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~imal 
ıtaıvan 

denizinde Alma -ya bir 
ırıldı ısyana 

lngiltere, Yugoslavya ve 
•• 
Uç gemi 

gemisi 
lsveç 

daha 
nıaynla battı 

ba 
1 hazırmış! 

Kdiselerin altın· 
lan topl3nıyor 
Çekoslovakyada elli 

bin, Aimanyada beş l:n 
kisi tevkif edildi 

t'1 ~ n o t ce r ce eALKANLAnoA-ı ~ 
Mukabele bilmisil NUF.UZ 
dbirleri alacak mı ? . MINTAKALARI ! 

Paris 20 - Alman hududu civa
rındaki Havas muliabiri bildiriyor: 
:\iünih suik2~tmdan sonra Alman· 
yada be~bin kişi tevkif edilmiştir. 
Te,•kif edilenler arasında birçok 
nazi ~cfleri r~ vardır. Birçok idam· 
lar yapılmıştır. Şimdiki temizleme 
1934 senesindeki temizlemeden da· 
ha esaslı olacaktır. 

•a 20 (A.A.) - Yeniden 
~tır Alman maynlerine 

batmıştır. Bunlar İsveç 
, 
1

1 
l!orjes, İngiliz bandıra-
taJyan bandıralı Gracia, . 

" bandıralı Karika Mili-

kitap dedikodusunun 
y akisleri 

t~lış bulanın 
ıfabındaki 
~anlışlar! 

~ JA~_, ~__.~· ........ ~ 
., . . . 
't , 

"J' -~. l.,aj - \:;\ 1$..UJ\ 

~~ "'J-".' :.ı.ı/ ~l;. ı.S,~ 
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~~ ...,_,~ r» , : ı..)..lı~ 
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, , u-1 .lü; ~.J _,\ ;)J J'D 
:~~ . 

' .l~~.,. • .J;_,,\4$., \ . . 
~~badenin kendi ba.cı. 

