
SON HAVAD 
. 
1 SLER . . 

AKŞAM POSTASI 
Sene: 8 - SAYI: 2798 27 iKiNClTEŞRİN - 1939 PAZARTESİ ti.AN tŞLERt : Tel Z0335 

inlandiya, Ruslara 
çılrnadığını iddia 

Ateş 
ediyor 

, ..... , 
ANKARAOA ~ 
0NBE$ GüN 
~Öı,ş>cırtaı] o 

~©vy~t 
ffl1©tc§l~D 

~b~ha;L~ÇAM Bül}i:k bir heyecan 
~arıesiden itıbaren Ve endişe UlJandırdı 

BER Sütunlarında ; Finlere göre aslter istirahatte olduğu için dün lngiltere 1 da & ~ hiçbir topçu atet i açılmamış mayo arın 
' ovyetlerin istediği gibi.. hakkından gelecektir 
~ askerleri huduttan 25 k.ilo~etre geri çekil irse .. 

'lihk8mlardan bir kısmı. Çemberlayn lngıl~zlere. 
~ın terk i ıazı mırelecek zaferden emın 
~a, 17 .._ llelsinkiden ge· Helsinkide dün akşam neşrcdil... nun hududun 25 kilo.'netre geri· o 1 m a 1 ar 1 n 1 s o• • y 1 e d 'ı 

rlere göre Finlfindiyad:ı mi~ olan resmi bir tehi iğtle Finlfin sine çekilmesini istemeleri. I Iel· 

~arnat, Rusya • Filan· diyalılann bu ayın 26 smda hiç· sinkide büyük bir heyecan tcvlıt Al h b• ·d.1,..·11 
Udunda bir hadi c tıkım~ bır topçu at~i açmamış olduktan (Devamr 4 üncüde) manyanın mayn ar ıne ŞI lla 0 

'
""~u::;! ~ı:;::i~~;.· be~:~~~~:~~!~;,,~İY• ordu'"· Hollanda ve Belçi- devam edeceği haber veriliyor 

al 
Londra, 21 - Röyter ajansının cap ettirecek kadar sıkı çalışmak· 

Ya askerl'nı'n mu"hı•m b•ır ka hududunda Amstcrdam muhabiri Berlinden tadırlar. Manevra kabiliyeti çok 
öğrenildiği kaydile şunları bildiri· fazla küçük tahtelbahirler in~sile 

! Almar. kıtaları birkaç yor: iktifa edilmeyip 1200 tonluk tah· 

kısmın ı terhl•s edı•yor kilom~tre geri alındı ''Hitlcr, kayıtsız sartsız yapılan telbahirler de yapılmaktadır. Al· 
Londra, 27 _ Tayyareler ta. mayn muharebesinin bir hafta zar manya, şimdiye kadar bu model· lu k rafından yapılan müşahedeler ve fmda verdiği neticeleri tetkik et· de tahtelbahir yapmağı ihmal et· 

a k a r ar 1 ha k k 1 n da Lo n j r ada Fransız kumandanlığına gelen tikten sonra, bu harbin daha şid· mişti . 
det!cndirilmesi emrini venni~tir. Mühimmat fabrikaları, en sön u 

1 
b b haberler, H olanda ile Belçika hu-

l ::ı. P I an feşe u·· s protesto Ilitler, maynl::ırm. tngi ltereye kar model maynlardan, çok daha kül-Q dutları boyunca yığılmış olan 
Almarı kıtalarının bir kaç kilo- şı en kuwetli silahı teŞkil ettiği liyetli miktarda imal etmek üzere 

~ mah 'ıyetı' n de deg" "ti metre geri alındığını teyid edi· mütalcasmdadır. Alman gemi tez- emir almışlardır. Mucitler durma· 
' • • • gfilılannda, işçi bölükleri günde dan çahşırorlar ... 
~01 27 _İtalya hükC'tmeti ne iştirak etmiş olan zabitler iç.in yo~aamafih Alman kumandanlr. üç defa nöbet değiştirmelerini i. (Devamı 4 üncüde ) 

... '•kerini terhis etmeg~ e de ayni tedbirler almmr•tır. • d •c :ı ğı ıcabın a bir kaç saat içinde 
~ ,b t'ıniştir. Benzin tedarik edildiği cih~t-'ıltJc Holan'Cla ile .Belçikaya karşı as. 
Q'-rt faal hizmetlerini yap· le, husus! otomobillerle moto-. keri bir taarruza geçebilmek için 

d l912 tevellütlü efrada sikletlerin seyrüscferleri de ser lüzumlu t ertibat r elinde tutinak-
t ; bir kış mezuniyeti ve- best bırakılmııtır • tadır. 
~ 911 tevellütlülerden ev. Gene Romadan bildirildiğine --------- ---
~ Elara mensup küçük za- göre; İtalya hükumetinin Alman-

~>~frad t erhis edilecektir. yaya karşı ablokanın teşdidine 
~e ve ispanya harbi- (Denou 4 llncllde) 

l'ank mucidi 
-8floç ve bir gözü kör vaziyette 

Yugoslavya 
pamuklan 

Münhasıran Almanya· 
ya ihraç edilecek 

SON OAKiKA 

Bat.an geminin kahraman süvarisi 
• t 

Yaralı olmasına· r ağemen gemisini 

terketniek istemedi ve 
biraz sonra öldü 

L ondra, 27 (A. A.) - Batan Pilsudski adındaki Polonya tran.. 
satlantiğinde 14 İngiliz bahrJyell'3i bulunmaktaydı. Bu gem.inin iki 
mayna çarpmış olduğu tahmin edilmektedir. 

Kaptan yaralanmıştır, fakat gemisi tamamile tahliye edilmeden 

Cemal nüs:nll . 

Varşova elçimiz 
Romanya.dan 

geldi 
Lehistandaki vatandaş· 

larımızdan liarpte 
ölen yoktur · 

. Polonya işgaliı1denberi Ro· 
manyada bulunan Va~va büyük 
el_çimiz Cemal Hüsnü, bu sabahki 
konvansiyonel trenile şehrimize 
gelmi§tir. 

Cemal Hüsnü, .istasyondan doğ· 
ruca Parkotele gitmiş '-e kendisi · . ' le görüşen bir. muharririınize hü. 
kfunetle temas · etmeöen evvel 
beyanatta bulunamıyacağmr işa· 
ret ederek sadece bu akşam Anka
raya gideceğini söylemiş ve diğer 
bir suale cevaben de Fransada 
kurulan Polonya hükumeti nezdi· 
ne elçi olarak gidip gitmiyeceğini 
henüz bilmediğini ila,·e etmiştir. 
Bu cihet bü)iik elçinin Ankara 
temasları neticesinde belli olacak· enni araştırmala

t11a devam ediyor 

Paris, 27 ( A.A.) - Petit Pa· 
risien gazetesinin Belgrad muha· 
biri, Alman sermayesile teşkil e.. 
dilmis olan bir anonim şirketin 

Belgradda tescil edilmiş olduğunu 
bildirmektedir. Pek geniş olan fa· 
aliyet saha~ı. bilhas a Yugoslav· 
yada pamuk ticaret ve ziraat, zi· 
rai mahsulat ve maadin sahasını 

evvel gemiden ayrılmaktan imtina ctmi§Ur. 
MUrettebat ve yolcular, sandallara ve sallara binmlşlerdir. Kap- tır. 

lan, müteakiben bir sala binmiştir. Biraz sonra kaptan, bir İngiliz 
muhribi tarafından alınmı~sa da birkaç dakika sonra ölmüştür. 

(Devamı 4 ünciide) 

~·,, 
~tlt lltrıumi 1ıarhılr ir:ul •fllj!:j . ilk tıınl• \'I' alim c;im ıll mrntıç 

lııtooığı gibi c:.ıılıt-ma ını mümkün kılan fıldin kumanda 

nıaıtl,·clal&rı bıışmda. •• 
(Yazısı G ncıda) 

ihtiva etmektedir. · 
Ayni muhabir, Politika gazete· 

sinin bir hab~rini de bildirm?!(te· 
dir. Bu haberde Almanyanın ce· 
nubi Sırbıstamn altı craletinde 
Yugoslav pamuğu istihsalatmı 

tezyide matuf bir pla11 hazırlamış 
olduğu tasrih olunm:t!<ta:hr. Ce. 
nubi Sırbıstanda esasen p:ımuk 

ziraati mükemmel bir haldedir. 
Politika gazetesi, geçen ilkba· 

harda bir Alman heyetini Bel· 
gradda b"Jlurouğu sırada tas~ağı 
vücuda getirilmiş olan plana görC' 
her türlü pamuk istihsalatı tekrar l 
Almanyaya ihraç edilecekt ir. 

140 kişi tahlisiye sandallarına binmişlerdir. ~iğerleri ellerine ne 
geçmişse ona yaprşmışlardır. 

İnfilak neticesinde birkaç kişi telef olmuştur. 

Boğulan İngiliz bahriyelileri 
Loncl ra. 27 (A. A.) - Öğrenildiğine göre Ravalpindi vapurunda 

300 zabit ve bahriyeli bulunuyordu. Harbden evvel bu vapur, lngil· 
tereyle Japonya arasında irtibatı temin ediyordu, fakat muhascma· 
tın başlangıcında kül rengine boyanarak mua\in kruvazör haline if. 
rağ edilmiştir. Yalnız bir zabille 16 bahriyeli kurtanlabilmiştir. 

Norveç hükOme inin protestosu 
Oslo, 27 (A. A.) _ Öğrenildiğine göre Norveç hUkUınetl, blta.· 

rafların seyrisefaini için ciddi netayiç tcvlid etmesi muhtemel bu· 
lunan lkttsadi harbe dair olan son tedbirler üzerine Londrada teşeb. 

büslerdo bulunacaktır, 

Bitler 
Prağın tahrip 
edilmediğine 

NADiM OLMUŞ 
Bohemya ve Moravya

da dört yüz papa z 
t evkif edilmiş 

(1'az111 3 üncüde) 
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Düşündüğüm gibi: - -
Talebenin bir ilmi ,, bu sene de,~ 
yanhş öğrenmesine cevaz mı var ? 

Jılilııakqa· ba§la.ngıcnıda bu kadar uUınuUU olabileceğine ihtlmal 
.-ermedlğinüz "Ynnlış kitab" ların, yapılan neşrıynta nazarım haki
katen memleket killtürü bakımından çok büyük bir tehlike te~l et. 
t1ği tcharilz eder gibi oluyor. 

ÇünkU, Maarif Vekaletinin de bu kita.blann tet.klkini mualll.tn.. 
lerden milceşekkil komisyonlara havale etmesi bize işin üzerinde 
ch\mımfyeUe duntlmn!n icab eden bir mahlycttc olduğwıu gösteriyor. 

Bundı:ı.n da.ha bir lkl ay evı:cl tabedilmL5 olan kitnbların, neden 
tetkik cdllmcden tabea.ildiklcrlnl anlamamıza imkü.n yoktur. Eğer 
tetkik cdlldUcrse neden şimdi yenidCJl mcı:e!A edebiyat kltaplannm 
edebiyat hocalarından. mllt~ekkll bir komisyon tarafından tetkikine 
liiz\lm hi11s.cdildiğini anlamaksa bize 1;ok daha gUç geliyor. 

Maari! Vekfıletlne mekteb kitabı olarak verilen her şeyin bakı· 
Jıp t>kunmadnn kabul olunarak tab'ma mUsaade edilip mekteblerde 
oktıtuldui;'tınu knbul etmek istemeyiz. 

Fakat okuduğumuz biltiln bu §eylero de nasıl bir mann vereceği· 
ı:ııizi anlıyn.mıyonız. 

Mcsclil. daha iki gtln evvel bir gazete Universitede talebe tara. 
fmdrui tutulan ders takrirlerlnln yanlıf ve eksik tutulduklnn için ta.. 
tn ve neşrine mUstınde edllmlyeceğhıi yazıyordu. Dlln ise yine sabah 
gnzcteıcrı llniversltede talebenin kitab lhtiyacnıı kargılamak Uzere 
ber ~n yeni tedbirler almdıı'.;'lnl miljdclfyorlıır. 

Kitab tercllmeslne verilecek ehemmiyeti ve bunun için blr bUro 
kurulmuş olduı°:'Ullu haber verdikten sonra hava.dbd göylc bitiriyor-
lar: · 

"Eksik ldtab ihtiyacı talebe tarafmdan basılan notların tamam· 
lanmaktaydI. Bu noUarm Çlkanlmasma bu sene de mUsaadc edile
cektir." 

Bu' notlar eksik ve yruılışsa neden bu sene yeniden bıuıt.ınımasma 
mUaaade cdlllyor, değilse niçin do.ha evvel menedildi ve imdi de 
"bu sene de" kaydile mllsaado ediliyor? 

Talebenin bli' llmJ •'bu sene de" yanlı§ liğrenmes.tne cevab mı var? 
'O~eı;stte profcsarlerl lhtiynn zııhmet edip birer kltab ynzamo.z. 

lar mı . ·Bilmem ki blltUn bunlnrm cevabını c!kan umumlyeye kim 
verecek? 

ifan 
Sadri Ertem imzalı ve ''TilrkL 

yenin slynsctindo hiçbir tezat yok
tur' başlıklı b:ı;pnnkalede bir Ber
Ilıı gnzeteslnln ••Roma - Ankara" 
serlevhalı makalesine cevab veril. 
mektedlr. 

Sadri Ertem, llçlhlll ittıtala tm. 
mlamakla Tllrklyenln hata işledi
ği ve bu harekeWe Kemalist an'a· 
neyi tel"ketU!f yolunda bazı iddia· 
lan ihtiva eden bu Alınan maka. 
lcsinL tel.kik etmekte ve ula böy. 
lCı.l!lı' ~ıırttA ~d da.hl ol.
nınC3ığmi, TilrkJyede milli birlik ve 
lıilffitıh' tfayi'iğ'lnm :AlfiWrktcn son· 
rıı yere dilşmecliğlnl, bu bayrak 
Milli Şef lnönll'nUn elinde, Türk 
milletinin hedefine ve gayelerine 
doğru her gUn biraz daha llerle
dlğinl kaydederek diyor ki: 

"Bize tezattan bahsedenler. ke.n. 
dilerlnin. beş ay evvelki harici sL 
yasetlerlle bu günkü siyasetleri 
arasında birlblrlnl tutar bir nokta 
blle gös~bilirlcr mi acaba? 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cahid Yalçın, "Vaziyet 

nJevleniyor., bıwlıklı makalesinde, 
hnrbin lnsafsu: ve çok kıyasİya bir 
şeldl almak Istidadıİıı gösterdiğini, 
bundan baekıı beynelmilel mUna. 
sebetlerde de bir memnuniyetsiz. 
lik eseri bcllrdiğtnl kaydediyor. 

}.fuharrir, Almanların İngiltere
yi mahvetmeden arzularma uygun 
'bir sulh elde edemJyeccklerlni an: 
lnymca e!lerinden geleni yapmağa 
il~ladıklarmı ve elmdlkl halde el· 
~erinden gelen şeyin dcnJzlere ye. 
ni icııd bir mıknatıslı bomba ve 
mtı;}iı saçmak olduğunu, denizler. 
de ilk hamlede iyi iş glSrdUklerini 
fakat buna mukabil deniz altı 
harbine lflfıs etmiş naz:ırfle bakı
labileceğini, lnglllz vo Fransız il· 
minin, tekniğinin çok vakit geç· 
mcdcn bu yeiıi Bil5.ha bir mukııbe. 

• 

Yazan: Nezihe MUHiDDiN 

-47-

Zeynebin gözlerinden ya~mur 
gibi yaşlar boş::ımyor, bOtün vü· 
cudu hıçkırıklar ir;inde sarsılıyor
du: · 

- Beni t-... vuyorsun ha!.. Ben 
nereye gidebilirim? 

- Nereye mi gidebilirsin? Be
ni fazla söyletme! Senin gibilerin 
nereye gidebilecelini sen b:n:fan 
dah:ı iyi bilirsin. 

Bu gaddar hakaret karşısınd~ı 

tavallı Zeynebin gözya,ları bir
denbire kurudu. Artık gözya~lan 
lükenmwti. Gillr:ne~e başladı! Göğ 
·silndeld hıçkırıklar kahkaha oldu· 
lar' gözleri.oe deli ve manasız bir 

.· 

SUAT DER\'IŞ 

le ve mlldafna silahı bulup Uıtblk 
edeceklerine hiç uUphc olmadığını 
yamrak dJyor ki: 

"Öyle zannediyoruz kl harb sa
hasında da va.zlyet daha şedJd ve 
amansız bir şekil alacak, bir aralık 
lçtinab eclildlği fimld olunan bfi • 
yük facialar yavaş yavaş gözUmU· 
zün önüne çok kanlı sahneler sere. 
cektir.,, 

Cumhuriyet 
Nadir Nadi, ''Hani ittifak" bae. 

lıklı makalesinde, Sovyet hUkntııe
tlnbı eylUJ ayı içinde sillh altma 
aldığı cfradm oUyük bir kısmIDI 
terhise karor verdiği hakkındaki 
haberleri mevzubahs ederek evvel· 
ce iddia edilen bir Sovyet - Almo.n 
ittüalu ihtimalinin hiç varld olma. 
dığmı ve batın ortadan kalktığını 
kaydetmekte ve bu yolda evvelce 
ileri sllrdllğll tahmin ve mUtalea.. 
larm tamamen tceyyUd ctmış ol
masınn iaarct eylemektedir. 

Yeni bir seri pul 
çıkanlacak 

Posta mUdürlüğü 22 muhtelif 
kıymetle yenJ pasta polu sipariş 
etmiştir. Bir serinin kıymeti 367,5 
kuruş olan pulinrda Milli Şefimizin , 
&'lbidclerimlzln ve baıı mahsulleri
mizin resimlerl bulunacııktır. 

Pullnr tnsllleredc bastırılncnktır. 
-o-

Dağcılık klübü binası 
Sürpagop mezarlığında 

kurulacak 
Taksim bahçesinin genişlemesi 

için yıktırılmnsına karar verile•ı 
Dnl(cılık klübü lılnnsının enkazı ol
cltılfl1 gibi Sürp:ıgop me:ı:nrlııtı köşe· 
sine naklcrlllccck, , klüp binası lu· 
rad:ı yapılacııkhr. 

parlaklık geldi. Gülüyordu. Kah
kahalar frrlatarak, vücudu ba~tan 
ba~a sarsılarak gülüyor, gülüyor
du. Ihsan ıstırabın bu korkunç 
kahkahalanndan ürktil. Yerinden 
hrladı, yatağında sanki zenberelc 
le sıçrayan, kıvranan, kahkahalar 
la sarsılan vücudu zaptetmek için 
kıskıvrak yakaladı ve bütUn ağır
liğile üzerine abandı. Zaptedemi· 
yordu. 
Çırpman, kıvranan bu ktlçük 

mecalsiz vilcudun bütün gayri· 
muntazam sarsıntıl:ırilc beraber 
sarsılıyordu. Yüzünü onun alev 
~ibi yan:ın kfiçük yüzüne yakla~ 
tırdı. Dudakla.n bu biçare kU;Uk 
kmn ıslak alnında v~ gözlerinde 
dola5ma~a baslayıoca demin ada· 
lelerinin kuvvetile Mkim olama
"lı?h bu küçük vücutta yavaş ya· 
vaş bir teslimiyet göründü, ron 
ve yorgun bir kaç iht\lftçtan son_ 
ra derin bir sükQ1'et hasıl oldll. 
biraz. sonra hareketsii kaldı •• Ta· 
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Haliç vapurları 
idaresinin vaziyeti 

ne olacak? 
Htıliç vapurları Jşletmesi ldarcı;I, 

bundan beş &ene kadar evvel, eski 
şirketten devralınmış ve belediye· 
nin mürakabesl altında nıuvakkal 

Lir idare kurulmuştu. 

