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~fet!ff 
~ . ~ 

ltaıyada 
~öbet 

Bulgaristandaki ecnebilere 

d~ğiştirme 
'11.1101· • • • k 

ınının yenı a· 

15 günde memleketten 
çıkmaları bildiriliyor 

i"larının açıkça ifa. 

t:l e~~ebilecek halP 
~ dıgı anlaşılıyor 
~il: HA~AN KUMÇAYı 
~ 

ile a.. gijnlerde İtla .. ·an kabinesin 
"'11 ·' -~•kını nazırlarla nezaret 

Bulgarların Türklerle 
.konuşmaları yasak! 

)"11ett rları ~ekildi. Yerlerine 

"" g~U. Ayni zamanda fa· 

~ ~ttlsı genel sekreteri ile 
\ l'-tı lltnıay bnşk:ını da deği!j. s•11 gazetelf'.rl bu türlü de· 

" ~rln fa!!lzm an'anesl lca-
'~oiJ.u,unu Ucrl s~rerck ha. 

' 1111..~ l'da bu hareket~ atfedl 

'""--.nı yersiz oluşundan 
..._:_Yorıar. 

~len bu türlü değişik:tı. 
'1. ilk defa \ '&ki olmuyor, 1 

'9 la. llomada iktidar mev
,::ı eden faal unsurların 
--...!Pftirnıeleri ftalyanlarm 

IUıl blr "nöbet değl!jtirme,, 
bir şey deiihltr. Fazla 

itaı>'anrn be~ 91 .. 
f' p m~""'"ir 

'al &IU!Hıllnl ile damaclJ ba.. 
11

'7.111 Kont Çlano ~·erle. 
~Pt· hunnnıa beraber ttalya· 
\., ı._ lan son "nöbet dci,ri,-f ir

~ketı bugünkü ah\ al ve 
'o!IMlliiii' Mı/<! . ' ' 

41200 
TCRK 

Vize bekliyor 
Mallarını safmağa mecbur kalar 

birçok Türkler ellerine para 
geçmedikten başka 

borçlu da kalıyoriar 

r ,a;aa.& •:ıo..tw ~ :t.:1 ... 
getirilen Türk muhacirlerinin top met hesabına 11.000 muhacir gel-

lama ye nakil i5lerile meşgul olan mi~tir. Bundan ba~ka pasaportu· 

iskan memuru Recai e lsmail nu almış 1200 Bulgaristanlı Türk 
v de gelebilmek için hükümetimize 

bugünkü Konvansiyon~! trenile müracaat etmişlerdir. Bulgarların 
şehrimize dönmüşlerdir. tazyikleri ve fena muameleleri al-

hı. T.. ki · man protesto 
~ '-tılZ Uf er'' notasını redetti 

tında çok mü~kül vaziyete dü~
müş olan bu y·ırtdaşlarımızm pa
saportlarının vizesini yaptırmak 
üzere hükumetimizden emir bek
lenmektedir . 

Tahsillerine memleketimizde 
de\'am için e\'velce pasaport aL 
mış bulunan Bulgari<:tanlı 200· 
Türk tall'be~inc de mütcad1it 
mi).racaatlarına rağn:ıen hala Bul· 
gar hükumeti , ......... fınc:~n çıkış \'İ-

'a n s ı z G e n e r: a 1 i · G u r o Fen'a halde hiddetlenen ı3erlinin ~iırar. 0
'durnu2un kahrarYıa~lığındcin · ve. ·ıif.aiı· is!ly3Ceğı siımlıynr . 

t,ı.. ha Y r an ilk ta bati sed İ yor . . Oslo, 6 (A." A.) - Norveç hü- Tebliğde §unlar. İlave edilmekte. 
"·q kftmeti, ' Al~an · maslahatguz~rına dir: tıı ııısııc:. •. .. • • 
il i;c) il Vu ıueı:muası bu. yazılar arasında general Gou- tc~di ettiği notada Cfry of Flin. • ''Alı~anya te\•di ettiği. protesto 
~ .,.~en .:>on sayL:mıdu birçok raud'nun bir "mektubu vardır Jti, tin s~rbc~t bira.kıııiıası ve için- notasında vapurun Jki hükumet 
f11.1a. , tos· 

"'Uı ınılt>rlc 'fürkiyeye say- Fransız kumand&nı Türkler hak· deki Alma~ mÜrhttefıatınm tev- arasında . müzakere cere"·an" etti-
... ıt~ b.. J 

l'u 11~ uk bır ) er ayımıış. kındaki' intibamı' ifade ettiği bu kili üzerine Alr;nany~· hükümcli ği müddetce alıkörtulm:ısı lazım. 
'la tk ınkılabmuı muhtelif mcktub Türk milletini dünyaya tarafından gönderilen protestoyu geldiğini .iddia etmektedir. Norveç 

~ n ;o·;,; t ı;, iv~ d e n i ·;·~~ ~·;·~ ı ;.~~::~~~;~;~~~~,=::~:~:;;~ . ~~.~~~f ~;2i:l~~:~:~ 
10 milyon · llralık . · Kömür buhranı · 

dev~m. ediyor . 

Tebliğde. City of Flint'in sevk 
ve idaresini tistüne alan Alma
nın, hükümetinden aldığı talim-at 
Uzerine vapurun . .Haug-esund'dc 

• • (Dtwann 4 llncide) . 

< D<'Yarnı 4 üncüd~) 

boyunca nıayn · taramak 

Fransız Il:ıc;nlıi!i C:ı.'adlye garb 
't'epiıleı!lfndeld son tcfti§uıde ... 

Alman 
tayyareleri 
Fransa üzerine 
akın vaptdar 

Garb cephesinde yalnız topçu 
1

ve tayyare faaliyeti olmakta.dır. 
Dün Alınan topE;UBU :FranSlZ hnt.. 
tr gerisini döğ·meğc devam eı. 
miştir. Bu ateşin bir taarruz mu.. 
kaddemesl olduğu sam ıyor. Harb 
vazi~·etinc clair tdş-ruları 3 ncu 
sayfada bulacak.suuz. 

lilere fa:ıli~ ette· ... 

~!azminat davası oet;celOndi 
11\ı kern komisyo· 

~'hki mura .1. 

ıt:•rnız Y u~.~t 
lllal bugu.n· 

Ala.kadR.rlar sürat.le 
tedb·r almaiıdırlar. 
Son günlerde havalar ep~ycc 

f 
':!cğumuştur. . ·· · 

Fakat şehirde kok kömürü ya-

ka.ı mücs-sesclerle l:1r çok mesken 
sahipleri, şimdilik ihtiyaca kafi 
Jcômür tedariki mümkün olmama

rı yüzünden müşkül vaziyete dü1 
müşlerdir. 

~iqaSet sO:lılısında muhareb 
Alma·İlya, Bulgaristan 

tenevreaen ·· 

~u1c- Qe1dı 
l ~ Urtıct• · 
lı tıir 

1rnı2lc Kütahya _ Ba-
4 de · ı Juı ll'lıryollarınır. mütcah. 

Yus Bergcr Alman in~at 
(Devamı 4 Uncöde). YU&Uf Kemal 

Zonguldak kok köl1\i1rüni.i iİtc 
;yenlere tamamiyle red cevaJ>ı ve. 
Hliyor ve İstanbul° gazhanelerinin 

kokli'rrndan da yarım tondan fu 
~a satılmıyor. 

Buhranın önüne gec;mek için 

belediyenin sür"atle tedbir alma· 

sı lazımdrr • 

komiteciler gönderece 
. . 

HindlStanda da ı.noiltereye karşı bir isyan 
çıkarmak üzere hazırlıklara · girişilmiş 

(l',... 4 üncli~ 
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OUfündüğüm gibi: ............ ~ .-...... 

Türk operası 
Yazan: Suat Derviş 

Gazetelerde büyük bir memnuniyetle okuduk. Nihayet İstan_ 
bul belediyesi uzun zamandanberi kurulması mutasavver olan ilk 

Türk operasını kurmağa karar vcrmi~. 
Bu operaya eleman olmak üzere Avrupada tahsil ettirilmiş 1.ıu

lwıan kıymetli san'atkarlarımızın tahsillerini bitirip memlekete 
avdetleri üzerine belediyenin vermiş olduğu bu karar bütün Türk
leri memnwı edecek m4lhiycttcdir. 

Çünkü Türk milleti gibi kültürlü ve mc:ieni bir milletten 
bu cumhur.i}•et senelerinin her sahadaki kalkınma hamleleri içinden 
henüz bir operanın doğup bşkırmamış oluşu, hakikaten ,memle
ket namına büyük bir eksikti. 

Bir opera yaratmanın ne kadar mütkül bir iş olduğunu 

musiki ile alakadar olan herkes takdir eder. 
Fakat gene kabul etmege mecbur olduğumuz bir hakikat te 

vardır ki, o da Türk milleti gibj musikiye ciçl4en düşkün olan bir 

milletten değerli musikiıinaslardan müteşekkil iyi bir opera trupu 
çıkarmak icin anlay~ıh ve azinıkar bir mesai kafidir • 

İstanbul belediyesinin l'llClJlleketimizin en büyük bir eksiğini 
tam:ımlamağa karar vermiş olması .tcbr,ijce ve teşvike şayandır. 

Su kaurın ,bir an evvel ltuvvcde fiile !:ıkarılmas nı ve kuv_ 
vede,n fiile çıkanlııiten, bu ş.eyin bizde bir an'anesi olmadığı na
zarı dikkata alınarak bunu kurmağı tecrübeli ellere bırakmak isin 
muhakkak Avrıwaıdan bu gibi işlerin ehli olan kimseler getirtilme_ 
sini temenni etı;ı;ıekteyiz. 

Çünkü Ti.irk operasının kuruluşu. Türk milletinin kültür sa
hasında eriştiği bir zirvenin işareti clacaktır. 

Bunun için bu şeyin bir öunti değil, hiç olmazsa şimdiki 
ba.lde ~lkanlar mikyaaın~ bir eser olmasını istemek her Türkün 

~dır. Suat D.ERYJŞ 

Y~t 
.t\~ t:.s, busUnkU maka.lc_sinde, 

~vycUcr ıuuked .icra he.> e.li reisi 
~l9fun son nutkunda il'ürki.> eJ e 
ait ,kısımlar ilı®ndaki ~üı:ılcala
r,ına bazı ~liivder ~apruağa·Juzum 

aör:düjünu ,kaydcdc.rc.k Tur ki.> e ile 
~"'şeUer arasın~a ihtilflf tal.ıirile 
üıı.de olunalı.il~~ .hicbir mC:icle 
olın. dı,Aını,yulruz csasl:ı.rı ,genç Sov• 
l eHc,rl.o n\u,·.afııkaUle hımrlanınış 

Q!aa Turk - Jngiliz - ,Frıu~~ız • ıı.n
la1ııııısınıo Mos)..o' ıı.dıı > aıılış ıer,.,ı
re uı:trı.dıgı unlıışıldığını Ü) lcnıck: 

leuir. 

l\luharrfr, J,ıu pııJ,:tı imza etmek
le Türklyenin harbin mahrckinc 
ı:•rmi.ş ·değil, lıil&kis Avrup:ıda in
kişaf halinde bulunan h:ırhin H:ıl

hnfora 'c ~kdenizc sirıı) etine 
mnn,i Qlm;ık Jstcmiş bulunduğunu, 
eğer bu pakt bir harp \"a~ıt,ı ı ol
S.ll dı :bugün ,Kura denizde bir harp 
nnntalı:a ı halini olmış ve Tuna 
)olu ile Alm:ınyayn se,·kedilccek 
lic:ıret ,eşyası da lngiliz ve ;'Frıımız 
harp ı:cmilcrinin kontroHi ;,ıltına 

girıııış bulunııc:ısını, paktııı hir 
sulh 'ıuatası olduğunu ish:ı l kin 
l>aşka hiçbir delil olm:ısa ~ alnız 

Kar:ıd,•nizin bu maıuıuasıuı gös
ter.mek Ufi gelec~ni la:tıyor ve 
plliı:Lın hnznsındao beri B~awar
Öf ulh lehine vuJmbulan .biiyuk 
degişikliklcri ı:c pakta Kltradeni
zin \e So\•:Vctlerin emniyeti•jçjn 
'konınu, olan maddeyi hatırlat:ırak 
Turk - Ru do tlujundn Ankaranın 
samimiyetine bundan daha açık 

_llelil huluuıımı)-ae<aiını tebarüz t'l
titj,pr. 

ı.Y~Sabah 
~jıı ahit )'alçın bugüııkü 

m~e.şiode, Sov;)eUcr h:ı.ş,·e;ıilli 

~~uo, Aiioya :dyaselinde .kul·· 

l:ınıl:uı lıir t:ıkım dü.stur 'e tabir
lerin artık dcğiş111i5 olduğu bıık

kındaki be) ıınntını tııhlil ctıııckte
dır. 