-...._ ~bın bir sayfasıdır; Js. 
~ lıtt buradaki aslı gibi ya-
l lnısram yanh~hğmı 
b.t lcldla etm.ıs 
~~~Jlı dünkü saymuzda) 'l tıefiı'e bir cahil 
.~~; Kaza bu ya! - nail. 
' ~ a •rzcdib eseri 

~tınun, çok olmalı 
~ı._ hüneri1 
'k fakat, Leı on mangır, 

~~fa e~e bundan alad:r. 
lSil b ~ıhadın kitabına aldı
~'ı ~dur· 

li~tı·b·. !dit· . 1 ın hatalı olarak 
'rıtı'nı iddia ederek beş 

tdttı en birini yanyarıya 
~G~0 fllısraı da yerli ycrin

tıu 
( nuz. Mustafa Nihad, 
l>e\'arn ı 5 lor.ide> 

ka vapurlarıdır. Bu vapurların 

Simon Bolivar vapuru gibi ayni 
şerait altınca ve şark ııah:lleri a. 
çıklarında battıkları bildirilmeı~

tedir • 

Bir lngiJiz gazetesi 
şöyle yazıyor: 

Türkiye ve İtalya bir
likte olarak Balkan
ları müdafaa ede
bilirler 

Almanyada hükumet ile muhtelif 
kiliseler arasında bir ihtilat çıkmış
tır. Berlin başpiskoposu. milli il·ti
sat nazın Funk ile görü5tükten son 
ra muhtelif kiliselerin piskoposları· 
nı Berline davet etmiş ve kiliseler -
de mevcut altınların yarısını hUkO· 
mete teberrü. etmeğe davet etmi~

(Denmı 4 lin<'üde) 

Gracia vapuru, İngiliz sahille
rinden yedi mil ac;ıkta bir Al
man maynına çarparak bir kaç 

dakika içir.de batmıştır. iki va
pur imdada giderek batan gemL 
nin mürettebatından 30 kişiyi 

Budapeştc, 20 (A. A.) _ Mag. ı 

yar .N'emz~t gazctcsini:ı Roma mu 
habiri bildiriyor: 

Fransanın 
Moskova e,ç sı 
Bu sabah Ankaradan 
şehrimize geldi denizden toplamış ve kurtarmış· 

tır . 

6370 tonil~toluk Karika Miti
ka ismindeki Yugoslav vapuru 
mürettebatı hakkında henüz 

(Devamı 4 üncüde) 

Burada beyan olunduğuna gö. 
re, Rwıya, Fiıilanwya ile olan ih. 
tillfına ve İtalyanın mükerrer 
prot.estolarm& rağmen, Balkanlnr
da propagandalara devam etmek. 
tedir. 

İngiliz gazetesine göre 
Londra, 20 (A. A.) - Garvin 

(Devamı 4 ünr.üdf') 

SON DAKiKA 

Berlin - Hamburg ekspresi 
kazaya uğradı 

Brüksel, 20 (A.A.) - D. N • B. ajansının haber verdiğine gö
re dün Spandau civarında büyük bir timendifer kazası olmuştur. 

Berlin • Hamburg ekspresi Banliyö treniyle çarpıımış bir vagon 
devrilmiş bir diğeri de ateş almıştır. 9 ölü ve 20 yaralı vardır. 

Müslümanlarla Mecusiler 
arasında çarpışma 

Bombay, 20 (A.A.) - Müslümanlarla Mecusiler arasında 

Sukkar'da bir sarpışma olmuş ve altı Müslüman, beş Mecusi öl
müştür. 23 de yaralı vardır. 

Rusya - Japonya anlaşması 
MoskovaJ 20 (A.A.) - Molotov ile Japon büyük elçisi, Mogo-· 

listan - Mançuku hudutlarının tahdidine memur komisyon hakkın. 
<la bir anlaşma imzalamıştır. 

.. 
Atlantikte bir Alman denizaltısı tarafından bafınlan "Clty of ~lan-

HUkilmet adamlanmIZla temu 
etmek Uzere geçenlerde Ank.ıra

ya giden Fransanın MosJ·o~·a BU
yük Elçisi M. Naggiar, bu sa_ 
bahki ekspresle şehrimt.-:c (;Cl • 

dalcy" gemisi mürettebatından iki kişi blr talıtaya sarılarak saatlerce 
deniz üstünde kalmışlar. boi:'lllacakları sırada bir Amerikan gemisi ta. 
rafından kurtarılmı~lardır. \"ukarkl fotoğraf bu Amerikan gemisinden 

ahnmıştır .•• (Denmı 4 UncUde) 

İngiliz fabbr~kala- Müthiş fırtına var 
rının ır 

mümessili geldi Bozcaada önlerinde 
mahsullerimiz muka
bilinde bize makine 

teklif ediyor 
lngilterenin başlıca makine 

fabrikalarından mUrekkeb bUyük 
bir sanayi grupunun mümessili 

olan mühendis M. Vood refilı:asile 
birlikte bu sabahki semplon eks. 
presile şehrimize gelmiştir. 

Sirkeci garından doğruca Park 
otele giden İngiliz fabrika mil -
messili bir muharririmize şunla· 

rı söylemiştir: 

"- Türkiyenin her ne;ıi maki. 
ne ihtiyacını karııılıyacak vaziyet_ 
teyiz. Buna mukabil Türk mah -
sullcrini satınalacağız. Burada 
birkaç gün kalıp piyasayı tetkik 
ettikten sonra Ankaraya giderek 

(He,·anu 4 üncüde) 

1 

bir yelkenli battı 
Soğuk arttı, Ankara ve Konyaya 

dün devamh kar ya~dı 
Dün akşam Bozcaada ile Ba. 

lakale arasında beş mil açıkta 

bir yelkenli motör batmıştır. 

Limanınuza gelen malOmata 
göre, batan yelkenli motör Bar

( Devamı 4 üncüde) 

f Yanm kalan bir: röporta) 1 

Dr. Halit 1 ekin'in 
ahbapları 

iki cenin, barsak parçalan, kanlı çama
şırlar, bir ceset, bir kemik parçası, bir 
kıl.. bir.. bir.. bir ... 

Yazan: SABiH ALAÇAM 
Serin bir odadan içeri girdik. 

Doktor acaip: ortadı mermer bir 
masa. Dıvarm bir dıl'ı kepenk ile 
örtülü. Bir köşede musluk. Az i· 
!erde gene bir masa Ye daha başka 
bir sürü ayni tip eşya .. 

Rehberim şu emri \·erdi: 

- Dolabı aç! 
Hademe, söylenileni yaptı \'e 

birde:J ürp~rdim! Do'ap, büyük 
bir Keh·inatordan başka bir şey 
dejıl. lçindeki se:-in hava ciğerle
rim~ c!oldu. üç gözden ortada bu
lunanınd:ı küçük bir güvet var ve 
içinde iki cenin: Birinin kafatası 
yarılmış, birinin de kamı. Renkle. 
ri, hem mor, hem sarı, hem yeşil 

(DC\'aDll 6 mcula). 
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-------------
anlı~· kitap meselesi 
Birkaç silndenberi saıetclerde "yıınlı~ kltııp,. diyı boşlayan bir 

,Qnakaşa aldı yürüdü. Artık bir yanlı~ kitap de{:il bir sürü "yanlı~ ki· 
aplıır" roOnaka~ası oldu ve çocuğu mekteple olıın her lıı11anı ımdlşeye 

Qşürecck lılr mahiyet oldı. 
Bu yazılardaki ıddial:ıra eöre, hemen, hemen Türkl)cde meYcut mek

ep kllaplnn içinde yanlı~ olmıyan bir tek kltnp yoktur. Son senelerde 
·aptıt;ımız lls:ın lnkıl~bı yüzünden, lisana yeni giren ıslılahlardıı henüz 
lr lstıkrar tesh etmemi~ 

Ayni bilgiyi ö:reten den kitapları ayni mctbumlıın, müelliflerinin 
·abul etıl~lnc gôre bnşka, başka ıstılahl:ır kullanarak irade etmektedir· 

va baı.ı kitapl:ırda beynelmilel is tılahlnr, yeni ıstılnhlarl:ı birlikle, 
r bulmakta Ye bunlar d ekseriya Tflrk şivesine U)'dunılmak lstcııil 

lklcrl lçln ayni kelimeler oldukları halde mOelllfia kabul etUll fh-eyt 
öre başka başka şekillerde y:ııılmnktadır. 
Ayni ilimlerde kullanılan •>·nl mefhumlara alt olan ıstılahlar tse or· 

amcktep, Jlsclerle Qnlversite arasında ınm:ım!le değişmektedir. 
?ılOnaknş:ı)•a b:ışl:ımış ol:ın kalemlerin iddialarına inanmak 11\zımge

llrse maarifimiz feci bir çıkmıızın içine yuvarlanmış bulunuyor. Du ka· 
::ır hflyilk bir anarşi Jçlndc bulunıın ders kitaplarından, öğretmenlerin 
:ısıl lstHode edebilecekleri ve talebelerin böyle bir vaziyet lçerıslnJe 
sıl yetişebilecekleri OzcrJcrinde dikkatle durulm:ısı lbımgelen mllhlm 
smıllerdir. 
• Dız kendi hes:ıbımıza m:ı:ırlrimizde böyle bir keşmekeş olmadığını 
zan ,.e temenni etmeklcyb. 

Fakat bu işle nl!ikadar olan sııl&hiyeUi makamların nihayet Türk 
ünev,·erlcrıni ,.e evı:ıt s:ıhlplerini hu hususta tenvir etmelerini bekle 
ek en h!lyük h:ıJ.kımızdır. 

Lisan inkılabı yapm:ığa bnşladı:ımız gllnlerln üstünden epey siln· 
ler geçmiştir. Şüphesiz ki blı bu lnkıHibı lls:inımızı, sadece mazinin 
k::ı:,·naklarıoa do;ıru F:öıllrınck ve tekrar o lis:ını eski yatağına ak.tmak 
için )'npmıulık. Dünkü Jlsnnımııın osrın lfııde clme~e mecbur oldui}u 
biltün l·cni bil3ileri, yeni düşfincclcri, yeni mefhumları anlatamadığını 
hlsscttlH~miz için, bugünkü medeniyetin teknik bilgi \"C düşilncesini 
anlnt:ıhllecek 2engln hır llsnnn ihtiyacımız olduğundan yaptık, ve llsıı· 
nımızı genişletmek, zcnglnleştlrmck için ana kaynakta unutulmuş keli· 
melerl de nlm:ıkta h:ıtıtı lisanın bOnyeslne uyan 1·enl kelimeler icat et· 
ekte tereddüt etmedik.Du uğurda A ıa!OrkOn sa,lılıındo tınşındn çnlı$h 

ğı ve ölürken beknsı için şahsi servetinin bir kısmını terketll~i bir le· 
şckkül de mevcuttur. 

Nilı3yct bu teşekkOlün vın:ICesl bu inkılap sırasında tlsnna girecek 
çakıl t:ışl:ırını blron evvel lcmfzleın:lk Te bilhnssa her şe)·den e,·,·cl li· 
s:ına yeni giren ilmi ıshl1'hlarda bir birlik yapmaktır. Bu işle·şimdly<' 
k:ıd:ır hiç alakadar olmadığım için ben şahsan encümenin bu mcsaiyı 
pıp ynpmailığını bilmcdi!timl itirn r eılcrim. Fakat bu Leşekkfililn en 
b:ışlı vazifesini yaımıamı~ olduğunu dll~ünmek dr bana pek m:ınlıksıı 
sörfınilyor. Bunun için şimdiye kadar blilün llınl ıstılahların her Umin 
iteh:ıssı'>larıncJ:ın mfilecşkkll kom isyonllır tarnfınılan lesbit edildlAinl 
k:ıbul edince, btı defn bu ıstılahları bilmeden mn:ırlf kitabı :,·:ızanlnnn 

klln..,larını M:ıarır Yck:ilctinin hiçbir kontrole t:ıbi tuımad:ın kabul el
miş olm:ısınn hü1'metmek lllzımdır ki; bunıı da flıtlm:ıl veremiyorum. 

:Memleket kültür işlerini ıslaht:ı hüsnüniyet sahibi olduğunu bildiAI· 
'lliz sene ve r:ı:ıl M:ıarH Vekilimiz zamanında bôyle bir şeyin yapılamı· 
pC:>En kan:ı:ılincleylm. 

O holde mllnnkaşo edenlerin yıınıldıltına mı hOkmedellru. Vaklıılanı 
göre de "e\·cı., demek mQşkOI.- n okuduklanmıı, bizi hakikaten telAıa 
dOşilr~n şeylerdir. Bunun için biranevvel tenenllr etmek tstıyonıa. 

:Vakıt 
Asım Us, bugiınkil makalesinde, 

h:ıy\'.:ın mfislahslllerini korumak 
lüzuınund:ın b:ıhs.:derek son gün
fordc h:ıyvııa ilır:ıc:ıt birliğinin 
müst:ıhsilleri z:ırarlnnılının hare· 
'kellerin.in şikdyet mevzuu olduğu· 
n•ı soylQyor. Muh:ırrir, geçen cl\n 
'. 'r m t vckılinln yeni tedbirler 

· •a oldu~u yolund:ıki be)"a· 

l f" ' hntırl:ıtarıık bu te<lblrlı:--

tirı n-e olduğu hennz hlllnmc<liğinl, 
fteııfr hııyvıın lhrncnt birli#inin 
lıugunkQ teşekkül t:ırzı ile muUup 
~·:ıyenln lstihs:ıli mnmkün olup 
lılmrıdıetnı ıınış-tınyor. 

• Asım Us, bu ihracat birliğinin 
mu:ımclc tarımı ve asgari iştirak 

hissesinin bin lira oluşunu koydP.· 
'dcrek, h:ıyvan ihracını lnhb:ır bn· 
Jinde elinde tutun birli~in lstcdi~i 
gibi hurekelle serbest olmasmın 

büy:lk m.ıhzur:lar doğurr.cnlhnı ve 
hu tek elin husust mcnfu:ıtlcre dn· 
ha fazla bnğh bir şirket yerine 
toprak m::ıhsulleri ofisi gibi de,·Jet 
teşkiliıh halinde bulunması dah:ı 
h:ıyırlı ol::ıcajiını tebarüz eıtiriyor. 

Sual D8flVIŞ 

Cumhuriyet 
Nadir Naı.11 busünkil moklllesindl' 

B::ılkanl::ırda ynhııncı devletlerin 
nüCuı ve ··ıı:.iycllerinl tetkik el· 
mektcdir. Muh:ırrfr, Bıılkanl:ırdo 
l ııbııncı nü tuzunu tetkik ederken 
lüzumsuz kuruntulara kapılmıya· 

rak htıdiselerl objektif olar:ık ınfi 
ı:ılca etmek icap edeceğini söylü-

,, yor ve şöyle diyor: 
"Romn hOkGmcti Dalkanlı mil· 

lctler anısına nifak solırnaı·a çalış· 
mıyor, blltıkis burnlarrfa bir u.henk 
tee süsünU istiyor. Hliklkt "Yuziyel, 
Balkan blrUğl fikrinin fnklş:ıh için 
icap erten ~artl:ırın bugün bol~! 
mevcut olduğu merkezindedir. On· 
fardan azamı surette l5tifade ede· 
bilmek Bıılkanlıların kabiliyetine 
b~lı.,, 

Te.n 
M. Zekeriya Sertel de bugün Bal· ' 

kaıılonn mllılafoıısıncll'n hahsetmc~ 
tedir. lluhnrrir, "B::ılkanlıların 
mü~terck tarihi hic; olmazsa Tuna 
·Loylorında tek kun·ct halinde ta· 
Qrruz veya mlld:ıfn:ıd!ln ihnrettir,, 
deııilehileccAlni knyı.Iederek Bal· 

H A B it K - Aıtşam P'OStat. 

Ağır sanayi 1-lalicin 
yüksek lasımlannda 

kurulacak 
Sanayi erbabmı, eehrln milna • 

tdb blr semtinde toplanuı.k Uzere 

yapılan tetkikler ilerlemektedir. 
Ağır sa.nnyi Gazi Köprüsilnden 

ltJbaren Halicin yüksek kmımla • 
rma yerleştirilecek, ktiçük aanayi 
erbııbmm vaziyetleri l::ıc bir kere 
daha kendileriyle birlikte gözden 
geçlrllecektlr. 

-o--

Emlak ahm satımı 
Belediye bir büro 
açmağı dü§ünüyor 

Belecllye fktmat mUdUrlUğU ev 
almı, SD.t.ım ve kira işini Uzerine 
alııınk için tetkikler yapmakta • 
dır. Bundan mll:ıpet netice almır
sn gimdlye kadar silrUp &iden 
tell8.llık tarihe karışacak, ev ki
ralamak, satmak ve almak isti. 
yen bir klm.sc belediyeye ml!raca
at ederek i.5inl görebilecektir. Av. 
rupada b3yle ya.pılmaktadir. 

iki camide tarihi 
heykeller bulundu 

Tamir edilmekte olan Mimar 
Slnanm Kadlrga ve Aza.pkaptda.. 
ki crunllerinde Blza.na devrine ait 
çok kıymetli tı.o heykel bulun-

muetur. 
Etra.fmda Yunanca birtaaam 

yazılar bulunan heykellerin çok 

kıymeW olduf\ı anlaşılnuşt.Ir. 

Balatta belediye 
• 

garaJı 

Beledl)'11 kendi malı olan tara 
nakil va.srtala.rı 1çln :y1rml bee 
bin lira sarflyle Balatta bir ga • 
raj yaptmnağa karar vermiştir. 

Sokaklardaki lambalar 
beş bine çıkarılıyor 
tatanbul belediyesi sokaklara 

yeniden bin llmba h~ınnğa ka
rar verdiğinden bUıq·:,c elli blıı 
lira tahsisat UA.ve Ctmi§tlr. Bun. 
lar t&ktlc!li:tan sonra İstanbul so- • 
kaklarm:lakl l!mb:ılar beş bini ı 
bulac:ık tlr. 

k::ınl:ırdn rutlcsslr olmuş muhtelif 
imparatorlukların hareket tarzlnn· 
nı tetkik ediyor ve şu hükıno vft'ı· 
yor: 

"B:ılkanların m0stnki1 mineUcr 
halinde yaşamaları için, siyası bir· 
ille, iktisadi birlik, askert birlik 
\·ücuda setlrmelerl Jhımdır.,, 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cııhll Yalçın, "Hlilya 

peşinde., başlıklı nınknlesinde, Hel· 
çika ve Jlolandrnın, ilk sulh teklif· 
Jeri rcılıkdil1ikt:?n sonra ilmilleri
nl k:ıvhetmi) cr<.·k şimdi sulh teşeb
biisl rbde kendilerine şim:ıl mem· 
Jnl:ctleri l.ükClm<larlnrını da teşrike 
ç:ılıştıkhrı hakkındaki h:ıherlcri 
menunh:ıhs ederek bilb:ı~sa harbin 

Hakimler baremi 
Layiha Meclisin bu 

devresinde müzakere 
edilecek 

Ankara. - Adliye vek!leti u· 
zun zamandanberi u~ündUğü hA 
kimler için barem kanunu proje.. 
sini hazırlamnğa başlamıştır. 

Vekfılct projede, adalet tevzii 
gibi en güç, en ııcrefli bir işl el
ler~de bulunduran h1ikimlerln iç. 
timai hnyntta vazifelerllc mUto· 
nn.sib bir hnya.t geçirebilmelerini 
temin edecek bir rn:ınş mikdan 
tesbit etmektedir. L5.:yiha mecli-
sin bu devresine ycti.itirilecektlr. 

Türk • Yunan hududun
da bir köprü yapılacak 

Türk - Yuna.n hududunda vtlcu. 
da getlrilecek yeni köprU hakkın.. 
da hilkümetimiz namına. Yunanlı-
larla temasta bulunma.k üzere bir 
milddet evvel Atlnayn giden mU
hendla Muhiddin Toköz bu sabah.. 
ki konvansiyonel trenile şehrimi -
ze dönmllştilr. Köprü iki hllkıl • 
met tara.fmdan mllQterclten yaptı
nlacaktır. 

----o-
Valilerin memurlarla 

alakad.ar olmaları 
bildirildi 

Dahiliye vektuetl tarafnıdan 

vllA.yetlere gönderilen bir tamim. 
de, bazı ve.lilerlıı malyeUerlndeld 
memurlarla alii.kadnr olmadıkları 
ileri ııUrülmeite, halbuki bllha.ssa 
genç memurların 1~1 yetişmeleri 

için murakabenin ltlzumu hntır-
laWmnktadır. 

İşlerin sUrllncemede knlmnma -
m, zaruri bir sebebe müstenit ol-
mad:ın tehir edilmemesi, aksi tak 
dlrde bu gibi memurlar hakkında 
ta.klb:ıta girişileceği de ilave e -
dilml§tlr. 

pallnmnsile çok müşkül \"c n:ızik 

bir mc,•kide kalan bu iki küçük fa
kat miiterııkki l'e medeni memleke
tin ,.e bunlarla beraber bütün kü:. 
cük ve bitaraf de\lctlcrin bahası 
ödenmedikçe istikliıl ,.c hilrriyctin 
lemin cdilemiyeccğindcn goril gö· 
ründüklerini kaydediyor ve şöylt> 
diyor: 

"Simdiki halde kavga küçfik dev· ı 
lcUcr \'e topraklnr içindir. Fnkat o 
küçük dc,•Jctlcr gQya kendilerine 
lamnnıcn yabancı bir nıe!icle mev· 
zuubııhs oluyormuş gibi, lıil:ırar

lık ürtüsüne bürünmek ve bunun
la kasırgadan kendilerini korumak 
istiyorl:ır. Halbuki muh:ırclıe başlı
ralıberl Dclrik:ı ''e Holnndn scmn· 
lnn nıulıteliC tn.n·:ıre.lerhı geçit ye
ri oldu.,, 

lk1 gthıdenberl §iddetıı bır ao. 
tuk dalgası altmda bulunan 

memleketitnJzln muhtelif yerle· 
rinde kar yağrnağa başlamıvtır. 

DUn sabah aaat eeklıe doğru 

Ankarada yağmağa ba§lıyan kar, 
akgama kadar devam e~tlr. 

