gibi sevdiği Fenerbah91nin • v u um) 
yıldönümU mUnasebetiyle yaı. le mi? •• Diyonım. ve hUngilt 
dığı satırları burada okuyursu. ıtır aflryonım. 
nuz. Bu resim Bedri Fener for. 

masını ilk giydiil K(ln 
çekilmiştir. 

liyor. Aramızda şu Yolda bir ko. 

Fenerbahçeliler bayram 
yorlar. Ben de klübUm için 
ruhumla uzaktan seviniyoruJll' 

bim bu bUyUk bayram gUn 
nuşma oluyor: sevinçle çırpmıp duruyor. 

memleket gençliğine faydalı bir 
çıfrr açabilmek zevkini tadamaz -
!ardı. 

Xıpla ayni beşikte bü'yüye 
çocuklar gibi. Jimnastiğin, 

tasaray mektebinde, mualli 
Beyin himmetiyle daha evve 
vünilma bulması sayesinde, 
lat;ıarayhlar a~r .aıkını. ve 
cım illf önce duymuşlar ve y 
lar.ı bu duygudan ve kendi a 
taraf tarlan içinde en evvel F 
bahçe meydana gelmişti. 

- Şiddetli bir grip geçiriyorsun. bilmem neden gözlerim yqll· 
Bir hafta kadar kat'! istirahat el-, ihtimal yine klilb sevgisinde' 

·-·-• ı zem. calıc ••• 
- Aman doktor. İki sUn IOnra Bedri ourtll: 

Bence iki spor klübü aJdrk 

Galatasaray takımmm ve klil -
bUnUn kendi çerçevesi haricine 
taıarak Türk apor cereyanına 

milli bir hareket ma}ıiyeti verme· 
sinin ilk tczahüril yani oaha lasa 
bir i!ade ile Galatasaray klübü
nün bu yolda aldrğ? ilk semere, 
Fenerbabçe ldüb\lnUn kurulması

ldır. 

ilk ~amle ve yetiştikleri ilk ze 
ııoktasından biribirlerine bunda 
daha yakın olamazlar. 

tık Türle ıpor hareketinin bü· 
tün oyunculan, bntUn eeyircileri 
ve bütün taraftarlan Galatasaray
lı idiler. Ortada bqka bir Türk 
klUbU bulunmaması dolaymiylc de 
bu pek tabii ıdi. Hareketi fazla gc
niıleyip te ayni ouygu etraf~da 

Birib!rleriyle iftihar etmeleri ve 
hr<leşlikten daha kuvvetli, birliğe 
yakın bir his duymaları çok tabii
dir. 

Fenerbahçe karşımıza çıkıncı -
ya 1cadar yabancı bir muhitte, ya· 
bancı unsurlara karşı 

müdafaa dder gibi müsa 
pardık. Fakat Fenerbah 
sabakaya başla.drğımız gü 
ni 4. 1. 1908 den itibaren, 
mizi sanki otelden çıkmış ve evi
mizde kendi ailemizin ferdleri 

toplanan bu zilmre müntesipleri· 
nin ve faal uzuvlan:nm. ad~i 
çoğaltabilmek için, lbmilnmek ihti
yacmx hiaedince, buıı~en kı
ıımda 'kalanlar. ilk önee Galatasa· 
rayı alkqlaım§, onun muvaff akx -
yeti için çı:rpınmıJ, bağrrmış, hat
t~. ba:zan ôövüımüı sporcular ve ı 

seyirciler, müfrit Galatasaraylılar
'dı; baJlr;a türlü de olamazdı. Bun
lamı içinde Galatasaray idaresinin 
batma geçmiı veya takımında te
mayüz etmiş, Hhnit Hüsnü, Fu· 
at, Kamil, Galip, Hikmet, gibi bir 
çok kıymetli olduklarını bilahare 
Fenerbahçe klübüne yaptıkları 

hiz:metlerle isbat eden uzuvla 
mevcut idi. Bu idarecilerle sporcu-. 
!arın Galatasaray saflarından a'1-
rılmaluı da oıidan sonrakiler .gi
bi dargınlık veya geçimsizlik mli
cesi değildi. 

Fenerbahçe takımının teşeklr4i: -
lüne mıntakav1 sebepler de atıil 

olmuıtu. Galatasaraylılar talim ve 
ya milsabaka yapmak için o 2a· 
İstanbulun en müsait muhiti olao 
Kadıköyüne mektepten, yani uzak 
ça bir muhitten geliyor ve müsa
bakadan sonra girme saatini ka
çırmamak için koşarak avdet edi· 
yorlar<lı. 

\ 

.. 

nümUne sahasmda ,.e y 

Ve en s&mlmi hislerinin 
- Var ol Fenerbalıçe ! 

-

b~da l~tirak edeceksin. 
oluğu içinde bağrn.caksm: 

Sacid Tuirul OGET 

Zeki Rız 
anlatıyo 
" Sevgili klubüme sevgim kadar çok o 
şükran borcumu ödeyebilmek için o . 

saflarmda hala oynamak ve faidel' 
olmağı çok isterdim. ,, 

Fenerbahçenin y:ıldönUmll arife-1 lan krymeW sporcumuz dedi 
"- KlübUmUn bu mea•ut sinde, san • IAcivert formanın ye-

tigtirdiği ve Türk sporunun mee- de, onu yakından aeven b _...d 

bi ben de çok derin bir eeVJI'"' 
hur siması Zeki Riza ile konuıtum. 

maktaymı. Çok uzun ad 
Futbolilmüzde (UBtad) llkabile anı- çimde ~ettirdiği bu )dUIP 

_ habbethıin derecesini anla ti>, 
lime bul&Dllyonım. Onu aıs_ .. 
n llciverdlıı ıaflannda, P'~ 

verd için çalıll!lll kimaelet 
anlar. 

16 defa milll formayı 

! tqmıalt ıerefine beni uıatut" 
i bilme kartı, sevgim kadar ~ 
\ şükran borcumu Meyebi!Jıl 
f onun saflarmda hlll oytı 
' raydalı olmağı çok iste~ 
1 ütler taltmımda oynıyaca~ 
' nma geldikçe, emin olun 1 

spor heyecanı, eski ııkt rJJIC 
lerininki kadar artıyor.,. 

Buraya şunu da ilave et 
41 yaşındayım, memıeJc• 
İngiliz takımı getirmek j~ 
tün spor hayatımda . t 
bir hayalin bugün hakı~ 
ne gelmesine amil olabil , 
çin ayrıca bir bahtiyarlıi' 
yuyonım.,, 

Futbol üstadmdan 
ür.ere elini sıkarken i14\1t, 

- Tekaüt maçı deyip 
Ne de olsa antrenm~ 
Topa vurmasını öğrenıne~ 
diyordu. 

Zeki Rizayı tanmuyaıı bit 
kendiaini böyle konuturlte' 

spor töhretlnl vatanın b 

Kadıköy gibi Türk sporunu ilk 
önce kucağında taşımış bir muhit
ten hususi bir ocak teşkil etmek 
istemesi, onu kendi içinde muh:ı- · 
faza ederek ~ocuğunu daima ya· 
nında görmek ihtiyacmı duyması 

pek tabii idi. 

Fenerbahçenin 1328 senesindeki ell eski takım ~ :-r ıııC: an bi_ri ve. ida~e heyeti A.rkadan it ibar~n sıra . ile;. Yah
ya, Zeki, Mustafa, Nasuhi, Ihsan Hamid. Mntosyan, Hayrı, Arıf, Vılhelnı , Galıb, Kemal, Alı Hulus!, Hıkmet, 

Nüshet ·Abbas, Kamil, Nuri, Said. l 
dan çok uzaklara kadar .ı 

klmse olduğunu bir Jahıa 
geçirir miydi acaba? 

s. 'f, Şu küçük iza.h gösteriyor ki mu- (Not: Bu resim, Galatasaray müzesinden kopye edilmiştir.) 



Beykoz • Kurtuluş muhtelifi Kasımpaşa., 
Galataspor muhtelitini .2 • 7 yendi 
Topkapı - Arnavutköy karışığı da 

Hilal - Kurtuluşa 3 - 2 galip 

Gül kupası birinci 
kategori müsabaka~ar 

İki yaşına girmek üzere bulunan 1 sabnkalan 25 Haziran günü Tilrki- sta~de. yapılacak. Bolgemiziıı 
İstanbul GUl kupası atletimı mil _ yenin en nizamt sahası olan Fener lık dort bUyUk mUsabakasmdan 

.... i 0tnı n.ıamn stadmd& karış;k 
.~!':.. ta,_-:- .. 
u- •· .~ liki mUBabakalarma. de. 
~ edildi İlk olarak yapılan l. • 

1çiıl ~1 küme maçlarından Ana.do • 
~ ~ • Ka.dıköyspor karşılaş. 

bJlll'O' llıaıı :Anadoluhisarlılarm 2 - O 
· ;, t\Ubiyetııe bittikten sonra ka • 
·ği >.., tritlt takımlar !ikinin birinci ma. 
~ ~ Arnavutköy - TopkapI muh

ı}·off ~U .Ue Hilfil - Kurtulu.s karışığı 
fC~~ ~l>tı. 
:ııtıl ~ ~lk Temrenin hakemliği al • 

!ar da oynanan bu oyuna takım -
onOl §U kadrolarite çıktılar: 

ı 1• <47'navutköy - Topka:pı: Anes-
r, 1 l" . Z Sad M çe ~ ıc, ~ orgo, Mıha - un, aru· 

,-1 ll '1.~i • Yanko, Sokrat, Misuris, 
ı c.f dınıt, Miço. 

ıııl' 1'ıo. 'llilal - Kurtulu§: Murat - Or. 
r > 0 

11• Irirkor, /ı1uammer, Ze1.Jne1, 
b~~ ~e"dct • Onnik, Bekir, Hakkı, 
0 il,,tenı, Niyazi. 
~ ~ ~ıklı hücumlarla ve mü • 

1 fi.il 0tı"aıtn bir şekilde cereyan eden 
:tt h lntisabaka bir hayli heyecan
) i( Oldu. Maçın henUz başlarında 
~n liiıa.ı aleyhine olan penaltı
tl 'ropkapı - Kurtuluş muhteli. 
!la ilk ~olünü attı. Biraz sonra 

}~ t l'a.ltip kale öcündeki bu kar -
tıt· ~İlklıktan istifade eden Maruli 
. f ~nıın ikinci sayısını da. çı -

l, 

~. ~Undan sonra Hilfil • Kurtuluş 
f ~I:lrıt daha gayretli oynamağa. 

1
\ 1'tıı ladı ve nitekim devre ortala
dt ~a sağ iç iki müdafi arasın • 

~ \ıırduğu bir kafa ile ilk, bi· 
it· SOnra da §ahsi bir gayı;:etle 

lllcı gollerini atarak takrmları 
~~ber vaziyete getirai ve bi • 
~ devre bu netice ile nihay~t-

ı. 

' 

)l'l~inci kısım daha çetin oldu. 
~t ekseriyetle ortalard~ dolaş -
!:a a ibcraber Arnııyutköy - Top 
~ trıulıteliti biraz daha ağır 

ol~ ~ aktaydı. Bu kısmın tam ya. 
ı011llda Arnavutköy - Topkapı 

~~ ta açığı bir akın yaptıktan son-

eli e uta~yeyi bulan güzel bir şüt
ÇUncu golü de att. 

~ liHa.ııner mağlubiyetten kur • 
i ttn~ için bundan sonraki rnüd 
~ıçınde bir hayli ciddileşti -

~ ~~ de merkez muhacimleri 
~çJ ~ kı ile ilerlemekte ısrar etme
cW ~ ~akkmın da güzel marke 
uıı ~~~ olması yüzünden vaziyeti 
rY 1ı::tırrneğe muvaffak olama -
c~ ta~ · Maç da böylece 3 • 2 Top

..>' ~ bı .- Arpavutköy karışığı lehi· 
o"' e ıtu. 

t ey7. 
'<>z • Kurtulu§, Galataspor • 

'-----._ T<asımpa§a 

~erhum Beşiktaşll 

!kinci oyunu Beykoz - Kurtu- ! oyun çıkaran Beykoz - Kurtul~ 
luş, Galataspor: Kasım paşa ka -1 muhteliti ilk dakikada Tanaşın 

Benim görüşüme göre 

rışıkaln yaptılar. Doktor Gali - ayağile üçüncü, Şahap vasıtasi - Fenerbahçen·ın yıldo"nu .. mu" 
bin idaresile karşılaşan bu ekip· le dördüncü, akabinde de Turba· 

ler de şu kadrolarile çılanışlardı: nm gürel bir plasesile beşinci Fenerbahce klübümüzün bir tn- de niimcrotc yerleri en-elden te-
Kastmpa§cı • G<ı1ataspor: Di • ı gollerini çıkardı. Bu seri goller- gll1z takmımı ilk olarak memlcko. min etmek suretile rahat rahat mü 

ran - Ril§tü, Selim - Cafer, lıfüm. den biraz sonra da yine Tanaş al ttmıze getirmeğe teşebbüsü, mem - c;abakn. sryrine halkımızı alı~hrmıs 
taz, M11::affer - Sa it, Hii.scyin, tmcI golü . attI ve bundan sonra nlDllyet V8 takdlrlo karşılanacak bir 
Murtaza, Sabri, Nüw. takımda. bır durgunluk baş gö:!r Wl'Jedlr. Fenerbalıçe klttbll idare 

olnın.sıdır. 