Muh:ırrir, 191i de ıktid:ır nıe,•

kiine gelen Bolşc,·ikliğin hir komii
nızm dini 11,1111111,1 bulun cihanı iş
lılti ile buhin dun)at1:ı inkılıiı> ):ıp. 
ın:ık iı,:ın .kuııilalı!>I \C cnıpcr):ılist 

sosl ctcleı c füın edilmiş bir idt>o· 
)oji h:ırbi demek oldıığıınu k:ı) dl'

;c1crck hu dem l\lolotofıın i~leoloji 
)ııırtıini tıırihtc din naınma :\Dı>ılnn 

• fel:lkelli harJ>lcr<' benzetmesine .i
ş.ırl'l c:di)c;ıl" ve <lnor ki: 

"Bir nc,·i din mulrnrchesi demek 
oltın jdeoloji harpleri ole) hinde 
:\loskot:ıdan sııdır olıın nıohL.Cıını

:ret karnn, .., akı:ı deınol .. r.ısi idcolo
jısi ıııüna ebelik sadır olınuşs:ı 

d:ı, lıu k;ı.rarııı istinat l'llij:ti düşiin

cc ve prensip, tııhiidir ki koıııii

ni:r.m, nıızizm ve fasizııı ideolojılcri 
n:ımın:ı ) npıl::ıe.ık harplerin ele fl'
na tct:ıkki edilmelerine Jiizuııı gös· 
lerir.,, 

Cumhuriyet 
Yunus N:ı<li, •1ltııl)·a ve iHalkon

Jar,, ba.,Uldı maJı;:ılcsiudc, İtalya· 
'ntn J;l.aılq&nlnrda hir müd~ellenbe· 
ri takip ctıue..kle olduğu siyaseti 
let)tik YC tahlil ederek, şöyle di-
yor: 

"B:ılk:mlıırda .istikrarlı bir \•azl
yel teminine cnlışan devlet. hangi 
devlet oturs:ı ohun, lılzim muhalı
betimize hııllu der la1.1msa müz:ı

heretimi~ h:ı.k kazanır.,, 

:ran 
N. Zckeri:ra Se.rteJ, lıusün).ü ma

kalesinde Rusya He Aµnanya ara
sıncl,aki iş ~irliği sel.ıcblerini idco· 
loji ve coğrali v:ızi)el baJıaml:ırm
dan tetkik ve t:ıhliJ etmcJr.lcdir. 

. .: t. 8 t ı; . 1 ~ t •j • '~· ' :. : ', J_ , • ----- -- -- --. "' ---·· - -

Yazan: Nezihe MUH4DDIN 

-29-
- Fakat kabil değil.. Gitmek 

lazım.. Bekliyotfar bizi.. 
µli kol saatine bakarak tQp

laıımağa başlamıştı. Zeynep .de 
arkada.mı taklit ediyordii:' Genç 
adam mahzun bir yi.ızle onlara 
baka ikalmı5t1. Lilı gar!i()nu ~ağı
)lrak hesap isterken mani oldu: 

Beni )erin dibine mi geçir
mek i"tiyornmuz? Bu hakareti-
;ıiz.e biç tahammiıl edemem -
diyerek ctlzdanını çıkarJp para· 
lan verdi. 

Lili fazla Jsrar etmemişti. Zey
nebin yu.zü kı:ıamuş dudaklarını 
ısmnıştı. 

Delikanlı kll!arla beraber 

kalk1ı. ~ya geli~ teklif etti: 
- ffiç Olmazsa müsaade ediniz 

de sizi gW:leceğiniz yere kadar go
türeyim? 

,Bir taksiye işaret ederken Eli 
mani <>ldu: 

- Olamaz. Bu hiç olamaz jşte .. 
Bizim arkadaşa ihtiyacıQlız yok .. 

Yalnız kor'.kmayız. 

- Bu ~ref ten beni mahrum 
etmeyiniz rica ederim ize .. 

- »iz de memnun olurdı,ık 

ama belki gören olur da ..• 
- Ôy)ey e peki.. Sizi bir da. 

ha göremiy.e<;ek miyi,m? 
Llli gü:lıerek~ 

- Kı me;t! - dedi • 
- Yok kısnictc bırakmak 

çok uzi.ıntülü otur .. Bu pazar gü-
mi izi gene burada bekliyebilir 
miyim.? Vaadc.'<liniz matmazel.. 

- Ya etmezsek? 
- O zaman ben de sizi bırak-

mam 
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~'~!e~ itli~;~ 
. AK.~M posT•~ 

Bayram bu Kadın yüzünden Bayramımızı tebrık . .s.:,:.:" N~::,:~ 
Pazartesi nunü Bir ·=~~;:r:ı:~:""''.,. eden devlet reisleri ~JE:~;~i! 

Memurlar dört buçuk Dün gece Galatada bir yarala- Ankara, 6 - Cumhuriyetin yıl ilin • _ · ~ 
gün tatil yap~qhlar 1I1a vakası olmuş, Bandırma otc- dönümü münasebctil~ yabaucı :;:-,:;.~.!';!,:::,:;.iti' 
1st.ubul müftüs.u·a~o.deu: devlet rcislerinden Reisicumhuru ,... .,. --. _.--. • • •ı ~ linde oturmakta olan katilden 

1
;-A• ·a•o• •N• E• • •ş•A• •R• T• ~}/" ' 

İkincitcşıiµin sekizine müsadif sabıkalı ~dri isminde biri bir muza gönderilen tebrilt ~clgraL :,._ 
çanıamba gUnli ramazanı §erifin kadm yüzünden Fazlı ,(fünaydm !arından bir kısmını dün fazmış- ; sndtlı f~ fır. :.~,. ": 

. . it bn kla k ( tJ'; B 1 rd 'hn ka ~ d" A 1 11 
• 1111J "-":'' • 

11 ·ı• • ),rmı a ısı o a a §allll per- isminde diğer bir .sabıkalıyı bı. .... un a an il':'!'§ ı ,..,uu 1 - ı ı •>lık ı.w • •:ı. 

şembe gecesj) Leylei kadir. on çakla sol kasığından ağır surette rablstan kr~ı. Arj4Jltin millet :.~:.:;~ •• ,: ..... ~ 
üçüncü paT.artesi günü de Bay. yaralamıştır. Yaralı Bey<>~lu hns_ ı-eisi, Bulgar kralı, Çin Cumhuri-
ram olduğu ilim olunur. 

Sadakai fıtır: 

En i)i iyi son ı 
K. P. K. P. K. P. 

Buğdaydan: 12 20 10 00 9 10 
Arpadan: 16 30 15 00 O 00 
Üzümden: 83 20 66 30 50 00 
Hurmadan: 00 00 133 20 ıOQ 00 

Şeker bayramına tesadüf eden 
önümüzdeki hafta pazartesi. sah, 
c:arı;anıbn günleri daire vo pmek
tcbler kapiih olacaktır. 

~ 

Dahiliye vekili Sıvasta 
Sivns, 5 (A. A.) - Dahiliye 

Vcltilimiz bu sabah saat ~ da SL 
vasa gelmi§ ve başta vali ve ko_ 
mutan olmnk Üz(lre mUlki ve as
keri erkan tarafından selıi.mlnn_ 

mıştır. 

~ 

;;oransız vapurları 
!zmire uğrıya~ak 

lzmir, 5 (4. A.) - Eyllıl ip
tidı:ısındanberi ııark seferlerini ta
til etmiş olan I•'ransız vapurları ö. 
nUmüzdeki ;persemhe eününden 
itibaren limanımıza mutad sefer. 
!erini yapmıya bar.!ıyacaklardır. 

--o-

Küçük sanat erhabı 
Meml~et Jcindeki bUtiln küçük 

sanat erbabı projderi ha1Jrlanan 
yeni bir teı,kilata bağlanacaklar
dır. 

--o-

k::l..:ı •• lı::ıu:, !;_ ··"' : .. ul -

lannustır. 

---...o

Beıikte.1ta .-~~ıll.cak 
im~aat 

Beşfüt:ı0taki B-ırbaros türbesi. 
nin etr~fındakf dUkkanlar~a. o -
dun ve kömür depoları kaldırıla
cak ve buraya bir hük\ımet kona_ 
ğı ile bir ele deniz müzC'si ınşn o. 

lunacakt.ır. 

-,--o---

D9}µJ.l'.b!'..~~ 1:t.1!.d:·c~.u 
Dolm;:bııhçcde inşa edilec.k 1 

stadyom için yakın Ja n.&.ı .:. ıı;a 
açılacaktır. 

----0--

& ğaı;~ .çiıa~e i1'.i otel 
bla~ıldı 

Polis tarafından ani yapılan 

araştırmıılarda Boğaziçinde Y.eni
köy lJal.as otelinde biıibirlylc evli 
olmıyan dokuz l<adm ve dokuz 
erkc,k, 'J':u-:ıbya Palas ote)indc de 
iki kadın ve ~ki er.kek ~kalan. 
mıştır. Oteller hn.k!·!A1a fµl:§ 
ynı>tırmak suçuyla tahltikata balj 
lanmıştır. / 
~ 

B~ylf'ı·be~i ur"-Y•nda 
buhı!;7an bir anndık 

e-,r1tk 
Boy~crbcyi sarııyında huluna -

rak Abdülham.lde alt olduğu an -
!aşılan bir sandık içindl'ki cı:ra _ 
kın teu:· i l;i ..,oüıtir. üniversite 
tarih pı;ç - -:: lcriı\jen Mükrimin 
14~ bc\ı <.. UJP bua.b ve mua_ 

melata ş.it oldutunu, tarihi kry
metleri bulunruaqığmı bildinni§ • 
tir. 

-0-

Hapia°hane dıvarlarında 

yeti milli hükfunet reisi, Macaris
tan kral naibi, İran §ahı. Roman_ 
ya kralı, Şarki Erdün emiri, Sov_ 
yet sosyalist cumhuriyetleri bir
liği yüksek riyaset divanı reisi, 
Yugoslav kral naibi de Reisi_ 
cumhurumuza tebrikler gönder
mişlerdir. 

--o--
Edirnede pasif 

müdafaa manevraıı 
Edirne, 5 (A. •·> - flalkı1 ha

va tehlikesine kar3ı konınınağa 

alııtırmak makaa.di)··lc bugün §Ch. 

rlmi%de &ir konınll14 tatbikatı ya
pılmış ıve bir saat aüren bu t.e.crü
be muvaffakıyetle sona enniEıtir. 

----0--,. 