Konyda. gece yağan yağmur. 

saba.ha doğru kara çevimıll ve o 
kadar §iddetle yağmıştır ki, biraıı; 
sonra biltiln Konya bembeyaz ke. 

s.il.ml§tir. 
Bu yağmur ve kar bUttln Kon.. 

ya ve havalisinc çok faydalı ol
muş, hayvnnatm )'iyecek otu tc.. 
nıln edilmi!;ltir. 

DUn İzmit dağlanna da kar 
ya~ıştır. 

Kış denizlerde de bütün şidde
tile hüküm eürmeğe başlamış, 

dünden itibaren Karadcnizde müt· 
hiş bir fırtına b~lamıatır. Motör_ 
lü vo yelkenli ufak gemiler dUn 
boğazdan çilanağa cesaret ede -
menılşlcr, fakat vapurlar norm:ıl 
seferlerine devanı etmişlerdir. 

Akdenlzde de iki gUndenberl 
şiddetli bir fırtına hükllın ııUr. 
mektedlr. Tırhan vapuru iki gUn 
tenhhurla !zmJr limanına gidebil
miştir. 

Devam 
:t' 

H ALID Fahrl ~' 
yor ki: ı-0'~ 

" .•• Aruz vezni, bütün gtl lı,~ 
ne rağmen, his ve hayal ro şt.0 
dnn nice biçareliklerl kapıı.} 
bir alettir.'' ~ 

llu cllmlcnln tertfbindelt~;~ 
bet üzerinde duı-ııcak 1'oııııt 
(rağmen kcllme!i il_, yerill0ııııf tıl1 
mu§; no?d:ısmdıuı hıı.yU tu ııJ.9 ff 
§Oy, muharrir pekfıla "nice~) 
bııynl biçarelil:lcrini" dl~C dB !#' 
Asıl burndaki iddlıı uzcr~ııJıtl ~ 
mak istiyorum: HtJid 'er gl_.l 
zansoy da, birçok ]dnııı:1 sıı~ 
aruzun l:cndl l:endine bil' l1l' o • 
bulundui;runa. kani; tırUZ~..,.ı#' 
henk sayesinde ~fce bl?'~ 1 ,Y 
rl kapaynbllec::ğini s:ı.nı) ;· ~ _. 
bulti aruz ancak bir A]ct. I1l~P. 
lelin bir ahengi olı:-:naz. ~e~. 
piynncnun bir nbr_gi vat s.ıı~ 
Bdki bir sesi vardır. [{eıtlbll~~ 
piyanodan ahenk çıkarBdJlll""' 
iloUeri çn'nıasmı bilen ~ 
aruzdan da, o filet! kull ~~· 
bllcn adam ahenk ç~ ııı ~"' 

Taksl•m stadında Yoksa berh:\Jı:;l bır vcııtQlll ~ 
bını tcltrnrd:lll. meselA c~ 
kırk defa "'mcf'(ilil ;s • 

Sıhhi tedbirler 
alınmadığı için maçlar 

menedildi 
Dtın Taksim ııtndmdıı yapılan 

maçlar esn~mcıa Bölge başkanh
ğı tarafmClan bir teftll yapılmı:e 
ve bu leltlf eana.smda atadm sıh.. 
hl tedbirlerl ittihaz etmediği görü 
lerek q•an ahire kadar bu atad• 
da gerek hu:sust ve gerek resmt 

maç1anıı yapılması monedi~Ur. 

--0-

Vali yarın 
Romanyadan geliyor 

Romanya. propaganda servisi -
Din davetlisi olarak BUkreoe gi • 
den vali LO.tfi Krrdar, yarmld 
Romen vapuru ile gebrimlzo ge
lecektir. 

Vali. ve belediye reisi Roman. 
yada belediye işleri Uzerlnde et· 
raflı tetkiklerde bulunmuştur. 

-o-
Bolu ormanlarına dair 
600 bin liralık bir da va 

Milteveffa Madenci Arifin or
tağı "Bulgur palas" sahibi Habib 
ile hazine arasında., Bolu orman
larmın 600.000 bin liralık bir kIB. 
mı Uzerindeki dava işi ma.hkcme. 
ce tetkik cdilmelrtedlr. 
Beyoğlu altıncı sulh hAklmliğ1 

bugilnlerde hazinenin talebini 
gözden geçirecektir. 

tU mcftıillt ffilllln" d~ .ı • 
ten bir n.henk ~ 
na lmkAn yoktur. O baldı~O~~ 
gürUltilııll llo (veya gUt!l 1 ~ 
rağm en) nice hi"ı vP. baY11 c# v

1 
reElderini kapayamaz: :ı.rt 
lrdcn pek iyi anlıyaını) ıııl ": 
blçareliklert kapadı&'l b: 1'~ 
rlr. Fakat btı da o vezrı ~ 
batı deE;'1ldlr: şllrdcn anlllıc ~ 
lar aruzun itUradmı abenr.teJI 
yorlnr diye aruzu gerÇC 'Jffl'.., 
henkll sözlere mtı:ıalt 0 

bl.r nlet dJye göstereınc}tf1.. 
Muharrir yine diyor ıtı: ~~~ 
••Aruz dolu bir pla.k~r. e';f 

ğü zıımnn, yabız l;ersı~et.ıtlf• 
den konulmuş besteyi ı;ıt &oıı': 

!nsan, bu sözU oıtuyıJ!l~~~ 
kalıyor. "Aruz dolu bir Patı b~ 
Yani bueUn, aruzun fı:.l ıı,:v;, 
ile ei!r fJÖyll~ ... n bir ş:Ur. ~~~ 
kendisine malısu.s bC5 !·" v;, 
başka. b.1 ı:_ şey cı.ıe edcıtlC:o)'• 111; 
melI ki h~lld Fıı.hri ozıı.:ıii~·~...ı 
ııelA Ncf'lnh "M.innet fı.,, ı;ııP'.N 
bimlnnoU L~t-U Utbal tfCJ1 
ile başlıya.n fnhrfvPSl ~o e~ 
Fikret'in • "Size ey bıJ.ıll ~ 
görmedidmı ı·~riler" di)~'t ti~ 

!!Ol d ıı. "' f>'. yan tr'\nzum1;t1ı ar:ı ,,511 ;,ı'' 
tc faı :ı duymuyor. ~c,.. ,, ... ~:W, 
hep tı..'ttlğ p .. mi <"ıtu:Y~ r", 
ytr, aruz da, he::e ve cJ.il~ 
"boml ~ bir knlıb:!rr, keıı ııJI ~ 
den a' :mk dc::ildir. şaırSttJefl.,,ı, 
hayal, his ve fikir kıyıne ~el>'.'A 
b · vCf"<'" ~J' ernbcr o.hl'"'~ de sız 811tJl~ 
niz." (TırnıJt iı;ln~eld ~,,. 
da Ha ·:d Fnhrl ozanso111ı:ı 
lesinden aynen alıyoruzıı.> ~ f' 

~JüUllfJIOt#lit!J@m~ .... * •llMli•!mlllCJSmı]fili)3fjfii0]j:t:lll(E~-E Halı-\ Fahri Oztı~Y· ~ .~ 
raber olduktan sonra k., ...... . ı a=. cak ya d"ifru giderken Lih ondc Sami rnnyordu. Ah Ihsan ne o'ur b5y- o · ı ded' N ·· irlcrln· 'zin e!cı lerirıl do;ro 

111,ı 
. ' "'· , .... . · . ... ' ';: ·l:'ı -'~4. .. ;, 

Yıızan: Nezihe MUHiDDiN 
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- Şim::iı ona bu müjdeyı vem. 

sem sevincinden deli ol:ıcak. Kim· 
bilır sabırsızlıktan çıldlnyor.1ur. 

Ben gidiyorum. 

- Ya Ihsan duyarsa? 
- Nereden duyacak? Varsın 

ôuyarsa duysun intikamını almı~ 
olursun. 

Lili cevap beklemeden çıktı git 
ti. Zeynep artık \'aziyeti iyice kav 
rarruştı. O kadar sevdii:.ıi Lili onu 
satıyordu. lhsamn kayıtsızlığı 
tersliği yüreğınde derin yaralar aç. 
rruştı. tntiltam hissi tatlı geliyor
du. Fakat o, ilk erkeğıni ~viyor· 
du. Eğ~r tcltllf etse hl, tereddüt 
etmeden ona varırdı, On.ıınla be-

'":JU ;J- "'b - raya gırmc. - ı · l e soy ya'!:ıi!n '?k lı:in aruz bU~ ..,.~f· 
meşakkati tatlı bir çile ol:ırak çe· ark:ı1a içen girmişlerdi. Gı:nç ço- ' ka) füıı kalm:ı.say.:h .. O:ıa kar~ı liycce'.~sen bur:ı.cia royle. yacım·~ oh.luğı1 nu stıyJUiıe bet" 
kehilec.eğine kanidi. Kalbi tama cuğun elinde bir dem~t gül ve hü· ~e sadrl. ne kadar d~in bir a}.lu Kız bembeyaz ke3.ilmisti. Dıva- husus' -ı b~ <!:! !tendi.Si rJ O~ 
mile Nışka binle dolu, durur~en, yük bir kutu p:uta vardı. Sıneına- 1 ıardı. I~iç Ltcmi} _r:!k yaptığı hu ra dayaıdı: b~rim. F~kat Halid :;ıcııı '/.' 
hiç 4'evme::liği, hatta hn .. ~larunatlr da bir iki defa konuctııklan irin Lirümde Lili ne derec.?ye ka( ır De k od d b .;ı.. bı"rı' S"ly b ıun için liseler · e ti ııl" :ıı y - me a a aŞna sl gib. aruz öğretilın:Js:!te)-e ,, 
ğı pbancı bir erkeği kabul etmek Lili onları tanıtmağa lüzum gör- Jbahatliyse lhsan da o den :e var? tar dr ,il; b ··t u~vefS>idciJ' ~ 
ne korkunç bu işke:1ceydil meden: ... bah:ıtliydı . Fakat gene 0'13. gi- - Evet bir ark:ı~hşun var .. Bir r .:umu m kUfi oldu:.ıın~1,ı1del' ~· 

ReddetSt emindi kJ Lilı onu. - Sız gi.ı!c güle oturunuz • de· '<>cek boynuna sarı.acak. ayakl< rı ı9 için konu)u;;oruz. cıyor. lu hususta lcCJldj!:_,..ııe. ; 
ne ay Iworı:.m: lif:elc~ıŞ 
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1 

odasından a:ocaktı. Yapayalnız di _ Benim işim var gidiyorum ı kapanacak, kwtanlmacını İLi· - B:, sı"l.l <!:ı'·a mü~im bir le~ye n~ vezni ile Y8"''~~..J 
arkada15u kalmak genç kızı bu. Kusura bakmayınız Sami Bey. ;cek. razı olursa ondan aynlnu· şey söyrem"1c için geld!m lhl:ln.. irlcr ya hiç okutuıınıya.cı:lW ,. 
tün iliklerine kadar ilrp~rtiyord:ı. Eliyle işaretl.:!r yap3.rak çıkıp .cak artık onun kadını olacak ' 1. - Şimdi kabil chğil.. Ak~ama onlarla beraber ~~ıdl " 
Biı saniye beyninde bir fıkir do· gitti. ~::ışa koşa m:;rdiv'!nlerc.len indl. &inemaya gelirim orada konJ~u· de öğretilecektir. ~w--· ~ 
!aştı Burad:ın kaçıp t~<rar evine Lilir.ln ar~ca:ından iki saat son ;ir rütgfu gibi sokağa fırla h. ruz. rw: vezni hskkJDdB şJJ 
dönemez miydi'/ Babası belki dö· ra Sami de çıkı;> gitti ama za· imdi lhsanm evine kosuyordu. - Sinemad:ı mı? Fa!cat ben olsun matrımatı olıJlI~ ~,. 
ver, nihayet elbe: affe1erdi. Bir- v~dh Zeynebin hayatına bir erkC:C Kapıyı ev sahibi açtı. Ihsan <la çok hast.ıyım Ih ;an .. Senden te- kimsenin, aruz ile yn~ • 
an Topkapıda evlen babası a:ıa·n daha girmiş old·ıl ıd oda:.;ı ola:1 btr R~ ka:lının n selli alm:ı,ğa geldlm. Beni bura.. ri • z2vklnl a.lnrıı.k - 0 Al=t~'.J 
gözlerinin onan, ge!diklcrı'halde O gitti~ten sonra Zeynep bır bir odıc::mda kiracıydı. Zeyn 1> dan yalrız, kederli adeta bir ce-1 JmltAn yoktur. A.rUZ bir c!ıJ~ 
b~ hayaller ru.~unu çe~~emiyorlar -;ılgm gibi ü:.;tünü başını yırta·a!c ·ınerdiveıılcre saldııırken ev sahi >i naze gibı çı'.::ı..ma! ~'.?tle ~:ı.lmnn ~~~l~rlbfç 0~ 
dı. Şimdi iki üç saatlik ;~ı.ence- "İ"ı'nm".ğe bacla:h. O, b.ı hayatın l:aJm aşag·ıdan merdiven ':ıasaml· A-'·1 b' ı .. ı. • ı· · ta -1• çın ° lctl de 'ti.kir .,., ır. :. " ~ \.1A 1 ır .>~(~ a e !Dl Uza r~ !'l onun h::ı.kkm fa bl1:,. y' 
den kurt'Jlmak içın bütün ömrünü tekerrürüne asla müte'ıammil de· ğmı vurarak haykı'."dı: lh~anıı dini h.:tr.ıak ietedi. Ob:i· olmnk ıA..~dır. ,a çı1'.r' 
mahrumiyejere mahkfun edecek ğilc!i. Tekerrür edeceğine şOphe - Ihsan beyi Ihsan bey.. rü hidjctle elini çekerek km mer- n-:ıkteblerden bUsblH

4

tıııe ~ıt 
olan bu fikirden derhal vazgeçti. etmiyordu. Lili bugiln yalvararak Sofada genç adamla karş:laştı· divene d'iru itti: ğu, yahut o bes~eıcr gclrıı 

. . . . on1:ırm ço.Irnına.SJ lı:ır.rr.t 
Zaten İ§ işten geçmişti. Kendisini }'ilzüne gülerek Samiyi getirmiş- lar. Zeynep odaya girme'· :çin ta· - Şımdı \•aktım yok dechm ya ti d öğ t ğ'- .. 

l 11- ak't k 1 d k · Y d h b k b' · · :l b't b. h ek t lhsa A1P., • ı· · ı e re ece u.. ..a.O top ama6 a v ı ama an, apı tı. ann a a aş ·a ırını zor. a ı ır ar ·c yapınca n onu sana .• -xama sı:ıernaya 6e mm P--. 
hkırd:mu~tı. A)•ağa kalkıp kaP.1· &etirc!>ilirdi. Zc}:ncbin gOıleri ka. önli~crek: ,{Devamı Yllıl'). _ .. 1 NurallJlli 
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Hayah~da ilk defa 

o\arak ö!dürme arzusu 

içimde doğmuştu 

~ 
ııı' 

'"' 1 

.:t, .. 

'~~~ 
lıısır • 
~eı llleh~s?n meclisi reisliği 
~ Aialıırı 36 ekseriyet reyı 

il edilın • . Daru . ış lı r. Ahnı et l\ln hl r 
, lcıJ c sı Yanı hükumet bloku· 

tl'Q enahı lideridir. 
llsız • y 

'tti 1ı · Unan ticaret müza 
4ı 111 llBün l'ariste hnşlıyncak· 
tı Ilı e~leket arnsıncl:ı şımdikı 

,'fııı ı u :ıdelesi :rekıinu altmı 
lıs tanktır. • 

Qıan · ı sı, Sovyet kıtaatının 
~lıı 

,tı;ı1 b Rırnıe!>ı i~inin tamom 
iil lldırıyor. 

lere h-
11 ııkumeti 155 milyar 
••ııuk 

ıı Aı ı>nlın :ılmaya aıııauı 
llu l!ır hükumetine bildir

'4iııı llııı..tar t:v\'elcc .ı\ıman· 
~tar •n işgalindeki meınlekel 

, • edilC'n miklura ıı.Jadıı 
~ı"' 

't0\ıı • 
\'ıı. \'allsı neşrellı!U bıı 
l'i~~va ynhudi mahallesi· 

, ~!' arta tecrit edilmesin 
~ ır, 

~tt hı 
~l k rlnci süvari ordusu 
~illi Uıtı.andanı 'l"e hnlen hnr 
>t bser nıuavlni mareşal llu· 

1 uç 
~ıJcı · U\ arl ordusunun )'İr 

1cıa 011uıııu mun:ı!>clıctile i 
ir. Olarak Lenin nişanı \'l' 

\rk 
~il~ a harbiye nazırı Vud 

7~ b~Yanaıta Aıuerika or 
lıı~t ~ın kişi arllm.locağın 
Q tıı tın Yeni deniz ve Jıa,·ı 

' lil~ı 6d:ıfnasına tahsis edile· 
~) ernı'ltir 

OrJc [ş,.·1" b" 1:11• • k 
teiıı· ~ı er ır ~ı ıcra ·o 
tlaıcuınbur Ruzveltin üı;üı: 
tıı~llk teisicumhurlu~a in 

it. nıa~eret ctmeğc karnı 
\~\i[u ı,t'i birPği 900 biı 
"ıılll '.hnektedir. 
't ~ nın oğlu Bruno tay· 

-ıe"·ıı ' ~ 1 a tarik.ile Rom:. yıı 
re Portckizden ayrılmış 

• o ·~ 

~ ~!illan esiri 
l .~terede üaera 
1
; ~ llıtıdan kaçtı 

,(~ A.) _ Oç Alman 

~~i Usera kampın· 
~~\~. Bunlar bir dcnL 

11• '1 genç mürettebatın
~ l~ ve dlJer ikisi de 
~ 

6 
· Bunlar kampı çe. 

~ ~ ~ l'tUlerin aralarmdan 
# , ~arı: ç:kmışhrdtr, Yan 
d~ <le ları olmadığı gibi yi-

v' ' l:oktur ve ingilizce 

~~ ~ ı,~ 
~ ~ 11da Ber lini 
~ ~lesto etlı 
~ ~~lg (A.A.)-Röy. 
~· ~~c V oss modeli bir 
~: 1i Bi Lieland adası ya

~ ~-! U:1~da karasularmaa 
• ı,ıi ~')qttıicr~ bir Ho!aada 
p- ."'t, h llin atesine maruz 

.. <lq • 
l~ ate§e Alınan tan·a-

c'' ~1':~lcabele ctmiı ve he-
~ ttı bi llıı§tır. Holanda avcr 
l!ııf' \ tq · p \..~ca· Sonra ilJ Alman 
er"' ı "'lıı~ / görınüt ve bunla. 

1 :1:,.~ , .. c ateı ac;mrştıır. Bu 
•Cle • ';.,.t· rı de uı:aklaşmı§-

~ ~ ~~~e~ ~em riolan· 
,1 ~ , tal' ıhlalıni ve hem 

j '\~~ölre~~rinden birinin 
~11ı \" resı üzerine ate~ 
'.J tt...., l3erıın nezdinde 
:tY ""ll§tir 

; \ltı . 
~ ti ' hir tekzi~i 
~'.;:; ~,·}& (.\ 
ıYA 'l'ib -A.) - Stefanl a-

• d :1\ ~ .rOr· 

~ ~.~li~~~etinin Holanda 

~~ ·~~toprak b''t•• l .. wil ~:,ı '! ccı·ı u un ug • 
,.•~ \~t a~artıcsini görmekte 
";f 't hUt1.· kası olduğunu Al· 
11ıır \~)°'~?diline dair olarak 

\ lıİtili tarafından verilen 
~~ gazeteleri tarafm· 

ha.berin uh esaaı 

1 gönderiliyo 
İngiliz zırhlıları Alman 

tayyarelerinin 
hücumuna uğradı 

Yüz bombadan hiç biri isabet etmedi; 
tayyarelerden !Jiri düşürülthi 

. Pa.ris. 20 - Garb cephesinde 
dün sakin geçmiş, yalnız ba.zı top. 
çu faaliyeti olmuştur. 
!n~tere harbiye nazın Hore 

Belisha Fransadakl lnr,lliz baUa
nnr teftiş ettikten sonra Fran.. 
sız hatlarını da teftiş etmiştir. 
Nazır bugün Daladier ve gene· 

ral Gameli:ı'le görl4şecekUr. 

Kanad~ fnkası 
Otta.\'a, 19 (A. A.) - Frn.:1sa. 

ya gönderilecek olan birinci Ka
nada fırltasınm kumandanı gene. 
ral Mac Naughton. beyanatta bu· 
lunarak demiştir ki: 
"- Kanada asıcerleri tanı bir 

ıevkle gitmektedirler. Fakat çok 
ciddi gözU.k.Uyorlar. 1914 harbinde 
ise Kanadalılann fazla sergiL 
zeştcu bir tavırlan vardı. Fırka 

Fransaya vardığı zaman teslihat 
İngiliz fırkalarmdaki kadar aıU

kemmel olacaktır. 

tutulan vapurları İngilizler tara_ 
fmdan batırılmıştır. 

T ıyyareleriıı faaliyeti 
Londra, 20 - Alman tayya

releri dlln de l~lltcre üzerinde 
uçuşlar yapnuı,jl:ı.rdır. 

ö&leJen sonra Firth of Forth 
üzerinde teşliliıi mümkün olmı. 

yan bazı tayyareler görülmüş ve 
tehlike düdükleri çalmıştır. 

Balıkçılar Danimarkanm batı 

şimalinde Agerln 30 mil açıklann· 
da milliyeti mcçhııl bilyilk bir 
tayyare enkazı b·ılmuştur. 

İsviçre~e yaralanan kız 
D<ımo. 1D (A. A.) - Diln ö~

leden sonra saat 15 de bir top ( 
mermi.si Balo'de infilak etmiş ve 
17 yaşında bir krz yaralanmıştır. 
Bu mermi, bir Fransız tnyyaresl-
n e ateş eden bir Alman topçusu 
tarafından atılmıştır. 

Yugoslavyall 20ı 
muhacır geldi 

Avrupa yolcuları ara
sında. b~r ele Çinli 

diplomat var 
Çin hükümetinin eski Varşova 

sefareti kançilan l!. SLYun·Fu 
bu günkü ~onvansiyonellc .Avru.. 
padaıı gelmiştir. 

Çinli dlrılomat bir muha.rririmi
ze kısaca demiştir ki: 

- Polo:ıya ~gali tam?mlanm
caya ltad.ı.r Va~ovada bulundum • 
O müthiş bombardımanlar esna • 
smda ne Jı:adar heyecanlı günler 
yaşa<l.ğunm şimdi hatırlarken bl 
le müteheyyiç oluyorum. Bu de. 
fa Tilrldye hilk<lm;:ti nezcll."ldekl 
elçilii:imizde vat!fe veri'd!ği:.uen 
bu akşam Ankaraya gidiyorum.,, 
Yugoslavyalı Tilrklerden mil _ 

rekkeb ylrml kişilik bir muhacir 
kafilesi de bugUnkU konvansiyo • 
nelin yoloul:ın arasındadır, Bun
lar, daha birçok Türklerin ana 
yurda kavuşmak fçln hazrrlan· 
makta olduklarmı, Yugoslavya .. 
nm sakin bir halde olduğunu söy. 
!emişlerdir. 

Harb yilzünden tahsillerini ya
rıda bırakan şark memleketleri 
mensublarmdan beş lraklr talebe 
bugün Londradan gelmiştir. Bu -
r:ıdan transit geçerek Bağdada 
gideceklerdir. 

Diğer taraftan genertıl Kana. 
da fabrikalarında tasavvurun 
fevkinde top imal edilmekte oldu· 

Hola d 0 ızem·s· 
ğtui u JJ1ldiimiş ur. · 
Bir Lıtvanya vaouru .battı 
Lo:ıdra.. ZO - "Kaunas,, !amin. 

deki Lilvanya va~uru Roterdam 
ya.kininde ~ir torpile çarparak bat 
mıştır. Mllrettebatı ara.smda. 14 
yaralı vardır. Vapur Litvanya L 
