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Cumhur reisimiz 
Köye 
dönüş 

l\üı;ül< bir lm abndn ıloğup 

büyümü~ saf ve tcrrübeslz 
hir genç lmdının geçirdiği 

buhranı ,.c maccrnyı anlatan 
(,;ok suzcl bir c er ... 

• Ya/ovada 
D 

ONONC 

ekoslovakyada 
ihtilal mi başlıyor 

Hadise çıkan Klodno mzntakasznda 
•• Trakyada tetkik 

seyahatı yapacak 
NAKLEDEN: 

Fethi Kardeş 
Orfi idare ilan edildi 

Yarın başlıyoruz 

* ( 

< 

MASAL '! 
Mektepler, sinema ve 
geceleri pencerelerini 

tiyatrolar kapatıldı, halkın 
açmaları bile yasak edildi 

{ < 

!ÇOCUKLARI , 
> 
~ l:ir askeri tıp talebesinin de. 

t• 
~ 111 n'ikını nnlatnn hu roman, 
t l'ılın en hi,~i, en sürüklcliri ' 
~ eseridir. ı•cl• ~ aimııla llabcnk 
İ O\\u,.,.~ l· l 1 " ..... a .snıız. 

~ l!akleden : 

' Mtızaif~ Esen l 
Kaplan ~I 

l&33 N o bel edebi~ n t mUld'ırutını l•:ı • 1 
Qıı:an Amcrik ıı kadın roınancı 

' ' 1>11rı l!nlt'm m"\"Zllll Çlndc seren 
hl';)l'canlı bir c r •.• 

lrıgilizceden çeviren : 

VAHDET G )LTEKIN 
lı rflaç gımc ,.adar neşrine 
laşlıyorıız. 
~V'V"V'V'VV'~~~VVVV'V"~~ 

t.. 

Cumhımdsimiz ve Bayan lnönü Yalovada mektepliler tarafından kar
şılandıkları sırada .. ... Yazısı 4 üncıide 

IBüyOk anketimiz: 

~rar:ıbir hadise ı "Mi//i Şef,, gerine 
B~ni yaralıyanı [ b • k ı · 
,,söylemem ! il f nası ır e ıme 
Çu.~ki~.' iyil:şince onu 1 s e ç e l im ? 

bu oldurecegı m ! ,, v • • • •. V• • 

%n nkşam üzeri Fatih.le Çar. Kazandıgı zaferle Türkün ıstıkbalını degıştıren 
ada sokak ortnsmda bır ynr:ı. .. .. k 'l I' k h k d · d d ~ Vakası olmuştur. bu huyu mı 1 a ramana en 1 soy a ın an 

t~~\'\ıtpa§ada Horasancı soka- daha büyük ne isim V0r8bİlirİz 
~tıcı 2~ numnr~da oturan seyyar Cumhurreisimiz lsmet lnönüne, kelimes:ni de işittim. ikisini de A· 

liuseyin oglu Muharrem ak- milletin sevgi ve bağhlığrnı ifade tatürke söylüyorduk. Şimdi lsmet 
~ (D<wıımı 4 Uncfüle) için kullanılan "Milli Şef,, yerine tnönünü de Atatürkten ayırmıyo-
• ••••••••••••••• .. ············-···········• baııka bir sıfat bulunması lüıu- ( Dcvaını 4 iinciidt) 

Bertin, 9 (A.A.) - Pragdan 
Alman istihbarat bürosuna bildiri
liyor: 

Bohemya ve Moravyadaki Al • 
man hamisi tebliğ ediyor: 

''7 - 8 Haziran &ecesi Klodno 
lisesi önünde Alman zabitasına 

mensup bir çavuş katledilmiştir. 

Bu vaziyet karşısında hami, ye. 
ni bir emre kadar muteber olmak 

üzere Klodno mıntakasx için şu 

tedbirleri almıştır: 

Açık havada yapılacak her türlü 

içtimalar memnudur. Bütün sine· 
(Devamı 4 üncüde), 

Londrada çıkan bir haber: 
İngiltere bize 

yeniden kredi 
açacak 

Çemberlayn Türk gaze
tecilerine beyanatta 

bulundu 
(Yazısı 5 incide) 

Cumartesiden itibaren 
Harbiyede 

Belvü bahçesinde 
Alaturka kısmında: Mısır yıldızı 

KİKİ 
ve 5 Kişilik Trupu. Aynca 

Alaturka Saz HEY'ETI 
Tel: 43711 

Cumartesiden itibaren: ~ mu etrafında arkadaşımız Necip -------------------------

' Taksimde M h k A ı 
1 

fazıl Kısaküreğin ortaya koydu. a um o a n 
ı 1 Z z E T ğu fikir üzerine halk arasında aç-
j tığımız anket büyük bir alaka u-

! Bahçesinde ~:·::::~~=!:;:;~.~~;~:~.::.Bulgar casusları 
j (l::SKt PANORAMADA) ediyoruz : 

l s A F İ y E Bayan ikb:ı (~s:anbey)' ae: 
: \'e "-Vallahi ben tahsilsiz bir kI-
......... ~rkadaşları: Telefon: 41992: zım. Şef kelimesini işittim, önder ........................................ 

Trakyada yakalanan dört Bulgar casusımtm lzmiide malıkıi.m e· 
dildiklerini tcgraf haberi olarak tajsillitile bildirmiştik. Resimde, Dul. 
gar casusluğu yapan Martiri, B11lgnristanın Edirne konsoloshanesi kii· 
tibi Lambo, Kiri t•c ltalyan tebaasmdan otelci 1.ıii görülmektedir. 

lngiliz Jııtbolculatı karsıla.Yanlar arasında... · · 
(l' azısı 6 ıncıda), 

Romanya Hariciye 
Nazırı yar:ın geliyor 

{.Yazısı 4 ü11ciidc). 

I Topa '1ıermi konttlwk·en ... --... 

Metris çiftliğinde bu sabah 
yapılan ·ıopçu atışları 

-~ .... -- -~-

..1 
Yazısı 4 üncü sayfatla 

ÇERÇEVE 
• ~ 

Atatürk kabri 
Sanatkar Abidin Dino \c arkıula51annm çıkardıb'I (SES) m~mu· 

asında, .Atatürk kabrine dair bir anket \'e bir tekllf var. 
Anket 50: 

Kabrin yeri, sekli, ifadesi, sanatkarı nya sanatkarları, ecnebi 
müfcha<ıMStl ihtiyaç dereeC<öi1 İcab ettirdiği merasim? 

Teklif de ı:u: 

Kabir bir Illtit a.c;lanx fiekllnde olmalı. 
Ankete Yc.rilen ccvablar içinde, Abidin Dino'nun ağzından milp. 

hem olarak edilen bu teklif, mecmua. kapağında. kocaman bir proje 
ifıulesile rcsimlenclirilmi~. Bir trpc ü~tlinde, 20-30 metre yüksekli· 
ğindo bir Hitit aslanı, n.<ılanın dört ayağı arasında. du,·arla tenill 
kabir boı:luğu \'C tepenin eteklerine kaılar inen, kademe kademe inen; 
gayet geni:;, a ... ıandan dalıa. geniş mermer merdi\'enler ... 

Hitit aslanı; Türkü, Ankarayı, Türk sanat ,.e ~ıı.hsiyetinl tlmsnl. 
lendlrmek bakımından fena bulu~ değil. Hele tepenin eteklerinılcn 

zirve ine doğru ed sell yük<;elcn Ye insanı ~'llkarıla lıüyük bir haıli· 
seye ılavct eden mermer basamaklar fikri ~ok güz.el. 

Doğru unu söylemek liizmısa, benim ölü ,·e kabir etrafındaki c -
tetlj:;im; sıuıılulm, kahir ,.e Yunus J:nırc'niıı tabirilc lı ecc taslarınılnn 

başka. unsur tanım:ıclığı i~in, Atatürk kabri olarak Jlitit a-;lanı pro;c
si bence en ~üzelidir diyemlycccğbn. J•'akat ,\tatiirk kabrinıle iCndc, 
mutlaka. mii::;ahlıao; plfı-;tiğo ~iitürülec<'lt.;e Jıemen kabul edebilirim ki 
proje, bu~ünc l<nılar ılii<1ünülenlcrin en iyi..,i nya. en az frruısı. 

Necib Fazıl J([S.4.I\.VREK 
NOT - Azizim Nureddin ArUım, yahut Topluiğne! Vaktiyle Bey

lerbeyinde ve (Babıali) caddesinde, §imdi de Anknr:ıya her gidişim

de halis bir dost emniyetile sıktığım elin, niçin beni iğnelemek itiya
dınn dUııtU bilmem. Belki ikinci isminin tecellisi ama, takdir etmen 
lazım ki Topluiğne, batmnaktan ziyade kopmuş parçaları, a}Tilmış 

münasebetleri iliştirmek içindir. Müsaade et de sana, husus! meclis. 
!erimizde hitab ettiğim gibi üçüncü isminle sesleneyim ve diyeyim 
ki: "Şeyhim! Bana ikide birde Ulus gazetesinde çatmak llhammı bıs 
halincle Hak c:ınibind<>n almıyorsun!" 

~ . 
NOT - (Akşnm) gazetesinin (Dikkatler)' muharririne! !mZD.Sli 

tehdit mcktublarma cevab ve kiyin~t'vcrınek lıdclim~·değilclir. 
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,ritM~R~ik~W 
Orman işletme tali

matnamesi değiştirildi 
Ankara, 9 - Halen mer'i' olan vekAleti tarafından tesbit oluna. 

orman işletme talimatnamesi ve- caktır. 

9 HAZiRAN - l931, 

killer heyetinin kararile merlyetten Devlt!t orman i§letmesi istihsala
kaldınlmış ve yerine yeni bir talL tını ham veya mamul bir §ekilde 
matname hazırlanmıştır. Yeni tali- piyasaya çıkaracaktır. lcab eder_ 
matname ile devlet tarafından iş- se fabrikalar kurulacak ve kere8-
letilecck ormanlar ehemmiyet ve 
vü.s'at ve iktisadi ihtiyaçlar gözö. 

te imal edilecektir. Devlet orman 
işletmesine millf sermayeli Tlirk 
eirketlerl veya mlltr bankalar da 
iştirak edebilecektir. 

Reisic!lmhurumttz Ankaradan ufurlantrken .• ismet lnönü Yal. ova isktlesinde 

nUndc tutula.rnk orman umum mU
dUrlilğünün teklifi üzerine ziraat 

Adllye Vekili Kızılay haftası 
J.U!Pıf~~ 

Ankara, 9 - Kızılay haftası 12 

:::::: :::~:::~:)~:;Yeni eczahane- Milli saraylardaki eşyalar --
M isafir Yunan 

den izcileri Hukuk fakültesinde tanzım için.şehrimizde bir topıantı lere ihtiyaç varmı ..... - - --- - --
yapılmı§tır. 

Müsaade için müracaatlar Tarihi kıymeti olmıgan gü- Bugün Heybeli Deniz 

Son .. !~~~~' şch<imizin m Üş le r satı laca k' hak l r la r h~~~,:.~.~t~~L~~J~~~~~; 
Ankara, 8 (Hususi) - Adliye Bir tayin :Vekili Fethi Okyar yanında hu • 

su.si kalem müdürU Şakir Aksu 

olduğu halde öğleden evvel hu • 

kuk fakültesine giderek profe -

Ankara, 9 - Maliye vek!leti bu-
8usl kalem mUdilrll İrfan meclis 
başkanlığı hususi kalem müdürlü -
ğUne tayin edilmiştir. 

muhtelif yerlerin.den alakadar ma• M •ıı • •• d ı •ı k teb gemi.si zabitaL ve talebele 
kamlara eczahane • açılması için l l m U Q Q Q y Q V er l e C e dün öğleden sonra Halice gec;a:~~ 
müracaatlar vaki clmu• ve bu Ankara, 8 (Hususi) - 11:1111 5 - lstimallne mahal ve im- ler deniz mUzesin1 ve deniz gedil' 

sarıerle gÖril§tnÜŞ, talebenin hu. 

bılru dUvel, hukuku e!asiye im

tihanlarında hazır bulunmugtur. 

:Adliye Vekili fa.kUlteden ayrılır. 

ken talebe tara.f mdan alkışlan • 

'S • • }311 
müracaatlar Sıhhat Vekaletine ~araylarla köşklerdeki eşya hak 'cAn bulunmayan ve 26 ton ka. mektebini ziyaret etmişlerdir. 

lstanbul Güm rük 
müfettiş li ğ i 

bildirilmiştir. Ayni zamanda İır kında meclis hesapları tetkik :iar bir mikdara baliğ olduğu arada Kasımpaşa fabrika ve ha\'\lı. 
__ ,_ d ·ı . i B . •nreııcr· tanbulda ec;u.ııane açmak üzere encümeni bir mazbata hazırla. ;öylenllen bakır ed~va•r. !arı a gezı mışt r. u zı~ dÖ • 

bazı eczacılar tarafından yapılmış yarak umumt heyete vermiş- Mazbatada tarih! kıymeti ol. den sonra vapurla Beşiktaşa ıd Ankara, 9 - GUmrük merkez 
teekilltI mlifettişlerinden Sinan ls. 
tanbul mmtakuı mU!ettJeliğiııe ta
yin edilmletir. 

1 "! .. t b" 1 1 Yıldıtdll mUracaaatlar da vardır. Ur. mayan bir kısım gUmUşl~rln nu muş ve o o us ere • 
Eczanelerin tahdidinlden ıon::a Maıbatada milli saraylarda ~atılması, bakırların millt mu.1 harb akademisine gidilmiştir. su • 

§ehrimizde ancak bazı eczahanele· mevcut eşya şu suretle beş kıs. :Iafaa emrine tevdii tekllf edil- rada misafirlere akademi kumarı ıı 
rin mevkilerinin değiştirilmesi su- ma ayrılmıştır: mektedlr. Mazbatada bunı1an danı general Ali Fuat tarafında 

mıvtır. 

retiyle değitiklik yapılmıştır. Hal 1 - Me,·cut eşyadan nefaset sonra saraylardaki döşemele • bir çay verilmiştir. ri 
buki o zamandanberi şehir geniş- ve kıymeti haiz olan veya ih- rln, kumaşların zamanla e9kl- Misafirler bu 9abah da rn~:~:ı. 
lem.iş, nüfusu çoğalmış ve bilhassa tlyaca binaen saraylarda kal. miş olduğu zikredilerek bun • gezmişlerdir. Öğleden sonra \'' 

da bir gezinti yapacaklar ve fic. bazı semtler mevcut değilken ye- ınası llzım gelen mefruşat, tab !arın tamiri lüzumuna işareti 
1
. k d iz b b rnelt· 

'f1llNt SABAH 80l11'a makalesini fU •abrlarla tamam- niden vücuda gelmiş veya tahmin !olar, yemek takımları, gUmUş edilmekte, fakat Hereke fabri- beb::;_ya g~e~e en -~r gardcıı 
ml9eJ1n calıJt Yal,.... Londradan ~~k ki &ıtımtızdeki Uç ay mUhlm ed.ile.miyen b.ir. şekilde inkişaf et- ve kristal avani ve saire. kasının döşemelik kumaş ima. te ~ere erme verecegı 

.. - t B b 1 ı ku Hl bl tl l ti li partide bulunacaklardtr. )'&Zdığı makalesinde yine Yugoslavya hAd.l.ııelere gebedir. Zaten Rtbbcntro _ mış ır. u gı 1 yer er evve ce - 2 - ç r sure e 8 ma - llne nihayet vermiş olması yU. 
v.• .Alm.ıı.nyaYJ be.b.1lı mevzuu yapmıo bun proframı Uç ay aonra bll.flayacak rulan eczahanelerden çok uzakta ne lmkAn bulunmayan ve satıl. zUnden mUşkUlAta. uğranıldı~ı • 
.,,. Pren.a PolQn muerın aözlerinc ver- cihan harbi için bir hazırlıktan ibaret. kalmışlardır. masında bir rayda temin edil- bu vaziyet karşısında tedbir Tramvay kazası 
d!B1 cevapta, Yugoslavyamn f.sUk.IUln- Ur. ÇQnkU Almanyanm hakJld hede - Bu arada pazar günleri tatbik mlyen köhne kırık ve dökUk almak zarureti olduğu beyan e. tl8 
den fiddetıe bah.ııetmt,, olmasmdan, tl bu prog-ramda zikredilen ÜÇ dört . .. • • . e· b h ... sure 
Yugoslavyıı.nm .,\J.m.anyamn tazy1la al.. maddeden ibaret değ1ldlr. RJbbentrop edilen nobetçı eczahane §ekli de eşya ile 88.hansız bir alay por. clllmektedir. ır a ç ıvan agır 
cİıda Balkan .Antant.mı bozmaya mec. diplomatik muvattakıyetıerıe yar~ bazı itirazları mucip olmaktadır. selen kapaklar ve salre. AJmınış t!tdblr hakkında maz yaralandı 
bÜr olmayacağı manaamı çıkarmakta· bqlayacak harpte Almanyanm mevki- Mesela bazan öyle olı:na.lôadır ki 3 - Depolarda mUdebhar O· batada şu malnmat verllmP.k- . . . cUlCll-
dır. - ,,,. lıı1 kuvvetıendirmefe çall§Inaktadır. Eminönünden Aksara,,,. kadar bil· ı ı m istimal edllmemek · Vatman Alı ıdarcsındeki ye u 

,- up. _e yev • , k ld • tedir: Milli saraylar fdareslruu 1e ! Sirkeci tram,·ayı diin akıınııı : 
lAsıl program ondan .onra baglayacak- tün bir tramvay battı ve ana cad- te ve fakat yedek olara e e hu ciheti nazarı dikkate alarak . 1m li de ~e 

~. ~ rtı::r zen rahor durak mahal n ' 1 
At•.1°" a,A: ~ de Ü%erinde pazar gilnleri hiç bir bulunması H\zrm gelen eşya. her biri ayrı ayrı hususi bir ne. ındcl' 
~m PolUn, bllbassa ip.ret etUtı - eczahane arık görülmemekte, nö- .. - Kullanılmak imkO.nı ol- f 1 h 1 1 b d,. 1 dikulede Hacı Evhad caddes d_ıri gni h :s , aset a z o an u • uşeme er 55 1 rın ....-

..:_..-_' llr ve mnstakll Yugosl~vya hiç betçi eczahaneler buradaki mınta· madığı gibi, tariht hicbir kıy. ııerlndeki eskim~ kumaşların bostanda oturan Y~ 6 
• 

mr zaman gllntll nzaafle ve memleke. , Yunus Nadi, emniyet buhranma kar • U U t bahçıvan Seyfullaha çarpmıştır 
tıntn men!aaU mtııA.haza.slle Balkan ıı tedbirler bqhklı yazmnda, TUrk - kaların en sapa ıemtlerınde, arka- meti haiz olmayan g m ş en ayni şekil Ye desendeki kumaş- Yere dlişcn bahçıvanın sol a~~· 
m.l.sa%mı bozamaz. .Alman tazyik ve lngruz anlqma.mıa tekaddUm eden za- larda kalmaktadır. Bunun fena ne- mamul bir takım şamdanlar ve tarla tecdit \'e tamirini temin a}tw• 
tehlikesi kllllUIDda bu onun eon can man içinde to~ıterlerln emniyet buh· ticeleri bilhassa ani kazalar ve sa· saire • için sarayın mUnaslp bir ma. ğmm parmakları tekerlekler el& 
kurtaran Altt1dlr. ÇünkU FUhrcr, Yu· ranr yarattıklarını izahtan ve bu za- irede görülmektedir. hallinde birkaç teıgfthtan mU . da ezilmiş, taşlara çarpan başlfl ısJı 
tosJavyanm. "ebedi BUrCtte taayyUn 1--4 d lhU k •·- k f in 'k 1 ağır yaralar açılmıştır. Seyflll ..., man ı.•n e •u ur\.4ıCma ç ya· Bu cihet nazarı ldı kate alınmış teşekkil bir atölye kurmuş n lJJ''' 
ve takarı1lr etmfl,, huduUarmdan ba.h.. pılan mllfterek t~bbtaıerin tek taraf ve pazar eczahane nöbet cetvelle· Cerrahpaııa hastanesine kaldır'lLft~· 
scderkcn buna no kendls1nln, ne Prens 1ı olarak yığıldıfmı gördUkten aonra . Ankara elektrı· k oraya Hereke fabrikasındn ye_ vatman hakkında tahkikata il"" 
PoJUn, ne do dünyada hiç kim.senin ı. Türklyenln yanın a.sır 1"1ndekl makul vaylar.da yer bulamamalan ıervıse Uşen sanat ehli bir zat nezare-

.. lanmıııtır. nanmamı' olduğunda fUphe yoktur. harekeUerinden Ud11cts1nl yaparak başlanmıştır. tinde olmak üzere birkaç ustn 
Bir km Biyaset 88.hamıda ''ebedt au. Türk • tngiıız anlaımasmı akdetuğlni feSİSafı getirterek eskl döşemelerin sy. 
rette,, &lınmI§ kararlardan henllz hiç ılSyllyerek bulAaatan diyor ki: Ot 11 d d u" g" u" n nl olmak Uzere çeşit çeşit dö -
klıi:ıse bahsedemez. Sonra, daha aon Birinci makul harekeUml% umumi e er e Uç milyon liraya satın imaline 
zamanlıırda böyle resmt surette verll- harbe i§Uraklmizdlr. Blz umuml harbe şemelik kumaşların 
mı,, ne kadar B{Szler g6rdUk k1 çarçn- iştirak etmeseydik harp bu kadar uzun yasag" 1 ahmyor muvnffnk olduğu memnuniyet. 
buk gerl almdı!,, • sUnneyecek ve Çarlık Rusya.mu boğaz le görUlmUştUr. 
TAN Ankara, 9 - Ankara elektrik 

'tarda g6recekUk. tıUrak ettik harp u. Otelc"ıler ı"st"ı da ı'le şı"kAyet Mazbatanın sonunda. saray -
kıldı d a şirketile nafia vekaleti arasında ce-

zadr. Çarlık Rusya yı ve ora an Iarda ~nlışnn memurların tal -
M. Zekertyaı dUnya mukadderatmm. TUrkiyeye dost, bir rejim yarattık ve ettiler rcyan etmekte olan müzakereler tlfleri teklif edilmektedir. 

kayalıklar OstUnde yapılan modem Türkiye mllll huduUan içinde aUklll- . . . • bitmiş ve aatış mukavelesinin ha-
k6§kUne çekilerek ilham bekleyen bir ne kavuşnıll§ oldu. Dahilıye veka ;le tının israfın zırlanına.sma başlanmıştır. 
&aa.mm elinde olduğunu ve bu yUzden tkl.nclal de bu anlaşmad~r. Totaliter meni hakkındaki tebliği üzerine Bu günlerde imzalanacak muka. 
de mtllcUer arasında.ki glzlf istihbar devleUerln yayılma !ıtekleri kal'§ısm - bilhassa Beyoğhmdaki otelciler vclcye göre, satış bedeli 3 milyon 
t~kll4tmm arttığını ve bu fstlhbaraL lA dil .. l dil b' • et..1-
tan dUnya mo.tbuatmo. sızan parçalara da AW kalamazdık. Sayın Milli ~fi. te aıa ımuş er ve n ıt ısuı..,.. 100 bin lira olarak tesblt olunm~. 
dayanıırıık gUnUn mUhlm hll.dlselerinf mlz Türk milletinin vaziyet ve vazı!e - ile vilAyete milracaat etmiılerdir. tur. Tesisat satmalındıktan sonra 
ız"'aıı eden gizll anahtarlardan bazılarr. sinl olanca açıklığile ortaya. koydu: Otelciler bu istidalarmda, otel- belediyeye devredilecektir. 
m vereceğtııf alSylUyor. Varlığmıızı korumak ve sulhUn muza!· lerde düğünler tertip edilmemesi 

Bu haberlerden biri İngiliz Btı§Vekl· !erlyet ve hAkimlyeUni mahfuz tutmak h _ı_,ak. ka k k. ld ususuuu ı rarm ço es ı o u 
1Jiı1n yılba,şmda Bll§veka.letten çekfle _ için !edakdrlıkla.rm en 11erlaln1 otmdl y • d. . • . 
c;ğtdir. Bagveldl Çembcrlnyn lliynaetlJı den göze o.lmı§ ve bUtUn milletçe kıın: gunu, §1~. 1 1.se vazıyetın ve za. 
d ""IQ t ·Bu'"ı .. '"'ttu.ıı.ıı 111 t nunan B°'bu~muzun etrafında top • manın dcgışmıı bulunduğunu, bu-

e m.ae. p ur. o~ b" e... yase' •. ld 1 k b' d'·~·· .. Edenin siyo.scUdir. Onun yatı§tıncı b1r lanmıı bulunuyoruz.,, gun ote e yapı aca ır ugunun 
tabi.ati vardır. Bugtln Edenin slyaseu. israf sayılamıyacağını iddia et • 
ııf 1nnnm?yarak mUda.taa etmektedir. \'AKIT mekteve esasen i1lerin az olduğu-""" . 
Btınunla beraber, Almanya ile dosUu· nu söyliyerek bu vaziyette otelle -
ğunu yeniden tem ebnek Uzere son • • k amak . tını.ı k 1 k tagillerede bulunan Asrm Us, ora - nnı ap zarure ;.ıe a aca 
b!r tctıebblls daha yapacak, muvattak dnn b da D zJ 1 1 1 ·ı · .. k d. ı V'l" ola.mnz.sa yılba§mda çcldlccekllr. yazdığı aş ynzwn • an g ıı _ arını ı erı ısurme te ır er. ı a-

Dlğer taro!truı Rlbbcntrop, İngiliz nl İngiliz görUıUne göre anlatmaya yet müracaatı tetkik etmektedir. 
Ba,şve°kıllnfn ruht ho.letini çok iyi tanı- çalıımaktadrr. DanzJg harp doğura _ --o-
yan biridir. MUnlh darbesini de o hazır cak mı? Bu suale verilen cevap bugün SUk Ü Ka a A e "kaya 
lt"ınqıtır. Bundan dolayıdır ki bugün için ne evet, ne de hayırdır. "Hayır,. , r y m rl 
H1Uer indinde bUytik bir iUbarı vardır dır çUnkü Leh ve Alman arzulanru gİtlİ 
~da ne yapılacn\aıa Çembcrlayn ço • bunı.drı. telif etmeye imkln görülme • 
ldlmede.n ynpılmıw ınzungeldlğl !ikrln mckle beraber, Lchlilerln genJş mlls:ı. &ki Dııblliye vekili ŞUkrU Kaya 

Taksim bahçesinin 
tanzimi 

Takslın bahçesini yeni blr eekll. 
de ta.nz1m eden belediye Taksim 
bahçesi alafranga kısmını teşkil e-
den sahne, bar, salon kısmı ile mut 
fak, halilar ve sair kısmılan yık_ 
tırmağa karar vermiştir. Buranın 

enkazı satılacak ve bu suretle bah
çe bir mudi daha genlşliyecektir. 

dedir. Ve bir program hazırlamıştır: mnhaslle belki teli! imkln dahiline gt. memleketimizden Amerlkaya hare,- cw- lfllt\ n &~"""' a M ,,..a 
ı - Yugoslavya ikbsaden :Ccthedile rer. Fakat Almanya harp etmek fsU· ket etmi~tir. U ~ l!.~ u u ~ 

cekUr. (bu yapılmııtır) yorsa Danzlg işinden daha mUıalt bir A ve u 
Blr harp vukuunda demokraaller cep şey yoktur. Danzlgdeki Almanlan kıı. 

besini tanımaması temin edllecekUr. krrtarak, onların hayatını kurtaraca • 
2 - ::Macaristan biraz daha mihver ·ğmı diye harekete geçeblllr. Bu tak • 

içine alınacaktır. dfrde de, tngUteren1n harbe girmesi 
S - Bunlar bitUkten aonra Roman. Lchlllertn hareketine bağlıdır, Onlar, 

yaya yUklenUerek Romen petrol kuyu_ müdafaaya kalkar hudutta ılllh pat • 
lan dllşnıan eline brrakılmıyacakur. laraa tngiıtere harbe girer. Yok bu 

4 - Danztg ı~ı bir h:ırbc sebebiyet emrlvakll Lehler kabul eder ve aea çı. 
vermckstzln h:ılledllecckUr. (Bunun ne kannazlaraa. tngiltcnı harbe girmez. 
ıckllde olacağı evvelce yazılml§tr. Her. İşte Dan.zlg meaeleal hakkında tn • 
ke81.n maJOmudur) glllz mahattllnln tıkrt bu ıek!Jde hu. 