f.fykyk tııle~ y11rdµ 
..,,ı~~k 

Üniversite hukuk fakültesinde 
okuyanlar iısin bir yurfi asıl1nak 
üzere dilp pin liral1k tahaiıat ay_ 
rılm~tır. 

~~~~~~~~~~~ı 

Atayı dinle1in f ! 
ve Atayı Jnın ~; 

Bir mil,,~ ~r ~ııleket İff';1 ner 
c11t, ac~t v~ mpyaFf ~ıf# j,ti
:rı: r::r.,lı ~nN Hlmı: J:>:r Mm•tan 
hi~ bir v~ıt talep ctııacınel;yiz. 

1923 

Uüyiik ,nuvaff!-itir-•~r lffr-metli 
a .• alaruı )'ctjıt=a·Ffij teri ri~iffe ~v
litlar aayesjqde PlPfflflur. 

19~ 

&l!!di~e jjctİMt müdür
lüğµnde y.eni te..tJP,liıt' 
Be,ediye iktısat ;mUdürlüğü için 

yeni bir teşkilat yapılması karar. 
laşml§t,ır. Yeni teskilatta ekmek. 
sut, kömür gibi servisler ihdas o
lunacak ve bunlann başına bu iş
](lrden anlar mUtehassıs kimse • 

Ier ta)in olunacaktır. 

kalp para makineleri Genç fikirli demek, hakiki fikirli 

bulundu ! deme~tir. 
~ 

HataycJa P.arti nam~
leri mebus seçildi 

Ankara, 5 (A. A.) - 5-11-939 
pazar günü yapılan :Ha.tay :mebua 
intihabı neti.cesbıde cumhuriyet 
H. Partisince namzet gösterilen 
12 ~ "M~et Te,cl.rli, Be. 
kir Sıtkı Ku.u.t, .Ab9üJıgaıü Türlt
men, Abdullah Munııal ve Hamdi 
Selçuk" ekseriyet kazanarak me
busluğa seçilmişlerdir. 

---,.0.......-

Es~i ~esni un kull•nan 
fırınlar 

Yapılan tetlr.ikle.rde bau fırın.. 

cıla.rm hala eski ~ni un kullan
dıldan an1(1.§ıhnI§tır. Bunlar es -
kiden ellerinde kalan ı.ınları sar. 
fetijklcrin.i söyleınişler(lir. Bele _ 
diye tahkikat yaı)maktadrr. 

;Hapishane binaamın yıkılması 

işi hala bitirilmemi.5tir. Çal~ma

Ia.r sırasında binanın temellerin • 
den bazı Bizans kitabeleri mey_ 
dana ;Glklll.!§tır. Bupdan başka ha 
pishane binumın duvarları içinde 
kalp para ba.smağa mahsus eski 
aletler bulunıp~tur. 

-0--

y eşil aahaların plan-

1925 

Her ~nıi bir ınuamele telildQre 
göre -mü•~t TI'J• pRfi t,fıire 
maruz kalabilir. 

1921 

li~ifniyet verilnF, 1l1tır. 
1927 

lan hazırlanıyor Dünyanın hiç bir yerinde, hiç 1Mr 
İstanbul yeşil sahalarının plan milletinde Anacloha kö1Jü ~ını

larmı hazırlıyan nafia. vekaleti nın fediade qdm meaaiıi zile _ 
bahı;eler mütehassısı Lovo ayın rctmek imkanı yokfur ve dünya
yirmi birine k~dar inlerini biti_ da hiç bir milletin kadını "Ben 
rccek ve Ankaraya dönecektir. A~dolu.. ~ınna~ .ıpa f~a 
MüQıhassıs, vali konağı karşı- çaJı:ırıni; millet~ h~ı n ~,_ 
sındaki saha ilo Taksim bahcesi re ıötijrolelıte ~aa~u kıubnı 
ve ciyarının pliuılarını hazırla_ k~ar hi~t gÖft#irim.'' .dive
mıştır. Şimdi Tpzkoparanrn Ha - I mez. 
!iç tarafını tetkik etıpektedir. 1923 

..... ,.,."'Dı'™'r$J?l:llll;l•Gl!lllJ ·=·· 
-Ka~ız. 
- Arkanızdan ko\•alarım. 

Lili Zizinin yüzüne bakarak: 
- Pazara vaktin var mı Zizi? 

Zeynep bic şey s6ylemeğe cesa 
ret edemiyordu. Genç adam o· 
nun tarafından cevap verdi: 

- Arkadaşınız sizden daha 
merhametli. Bakınız gelmek is-

hala kapının önünde durmu=- on
lan selamlıyordu. 

- Hala orada arkamızdan ba· 
kı~>or .. Lili bir kahkaha araSJnda: 

- Ökseye çabuk yakalanan 
toy bir ku~ - dedi. -

- Bir dakika bizimle konuş
mak için dünyanın masrafına 

girdi. Vallahi ben utandım doğ. 
tiyor. Öyle değil mi m~tmazcl ru u. 

Zizi? - Ftanacak ne Yar? Varsın 
Zeynep gülij,msedi. Lili: sarfetsin. Bize .arfetmezse başka-
- Mademki öyleymiş. Pazar ısına sarfedecek. lyisi mi biz yi· 

sabahı öğleden e\'\·el geliriz. yelim. Zengin .. Belki de miras-
Teşdckürler ederim. Paıar yedidir. 

güni,i er)\ence sizi beklireceğim. - Öyleye benziyor. 
- Belki pek erken gelemeyiz. - hter öyle olsun ister olma· 
- Zarar yok. Siz gelinceye m para ı Yar yakışıldı bir genç 

'kadar ben de sofra)'I hazırlatır ya .en ona bak. 

}ah,t geçiririm. Zeynep biraz dü~i.indükten 
Biribirinin ellerini ıkıp ayrıl. sonra sordu: 

dılar. - Peki ama bu kadar fecla-
Zcynep bıraz yürüdükten son- k4rlık ne için? 

ra arkasına baktı. Genç adam l , - Ne için olacak? Senin içip .. 

Çocuk gözierini senden bir sani
ye ayırmadı. 

- Ben hiç farkında ~ilim. 
- - Sen bu gençtel} kenQinin de 

hoşlandığının farkında değilsin .. 

Zeynep içten bir gülüşle kıza. 
rarak arkadaşının koluna girdi: 

Evet fena bir insana hem.e
miyor. 

- t,~na bir insana beflJetne· 
mek §Ö}'k ~P rnü~~ı bir 
insan .. 

llk gün Qe muı."3ff.iyetini 
tebrik ~m. Ziıi.. F~at biı 

g~ kalıYPrnJ. ikiyi ~ gtf;ir-0r. 
HayQi biraz h11lJ ! 

.. . . 
O ger.e, sinema Qitıiı.~ sonra, 

teı:iarik ettikl~i ı.ir liıPflltılYI }'tr· 
!eştirmek 'ı;~ ~ftnn$. ~ı ta
dilat yap.wak i'iq ~ aitmek
tm \lfJCtıÇtiler. Lili YOl'ijkllWunU 
söyledi: 

:Jla'l""'!: 4~ 
Radyo ve ~il 
1. Ki, bdki de üc tıY '' ~d 

• 'dl.'11 
~ •Jda lıır gece ua .. ı 

~cıtilmiş, o 5airın cscrjnd4·o ıJ1. 
Jar o!.unıuuş. U:ılıcriıQ pJuıll cd 
çin ılinlcml"ıııl.,ıını. HıııiY11 l>I 

. J" •il.' J;I ~ •ılu, ~ıırc u lrndaı· ıı~aı .,e 
l.ıır lıü~k lıir oece. tertip et 
üııccdeıı öğrenmek 1':.ıJJil uJ 
Cilııııı h&di.selcri unhılıld•'·1:ı'~ 
ra türlü türlü ıııu:.iki par\ııl• 
l ııııl qr, Jıazıl:ırı fa) ıf:Jlı ;rıl 
fuyd:ısız konfer:ıııslar '' 
h:ııı:l haznn küçfı1;; hir ıirııtto J 
si de o) nonı:ror, fal,.ıt şıırı: 
hir }er urihııi~ur. ııı 

J{:ıd:1o·oua rıJmaııl:ır ,,1;uıa . 
şimdilik pek taraflar ,Jc#HI~ 
kü buglinun ronınn).ır, )lıl 
göılc okunııı:ık i\in )ııı• 
~iiksı•k sr.:.le okıındul,)arı ~ 
ı·oiju t:ıdsızl:ışır. Zot<'lı bır 1111 İ 
ııı bir :ılo:ş,ımıda lıltirın~ı. jl 

ml' al·ot!ı i•·iıı hö\ le )1iı· şe)"~ 
., Q • • ı.ı 

kışıtıııu ı, yani gazctcJcrıJc Jı 
kolur gibi lıcrı,:iin ronı;1oın 4~ :ıayfa:sınııı okuıııııı1sı :ıı:u 'ail" 
şc~lcrdcn değildir. BW•I Si' P' 
rınclc r(l(/ioplw11irıııc ıirı:ııro qo , 
!eri gibi rndiop/ıoııiq11e ro01 

ın:ık hc\•esi U):ınır. ~iın~ 1 rııo~ 
kıs:ı lıik(ı~c ·hile ıwk hı . 4' 
ı.·Orıkii Jıusiiııiiıı tııJ.lı) c•I 
ıııım glJıi. hılh:ıss:ı g,J7;1c P 

Fakat r:ıd~oda ~ ir oktı0 
bir şcyıJıı·. i 111 

hıçlıir ıııalızur ~" tur: ~ıı~ ~ 
~ük el, :ıc le okuıısuıı dı!"' 1 
,.e yü)\sck sc~lc o:;ıın11H1g4 'it~ 
111111 cdenılyerck siiriıı '""11 ek~ 
zd olınıyncnıtıııı irlılia ctıtl ııı":' .. 
luldir. Gcrd l.ınıı siirlet, lef' 
tıark'°cılc .~lııqcl HJ!iim'inl>t rı 
şad:ı clvE-'rişli qcğiJıJir; oııJP 
ti»alro :;ıalıncsiııdl· 11~111ııd' b 
kıııcn hnylı kıı'\lıcıtikkrinl fi . . ,, ... .. ··rJ 
dcrli•n ız. o lı:ıltlc , .. oı 
"llazand:ı bfılbül", hntlıi rl 
gihi edchiy:ıtımızııı ıµiU:r'"11e stl 
d,:n ı;ayılabilccck ]lnrç11Jıır 1

11 ~ .JI 
zclliklt:rini, iiç beş kişi ıır ,.. 
hnfir sesle okıındu!darı ı::ın~ 
li cı}crler. fakat radyo bl>t'll 

d . . . ... ··sııildt• ' 
sı:se e, 111tınııt~ > c ınp dıJ 
''indeki küçük iıll'lin Jı:ı1' 11 1ı.ır' . ~ k" ., o 
p:ıynlıııt. 'eya ikı uc ış sil1 ' 
ııdarp. upnrlürdı·n çıkan se~ıtı' 
keıulinc hilal? cJlijini sı pdt~ 
halbuki tiyatro ı;ahpe 

51
.,J 

hatta kon rernnsçı nııısS "6', 
gelen sesi ı!oğrııdPll e~ 
rın-a :ve yalnız bi~c JıitaP ,~ 
di:rc Jc:ırşılamak kahil cl~ll 
Hadyo )Üksek sesle inşnl c.,, 1 
şiire oldutu gibi fısıldar '' Jll~ 
Jcnnıesi liızımgelcn şiire cıe 
ittir. ,rl 

Bunun içindir ~i rad~·o JI 
nııolarına şiirin lı:pnulnı~5• 1'j1,ııt' 
terııclh i1.. E ki şiirinıiıı "".ı•f· 

• • 9J:I>' 
diııliyccck ol;mlar lwlkı . ·ır• 
sun. Bana öyle ~eliyor 1'•. !'Ilı 
okuma ını bilen hirkııç "'.?' (IC fi' 
ııışn içinde bü~iik kü~le~ı fiil" 
1.11Ji'ni11 lMd'nirı Ncdınl ııı JJil • • 11 rır· deki :ılıcngi taıınajjıı alıf ~ 11"Q 
tohi l111nların arıısınıı, p.uıı11,,ııef 
irleriıııiziıı herkr~in on1ıYa dt ~ 
dille )'ıııdıkları ıııanıunıcler 
rıştırılır. 

Bıırıun ş:ıirlcrinıiz 1' 11 

b:ı:) ırlı bir tesiri <ılacoEtııı~.,j,t 
inı: tiiıieriniıı hiııJrrc.~ . Jc 

1 ııı111 
'kıındıığııııu ı:ıöriin<·c ıaıçıı ·ıP "< 
lcr için ç.ılıtııınkf:ııı ,:,ıSC~ (1111 

yiik lditle.> i ali\krıd:ır cııııe~ 
1 

... 111 

ıııalıırı kabildir. Hunıtıın Jtr';c r l 
hem <le JıiiYİİk küfle jstifnl rt • /ı .( 

Surıı//a . 

. t f· ZA 'ı t p:0.1ı 
3:l5-3:~1i :.cnc~i ıs.6278 ııııı • 

1 i it• ıı1 .. t:ıııhul limııııındaıı a c 1 
37 j(r 

l'iizıl:ınırııı :rnyi ı·~1cdiırt·. ~ f•"l'
1 

ı;im· tıil rusıını '<·ri!ıııişl•• · 
niıı hiiknıii yo~tıır. rııfttll1' 

1 B-G2i S 'No. lllr •fi t;t' IJl',ıt 

ZA Yt - 1339 Yılı ]!:~ctP 
Zatkig köyü ilkokulund_an ~eıııcl 
sahadetnamcyi zayi ettıf11· ~ 

- ·n lt ni alacağımdan eskisını 

yoktur. 
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a ~ 1 e .. _ u- f r a n s ı ·z ["~;;:~'( Sanat ve ed =bi't'at a!emi-

r az o s a n a topa f ::::~: 1 

t U tt U ! a ~ rr on Panen neden ,_.....~~· 

nin bır cüzü, 

ben, şimdi bir 

aşık 1 olan 
fok batığı 

gemisinde kamarotum 
W rJ 1;.J Bitkin denecek ka<lur yorgun 

olmama rağmen diz kapağımın 

F. l1•1f71 nsa u··zerı· ne bı·r Jelgradda kaldı1 ağrısından gözüme bir türlü uy-