çln yük almak Uzero İno"iltcreye 
gidiyordu. 

Alman tayyareleri ile 
lngilız gemılea i arasında 
Groenhuıddan Kopenhaga dö· 

nen Danimarl:anm Disko vapuru 
yolcuları 10 te3rin.ievvelde azL 
met seyahatleri esna.smda Berge
nin 70 mil garbi:ıdc dört !ngiliz 
zırhıısıyla 10 büyilk Alman bom. 
bardnnan tayyaresi arasında gid· 
detti bir muharebeye nasıl oahid 
olJuklarmı anlatıyorlar. 

Tay:lare!er yüz bomba atr.uş, 
fak::.t !nbiliz gemilarine isabet 

val:l olr:ıa.mzotır. Buna mukabil 
bir Al~an tayyaresi dti.gmüştUr. 

/ı :"?li yolcul:ır Grocnlanddan 
dönerlerken bir !ngi'iz destroye. 
rile bir Alman vapuru arasında 
ceı eyan eden muharebeye §abid 
o!mı.. .ıardır. Zannedildiğine göre 
bu vapur imdad işaretleri gönde
ren Meekenbourg vapurudur. 

Leh fi1osu 
Polonya deniz kuvvetlerinin 

1nglliz deniz kuvvetlerile iş bir. 
liği etmesi hususunda dlin Lon· 
drnda İngiliz ve Polonya hilkiL 
metleri arasmGlı bir anlaşma im
zalanmı~tır. 

Polonya filosundan bir mU!reze 
harbin sonuna kadar İngiliz do. 
nanmasma raptolunacaktır. 

Esir A•ma'1 bahriyelileri 
lskoçyaya 27 Alman bahriyeli· 

si gelmi§tir. Bunlnrm ismi gizli 

nasıl battı? 
Vo~cuh:r qemi J bir ds~izaUı gamisinin 

tor~i:te~i .~ini i~~ia e~i ,o:l~r 
Londra, 20 - Şimal denizinde 

batan Holan1a bandralı Siman 
Polivar vapurunda boğ•Jlanlann 

yekO.nu 140·150 kadardır. Kati 
rakam henüz bilinmiyor. Kurta:-ı· 
!anların çoğıı :ığır yaralıdır. Ge
minin kai>lanı infL~ta ö~mi.i~tür. 

Holandanm Londra elçisi vr 
Ho!.ın:la el;iliği erka.ıı d.!rhal fe.. 
laket:e1elerin yerlc;tiri!d'.;!i ot:!le 
giderek gerı il sı.: barlarını isticvar, 
etmJ:ikrdir •• B~ılaıın ifa.Jde.in.: 

göre, gemlde sancak ve is'ı:~!e1e 

birer inf[ak ol.:nJştur. Gemi su· 
bayları infilak1ann maynlardar 
ileri ti~ldiği fikrindedir. 
Maam:ıfih bazı yo!C'.ılar, g~-ni 

ye iki torpil is:ı!nt ettiği kıu.lti 
ni izrar etmektedir. 

Hastanede bulunanlar. Holan 
dalı, Norveçli İngiliz ve birçol 
da Alman mültecisidir. Küçük kı· · 
ziyle birlikte fclfil~etten kurtul'll:ı 
ya muvaffak olan bir zat, kan51k· 
lık esnasında ve bilhassa vakit 
darlığından gemidekı bütün ta~li 
siye sandallarının denize indiri\e 
memiş oldu~nu bildirmiştir. 

Bu zat kurtuluşunu ~yle anla· 
tıyor: 

"-Küçük kızımla beraber san. 
dalda yer bu!amajı.m. Çünkü san 
dal dopdolu idi. Bunun üzerine 
kızını kollarımın arasında olduğu 

halde kendimi suya bıraktım. De· 
niz üstünde bir sandık yakala.na· 

ğa muvaffak oldur.ı. Bunun içini 
boşalttım ve küçük kızımı bunun 
içine yerle~tirdim ve kendim de 
sandığı ite ite yüzmeğe basladım. 
Suyun üstü ma:zotla örtülüyd:i. 
Bır saat ka.::ar b.ı suretle yü:dJ'.c· 
ten sonra nihay~t bu geuıi bizi 
bulup kurtardı. Kızım sırsıklam
dı. Ben ise yaJI içimle simsiyah. 
tını.,. 

Hava1 muhlbirinhı bildir liğine 
göre, h ... 3t:ıı. !ye ya~ır~ olan 
felfilcetzedc:erin hemen hepc;i 

Sim"n B0livarın bir denizaltı ge
misi ta::ıfın1a:ı iki torpil atılr.uk 
sureti!e batı:-ıld:~rı kana:ıtindedir. 

Bunlaı;d:.uı birinin ifadesine göre. 
ikinci torpil tahlisiye san.:ialb.~-ın
dan biri denize indirilirken gemi
ye çarpmış ve bunun üzerine bu 

sandal parç:ılana;ak içindekileı 
ya ö!rr.üş ve:;a."ıut denize dökül· 
mü~tür. 

Rec:mi İngiliz rnahafiline göre 
Simon Bolivann bir Alman torpi. 
line ça:-ptığı muhakkaktır. Zira 
vapurun b:ıttı[,rı havaliye hiçjir 
Ingiliz torpili konulmarnı~tır. 

Beynelmilel kanun mucibince 
İngiliz torpilleri o suretle yapıl· 
mıştrr ki, konuldukları yerden 
bağlan kurtulur kurtulmaz tehli· 
kesiz lla!e girmektedir. Alman tor· 
pille:inin ise böyle olmadığı 1YJr'e-
nilmiştir. 

.;.evtıren 

Zavallı adamcağtz gliçbelfı 1 
serenin ucuna kadar gidrbilmi~ vr l 
ipı kurtarmııtı. Llı'dn şimdi me3e-

• 1 
le halıl bayır aşağı olan o ay;-u 1 

yolu tekrar kate~m~üi: Artı:' ce· ı 
saretinı k:ıybetmı~tı. Şımjıkı va· 
ziycti pc:• emniyetli dcğlldi am:ı 
bu vaziyetini daha e:nrııyet"'iz bir 1 
vaziyet~ bir tü;-lü değiş~miyor. 
tutundJ~..ı yeri bırakıp bir türlü 
ipe :ısılamıyordu. 

Gc-çm:!k m~cburiyetinde oldu~u 
hava yoluna ve sonra ~rpğıya. gü 
ve. leye ba,.;.tı. Gb .. c.ı ha1.ı. ... ala 
nndan fırlamıc;tı; her azası ayrı 

ayrı titriyorda. Korkun.ısı insan 
yüzünde bu ka:iar kuvvetle teces 
silin ettiğini görmemi~tim. Yuharı 
sen ona a~ağı inme:;i için b:ı.ğ :nc 
duruyordu. Tut'JnJuju sere.1det. 
heran için kurtulup düşebilirdi. 
buna rağmen korku1an olduğu 
yerde mıhlanıp kalmı§tı. Kurı 
Larsen üç a~agı, beş yılları dvl::ı 
şarak "duman,,la konu~ağa ve 
onu unutmuştu bile. Yalnız bir 
defasında dümendeki tayfaya: 

- Rotadan çıktın, belanı ara· 
mıyorsan gözünü açl diye ihta1da 
bulundu, o kadar. 

Tayfa, mutat: ' 
- Evet elendim, den sonra he· 

men dümeni düzeltti. O, yelkenle· 
rı daıma dolu bulundurmak ve 
böylece dırekteki zavallı arkaJa:w 
na elinden gelen yardımı yapl°Jil 
mek için Gbostun rotasmı bi•ka; 
kerte değıştim1iş ve Kurt tarafın 
dan vakalanmı~tı. 

D~kikalar g..!çıyor ve b:ı b~~<le 
me bü:;bütün asabtmı b::ızuyor:iu . 
Tomas Ncgrıç ise bu hadisede'1 
bayağı eğ.enmişti. Arada sıra1a 
kaiasını mutfak kapısmdan çıkar· 
tıyor ve ortaya alaylı sözler atı· 
yoı:du. Ondan ne k:ı:i::ır nefret e· 
diyordum! O ko:kunç zama:l zar· 
frnda ona karşı duyduğum kin ve 
n~fret nasıl artını~. hu:ht:;uz ol 
m'Jştu. Omrü:n:ie ilk defa o!ara'~ 
öldürmek arzusu içi:m:le b~li:::niş. 
yeni muharrirle:imizin, tabirince 
ortalı~ı kı:rıl gö-:ıneğe baş\amı~. 
tırn. Hayatı umumi mefhumu i· 
tibarile e:~n mukaöde:;ti. Lakin 
Tomas Negriçde tecelli eden o ha· 
yat p'.!k galiz, pelc sefildi. Bu öld· 
dürme.'.t arzusunun farkına vardı· 
ğım vakıt ken<limden korktum 
Acaoo b~ı.n de etraftaki vahşetin 
tesiri alt.nJa mı ka.!ıyordum? Be 1 

ki, en aşik!r ve kötü suçlarda bil" 
idam cezasının tamamen aleyhin· 
deydim. 

Aradan tam yamn saat geçmiş· 
ti ki Conson il~ Luiz a:-:rn:ı1a bir 
iti~ oldu. Sonra Consonun öte . 
kinin elinden kurtularak ko~tuğu 
nu gör<lilm. Bir hamlede prova 
armasına tırmanmağa başladı; la 
kin bu, Kurt Larsenin seri gözfü 
den kaçmamıştı: 

- Hey, sen, ne yapıyorsun o 
rada? diye seslendi. 

Conson olduğu yerde kalmı~tı 
Kaptanının ta gözünün içine ba 
karak cevap verdi: 

- O çocubru a5a3'1 indireceğiır 
- Sen o armadan a5ağı inecek 

sin, hem de üçer üçer, anladın m·· 
ln aşa~ıl 

Concon bir tere1'11it ~rn ı>""'"i:

di, lak;n kaptlnlara itaatle gcç~r 
~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~-~~~~ 
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uzun senelerin itiyadı galip gel. 
ın•şti: :nık bir çehre ile güverteye 
atlıyarak baştarafa yürüdü. 
Beş huçukta ine:-c!\: sofrayı kur 

<lum. la~dn ne yaptıI,rımın katiyen 
farkında d~ğildim. Dimağım ve 
gözlerim ~ap3an yüzü ve korku
dan büyümüş gözlerile bpkı gü
lünç bir bö::e!~ gibi iplere a3ıl:nış 
bir adamın hE.ya.iyle meşguldü. 

Saat altıda yemeği getirmek için 
güve:teye çıktığım \·akit Harriso· 
nu ge:ıe ayni vaziyette buldum, 
SofraJa bt;.sbütün başka mevzular 
konuşuluyordu. Gaddarcasma mu 
hata:ay:ı atıl~ış bir canla kimse· 
nin alfika::lar olduğ-..ı yoktu. Lakin 
güverteye ikinci çıkışımda Harri. 
sonu p~ova arkasından sendeliye 
SCndeliye b:ıştarafa yürür görün· 
ce rahat bir nefes aldım. Demek 
en nihavet a5aıı inecek ka:lar ce· 
saret toplamı§tı. 

Bu hfidiseyi kapatmadan evvel, 
Kurt Larsenle bulaşığı yıkarken 

aranda geçen bir muhavereyi kay 
d~tinc!( isterim. 

- Öğleden sonra p~k keyifsir. 
din. Se!x:bini sorabilir miyim? di· 
ye ba~la:ir. 

(Devamı var) 

Fon Papen 
Romanyaya 

'eklıf yapmamış 
Alman ,ajansı bazı 
neşriyatı yalanlıyor 

Berl:n, 19 - D. N. B. Alman 
ajansı bildiriyor: 

"İstanbulda çıkan (Tan) P'" 
zetesine göre, Ankara<iaki Al· 
man büyük cl~isi, Romanya bil· 
yük elçisiyle yaptığı son müli.• 
katta Alınan hükumeti.un, Sov. 
yet - Rom:anya hududunda bir 
Zi;;frid hattr in_şası için Roman• 
yaya yardım etmek üzere elinden 
geleni yapacağını bildirmiştir • , 

Gene mezkC'ır gazeteye göre. 
Romanya büyük elçisi bu teklifi 
reddetmiş ve sebep olarak ta Ro. 
manyanın Sovyetler Lirliği ile 
Rornanya arasında mevcut iyi 
münasebetleri bozabilecek hiçbiıı 
şeyi yapmak istemediğini ileri 
sürmi.iştür. 

Dail Herald gazetesinin İatafto 

buldaki muhabiri bu uydurma 
haberi Alman büyük elçisinlıı 
hatta Sovyet • Türk hududung 
tahkim için icap eden bütün mal. 
zemeyi Tiirkiyeye de teklif ettl· 
ği şeklinde tertip ederek gazetr 
sine vermiştir. 

En büyük Türk gazetelerinden 
birinin Al.nanya ile Sovyetler bir. 
!iği arasında mevcut iyi anlaşma.. 
yı tahribe matuf olan bu çirkin 
teşebbüsü Almanya büyük clçiai 
tar;ıfından Türk hükumeti nez• 
dincle şiddetle protesto eclilmit • 
tir. 

Türk matbuatının yanlış aiyas1 
haberler neşri hususun-da misli 
gör:ll.nemiş bir hareketi karşısın. 
dayız. Hadise, Türk gazetesinin 
ayni zamanda Rom:ınya ile Al· 
manya arasına da nifak sokmak 
istemesi itibariyle bilhassa va· 
himdir. 

Bu vak'a, bazı Türk matbuatile 
1n'giliz • Yahudi mümessillerinin 
milşt~rcken yapttklan faaliyetin 
bir n:.imanesidir. Türkiye:-:in ye
ni s:yasi ha+tı hareketi, bu bima. 
baba gazetecilik propagandasmı 

efkarı umunıiyeyl Alman}'t w 
Ankaradaki Alman milmeasill L 

leyhine tahrik için bir zemiıı te
lakki eder .ıörUntiyor-



Fransanın 
Mos ·<ova sitiri 

(Baş tarafı 1 inci 'e) 
'ıniştir. Kendisine Frnnsanın An
kara bUyUk ckisi M ~!n .. i,.ü re· 
fa.kat etmektedir. 

M. Naggiar Ankarada üç gün 
3uı.lmI.IJ ve Hariciye \'eklli~iz 

ŞilkrU Sar.ıcoğlu ile uzun bir gö. 
rüşme yapmıstır. 

Avnıpadahl harbc!cn ene: 
Moskovada cereyan c~en siyasi 
müzakerelerde ism s.k sık geç. 
nUş olan bu me9h~r ,.c dcğc>rli 

l'"ransız diplomatının Moskovaya 
öönerken Belgrada \"C Ankaraya 
uğnyarıık bazı temaslar yapma • 
sm.a. ehemmiyet verilmekt<'dir. 

.Ankara ziyaretinden çok mem· 
nun görlinen M. Naggiar burada 
~ark Otelde Uç giln kalarak şeb· 
limizin güzel yerlerini gezecek ve 
!Jlerşembc günü Odesa yoluykı 

Moskovaya. gidecektir. 

Ankara trenir:de bir 
yolcu öldü 

Dün akşam lstanbula hareket 
'eden Ankara treninde bir hadise 
blmuş, !stanbula tedavi için ge -
ilen divanı muhasebat murakrpla
pndan Hüseyin oğlu Re~ad kom. 
.ııartnnande. birdenbire fenalık ge 
~irerck ölmUştUr. 

Ces"t kaldrrılmı:ıı ve kompartı _ 
man mllhUrlenerek katar on beş 
aakika tca.hhurla hnrcltet ebniş· 
tir, 

gwyww -Mant:ırlı nııışamhahır, storlar, 
ııerdcler Yesair her türlü 

TE~RlŞi\T 
le,·azımatı, Beyoıııundn BAKEH 
mıığazıılıırında her yerden müsa 
it şartlar t'e ucuz fıyntlarla s:ı

tılııınkln Jır. neyaz eşya daire· 
mlzde h:ısclcr, tııtnk cnrşaflnrı 

''e yunlü y:ıtıık örtülerinin fiyat 
Iarı kıyac; kr bÜI elrrl~'l derecede 
ucuzdurlar tc rekalıellen ariclir· 
Jer. 

··----:1!11 -· Yeniçeri 
Hasan 

"ilrkço sözlU ,.e prkıh. Eski \'e 

yeni mu11lk!.J / llih.ller, peşrc\ ler 
gazeller 'c rn~ı; ha\a.Jan 

PEK YAl"L~DA 

TAKSIM 

Beyoğlunda bir 
kumarhane basılrlı. 
1 7 kumarbaz damlar

dan kaçarken 
yakalandı 

Emniyet müdürlüğü ikind şu. 
be me:ııurlarr dün gece B 0yoğlm: 
da büyük bir kumarh.:.:-ıe basmt§· 
lardrr. 

Mustafa, Hüsnü ve l~ehmet 

isimlerinde üç kişi tarafm.:an 
idare edilen bu kumarhane, Bey· 
oğlunda Y.eniçarşı Çiçekçi soka. 
ğmda 14 numaralı apartrmanm 

üst iki katında görülmüştür. 

Bu iki kattaki odalar hususi 
surette yaptlmrş kumar masalari
Je doludur. Her gece buraya bir 
çok kimseler gelerek kumar oy· 
namaktadırlar. Polis uzun zaman.. 
danberi buradan şüphelendiğin -
den sıkı tarassutlar yapmış 'le 
nihayet dün gece, binanın civa· 
rında tertibat alınarak kumarlıa. 

nenin tam faaliyetli bir zanıanm
da ani bir baskın yapılml§tır. 

Yalnız alınan bütün sıkı ted -
birlere rağmen iki katın hiribir • 
!erine dahili merdivenlerle bağlı 

bulunu~ yüzünden bir çok ku· 
marhilZlar üst kata ve oradan da 
dama çıl:arak ,firara teşebbüs et· 
mişlerdir. Diğer bazıları da orta· 
daki kumar kağıtlarını, zarları ve 
diğer alat ve edevatı sobalarda 
yakmak istemişler ve bazı C§yayı 
da pencereden bahçeye ve sokağa 
frrlatmışla::-dır. Memurlar dam. 
lardan firara kalkanları arkala -
rından takip ederek 'bir köşede 
krstrrnuşlar ve yakalamışlardır. 

Bütün alat ve edevat ta tahrip 
edilmelerine imkan bırakılma -
dan ele geçirilmiştir. 

Kumar oynamakta olan 17 ki
şi yakalanmış, üzerlerinde mü -
him miktarda para, tabanca ve 
kamalar bulunmuştur. 

Yakalanan aletler arasında 

bilhassa otomatik masalar var· 
dır. Bunlar alelade masa iken 
hususi tertibatı sayesinde açıl • 
makta ve bir oyun masası şeklini 
almaktadırlar. 

Yakalananlar San Hüsnü, Sa· 
riko Jozef, Bahriyeli Mehmet, 
Ahmednki, Arap Onnik, Ekrem, 
diğer Ekrem, Avram, Mustafa, 
Ramazan, Sadık, Zeki, Serkis, 
Mehmet, İçmail Hakkı, Yaşardır. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralii. l'ırıl::lık ve bütün ağrılarınızı derha 1 

keser. icabında günde 3 liaşe alınab:lir 
Ht,'T 11crdc pullu kutuları ısrarla isteıJiniz. 

!µi !i!!!r:~mf:f! 5!ii ll!R.i•!&•M•! 

Harp Okulu Komu~anhğından: 
1 - Harp okulundan ııuhoy cılocak oliurl:ır için 7i l tane portatll 

Jiar.rol:ı atık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 25/2. Teş./!l39 cumartesi 
gı..oü saat 12 de Ank:ır:ıcln Harp Okulu lıın:ısınlla mfileşekkil satınalmn 
komisyonunda :rarııl:ıc:ıktır. 

2 - Muhammen betleli 4U2G lira ve ilk leminntı lH7 liraıhr. Şartna
mesi her gün Ank:ırnda mezkör L:omis)'onda ,.e t~ınnbulda İstanbul le· 
Tazım amirliği s:ılınalnıa kofisyonuncla görGll'lıilır. 

3 - Eksillme~c girt'Ce :le ın şartnıırnc<ıin le yazılı ııümune knryoln
yı lhıı)c gününden en az 5 gün e''''el icap eden vcsniklc teıninl\t mektup 
veya makbuzunu ih:ılc gün fi kom is) ona vermeleri. ( !l311) 

~ ac •••ıı•nnım•m••t:ı•mlwım••a•a:•:11•1111•1E1••• w .,.,. 

(Uşak) ülkü Lisesi 
Dire! ·törlüğünden: 
9,\0 •e 11 inci o;ınıflarımıza n.1klcn nnmzel kaydedilmiş olan 

laı-ın 211/U/933 terılıirıe kııcfıır muamelelerini kkemmül ettirmele
rini leap cd~. Bu tıırihe k'.'\cl&r mıınrııelelerlni lıitirmlyeıılerin 

1• _koyılları •lliqr~ek 'c yerlerine başkaları ıılınac:ıktır. Kayıt itin 
, ht~bl~da l Yuc:ı f'lkü) I.i~esinr dahi miirnC'n:ıt olunıibillr. 

Jalkan!arda n:Huz Almanya is~·ana 
mlnta:<alan ! I , 

~tatürkü topr~~ 
tevtli ettiğiınıı 

bugün ''Ob~~;!et;.~af~!z~:~~~e ] ( z ı r m ı ş . aün . t• 
'arın dairelerı~ 18~ diyor ki: (Ba.1tarafı1 incide) 

Hi .. lcrlc Stalinin Balkanlarda lir. Piskoposlar ou taıi!bİ rcdJet 

kendılerine nUfuz mıntakaları a.. 
~,rmış oldukları haberleri belki 
de d.Jğrudur. An. ak bu olsa olsa 
nazaridir. Çünkü hnkil:attc Al • 
man ve So,·yet emelleri arazında 
bu mıntnkada nhenk bulunmıı.sı 

mUml.lln dc.ğil1ir. 
Balkan millrtleri bilirler ki. Al. 

man veya Sovyetlerin Balkanlara 
hu!Ulü Ball:an milletlerinin istJk. 
lallerinin sonudur. Türkiye ve 1· 
talya birlikte Balkanları kat'i o. 
larak mildnfaa edebllirll!r. 

Roma Radyosunun 
neşrıyab 

Ror:ıa, 20 (A. A.) - Roma 
radyoları tarafından neşrc<lilip 

mtilhcm olduğu anl~ılan bcya _ 