Bu idarenin o zamandanberl 
dcnizyollarma, ŞirkelfbayrJycye YC 

)'a Bcledi)'e)·e tamamen devri dü· 
şilnülüp durmuş fılkat beş sene zar· 
fmda hıilll kati bir knrı:r verilme· 
diğinden Haliç vapurları işletmesi 

böylece munllliklıt muvakkat bir i· 
dareye b:ıRlnnmnkln deı-ıını elmiş 
tir. 
Şehrin umumi biznıellerile alAka· 

dar genlş bir işin böyle yıllarcu 
muvakkat idareye baAh kalması
nın pek "!ararh olduAu aşlkArdır. 
l\lu\·akkat idare mfic"scsenln 200 
den fnıln otıın memurlarını da çok 
fena vaziyette bırakmıştır. 

Devlet sermarcslle lşllyen mfies· 
scsclerdekf bDIQn memurların ba
rem kanununa tabi olmalanna rağ
men Hnllç vapurlan işletmesi me
morlnnnın vnzl)"Ctfni kimse bilme· 
mt:ktcdlr. 

Deiediyenln bu kıırı,ık vaziyeti 
or!ndnn knlılırmnk Ozere faaliyete 
geçeceği ve HaUç vapurlarının ya. 
kında knt1 ohrak bir yere baAlanıı· 
cafı anlaşılmaktadır. 

-0--

Bir kadının tren altında 
bacağı kesildi 

Sirkeci ile Kumknpı nrnsındıkl 

"Cankurtaran,. istasyonunda bir 
tren kazası olmuş, karşıya geçmek 
isllyen Reşide adında ihtiyar bir 
kadın Sirkeciden selen katann al· 
tında kalmıştır. 

İhtiyar kadının hlr ayaliı kesil· 
mfş, baygın bir halde hastane) c 
kaldırılmıştır. 

-o-

Ankara 
kanalizasyonu 

Bir Alman mütehaıaıaı 
bu sabah geldi 

On sene evvel lstanbul kanallıas· 
yon lcslsatının pl6n ve projelerini 
yapan Ahnan mütehassısı profesör 
Eduurd \·ııd bu snlı:ıhki ekspresle 
Betllndcn selmişlir. l>rofesör, An
kara knnnliıns~·on p!Anlnrını yap
m:ık lçln çaRrılılıaını, l>u nkçam .hll 
kumet mcrkcıimlzc giderek işe baı 
lı)•ncnRını, lıu scyahnllcn istifade 
ederek lstanbuldaki inşaatı da göı· 
den geçireceğini bir ınuhnrrlrlmlze 
söylemiştir. 

Dclı;ikada bulunan lkl İran ıabl· 
ti de nilelerlle birlikte ekspresle 
gelmişlerdir. 

Buradan transit olıırak geçtikleri, 
ni lrana gideceklerini, Belçlkanın 
tamıımlle sakin bir halde oldulunu 
söylemişlerdir. 

Buann de ekspres ve lconvansl
yonel trenleri gene Avrupada hü· 
küm süren şiddetli kış yilzlinden 
üç &ant kadar gecikmişlerdir. 

--o-

Üç aylık maaşlar 
Mütekait, dul ve yetimlerin fiç 

aylık manşlnrına alt hıızırhkl:ır 

bittiğinden, önümüıdeki ay başın· 
da tevziatı başlanılacn.ktır. 

lisiz Zeynep uyumuştu. 
Uyandığı zaman ilk hareketi 

yanında ihsanı aramak oldu. O
nu kaçırmaktan öyle korkuyordu 
ki. Sıçnyarak etrafına bakındı: 

Ihsan pencerenin önünde sigara 
içiyordu. Zeynebin kımıldadığını 
farke::lince başını çevirdi: 

- Kalk artık? - dedi _ Saat do
kuz! 

Zeynep gerinip koilannı ona 
doğru açara~c: - çok yorgunum .. 
çok halsizim lhsa.n • diye mınl. 
dandı. 

- Kalkmak lhnn .. Hemen ha· 
zırlan sokağa çık.. Hava alırsan 

geçer .. 
- Halsizim, hastayım, nereye 

';ideyim? 
- Mecidivek5yUnc doğru uzan. 

t{ırlarda rtoır~ . 
-- Ya1mz mı? 
- Tabii yalnız! 
- Sen beraber gelıniyeoek mi· 

~;n? 

Pasif korunma 
tedbirleri 

Hallan alacağı tedbirle
re dair talimatname 

bastınlacak 
Pa~ir korunma komisyonu bugün 

vilAyette bir topl:ıntı y:ıpnrnk, e\•• 
lerde, aparlı wnlard:., uf.ıık mllcs 
seselerde halkın alm:ığa mccbuı 
tutulacağı tedbirleri ihtiva eden 
talimatnameyi tetkik edecektir. Bu 
talimatnameden beş )'ilz bin nfis· 
ha bnstırılıınık halka d~ıtılncalctır. 

Pasif korunma hizmellerlnJe en· 
lışmak fizere 60-61 yaşları arasın· 

da seçilen sekiz bin ihtiyar, sıhhi 
muayeneleri bittikten sonra !.-ursa 
devam edeceklerdir. 
Diğer tnraft:m Çırnğaıı nıym-

dan Yıldıza kadar devnm eden ve 
Abdülhamit tarafınılıın yaptırılan 

mnhzen üç yüı metre genifliğinde. 
knlın dıvurlı ve on metre lrtlfaın · 
dadır. Bu mahzenin önünde sene 
Abdillhamit tarafından yapılmıs , 
muazzam bir söl · vardır. Bunısının 
sığınak olanık kullanılmasına karar 
verilmiştir. 

---o-

Zelzelenin Gümüş· 
hanedeki tahribatı 

Elliden fazla ev 
yıkıldı 

Gttm.Uşaııe, 2G (A. A.) - Son 
hareket.larzm yaptığı tahribat et. 
ra.fmda alman son malCUnata na
zaran Kelkitin Gelinpertek köyün. 
de 15 hane tamamen yıkılmt§, 20 
hane harab hale gelmiştir. 

Pulur na.biyesine bağlı Lori kö· 
yünde 30 hane tamamen çökmllş, 
A§&ğı Lora, ZanUıı köyilnde bir 
kısmı evler oturulamıya.cak hale 
gel.mil, Poake köyünde bir ev yı. 
kılıntş, dört kişi tehlikeli surette 
yaralanmlftır. Vail, a!Akadar me
murlar felaket mmtakasma gide
rek ~ta. !Wllll halkı yerlottirmlf • 
lor ve fcab eden yardmılan yap. 
mt§Iaratt:r: • •t..< 

Dik il ide zelzele 

ital va bizimle 
ticaretini arttırmak 

arzusunda 
ltalyan rabrlkalıırı muınesslllerı 

memleketimizle bil)'ilk iş yapmak 
üzere Türk tncirlerile temaslaro si· 
rl~mlşlerdfr. Bu maksnUn halyaya 
çuftrılan t:ıclrlcriınlzdcn bır beyel 
Cnbrikalarda tetkikat yııplıkton son· 

AKŞAM pos"~ 
Salrlbi tut N111nvat N~1 Hasan Rasırn 

İDARE EVİ: tstaııııd Aıı)ar• 
P'lsll t::ııu imdi! 116 1...,,.1 dld ~ 

Y ilD l)Jeri telefomı ! 
2
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idare • • ' :A~ 
ilin • • : ~ 
Tıri:llu ~ MfJ ıçıo .,a ""' ,,. ... ,,_ """"' •'""""' """ ,..._ ..... _....,,., 
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ı lln~tlk •JIO ıtr. 'ı.ıo , 
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ı a arıaı. ı.cıe • t 21 İl 

=-~~~--::------
ra bu s:ıb:ıhki ekspresle şehrimize ı---------~ 
selmiştlr. 
lıulyadan llhnln!ımız lhracntımız 

dan iki milyon lira kadar fazla ol• 
ıluğundan tınlyadnn yeni mal gelir· 
tebilmek için evvelA kliring hesaı>· 
larındaki bu açığın kapanması ld· 
zımgelmekledir. 

Jıalynnlar bu maksatla piyasa-
mızda ne bulurlarsa almak niyetin· 
de olduklarını bildirmişlerdir. 

Bu mesele hıılledilince piyasa· 
mızda Almonlarla iş kesildikten 
sonra başgöstercn saç \•e diftcr de· 
mirli maddeler sıkıntısı zail olaca
ğı temin ediliyor. 

--0-

Galatada bir esrar 
kahves.i basıldı 

Galalada Musa ile çırağı Hikme
tin işlettikleri kahvede esrar snllık
ları haber alınarak basılmış, yapı
lan araştırmada Emin, l\lelt\hat ve 
Ayşe adlı bir erkek ve iki kaJın 
esrarkeş yaknlnnmı~lır. 

Suçluların hepsi de beşinci asli· 
yo ceza mnhkemeslno verilmi~ler 

'.\lusa ile Hikmet tevkif edilerek mu 
hakeme şahitlerin celbi için bıışkıı 

bir g!lııe bırakılmıştır. 
--0--

taveç bizden tütün 
alacak 

lsveç tn!lin inhis:ın mfimes!;nı 
M. Söber, memlcketlmiıden tnllin 
sahn almak üzere bu sabahki kon· 
vanslyonel lrenile şehrimize t:ıel

mlştlr. lsvcçin 150.000 kilo kndar 
tüUin ıılması ih!lınall ı-ardır. 

-0--

Haseki 
hastahanesinde 

, 
:Jlaq,ata Jaı 

Düşünceıe 

S ANATl'E dalnlB ~ 
hllrrlyeti vardır, >6,, natkann dindar oımasına 

siz olmasına da karışıla~ 
rini kendi şahsiyeti ııe. ~çto 
U ile vllcude geUreceii r t 
katlarmm o eserde tezabU ı;ll' 
sine de ses çıkarıtaınaı-. ,,ı 
natkll.nn dini, siyasi, fı;ti.Jll 
naatlerinl sanatine knrıştıe 
smı istemek onun eserin eııe 
şahsiyetini katmasını ~ıı]V 
gibi bir şey olur ki bu dıı 
riptlr. 

Fakat zamanmuzm ~r b 
kfirlarmdo. dini, vicdani bl ~ 
kat diye değil, bedii bi~tJ> 
olarak lsilimar etmek eıı 
var. Bunlar dine gerçekt ·p 
mıyor, lnanmağt daha c&tJ;.t, 
ı:iUel buluyorlar. Bunu i tJı 
seler, dini herhangi bir J11l1 
bir mC\"ro gibi kullandıkltı ıce~ 
leseler, zarar yok. Fakat ısstt 
ıinl gerçekten dindar g e.JI 
ğe, bizi taassuplarma fll-_.o 
ğa kalkıyorlar; işte o ~ 
kllmez insanlar oluyorlar· 

tJ 
Dindar şaire. samhniY&, 

hUrmetlm olabilir; fakat 
ğı daha estetik bulduıdıtf 
lnanmağa kalkan insanla~ 
mak elden gelmiyor; çlln 

11
e 

karşılarmdnklnl enayi yeri · 
yuyorlar, sonra kendi ltell 
de aldatıyorlar. 

" .. " 
Hiçbir hasta geri SANATKARDAN dS~: 
çevrilmİ§ değ:h!ir mlmiyet bekllyellle>b 

ikilid '!lseki hastıncsi hakkıııda etraf· nat, sun'i olabilir. Faktığt tzmır. 26 (A. A.) - D e e 
in dönen tl : dikodular ve yeni do- nat.klnn yalan sôylClllC d 

yeniden dört santye suren bir Ran çocukların ı;ı~"tetc kAğıtlnrınu var demek değildir. Yaltıtl• 
zelzele olriıliştur. Hasar yoktur. :ırddıkları bak" • 'd iddinlaru olmıyan, fakat doğru dl>'6 

~ kn.rşı .hastane başuok'oru, Nazmi nen 85zdllr; söylediğlnl.Jı ıı" 

D L ı v L • ı şunları SÖY.lemlştJr: olmadığını, ancak kendi ';1 110 ani iye e I~ 1 i ··- Biz hiçbir hastayı seri çevir- lesinin blr mahsum oldU~~ 
~ medlk ve b ir lohmmr· dört sün yal rnf eden ndamn bir şeY 

0 

1. k d . d mallan çıkarmııdıJ>. icap ederse iki yiz. Bunun için sanıiJlli ~ s en er un a ha tayı bir yalakta yalırtırız. Çün· sanatkA.n kabul ederim; ~iıJ 
r " kiln !loğum nüfus meseleshllr. mlmt olmadı;:tı halde }<en 9 

Antakya, 26 (A.A.) - Dahiliye Bülçernizdc kundak vesaire bak· mim[ göstermeğe kalkan 15?JJ 
Vekili Faik Öztrak dUn sabah defne kında hususi !ahsisutımız olduğu l· ra tahammUlilm yoktur. b 
§ellalelerinl. hastahaneyi, meketep- çin çocukları gazete kliltıdına sar· Barres'ten bunun için JıfÇ 
leri ve mllzeyi gezerek tetkikat dıaımız iddiaları gfilünçtür.,, man hazzedemedlm. 

edt 
yapm.ıı ve ticaret heyetini kabul -<>-- Samimi olmadığrtıı ner 
ederek Hatay'm tıcarf, Ikt.isadJ va- Haklannda tiki.yet 0 • Uyonız ?... SamtmlyetJ 

ıiyeU hakkında izahat almii ve bu lan zabıta memurlan belli olur. ,, 

heyetlerin dileklerine 1ttna kesbeL Emnl)·eı mlldlir muavininin rl· " " 

ynsetlnde şube müdürlerinden mil· DEBİY AT kitabı mlşUr. Öğleyin parti başkan veklli E e 

tarafından §ereflne bUytlk bir zl - teşekkil inzıbat komis)'onu ile polis çıkan mUna.kaşa elı 
yafet verilmiş olan dahiliye vekili- dıvanı hergün toptanı ınkta ve rüş· bir şeyi isbnt ettl: bizde, ~ı 
mJz ile refakatinde bulunmakta o· vet, lrtikfıfl, lhmııl vesaire ııibl Is· dei;'il, daha dUnUn yazıla fd 
lan zevat saat 15 de gehrimlzden nallar atlında kalnn 87 memur hak· yanlışsız okuyabileceğini 10ıı 
ayrılarak l.skenderuna gitmiş, şld· kında tahkikat yapmaktadırlıır. decck hemen blç kilnSC ~ı• 

Bu memurlann içinde emniyet böyleyken bazı kimseler b de 
detll yağmura rağmen şehir harJ - Amirleri, h:ışkomi!;erler, komlı;er edebiyatın, yani bugUıı e ıe 
cinde kesif bir halk kUtlesJ. tara.rın.. ve komiser muavinleri ile pofü!cr ile en çok meşgul k~~. 
dan uğurlanmıştır, vardır. ı bile hakklle okuyamarlık rf ~ 

e R R kl de okumak lstemedittle '& 

--ICJrJID1[DJ1Jll~E1JlfiEZJ9':1f •• K lerin yaşıyabileceğinl 1dd
1 

- Yalnız gideceksin dedik ya. 
Benim i~lerim var! 

Sesinde öyle titiz ve keskin bh 
emir sivriliyordu ki yaratannm 
tekrar kanamasına raJıtnen itlraı 
edemedi. Kalktı, sendeliye sende
liye giyinme;e başladı. İhsan si· 
garalannı biribirinden yakarak 
pencereden bakT)'Or, ba~mı bile 
çevirmiyord•t. Neden sonra gene 
başını çevirmeden sordu: 

- Hazır mısın? 

- Hazınmt 
Tdtriyordu. Acab.1 bu bir nazi· 

!tane ko\':ulmak mıydı? Kapı dı· 
'33rI attıktan sonra bir daha içeri 
-ı1mamağa mı karar verm;şti! Bu 
endişesini yatıştrracak bir hare. 
ket bekliyordu. Bir şey sormak 
helki onu t~ mır hid::Ietlen1irelıilir 
1i. Yava•r;a: 

- Gidiyoru"t\ • dedi. 
Olduğu yerden onun rıert sesini 

işitti: 

-Git! 

Zeynep kalbini koparan bir he· 
yecanla onun kendisine döndüğü· 
nü gördü: 

- Kaçta döneceksin? 
- Bilmem ki 1 kaçta döneyim? 

Ne zaman istersen dönerim? 
- Pek çabuk gelme! Çünkü a. 

nahtan ben alacağım! 
Gönlü biraz rahatlamıştı. Bir 

esir gibi boynunu bükerek: 
- Peki Allahaısmarladık gidi· 

yorum artık - dedi • 
Odadan çıktı. Merdivenleri i. 

nerken eı1 sahibinin odasına girip 
kadına kendisini birkaç saat giz· 
lemesini rica etmek istedi. Sokağa 
rıkmak, kır!arda dolaşmak gönül , . 
isteğile yapılacak şeylerdi. Fnkat 
ev sahibi b3şka1annm ke:lerin:Jen 
'7~vk duyan cadaloz bir , dişiydi. 

thsan onu diln akşa.-n hırpalarken 
'<aprsmın arahğından dişsiz ağzi· 
le zevkli zevkli güldü~ilnü gör
m~tü. !ster istemez -s<>kağa çıktı. 

(Devamı var) 

ler çıkıyor; ben asıl bUllg. 
nım. o edebiyatın ) be 
kabil olsaydı bugün onu 1,-e 
damlar da bulunurdu. CeJll ~t 
edebiyatı bUsbUtiin sllıdP eıil 
bundan daha kuvveUJ d 
maz. 

Ampul ve abajur hl 
bir buçuk seııef 

mahkUm old&J 
rtııı' 

Lftlellde Hakkının ııP11 " 5' 
don ampul ve obnJur nşırfl11 0 
lılardan Mehmet oğlu Snl~ ııef11 
1'1ıinci ıısllye ceza rn:ı 1ııd' 
verilml~ duru;ması onu • .,t 

.• t• S• 
snbit s5rülcrek b ir huÇı.u> 
se mnhkıim edilmiştir. 

,,ııı 
Su~·hı kendini mDdafa• 

demiştir: 
s• 

..__ Ycrslı yurtsuıurıı· rııı>' 
oldul!um için de fş b~9 ııı 
Aç kalmıunak için çalnl 
oldum-n 
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mayn tarlaları 
g e n i ş l e t j · l i y o r 

.1ack 

Lon elo n 

• 

Böylece ıka.t edildiğim için ola· O sırada patates ~yuyordwn. 
caktı ki Luizin kasdettiği muhalif "Daha fena,,dan ne kasdettiğlni 
rüzgarla karşılaştığım \'akit pek anlatmak için iğilttek tenc:ttenin 
hayret etme<lim. Kurtla hayat hak içinden soyulmamış, irice bir pa· 
kında gayet hararetli bir münaka- tates almış \'e avucunun içinde 

Dün de· üç lngil~z Bitler 
-.,a 
ltaı .terbiye nazırı Bottai 

t 

h ~an kitap sergisinin kli
So~r bulunmak üzere dün 

'\ ıı:Ya. ~etmiştir. Nazırın • 
~., retının bazı yüksek 
tııa"ardır ve 28 teşrini.sa· 

kadar Sofyada kala.. 

gemisi battı Prağın tahrip 
(ngiliz tayyareleri Heliqoland Alman edilmediqine 
istihkamlarının fotoğrafların ı aldllar · NADiM OLMUŞ 

şaya dalmıştık. Onunla olan üç sıkmıştı. Husule gelen şiddetli taı 
günlük ünsiyetten fazlaca cesaret yik1e patatesin püre halinde par· 
almış olacaktım ki onun şahsı ve maklarının arasından fı~kırd;ğ:nı 
hayatı hakkında gayet şiddetli ten görünce hayretten ağzım a(lk k~I 
kidlere girişmiştim. Daha doğrusu, mıştı. Bu adamtn kolumu. olanca 
şimdi ben de tıpkİ onun diğerleri- kuvvetile sıktığı takdirde husule 
ne yaptığı gibi, onu insafsız bir gelecek manzara birdenbire gemim 

teşrihçinin ni~terile yarıyor, onun· de canlanmıştı . ~tanda askerlik talim. 
'1fı~z tamamlıyan 1928 -

l\' f nıcnsub efradın 15 
~ :u~en itibaren terbi.si 

ır: fımct bir kar:ırname 

a ·ı ~ 1 ~ Macaristan arasın· 
~ tnUnascbatm ıs'ahı için, 
'lCoı ~eket arnsmda bir tica· 

1.. ~7.alanm•ntır 
~a ~ • 
J~U Sahillerinde !lfddctli bir 

~~llac ın ~ürmektedir. Belçi. 
'"""'e _YUk g.cmlsi fırtına. 
.~tır. Tayfadan ik1 ki.:;i 

~ar Basvekili 
~~nın h;re~etini 
\ ~6 ih etmemış 
J~,. (.\, A.) - Bulgar a. 
"'llllror · 
t:ı • 

bir . ., .. t . . 
~t ·~. aJanS _., C§rınl.5a.. 