11 "-& U .~ ku girmiyordu. İnlememek için 

kenc1imi zor tutuyordum. E"ldc 
olsaydım duydu· um ıztırab:ı. hic; ld 

Belgrad, 5 (A. A.) - Alman-

Y 111 ilJ l l yanın Ankara büyilk elçisi \'On U-fl.. ş"ipheı:;iz ses verirdim; halbuki 
l'ape:ı bugünü Belgraddn Alman 

bu yeni ve iptidai ·nuhitim vah~i 
t>lcisinin misafiri olarak geçir_ 

Bir Dan 1 marka 
. . 

gem ısı infilaklar 

~~Amerikan 
Pllru hadisesi 
~ltlı 

anya Norveçi 
~ l>rotesto eti:İ 
~ta G 

C:it}· ' - \lmanya Norve-
o[ l~lht , apunı hadi e-

\:~"d'iH izaiıatı kafi gorm..:
~·d 10daki ma lahat~üzan 
' e tıı r n Protcsto,·a memur t. • 

, ~Y Eksp:-cs ba:makalc,,in
~<> Yazıyor: 

!'\eç c· . · ' ıty of Flınt vapuru 

~'}'.~eki hattı hareketi ile 
~ tıa Ya rneydan okumu~tur. 
e \'e ~-ı terir ki, Norveç, lngil

l~ er Çtk:an:anın bu harpte~ n:u
ta1ar "'cat.;na katiyen emındır. 

'Je~t~eçtıkçe diğer bıtaraf 
~tııı kere de bu kanaat ira

e led' ır.,, 

ş~~tı 
~.~!;temenniler 

~llc(j vakıf buz 
~<ıııı01abı gibi ! 
d~:~1lar palto ve par

\ı erle calışmak 
~oı. lllecburiyetinde .. 

1 ~aıar v 

li \1 , 80guduğu ha]:le Dör-

ilı111aı"~~ h1nının teshin işi. 
~~taa Cdılrncsi şikayetlere yol 
~"il._ ır. 
~f. 

, • lttirı~d~resiylc bir kıı:ım han 
itte !>'~ ara:;ırdaki muka
t:ı haı;Ore, bu a.y basında., iti
f~ar "'ldaki ı:ııtma t:rtibatı -

ıyete 

~ c 
gecirilm::'>i lfızım-

l aret O, 
\-i . c.ası ve Ticaret Mü_ 

(tlbi . . "c aı· Pıya.sa ıle sıkı te -
~. ~~l akası dolayısiyle her 
'< erce . 
~ tcıllıi ~ıyarctçisi bulunan 
e~tı <l daıreler de hanın ki
~ 11 d .r<lsı-:dadır 
.''Q il•reı . . 

lıtları etın bir kısım mc. 
, ~t"tı S'):-ı bi.inlcrdc handa 
ıııı t~h~· . t•• •:ı.ı:ız cl:ırnk palto -
"ı . .carrnat ~ • 
~ Ctıııd .. n ralışm:ıl. mec-

t ~~ r . e bJnw·Jcırdır 
ır ı• · · 

t-,. 1~ iı:, il.t<'si, hn 1 alöriferle-
1 l;ı., p c•:leıı 1 ·ö-ıiirleri daha 1 
~:ı:ı .. :.la':•,, 'ır. C'ck tozlu ola.n ı 
. . •le,.~... 

1 ı • · · . rıil: ve mcmur-
• ·h·1,, • 

~ · . rı cı:-nnında tcışm 
~;),. ... ·lı "'k. . . • .• ·ayetlerı mucıp 

Paris, 6 - Cephede dün, süku
netle geçmi5tir. 

Düesin şark bölgesinde iki 
taraftan topçu faaliyeti kaydedil· 
miştir. 

uphenin heyeti umumiyesin<lc 
temas un urlarının k~if \edeni· 
ye kollarınm mutat faaliyeti de
vam ederken, Alman top;usu a
tı;ilanm gcnişletmcktcclir. 

Alman lxıtaryaları bilha a cep 
henin merkezinde faaliyet gijstcr· 
mis ve başlıca hedef olarak da 
Forbach mıntakasını""' ele almış
tır . .Forbach şehri c:;asen bundan 
birkaç gün c\'\'cl büyük çaph top· 
!arla dövülmü~tü. Dü~n top
çu u bu sarih hedefi bırakarak 

dün bu mc\'ki etrafında hakiki 
bir harp ateşi açmı~tır. Şehrin 

şimali c:arl:i, cenubu ~arki \'e cc· 
nup mmtakasına birçok ağır o. I 
bü ... ler du,mü~tür. 

Diğer taraf tan Alman topçu u 1 

La Blicı;in bir kolu olan Eac:t mm ı 

taka ile Sarre mmtakac;ında da 
atısla:-ına deYam etmi:tir. For
bach yayla ında, Sarrc.gemincc; i· 
le l3itche arac;ında oldukça düz 
ye açık bir ::aha üzerinde imtidat 
eden Fran<ıız gerilerine de Alman
lar on buçukluklarla elli kadar 
mermi atmı5lar.chr. Bu iki no!•ta- 1 
da Fran.-ız topçu!'ıu derhal muka· 
helede bulunmu5tur. 

Her iki tarafın gö"terdiği mü
dafaa harbi bu surc>tlc bir topçu 
düello.,u şeklinde ağır a~rır dernm 
etmektedir. Fakat son glinlerde 
vahimlc5mek istidadını gö:ıterme
ğe ba~lam15tır. 

Alınan hntlarına topçu takviye 
kıtaatının geldiği haber alınını~· 

tır. 

Taarruz neden gecıkiyor? 

Müşahidlere nn?.nrnn 
§udur: 

\'aziyet 

"Askeri lıarekfı.~tn bugün gö_ 
rülcn durgunluk münlıMıran şun. 

dnn ileri ı;cliyor: .Almanlar. I'o
lonyn harbinden rnnra bilhas<;;a 
hava sahasında hczırhklnnnı bi. 
tirm('ğc çalışıyorlar. Düş:nan du
ruyor. Faknt hunu, daha iyi ha -
zırlannıak ir.in ~ npıyor. baFku bir 
§ey için dct;·il . .Almanyamn mun_ 
zam kudreti artıror. Ha rn h:ı.rb!. 

ne gelince, bunda da tasarruf :i a 
pıyor, arttırıyor. Munmma olan 
her şey bir sır değildir. Binn.cna
lcyh, buglinkii dur~uııJul: ll"nntr. 
ki olarak ba11kn türlü iulı edi
lemez. Bu lıarbdc de blitiin lıarb· 
lerdc en saJahiyettıı.r bir taY<>iye 
olarak knhul edilen ı:ıunu unutmı_ 
yalım: H r 5eyi g5zc almtl} olan 
müthiıı dür.mnn hiçbir scyden çe. 

X9 
11ÜF~ 
TİŞİll 
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ve bir Yunan 

nefıcesinde battı 
kinmcz. Bu düşman ümitsiz oyu
nuna elinde ne varsa koymuştur. 
Binnenaleyh Naziler, lngiltcreyc 
tevcih edecekleri muazzam dar
beye daha büyük bir kuvvet iln
vc ·ctmclt için hazırlıklarını de -
vam ettiriyor ve hareketi gecikti_ 
riyor. Her an geni!J bir Alman 
ta:ı.rruzunu bt>kliycbiliriz. 

B!.zim için rıimdilik yapacak §CY 

lngiltcrenin hava hnkimiyct.ini 
temin eylemektir." 

Fransaya hava hücumu 

Londra, 6 - Dün san t 11 c 
doğru l•'rnnsanın şimaline bir hn.. 
va taarruzu olmuşh:r. Bu taarruz 
Lil, Rubc ve Turkoing rnınlaka
larmdı:ı. vukubulmuştur. Belçika 
lıu<ludu civarında FranSlz hava 
mlidnfaa bataryalarının ateşi a _ 
çıkç:ı. i5itflmiştir. 

Dün öğle üzeri !ngiltcrcnin şi
mnli ııarkisi üzerinde uçan tay -
ya relerin gürül lülori işitilnıi:,tir. 

Fakat Iık;bir tayyare gôrülmemiş. 
tir. T hl:ko i areti de vorilmc_ 
mişür. 

Bir Yunan ve bir Dani
marka vapuru battı 

Londra, G Membcricos adın· 
da 5295 tonilatoluk Yunan yapu
ru iki infilakı müteakip batmıştır. 
Du \'apur hububat yüklüydü. 

Mürettebattan on iki::ıi bir Ho· 
landa \'apuru tarafından !ngiltc· 
renin cenııbuna ve on dördü de 
ba~ka bir İngiliz limanına çıkarıl
mı~tır. 

Danimarkanın l 1 bin tonluk 
Kanada vapuru bir infilfık nctİ
ce::ıinde hat.m15tır. Bu \'apurun 
torpi11endıği zanı~olunuyor. 60 ki· 
şilik mürettebatı bir 1 ngiliz rnpu
nı tarafından kurtarılmıştır. 

Almanyayı Abluka 

Alınan bazı haberlere güre, 
lr.gilte:-e hükumeti J\m•ers \'<lpur· 
culanna yaptI~ı tebligatta Alınaı! 
c,rac;ının bitaraf limanlardan ih· 
r:ıcına ela mani olac<ığım bilclir
miştir. 

I:Jer bu ha!.>er terit c:lilirsc 1 n· 
giliz hiikumetinin deniz kontrolü. 
nü her i1;:i Lti:..amctte, hem giriş· 
te hem <le çıkı.~a yapmak azminı 
r..:o t:!rcc~ktır. Şımdiy~ lrndar ,\I· 
ma~~·a bitaraf limanlardan bJzı 

ihr<!calta Lulun11yor \'e döviz te· 
dariK edebiliyordu. Fa!~at çıkı~ 

linmn'.annın da l\ontrol cclilmc.;ı 

Almanyap A uupaya Se\ ~iyatta j 
bulunmak im:\fınını bıiakımyn· 

caktı:-. 

bir silklitu ic~p ettiriyor gibiydi. mi.c;Ur. 
Bu adamlar tıpkı vahşiler gibi 

Sabahleyin Berlinden burayn 
bi.iyi.ik şeyleri lfıkaydiyle karşıla. 

g0len \'On Papen, karşılık sem_ 
ıılon orient ck::;presi kaçırmış ve 
bizzarure burada kalmıştır. Fakat 
resmi Yuı;osla\• mnhafili ile hiç
bir temasta bulunmamıştır. 

Tayyare ile gelecek mi ? 
Almnnyanın Ankara bliyük cL 

c:isi fon Papcni mcmleketimizı:: 

getirecek olan Ilcrlin \'&gonu Bel
gradu Uç saat geç gelme yüzün
den bugünkü scmplon ekspresine 
bağlanamamıştır. 

Bu sebcblc elçinin gelmesi yn_ 
rına. kalmıştır. Maamnfih bugün 
saat on altıda Avrupadan gele _ 
eek yolcu tayyarcsinde.n çıkması 
ihtimali de vardır. 

Amerika filosunu 

t . . d 1 
a~vıye e iyor 
Yeniden 126 harp 
gemisi yaptırılacak 

Vaşington, 5 (A.A.) - Birle
şik Amerika, bugünkü müse115.h 
kuvvetlerine pek yakında 3 tay· 
yare gemisiı 8 kruvazör, 52 dest 
royer, 32 denizaltı, 31 yardımcı 

gemi ilave edeceği gibi 32 tane 
de "havadan daha hafif,, sevk~
dilir balon yapacaktır. 

Musolini 
İtalyan bnşkumanclani

le uzun müddet 
görüştü 

Roma, 5 (A.A.) - Musolini. 
askeri mahiyette çok mühim ted· 
b:rkr almıs ve ordu baş!rnman -
dam ır.are;ıal Dadoglio ile uzun 
bir miilakat yapmıştır. 

Mareşal Badoglio, tekaüd ya. 
sma gelmekle beraber muvazzaf 
hizmette alıkonulmu!'tl~r. Berlin 
ataşcmiliteri general Roatta. cr
kanıharbiye ikinci reisliğine ta -
y!n edilmiştir. 

Nihayet, Mu~olini, birinci grup 
ltı~m:m:lanı sıfatiyle vefüıht prens 
Pi:'!mcnte'yi, crknrıharl .. iyc reisi 
marcsal Graziani'yi ve yeni har· 
biye mi.:::!enrı 
'rn!Jul ct'Tli~tir. 

general So,~ci uyu 

ZAYİ 

Ji'akilllc hUviyctimi zayi clti
f,lmden y~nisini çıkaracağım, c~. 

kisinln hükmU yoktur. 

Tıb Fal.iiUCfinıleıı ~ 1 :;'! 
ı:mrull:ıh 

yorlar. küiük §eylcrc ise ayni 
ç:::-cuklar gibi davranıyorlmdı. 

Nitekim blrgün avcılardan Ker
futun parmaklarından biri ezile-
rek kopmuş. bu. onun yüzündeki 
ifadeyi dahi dcği§tirmemiş, ağ

zından bir mırıltı dahi çıkmamış 
tı. Buna rağmen bu ayni adamın 
birçok defalar gayet ehemmiyet
siz bir meseleden hırslanıp kö. 
pürdi.iğüne şahit oldum. 

İşte şimdi ıele, o öfke buhran
larmclan birini ya§ıyordu. Arka. 
claşları:ıdan biriyle aralarında çı