M. Zekenya bunları 8'1y1ed1kt9Jıa.. edllebD.tr. 

Kadın çoraplarının 
çürüklüğü 
Mütehassısın 

tavsiyelerini fabrika
cı lar beğenmediler 
İpek kadrn çorablarmm sağlam 

bir §ekilde imal edilmesini temin 
için Almanyadan çağrılan mUte -
ha.ssıs Kari Abe'nin tetkikleri so
nunda verdiği rapor çorab fabrika_ 
törleri arasında hayret ve asabiyet 
uyandırmıştır. ÇUnkU mütehassıs 

çorapçılara göre dilnyanm hiçbir 
tarafında yapılmryan tavsiyeler ile 
ri sUrmUetUr. Bu vaziyet karşısın
da çorab sanayicileri mUtehassrsı, 

Türkiyede çorab fabrikalarını lplz 

bırakıp başka memleketlere mllşte
rl kazandırmak latemekle itham eL 
meğe başlam11lardrr. 

D tiNY ADA bir daldJı.J" . ... 
da beş ton nitroJC11 

tihsaJ edilmektedir. 

* 
G OLFSTREM öyle )>it 

U ~akıntıdır ld §tına ·ıe 
merikanm ikllmlnl taınsıı11 fJ 
tadil ~tmektedlr. Da alOJI 

11 altmış saniyede yilz af tııl 
metre katetmektedir. 

* 
I• RLANDA hayır eeııı'-

yetlerl saatte Ud; 
aıtnu, iki frank sarfetıll 
dlr. 

* cı-J'l• 
A MERİKADA bir tl9 

kada ytiı otuı 
franklık reklim yapı~ 
dil'. 

* . 
AMERİKAl'A, Ar:;:;.a. 

tinden on bir k11° ed)l• 
tulm111 hayvan kaDl ıtbal 
meldedlr. 

E 
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~S;enN;:~~~M~;;;, u garıstan nası ır 
,.. '1!_E EV/ I ~ lslaııbııl kkın caldesi 

•1~~i~~F~1~r vaziyet alacak ? 
=14a~~·ş1·Rti.'ARi! Sofyadaki siyasi mehafilde Bul-
• s..;ıı. Tart.,. c .. ,. '1 1 h. d b' 1 •eııu. l

4
.00kr. u.ooıc ... ,, gar'ıstanın sulh a ey ın e ır • • •:t~ '.so • 14-.00 • 

''•1ı1a\ •..no. e.oo. 1 b 1 v d ~-.:.:..:.-.:. •• ~.... harekette u unmamaga evam 
edeceği, Avrupada bir harp çı-

~a Jaic' kacak ~lursa bit~raf __ ka!~ak için 
......... _____ her şeyı yapacagı soylenıyor. 
En bu·· ·· k ·· h Bul~aristanrn Balkanlarda bir ı rin biri birine karşı beslediği Slav 
b yu guna mevkii vardır ve bunu büyük harp· kardealiği sevgisi üzerine -~ayanan 
Q lR gazete okuyucularından So- te isbat etti. Hiç §Üphe yok ki, Rus · bu dostluk karşı~~da bugun Ma -
l.ı l'lıYor: "Bilmem hangi mem. İngiliz ve Fransız diploma.sisinin kedonya meselesının kanlı safhala-
~tte b" !d k ld - :ı.: ıığJ ır adamın aptal, hasta bir Bulgar Kralı l<'erdinandın A vustur- nnın artık maz e a ıgını, ..u 

U \'armış; on sekiz, on do!•uz ya- yn ve Almanya ile birleşmesine ma. memleketin müşter~k ırk, müşterek 
·~~eldiği halde iki ya~mda bir ni olamadıkları için sulh bir sene din ve adat, anane bağlarile birle§. 
~ -...ı.lan farksızmış, kon~şamıyor. belki iki sene geri kalmıştır. miş bulunduklarını kabul edebili • 

~~!bile t~~ı}:orrnuş: ~damca- Bugün Bulgaristan komşularına riz, 
tohınuunu ıyıl:~tım:ek ı~ın ~·arını nazaran 1914 deki kadar bile kuv- !{alıyor diğer iki mesele. 
re 01 sarfetmiş, fakat hıç hır ça- vetli değil. Bundan başka, clvann· 
ıl 'llladıir nl ~ .. 1 
"'-'lıı.·· t'>_mı a ayınca çocugu 0 • daki bir teşekkül: Balkan Antantı 
fer Uş. Sız o adamı suçlu bulu • onu hareketsiz kalmaya mecbur e

Trakya meselesi ve 
Eğ~ denizine mahreç ~Unuz? !!~~, olsaydıruı, decektir. 

() eder mıydınız.,. • Nöyyi muahedesinin 48 inci mad
ır.~:darn elbette suçludur. Sadece Boğazların hakimi olan Tür~ıye desi ile, harpten evvel Bulgari.ata-
·~ Öldürdüğü için değil: ümi • 1914 deki gibi, düşman cephc.sınde na ait olan Meste ile Meriç nehirle. 

~.~~estiği, artık mucizeye inanma- değil, kati bir ısckilde garp de • ri arasındaki Makedonya parçam, 
• ~ı için. Gerı;i bugün birtakım has- mokr:ısileri arasında yer almış bu -

~~ iril~tirmenin çaresi yok; lunuyor. 
kıınse onların bir devası bu. Bununla beraber, Balkan yarıma 

...;alllıyacağıru iddia edemez. Kim dasındaki hadiseler, büyük bir mik 
•t? belki yann ... Şimdiye kadar yasta, Bulgaristanın hareketine bağ 

,%be edilmemiş bir ilaç, bir teda· hdır. Zira, düşman mahiyeti al.an 
.,usuıu ... Buna hiç kimse: "Hayır, bir BulG'aristan, Romanya Alman· 

~Sızctır,, diyemez. Birçok kim - yanm takviye edeceği Macaristana 
,. k.urtularnıyacak denen hasta- ka.~ı _har~e gi~diği tak~~e onu 
~ ' daha fazla iztırap çekmeme. müşkül hır vazıyete sokabılır. 

i~in uı rak · · ıd ·· ""1 1 .;e • uyut a • o uru me e. • Diğer taraftan, Karadenizde sa -

vaziyeti taayyün edinceye kadar, 
muhtelit bir komisyonun idaresine 
terk edilmişti. 
Aynı madde ile itilaf devletleri 

"Bulgaristanın Ege denizi üzerinde 
iktisadi mahreçlere sahip olmak 
hakkını,, garantiyi temin ediyorlar. 

San Ramo konferansında (Nisan 
1921) gerek garbi, gerek ıarkt, bü· 
tün Trakya Yunanistana verildi 

~~af tardır .. Onlar d_a. bu?.u~ ı- hili olması, Selaniğe ve boğazlara 
~ SIZdır. Bır hasta ıçın: l\.ur- yakın bulunması itibarile Bulgarl!ı. 
-itJt·· " diyen hekim sadece: "Bu- tan, bir harp vukuunda, gerek Türk ,U, bu andaki bilgilerimizle onu Yugoslav, gerek Romen, Yunan or- yı Yunanistana, .şarki Trakyayı da 

~ lll'ıanın imkanı olmadığını _sa- dularmm biribirine yardrmma ma· Türklyeye bırakmaya karar ver • 
~ ~; fakat yanılmamız kabı! • ni olamasa bile, hiç olmazsa bu ha- di. Bu konferansa, Ege denizinde 
~ St:naiye kadar bin bir hasta ü· rekA.tı mü~külata uğratabilir. mahreç hakkındaki taleplerini ser· 

Türkiye Anadolı.:da Yunanlıları 

mağlup edince Trakya meselesi 
tekrar ortaya çıktı ve Lozan kon -
feransı (1922 - 23) Garbi Traky~ 

ıı, llcle tecrübe edip de hiç bir fay- . d tm · · · B ı · t d d t ~'llı g" ed' • . b" t d · . Demek ortaya bır mesele çıkı • e esı ıçın u garıs an a ave 
onn ığimız ır e ll\'l u • . • . t edilniiş ve meseleyi tetkike memur ~U .. yor: Bulgarıstan nasıl hır vazıye 

•.. rı bu hastayı kurtarması bus. 1 .... ~ 1 LD ı ıı • . bir tAli komisyon iki proje hazırla-

l •-••--M-•-w----··-.. •woooH•oo•H•ooooonoooooo NOH•••;;;·~-·=••HH•ı 

/WÇ ~i 

1 ABn~~ı~ııa'.:.,'.:,d.~:~~;0~;~~: ,.~~~;~~~~,i-
l )etlerin ilin u !>aire gibi reı.mi i~lerinin icablarilc ayar. 
• Ianmıc kanunların gfü,tenliği lüıunılara görn ı.e,·k 'e idare edilen 1 ,,, • 
i birer resmi nc~riyat malıi)·etındedir. Ilinae~ale3 h ~~:ıdolunun 1.ı~r 

1 

ı:ok yerleri, gaıetc thtiyacınr, ,.e daha dogru tabırle nıcml.ekelın 

dr' ,.e iç hadiselerine karşı ala kasını ancak 1:.tanbuldan ~elecek 
eaktil&lltet.I, yolun uı.unluğu nbpctile meb .. utcn mütena.,ib ~ekilde 

1 eksilen ga.ıctelerıe temine çalıl)ır. .. .. . . . 
1 Bu itibarla ro.ch"onun ,\nadoluıl:ı me' kıı çok muhımdır. Şe-• . 
i birler arasında ze\'k, !lles, fikir Ye hareket lrtibatlannı temine 
i nsıta olan radyo bl'lld bü3·iik ~ehJrlerimizde müz'lç bir alrt, fa.. 

: kat Ana.dolumuı l!:in br nimet ma.Jıiyetindedir. 
i Yer yer Ana.dolum uzda nıt'mur, halk Ye talelıf' r:ul3 oların ba
i ~mda bir fa'lıldan, yahut bir pilaktnn, cazdan ünce ajans bek
i Jer. Sabah yatağTntlan uyanan insanın eline gazeteyi alması \'C 

ı o günün hidlı.elerinden bir !'e~·lcr öğrenf'bilmck İ!,;in bir gazete 

• 

okumak ihtl)acı duyması, Anadohula. 'e yani uzak yurd par
ça.larmda daha bariı 'e daha kun·ctıi, yemek, iı;mekten önce g<'

Ien bir t~ıahürdedir, Halbuki radyomur. da büyük ~chirlerin ihti
yacına. göre ayarl:\nmıştır. Ankara, İstanbul, İt.mir ~ibi 'ila~ et
lerimiz gaıetelerinden daha. t:<'ı; muttali oluna<"a.k habc•rlere inhi
sar eden ajans radyo neşriyatı, Anadolumu1: lı;in az , .e hatta hlı; 

hUlanündedlr. 
Radyo mcmlekeHmhln ihtiyaçları nispetine güre pro;ram. 

J.aatınlrnak \'8zlyetindedir. Memleketimlıin dört bucağında radyo
dan önce beklenen \azirc mC'mlekct Ye diinya lıüdiscleri etrafında 
kısa u fa.kat tatminkar neşriyat yapmaktır. 

Bunun için radyoda muan en bir saat itin ajans ne)riyatı • 
gibi 1-a.sak ıa\'mamak l~lndC'n önce, (radyo gaı.etcı.I) ndı alında 
bütün dış \'O iç hadiseleri kısa<'a Türki~·C') e \'erebilmek l5lni ba-
~armak Jizrmdır, Bunun dairelerin, mckteblerin tat il saati olan 
öğle Uzerl yapılma..111 muyafık ol1;1r . 

Aynca Anadolu ajansının radyo nc5rlyah ~ine muayyen SA

a.tlerlnde eda. olunabilir. Fakat Türk halkı, radyo rnerl•ezindcn ki. 
lometrelerce uzak yerlerde okumak ,.e A"azcteleri takip imkanla
rından kısmen mahrum bulunduğu me\·kilerıle radyonun gnzeto 
ne,rtyatına müşta.k haldedir, 

Spor hareketlerine, at ko,ularma, ~chir haberlerine, dı, ,·o iç 
haberlere n bütün gazete mevzuları ara.,mda hafif ,.e mti pct • 
hidl~lere alt nkayl 'c haberleri rad)'O g:ueteı.ilc Türkiye)·e ne • 
~ir '\'e ilin etmek ra.dyodan müspet \'C'rlm almak olar.aktır. 

İcab edene malüm olanlarca radyolar kapatılabilir. Burada 
muayyen şehirler dt'ğil, bütiin Türl;.iyo mc\'zubahstır. Tlirklyo 
radyo gaute&Lne, ze, k nesrfyahndao ünce muhtaı;hr. Bu hakikat 
elle tutulacak, gözle ı;örülect'k kadar barizdir. Tren yollarma 
dökülen n ga.zet~ diye hayknan köylülerin bu arzu ,.e lhtfyaç
lamu tatmin etmek elimizdedir. 

Vo ba aralık, halk tipi radyolJrın ıla bir an eneı Türldyeye 
tevzU llzmageldiğinl de unutmamak kah eder. ---·· -· ·-····-· ... --· ... ---..· .. -···-·--·····-·· ........ ····-.. ---· ~.t.'1 L. h . . d '""ld" a aca.... 1 ~ ':'1savvur arıcınde egı ır,, Bugün Bulgar siya.~etine milli ta- mıştı. Fakat Bulgar murahhas arı 

~•lu _ ıster. . ... . . lepler hakim, büyük harbin sonunda bu projelerin ikisini de kabul etıne- lardJ. 
~1 CJze bcklıyecegız dıye bır za - bu talepler Makedonya, Trakya, etiler. Bunlardan Bulgar tezine en 

h e "th" t 1 h vakm bulunan proJ·eye göre, Bul • Fakat, asıl ihtilA.f ~u noktada: 
Rusyaya verilmesi üzerine Ro • 
manyaya bir tavizdi. Romenler, 
Bulgar toprağı sayılan Dobnca. 

n mu ış 1Z ırap ara ma • Ege denizinde mahreç ve Dobruca ,J 

h e•- '" hakkı d ? garistana, Makri ile Dedeag~ ar ara· Yunanlılar Bulgari.atana verilecek "t!ı., "'ııeg_e . . . mız var mı ır. idi. ,. 
"" ı. d 3 k·ı t ı ~ d bir mahrecin sade iktısadi bir mahi~·e-~ l.\endımız ıçın o acılara katla- Kanunusani 1937 deki Bulgar sın a, ı ome re uzun ugun a ,J 

; fak t lb k · · ' h ı b . yer ayrılacaktı. Burası Bulgaryıta- ti olmasına, yani o .arazi üzerine bir 1 b" . a a~ ası ıçm. e e o a:ş.. Yugoslav dostluk muahedesi ıle ı hak verilmemesini istivorJar. Bul _ 
~ ızıın evladımız olursa? Onu Makedonya meselesi ortadan kalk- na 99 sene müddetle verilecek ve ,J 

nın kendilerine verilmesinden 
pek memnun olmamışlardı. 

.. arı e · · Yunan h8.kimiyeti altında bulun _ garlar ise bilikis Lehistan korido· ~) \'\'el kurtarmak ıstemez mı - tı. Senelerce süren kanlı fakat ne_ 
h ki b b tam ·ı B ı ·s ru gibi, bir kısım ara.ti de dahil ol-

Bununla beraber, bu giln Bul· 
garların istedikleri, Romenlerin 
60 senedenberi yerleştikleri ara
zi burası değil, cenubi Dobruca 
denilen kısımdır. Romanya bura
sını ikinci Balkan harbinde BuI
garistana hücum ederek 1913 de 

ö.QU hislerin ne kadar insani ol- ticesiz düşmanlıktan sonra Bulgar- ma a era er amı e u gan -
~llllu b tan tarafından idare edilecekti. Ay· mak üzere bir mahreç talebinde -~h~ ilmiyor değilim. _Fa.kal !arla Sırplar barıştılar. Bulgar K.ra-

A ''<l ra~ k d d K rıca, beynelmilel bir komisyon, dirler , b' t>ınen ıztıraba en ımız e lı Borisle müteveffa Yugoslav ra- · 
~- ı:. baskasında da katlanmalı _ 11 Aleksandrın gayretlerile hariku. Bulgaristana verilen arazinin ida- Her iki memleketin diploma. 
~ .. ~nkü her çektiğimiz acının iade bir sulh vaziyeti temin olundu. resini ve burasını Bulgaristana bağ sisi, bu mesele üzerinde sükut et· 
· ltnız için büyük bir iyiliği ola. Hududun iki larnfındaki milletle _ !ayacak demiryolundaki nakliyatı mekle beraber, vaziyet bu şekil· 
ı h b kontrol edecekti. d k l t ~: Qa asının öldürdüğü o çocuk e a mış ır. Romanya bu işgali o zamanlar 

~ilde hekimlerin yapacakları her ka sebep de var: hakimlerin o ba- Bulgarlar bunu reddettiler, çün- Dobrica meselesine gelince i Balkanlarda muvazene umdesini 

ondan almıştır. Siyasi bakımdı!n 

~b·~en bütün insanlık istifade bayı beraet ettirmeleri, diğer aptal, kil bu projede kafi derecede temi • 0 da §U merkezde: ileri sürerek haklı göstermişti. 
~

1

.ır; o nevi hastahkldnn teda - hastalıklı çocuk babalarım, anaları nat bulmuyorlardı. Bulgar ticareti 1878 Bertin konferansının ka- Sırbistanla Yunanistan Make • 
:rlolunda büyük bir terakki ola· m e\•Hltlarım "kurtarmak,. arzusu. Yunanistan tarafından herhangi bir rarı ile Dobrıcanın ~y~k. bir 1 donyanın büyük bir kısmını ken· 
};'' na te~vik etmek olacağı için. darbeye maruz kalmak t:hlik.esin· ı kısmı Romanyaya v~rılmışlı. nu 
~tdoğrusunu isterseniz b~ h~- Surnllalı ATAÇ den u1.ak bulunabilecek mı? dıyor- da Basarabyanın bır kısmının 1 _...Devamı 9 uncuda 

~ arr e~ Inüterakki cemiyetlerın hı-
• ~ılınez kabahatleri var. Öyle 

'Ilı ~~k - zengin olsun, fakir ol
lıııa kaııesine bırakılır mı? Onu _rl?

arşılannda görmek baba ıçın 
.,_.'}tıa iı;in de en büyük azab değil 

'"it')() 
~ .. · Yle bir çocuğun bulunduğu 

r " ?lı>co~ • • ek • 1 
J lıaı -;;cnın, keyf ın p yen o.maz. 

ıı de onu babanın. ananın elin
. almalıdır. Bakmak, teda,isinc 
tlllak Şartile. "Aklı başında, hiz-

lı.a~1tm~·eri imkftnı bulunan birçok 
'l kara bile o kadar iyi !:akılmaz. 
arı, ~faca haynndan farkı olmı -

.... _ atta hav\·andan da asa~ı kal-"l <ıl • ~ .. 
~1 an o mahlüklara bu kadar iti· 
~il .ıı ne rnana'ı var?., diyeceksiniz. 

ı~e. 

' ~ ın8:'1n oğlunun ~ercfi karışır: 

11 
Şeklınde doğmuş hiç bir mah. 

\ .. "-kafaca h::ı\·van halinde, hay-
""<ın • 

' 1 a~ğı kalmac::ına razr ola -. ~-
'tı ' 0nu kurtarmağa çalı~mak 
d ;muzun borcudur. Elimi::den 

() 
1 

kadar. 
1 ıı babaya mem1eketinin hakimle· 

tı.'.'\ \~a vermişler, b~lm~~·o:-um. 
~ a"a.~ırn olc:aydım. yurcgım ka. 

~ t onu mahkum ederdim. Bir 
.. ~?t'izc1en. in~an zekasından 

l bu~ı._kc tiği, yani in~anlığa karşı 
~ Uk günahı i,Şlediği için. Ba;-

1 • 4 ... .... 

Hey gidi dünyanın 24 saati ! 
J.füim nıllde, üstiınüze sağlık, bir haf

tadanberi ~u adma grip - enlulenza. _. ts. 
panyol denilen \C ha.yağı ~u adlariyle 
mlkroplımn bir milner ittifakı hastalığı 

zannını Yeren son asnn o istilacı, emper. 
yafö.t, bula,ık, lif dinlemez, beyhude yere 
adama. kan ter dökfürür, müz'iç A\·rupai 
hastalığından yatmaktaydı. Tcrli)'ken san
lJ Dam:ig koriılorundan J;e~mi)! Her ne 
ha:se: 

Odcdl~lmlı. reçetelere nazaran kaııklı 
Jıümmanın asrM olduğunu anladığım bu 
JJclalı ha...,lalılitan, lehiilhamd 'e fakat şu 
dcınokr:ı.t dolıtor dostların lılmmetile, na. 
J,alıat de\ re ine girdi çok ~ükür ... 

J>ün ak-:;am e\'C döndüğüm zaman za
y:ı.llı an:ıcığrnıı yatağında oturmuş, l üıü 
~ülrr bir halde bulunca pek memnun ol-
dom, 

Anam göılt>rinln ml:yoııluğu bakımın. 

dan otoriter de,· Jet diktatörüne lH>nıer ! 
\'üıUme, "ıankl o Yugocılavya, ben do 

mlh\ er de' letleri3 ml::lm ı;ibl en tatlı gülü-
~ü llo ı;ülii~·ordu, 

_ l'anum ! df'di. Gördün ki bir haf. 
tadır atleti biıim u ~·anıbaşnnızıJakl , 
Bulı;ar komşumuz gibi alemden bihaber 

~--------------------~ ...v.L\.V..jfa.L4Z..V...V.V..VW,4<..V.L-z..vw..444 

yatıp durmaktan bunaldım! Şimdi ma.~1-
lah açıldım ... lyiyiriı. Ne olur, ıu gazete
yi alıp ka.r,mıa g~stn de ,u ah,·ali ile_ 
ml okuyU\·ersen ..• Biraz eğlenirim hiç ol
maz.11a ... J~inı a~ılll'dı ... 

Tabii derhal: 
- Peki anacığım!.. dedim. Okuya_ 

:rnıt, 1' a.ln ıı ~aı.c>tede han;P ne\ i hnadl"'i 
okumamı ı~tı~·or,ı;ım ~ .. 

.ı\na<"ıiım: 

- Sen ~öyle ba,lıklAn okurunr M, 
tletll, hen !ilana h:ınghılnl okuman Ibımgt'l-
dlğinl ~ö~·lnlm !.. 

- PC'kl •• 
Ye dünkii bb:lm (Haber) 1 &(rp ser-

Je,h::1lan sırayla okumaya ba~ladım. 
lla.lk ara~ıncla dola~an bir rh-ayet: 
Ku,-nıkln ~·ılclı7m Jlt"Şlne takılmı,n: ! .. 
Af)'Ona kar yai:dı ! 
llf:ı.r:ışta ılolu şiddetli tahribat yaptı .• 
r.tarmamya ~ren mckteb Jtemlıdnden 

habr.r yok.. • 

Tetl11 denizaltı facia'"• 96 lHanm f~

rl öliimü) le biten tüy~r lirperticl laclanın 
tahllatı ... 

Binbir direk yıkılmak telılikesine ma
ruz!.. 

Bir köııek sahibini partaJadı .• 
Bir işçi kolunu maklne3·e kaptırarak 

öldü ... 

Eıllrnedo <'asuslar yakalandı., 
Bir otobüsli 11elkr sürükledi, mücm. 

mere 'ermcğe ~iden gençlerden üçü öldü .. 
Hlorinalı Nazımı ka~·bcttik .. 
30 Xaıl bir Polonyalrnın e\ ine taar

ruz ettiler ... 

Ya~o\'a l'ita~yonu )·andı, bir itfaiye 
neferi öldii, 21 kl':'i yaralandı ... 

Xiyu,:ıtcl ile J.oznn ara..,ınıla iki trC'n 
~arım_,tı .. , 

('in ta;n·arC'lcri U!; .Japon hnrb gemi
sini bombaladılar ... 

('in kadm lut'alnn Japonları altı tlefa 
mağliıb etti ... 

l.onılr:ııla Iic>nt dü!lesine <tuikast )"a • 
pıldı ... 

Kasımpa'la cina)-etl kaıa mı, ka<iıt mı~ 
Daha df'\ am c>df'<"el;tlm. Fakat kana pe

nin üıerlndc> brni ılinlcmckfo olan anamın 
başını ı:;öreme~·in<'e gnıcteyl ~iizümden 

~ektim. Xtye hali bir haYaıfü intibah et_ 

medl diye hayretı~ bal<tım~ 

Kadıncağız yerde b:ıygın yatıyordu! .. 
Mim 

Hazır ilaç;iatın 
reklamı 

Sıhhat Vekaleti reklam 
şeki.lerini tahdit ediyor 

Sıhhiye V ckalct.i, son zamanlar 
da bir takım müstahzcrat sahiple· 
rinin dertlerine deva arayan hal. 
kı yanlış yollara sevkeder şekilde 
reklamlar yaptıklarını nazarı dik
kate alarak Sıhhat müdürlüğüne 

:nühim bir tamim göndcrm~tir. 