Beykoz - Kurtuluş, Galata- terdi. Bundan istifade eden Ka • JıeyeUnl ve blllıa.wa Londrada bu 

spor - Kasımpaşa sraıpaşa • Galataspor mtıht$iti teması hazırlayan Zeki Rıza Sporc
Beykoz • Kurtıılu§: !stavro - biri penaltıdan olmak Uz.ere. iki n bu bap..ndan dolayı tebrik etmc-

Drago, Ba1ıaclur, Mustafa, Kemal gol .~a attı ve bu ~ şı.d - il bir vazife blllrlm.. müsabaka ;.:ünl<·ri gi~elerılen bilet 
Manol - Turhan, Maryosi, Şahap, detti bır topun başm& isabet:De KAr veya mrar döşün.oolerinclen almak turnikc<len gcı;-mek ,.e bu 
Tana§, Neno. hakem bayıld:rysa da Y.&pıla.n ~ feragat edilerek büyük maddi fe- kadar zahmetten . onra oturacak 

Oyun, Beykozun hakimiyeti al davi. sayesinde çabuk kendine c!aörhk yapıJmak ınıretne lıazırJa. bir yer bulmak için sade aı;ık göz
tmda başladı ve 10 uncu dakika- geldi. nan bu mtlaabaka temenni edelim olmak kafi değil, blra;r. ~nns biraz 
da. Şahap sıkı bir şiltle ilk golü ~un son da.kiıralan ~ ki bundan sonraki organizasyonla- <la iltimas olmıısı Jüzım geleıı bir 
28 inci dakikada, Tanaş ikinci Beykoz • Kurtulun hA:ldmiyeti al- mı bir b~gıcr olsun. Slavya na- muvaffakıycttir. Bu itibarla bilet· 
<"'Olü kaydetti. tında cereyan etti. Bu arada yt- sıJ. Dk olarak gebıdı ve en km'vct- lerimi7.l birkaç gün evvelden almak 
0 

Her iki golde de müdafiler to- ne Tanaş vasrtasile bir sayı da.ha. D takmılanmıza ~knfk futbolü suretile müsabaka. gUnil rahat ra • 
pu uzaklaştıramamışlardı. llk kaydeden Beykozlular mü.saba. .. gösterınlşMı bundan sonra. gettrece- hat maç seyrcbnek, eğer mm·affak 
devre böylece 2 • O nihayetlendi. kayı ikiye karşı yedi golle kazan ğhnh İngillz tüım1an da futbol se- olunursa hepimizi memnun edecek 

Yapılan bu yeni lıııreket t'iddi o
lıınk t:ıtbik edilıliği taktirde bun
dan sonraki mnı:l.ar,ıa kolay tatbik 
cdilocek bir rser t1larnkhr. Çünkü, 

İkinci devrede çok hakim bir mI!f oldular. vfyemlzin yükselmeıslnde en büyük bir hsdi<ıc olacaktır. 

En eski Galatasaraylı ALI 
ômil olacaktır. Fcncrbnh~e ylldönUmünün diğer 

SAMi YEN yazıyor : • 

İngillzlerl-e futbol temasının ikin- bir hususiyeti de ~,ııann arttmlığı 
el büyük faydası da. memleketimiz klüp~Ulük Jıi sinin ihtiyar Galata -
lehine yapılacak propaganda. ola- ~amy Ye Fenerbahı:elilerde halen 
caktır. Bu takını belki birinci sınıf na~ıl tebcil edeceğini görmemiz o -
İngfllz profesyonelleri derccesincle lat'aktır. 

olmayablllr. Fakat no de olsa. bi- 31 inci yılını yeni bir hareketle 
( Baştarafı 6 tncıda) ların-ın yakınından büyümesi, on- 7~ İngiliz futbolü hakkında bir fi- kapayan Fenerbahçeye daha uzun 

yorulmaktan menederdim. Halbu· da, zevkle seyrettiğimiz, ince tek. kir ,·erecek derecede futbolii i~i oy- yıllar memleket sporunda. bo..5anlar 
ki 0 senelerde Galatasaray takı- nik sahibi oyuncuların yeti§mesi· nftdıklarma 5Uphemlz olmasın. Fc - dilerken beden terbiyesi genel dl -
mrnda en çok gol atan da Sait Sa~ ne imkan vermiştir. ne.rbahçe klübU bu İngiliz talnmı rektörlüğünün Fenerbalı~ stndmm 
lahaddin idi. Bizim rekabetimizin 4. 1. 1908 de başlryan Galatasa- dolayısile bir yenillk daha hamla- biiyle mühim bir kar,:ıla5maya sah
en hırslı zamanında bile, Fener- ray • Fenerbahçe rekabeti !halkı - mıs bulunuyor • Bu ye.nilik do fut- no ol::ıcak bir hale lfrağı husu'!Ull
bançe h.akemliğe daima beni seçti· mızın nazanrbda el' an kıymetini bol milsabakıılannıı. birbiri üzerine da. yapm15 olcluğu tŞ ik ,.e yarilı
ğini içimde kalan küçük bir tük- ilk günde olduğu gibi muhafaza nlmnmak suretılo glrllmeyip Anu· mı da. takdlrlo lcaydetmcı..-tu gc • 
raı1a anarrm. etmi!, aporumuzun bir'. an'anesi pada olduğu gibi memleketimizde çemiyeeeğiz. Adil ~'URDAKUL 

Hatt! arka~larım, bitaraf ol. mahiyetini almıştır4 • d k 11 k 
mak kaygusiyle tarafgirliğe kaçar 1ki kardeş klüp §imdiye kadar lzmİr e İ mİ İ Üme maÇI 
diye korkarak, beni vazgeçirdik- ve 31 sene zarf mda 7 4 defa çar 

lerini hatırlanın. pışmışlaı1chr. Bu müsabakalar.dan Ateş s p o r G a 1 atasa ra-
Zainanla spor ııahasr genişledi 32 sini Fenerbahçe, 31 ini Galata· 

birçok klüplerimizin mesut doğu- saray kazanmıştır. 11 defa da be- • ı d • 
muna şahit olabildik. Artrk bu bü. rabere kalmrşlardır: . ya 7 2 ye n 1 1 
yük aile içinde belki Galatasaray • Fener !bahçe ra~bıne 123 gol -
Fenerbahçe münasebetinin manevi atmış, Galatasaray ısc Fenerbah- İzmir 11 (Hususi) - Milli kU-
kıymetini biz eskiler kadar sara • çeye 128 gol yapmıştır. medeki deplasman maçını yap • 
hatle görmeyenler çoğaldı. Bu an'aneyi yaşatmak, fakat 

Bu bağlılığın zamanla unutul· menbamdaki bütün milli mananın 
masına çalışmak her iki klübü 'ku. güzelliği ve şümulüyle, ihtiva ct
ranların vazifesidir. tiği mefkUrenin geniş samimiyet 

mak üzere iki gün evvel §chri • 
mize gelmiş olan Galatasaray 

futbolcuları dün ilk müsabakala-

1907 senesindeydi. Fenerbah - havasiyle yaşatmak lazımdır. rmı büyük bir kalabalık önünde 
çeyi tesis eden arkadaşlarla birlik- Galatasaray, Fenerin dostane Ate35porla yaptılar. 
tc Kadıköyilndc Alttyol ağzındaki rekabeti, bizlerden eonra, daha Malfun ve kuvvetli kadrolarile 
bir kürük binanın üs katma çrk· 1 ha atmuzm en sahaya. çıkan sarı kırmızılı ekip, 

:ı: uzun sene er spor y 
nuştık. Burada Fen~rbarç~li.ler. ilk tatlı heyecanını, en kuvvetli cazi-ı oyunun başından sonuna kadar 
ldefa olarak ve, vazıy~tl~rınıı: ıc~- besini teşkil eldecektir. çok hakim bir maç yapmağa mu-
bı, bizden evvel kendılerıne aıt bır Ali Sami YEN vaffak olarak genç Ateş takımı 
toplanma yeri tesis etmişler, klüp 
terinin levhasını kapıya asmışlar
dı. 

nı 7 - 2 gibi çok açık bir farkla 
mağlup etti. 

llk devre 3 - 1 bitmiş, ve bu 
tek sayıyı da !zmirliler penaltı -
dan kazanmışlardı. 

İkinci kısımda da hakimiyeti 
devam ettiren lstanbul takımı 
yine bir gol yemiş fakat dört 
sayı daha çıkararak 7 • 2 netice 
ile maçı bitirmiştir. 
Galatasarayın gollerinden dör· 

dünü Salahattin, ikisini Cemil, 
birini de Musa atmıştır . 

Şeref 
~. için ihtifal 

§iJctaş klübünUn müessislerin

Bu ilk adımın sevincini ben de 
onlarla beraber duyduktan sonra 
kendimi kamçılanmış hissettim .. 
Mektepli ve leyli olmamız, müsa
bakaları ıda Kadıköyde yapmamış 

dolayısiyle bir toplanma yerine 
hakiki ihtiyacımız olmamasına rağ 
men biz de derakap Parmakkapıda 
şimdiki Yıldız sinemasının bulun· 
öuğu yerde, Galatasaray spor klü
bünün ilk içtima merkezini kur 
ı:iuk. Fenerbahçe bizim çığmruzda 
yürüyen ilk arkadaş olmak dola • 
yısiyle bize iade ettiği himmetten 
kalma borç bakiyesini de bu su -
retle ödemiş oluyordu. 

~ ~erhum Şeref için önUmUzde
~ aıtesi günii bir ihtifal ya
~ alttır. 
~l'efin altıncı ölilm yılı münase

~ , e Yapılacak bu ihtifal Beşik
f& ı1 ~ ~ahya Efendi dcrgii.hındaki 
llt, ~da olacaktır. 
is Qugu 
·O' n Barutgücü saha-

~ında yapılacak maçlar 
'lıu ....... Vefa • Barutgücü (A) ta
< atı saat 17 de. 
~cu Bczaziyan lisesi - Barut -
~saat15de. 
arıyer sahasındaki 

Bugün Galatasaray mektebinde 
mahfuz olan ve Türk sporunun 
bir tarihçesini ifade etmek ıdolayı
siyle nazarımız.da çok kıymetli o· 
lcın Galatasaray müzesinin vücu::l: 
gelmesi için bize ilk hamleyi attı· 
ran Fenerbahçeli kardeşlerimiz ol· 
muştur. 

il maçlar Fenerbahçenin ikinci ve çok 

rini temsil eden GUl kupası öted 
beri bilyilk. alaka görür ve bu m 
snbakalarda iJi dereceler alınır. 

1939 Glll kupası bilhassa disk a 
mada Veysi, Arat, Billent, ve Y 
sufun arasında sıkı bir mUcadel 
ye sahne olacaktır. Diğer :taraf 
yüksek atlamada Pulat ve SUrcn 
yeni bir Türkiye rekoru ynpma) 
savaşacaklardır. Karşılarında ye 
bir yıldız "Merihi" bulacak ol 
bu iki atlet son hazırlıklarnu ya. 
maktndırlar. 

Gülle atmaad Uç atleti 13 ile l 
metre arasında. görebileceğiz. B 
milsabalı:alar için Kastamonu 
hususi surette gelen Ateş lb 
Veysi ve Arata karşı 1938 de ya 
bğı 14.09 metrelik rekorunu m 
dafaa edecektir. 

Cirit atmada. Galata:sarayh Ra 
simin, Beşiktaşlı Şerlfi, Varakr, T 

Allyi ve UçUncll kategoriden. iş 
ke davet edilen Kemal ve .w:ıHUJ..uı 

k.aziı karşıya görmek çok zevkli 
lııcaktır. 