kan bir noktai nazar ihtilafından 
dolayı bağrıyor, çılgınca işaretler 

yapıyor, etrafa küfürler yağdın· 
yordu . Bütün rne:;ele fok balığı 

yawularının analarından doğar 

doğmaz yüzebilip yüzemiyccc:dc
ri hakkında yürütülen mütal~a· 
lardan çıkmıştı. Kerfuta göre fok 
balığı ya\·ruları yüzrncği insiyaki 
olarak bilirler \'C doğar doğmaz 

yüzerlerdi. Latimer adını taşı

yan zayıf. zeki bakışlı bir Ameri
kalı Le aksini iddia ediyor, fok 
balıklarının yavruları doğar doğ· 

maz yüzcrniyecckleri için karada 
doğurduklnrmı, fok ravrularmın 
tıpkı ku~larm uçmağı iiğrendikle

ri gibi yüzmeği tedricen öğren· 

diklerini ileri sürüyordu. 
Diğer a\-cılar bu rnünaka5aya_ 

pek karışmıyorlar, kimi masaya 
dayanmış, kimisi ranzalarına u· 
zanmış iki tarafı din!emekle ik· 
ti fa ediyorlardı. .l\ Iaamafih c;by· 
lenilcnlerlc pek yakından alfıka· 

dar oldukları muhakkaktı. Çün
kü arada bir onlar da kah bir 
taraf tan kalı <>hür taraftan söze 
kan.ıyorlar, hep bir ağızdan ko· 
nu;ma~a ba51ıyorlardı. Daracık 
sahada se::ılcri biribirine karışı. 

yor, derin gö!;: gürlemelerinı ha· 
tırlatan akisler uyandırıyordu. 

?\levzu ne kadar çocukça \'e ehem 
miyct!';iz i c müdafaa ettiklerı 

fikirler ondan daha çocukça, da· 
ha kıymebiz \'e ehemmiyet:sizdı. 
:\İünaka~a tarzları kuru bir iddi· 
a, faraziye \'C tehdide dayamyrı~· 

du. Fok yavruı:unun doğar cl:.ığ· ı 
m:ız yüzdüğJ.nü \'eya yüzemiye· 
ceğini küstahça bir kan::ıatle id
dıa ediyorlar. bu iddialarını. kar 
~ılarındakikrin clü~üncesinc. aklı 

selimine, milliyetine \·eya mazi· 
sine hi.ic•ım etmek suretile takvi
ye etmek, de.:tc!;:'e.rnek j ... tiyo:lar 
dı. i\liitekabil iddia ela ayni e.m 
lam. i ·tinat ediyordu. Bunu. sırı 

beraber ya~a:n:ığa mecbur tutul· 
duğum bs:ı::ların fikren ne kaHb 
rede olduklarım anlatmak için hıı 
rada zikrettim. Bü)•iik adaın!a'"ın 
bedeni t e~k'dilfılını ta5ıyan bu 
adamlar akıl ,.e dirayet itibı.-ile 

henüz ço::~ıkluk clcne..,ini aşma· 

m•~l<.rdı. 

Durup dınıcmcden sigara içJ 
~urlar, kullandıkları ucuz. pis 
kokulu tütünün dumanı havada 
ke::ıil tabakalar halinde duruyor~ 
du. Allahtan beni deniz tutmı 
yordu. Yoksa o pis kokuya gemi 
11111 sallantı:;ı da inzimam edine 
herhalde çok rahatsız olacal:tım 
Denizden mütcec;~ir olmamama 
rağmen havanın ta~ıdığı pis l:oku 
aJeta midemi bulandırmı~tı. 

Yattığım yerde keııdımi \'C b 
garıp vazıyetimı dtişünmeğe b" 
lamıştım. Sanat \'C edebiyat 5.lc 
minin bir cüzü, a~ıkı olan bcı 

llaınfri van Veydcn şimdi dem .. 
bir fok balığı gemisinde kam:ır 
olarak bulunuyordum ha! D 
i~itilmemış, rüyamda dahi gu 
~m hayra yormıyacağım bi 
~eydi. Omrümcle bedenimle, v· 
cuduınla çalışmamıştım. Sene 
lerim saf ve hfıdisesiz gcçmi:t 
l\liicmmcn ve bol bir \ arid:ıtl 
tam bir iiim adamı ve münzc 
hayatı sürmü~tüm. Ha~ın 
hayat ve atlctık ~porlar katiye 
zevkimi ok~amamı~tı. Kız kard 
!erimin ve babamm dedikleri ı;i 
küçüktenberi kitap böceği idı 

Omrümdc bir defa bir kamp pa 
tı ine i Jirak etmış, lfıkin ark 
daşlarımı daha yolurı lıa~1ang 

cında terkcderek C\ ımin rah 
kucağına dönmu)üm. lla!bu 
;5tmdı beni sofra kurma!~. patat 
soymak \'e bula~ık ~1kamak gi 
somuz birta!,ım \'azifcler bel, 
yordu. Kuwetlı dcgııdıın. Do 
torlar gayet sa}lnm bfr bünye 
malık olduğu:nu birçok dc:aı 
soyJcmı~lerdi; lakin gerek b-:..r.. 
nıi, gerek rıdalclerimı kuv' etle. 
dirmek için o ane kadar hiç 
~ey yapman11~tıın. Adaleler 
ufak \'e yumuşaktı. Beni bi 
harl'kctc alıştırmak ı:stiyen d 
torlarım \'i.ıcudumu kadı:ı vü 
duna benzetirlerdi. Ulkin ben 
ima \ ucudumun yerine başıı 

kullanmağı ten:ıh etmi\tim. 
itibarla yapılı~ bakımından 
bckliyen işe katiycn uygun d 
dim. 

Bunlar aklımdan ~cçcnle 

ancak ufak bir kı:smıdır. Ve 
rada onları sırf bundan so 
oyna..'llak mecburiyetinde ka 
ğım zayıf ,.e naçar rolde kend 
şimdiden tebriye için tek 
ladım. Annemi ve kız kard 
rimi de düşünüyor, onların k 
!erini hayalimde canlandım 

dum. Ben, ~lartinezin cesc 
bulunmıyan ölüleri meyanın 
dım. Gazetelerin büyük punt 
la yazdıkları yazıları adeta g 
yor gibiydim. üniversite klü 
de do tlarım başlarım sallı 
!ar: "'zavallı aclamc.ağız!,. di 
lardı. 

Ben bilti.: 1 bunları düşünür 

teknemiz sallanıyor, yalpalı 

ımiteharrik riağları tırmanı 

köpu!dü ,·adiler içinde kay 
yor ve h~raa biraz Jaha Pa 
in içerlerin~ dJ~ru .;oku'uyor 
Hi.ı:-"d.rın ~e ini duyuyordum; 
laklanm:ı uz~i, l::ir u:;.ıltu h 
de ~cliyordu. \ra,ıra ü--tiim 
g•İ"", txt a· ak c;e..,!cıi i~"ti 

<lum. Etrafımı ihata ede"! t, 
1!, am :n.ı'ıt:lif pe.<ielerden n 
yet iz \"C ıtt ırat uz bir gıcırt 
ka·tıvorla:-dı. A\cılar t;pkı 

i:-ı :ın, yarı hay\'an, ayrı bir 
mah!C.l\larm ~ r;ı~i ;: :-a1 a:-ır. 'a 
na·rn~a\':1 <le\ anı roi ·orlardı. 
va küfü- Ye "'"!İZ J, lirr.derle 
!uydu. Fn:-arctte:-ı kız::ı;nvş, 

gın sur1ltla:-ını g'):-;i~·ordum. 

lcdndcki hı:·,·ani ifade g!. 
c;al!antıc;ma uyar::ı'• i:eri geri 
l~n?ın deniz f :r.·~:lerinin çık 
~ı 1,irli <.arı ıJıhlf bü~bütiin 

\ etlenml~ti. 



Siyaset sahasında 
muharebe 

"Eski dostları- ı Yıkılan apartımanı~ 
sahibi mahkemede - . 

Pariı, 6 - Berlinden Amster. 1 
dam yolayla gelen haberlere na· l 
zaran Bcrlinckki ecnebi mü.şahit
lere göre, Berlinde son zamanlar 
da gittikçe artan bir kararsızlık 
hüküm sürldüğünü ittifakla kay

detmektedirler. 

muvaffak olacağını 'c fıu netice· 
mız Türkler,,.

1 

Hırk;lÇ ay ~\\c·I Heyoğlurıcla 
Yenı~~,binic m:Ucarna<:ı Yaniye a. \ 
it ol.arı 4 katlı bir apartırrkln :-w 
ka·ınd~kı bo.tana dQğnı l>irdrıı· 
t\ıf'<' ._'.()kmü~, enkaz altında kalan 
kiranlarcfan 8 ki~i (ilrniı-:, W kiş! 
ele ;\ğu· ::ur~ttc ~ t\rnlantnı~tı. 

tıl~ 
k;ıtı bıı h.•lta ('\H'I (:l 

kiracılar da Yaııi,•c ~;ıpı 
·· ı ı ı· 1 ·rn.ıl";r. 

nin bugunc kadar ;\lman~ a tara· 
hodan tahmıl edilen hiıttin macl· 
dı w ıdoolojık kdak:1rhkları ınu 

hık ~ostcrdiğmi ıddıa ctmcktcdır. 

( Ba~tRP'llfı 1 i~dt:) 
tanıtan l'anlt tııı_kdir w!fdkalamı • 
d:ı.n bırinı tf'!~kıl etmPkte<.lir. 

dan. Türkiye ATI"U~, Atıp t~ra-ı 
z:jsirün. jbI'(ıi şayılıbilir • 

( "m,.nlt impa.nttorluğurıuıt 

~·Y Pini~ ı•r::.ı ... ( (' ' 
· Buııd;ın onnı ı.:ıı,ıd· , 
~ultan ile kızı tıhanı 

1 

1 i-1 
Yu·uf mahkemeye· ıır ~ıecmua.nın lmnıy:ı. hir kliş<':;i. memleketi ihmalinden dola:, ı 

ııı b~tığımız kapagında: "Dört 1 urkiyc buı;urı <?il fal"la zirai bıı lınan) ;:ı hük(ımet i. sya 'e 
·nı. 

rc•k claYarı ycrınc ~~\ tıfll 
-uf suı;lulardan on hırı 1 

nat jc:tcmcktedir. l ll.11:~11 
mi' en Rhitlerin c.clhi ıÇ 
hi; güı;c bırakılrm~tır· ıi 

Filhakika nazi makamatr, in. 

~ıh: ~,,n,. c\'\-el, mih~tcr~'k diif;'"ltl:\• 

rımm: nı11kn<l<'les irnyıarat<ırlıığa 
kaı'f:.t ılk ıttlfakımıı.ı yaphğnım: 

meniekcttır \"C mııhim maden 
ırrnginliğırıi ha'ı olmac:ımt nıi.!'· 
mcrı hlcnmi;: \'C) ;ı. h~nı hiı ~kil. 

~ hi<ldciumumılikçe, inhidam 
htıdi~·İ <'lrafıncla yapıl:rn t~hki· 
kat ııctic•·~iıKlc binanın e:)kilıği 

giluiz • Fran~ız siyaset oyununda 
Ankara muahedesiyle Amerikan 
hattı hareketinin iki mühim un

sur te~kil ettiğini inkar eyleme -

mektedir. 

ı\vrupada müşterek lıir Alman ~ 
Hu har<'kctıni ihtıva etmek ıız<·· 

re Husya) a gem~ mtkya ta hır 
miıt";ldcic planı tC'kltl ctmı'jtır. 

ll::ılıhazırda bu plfm ~fo kov~ıd.ı 
münakaşalara ffil'\iZU tcşkı\ ct~k 
tedir. Alm;:.nyanın Mo-kO\a ~fi· 

r"'ki cl(')f;l!ıınmtT. Tilr1'1Pr .• Y~~lı. de topı ak altı ma.hstıllt>rini harı!.~ 
chr. ten v,.ctirtınck 7.:tnııctin~k hulun· 

A§ağıJ·a gcnf'rt.\1 Ciounn1tf111ııı maktadır. 

\ c çiiriikluğü yiiıiınckn çoktü~'\i 
aııl:ı~ılmı~ '<' kiracıların lıiıı:ıdaki 
mütc<ıddit çatlakları i~terer~·k 
t;ımir <-tlirmcsini ~iylcmcl<'rirıc 
ı<ığmt-n akhrmayan m;ıl ... ;ı.hihi 
rnakarr.tın Yani ile bina hic:~· 
durl:ırından 1 >imitıi oğlu .\klw 
\ 'C l >irnitri km Adiyaniya tt.'<\bir 
şi .1·lik 'c clikkat ... izlık!cri yüzün· 
d~n kaı•Y" ,.~ öliimc ~cbcb:y<'t 
,·ermekten birind a~ır <"eza mah. 

kcmc•i ne 'criln11-;krdi. 

~ Iuhakcınc salonu,e~o<;t 11 c 
balarını ka~·bcder1, .. ı)ı:l 

• J ·ret 

Diger taraftan Balkanlarda tc· 
ressiım eden vaziyetten de cndi

§e ddilmektedir. 

rı Kunt ~uıcımurg, hu muzakcı l'" 

lcr hakkında Hitlcrc mal(ımat 
'"mwk ıızcrc Bcılirie ~clnıi~tir. 

rnl'kt uhmııı fcN:ilm<' l'cliyoru7. t 

'? ı 1'1'SriniM ' .. ı ı !t:m 

Bilh;ı:'IS<t mkılabın dl'' <ı<Iırnlaı ı 
ile ılertcdi~i hir ... aha n\r ki o da 
:ı~uıayi saha<:Jdır. ~ana3 iın inlfr 
~ıh i,·in Türki} c :;<ıdcdC'cci:i ıı;ay· 
n·ı ı ('\"dil. lx-; ~ııdık bir plfınla 
t<"·hit <1mı:;tir ki J9:H de ha:;lı· ı 
~an hir plandan "'ıııra lıir diirt 
~nelik '<: dıI.:er hin;ok plHııl<ır 
ilfı\<' f'dilnıiı:tir. 