Tamimde, tıbbıi müstahzcratın 
reklamları tahdid edilmiş olduğu 

halde bazı müstahzarat için gelişi 
güzel reklamlar yapılöığı görül -
düğünden tekmil müstahzar rek
lamlarının yeniden tetkike tabi tu. 
tutmasının lüzumlu görüldüğü 
bildirilmektedir. 

Bunun için diş ve saçlara mah
sus kullanılan müstahzarlardan 
başka her nevi müstahzarat için 
verilen müsaadeler hükümsüz ad
olunmuştur. Sıhhat Vekaleti yapa 
cağı tctkikle;c göre yeniden re~ 
mm şekillerini tayin ve tahdit ede
rek müsaadeler verecektir. 

Yeni verilecek müsaadeler için 
bazı şerait tesbit olunmuştur. Re .. 
çete ile satılmasına izin verilen 
tıbbi müstahzarların reklamları 

yalnız tıbbi mecmualarda yapilabi. 
leccktir. Bu suretle bu reklamlar 
halka değil, hekimlere hitap etmi~ 
olacaktır. 

Gerek reçeteli gerekse reçetesiz 
satılan müstahzarların reklamla -
nnda müstahzarların kullanılması 
muvafık olan hastalıklar ruhsat -
name tarihi ve numarasından baş
ka bir şey zikrolunmıyacak ve mü 
talca yürütülemiyeccktir. Hiçbir 
müstahzar için resiınli reklam ya
pılmıyacaktır. 

Müstahzaratm sürümü veya 
tavsiyesi yolunda radY...o ve sincna 
vaartaafylc reldim yap.ılması men 
olunmtı'§tur ,, 

Bu §Ckilter haricinde m:· : "' 0 : ze· 
.at için reklam yapanlar hakkır.da 
takibat yapılacaktır. 

Gerek yerli, gerekse yabancı 

müstahzerat ayni şartlara tabi ola 
caktır. 

Orman tahdit komisyon· 
ları işe başhyor 

Ziraat Vekaleti Orman Umunı 

Müdürlüğü 3116 sayılı orman ka• 
nunu mucibince ormanların yapı .. 
lacak yeni tahdit işi için yeni pos• 
talar teşkil etmektedir. Bu tahdit 
komisyonları ile birlikte ç.alışma!C 

ve her nevi hukuki tasarruf vazi • 
yctlerini mahallindcd tayin eyle " 
mck üzere orman taH:lit komi:;.. 
yanları kaddrolarında birer de hu• 
kukçu bulunmasına karar veril• 
ı-:'İ§tir. Yaz mevsimi zarfında tahı 
dit işinin sür'atle ilerleyebilmesi 
için bu hukuçular derhal kadroya 
alınacaktır . 

Orman tahdit komisyonlann":la 
bulunacak olan hukukçular 2551 
sayılı h fıkimlcr kanununa göme 
hakim olmak vasfını haiz olanlat 
arasından seçilecektir. 

Bu ayını 15 ine kadar müracaat 
edendler arasından alınıaıcak oaln 
bu hukuçulara 150 lira ücret veri· 
kcektir. Bunun haricinde vazife 
de bulunduklan beher gön için 
150 kuruş ücret ve kat'ddidlcıı mc· 
safc için de kilometre baıma 31} "' 

zar kuruş harcırah verilecektir. 

Orman tahdit komisyonları, 

mıntaka mıntaka bütün Türkiye 
ormanlarının hudutlandırılması, 

devlete ve eşhasa ait bulunan or -
manların tama:nen ayrılmasına ka· 
dar faaliyetlerine devam edecek· 
lerdird. 

B~ muazzam işin ne kadard bir 
müddet zarfında ikmal c<lidlcceği 
şimdiden tahmin edilememekte ise 
de sür'atle bitirilmesine çalışıla -
caktır. Bu suretle memleketimiz
de ilk defa olarak ormanların or:ı

ziycti kat'i olarak anlaşılmış ola· 
caktır. 
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80 N DA·Ki KA 
lngiliz Hariciye Nazırmm nutku 

Cumhurreisinıi~ 
Ya/ovada 

Müstakil milletlerin .- Baştaraıı 1 ınridı 
Reisicumhurumuz İsmet lnönü 

yanmda refikası olduğu halde hu-

İnönü öğle yemeğini yatta 1 ye
mişlerdir. Yat, refakatinde bulunan 1 
Adatepe torpitosu ile beraber sa-

"ltalya, ispanyayı 
bırakmamış ve 

bırakmayacaktır!,, 
Roma gazeteleri ,, Esrarengiz deni 

gemileri,, nin ltalyaya ait old v 

T ek tarafh bir hareketle susi trenle dun saııt 10,26 aa tzmi- at 15 de Yalovaya vnrmıııtır. 

te varmıştır. lnönü trenin pencere-

M ah Vo 1 d U k 1ar1 g U• • n 1 e r sinde görUndUğU vakit istasyonu 
dolduran on binlerce halk tarnfm_ 
dan "ynı;ıa, var ol,, sesleriyle al. 

Reisicumhurumuz yanlannda re. 
fikası ve dahiliye vekili Faik Öz... 

trak, İstanbul valisi ve komutanı 
olduğu halde yattan Sakarya molö
rü ile Yalova iskelesine çıkm~lar-artı k geçmişti r ~=:~~~~-·::7.::,:· ::: 

"Böyle ~er türlü teşebbüsün geniş 
ve azimli bir mukavemet karşısında 

kalacağına şüphe yoktur. ,, 

dır. 

iskele .meydanında toplanan bin
lerce halk !nönUnü şiddetle alkııı. 
lamış, küçük bir mektebli kız lnö. 

Londra, 9 (A.A.) .- Lordlar Ka. "- Pariste ve Cenevrede Fransa 
marasında bir nutuk söyliyen Lord hükOmeti ile ve Sovyetler Birliği 
Halifaks, ezcümle demiştir ki: elçisi ile yapılan müzakerelerder. 
"- Müstakil Avrupa milletleri - sonra Mo.kovaya bazı tekliflerde 

nin tek taraflı bir hareket netice - bulunduk. 
sinde mahvoldukları günler artık Sovyetler Birliğinin hariciye ko
geçrniştir. Bu suretle hareket etmek miseri beyanatta bulunarak bu tek 
üzere yapılacak her türlü teşebbü - liflerin hükumetini düşündürdüğü -
sün geniş ve azimli bir mukavemet nü itiraf etti. Halledilecek bir veya 
kaı}ısmda kalacağına şüphe yok - iki müşkül kalmıştır. Bunların en 
tur. mühimi Baltık devletlerinin vaziye. 

- İngiliz milleti, daima Almanya tidir. Bütün bu müzakereler esnasın 
ile mütekabil bir itimat dairesinde da İngiltere hükOmeti, üçüncü dev
anlasrtıağa çalışnµştır. Şimdi de böy !etlerin taleplerini isaf etmek gaye
Ie lbir anlaşmayı şiddetle arzu edi - sini gütmüştür. Fakat teminat iste. 
yor, İngiliz, milleti, büyük harbin miyen memleketlere bu teminatı zor 
sonunda ve harbten sonra birçok la tahmil etmenin doğru olduğuna 
hatalar yapıldığını kabul etmeğe kani değiliz. Ayni zamanda Sovyet 
hazırdır. hükfunetinin kendi emniyeti nok -

f\!eoru §ekilde yapılması milin - tasından komşularının istiklaline 
kO.n olan tashihleri yaparak Al - karşı alakasızlık göstermiyeceğini 
man milletiyle dost o1mağa sureti itiraf etmeliyiz.,. 

umumifede taraftardır.,. --f=---. .,,..h-------=-,--
Lord Halifaks, Renin isgalinden atı te esrar 1 

sonra "Surprizler devrinin niha~t 

bulduğuna .. dair ve Avusturyanm bir hadise 
ilhakını müteakip: "Almanyanın 
Südet memleketinde artık arazi ta. (flaştarnf ı t i;ci~ 
1eplerinde bulunmıyacağı haltkında şanı Uzeri CaI'Bab~ba c~d eıı . e 

sokak ort.nsmda aşının uç yenn-
Almanya tarafından yapılan beya- __ , b" h ld b 

1 
t den yw;~ı ır a e u unmuş ur. 

natx hatırlatmıştır. D · 1 b ruld "' e.nl 
emır e aşına vu ugu 8-

"- Münih konferansı esnasında §Ilan yaralı fazla kan zayi ettiğin. 
İngiliz cfkfın umumiyesi gayet ta- O.en CerrahPafia hastanesine kaldı
bit olarak endi~ içinde idi. Fakat nlmıştır. Bir mUddet aonra kendi
AJman noktai nazarını kabul etmek slııden ifade ıstiyen :memurlara 
için olmasa dahi "anlamak,, için Muharrem &unlnn sö)IJemiştir: 
elinden geleni yapmağa hazır bu - "- Ben buradan çıktığım za-

Bir aralık !zmit valisi Ziya Te
keli ile görilşen İnönü, vilayetin 
sıhhi ve zirai vaziyeti hakkında 

malümat almıştır. Biraz sonra De
rinceye hareket edilmiııtir. 

Hususi tren Derincede 9ahiliye 
vekili Faile Öı:trak, İdanbul valisi 
Lütii Kırdar, lstanbul kumandanı, 
mebuslar ve kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından büyUk tezahü. 

nüne bir buket vermiştir. Bu sıra
da şehir bandosu istiklal mareını 
çalmış, lsmet tnönil asfalt cadde
nin baş tarafına kadar yaya olarak 
yürümüş ve oradan otomobile bine
rek halkın tezahüratı arasındn 

kaplıcalarda.ki köşke hareket et_ 
miştir. 

Cumhurreisimizin bir müddet Ya. 
ratla kar§tlanmıştır. lovada istirahat ettikten sonra Ça-

l:;tasyonda 15 dakika kadar isti- nakkale, Biga, Tekirdağ ve diğer 
rahat eden lnönU, oradan Savaro- bazı Trakya şehirlerine giderek tct 
na yatma gcçmie ve Yalovaya ha- kikler yapacağı tahmin cdilmcktc
reket etmiştir. Yat donanmamızın dir. 

önünden geçerken başta Yavuz oL Derince istasyonundan Yalovaya 
mak üzere bütün gemiler ReiJL kadar Cumhurrefsimize refnka c -
cumhurumuzu toplar atmak sureti- den 1.stanbul vali ve kumandanı 
le sellmlamı§lardır. dün akşam ~ehrimize dönmüşlerdir. 

anketimiz Büyük 
( Başlarafı 1 indde) yat edindikleri bir çok ecnebi keli· 

ruz. ön.der ·diyoruz. Muharrirler, melerlden daha menustur. 
bizden tahsillidir, her halde onlar Bay Ali Bülend: 
bunu beğenmiyorlar. Daha uygu- - ismet inönüne, İsmet lnönü 
nu bulsunlar. O daha güzel olursa, demek ona karşı bir §efe karşı d•ı· 
onu söyleriz. yulan bir hissin ifadesidir. önıkr 

Bay Nizameddin (Kunduracı) : kelimesi bana sempatik gelmiyor .. 
··~ Ona millet bir kere "Şef., Bu kelime ''Führer,, kelimesinden 

dedi. "Milli Şef,, dedi. Hiç gazete alınmış gibi bir §Cy .. İsmet lnönü 
yazısiylc bu de~işir mi? Hem Şef her şeyden evvel İsmet İnönüdür .. 
güzel bir söz .. Şef denilmesi iyi Kazandığı zaferle Türkün istil<-
olur.,. halini kieğiştireı;ı bu büyük iQlilli 

Bay Hüsnü (Bakkal): kahramana kendi soyadın.dan daha 
"- Şef yabancı bir kelimedir.. yük ne isim verebiliriz?. 

önder daha güzel.. Kendisine ön· ı Bunun yanında Şef, Cumhurre
der denilsin .. Milli bir söz, milli isi veya yeniden icat edilmiş hor-
bir kahramana yakışır. hangi bir kelime kıymetsizdir. O, 

Bayan Refia: şef de olsa, o cumhurreisi de olsa, 
"- önder kelimesi Türkçeden olmasa lda bizim için tarihimizin 

ge:iyor. Kecl:lisine önder diyelim. en ?nlı sayfasını yazan büyük ku 
Şef zaten Türkçe değilıni§ .. Kul- mandan, Türkün istiklal savaşını 

lunmakta idi. man bu işi bana yapandan intikam 
Fakat bu Mdiselerden sonra Ya. alacağım. Ancak onu öldürdüğüm lanır.ıyahm.,, 

hudilerc karşı ilk hücum yapılmış - zaman kim olduğunu öğrenirsiniz.,. Bc.y Cafer ('U'sküdar): 

kazandıran, cesaret, temkin ve 
milli gururu nefsinde sembolize e· 
den milli kahramanlarımızdan bi-

• &.. d d- ·00 ··t "- lımet tnönüne şef diye hi-br ki, uu a unya vı anını mu e- Memurların ısran boauna git-
" k b · h · d · ridir. essir etmi51ir. Bundan sonra askeri miş, Muhnrrcm kendiaini yaralıya.. tap etme enım oşuma gı ıyor. 

Ben Atatürke de önder kelime- O bizim için inkılap senelerinin 
i~al albna alınan Çekoslovakya - nı söylcmemi§tir. 1 

1 sinden daha fazla aef kelimesini mücahidi vatandaş nönüdür. 
nm ottadan kaldmldığı görü müş - Bir ara yaralının ağzından Şev- s 

k t d Mill t . b d Bu millet ona dünyanın en karı. tür. O zaman Avrupaya kuvvetle ket diye bir isim kaçtığından bu ya ış ır ım. e ın a,ın a ve 
k ıh. ı..ı At t" kü' b b kt - şık !devrinde ve Atatürkünü kay-h!kirn olmak için yapılacak bir te. hususta tahkikat ynpılmaktadır. a m ... e a ur n oş ıra ıgı 

· mevkii alan bir Cumhurreisine an- bettiği o heyecanlı ve kederli gü:ı-
şebbüse mukabele etmek zaruretin- f b k • amvay Şe e esi cak böyle hitap edilebilir. ~rinde bütün değerli, kıymetli, 
de mi bulunulacağı suali karşısın - "b (K dık- ) mümtaz, dürüst ve vatanperver 
da kalınmıştır. Bunun üzerine pek • • Bayan Hası e a oy : 
tehlikeli addedilen bir vaziyete kar. Fazla araba ışletıl- - Benim aklım ermez. Şef ke- Türkler içinde ancak en mümtazı· 

mı k t} 'I limesi kulağıma. yabancı gelmiyor. na en değerli, en kıymetli ve ~n 
il koymak jçin birçok me e e er mesine müsait değı ... önder kelimesi daha yabancı, bir vatanperverine verilecek olan ün. 
derhal birleşmişlerdir.,. htanlNl Tr'anvay ve Tünel ı .. - · · vanı venni .. tir. O nasıl Türk va-

1 Lord ~ başka şey söylenilmek ıstenıyorsa :ır 
Beyanatta bulunmadan evve felmeıi muvakkat idaresinden ıu ha • 1 tanda•larırun intihabiyle Inönü iı-ek bunu halktan değil, mu rrır er~ s 
Halifaks, bir suale cevap verer tezkereyi aldık·. b kl mini aldıysa bütün bir milletin her den sorunuz. Onların u şeye a ı 
muhtelif memleketlerle yapılan mü- "Sayın gazetenizin 5 - 6 - 939 ferdinin müttefikan verdigwi reyle daha erer. 
nı.kerelere telmih etmitşir. tarihli nüshasında çıkan "lstan- Cumhurreisi olmuştur. O, Cum-

N d · t" k" Bayan Seniye (Kadıköy): 
azır emış ır ı: tramvayları,, başlıklı yazıda, tram- hurreisi İnönüdür. Cumhurt;,eis ün 

" p l ·ıe '~akında rnüteka - Şef kelimesi bana hiç te ya. 
- O onya ı .ı • vay arabaları adedinin halkın ih- vam, onun için bütün bir milletin 

b"l b" d · • "t"lr:f akded'lecegwini bancı gelmiyor. Şimdiye kadar e-t ır aımı 1 ı a 1 tiyacına tekabül etmiyecek dere· saygı, sevgi ve bunlar kadar hatta 
· ed" R Yu caıen Atatürkümüze lde ayni su-ümıt ıyorum. omanya ve • cede bulunduğuridan şikayet edil· bunlardan çok daha kıymetli olan 
•stana d..... · temı"nat tek rette hitap etmedik mi?. Eğer bu nanı ver ıgımız • mektedir. itimadını ifade eder. 
n "d" H l"h da lbunlan ve kelime yabancı ve kulaklara aykı· tara ı l ı. a ı azır .ı - idaremiz, balkın şehirde kolay- Şef kelimesi ona layık olaca"< 

"de f · tme"' luzu·· m ·voktur rı gelir bir kelime olsaydı, en ev-nı n te sır e ge .ı • lıkla seyahat edebilmesi için im - kadar büyük bir ünvan değilse, o. 
· t, Pol ,..,, hakkında ol veıa O, bu şeye itiraz eder, bana 

Bu temina on).. - kan olan bilQmum tedbirleri al· na Cumhurreisi İnönü diyelim, 
ğu ·b· Roman Yunanista ~ cf denilmesin, der<li. dU gı ı, ya \'e • maktadır. ·~ vatandaş İnönü !diyelim, sa.dece 

mn istiklfilleri tehdit edildiği sara. Bilhassa sabah ve akşam kata - İsmet Inönü, Cumhurreislik ma tnönü diyelim, ne dersek diyelim. 
haten anla~dığı ve böyle bir teh- balık saatlerde yolcuların tram· kamına yükselmi~ kıymetli, fakat Nasıl bitap edersek edelim, o bi · 
dit vukuunda bu hükftmetler bütün vaylarda yer bulamamalı, servise laaletayin bir vatanda~ değildir. zim için daima ayni insan kalaw 
milli kuvvetleriyle mukavemet et - çıkarılan araba adetlerinin azlı· Bir şeftir. Bunu ordunun başınlla tır. lnandığımız, ve güvendiğimiz. 
meği hayati menfaatleri ikhzasm - ğından değil, şebekenin bun.dan olduğu kadar Başvekalette bulun Türk kahramanı İnönü ... 
dan addettikleri takdirde tatbik edi- fazla arabaya tahammülü olmadı- c!nğu zamanlar.ela da hepimize is· Bay Ziya (Kalamış): 
lecektir. ğından ileri gelmektedir. Mesela baı etmiştir. - t&met İnönüne milli şef de· 

itiraf ediyorlar 
Roma, 8 (A.A.) - Gazeteler J demokrasilerin kabusu da 

Lejiyonerlerin dönmesindeki e· korkunç hale gelecektir.,, 
hemmiyeti tebarüz ettirmekte ise· Roma, 8 (A.A.) - Fo,
ler de bu dönüıün baılanan iıin mata gazetesi, İspanyol_!:. 
son perdesi olmadığrnı ihsas et - İtalyan bahriyesinin 0.,..,-._ 

ınektcıdirler. yük rolü tebarüz ettiren bit 
Laçaro Façista, mücadelenin sın-:la, ltalyan bahriyesiJIİllt 

bitmediğini, zira "eski dünyada senesi sonun.dan 1937 ııcoetl 
:1ala irtica ve. tcşevvüşler mevcut yetine kadar geçen dört •1 
olduğunu ve fakat zühur edebile· da ispanyaya 100 bin ukd• 
cek her ıeyin daima ayni rcaksi - kamyon, 40 bin ton harp 
yonları tevlid edeceğini,, biidiri • ve 7 50 top, ta~dığını · 
yor ve diyor ki: ve Akdenizde 1talyan ~ ___ ........ 

"Demokrasilerin kabusu 20.000 denizaltı gemilerinin '' 
lejyonerin dönmesiyle nihayet bul seyrisefaini faaliyeti ..... ....,_.. 
mamııtır. Zira Italya, İspanyayı büyük tesirlerini teb3rilS 
bırakmamı§ ve bırakmıyacaktır . bu denizaltı gemHeriniıl 

Ve İspanyollarla İtalyanların ve ticaret gemilerinin ba 

Romanya 
Hariciye Nazın 
Romanya hariciye nazın Gafen

ko yarın Daçya vapuru ile eehri
mize geleeektir. Refakatinde, Ro-
manya hariciye nezareti l!iyaı!l i;,. 
ler ve huswıi kalem mUdilrleri bu. 
lunmaktadır. 

Romanya hariciye nazın nhtmı
da vali, İstanbul kumandanı ve 
şehrimizde bulunan BUkret elçimiz 
Hamdullah Suphi Tanrıöver tara
fından ~anacaktır. 

Gafenko Perapalaa otelinde bir 
milddet isti~hatten sonra yarın 

ak§am Ankaraya 'hareket et!ecek
tir. 
Römiınya hariciye nazirı Anka. 

rada üç gün kalacak, bqvckil ta. 
rafmdan kabul edilecek, Hariciye 
Vekilimiz ŞUkrll. Saracoğlu ile gö
rllşecektir. Görll.~meler Avrupa -
daki ve bilhassa Balkanlardaki si-
ye.si meseleler Uzerinde olacaktır. 

Gafenko dönü§te §ebrimizde bir 
gün kalacaktır. 

Çekoslovakyada 
(Başlarafı 1 incide) 

malar, tiyatrolar ve müeaseseler 
kapanacaktır, 

Hocaların büyük bir kısmı tah
rikat yaptığı için bütün mektepler 
kapanacaktır. Saat 20 ile sabahın 
5 i arasında bütün kapılar ve pen
cereler kapalı bulunacaktır. 

Gecenin bu saatlerinde açık 

kalan pencerelere Alman zabıtası 
ateş edecektir. 

Klodnoun belediye reisi ile be. 
lediye meclisi azası azledilmiıler -
dir. Bunların yerine bir komisyon 
teıkil edilecektir. Vazifelerini ya· 
pamadık!arı için Çek devletinin 
polisleri &ilahları alındıktan sonra 
vazifelerinden çıkarılacakla~dır. 

9 Hazirandan evvel cinayetin 
failleri tevkif wilemediği takdir -
de baıka tedbirler de alınacaktır.,, 

* .. * 
Bu sabahki posta ile ıelen İn· 

gilizce Sartiey Kronikl ıazetesi 
''Hususi,, kaydiyle verdiği bir ha· 
herde, Alman devlet reisi Hitlerin 
geçen hafta Viyanaya gizli bir zi· 
yaret yaptığını bildiriyor. Bu zi
yaretin Avusturya.da Nazi aleyhta 
rı faaliyetin artmakta olduiuna 
dair aldıfı heyecanlı raporlar ldo
layısiyle yapıldığını yazıyor. 

Cervantes kruv.ızörüyle 
torpido muhribini sakS 
kaydeylemektedir. 

Metris çiftliğinde 
Topçu atış mektebinin '1 

tı~ kursu son atı~ları bO 
Metris çiftliğinde yapddL 
topçu müfettişi Tilmgeneıel 
olmak üzere birçok yil
zabit, gazeteciler atı...,.. 

lan atışlar eaat 12,20 ye 
vam etti. 

Milteakiben topçu aut 
de davetlilere bir ziyafet 

--o-

Romanya gem 
ziyafet 

Romanya Kralı Majeste 
lün memleketine avdetioiO 
yılı münasebetile dün 
tamirde bulunan Roınell 
gemisi süvarisi taraf ındaJI 
sinde bir ziyafet verilıni~İls 
fette rcsmt birçok da\·etlild' 
buat erkanı bulunmustıJI'· 

ZAYİ 
4619 sicil numaralı ıot&' 

nameml za;>i ettim. Y~ 
cağımdan eskisinin h~ 

Şoför N"""" 

Kenan Huloel ' 

T .. k" ·ı 1 ·· akerele 1 Ben Fransızca bilirim, Franarz-ur ·ıye ı e yapı an muz · - tekmil tramvay şebekesini bağla • mek bence ıdoğrudur. Fakat eğer -
rin ilksafhası 12 mayısta mesut bir yan yegane vasıta Karaköy köp- ca kökten gelen bu sıfatın bir cum bu kelime lazım gelen kuvvetle, Alman Şirkelile ihtilAf 
neticeye varmıştır. İstişarelere fa • rüsüdür. Sefere çıkarılan araba 

1 hur.~e~sine hitap edilmesi ~aye: ona böyle hitap etmekle ifade et· Maliye Vekaletile Alman şirketi 
aliyetle devam edilmektedir. Pe~ adedi de bu köprünün kabitiyetbe ta~ııdır. Sonra da ıcf ~~limesı rnek istediğimiz düşünceye tercü- arasında Kütahya • Balıkesir hat
kısa bir zaman zarfında bu isti~a- göre hesap edilmiştir. Günün her Tilrk ?ku~uc.u~arına bugu~le~~e man olamıyorsa o zaman muharrir tından dolayı çıkan ihti!Afr hallet
relerin muvaffakıyetle netioelenece- hangi bir saatin.de ıebeke üzerİil• muharnrlerımızın kullanmagı ıtı- !erimiz, ediplerimiz, şairlerimiz mek üzere hakem tayin edilen Yu-

<~~a.~~ik!!!!! 