!\· ligı bir haberde başvc
,.. ilııofun aşağıdaki bcya· 
tıı~duğunu bildirmiştir : 
~e ete ınUracaat ctmlş ve 
~ taa.rruz1nrilc komgula· 
l\'lle t:lnıekte olan Almanya. 

01a.rak, BuJgari:ıtan is. 
ııı ·· ll IUıaJemet yoluyla ta· 

~: arzu etmektedir.,, 
~· t ~en uydurmndır. 
~r a. 

ıııı Janaı baovekil Kösci· 
l?ıBorı. zamanlarda hiçbir 
:rl~e..ıı~"I b'ldirm • ~. ll '"h.....,. ı ege 

~l~~lgar giyaseti bugün; 
ın ınüaalemet yoluyla 

11
, 'll istihdaf etmekte b~ 
~~a "beraber, bll.fJVC'kil 
~f"''.Alma.nya hakkında• 
~ ~~len Bözleri atılaı 
~ir. 

~~bık Kayzer 
. ~d~d ~.. a.n Norveçe 
'4~ Re hazırlanıyor 

' 26 ( 
, k A. A.) - Sabık 
"lg'. 

'4U.ce Peoplc gazetesi· 
~'bir habere göre, ea. 

n zarfınd& Doom'd.al{ 
' hazırlanmaktadır. Bu 

• ~· <lört. tayy:ı.re ham"lan 
~ ~ta. 1 
~ ))'arelerden ik:isi on 

' •a.b naltledebilocektir. Di· 
~l·, t1t hükümdarın men· 
~ r~rceektir. 

ııı' Yzer, Doom'da.n çıka-ı 
'de :~eç.e gidecek, 02ı}o 

bir lt~cn gölU kıyısında 
ti'\reı <:.&e.bada, bundan üç 

~ b.... ~ndi namma kirala.. 
!) "W'! ictn 

R l'etı de, genif ve rahat 
~ektir. 

Londra, 27 - İngiltere sahil. "Borjenson gemisi lngilterenin 
terinde mayna çarparak dün de şark sahili açıklannda çok müs.. 
bir kaç gemi batmıştır. tesna şartlar dahilinde tahrip edil· 

1925 de inşa edilmiJ bulunan diğinden \'e bu şartlar deniz har
kruvazör tarzında mÜ!ellah, binin şiddetlendirildiğini gösterdi· 
16697 tonluk İngiliz bandıralı ğinden, İsveç hükfuneti Bedin ve 
Ravalpinde tüccar gemisi batmış- Romadaki e1çilerini, bu husU!~ta 
tır. Tayfadan 16 ve kumanda mallırnat almağa memur · etmi~
heyctinden bir ki§i müstesna ol· tir . ., 
mak üzere, bütün mürettebat ve 
tayfan·ın boğulduğu tahmin edi· lsveçli tayfalar korkuyor 

İsYCçte gemi tayfalarının, ha· 
reket e-nasmda gemiye gitmekten 
imtina ettikleri sık sık vakidir. 
Mazeret olarak, silih altına cağn
lan gemicilerin yerine, maneviyatı 
pek kuvvetli olmıyan gemicilerin 
alınmış olmasını göstermektedir. 
Denizeiler birliği, gemi hareket e. 
dcceği sırada gitmek istemiyen 
tayfaya ~imdiye kadar men olan 
cezalardan daha şiddetlileri, hat· 
ta hapis cezası tatbik edilmesi i· 
çin, resmi makamat neminde mü· 
racaatlarda bulunmaktadır. 

liyor. · 
Muhasematın başındanbcri İn· 

giliz bahriyesi tarafından kira.. 
lanmış olan, Polonyalıların 14294 
tonluk Pilsudski vapuru, İngiliz 
sahillerinin §imali garbisinde tor· 
pillenmiştir. Tayfası tamamen 
kurtarılmıştır. 

Hookvood isimli İngiliz vapu· 
ru bir mayna çarparak batmış • 
tır. Tayfadan ikisi boğulmuş, di
ğerleri kurtarılmıştır. 

Ausset ismindeki İngiliz vapu 
ru bir mayna çarparak ağır hasa
ra uğramıştır. Vapur romorkör 

ter vasıtasiyte limana sekilmiJ - Kara ve hava faaliyeti 
tir. Mürettebat arasında ölü ve· Paris, 27 - Garp cephesinde 
ya yaralı mevcut olup olmadığı ke,if müfrezeleri ve topçu faali· 
henüz meçhuldür. yeti olmaktadır. Bu harek~t da 

Dün Almanlar, Baltık denizin.. mahdut nisbettedir. 
deı İsveç sahili yakınında Fin • Ii f aı· · lıdır Alman 
ı d

. B · · ava a ıyetı can . 
an ıyanın rıtannıc vapurunu . 1 nl ·'-- a -

Bohemya ve Moravya
da dört yÜz papaz 

tevkif edilmit 

Parite. 27 - Havas ajan.sının öğ. 
rendiğine göre Bohemya ve Mo
ravyada 4.00 k&tolik papaııı tevkif 
edilmiş tir. 

Havas ajansının Zagrebdeki mu· 
habiri, Prağda 15 teşriniııani hadi· 
seleri etrafında bir Yugoslavyalı 
talebeden şu tafsilatı almıgtır: 
"G~e. kamyonlarla gelen S. S. 

ler, Alexandro ve Masaryk kolej. 
!erini işgal ederek bütün talebeyi, 
kamyonlara bindirip şehrin üç kL 
lometre haricinde bulunan Rujin· 
manejine götürdüler. Kaçmak isti· 
yenler projektörlerle takip edile· 
rek kurşunlarla. vuruldu. Yirmi ya. 
gından a~ağı olan ecnebilerle Çek. 
ler, isticvabdan sonra Berbest bı
rakıldılar. Kıtalden kurtulanlar 
kampa gönderiİdiler. 

Ba11ka kolejlerde, talebe, tankla· 
nn ve mitralyözlerin yardımı ile 
yıı.pılan muhasaralardan aonra ya
kalanıp götürUldil. 17 teşrinisani 
günU, S. ' S. ler doktor Jirardek'in 
kliniğini ba.ı1tılar. Bu doktor, S. S. 
ler tarafından işkence edilen bir 

' talebeyi tedavi etmi15ti. S. S. ler 
talebenin veremden öldüğüne dair 
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3100 1 ,;ı .;3Jansı, Ama arın~ gunu 
tev ı ctmıJ er ır. ton Utı;t • -ı- "nd ed" t.a k · · 

1 
·.J 1garp cıı:-vaıesı e y ı yyare ·ay-

olan Bntannıc vapuru, ıveçtc bet ikl . . k--....ı t~,· t bir vegika almak i!ıtiyorlardı. Dok. 
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.. .. ,.=, tı erını csuw. ve ~ım e - t b 'k _,_ . ti 
oete urg a se u oz ıoturme ... ~ ekted' or u vetıı ayı verml:Aten ım na 

r teydi. m Al ır. reJe . . l T edime, kendi5ini ya.kala.yıp g5tUr. 

A t 
· · d k' man tayya nnın, ngı ız diller. Akrb"tı' hakkında hi ... bir ha-

n on ısmın e ı ·ıen · l d · "nd " " 
vapuru da Almanlar ~mı ne Şt!N\ enızı e b~r alınamadı. 

.. • . . 'J'' iki defa taarruz ettiklerini ve her· c . h" ımusadere edılerek hır Alman•li . 'nd d h" bi ffak" t ehennemı günlerden sonra, ı-

ruhunu evirip çevirerek sıkı bir Her şeye rağmen üç ıünlük 
muayeneden geçiriyordum. Artık i tirahat bana pek iyi gelmi.~ti. 
bütün ihtiyatı elden atmış. onu Dizim bir hayli iyi!eşmişti. Şişi 
öyle rencide edecek şekilde konuş· epeyce inmi~. 1'aüağı yerine yerl~ 
muş.öyle tahliller yapmıştım ki a· mişti. Ukin benim l:ç günlük 
dam çileden çıkmıştı. Birdenbire istirahatim Tomas Negriçin hiç 
güneşlen bronzlaşmış yüzü hiddet hoşuna gitmemi~ti. Onurt acısını 
le morlaşmış, gözleri yanmağa çıka. tm~k için şimdi bana gayet 
başlamıştı. Onlar şimdi öyle göz- fena muamele ediyor, durmadan 
lerdi ki artık onlarda dirayet ve küfür savuruyor, kendi işlerini de 
akıldan eser kalmamıştı. O gözler bana yükletiyordu. Hatti. bir de
de o anda bir delinin müthiş te· fasında bana el kaldırmağa kalktr, 
hewüründen başka hiçbir ifade l!lkin artık ben de hayvanlaşıyor. 
yoktu. Adamın bütün kurtlub'U dum ve yüzüne öyle bir hırla~,,_ 
gözünde canlanmıştı. O gördüğüm hırladım ki geri çekildi. Düşünü· 
hem de kudurmuş bir kurttu. yorum da o anda kimbilir vazi." 

Bir kükreme ile yerinden frrlı· yetim ne çirkin bir manzara ar- · 
yarak kolumu yakaladı. içimden zetmişti. Ben, Hamfire van Yer-' 
tirtir titrerken haricen • istifimi den, gürültülü bir geminin pis 
bozmamı~tun. Fakat o müthiş mutfağında işimin başında çömel 
kuweti metanctimin çok fevkin. mişken beni dövmek için tepeme 
deydi. Tek eliyle pazumu yakala- dikilen mahlUka yüzümü kaldın· 
mı5tı. Elini sıktığı \'akit daha [azla yor, ve gözlerim korku ve aciz ile 
dayanamıyarak acı ile bağırdım. ve korku ve acizden doğan ~et 
Ayaklarim altımdan kaydı. O deh- le yanarken ona tıpkı bir k-öpek 
~tli t:ızy ikin \'erdiği ıstıraba, bfü gibi hırlıyordumt Hayalimde can· 
tün gayretime rağmen ayakta dura- lanan bu manzara hoşuma gitmi
rak tahammül edemedim. Adalele· yor, ve, bana kapana tutulmuş bir 
rim vazifelerini unutmuş~rdı. Duy fareyi hatırlatıyor. O halini dft. 
duğum acı çok ~iddetliydi. Pazum ·şünmek bile istemiyorum. 

onun pençe inin içinde ezilip pelte· .Tomas Negriç benir.tld kadar 
ye dönüyordu. kin \'C şiddetle dolu bir b~u,ıa 

~ ··t·· ·ın .. .. St e e, lÇ r muva ıye ma"e hükiı.İnetinin Berlindeki mil· 
manma go ur muıtür • elde .. edemeden pe.skürtüldükleri, J mesaili Şvıı.lkovaki, Hitler tara.. 

fmdan davet edilmigti. Bitler, 
kendi&ine, mart ayında Prağı ta.h.. 
rlb etmediğine nadim olduğwıu 
söylemiş ve dökUlen a.ı.iz Aım.t 1 

Meçhul ibir vapur geçen per.- ~ ... ,. • !lngiliz bahriye nezareti tarafın.. 
§embe günü Kent sahili asrklL "dan bildirilmektedir. 
rında mayna çarpmııtır. Vapur 

• batmıştır. Bugün haber alındığı
na göre üç kişi boğulmuıtur. 

Dün, Almanyanm şimali garbi
ısinde bilhassa Heiigoland ve Vil
, helmshafen üzerinde İngiliz tay· 
, yarelerinin yaptıkları uçuşlar, bu 
Hıafta sonunda yapılan ikinci u-

• • 

Gene ayni atiklikle kendine gelir 
gibi olmu~tu; gözleri tekrar nonnal 
ı~ıltmnı almıştı. Daha fazla hır. 
lamayı andıran kı~ bir gülü~le e
lini gev~etti. Can acısile yere çök· 
tiim. Baygmlık geçiriyordum. O da 
oturmu~. tıpkı hir kedinin bir sıça· 
m seyretmesi gibi merakla beni sey 
re koyulmuştu. Ben ı .:.tırabla kıv· 
ranırken onun gözlerinde birço~ 
defalar tesadüf ettiğim o taaccüp~ 
o şa~kınlık, ifadesi gene yanmağa1 

gerilemi~ti. Biribirlerine dişlerini 
göstererek lurlaşan ıkı canayardan 
farkımız yoktu. O, ymruğunun al· 
tında beni sindiremediği için vu• 
ramıyan bir korkaktı; onun için. 
~imdi beni yıldırmak mak~adıle 
başka bir \'asıtaya ba~\'urmuştu. 
Mutfakta tek bır bıçak \'ardı ki 
ona da pek bıçak denemezdi. Hu 
alet, uzun seneler kullanma neti· 
ce5i aşınmış, ince uzun bir ~ii. 
alm15tı. Oy}e tüy ürpertici biı: 
manıarac:ı vardı ki ilk zamanları 
ona alışamamış. onu her kullanı. 
şımda irkilmittim. Ahçı, YUhan• 
senden bir bileyta51 ödünç alarak 
bu bıçağı bil~e koyuldu. Bile
me işini büyük bir gösterişle ya· 
pıyor, arada sırada yan gözle ba. 
na manidar•manidar bakıyordu. 
Bıçağı bütün gün mütemadiyen 
biledi. Bir dakika boş kalsa he
men raftan !)Jl;ak:la b1leyta,ını 
indiriyor \e bilem.!~C ba5hyordu. 
Bıçağıl'l çeliği ustura ağu p kadar 
kcskinl~i~ti. Ar:ıca 51rada ~'d~
ruyor, onu baş parmağıÖ<l( vcr a 
tımağında deniyo:-d:ı. Elinin üs· 
tündeki kıllan kesiyor, ağzını mik 
roskopik bir dikk~tle m't:\ye"le e
diyor ye her defaı:ında ra hir pü· 
rüz buluyor, yahut ca b':!lmuş 
gör.üniiyor Ye tekrar bi~e..,~e baş 
lıyordu. Eali o kadar gülünçtü ki 
kendimi zor t\ıturordum. 

Bir harp vapuru henüz yqr 
• yanlardan 14 kişiyi projektör zi. 
ıııyası sayesinde kurtumata mu· 
·vaffak olmu§tur. 

Alland adaları arasında bir 
ımayn tarlasına çarparak berha. 
l va olan bir Alman sahil muhafız 
t.gemisinin 33 kişilik müretteba • 
ı tırı:dan on ikisinin kurtarıltiığı te· 

• yid ediliyor. 

Isveç sularında maynler 
lsveç bahriye nazırı, Falsterbo 

açıklarındaki Alman mayn tarla· 
sının bilhassa şimal b tikametinde 
genişletildiğini bildirmiştir. Bu 
suretle Falsterbonun cenubu sey
risefaine kapanmıştır. Almanya
nm İsveç kara sularının y:ıkınla· 
rında a1'bğı bu tedbirleri lsveı; 
hükQmeti tarafından derhal pro 

tcsto edilecektir. 
lsveçte aşağıya aynen nakWi· 

len bir tebliğ nş~: 

çuştur. İngiliz tayyareleri ilk defa 
'24-25 teşrini~ni' gecesi uç:mışl:ır
dır. Birkaç haftadanberi lngiliz 

, tayyarelerinin Almanya üzerinde 
müteaddit defa uçmaları sayesin. 
de Alman istihk!mlannın plAnla
nnı almC\k . Ye birinci derecede e-

!hemr.liydi hw.ırdtlm.t elde et· " . . .,. 
pmek imkanı olmu9tur. 

• Mayn döken talıtelbahirlei · • 
.ü11ü anilşıtdı 

I..ondradan bildfriliyor - İn
giliz tayyareleri Heliıoland ada · 
sı ile Vilheim~fen \berinde mü. 
him keşif uçuşLan ylllJllUJl 1rdır. 
Tayyard«-. a~ rapen avdet et · 
mişlerdir. Heligoland 1 Almanya· 
nın Kiel kanalı methalinde tahkim 
edilmjş bir a 

1 ır. Denidere 

kanının intikamını rı.lacağma ye-

min etmiştir. 
Haha. ndyoda bir hit:ıbc iradı

na mecbur oldu. Şehir austunıldu .' 
Ve bir grev yaparak proteatoda 
bulunmalıt istiyen amele, ge9tapo· 
nun l;omi~e mümC8Gillcrini kurşu. 
na C:.:.Zeccği tehdidi ka~:smdıı. bu 
grevden vazgeçmcğe mecbur oL 

dıılar." 

mayn döken taht~lbahirlerin ü~ 
rin!n b:ıra~ı oldu~u anlaşılmı~tır. 

Harpte lngiJiz ve Fransız 
zayi1h 
Lorıdrada na.redilen iatatiatik

lere göre harbia bMlayetinden bu· 
tüne kP..dıo.r !n~!ter1>nin df'ni.zdc, 
havamı. ve karada ölli Ye yaralı za· 
yiatmrn mecmuu 2.000 kişi kadar. 
dır. Bunlardan 1526 sı ölildilr.J 
Fransa. zayiat mikdannı neoret. 
mem1-e de İngilttteninkinin yan

sı ka.dıarotr . .,,. ......,_, 

başlamı~tı. Bütün bunların ne de· 
mek olduğunu sorar gibi bir hali 

vardı. 

Gü; m:l ile ayağa kalkarak gü·, 
verteye çıkan rnerdi\'enleri tırman 
dım. ,\rtı~ haYa boımuştu; mut.. 
fağa dönmı:kten ba~ka çarem yok· 
tu. Sol kolum ~anki f eke uğramış 
gibi hissini kaybetmişti. O kolu· 
mu günlerce kullan:amamıştım, 
hele son acının da kaybolması ay
lar sürmü~tü. Bütün bu ıstırabı 
onun sadece bir elini sıkmasile 
duymuştum. 

Ya kolumu çe\'irmiş ,·eya çek
miş olsaydı? Bunu ancak ert&Si 
ıün, Kurt Ları;en başını mutfak· 
tan içeri ~arak ahbabbğım taze· 
)emek için hatımnı sorduğu \'e gü. 

}erek: 
- Kolun nasıl oldu? Unutma· 

ki ôah1 fen~ <la olahilirnit 
Ded~ ıaman anlayab ;lmi~tim. 