kadınlar Ye matem ış8 
lt>rlc doluydu. 

Alman diplomasisi çok çetin 
iki işe koyulmuş göziiküyor. Bi
ri, B~nlarda ve şarki Akdeniz. 

de İtalyan ve Rus mcnafiini telif 
etmek suretiyle Türk • Fransız -
İngiliz paktını hüküm üz bırak
mak ve diğeri de Uzak Şarkta 

Japonya ile Rusyanın arasını hu. 
larak ambargonun kaldırılması 

tesiı !erini azaltma)ttır . 

Almanya, rwrupa kıta ında) al 
nız Finlandiya ,·c t .;k~rndına' ya 
dc\ldlcriııi değıl. fakat Homan)a, 
B11lgaric:taıı ve Yunaııi t;ını d.lhi 
Hu yanın niıfuwna h~ık(·tmcktc· 
dir. Ra\kanbrda Almanya karı~ık 
!ıklar çıkarmak ı;urctile Husyay::ı. 

yardım edecektir. Bu maksat!:ı 
i\ lakcclonya ıhtilfıl koınite--i ı;-.'nc· 
ri hizmete :ılınını~tır. Bu hnr<'kct 
ancak Sof)<mm mü--amahac:ı ı;a· 

) " inde yiirÜ)'<'hilccC'~ı için !. 
ınan) a hukuın"tt. 1 >ohricanm 'c 
Selfmı~c kadar Trakyanın Buka· 
rıstaııa ilhnkı \a::ıdınc mukabil 
.:\Jak~nnyalılann Bulgari tana 
meleli musaadt~ini <'lde dmcğc 

•· J'ııı·klcrc lmn>ı ~nıLk\.;alı>dc 

ha.rhcch-rkc>ıı ) a.ralırnmu:t mı. O 
z;u116n onları "'·'·<'l:ı yük:ıır\.. lllt'

ziyrtlC'ri ilr t~uudıın. 'l'iirkl•'l' <"C'- ı 

surdur \"(' alıccmılxlır. Yaralılaı ı. 1 

mızı ıı.lmnk ü:rRr ;:elen lıa!!tan,. 

r;<•mil<.'ıin<', toplannııı H~Ui m<.'Sa. 
f(lto;j clahilindr- cıldııj':ıı h:ı.lcir, :ti PŞ 

<'tmiynrbı?'lh. 
Mı iletin ltcndisitH' A tnHirk iıı

mini vcr<liği mur.affrr kumandan 
t ~ıu:i ~foı;hıf::ı Krmnl mcmkkcli 
harb mcydanlarınrla c::nrpııınra.k 
''" onu tcrwir rdrrclt kurtorınıı:. 
lır. t.kmleoli:ctiıı mcrk('7.İ olnıı 
An knra ~öl ha\iııdcıı onun imdC'

si fi ıyf':Siıı<'fc kıırtulnıu!ilur • 

Bu o('rr.cc geniş h:r ç;thşma 
pıogrnını için hariçkn hir~·ok 
madde \C m<tkinc a1mak İCdp c· 
der. Bunu ela, Türkiyenın ilmıra. 
trnırı l~l:lS ~ııe"'in<k• hir :;<'ı'lt' t'\ -

' l'linc nisbl tlc yiiz<lc :n derC\'.c«İn 
de hir fazlalık g-ö~tt-mH~~indc ı;i· 
riiyoruz. 

~uçlul:ırın hn $;ıb;lh muha'lmn<: 
lcriııe ha:: aıımı~tır. Kendileri hi· 
nada M~·hir çiikünti,i em;ırcc;.i ~r· 
medikkrini, ı;~tlak olsaydı pek ta 
bii tamir cllirecc\..."icrini söylc

Bu iki hedef elde odilmiş ol· 
maktan henüz çok uzaktır. Fakat 
Alman <liplomasisinin bu hedef -
lercerı kolay kolay vazgeçeceğini 
zann etmek hata olur . 

Balkanlara Sovyct niifuzu
nun girmesinden ku kıılanan ital 
yan vaziyeti Almanyayı çok endi
şeye düşürmektedir. Almanya 
Şar'ki Akdenizde e ki İtalyan • 
Türk rekabetini istismara çalışı -
yor. Ve İtalyaya idare edeceği 
bir. Balkan blokunun teşkili tek. 
lıil;; edilmektedir. ... 

Bu hususta Almanya butün 
nüfuzunu kullanacak ve diğer ta· 
ta{tan ıda Rn~y.lyt itidale davet 
eyliyccektir. Fnkat Rus - Finlaa 

diy:ı mc~clesinde Alman nüfuzu· 
nun Moskovada müessir olmadı
~ını görcın İtalya, Almanyanın 

Balkanlar metaelesinde de pek mu 
vaffak olabileceğine ihtimal vcr

:r.iyor • 
Bcrfü'ldeki ecnebi müşahitlerin 

umumiyetle kanaati şudur ki, si
yasi muharebe henüz bitmiş de. 
ğildir. Ve Almanya Avrupa kıta· 
srnda bir kara ckonomisı vücu:in 
getirmeğe de u~raşmaktadır. Bu 
suretle Alman ticaretinin abluka 
yüı:ünde:ı denizlerde kaybettiği
nin tel5fi edileceği iimit ediliyor. 
Almanlar bu yeni sistem uzu':l 
sürmden netice verece~i kanaa· 
tindedir. O vakte kadar d<ı miiş. 

kiil bir ''nziyet hadis olacağından 
bu, geniş mikyasta askeri lıare

ldlta imkcin vermemektedir. 

Rusyaya teklıf edilen plan 
Diğ~r t::ıraftan Ha' as cı1anM 

da ~un!arı bıldiriyor: 
Ucr!ınde her tarafta şu sozler 

işitılmektedir: llıtlcr, garp devlet 
\erine tc~lim olmaklan a St::ılinın 
bütiın şartlanm kabul edt-ccktır. 
Fak:tt Bitlerin Bol~\ ikli~c tc-.3-
lim olması g.arp devUlcrine d~ 
te liın olmaktan kurtaramaz. Bi· 
nacnaleyh, Bcrlindc d•)la~~m ;ayi· 
alarm hakikat mi, yok"a Bolşe\ ik 

ı;alışın::ıktaclır. 1 

J\ yad:l. Pus- \ iman harckcti, I 
Efıı::ınİ"-tnn 'c ı. an üzerinden 
ı liııdi..,t:ına karsı tc\cih e<lılmi~ 
olaraktır. M·tkcdon) ahlara tathik 
edilen usul. Hindiı:tan, Efganis· 
tan \'c lraııın şi.malindPkl k::ı.bile
lcrc ele t.ılhık t~ilrc<'klir. Bıı nı;.ık 
ı.atla şimrlıden bu ımntak:ılarda 
hir çok ajanlar çalıc:maktadır. l ~· 
c;cıc;cn bu plan naı1 n:ı1.ari} atçıları 
rıczdındc ~nclcrrknhcrı nıiin:drn. 
~a me\ zuu olmaktadır. 

Birkaç haftn C'\'\d llitlcr, gl'" 

çen sene Hinclistana 5'CyahAt et· 
ıniş olan doktor Şaht ile hu lnı· 
ı:ustn uzun bir giinişmcdc hulun· 
mu tur. Bu J!iırüc:medcn q)J1ra 
doktor aht, HincH ... t:amn \azıyC'lİ 
lıakkında hir muhtıra \ermi•.1ir. 
~ımrli)C kJd~ır Hu-yanın ı\lman· 
y3ya yardım için a<;keri bir hare. 
kete ~irişm~c haz:ır bulundu~u
mı •ö .tcrcbilccek hiçbir emare 
ycıktur. ı\lman hiik\ıındi hu hu· 
sucta miitcmadiFn müracaatt~ı 
hulun<luı:!undan onu. kC'ndi ha":ı· 
mn çarc<;inc bakmak üzere yalnız 
bırakmakla Hıı.;y;mııı mrnfa3t1 

'-ardır. 

Bı>ıı /\ukrmıda Ahıtlirk'lin ha
kfi ı;:ı~m Cunıhurr<'i!!i iı1m(•t JniL 
ııiiııüıı. kncl<'hini kıl.tırıı·km h.:ııı'ı 

Uılkara,k; •·:.mttcfik cırdıı ııc•refi. \ 
n<' ." <lı•diği.ni işilt im. Buglinl<'r

dc ~ncral \'eygnnd da nyni ı;ı•. 1 

rcfr 'kadrh kaldırclıgmı C"lirı..,1!'k-

t ir. 
na.na 16 ıncı asın.l.ı Fnuu11:r. 

kralı ı inci Fransua ~nda inı· 
paratot· ~arlkcıı Jıulunıuı Alnııuı. 

yanın hAgemonya t~cbbUaiJncı 
ka.r'Şt J\:anuni • ultıı.n . ·uıc~'l\Ulonl:ı. 
bir ittifak nkd tmiı:ti. Tarih tc. 
kC'rrü r erliyor ! 

Gcınc•r~l <:mırıuıd 

İtalyan nı~cmuu1nA göre 
Tlirkiye 
RoınAda çıkıın haftl'hk reim· 

li ' 'Tempo,, (7,anrnn) mccmua,;ı 

son ı.l\yıaının c!ört büyük sayf R· 

sını Türkiycye t ııhsiı etmiştir. 
Mecmua bu sayfalan, Ti"dt inkı· 
l ~ıbt nr ~österen bir çok rcsimlcrlr. 
siislcmi ş ve Türkiye hakkrnda i~i 
yazı koymu~tur. Bunlnrdl'n 'birin. 
de, Tüı-kiy~nin son A vnı:•-: ~irn· 
ıctindc alnığı mühim ı·ol l . .l.Ü~ 
et 1 irilmcktcc\ir. '• AtRtiirk Tiiı·ki
y<.'si,. bnşlığmı taşıyan dif,er ya. 
71cJ;ı dR Tüt·k inkıl~bı l t\.1<dirlc an. 

lnlıhımlıtndır. 
Bcrlınin bir tek'ı.ıbi 

\m tcıdam, 5 (t\.\.) 
nıı yaırcl"n inkıl~btnllZl ve 

meınl~etimizin ehemmiyetini 
t~r· 1 

linin c:alahiy~ttar mahnfilı 'nıı 
Hihcntrol')un 1\ lo"ko-.; a) a \'C ın::ı 

reşal l"'ı<irınr.in de Homa,·a gi<l«:ı'
~i haberlerini !C'kzip c) l"Jll''ktc· 

<lir. 

Holan<lada ynkP.lanr.n 
casus sebel·esi 

J\m ... tcrdam. !i (A. ~.) \l· 

<lnlRtan hİr fum;ayı alıy()f"'lıX: 

Türk mill~ti, yeni Kemalist re· 
jinıle, adetltrini deği,..tirmik, eski 
rcinıi tamamiyle y:ıkmıs, düne ka 
dar inanılan hazr şeyinin yalan 
oı:.iu~unu tanınır , tarihini, tak· 
vimini, yazısını yeniden yaparak 
yeni bir hapta haııhtmı~tır. 

manyaya llolancia ünifonn~l:ı,.i' 

1 
~~mcğc tcc;ebhüs ederken y'ıh.ı 
\anan Ahrink adııı<hki ~cnç l lo· ı 
hndalı, po!i.:i \3 i bir n. u" ~ehe 
kc .inin izi iizerinc koymu.tur. 

Kc:r.;ıl Paşa, Sakarya muh~rc· 

her.inin ı;;ılip kumandanı Garl, 
en miiterakki Avntpa memleket· 
!erini niim\ıne a\;ırak mcmlt'ketin 

h 'inye'iirıi }'enidcn lcskil etti. 
Cor,:rafi, siya!':İ ve tarihi bakım 

1:; lt.-şrinİC\ vd 1 ~:~8 anl:.ı~ım'.'I 
ile Türk • İtalyan tica:cti.hcr ne 
k<ldar harp S(mra~ından 192>l·29 
dt1\'1<''i 7.arf ındaki dcr<:'ccyi bulma 
dı) ... a da. dalrn iaıla inki~:lf <•t· 
mi~tir. Bah:-,eHiğimiz o de\ ir, ıar 
fınd:ı Türkiycnin tk.a'rrllc bult.ın· 
dulJ;ıı ecnebi mc:ınleJ.,.ctl<·rin en 

ha-:ında ltalya 1:.<'liyordu. 

Bulgar is tanın 
Kararı , 

(Baıtarafı l i-id«) \ 
7.e~i ,·erilmE-.ıni~~ır. Burıl~r .ırac:ırı· 

da kız talcb<>lcr de 'ardır. \ 
B~ün Bulı.t<ıri:-Umô:m gc:eıı 

yolculardan ald ığımız malumata l 
giirc. elçiliğim.izin Bulg~ır hü\.:(ı· ' 
meli nezdinde yaptıAı hir\ok t<'· 

şcbbfü;lcrc rağmen Tüıidcre kar. 1 
.,ı fena muamelelere de\'am «·dil· 

nıeklctlir. 

.\ "kcr adı altında toplanıp or. 
m:mlarn :;c\ k<'<likn ~erli Tiirkkr· 
den muayyt•n miktarda odun kc
~miymlcr ağır cezalara çarpıl· 
mı~l.ardır. Biiylc o:-marı<la ı;alı~t ı· 
rılırkcn i.iı:crkrinc kiitük!t-r ) 11-1. 

l::ırak nğır y:ı.rlananlar d::ı n•rdır. 
Buraya ka\rncığa mecbur C'di· 

len \'eya nıuhadr olarak giinckri
lc-n hir1,<ık Türklerin t'~ya~ı yok 
bahaınna clleriıı<k:1 almmı~ '<' ii<:· 
tc>lik bir t:ı.kıın tı) dunna c\ r:ıkla 
borçlu da 1,'.Ikarılarak kcndil('rin· 
cl<'n p:ırn i<:teııilmi~tir. 

Pasaport almak için mürncaat 
eden yçrli Türklerin nmaınclelrri 
hir t-enedcn fazla uzatılıyor. 

Bulgarl:.ır, yurtda~larımııla ko· 
ıuı:;maklan mtne<lilmi~erdir. 

.ı\ \'ntpa trcıllc-rilc Bulı;ariı:tan. 
elan gt.>çcnlcr i ·ta:)yon cİ\'arların
<l:t birç<'k tel Cirgült•ri \'C' t•hcınıni· 
y<'lli a-.keri nakliyat ıı;örmıi':-lordir. 
Bu nakliyat huduclumm;ı ynkır. 
ycrlN-dc göıc ~·arpıyt ır. 

mi-;lerc\ir. 