nalta, Br.lkıınların Bo~evilileşti • 
rilrnesi iı;;in yapılacak bütün te. 
şebbüslerin 1tnlyanın derhal mu. 
halefe-tine maruz kalacağı bildi · 
rilmclttecllr. Bu beyanata göre 1. 
talya, Avrupa ihtillfmm büyüme. 
sine mi'ıni olr.1nt"ı ve Ball:an mem· 
lcketlcrini de bunun dışında bu _ 
lundurmağı e.rzu etmektedir. 1 • 
taly:ı, muhtelif Tuna momlcketlc· 
riyle Balkanlar arasında.ki milna. 
sebeUerin iyil~miş olmasından 

dolayı memnundur. 

Bulgarlar ve bitaraf blok 
So}/a 19 ( A.A.), - Alman a· 

jansı bildiriyor: 

Gau:teler, Balkan devletlerinin 
ya!unda toplanaca~darı h~~ında 
Türk menbalarından verilen ha. 
herler hakkındaki mühim beya· 
natm esas kısımlarını "Almanya 
Balkanlarda barış istiyor., başlığı 
altında ne~rediyor ve Bulgarista· 
nm "bitaraf blok., ismi altında 

arzedilecek bir Balkan birli~inin 
haricinde kalacağını yazıyor. 

Sofyadaki salahiyettar mahfiller 
Bulgaristanm herhangi bir bloka 
iltihak ve bu suretle şimdiki vazi
yetini terketmck niyetinde olma· 
<lığını bildiriyorlar. Versayda \'Ü 

cuda g~tirilen vaziyetin muhafa· 
zasma matuf ve biiha~ Soryeti 
ler bi:!:ği a!eyhine mütevecclli 
herhangi bir blok tesisi fikri~in 
Bulgaristan için kabulü imldl.nsız· 
dır. 

Romanyayı tazyik 
~ . 

Paris, 20 -- Hav:ıs ajansının 

Bilkreşten öğrendiğine gÖrc1 Al· 
manya - Homanya ticaret m5za· 
kerel«i bir çıkmaza girmiştir. 

Almımyanın Romc.nyayı mecbur 
etme.le için ne gibi bir tazyik vası· 
tasına baş\'uracağı merak eclil! 
mektedir. Romanya şimal hudu-

' dunda Almanyadan Sovyetlerle 
tecrit edilmiştir. Buna binaen ü· 
zerinde ancak Maı:<ıri~tan yolu ile 
bir tazyik yapılabilir. Almanlar 

Romanya"°.ile rn~terek hud~du 
kaybetmekle fü.ıtiıanya ekonomisi· 
ni kendi lelıl~ne kuilaArnak fır
satım da kaybetmişlerdir. 

Röyter 11-jansı Almanyanm Ro· 
manya mallarım satın almak için 
piyasa fiyatından yüzde onbeş 
f<Wa teklif ~ttfğini bildiriyor. . ' 

Adliye vekili 
'.Ankaraya döndü 
Bayramdıı.nberl şohrimlzde bu

lurum adliye vekili Fethi Okyar 
Ankaraya dönmUştur. 

ZA Yl - Bcyoğlunda İstiklal 

caddesinde HWiviyal palasta otu
ran ben Macar tebaaemdan La· 
dislas Horvad ve zevcem Elis.a
bcd Hcrvad isimlerine İstanbul 

Emniyet Amirliği 4 ün=ü ıube -
sinden 31. 8. 39 tarihli ve 31 -
25674 numaralı eu.rıibe mahsus 
ikamet vesilrer.u zavettim ve ye· 
nisini cıkarac~ğımdan eskisi hü· 

kümsüzdür. 
Adres: 

Beyoğlun<!a İstiklal cad desi..ntle 
Hidiviyal Palasta oturur Ladislas 
Horvad. 

tiklerinden aradaki ihtilaf şiddet· 

lenm;ştir. 

Çekos ovakya ha.:liseleri 
l'Mis. 20 - lulanda gazeteleri 

nin aldıkları malumata gö.e <,.'cl.os· 
!oval.yada 50 bin ki i tevkif e:iil. 
miştir. ldam edilen tal benin İ!'.ım 
!eri neşredılmiştir. Bazı p.ofesö . lcı 

de tevkif eJilrni~tır. Pru esorler ara 
;)Jnda da idam edile'11e ·in m~v~uı 

olup olmadığı oelli degıldır. Ya~ıa 
rı 20 den az olan talebe serb .. ~t bı· 
:akılr.uştır • 

A'man ajansı, Prng:la ve hima 
ye idaresinin diğcr·bazı ~0hirierin· 
de örfi idare ilftn edildiği.ıi bildir. 
mi~tir. 

Kolleje baskın 
Danimarkada çıkan Politiken 

gazete5inin Prag muhabiri de 
şunları bildiriyor: 

"Hücum kıtaları cuma sabahı 

Masarik ,kolejine bir baskın yap· 
mışlardır. Birçok Çek talebe gece· 
lik kıyafetile mücavir Yugoslav 
talebe yurduna kaçmı~lardır. Yu· 
g~lav talebe de hüc:ım kıtalanna 
k~ı Ç-ek arkadaşlarile birlikte 
mücadele etmişlerdir. 

Jlusu!:i müsaade o!madıkça has· 
tanelerde ziyaret yasak edilmiş. 

tir. 
Ç-ek üniversite partisinin iki ile· 

ri ge!en azası, Dr. Matonçek ve 
Dr. Klima, ortadan kayb:llmuşlar 
dır. Bunlardan birincisi Çeklerle 
Almanlar arasında iyi münasebet 
partisinin bölge şefiydi. Almanlar 
bu iki doktorun ismini parti liste· r 
sinden silmişlerdir.,, 

lngiliz fabrika-

larının bir 

mümessili aeldi ...-

(Ba.J tarafı 1 incide) 

blild'ımeUe temnsta bulunacnğım. 
Evvelce Almanyadan getirtilen 

bUUin makineleri İngiliz fabrika· 
ları dahn ml.sait şartlarla vere _ 
ceklcrinden bu temasl:ınınızm, 

Tilrkiyeye büytik menfaatler te -. 
mln edeceğini umuyorum. 

Fabrikalannuz, harbe rağmen 
faaliyetlerini azalbna.k şöyle dur 
sun, bilakis arltırmıfilardır. 1ngi -
lider, Tlirldyenin sip:ı.ri~lerini 

memıı~lyetie bekliyorlar ve iki 
memleketin iktısadi mUnasebetle -
rlnin çok genişlemesini istiyorlar. 
Sa.tışlarnruz yalnız hUkumet mu_ 
esseaeleriııe münhasır kalacak 
değildir. Piye.saya da mal ver_ 
mek anusundayız .• , 

Diğer taraftan Fre.nu ve İn
giltere piya.salamun memleketi -
mizle temasa girişmelerinden son 
derece teJB.§a. dilşen Alman mües. 
seıeleri mUmeesillerinin şehrimi2e 
akını devam ediyor. Bu gün de L 
ki Alman fabrika.törü ve bir hah 
tüccarı gelmiştir. Bunlar piyasa
mızdaki eski müşterilerini kaybet 
memek ve anlaşma yapılıncaya 

kadar tema.sı muhafaza etmek 
maksadiyle bfiyük bir faaliyet 
gösteriyorlar ve her nevi mah • 
sullerimizi almaya hazır bulun _ 
duklarmı söylllyorlar. 

Alm8Jlyadan gelenler araamda 
eski Çekoslovak fabrikaları na _ 
mma hareket oden bir sanayi mU
mes.sill de vardır. 

Bu mümessil, nakliyatı Tuna 
Uzerinde.n yapmak eartile Tilrki· 
yeye makine ve diğer ağır sana)i 
mamulA.tı göndermeğl teklif et _ 
rııi'}tir. Ana.dolu nehirlcrlııin ka _ 
nal inşae tında çalışacak bir A 1 -
man mühendisi, ve Doyçc bank 
mildllril Vaytınan da bugünkü kon 
vansiyonclin yolcuları arasında -
dır, 

" Almanva ne zama:ı 

.rnrt ılacalc ? ,, 
Ilitlcrin eski arkadaşı fakat son 

ra en büyük dü~ınanı olan Otto 
Strasser Paris Soır gazetesine ver· 
dıği m:.ila~atta ''Almanya 1941 de 
:urtulacak,, demiştir. 

Stıa~;,er büyük bir gizli cemiyet 
">lan "Siy:ıh cephe .. nin şefidir. 

i.J31 de Almanyadan :ıyrık!ı' .t::ın 

'°nra Viyanada mü:ea1~iben I'rag 
\'C Zürihde I litlere karşı fa ::.ısız 

mücaclelc etmi~ \'e bkat son Mü· 
nih s•1i~:a~tmda i\mil o1·luğuııu bil 
dirc:t Alr.ı:ın hıikum~tinin m:irz 
caa~ı üze •ne Z'irihten ayrılmam 
mecbur kalmı~tır. 

Strasser: 
''Münih infilakının nasıl ve han 

gi ~crait i:;inde yu':ubulduğunu 

öğrenir öğ,enm ·~. bu.,,,.ı (;t>o;ta"")() 
tarnfında:ı yap~ınldı~ını anla
dım., demiştir. 

Almanyad:ıki ·\·aziycte ge! : n::~. 

Strasser şunları ilave ediy::>:.-: 
"- Siyah cephe aza~md.ı.1 bir 

çoğu ile münasebetim oldu~u için 
size temin edebilirim ki Almanya 
Hitlere karşı isyan v~ ihtilfüe ha. 
zırdır. Bunun için şu uç şartın ta· 
hakkuku lazımdır : 

1 - Almanlar harbin d"hşeti· 
ni hakikaten hi;setmelidirler, 

2 - Almanya ilk askeri muvaf· 
fakiyetsizliği görmeiidir, 

3 - M:ıhrumiyetlcr gittikçe da 
ha ağır- bir hale gelmelidir. 

Bu üç ~artın önümüzdeki Hkba· 
harda tahakkuk edeceğini zanne· 
diyorum. 

Bir yelkenli battı 
' 

(Bcı.J tarafı 1 incide) 
tın limanına ait 41 tonluk Sarı· 

gül isimlidir. İçinde kereste yük· 
1ü olduğu halde büyük bir frrtl. 
naya tutulmuş ve Bozcaada ya
kı.ılar .nc'ı:ı lıü) :.ik dal~alara mu
kc:.vemet edcmiyerek iskele tarafı 
na abbo"a olm 1ştur. İçi kereste 
yüklü olduf•ından motör suya 
gömi' l'Yle'1'1İ~ ve kapaklanmış· bir 
va::iyette kalmıştır. 1:indeki tay
falıır tah alara ::ıar:lmı~lar ve böy. 
lece saat'erec cler.izd: kalarktan 
scnra tesadüfen oradan geçen 
Denizyollarr idaresinin Çanak
kale vapuru t~·afından kurtı-ıı -
larak Çanakkale limanına nakle· 
dil::ıirlerdir. T~yfalar verdikleri 
ifacecl.:, mo~öriin· şiddetli d:ılga. 

larrn arka arkaya hücumundan 
alabora oldı.ğunu söyleml~lerdir. 
Deniz üzeri-de ka1;m mC'tÖr ve 
kerestelerin kurtarılması için ve
sait göndcrilmi~~ir. 

( Fırtın.,yn dnir 2 nci sayfamız

dn da .malumat vardır.) 

Zoncit:!cb.kta 

tecrübeleri 
korunma 

yapıldı 

ZoJ1,gu1dalc, 19 (A.A.) - Dün 
Zongt.:..ldr.!<:ta hava pasif korun _ 
m.a tatbikatı y<:p•1m:ştır. 

Uefruz dü~man hava filosu 
dört yanP,ın üç tahrip lıir zehirli 
gaz lnm~asr atmıştır. Bu tatbi -
k:ıtta gerek koruma t:şekküllc· 
rinin ve gerek halkın t:ıkcire ı:le
ğ:r dikkat ve gayretleri görül _ 
müştür .• 

Lol'!dra elçim!z:n !>u 

al;:~amki h~tnbosi 

edileceği şaY~~I 
doğru de9 ı 

. iZ ,t\l' 
:i"arm Ebedi Şefı~-· gnııU 

toprağa tevdi cdildigt ...,• .. aseır 

d .... "d" Bu -un " onumu ur. '" dl~ 

va irin ta ti! edileceğine ,, ,:iıı 
öifrCv°"' 

şn)ialar çıkmıştır. " ~tıır· 
göre böylo bir karar )<' 

sannt mektrbinin 
resinden içeri ~ş'ur· 
tarafından yakaJa.nınıŞ f} 

Suçlu birinci sullı ceoftl' 
mcslne verilnuş. . . "sıı!~ıı 
bara yatmak üzere rid 
lunda.!d mUdnfa,a.Sl \"~ 
ycrck Uç ııy hapis c 
tırılml§tır. 

D"k"l"d 'k" ı;eııeıe 
ıııeıı ~ 

İzmir, 19 ( A.A.) ~)" 
gece Dikilide üçer ı;a t\j'' 

iki zelzele daha olrtl~~iıı' ~ 
Dikili felaketzed.e 1'U 

lacak yardımın kntı ~,. <' 
niden kurulacak kasıırı t'~ 
lerin tabi tut~ııacnl<ta t 

. lii"ete bit edilmiş ve vı ı 

..,tef 
Başvekalet ~ıı ~" 

gittı -"" ,·t ~ 
ustef=ll>'" J. 

B:ışv~kilet nı ı:.1ıe 

lunmuştur. 

mire! dUn ö~le tl'C 
~·a dönmüştUr. 

1'sı 
NECATI pA , 

I..ondra rndy011u bu akşam Tür_ D ktot" ~· 
k . Di~ o ııel'l'· r 

ı.v<!. santilc 18 55 den 1n.ıo n kn. d" ı• 
" Pozardıın rrııııı .. 1'-1 

dıır 31, 32, 19 metre Uzorinden 9dnn nkşıını ıS,30 "1'ıcd'<,1 
00 d 1 l - 1 "c .. ı a ga uzıın ı•gunda tUrkçe neş talorını kııhu 1 ,. s 
rlyl\t ynpeeaktrr. Adres: r.:ııııı:ı 1:orıc ıı:ı~ 111 

N°t-i:rat Londre elçimiz Tcv - Tersane codclrsı ıı•"r 
ycrıe 

fflt Rii"dü Ara.ırn bir hitabeslı.4Jl.•İİ:\ıloİI. İİJıİlllı:ı•u•ıı ... ......-
baeh:vacaktır. 
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~ ~ l\orenten şehrinin üzerin.. 
~r k Urıduğu tepe dahilen tam 
~nca yuvası halindeydi. 

ti ~l m~arebelerı esnasında 
~eıi ar bınaların ve bilhassa ki· 

B~ ~tı n mahzenleri arasında ye
~ i YOiiarı yapmışlardı. Fransız· 
~ı: z~manmda bu yollardan 
~ srr:ıyorlardı ve Almanlar 

·~ y ll 1 öğrenememişlerdi. Yer. 
~llt~ an mahzenlerin ikinci ka· 
" llda~·dı "ta • 
'O.Sızlar mahzenlerde mü· 
'1 e:l tesisat yapmıŞlardr. Al· 
'i:\ları kaçanlar burada gizle. 

larctı 
•ıJ 'ı'eraı · llL' '-'~u ~tı Yollarmm methalleri 

,~, ·~ ~k1indeydi ve dikkat· 
'""""'·. ~.,. ~·:nı~tı. Üzerlerinde bir 
~ 1~(-m.SCkliğinde toprak vardı. 
~n ~'"&!ne mahzuru kapağı 
~-!çın üzerindeki toprağı 
~ • mecburiyeti bulunması i· 

-~ 1 ~oı: sık sık yaptığı için alış-
"tı asına rağmen Haymın ka. 

:ııı~ası için on beş dakika 
~tan '1 ıazım6cldi. Uu işi yap· 
tııı·, ~nı a tekrar yukarı çıktı. 

"'-~ ruc .. 
•11llt rının hazırlamı~ olduğu 

~ temeği alel~cclc yedikten 
~ koyuldu. O gece bir 
't taryaresi şehirden on beş 
~l~a ~e mesafede Vandö\Tde 
' 

1
necekti. Bu tayyare, Hay· 

\ ~~z hasmı Alman istihba
~~lıımi Komparsı ortadan 
~eğe muvaffak oJdu~ru 24 

tP ~it~ t' 1915 tarihindenberi o ci. 
·İ \j ızlice inen ilk Fransız tay
ı lfa Olacaktı. (1) 

~· sırrını öğrenen yegfme 
~rıı Fransaya sevketmekle 

~· ihtiyatlı davranarak 
~ 'raaıle işgal altındaki toprak. 

~~ 1nda yapılan haftalık giı
IL ,~.re ~eferlerini muvakkaten 
1•ti 1 rrnıştt. Şimdi tehlike geç
~ ı: seferlere tekrar başlam 
\ ~ llatt~ eskiden haftada bir 
~a~ıhrken şimdi iki dea pa. 
~ t>erşembe günleri se!er 
~tı. 
~ n haftalık hMiseler \'c 

~ elerine dair raporunu ha· 

'~1 lazımdı. Yüzbaşı Loraıı 
~tı nra gelerek bu raporu a· 
\' . 
1 ~ba~ı Loran, Ilaymın yanın· 
St:Z Gayyarı istih~af etmi'}

lı ~e. hakiki hüviyetini yal
~ '1 ısınin bildiği Haymın 
~tıı tında, yüzbaşı Loran, Sen 
~de bütün şehir halkının 

~ buı <>la~ veya olmıyarak 
l ~ llll_d~ğu geniş bir casu~
~ ~ tsıru idare etmekteydı. 

4' bu kadar sene geçmiş ol
/,\ Stıı ralrnen bugün bile bir & l\orentenliler Fransaya 
~ faydalı ma!Omat vermiş 
\ı..~ llın farkında değillerdir. 
~"\ ~Ydanının işsiz kalan o. 

lçilt aPacak başka i5i olmadı
~.~~alcit geçirmek üzere tren
."llil'tı~ 0r, bunlar Fransaya bil

u. Sebzeci farkında ol. 
~ a:abasındaki sebzeler a

·' <ioı ?nıtralyöz taşıyor, küçük 
'( ~ıa:Yısile her yere girebile-

\~~ Ve muallimi tarafından 
.,~.1 kabiliyetini arttırmak 
~t~ e .askerlerin yakalarında
~ erı kaydetmeğe alı~tınlan 
~i. talebesi hep gizli mütte. 

~ .. kın h 
'iltarı arpten evvelki zamana 
t&r(j·~aha zamanı vardı. Hcr

~l(ı liklerini gevezelik ederken 
aıııarına, hatta tanımadıkla· 

'Uiatıyoidu. Bunların ço~u 
~t llıa~lurnat teşkil ediyor. 

•~ flrnatı verenler )'aptıkla· 
t' '<ltk 
:ıı:ılitı 1~~a olmu}'Orlardı. 
~ qb~ı.rınde bir Alman btih. 
l,;-'tıjlli ıtı, küçük bir mektep 
~ilıııı n tehlikelı bir ca:;us ol· 

\ ~t :eYdana çıkardı. Çocu· 
\ ~tlc tnesi bunu isbat edıyor 
~~ \;q~t Versin çocuk çok ze· 

~Ilı~ l)'ttl kavradı ve on saat 
\ııa f:tı isticvaba dayanabildi. 

bıı 3a \ikan ipucu Almanlar 
i'ecle kayboldu. 

H A D E R - Ak$am Postaa 

Hind!standa dünyanın en eski ınsanıarı arasında 
Nakleden: FethJ KARDEŞ -52- l'azan: L. Buıch 

Hayın hararetle çalışıyordu. 35 yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Almnn seyyııh\ <Bat tarafı 1 lncldc > 

kitabına bu mısraı burada yazıl 

dığı gibi almış, "carı sahhafa ar· 
zedip eseri,. suretinde kaydet· 
miştir. (Ede-bi Yeniliğimiz) mli· 

ellifi: 

Haftanın mabsulQ iyiydi, Yazı 
makinesinin gürültüsü, yüzbaşı 

Loranın gelışini, o korıdora varın 
caya kadar duymasına mani ol. 
du. Seslendi: 

- Merhaba! 
Arkadaşının cevabındaki ahenk 

ten .bir felaket olduğunu derhal 
anladı. Kapıya koştu. Yüzbaşı tO"" 
pallıyordu. Üzerindeki mavi bez· 
den bahçıvan önlüğü yırtılmıştı. 

Yüzü kan içindeydi. 

Varuga kabilesinde aile re~si kadın· 
lardır. Erkekler kadınlar1n işlerini 

yapmakta ve süslenmekte~irler - Hayır, diyor: ''Car, sahhafa 
arzedip eseri,. olacak. 

Tehlike karşısında daima oldu· 
!:ru gibi birdenbire sakinleşen 

Hayın sordu: 
-Ne oldu? 
- Ne mi oldu? Bugün öğleden 

sonra kışlaya çağrılmıştım. Beni. 
diğer iki yüz doksan adamla bera. 
ber alıkoydular. Sizin emrinizley
miş. Kaçtım. Bir Alman neferini 
de yaraladım. 

- Felaket! Artık sokağa çıka
mazsınız. 

- Evet. Benim için Fransa.ya 
dönmekten ba~a çare kalmadı. 

Hatta bu al<şam tayyare ile .. 
lki arkadaş yeisle bakıştı. Bu 

hadise, cawsluk şebekesi için bü· 
yük bir ie:aketti. Yüzbaşı Loran 
şebekenin dimctgı nıe:,aue::.ıude ı. 

di. Teşkilatın başka bir adam ta· 
rafından tekrar işe ba5latılmas1 

haftalara Lağbydı. Haym: 
- Dül<ü.ıelim, dedi. Bir çare 

bulmalıyız. 

- Yapılacak bır şey yok. Pa· 
paz Gayyarın rehine olarak tev· 
kif cdilmc~ine manı o'am:ıdığınız 
gibi heni de tuz ma:lenlerıne göa. 
dermekten kurtardr:ı:ızsınıı. 'sak
Janırsam h •çbır faydam olamaz. 
Binaenaleyh cepheye dönuyorum. 

Alsa,,ıı cevap ver<.lı: 
- Ilaklısıııız. Ben i~tikhali 

dU,~üniiyorum . ı~apaz (;;ıyyardan 

sonra sızi~ r,ıtın<'nıı._ tt~kil§tın al· 
tı ay ıçirıdc ıkı defa 60zu!masıdf"· 
mek oluyor. Günün \minele elim 
den alınacak üç•ırıni hir Ş"f yeti~ 
tırmek lazmıgelmesı beni düşün· 

dürüyor. 
Yuzhaşı Lor~n t"klH ~ıtı: 

- Şefliğ bır k:l lıno;ı verm·•k na 

sıl olur dıye du~uııuyorum. Al. 
mani ar hep erlt"klcı le uğraşıyor 
tar. Binaenaleyh şef kaclm olunca 
tehlike çok azalır. Hem kadm na. 
zan dikkalı celbetmeden dolaşa· 

bilir. (De\·anıı \':n) 