... 
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' x 9 u n S ·ON 
Mahmutpa§at1a 

yangın 

Ü~nhü• 
9U.ııtUN • H • ı"tlSI .f1'41TJ0""1 
.sunu ıt ""-'1< o~c:.\ •nı" .. 

l\lahmulpsı ~adsı H:ırıl:iiçt'ıc ca
maralı s~ılt'fı dn4rkflnınrla dll11t:r:ın· 
trın çıknıış n at'~ ~ cındalı:i ) iin 
ve ip\ık deptlsuna ,;!'ayet edtrek 
burasını yalmı9tır. 
Yanıının slıttll d:ikkanının ilııt 

kalımla bıılıınan maı ngaldan çıkh· 
., ıınlnşılını,, suçlıılıır halrttndR 

~akib~ Cİ~~-itlir. ~ütçü dlr-<\ ll· 
1 Dl ~lıdır. 



"lngiltere maynlarında 
ha ından gelecektir,, 

<~ tanıtı l incide) 

Alın o ·a Q b rp plAQ' 
Diğer tııraft;n "~unday Dis

ıc tch, g , t • • mplo~W,c 

muharriri Almanların müttefikle. 
kaı'p takip edece i muharebe 

pl!:-r.nı if a edebilecek vaziyette 
luı duğunu kaydettikten sonra 

§Unbn fazıııaktadır: 
Bu plan P,eçen hat+~ Hitlerl.: 

gcner~lcri arasında v..Jnıbulan 
toplantıda tı;kru-rür c:mi§tir. id
detli bir ehnnomi, d'!n::: ve hav:ı 
muharebeaUw taraftıı.r onlanlann 
miltalCUI galip gelmi§tir. Bu iti
~la Almanlar garp c:cph~sindc 
bUyilk mikyasta bir taarrvra gi· 
rişimiyoc:cklerclir. Harekat p~eı. . 
da.ki ekilde inki f edece](tir. 

Gcl:cck il ·baharda İngiltere -
nin n:ıUstahkcm ve sahil §ehirlc -
rinc karlı büyük hava ıtefcrlcri 

Y ıutacaktır. 
Bu bQyiık seferler ba ~z

dan evvel 1ngili~lcrin maneyi ku . 
vctlerlnl kmmk nıal:sadı ile, ge
lecek ilkQahnrR htlar f a11ılqşız 
utcttc küsü.I: hava seferleri ya. 

pılac:akttr. tngiliz harp gemileri 
ile lnıiliı:o; vebitafif tic~rct gemile 
rinc ka. . tat\!ik c9ilcn <len~altı 
ve mayn mııluır heleri iddctlep 
dlrllccektir. ~ll uretle bitar~ 

memleketler l~tcr ile her 
~ürlil ncµt1en \•azgeç1'lelcri i~in 

t..lıdit ta~yik edileceklerdir . ., 
Bıtaraflan ta.l{yik 
O eı- g~tcsiqfil Q!pJomali.k 
uhabtrl. yruıın İI\gil.terQ i-

le her tur'il ticarete nihayet ver 
ıne.terl ~in bltarB.f kotll§ulannı taz.. 
'.'.ile etyğ~I \'O dört had~ ~ip 
eyledi@ıl y!W\rak di~"Or ki: 

' 4Alma.~)-anm hedeflen f!u~
ı'Jll': 

l - Bllyük Britanyayı abJuka 
tın ek. 
2 - Bitnre.flnr ticaretini Al

manya.ya çevirmek. 
3 - Bibırntla.rı, Alman da\'tW· 

na bashya:rot işin ~e sokmak. 
4 - tklncl hedefini cld etmek 

i~ zanırt o1an canebi dqüıiııi 

bulm • 
:S:U son hedefte Ahntu:ıyanm hif 

son pl!ıu ds.iıı:ı. \•ardır ki, dn., 
"E6toıu'a,, malı adı yerfl~n emU· 
ımm Almanyaya. dövi, temin et. 
rnesl lc;;ln, Sıı.lttk menıleketıerln~c 

fabrikalar }.urmaktır. 
Alm.e.nY~h ijçUncü }\~defi içl!ı aıı. 

k~nd.W. g \t> ı;:cldi&i t&kdird 
Bden oo: .. olan uı.un ~cli ~ 
~~ çalışınQ.ktadır. l3U~§te 
Claudlusc \"O KopenlıagQa Val,tno .. 
1'EI bu Yadlde talim.at ,~ur. 
Claudlue, ke~ ~ miktarda 
~ pet.rolU b1'1A1~ üzere 
talimat alm tır. Zira, Almanyı,uuo 
.gi)• ;:ıdlği sun't petrol, elinde mey 
cut ~-tardan daha fazla kömüre 
ilıtiyaç göstcrmekted,ir." 

Bitarafların Londradaki 
teşebbüsleri 
S\\tı.daY T4nes gazetesi, b\~a.f 
putlar vasrtaslle y~ıla.:ı Alınan 

ilırac:ıtmın musaeC!reı11i hnkkm,da 
hıg-Utere tarafmdan verilen b 
tıarm alı günU nıwrlnr meclW
nin toplanbsmdnn sonrn verilecek 
bir emirle U:ıtbik edileceğini bil. 
dlrmekt~dfr. 

İtalya, clçllia, Holanda. f veç 
?>e.nlmarkn vo Japonya tarnfın. 

dan b mllıuıscbetlc yaprl:m te
şebbfuılerle allikadar olarak lord 
U41U~e cıU{l bitaraf memleketle
rin elçilerini kabul ederek bu t~ 

§ebbüslerin ilıtlınnmln t tkik ~L 

lec~ini bildirmi§tir. 
Çemberlaynın nutku 
Haşvekil Çcmberlarn d{ln rnd

yo ile millete hitaben bir nutuk 
~örlemi~tir. Ç.emberlarn c;cüqıle 
Alman harp usulltµ"inden bahı;;ede
rf;k §Oylc demi~tir: 

.. _ ff tn>iniz biliyor:.unuz ki. 
bu u ullerin en nuncusu kara 
sularımızda ra ~ele her U\rafa 
yeni tipte 01:wnl:ır dükme\.i.tir, Bu 
u u\ün kcnçii iınz~annt da ta1ı· 

yan lıcrnelmilcl anlasnıalq_ra mu
halif otmas.ına \ c l11gili:ı gemileri
lc bera~r l.ıitaraf gemilerin de 
berhava olarak kendilerile harp 
halinde pul\lnm(,ldıklan memleket 
!er ahaJi~ini de öldürnıcsine hiç 
kırmet vermiyorlar. 

Bu b~rbarca usule mijracaat e
derek t>\zi ia,. iz bırakmak ,.~ 

böylece boyun ~rw.ere mecbur et· 
mek ümidindcdirl~r. Buna mm-ar
r~ ola~lanttd.an katiyen kork· 
ma ·ınız. Atma~ tahtelbahirlerinif\ 
hal\l\ındao nçı-.ıl ~eldil\sc mılm:ı· 
tıslı ffii\''n\;ı rın h:ıkkı'l~laıı. d:t ~("'! 
kwğ~. Sim'lilik ve birkaç tremt 
;ay' çl,lncmizc n'1{n12n, gt'mi?eri. 
miz limanlannııza gi(ip çıkma~a 
dC\!lffi cdiyurl;.\r ve l\ltınt:ı.,.aman 

d~l roecek~crdir .... 
(Bqtnclatı gemill"Te t•e hrrrp fa· 

aUycline dair 1taberlN .1 iitıcii 

sayfamızdadır.) 

Halkevlerinde amatör 
reıim sergileri 

açılacak 
Cumhuriyet Hııl1' P rtl~i b ·r !>er 

ne ubat Q.)°lOda, hıllkevlerlwlc: n
mal6rlerin c~rl rfodcıı mütesek.kil 
bir r im ser i t :ıı;tlmnsıtı(l kor:ır 

\"ermi,tir.: 
'J'cşcbbil'iün ama~örlcri tc, vik e

decek ve memlekette snnat sevgi i 
uyandıracak m3hh·ette oldııRıuııla 

şOp]ıc •oktur. 

Denizlerde fırtına gene 
b('.,ladı 

IJilıt gc<;C:l rıstf\d:ııı wnrıı sidıltl 

lcnı;n rırlınn H.niılerı tlt,>nbd~ ,.e 
knrı:ut:ı bazı h.ı•ıııı~:ıt.ı .. eheh CJlmıış
tur. 

l\ıırudııniıdc ı.;t::l\C şlıJdcller hii• 
kiiın ilvme~~ başl,:m\ıı fıxlı.ı Q. ıı.ı
°'üudr.n tıu~iw ııctr) llcr a.ldiıccle li· 
ııı~nJarj\ illicn etmişler, kfıt:ül; H· 

purlnr Rımıdenizo nı:ıhımamışlar

dı1'. J~ deni2>ndo de fırtıı;ta şıd· 

d tlenml~. lıu, yı,ız.(j n DunıJuııııı~r 
mımnı amire 24 s at "le clmi.ş,lir. 

Bir yüzme rekoru 
kırıldı 

nıstcrdam, 2'7 ( • .) - 21 
t;kincltCGrin taı ihlndu Hollandalı 

yU:ıUcn Bn. ID.nt, 200 metrelik eır. 
tüslll erbeat yüzme rekorunu iki 
dakika, 38. 8/10 ıınni.yedc lnrm~tı,r. 
Bunda.n evvelki rekor, 2 clBkilsa 
39 un.iye il Bn. Fo~glen'de kU. 

Mühim Bir Müeaseae 
Avrupada muhtcrif memick~t

lerde be5 fabrikası bulunan ye 
memleketimizde büyük rağbet 

kazanan Poker tra~ bıçakları faJ>
rikaları <r:irkiyeye her ne suret
le olursa ol un Poker traş bıçakta. 
nnr göndermeye acenta ına temi
nat \'ermiştir. 

Poker traş bıçaklan piyaı.anuz; 
da mevcuttur ve daima olacaktır. 

Cins itibarile imdiye kadar 
gelen mal:ardan ü tündür. 

::::::::::::::::r:ı ..................... ...................... :::: :::-:-.... :ı·:ı····~aı:--- •.•. •••• ••• ~.:ı:-..:::.-ı:..::.:r.--: ......... :;g: :::· . .............. -... ·-···· .......... . ... : 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, ktrıklık ve bü ti.in e.ğrılarıruzı derh"' 1 

llllfill keser .. leabtnda günde 3 ka•e alınabilir. ili 

Varşova elçimiz 
<8" t ll'afı l la~illc) 

1 
ri b mda kalmaları \ m n 

Ccn1al Hiırnü, Polonı·a hükü- mi~ir. 
meti t'rkanı ile biflilit · n daki· Bunlarla, ml'\gııl Ql na.k iiıerc 
kaya kadar 'azifc i ba~ında kal. koıı::ı0los Recep Polon) ara güıı• 

mı~. bombalar altında 1,·ahşmıı;, derilıni,tir. Jhdct t~ncl<'ri A zım
hcyecanlı zamantar geçirmiş' ni gelenlere teblic:at ) pılım,tır. Ya· 
hayat 17 ey!Old tirçok Polon- kı(l.qa gelP.C'C'klcrdir, 
ra rica1ile beraber Homanyaya Rwnan~:n ·a illi len 1' lonya 
geçmi)ir. Bombardımanlar eqna- hültmcti aclamlarmdan ve mü
sında hiçbir Türkün ziy3a uğradı- hc..'fldişleriııd<'n hir J..:ı~mı memlc
ğı hakkında f~r tçe t bit edil- ketimi~do oturmak iı;ln \1ük0m fr 
mi~ bir badi~ yqktur. ml%e müracaat etmi,.ler \'e mr,rn . 

Büyük elçinin ~imdiye kadar 
a\dctinin ecikme i, bilha Po-
lonpdnki Türklerin ft.kibcti ve 
harp yUıUn(j n qtlaya çılı;~p diğf"r 
birçok m 1 l rlc mc ul olmJ. m 
dan ileri gelmiştir. 

caatlan kabul edilmiştir. 
Kendilerine, Türklni.ın Polon

yalılara J,ar- ı daima oldu u gibi 
tarihi '<: anane\ i doı:tluğ\!llll m~ı· 

ha(.:.-<. ettiği ~~k,füi\rpt İf.,. 

r .-- ... --

Polonyadtı me ·cut ~00 kadar 
Türkten işleri bozulanların mem
lekete dönmeleri, diğerlerinin i~lc· 

Cdcn son nıalümat, Polonyada 
tabii hayatıt1 hçnüı t~ üs. ed~ 
mtdii!i. biitiin nteml~kctin huhran 
lt \'C. ll\mtılı bir halde buluı\Clu· 
ğunu lerit ~iyor. 

Almanlar bir gemilerini battrd.lar 
B~m, ~'7 (.\. A:) - Alman ~tihbaı-~t Qllroııu tçbl~ Milor. 
Adolf \'emıan adındaki ve 8.577 ton hscmindcl\i Alrııan vş.puru. 

bir İngiliz emlsl tarafmdan a.ran'1m~ktan kurtulmak l~in A tlns Ok. 
yanusunun cenubunda kandl$nl b:ı.tırmıı;tır. 127 kffiiden ibaret olan 
biltiln mürettebatı ile 18 1 tndm olmnk iizerc 35 ki.f;idnn mürekkcb bu

hınan yolc;ul:ı.n kurtsrllmı tır .. 

Sovyet - Fiil, 
hudut hadise~1, 

( Baıtarafı 1 incide) mur 4;dilmi§tir. BU ~~: 

Poliste 
M 

etmiştir. l); malumat almakta o· topçusunun taarruzUfl
3 ~' 

lan mahafil, Sovyctlcrin talebi ka· ı:nrntakadalri ltıtalar ara·tıf· 
bul edildiği takdirde Finllndi~·a. rin bir infial uyandırrnı~ 

Bir gazinoda iki 
kişi yaralandı 

nın büyük ~hirlerinden biri olan 
Vipuriyi himaye eden berzahlar 
ara mdaki Finlflndiya istihka.m
larınuı terki icap edeceğini ehem
miyetle kaydetmektedir. 

Ayni mahafil, So,ı·et nota mm 
ültimatom mahiyetinde olmadı

~mı ,.e müzakeralL\ kapıyı a~ık 
brrakmakta olduğ'unu btyan et
mektedirler. 

Dün aınatyada • ü~rünün •;t· 

zino unda iki kişinin yaralanma
:'lile neticelenen bir vaka olmu tur, 

Yedikulede tmrahor mahalle• 
'-inde Halitef:eridi sokağında 18 
numarada oturan Emin ~tu Ah· 
met körkütük; arhoş olnsnk ga
zinoya gelmt, \'C ~mı> ~a~ınna· 

ğa YC müsterilere sata~mağa baş.. 
lamı,.tır. 

Bu \'aziyeti gören gazino sahi· 
bi ükrli ve garson :\1ehmet Ali 
Ahmedi gazinodan dı~n çıka~ 
mak i t~mi:)er, fakat bu müdaha· 
leye kızan sarhoş bıçağını çekerek 
Uıerlerine hücum etmi~tir. 

tik taarruza garson 'l\khmet 
\\li ı~ kalmış \"e karnına sap· 
lanan bıçakla kanlar içind" yere 
yıkılmı.tır. Gazino ahibi gözleri 
kararan saı:ho~un i11erine atılmı~ 
ft\,kat o da kQ]Jnrınçlan yaralanmı5 
tır. Nil,1;1yct hadise yerine yeti~cn 
ıx•li lçr Alımf!<li yakalamışlar ve 
karou,ıdan ağır surello yaralanan 
~ tdtmet ,\liyi Cerrahpa~ ha t;.\
nc "uo kaldmnı~tır, 

laleli cinayeti 
Ca.rih suçunu itiraf etti 

Birkaç gün evvel Ulelide tram 
vay rade3inde bir cinayet olmu~ 
Tophane dikimevi işçi~nden 
Behram iki tabanca kurşunile ya· 
ralanmı~tı. Şüphe üzerine yakal~-
11t-1.n Toı;>hanc <tikimevi İjÇilerin· 
den Celal itiraftq bulunarak Beh· 
ramı kendisinin vurd~u itiraf 
etn;U tir~ Şu~ aleti Qlan. tabanca a.. 
ranmaktadır. ' 

KAllVEDE KAVG \ I 
l)iln Ortaköyde bir k<\,hvedc \iç 

~i~i arasında bir kavga qlmuş ye 
bfr l;.t,\ ağırca yaralanm~tır. 

Saat 14.30 da Ortaköy eski ,·a· 
pur iskelı: inek 40 tıtımaralı Vita· 
linin kabsesinde otl\l'an bacı oğ· 
lu Agop, Harim o·'lu Bobor 'e 
Arkado. oğlu Hayim ;,arasında kav 
~a ÇJkmı , Bohor ile Ha.yim Ago
bu başından ağırca yaralamı-:lar
dır. Yaralı ha taneye kaldmtnu~ 
uçlular rakalannu.tır . 

• 
fKl OTO~OBlL KAZASI 
Dün akşam iki otomobil kaza.-

1 olmuştur. 

Şiş.1~n Harbiye)>e doğru cit
mekte olan şoför Yakup Mura<lm 
idaresindf'ki lak · ile mukabil 
taraftan selen :ılför :M~'l01et N'· 
y:uinfn idamindtlri l l>M numa· 

rah QtQmobil çarpı,.nıt,.lar ve her 
iki i ~ ha ra u rraını lardır. • ·a
h,.ı.sç.a ıayi&.t olmamıı.:lJr. 
SQför Sadettin idar indeki 235ı 
numaralı tqksi de • l~adan Har· 
birere doğ_ru g\cler~en ünün~~ bu 
lunan 909 numaralı hu"u"i oto· 
mohik çarpmış hasara u"ro.ınıı;tır. 

KAZ:\IA iLE Y.t\RALt\, r,\N 

Finlandiya nıaha(ilinde, .. imdi· 
ki tazyikin Fnilfındiy\'\yı g~e;ılct" 
de irU\.ıtaa uğıam~ o\\\n nlüıake .. 
relere tekrar b:ı~)an1ağa icbar için 
yapılmakta qlduğu zann:d!lınek· 
tedir. 

Ayni maham, Finl&ndiplımı 

A~lELE 

Dün IIeybeliaqadıJ bir 
ark~da ının dik\rnts.izl~i 
den kazma ile ağır urctte 
lanmı:tır. 

Sovyet hududv ra\qn1ncia a kcr 
nmel~ tah,.it etmemi~ old~unu. ve fazla 

yQ.zün' Ql<trak paıar günü FinlAndi)'l:\ kr 
yara· taatınm i~tirahat hal\nde b'Ulun· 

~anatoryom bhıa ·ıl1a ila,·e ola· 
rak yapılan pa\'İyon in;aatında 

çah~n amelelerden Rıza Dul kaz· 
ma ile. toprak kaıarke.n kaımrmı 
önünde çal~an Timur oğlu ,\ li 
nin arka.ma s.ıntamış, ağır :mrette 
yara,lanan amele ilk te:i:wisl yapıl 
dıktan sonra Beyoı;lu ha tane,,in~ 
nakledilmi. tir. 

italyada terhis 

duğwıu ilave e~ktedir. rnj ma 
hafi\ FiuUhv.:lisa hii ·Qm~Uoin ha· 
kil.ati meydana tıkaımal; için ic
raq zaruri addedilen her türlü 
tnhki atın kf\'l~l kabul ~troe i· 
nin muhten:\ l b\llund 'hınu bt
ra'1 ttro.ektedirlcr. 