1938 Gül Kupasmm en zayıf 
koru olan clrld atma bu sene b 
kaç metre ile her iştirak eden v 
finale kalan atlet tarafından tedb 
edilecektir. 

1500 metrede Riza. Maksudu ye 
bir Tilrkiye rekoru peşinde göre 
ceğiz. 

5000 metrede bu mesa.fe:ı:ıhı gen 
rekordmeni Hüseyin Albayra.kda 
karşısında 9 Temmuz beynelmllel 
mU...cmbaknlan için ~rimize önce _ 
den gelen lngillz 11Ca.mbrldge" o -
§UCUSU (Alde~n) u bulacaktır~ 

800 de İbrahlm ve Cemal ~ 
Abdullah, Eli, Kıl.znn, KüçUk .A,tıı 

ikinci pllinda gelirler. 2.02 lik Mr 
derece beklemek imkanları va.rdir. 

400 de Gören ve Cemal başta g:o-o 
lir. 200 de İrfanın ne yapacağı 1ı~ 
nüz malum değilse de bu atı~ 
100 metre)i kazanması muhtemel .. 
dir. 

Uzun atlayıcı Muzaffer Uç o.dmı.

da. da Türkiye rekorunu kmna;~a 

çalışacaktrr. Kırsa da kırmasa. da 
Balkan oyunları arifesinde bu son 
tccrilbesl olacaktır. 

Sınk ntlamadn Viçaropulos - Su.. 
dl _ Şerif ve Halid 3.10 ile 3.35 €
rasmda çeklşeceklerdir. Neti~, Gfil 
kupası rekorunu ortaya koyacak • 
tır. 

110 mıınialıda Vaski İstanbul at
letizm bayramındaki talihsizliğini 

gidermek. için Yavruyu ve Hrisafo
pulosu muhakkak geçmeye çalışa _ 
cakt1r. Bu ko~da da 15.9 • lG a
yarlarında bir derece beklenebilir. 

GilnUn son mUsabakası olan 
4X400 de Galatasaray, F cnerbah
çc ve Kasnnpaşa talrnnlan ç~c
ceklı?rdir. Bununla beraber galiple
ri şimdiden seçmek imkfu;ısızdır. Ya 
şıynn görür. 

KRİTİK 

lstanbul spor kongresi 
idare heyeti azaları 

değişti 
lstanbulsporlular, dün b~kan 

!arının istifa etmiş olmasından 
mütevellit fevkalade kongreleri 
ni klüp lokallerinde yapmışlar -
dır. Nizamnamenin cemiyetler 
kanununa göre tadili icap eden 
maddeleri değiştirilmiş Ye reisin 
istif asile sukut eden idare he -
yeti intihabına geçilmiştir. Çok 
kısa süren müzakerelerden sonra 
başkanlığa tekrar ittifakla Müm 
taz Turhan getirilmiş ve azalık. 
lara da. Kemal Halim, Ali, Hik " ~~Un. Sarıyer sahnsmda, Be~ik- kıymetli bir himmeti de ilk defa 

1 erer spor ile Sıırıyer B tn- olarak muntazam bir stad vücuda 
bıı~"' Ve bomonti ile Snnycr A ta getirebilmesi ve örnek olmuş bu. 
' tı arasında maçlar yapılacak- lunmasıdır. Müsai.d bir 6por vasr 

Bugün Almanyada spor yapmı- nasti'klere ehemmiyet veriyorlar , y~r. Yukaridaki iki nsim Alman ~et \:e ı:a.mdi Can~o .seçilm~ler
yan genç kız hemen yok gibidir. bu hareketler genç kızlar.n vücut. genç kızlarının yaptıkları hareket; dır'. Yem ıda_rc ~e)etıne muvaf -
Alman kızlan ağır sporlardan da. larma fevkalade bir tenasüP. ver - leri gösteriror ~ .~etler.ıdilenz. 

tasında sahip olması ve S.(lOr saha ha çok bedii hareketlere ve jim .. IJiği gibi clastı1ôyct ae ilave cdi -



8 H A 8 ER- Ak§aaı.l'ostaa. - 11 HAZiRAN - 1939 

HABERiN TARiHi ROMANI: 24 Yazan: Muzaffer Muhittin 

-20-Afroditigi zelıirligerek 
devleti bu 

halas 
gizli sultandan 
edecekti 

Ne garip vaziyetteydi. Bina civa- hl.di!eler olmaktaydı. Mongardla ftayledi. itimat ettim. Bu adam':: 
nnda serbest ve ıörilmnel şekildt hemfikir miydiniz? lı ve pyanı bOrmet görünilflil 
dolaşmakta olan katile kendisini - Ne demde istediğinizi anlamı· Gazetelerin hakkımda ~ 
kurban olarak arzetmi~ti. yorum. SİJ de Mongardm ylrdım- hep yalandır. Benim bu işle 
Başka bir gazete almak üzere eli. cısı değil miydiniz? '.lir altkam yok. . -

ni uzattığı sırada kapının zili onu Genç ku ba§llll salladı: -Betinci kattaki dai~f! _ _., 
felce uğratmış gibi hareketsiz bırak - Hayır. oldu da kendi isminize kiraıaıı--

Rqld fırladı ve merdivenleri dllr masıydı. Karpında oturan Jradmm sllnde hlkim olan mana defitme· tı, eli uzanmış olarak kaldı. "Daha - O halde kimsiniz? tsminiı ne :'3ZJ oldunuı? CJridOldl 
der dörder inerek Afroditiyi önledi ağzından Olcaytonun ölllmtlnU bek- mioti. Alır elmaslarla aUalU başı. şimdiden geldi mi?,, diye dü~du. :lir? Hellis, misafirini ellıı ~ 
ve eğilerek: ledlği haberini ltlttlti vakit ıerre. nı hafifçe lallıyarak Rqldln eö • Sonra biran yanlış ititmit olmasm - Anyes Verpe.rı. )eklettiğini nihayet fark~_. 

- Affet sultanım, dedi. Bira& ce eqırmıyan Alim velir, Afrodi - zUnU kesti ve dudaklarmm yan dan ıüphe etti. Hayır! Zil sesini iyi· - Ya hakild isminiz? inin cevabını beki~: edl· 
konUfmamıa llzmı. tinin bu eon cllmle-1 tızerine derin müstehzi bir ıtııllfU ile: c.e du~-muştu, aldanmadığından e- - Benim blİ' tek ismim var. - Affedersiniz, diye ötür dti_ot. 

Afroditi muzaffer &111Uyordu: bir dllftlnceye dal.mlftJ. _ Aman aultanmı, dedi, inayet mindi. Hem sakin olmalıydı, böyle - Madam. Joll.ve isminde Kom· 3izi burada ayakta .~~· 
- Yani uzlqmamız llzmı deiil Garib maksatlar etrafında ko .. buyurun da cellld kemendlnln kuv sinirlerine mağlQp olmanın sıra51 piyende oturan bir halanız var de [en salona geçer mısınız? 

mi Rqld? pıı, bir aarayda yqadığı halde sU vetl bqkalannm boynunda denon- dtlildi. ğil mi? Salona geçtiler. Hellis, genç ~ 
- Evet, Afroditi! ae, debdebeye, hatıl altın ve mu - sin. Vakıa öltıın beni ilrküt.mez L Alellde bir ziyaretçiyi kabule ha· Genç kız. Helli~. hayretle baku. içeri girditi zaman, gözlerlnn ~ 
- Bir vezire bir f ahiieyle muka- cevhere zerre kadar kıymet ver- ma, daha bu fani dtınyada yapacak mlaMlt§ kadar sakin, ayala kalk· :) heyecanla devam etti: hanenin önüne, bir kaç gün lff 

vele. ~dl yaklflDU. Seni böyle bir mez rörUnen bu esrarengb kadın .iflerim var. Onun ictn ıöçUp git- tı. Fakat kapıya ıitmeyerek evvelA _ Siz Mirey Estewirez! Parsonun ölüsünün bulund~ Y ti: 
ldlçüklükten tenzih ede~ kimdi? Nereden gelm)fti, ve ne mek istemem. odasına ge(ip tabanc:'asını aldı. Son Sustu. Bu kadar ~buk e&yleme· dikildiğine ve sarardığına dikktt 

- Muzaffersin, galibllll AfrodL yapmak istiyordu? Bunca tecrübeler geçlrmJt fhtL ra kapiya giderek sal elile cebindeki meliydi. Pitman olmuştu. ti. Bunu farketmemiı ıörlıneıd 
tl F&JıJee 8811 değilaln. Handan tut Şimdiye kadar vezir Rqld, Al- yar ve bu1retll vedr kartwndıkt tabanca!ltıl tutarken sol eliyle ka· Genç kız büsbütün ppmll1tt: devam etti: 
neferine kadar Koroı alllheııdu • roditiyi yt.Imz sarayda kendi nllfu- '--.:1-m '--•- ve etli d .:1-•·•--- Pi'" birdenbire ardına kadar açtı 1 1.. · , K' Bö 1 b' --·ı· t"ı --··1 ,-

--.uu &aWl uuaa...-111& .1• • - Ne er söy uyorsunuz sız. ırr. - ye ır mnwıye JıPU 
lan kahpedir! zunu ~!gede bıralran bir gözde o. bakıp kalmıitı. Bu kadmm her ta-1 Ka111smda, heyecandan yanaldan den bahsediyorsunuı? Benim ismim Iendiniı? _,. 

Rqld heyecanmdaıı aararm11 ko 1arak görmUt, Guaıı handan kar- rafmclaD fJl]uran o l'.adar kuvvetli kıpkırmızt, Mongardm kfttibesi Verpen halamın adı da Jolive de. - lşe kabul edilmem için 
DUIUYordu. AfrodiU Rqldln koluna deli Olcaytoya intikal eden bu (Öz bir tehvet ve ihtfru manam vardı ınatmazel Verpen vardı. Bqite &e- ğil V~di; öldü. Bu Mongar<! prt buydu. Reddetseydiın iş ~ 
lirdi ve bera~ ~tılar. deyi saraydan uzaklqtırmak, nn - ki hekim lllm eair Rq.idi bil lAm veri · · 'rdt e• -r-·· 

Rqid zeki adamdı. Çok kudretli fuzunu tahkim etmek hıtemiftl. Fa. ve e P ıcen gı Y • • kimdi? mıyacaktım. ıJllllf 
oldufun11 ~rdotn Afroditlyi kan - kat bu tek ctlmle vezirin gözlerini dUtUndllrdU ve aB&lerlnhı Mki lid· - Harelt~irtıden evvel ıizi gör Hellis daha sakin. ve rumu13k. - Bu şartı gayritabii bulınl 
._ __ ... b .. ,_ ....... u..._, tı ...; •.. H detinl tadil ederek: nıek istiyordum. Bu saatte evde bu· sordu· mı? U&C-.&" u ~ ... -~ açm11, banıuamm sarayma 6 ... '" • • • ~ 
11.pmak dalı& mUmldln olacaktı. NL. il rtındenberi etrafına Dıtlru, kan - llabat lltlfe, dedl. Yalnuı ilk lunacağınm tahinin e!t~. - Onunla nasıl tamştmız? - Buldum. "M. Fransu'V8hr-t' 
hayet onu selıirUyerek devleti bu ve lSIUm saçan bu çok ,UZel kadı- fllnimde MbatkArnn. K&remıda naz Sa~ Plkı~ k~ı~ne ~~ - Bir gazetede ıördüm illn nun muvakkat olduğunu, ilk. dJ""' 
li.s1l ınıltandan, hnparatorlgedeıı mn De hıtiyebllecellnl ehemmiyet. ve llveden balkecHlmit bir lfeti Hellisin elAn bır soz soylemedılını vaaıtasile .. tş, bir kazanç anyordum. ta kontratı kendi ismine delil W 
halla edece'ktl. Zihninde bir flm- l dQftınmete 'bql&mıttı. deverau var. Lll renkli doda.klan.. farkedertk. mahcubane sustu. Annem fakirdir ve ben de hayatunı tini, kontratı o IÜft imza1alDd 
fek drat.lyle Jıamrladlfı bu fikrin • SedlrfJı tııerfnde bafdq turan nm arumdan atk n p.ram ka- Hellis nihayet eöı aöyllyebildi: kuanacak yaştayım. •·M. Franau· mngeldilini, halbuki kenditinı:, 
enm.lyett altında mllt8rlht1. Rqtd 801 ellnl ltyah utatma da- aldeleri dinlemek herkeeln hopna - Ne! Demek slatnis? Haloo· va nm illnına cevap verdim. B~· romatizmalan y(lzünden o ~-... 