(1) Birk7ç ay evvel bu sütun 
lcmia tefrik:l cttilfmiz "işgal al-
tında,, rom.anında b1' balzislerin ı 
tafsilôtı vardır. 

insanların siyah derili iken san 
kırmızı ve nihayet beyaz olmala· 
n ise arzın gayet büyük devir de. 
·ğişmelerinin birer neticesi oldu· 
ğuna şüphe yoktur. 

Arzın bu büyük değişme dev· 
releri insanların guddeleri üzerine 
şiddetli tesirler yapmış, siyah in· 
sanlar san olmuşlardır. 

Yoksa sarı insanlar da siyah irı.. 
sanlardan gelmedirler. Beyazlar 
da ... Bugün insanın doğuş ve te· 
kimülünde ayni hal ebediyen te· 
Kerrür etmekte<lir. 

San saçlarla doğarlar, biraz ~n 
ra saçları sararır, ilk doğan ço
cuğun bu sarı saçları ya tekra~a. 
ranrlar, yahut sarı olarak kalır· 

!ar. 
Hindistanda en çok merak ettı· 

ğim w· bana en büyük hayretle· 
rimden birini vermiş olan mesele 
(Ari) lerin ecdatlarını bulmak ol. 

du. 
Zira biz ™'''a?:1ar kendimizi Ari 

ırkı addea1:.ız. 

Halbuki (Ari) hakikatte- (Ka 
dmcıl) yani e::iceklerin yerine 
henüz kadt'llarm hüküm sürdüğü 
cemiyet mana<:ı-\dan başka bir ma 
nayı haiz değ"ildır. 

Ben tufan i.ı::.ciıılannı aradı~ım 
gayet m~~.a.,!-....illı ~_ ... a!ıatıııı e .. nd· 

smda daha 4:1) ade bıı l .. ~Jül e· 
~rı o!a. ak Arilcmı 1:cda:lı olma. 
lan lazını6.:leıı ınsanlc.u 10 

dıkları orman~arı keş!ettım. 

Bunlar Seyl ·m a·ıa ırıdan takri
ben ~4 mil "ş3rk ıstıkarnr-tirırte es· 
ki bir zelı.ele çö!\üntuc;unrten iba. 

ret olan k<Ykımç çukur, kurak va 
diler ortasında kalmı1 Bahutra 
denilen gayet yabanı çukur orman 

!arda ya~maktadırlar. 

Bunlar kend;lcrine (\'aruga) 
ismini veriymlar ki (Ari) kelime· 
<:inin l !in<listanJa aslı olan Arı~) 
tabiri:iin rne;ışe:dir. 

(Varu:;a) denilen bu insanlar 
henüz (I :adınal) cemiyetler şek. 1 

li::ıde yaşamaktadırlar. Yani bun·J 
lann arasında kadınlar hüküm 

1 
sürmekte, eı4cekler kadın mevkiin· 

de bulunmaktadtr. 
(\'aruga) larda erkekler hakimi-

yetlerine ka\·uşmak şöyle dursun, 
henüz esaret altında ya~ıyorlar. 

Bunların reisleri gayet iri vü. 
cutlu kadınlardır ki bu reis kadın· 
!ara kendıleri (Anuga), dernek· 
tedirler. 

Kabi!Pnin riiFln erkekleri bu 
iri kadın reisin esirlcridir. 

(Varuga) lann bütün kadınları 
aile reisleridir. Her kadın aile re· 

Ağız açmadan "pek iyi,, diyen 
biçare talebe gibi, üstada inkıyad 
edelim de, mısraı bir de öyle ya
zalım ve parçayı bir de öyle o
kumayı tecrübe edelim: 
Bir kitab ·ı nefia'e bir cahil 
oldu inen - kaza bu ya! - nail. 
Car &ahhafa arzedib eseri: 
dedi: - Zannım, çok olmalı, hü· 

neri?. 
isının dt .ıizmetınde birkaç erkek. Veren olsa fakat, be, on mangır, 
bulunur. bu em.ekler kadınların bence on kerre bundan alad:r. 
bütün hizmf'tlerini yaparlar. Nesre çevirelim: 

(Varuga) ıımrı cemiyet şekiller "Bir cahilin eline miras olarak 
ve kıy af etlen kamilen arıların ay· - kaza bu yal - nefis bir kitab 

mdır. Nasıl kı arıla. Ja (Bey) de· geçti.,, 
nilen dişi \'e gayet iri bir arı, bir Car (komşu), eseri kitabçıya 
arı h.alJılı:sının reisi ise ve diğer gösterdi: - Sanıyorum ki, dedi, 
lıııılerce an bu dışi arının etrafın bu kitabda çok hünerler yazılı· 
da bir kovan teşkil ederlerse (Va. dır; fakat bence beş en para ve. 
CU6'1) larda da cemıyet ve hayat ren olsa, bundan on kerre daha 
sistemi aynıdır. iyidir.,, 

(Varuga)ların tabii cemiyet şek Zihniniz duraklıyor: 
li olarak arıların hayatını örnek (Kitap cahilin elinde idi. Onu 
olarak almış.ar ve bütün ananele- kitabçıya gösteren ise o cahil a

rini bu esasa istinat ettirmişlerdir. dam değil, ''komşu,,!. Komşu 
kim, kimin komşusu? Onun ka-

1\luhakkaktır ki Tufandan ev· rine ile tayini kolay: Elbette ki· 
\'elki Hindistanda da, yani ilk tabı elde eden cahilin kom~usu ..• 
dünyamızda da bütün kabileler Fakat §U cahilin elinde gördüğü. 
bu ~ekilde. ,_·ani kadın reislerin - müz kitab nasıl bu komşuya geç-
tabii idaresi altmdayjılar. ti?. Muhakkak arada bazı beyit-

Belki dunya yüzünde ilk içti- ler vardı, atıldı, unutuldu; fakat 
mai ve sıyasi ihtilal erkeğin kadın cahilin komşusu daha cahil, kitab 
!arın esaretınderı kurtulması ih- sevmeyen bir şeymiş .• O da eline 

tilfıli olmu'.jtur kı gene Hindıstaw 
da başhyarı bu ıhtilfü ycryer bü· 
tim dün)'J::iaki kabi' ~!ere sirayet 
etmiş, bugünku erke!. cemıyetlerı. 
nlrı ilk temelleri atılmıştır. 

lJu;::ı u llıı.dı:ıtandan hicret et· 
mış Aı abı~tarı kabılel:!rindc nııl~t

tarı ~ıır;,ıy a li.a:J..ır bi!e bu ilk er 

kek ihtilfılırı•n l:in arıanesı bakı 

kalnıı..-tır Malumdur ki araplar. 
llpli.ı bazı Avu ... tralya kabileleri 
gibi. d?ğaıı kız.arım uldürmek a. 
nanec;ıne dcYam etrr. •!.teydiler. 

Arile:in kendilerin~ en asil irlt 
nazari le ba~•.naları d 1 erkek esir· 
lerin ili~:!llinden e\'\ !d zam:ın~ 

ait olmalanndan, en ~•ki ce~iyet 
ananelerine .bağlı kalmalarından 

ileri gelse ger"'' +ir ı 
(Devamı var) 

geçirdiği kitabı, kitabçıya göste· 
rirken be~ on mangın ondan iis. 
tiln görüyor.) diyorsunuz. 

Bu tereddüt ve bu hükümlerde 
de hakkınıı vardır. Lakin haber 
ver elim ki, ara ela atlanılmış hiç 
bir mısra, hic bir beyit yok. Yal· 
nız bizi lsmail Habib atlatıyor: 

Bir kere (carı sahaf) ibaresini 
görür r,örmez - anlaşılıyor ki es· 
ki edebiyat hocamız bu manzu. 
meyi yeni, son üç buçuk haftalık 
şu iğne ile kuyu kazma devrinde 
okumuştur. - farsi bir izafet ter· 
kibi zannetmiş ve bunu da hemen 
(sahhafın komşusu) diye tercü· 
me edivermiştir!. 

Kendisinin hokkabaz kutusu 
teşbihini burada hatırlamamak 

elden yelmiyor ki ... Kutu icinde. 
kutu, hata içinde hata... Niçin 
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tadır. 

Dişlerinize güzel ko -
kulu bir pat ıürdüğünüz 

vakit onun güzel kokusunu, 
belki, ilacı daha ziyade beğen. 
dirmek için katılmış sanırsınız. 
Halbuki eli~ il~çlan ı;ibi bo· 
ğaz hastalıklarında gargara 
yapmak için kullanılan kokulu 
ilaçlar da maddeleriyle birlik
te, kokulariyle de tesir eder. 
ler. Kokuların mikropları te· 
lef etmek için tesirleri gittik
çe daha iyi meydana çıkmak. 

Fakat kokuların deva olarak tesirleri mikroplar ogre· 
nilmeden pek çok önce bilinirdi. Mesela nane kokusu, tere
otunun kokusu henüz yenilmeden hazmı kolaylaştırmıya 

yaradıl:larını herkes lıilir. 
Bunun gibi misk kokusu da miski yemeden önce tesiri. 

ni yap1r. Misk >·enilirse aksine tesir eder. Burada fark mik· 
tar me elesidir. Sinirler üzerine tesir eden ilaçların çoğu 

gibi, o da az miktarda tenbih eder, çok miktarda teskin .. Onun 
için cs:<i zamanlarda misk için, koklanırsa insanın aklını alır, 
yenilirse aklını kaybetmiş insanı akıllandmr, derlerdi. 

K..-,kunun deva olarak tesiri için güzel olması şart değil

dir: K di otunun pek çirkin bir kokusu olmakla beraber, kul. 
1anabii ·nleri.n sinirlerini teskin ettiğini elbette bilirsiniz. 

K fur kokusunun güzel veya çirkin olması koklayanın 

zevkini'.' göre deği~ir. Kimisi onun kokusundan hoşlanır ve 
güzel lıulur, kimisi de ondan tiksinir. Her hahle tesiri şüp· 

.. • • .. • • .. • • .. • ' .. 1 ' ' 

Yazan: Or. G. Au 
hesizdir. Az miktarda olursa insanın sinirlerine gevşeklik 
getirir. Fakat mikt<'n lıiraz arttmlınca insana kuvvet verir. 
Onun için hekimler kafur yağını en ağır hastalıklarda kuv
vet vermek üzere, çok kullanırlar. Ancak hekimlerin kafur 
yaJını çokça tavsiye ettiklerine bakarak, hekimin söylediği 

miktıırchn ziyade k ıllanmLık doğru olmaz. Her şey gibi, ka
furun da deva olmc:.lı isin bir derecesi vardır. O dereceyi 
geçince en iyi ilaç i ısana zehir clur. 

Deva olara'.< k llanılan en eski koku sarmısak kokusu 
olsa ger~l;tir. Siz:n "'iicudunuza, çocuklukta hastalandığınız 

vakıt. sarmısaklı yo._!urt sürmüş olmasalar bile, annenize, biL 
yük annenize sorunuz, onlar bilirler: Çocukların ateşli hasta· 
lıklarında sarmısaklı yoğurt, vaktiyle, lıaş ilaç sayılırdı. Sar· 
mısak ateşli hastalı !arda baş ilaç olmasa bile, kokusunun 
mikroplara karşı te• iri vardır. l?.ski zan:anlarcla "dört hara
miler sirkesi .. diye ~öhret almış ve terkibinde türlü türlü 
kokulu maddelerle l irlikte en iyi tesirli sarmısak bulunan bir 
ilaç hc!dmlikte de ate~li • şirr.diki tabiriyle - mikroplu hasta -
hkla~d:ı l•ullanılır<lı Dört haramiler s:r;.csi adı da, on altıncı 
a >ırda M~rsily:ıda h rkes v:::ı:ı hastal.ğ:n.:an kırılırken dört 
haydudcn bu sirked :n sürünerek vebalılar ara!'.ına girip 
kendileri hastalığa t.ıtulm:ı.da:-ı hastaları soymuş olmalarından 
ileri gelmişti. 

Bu zar:1an..!a r.il;ropları telef e::r.ck için oba bile sar
mıs:ık ko'.::.ısu kulla lamaz. Fakat güzel ko!:u!:.ı bir kolCJnya 
suyu:-ıc::.n b:rkaç clıı ıla avuç içine damlatarak buruna çek 
mek insana hem fer hhk verir, hem de 

1

öurun içindeki nezle 
mikroplarını telef el ıeğe yarar. Bu nezle mevsiminde arada 
sırada burnunuza k ::ınya çck:neği adet edinirseniz ,nezle . 
den, gelmeden de 1 ·runmuş oluraunu.z:. 
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dedıkc 

"cm aahha1,, ,eklini bir aıfat ter. 
kibi olarak İ?.ah etmiytırlıır" 

(Sahhaf) arapçaclıı (mübalağa ilr 

ismi f.ail) olsa da arapçarun isn 
failleri. 'J'ürkçede uıJ olarak sıf 
vazifesini cörlir: (ke.z.ub adan-: 
veya (şahs -ı kc.uah) gibi._ Bö 
le olun~a da, (sahhaf kıcımşu) ma 
nası, sahafın komşusu U:a.huı<lan 

evvel gelir ve ( sahhaf komşu\ 

da kendi !stediği gibi (komşı• 
sahhaf) demek olurdu: malüı • 
ya: ha Ali hafız, ha hafız Ali!. 

Halbuki mısradaki (can sahhaf) 
farsi bir terkip değil, türkçe b:r 
terkip, bir sıfat terkibidir; çünkıi 
(sahaf) dan sonra gelmit bir 
isim yoktur; bu sıfat ismin yerini 

almıştır. 

(Car) daki (ı) hecesi de onu 
sahhafa ekleyen farsi bir edat de. 
ğil, mukadder bir kendi kelimesi· 
nin bulunmasından yani dolayısile 
(cahil) in (car) r tamamlasından 

gelmiş bir türkçe edatıdır: (can) 
komşusu demek, (can aahhafa) 
da (komşusu olan sahhafa) de .. 

mektirt. 
Şimdi manzumeyi bir de Mua• 

tafa Nihadm yazdığı şekilde oku
yunuz: 

"Bir cahilin eline miras olarak 
- fııraza bu ya - bir nefis kitap gec· 
ti. (Dir sahaf komşusu vardı.) Ki· 
tabı komşusu sahafa gösterdi, dedi 
ki: ilfth ..• ,, 

işte mısram, beytin ve manzu. 
menih manası biribirini tutuyor 
ve ancak bu halde tutabilir de 
İsmail Habibin iddiasının zıddı· 
na olarak mana (car) ı mücerred 
hale getirince gider. Tecrübesi· 

ni yaptık, inandık. 
Mustafa Nihad bunu mücerred 

yazsaydı hata eder ve hatayı bu
lan ona (bilmiyorsun) demekte 
haklı olurdu: lakin ortada bir 
hata yokken haı?. vardır diyene 
ne demeli?. 
(Sahaf) değil. (sal.haf), (car) 

izafet değil mücerred. 
vezin a,; defa gitti. 
Terkip yapınca maruı da gi

diyor: 
Komşu ıahhaEa götürmüı ye. 

rine, ıahhafın kom,uıu ıekline 

girdiği için.) iddiasında bulunan 
üstadın aslına olsun bakmak zah· 
metine girmiyerck kendini ;yalnız 
''bilmiyor., değil, ''bilmediğini de 
bilmiyor,. mevkiine sürükleme· 
si, ne yazık!. 

Evet, küçük bir zahmet t 
Zira düşünülebilirdi ki (car')' 

ger!Jekten mücerred okunacaktırs 
sahhaf, cahile komşu olunca, ca. 
hil d~ sahhafa komşu olacağı için, 
buradaki (car), (sahhafın kom
şusu olan cahil car) dır ve· aman. 
nedir bu car, car demeyinb:t -
kitabı sahhafa arzeden (car) da 
o (car) dır; ama bu dolambaçlı 

yoldan bu tevile sapabilmek için. 
Recai zadenin sapıklığına bük. 
metmek Hizım geldiğini de u
nutmıyorum. O küçük zahmeti 
İsmail Habib yeri~ ben yapıyo· 
rum: 

(Horozla İnci )manzumesi bir 
çok yerlerde vardır. Llkin bunun 
doğru sayılacak metni elbette 
mütercimin kendi basttrdıfı, hat· 
ta ikinci defa bastırdığı eserde o. 
labilirdi: Bumın için rahn:etlinin 
"Naçiz,. ini aradım, buldum: iş· 
tc kitabın o yaprağını koparıp 

size gönderiyorum. (HABER -
bu manzumenin fotoğrafisini bi 
rinci sayfamıza koyduk.) 

Arap harflerini okuyanlar, bu 
sayfada (car) kelimesinden son. 
ra bir (y) geldiğini görürler ki, 
bunun burada (ı) okunduğum 
oilirlcr ve bunun [kendi (car) ı) 
r cahilin komşusu] demek için 
getırilmiş türkçe bir edat olduğu· 
nu anlarlar. 

Art•]: r=~ L •• ·-

mıştır: Mısraı k n i k' t " 

manzumenin sahibi tarafındcır 

yazılmıt ve bu doğna ya.alıma~ 

şekliyle alan Mustafa Nihattır 

buna y<:.nlı~tır diyen de tsmaıl 
Habib Ustıddır !. {.ıu Wen) 
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5an'at" J 
Heykeltraş . Eps:ein kim~:r 

ve ne yapmak ister ? 
' 

Meydanlarda ve binalarda onun eserlerinin gö
rülmemesinin hikmeti, eserlerinin anlaşılmama 

amdan, umumi anlayışa hitap etmemesin· 
den midir? 

Ingilterede (Epstein) nin adı, rettir. Fat:1t bu gramere bir par-
bütün diğer heykeltraslardan zi. ça vükuf, bazı efkfu'da be!iren se-
yade halk tarafından tanınmıştır. behsiz ten:!f fürlere kolayca gale· 
Bununla umumi binalarda ve be çalabilirdi. Sanatte her orijinal 
meydanlarda heykellerini ptk na· tasawur kendi tekniğini de b:!:-:ı· 
dir görürsünüz, halbuki bu sanat ber yaratır. Eserini, evvelce d"r. 
teki maharetleri, artistin hünerle- piş edilen bir mod~le tevfikan ya· 
ri onda biri kadar olmıyan dığeı r><ırı daha do1'ru;u iktibas eden 
heykeltraşlann mahsullen yem sarıatkfır üçunctı derece sanatldir· 
binalarda, beynelmilel sergilerdt- lardan ~ayılır. (Adam) herkelini 
mutıtazaman görulmektediı. anlayabilmek için sanattc (n:ıtü· 

Acaba Epstein'nın o büyük ra!izm) ve (ı:ralizm) kelime!e:-i· 
heykellerine neden layık oldukla· nın ifade etlikleri manayı anla· 
n kıymet vc:rilmiyor, bunlar ne- mak lazımdır. Heykeltraşlıkta 

den takdire mazhar olamıyor; bu . (natüralizm). mevzuun bütün ~· 
heykeltraşın maruf o!nıamasın· kalini taşa nakletımkten ibaret 
dan nu? Yoksa heykellerinin umu bir nevi röportajdır. Bu istc:1i 
mi binalarda ve meydanlarda ya· mevzwaki eşkalin ayni olmalı::lır. 
kışık almamasından mı? Hayır, Bununla beraber e~er sanate da-
bunların hiçbiri değil. Bilirsiniz ha fazla kuvvet ve canlılık ver- ! 
ki yalnız mimarlar bu mek için bazı ufak değişiklilr' cr 

hususta hakemlik yap:ıbilirler. re cevaz vardır. Ba~ka bir ifa ley 
Londrada öyle binalar vardır ki le natüralist bir heykeltra~ me·r 
~ da henüz yontulmamış zuunu iyi bir röpo:t:ıj gibi n:ık· 
duran taş kümelerine mimarlar !etmelidir. Birçok heykeltraşlar 

Epsteinden ba~sına el sürdür. bunu yapabiliyorlar, fakat sanat 
mck istemiyorlar. Resmi makam· lerine tamamen vakıf olanlar bu· 
lar ise bu heykeltraşm işini iste- nu da bir sanat telfıkki et:n~ler. 
miyorlar. Bir fotoğraf makinesi gibi ha:e· 

Bunun sebebi basittir: Eski za· ket ettiklerini bilirler. Helkeltraş· 
manlarda yapılan mühim sanat lıkta (natüralizm) sanatkar tara. 
eserleri gibi Epstein'nin heykel· tından müşahede edilen eşkalin 

leri de bir aksü!amel tevlit ede- taşa naklinden ibarettir. 
b"lec~k kadar canlı ve müheyyiı;- Heykeltra~lıkta (eralizın) ise 
tir. Eserleri takdir edilmek için eser sanate hakiki bir §ekil vcr-
bunlann anlaşılması l~dır. mele demektir. Evvelemirde vü· 
Anla~ılmıyan bir şeyden hazzedit cuda getirilecek eser tasavvur ve 
m~z. Bazıları Ep:;tcin heykelleri. tahayyül edilir, ondan sonra da 
ne kasden bu şekli verdiğini söy· hangi maddeden vücuda getirile· 