Sovyetlue röre ... 
Malkova, 26 (A.A,) - Le

ningrad askerlik mınt~atı ırka. 
nı harbiyesi, 26 Jl(inc\teırin r\i
nü aaat 15 i U t\ılti~a ıtS•rek. 
Fin aruisindt M-.ilinJU'\ın ce-

(8&§ tarafı 1 tnchl .. J -nubu garbiıüne hir kilometre 
kar t Londra hiikı,ıneti nezdinde mesdede bulunan Sovyet krtaları 
ya~tığı t r c~~a protesto mahi· üıerif'• bi~~pbiro bir topçu ıte. 
yctınde de~ıtc\ır. italyn hükU:nc· §i açtldığmı bildiri~Qf. Finler ye· 
ti ade meAfaatlerini korumafa di dda ıt~ı aç~tdır. Uç Kııtl 
ehemmiyet veriyor. İtalya. Ro. ı aaketiylc bir mu.Mfıı ölrnüttür. 
tcrdam y~luyla her sene Alman·• f Y e.di l<ızıl • i\skeri,yle bir rnuhı(ıı 
y~~ İtalya~ it.hal edilen yedi ve bir )Itdck '®ay raralannu§• 
nulyon tc:ın kamUre lakıı._yd ktla· )ardır, Lrnin,rıd ıekerlik mın

~z. Bu kömfu'ün .9reoner y~iu takasr erkanı harbiye bi.nnci şu .• 
ıle ttalyaya ithaline imlcan yek • be amiri Albay Tikomiror ma -
tur. haUitıde tahkikat ya~ğa me• 

yecektir.,, 



R A B E R - Aham tto.t.. 5 

Hıadır.taıırla dünyanm eo eskı ın~antarı Jrasında 

-59- \'azoa: L. 81ı1s,:h 
...... , l'9llıl .... 

di. Papua ~kusur .. 
ona ka'1f'ltı. Fon Ştrobmp een 
dh~ bitap etti. Bu arada ~ 
kUl1J1" ıostermJycmtu. İki ıenç 
m8llıim ~ hale pldiler. 

n yılını T&hşiler ara .. ınll• ~lrm' bir Alınan ıeyratu 

Saçları bir kısrak gibi havalana hava
~ana erkeğini gaddarcasına kamçılamf ş 
~lan kadın mağrur bir tavırla yi~e o!urdu 

Açıkgöz bır kadın 
SlbMa kalp uat birde lflphe

len Ull ı ıit olma1a bile kuvwt 
buJ .... Elta aldand1lam ümit 
etmlk iltm' · beraber kanaati 
kuvwaQııdL 

Demek onların hiç birisi bu er. 
Wın çıngıraklı yılan sütü içrrek 

Şmit , nazan dıkkati cellntme· ~a rhoş olmasım bir aile erkelinin 
den ne kadar m:imkilnse o kadar ahlakına sığdıramıyorlardı! 
az içiyor, buna muka1Jil içt ğile ı Ha\'ada pk1ayan müthi' bm· 
mütenasip olmıyacak de:-ec::de sar çıların aasıle derhal anınu, olan 
hoi olmuş görünü}'Ordu. Gülüyor. biçare a.damcalu birkaç defa 
şarkı sörlü;·or. sarhuş taldıcli ya· in'etl!kten tonra sendeliyerek aya· 
pıyordu. Fakat ne ~eli idi. ne dC' ğa kalh1ı. 
sarhoş.. Suratına doğ•u da muthiş kü. 

Tecrübe kafiydi. llaym bir kol. fürlerie bir i!d kamçı }'edikten son
tuğa çöktü. Masamn ken:ınnda ra hiç ağımı bile açmadan te'mır 
duran bir şampanya bardağma e· o ac:a;p düdüklerın temposuna 
lini uzattı, ancak pannaklannın koyularak dansetme)e başladı .. 
ucu deldi. Alealh \'ic1:1dunu kol· SaÇlan bir kısrak ıibi havalana 
tuktan bir milimetre bile kaldır· ha\'aiana erkeğini gaddarcasma 
maksııın bardağı almakta inat et. kamçıla..'l'lış olan kuvveUi kadın 
m ıcne .mt1\'affak olamadı. Hid· bu mu"af faltjyetinden ve adam· 
dcUendi, bir kiıfür savurdu. Bar· cağıza d~rsini böylece verdikten 
da;a ranyan baktı \ 'C birden sıç- sonra mağrur bir tavırla yenne o· 
n~rwk onu alnaaia davrandı. Be. turdu.· 
c~iksiztndt devirerek lmdı ve deli 

Kam~ırı • ki kadın!ann müşte· 
gibi bir bhkaha savurdu. Mükeır. t'c'k ceza vama!an olduğu anlaşı· 
mel bir sarhoş taklidi yapıyordu. lıyordu - tekrar -..~ca astı ve mUs 
Haymın bu halinin bir rol ol· ttrih bir tavırlil yerine oturdu. 

duğunu farketmiyen Şm!t onu . Birbç dakika içinde gördüğünı 
taklit ederek gü.1dü; haddinden bu manzara nasıl tersine bir ııem 
fazla güldü. Gene müba'ağa )'apı· içinde 01rluğ'.ımu bana dehşetle an 
yordu. Kahkahasını nihayet kesin 

1 
latım,tı. 

ce iskemlesini Alsas ının yanına tık anda k:Jrşılaştıibımz bu b· 
raklaştırdı ve sordu: dm dik"tatörlüğü vakası insanda 

- Ya m Hayın. Fransızlann kadın dil.."tatörlüiü altmda yap. 
elınden &ia nasıl lwrtuldunu.ı? yan bir cem~i eıkelderin te-
Şmit bu suali sormak için Q>k reddi ettikleri. erkek eeciyeleriRi 

beklmıiıti. Bu kadar beklemesi ve ~ meziyetlerini kaybettikleri ıan
daha karşı:laıt.ıklannın ilk ·yanın nmı ~üir. Nitekim anünrlbde 
saatinde sormaması gayntabjtydi. tıpla bir kadın balet heyeti ıibi 

Eğer suiiniyeti olmasa muhakkak acaip zıplamalarla danseden bu 
daha mütecessis olurdu. erkekJete ben de biru ms-bametle 

Hayın: bakmaktan kmdiml alamı,aırdmn. 
- Ne? dedi. Ha anladJm. Halbdki hatikat hiç de~ de-
Görleri donuktu. dili dolaşıyor. tildir. Kaclmlilrm csniyet \"! aile 

du. Bir kötede Ştroberı, uyukla- reisi olmas!na ve erkeklerin bdm 
~ iki genç mülhime batarak mevkiinde bulunmalarına raimen 
kendi kendine ıülü}'Ql'du. bu kabilelerde erkekler hiç ôe te.. 

Ha,;m devam etti: redd1 eL'"nemişlerdir. Gene kavp-
- Ah ~ Franmlar, hiç de kur alık. muhariplik, cesaret. metanet 

naz değiller. Maceramı herhalde rn sert hir.ı!tlere elverişlilik gibi 
umumi kararı&hta siııe '&ruatmır erkeklere mabsas meziyetleri bü-
lardır. tün bu erkeklerde de tamamile bu· 

- Pek kısac3.. labilirs'iniz. 
CDM'UU n.r) Aradaki fark fizrKt olmaktan ıi 

'(1) Sli«>a .,,hr Bimtırkuı rade ~ptirtıatdir. Yani erk~. !t3dm 
; •• ·Lı.--11 , ... ~...... ,..:..:.~· B . meminde otmaıda. erkektı~n ta.. ,,..,,.uw-,_ .....-•ııun ,_,,,. " L 

1 

bit hmalannı kaybetmemisth'. 
si111 .Abrıtılllmtl• ..,,,,. caımltn Fakat k3dm ile erhjin meWile 
;.p.. bir Si/at tibi blltnalıyor. ri mf jçtimat olarak trntir. Me. 

ucuz 

Turlü tfirlil vitaminler
den bir ka;ını bir arada bula. 
bilmek isin ınevlirninde bol 
bol taze kayısı yemek elbette 
daha keyifli olur. P'alı:at onua 
bu mevsimae bulabildifim~ 
kurusu bile her keseye elver
mez. Onun için kıt menimin. 
de vitaminlerin hmıen her 
çcpdindcn bulmak isterseniz, 
en çoğunu, lımı de en ucuz o

larak, plgam yaprülamıda 
bulmlUIUJ%. 

V&kta §algamm ,.apnlclar'U'ldan yemek yapmak bUde 1-
det delfldir. Onun kökünden yap?Ian yemeMere bile raf. 
bet ıasteren ndll'. Fakat vitaminlerin hayata Hlzumtu olduk
Iatma kanaat getiria::e plgaımn yıtpraklarmı da, kö!sUnf! de 
aevmek linmdır • Tapnklarmı Hytinyalb ve sirkeli ..Uta 
kalinde yemek botullun gitmene, cmlan • tnıfllz dost!arum. 
mu ,.ptıklan gibi • ıspanak 111:elf p~k yemek te milm,. 
lrilnd&r. Yalnız pifirirken teııcercnin au ile iyice dolu olması· 
na ve lıaftaıZ bJmaıına dikkat ec!ilinıe vitaminleri dalıa fyf 
muhafua edil.mit olur. 

Şalgam ,aprafının albiimlni ve ıekeri ıspanaktakinin ayni 
oldut-Dn • ~ki )ibie yarimclan clalıa as )'9ft ~ 
irllfmede - f&lıam yapra&ı iııanı ıspanak kadar clo7unır ar 
mcktir. 

Vitaminı.rdeıu\ gepdi Jjl• aramda OD bin ölçO (ıspaııü. 
talfftaerr 1ritu ehik) ise efe pJ&am yapraklan B2 Titamlntn· 
den 900 ·~ Yetdifinden sonradan bol bol teker yemele fa1-
d.alı olur. c vitamininden de 100 ölçü verdiğindcrr bwuwa ea 

seia içtimai haklan bai.:ımındaıı 
kadınlar bu kabilelerde Mki.tı1 st 
ruf tır. lifildm smı.l balıilanııa ıa· 
mJm!le tasarruf ediyor. 

Kabile rcisi onlardan o:uroıı. 
Mala sahip olmak hakkı onların. 
Hatta crq~ sahip oima!ıc hakkı 
dalıi. Nitekim bi:;;m c.emi:yı:tleri· 

mıide de erkek çok uıun amlar 
a)-ni mutlak h5.kim sınıf hukuku. 
nu muhafaza etni1~ir. Reislik hak 
kı, aile. reisl iği hakkı. m.1l nıir.a§ 
hakkı. hatt! kadım sahip olmak 
hakkı t:ınıaıriile trkek~ aitti. 

Bu -vi biıe göre ters olan ka· 
drn reisli cmıircilerdcld harat 
tundan dolayı pyıet &ariıı ôluyot. 

Mesela bir kadm istefıli ka:t.u 
erkek alabiliyor. Bir farkla iti bu 
erkek!er onun koc::a1an d<'; · · :. 
Talıir caizse, kadının aldlll b•J ·r 
kekler onun caı i'elerWid 

Evlendığilll. günün ü.stün :l~ı tkı 

sene ge;:nişti l\i Feriha:ian b.ı1~a. 
d~ada daha bir sürü kaJuı ou 
lunduğunu ~feUim. Bazı ar~· 

~lar:un ~um:Je çok gf:Ç kal 
dığıım soyleduer,iüıkü - Iıımle4 

rince • evlilenn e~serisi. !>unu eı 
ken k«Şederler~. 

llk kUrbamm Naciyeydi. On" 
yazıhaneme da!-."til<ı o1arak al!lllş 
tnn. <zok i~çıneden ona bu ~k 

mcl<tubu r:ızdı~1ım. zarfın llzen· 
ne ismim xaırp: 

- Bu m~tup s.izin. dedim: 
Güldü; sonra kollarnnın arasına 

dü~ü. Evli olmam nou müteessır 

etaı~. Bu hare~ti. ile. ins.anta 
nn kabahatlerimı aUedeıı iyı kalb 
li Qir kız oldı.ıt.ınu ispat etti. Dak 
tilom Naciye ile çok &ü.zel anla. 
yaşadım. Maaş_ıru Uç misline art. 
tırdım. o da i~ a74alttL 

E\le gayn -ı•ıntazam ı,itmeyt

ba~adun. Ç.Ok defa ö(te flzmi tt 
le!onla kaı:ıma: 
- Feriha aile ~metine ~e.m.iYll 
~im, ~hu çpk.. !MJY~linı... de 

Bu kabilelerde erkelin ha:·-.. .. .Naciye.ile b~aber dQarda y!'rd 
bir vazifesi var: 

Kadınları )'3şatmak! 

Bundan ba~ hiçbir rol 'Jel r.. 
vazifesi tanınmamştı! 

l\ıtademki nesil krlından türJ. 
}"Ot. insan k-admdan dilnyaya ge 
liyor. 

o balde bbiıedt: J3PmMI 
krlmas. rmıhaf.ua edilmeai ltmn 
aelen kadmchr. 

Yani bu kabile!erde tabiat . . ı 
asla aynlnu, değ'ıldir. Bilakis e~ 
kek c:emiyetlse nazaran daha ta. 
bı1dfdet. d'abf 4erte!Jlllt. 

Nitekim bu cmd'6r t:abiam 
anların mniyet fl!killeri1li .. o
lar& alıqlardrr. Naal oolardD 
en iri ~i an reis Glar w 4illr 
bütOa anlar ona hillııllt edlrllr.:ıı: 
bu kabilelerde QDi tabil kamın 
hükmetmektedir. 

Bizim tnfimi,18 yapıtım dans 
bitip ı.m yerlei'ine dalrldıl:r za
man biıJ mmffi' alan ili eJpan 

Akµoıları da öyle~ kanma buı 
klasik söru: 

- Bu ak~m a.~ ıelecef.im., çok 
i ~im var. sevıil im! dtmııı:k 
telefonu açardun. 

Om 14'ledilia .. çok ... ta. bl· 
zan ainem:t. baaıı m yuab.--.ı ;n 

otamobüla ~ bir aeıiatıı.. ba 
ıan da Nacl.ıeniıı kirasmı Oatcimr 
aldzlµu kfl;ik ve 18110 o.ianndıı 
mesut birkaç saat ~i mekt• i· 
baretti. Tabii çok defa kendimı 
tutaMdm; ~ bilıja yal. 
nıı bulwıdulwnuı vakitler, onu 
k.ucaldar ılperdim. Bir UpıD QatO 
de. ant ıi~ bulim el •fa' 
ııbaaeye, ~ vurmattaa lir 
mek a:ibi fana bir~-.... 
aan kanm. bizi * tam'._.~, 
poıda~.e ... 
lan. eterler~ ka'Plan löı ~ 
takip dt.i. o aman aladım· lda 
ma mQstahak, hain ve namussuz 
blr adaı:wchm. Nihayet. hem~
mesi için bir fedaldrlıp 1IU1aL 
mam icabetti: om. ~"' cadı:lt 

adın biJt amıandakf alaç daft:t- sinde gördilRfl frAia!!dt iUal -
rmdan kulilbeterine gödlrdQkleri Paris modeli • bir IUDtl> alacalı 
zaman benim tek t&Ome taltp a. mı vaadetthn: Klymet1 JtGa • .. 
lan kadın bana bg huamta ~ P' I .ldz lira! 
rip iahatı wrdi: Böylece barıştık. Nad~ na-

(De..,., Wllf'l haneden kov:tum. Bir m'liiet evi· 

vitamin 
Yazan: Dr. Gi. A. 

kcmiklerln-.. li!ferin lnınetfne hhmet eder. Ya.larz Bl .&ta. 
mini 30 öJçU olduğu ~ linirlerin muvueneaine hbmeti. ıepa· 
naktazı daha ndır. 

Şalgam yapi'alrtaanm Jnmm cihetinden kolaJılıPıt oma. 
~ olanliann beJJ91 lYI bilirler. Milzmin pekliğe dna. oL 
ımaı mqhurdur. Banaklarmda hutalık bulwıaıılacdan bqlıa 
biç lmmeye dcıbııdnfu bmtn!IU. 

llladenleriııden. her tiiri:ım npaaıal-talcileda mukayesesi 
Tizi ·11kacak kadar azun olur. Talnu ıunu tıaber nreyim. ki 
en lilıumlu CJll lW madenden, iyottan baıkası lıllıam yaprakla· 
nada ''"•@fır .. Şalg1lllml ,aprakiarındm aonra kökilnden 
de yer.m. iyot mı~llini de - hem de tue fasulyeden bq~ 
hiç' lıir sebaede bWamıyacaimız derecede • tamamlamıt olur
a&.mus". Demek Jd pJgmn k&e taa ı..uı,.mn ~thfr 
ıne.ftimde tiroit guddui. ..m.iyfe zelciya M &beWie Cll 

ziyade hizmet edecek aebndir .. Şalgam yapraklarındaki yilz
de ı.48 miliıram çelip. ]nllllllda 1,4 ınillıraza manganez aa
deni bilhw hatırda ttttutmap deecı. Bnnlann illili .. bir 
1ikıa ba yapmap ve. ricaıbPDllzdald JalicrduiJI teneffla - c 
~ maunhıdıır. Gmıe hBcie lerill fal! ~ ,wra
l'M mARJ'UYOID lllMoni de cıMmml~t'!f ııydacak bdard'lr. 

Y alnui madcnleritııclım: laeptinin blr:den neticesl olarai aL 
uı.. derecai ancak 7..U oldatufaıı plpıa yqnklari.Jlıe. 
pek as ekmek remete diJdııat nm.ılciir~ i&lpma lriWl oluma 
oauaJa bk'U a.!aa dJ* ~ ,..,.w.nw. 

§rtlpıw ,.praklanıır. tllgilWerm 'ed!lten ~f • lirttl' sa 
da bAf'layarak inrinc.çif meynğı lhrr nrcrk J"m". l"te .. "er +.;."\ 

11UJ8D1aı:, on?an M;Ja~ bİrU' tun;tta:Ct:u. .s.Jnra ez: •• :.~ ~r. 

bi,e *':BktQrllp yeydınirter. :O.ha unra Uzcıiııa undelenmiş 
kate p~rl ekenk bnılda kizarttmp ,..._1c te m&ıdkilll"' 
Gir. O vakit plpm yapraklarından nens bir yemtk otu.. 

NAK .EOEN : l.L. 
mt muntaaısrnan ıitmıye başla 

dinı: Vaka da unutulup ı•tmı.ştı. 
lkincı kurbaıUın. bu tıaJı:i."!jen 

.lôr\ ;u S>nra. ~aadıt o!.ınııjtu 
rliztl bir a!strıs 1 M1hamı tı,-at· 

(O "1n,an~-asa w ork~ra ::nH'.l· 
rü ıle olan büyü!< sa -nı n•vetı par· 
.lk bir isik~e sa~up ol:i ı~ .mu 
'?Österirordu. Onu. t iyatm ! 'e-n•"li 
l:>ilee bir arka~m vait~'\''~ ta· 
1ıınıı. kalbin~ b~ de bir Vf!if al· 
malr ta ctr.lilk ~em\c:tim. Bu 
ımrt!tlr lmrnna tmrar ıeletonlar 

ı,apdt: 

- F~ •""'8m:u:ok lfe( ~ece 
?;m. Cok işim var. srvgilim. 

:Fık"!lt ..,m.;; dt gitmed:~m o. 
turdu. 

- - Bu akşam ~elmivec-fm Mıl 
'lfm t.mt tşler irin t'!"Tlft~ ktldar 
'·n..r.ıc blr sevaltat~ ~ı~nn 

Bir ak~m Yalnva'h b>Jl 1't""!'lk 

·~ ~ eıtı> .. ~~ - ,. ... _rt .. .,.., ~ine 

~kınt • 1rarnn ~ ~n'1!'~ "11r. 
iti ~n rM, ~tiq 

"it! -~ Ol'l'lt9't8 ~~ii..,•i tıı. 
·~ . ~ ~" r!"ı· ~ ~,,~. 
~.~~\lif!-"~.,,~"-

~'"' "~'"" l'!'c~V!' "'"'""J> 
~ ~f.tıft T~ 1tf 19ll_.,ı.,, . 