~ni bildirecek vaziyette olacağımı de çıkabilecek en ufak bir hadis: br a;aya gelsinler, bir başka, fa- nanistanın Paris sefiri Politis Yusuf 
ümit ediyorum.,. arabaların bir iki dakika bile ge- yetinde kalmaktadırlar. kat kulaklara menus gelen bir k~- Kemal, diğer murahhas ve rnüşavir-

Sovyetler Birliği ile yapılan mü. cikmelerine sebebiyet verince, Bu vaziyette servise ~kanlan lime bulsun. Maamafih Cumhurrl!· ler'le beraber Ankaradan dün şeb • 
zakercler hakkında Lord Halifaks, tramvaytu btltiln kCSprO Uzerin· araba adedini erttırmağa lmkln isimizin ıoy adı, en yüksek ünvan, rimize dönmüştür. Öğleden &>nra 
şunları söylemiştir: de bir oerit gibi dizilmek mecburi- yoktur., , en tımtıraklı elkaptan daha iyidir. vil!yette bir toplantı yapılmıştır. 

hikayeler) .,, 

Tarlaya çevrilen ı\I:;;. ;f'. 
vaklıkoz hanında ~~~ 
Tuhaf bir ötüın-P0 ~ 
kulaksızı - Milraı;:. ,,-, 1 