lüyorlarsa da <ioğru değildir. On· cekse o maddeye ne suretle şekil 
lar kendi zevk ve sanatinin ilha· verileceği düşilnülür. Kullanılacak 

mıdır. madde ne olursa olsun eserde 
Ep .. tcin bugün 59 ya5ındadır. canlılık bulunmazsa o eser ağaç 

Hayatının kısmı azamını Londra ve tastan başka bir şey ifade et· 
\'e Nevyorkta geçinnistir. Eserle- mez. Sanatkar eserine hayat ve 
ti üzerinde çalnşırken ne yapmak canlılık bahşedebillrse o zaman 
j~tedığini bilir ve bfitQn ira1esile, bir eseri sanat vncuda getirmiJ o-
b:itün kudret ve kabitiyetile ça· lur. 
h~ır. Ç:ılışmak için muayyen sa· (Adam)" heykeli bQyO.k bir sa· 
atleri yoktur. Hem meslektaştan nat eseridir. Zira sanatin bütilo 
gibi şöhrete haris değildir. Gerek bu şeraitini camidir. insan hey. 
şekil ve gerek ebat itibari'e (a. kele dikkatle bakarken bu taş 
d:ım) heykeli Epstein'nin Leices- kütlesinin nabzı attığını za"lne· 
ter galerisindeki sergisinde en mil der, her tarafında coşkun bir ha. 
him mevkii işgal eder. Bu eseri yat ve canlılık görülür. 
anlayabilmek için onun On~ Epstein, sergide teşhir ettiği 

uzun müddet durmalı ve dikkatle Ti·Yi adındaki heykelinin dudak 
tetkik etmelidir. ve ka~lannr boyadığmdan dolayı J 

Bu heykel karşısında tenkidin da tenkide ~mr,tır. Bu mese- 1 

yapabildiği !CY· Epsten'nln tasav leyi kendisinden soranlara bunun 
vur ve tahayyül ettiği e!erl lfadt orijinal yani ibdat bir şey olma· 
için kullandıRı gramer hakkında dığuu söylemektedir. Eski Y.u· 
bazı imalarda bulunmaktan iba· nanhlar menner heykellerini da. 
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Epstehı'ln meş?ıor 

ima boyarlardı. İtalyan hel:c:~I- 1 
trn~ları da Donatelloya kadar 
börle yaparlardı. Epstein'nin ma· 
ruz kaldığı uf ak tenkidbrin biri 
de budur. 

Bu heykeli eski Yunan ve Ro
manın heykelleri ile mukayese e· 
denler de: "Sanayii nefiseden biri 
olan helkeltra,Iık insanın lahuti 
<;>lan güzelliğini aynan eda etm?k 
vnzifesile mükelleftir... Yunanlı· 
lar ve Ro.."113lılar yaptı!dan hey· 
kellere mükemmel bir şekil verir. 
lerdi, simalanna, vücutlarına faz· 
la itina ederler ve tabiilkten ay· 

Rakam:arla bir 
tercümeihal 
Gra vford 8 dolar 

kazançla işe başlamı§h 
Joan Grawford, meşhur sinema 

yıldızı oluncaya k:ı:ilr h:ıy:ıtında 
birçok devirler geçirmiş, mağaza· 
larda tezgahtarlık bile yapmıştır .. 
Bir sinema mecmuası onun ha • 
yatını haftalık kaıanana göre bir 
kaç merhaleye ayırıyor ve rakam
lar neşrediyor: 

Bir mağazada tezgfilıtarken hal 
tada 8 dolar. 

Brodvayda bir tiyatroda dan· 
sözken haftada 25 dolar. 

ll!n fotoğraflan için modellik 
yaparken haf tada 75 dolar. 

Çarliston şampiyonu olduğu za 
man haftada 75 dolar. 

''Salli, lren ve Meri" filminde 
artistlik yaptığı zaman haf tada 
250 dolar. 

"Grandotcl" filmini çevirdiği za 
man haftada 250 dolar. 

"Dansöz Kızlar" rilmini çevir · 
diği :ıaman haftada 500 do!ar. 

O filmden sonra haftada 7000 
dolar ... 

Zigotovari filmler 
Amerikada gene rağbet 
kazanmağa başladı 

Eski Zi[1.>to komik fılmitrini 
belki hatırlarsınız. Bu filmlerde 
ba~lıca gilldürücü nokta artistle
rin kremalı pasta muharebesine 
giri~mel ?.ri ve biribirlerinin yüzle. 
rini bey~z krema ile sıvamalan idi 

Bu şe!tılde eski bir filmin Nev
yorkta giSrdüğü rağbet üzerine A· 
merika sinernacılı~ yeniden böv· 
le filmler vücude getirmeğe karar 
v~rmiştir. Yapılacak ilk film 
"Yataklı vogonda aşk" ismin! t:t 
şmıaktadır. 

•• ı~<lnm" heyl•ell .•• . ' . 

<Baı tarafı ı lnclcle) 1 
\'e hem de bulantı verecek ka:ic.u 
t i:~c;indirici 1 Yank.Iardan sızan yor: tıa'rl' 
kanlar güvette yeryer toplanmış ''- Bizim dostlarımız ah ;rf_ 
lar, pıhtı haline gelmişler! rımız çoktur. Mesela, ölUrn~ 

Başımı öteye çevirdim. Rehbe· heli olanlar.,. bir ceset. bir ~ 
rim. şu emri verdi: parçası ve bu kemik parça~aıı' 

- Dolabı kapa! na mı ait, hayvana mı? yıı lıf' 
Hademe. söylenileııi y:Jph vr yaşr, hatta, a~:ığı yukarı bOfaıt':' 

birden rahatladım! Fakat, gözleri· ~u. cinsiyett. t.:üm tarihi ~Jatl 
nıin önunden ölü çocuklar hir tnr. tetkiklerimiz, bunları rJJtY" 
lü gitmiyorlar! Hele o renkleri... çıkarabilir. • -
Pöf! YahutJ hüviyeti meçhQI bit or 
Hatınma "Hamlet.,in meşhur var, de~il mi? lşte hani g~ 

sahnesi geliyor. Mezarcılar kuru tnn ya! (Pöf... ceninler!) t,,JI 
kafa. Palyaçonun kuru kafası. misafirh:ıne canım! orada 
Kazma, kürek sesleri... Prens ler! ~ 
Hamlet. Yaver. "Bana bir O'Y söy Sonra yaralılar .. Tab~ it 
le!,, ma, bıçak, sopa ile mi fi 

rıim:ızlardı. Güzellik de bu de· Rehberimin yilıüne baktım lenmiş? Ateş mesafesi 'it 1 
me!~tir,, diyorlar ve (Adam)• hey O, bu işlere alrşmı,. Hiçbir §eyin Vakada ~:ısit var mı, yok·~-' 
kelinin bu tabiilikten p~k uzak farkında değil, gönlü rahat: tam Dah:ı sayayım mı? Peki· 'I 
bulunduğunu ileri sürerek onu hiç ''ne söyliyeyim istivorsunuı ıa. nesd tetkikler. Zehirle~~ 
beğenmiyorlar. Fakat dü~Unce ? -~ L"' prens." cevabı! diseleri falan ... G:me, u- ...... fl'I 
yanlıstır. Bir eseri sanat haddıza· k nı ~ Yürüdüm. kan, bir pıhtı: insan a 
tında hiç güzel olmayabilir. Asıl Birkaç basamaklık bir merdi· van kanı mı? Keza bir ıaı: .Ja 1" 

v~n ındik. Dar bir koridor. Sonda yana ait bir sopanın ze. · güzel olan şey sanatkii.rm ilhamr, · · ü .... i.Jl~ 
keşfidir. Eserini, başka sanatldl.r· bahçe. lunmuş bir kı~ .• Acaba .. 
ların üslOp ve edasile te!>liğ etmi· Rehberim içi boydan boya ha· yaralanananın mı? S::>ntt 
yen sanatkar bir mebde sayılır. ·ı?~ vag:ızi ocaklarile dolu bir yere gi. kıl, vücudun neresine aı 

Elhasıl kim nede~ desin Eps. . J ~ nyor: Kimyahane. Putaların içi..ı. Ve hatta, ç:..ıına~ırlar a 
tein zaınanı..'llızıda şahsiyeti ile hü d ıt1' _,j e fıkır fıkır kaynayan koyu reni. şüp:ıeli leke:c. ! ve btı r 
neri ile heyıteltraşlıkta yeni bir ı!I ..1 

li mayiler, insana, garip bir merak mahi~ti... Anlayors~, .to .I". 
çığır açJ1n büyük bir sanatkıi:-dır. a ,.. -_t. 

ve biru endi~li bir lıey-~n ve· B .. nı ~aıd~ı· ı ntaaılıs. t3:l e;e' 

lstikba~in 
mem~eketi 
Şirleyin filmi için 

muazzam bir dekor 
hazırlandı 

Shirtey Temple, meşhur Bel • 
çikalı edip Macterlinck'in "Mavi 
Kuş'' isimli eserinde baş rolü a • 
lacaktır. Bu film için Amerika si
nema tarihinde en büyük dahili 
dekoru yapılmıştır. 

Dekoratörler "İstikbalin mem· 
leketi" fikri üzerinde çalışarak bu 
dclcoru vücude getirmişlerdir. E • 
serde "istikbalin memleketi" se -
Illl'da mualHik olarak tasavvur e
dildiği için dekorun etrafı semayı 
gösteren bir dekorla çevrilmiştir .• 
Aynca içi altı bin litre su alan bir 
havuz yapılmıştır. Kuğu kuşu §ek 
linde ve yirmi metre boyun:ia bir 
gemi havuzda yüzmektedir. 

1939 Harbi 
Fransada sinemacı 

neslini değiştirecektir 
Francız rejisörü Hcnri Dia· 

mant - Berger "Radyo Harbi" 
ismile bir film çcvirmeğe ba~la · 
mıştır. Rejisör bu filminin son 
filmi olması muhtemel bulundu • 
~nu söylemekte ve §Öyle demek
tedir: 

- Ne kadar silrerse sUrsUn bu 
harbin "inema sanayiimizde bir 
neslin sonunu işaret edeceğine ka· 
niim. 1914 harbinden sonra harp 
tenevvelki sinemaalardan hiç biri 
faaliyet sahasında kalamamış, 
yerlerini yeni nesle bırakmıştı. Bu 
sefer de öyle olacağı, ekipin dcği • 
şcceği muhakkaktır. 

riyor. scıe:t!rl :r. 1mel p~ rn ~ 
Rehberım, ı;ok sakin, anlatıyor: lıd:stu • ne;X:o..1 meseleleri .. • ~ 
•·- Bunlar, barsak, mide par r- '!I anası veya baoası 1'.dl' ılP' 

çalan .. KayMya, h.aynaya mail ~an? Ç.ocuğLırı falan vcYı. :~ 
haline ı:;elecrr .er. Belit olmaz, ha. 1 ~ı. yahut b:ılıası otznak 'ı'dJ' 
zan guıı.ler~ kaynarı.ar. Soıırt i ·ıarrlır, ,gilıi... Yahut da 
miyara vurula~klar. Me~le b:t f var'' leğilrllr, gibi... J' 
sıt. te..t:mmOm var mı, yok mu?~. "lı.:. grne aklından ~opbe 

-!... ler..... ,1 
Tekı ar bahçedeyim, daha doğ· l>okl<.ır I!<J'it Tekl.rı& 

rusu aralıkta. Fakat, burası, bin ba~ınr gibi: -~ I 
bir gece masallarındaki sarayla -· Yeter diyorum. ~ti 
nn bahçeleri kadar aydınlık geli. hmdan qen de §ilphe etııı• ~ 
yor bana. Oh. güne, ve ılık hava, lıyacağım! . " 
mavi gök! Lakin, aziz dostum bJÇ .6" 

Umum müdür doktor Halit değil: oıt""'.ıt 
Tekinin odasından içeri gınyo- "- Adlt tıb umum mil~ 
rwn. Sayın dostum, yüzüme §Öf" Morg, kirnyahane ve ııı aç~ 
le bir bakıyor, sonra gülerek: hane Unvanlarını taŞl'/arı ;JI 

"- Nasıl, gezdiniz mi? diyor. müdürlüğü ile bir de _Al 
Anlıyorum. doktor Halit Tekin, mUteşekkiltlir. e1"" 

içimi. dı§Unda.n anlayacak kadar Meclisin mesaisi ıll .J 
psikolog! Anlıyorum ki benim bir §Unlar vardır: ~~~ 
anda ve zorla mizantrop olan hü· Mesela, ra:><>rlar ~ ~ ~ 
viyetiml doktQr Halit Tekin biraz bayenet ve ihtillfların -~ 
alaya alactkl hangi bir silfilım uzak~ l"'"...1 

Tekrar: yakmdan atılıp atılına~ .~ 
"- Nasıl gezdiniz mi?., diyor. ki birçok ve sopa ~ rıs4 "'} 
Cevap veriyorum: rik edilmesi. Çocuk ö.i1tıııif ' 
- Evet muş? Yoksa teneffüs e A 
- Misafirhanede kimse var "lza!ei bikir., vakalart··'·st ~ 

.mıydı? Velhasıl adli tıb ~eli;,~ 
Şaşaladım: bu işlerin nihai tetkik 1'i tıV' 
- Hangi misafirhane? merciidir .. Ve biliyorsun .ıl 
··- Dolap, canım?!., dostlarım, ahbab1anııt .. ·;,ı iJIY , 
- Evet, anladım, vardı? Aziz dostum ve ahbab /. 
"- Kaç tane?,. Halit Tekine: ofl 
- Jki cenin • - Senin olsun dosttatıS' _..ti 
''- Halbuki, ora~ı ferah ferah babların, diyorum! tıl7 ılfl' · 

6 kişi alır. Hoş. zaten biz de fazla Ben, vazgeçtim Adli ,sd! 
bilet kesmeyiz ya!,. tajımdanl da!";;; 

- Güul bir tabir! Kalıbı din. Ve, kendimi so~ ~ 1 
lendirdikten sonra istirahat, öyle nım. Düşünüvorum kı ;~,,..r 
mi? kaçacak. korkunç. kaaııı ~ 

Doktor Halit Tekin devam edi· ya göreceğim: Doktor 'l/e ~ 
yor: nin dostları, a:1bablal1 

"-Böyle t!zım! Soğuk hava, yatan iki cenin... 1"~ 
Tefessüh, adli tıbbın düşmanıdır! f ~Cıı ŞEHiR T1':0.so. ~ 
C~t kokmadan. muayene bitiril· ~ Bu ı;ece di J>P"".ıe 
meli. Nasıl ki bir et, nefagetine ~ l Yolnıı kO~c J.r'~1 

ı Air l\luhı:ıs•P 0" P' _.ıl halel gelmemek için buz dolabına r ~ 

k b. d HALI< ... 

Al 
onuyorsa, ır c~t e..... A 

6 
nu ıtkş:ıd~ ~ emdar sineması Artık dinlemiyorum! Yahut kor >~~\ çngıı~~r(f:sıd~ 

kuy1a dinliy'Orum! ~· 21 de· ~ı 
Ebe~iyen ben seninim Fakat doktor Halit Tekin. bu .WJ ~:ırn_ :r~ 
Denızalf:ı arkadasları ktymetU adli tıb mUtehassısımıı _ ~ 

Mazon meyva· tuzu Müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, temizler, MiDE ve BA ~;_..J5J 
SAKLARI ahştırmaz ve yormaz. iNKIBAZ. H AZr.~S!ZL!~. rt!D:Z BULJ...rt' 
ve bozuklufm)da, baraa li tembelliğinde MtDE EKŞiLiK ve yanmıaa.Lınnda 

• tle kullanılabilir.Ma.on Ubn ve H-. marlıaw dt)fM,,. 
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ünkü spor lıareketler0 

eşik.taş Vefayı 1 - O, Fenerbahçe 
I stanblılsporu 3 · O, 

"-.latasaray Altıntuğu 5 .. 1 qendiler 
rlksım t d d • ı gol fırsatı kaçırarak kat'I h!kl 15 inci dakikadan sonra tstan. .lıdnci devrede yine tamamen 
•Y, , s a ın a. mlyetlerindcn isilladn edemediler b.ulspor kalesi birkaç go~ tehlike- haıdm oynıyan Silleymanlyelilcr 
l" Y •. l\..Urtulu~: 2 ve maç bu suretle ilk devrenin sıne maruz kaldı. Netekım 19 un· 4 gol atarak oyunu U kazandL 
"">~rbe . • 1 hemen Hk dakikalannda yapılan cu dakikada Melih geriden aldı.. lar. 

ı •tadda Yı.~ 1 blr tek golle Be~iktaş lehine ne- ğı bir pasla !stanbulspor mUdafL Beykoz: 4 
~'-1 • .. gunUn ilk musaba· tıcelendi !erini atlattı ve Fenerin birinci 
rb cı kuıneden I{urtuıuı • f d golünü kaydetti. T opk~pı: 3 
l~ieta.kımtan arasında ya. sere stadın a: tstanbulsporlular bu golden Fenerbalıçe stadında hakem 

\"ıı::fn cnreyan eden Ahmet Aden:ln idaresinde oyna-
:llı " sonra biraz canlanır gibi oldular • 
. :an sonra Kurtuluşlular F eneryılmaz: 5 Fı:ı.kat Fenerlilerin hiiklmiyetl, nan Beykoz - Topkapı maçı üınl• 

~L, 0 1ar:.:k maçı bitirdiler. Galataapor •. 1 din fevkinde heyecanlı olmuş ve ,"( daha ziyade artmıgtı. Bunun ne-
> ft• 5 Dil Şe ef •tad d ..n ll llk neticede fırsatlardan daha iyı" Is-"'"" ·"'~ray: n r ., m a ı; .. n n ticesi olarak 26 mcı dakikada yi· 

• ~ ı."' k ıI as 2 el kllm nin F tifadc etmesini bilen san • aiyah· , "t(;: 1 anJ aşın mı n e e- ne Melih Fenerin iklncl gollinU 
'-llc:f·cia gilnUn ikinci maçı ııeryılmnz • Galataspor takrmlan atmnğa da muvaffak oldu. Bu lılar oyunu 4-3 kazanmışlardır. 

Maçın ilk devresi ekseriyeUe Bey 
kozun hakimiyeti altmda geçti. 
5 inci dakika :la ortadan inkişaf 

• Uıncnin Gıı.lo.tasnray • yapmışlar ve neticede Fcneryıl • golden sonra Fener muhacimleri. 
~ lakonıan arasında oy • mazlılnr 5-l G.olatasporu yenmi.'- nin tazyiki azami dereceyi bul. 

'lctll lllaça her 1kl takım da lerdlr. du. Fakat bütün bu akınlar neU-
ltaııroıariyle çıkmışlar.· Eyüp: 4 cesiz kaldı. Devrenin son daki • 

eden bir Be) koz hUcumunda Şe
bab gilzel bir şütle ilk golU attı. 

Bu golle canlanan Topkapılılar 

Bcrkoz kalesine blr hayli tehll • 
keler gcçlrtWcrse de muhacimle
rlnln beceriksizlikleri yüzilnden 
hiçbir netice elde edemedil"'r. t 
kinci devre ise birinciye nazaran 
daha zevkli oldu. Topkapılılar 

canlı oyunlan sayesinde Beykoz 
kalesine birfbirl ardına 3 gol a -
tmca vazJyet bUsbütUn değl§tt 

~. Kale• 3 kalarmda İstanbulsporlular yenL 
l~y: Bu 11~dda günfin ikinci maçı den canlanmaya başladılar, oyun 

, \• ı-nruk, Adnan • Celal, yine ikinci küme takımlarmdan yeniden mütevazin bir §ekil aldı 
1ıasa • E5f a.k BudurL Eyüb • Kale takımlarını karoıla§. ve vaziyet deği.jmedcn devre 2.0 

~h:ı.dtlln, Se~flm. tırmıştır. Müteva.zlıı geçen blr o· Fener lehine neticelendi. 
ı;: yundan sonra EyUblUler bu ma- tKL.'\"Ot DEVCE: 
·~u ı ·it Sa 1idli, Selim • Oafcr, çı 4-3 kazanmışlardır. kinci devrede Fenerlller gevşek 
1 

?ırı - S:Wl, lsm:ül. Ah· F encrb:ıhçe: 3 bir oytm tuttqrdular. Fenerlile • 
' Gc"c"'r O rin bu v:ı=ive ti lstanbulsporlula-
tt " .... • lsta.nbulspor: w ~ecdct Gezen. n hare.ke te getirdi ve Enn • sL 
illa•~-~ Şeref stadmdıı günün en mU. ''Mlılar Fener mUdafansmt bir 
~rayın blr hllcumu hlm maçı Fenerbah~e • lstanbul- .1 jı_ Aı~-t ~l ı 12 d hayli mü§külıita maruz bıraktı • 

· wq ug u ar a. spor karşılaııma.sıydı. Pek az bir 
ı.r lllUddet Galata.saraym lar. 20 inci dıı.k!lcadan sonra Fe· 
~illa seyirci önünde oynanan bu maça ncrlilcr yenid. n nlsbi bir HA.ki _ 
~ lllukavemet ettiler. takunlar a.şağıJal:l kadrolarla tık 

iltada Eşfı:ı.k talmnmm 
• ı ' IDJ§lardı : 

tnydetU. Galat.asara.. 
Fenerbahçe: 

, ve çalrmh oyunu 

miyel te.:ıislne mııvnffnk oldulnr. 
31 lııci dakikada Esat çekt iği bir 
friklkJe takımına Uc:ll ncU ı;ayıyı 

Oyunun son dakikalan tamamen 
Topkapı nısıf saha.smda ,.,ynandı 

ve müsabakanın bitme.sine yarmı 
dııkika kala ~ ahab Bcykozun 4 
üncil golUnU atarak sıırı siyahlı

lara 3 puvan kazandırdı. 

~'at için lıir avantaj o -
O llıcı dakikada Kn.smı· 
ıçı lıılmnmm beraberlik 
l!),.,., 
• -...a~·:ı muva"fok oldu. 

"tltikada sağdan ortala. 
: 11 Cı• miJ kafayla ağla. 
lı takımına ikinci sayı-

l! l'ıiı. 
~ l:ı~'Jt•~: 
"e11 ..... ·-= r>ek tatl!Tz ve ma· 
• tcrtlık içinııe brusladı. 
"l' t r. ,.. !l."namiylc tek kale 