Karttlıklı otardu1&r. ,.ıı, ;., eıı dlslerlnln tııerinde dal glchn, bu aladan devlet lf1erhıe da ki ben .. S~ ~? . l~uiu büytık otele beni dawt et· iDf yapamıyacalım ll)yledf. puır 
_ Bir kmm aJmu mmm Abo- mıt sftmJlt1. Afrod!U bu dalpılıt fr talebler dinlemek llllana hot Onu daha fyi görmek ıçln w bel· ti . So dan bu lif bıraI<abllttfd 

cllti? tarpmıd& bir parp 1&1ırdI, IGzle- ırelmlyor. L6tfet, auallme ac;ık bir ki ~.kendisini koruy~bi~ 9IYki .Romatiımalı oldulu için ıtıçlükle ::d~Qm. Bu Mongardl9 _. 
- Hayhay ltaPll rtn4e bfru fdla tlerl sttmlf oldu. cnab inayet eyi': Benden ne tati-~ ild adım ıeriledi. Tekrar yürüyebildilini, kendisine bakacak rada nihayet pfaht bir ~ 
Emdi ptlrdDer. Raeld kmdl bar tmıu anladı. Vemm, Guan Hana. "°:!!ü .... etü: . . ye ayn1 zamanda kltibelik yapa· vın:1ı. tsmini yanlq söyleınir.' ..... 

dalını .,nuna kadar içti ve Afro. Olcaytqya. h&ttl ıııra,. benzeme- gtıl4t1 • • .1. - Demek sizainı.ı?. cak birisine ihtiyacı bulundulunu delil mi? ( Dntmn ,., } 
dlilmn hentıs dudaimı dokundur - dffjnl dGfUndll w eon ctlmleelnln u - Sultammdan tlg ufü l6mr fa. Genç im hayretteydi: ____-.. 
midıtmı ~ribıce ıtllc*: yandJrdılı teldıi ortadan kaldırmak t:.edlm. r.tedlklerim arzmuna uyma.. - Anlamıyorum. Ne demek. isti· 

- HenUs delil .AfrocBtt, dedi. L iPL Ra114e: dı, 11.hut kuvvetinde~ n.tWı _geldi. yorsunuı? 
gebWnda. - ... ~ mkJ · frWallP.ı ~ - Bu ba1ial ~~ IDlllD ar-. :1 · )Jellis bu suale cevap vermiyerek 

Afrod!t1 de .aı. w 1çt!. ~et w ndretlat s9ro 4erya • ~!! Mdu!"" 
OOtmandllar :ve takat dCl8t olma- da.11 bir tatrealr, dedi. - hin veıinlz de kapa.tmıyaymı ı..L. Ne a.rn. ediy~uz1 

ya mecbarduJar. Vellr daJgmlıtt&n U)'&llJlllftı; btı dmetl6m. Bana ll;yle gelir ki \ar. Cenç kız~öı'utdlleMft.'illdlfllllT 
1tql4 IOl'du: ttın tecrilbe ve dirayetine ralmen emJldaJd bcbDa itimat etmeainl& tı: 
- Buradan ayntmat" tein neb.. Jcenlnde ka}'lll11Ul merakı yeneme- Guaıı Hamn &IBmOnden IODJ'& bfr • - lliç t.fr teY i~Yorum efen. 

dar ıı-ra .,. ne lıltenılD f dlii be9belU olan bir aeale: llftiğbıls ara;yda beni nllfumnuu diın. dedi. Ba$ karp nuiklae ha· 
- Olcaytona teııtalt - Bre batun, 4ed1. Bea bu J-.a ball ~rtır. ikide blıde llY'ketı~ ha- ıeket etmietiniz. Bunun için telek· 
ltqtd yerinden tlrildı w hay • gelclfm, bqmıdan birçok maceralar kan nezdinde hakkımda fikAyet e- küt etmek ve ayni amanda bu hl· 

kınlı: pçu, dOn;yamn ikbelhıt de, ldba- derainlz. Halbuki ben bUabUtUn bq disede benim dOlt:Umıl MoDgardın 
- Deli! :nm da tattım. J'üat aaııa bemiyen ka emeller Pilinde dolqıyorum. bir kurbanı ve ileti oldulumu abıe 
- O halde llarylbmı redc!lnl. bir tadm s&medfm, kartıma gelen Rqid gayriihtiyari 'baııaa alika. temin etmek istiyordum. 
- Deli. her Jradmm sGa11n4e ı-ra hım, lammştı: Hcllis irkildi. ?tiJnclrdm inini 
- O halde OlllıaD hum ana • mevlı:l hrrm yanardı. Halbuki aen - Ne lihl emelelr... nereden öirenmitli? 

retlzıbı m1latakil olUfUJlun bbulll - benden bJr kadmm latemefe ceea. - Guan harb ve darptan bqka -Itu isini size kim söyledi? 
11tı ve harekltmcıa 111'1-t bulun.. ret ed•necHiJ ee;ylerl taleb ettin, bir aeyden anlamıyan iyi ve mUrUv· _ "Fransova,, isminin yalnız be-
dufu.nun resmen ve bUttın devlet. taıwmıda hiç tereddlld etmeden vetli bir hakandı, göçtU ıttti. Ol. nim için oldulunu, ona sizin de 
Jere illnııu! öyle ~er a&yledin, elime öyle m cayto gtlnUnll gl1n etmekle meggul. Mongard dedilinizi biliyorum. Ko· 

- Afroditi, Mil btr mecınmıun! lar ftl'd1n ki. yerimde ben1m ka • Şl.mdi devletl6mun ytlztıne gUIUyor, d t 
- O halde eevket16 vezir, ömrll dar durendif olmlyuı bir adam bu.. devlet lşbıi tamımtyle sultanımın nUfW'keD uymuş um. 

devletlnl isterim! lumaydı derhal aaray cellldım tızerine YJtmıl, fü&t yum clqar - - Ne zaman duydunuz? 
Ve gtlldtl. Bu iltilız& llqldi aan- çaimr, ~ 'bofdurur, lefinl kö • dan gelecett teelrlere uymıyacalı - Gelcliliniz sabah. Konuıt~a 

JIUltl. Afroditi para ve mücevher peklere atardı. ne malflm? Kayaer Paleolog feat rmuı dinledim. Evet, kapıdan dm· 
aevdumda deitldl. Demek onun AfrodiU yan hJddet, yan hay- ve fitneainln ağlarmJ saraya kadar lemek doğru delildir diyec:eksini1 
gizli m•mtıarı 0aman Hanm ret ifade edm bu alS&1er Jıartıamda germlf. Bu itibarla ııosoı aaraym- aına öirenmele hakkım vardı. Çün 
ilttlkllHntn ve hareUtmda aerbeL bile dUl'UfUDU bosma.mJttı. Vedrln da birçok yeni vakalar beklenebilir. kil bir sün evwlindenberi, daha dol 
tillııin Olcayto tarafmdaıı tanın - 1wpma ~ d•'lrOrıdanberl ytı.. (Dnaml nr> rusu günlerdenberi evde fevkallde 

1 

ıınteııuem JdmJ..-ter ta
rafmclan HUlerdlnberi tetldk 
ve tetebbQ eclllen ve bQtUn 
dtıayada te.ır ve f&)"duı mtl.. 
him olan yeal bir 

KEŞiFTiR 
Pllakllrtme)'e Ulzum yok. Yak
mak !Uzumu hlaetmea. Hiçbir 
l&bmeti yok. 

Yalnız odan111D ve ya elbise 
dolabmızm herhangi bir köıe.. 

llne uıl.mall Wldlr. 
Sizin bqka bir mefPlenis 

olmadan ASEP'l' A tableti vazl-
felinl kendi 16rllr. 

Kllrkleri, elblaeleri, çama-

yok eder. 
Yemek aalonuna, yatak _. .. 

ama, banyo odasına, muti .... 
apteunelere koyacak o11ifll-
llJZ, 

Sinek • Sivri Sinek 
tırdl" ve bUtUn hapratl uzaklal 

it gibi fena kokulan da IJll• 
eder. 

Sari hastalıklar mikroPıartl" 
tqıyan haprat.tan ko~ 
için EV1N1ZtN AP ARTOP" 
NINIZJN içine bir veya ~ 
ASEPTA tableti asmak ~ 

ıırlan, haWan, ve aalreyl tah. dlr. 

Eczanelerde ve btıyUk batkallye malualarmda satılır. 
Şark tapenclyarl Ll.boratuvan. latanbul. 

HABER'in Edebi Romam ret ve hiddet duyuyordu. Fakat o betçi doktorun uyandmlması lAmnJdelinmie, ... Maamafth kalb çok za·ı - Yattı mı .• Halbuki ben... Kimin~ balt,tasınt .•• Bir ,tir. 
biç bir teYin hattl telkin ettili bu dı. yıl delil •• Yani daha bir kaç saat - Siz bu saatte doktor beyi artık Ali bir eer 96ylemedi·· 
şiddetli hiddetin de farkma varma • Fakat o gelmer.den evvel hasta.

1 
mukavemet eder •• Eler bit mucize 

1 
ne yapacaksınız: bastanmm yatu- ıitmek isttmiyordu. ydl.- _ ~ 

dan kapıyı alır alır açtı. Hatta bir nın koluna ergotin kanfr pnngala·ı olup da. • bu krbl atlatacak olursa dılar.. Ziyaret aünü çarşamba.... Bu ne umulmaz bir. ıece bit Dl' 
ara galiba içeriye danlflknadan n yaptı. it dllieebilir. Sb haltarun nesi olu Allah rahatlık venin. Bu hayatmm ne garıp. oe 
~n içeri>:e a1ınmuma dama. Nöbetçi doktoru bu ıece bir kere yanun~? . . . - Ben doktor beyi &örmek isti· ka eşi olmıyan ~ec:esiydi. ~ 
m olmak istedı. Fakat Ali IÖI dur dalıa uyandmhlar .. Bu ıece bit sa.J - Hiçbir lfyl delilim. Kendisı· yorum. Boynu öne iğik, arka~astl 
muyordu. at devamlı olarak uyuyamamqtı. ne yolda rutpldim. Yardım fPn - Dolrusu şimdi uyanchramamf Kapıya dolru yüıildil .. b'lt 
Kapı açılırken otomobile dörımfll Kendisini uyandıran hademeye çı-' haraya pktitlL yatmıştır. aya Allahaısmarladık 1 

til. Hastayı kucaklaımtb. SUndi bıtı.: ı Doktor d(lşOndCl: Ne zaman yalmı§tı. inanılacak di. 
kollan illerinde tuttulu halta ile - Gene ne var? - N~ prip, prip insiıılar var eeY delildi.. j Evet utanıyordu. Bu goc::.~~ 
birlikte biç bir itiran duymadan i- -Bir ha:>ta ıetirmifler.. Acele yarabbi itleri IOçleri Yokkm yar-j - Fakat dedi. Söyliyeceiim çok mesi bir kadının. canını ~ 
çeri airlyordu. bir if.. Bir kadın aizmdan kan bo- dun olsun diye bir hastanm peeine mühim bir §ey .• Bu ıece buraya pıht; pıhtı kan aJuıarak• tıa 

- Bakalım yatak var mı? Yer ,anmıe.. jtakılablll)'Or buraya kadar ~r1 tı:amvay kazasile Yaralanımt bir çu. evladının hayatım uıaunısi' jlıl 
var mı? Uyktidan u)'IDdmlr-.ıktan dur lar... cuk getirmişler •• Ona acele kan lA· araması Kendi kablhati iıolt 

Ali bir cam kapatan içeri lirdi... dulu bir can llkmtnile alımdan Zeliha kendisine plmemittf. Ona llDUIUf. Ona kan vennele ıeldim .. ı utaruyo;du _. -* 
Buram kQçQk bir ampm yanan yeri kan bopnmaktan bafka bir suçu kadıiılar kOVUJUbda bir yatak bul- 1 

Doktor beye bunu söylemek istiyor· ı ·· bO ~ 
siyabh beyulı tatlarla detenmit o olımyan kadma küfretti. N6betçi mak epey uzun aUrdil. Nihayet ha· 

1 
dum.. Bu çocuiun a1oınünd• dt ~·. 