Kin1eyin halıları - _,,, ıJl, I 
ıu - Bir bahsin son• "
yudum su - Esmanıo 
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&Ji{otı:~ Tt•d'tl IT@f!l~rf11i@?jr~@L~fi1Fr@l~~IR 
!s9artada gül bahçeleri yine Romanya Hariciye Nazırının mühim b2yanatı: 
~~~~~~~i~e~f~a~ın~a~tı~~~i~~ !aimi ' ' Romanya hu d u ti arı 

111 lü;km;~ğl~~;ana:ı;;ii~ta~d;r n:;;t asla müzakere mevzuu 
~ karıştırıhp harice satıhyor 
~~ta, (liususi) - ispartanın denin iki tarafındaki arazi bele· l k t 

~tj rlfcre kavuştuğu üç yıldan- diye tarafından istimlak edilerek o mayaca ır '' 
~ ıcareij genişlemiJ, ikhsadi müsavi parçalara taksim edilmiş • 
" lrtını tı . 'ııa § r. tır. 

~Pt Yet içinde mevcut 14 kredi Bu parçalar ucuz fiyatla halka-------------- p .--------------
llliJraun Ve kooperatif olmıyan satılıyor. Yalnız alınan arsalar Ü- Londrada çıkan bir haber: ~ükreşte !l..e11: ı· ar- (~~ I ı r -- r·~ı ~ kC~c Ziraat Bankasının yar. zerinde 2 senede belediyece kabul ~ 
~bılUye genişlik vermekte, edilen sistem ve şekilde ev yaptır- İngiltere bize 
!ad acıdan tamamen kurtar· mak şarttır. Aksi takdirde arsa is· la t d açıldı ' GERDE 

bor~~~r Köylünün bankaya O· tirdat edilir. Bu cadde i.ıb"zerlinde yen iden kredi men o un lar*ınmAtabl~rük~ kgünöprü.ae ÜDkaudnarortayerdleurlnbae_ 

d 
ını 15 sene uıatmalc hu yükselen ve yükselmeğe aş ıy<m -v 

a l . . b l d" . l k Paris, 8 (A.A.) - Pariı Solr gaze- .susi bir kanunla dnlıili huzuru konmn•ma ı.n~Janacaktır. •-·"prU Cum. a ınan karar isparta.da ?arif kübık bınalar e e ıyenın a - - .._ n.u 
Cd'J aça c a teslnde neırolunan bir makalede BuL Is. takviye eylemiştir. hurlyet bayr"-mda BA11vc'·" taraf•" t,_ 1 tnemictir. Çünkü mer • :hg-ı tedbirdeki isabeti belirtiyor. ...., ..... ,... ..... ıı;"< :ı gar B&§veklll K!5ııelvanof& atfen, ce Memleketimiz ııon zamanlarda bey_ dan açılacaktır. 

\ı'ıtı:~a böyle bir borçlu çık- Çemberlayn Türk gaze- nubt Dobruca hakkmda Bulgarlstanla nelmllel tahrik ,.e tahavvtlllerln orta_ * Belediye reLI muavlnf LOttt Ak • 
ıl~ . fspartada gülyağcıhk I • b Romanya arumda bundan bir. kaç ay ya çıkardığı müşkül meseleler karııı. soy dün ııehlrde bazt teftl§ler yapmııı 

,~ lııı.., Yttın yol vaziyeti teci erme eyanatta evvel mUzakerelere b&§lanm~ olduğu ıında kaldığından, hükflmetlm bu mu_ ve bilhassa GW~ane parkı parmaklık_ 
• .... ta A Gülyağcdık isparta.da ba~lamı~ bulundu yazılm~tır. nasebetıe bir banıı politikası, fakat lannm boyatılması flc duvarlarda blrf. (. '--- :,, • fyon vilayetiyle ka· 

.A ,,,111:,. Burduru da peşine takarak bera. Havaa ajansının Bükreı muhabir. her ne paha.sına olursa olsun bir ba. ken otların temizlenmesi lı;ln emirler 
~~ ot bağı Çoğuna muntazam §OSe- her yürümü2, birçok istihaleler ge· Londra, 8 (Hususi) - İngiliz hariciye nazırı Gatenkodan bu husua • rı§ değil, ıarta bft.#lı bir barı!! poll. vermiştir. 
~ (!'!>. ldtr. Halen vilayet kaza• . • . Başvekili Çemberlayn bugün Lon- ta izahat rica ebnlotlr. Romanya ha· Ukası takip etml§tir. HükQmetlm, bu *Bir hafta zarfında Adalarda 9 ki. 

-~ınd u ;ırmıştır. ı f d ı ti ki h . a luborlu ile Yalvaç· drada bulunan Türk matbuat heye. r c ye nazırı em 1 r : politikaya vusul için bir tarihte muh. şl belediye cezasma çarptınlmıııtır. 
İ'l'i b.. .. ·ı~ Gülyağı aranır, gül çiçeği para "Bence ortada bir yanltoltk vardır. telif ihtiyat smınarmı sntı.h altına ra. * Belediye lktısat mUdUrU gazino cc.- utun kazalar vı ay:t d k h k 00~ k b · tini pek samimi bir ııurette kabul " 

i 'ıtıc : er en, er es gını ırar, an· K!Sselvanof, kendl8lne atfedilen beya. ""'rmı• ve" her türlU fednkA.rlıklnr pa_ ve diğer eğlence ycrlerfııe alt tarffcle-
ltı .. • Ve biribirlerine, şose ve . . b .. 1 d'' d" etti. Ttirk - !ngı"Jiz dostluğu ilze- tta b 1 ı R &· " 

•ıy • çesmı ozar gu oşer ı. na u unmuş o amaz. omanyanm haama hudutlarını müdafaa edeceği. rl tcUdke devam etmektedir. BugllD de 
~ ~· eı türabiyesi yapılmış yol Gülyağı satışları, gü~leşir, çiçe!< rinde gi.irilşmeler yapıldı. Dost ve huduUarı aslA. müzakere zemini ol - nl blldlrml§Ur. Fatlh kazasında meşgul olacaktır. 

\i~l dır. ılıcıları nazlanırsa, gülbahçele-:i mUttefik devletin güzide Ba§vekili ma.mıotır ve hiç bir suretle de olmıya_ Meııaj kralın ve vellahtm yabancı * Belediye Jktısat mUdUrlU~ü men 
4 Otnctrelik Burur • isparta şu beyanatta bulundu: caktır. Romanya, bUtllD kom§ularma memleketlere yaptığı ziyaretleri ha. ba aularmm damncanr.ı.lnrma konan 

~ ıı Is h ~ozulur, gene bağ bahçe yapılırdı. kartı hayırhahane bir hattı hareket so kuru• fiyatm bazı sucular taratm. 
~ "· c er iki vilayet budu. l "- Türk - ~ngillz anlaşma.sm. tırlatarak g!5rUlen harareUl kabulllD " 

"" b' 324 senesinden itibaren spar. takip etmekle beraber bu hÜsu.sta hi~ her tarafta Romanyaya ka ... 1 mevcut dan gell§lgUzel mlkdarda arttırıldığını 
'it ır çok bozuk kısımla:ı .3 b h 1 .. 11 .. k dan herkes memnundur. TUrkiye bf ü h 1 1 "" h 1 b .,., 

..ı 'il • t tel ve BurJur a çe eri gu u ten r O P eye ve yan ış ıöa ma a ı · hu•ust takdiri isbat etti""'"' kaydet. görmüotUr. Bunun önüne geçilecektir. 
P' "4t ı spartalrları bu yoldan zi k k tl'd" B' · ı lh "'1- ~ 6~ s bağa, bağdan g'.illüğe, çevrilmiş ço uvve ı ır. ızım e su a uu.. rakm~tır.,, mekte ve mUteak1bcn §öyle devam * Devlet meteoroloji lstuyonu Ege. 

1!,,_Parta, Antalya yolu meş · d t B .. h. tes· met edecektir. TUJ'klyenin lcabmda Bükreş, 8 (A.A.) - Radar kt dl de kuvvetli bir oımn.ı fırsınasmm ba§-
~.~tktcdr. urmuş ur. unun en mu ım ı· . . . eyleme e r : 
, • •.1 - 11 t b' k" . vazıfcsıni hakkıle yapacağına emi- ajansı bJldlriyor: Romonya topraklarmm çe~itıi zen. lryacağını haber vermektedir. 

\ i'o) }'a ld _,,_ . d d h rı, gu yagcı ı c a ıze ra ıp geçı • . .. . t . . . * Maden tetkik arama ensUtUsü 
cı... pı ığı t~dır e, a :ı B 1 . t d K 1 k - ruz. Turkıye - ngiltere birıbirlerı. • Yeni parlAmento dUn me~al. glnllklerl ve milletin mU8tahsil emeği 
~tndan, Burdur ·Antalya 

1
nen u g:rısl an al ıztan 1 

yag. ne nekadar yaklaşırlarsa sulhUn sine başlamıştır. Kalabalık bir herkesin alA.kaaım çekml§Ur Bu zen. müdUrU Cevat Eyüp Ta~nn. ııehrlml. 
:,., "'ltrn . iiırı ve yagcı arı o muş ur. ,,.lnllkler Romanya mllletu'ıe aittir. ze gelml§tlr. Direktör bir iki güne ka_ 
'tlh, ınıyetini kaybedecek, 0 .. 1 - I . di k d muhafazası o kadar kuvvetlenir.,; halk kUtleslnln coşkun tezahU· o dar "'--'·yaya giderek bllhusa Hııyre· 

'
~la b u yagcı arımız şım ye a ar t . . Fakat diğer devletlerle faydalı bir ~·~ 

r ilhassa sebze ve mey .. d Gazeteler ngilteren.Jn Tilrkiyeye ratı arasında parlA.mentoya ge. bolu clvannda yapılacal: rıetroı arama. ' ırıd meşru rekabetle muca ele etme· 
10 1

,. mil 1n T li 1 k . mUbadele ımk!nmı da temin edebtılr. 
' a isparta yolunu ter- . . - <J yon gı ız ra t yenı len kral alkışlar arasında sa- !şte son defa Almanya, Fransa ve tn. lannda bulunacaktır. 

tlclerdir mıRştirk". l k t - la saf bir kredi açacağmı yazıyorlar. Bu lona girerek mesajını ok umuş. ...ııtere Ue aktedllen ekonomik muka_ DIŞARDA: 
a ıp mem e e yagcı rı, k d' • h b l · Ub 60 * Schuschnlgg'ln katledildiğine dalr ada 7'l mektep var ı. Al re ının ar ms. zemesı m ayaa- tur. veıeıer bu icaba tekabW etmektedir. 

yağlarıınııı alır, ... arı§tlrı[. ma.:l sında ltullanılacagı- söyleniyor. İn. Hük"me .. m, daliDde mzama ve hu. verilen haberleri Po.ristekl Almanya 
~ a k"'ltü ah d da · f b Mesajda ölU kraliçe Marinin u y kzl tm kt dl "ti u r s asın a "e diğer memleketlerın esas a !'l· gill.z fabiilralan TflrJdye tarafın- duUann mldataaamda :lhUmamdan se!areU te p e e e r. 
~M. ı bir kalkınma ve ileri:· kalarına Türk yağı diye aatarak, dan verilecek harb mal.zeme11i ıai- hararetll bir senası yapıldıktan fariğ olmaki!ttm, devletin ıdyast or. * Bazı 1.svlçre ve Holanda banka -
~ "lt 212 k"" ·· 1 y tt k A sonra, kralın yeni anayasaya k ın.rı Fransaya yüzde 8.75 faiz.le ıoo B r...· oyu o an vı aye c Türk gülyağlarına arşı umumı parişlerini yetiştiremezse ıaiparişler ganlza.syonunu tamamlamnğa Te e o. milyon florin ikraz etmişlerdir. 
-o."~tkezde olmak üzere 7Z ı. · • t · l"k ha ası yaratır göre seçllen parltlmento arasın nomtk meseleleri halle çalışacaktır. 
-.ı:" 1So ··- S uır emnıye sız 1 v • Felemenk, Belçika ve İsviçre fabrl. * tngllteredc valde kraliçe Mari, 
"' o t d da bulunmaktan mütevellit :Mesaj memleketin, eski siyut en. 
'<J i . gre men var ı r. on lar. kalarına verilecek ve paralan da Un geçirdiği kazadan sonra ilk dı:fa ola • 

Çınde k'" 1··1 · k -.3· h. 1 b memnuniyeti ka'-·delllmekte ve d1•e ve ihtiraslardan kurtulan vem • bl 
tt oy u erın euuı ım Bu hususta alman tedbir er un İngiltere tarafndan ödenecektir. J h:Sıran hllkümdarma. mesut olan hU. rak dUn Yhltehall meydanında r ge. 
ttı._f1.c_dakarlıklariyle on b:ş :fan sonrası irin çok ümit verici Romanya milllyeUnin rüchanm k iti çlt resminde hazır bulunmu§tur. 

ıııı ı~ l :ı -o- llAn &derek medeni vazife ve ld~meUn yeni va%1felerlne a!'§t • * Fransız mUstemlek!t nazırı Man. ~ \ ilt 1 yatılı mektep yapıl- mahiyettedir. ispartada gülyağı .• • " madmı bl1ha.ssa kaydederek bitirmek_ 
:'tt" fabrikası sırf, Türk gülyağcılığını Turkkuşu fılOSU hakları daha iyi tevzi eden ve del, Parlste bulunan imparatoru Bao. 

\~ ıdc de yeni bir mektep korumak ve inkişaf ettirmek için Ankara, 9 - Türkiye dahilinde t\mme haylı.tını Romanya cami. ter1lrp. d .., f dal* ıı;ıs;:ı;:~a~:r!~~~;~~~lerl 
~f:lttedir. İspartada 50 bin kurulmuştur. bir seyahat yapacak olan 11 tayya- asının hakikt ihtiyac;larına gö. af a a g 1 an dUn Llzbona dönmüglerdfr. 

i'
1
Ylc ınodern bir Halkevi Fabrika kurulma.dan evvel, mü reden mürekkep Türkkuşu filosu re tanzim ederek parlAmento - * Fraıuıada Cha.rles Yaurra.s, vefat 

~ alı>ılrıuştır. Son işleri üz~- bb" 1 b" k k nla d ra .. h . "zd h k t da bUtUn mUstahsil unsurların Alman el çı· ı ,· g"' i etmll' olan Hanrl RobcrUn yerine Fran 

~a teşe ıs er ırço aza r a :r • pazar günu şe nmı en are e e-
8 
... akademisi azalılhMa 8eçllmlıtır. 

• 
1!1lan bina bu ay irinde 1 1 · b'l · e k· .. ,.ı.· l b 1 temsilini zamau aıtma alan ve u. & ... 

. tır n• :r • lışırlar, ça ışan arın aynı 1 gı v decektir. Filo Es l~uır, stan u. Ar1'antı.nde nazı' propa'"'gan- * Halen Mareşal Görlngln hU8USl 
• · .oı bedel 1 l d bi l :ınayasanm ilft.nma saik olan ıttl' nanın yarı 1 ihtisasa sa~1ip o mama arın an r Edirne, İstanbul, Bursa, zmir, misafiri olan Yugosln.v Prensi Paul 
~I lspartahların yardımla· kalitede yağ alır.ak mümkün ol· Çivril. Konya, Adana, Kayseri, ahval Te şartları iZRh olunmak dasile mücadeleye ile Prenses Olga, bu geceyansmı çey. 

~c.,c:ııniştir. maz. Merzifon yolunu takip edecektir. tadır. hız Veriliyor rek geçe husııst t.rcale Yugoslavyaya 
'dil .. ~ başkanı, Ziraat Banka- Vesaitin iptidailigvinden de çok Kral yeni teş~kkUlleri, ya· harelttt edeceklerdir. 
" ıq\i ~ 1 · · K 1 d v Buenos _ Ayres, 8 (A. A.) -
'Qlc enui Ünlü, yeni bina· telefat olurdu; bir alıcı iıtcldisi ngı iZ ra mm ogum pılan plebisit hlUtıasebetile mil Em,· no" n u" n u .. n 
~}.ıtıcden hoparlo""r ve aı"ne- d k h Havas blldlriyor: 
'("' evsaf ve kalitede yağ bµlamaz r. yıl dönümü let tarafınclan şev n.. eyecan. ~fecllste bazı mebuslar Alman bil· 

•"11• 
111

Clcrini getirtmek kara· Bu mahzurların önünü almak la karşılanmış olmasını Ye mil- t k b ı ki' 
• h ı llt Kr 1 Hindistan tın '.'ilk elriUğiııden para alan bazı te- mu·· s a e şe 1 •ti~ "?Unıdan başka sahne de- irin Sümerbank ve :tş Bankaları 3 ng ere a 1 ve - !etin yeni rejime tltlhakını ~ 
oqtiy :ı •1 paratoru Majeste Altıncı Jorjun k d .ı k şekküllerin gazeteleri aldatmak ve I ket 'l· açlarını temin için mer yıl önce 100 bin lira sermaye 1 e memnuniyetle ay eqere son totalı"ter devletlerin propagandasını Llazır anan ma 
uır h . · doğum yıldönümU münasebeti.le i b ti 1 rı 

nıuta assıs ıstennuş· bu fabrikayı kurmuşlar.dı. ispar:a diln nk":ım eehrimizdeki lngillz se- seçimlerdeki tştir~k n s e n n yapmak için tahrikaıniz haberler tetkik ediliyor 
h._ ül " ) · elce be• gram yagı Y bunu islıat eylediğini bildirmek · 1 di \~ g cu en ~vv :s .. • faretinde bir resmikabul tertib edli duyduklarını bil~ er r. Şehircilik müt..ehassısı l'rost Emi· 
İ>taı_.&ahne işlerini tesadüf bir altın lıraya satarlar, gul çı<ie- . . M . h . . d b 1 tedlr. Bu işi tetkik eden komisyon, bu no··nu" mevdanmın ilerde alacağı: §e.. 

'tcd~ılcre bırakmamak iste- ğinin okkasını 20 kuruşa kadar rnıştirt. . 1 ~raksunl e. IJ: 1~ e u:. u- Mesaj, dahilde nizamı tek. husustaki bütiln tenkil ıtıyilialan. J 

~. ır. 1 d' B l nan ngı ız o onı.sı ~ e ış. rar tesis eden hUktımetin ese- kil için mühendis Hakkı Ezel tara• 
•tada bi . ~ b" . d mübayaa eder er ır. una a ışan . nın birleştirilmesini ve meclisten fmdan hazırlanan maketi tetkik et-
~t ~ rı resmı, ırı e gillcliler, şimdi çiçeğin 4 d- 5

1 
kuru· tır.Izmirde rint, bugUn hUkUm suren tam ana yasaya muhalif olan bu faalL mektedir. Prostun makette esaslı 

~ı~ 
0 

rak haftalık iki gaz~te şa inmesini azımsamakta ır ar. . süktınu ve sprltuel birliği bil. yet hakkında tahkikatta bulunarak bir değişiklik yapmıyacağı anıaeıl-
l~r lialkevi tarafından •da İsparta gülcüleri evvelce 500 • t.zmır, 8 (A. A.) - İngiltere lıassa kaydederek bunun mUs - milteakiben bir tenkil la)'ihasmm 
~d~ccınua çıkarılmaktadır. 600 bin liko çiçek işlerken, gülyai 

1 kralı ve Hind.i.s~ impara~oru tahsil emeğin inkişafına ve her verilmesi için salahiyet istemeği m~ı~:arlnrdan .sı.za.ıı maltı.mata 
'·~'Ye i•leri cılıg" ın oerirdig~ i buhran yüzün - ı Majes .. t .. e A .. Jtın_c. ı Georg.e'un dogu.m türlU tehlikeye ka'"ŞI m ukave - kararla.,tırmaktadır. -.. b 7 

• :ı be 1 b ...ıı... ...,.. göre, EminönU meydanında beş btl-
.-... clcdiye bütresi 64 bin den son senelerde bu miktar 200 yıldonumu munaıse ti e u e.... metin takvlyeıslnP. 1mkA.n verdi· 

'\ 1'tlta :ı • • F ,. b• k Z >'ilk saray yapılacaktır. Bunlar ev. 
(lld t §chir dağnık ve çok bin kiloya kadar düşmüştür. şehrimizdeki İııgillz general kon. ~ini il!Ye eylemektedir. ec . ır a a kaf, ticaret ve zahire borsası, em-
~. ~ğllndan belediye geli'!"i, Bugu"'nku·· gülyag-ı fiatına naza· solosu tarafından konsolosbanede - Mesaj, hUktım~t taratından d ank 

\.' " Motosiklet ile yarış e en lak ban.kası diğer ik.l m.illt b a-

~~ ltıtne hizmetlerine kafi ran çi<iek fiatının .düşkün olması - bir kabul resmi yapılmI§tır. Vali, yapılan ıslahatı saydık tan son. bir bisikletçi dır. Bunlardan baeka bir de kay .. 
tcdir. nın bir sebebi de, senede 20 - 25 komutanlar, belediye reisi, emni- ra, muhtelif s.ıhnlanla yapıcı ;..,.,.. b hs-

~ Kulag" 1 patlayarak makamlık binası ~sı mevzu a l~O ~· Belediyeler Bankasın· gün çalışan fabrikanın daimi me- yet ~üdUr~, matbuat mU.messillcri, icraatı, bütçenin hmıımen tev-
' •ı4h.n lira istikraz ederek mur kullanmasından masrafın art· şehnn yerlı ve ecnebi muteberaııı zin edildiğini ve ordunun gerek öldü tır~feydan tamamen asfalt olacalt • 

t tlc ı au getirtmiş ve birçok ması, maliyet fiyatının yükselme· kabul resminde hazır bulunmuş· kadro ve g~rek oıalzeme bakı. İzmir, (Hususi) - Bayraklmm tır. Cami önUnUn meydandan yUk-

ql\ ~c bu sudan verilmiştir. sinir. lardır. mrndan yapılan rr.Uhim ıslaha· Menemen ;;osesinde; bir gencin ö- sek olması yUzUnden köprU ayak. -
~ttt~~tnın da ihalesi yapıl • Gülyağı piyasadaki rekabet do- z A y t la tr.kviye ertildiğlni bildirmek. ıumü ile neticelenen bisiklet ve mo- lan bu yüksekliğe göre çıkanlacak 
da 1 ır. Bu suretle yakın bir layısiyle yL:ğ fiyatını arttırmak lı:a· 1319 senesinde İstanbul Nümır te, lıUttin bu taalir·~tin memle- tasiklet yarışı, feci bir kazaya se. tır. Bu sure tle meydan Ycnicaml 

\illi 'Partah:ar tamamen ;ı~ bil olmadığından ve bu vaziyette n~i Teraltki tdadisi son aınıfmdan kete oir t>mnlyet hfssi verdi~! beblyct vermiştir. !zmiriıı tanmmış hizasında dUz olacaktır. 
, l, t sudan istifade edecek· çiçek fiyatını yükseltme~ te m?m j 14 numarayla almış olduğum şa- ve bu hissin son sıJA.h altına bisikletçilerinden tsmnil ismindeki Sahildeki gümrUk b!.n:ılannın ııim. 
~~rtada su altı tona ka - kün olmıyacağından fabrıkayı ida hadetnamemi zayi ettim. Yenisini davet vaki olduğu 7.Rman mtl. genç, yolda rasgeldiği bir motörle diki halde cami hizasına t esadüf e. 
ltdi~n ayda 50 kuruştur. re eden şirket, yalnız kampanya ç rkaracağnn::lan eskisinin hükmü letın gösterdiği takdire IA.ylk yarışa tutuşmuı. süratle ilerlerken den kısmılarınm yıkılması ve deniz 
~~ elektrik imtiyazını, zamanında memur kullanmak su· olmadığı ilan olunur.. hamle ile tezahür ettiği HA.ve ka?'§ıdan gelen bir kamyonla motö- kenarmm açılması istenmektedir. 

~taa \tiratı için umumi tarife· retiyle masrafları indirmek ve Afyon Karahlaarlı edllmektedir. rüıı arasında kalmIŞtır. Bisikletli Prost üskildar meydanının tan -
~:it\ tı Verilmek gartiyle iplik müstahsilin eline daha fazla para :r.ıuıtafa oğlu Salih Sıtla Keza hUkumet, ır kl ekalliyet yere yuvarlanmıı, kulak zarlan zim1 i§lyle de meşgul olmaktadır. 
~ ı~ devretmiştir. Halka geçmesini temin etmek kararını (K. ı. 131) lertn ihtiyaçlarını tt'tklk ede • patıamıı, hutaneye kaldmlı:ı:ııpa Meydanın ortasındaki iskele kaldı. 
~t ' kilovattan fazla aarfe· atmıı ve tabika geçmiştir. rek bu ekalllyetlerin Romen da birkaç saat sonra ölmilştUr. ö- nlacaktır. ÜskUdardan Şc.msip...-

~\t8'~sata da 15 kuruştan Bu iaabetli tedbirler çiçek fiya· yükseltilmek suretiyle !aparta devleti içinde lktısadt, kültü. lüme motörUn mU, yoksa. kamyo- ya. sahilden bir yol olacaktır. Ea-
~i .tdır. tı şimdiden bir kurug yükselmt., gül bahçelerinin tekrar bala çevrli rel ve sprltUel sahada serbest - nun mu sebebiyet ~ği anla.sr. dıköyUn . nA:zım pl!nr bazıTlanmak. 

l&liıYoJıa bajlayan ca.ld- tirki 1cıecck: senelerde biraz _k3aha m.eıinin önüne ge~~.~~e ~ıanarmı_ temin eden hu • • 1ama.ıgtır. ıc.._ta~ 
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lngiliz fut bolcular .------ •••••• ı••••• :"••: :••••• 
.l.. b h td ·ı s :..... • •••• : • • ••••• : 
ou sa a ge ı er • •••••= ı ı •••• : 1 ••• 
Yırmi bir kişilik kafiledeki ondört • ............................... .,.., ................. .. 

ROmany p!~~~"~!,~~2!?.. J~~/i~~ b"~~.Y.~~l~!.ı~.~=anoğ- Milli binlcilik ekibimiz i ng i ite re -
yıldönUmUnU kutlulıyacnk olan Fe- lu ve su sporlan ajanı Şazi Tezcan Bu" kreş konkurlarına gı'tmı·yor o -2 yenerken ... nerbahçe ile oynıyacak olan Midle_ gara gelmişlerdi. 
seks Vanderers isimli İngiliz ama_ Misafirler trenden inince Halid 
tör futbol takımı bu sabahki eks- Tilccarbaşıoğlu bölge -namına ya- yazan : CAViT S. TULÇA Evvelki hafta Bükreıte oyna- Rumenler hüum ettiler. 
presle 8,10 da şehrimize gelmiştir. pılmış gilzel ve büyük çiçek buke_ Ekibimizin Romadan av;Ietin _ de ayni ekibin almasının müm· nan İngiltere - Romanya milli İngiliz santrhafının sıkı . 

Yataklı vagonda seyahat eden tini kafile reisine verdi ve fransız- den beri bütün alakadarlar Ro· kün olabildiğini kaydettirdik. maçrnda bulunan yegane Türk daha ilk ağızda bir firik 
misafir fulbolcüler 21 kişilik bir ca olarak kendilerini İstanbul böl- manya beynelmilel konkurlarına Bükreşe Polonya, Letonya, Al- gazeteci Talat Mithat Hemşeh- 20 pastan çekilen topu ln 
kafile teşkil ediyorlardı. İçlerinden gesi namına selamladı. si iştirak kararını bekliyorlardı ve manya, Fransa, Belçika, İtalya ve ri, avdetten ıonra gazetesi Kır- cisi tuttu, fakat elinden 
14 il oyuncu diğerleri antrenör ve Misafir ta~mım oyuncuları hep ilk günler bu seyyahata muhak- Romen ekipleri gidiyor. Biz bu mızı • Beyaz'da gördüklerini O sırada sağ bek de aya~kı 
idarecidir. Kafile"·e 1ngilterenin ta- uzun boylu, sarışın ve genç ele- d a yazmagaw ba•lamıc.br. Bu maç düc:müştü. Daha ilk dakı 

J kak nazarıyla bakılmaktaydı. Fa- milletlerle dünden, bu gün en e· .. ,.. ,.. _ 
mnmıa spor simalarından Kapten manlardan mütcııekkildi. Kafile · k b t W•ı 1932 · d b · tafsı·ıaAtından entere"'"n nokta - menler kin bı"r sayı irnka " kat son verılen arar u em.ts- gı scncsın en erı çarpışı - - :ı< 
Olivey riyaset etmektedir. reisi 14 oyuncudan 7 sinin beynel. ı - lan a•ag-ıda toplamagwı faydalı mic:. oluyordu. Ne büyük tan bu sene için sarfı nazardır. yor ve bunca zamandır aldıgımız ,. ,.. 

Saat 7,30 dan itibaren Fener- milel olduğunu ve bu 7 oyuncudan . . . bulduk : Alkıc:. ugw ultuları arasın 
Spor aleminde talie müfrit iti - dereceler daima kudretımızın ,. 

bahçe taraftarlarından kalabalık beşinin İngiliz, ikisinin İrlandalr ol- Bükrcc:.in O. N. E. F. stadında- leyin eiinden yuvarlanan katlarla bağlanmış pek çok şam- randımanıdır. ,.. 
bir meraklı grupu ve Fenerbahçe duğunu söyledi. b k yım. Geniş ve yayvan tribünün men sağ içinin ayağında·: 

rd 1 1 d J.\f.saf" le d gwruca Modaya misa piyon tanırız. Faraza müsa a ası Orada gene bu kuuvetlen· bu· ı idarecileri ga a top anıyor ar r. 1 ır r 0 
- gazetecilere ayrılan kısmında, maçın en büyük rolü § 

1s b 1 böl · d böl fi kalncaklan otele gittiler nı yapacağı malzeme, uğur getir- lacaktık, fakat g"ıtmelı"vdı"k te de- kla tan u gesı namına a - r ~ · J (Gazeteci Turc) kelimeleri yazı- Rumen oyuncunun aya 
bu f. H l"d TU b - eliğine hükmettiği mesela bir tn~ nemez, zı·ra gı"tn1cme'l·ı· mucip 

ge rosu şe ı a 1 ccar aşıog- · · · .,, lı renkli bir kartın işaretlediği böl· h. Halk alkışı bıraktı ve 
-------------------------- parçasına nazaren, o kımse .çın 'l:ıer halde ciddi bir sebep vardır. 

M eksikada müthiş bir sinema yangını ~~:~!iı;~ ~~~a~;!~ii~~~~a~e~=~ Teşrinde ekibimizi Bal (ordu ~a~~~h:ü;~a:ın:~a~:~at k;:a:şao~ bar:;~;;~yo;~kımını ilk 
atı şampivonasına bo-idecek. Mü· 1 k b" ciıe 

70 .. 1.. 150 ·· b k b t 1 bulu "' turuyorum. go yeme ten ır mu 

O U V e zanma gore . u.n. u ço a 1 
• • - sabakalar mani müsabakalan 

f k t bilf l b d t b Bu rahatlığa kavuşmak kolay bilecek ancak l .. 
rum, a a ıı_ en. _e a a ınıp gı"bı" yalnız 15-20 mani atlam-ık 

k - k k olmamıc:.tır. Etrafındaki jimnast~· Bu mucize de Rumen müsaba a yaptıgım ıçın on ur d -·ı . t d ·· '"h :s 

ı 
. · d"" b" egı şampıyona arzın a uç mu haneler, kapalı antrenman salonla- nun şaşırmasından ve t0.P 

Yara ı Var hıpıkte tesa .u. f __ hatta ır az şans· tclı"f m·u·sabakadan mu··tesekkildir: h 
d f d k ld • rr, Beden enstitüsü binalariyle bir yere atmasından başka 1 

~aşmış te~ u un ~-e eme . 0 u- 36 Km. luk askari 30 manilik bir 
gunu tecrubcme gore takdır ede- (Beden ve spor) mahallesi halini olamaz. 

!ki gUn evvel Meks.lkada korkunç 
bir filncma yangını olmug, çoğu ço
cuk olmak üzere 70 insan ölmUş :ve 
150 kişi de yaralanmıştır. 

olmuştur. Dü§Uniln bir kere, koca rim. arazi binişi, bir hayvan terbiye.si alınış olan stadın insanla örülü Müsabakanın daha ilk 1 

sinema 7 dakika içinde yanıvermiş. Bu sene bizim ekip Niste baş- mUsab~kası (dresaj) ~ e~. sonun- kapılarından geçip adeta süzülüp- de gözümüze çarpan bu 5 

tir d · · b k dada bır parkur (manı musabak:ı buraya kadar gelebilmek ve ayak· lnun belki de bir .daha ras · layıp Roma ada peşını ıra ma- . .. 
İşin felll.keti bununla da bitme- t r · l"kt d b"li · k" sı) Her suvarı bu uç kısmı mut- ta duran binlerce insan arasında yacağımız en kritik anıdı 

Mekslkanm Morelo vil!yetindcki 
. . 'b. .. til t yan a ısız ı en eye ı nm ı an laka ayni atla yapmak mecburi· ~ 

mış, sınemanm ır çıra sura e u- cak sahadan çıktıktan sonra kur- . . . .. .. şu ayrılan yere oturmak güç bir Mucize oldu; ama 