Vp ııaııı~m. ~fft .tct.ı.m ~ 
'• hale k~.,MTll ~T b't;"\ "1~·t~J 

"UJ f'lnl ~ .. , ... ~ ... ~ "' h...,'\'1, 
\~ f ı;ln ~· "., • .,'lfl., :-d i• 
-.t~ bir ~..fıı-1• .kt-ı1;~"· 'l~~ 

• ~ ~~miJ.,. bi" k\]·1·:t ~'aca 

~ vaade' '· Nth~ iki yüı 
vrnnı bet. nr:- tan 

BU ~ftd't yenl"den ha~hk S? 
adete pasaJY.>rtunu vererek ken1 
mi f§ime. Vf' karıma muvakkater 
vakfettim. tlti ay müLl:ietle iy 
ıwnwıl\ı bİ" erkek tipi ve Or.W:e 

C>IDl*1ım 
UÇüncf lturbamm. ka·nım s~ 

mtml bir- arkadqıydı. ÇoktanC: 
manalı bakJJlanna dıaat et~; 
tim. Dnmm yakın ark.adap i ı 

bir qk macerası fik'i beru aon de 
rece sıkıyordu. Mac ne olacak f 
Gftnah, biraz da bairilikle bir ara· 
da aıldu mu daha tatlı olur. Sa§. 
~. pytandan uzaklaşmayı 
~ Fakat bu gütttnç dtı· 
~lhıteyı aklnn1an çabuk sildim ve 
rnıttın tctYvetiml~ yeni m1cerama 
ltıldını. 

Kanma sayterdim· sık sık Nec· 
"lyı yemetP ~ederdi. Neci! 
· !~ azan zaman baıt>a,a katmak 
:rrsatıi11 bulmak için briç oyunları 
tei'tfp drdtm. Bakışlar. UZ'.ın !(t
ren el Slkıml3T', giıti gitti ah ~ 
meer. lmatt ltftar bir g5n rrihayet 
a:rm e<!!len ~ te:nln etti. O 
mukadder l"Of: 

- Nedi. ~im. çoltaııdır sem 
::ıewiyeı amo 8umı r.rta'.fttma mıf· 

- Evet. dedi, anlamıştım. Ber 
de size karşı lakayt i{at.nıp:j.ı n 
r'aka t bunu kal bım:ie b.>-~ tıai ~ 

çalışıyordum. 

- Neden? 
- ÇühkO Fm1ıa. ra\-a ll ar~ 

d3şmı. eaa acıyorum. 
- Sef'alet wf! talih:iiz1'?r ıı b . 

rm ım- kim~ acrm3k~a hic]') 
mana yok Kanm el.ntt~ ıar~'lJ 
varrmyacakl 
-~? 
- F'at?t ıina acrmıyor m·J 

;un? O kadar ıstırab ç~:cry~:-ur 

~ .. 
Bu son derlem~ nr:h'!J~t netle 

:e:-Ji. Nedtnm nazik ve merhıı 

metli kalbi müteessir o?du: Uçnn 
d! kurban!- Haı içt' iTri randevu 
9e!dik Pakat Nedt her defasınd· 

De ~. m-zmır netİre3iZ kalı 
1'rlcr. 

tarla kapı~, açamk- merdh-erilc. 
ı;ıfmm. Koridora rfrln« satond:tn 
blrlllnM ~ &"""11. N«fl:n 

"L6tfen taJ'faJ'I ~~ 
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.. ' H AFTANIN en mühim 
radyo bldiıeaini ıüphedz 

Londra iatuyocıunun Tiirkçe 
havadiı neıriyatma ba1lama11 
teı1dJ etti. Londra büyük elçi· 
mis Dr. ~raa tarafından bir bita· 
be ile açılan bu ne1riyata geçen 
h~ta puart~ akpmından iti· 
baren batlanch. Her akşam u.at 

' 7• ye bq kala kısa dalga 31 met· 
re üzerinden bu neıriyatı dinleye
bilinini..z. 

Bu, fimdiye b.dar radyoda bi
ze Türkçe hitap eden seslerin 
mesafe hibariyle en uzaktan gc-
1enidir. Nüfuzu, itiban ıün geç
tikçe daha renif bir sahayı kap~· 
yan memleketim.ize, ümit ederiz 
ki, da.ha uzak dost .Q)emleketler
den de kendi dilimizle hitap edil· 
diğini duyacağız. 

Bizim Radyomuz '(8 

on lar 
Avrupa harbi, ıÜphesiz ki, ku

'Jaklanmın radyoya daha fazla 
yaklaıtırdı. Buıün, muhtelif 
merkezlerin radyolarından, ha
vadis neıriyatmı dinleyen bir 
kimse o rünkü baılıca. h~diseleri, 
aradan ancak bir kaç saat geçtiği 
halde d«hal öfreniyor. Hattı 

spikerin "timdi alman.bir habere 
göre,, diye ilave ettiği uman, 
bizden kilometrelerce uzakta ye-

sesini tanıdım. Kendi kendime: 
- Vay insafsız diye güldüm. 

Rande\ıımuıdan iki saat önoe ka· 
mnı ziyaret etmek için doğrusu 

cesaret isteri Ne dediklerini duy
mak merakını hissediyordum. Ko 
ridoıda katarak kWak kabarttmı. 

- Demek, ranaevunuz sekizde, 
·öy~ mi? 

- E,·ct, Fahirecilim, tam se
'klııde, Yalnız, rica ederim geç 
kalma, vaziyetin ne kadar na· 
:ik ôlacağtnr anlıyorsun· herhalde. 

- Peki Necl~. hiç merak etme, 
sekiri yirmi geçe geleoeğim ... Ahl 
bilsen, sana söylediğim o yiizüğü 
:ıhrsam 'ne kadar sevineceğim! lld 
yüz otuz lira kıYm'etinde. Alma· 
yıp ta ne yapacak? ' 

- Sevgili Fahirecltrim! 
o kadar çok seviyorum ki, görü· 
yorsun ya, senin hiçbir sözüne 
hayır aemirorum. HattA senin ha· 
tmn için bu rolü bile oynıyaca· 
~ım .. Arkada5lık dediğin böyle 
olmalıdır, iş_te. 
: Ayaklamnm ucuna basaralC, 

. merdivenleri tekrar indim ve lCen
öimi sokakta buldum, Hakikaten 'u, .kravat değiştirmek fikri aklı. 
ma esmeseydi, halim ne olacaktı? 
Eğlenmek için randevu yerinden 
~lli metre ka~r u12k karanlık bir 
'Yerde durdum. Necli.nın b-Jdedi• 
lini, ayaKlckabı topuğunu sinirli 
lıinirli kaldırıma vurduğunu ve 
ikide birde saatine baktığını gör· • aüm. Yirmi dakika sonra karım 
'da ıöründü: Biribirile hayretle ko
nu,tuklarınr, sağa sola baktıkl~n
nı•ve sonra beraber kayboldukla· 
rım aeyrettim. 
. Gene: 

4 
· -: Ah karıcığım, diye söylen. 
'd.im; bu ~fer çürük tahtaya bas
inam. Sana bütün ömrünce sadık 
kalmak tel\lilçesi olsa dahi gene o 
Y\1%alü almıyacaıan. Akşam eve 
ıetince Necltnm beni beklediğini 
iörddm. Karun bir bahane ile bizi 
yalnu bıraktı. Necl~ öfkelenmişti: 

- Neden gelmedin? Seni yarım 
saat bekledim! 

- Beni dinle, ~eda, dedim, 
o akşam bana söylediğin sözleri 
hatırladım ve doğru buldum: Ad· 
kada,Iarma karşı bu hainliği yap
mamalısın. Bu ahlAkt tereddütle
ı1i ben de içimde hissettim. 1 ,te 
ben de· bundan dolayı senin için 

. duyduğum bu a,ıa boğmağa, öldür 

m~e ve sadece hi iki arkada, gi
bi kalmağa karar verdim. 

Sonra kendime hitaben yava, 
~e ill ve ettim: 

- Hiç oimaıaa bu şekıilde iki 
yüz otuz ~ liradan da kurtulmuş 
olurum. 

HABER - Akşam P01ta6 

Londra radyosu Türkçe 
neşriyata başladı 

Bize· şimdiye kadar en uzaktan 
gelen Türk . sesi 

ni alınan bir havadiıten o an'lia 1 mikrofonu başkası~~ bıraktıf~ ~
haberdar oluyoruz. luyor. O zaman haber verıcı,. 

Bununla beraber, biz, bilhassa vazifesini yapmış ve söze maçın 
bu mak

0

ıatl; Londra radyosunun tafsilatınt neşreden spiker başla
Türkçe neşriyatını, bildiğimiz rnıştır. 

~;~e:~:ı~~~~le !:~~~:r r~:;::~: I"' ..... D ................... ô ... N""'*v""·""i""v ..... ı ........ ·~ 1 
nun yabancı dille havadi!, hatta 1 ERKEN • 
sadece musiki neıriyatı ile alaka- N l · · • 1 
dar olanlar da vardır. Radyomuz, ··• • • • • + • • • + • • • • n&A. ~ 

kusa dalga üzerinden, her gün Radyo k ita b ı 
öğleyin saat 13.45 de, akıamleyin 

de saat 20.15 de Fransızca ha- öldürdü mü? 
vadis veriyor. Bunların memle • 

OJdUrmediğine misal: "Bir 
sanatkar şahitlik edıyor,, 

Herkesin rad. 
71oya fa7.la 

ket için uzun dalga üzerinden 
yftpılıp harice de ayni zamanda 
kısa dalga üzerinden verilen mu
siki neşriyatımızın hariçte dik
katle dinlenildiğini, gene Anka· 
ra ~adyosunun haftalık Posta Ku· 
tusu'nda yabancı memleket din
leyicilerine tn~ilizce olarak veri- , 

len cevaplardan öğreniyoruz. ~ 
Radyomuzun posta kutusu spi- , _ \ 

keri gayet iyi bir İngilizce ve mü ~ \ 
kemmel bir spiker ''ağzı., ile, ec· \ 

düşmesi kita
:,ı öldürdü, di
·orh:r. Belki, 

hnkikaten, bot 
ıa!~i!lcri zevk
le ve istifade ile 
geçirmek için 

nebi memleketlerdeki, bilmediği

miz, görmediğimiz dostlarımızla 

çok samimt müsahebelcrde bulu· 
nuyor. 

Onlara, aordukları suallere ce· 
vap veriyor, radyomuzun neşri· 
yatı hakkında malUmat ilave e
diyor. Bize, alaka göstererek \•e 
babrımız sayarak kilometrelerce 
uzaktan mektup yazan bu ecnebt 
dostlarımıza cevap veren bu ses, 
ıüphesiz, bütün T~rkiyenin sc
llmını götürüyor. 

••Konuşan ,, la 11Haberci,, 
• Radyoda neş· 

--='-...., riyatın başla. 
dığım, bittiğini 

haber verene, 
havadisleri er 
kuyana biz 
hep spiker di
yoruz. Bu ke-

.__ ___ .;..._.._..__Lı::l lime İngilizce 

(Spiker) 
demektir 

Speakcr'dir 
okunur ve (konupn) 

Fakat İngilizler bir de An· 
nouncer (Anonser haber 
verici) kelime!ini kullanıyorlar 

ve spikerle onun arasında fark 
gözetiyorlar ki bu fark hakikatte 
de vardır. 

''Announccr., radyo n~şriyatt 

'na baıladığt %aman "burası fa
lanca radyo, falanca dalga üze
rinden çalışıyoruz., gibi haber 
verendir ve ekseriya yerini 
"Spcaker., e bırakır. "Speaker,. 
de ya günün havadislerini okur, 
yahut bir hadise hakkında izahat 
ve taflilat verir, birisinin vaktiy • 
le vermiı oldufu nutku okur • 

Ankara radyosunda ekseriya 
"konuıan,. la ''haber verici., ay
ni oluyor: "Burası Ankara radyo
ıu ... ,. diyen, arkasından da A
janı haberlerini okutuyor. 

Burada evvelıt radyonun "ha
ber verici,, si sonra da "konu. 
J&n., ı vazifcıini almış oluyor. 

Fa kat hakikaten, mesela bir 
maçın cereyanını anlatmak üzere 

--·----··-----_.. .. ..__ 

Okuyucularımıza 
KilAıt buhranı dolayısile sayfa· 

Jarımııın aıalması bizi son haf· 
talarda radyo sayCaınııı neşrede· 
memek mecburiyetinde bırakmış-

• tı. Okuyucularımııdan aldığımız: 

mektuplardan kendilerine çok fay : 
dalı olduJunu sôyledlkleri rad- • 
yo bahlslerimlz:i gaz:etemiz:de bu 

· Iamadıkları için mfiteessir ol
duklanoı ö~reniyoruz. Bunun 
üıerine, sayfalarımııın mü~aa· 
desi nisbetinde her hafta gene 
radyoya bir kısım ayırmaya ka· 
rar vermiş bulunuyoruz. Bun· 
dan sonra pazartesi günleri bu· 
rada radyo teknik ve neşriyatı· 
na dair faydalı mahlmııt bula· 
caksınız. 

herkes !imdi kitap yerine radyo· 
yu açıyor. 

Fakat bunda l<abahat radyo-
nun mu 1 Buna, dalıa doğrusu, 
tabii bir ölüm deycmeyiz? • 

Sessiz filmi ölüdücen, sesli 
filmi böyle bir cinayetle itham 
etmedik de, - okuduğunuz kita· 
bın cinsine göre _ sessiz malumat 
ef lence ve ya hiı demek olan ya
zılı esere yer brrakmıyan sesli 
malumat, eğlmce ve hisse niçin 
kabahat buluyoruz? • 

Fakat, acaba radyo hakikaten 
kitabı öldürüyor .mu? yoksa esa· 
ıen ölıriüı gibi ayakta sürüklenen 
cisten kitapları mı yaprak dö
kümüne uğratıyor1. 

Radyonun iktaba, kitabın rad
yoya çok iyi arkada,Iık edobilece. 
ğini gÖStCC"en misaller gördükçe 
radyoyu itham edilmek istenen 
cinayetten bcraete çıkamıak İcap 
ettiğini dü§ünüyoruz. 

Resim yazıyı öldünnüı mü 
dür?. Bilakis onun, ihtiva ettiği 
fikirlerle yaln12: kafaya değil, an
labnak istediğini resimle de ifa· 
de ederek ı:öze de hitap etmesi
ni mümkün kılmı§tır. Kitaplar
dan öğı-enilecekleri ıeı vasıta.si. 
le kulağa da ula§tınnak vazife
si radyoya niçin vcı:-ilmesin?. 

nu vazifeyi bir çok büyük rad; 
yo merkezleri çoktan vermiı bu -
lunuyor. Mesela BBC (Londra 
radyosu) muhtelif bahisler hak -
kında bir sıra ne§rİyata bs~ladı. 
ğı zaman buna kitabın da yarclı
r.ımı istiycc. Mesela, bundan dört 
&ene evvel, 1935 de, "San'at ve 
halk,. bahsi üzcdnde bir sıra 

konu;.malar tertip edilmişti. Bun
lan dinleyecek olanlar için ay .. 
nca birer kitah da bnstmlınıttı. 

BilC nin ayni §ekifd3 bir sanat 
münal<a~asına tekrar ha,layacağı
nı ba~r Alıyoruz. Bu sefer ' 'Bir 
san•atkar ıahitiik ediycc-., ismini 
taııynn bu sıra konuşmaları din. 
le>:ecclder için daha güzel resim
li bir iktap h.azırla:nmı~hr. 

Gene halkın san'attan anlayıp 
anlamadıih meselesini münakaşa 
eden bu sıra konu~mahır evvela 
bugün (27 tcşı·r:ıi,ani) t:ıkr.i şo· 

förlüğündc:' film münc!<kidliğ:nc 
yükeselen Hcı bert Hodge san':ı.t 

hald .. ,nda hiçbir bilgisi ctmıyaıı 

bir adamın fik:dcrini söyliyecek. 
Bundan sonralıi konı.:ımalarda 

da mc§hcr san"atkarlar cevap ve
rerek san'atı müdafaa e~cceklcr. 
Bunlar arasın~a me§huı· karik:\ -
türist Lov ile Londra ıan'at mü • 
zesi müdürü de bulunmaktad:r:. 

Hülas2, en can!r cemiyet mev
zularından biri radyoda münaka· 
a§ edilecek ve bunl!lrı dinleyen -
)erin ellerinde h!!h·r.t!urnc:ıldar1 

kitap da h'J ı·adyo neşriy-.tınd:t 

üzerine bir vazife alarak, ona ar· 

Fransız alimi makinesiyle su içi
yor, devvar kaşıkler vasıtasiylc 

ye-mek yiyor ve penceresinden 
durbüniyle etnıfı seyrediyor. 

Tank mucidi 
Met IOç ve bir gözü kör vaziyette· 

F'enni araştırmala· 
rına devam ediyor 

icat ettiği elektrik tertibatı ona istediği 
hareketi yapmak imkanını veriyor 

1914 de zırhlı hücum araba-ı da da gene bu i§ler için ihdas e
larını, yar:i şimdiki tankların ilk d.ilen müıte~arlığa tayin edilmiı
ceddini vücuda getiren Fransız tır . 
alimi J. L. Bretonun, şimdi yal- 1917 de bu müatetarlık siyasi 
nız beyni sağlam bırakan tam bir sebeplerle lağvedilince ayni teı
felç halinde bulunmasına rağ _ kilatm başında müstepr unva
men elan f e n n i araş- runı taşımaksızın kalınağı kabul 
tırmalarma devam ettiğini Fran- etıniştir. Mütarekede teşkilatın 

sız gazeteleri haber veriyorlar. "fenni ve sınai araıtırmalar ve 
J. L. Breton, enstitü azasıdır ihtiralar ilmi ofisi,, olunca da ge. 

ve eiyevm Fransa ihtiralar ofis ne iş başında bırakılarak bu ofi
direktörüdür. Fakat bütün vücu· sin direktörü olmuştur. 
du tutmaz tir hale gelmiştir. El. 1920 de Fransız fen akademi-
lerine, kollarına, bacak ve ayak- si azalığına seçilmiştir. 
!arma hakim değildir. Sola gözü * '* * 
kör omuştur. Yalnız beyni işliyor Fransız hükumeti 1939 har -
ve dudaklarını krmıldatabiliyor. binde de onun· ilmin<ien istifade-"' 

Breton bu halinde çalışmak ye lüzum görmüıtür. Milli mü. 
imkanım, kendisini "makine~en dafaayı alakada reden fenni me
adam, ,haline getirmek suretiyle selelerin konuşulması aırasm-da 
bulmuştur. Laboratuvarında ken· onun da kötürüm koltuğiyle içti· 
disi için hususi bir koltuk ve et- malara getirildiği olmaktadır. 
rafına kendi icadı bir alet yaptır-
mıştır. Bununla istediğini, batka
sının yardımına ihtiyacı olmak
sızın yapabilmektir. 

Dudaklariyle hareket ettirdi
ği minimini bir manivela birden 
yirmiye kadar numaralanmış bir 
diski elektrik kuvvetiyle harekete 
getirmektedir. Bu diskteki her 
numara alimin istediği bir hare
kete tekabül etmektedir: Okudu· 

ğu kitabın sayfasının çevrilmes,i 
telefonu:ı ağzı hizasına gelmesi, 
yanındaki pennerenin açılması, 

karşısındaki karatahtaya istedi. 
ği projeleri sizebilmesi, oturdu
ğu koltuğu, arzu ettiği meyli ver· 
mesi veya sağa sola çevirmesi, 
radyoda istediği istasyonu bul
masr, hatta yemek yeyip su içe
bilmesi ilah ... 