-73-
mahut bekleme )Wi idi. Kenarda doktor iyi bir adamdı. Merhametli fif bir bastay.ı yer yatalma indiıdi· j - Ha eveti aniadmı.. Anladım mn can çekiıi§inde bir ::.ı~~ 
mektep kQrailsOne beııaeyen bir bir insandı. Fakat bu le<'e taham- ler. Onu bu hutanm acele deliten I bu ıece gelen çıocuk delil mi? Zaten di üstüne düeen bir ka 
?Dasa .• Tam ampulun atetinde tapn mQIQ k•hmnılfh, Çok yorgundu. 1 yatalma yatuddar. kadJmn yüıQ de bana yabana pl· I B\l ıece rastladılı bU V• 

Kapıcıyı uyandırmak 90k kolaj Jstünde dikkatsis bir ayakla aile • ilk tedavi odasına pldilf aman Ali beldeme odamda otunnue miyordu. Daha evwl de bu ~ bir cinayet çşıisi vardı· 
olma:b. ""ek pat!amıı bir hamam bOcel" -.,dirlJf O!tünde kendinden ıe-;kin bekliyordu.. ! ıetdi buraya .. Evet.. Fakat beyefen ni de suçlu hissedh'Or'du. 

IIe:- :arnanki gibi her hastane ka· ·,ıırdı. Ali hastayı kenardaki tahta 0Jir vaziyette yatan, bemb!yat çeh. Bir mQddet 90nra uykululuktan 1 di geç kaldmız •• Zavallı yavrucuk . 
pı ı gibi, bu ha tane kapısı da in • ·ıramn üstüne bıraktı. Kapıcı, i~ reli kadmı, ra alAkasıılıktan veya ıöderl ttemfı bfr ~cı onun bir buçuk sut e\'Vel sizlere ömür Kendisi ~ ka~tlıycl ~ 
san felfil.eti ve ölüm l:a ~ ın-'a da· ye hemşireye hater ver:neie gıt - ·1yuk.u sersemlilinden tqhis edeme yanına geldi ve sert bir ~e: !vefat etti •. Zat.en pdasız, yoksuz Kabahati nerede ıdi? 1Jdll1S ~· 
imi sükunetini ve te'.işsulığmı mu. .ııit'ji. ji. 1 - Siz burada ne btkelıyorsunuz. bQyümilf çocuk ne canı vardı ki... Artık bütün ömrilD~ .,.,,.,,-..., 
hafaza ediyordu. Biraz sonra saçı biraz dağınık Aliyi dqarda buldulu zaman: diye sôrdU. Ko&koca tramvay altından çKmı mala, bunu tamir 

l.&i, kapıya yaklaşan kapıcının gözleri uykusuzluktan ıiş genç bir - Oldukça mühim bir emopnezi - Doktor beyi bekliyordum. da dayansın yapsın.. Allah hepimi cekti. · .,,IY,, 
-..~sızhğına karşı büyük bir hay- kadın görQndil .. Hastaya baktı. Nö dedi. Oldukça mühim bir damar t - O yattı bile.. lin evlAtlanna &nürlar versin- ( ._-
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Dfinka kısmın haldsası: 1 riyerek yorgana sarılır, fakat her Zcynebin başı, bir gün evvel celp 
~e.udere istasyon şefi Melımct gece mutlaka treni sevrederdi. kağıdını aldıkları zamandanberi 

Alının karısı Zeynep do{jnıa bü • · 
viim· oratıd G k .: Her gece saat 2 ı trenı geçerken kocasının ardı arkası gelmeyen tav-" ır. cnç ve ço · gu· 
:etdir. Okudukları, onda bilme- Beydere istasyon memurunun evi· siyelcrile dolmu~. kadın ~ersemle -
diğf şehre " yüksek Jıayat,,a kar- nin penceresinde ince ve zarif \"Ü - miczti. 
ıı büyük bir merak ve tccu süs cutlu, san~m bir kadın göıiil Zeynebin, ancak ismini bildiği u
ııuandırnııştır. işi giicı1 treııle mesi muhakkaktı Zevnep böyle zaktan bir hala"ı ölmüı~tü Sulh 
~q·en yolcuları seyrelmek, şık · ~ · • · '. • • • .:: · 
kodmların l iııisterile aldkad~r tren geçtıgı sırada ancak bır lahza mahkeme~ı. her halde dıger akra • 
otınaktır. D 

11 1 görebildiği bir yolcunun nazarıdik- balardan öğrenilen adresine gönder-
.'1 chmct Ali onu, lıtr trkeğiıı katini celbctmcği isterdi. r-.laksadı diği celp ka~ıdile Zcynebi miras 

~~r oü:cl kadına duyabilr.ceiii neydi? Hiç! İçinden gelen garip bir taksimi için davet etmekteydi. 

bır ıevgi ile sevmektedir. Fakat arzu! Mehmet .ı\linin i·e karısına refa -
il alak Z b' t 1 • t k :ı. !) a, cyne ı a mın r. mc - p d v ·ı l · k bo k --ı b'l k · • · · J len ıı:oktır. 0 kendi sile dalıcı ::.i. encere en cgı ere ( trenı ·ay - ·at t.-ue ı me · ıçın ızın a rnasına 

ııı ·.ır alcikadar olunmasını, kcrı· tuncaya kadar gözlerile takip etti. vakti müsait değildi. 
1isi de pek f arkrnda olmaclan, Sonra yatağına tekrar uzandı. lşte ooylece Zeynep bir ak,an1 
rten ire ar:rılanıa/.:tatlır. İstasyon ~cfi odara döndü. Ho - Bcydercden htanbula hareket etti. 
. ~ gün, hergiin ol<iııliıı gibi murdanır gibi: Kocası demiryolu memuru oldu· 

Oıbı M e/ı.nır.t Ali al;rnnı yenıeui- . . v • • • • 

rıı mütca/:lp son m~rşaııdi.: /re· - Pencereyı kım açtı? gu ıçın bcda\'a olarak bırıncı mev-
nlle meşgul olmak ü:uc rıJ.:mış, Diye sordu. kide seyahat etmekteydi. Karşısın -
Zcı1ncp bu aradcı vata!• odasına Zeynep bu budalaca suale uyur da oturan birisi bir müddet onu 
fJcrerck yatmıştır. gibi 'görünmek suretile mukabele süzdükten sonra: 

?vteh . * * * etti. Kocası pencere önüne giderek - Siz de lstanbula mı? 
ıçtri ~e.t Alı kansı yattığı sırada gürültü ile camı indirdi. Diye sordu. 
ta ot gırdı ve pencereyi kapadı. Son Trenin düdüğü gecenin sessizliğı - E\·et efendim. 
~Ia~ak a.yakka~larını çıkardr. ni yırtarken Beydere istasyon me - Tesadüfe bakın, Keklikzadenin 

...... Bu .~ bı~ ~a ııe: .. muru da gene karyolasına uzanı - oğlu da aynı trenle seyahat ediyor-
de;dirn &un yımu yedı telgraf gon- yordu. du. 

lıe~ey~~r~nin, fabrikanın tesisinden *** - Lokanta \'agonuna gidip baksak, 
to'- &ıtgıde aldığı ehemmiyet onu Zeynebin lstanbula gitmesi mec • içecek soğuk bir şey bulabiliriz bel· 

ıı; rn ...... _ buriyeti hasıl olduğu gün, o ağır ki. .. z -•<!lUn etmekteydi. 
~nep, bu bahse hiç alfil<a duy· başlı \'e mutaazzim istasyon şıfr Genç kadın bu davete nazikane 
len akla beraber kocasını nezake _ harekatındaki saat intizamını kay- mukabele etti: 

...... Cevapsız bırakmadı: bediverdi. Zeynep de şaşkınlaşmış- - ~asıl isterseniz? 
MasaJJahr tı. Mehmet Ali, vazife ba~mda ol - Hüsrev Keklik zade, henüz genç 

"'l\adın Yat~ tı. Mehmet Ali de masına rağmen \'agona atlayarak say:labilecek bir ya5ta olmasına 
""İinebb· • ş k" 1 b 1 k t ~ 1 k b c;l 'd' 1\1 hm t A-~ ihlı saati ayar edip onun ımse er u unmayan ·ompar ıman ragmen çıp.a a, ı ı ı. e e 
lıt1ı .. ~ı uzandı, eski somye onun a- da kansını, ebedi bir ayrılık mev - tiden biraz daha kısa boylu göıii • 
t:~' e gıcırdadı. zubahsmış gibi .. b~r kere da~a öptü. nüyordu. 

t._ ·kek 13ınb:ayı söndürdü. Karısı, Bu seyah~t :ruzun den o. gun tren Tabakasını uzatarak: 
~lıkta onun cigarasının ateşini ~~ydere ıstasyonunda bır dakika - Cigara almaz mısınz? 
~sı daldı. Bundan. pek .hoşl~nır, ~tar yaptı. ( Den.mı nr) 

~u r.o:" Yatakta cıgara ıçmesı o. 
....._ }( nı~guı ederdi. 
~~ Unduralarnnı tamire götür 

Zt lllü? 
tı~P cevap vermedi. Çünkü 
re ırot:t .. Ali kunduralarının tami .. 
du. 

0 
Utüldüğünü pek iyi biliyor • 

~S"l nda, bildiği şeyleri sormak, 
İtiıı 1.~ konusacak laf bulamadığı 
tıc k; 1Yat haline gelmişti. Onunla 
1lltrin~U~bilirdi? O, şimcndifercilik 
e; en ne anlardı? 

1939 RESiMLi HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakip•iz gazetesidir. 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz 1 

·.:t~~ını yatağının başucundaki 
\dı e Ustünde duran tablaya bas
hıı \'e dönerek karısını kucak!a:::. r-

ltıırıldandı: .,;---. c~ , 
"'l~~~den güne güzellesiyorsun 

~ ... 
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Evimizin ilci odası vardı. Bu o· 
dalardan birinde oturur yemek 
yer.dik.. Burası, duvarlarına pem· 
me badana vurulmuş tavanları 

nakışlı, fakat eskiır.iş, köşeleri 

hücreli bir odaydı.. Duvarlarda 
resimler asılıydı. Bunların çoğu 

babamın gençlik resimleriy.di. Bu 
resimlerdeki iriyarı, şişman ada· 
mı seyre dalar, sonra köşede otu· 
ran zayıf, uzun boyu bükülmüş 

ihtiyara bakarak, küçük kafamın 
düşebileceği kal:lar bir hayrete dü· 
şerdim. 

Odanın sağ tarafında üstüste 
iki hücre var<lı. Bu hücreler be · 
nim bütün günlerimi doldururdu. 
Onlardan birini bakkal dükkanı, 

ötekini ide ev yapmıştın:. Burada, 
annemin eski elbiselerinden kop· 
muş cicibici düğmeler, çikolata -
lardan çıkmış resimler, ufak tene· 
ne Jı:utular, irili ufaklı cimcililer 
öteye beriye yerlcştirilmişlcr<li. 

Altındaki hücrede dükkanım var
dı. Buraya kibrit kutuları içinde 
pirinç, fasulye, nohut, mercimek, 
ufak kolonya şişeleri içinde renk 
li ıular, bir bisküvi parçası fa
lan koymuştum. Sağ elim satıcı, 

sel elim alcı ildi. Bütün günüm bu 
hücrelerin önünde geçerdi. Bazan 
da sofa.da asılı duran kuşlarla eğ
lenirdim. 
Babamın iki merakı vardı: Kuş, 

çiçek .. Sofada irili . ufaklı kafesler 
içinde sakalar, flüryalar, iskete· 
ler ötüşür, dururldu. 