tuşmnsı bütUn §ehri yakmak tehlL 1 b"ld" F k b 1 h" b" yctındedır, ve tasnıfc uç musaba mücadelenin mükafatıdır. yuncunun beceriksizliğin sinemalardan biri olan Obrero ge_ tu a ı ı. a at unun a ıç ır ... 

"en akaam 800 kadar mn .. ~-ri ta- kesile kareı karşıya bırakmıııtır lt- R . . tt"k d •t kadan almış oldU!,'U ceza kupala - Halkı stada götüren geniı cad- ğiL Belki beklemesi buna ı. " "'Olı.c • • • • zaman omanyaya ıyı e ı e gı - ,1 . 
fruyc polis ve asken kuvvetlere ed"k d . b" b fi} a gırer de bir otomobil mahşeri halini al- mıı:tı, • m ı enemez zıra ız u sene :ı rafmdan hınca hmç dolu bir halde 

oynnmağa ba.5lnmış. Fakat trun fil_ 

min yarrsmda makine dairesinden 
birdenbire mUthiş bir alev yüksel
ınlatir. 

halk da var kuvveti.le yardnn et - elimizde kalan 8 atla suvarilcrimi Ekibimizin bu işte kullanılaca1{ mıştr. Sahiplerini getirmiş yüzler- Fakat, bir İngiliz oy. 
miı,ı ye her tarafa ateş kolları sa- zin itlere müstesna kudretleri sa- çok iyi atlan var ve alakadarlar ce husus! otomobil yola iki geçeli üç adım atlayan bir atleti 
lnn yangın, pek yakında. bulunan yesinde gene 12 atlık iş gördük bu müsabakalarda muvaffakiycti sıralanmış .. Ve gittikçe kesafeti havuzuna düşmesi gi~İ 
Mcksiko !lehrinden yetişen kuvvet- h tt b d"" k k 1 1 ınize muhakkak nazarıvla bak _ artan bir halk kalabalığı stadın dı~ içinin önünde yerden bıt 
l . rdıınil ö dil .. 1 U t•· a a u sene unya on urcu ut J ..ıeJ 

Blrı.. ..... dakika. içinde he tarafı sa- crın ya e 8 n ru m !i ur. ·h· ·ık def b" ·· b k d maktadırlar. kapılarını adeta tıkıyordu. oldu. Bu meşhur bek l" ~ F liık tt b 1 tahkL tarı ıne ı a ır musa a a a ı 
ran nte• ı..ft~--da 800 seyirci deli e c en sonra aş ıyan 1 2 3 4 ··1··k d 1 · · h · · Yazan: Cavit s. TULÇ.':\ Bu büyük insan birikintisi sta;i Rumen tepeden inme va. 

v ~""'"' k t k kun f i t" i t . . . . cu u. erece ennın epsını 11 a or Ç ve ec ne ıces or aya kapılarını tutmuş olan kontrol me- nünde şaşırdı. Topu ge.
1 

gibi kapılara koşmağa ibaşla.mıg ve 
bu sırada, çocuklarla kadınların bir 
kısmı ayak altında kalarak ezil _ 
mişlerdlr. 

çıkarmıştır. murları ve askerlerin kurdukları çeldi ve ancak avt yapab~ 
Kurbanlarm adedi 70 ölU ve 100 canlı turnikelerden adeta damla İngiliz kalesinin daha .1 

yaralıdır. Ölülerin 18 1, ezilerek öl- damla içeri akıyor. kada tehlikeye düşmesı 
mU§t.Ur. Bunların ekserisi çocuk - Mat"ın başlamasına 15 dakika kuvveti hakkında ve netice 

Pek fena malzeme ile yapıldığı tur. Cesetlerden ancak 28 i t.uıma- ~ 
anı 1

-• • h taraf h kala kalabalık arasından adeta st- de bir (acaba) uyandırrnıŞ aşııwı sınemanm er ı e - cak bir haldedir. 
men bir iki dakika içinde tutuşmu§ Sinemada çıkan yangın, civar- zar gibi geçip etten turnikeler a· 

rasın1a döne döne süzgeçten kur ve fclllket inanılmıyacak: kadar fuıt dalti otuz evi harnb etmiştir. ~ - ' 

bilmecesinde ~ Çocuk 
• tulmuş bir damla gibi stada akma~ 

burada üç beş, satırlık yerin elbet 
te feda edileceği bir fevkaladelik. 

hediye kazananlar 
20 Mayıs tarihli bilmecemizin 

hallddenler. 
Birincisi: Şnrap. 

İkincisi: kahve, 
ÜçUncUsü: limonatn içmiştir. 

BlR BUYUK ŞiŞE KOLONYA 
KAZANAN: 

ray Horhor cd. 6 23 - Sedat Sirke 
ci Santrol otel sahibi Ali oğlu 24 -
Jan Ağzıpek senbenuva lisesi 25-
Ali yücel galata Necati bey cd. 20 
26 - Cela.ı. gül !st. 1 ci ilk okul 
5. B. 492 27- R.R. Çarşı kapı 30 
2n Süley: kız orta okulu Jülide 

.. 
" 

Birinci: Fatma Altay Beyoğlu, 
Bekar sokak No. 6. 28 - Ali sağlam Cağaloğlu erkek .... o Tenis 
ORTA BOY BiR ŞiŞE KOLON- O.O. lB3 29 - Selamettin boğazi meraklısı, 
y.,,;. KAZANAN: çi lisesi 344 30 - Malike Beşiktaş .. garib tabiat 

ikinci: Nadide Şen, 20 inci i:k kız lisesinde 112 • lı bir adamdı. Sahanın etrafına tel örgü çekmektense, bir kaç san 
okul. BİRER DEFTER KAZANAN - dık tenis topu almağı tercih etti. 
B:tR RESiM ALBUMU KAZA" - LAR: -------------------------

NAN: 31 - İbrahim varnalı elektrik i Fethi Tahsin Fener - Kurtuluş 
Uçüncü: LCttfi özin, Emirgan. daresi Beyazıt şubesinde 32- Pan Komite Başkanhğından 

BİRER KUTU BiSKUV:t KAZA. galtı Aklaba So. 45 33 -Celfil ku istifa etti Atletizm 
NANLAR: rutaş Vezir kapısı okçı 34- A.Z. İstanbul Bölgesi hakem komitesi müsabakaları 

1 - B. Çağlı Samatya M.M. Asmalnnescit 49 35 - Hamiyet A ba~kanl~ğı~a, yük:ıek hakeı:n ko~L Fenerbahçenin sem~i deYriyesinde 
cd. 52 2 - Hatice moral Çengel rat kasımpaşa dört kuru fırın So. tesıncc ıntıhap edılen Fe~_ı Tahsm !ngiliz - Fener maçından evvel ve 
köy 3 - Hamit görgün Tophane 2 36 - Bahaddin bayraktar Fatih Ba~ran, aynı zarnand~ bö!g~ as - lıaftaym ara~ında Kurtuluş _ Fener 
deniz bank han tekaüt sandıgında O.O. 215 37 - Güzin Akay Topha ba;ı<anı b~lunması ve ı~ler'.nı~ çok atletleri arasında bir atletizm mü -
- Seher Arslan Yeşildirek No. 8 ne kadiriler yokusu 74 38 - Şadi lugu _:ebehıy~e .. hakem. k?mıtesı baş Nıbakasr y~pılacaktır. 
' - A. Cangül pangaltı lise 918 5 Agun Aşikpa~a karadeniz cd. 41 kanlıgından ıstıfa etmı~tır. Bu müsabakalar: 100, 200, 400, 
- Ayhan P.L.x.G. 6 - Mari tn- 39 - 1. Tezel pangaltı lisesi 670 ° 800, 1500, 200 · mania koşularile 
cirdibi llk okul 50 7 - 1.T. 7.e- 40 - E. Baykara heybeliada ilk Genel direktörün 1x100 bayrak yarışlarıdır. 
yoğlu bozkurt cd. 39 8 - Haygez okulu 41 - ~I.K. pangalt~. lises~ teftiş l e r i -o-
gedikpaı:a müselhim so 27 9 - G 661 42 - Semi Taner kadıyok 7 cı t t b Id b 1 B d ·r Kongre " · · s an u a u unan e en er -
D. beyoğlu lsti!dal cd. 313 10 - o~ul 2~9 ~3 - Ardın güney per~cv biyesi Grnd Direktörü ~ehrimizde 1STA~BUL SPOR KJ.CBü 
Havva uzun Halil. 1: • nıhal lıscsı 44 - ~· ~aru Beyoglu deniz sporlarile meşgul olan klüp1e. GEXEL SEKRETERLlGt~~EN: 
BIRER PAKET ŞEKERLEME ~.O. 284 45 -Gulçın Orkunt Beri teftiş etmektedir. Ruznamade yazılı mevadı mü
KAZANANLAR : !ıktaş h~s Fırın A~~ası 22 46 - Bu :-neyanda, su c;porlan ajanı i- zakcre Ye karara raptetmek üzere: 
11 - 11. Topkapu mabetname So. ~elahattı~ _kadırga ~me~_tle~ So. 19 le bu cumarte,.,,i günü Reykoz klübii- kongremiz 10. Haziran. 939 cu -
14 12 - N. nazar Pangaltı }Lesi 47 - Kazım Karagomrük ılk ok~lınü teftiş edecektir. martesi saat onbcşde J{uliip lo-
302 13 Kara Kapalı çarşı kalpakçı 48 II,. A. Kapalıçarşı 49 - Salıh . kalinde toplanacağından sayın a 
lar c.cl. 29 14 - H. Ayaydın kara Sağlanı P.T.T. memuru muzafferi Futbol hakemlerıne znnın teşrifleri rica olunur. 
köy tunel cd. 44 15 - Mahmut oğlu 50 - Yurdagül Çevik Sirkeci Beden Tnbiyesi lslanbul 1301- RUZNAME 
Feyzi mecidiyeköy lG - Behçet Hocapaşa 51 -Omer Ersun P.T.T.

1
gesi Futbol Ajanlığından? 1 _İstifa eden kulüp başkaııı 

baykut Vefa liscc;i 2.B. 119 17 - memunı süreyya oğlu 52 - Fuatı Futbol Federasyonunun ehli- ile idare heyeti seçimi 
Güzin Tan tepeba~ı 18 - Zeki ~h binici 5 ci ilk okul 53 - Şevket yctnamelerini hamil bulunan ha - 2 _ Cemiyetler knnununa gö· 
remini saray meydan cd. No. 64 Çokodar kumkapınaşancası 54 -: lı:em arkadaşların Middlcsex-Fe re nizamnamede yapılacak tadi· 
cahit clile 19 - Emin yazar çar Turan Ozçetit\ unkapam Hacıkadın nennaçı biletlerini almak Uz,,re ıa.t. 

şanba ilk okul S.5. 20 - Hay goz ela 55 - Bekir kara ve Şemsettin Cuma günü Bölge Bürosuna, Cıı ::_-_---~------------
pangaltı lise i 6 ı 21 - Perihan Al kahraman Ankara P.T.T. civarında marte i günü saat 14 den 17,30 a bol Ajanlığına müracaatları rica 
tun El Fener 2:? -- F. Özgül aksa gazeteci 56 - Z. Şafak So. 42. !kadar Taksim stadyumunda Fut· olunur. 

tir . 
O. N. E. F. stadının etrafında 

çepeçevre duvar gibi yükselen 
tribünler tıklım tıklım seyirci do
lu. Dışarıda bekleşen halk, renk, 
renk elbiselerle noktalanan basa
maklarda elbette yer bulamıya -
caktır. 

30 bin kişilik Onef stadı bu 
maç için Bükreşe .dar geliyordu. 

Stad bizim için meçhul değildir. 
On, on iki sene evvel milli takım
la, Romanycfya gelip, Rumen milli 
takımını 2 - 1 yendiğimiz zaman 
bu stad daha yeni yapıhyordu. Ru 
menler inşaah yarılanmış olan bi
naları ve sahayı o zaman kefilemi· 
ze gezdirmişlerdi. 

Sonra, .dört sene kadar evv~l 

Fenerbahçe - Güneş muhtefüi 
Yüventüs takımmı 2 - 1 netice ile 
bu stadda yenmiştir. 

Artık her şey hazırdır. Hafta -
lardır, günlerdir, sürüp giden me· 
rak, iddia ve heyecanı sona erdi
recek olan saha yemyeşil yüzü ile, 
beyaz çizgileriyle her şeye biga.ıe 

bekleşen kale direkleriyle ve dop· 
dolu tribünleriyle beynelmilel ma
ça hazırlanmış bir Avrupa stadı

nın çehresini tamamen çizmiş bu
lunuyor. 

Artık her şey hazırdır., art:k 
!ngiltere ile Romanya futboldeki 
en yüksek kabiliyetlerini bir araya 
toplıyan seçme takımlarla araların 
dan daha üstünü olmak için karşı 
karşıya yer alabilirler. 

Ve biz de bu çetin mücadele 
içinde (İngiliz futbolü) nu seyre· 
deceğiz. 

Maç başladı. İngilizler rüzgar 
alt:n dalar. Yağmur ihtimalleri ta
şıyan bullıtlu bir hava ve oldukı;a 
tesirli bir rüzgar esiyor. Oyun baş 
lar başlamaz 30000 kişilik kalabı

lık biiyük bir heyecan Earasına 

t:lüştü. 

., 
mı .. 

Vudleyin elinden topıl 
ması hatadır. Fakat, bu bO. 
düzeltecek olan bek Mor~ 
yarak düşmesi doğrudan 
bir aksi tesadüftü!. 

Rumenlere gol fırsatıi11 

ziyet vermişti. Lakin şıı l< 
ması güç vaziyette Melin 
ltsi ise ancak İngiliz f ııt 
bünyesinde taşıdığı cevher. 
ğabilen bir fevkala.deliktı 
bu mütaleayı belki o anda 
den geçirmemiş olabilirirtl-. 
stattan çıkarken, maçın 

de bıraktığı intibalarla bıl r 
kemeyi yapıyordum ve bıl 
yazıyorum. 

tatcı Maç hızlı bir çarha ıı 
bi seri hareketler ve k0~1 
içinde ve lngiliz hücuınla;d 
olarak tatlı bir cereyan a 

.. 1., 
:tık göze çarpan stil gu 

Kopingin kollan iki yan\ 
açık süzülür gibi topa 

J . . ..... ndeki ~ 
..avtenın top suruşu r\l 

1 ·1· w • kafa -.·ıı yan ace ecı ıgı ve . 
ıerı·· daki İngiliz esntantane 

&el<I 
Hetner fsnıll1 

ı-rd' genç Alman, geçen ., d 
ınotre ylizmcde yeni bı 
rekoru kırmıstır. 

• 4 



y ı 

A A 8 E R - Ak~am Postası 7 

-=-·-·--·-···---·----·-·--·---···--·-·..,. 
J.~~~~'!. ~~~~~~~rı .~ra~ı-~~a: 24 J Son denizaltı 

kazaları münasebetile 
YAZAN: L. Busch 35 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

'( Demek siz ·beyazlar hiç • 
ınsan 

Davis kurtarma aletleri ve Amerikalıların ağaçları görmediniz ha? » 
(kurtarma çanları) nasıl kullanılır ? 1stihza ile yüzüme bakarak bozuk 

k Son iki hafta içinde biri Arneri- •• ,,. . bir şive ile ne dcdibrimi anlamaya 
~da, biri lngilterede birçok in 1' "Q:' '/ çalışan Bazuto reisi dudaklanm ta 
nın ölünüyle neticelenen büvük "' ) ·~ çenesine kadar sarkıtmış, beni son 
~ J • 

. ızaltı kazalarının tafsil~tınr, en derece istihazya şayan bir adamı :ee teferruatına kadar takip etmi _ ~ dinler gibi dinliyordu. Birdenbire; 
sıen kalmamıştır. Kaza tafsilatı ara- %' - Demek siz beyazlar hiç insan 
~a Davis kurtarma aleti denen ağaçları görmediniz ha? .. dedi. 
hah kurtaranlardan uzun uzadıya - Hayır! .• lnsan ağacı nedir? 
b s_edildiğini de görmüşsünüzdür. insana benziyen ağaçlarsa böyle ga· 
ki~nızaıtı işinde çok mühim bir mev rip şekilli ağaçlar gördük! .. Fakat.. 
iı 1 olan bu filetler hakkında biraz Reis tekrar delice bir istihza ile 

0
:::t vermek her halde faydasız kahkahalar atıp göğsünü yumrukla-

Yacaktır. dı. 

b'Davis filetleri vasıtasile batmış - Vay gergedan kuyruklu vay! •• 
p~ taııtelbahirden çıkmak için ya - diye bağırdı. Sizler gibi beyaz de-

cak hareket şunlardır: ğil.. Fakat adam gibi siyah, canlı 
~ ~enıinin gövdesinde bir veya iki insan ağaçları diyoruz sana!.. Hay· 
OQ~lrıin çıkabileceği büyüklükte bir şeytan böbreği yemiş adam, hay! .. 
ka acık vardır. Bu odanın altındaki Doğrusu, müthis surette şaşala· 
iti Pak tahtelbahirin içine, üstünde. mıştım. Adeta kekeliyerek sordum; 
~kapak denize açılır ... Suya çıka - - Canlı insan ağaçları mı?. 
ti adam, evvela Davis başlığını - Elbet!.. 
~er ve Davis ciğeri denen hava - Konuşuyorlar mı? •. 

lu tüpü arkasına takar. Böylece Reis tekrar ulumaya benziyen 
~tfa tıpkı bir dalgıç gibi rahat ra- kahkahalar fırlatarak göğsünü rum 

t nefes alması kabil olur. rukladr. Gülerken dişlerini açıp ba-
Ondan sonra höcrenin alt kapağl şım, aynen bir gon~ gibi de hava)'a 

~ır, adam içeri girince bu kapak kaldırıyordu. 
,.ı Panır, höcre ya\·aş yavaş su ile Herifin bu yabani gülüşü büsbü-
-0ıd .k . ili• Uru!ur ve suyun tazyı ı, gemı. tün tüylerimi ürpertmckteydi. Bir 
trı.~~ b~unduğu ~erinliğin tazyikine an bu yamyam reisin anadan doğ-
aıı~~vı olunca ust kapak açılır ve ma yarı deli, yan budala bir adam 
A~' b-.ı kapaktan denize çıkar. olabileceğini diişündüm. Hayretimi 
b"...~ birdenbire suyun yüzüne fır- yenmiş, kendimi toparlamı~tun. Bü 
~!lak, tehlikeli olduğundan, üst tün ciddiyetimi üzerime alarak Ba· 
f ll~~ın bulunduğu kısımdan deni- harangoya döndüm ve: 
;ıı Uzerine bırakılmış olan şaman. - Baharango! sen bizim dostu-
ii!taya bağlı ipe tutuna tutuna ya - muzsun! .. Bu adamın söylediği doğ iki ka.dın 

~.~·.avaş suyun yü.züne vanr.. ru mudur? Yoksa bizim bütün dün ı· . 
'lI kı ım öyle ürpertici bir ses çıkararak ku· . rınct adam denıze çı nca, ge- yadaki ormanları etrafındaki insan. · H 

1 
H 

1 ııı· · h · · ·· t k . - ayır. ayır Bunu yapa· lübesi dışındaki adamlarım çağırdı . • • n ır;indekiler, bcrenın us a. larla beraber yakabılecek Alman . . . . 
. ~nı kaparlar ve höcrenin irinde- . cd' ? mazsm!.. Hayır!.. Adamlar koşarak ıçerı gırdıler ve 

:. krahle alay mı ıyor B' d b. ı.r t d .., . k d d . tu bo d ı k b ır en ıre -ıansın o ur ugu yer- zcncı a mı yer en kaldırdılar. Bı· ~ şaltılır, on an sonra at ·a- I"aknt Baharangonun ana cc· d h 
1 

f 
1 

d.., .. k . . ü .. .., 
~ açılarak, buradan başka bir a~ ,·ap vereceği yerde, ellerini korkunç e: eyce~~~. ıra ~ın~ gorere r~sı ~ :u~e, ~ögs~ne su döktü. Biri· 
:ııı höcre,.,e girer ve aynı mua .. . h 1 .. .. .b. h kal Ar ·ama onunce a arangonun sı yuzunun uzcnne yanmakta olan 
"ti J bdır aya .~~:zn~ş g~. 1

1 
ayav~ . ~ kaskatı bir halde yere yuvarlan· bir ağaç dalını getirip pokuzluyor. 

t:ı' t~krar edi~i~. . ırarak buyumuş goz e gen gen d.., .. a·· B h b l d 

ı;u.> gıtltgını gor um. t D"" iki. · d k d · 
·~İ\\·ıs filetlennın kullanış sıstem-ı Da\ia lletferinl kullanmak ıA•- tah~lbahlrforde bnlurmn hücrelerden blrlntn . ...,. . .. d" ıgını gor um. a arango ayı. u. 

'

e göre, eskiden gemide. ~n makt.aı: ve DavlJı Aleti ile kurtulup su yun yUz.Une tıkan bir kazazede B · • b. d b. benı·m mı~ r. ıger zencı e ·a ının vücu· _ azuto reısı ır en ıre - tl · d. 1 • d b 
d k rt l imk . . ı~ene enmış ış en arasın an e· dunu ısırmaya başladılar. 

ıı:.._ a amm .. u .. u masma ·an ra çanın alt kapağı açılıyor, taltel • Kurtarma çanının Davis ftletleri. önüme fırladı. Bütün dişlerım fır- · 
.-"ııuyo d ç nk k akl a ..,. yaz köpükler fışkırıyordu. önümde tela~la, hiç §Üphesiz Ba, .. ~ı"'~ r u. u u ap an çıp bahirdckiler de kendi kapaklarını ne nazaran bir iyiliği de daha de - latan o yabani gülüşile gülerek igı-
·~nak, suyu boşaltıp doldurmak açıyorlar, kazazedelerden bir kısmı rinlerde kullanılabilmec:idir. lip suratıma baktı. IIans, elleri ve di§leri kcnetlene· harangoya hücum ettiklerini zannet 
~1R~mide birisinin ~utlak bulun.. çana doluyor. Çan ve tahtelbahirin Son kazalarda, Amerjkalılar 30 _ Bana bak, beyaz adam! dedi. rek arkaüstü upuzun uzanmış olan tikleri cinleri korkutup kaçınnaya 

bu 
flzımdı . .Halbukı son seneler- kapakları kapanıyor ve kurtarma dan fazla adamın hayatını bu kur senin beynini cinler yememişse, ko. Baharangomın bir adımda başu- çalı~ryorlardı. 
na da rare bulundu Son a kl k b tak cuna sıçramıştı. Yüzünü buruştura· ııı, b·· .. :ır • • •• • • çam suyun yüzüne çekiliyor. lçin- tarrna çanlarile kurtarmışlardır. ln- !ay! .. Eğer aya arın ızgın a - Gariptir ki kadıncağıza yapılan 

f.ııe kutun bu hareketlen h~e~ın dekiler gemilere alındıktan sonra gilteredeki kazada ibu usulü kullan- lık sularında yanmıyacak kadar rak: bu şiddetli eziyetler derhal tesirini 
~ile ~nm~ş k~an~a manı\elala çan tekrar suya dalıyor ve bu ame- mak elde fılet olmadığından kabil o. sağlamsa; sana bu ağaçları gösteri· -:- Allah. belasını versin!.. Sar'a gösterdi. Baharango hemen yıldı .. 
~i Japı)or '~.,kazazedelerden !iye, kazazede gemidekilerin hepsi lamamış ve bu yüzden lngiliz mu- rim!.. ıgalıba! dedı. nm süratile ayıldı. 
<lıu <le ~rtulabılı) orıa;,cıı. Yalııı.z ı birden kurtuluncaya kadar devam harrirleri bahriye makamlanna fe- O anda arkamda Baharangonun O sırada olduğu yerde taş g~bi Di~leri arasından inlemeye başla· 
~a. a ılftve etmek lazımdır kı. ediyor !na halde hücum etmişlerdir korkunç bir sesle bağırdığım işit-durmakta olan Baz.uto reisi ganp, mıştr. Hayrr, bu sar'a değildi. H~ 
"'\'ıs aletleri ile kurtulmak gemi - . • -
"I Sok ) : • ılıyordu. Bu, şiddetli bir heye.. 
~~ derinlere değil, ancak insan can tesirile bir bayılmadan ibaretti. 

~1.--.. u.nunsuyuntazyikinadayana a<i j-Ş A~~~Q~~rA-.A-' rt. ~,..,c N , ~ Ml ~.-,. ~ vcz ,- ..._. .._ Baharango bayılmıştı. 
~·ord&ul derinliğe batmasile kabil o • a .. '\Aı~ ~i'SNJS-.Y _r-:-

W ._' ~ .. ,._ Eaharango niçin bayılmıştı? Ni· 
~nun· için Amerikalıların. icat et- ~ - - - - - - - - - - _.A. - - - - ~ çin Bazuto reisinin bana insan ağaç 
~ti kurtarma çanları, bugün dt>. !arını göstermesinden bu kadar kor 
~tı kazalannda daha pratik bir kuyordu? Neden bunu istcmiyor-

~tır. l'lha aleti olarak kabul edili - du? Yolda, b~raya gelirken, goril 
l\ insanları bana kendisinin gösterece 

<t ~rtarrna çanı denen füetlerin ğini \'aadetmemiş miydi? Bu garip 
~tt istimali de §Öyledir: insan ağaçları hikayesi neden onu 
~ Urtanna çanı, hakikaten çan bi- bu kadar heyecana düşürüyordu? 
~~i llde çelik bir odadır. lçine 8.10 B~ sualler beynimde adeta vınla· 
~~labilen bu odalar bir vinç \'a- maktaydılar. Vakia Bazutolar ken-
tiJ·ıle batan geminin üzerine in - di garip usullerile süratle ayıltmağa 
~ 1Yor burada, dalgıçlar, kurtar - muvaffak olduklan kadını kaldırıp 
~~anının tam tahtelbahirin ka - :mtmı kulübenin dm·anna dayaya_ 
~ına göre yapı1mı~ olan alt kıs- rak oturtmuşlardı. Fakat kadın he· 

4 
tahtelbahire raptcdiyorlar, son niiz şuuru avdet etmemiş gibi ser· 

"1'ıı ·t• 1 
•• d •ni7.!lltı ı;emlslııln imdat , 

51l1IllU1Wrl\Sl J 

sem sersem bakınmakla \'e için için 
inlemekleydi. 

Bu hüdisc artık orada muhavere· 
ye devam etmemize maalesef mani 
olmuştu. B::ızuto reisi şiddetle kız· 

mışh. 

Bah::ırangoru ayıltan adamlannı 

vah~i hay\·anlar gibi bağırarak dr. 
şarıya kO\·du. Sonra kulübenin için 
de homurdana homurdana dolaş· 

mağa başladı. . 
Herifin patlak gözleri kan çana{:rı 

na dönmüştü. Yüzünün bütün da· 
marlan oynuyordu. 

Kendisine şu aralık )Af sl)ylenr 
nin bile tehlikeli olaea!nw tt!1t11. 
anlamı~tım. 

(Dernnıı var) 
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HABERiN TARiHi ROMANI: 22 Yazan: Mhuızaf1Fe r M lYI !hl lttn n 

Esirler, Bizansın ahlakı umU
migesini perişan etmişlerdi 

-18-
- Bravo! Bana bir kardeşlik yap nıyordum, sütünü götüren bendim l 'ıyarak dışarısını dinledim. Bir şe~ 

mış olacaksın. Acele et ,ve mesele - M. Pars.onun sütünü görüreı. duyulmuyordu. Yalnız birisinin ~
etrafında mümkün mertebe fazla de sizdiniz değil mi? yak sesini duyar gibi oldum. Ern!ll 
gürültü koparmağa çalış. - · Hayır. Ona sütü arkadaşıır. yet getirmek için merdiven baştnB 

Tashih ve itizar 
Tarihi romanımızda bir yanlışlık 

olmuş, 6 haziran tarihinde çıkan 

22 numaralı tefrikadnn sonra, dUn 
araya romanla alakası bulunmıyan 
bir parça kanşmıı;ıtır. Romanı ta
kip eden okuyucularımız, "Esraren
giz imparatoriçe" nin 6 ha.ziran 
tarihinde bıraktıklan devamını doğ 
ru olarak bugUn burada bulacak. 
!ardır. OzUr dileriz. 

* * * 
aldılar. 

Osman han muhasara esnasında 
harab olan kaleyi tamir ettlrdl. İ
çine muhafız koydu. Makam hUkQ_ 
metine avdet etti.,, 

llhanılzim veziri Fazlullah Raşid 
bin Abdülkahlri Hemcdant, biltUn 
gayretlerinin mUrUvvet ve mUklfa
tmı görmUş, Olcayto hanı Afrodl
tinin aleyhine çevirmiş ve nihayet 
Bizans hU.kUmdarı Andronikoa Teo. 
logosla arasında bir münasebet te
sisine muvaffak olmuştu. 

Andronlkos hakkında evvelce bir 
az izahat verm~, fakat bunun ph. 
st karakterlnl anlatmamıgtık. An
dronikos Teologos TürkUn istiklll 
tarihi devirlerinde çok müessir o -
lan Bizans imparatorlarından birL 
dir. Türklerin bilhassa teveccüh et
tikleri tekfur topraklan ve Bizana 
arazlsiydi Binnenaleyh uç mtlsta.. 
kil emaretlnln te§ekkülU birinci de
recede Biunsı alakalandıran 'öir 
hAdise olmuştu. Türklerin bilhassa 
İznik Uzerine savletleri Bizansın 

huzur ve rahatını ihlal ediyordu, 
ama, buna karşı ne yapılabilirdi, 
ne ynptlabllecektl? 

Bizans imparatorluğunda, Roma
dan müntckil usul ve abklm yavaş 
yava~ tadilUa uğramıştı. Pastlnya
nUs, azathlann da asil vatandaglar 
gibi hür olduğunu illn etmişti. 

Mahkemeler, azadlılarm, sahibleri 
aleyhine ikame ettikleri davaları 

isllına ederdi. Ancak bu inkılab 

zadegana mahsua malikanelere ka.. 
dar hul\11 edememi!J bulunuyordu. 
Bu itibarla esaretin tamamen IAğ
vı hldisesi garb memleketlerinden 
çok sonradır. 

EzcUmle eğer imparator Acizse 
ve zevk ve safaya inhimaki varsa 
hadnnağnlar, kadınlar, pnpaslar, 
kumandanlar devlet işlerini istila 
ederlerdi. 

Roma cumhuriyetinin BOn devir
lerine kndar görillen siya.si karnk_ 
teri bilhassa senatosu ile tebnriiz 
eder. 

Teleio~u k~pattı._ Luiz götürürdü. j çıktım ve iğilip baktım: {. 
Adelayıd soylendı: - Neden? 1 M. Par<'.,onun kapısı aralıktı. 1' 
- Ne yapıyorsun Hellis? Buna - Çünkü M. Parson sütünür Fransuva eldivenlerini giyerek rner· 

nasıl cesaret edebHiyorsun? akşamlan getirilmesini istemişti. divenden altıncı kata çıkıyordll; 
- Sus! şimdilik izahat yok. Bunun üzerine Luiz işe girince o Doğruca M. Panonun dairesine gi! 
Ayağa kalktı. Kardeşini öptü. na ''M. Parsonun sütünü akşamla. di. 

Çocuk gibi ne~li idi. rı sen götür .... dedim. Gördüğüm işte bundan ibare~ 
- Evet Adelayid, sen şimdi duy Buna hakkım vardı, çünkü ber 1 Jaz!a bir şey bilmiyorum. Patroıı. 

duklarını kimseye söyleme. Sana da işte daha eskiydim. Böylece ben Junu anlattığım vakit bana ·•sııs; 
sonra izahat veririm. Bavullarını sabahları M. Fransuvaya Luiz de baı:ına iı: a:.-arsın., dedi. Ben de kO 

Bizans senatosu meşhur Kostan- " )/ • 
tin tarafından tesis olunmu§tur. hazırla. Yann sabah yola çıkıyor. akşamları M . Parsona sütlerini g~- 'cup sustum. . ·zi 

sun türüyorduk. Luiz sütü ekseriya ka· - S:.ısmamalı ve gördüklefl111 
Saray 'memurlarının l~ çoğuna se- · - raP 

- Ah Hellis. Bu işte ne kadar pının önüne bırakıyordu. Çünkü M. ·öyl~meliydiniz. Zabıta sizi istİC\ natör unvanı verildi. Ve bunun in.. 
ki.şafı, imparatorun salflhiyet ve ta 
iıakkilmünün dağılmasına, kırılma

sına sebeb olmuştur. 
İdarede onuncu asır içinde bcıı 

çok esrar var! Rakamlarla dolu o· Parson, bilhassa son zamanlarda, c etti mi? 
lan o kfığıt parçasından mı ilham saatlerde evde bulunmuyordu. - Tabi... Gazeteciler benirnle k~ 
alarak bunları düşündün? O kağıt- - Arkadaşınız Luiz de bu bina nu5tu!ar. Yalnız onlara "gazete~ 

Bizanalılann Arablarla yaptıkta_ 

rı harbde ellerine geçirdikleri esir
leri pazarlarda sattıkları malfun
dur. Antakyayı zaptett.iklerl za.. 
man on bin ~ aldılar ve payitaht 
ta satWar. nazır göriiyoruz. 

tak.i r~amların ve yanm kalmı~ da mı oturur? ı resmimi b~sm~yın ... dedim. BU h 
kelımenın manası ne? - Hayır. O patronun evinde ya- kımdı değ•l mı? ll' 

Hellis tekrar ciddile~mişti. Kar· tar. ı - Tabii hakkınızdı. l\f. frıtf15 • 
Kilise de bu esaret hid.isesine el Maliye nazırı, hazinei hassa na_ desine bakarak mırıldandı: _ M. Parsonun öldüğü gece Lu va ile beraber ba~ka kimc:e \'3f f(l~ 