Jules Louis Breton, 1872 de 
doğmuş olduğuna göre, şimdi 67 
yaşında bulunmaktadır. Fen ale • 
minde bilhassa (X) şua!arı ve 
radyografi ampulleri, telsiz tel
graf, yüksek frekanslr cereyanlar 

üzerindeki mesaisi, kurşun ve 
mürekkebatına dair mühim araş· 
tırmaları, kurşun ve totya esaslı 
boyalar hakkındaki mukayeseli 
tecrübeleri ve nihayet 1914 u. 
mumi harbi bidayetinde dikenli 
t~ manialarınr gcçmeğe mukte
dir zırhh ve silahlı bir otomobil 
ke~fi üzerindeki mesaisiyle me~
huidur . 

Bu son keşfi üzerine milli mü· 
dafaayı ata.kadar eden keşifler 

yükse!< komisyonuna aza, 1916. 

lıad"§lık edecek. 
Bu bir misal.. Demek i.Jtiyct"Uz 

ki, radyo, kita'.>ın arkıl<la~lığını 
kabul etmiye hazır bulunu~en 

kitabı öldürmek ıuçu ile itham 
etmiyelim onu! 

Vah det GOL TEKtN 

Açık konuşma : 
Fen T. Tb. okulunda okuyu· 

cularımııdan Bay M. Göndene: 
~taalesef miJli oyunlarnmzı 

öğreten bir müessese yoktur. An· 
cak mekteplerde talebeye milli o· 
yunlar gösterilmektedir. Milli o
yunlar hakkında bir kitap ta mev 
cut d~ildir. 

* * * Çengelköy Namazgrut sokak 22 
numarada okuyucularımızdan bay 
R. Alptunaya: 

Şikayetiniz pek haklı. Bu vazi· 
yeti düzeltmesi temennisile mektu 
bunuzu Şirketihayriyeye verdik. 

ır nvatroDar ve 
sınemaıar 

~
'~~ı ŞEHiR TlY.'.TROSU • Bu akşam 20.30 da 

. ~ 1 J\opıedi Kısmı: 
\~;!\. . !lir Muhasip ... ranıyor 

---<>--
HALK OPERETİ 

Bu Akşam E~ki 
Çağlıyancla 

Saat 21 de: 
Gö!'\Or. nm#Ası 

-o--
naşit Riza E. Sa· 
ıli Tek Tiyatrosu 
nu gece o~küdar 
Hnlc Si neınn-;1 nrla 
nın fü~LE!'\CE 

AJ\ŞA~tl 
\;ı, ,,ı gece: Kadık,öy 11.\1.E 

Si nema~ı ndn. 

--0--
Hcr Aşkam Bayan Mualla, Salahal
tin Pınar ,., Arkada~ları - Tarihi 

Ko'ilümlü Tablo. 
SAR, C.\Z, KABARE, VARYETE. 
flütün prorgamla her Pa7.ar içki· 

si;r. (:aylı Matinl'. TL • .C377G. • 

ALEMDAR sinemasmda 
ALLAH iN 
CENNETi 

verecektir ı 



.iinkü spor hareke er nq - tal ya 
z S- ·2·.· ... 

A m 
açı 

tg maçiaıının hiıinci a"evıesi ar azartdı· 
rıi Beşiktaş ilk a·evre şampiqonu 
nku müsabakalarda Fenerbahçe, Bişiktaş, 
latasaray, Altıntuğ ve Vefa riakplerıni yendı 

.et Stadı 

Dlin Berilnde () lrnpu·at 1it.ndm. nal atı ın. .A.lminıar ;çOt 
la T0.000 C"'n fazla seyirci önUn· gtl%z1 oyruu:.mı. ar ve galibzyeti hat 
:le l"&Pilan İtalya .. anya mllli dJL' • rdir. t ~nyOl ola.n hakem 
futbol takrmları runçı 5-2 Alman m çı ço'k tuz ! ld~ etrn:ıo, .At
mJlU takımmm ıgalfülyetlle öltnılş· ln3lllar ~ dakrt.:aya kadar çok 
tir. seli lbir oyun e·karmtflnrdır. 

llk tı3ftaym 2.2 berabereyken ltalya lansa sahanın çOk çamaı,, 
Almanlo.r ikinci baftaymm 20 ve .111 olmasından ikinci hafta~ faz. 
' 1 inci daldk,"armda ıarka ıarkaya la vornlrnuçlardır 
iki gol atarak ıalibiyeU teınin et-1 Bu :ma~iiıbiyet'le lWyanlar bü ıay 
miÇ]erdlr. snrl'uıda :lltinol ibir hezimete llfra;. 

Birinci gol 11 inci dakikada pe. mışlardtt. . 

' 7 
'1: o 
~da gUnUn ilk ma 
~n taeden Beyoğluspor 
~ kımlan arasında 
~ tanbaşa hakim oy. 

Oğluspor maçı 7~ 

3 
2 

~tnda birinci maç 
1~ Topkapı arasm 

·~ arık özerenginin 
ovnanan bu maça 

,' ~: İsak - Rilştli 
~~lt~ın. _Sabri, HUsc. 
~ >..ı' Saıt, İhsan, Ce. 

1. 
: SUJevman - Ham , S Sadettin, Sotirl. 
l!alahattin, Osman 
~ arndl Fuat. 
~ & ilk on beş dakika 

btu arada Tonkanı 
r ~ol kaçırdı. 20 

lııtııf-ernaı Kasnnpaşa. 
tıı yaptı. Topkapt 
~ hücumda. Forvet· 
~orlar. Baskıdan 
:""8ltnpaşalılar hUcu. 

~ı 25 inci dakikada 
~~ dışında Tookapı. 
~ı:aDtılar. Cemal gU 

bJkinci golU de vap 
~CUnıa ~eçen Top 

\.~~t>aşa kalecisinin 
-~l 1'?1 tonu boş kale. 
~ar. Topkanılı Os . 
L"'l'tııiadi~en e-ol ı:raçın 
\ n bıtmesine bes da. 
~Sabahattin uzaktan 
ııı bariz hatasından 

,,..~ ~ilbk golilnU va"Otı . 
.:.'lllda Ucum eden Ton. 
~· ~ hatif bir UstunlUk 
~~ asnnnaı;a geri mU. 
:d3~d?Ynuyor. 44 Uncu 
11 ~ ın sa<rdan sUriln 

k l'opkapı kaleci· 
tııı lçırdı. Bilalin l?iiuı' 
1 tıı 'ronkam müdafii 
~i '1~rarR 1c Uı:OncU bir 

l le 0 du. Devre bu su. 
~paşanın lehlnt 

t>tvRE: 
IL--q ha h'll devreve bozuk 
~ b:t §ladı. Topkapıh. 
\ 'tad !}UtünU direk geri 
~i~, a da devrenin o. 

~~l~tı~rnda Tookam be 
t"qıl)ıa Yaptı. Golle be. 
\ d S?~n Kaımnpaea 
~~ikada eağdan ~e. 

., r de Selimin aya. 
~· ~ ~libiyet ırolleri. 
~i arınnnaşa mUda _ 
~ \'et vererek ovnu. 

t1ı dei;cımeden 3-2 
,;alibiveti ile biL 
~ an Selim, Hüse. 

~ ~ltal, ~~na1 Tookam. 
'çi D'lı~zel oynadılar 
• a~ı idare etti. 
. 2 

~ o 
' ~ \'e mlihfm mac:· 

~~l>;ld "koz takımları a. 
~~iiı. Sa.mi Açıköne. 
tı.~· ile oynanan bu 

~ ~ ~~hınet Ali - Ta. 
~\\~ Useyin, Bedii, Ci 
~ kıdvan, İbrahim. .. 
'°' s '11..l(.~ı::: - Bahadır. 
\... l'IQ.llrı a, Mehm~t. 
t~ • Cihat, Şahap. 

~lltkı, Feyzi, S&b. 

~ Ş}>~t Q<>k canlı bq. 
~ ır .. -=-cı...ıkada muhak • 
~~ılar. Turan ve 
~~ "UlS açıklan Be. 

laarnı mlloklll mev 
• :?eciincı dalrl~ 

da Şahap, onuncu dakikada Ka I bip -· Reşat. Ayten, Fikret -
zım boş kaleye topu sokamadı. K. Fikret. Yaşar, Melih, Rebii, 
lar. Oyunun yirminci dakika . Basri. 
~mda demarke vazi:vette olan Hirn.J: Sevfi - Muammer. Me 

Milsabak,nın ilk devreai ikı 
tarafın karşılık ı akınları ara 
wnuı! pek zE- vkli ve heyecanlı 
oldu. llk fırsat Istanbul!i>Of mu. Hususi maçlar Ankara lik maçlari 

tbrahim köşeyi rahat bir vuruş salim - IİalO.k. Bekir, Niyazi 
'a BeşikW.m ilk golünU yap - İnayet. T..fıtfi, Orhan, Feyzi. 
tı. Devre de netice de~işırcden "imet. 

'1acimlerjne dül"'til ise de acele 
vUzUndcn kaçıİ-dıla.r. Bundan 
sonra daha şuurlu ovnryan Ve 
F:ıhlar 26 ncı ıfakikada Hakkı. 
nm ava~ivle ilk ~ellerini va 
tılar. Bu gol san sivahhlar 
"anlardrrd1. Derhal Ve.fa kc.Je 
;ini rember icine alan 1stan . 
.,ulS'l')l"lrlular bir çok fırsatla" 
'rn.nırd•1ttan sonra hakimiveti 

cEı ooı.usPOR · ı 1 Harbiye: 
GAJ..ATASARAY CB> o Giinco;: 

7 
1 

1-0 Beşiktaşm galibiyeti ile Ovun başlar baı;lsmaz haki!'· 
bitti. vazivete eeren F.B 3 Uncü daki 

lkirıı·ı devreve BeF.iktl'I~ nis ·cadı:t Melih:n kafa~ile ilk e-ÔIU 
':ı"ten :nıı;tiafaıı ovunu i!P ba" 'rnzarıdı. Bunu Melihin attı~ı 2 

DUıı sabah Tantm ıtaaı Uki iÇln 
Galatasaray (B) takımı Ue Be.. .Ankara lik maçlarına dün soğuk 
voğluspor t<\ıntnları karşılaştılar. bir ha.Yada .MubafızgUcU stadında 
tik devre 1-0 Peranıu lehine b!L devam edilmiştir. 
u. ikinci ~ \'akit \alm•iiığm· 111: karwtlqma Harbiye De Gü • !adı. Bevkoz da bu s1k1şık mi; -ıci vo] ta.lrin rtti. 12 nci daki 

dafan.vı vararak ~1 vaoamıyor ·-~rla J<.ebii 18 OT"tııdan sıkı bir 
1u. Bevkozlular bir kar anl ~uue tnkımma 3 ilnrli ı:rotü l<a 

dıın ,,r·ıo yarıJu ıtuıd. . neş takınılan arasmda yapıldı. Bu 
· k~la~ada hasmına her balam. 

"fızisvonuna e.-cld;. fR.1•at lstifa "ııı-l1rdı. Biraz ı:ronrıı Baqri bir 
de edP"'erlfler. Be!ıiktac: t<> k· -.oJ df1 l a ııta.rak b;rincl r1°vr" 
-nmda Cihat kasdf "~ t•rt ha 4-'l T<'pJ".er IPhine 'hltti. tkin": 
"CketlprHe ow1111n tArTTit kar.ı levrede bfrl nenalttdıtn olmak 
nyor. Bir u:ıltk ~erıacoı nas ıı ızere 6 ~ol dıı'ha atAn F.B oyun. 
lan ~ref he1derf atlat~"'l( ilrlI' -1;ı,., 10-0 t!alin cıktı. 
r.1 ~lU de va,...t1 . .Arttlt ,, .. .,f.,p• 
heltt olmuştu. Beı:ıilıtl'c: ,,..ı;..,. lıA 
reket•erle ve toou kt>n'lrlP rıı 11t
rnakla vakit kazanJVO"lıud· 
Mac ta bövlef'e 2--0 Beşiktaşır 
""Bliblyeti ııe bitti. 

Taksim Sta~ı 

Fener S adı 
·caragümriik: 5 
~-1 ... •q~nor: O 

Diln Fenerbahçe stadında ilk kar 
!lıla.ııma KaTagtbnrlik • Galataspor 
takDlllan araamda olmq ve netice ' 

F eneryılmaz: 5 de KaragtımrliklUler rakiplerini 

G" lllta crf!nr.le,-: 1 5
-0 yenmlolerdlr. 

Hakem Basn BntünUn idare. Vefa: 7 
sinde oynanan bu OYWlun Mrin. lstanbulspor: 2 
el devresi 1-1 berabere bitti KadıklSvUnde güntın flk maçı 
tldncl devrede daha canlı oynı. aynı semtin rakip iki klübil Is. 
"Vlln Fenervılmaz 4 srol daha a. taııbulsn •ı - Vela arumda oy. 
tarak oyundan 5--1 galip çıktı nandı. Her zaman karşılaRmala. 
\nadoluhisar: 1 n 1ıevkle seyredilen bu tld J(tı. 

zicıe ~1Ub!lıuffz '1tir. de hille 11evk 
Tl~vuh>11Aa.ı 1 il bir oyutı tııe\·~ttirdiler. Ha 

Hakem Rf'!fik Ton. Birinci M'' kem Şazi Tezcanm idaresinde 
re her iki takmım ~vretine raJ; oynanan mtl8abaltaya iki takım 
men J!OfsUz eed.i. İkinci revre. da ~a~dakt kadrolarlle iıtl -
r!e Anadoluhf~arm 1 P.olUnf! mt1. rak etm!elerdi. 
'nıbele t'den DavutnB•a O'e~ be. Vefa: Safa - Suteynıan, Va. 
1"1\bere vazfvete eeeti. Ovun dıı hit - AbdUa. LQtfi. ŞilkrU -
biraz sonra t-1 berabere bitti. Muhte"IC.m Hakkı, Sulhi, Hüae. 

F bah ı O 

1 

vin. Gar(). 
ener çe: fstanbulsnor: Saim - Fanık. 

"-l!l~I: O Hasan - Fanık, Enver. Htlse. 
R-:ı'{em flsı.lit Galin F..z'!'li. vin - Fahri. Hayri Süleyman, 
F.B - C!hat - Faruk, Le. Vahit. Dcdeoğlu. 

tekr:ır Vefaya b1ra1<tılar. 43 i\n el mar-1 hakem Adnan Alnnm 
"Ü daltikada· Vefa mildafileri ts ;dareslnde Galatasaray - SU 
tanbulsoor muhacimlerinden bi 1 evmnrıive ara.c;mda ovnarıdı. Sa. 
rlni hata11 b!r flekOde c1nrdur. nt 2.30 da bMlıvnn müsabaka . 
iular. Ha'"Pmin .-ıek hal(lr ola. va her iki takım da kuvvetli 
rak verdiP:I penaltıdan tstarı.bul 'w·lro1arile iı:tirak ettiler. 
-n:>orl11h11: Er.vn va.srtC\sile bera. Galatasarav: OsrnAıı - Fa 
berllk ~llertni vantılar ve ilk "tık, Adnan - Bedii. Enver, Ce. 
~evre bu şekilde 1-1 beraber '~1 - Sa1ah3ttin, F.şfak, Cemil 
'ikle netiC"elendl. 'qndnrl. ~~rifim. 

lkinC! dtHe: Bu devreve ,.ok Sillevmanıve: R11dt - Ruhi. 
···ml. ba.şlıyan '""'~il beyazh!ar Daniş ·- Burhan, Orha!'! Me'l. 
3 Uneü dakikada Su~hi vasıtası. met - SUJevman, İbrahim, BU. 
le ikind ve ~ if'ci dr:klkada Muh lent. Hüsevin. SiirevvL 
teşem vasıtasile 3 Uncll gollerL Ovuna ~en gtin vefat eden 
ni vantTlar. tı'enerbahoe rnllflfı!4slerlnden Ga. 
Knıa bir amaııda blri~rl ar. lip icln bir dsı cO·a eükl\ttan 10n 

kasma yanılan bu ild RC)i ftnr ra ba.şlıı'!dı. Daha ilk dakika • 
tstanbulsr.orlularm morallerini larda Sülevmanive sah"'sına 
çok b01ıdu. Et!laeen ovmıun ba. verle~n tıe.rı kırninnhlar 5 in. 
şmdanberi suflelerini haddinden ci dakikada Q>milin plve bir 

•fazla sar!eden ıan mvahlılar şUtn ile ilk ~ollerinf vantrlar. 
maf1Qbiyeti kabul etmf$ blr te- Bu gol Sutevmanlvelnerl sanı 
kit~ ve tamamen Vefanm bu. madı. Onlar da arada bir yap. 
km altmda ovnama~ baıladt. tıkları akmlarla Galatııearav 
tar. Bu vuivett.en istifade eden kalesine ınfyot1ar. 15 inci daki. 
Vefalılar Hakkı ile Sulhlnln a. kada Buaurinin ileri pasını Ce. 
va~vle 4 ~ol yaptılar. fetanbul. miJ ikinci defa olarak golle ne. 
sporlular buna yaptıktan bir tieelf"ndirdi. Bu 1!0Tie ge~ven 
~olle mukabele ede~k ovundan siyah beTuh'u 26 net l'faldka. 
7-2 ~ibl a~ık bir fal"kla mai. da ~ıtk ve 30 uncu da.kikada 
lCln olarak <-tkhlar. Hııkem her da Enverin }'\ptığı iki gole ma. 
ttırlO tenkitlerden uZftk kala _ nt olamad''fl". Devttnin sonları. 
cak kadar a'l\.ı.el J>lr tekilde oyu. na doğn.· C"ıttrnll enfes bir vunı". 
nu idare etti. 

1

. la 5 nci golil VBntı ve devre 5-0 
~ ... latasaray• 9 Galat~Hrav İehine neticelendi. 
~. • • tKtNCJ ))J<"VRE 

Sı11"""'rrl"!"r•'"'e: O Bu devre birinr.!ve nuaran 
Kadıköv stadmda ~ftn iktn. daha zevkli oldu. tık dakikalar. 

PIANŞ '78 

ca.Be) 

Planş: 77 it the compaaa (tbe com· 
puaee, the pair of com. 
passes. the drawtnı • 
compaaa. the drawing • 
compasses, the palr of 

draWlng - compane11; 
here: the bow compua 
or bow eompasses, t. e. 
one with jolnted l@gs) 

L~blratuvar alat ve ed3vatı 

. 
P· ,_., u•t•"•"•• de ıa'b~~a'to1•• 'apperett• de 
lollora•o •• ı d .. ehime teı •• Ut•n~·•• and ap • 
para~u• in a Cheın.caı t..aborar.ory ı A ı Dl• &.•• 
bora•or. umagaf'•t• l&-aoor•"O"•Unt••PP•r•~•ı 
oea Chen1eAer• 

1 
l 
l 

·un <tecrübe tıbı> 
1',prouvette f. 
the test • tube (the 

test - ıtass) 

ı \: daıı Problerglaa (Rea
genzglu) 

2 BEHER 
ı ~: le gobelet 
2. t: the beaker (the beôer

glaae) 
t. \: daa Becherglaa 

8 BALON (cam baJoa) 

8 : le ballon 

s t: t.be boillng ·- flask 
3 . A: der Kochko1ben 

' ERLEmlEYER K~ BI 
4 F: le vue d'Erlenmeyer 
4. t: tbe Ertenmeyer g!us-

rıaaıc 

110 

4. A: der Erlenmeyerkolben 

6. P1SET 
5. F: la plsette 
5. t: the wash • bottle (the 

waah!ng • fla.ıık) 

5. A: die Spritzflaııche 

8. FiLTRE ŞtŞESt (dzcGO 
fllesl) 
• llfeyt lytoe. kaplf&D 

eam kapak 

b lıunl 
il. F; le flacon a flltrer 

a le bouchon rode en 
verre 

b l'cntonnoir m. 
6. t: the bottle Ca füt stoj)• 

pered bottle) 
a the ıround • gıa. 

atopper 
I» the fwmel 

c the hafr dlvtder (the 
halr dividers, the spring 
bow dtvtder wlth halr -
aprlng adjuatrnent, t e. 
a pair or dlviden wlth 
an adjustlng screw) 

d the ııprlng bow com. 
pa811 (the anrtng bow 
comruııetı. the ııprlng 
bow. the epıing bo~; 
there are thl't'e 'tfndıı of 
sprlng bow eompal!lses, 
namely: the sprlng bow 
pen. the sprlng bow 
pencll. and the sprlııg 
bow dlvlder) 

e thP drawlng • pen 
f th~ polnt (whkb mav 

be a pencll polnt. ıa pr>n 
polnt or " needlc rolnt ~ 

~ •he dh1dcr <thc nlvl-
dcryJ. the patr of dM
der.ı) 

il. A: das Relf3zeu~ 
a der Zirkelkaııten 

dan faik bir o~-un oynıyan Harbi· 
yelilcr bu maçı 7.1 gibi büyllk bir 
farkla 1mzandı!ar. 