Yerler kuş yemi kabuğu için· 
deydi. Anam, her gün bunları sü
pürmekten bıktığını söyler.di. 
Pencere önlerine çiçek saksıları 

dizilmişti.. Renk renk sardonya· 
lar, karanfiller, küpeler, şam kına
ları vardr. Babamın bütün gününü 
bunlar dolduruyordu. Sabahleyin 
kalkinca ilk işi kafesler: temizle -
mek, saksılara su vermekti. Kuş
ların tünekleri, sulukları, yemlik· 
teriyle ayrı ayrı uğraşır, çiçekle -
rin yapraklarını, fazla goncalarını 
ayıklar, topraklarını kabartırdı .. 
Sonra, bahçeyi gören köşeye otu· 
rarak, anamın pişirdiği kahveyi 
kendine mahsus tiryaki fincaniyle 

n 

· ~ab başladı. Zeynep der. 
~a~~ı. Istasyon şefi ise uy ~ 
~ &uçlükle sıyrılıyor, oksürüp 
~.rc:1c gelecek tren için söyle
~ ka trıı bırakmıyordu. Gözleri ya. 
ı.. flah cı· · k ı k ·v· ,. "\'e b· ını uzatara e e ·trıgı aç· 

4. , \ : der Hau.sanzug 
a elle Bluae 

a der Strumpfhalter 

~iha tr cigara yaktı. 
~~ Yet kalkmağa karar \'ererek 
trClc lan fırladı. üniformasını gi

ta tarı Odadan çıktı. Beş dakika son: 
~i ~ i duytildu. Bu, geceyarısı 
~eten llaydarpaşa yolunda Bey • 
· Yaklaştıtrını bildiren işaret • 

~}:net> 
.:. ~ Yatakta doğrulup otur • 
.attın.ı Yl~. oturduğu yerden, tren 
~'lrn &~rebilirdi. O, gece trenini 
~ite ~eğ~, gündüz ge~en trenleri 
~ı... rCih ederdi. Geceleyin tren, 
~' ""Il k " l~k .°:<'man gözleri Ye pırıl pı-'da ıçınde pencerelerile birden 
~. 1:a \lkar, o o zaman bina yıkı 

;"lC &tb' '-fjkan 1 sarsılırdı. 
~~tler ta Vagonundaki adamların 
'!. ya ı Pencerelerden görünüyor • 
tdarı laklı vagonların kompartı • 

'~ n~a da her halde se~:ahate 
\~ı._,a.şık çiftlerin bulunduğu 
~ ·ı""<U(· 
~en b' 

l ttl\l ... ınsne bu şekilde seya-
ı 'ık ~nın ne güzel bir ~ey olaca. 

1 lı~ llık tahayyül ederdi. 
~ tarı &ec~ Yamı yaptığı gibi ya • 

\'~kalktı ve pencere önüne gel
~ •• ın Oda çok sıcak olur, kana 

~ . 
:· 1 1ne~tl""r vızıldar dururlar • 

• ın 'ı z wukt t' t .c eynep sog · an ı -

b dle Hose 
c der Um.achlag 

5. DEKOLTE G<1MU:J\ 
(kombinezon) 

a a.skı 

5. r: la chemlııe de jour 
a l'epaulette (la brctclle) 

5. t : the (woman's) ch~mise 
a the strap 

5. ,\ : da..s Taghemd für 
Frauen 
a der Triger 

6. SUT11:'EN ' 
a a!lkı 

6. F: le soutien _ gorge 
a. l'epaulette (la brctelle) , 

6. 1: lhe bust boclice (the 
bras'3iere) ı 

a thc strap 
6. A: der B~tenhalter 

a der Triger 

7. PORTJARTJo;ı, (jartiyer. 
li krmer) 
a jarlel (askı) 

7. I<': le porte • jarretelle 
a la jarretelle 

7. t : the sport." corset 
a the stocking suspender 

?. A: der Hllfthalter (Hüft
gUrtel) 
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8. l\tlLOT • KOMBİNEZON 
a askı 

8. F: la comblnaison • cu
lotte 
a l'cpaulette (la brctcllc) 

8. 1: thc combinalions 
a. thc strap 

8. A: die Hemdhoııe (KombL 
nation) 
a der Trigcr 

9. KADI!\" Kt.JLOTU (kadın 

donu) 
a kemer 

9. }': la culotte de fcmme 
a la ceinture 

9. 1: the drawcrs (thc kni
ckers) for women 
a the band 

9. A : da.! Beinkleid ( die Ho
se) für Frauen 
a der Bund 

10. FAl\·tı,J<~ DO!\· , Jf~RSE 
DOX (k ülot ) 

10. F: la culotte en tricot ou 
en jersey 

10. t : the knickenı or bloo. 
mers (the stockinette 
knickers, the artificial !\ilk 
knickers; a stockinette 
garmcnt) 

10. A: das Schlupfbeinkleid 

Evimiz 
'ıüpürdete hüpürdete içerdi. Fa
kat ben bu şişman fincanı resim · 
terdeki iriyarı babama ıdaha çok 
yakıştırır, köşede oturan omuz
ları düşük adamın elin.de pek iğ
reti görürdüm. 

Babam bazı günlerde gazete a· 
hr, okul', anam bütün gün yaptz· 
ğz yün işlerinden başını kaldırarak 
sorardı: 

- Gene ne var gazetede?. 
Babam burundan sıkma gözlü

ğünü düzelterek mırıldanırdı : 

- Ne olacak? Gün günden kö
tüleşiyoruz .. Ekmek gene on üçe 
çıkmış.. Bakalım ıdaha ne günler 
göreceğiz?. 

Sonra susarlardı.. Babam ga· 
. zetesine, anam akşama yetiştir. 

meğe mecbur olduğu yün işlerine 
dalardz. 
Babamın tekaüd aylığı geçin· 

memize yetişmediği için anam yün 
işi yapıyordu. Ben her gün, yapı
lan işleri koltuğumun altına alır, 

~ehrin bir tepesinde olan evimiz
den aşağı inerek öteki tepesinde
ki makineciye kadar yürür.düm. 
Bu her akşam böyle olurdu. Bu 
gidiş gelişlerde büyük bir gurur 
~uyardım. Ufaczk kafam böylece 
evimin geçinmesine yardım ettiği· 
me inanıyordu. Ve seviniyordum. 
Hem anam, arttırdzğı yünlerle ba
na kış için fanila örecekti. Maki· 
neciden döndüğüm zaman anamı 

yemeği hazzrlar bulurdum. 
Anam ,ortaya eski parçalardan 

diktiği bir sofra bezini serer, üs· 
tüne bakır siniyi koyardı; etrafına 
sıralanırdık. Ben anamın yanına 

otururdum, babam karşnnızda .. .. 
Hemen her yemekte içine kızar

mış ekmek doğranmış un çorbası 
var.dz. iştah ile un çorbasını içer
dim. Arkasından ya bir tabak fa
sulye, veya balık krzartmasr yer
dik. Çünkü bütün bunlar ucıiz'du. 
Anam hazan tatlz yerine bulamaç 
yapardr. Ben bu bulamacı çok se· 
verdim. Ara sıra tahın helvası 'da 
alırdık. 

Yemekten sonra anam sofrayı 

toplar, işlerini alarak babamın ya
nına oturur, babam da tekaüd ol· 
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mtitze) 

8. KISA EXTARİ (yazlık 
entari) 
a ynl•a. 
b fiyonga 
c kol 

8. F: la petite robe (la robe 
d'ete) 
a le col 
b le nccud 
c la manche 

8. t: t.he dress (the girl's 

dres.s, the child's dress, 
the suınmer dress) 
a thc collar 
b the bow and ends 
c thc sleeve 

8. ı\ : das Kleid (Kleidchen, 
:Miidchen,- Kinder. , Som
merkleid) 
a der Kragcn 
b elle Schlcifc 
c der .Annel 

9. l\t ,\ ?'\TO (çocuk mantosu) 
a Jaka 

madan para verip aldığı kitapları 

- kimbilir kaçıncı def - oku~ağa 

başlardı. 

Ben minder üstünde evvela ke
di yavrularıyla oynar, boğulu cam 
lara parmağımla resimler çizer, 
sonra kıvrılır, uyurdum. 

Hayatımız böyle sessiz, sadasız 
·ıc mümkün olduğu kadar rahat 
geçiyordu galiba ... Yalnız aydan 
dya babamın, anamın, yüzlerinin 
k:rıştığınr farkedederdiın. 

Çünkü ev sahibi bir gün bile ge. 
u~'Tiez. kapıya dayanır. aylık is· 
terdi. Ben bile bu zamanlarda ni
çin üzüldüğümü bilmeden üzülür, 
ev rc.hibine karşı sonsuz bir hınç 
~uyardım. Şimdi anlıyorum ki bu 
hıncı duymakta haklıymışım . 

Günler geçmi~ti. Babamın o
muzları daha çökmüş, tıraşı daha 
uzamıştı .. Kuşlannm, çiçeklerinin 
bir kısmını satmıştı. Sofaıda yal· 
nız c;akayla emektar bit' flürya 
kalmıştı. Bahçe kupkuruydu. Gül
lt:rin, kırizantemlerin yerinde şim.. 
di bir iki tavuk eşiniyordu. 
Yalnız pencere önlerinde birkaç 

saksı sardonya ve karanfil var· 
dı. 

Soframız daha fakirleşmişti.. A· 
naın artık arasxra bulamaç ta yap • 
mıyordu. Ve fitiline paçavra ek
lenmiş lambamız geceleri daha 
çok yanıyor, anam uykusuzluktan 
iğneyi parmaklarına batırarak, lda
ha çok iş yapabilmeğc çalışıyordu. 

Bir gün bir felaket oldu. Ev sa. 
hibi gelmişti. Anam bahçede ça· 
maşır asıyordu. Ev sahibi a§Ciğı. 

da babamla konuşuyor.du. Sesi per 
de perde yükseliyordu . 

- Uç ay oldu. Beş para verme· 
diniz. Bugün yarın, bugün yarın .. 
Artık martaval yutmam .. Bugün
den tezi yok evimden çıkın. Benim 
dolandmcılarla işim yok.. Zaten 
evimi berbat ettiniz, yaktınız, yık
tınız, çıkın evimden ... 

Sonra, babamın kısık, yalvaran 
sesini duyuyordum: 

- Susun .. Allah aşkına... Yal. 
varmm size.. Yavaş söyleyin .... 
Konukomşuya kepaze olduk. Hiç 

( Lütfc1ı sayfayı çeviriniz)) 

b mant.o dUğmesl 
o kol 
d ~ocuk şapkA..cıı 

9. F: le manteau · 

a le col 

IV 

b le bouton de manteau 
o la manche 
d le chapcau d'enfant 

9. l: the coat (lhe child's 
coat, the girl's coat) 
a the collar (the coat 

" collar) 
b the button (the cont 

button) 
c the sleevc 
d thc hat (the girl's hat, 

the child's hat) 

9. A: der Mantcl (Kinder.., 
M!i.dchcnmnntel) 
a der Kragcn (ManteL 

kragen) 
b der Knopf (Mnntel-
knopf) 

c der .Armel 
d der Hut (Madchcn.., 

Kinderhut) 
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10 H A B E R - Akşam Postası 

Vakit Kitapevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 

1 Or~~n insanla~~ .ara~ı~da: 2 7 l 

YAZAN: L. Busch 35 Yıhm vahşiler arasmda geçirm:ş bir Alman seyyahı 
No. 31-40 4 cü ıeri 
31 Rasin kUlllyau ıv 
32 Metafizik 
33 lskender 
34 Kadın ve 80Syali.ım 
35 Dcmokrit 
36 Dlnler tarihi 
37 Filozofl ve sanat 
38 Etika 
39 Herakllt 
40 Ruhi mucizeler 

Kr. 
60 
40 
60 

100 
25 

125 

« Bugün yamyamlann büyük bir ziyafetini 
ve ıskaralık insanlar göreceğiz. » 

40 Baharangonun geçirdiği baygın· him şeyler öğreneceğimizi zannedi· tık. Fakat görünmeyince Hansa de 
100 lıktan ayıldıktan sonra ne olduğu. yorum! :iim ki: 

25 nu bilmiyordum. Çünkü zenci ka· Hans, sabah mahmurluğunu yen - Bizim Baharango ortada yok! 
7~ dını ertesi günU akşama kadar or· miş bir halde: Ha_şmetla Bazuto reisi hazretleri ta· 

talıkta göremedim. Gece gayet yor· - Desene ki, bu herifler bizden rafından da mübarek saraylarına· 
650 gun olmamıza rağmen bu dar kulü· ilim! Bize yeni şeyler öğretecekler! davet edilmedik! Teşrifat erkanını 

Bu ıerlnln flatı 6,50 kuruştur. benin içinde ihtiyaten nöbetleşe u. diye alay etti. da bilmiyoruz! Acaba müsaadeleri 
Hepsini alanlara yiude 20 lskon. yuduk. _ Alay etme! dedim. Bir dela :>imadan ha~metlO reisin kulübesi· 
to yapılır. Kalan 5.20 kuru.tun E te . b h b ğ 1 as n insanı öldürmede çok garip i~kence· ne gidelim mi? 