s.tmadı. BilA.kis kendi hUviyetini zırı, mnsarifatı askeriye nazırı, ha- B"l Tah · · d J 1 
takviye için esareti teşvik bile etti. riciye nazm, Logoft ki, dahiliye 

1
bT 1

• mcm. mınım c yam mı~ iz sizinle beraber değil miydi? dı? l\lesela bir kadın? 
Esirler, Bizansm ahlakı umumi- nazırı denebilir ve ayni zamandn ° a 1 ınm. - Hayır. Yok, durun. Size anla-' - Hayır, yoktu. , 

yesin! perişan etmiglerdir. baş nazırlık vazifesini yaptığı söy- XIV tayım. O gün ikinci kattaki kira - gnda~. 1evvel ~~'.~~nr;~t.!111;' SekWııcl mllA.dt asırda ilçUncU lenebillr. Bundan b~ka tali dere.. cıların dairesinde büyük bir ziyafet - nu 1 mem. u u di)-e 
· ·· b l h" ·1 tık. Bu iş bizi alakadar etmez Leon zadegan ve rühbanm nUfuzu_ cede posta nazırı vardı. Ertesi sabah erkenden kalkarak vardı. Bu munase et e ızmetçı e· .. _ " . . .. ler g(' 

na klll1t bir kuvvet olmak üzere od d • · r · · r d 1 ğ ri Marta bir şişe köpüklü şarap duşunu) orduJ,. Aradan gun rıW 
Yine zaman geçtikçe imparator- asın a sınır 1 sınır 1 0 aşma a · · · b" c'navet olduğunu 3 

halk, esnaf ve ıaire gibi abrar de- baclamıc olan Hellis sü•"ü kızın vermişler. Mart da bana "bu gece çıp ışın '.r 
1 ·y. . ı·se bİı-

di;\:-ı. Uf ,_ hlm . lar bu nazırların rollerini kUçUlttU_ ~ ~ ~ .. .. _ k .1 • h" . . J yınca \·azıyet de~t"tl ve po ı ,,,, 
0 ....u. n usu açı11.ça aye etti. gelmesini bekli'-·ordu. Kapı çalının uçuncu attakı enn ımıetçısı a· . . . . _ d .. :> • jdt1• 

ler. Böylece devlet teşkilatı bulun- .r • be . . d d" dıklerırnızı soyle ık ama ış > 
Bu itibarla onuncu a.sra doğru bu duğu kabın §eklini alan mayiat gi- ca titredi. Koridordan geçerek mut net ıle raber oturur, ıçerız . ., e ı. 1 • • • 
amıf hem kuvvetlendi, hem çoğaldı. bi sarayın arzusuna göre şekillen.. fağa girdi ve mutfak kapısını açtı. O gece odamda toplanarak içmeğe ge:ııst:. ·l .· - •. ·· o ı-ııdıı' 

Bu ımtf bilyilklerin mUdahalele- Sütçü kız Mari gülüm.siyerek onu başladık. Gülüşüp eğleniyor, şarkı . . . OO} e} ın mpo:-.} 
0

• öliitıl~ 
rini önllyebilmek ve mllatebld ta.. meğe başladı. la 

1 
d . söylüyorduk. Bu aralık buranın ıyı hır adam olan arsonun 

hakkUml · t k b"l k ı · .. se m a !· · 1 nd Ark d ı "d de bir cina'-·et eseri mi? ,_,,,. enne ıse çe e ı me çın Fakat miladi 1118 tarihlerinde _ Bonjur mösyö. Süt ve tereyağı kapısı ça ı ı. a aş ara u· . . ' . p !' kornı~ 
birçok köy ve kasabalarla araların- hazine iflba yUz tuttu. Suiistimal- . d" run dedim "gürültü etmeyin. Aşa- - Bılmıyoruz kı.. o ıs 
da bir ittihad teminine çalııtılar. !er hazineji boşalttı. Bunun halka getır ım. . . . . . . . . ğıd" b" · · rine göre intihar etmiş.. ·pil 
•ık nahiye t-ekktillerin.in temeli bu tahmil ettiği vergi .,.ı;kU, Bıza" na im - Mersı. Gırın ıçerı, sızı beklı- a ınsı var.,, Aman ne ivi ı Ah 1 AffedefSt -ı 
'ıniyettlr. 

-.. J"" yordum. Onlar bir §CY duymamışlardı. Ba- -.. •Y• • J. • • • fBfll' 
paratorluğunun son demlerini yalı: Genç kızın mahcup ve mütereddit na inanmadılar. Merdiven başına ne .~!le~ıgımı bılmdıahyorufm .. ,,,.di de" 

HA.kiınleıini ve mUdürlerini ken_ 
dilcri intlh~ba başladılar. 

Bu hıkrllb o kadar ileri gitti ki, 
on dördUnc\1 ve on bepcl uırlar-

laştınyordu. . ık rak ·ğir baktım Ki 1 • k öldurülmuş olması a ecıJ d~ 
durduğunu görünce ilave ettı: ç. a ı ıp · m:e e~ ) ? k . f . d ı\llahaısmarla 

- Bir dakika girmez misiniz? Si. tu. Kapıyı çalan herhalde ıçen gır- me ~s ı}or um. ~ 
. • . 1 akt ef endım. 

zinle görüşmek ~stıyordum. ~ş o ac ı. b 1 , • s· dak"ka M Parson 

Pnleologos da pek az buz adam da aristokratlarla demokratlar a -
değildi filhakika. O da her şeyi kı- rasmda açıkça milnazaalar başladı 

lıcmm paha.smn kazanmış bulunu.. ve Kantagözinus zamanında Seli. • 
yordu. Ortada bir Bizans bfikUm- nJkte demokratlar, aristokratlara 
darlığı varsa o da onun eseri sayı_ galebe çaldılar. 

1282 de ikinci Andronlkos, çütçi 
mahaulatma vergi koydu, memur 
maaşlarının sülütslhıll lf'l!iıh." Para 
yirmi dörtte be~ kısım altın bulu_ 
nabilecek kadar tağşiş olundu ve 
böylece imparatorluğun sukutu ken 
dlliğinden tahakkuka başladı. 

Bizans imparatorluğunun baş!an
ı.rıcı ile sonlarına doğru umumi ah
l!k mukayese.si yapınca göriiyonız 
ki devletin izmihlale doğru gidişi 

nispetinde ahlik da tereddiye baş_ 
lamıştı. 

Kİ~ı;; elinden süt şi~ile küçük HeÜis bu noittaya <lıkkat ettı. _._. ır . 
1 

• '<l·? · 
tereyağı paketini aldı. O, mahcup, Mongardın içeri girdiğini sütçü kız bahşış verır mır zdı · . 

8
. e'".,y 

d t - Bana verme ı. ıraz nt 
mırıldanıyordu: uymuş u. .• söylediğim gibi onun evine beO 

5 

r,.,.k vakt"ım yok da Bana Genç kız devam ettı. . - .... dil ıs-
- yv ··· . .. götürmezdim, Luız goturur · 

şeyi soracaksınız galiba ... Gazetecı· - Tekrar odama donerek arka- t~rseniz onu size göndereyim. 
lere söylememeliydim değil mi? daşlara "yanılmışım, kimse yok.,, _ Çok iyi olur. Bana Luizi g'6fr 

labilirdi. Neteklm Fatihin lstanbu- Şarki Roma imparatorluğunda 
lu fethi tarihine kadar bu hUkUm- her vatandaş, h~ttA en mütevazı 

dar sUUUesi makamı hUkilmette blr asıldan dahi olsa imparator in
payidar olmuştur. tihab olunabilirdi. Ancak hrisUyan 

Andronikos, o zamanın her mu.. olmak tarttı. Üçüncü Leon, birinci 
zaffer ve muvnffak kumandanı gi- Vasilyua en parlak mlııallerdlr. 
bi, tarihini bitirdiğini sanarak ken.. Zaman ilerledikçe idareye auiis_ 
di zevk ve sarasına ve eğlenceye timaller karıştı ve hilkümet parça
vermL5 ve halkı saltanatı etrafında landı. Kndınlar ve küçüklerin vasi
teksif edebilmek için de lstlbdad lerl kendilerini ayn ayrı impara _ 
yolunu tercih etmişti. tor ilan ettiler. 

Bu devrin tarihi hakkında daha lmparatorun zevce veya bemoi-
esaalı malOmat edinebilmek, Os- resi inıparatoriçe olabildiğinden 

manın hayat ve saltanatmm cere- kadmlar için de saraylar vücuda 
yan ett.i&>i devreyi ve bilhassa dtış_ getirildi. ltte Bizana hilkilmdarlığı_ 
manlannı muhakeme edebilmek i- nm bilhassa tereddi tarihi bu hldi· 
çin bir lilzum halinde görülUyor. seyle başlar. 
Bu itıöarla biraz Bizansm bayatı lmparatorun p.bst inhimaki dev
umumiyesi hnkkmda izahat vere_ Jetin yUrllyilşU üzerinde mUesalr ol 
ceğim. mağa başlamJl!tı. 

Zevk, eğlence, sefahat o nispette 
artmı3tı ki, iffetine sahib bir ka
dın veya namuslu ve düriist bir Bi 
zan.alı erkek bulmak ne milmkün. 
dU. Fakat tarih, bu gibi hataian 
affetmiyor. Muazzam Roma impa· 
ratorluğunun bu bUyUk prk kolu, 
Anadolu içinde tegekkill eden müte 

Kaç y~~ındaydı? En fazla on se· dedim. F.ak~vt· ~iraz sonra aşağıda derin. T~ekkür ederim. 
kiz .. Hellis onun teninin fevkalade kavga edıldıgını bağır~lardan an fif 
Jiğine hayran oldu. Zavallı, altı kat !ayınca "gördünüz mü?,, diye SÖY- r "Tlek !\longard hakikati tıı~~O 
merdi\'eni çıkmaktan nefes nefese lendim. "Demin birisi gelmiş. Ben etmemiş, sütçü kızın şahadetı. jıt 

· ld d" ·· - · t"m ya 1 • ğ' · b"lrne1'c:ıı bır ha ey ı. ruya gormemış 1 .. ,, sözlerini teyıt edece ını ı . ~1dılı' - Hayır, çok iyi yaptınız. Haki- Bunun üzerine üçümüz birden Parsonun evine gidip gelişini 0 cf" 
kati söylemek daima iyidir. Bildik· merdiven başına çıkarak aşağıya ~ gibi anlatmı~tı. Bu vaziyette ııd 
lerinizi söylemeği size patronları- bakıp etrafı dinledik. Birden altın· nun cinayete sad~ şahit olduğıt 
nız tavsiye etmişlerdir herhalde?. cı katın kapısı açıldı. Arkadaşlarım da kabul etmek Jazundı. 1\1ıt 

- Hayır efendim, asla... Onlar korkarak odaya kaçtılar. Ben sona Hellis geniş bir nefes aldı. .~if 
bilakis bana "sus! başına iş açma .... kalmıştım. Kapının hızlı kapandığ· 1mmavı halletmek yoluna gı 
diyorlardı. Ben de korkar~k söyle· nı duydum. Fakat dışarı Qkan ol· bulun~yordu. 
meğe cesaret edemiyordum. Fakat madığına da dikkat ettim. Bundar. XV 1'1' 

1 eminim. :ı-ıeıtis vazı uc emaretinin yavaş yavaş bU- öteki de ö ünce... l\fari gittikten sonra ,ı.ıt" 
yümeai yüzünden aynı' nisbet da _ Durdu iki ölüm hadisesini hatır· Ben de odama döndüm. Son bar· kardeı:inin odasının kapı$ınt • ..ır. 

~ ı· ı~ıv 
bilinde bozulmağa b9.11lam11 ve ni- !ayış onu pek heyecanlandırmıştı. dak şaraplarımızı içeçeğimiz sıra· du. Onun hareket etmesi az bt11· 
hayet Fatihin eliyle Bizans tarihi Devam etti: da hepimiz elimizde bardaklar du- Esasen kardeşini hazırlanrntŞ 
bUsbUtUn kapanmıştır. . ' - M. Fra~suv~nın .. ölü~ü bana lrakla?ık. Tabanca patlamasına ben du. ,.r> 

(Devamı nr) daha çok tesır ettı. Çunku onu ta· zer bır ses duymuştuk. Kapıyı ara· (De\·a.ııu \ 

. ' . ·ı ( . . 
_, 
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daki adamın yüzünü karanlıkta se
çebilmek için dikkatle bakıyordu. 

O: 
"Efendim,, diye mukabele edince 

Ali birdenbire söyliyeceği sözü şa· 
şırmıştı. Biran duralamıştı. 
Kadın olduğu yerde hafif, hafif 

sallanıyordu. 

- Akşamdanberi sizi gö:Cyorum. 
Hakikaten bir yaralınız mı var kan 
rı~ istiyorsunuz .. Derdiniz nedir bu 
gece? .. Görmüvor muc;unuz o kahve 
dekiler sizinle alay ediyorlar. Eğer 
cidden bir şeye ihtiyacınız varsa ba· 
na söyleyiniz o serserilerle iş olur 

Tahammülü, sabrı, enerjisi if!a~ Kim~sizliğinin desteksizliğinin 1 toplayınız. ı ıememiş. Rica ederim. Bu pzı:rt 
etmişti. felaketi içinde ya\'aş yavaş, çökü- Hıçkırıklar yavaş yavas iniyor .. size \'ereyim size daha para .. 'cfl11 

KE'ndisine uzanacak bir ele ... Ken y_ordu. Biraz sonra yerlerde, kaldı· Öksürükler hafifliyordu. yim .. Siz bana kanınızı çcCUg~ıı.ı' 
disi gibi bir insanın eline ihtiyacı nmlann üzerinde yıkılmış kalacak· kanınızı veriniz .. Kulunuz kur .0r 
\'ardı. tı. Bir müddet sonra öksürükler de nız, köpeğiniz olraım... nana ) 

II,.r şey etrafında dönüyor herşe~ Bir el... bir insan eli... hıçkınklar da tarnaden dindi. Fakat ' dım ediniz.. . O' 
sallanıyor, her ~ey yıkılıyordu. Bir iman yok muydu ona elini u· Aii onu bırakmıyordu. 1 Ali ona bakıyordu. Titrı~·efldill 

Birdenbire drvardan çektiği bir eli zatacaıü... - Söyleyiniz şimdi bana derdini-,
1 
muzlarına bakıyordu. Kol!arıle bit 

ni yüzüne götürdü ve dayak yemi~ Evet işte şimdi o el hasretini çek· zi! ne kanı istiyorsunuz .. Kana ki· mesin diye yakaladığı kadıfl 
bir zavallı çocuk gibi hıçkıra, hıçkı· t;~i bir insan elini ona uzatmıştı. min ihtiyacı var?.. tüy gibi hafifti. 
ra ve hıçkırıklarla tutan gıcıklar Omuzuna dokunan bu el, bu omu- Zt"La kendisine bir başka ada-
boğazını parçalayarak göğsünü sar· zu hafifçe ok~ıyordu: mm sesi gibi uzaktan ve yabancı * * * r ıceO 
sarak a~lamağa başlamıştı. - Susunuz anlatınız ... Belki der· gelen bir sesle konuşuyordu. Biraz ev\'el düğün evind~. /\ 1 dııdl 

Bu ne müUıiş bir manzara idi. <linize çare bulurum. - D< rdime çare bulursunuz öyle disini küçük, pek küçük bır 3 
r.111' 

Kapkaranlık ve k;mce·iz bu so1mk. mi' .. Yalvannm efendim. Yalvarı- 1 
olarak hissetmi~ti. Bira: e-.·vel. :ıt" 

Zelıhc. su~.ınak, artık hıçkırma· . ı -·"i bır 
mu?.. ta bu zavallı kadının boğula boğula k k 

1 
k . . d F' rım bunu vapınız .. Ben anneyım .. ammerle konuşurken ve ~ ı,etf 

Ge ::na artı · an atma· ıstıyor u. a· • · , B ak k d .. 1 · · h t rla"kef1 " nç kadın cevap vermedi.. Şirn- tıkana, tıkana ağlaması ne müthiıı k t h çk kl .. k .... ki cı.rııı'! anııyor musunuz... u şam 
1 

·a aşının soz erını a ı • . 
d. b- .. . 1 'k" akl d' a, ne ı ırı ar, ne o suru er 1 y "ğ ed' r~t· d" . . k k-çük· h" tmic:tı ı utun gayretın ı ı ay arı üze· ~Y ı. . T . d r • .d f . k çoı:ugurnu tramvay çı n ı. ~ ısını ço ·u ıs_c:e :. . .' deli: 
rinde tutunmağa sarf ediyordu. Ç.Ok Biraz evvel düğündeki çifte, çifte l,esı ~}or u: '. e gıt.gı e_ "~. ~.1 .~ 1 a· 1 kan zayi etti. Doktor kan bulursak 1 Uzun seneler yaptığı rnucıı gltj 
fena bl·r halı· \'ardı. '.ankı· du··n~·a a- k t ı t r t v ı· nıyordu. Gıtgıde dızlerı bukuluyor- k ·--1• k rt 1 r Kan arı~·o,._ 1 d "h t l" çıkmıc; olıtl ..J_ 

:- J or es ra arın e ra a saç 11,'l neşe ı. :1 1 an yerır~ u u u ... J • 1 er en nı aye ga ıp > dİ!il"' 

yağının altında mütemadiyen kı- nağmeler: dinlemiş bu kulaklara bu u~, d.. kt' dum çocuğumu kurtarmak için, kan tan duyduğu bir gururla. 0 k~e bd 
Hayatında birinci defa olarak bas ld .._ v 1 h h k kl b .. k .... ki b . .1 ı ere u~ce ı. d ı b'" ük' b" ........ ştl. .~ 

k 1 
. . k B" . . mı ıyor. ı.sastıgı yer er ep oynu ıç ·ırı ar, u o suru er u ını · . . d' . . . 

1 
. arıyor um. ne uy ır paye veı•"' .-fT'lİ) ... 

a arının ışıne ·anşıyor. ınncı yor .. Etrafında tutunacak sağlarr tiler r.e müthiş geliyordu. 
1 

Evet ışte şım 1 ) ere } U\ ar am} or 1 ç.oıc büyük bir kuvvet sarfetmi' gece kendisine verdiği ehtP ... -

defa olarak bir ba~kasınm işine ala· hi~bir şe) kalmamıştı.. uF. k t 
1 

t , 1 gibi nefes nefe~ ka'm1~tı. Ali: .. aza::~::ın::a silinmişti. ..1 
ka duyuyor tanımadığı bir insana Zeliha bir taraftan ö1~sUrüyor bi •a a n~ o mu-= :ı. ·ff11~ 
hitap ediyordu. - S0yle0 iniz konuşunuz ... derdı ~araftan hıçkırıyor •. bir taraftan dr Nerlen yere yıl<ılm:lmıştı. Belin· ı - Anlıyorum d'!:ii. . . Yeniden bir mücadeleye ~~l:J3ff 

- Efendim. niz nedir?... lıvarın dibine doğru çökmekte ol- den geçer. kavi bir kol onu dimdik• Zeliha bir müddet gözlerını ka- kendi gözlerinde ka}'bolan \at1'~ 
Zeliha u~lcla}•an kulaklarınm U- Bu rert se mi. çaresizlik mi yok iu~unu. ayaklarının dizkapakların· tutuyordu. padı nefes aldı ve sonra: nın iade edilmesi için çaba 

ğultusu içinde kendini çağıran ~esi sa eriren kudreti mi isyan etti bil· <l:ın doğru kırılmakta bulunduğu· - Biraz sükunet bulunuz, geliniz - Demin geldim birisile paıar- l!mndı. 'ffll 
işitmişti. Ba~ını kaldırmı~ kat]ısm- miyordu. nu hissediyordu. siz~ su içireyim .. EwelA kendiniziilık ettim .• Pey getirdim.. Beni bek. cDeflllDI 
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Bulgarisan nasıl 
bir vaziyet al~cak ? 

'iiıetin (Baş tarafı 3 ncüde) mihverine mi girecekti? re olduğu kanatinin hüküm sü~ü- B • • b 1 A. 
tl-asııı;aaıRınca, bu galip devletler Bununla beraber, Köseivanof ğüdür. Tehlike de burada... Zira, 1 r o aş e ası e ee 
}~da.iti • omanya da, Makedon Bulgaristanın eski taleplerini ingiltere::ıin Rcmanyaya ve Yu -

~t) U ~omenlere (Kutzovalak- tekrarlamaktan başka bir şey nanistana teminat verdiği, İngiliz: Birkaç gündenberi meşhur tenor _ Muhakkak ki çok müteessir - Bunda başka bir ıeyin de te. 
~J:ııakl~tındeki hnkına bir taviz yapmamıştı, eski siyasetinden - Türk misakının yapıldığı bir sı- Macit pek mahzun, asabi ve meş - ve pişman oldunuz! siri var. Sevilmeyen kadının çirkin 
~ Uzere bu cenubi Dobrıca · - ayrılmış değildi. ra.da Romanya ile Yunanistan mu. gul görünüyordu. Şimdi, girdiği sa. _ Anlamadrnız. Dilnyada mev - bir kadın olmak korkusu ... 
S ~erilınesi kararlaştınlmışdı. Cenubi Dobrica<la hudut civa- kavemet ve müşkülpesentliklerini !onlarda bir köşeye çekiliyor, dal. cut erkeklerin en fenuı değilim. - Evet ... Bunlar adeta .kudur -

~il. U ~arlar bu araziyi isterler- rmdaki Belitzada mayıs başlangr arttırıyorlar. Alman ve İtalyan gın uzaklara bakıyordu. Bu gü- Fakat o kadar hiddetlendim ki zer- muş kadınlardır. Bu meseleye dair 
tı&a~'Yasi sebeplerden başka ik- cında husule gelen kanlı hadiseler propagandalarının, bu müsait va- zel sesli adama hayran olan kadın- re kadar teessür ve heyecan duy. pek güzel makaleler yazılabilir. Ya
\'e: "VScbepler de gösteriyorlnr her halde vaziyeti sakinleştirec~k ziyet karşısınl::la Bulgaristanı ken- lar endi§eye düştüler. Acaba, dai - madnn. İ§in heyecandan ziyade sı- zınız, size icap ettiği kadar izahat 
teuııı ama ile Rusçuk'un faali· değildi., Yirmi beş Bulgarin öl- di davalarına kazanmak için çal:ş· ma neıeli, daima mütebessim, da • kıntısı çoktu. Polise adresimi ver - J veririm. Maahnza bu hususta elbet-
tıca ~ bağlı olduğu cenubi Dob~ düğü bu kanlı hadiseler, Bulgaris- tıklarım görüyoruz. ima coşkun bulunan Macidin başına mck, sonra, ertesi gün gazetelerde le kendi tecrübeleriniz de vardır. 
diy0 ~ rnadan biz yaşayamayız.,, tanda büyük bir heyecan uyandır- Bulgaristan ve Fransa neler gelmişti? bir şey çıkmasın diye bUtlin mat- - KendJ tecrübem yok. Bilmem 
de.ıı ~~: Cenubi Dobrıca es!<i. mış, Dobricayı almak arzusu §id • Bu vaziyeti bizim lehimize de. Tenor bunu bir tilrlü söylemiyor, baaları dolaşmak lazımdı. Bilhassa naıııl oldu. Benim bUtUn eski met • 
:ı>. .ıııın umum ı'stihsaıa· tımı - detlenmişti ve Bulgar - Rumen · hasta ve~·a &o.ık oldug·una dalr so- yeni metresime, evime iki seneden. reslerlmle ahbaplığım bakidir. Ber. 
"Q W ğiştirebilir miyız? " ~ 
lıaıblde. 16 sını teşkil ederdi. münasebatmı düzeltmek için sarf· Mazide olduğu gibi bugün de rulan ıuallere "yok canım!,, ceva· beri hiçbir kadının ayak basmadı - zannederim ki - belki aldanıyorum -

ltuı._ ~kı bugün burası Romen edilen gayretlere büyük bir darbe Fransa ile Bulgaristan arasındaki bmı veriyordu. Maamafih, insan ğını yeminle söylemiştim. Görüyor- kadınları idare etmenin yolunu bi· 
~~lat!nın ancak yüzde 1 ini indir~lmiş oluyordu. münasebat .doğrudan doğruya de- ferahını sakla.sa bile kederini sak- sunuz ya, yaptığı mUnasebetsizlik - len bir adam, uısandığı bir alakanın 
~ edıyor. Milletimiz, his iti. Sofyadaki siyasi muhafilde Bul ğil, Avrupa siyaseti dolayııiyle lıyamaz.. ten dolay1 Bayan Fitnatı affede • arkasını her zaman kesmek çaresi. 
rlo~ buranın bize verilmesinin garistanın sulh aleyhin.de bir hare- mevcut bulunuyor. Siyasi dama Derdini biNine dökmek büyUk mezdim. Binaenaleyh altı haftadan- ni bulabilir. 
(Buıolacağını anlıyor.,, kette bulunmamıya devam edeceği tahtası itibariyle, Sofyadan evvel, bir ihtiyaçtır. Birkaç gün ısonra beri semtine uğramamağa karar - Eğer Fitnat gibi bir kadına 

~'lf' gar parlamento re:siMu • Avrupada bir harp çıkacak olursa Ar.karadan, Atinada, Bükreıten Macid de bu ihtiyacı bütün şidde. verdim. düşmezse ... 
L lln "P k · · h · tiyle hiaaetti. Ve b ... ma gelenleri - Ya siz ondan haber alıyor mu· - Demek bu bir istisna? Qtjh etit Parissen,, muha· bitaraf kalma ıçın er şeyı yapa- ve Belgraddan geçiyoruz. ~ 

·•e be · F k b b. anlatmak irin arkad .. ları arasında sun uz? Bu konu~madan sonra, iki arka-.~ . Yan atı.) cağı söylenıyor. a at, aca a ı- Binaenaleyh, Fransa için ldof- " ..,, 

~"<>1ıı ha·dı"selerı'n Bulgar taraf kalabilecek mi, yoksa Dobri· Lebib! ıeçtl, Lebip, "**,, mecmua- - Evet. Arkadaşlarından bir ka- daş, biraz soğukça ayrıldılar. Lbe.bip rudan .dog· ruya bir faaliyet göster b · i afl • l · k k sı muharrirlerindendi. Bir ruh mü- dm haber getiriyor. Fakat ben ce. genç tenorun u ıt r arını ıraz 
h '"P eri üzerindeki tesiri cadaki kardeşlerıni urtarma mek kabil değilse müttefiklerimizıc K d" 
.ı.ıe,., • k 1 h tehaumı olması, kendisine dert vap vermiyorum. Artık bu sefer adi ve nezaketsiz bulmuştu. en ı-~ ••ebiU k' b" d b · için Bulgar milJetı 0 ayca are- bizim menfaatimiz kadar kendi 
tılı> r ı ır sene en erı dökülmek için ki.fi bir sebepti. her şeyin bit~. tamamen bitmiş sinin başına böyle bir vaka gelscy· t l)atların tal l . d h "dd t kete geçmiyecek mi? Bunu bilmi- menfaatleri bakımından bazı tav. 

'l:g~t • · ep erı a a şı <' M'acit söze oöyle başladı: olduğunu anlamasını lııtiyorum. Son dl gUpheslz hiç kimseye anlatmıya.. l:ı. -, lı. Dünya sı·'-'asetı"nde her yoruz. siyelerde bulunabiliriz. Bu itibar- kt B ü · 
,"'\!ta . . " - Leblp, bir baş belismm bir ya- günlerde kendisine biraz acıyordum. ca ı. unun zenne, mecmua.ema ~~1 bırıbiri arkasına görülen Bununla beraber, Bulgar mille- la, Bulgar komşulariyle acı ve teh pıekanm ne demek olduğunu §Üp • Fakat bu vakadan sonra... yazacağı makaleyi dUşündU. Bunun 
b~ v er onları da bazan arzu tinin mazideki fena tecrübelerini tikeli ihtilaflara girmekten müm- d 

1 
h h d 

."'lllı . n • heıis bilirsiniz değil mi? Fakat baş - Bu erecesi zulüm... ser ev ası azır ı: 
toı.ıet §lddetıendirerek, baz:ın de unutmamak lazımdır. 1915 de kün olduğu kadar sakınmalarını belllarmm da tilrlUaü var. Bun- _Ne yapayım? .. 0 kadar usan-

~ erek siniri ·n· •a~ kal Bulgaristanı harbe, Make-Oonya isteselc çok bir §ey mi istemiı 0 - d ki' "Baş Beli.sı!,, bu satırlarda bil • 
. en ı a) .ga · dan U,. sene evvel g-kin, fakat he· an ··· tUn •amlmi~·etı'nl go"'•termek Macı· 

b meselesi sürüldemiııti. O zaman i· !uruz' " ~,. " " ., • • 
Qij;iik :s • • ntıs ihtiyar değil, bir kadının key- - Güzel miydi? d1n vah§i hodbinliğini hırpalamak ~ltı bir mikyasta Bulgaris. ki harpten yeni çıkmıı bulunuyor- Fakat Fransa; kendi hesa~ma finl yerine getirmek felaketine uğ. - Hayır ... Ama, insanı cezbede- istedi. 

~ i ~onışularına karşı göster- du. da, Bulgaristanı Alman iktiaadıya. radım. Acaba onu sevdim mi? Bunu bilecek bir kadın. Maamafih biltUn Makale birkaç giln sonra mec _ 
~Yı hareketten ileri gelen Sulh muahcıdesini imzaladığı za tına bağlı olmaktan kurtarmak katfyetle aöylfyemem. Fakat mu~ o ağlamalar, kavgalar, kıskançlık- muada çıktı. Son cümlesi ııuydu: 
~ 8ay:l~rarası dostluğun inkişa· man da tamamiyle bitap bir halde için kafi bir gayret sarfedeme% hakkak bildiğim bir ıey vana 0 da !ar onu adtea ihtiyar bir kadın eek. "Mademki erkek zalim, nankör 
hu Sltıde geçen sene 31 tem. idi. Samimi bir §ekilde, milletinin mi? Bulgaristanın harici ticareti- '---- '"•-r g~terdigı·· •ı"ddetten', !ine soku,·or. 
'<!Ja utUAa •-• ""' ,., " ve alçaktır, ey ~ık olan zavallı ka· ~rı bu memleket kısmen bir davasına hizmet edeceğine ina- nin yüzde 80 i Almanya iledir. ağlamalarmdan bllhu.sa haris aş - - Bazı kadınların aşka, lhtiru& dmlar, içinde kraliçe gibi hüküm 
~~n edildi: Bulgaristana nan kral Fer.dinad bilakis onu ha- Bulgar köylüsünün hayatı Al- kından pek ~buk uaandığmıdır. bu derece bağhhk göstermeleri pek silrmeğe namzetken esarete düştü. 
~, tna serbestisi verilmigti. rabiye sürüklemiıti. manya ile ticaretine bağlıdır. Bun Belki yUa defa, bu budalaca agktan gariptir. Evet bazı kadınlar, vak - ğilnilz yataklarınızı erkeklere ka _ 
h.."4 lllukabil Bulgaristan da, Bugün Bulgar tahtında onun lan göz önünde bulundurunca Al- kurtulmak, ta-·"' istedim. Fa.kat tın geçmig olmasına rağmen, fhti -

1 ~e . !il..._ payınız.,, ~a0 rı :azgeçme hususundaki oğlu Boris bulunuyor. O felaketle· manyanın Bulgaristanda nasıl bır bir rezalet korkUlu buna mani olu- yarlamayı bilmek, anlamak iıJte • Aradan iki gün geçince Lebfp bir 
'! a~ t tnısakı mucibince, kendi- ri bizzat yaıamıı Olan kral Boris nüfuz sahibi olduğunu anlarız. Al yordu. Nihayet geçenlerde, pek mezler. Bu mevzua dair neler ya - mektup aldı. Zarfın üstündeki mun 
~o?1§Uları arasında çıkacak acaba milletini bu sefer ide Dobri- manya siyasi şartları ileri sürdüğü kızgın olduğum ve yeni bir ma3u • zılabilir? taıam ve güzel yazı nazan dikkati
~ ta. gı bir ihtilafı sulh yolu ile. ca meselesi için ayni akibete sürük zaman, Bulgaristan nasıl bir vui- kanm muhabbetini daha tatlı bul - - Şunu da aöyliyeylın ki benim ni çekti; içindeki kokusuz, sade ka-
~ll!ı ahhüt ediyordu. lcmir,e rafı ol~r IJ?U~. "' , h r,et alabilir? Zira, Almanya, on- dufum bir gUD -.ki metresimle kav bab.settiğtiD li:adm yirmi sene, belki ğrtta ııu birkaç satır yazılı idi: 
~ ~Unla beraber, Bulgaristan Bugüne kadar Bulgarların arazi <lan mal almayı keserek bütün ga ederken bu kadın kendi.sini he - daha fazla, mütemadiyen sevilmiş .. "Efendim, gelecek per§embe ak _ 
~Ullıtı~·lkan Antantına girmeyi talebi taarruz mahiyetinden ziya· memleketi iflasa sürükleyebilir ı men pencereden atacağını söyledL tir. :Artık kafi değil mi? Hem za .. ı;.amı ( ••. ) son balosu veriliyor. 