;::ahit ,,Jarak diıılt'ııilen 

i-mindcki genç de: 
- O llt\n annem '~· k ıı. :kmde

~imlc iiçlincü katta oturetn P11\'Iİ· 
mn~·a mös;ıiirliğc gitmi~k. Bir 
ara ~" cıbır dökillrneğc bn .. \a<lı 'c 
akahu~c de biım çü~ii\(•rdi .. \rı. 
ll<'m ii\c\ü. kız kardc.~imlc ben de 
:ığır ~ıırı·tlc' ~ •mıı.mdık. u~ıdrum 

10 Mityon\uk 
dava 
(8»,tarafı l inddt> 

ni\\C~!CU~i RT(\!-mda'.ıti hi.\~ \\\ tU 
~inaı•da 'l\"l cer\C~rc<.lc 'tl)p1anen 

h§}."(.ru hc"tMi tatıfındarı •cc -

lem.füilm1~tir . 
ı ıe,ıetc 'ffük halıcmi ol.ıra•k 

dahil ~\x.ılunmı eeki Adli •e Ve'kili 
Smop mcbus.ı ~ usui Kemal bu 
sal>ahki Scmplon ek•prc~iyk "eh· 

rim:zc gdmi~tir .. 

Y u!luf Kemal bir mulıarrirjmi-
7.C ~u be~ anattil. huhttlmuşt\lr: 

- Julyuı; Bu~cr şid:etinin. 
dcmiryoıiarı in ·aatı dolayısiyle 
hi'tiuimctimi1den int<:':liyi on mil. 
yon liralık tazminr.ta ait davaya 
bakmnk için iki taraf ha1tcmleri. 
bitaraf hı:.kcm Yunan hu\mçut'lıı 
M. Politi!<İn ri) a!'etio<lc Ccnev· 

rede toplanmı!<lardır. 
ictim:aın İı;vi4'rcde yaJ>ılrnHısı, 

Awupadö1ki harp vaziyetinden 
dola •ı Alman \'c Y\•Nıın <kltgc -
teri huray~ ~clcıneJiklcri için za. 
nıl'İ RÖri.ilmü~ti\r. t\ci tarafın mi.i 
tlafaalan dinlcntiikten ıtonra nıc

sek karara btatl7.Unr ve lı:ıı.rarın 

allik~darlu11 ttfhim i i btıtna te, .. 

di cdilnıi~tir. 'Sir Xf'C ~iine kndar 
luınrı iki tarafe bildirccc~im. 

· Bu ak,am ,•cy·.ı. yann Ankara· 

ra ~ic\.:rck bu hı~usia hilkfunet. 

le tema uı lı\ılunacaann ... 
Yuı11ıf Kcm1llr t~zmhrnt dava· 

~ına miitcıı.llik hakem k:mmnm 

Mareşal 
8
1 

Fevzi Çakrfl 
şeh rimiıde)!I 

vııı 
r.enc-l Rnnm\Y Bllt ~~tı 

-<:.ı.I l'C!\'l!'l ÇttlımıLk bU t''· ~· pıı,•V 
İlaTa41H :ehriJ:nlı.o ge: ' il 
Norveçi pro~~ 

( ıı~~tar••~. 1 ~
1 

dc:.mh'lcmt• iııi emret tJğif. 
;;i )i.nYdc-ı.lllnıc'ktC'(lir. ...ıı;J' 
~ . ~-ı~ 

Haı;t .ı uır tn) faıııJl 1,t 
• • •• nnt\dC • ;,I 

kanlma:sı ı~ın nnı.... ~ctP'. 
t ir. Bır Nt1rvN' htırl.ı 06 

c1'gı 
doktoru hnstunın bl\ ııı 
ılıi!ı lıntif hir ynı·ı.tdllll r1ıı 

ld 
- .. . uıc :f o uı;unu ;ormcsı ·.:tv· 

_..:ı·ırıı• 
nen müsaade rcddl"'-•ı 

Norveçe hiddet > / L 

l\oı>enhaf;", ti (A· ).. ~c' 
ııf l"lint mf'lıaclesindC 1ef· 
t:u7.ı harck<'ti hakk11111

1\ ~'j 
'T'd rıde,• . ti~ bulmum • ı ,. '(lr· 

• h b. . •. , ... ""tlıll ıı 
nın mu 11. ın f:OY •· " .e - . \ 

''Almanlar rnünketılr ı=ı 
ı .d. ı ,,.. .,., ):sır 
ı ır f'J'. non-e<; ,, p!• 

bir infiKl duyın11.ktacHr c"t ~ 
hilkiını!'ti "ntıııınt scrb jıı· 

tıl\ıl 
m:lk hAkkmıı. m11.lik 0 trP 
nğl~bi ihtimal Xor'·cÇtl<·•' 

. ..:ı ete t' 
\'<' r.iyaıı hıleb c,,tc d,.ıı' 

< lhı lıiıJi-.C'y• · ıı:Jr 'i ·"' ,_ 
~hnıuı f ,.ıl!: rAfl~r ~ ııc• 
ılıwhr) 

Finf andiY8 i 
müzakerele~ 

. ~ıı 
rı riıı, (j - ı;;n·cl1'l 1 ,·~ il 

• . 1~11( l; 1 

hi\kiımetimiz lchin3c olthı~una ri .\los~ovada'kı Fırı sıflJ~ 
dair SA'-'İahırı ne teyit, ne de tek- ti ile .:::ıoncl ricali sıt11 •ıf· • J .. • oıı~· 

zip ederek s.adcce ı;üli.imscm:~ hidıir nıüzakrr<' olıtl~ ııe1' "re karşı bir şantai mı oldu~uııu 
e tirmek müşkü:dur. 

Ancak, muhakkak olan bir ~.ey F' ' J&CJA& a rtwm1n;:; ıaas ;mı WYCK F iW e _..,.. 
var:.;ı o da, ,·on Hibentropun J\l· ı ~kcr bayramı hafla.;;ında daıma cıı ~EFl filmini ı:l>.;lcrcn 1 

Diğer t<trnftaıı BıılJ!ari--t•ııı<la 
huluııan hiitün en1cbilcrc 'c bu 
mcy:ındu Türk tcb<:<tl:ırımı da on 
he~ giin zarfında memleketi terk 
ctmcl<·ri lınklwıc\:ı tcbl i~at yaptl· 

\'C: "- Bu husuı;ta i'·i tarafa m.ı. finlaııdiyu beyt'tiııırı 1,;ı ~ .~i r.Jl 

hi01at yermc<lcn hichir ~t'Y ııör- llcrı üılimat bı•\dcd1g 

man • fü1s paktınm hlanço,;umı M E L E K S • 
\lmanyn lehine olarak değ;ştirmc l n em as l ını-.tır. RH yiizd<'n <";;-Y<tsını Ye 

1 
<liikk!lnl:mnı :;:ıtınağa 'akit bul· 
madan rola çıkan Türk tabiiyetin ? çı1 r.,ı1~ıdır. Çünkii pakt hem ı ı Bu seıw de, yalııız en buru!· şalı<'serkr yaratan 

dahıli hem de harici bJkımdan \ JE.\Nl~T1'E ~IACDON \LD \C .NEl~.;;Oi'\ EDI >Y 
bir ıflfl.-: mahi)etindtdir. Dahilde tarafından c:ahmıc hir SUr<'ll<' rar.ıtıl;ııı, ilk n~nkli f timleri 
ylikSt'-k ııaıi mahafılindcki ho-:· 
nut u;-luk o dc·rcccyi hulmu'ltıır 

ki. llirnmler, biz1~1l (~..,tapoyu 

mürakabc jçin bunun ü tünde bir 
polis teşkilatı 'ücuda ~ .. tirmcğe 
mecbur olmuştur. Hu<> b a-;ctinin 
.\lmanradaki te~irkri c:imdılık he. 
sap f'dilemiyecek dcrecNic ağırdır. 

1 ~!~~icı~\t~~n~i(:ilik }~::~~~:~,:~~::,,~[~· 

1 

~dnıişlcrclir. Bunlar. ıchligatm 
kı mı kı.:1111 r·.ıpıldıtı. muan<'n 
müddf'l bittikten sonra Bulgari.:· 
t~n<fa kHlaıı C\'.nt'bilerin 21 <::\öl i. 

JJarictc ise, \"On Rıbcııtrop si· 
"':etinm ~tktfli hiH\nÇ\ı u ma· 
lumdut. Von Rihcntrop kendini 
müdafaa için Ru;.yanm yardımı 
·ıe lrıgiltercyc aman dedirtmcğe 

MacDOMALD • EDDY 

1 
Süper hlınini takdim cdeccktır. 1 
Bu hakiki bir güzellik mesheri ,.e mu1;1ki zıya(eti<lir. 

1 )ikkat: Çarşnmb.3 \'C miitt':'lkip g&ckr için numaralı bikllcr hu

ı•ündc>n ı:atı\makl<l'lır. 
HA f 

ı:iıı<le hu(ltıt haricin~ çıkarıldıkla· 
ı ııu müt"acl<lit f ah::ıkal:mnı yi.iı· 
11.;tfı bırakınağa n'l<?{'hur 11ldukla· 
rıı11, lıcniiz yerlerinden ayrılanu· 
yan J :-><ı Türk aile .. inin de ~el.zncl, 
uzcrc buhmchıklannı. BulgarUR· 
111n artık <'Cnchikr için ya~n~1~1z 
bfr haie sekli~iııi ~)yle~ni.)e::-dir. 

leyem.,.m ! ... demiştir . ı t lhr. ~ - ·--------~ 

• .. H AP'I s~:~:~ .. A 8 O U LV E ,,. 
Mestedici bir mü~ik .. · Gı..ş,Ycdici bülh~} Jol" meB ;yııti •e~ ;azin G~ii ı. 

ilff'' 
Türkçe sözlü - Arapça ~arkılı miistesna 1 ıt' 
ır AKS 8 M Slneması~')'ii~ 

İstanbul ıayın ıincma meraklılarına erı bıJ 
........ ~~b~aj)~·r~~l;nl.hl'lcl~llii•~rlP.l~l;lnll~l~l~l~İlrllİtlırİİI ..... ..,.... 



,, 
Jd 

l:>ünkü spor hareketleri 
bahçe Vefayı 1 -O, . Beşiktaş SülQymaniyeyi 3 -O, 

ı stanbulspor B e y koza l~. 
Se sun S'adı 

Galatasaray Topkapıyı 9 -O yendile 
2 -1 yenildi 

l\ 1lerbeyi: 7 

~ 1 ~ run lıkten <!(tkilmesi 
b~ ~~k~im ~tad1nda ya. 
'ıtl'lt e Jkinci irume ma.. 
t<ı{~Yi. ile :Kale araaında 
~Yle/1nı:ı bir oyun çıka. 
h 7 beyı tnkımı bu müsa-

f;'~l'l -ı kauı.ndı. 
Vef ~rbahçe: 1 

a: O 
.,_ et.dda .. 
-.. • ) gunUn ikinci mncı 

tlıerb h 
03'rı a CP taknnları ara 

'ıı ~ •l\dı. -
•rtan .. : iı\ı ın en mt\hhn maeı 

~t ae ~ÜS.baka stada 8000 

~~'ın 1~i toplamı. tı. 
l~lltd ilet Muhiddin Apak'ın 

'-" o: Oj'llal'lıan hu mada ta. 
tdı: kadrolarla ııahada ) er 

Şerıf Stadı J 

Şi,li : 3 1 
Alemdar : O 

::::eref ısl::ı.dındıı. oyna.1\&n Şi,tfi 
- Alemdar n,ii.,.,'l l·l•• da ~= .. ı;. 
lilerin b111ln.'51 aıtmoa ı;f: .tı. 
Genr. Alcmd)lr takımı bi.itiiıı 
ı ::ı.h~mala.rına. rağ~n neticede 
3---0 m11.ğliıp oldu. 

Hilal : 1 
Altın tuğ : 1 
~rfi ırtadınm blı inci lii.İmC' 

müaabalarındı" ilk i Hili.l ile 
bu sene bir i11d kümev~ terfi e
den Altmtui ı Kasımp1'fa) kliip 
leri beyniılde yapıldı. 

nu mn~a tnlmnlar ~ti kRrlroJnr_ 
ln çıkmıı:lardı: 

.\hwtui: 
txaı. • R Ül\r.-, s.HIM _ ( 'aft- r , 

llüıtC) ia, lhAMI • SaW, AH, H ayri, 
.Sıthrl, lfimlJ. 

llifil: 
~furacl - C'.uılet, ~r • 

flallılo. ~f.r. Ni.)aıri • 1'ihftt't. 
l.\ıHI, Orhıt11, l'•o;af, l•a,·f't. 

Hakem :E'.Mef Te,•fiğin ida ı C' 

ettiği bu karşıl~a taıtnıı rn~ıı 
mülc\'Uin :;cçti. 1Jlıt kmmc.!:ı ı 
ilk fırsaltfm istifade eden lli. 
Jalliler Hi inci dakikada ~imH 1 
vasıtasile y~ane gollt'rini at. ı 
tılar. 

İkinci devre kart1bklı .Xın. / 
lada oynandı. Bu kı.allüG& maj
lUbiyettcn kt·rtulma1

• i"in Ka. 
aımpqablar daha dWıclln oy. 
nadıklan &örüWU. Nitekiaa 27 
inci dakikada Hayriain a.ya. 
jiyle bir J;Ol atatak llrilııııabaka. 
yı beraberlikle bitirdJler. 

·.e:~~:~ 
;;rf )J} 
-~'~:çı .. .._.-......... 
Heıiktaş : 
Süleymaniye: 

Bu stadda günUn IOn 

3 
o 

milaaba. 
kaıımı Be!!ikt14ı - Sül~ymarıiye ta
kımları yaptıl:ır. Bu maçıı. her iki 
tııkım da esas lı:adrolarnıd'1n nok. 
san olarak şu ~kildP- çıktılar: 

nc•ı-lkfa':: 

ı;u ._et - Twl, Hlt.ati • t 't'pl . 
Uetlii, Hii'lf')in • Ş...-ı, Kwh a n. 
Stı.hri. ('lhad, •:~rf"f. 

Sülf'' maaiyt': 

Kadıköy Stadı 
Beyko• : 
1. Spor: 

2 
1 

Kadıköydl'! ~niin ilk birinci 
~\mc :r.acı lıttınbtılspor - Bey 
koz arasında oyıuı.ndı. 1\la<>ın 
ehemmiyetine bina<'n oyuna iki 
takım da a~afıdaki en ku\·\·etli 
kadro1nrile ittirak etmi~I rdi: 

lsta"bulspor: Saim - Hnyri, 
F(frl(k - Tarık, Seyfi, E"vu -
Fqhri, llfı.<tatı, Or1ı.•"· Cihat, 
Bahri. 

llc!ılı:o:;: S«f• -Bahtu.lır, na. 
lit - Jlt:hJflet. K(rmıl. Mıısta
fa - Turhmı, Gali1ı •• ~rıhrıp, A. 
li, Kôztm. 

Htıkcm Fuidıoı Kıiıç. 
Oyunun ilk devresi karııılık

h hüciim1ar ara m<la çok Z<'\k· 
li ve süratli ceı·eyan etti. Riiz... 
ırarla bera her oynıyan Eeyko1_ 