\ı~l~ t 

-.ı •~ :ıturayın bu tazyL 
~ A.I ... utuğiular oyunu 

'Jıı a~tt lııı· Şt:ı1de solttular. 
ia 11.ı tıncu dakU.ıunnda 
~ ~cu dakikada SalAhad. 
toı ~ d.JJlı.atla. da Budur! 
" l 'P.:ı c.ı· ve maç cb. bu 

l G . . 
~.ıı, ~aı.....a.ay lehine 

•ta o ~ ~ dır.da gtlııtlA en mU-
;1ı. eçu"a!i • Vefa kn?it. 

ı~ 11aıtem Tank Öze
~ '-testnde oynanan bu 

\;~le 1 laıum cta aşagıaakı 
\...~: Çıktılar: 

t .\t 
't ' İb. aUm. 'Iacl • 
~d, Cihad • 11.ayatl, 
: lfor~t, Ltrof. 

. "'ıu +-4. G d. SUkymıııı • Alr 
~ 

1
a:_o . N~b, ftluhtc

~ t-. •t...,eytn l\Ic!ımct. 
~er ' 
~laı: .... , .. 1 ::nJ ıl bir h il. 
~ " '· l'n!:&t dördOncü 

1ı._·~. ~e 1 bir lr.Iş yapan Be
l":ıdııa ter vnsıtasil e bir 
\.. t~ın r. Bu gol maçın Uk 
k"<\:ı Oldu. 

\ 'I/~ canlı bir oyuna 
~t lı: a.ıııar hisseclillr bir 
~ ~l'dulnr. Fakat kale 
~ ' l'ti.1ts~liklorl netice :tı~~ tıı· 
• ~ ~nJ oluyordu. Devre 

eatlııarm bUcumu, 

"'~ ıtıUdaf~Uc ı-o 
t't bı.,: e lletlcelendl 
,~E: 
~~do de Vefaltlar sı. 

devam ettirmeye 
Old 

tııı," llinr. Bcşiktaşhlnr 
ttı!lt lta.z.vl8ında aert bir 
't~ft. ba§ladılar. Bu 

Utt .Ytılll ıdt.ddlıcl 

Cihad - Fanıl<. f~hih • E"at, 
Ali RU:ı. Ha.yatl - Fikret, Melih, 

Yaşar, Basri. Fikret. 
tııtanbulııpor: 

da kaz:ı.nclırdı ve oyunun bun • 
dıı.n sonrası 'knrşılıklr 11.krnlula 

geçti. N~Uce de Fener 3-0 galib 
vaziyette sahadan ayrıldL 

Askeri liseler 
f u~bol şampi yonast 

Sıılm • U:ı."1ln, Ali • Fahri. Scy
n, EDver • Fikret, F.nil'. 8üle.r· 
maa, Bahri. Bcldr. 

Fener stad;n~a: Kuleli lisesi: 4 
Deniz li:;esi: o 

Ha.kem: Şazi Tezcan. Süleyman.iye: 5 Aslterf lli!eler eampiyonaııı ve 
mUfettl:Jlik kupası futbol kareı.. 

hışm:ıbrma diln şehrimizin iki 
stııdmdıı birden başlandı • 

Oyun mütevazin bir şokildc 

başladı. lki takım da, henüz hıt.. 

kiki kıymetini göstcrnmediği ilk 
dakikalarda adetA bocalıyordu. 

Fenerliler daha evvel kcndilnrini 
topar!nmay& muvaffak oldular. 
!Jaıımıüıh daha henUz milcuir 
bir hl!±niyet 1:uramadtlar. 

Hil;l: 2 
Fener stadında gfinUn ilk res· 

mi maçı birinci kümeden SU!cy • 
maniye • Hilal takımları arasın. 
da oynandı. D:ıha b:ı§langıçtan i
tibaren Süleymani"t'nin UeıtllnlUğU 
altında ovnane n oyunun ilk dev • 
resi 2-1 Hilal lehine neticelendi. 

Kuleli, Maltepe, Bursa ve De
niz lisesi t1'1c1 elerlı:.in ve idare. 
cil"M!litt alaka ile takip ettikleri 
maçlardan Ad:1an Akm tdare11\n· 
de l{adıkörtincle oynanan Kuleli· 

PLANŞ 7G-

%. İ: the bı.ıam compass (the il 
beam compasses, the 
trammels ııt.) 

2. A: der Stangenzirkcl 

S. TE CETVELİ 

abat 
b cetlvcl • 

a. F: ıe te 

a. la joue (la ietel 
b la reglo 

S. t: tlıe T -square or Tec 
square 
a the hcad or stook 
b the binde 

. ~ 
~ 
1 

3. A: die Rel&cbienc ı 
a die Backe (der Kopf) 
b du Lineal ( dJe Sclılcne, 1 

Zunge) ! 
4. GÖNYE (açılır kapanır 

gönye) 

4. F: la fauBse equerre (l'e. 
querre pliante, la saute
relle} 

4. 1: the bevel (the clino· 
graph) 

f. A: der Stellwinkel 

5. GOzı...-n 
ı;. F: l'6querre f, 
ı>. t: the set square 
5. A: der Zefohenwlnkel Cdu 

Dreicck) 

u 

6. MİNKAf...A. 

G. F: le repr or!eur 
6. l: the protrnctor (here : a 

semicircie protraclor) 
6. A: der Winkeln Esscr 

(Transportcur) 

7. FOTOORAFf,A İGTIN
SAH rlAKlNESt (resim. 
lerin 1 tinsahı için) 

7. P: l'apparcil nı. de repro:. 
dııctlon photogr:ıplılque 

(pour la reproductlon des 
deMlııs) 

7. İ: thc sun - printtng frame 
(the prlntlng • frnme for 
blucprints: for dupaca
ting drawlngs) 

;. A: der Lichtpausapparat 
(zum VervieHilltigcn der 
Ztichnungcn) 

<i. HESAP MAKİNESi 
a kontrol yeri 
b geri alına yeri 
c netice 

d 'irGUI sUrgUsU 
e hesap lmlu 
f. talıhfh holu 

8. F: la maclıhıe l calcu1 ~r 

a le contraıe 
b le ra.pp~l 
c le rM'tlltat 
a le eoulant de virgule• 
e la manlvelle de calcul 

Dünkü Vefa. ~lhta~ maçmclan iki görtınnş. .. 

Deniz harb okulu ve lisesi kareı.. I 
18§maatnı daha hikiın oynıyan 

KuleJililer 4-0 kazandılar. 

Bnl"sa li"esi: 4 
Maltepe lisesi: 3 

Şazi Tezcl\D td11rPslnde Şeref 

stadında oynanan Bursa • Malte
pe kar~Il~ma.sı da 4·3 Bursahlnr 
lehine neUcelendL 

Maçlara gelecek haf ta da de. 
vam edilecektir. 

Sokak koıuıu 
Bceiktll.§ Jimnastik klilbil tara

fından terUb edilen seri Kı§ ko· 
eularma dUn başlanmrat.ır. 3000 
metre Uzerlnde yapılan ve 24 at. 
Jetin iştirak ettiği koşularda alı· 

nan neticeler şuulardır: 
1 - Artan 10,::!5. 
2 - Rcmz.I 10,32. 
~ - Tnhsin l0,4Q 
4 - Elcönıert. 

S - Todort. 
6 - lsmet. 

Hususi müçfar 
Gün~ı: 2 
Şişli: o 

Dün sabah saat 9 da Taksim 
stadında eışu • GUne!I takmllan 
arasında bir knrşrlSJ!ma yapılm~ 

ve neticede GUnPşl!lrr bu müsa
bakayı 2-0 kazanm~lardır. 

PLANŞ 7:S 

Balat Türkgücü: 6 
Lunapark: 2 

Diln saat 2.30 da Karag:im· 
rük stadında L\lnapark ~fü 
ile Balat Türkgücü takımları ara. 
sında maç yapılmıştır. Hfrkını oy 
ruyan Balattürkgılcti LQııaparkı 

6-2 yenmiştir. 

Ankara 
lik maçları 

Gençlerbirliği: 9 
Güneş: O 

Ankara lig maçlarına dün de. 
vanı edilml§tlr. Muhafız stadmda 

oynanan ilk maç GUne3 - Gençler 
birliği ara.smda olmUf ve Genç -
lerbırllği bu maçı 9.0 kazandı. 

K.K. Birlikspor: 1 
Mt hafızgücü: 1 

lklncl maı: 'Muhafızgilcfi ile 
Kılıkkale Blrlikspor takımları a· 
rasmda oynandı. Baştan nihayete 
kadar Muhafızgi!cUnlln h8.klmlye 
ti alUndn geçen maç 1.1 beraber
likle neticelendi 

• 
Harbiye 1. Yurdu: 1 
A .F. Gücü: 2 

GUnUn son oyunu Harbiye lci
man yurdu ile Askeri fabrikalar 
gficU arasında oynandı ve 2.1 A.. 
F . gUcünUn galiblyetlle netice • 
len dl 

F S>'aDt:tve•cr 
F A•+-..C""h..,,, r 1 Pe:>-" cı•pa and P'astcneraı 
A; ul&hh•••'*' ( hefıtKLa.-nmern ı 

t.'1. TEL RAI'Tll"ELER 
1-4. F: attaches de bureau 

(attachea en fil metal.. 
llque) 

'l·t. t: the paper cllps (S a 
ring clip, 4 an owl cllp) 

1.4. A: die BUroklnmmer 

6. K~E RAFT1YES1 
5. J': atta.ehe a trois pli! 
15. t: a ccrncr cllp 
5. A: elle Eck-ldanuner 

1: 

r 

ıı 
d. Çtvt RAPTİYE ,, 
O. 1. 'l'tC.~RETJI/ :E ME. ! 

MUR VE MEMURESİ 
A. 4~. 46·'9 C.2, 4,7D VA· 

ZJRA!\"E (büro) MAKİ-

6. F: attache A tete ronde 
rrıour ~clıantillon8] 
,\ ı. ı.&. %1. se. fıS. n2. cı 

[l 

it 
1 

employes et empJoyees 
de bureau, employe.s de 
comnıcrcc, conun.is 

A 44, 46 • 4~ C2, 4.. '1, D 
machlnes f. de bureau 

6. t: the paper fastener: A ~ 
14, .23. tG. 43, 52, C ı of· 
flcc employees or male 
and femnle nmplnyneR 
( office clcrks, busine.ss 
clerks, clerks; thP nffice 
staff) 

A. 44, 46-49. C2, 4, 7, 
n office machinPS 

6. A : die Musk rklammer 
Al, 14, 23, 86, 48, 52, Cl 

Bilroııngcstellte (BUro-, 
Prlvatbc .. mte, Hned-
lungsgchi 'fcn. Privatan. 
gestcl tc, I\:ontoristen) 

A 44, 46 • 4" C2, 4. 7, D Bü
romıı.schlnen 
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V AKIT, NAKiTTiR ... 
l5 J>Orslyonluk bir komprime ile (su \'C ateşten garrl 

hariçten hiçbir mtu:ldc lllll"e etmeyi clüşiinmeksizln) 15 kn· 
rnş m ukabllinclc 15 dnh"ikn gibi kısn bir znmnncla zengin 
ve lştihah bir sofrn hazırlryııhllir iniz. 

l\Inrur \"C meşhur loknntnlnrımıuls dahi bu der ece 
n efis blr çor ba)J her uunnn hulnmazsınız.. 

BüyülC yardım ve faydası aşikar olan çor
balık sebze komprimelerimizin senelerce 
nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiğine 
şahid olacaksınız. 

ÇAPA MARKA 
Mercimek, bezelya, nohut ve sair hububat sebze Te 

torbalık komprimclerlni kllerlnizde bulundurmayı ihmal 
etm eyiniz. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet 
gibidir. Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda 
kıymeti daha çok takdir edilir. 

:&ilel e r için olduğu k adar yolcular vo s porcular i çin 
~ h er zamnıı \ "C her yerde ıcak b ir yemek temini knhil ıliı'. 
nakknJlarınızdnn :;o g r nmhk bir komprim e, " · 100 
gramlık bir k ompr imeyi 15 kuru ştan alablllr s lni z. 

Beşiktaş: Ç.AP A :\IARJ{A T arihi tesi l 101 5 ....................................... 

Askeri Fabrikalar umum MUdUrlügü il.anları ( 
8 ton "a n abunlu kö"ele 
8,5 ton lyab yağlı kösele alınacak 

I kisi de biribiı ine f~ayı a n 

Gilzc lliklerlnln aynası olan pnrlak dl-,lcrindc birilıl rlne l\ar~ı h<'sicdik
Je rj se, ·giyi görüyorlar. Onların bahtiyarlİğın ı \ 'O saadetlerin i 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten son 
ra günde 3 defa muntazan1 kullandıkları 

RADYOLiN 
Yarattı. ÇünkU RADYOL1N sadece dişleri temizlemekle kalmaz. diş 
etlerini ve dişleri kuvvetlendirir, ağıza giren mikroplan bldürür, 

böylece bütün vücudün sıhhatini temin eder. 

-----~_,--·· -··----- --------------

• • 
1 

Lonılra H? l'arisin en meşhur faurıknların<lan gelen 

BıH',\ ı\'LMl irin de son moda ve rii/.'scl: Furıtc:( 

MUŞAMBALAR ve MANTOLAR 
Beyoğlunda BAKER Mağazalarında 
trşhlr edilmekte ve gayet musalt ~erait ve ucuz fiııtlarla satılınııkta ı 
dır. Çeşitler tükenmt'den eHcl ihtiyacınızı şimdiden temin ediniı. .............................................. 

MahlOt Yağlardan 
Sakınınız! 

s~bunluk yağları tasfiye ediyorlar, 
çiçek yağlarile karıştırıyorlar. Çok 

dikkat ve ihtiyat l azımdır. 

HASAN 
ZEYTiNYAGJ 

.. 

f 
D .. erı ss 
unyanın 'fer 

leziz yağıdır· t 
binde zerre ka0' 
fine yağı yoktıll'' 

,. yetl.1 
listir, ve kat ı~ 1 

rışık değiJdır· 1 
meklerde, tatl\ 

pilavlarda, sal• 
- da balıklarda, 

' 1 &etine payan ° 
Taba bette l(u;ih
rek, Mesane 1 

• 

Safra ve J{at• 
hastalıklarındj ; 
bet gibi bol bo 
Zafı umurnicle 
ve sıhhat verit• 

~' ŞiŞELER: 1/4 40 - 1/2 60 - 1/1 100 , 
3 kilo tenekesile 250 Kr · B~ 

HASAN Deposu yeni adr 
rt' 

EJahçekapı Beyoğlu tramvay durağı k• 
Tohmin edilen bedcll (46,200) Ura olan (8), ton san sal>u nhı kösele 

Te (8,5) ton sly.:ıh yj\ğlı kösele Askeri Fabrikalar Umum Müdilrlüğil 
Merkez satınalınıı komisyonunca 23·11·939 perşembe gOnO saat 14 te pa· 
zarlıkla ihale edilecektir. sartnnme (2) lira (31) kuru, mukabilinde Har P Oku ı u Sah na 1 m a 
komisyondan \"eritir. Tnliplerln muvakkat teminatı olan (3460) lira \ "C Harp Okulu Komutanlıg\Jı,ndan ·. 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü rrwıU n ... .. , vesalkle komisyonc4 de~ 
olmadıklarınn \'e lıu i~le alllkadar tüccardan olduklarına dai r Ticaret o- Komisyonu Reis 1 i g" in ~ 
aası "esikası ile mezkQr gOn ve saatte komisyona milracııatıarı. (9502) "" * * «· 1 - Harp Okulundan subay çıkacak okurlar için 771 t:ıne sırma ) t•> 

kc.mer, püskül, kılıc ve apolet kapalı zarfla eksıllıncye konıııııştur. Ek • J - llıırı> okulunılan subay çıkncnk okurlar için <7
71 ·1tt~r1 8 ton s:m abanla kö ele, 8,5 t-On sl'-"ah yağlı kösele > · kı·nc ı 

• " sıltme 25/ 2. Tcş./939 cumıırtesi günü saat 11 <le Ankıırad.ı Harp okulu hardın clhi'c ıı:ızurlıklu sutııı ulııı:ı caktır. l':ız:ırl ı k '.!:.. ı · 1110 
Tnhmin etlilen bedeli 46200 lir:ı. olan sekiz ton sarı sabunlu ve sekiz binasında ıniite5ekkil komisyonda y:ıpılacaktır. c;ar:juııılıa günü saat 14 de Aııku r:ıda harp okulu Lıınıısındll 

buçuk ton siyah yağlı kösele Ac;kerl Fnbrik:ı.l:ır Merkez Sntınnlmn Ko- 2 - .'.\lulıaınıncn bedeli 1233ô lira ve ilk teminatı !l21l lirndır. ~art. koıııisyontla y:ıpıl:ıcaktır. (119 
mlsyonıınca 23-11-939 perşembe ı;ıunü saat 14 te pazarlıkla satın nhna- namesi Ankarn<la mezkur komisyond:ı. ,.e lstanhuldn lstanlıul levazım :.! - l\lulı:ımrnen bedeli (23901) liradır. ilk teıııinut ı c 1'1' 
cnktır. ilk lehtinatı 34GO Ji ı ·ndır. Şartnamesi iki Ura otuz bir kur115 mu· fımirliE(i s:ılın:ı.lınn komisyonunda ve nümunesi ise Ankaradn komisyon- (GO) kurıı5tur. Şartn:ı.nıcsi Ankarncla ınezkiır komisyon~a ~ı;r01' 
kabilinde komisyond:ı.n ''erilir. lsteklilcrln 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 da ı;orülür. lst:ınhul lc\'lıııııı fuııirliği satınnlın:ı komi<;yonuııdn lıenıuıı ·ı;ııl,r 
ilncü maddelerindeki ves:ıik ve komısyoncu olm:ı.dıkl:ırına ve bu işle 3 - Eksillmeye sireccklerin şartnamesinde yazılı \•eslk:ıl:ır \"C ilk 3 - l':ızarlığn girl!ceklcrin şartnamesinde yazılı ,·csı ı;.oıı1 
altıkador tüccardan oltluklaı ın:ı d:ıir Ticnret o<l:ısınılan vesika nl:ı.r:ık tcnıi·rnt mektup vcrn m:ıkhtızlıır ı nı ha\·i telıir mcktııplarıııı lıclli gün tenıinııt ınektııp ''c\·o nı:ı.khu1.l:ırı ile belli gün ve saatte 
meıkQr sOn .ve saatte komıs)onda bulunmnları. (9491) \'e saıııten lıir saat enel komisyonda bulun<lunuuları . (9312) bulunın:ılnrı. (!l t 5:-I) 
--~----~~----~-~---~~~~~__:~~---~--~--~~--~~--~----~~~-
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TEKNiK BÜRO Plans: 76 

Teknik büro 

F : La bureau tachnlque. la Tha Technlr~ı 
Offlca. Aı Technta cha• BUro 

J . RESl~I MASASI (t ahta) il 
(dikilmiş, kalkmıl} n zl· 1 
yette bir tah ta) 1 

a resim tahtası 

b t ersim ma kinesi (te r. 

sim mudallaı ) (mütcvn· 

ıliiladlaı ) ile 

c mm·:ı:r.i ceh ·ell 
<l dc~l:lik (muliabll ağır. 

l ık) 

l . r: la table tı dessiner C une 

plı!nche debout) 

a ln planche a drssiner 
l l:ı. tnach!r.e a dcsslner 

( avcc le parallelogram· 

me conductcur) 

(! la regle n dcplacement 
para Bele 

d le contrepoids 
1 ı . the dr:ı.wlng · table (a 

vertlcal board) 

guidc~ 

c lhe straight cdge (tho 
rule) with parallcl 

guid:? 

<l the balancc weight (thc 

counteı babncc, lhe 
counterpoiııe, thc coun· 

terweight) 

l. A : der Zcichentisch (cin 

Stchbrett) 

a das ReiJlbrett (Zei

chenbrett) 

h die Zeichcnmaschine 
(mit der Parallclogram· 
mfUhrung) 

c das Lineal (dle Schie. 

ne) mit Pnrallelfüh
rung 

d das Ccgcngew icht 

2. UZUN KOMPAS (nişan· 

il the drawlng _ board k c') 

b thP. drafting machlno 1 2. F: le compas a \•erge (le 

("Yıith the parailelogram l trusauin) 

:511 

J ... 

9 f'I 20 - 11 - 93 f (1 
11J•ll 

Memleket saat ay~rı 18,ıs: f. 
ıeoroloji h:ıberlcrı. ) ıt f 
(Radyo cnz orkestr:ı:• "1g.~ 
nuşma. (Su nimcııe;ı>İbe• j 
~tüziği: Çalanlar: \ e.~ jçJI.' 
rer, Ruşen Kam, Şerı 1 /~ 
kuyan: l\tuzarrer Ukııf· f•İı 
niye peşrevi. 2 - JI. to11 

r ' ı;e • " 
Gerdaniye beste: ( ~~ rd•ll'l• 
3 - JI. Faik Bey - ~det 
scm:ıi: (Beni serrrıeçl -
le). 4 - il. F:ıik n eY enle 
şarkı (Aşıkın g:ırn;.11ııs1 
;, - Şerif kli: v.rı dll ıın" / 
'l'anburınııı - (,er ) ~1 

ıı• . 
(Çıkalım dağlar b:ıŞ;k ı: / 
ıı:ının Gerrlanlye şıı d•> 1 
liiın nr gczcr-.in 1ıur:ı. e ~ .ı 
F:ı ı k llr v - GerJ:ıııı> fi~ 

. · er 
111:11 : IHııllıııl gıbı h oJı _1 
nalclcrinı \Ur). 2 - Jl'tıfll" 
zeyycn Senar: 1 -: tı•ıill 
B.ı~:ıti ş:ıı ·kı: (Gır~ - JJ 
periş:ı.n). 2 - ı.e~ı sil' t / 
kı: (B:ık:ısız Iıüsnu~ > 1111~ 
ııa). 3 - S:ıılettin f\!I .& / 

ti şarkı: (Mecnun) , 
Hicazkar şnrkı: cson. ııf' 
lan<lıran). 5 - SuP~cdiıl' 
Muhayyer şarkı: ( sef11'1~ 
Ci - :'ıhıhayycr s:ız siı1e 
Konuşma: (Çocuk ~oıi~~: 
rııu). 20.30: Türk ·ı. ( !\ )' 
heyeti) . 21.15: :M?tı Mk~~ 
kestra - Şef: ecıP 58r~ 
füch. Heuberser - )'ol 
~Ioszlrnvski - tspPtl .,,,, 
3 - Tlıco Rupprechl JJ• _. 
Alois Pııcherııesıı frotıj. 
(\'als Trisle). 5 - O'Peret111 

I.üksenburg l{ontu ,.eıı / 
Jlllli. 6 - l]cetJıOdP'• J,•J 
(Sol MııJür). 7 - r.ı; r.ııııl 
lfagatclle. 8 - Josc Jfı.ıl> ' 
ynnos L>cnizınde 