· ... F. Gücü: 
MasI<enpor: 

1 
o 

Günün ikinci maçı A11keri Fabri· 
kalu gucn . Maakespor talumı&n 
arasında oynandı ve neticede GUc
lüJeı bu m"ı:t 1 O h.zandılar. 

-------.-..-~----....... ....,., ....... --~em•~~ 
da SiHevmanlye ~ini~ i':.= 
san kinnızılılar Cemilin ayali. 
le 6 ncı 2'ollerini yaptılar. Bu 
a-olle canlanan Sülevmanivelller · 
oyunu mül!avf bir şekle sokarak 
arasıra Galatasaray kalesine 
tehlikeler dahi varattılar. 35 in. 
el daldkava kadar golsüz de • 
vam eden ô'VUn 35 inci dakikada 
SıılAhattiniiı yantığı 7 nci trol ile 
tekrar zevkli bir şekle ~rdl. 
OY\Jntın l!IOnlarmıı. doğru tek. 

rar hftkimiveti ele alan Galata.. 
saravhlar 38 ve 41 inct dakika. 
ia C'KmU vuıtuile iki gol daha 
vapsra'k oyunu 9-0 kazandı. 
tar. Hakem Adnan oyunu m. 
kaliı.de ~Uztı Jdare ettl. 

m 

b der ?Jrkel (Ehleatmr. 
kel) 

e der Haanlrkel (Feder. 
zirkel, Teilzirkel; eln 
Stechzlrkel Dl;lt Stell• 
achraube) 

d der NuUenzirkel 
e die Remteder (Zlchfe 

der) 
f der Zlrkelelnsatz 
g der Stecıwrkel 

%3. vIDALI KURŞUN KA. 
LEl\I (port mln) ,. 

a kureua 
ıs. F: le porte..mlnea 

a la mine 
2S. l: the propelling penclt 

(often called an .,Ever
ıharp". wblch name, ho." 
wewer, is a trade name) 
a the rcfill ll'ad (tho re. 

fiil, tho spare Jcad) 
23. A: der Mlncnstlft (FUll

ıUrt, KUnstlenllrt) 
a dle Mine m1eistırtctn. 

lnge, Blelcinlage) 

i . C \PT vv (l"hi, plinr.z) 
ı.t . F: la punrıt~e 

u .' : tlıe dra ·ing • p'n nr 
th•1m tn ~' (fnr fr.!Ste
nin th e drawi g-panM") 

2.&. A: d'e Rt>ifl~C'cke '(Heft& 
"ecke, der .ReUlııagel) 

111 
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Güzellik ve sıhhat için ilk şart 
Sabah, öğle ve akşam 

günde 
her yemekten 

3 defa 
sonra 

Kullanmaktır. 

RAOYOLIN 
DiŞLERl, dişler çeh

reyi güzelleştirir. 

RADYOLiN 
DlŞLERi, dişler mi- 1 

deyi sağlamlaştırır. 

r.,\ ıH < LtX dişleri temiıler , .e parlatır, mikroplan yU7.de yüz 
öldürür. Di? e tlerini bcsllyerek hast.alanmalarma mani olur. Ağız 

'kokt.sunu keser . Sabah, ö~le Ye aliı;am her yemekten sonra 
RADYOLİX 

Harp okulu safın alma 

komisyonundan 
1 - llnrp okulun<l:ın sub:ıy cık:ıcak okurlar için 771 adet manev• 

ra sandığı kapalı zarrıa eksiltmeye konmuştur. 
Ebillıne 28 ikinciteşrin 939 sah günü saal 11 de Ankarada Harp o· 

kulu binasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
2 - l\Iuhıımmcn bedeli (5782) l ira (50) kuruştur. l lk teminatı 43 ı 

liradır. 

Şartnamesi hergün Ankarada mezkur komi<;yonda "e lst:ınbuldı 
İstanbul levazım Amirliği s:ıtın:ılma komi<;yonunda görülebilir. 

3 - Ek!iillmeye gireceklerin şartname~inde yazılı vc~aik ,.e ilk le· 
mlnat mektup ,·eya makbuılarını havi tekli ( mektuplnrını belli gün ''e 

ıaallen bir saııt en-eline kadar komi~yonda lmlundurrnııları. (!H H) 

Harp Okuru safın alma 

komisyonundan 

1 - Harp· okulundan subay cıkacak okurlar için 7i l iane nıatra 

acık ek<iiltıne ile ek<1iltmeye konmuştur. Ek!iiltme 28 ikincilcşrin 939 sa· 
lı günü saat 15 de Ankara<lıı harp okulu binasında rnüle~ekkil komisyon· 
d:ı yapılacaktır. 

2 - Muh:ımmen bedeli 1542 lira ve ilk teminatı 116 liradır. Şart· 

namesi hergün Ankııraıla meıkur komiwondan ,.e htanbul<la lstanlıul 
le\"ar.ını 6mirl iği satınalma komisyonun d:ı görülebilir. 

3 - Eksiltmeye geleceklerin şartnamesinde Yll7.1lı ycsaik ve ı lk le· 
mi nal mektup ,·eya makbuzları belli gün \'C s:ı:ıtıe komisyonda bulun· 
mal:ırı. (9tı3) 

Devlei 
Umum 

R A" B E 'R - 'A k(!!am 'Postan 

Denizyollar1 
Müdürlüğü 

işletme 

ilanları 

e-27 ikinciteşrinden 4 birincikanuna kadar muht 
lif hatlara kalkacak vaRurların isimleri, kalkı ~ 
gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadcniı haltına Salı 12 de (Ege), per5embc 12 ıle (Karaıleni 

ruıııarle:sı ıu da lUuınlupına.r). \'e paıar l G 
(,\ksu), Galata rıhtıınıııdıın. , 
Salı ıs ıle (.\ntalya), cumartesi 18 <le ( :\lcrsiı 

7.). i 
OH t 

Barlın hattına 1) 

Sirkeci rıhtımından . 

lıınit haltına Salı, per'5embc ve pazar 9,30 ela (Uğur). To p· 

:\hıdanya hat! ına 

13a n ti ı r ın a lı a il ın a 

hane rıhtımından. 
ı :' 

rı 

' ) 

el 
n. 

J>;ıznrtc-.i, salı ,·e p:ız:ır !l,jO de ve ç:ır~aml 

pcr~cınbe ve cuma Jj de (Su<;). Cumartesi ay 
<'a 13.:lO da (Trak) . Galata rıhtımından. 
Pazarle'>İ, \·arşaınlıa ve cuma 8.15 de (Tr:ık 
(;alala rıhlıınınd:ın. Ayrıca çarşamba 20 
l:\lcrsin), cumartesi 20 <le (Anlalya). Topha 
rı hlıını nclan. 

Karahiga hallma Sah ,.e cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımı n· 
dan. 

İmroz hallınıı 
Ayvalık hattına 

Pazar !l da (Bur!>:ı) Tophane rıhtımından 
<.:ar')amba 1:> de CKema)),cumartesi 15 <le (S a· 

İzmir siirat haltına 
Mer~in haltına 

NOT: 

adcı). Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de ( K:ıde)). Gala la rıhtımından. 
Salı 10 da (Tırhan), cuma 10 <la (.\nafart:ı 

Sirkeci rılıllınından. 
). 

Yapur seferleri hakkında her tiirlii nıallıınal aşağıcla telefon nuınnr :ı 
!arı ) :ııı lı Acente lerimizden öğrenebilir. 

Galata Baş Acenteliği - Galata rıhtımı, l.iınanlar Umum )lü· 
dürliiğli binası allında 42362 

Galata Şube Acenteliği - Galata rıhtımı, :\hntaka Liman Ilcisli-
Hİ bina<;ı altında. ~ 0 1 33 

Sirkeci Şube Acenteliği - Sirkeci, yolcu salonu 227i0 
(9777) 

1 ViDOZA ı , 
PAT 1 KULLANINIZ 

Her t ürlü yanıktan , kan çıbanlarını, meme iltihaplarını v~ 
çatlakları, koltukaltı çıbanlarim, dolama, akneler, ergenli~Ier, 

cocukların ve büyükleri n hertürli~ ileri iltihaplarını tedavi edl' r , ~ 

• 

Devlet Demiryoilan ve Limanları 
·işi etme Umum idaresi ilanları · 

:'lhılı11mınc11 Lıcıh•li 154 :ı:ı lira ol~n ıııuhtrl i f ' J.;e~ıd, r.ıııt lı.ı \' l'\!lİrP 
15-1-1940 par.artesi günü saat 15,30 da kapalı zar( mulilc Ankaratla itlare 
binasında salın alınacaktır. 

. 
n u i5e Jti rmek ic;ti.Yenlerin (l 157,48) liral ı k tnıı\'al>kıil ıtenıln:ıt ile k:ı · 

nunun ta)·i n etliği vesikaları ve tekl incrini ayni gü n ııaa( · 14 ,30 a kada r · 
komisyon reisliğine v~rme leri lazımdır. 

• • r'\ 

-

1 

1 
ı 
' 

,-· 
AKIT NAKiTTiR· 

.1 

v 
5 

hari(;te 

7 ._teıı ~ 
porsiyonluk bir k omprime tlc (su \ ' C a~e~ ) t5 ..ı 
n hiçbir madde ilA,·e e tmeyi düşiinmekc;ıtl~a ıııır lıııııııııı 
kabilinde 15 dakika g ibi kısn bir zanıan ... ruş mu 

,·e işti 

~' 
hah bir sofra hazırhyablllrslnlz. IJO dC 
aruf ,·e meşhur lokantal arımızcfa dııhi 
lr ~orbayı h er zamnn hıı lnmazsınız. ıeris b 

B .. ··k d f d ·k" ol~ıt ~ uyu yar kım ve. ayl a~ı ":ş~ ar .. eııele. 
balık 
nef as 

sebze omprıme erımızın ° · • 
1. w. . h f ett• et ve taze ıgını mu a aza 

1ahid 

ç 
M 

çorbalı 

olacakaınız. ~ liiı 

.\PA MARI{ ~ 
8ebıe ı \ 

ercime k , bezelya , nohut ve sair hububat"' tbı:: \ 

1

• etm eyi 
k komprlmelerlni kilertniz.de bulunduroıa. j ~ r 
nlz. ~P ~, 

·ı . ,e dl 'iı~ı edek erzak: Tasarruf edı ınıŞ 111,ıı ~ 

-

~ 

y 
rribid 
kıym 

ir. Bilhassa dar ve sıkışıl~ bir ~a ~~ 
eti daha çok takdir edilir. 1,r ı~ ~"~ 

Al 
rcıı 116 leler için olduğu kadar yolcular ,.e s ponJ Jı;,ıı JC' 

de her 
Bakkal 
gramh 

n 

zaman ve her yerele sıcak bir yemek teınf 9, 
larınızdan 50 gramlık bir k om prlllle• ,,. 

k bil' komprlmeyl 15 kuruştan alabmrstntı01~ " 
eşiktaş : ÇAPA MARKA Tarihi t e sisi 1 

. .. .................. --~ 
__,__ - ·----- --- ----

,.. 
ısla~bul B~ledıyesi ilanı~ 

Bedel 
meye . kon 

ke)Ci 5000 lira olan Bakırköy Taş iskelesi t:ııııir9t:1;~e~ ulrıı u5t,ur. İ lktcminnt bedeli 37:> liradır. ltı:ılc 8 ı:ıbı1 

H d e daiınt encümende yapılııcaktır. Şartn:ııneJcrlı,ııt 
tı'imrtmtn k:ı l cn\1ntlc göl'füeblliı•. Taliplerin ilk trııt de.~ 
1,UJ>laril~ ihal~ günü mu~n·en sa:ıııe daimi enciinıcıı 

günii saat 
lıtnclat ifi 
vey:ı.mek 
lan. (9666) ı 

• • 18rı 

Deniz Levazım Salmalma Komisyonu ılAP 
--------------..-.;.----------------------;oooı~, 

l - Tahmın edilen bedelı {120.768) lıra olan (120· Jı ~ 
yağın.ın 28 ik incileşrin 939 tarihine rasllıyıın ~9 1 

• 1',80 d~ kapat~ tarrıa. eksiltmesi yapılacaktır.. ıırııt'ı 
2 - ilk temınatı ( 1288) !ıra (40) kuruş olup şaı ın . be&' 

l\.n'iımpaşada bulunan komisyondan (li04) kuruş 
bilinde alın:ıbilir. 1 ı•ıı' 

S - İstPklileri n 2490 ı;anl ı kanunun larifalı dnhiJiıı< ~1 11 ı1 . . fil ( 
\.'.el\ lcri k:ıp:ılı, teklif mektuplarını en ~eç ııetıı .~rfll ı' 

ı•· . ' 
Ş:ırtnamelcr p:ıra'iız olarak .4. nl.::ı r:ıılıı mıılzı:rııe ılııırrs'..ııkıİ Jfayilar· ' Lıir s:ı:ıt encline kaclJr komisyon bnşk ıı ııtı~ınıı 19· 

pa5a<la te<;ellüm ve sevk şdli~inılen dtığıtılııraklır. !9647 ) • o ____________ ___;_ _________ _:___---=-:.:..---!.___:..__;_:______.,:._.;;_..,.__;__- R_A _ _ O ~ı1 , lı 

27 • 1 1 - 939 ·~'" 
PLA .. '\"Ş 76 

25. KURU BOYA (kalem bo
~ a) KUTUSU 

a. boyalı (boya ) kalem 

2.>. F : la boite a crayons do 
couleur 

a. la crayon de couleur 

2A. 1: the box of crayons 

a the crayon 

2;;. A: die Buntstütschtel 

a der Buntstift 

26. RESİM KALE~IJ 

26. F: le crayon de dessin 
26. t : the d rawing _ pcncil 

(Uıe pencll) 

26. ,\: der Zeichenstift 

27. KALE~ITR,\Ş :'\lı\Kİ

NESt 
• a. te!ibit 'idası (maldneyi 

mac;aya tesblt etnıe>k 

için) 
27. F : le taille _ crayons 

a la vis de prcssion (pour 

fixer le taille·crayons a 1 

la tablette de la table) 

27. İ: tho peneil sharpener 

(the pencil sharpening 

machin~). 
a the clamp (for fixing 

the sharpener to lhe 

table top) 

!11' 

\'111 

27. A: die Bleistift - Spitzma.. 

schine 

a die Zwinge (zum Be~ 
fe.stigen an der T isch. 

platte) 

28. PANTOGRAF (resimle· 
ri küçültmek YCy a bil. 

yütmek l~ln) 

28. F: le pantographe (pour 

r eduire ou agr andir) 

28. t : the pantograph (far en. 

larging o r r educing) 

28. A : der Storchschnabel 

(zum Verkleinern od. 
VergröBern) 

29. PJ,ANDIETR (satıh 

ö1çüc;ü ) 

29. F : le planimetre 

29. t: the planimeter (an ins· 

trument far measuring 

the a r ea of irregular 

plane figur es) 

29. A: das P lanimeter (der 

FlachenmeRsf'r) 

30. J,\STİT\ (yıııı la<ıtl~i. .. n. 

( ~iç) 

30. f" : la gomme 

30. t : the era!lf'r r+ı.r rubber) 
SO. A : der Radicrgummi 

(Gum mi) 

t jl) il 
ı 8.05: :'ıt eın le ket s:ıP r•· ı~ IJI 1 

nt~n, .,
7

, ve meteoroloji hııherlC .~ı'· t ~ 
~..,. . . •.• ~ır.. , r--- --------------------- • zık (Rııılyo c-ar. oı"• 11 ,.cç1 

Kamışına (Çocuk ıcr ı. \ 'tC 

o 
2 ' .. 6 

b 1. 

il , ıJ 

8 g 10 ıı 

a=== 1 

~· 

' 

Türk Müziği: ÇaJ:ııı ı~r· Ct'6 

•al Erer Hu~cn }\aırı. ıife 
·ı • l g~ı tıl' 

za n. ı - Okuy:ın: ·ordil , 
l - Arif füy - 1\ )· j 

· ıncş Jf 
5arkı: l liurup ell ı f(l . ııJ~ 

B L... ı ı·tih ı c .ıe 
mı ey - n lJr< cııı.ı r 
ı Siiyle ey nıudribi ıı:ı:_. 1>6 

3 Şemsetlin ZiP1 c ıı6' 
G .. ·en.,, .~r 

l':tzkar şarkı : l ,u, . ·cJ'" " 
~ - .......• - J\ürdilılılıı)· ~ 
ı Kaldı yoll:ırda bU ~e 11sııb' ' 
ki Bey - K ürdilıhıc ıi>el r 

ka c ere 
(Sende acap uşş:ı . )lllı:ı 

1 ğnl dı). 2 - Okuyan:.tı:ı"r~tl• 
1 - Arif ney - r-; ~eti Pı 
(Benırn göntüm k:ıl< '.e~I ~~,/ 

•'bil ' Yesari Asım - N• rıı>· 
' d J;pld• ·ıı 

kış get"es ı Şişlı e f'İirdl !;,, 
· ~ - dettin Kaynak - ·ine ~ 

(Akşam yine ak~anı ~ k ,,,,,./ 
4 - Sadettin J'a}·n'1 IJ'.'ı' S 1 

<Fırat). 5 - ~ıuı:ır.rc~185ıl· S' 
kü: (Yeşil çamlı ) 9~ ı,,,,, ı 
ku•·an· Sariye Toka)• ı;ı: 1

1 
o • • sıır ,ı 

tin Pınar - nıcaı '591~" ~ 
gibi hıçkırc;a). 2 :--: c\'ii'~ 
nar - Hicaı şark ı · ne~· t 

·rııt v 
de kızlar). 3 - R ı .. 

1 
fi~:ı~ {· 

şarkı: (~için biHb 1~ ~:ırııı· ~, 
ı - Lemi - Vşşak i ı1~ş~r 
ebrulerin). 5 - J,crn) ~O·ti 
(:\eler çektim ~~ı~: ~1iiJ~1~ 

·>o 30. 1 ur" (1"' nuşmn. ~ . • .. 'k 11ı. 
heyeti) . 21.J;'>: ~(UJ.1 M"' f 

r ~ecıP ,., 
kestra - Sc : • saı.so"' : 
Paul Holzner: • . .., !flııtl tıf 

" Nıe,.. ı;, ı 
rlansları). ~ - onl! ~ '9~ 
dansı. 3 - tııılo Aı1. ·• ,·;~ "' . ı:·· der•. S$V", 
kısı. 4 - J,:ırl 0 r: 

. r.ıcsıııc ıtf ı kısı : 5 - Fclı:< ' · ,•ırl ı 
laıuı (Fan tezi)• 6 - 111 :ı11• lıe rl: Bir Gecenin ro 