120 kurur.ıu peşin almarak mUte- r sı sa a a nşma ar ar 1 - k · · ı So d "mel" d dk ler görece mı~ıı nra a ııı ıye Hans gU!üyordu: 
baklsl ayda birer Ura Mcnmelr a uyan 1 • kadnr hiç görmediğin, ormandan av 

11%ere dört taksite baflanır. Nan • Huta günü olduğu için lanmış yan hayvan yarı insan - Vallahi kaptan! Şu herifin yü· 
Bazutolar çoban kavallarına benzi· adamlar göreceğiz! ~ünü hiç görmesek daha iyi! dedi. 

olmazsa karıma, çocuğuma işittir· 'kl · · yen içi delik hayvan kemı erını _ Ne diyorsun. kaptan!.. He:-if bana son derece tutuluyor! 
meyin .. Ev bulunca hemen çıka· 1 ı 
nz. Paranızı vereceğim vallahi... üfliyerek çıkan garip sesler arasın· - Evet: Be~ bil.hassa bu insa~ a. Bu:aıar~~ da kalb kalbe k?r~ı ves. 

da danslar yapıyorlar, bağrışıyor. rı görmeyı delıcesınc merak cdıyo· selam! Zıra ben de bu herıfe tutu· 
Babam, resimlerdeki ~işman, te- lar, şark mı söyledikleri, :bir harbe rum! 'uyorum! Korkarım, bu herifi dt-

miz giyinmiş, iriyarr, zabit babam, mi hazırlandıkları anlaşılamıyan Hans, meydanın öbür ucunda, or· )en temizleyiverrniyeyim! •. 

> 

Pirinç 
Mercimek 
Bezelye 
Yulaf 

'· 

Pirinç nişastası 
Komflör 

aıağ»da ev sahibine yalvarıyor, rak 
yüzsuyu db"küyordu. Merdiven gUrültUler kopnyorlardı. Biz bu ha· manın dibinde kaynaşan bu ufa k _ Amanı bilir misin Hans!.. Bi· { M H .. , • } 

zırlıkları ve gürültüleri işitince mc· boylu insanlara dalgın dalgın ba . ısır u asası 
ba§tna oturmuştum. Boğazıma bir akis senden bu ha~meth'.l reise her· 
yumruk tıkannu§tI. KUçük kalbim rakla kulilbemizin önüne çıktık. tı: :eye.rağmen hürmet etmeni isterim' 
dehıetle çarpıyor, aşağıda baba- Bazutolar meydan orrna.m tara· - Fakat kaptan, dedi, bu kısacık Gayet de müteyakkiz olmalısın ha! Bakla 
mın küçülmesine sebep olan ada-, fında toplanmışlar, oyna)tp sıçrı· heriflere bakıp da bunların müthi~ ~ünkü bütün Bazutolar bilhassa 
mı tırmıklamak, tekmelemek, par yor, bir kısım. kadınlar ve e:k~~ yamyamlar olduğuna insan katiyen sana imreniyorlar! Beyaz çok yağlı 
çalamak istiyordum. ler de küçük bır kannca ~UmC:ı gıbı inanmaz! bir inek - adam diye! .. Unutma ki 

Bir arahk kapı kapandı. Baba:n meydandan, sabah~ denn golgcle- Sonra, önümüzden ba~larında bir bu herifler yamyamdırlar, üzerimi. 
merdivenden sıkıyoıidu. Hiç bek- ~le örtül~ü' olan. üyük orm~na takım ağaç dallarını taşıyarak ge· ze çullanıp bizi diri diri de yiyebilir 
lcmediğim bir tekilde değiımişti .. stdlp gelıyorlar, bır §eyler ta~ıyor· çek iki Bazutolu gene; kadını gözleri hal .• 

Fasulye 

Nohut 
Arpa ve sair 
Hububat unları 

Bazan insan bir anda seneleri aıı- :ardı. . . le hayret içinde takip ederek: 
veriyor. HfilA .uykuya doymamış'. gözlen _ Vay canına! dedi. Kaptan! Hans gülüyordu. 
Babamın yanaklarından yaşlar şiş, etrafına hakikaten bır beyaz Bu '-'amyamların kadınları baya~ı - Peki! 

H 1 d · ... g"b' ibön bö"n bakmak ~ Dedi. Sonra mütevekkil bir halde 
akıyordu. Ben onun o zamana ka- o an a ınegı 1 1 • , • güzel şeyler! .. 
"dar ağladığını hiç gö~emiştim ... ta olan Ha

1
nsa d~ım ~ı. yüzüme baktı: 

~aılar, zayıf yanaklarm!dan ağzı· - Hans ... Bugun .. ~ır yamyam Evet, ~u h~l . benim_ ~e §iddetl~ - Şimdi akşama ki1dar bu kulü· 

iki U lil
.. d ...,_ • ziyafeti daha görecegız ! Hem bu r.azan dıkkatımı celbedı)ordu. Ba bede mi bckliyeceğiz? 

nm yanma a z uyor u. .ıx:ru · . . bo l · 
~ö ·• "ğ"ld. y " t dıı seferki yenilecek ıskarahk ınsanla- :ruloların umumıyetle orta Y u Dedı. 

i runce ı ı ı. annna o ur . . b'lh ı i vil • "1 · B 
S

• 
1 

·· .. k kl .. - ~ ra mahsus bir pi~irme ~anati tatbık olan kadınlan, ı a a genç er · - Neden? .. •v ademki aharango 

oynta oynata, müthi~ bir sinirlilik· 
le baktı, !Onra: 

aç arımı opmcgc, u QM,la~a " ~ il k b' · · 
ba la~ v bi "bi · 1 kul ak edilen bir ıiyafet! cut:arı harikullde den ece ır ee· dan hır haber çıkmadı .. Do~ru reı· - Yemek yediniz mi? diye sordu. 

ı ur. e n nm ze ıo ar yü 1 · t ti h ti ı · ul · "d · U ağladık.. . , kilde mevzun, _ı e~ı ~. ı a ar a sın k übesıne gı .erız. nutuyor-
••• - Ne dıyorsun kapt~n". yuvarlak, çok sevımlı, dırı kadınlar· sun ki, Hans, Bız Bazutolar nez· 

- Yedik! teşekkür ederim! dedim. 

Bir kaç gUn sonra, satıla satıla, - Eve~_! .. ~~ye~ ... ~~p ı:.kene~l=~- dı. Adeta, siyah Venüsleri.. dinde Ovambolann elçileriyiz! 
ancak bir arabayı .dolduran eua- le adam oldilruldu~nu gorec ğ · Galiba Afrikada bulunduğumuz Hans: 

Zira bir solu:an kah\·altısı yapma· 
t<ı hiç niretim yoktu. Reis: 

- Yememeliydiniz? dedi. 
- tşkencelerle mı? b ı · mızı yükledik .. Ben emektar flüt- E mtıddet, ba!ık ve yassı urun ara, - Sahı. ben yaınramlara ~ir Hayretle reisin yüzün b~ıyor. 

yeyi kafesiyle elime alarak bacalı;- - Gö:e:ı.. .. .. _ .. <l 'l.'apılacak iri sarkık dudaklara alı~mamtza ka '{eldiğimizi unuttum! duk! Herif gülüm:edi: 
- zumuzun onun e " · cl · t' ı M f'h B t ka · ~ k lk ıarımı arabanın arkasından sarkıı- ·~ 

1 
. t hammül mü fı g mıs ı.. aama ı azu o - Dıye ayaga a tı. - E ... Bu akşam Nan·Huta yi· 

tım .. Yeni cvimiıe gidiyoiiju'lc. bu ı ~;ce ere, yanı, a dınlannın Afrika insanları arasında Reisin kulübesine gittik. yeceksiniz! Bugün baska yemek ye· 
Burası bir oda, bir mutfaktan iba- edeceğız ender görülecek derecede bizim te- Bizi gören Baıutolar durup ~·a. memelisiniz! 
ret tek katlı blr lruUlbe idi. Ben - . Biz Afrika yamyamlarını hak lakkimize göre güzel addedilebile· bani yabani yüzlerimize bakıyor, Nan·Huta, yani, orman adamı 
sevinçliydim. O, auraq aııık, yük- ~·oluna da\·ete, Afrikada ıslahatı si cekleri muhakkaktı. ')iribirlcrine bir eey1er eöylüyorlar kebabı yirecekt\k!.. 
sek sesli ev ıahtb1 artık babama yaslyc yapmağa gelmedik, Hans!. • "itekirn Bahatangoda hakikaten dı. Hans: - ~mek iyice acıkmamız lAzım? 
bağırmıyaeaktı.. -- Biliyorum ama, biz de Romalı güzel bir kadındı. Ovambo kabile• - Heriflere bak! galiba ağızları· - Elbet! 

Flüryc susuyordu, Araba ıO· de~illz al.. Böyle g52lerimiz önünde si Bazutolar arasından bu kadını nı şapırdatıyorlar! diyordu. - Siıe bir teY aoracatıml 
ka~ın ktiıeılnl dönünce evimizin in: u: parçalandığını seyredelim! . ırf gGzelli~indtn dolnyı :ıtlmı~lardı. Bazuto rei~i bizi gayet aksi bir - Sorun! 
kaV;sr glSrünmez oldu. - . Sabırlı ol, llans!.. Ben bu çıp Hır müddet Baharango görünür suratla karşıladı. Hele Hanc.a pat· - Senin adına ayni zamanda 

HiKAYECi lak. suçsuz yamyamlardan pek mü- ümidiyle b~kleyip kahYaltımızı yap. lak gözltr!rini, kurbağa gözleri ~ihi Pathara dcnildl~ini Bahar!ngodan, 

Plinş tJ 

iç ÇAMAŞIRLARı XIII Planş 13 

P'; sous • vOt•m enta I; Unde .. cı•,hıno 
A: Unterklelelung 

1. GECELİK ENTARtSt 
a. dantel, &Us (~arnl) 

1. P: la chemise de ndt 
a l'empi~cement (la den. 

telle, la garniture) 
1. t: the (sleeveless) nighL 

gown (night - dress) for 
women 
a the night _ gov;n top 

(the ince, lhe irili, the 
inserlion) 

ı. A: du (armellose) Nacht
hemd rnachtgewand) für 
:Frauen 
a dle Passe (Hemdspltze, 

_ krause, der ~insatz) 

2. PiJAMA 

a PPl•et 
b pantalon 

2. F: le pyjama 
a la veste (le veston) 
h le pantalon 

2. t: the pyjamas 
a the jacket 
h thc lrousers 

2 "· ~A,. Schiafanzug 
jama) 

(I'y-
l 

a dle Jacke 
b die Hose 

S. BEN\'UVAlt (rob dö. 
şanbr, kimono) 

3. }': le pcignoir (la robe de 
chambre, la douillette, l~ 
saut - de • Ut, la mati
nee, le kimono) 

8. t: the drcssing • ıown (the 
kimono) 

3. A: der Mo~nrock 

(Schlatrock, kimono) 

4. PİIAHA 

a cekPt 
b pantalon 

c pantaJon kn-nmı 
4. F: le pyjama 

a la veste 
b le pant.alon 
c le revers de panta1oT\ 

4. t: the beach ıuit, g{)ner:! 'ly 
pyjama! ( for holl5e and 
plage wear) 

a lhe blouse 
b th" trcıı eN-s 
c lhc turn - up 

11 HAZİRAN - 19S9 

11-6-939 Pazar ı Jt;gp; 
12.30 Prorra~ 22,80 'fl1r v• ~ 

{Kllslk program), ıcunıe ":ııı ,,. 
heycU, İdare eden: :Mesut c;e re• "''t)' 
.N:emleket saat ayarı, ajan' l <1'°'1)) 
orolojl ha~rlerl. 13,lti ).{Qı11' 
otke!tra • Şet: Ncclp Afıun)·tıJll' p. 