~~ uyordu. Çünkü Balkan de bir hissiyat mahiyetini göster • Bir taraftan Balkanlardaki Hiddet arumda bağırdım: ten harareti de yok... ,.. Çirkin, ibudala ve bayağı olmayan 
~ lıutı bugün Balkanlarda mev mi§tir. Şüphesiz, fertleri olduğu müttefiklerini Bulgaristanla anlaş- - Oh, dedim, bUtün kadınlar böy - Ya?? bir kadınla gfüil~mek istiyorsanız 
~ ~ dutıara riayet esası üzeri· gibi, milletleri de ya§atan, ümit - maya teıvik edersek, bir taraftan le lllSyler. Fakat maalesef böyle - Evet ... Çok soğuk bir kadm. saat iki)i çeyrek geçe 22 numaralı 
~Utulnıuştu. Bulgaristan bu tir. Fakat acaba Bulgar milleti ticari, iktısadi ve mali sahada gay- hareket etmezler. - Öyleyse?. locanın kapIBını çalınız.,, 
~etı. aya girerse istediği arazi. bekliye bekliye bir gün gelip usan ret gösterirsek, Bulgar milletinin SISzUmll henUz tamamlamamıg • - Öyleyse ... Bpmem. Kadın ;kib. 
~ Vazgeçmesi lazımgelecek- mıyacak mı?. aklı selimle ve mantıkla hareket tım ki, bayan Fitnat sokakta, pen • ri. Terkedilmiş olmaktan dolayı te- Hlklyecl 
~alta Muhakkak olan bir§ey varsa, edeceğini ümit edebiliriz. ceremin altındaydı. İki bacağı da essür. Hulba böyle bir taımn ka ~ 

;,~lrı t, .. Başvekil ve Hariciye o da Bulgaristan.da memleketin Serse Sabattier krnlm11tr. Ne hale dliştüğümü bit- rışık hisler altında kendi.sin! pen • 
~ta l<oseivanofun temmuzda;, milli mefkuresine yaklaşmak üze· f:a_ '.l'.!!!?,.upe dcs Natlons'd&n: tabi tasavvur edemeuiniz. eereden attr. .. 

, - Sonu yann -

b~v: Parlamentosunda söyle~ ____________ .._ ____ ..;_ ____ _..._. ..... ....:..;:...==:;:;;;, __ ~~----~--.....;.--.... __ --------~------------~~~----~--~~------..... ~--------------~---------
i2 ~ hfontrö, Nyon konferans-
·~a ?asında gösterdiği gibi, 
~tan, "Balkan Balkanlı ... 

' ~·· esasına dayanarak, Bal 
~ aı tantı siyasetine muvazi 
~a:aset takip ediyordu. 

- ~~t Ortaya Münih anlaşma· 
~a~ h ll~rada Alman _ Çekos-

~itı.· adıselerine bulunan hal 
~tı 1 İ:lulgarlar "milli umde 
'4'. tı~feri,, ve "dünyada yeni 
~ı- ett~uı başlangıcı,, §eklinde 
~ ıler. 

ijlt <I avu.tıuğun işgali bütün kü-
bı... e\'letıe . d"" .. ld v t:1i'el'.· nn uşmuş o '.Jgu 
~ lıu~~rt1rdı. Bütün diğer Bal 
hit~ &ib~ınet merkezlerinde ol • 
JL'tıal .1• Sofyada da zihin.si 
~lta.tı. l§gaı ediyordu: Acaba 
~~ Y8Jınıadası istiklalini r.ıu 

C:a,,, edebilecek mi? 
llıı .ıet fi§·k 
~ ~elcvu ı ardı ki, Balkanla • 
~~l'i i . cut bir kütle teşkil et
~ .ı\ıı~ın Bulgaristanın da Bal 
~ ~u. antına girmesi lazımge
~ ~il~rr :Suna Bulgaristan: "I'e
~ · ~a~tn, diye cevap veriyor 
.,,1~ ltab t evvela arazi talepleri. 
~atıor u1_ edin.,, Başvekil Kö -
l'o._iallt nısan sonunda Bulgar 
"'lllııcı~losunun hariciye encü· 

\

1 

l:tııı e §Öyle diyordu: 
eıı~far hükümeti Bulgarista. 

~lıbi tı0~Udutıannı, bilhassa ce
"ll~t'ttıa ru_c~yı ve Trakyayı ka· 
~ ı ~ap 1< ıçın, sulh yolu ile, her 

il .\rı acak. Bulgaristan Bal -
~ ı-. lantına ancak bu şartla 
~ '• 
il~ 

llq b~~er dünya siyasi maha
~1gali tYUk akisler hasıl etti. 

& an da İtalyan - Alman ' 

PLANŞ 11 

!ur collar) 
b the (long) sleeve 
c the blet 

25. A: der Mantel (Winter-
mantel} mit Pelzbesatz 
a der Pelzbesatz (Pelz

kragcn} 
b der (lange) A.nnel 
c der Gürtel 

26. ı·AZLIK MA...°"'"TO 

a dikit (makine) 
b yaka acniğt 
c uzun kol 

d kol ~entil 
e yan cep 

26. F: le manteau d'ete 
a les plqfıres 
b le revera du col 
c la manehe longue 
d le revers de la manchc 
c la poche de côte 

26. t: the ı.ııummer coat 
a stitching as trimming 
b the lapel or revers 
e the (long) sleeve 
d the cuff 
e the (patch) side pocket 

26. A: der Sommermantel 
a dle Steppverzierung 
b der Revers 
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vm 

c der (lqe) .Armel 
d der A.rmelauftchla.r 

(Aufschlag) 
e die (aufgesetzte) Sei • 

tentasche 

27. KAŞ PUS YER 

a yaka 
b ozon kol 
c kf'mer 
cı ,;oğüııı cebi 
e yan ceb 

j 

ı 27. F: le cache pouasicre 

1 

a le col 
b la manche longue 
c la ceinture 
d la petite poche du haut 
e la poche de eôte 

27. 1: the dust coat 
a the eollar 
b the (long) sleeve 
c the belt 
d the breaat pocket 
e the side pockct 

27. A: der Staubmantel (SlL 
, pon) 

a der Kragen 
b der (lange) .Armtl 
c der Gürtel 
d die Brusttasche 
e die Seitentuche 

16. 

PLANŞ 11 

(Mantel) 
b der Revers 
c der (lange) A.rmel 
d die Bluse 
c der Gürtel 
f der Komplctrock 
(Rock) 

SU\'ARE ELBİSESİ (tu· 
\"alet) 
a etek (kuyruk) 

h kürk yaka 
16. F: la robe de soiree 

a la traine (la queue) 
h le col en fourrure 

16. l: the evening • dress (in 
thi5 case v.ith a train) 
a the train 
b the cape (the fur cape, 

the shawl) 
16. ,\: das Gesellschaftskleid 

(hier: Schlcppkleid) 
a die Sehleppe 
b der Schalkragen (Pelz-

sebat, Schal) 

17. YAZUK ELBİSE 
a JH'lf'rin yak& 
b ~ö~füı iğnesi 

r kemf'l' 
d ldo' f'fek1ik 

17. F: la robe d'ete 
a le col pelerine 
b le bouquet de corsage 
r la cclnture 
d la jupe cloche 

v 

1'7: 1: tlie summer dreaa 
a the ahoulder cape ' 
b the spray 
c the belt 
d the ıskirt (the gored 

aklrt) 
17. A: da.s Sommcrkleid 

a der Schulterk~gen 
b der Bltunentuf! 
c der Gürtel 
d der 

rock) 
Rock • fGlockcn. 

18. SPOR ROB 
.. yaka 
b kısa kol 
c kemer 

18. F: la robc de ıp<tt 
a le col 
b la :manche courte 
c la celnture 

18. 1: the sport dress 
a the collar 
b the (short) sleeve (the 

puff sleeve) 
c the blet 

18. A: das Sporlkleid 
a der Kragcn 
h der (kurze) A.rmel 

(Puffiirmel} 
e der Gürtcl 

19. Ttl.Kİ 

19. J.': le renard 

19. 1: the fur (thc fox fur) 
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- Bana mulıakl,ak bel) Urn , ·er_ 
melisin, şerefimi kurtamuı1• için 
lizım •.• 

- Maalesef 2,5 liram var. 
- Ver, ne yapayını ben de ya-

nsını kurtn.rmm. 

IOAç 
Doktor, kUçUk Behzııda anlatı. 

yordu: 

- Bu hafta senin haplarının 

§eklini değiştirdim oğlum. Yuvar -
lak değil de, yassı yassı şeyler. 

- Niçin öyle yaptınız? Ben yu
varlnk haplardan isterim. 

- Neden? Aradn bir fark yok 
ki! 

- Kim demi§? Yassı hapları pat 
langaçla atamam ki. Yuvarlıılrlar 

çok iyi uyuyor. 

~arrnayorda 
Bir çiftçi ile karısı civar kasaba

lardan birindeki panayır yerine gL 
diyorlardı. Kalabalık arasına gel -
dile r. Çiftçinin kansı kocasm& hi
taben: 

- Ahmed, dedi. Sen yemek se.. 
pelini bana versen dnha iyi olacak. 
Zirn bu knlabalıkltı. belki blribirl -
mW kaybederiz. 

~eeerDksnz 
yaıDalf\lCD 

Yalan söylediğini derhal an. 
layrp meydana vuran makineler i
cad edilmiş. Sen hiç gördUn mU? 

- Görmeğe ne hacet? Benim 
karım onlardan biridir! 

PI.AXŞ 11 

19. A: der Pelzsehal (Schal
kragen, Fuchs) 

20. SPOR l\IA;\"TO (reglan 
manto) 

a yaka 

b uzun kol 
c göğüs cebi 

.d yl\n ccb 
e kol denlğf 

20. ı:: le mantenu de-aport (le 
rnantenu raglan) 

a le col 
b in manche longue 
~ la poche de poitrine 
d in poch C> de côte 
c le r evers de la manche 

20. t: the sport coat 

a the collnr 
b thc (long) sleeve 
c the (patch) brcast po. 

cket 

d the (patch) side pockct 
e the curt 

20. A : der Sportmantel 
(Schlilpfer, Slipon) 

a der Kragen 
h der ( langc) A.rmel 
~ dle (nufgesetztc) 
Bıııattasche 

1 c!te (au!gesetzte) Sei-

ff A B E R - Akpm Postna. 

~'lt maır\cnınn ••• IQ)aOganllok 

9 • 6 - 939 Cuma 

Kulağınıza küpe 
Daima Radyolin ç" 

RADYOL 
Hizmetçi - Evde hiç kömür kal

lki arkadaş köpeklerini metheL mamış efendim. Yemeği neyle pişi 

12.JO Pro,ram. 12.35 Türk müzl· 
ği - Pl. 13 Memleket saal ayarı, a· 
jan~, ve meteoroloji haberleri. 13. 15 
U Müzik (Karşık program) Pi. 19 
Program. 19.05 !\lüzik (Bir ,·irtüoz · 
Pi.). 19.15 Türk müziği (Fasıl heye. 
ti). 20 Memleket saat ayarı, ajan~ ,.e 
meteoroloji haberleri. 20.15 l'İl'şeli 
pldklar • R. 20.20 Tfırk müziği: 1 -mekle bitiremiyorlardı. 

Bir tanesi: 
- Bu sabah denize yirmi beş ku 

nış attım, dedi, benim köpek aldı 

getirdi. 
OtekL0 ! tiaha baskın çıktı: 

1 

- Ben de yirmi beş kuruş at
mıştım. Köpeğim bir palamut ba
lığı getirdi, on iki buçuk kuruşu da 

j geri verdi. 

1 

- Aman efendim, .rica ederim 
benden özür dilemeyinlz ı 

HDd<dleicDD koca 
Yeni evlenmiş olan genç kadın 

annesine kocasından derd yan~·or. 
du: 

- Ah anneciğim, bilsen o kadar 
UzUcü bir adam ki. O kadar çabuk 
kızıyor ki, mesel! geçen gün onun 
tenis raketinden balık ıskarası yap 
tan diye söylemediğini bırakmadı. 

- Garsonluk yapıyorum diye ne 
den yalan söyledin! 

- Garsonun benden bah~iş al • 
mama!ı ltln .•• 

\'I 

tenta.sche 
e der .Armelauf11ehlag 

(Aufschlag) 

21. KAP (uzun pelerin) 
a kol deliği 

21. F: la capc (la grande pe
lerine) 
a la fente pour passer le 
bra.s 

21. t: the cape 
a the slit for the arms 

21. A: das Cııpe (der Um
hnng, die Pelerine) 
a die Öffnung zum Hin

durchstecken dcs Arms 

22. 1'JMPEIUIEABL MA. ... ~TO 
a uzun J\ol 
b kol de\Tlğl 

c yan ceb 

22. F: le manteau impermc
able 
a la manche longue 
b le revers de la manche 
c la poche de côte 

22. t : the wnterproof coat (the 

mnckintosh, coll. mac or 
mnck) 
a the (long) sleeve 
b the cuff 
c the (patch) side pocket 

22. A: der Regcnmantel (die 

receğiz? 

Dalgın profesör - Aldırma ca• 
nım, bana bir çay ye.pıver kafi. 

Son ıifi:a 
Öğretmen - Ne yapıyorsun ba.. 

kalım oğlum. Bir §eyler öğrenmek
le mi meşgulsün ? 

Talebe - Hayır efendim, siıi 

clinliyorum. 

Mo<dla 
1ki erkek konuşuyor: 
- Senin karın son zamanlarda 

birisile kavga mı etti? 
- Hayır. Neye sordun? 
- Gözünün Uzerinde bir 

- Hayc1l bakalım, uyur ~ibi du
sargı 

nı.t'ai;rna bir ı;olf topu götdün mü 
gördilrn de. 

~ onu söyle ... 
- Ayol o sargı degil... Karımın 

yeni şapkası. 

AkoOla 
Fotoğrafçı - Niçin ceketinizin 

alt düğmesini ilikliyorsunuz? 
Müşteri - Haydi, uka18.Jığın ıu. 

zumu yok. Ben senin fotoğraf ca.. 
mmdıı başnşağı çıktığımı bilmiyor 
muyum sanıyorsun? 

- Fransız karikatürü -

VaUaılfllca 
Nfızım - Sevgilim, sen dünya. 

nm en güzel kwsın. 
Necmiye - Arkadaşın Kemal de 

öyle söylilyor. 
Nlzım - Sen Kemale aldırma. 

O yalancıdır. 

Beher metre murabbaına 6 lir a. bedel tahmin olunan Aksaray 
yangın yerinde 11 inci adada 427 numaralı arsanın yanında bir met
re yüzlil 12 metre mrabba.ı sahalı belediye nıal.ı arsa satılmak üzere 
açık arttırmaya konulmu§tur. Şart name& levazan mlidürlUğünde gö. 
rülebilir. İstekliler 5 lira 40 kuruş luk ilk teminat makbuz veya mek. 
tubile birlikte 12-6-939 Pazartesi günU saat U,30 da Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. B. (3682) 

inhisarlar. .. v. _ Müdürluğ·ü_n~e·n .; , , 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince 18.000 Kg. Ba, ipi ka

palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
:-lJ - Mult e ı 9 O, muvakkat teminatı 742.50 lira-
~ 

pazartesi giini.l saat ı S te Kaba 
taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartname ve nümunesi her gün sözü geçen şubeden pa 
rasız alınacaktır. 

V - İsteklilerin mühürlü teklif mektubunu kanunt vesaikle 
yüzde 7.5 iÜvenme parası makbuz veya banlca .teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale günü eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar mezkur komisyon başkanl1ğına makbuz mukabi 
lin:ic vermeleri lazımdır. (3737) 

PLANŞ 11 

Regonbaut) e der Muft 

Ferahreza peşrevi. 2 - hmııil Hak. 
kı beyin - Ferahfeza bestesi - Çoğla· 
yan cuyi. 3 - lsmail Hakkı lıeyııı -
Fernhfoza şarkı - Ateşi aşkın. 4 -
Konun tak!'limi. 5 - ishak Yaranın • 
ı-·eratıreza şıırkı - Seyretmek kin. <l 
- lsımıil Hakkı lıe.}'İn - Fernhfez:ı 
şarkı - i\lehtnpl8 RÜıel. 7 - Nuri ifa. 
lil Poyrazın - Hüseyni şarl.:ı - Artık 
yetişir. 8 - Rahmi beyin · l\lüstcor 
~arkı - Gel ey !'13ki ~nrabı. 9 - l\lm;. 
tafa Nafizin.· Hüzzam şarkı - Gön. 
lüm nice bir. 10 - Şükrünün - Hüz Diş doktorunun blitUD h 
zam. şarkı - Ad:ın_onı~ ~·eşli 1:amlıırı. rına söylediği gibi, di§leri 
21 Konuşma. 21.tv ~luı:'.k <Rııılyo or- parlatmakla kalmıyaralc 
ke111trnsı - Şef: Praetorıus): 1 - G. . a.lY' 
Rossinl • Sevilla berberi opcrıı~ından mıkroplardan, muzır 8 • 

uvertür. 2 - A. Doleldien - Beyaz ve hamızlardan temizle)'l 
kadın (La dame blonehe> operasın· gibi sağlamlık veren ye 
dan uvertür. 3 - C. Saint - S:ıen'I • sirdir. 
On falın çıkrığı (Le Rouel d'Omp. 
hale). 4 - E. \'on reznicck · l>onna H b h .. "J "/ 
Diann operasından uvertür. 5 - C. er sa a , og e 
Kreutzer • Grenada'do bir Sct"e uur- şam her yemekten S 
tür. 6 - Josef Straus - Köy kırlan. 
gıçları (Vals). 22.15 Müzikli ~onuş. günde 3 defa dişle 
ma (Holil Bedii Yönetken tarafından 

(Veber'in Fraysüts opcrnsının takdi· R A o y o L 1 
mi p!Uklarla). 23 Son ajans haberi(' 
ri, ziraat, esham, tahvilat, kambiyo -
nukut borsası (fiyat). 23 Müzik (Caz.. 
zand • Pi.). 23.55 - 24 Yarınki 
program. 

10- 6 - 939 Cumartesi 

Diş macunile muntaf.Sll1 
• fırçalaymız. 

13.30 Program. 13.35 Türk müzi __ . Ilı: 
~i: 1 - Kemençe rııksiınl. 2 - Ney- (Ecnebi Jlllerde). 22.30 l'JUZ 

zen Burhanın - Sin ak şıırkı - Hayli müıiği - Pi.). 23 .Son ajans lıP 
demdir. 3 - Ahmet flnslmin - Suzi . ziraat, esham, lah.,.ilnt, kn~ 
nak ~arkı - Gel s~ninle. 4 - Leminin nukut borsası (fiyat). 23.2

1 Suıinok şarkı - Aşkınla yanmakladıı (Cazband - Pi.). 23.55 • 24 
canü tenim. 5 - Suzinak şarkı - Biı program. 
nigahınl:ı kapıldım. 6 - Suzinak saı yabancı Radyolar 
semaisi. a Memleket snat ayarı, a Seçilmiş Parçalail 
jans çe meteoroloji haberleri. 1t .10 · Program Türkiye saati 
15.30 Miizik (Karı~ık haCif mfizlk · ve oğleden sonrnki saat oııırıı 
PI.). 18.30 İ>rogram. 18.35 Müzik (. 'e· rilmlşlir. 
şeli plAklıır). 18.45 Müılk (KOtük or OPERAI.An VE sEr\fO• 
kestra - Şef: Necip A~kın): J - KO~SEm.ERl 
Ralph Benatzky - Bebekler perisi fil <'' 

S. Stuttgnrt "Yarküre,. minden neşeliyim şarkısı. 2 - Saint ı 
- Saens - Gece rüyası. 3 - I.eopold 8•30 Dudapeştc: "Giann d• 

ehi,, (J>uccini) opcre
1 - lspany:ı melodileri (Potpuri). 4 - .kil. "C:ırdoş sahneler" 

Martin Uhl - Herkese (Potpuri). 19. 
bay, Langi) 

15 Türk müzifii (Fa~ıl heyeti - Ce!Ul 9.15 Frankfurt: Mozart, ~r• 
Toksc~ ve Tahsin Karakuş). 20 !\tem lO. Torino gr. "Kont orı,. 
leket snnt nynrı, ajans \'e meteoroloji 
haberleri. 20.10 Ne,cli pl{tkl:ır • R. tO.lO :,ir~i~ : Sın<.>laııa, 0 ,.ııdll 
20.15 Türk milziği (Seçilrni!7 besle l1.:!5 Kolonya: Çaykovski· 
semai \'e sıız eserleri). Nuri Halli Jt 
Poyraz ,.e küme heyeti. 20.50 I\o- ODA :m;sf Ktsı YE ıw~st 
nuşma (Dış politika hıidis<.>leri). 7.15 \':ırşova: şaı ·kı, çcll0 ·cr• 
21.05 'fem~il (Zor nikfih • Mollerden 7.40 Beromıinstcr: ııoncSE 
tercüme). 22 Hartnlık J>o~ta kuhısu: 8. Breslav: Triyolar 

!l. Sotıens : eski parçaı:ır ş 

\"il 

10. Emer kulesi : K,·intctİde 
10. lstokholm: Andor fö 

ynno) ırl> 
11.10 (takribi) Homa gr:. ıırt 
11.20 Derli n (uzun el.) kU 
HAFİF l\IUStKt VE OPEJlf; 
7 .30 Prnlt : halk orkestrll51 Jk 
8. Kolonya: senfonik }la 

a der (lıuıge) .Annel 
b der A.rmelaufschlag 2!. KÜRK l\L\NTO 

kısi. usi 
8.40 Br:ıtislavn: Slovak ~k 0 
9.15 Bcrlin (uzun d.) hll (Aufschlag) 

c dle (aufgesetzte) Sei
tentasche 

a yaka 
b uzun kol 
c krmer 

trası. ·ıı 
9.15 Leipzig: hafif senronı 

siki. ki· 

23. Jtt RKLÜ GARXİTÜR- 21. F: le manteau de rourrure 
9.l!'ı .Münih: orkestra, şar seri· 
9.15 Strasburg: koro, J;o~ 

"ki 10.15 Berlin: hafif rousı ·)·ofl 
Lt:R (sU~ler) 
a kürk <.>eket 
b yaka 

c u1un kol 
d başlık (şapka) 

e manşon 

?3. F: la gamiture en four
rure 
a la jaquette de fourrurc 
b le col 
c la manche longue 
d le bonnct (la toquc) 
e le manehon 

23. 1: lhe fur set 

a the !ur jacket with the 
collar b and the (long) 
slecve r, d thc fur cap 
(the cnp) ' 

· e the muff 

::3 .. \: die Pelzgamitur 

a dle Pclzjncke mit dem 
Kragen b und dem (lan. 
gen ) .Armel ~. d die 
PelzmUtze (Mützc) jj 

a le col 

b la manche longue 
c la ceinture 

21. İ: the fur coat 
a the (tie) collar 
b the (long) aleeve 
c the blet 

24. A: der PC!lzrnantel 
a der Kragen 
b der (lange) .Armel 
c der GUrtcl 

25. KÜRK \' A.KALI KIŞLIK 
MAXTO 
a. şal yaka 
b uzun kol 
c krmer 

2.). I": le mantcau d'hiver avec 
le col de fourrure 
& le rol _ chale 

h la manche longue 
c la ceinture 

2.3. t: the coat (the winter 
coat) v/ ith !ur trimming 
a the fur trimming (the 
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11.30 Birçok Alman isl~:ns 
ham parç~lar ve 
ları. ııesl 

12. Ruclaprşte: Çigan °~~L6 
V.\RYETE YE KAB! 1111 tiı• 

n ı · 1 1 ( n ) .. gün s ~. ,) .onr ra . \·il· 
10. Posıc Paris!en: re 

, 10. Sotıcns : kabare. ııö·t 
tı. Raclio N'ormandie: v 

DA~S M ustK1S~rıı ( 
1 11.30 N'apoli gr.: ı.on 12.5 

ı J.45 Paris (PTT): ın• gr 
ciro (il .); 12.15 Jlo ,,~ 

PJYES, KO!'WER:\r-:S 
1\0;.;"UŞM ~L.All ıiflıt 

8.15 Sotıcns: ".MikroroaS~IP'iıJ 
9.30 Brati lava~ l\lak '.fu 

piyrsi. delil> 
9.30 !\apoli gr.: üç per 

piyes. • p1S 
1:\r.ILIZCE HA': 1 ı.t5 

1.16, 8,J8 Roma 1; 9.1
0

• JJıılflfı 
Jonya; 9.15, 11.2 ııud'r 
11 Moskova; 11 .SO 
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~AF ER M-USHil ŞE KERi tesiri ka t 'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilumum ec
zanelerde bulunur. ·--t\G ARAN 1 8 A ÇLARA 

lı 

~boy l 
ottiııı . a an saı;ların tabii renk. 
~ iade eder. Ter ve yıkan· 
, ~ çıkrnaz, daima ~ahit ka

Uınraı ve sivah renkli sıh. 
hi saç bo,·~landır. 

l~cıuz I~ANZUK 1 ! 
&el' ECZANESİ 

.:_cLu - /STA/\'BUL 
... a•a•1:1111111ta111maa...: 

-.......... -----------~--

1;ı~ 1 ':ğ aza": ı~tt"'!ı 
gı kostüm ve pardesüleı. 

S ~salsız bir biçimdir. ' 
a.fllarn 

Sık 
ı~. .. Ucuz 

ltı,'.> 1haıırda pi}•asamızın e· 
ıotn ç . 
~ r eşıtieri , her yerden l ' 

'Yat \'C mü~ai t şartla~• 

D·· 1 Un ve Yarın 
ercume külliyatı' 

Satış )'er : 
ı.,~~klT KITAPEVI 
~ kitaplık bıriocı serı 
l ~~ara 
~ ~af0 

Kuruş 

100 ~ 
100 a ~le Çemberi 

b Caret, Banka, 75 • 
1 "Orsa f 
~ ~"let \'e lhtilnl 75 
' ~Yaliz.rn 75 
l t · Has.n külliyatı 75 
~ ~~! sınıfı ihtiliılı 60 
~ laUbi hayatta laşuur 6C 
~ Jfahana doğru 100 

· Ilasin külliyatı il 75 

~~ 795 
~. }j tinin fiyatı 795 kuru§ 
Caııto epsini alanlara % 2. 

1 
ıtı aı Yapılır. 236 kuruşı 
lıq1 11ldıktan sonra kalaı 
.( u~ ayda birer lira öden 

te dört taksite bağlr. 

~kıt K. · . ıtapevı 
~ 
vekYarın tercüme 

\ ülliyatı 

i 

OLiMPOS 
GAZOZUNU tercih ediniz 
Haraıretn keseır D So!Fil rhl atn 

lkoruır 
Meyva usan ve şekerle mamuldür. 

Şişelere el değmeden 
Asri ve sıhhi şekilde doldurulur. 

Saraç el işi ve makine kalfası ile makine 
·ıe diker erkek vtkadın terzi aranıyor: 

1 - Tophanede 2. No. lu dikim evi için saraç el işi ve ma

kine kalfası ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ve kadın 
terzi alınacaktır. 

2 - Yaş ve askerlik nazarı dikkate alın.m.ıyacaktır. 

3 - Ücret haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnühal ve 

tifo aşı kağıtlarlle birlikte hemen dikim evi müdürlüğüne mü. 
racaatları. (5) (4000) 

Beton arme köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden 
1 - Ama,ya \'ilfıyeti dahilinde Amasya - Sam.sun yolu Uzerinde

ki ahşab Yeşilırmak köprUsilnün betonarme olarak yeniden inşaatı 
"38.500" lira ke3if bedeli üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye çx.. 
karılmıştır. 

2 - Eksiltme, 22.6-939 tarihine mUsadl! pereembe gUnU öğle
den evvel saat "11" de Nafia Veklletinde Şose ve köprUler reisliği 

odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mUteferrl diğer evrak "193" 
kuru§ mukabilinde adı geçen reislik ten alınabilir. 

4 - lııteklilerln, eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel yazı 
ile Nafia vekAletine müracaat eder ek bu gibi inşaatı yapabilec;klerL 
ne dair ehliyet vesika.sı almaları llznndır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin dördUncil maddede bahaed.llen vesi
ka ile 939 senesine ait ticaret odası vesikasını ve "2888'' liralık mu. 
vakkat teminatlarını havi olarak ·2490 sayılı kanunun tarifatı daire
alJide ba.z:ı~Jıyac~lan kapalı zartıannı lldncl maddede yazılı vakitten 
bir saat evveline kadar makbuz mu kabilinde komlııyon. relalifine ver. 
melerl muktezidlr. (2097) (3892) 

inşaat ilanı 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden • 

1.) Türkiye demir ve çelik fabrikaları idare kantin laboratuvar, 
garaj, kapıcı binalar.1 inşaatı vahidi fiat esa'3ile ve kapalı zar! usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

2.) lşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 270,993,53 liradır. 
3.) Eksiltme evrakı 25 Ura mu kabilinde Sümerbank muamelat §U. 

besinden alınabilir. 

4.) Eksiltme 20.6-939 salı gün il saat 16 da .Ankarada SUmerba.nk 
umumi mildürlük binasında yapılacaktır. 

5.) İstekliler teklif evrakı meyanına ıimdiye kadar y~pmıı ol
dukları bu kabil işlerele bunlann bedellerine ve hangi bankalarla mua
melede bulunduklanna dair vesikalarını koyacaklardır. 

6.) Muvakkat teminat miktarı 14.600 liradır. 

7.) Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü Ba. 
at 15 e kadar Anknrada Sümer bank muhaberat şubesine teslim edi
lecektir. Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet ihale saatinden bir sa
at evvele kadar gelmiş ve zarfların kanunt şekilde kapatılmı~ olması 

15.zımdır. 

8.) Müessese bu inşaatı. taliplerden dilediğine vermek veyahut 
münnkasaYı hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. (4086) · 

Spur ve Beden terbiyesi ile 
al3kall zevata 

~ il. 3\.Aft 4 •• • 
~ -~in ~ cu ıerı Kr. Başvekôlet Beden Terbiyesi Gentl Direktörliiğı1nden : 
q 'ıeı.a kUJUyntı ıv 
~ la( fizik 
~ ~ ender 
\j lldııı 
~ l)~ "e sosya lızm 
ı.. l)· Oltrıt 
'I ltıle 
~ ~il t larfhi 

<>ıorı 
~ ~ti'- 11e sanat 

lı ıta 

~ ~ ~l'altııt 
'Q}U 

60 Genel Direktörlüğümüz tertip edeceği bir spor mü:~esi kütüpha-
40 1dne ve neşredilecek broşüre konulmak üzere aşağıdaki maddelerde 
60 ıösterilen malumat \'C resimleri toplamak kararındadır. Alakalı ze\'atın 
ıoo m il~mmızı mektup yerine kabul, buyurarak laakal 6 X9 eb'admda 

2:, 1 )ir fotoğ~~! .. w tercü.mei ~-allerini (~~a;ada, ~den Terbiye::.i Genci 
l 25 Jirektörlugu) adresıne gondermclcrmı rıca ederız. 
40 ı - ldman ittifakının tc~ckkillünden itibaren umumi merkezde, 

l 00 (ederasyonlarda \'e diğer heyetlerle mmtakalarda çalışmıs olan zevat. 
25 2 - Beden Terbiyesi ve spor işlerine ötedenberi emek vermi' o -

ltıucizcıer 75 an ze\'at. 
3 - Şimdiye kadar muhtelif 5Porlarcta Türkiye rekoru kazanıtlJI o. 

\~~ 65<1 an sporcular (rekor nevileri, kazanılan yer ve tarih.) 
l tı.. '-11ıı 1n r 4 - 1\Iuhtelif sporların milli •:<ipleri içinde yer almr, ve milll te· ')~illi aı' latı 6 :;o kunıştuı 

l'~'lır ıınıara yüzde 20 lskon .naslara i~tirfil< ettirilmiş olan ~porcular. 

~b.. • ({aı 5 - neden Terbiyesi \'e spor İçin eser meydana getirmiş gazete-"1IOıı an 5.20 kuruşun 
Peşın alınarak mUte- !erde ye mecmualarda spor muharrirliği yapmış ve spor gazetesi çıkar-

~da birer ura ödeıamelr mıs olan zevat (bu zevatın mümkün ise eserlerinden -ye y~~-
~te baflanır. / .birer koleksiyonu birlikte g.öndetJDelerl rica olunur. 

Bütün Ada çamlarmın ve lavanta 
sıhhi kokularmı terkibinde 

çiçeklerinin 
sakhyan 

Venüs Çam Kolonyası 
ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanların kalbine ferahlık 

verir ve gönlünü açar. VENUS ÇAM KOLONY ASI'nm 
formülü bir sırdır. Takli.dieri onun yerini tutamaz. 

Umumi deposu: 

Nureddin Evliyazade, Alit, Ecza ve ltrıyat deposu. İstanbul. 1 
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Varım Litreli Şişesi 

Satıcılara 010 10 Tenzilat Yapılır. 

inhisarlar salış kamyonlarından, 
Satış Mağaza ve Depolarında 

. ' . ------. . 