ı - Louls Anceı garııte ,,., fJ • - vıw ' panyol entennezzoıu, 2 - .,~ (li• 
cbarrte İlkbaharda bir oı!t __ , P' 

• al eP"" • ,, 
vertUr). 3 - Pennati )1 " ) ' 

dUllla <:!<:ekleri ctspanyol d~d..! 
Frederik Hippmann • Orııl IJ9'~ 
cUc• duruyor {ba.Jk oark~~ • 
vo.riyuyonlar). 5 - VJllY cll ~ 
KUçUk bala sUiU. 6 - Jielnrl 1 

ereıı•t>• • ,, 
fred • Karmenlita (S 1<-"' -~ 
Ha.na Malnzer vıyana pol l'~ 
Grelchanlnov - NlfiJil, 9 ";".,,.... 'ı 
Noatk _ Köy hİkAyelerl. 1'·~8,so fı" 
MUzlk (Dans ırıUzlgl • pJ.) tll~~ 
ram, 18,85 Mllzlk <Ştn ~eti>• 1~ 
tbrahlm özıur ve at.el tıöCC ~ ~ 
Çoeuk aaati, 19,25 Türk ın _.t ' 
ııll beyeU), 20.00 yenıtek:rıetl• ~ 
rı, aja.n.1 ve meteoroloji ha 'f(ltll - ~ 
1Mf6ll plA.klar • R. 20.1G l _, ,,_ 

(MU,terek ve ıolo ta;anll1~~·'.ıı• 
hur pqrev, 2 .-. Eyyubl ,ıısO ...al, 

Yln • Mahur bestesi • :ı:~ ,.ı"' ti} 
3 - LA.Ut ağanın _ tıııı.b tcetatP (1-_ 
'I'elıt ~ebııscm teleği, ' - ıııtb-V / 
ilmi, s ..... Relik Ferıı&ıun • 611uı. •,.. 
kı Bir ne§e yarat basta g O fi 
Rahmi beyih ınabur ıarkıtl ~~ 
IUn geçti ~ilk çağı_ 7 ~a.Jl .. ,,_, 
)'in • mahur oarkı • servil - ~ / 
ctknııe oyuna. a - '.Deaen!D ~· :,,. 
ıarkt _ GönUl afili tıülbUl~ _..a, 
~ halk tUrkUıır. • /. aı-ıJ tor"; 
lt.m&mı. ıo ........ Dedcnlıı - , ~ 
aü • lkl karpuz bir koıtu#~ııt ,. 
21.00 :MUzik (Riyaseti c~) l -' >· 
dosu _ Şef: 1 hs:ın Kunı:e R~V" • ()1-
Leopold • Mar§. 2 _. E· 5~1 'srt' ltıaka &§it fatkııı, 3 - F·irfoııd _-.tt.,p. 
verUmanto, ' - E. G:,,O 1~ ,; 
da.ruu. 5 - F. Lls::t • ,/. ra ~l 11A r/J 

I•· pıı.r,. , ,.• 
to e trtonto) Senton"' ..,,1,ı). IJO· 

IJC•· A 
Anadolu ajansı (Spor aJ1 ot.- -Jf• 
~Uzlk (Şan Re!ttnıi bBYcııoP'° • .,; 
ınogyi tarafından) . l - 1 _,ıt '°• 
ıoaı. z - Chopın • ıs ın~1 ~· ",,. 
prkıaı, 3 - Str&usıı - ).[& ıtııst ıı / 
Mascagnl _ "Gavııllerl~ ,_rys8'. ,-11 • 
operaaından sant'.IZZ1u1 tt ort~1 ı · 
Ro.!!lnl ··sevnya t>etbil ;:_.. ftcıY1 s 
dan tô!lne'ln arytı111 • ~ _, .. ııı tı1' 

22.21i JJV'"" il' 

gg 

lılAcar halk _şarktlaft· a~' 
, baıll • Pl. l 22.411 • 23 son 
len ve yarmkf progrolfl· 



11 '-11 HAZİRAN - 1939 H AB E R - Akıam Poaauıı 

f: .. !!!i!Mazo·n Meyva tuzu 
iN K 1 B A Z 1 defeder, M i D E ve B A R S A K L A R 1 
kolaylıkla ve mülayim bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir. HAZIMSIZLIK, ŞIŞ
KlNLtK, BULANTI, GAZ, SANCI, MiDE BOZUKLUGU, BARSAK A TALETt, tNKIBAZ. 
SARILIK, SAFRA, KARACtöER, MtDE EKŞlLtK ve Y ANMALARINDA ve bütün mide ve 

barsak bozukluklarında kullanınız. 
MAZON MEYV A TUZU son derece teksif edilmis bir tuz olup yerini tutamıynn mümasil müstahzarlardan daha çabuk, daha kolay ve da· 

ha katf bir tesir icra eder. Horoz markasına dikkat. 
Yalnız toptan aatıı yeri: MAZON vo BOTON Ecza deposu, Yemi Postane arkası No. 31 lSTANBUL 

MUSHil tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilumum ec
zanelerde bulunur. 

..., • ... u• .u .. :.t. • 4 ~•-' a...ıt.1-., Lt& ~ ı....A1" 

. ğııa ferahlık, nefese ho' blr koku, ruha 
itı~lrah \·eren, konu5urlitn etrafa s~tı~ınız 
latif ,.e cazih rayiha lle kar§mııda bulunan
. "'" teblıtr Jle kendinizi se\'dircn hakiki 
i EN.8&llıl nam AM.tmtıa.llıl mamulatı 
kullanınız. Su4'amayı ~derir, İÇKi KOKU 

SUNU ntç m;Lı.t ETM1':z. 5igara. sarnu
sak, sopn kokularile TABfATEN AOIZ 
KOIWSUNA !\IÜPI'EI,ı\. 01..ANLARIN 
s~tıklAn nahoş \ 'O miiz'iç kokulan tama
men izale ecler. Her vakit S&~ ·SEN kulla. 
nmn:, yanmn:da bulundunınuz. VARUGI. 
I'<ıın w~ Gt!ZELUGINİZ itin elıemdlr. F.c!· 
!J'annlerde, Jiivantaerlarcla, aktarlarda bolu-
-- ... ~ft-~ ... . , ! .... , ., ., .. .,.,, ~ knnı<ıhır. 

u •• -.,, ilan 
nakaıat Vekaleti lst. Deniz Ticaret MUdUrlugu 

ı. Denizcilere ilan 
'lt ltt 1-nbuı Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünün Eminönü 
t~~ltrllcöy arasında, Galata köprüsünün Haliç cihetine ve 
llıı4 r tincirlerinin altına konmuı olan denizaltı kablosu· 
1 ~ ı.~r edilmek üzere kaldırılacağı alakadarlara bildirilir. 
ı. 'löl • 
li içi tıran l 939 da başlıyacak ve 15 gün sürecek olan tamir 
1~ hl\ lculJanılacak dubada arsıulusal işaretler gece ve gün. 
~~t4 lllunacaktır. Bu yerden geçecek gemilerin dubanın yakı

l\ teçrnemeleri denittilere ilan olunur. ( 4151) 

Daima genç 
Daima güzel 

İngiliz Kan.ıuk eczanegl 
müstahzaratından 

Krem , Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli Z ıaheseri, bütün dünyanın 
en mükemmel güzellik müstahzar
landır. ötedenberi memleketlmtz 
kibar Aleminin takdirine mazhar 
olmuıtur. 

Krem Balsımin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terki

binde eaklıyan en ciddi ve §ayanı 
itimat markadır. Genç ve ihtiyar 
biltUn kadınlar için zaruri bir ih
tiyaçtır. Cildin letafet ve tarave
tini arttınr. Yağlr, yağsız ve acr
ba.dem cinsleri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığım te· 

min eder. Yilzdeki çil ve lekeleri 
alrr. Sivilceleri tamamen izale e
der. Traştan sonra cilde 13tif bir 
serinlik verir. 
tNGİLtZ KANZUK eczanesi 

BEYOGLU - tSTANBUL 

I - Şartnameleri ve listeleri mucibince (3 7 58) metre mik'ab1 
mi.skirat "953,. metre mik'abı tütüne ait ( .mak üzere ceman 
(4i.11) metre mika~ı sandıklık kesilmit tahta pazarlıkla satın ah· 
nacaktır. 

II - Ttahtalar memleket haricinden getirildiği takdirde met· 
re ntlkabmın muhammen bedeli sif İstanbul 30 memleket dahilindl' 
verildiği takdiı:ide 36.30 liradır. Muvakkat teminatı hariçden getiri. 
lecekler için (10,599, 7 5) lira dahilden verilecekler için ( 12.825,7 5) 
liradır. 

III - Pazarlık 26 • VI • 939 pazartesi günü saat 14 de Kaba· 
taşta levazım ve mUbayaat şubesinldeki alım satım komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - şartnamelerle eh' at listeleri her gün kabataşta levazım vr 
mUbayaat şubesi müdürlüğü veznesinden (855) kurut mukabilin. 
<le alınabilir. 

V - tamamı veya bir kısmı, için pazarlığa iştirak etmek isteyen. 
ter muayyen giin ve saatte verecekleri miktarın yüıde 7 ,5 kuru§ 
hesabiyle teminat paralan veya banka mektuplariyle ve ~iğer ka· 
nuni vesaikle adı geçen komisyona gelmeleri. ( 4084) 

Dahiliye Vekaletinden : 
Kızılhisar kasabasının 150 hektar vusutundaki meskun ve gay 

ri meskun sahanın halihazır haritalarının alımı eksiltmeye çıkanl· 
rnııtır. tıin maktu bedeli 3000 liradır. Eksiltme 23 • 6 • 1939 cu 
ma günü saat 15 te Kızılhisar belediye dairesinde toplanacak eksilt· 
me komisyonu tarafından yapılacaktır. Muva'lı:kat teminat 225 
liradır. 

Şartnameleri parasız olarak Ankarada belediyeler imar heyeti 
fen şefliğinden ve Kmlhisar belediye reisliğinden alınabilir. 

Eksiltmeye iştirak etmek isteyenler bclcl:liyeler imar heyeti fen 
gefliğinden vaktinde işitirak vesikası almaları ve bunu teklif mektup 
Iarına koymaları lft.zımdır, Tekliflerin tayin edilen tünde saat 140 
kadar Kızılhisar ·belediye reisliğine vemıcsini veya posta ile bu sa· 
ate kaldar g<Sın.dermiJ olmalarr lSznndtro, .(4153) 

HR$RRRT 

1 -

5ıhhahnizi 
/11Jditl edi!JOT 

1..ı~~ 

Ot/LB/ll 
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1 

ile ö~ ilrünüz 

Türkkuşu Genel 
Direktörlüğünden 

C BRÖVELİLERE 
Bu yıl motörlü kampa getirilecek pl~nör pilotlarından vaziyette. 

ri derhal çahşmağa müsait olanlar haziranın ilk haftasından itibaren 
talırr.lere başlatılacağından bu gibi nrkı daşlann Ankarada Tilrkku~u 
genel dir:?ktörlüğüne, taşrada hava ku:umu veya Tür!<lmşu §Ubelerine 
acele müracc:allan rica olunur. (3976) 

* * • 
Orta okulu bitiren gençlerden 

Gedikli Tayyareci alınacak 
1 - Genelkurmay Ba~kanlığının tensiplerile Türkku~u genel di· 

rektörlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan Hava Gedikli hazır 
lama yuvasına ortaokul mezunları alınacaktır. 

2 - Hava Gedikli hazırlama Y\lVasına girmek istiyenlerde ara• 
nacak bellibaşlı §artlar aşağıda gösterilmiştir. 

A - Türk olmak, anası ve babası Türk ve Türk soyundan olmak 
B - Bekftr olmak yaşı en az 16 en çok-18 olmak 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak 
D - lri hal sahibi bulunmak 
E - Ana \'e babası yo!•sa. velisinin rizasmı gösteren vazih adres

li vesika göstermek 

F - Hava Gedikli hazırlama yuvasını ve ha,·a okullarını bitirdik
ten sonra hava birliklerinde on iki yıl hava gedikli erbaş olarak vazife 
görmeği taahhüt etmek bu taahhüt gedikli hazırlama yuvasına geldik· 
ten ve hava sağlık heyetinc.e yapılacak kati muayene iyi netic.e ,·erdik
ten sonra masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapılacaktır. 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve 
tayyareci zamlarının miktarlarile diğer esas ve şartlar hakkında daha 
fazla malt"tmat almak istirenler ortaokul lise ,.e kültür direktörlükleri
ne askerlik şubeleri başkanlıklarına Türk Ha,·a kurumu ile Tükku· 
şu şubelerine gönderilen matbu broşürleri görcbilırler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda son veriler.ektir. Uizımgelen 
şartlan haiz olduğu görülen gençler temmuz ayı içinde Ankarada 
Tilrkku~una sevkedilecektir. 

5 - Hava Gedikli ham~ yuvasına girmek istiyen 
mezunları kaydedilmek~Ozere_.:.~urumu~~M!!m~~ 
etmetıdlrler. [(8845)) " 
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Fenerbalıçenin cidden biiyıik bir sporcu olan kıymetlli ree(si Saracollt4 
Şükrü Zeki ile beraber, Fener lakı mınm maçım scyredi1or. Köşede 
Fenerlilerin Jıiç bir zaman unutamı}·acaklan büyük /utbolm Bekir Fenerbahçenin geçen yıldönümündı 

.1 Eski yılclönümlerinaen birimle Fe11erbahçenin meş1ıu~ JııtbÔlculan coşkım alkışlar arasında geçerlerken 
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