lular 10 uncu da..kikada Alinin 
tHkı bir ıtiitü ile ilk 1!'01l<'rini 
yaptılar. Oyunun bundan son. 
raki kısmında netice deği~mc
di \'C dtvre l~ lkykozun ga. 
libiyeti ile bitti. 

, .... . ..,. ... 

1kinci devre rü.Prla oyua
yan htanbulsporhılar 10 uncu 
dakikada kale önündeki bir 
knr;şıklıktan i9tifa.c1e ederek 
Cihat \·asıtwlc beraberlifi te. 
min ettilerse de :ı5 inci daki. 
kada sol haftan Fenerin ~tri. 
ye vermek istediği pası yaka. 
lıyan Şahap iyi bir VU?'Ulla i
kinci go!U vapınca İstanbul -
sporlular tekrar mağlup \•azi
Y"te cliiı:ıtüler. !be ta netire de. 
ği~medcn 2-1 Bevkoz lehine 
neticelendi. • 

Galatasaray: 
Topkl\pı: 

9 
o 

Giinün ikinci maçı Galataırn. 
ı ay - Topkam ara~mı:h oy. 
mmdı. Hakem ~ami Ar.ıkön<.>vtn 
i<larc-.inde oynanan maça takim. 
lar a~~ı<la f!fo•terilcn kadrolarile 
i~tirak elml:;ltrdi. 

{fo7CJtrısııırr11 : ()smmı - Ad· 
ıw.ı, !{alim .....:. Cclıil, Enver, Be. 
tlii - Sera/im, llııdıtri, Cemil, 
IJ,'Llrnt, 'Niııo. 

:-::arı krrmızılılar kaptanları 
~alfıh:ı!;!i~~iyi oyunrula-Hadi • J:uhl, Duio: • M~~.wı , 

Orluuı. 111&.ınf't • Sürt'.))•, Kadri. 

Muıarrer, ll•rllu, s"ler--. ı NI B 
Ü) una ıiızg-ir altına dW,en su_ 

le~ maniy<•lller ba~ladılar. Fakat 
daha ilk hücum Bt'ıtiktaıı kalHine 
Gitmedt'n ortalarda kırıldı. 

Derhal mukabil hikuma gf.'<;t•n 

Bc-şikta§lılar de-rhal hiki1;ni) etle -
rinl kurdular. Faksıt bir türlü nr. 
tice a Jamıyorlar. il ücunı haltının 

topu ayaklarında far.la t ı.tmfo*ı 
EP11ilclafilı!Arın &arfC!ttUderi l>ü -

tün ga~ retleri M:taereıMz bırakı

yor. Nihayrt aohlan inkl...ı' f'd4'n 
bir hücuınaa &re( takımının ilk 
snyıımı yııptı. 

24. iinı:tl dalUkada yarulan hu 
gold~ıı Sönı-. H&.ü ıMı aev,...irı 

37 i.11ci daıkikurnda iki h.kin :ı. 

Tallın darı aı) .,,ı.,.. k tak nrurın' L 
kinci golilnü ya1J41. 

Bluıdan ısonra htr lki takH1' da 
çtık çıı.lıştıla.-.. da ~ıir ~tfoe ala· 
madılar \•e lılt'inei devre (~ ooy. 
lece 2-0 HctU!ıatm leh:rıe bitti. 

tKt Ti l >IH'Jll'i: 
lkinci dcvı e~ <' Ik'şikta.o:lılar 

r,olc hakim bi~ '"ikl'9 -ı..ladılr.r 
Jo'akat bUtün bu hllliınl~ ~le rai· 1 

men bir tilrlli ıoJ ~ıkaramı>orlaı. 
dı. Xiha) et 43 ilncü d&lcika.da 
Hilımü takımının ü~üncii .sa.yıı11nı 

da Süle)maniye ığlanrıa taktı, 

Bundan ~onra oyun RlÜtevaain }tir 
ı1ckil aldı ,.e d"'"re de netice <l~. 
~i.rrı@dtn 3·0 B{'fiktq !~hine ne. 
tieclcndi. 

Baş, Diş, Nezle, Grip·, Romatizma, 
Nevralii. Yırıklık ve bütün a.;ntarınızı derhn 1 

keıer. lcabınr!a giinde 3 kase alınabilir 
H~r. yerJe pullu lmtuları ısrarla isteyiniz.. 

- mi ~ nu azım 
, 

Şirketi Hayriyeden: 
DiKKAT 

11.1 l.tl!l9 lll!'ilıiııde yeııiısi Jrlf'l" iyct llJCYkliJle &irecek 
•>1:ıa ve ~ 2v tetı ha!';lıy•rnk ;:.o .re karlar fr>vkallde tenıi. 
lltlı 1 ,.e a aylı'- ~dlfJll{'IJHlll kartl~uının şinıdi<l~n Köıırlı ı;i

şelP-J'll~ ~frkct Kontrol .M iidllriyclinıl<> satı~ıııa haşlanınıştır. 1 .. 
.. 

1 Seıim ıye Askeri Satmalma Komisyonu ilanları l 
Kıır:.•lt·rııı hı1jtıuınclıı'ı )>ırlıld«ı ılılı};H·ı ıı;ııı l'\~ıır \C srıaıtı d11lıı· 

lıı11lt· :ıı-HHl~9 ınrılıııııl~ J.:: 1114)1 :ı:ıı rrta ,.J,; iltıııe~i )apılıın of36 ton )iT~ · 

nıarın kGnıurı.ı ir;ın hıliplcri hırıırın l,111 leklır eılılen lıt>del lıadılı lhiklt 
ıürulıtıtdrjlınıleıı Jtl·l 1·!13!1 ('tııııa 1111111 ııııt 1of le ııuarlıkla satırı alı-
1111ı;1L:tır. Talınıırı lıcddi ıı3/4 lira :ı:ı lrnru~ıur. ilk tcıninat 4i8 lir:.:ı (i 

l.:u ı u"'tıır. :-tıu lnuııc hrrçiJıı lwnıi:ı.~v nuııı1111.hı ~ijıülebilir. htcklllerin 
htllı ı:iln '(' ~uııe ili• )('n1iıınt rııır:ı ~111'1 H: 3'C'lli \ene ticartt 1't~rlc•ltıri
lc lıirliı.ıe :Scliıııiyrdt'hı tıiıncıı olın lllıııa korni~yıununıı gelmeleri. (!IHl3) 

nfM!tln f'anık ı;e E4f&klao mıh 
rumdular. 

Torı/,'Q.111: S11k111twn - 1Tol:
l:ı, Tl1t,,rııı - f.ıruldtiıı. Sofi·l'İ, 
lfflm<li, .Alı, ~ruıi, O:ıırt<m, fi'ıı. 
rıt, Hutıdı. 

Ovıınun ilk dc\Tesin<le Gala. 
ta~aray ru~~ir allmda oynu. 
.Y•ır. Buna ra:men hemen hi
kınııyeli tle alarak Torkapı ka. 
IN~ın ı tchdidf! b11.~ladı. Topka
pılı lıı.r Farı kırmızılılann bu 
haskısına ancak 15 inci dald. 
ka \'a kadı r da vana blldiler. 16 
ncİ dakikada ~mil uzaktan ıı. 
kı hır l'Ütlf! ilk t!Olü ve yine ~
mil 23 inci dakikada kaleclvi 
atlatarak ikinci golü yaptı. Bu 
go1den eonra urı kırmıalılar 

ge\'Şediter. 30 uncu dakikada 
ortadan hücuma ır~n Topka. 
pılılar bir penaltı ka:undılana 
da bu milhim fı~atı toou Ol· 
nıanın eHne atmllk 1Juretile ka. 
"ırd1lar. Buna mukabil Cemil 
:1:~ iin('n a~ kid~d:l en fe~ bir ka
fa \'Uru;,u ile ~ iincü ;:-olii yap. 
tı ve ilk devre 3-0 Galatau. 
rnv lehine nctic~endi. 

tkillCİ dene rüzg~rla o;·n;;ı_ 
~·an Gahıta!'laravhlar Tonkapr. 
!ıh rın lüsumınıı 1rrtliklerine 
rajmen biri ~naJtJc:t.n olmak j 
ü1.ere Cemil. Buduri ve ~ra
fim. Nino vuıtuile 5 gol da. 

M. yaı:ı-rak oyunu 9-0 cibı 
cık bir farkla ka.zandıla.r. 
· Hueın Sami 1ertlif e :f 
mll~amahası müst~sna o~·u 
iyi idare etti. 

Hususi maçlar 
GALATASARAY "B": 3 

KURTULUŞ: 

Dün öğleden C\'v~l l'abim 
dmd.a GalatuarAy B takımı K 
tul111 takımıyla ka~ılqmJI ve 
yu 3. 3 bera~rlikle neticel 
miftir. 

GtiNa;!: 
DDda&l'OR: 
Bu maçtan ıonra Günet • J 

uıinpor takımlan aralarmda 
..... 1lir kaJ'lllapla yaPlllll11811 

neticede GU11et bu maçı 2..0 

UJUIUŞlır. 

ALTINldLAI. : 
An • ANSARA \" A. ı·. S 
Karagümrtik 11ahasında 

edilen turnuva m.at;larının Uç 
hafwında Altınhilil ile Ay 
aaray Ay Yıldız ıı;por aras 
yapılan maçta Albnhilıil 8.2 
lib ıelmi§tir. Bu galibiyetle 
tuıhHil p.mpiyoııluğa 

vaziyete girmiştir. 

Ankara 1 i k 1 

maçla 
Ankara, 5 - lC'ula&tJSIUeU •t&· ı 

dında devam olunu 'bqblıü liı 

ıaaçlarr oldukça. lıılaMhlr 'bir • 
futMl mtrakblı tanı.da Ml -
yUk 1tlr allkayl& 1-Jdp o1atlu. 

Demirapor B: 3 
GiinM B: O 

Öfleden en·eı yapın ~,, ta. 
kımlan lta~Jlafmalannda t>ftıiı

!lpor Gün~e srfıra lcal"!!ı üç sayt 
ile galib ~l'lmi,tir. 

~~-' 
ım~"'-.:J~..L.o.ılll~ 

K. K~Je B·Spor : 
As. Fh. Giicü: 

1 
1 

Ü~leden :10_nıa )11.ııılau kar~ı -
lıu;maların ilkini. bıı ıbirlcı ısıe l'ôk 

.rakın alaka ,.~ r:tbıtalnrı (ılaıı 

''ırıkka)P. Flıı lik srıoı la Jt'alırika -
lar b:Ucı.i ıakııııları ) aµll. Eu uuıc;, 

:1e-.:m·leı ı.t• Aııkilr'a rull>11lune bil • 
flıl hızrm::l (llııı Lıııluıı:uı JIUSI!) ııı 

l'c:zdıu 'crıınlı ı iilı~tınna.s.ıle bu 
ıstnnkı k:ır ıla~rııal ... ı da ı r-blıkcli 

Lıır r.ıkıp lılllıııc: ;.:ell"ll \'l': kuvw·. 
tıni d~ lıundau e-vvr:lkl kıır~ılaş • 
maluınu:i uıpat l!lmıs buluna 
Cırlıkısıı"ruıı ı;vk ı.unetti ukıı 

ıuktıı i falmkal .. r ~ucuııııı kaı 1 

alaı.:rı~ı bu;unkü net11·r. b:ıltımın 

dıtn f.hcmmıy!":tlı~ clı. 

llakero Muzartrriıı idareeınch 

ha.~lı.> arı oyunun ılk devretıi mu· 
s"vı ı!•rtlır aitmda \'e mııtekabıl 
akınlarla ;"'·mıJflır. Tnrı ;oı p~

Finde konrı ikı taraf nrnhaclft'llf!. 
ri ayaklarında durrnad11n kslfl!d•ıı 

kaleye gıdıp gelı~or. Fakat bır 

türlu bekl,.nen SPrıH~rc~ ı ''enni . 
jordu. 

Aıltf:rf fo'abnkalar f;ııcünıln •:ok 
seri olan mu harim 1-.ri Birlikt por 
müliafaumı ~l taraftan ya~u. 

ta bılhaMa ıtı'Ar Mi~orlardı. Fe.· 
icat, Birlik•lX»run buıuıı halrılca· 

H n yük!•1' '.bir oyun çıkarın sa; 
rouclartt Hıkml!tırı ı•.çılrneı bır 

rısanla haHnde tJlu,u. san - lici • 
vert akrnlarını h<>r dduınıla da 
nl!ticeaiı b'ırakı:...onhı. N'ilıay"t 

de,·re bu mücadele ile ,.e takım. 
larzn ;!. AJ'itlklan oirer ,.olJe 1. 1 
bert.1'ere olarak bılti .• .\skt"rl h.b
rikalar güci.ınün uyıeını, Birlilc -

s-,ıor sol rnUdatii yanlış bir vuru,. 
la stncli 'ktrıllirıt yaptı. 

İkinci devı~. ayni ıerait altra-

da fak&t neticeyi defirtırece 
ni biı" ı<>l yaptlmadAn ger.ti 
den maç 1-1 bcra~rlikle M 

lendi. 

Gençlerbir lii i: 
Maakcıpor: 

8uBdan IOllr& yapılaıı Ge 
birliği • llaakespor maçı hv 
zevk ve htyec.anla at!!)~tti 
milcadtJ. halinde ıeçtl 

Bu kar§ıla..,ma da, Genç 
ğınin ıuurlu ve teknik 
karf111nda, hakiki bir 
daha ge!;iren Maakeaporun 
f'nnjik !akat tecrübesiz o 
!arı btkleniJen muvaffakıye 
teremediler. Daha ilk 

oywıu Maskeıpor yarı JI& 

intikal ettirerek hasım k 
zorlama~a başladı. Fakat 
ha~la <·alıııan Maskespor m 
aıı kaleleri için hakiki b 
tehlikeııl tcı5kil eden topu 
va.kkat bir ıaman · icin 1'U 
mU\·arrakıyetle uukla.§tı 

M~~ke.ııp(')nm bütün :a 
rağmen ilk de\•re 2.0 G 
li~ 1Mitle bi ti. 

lkısıcı dt·H~dc. 

basoıağa ba'!lıyan 
yıııe MaskP..'!por yarı 

yerle•mı, tıulunuyordu. 

sporlular hu baııkındıuı ki 
nıalt ırın çok t·alı!lıyoı lar, 

sa saği7. Ademııı s-ı.ı.hııi ı 

dayanarak yapmış olduğu 
bır ~~mere vermi) or. 

Gf'nçlnbirliği, ıukı bir 
tı~ri .i<:ırıc aldıkları Muk 
ı~ı.nc mrrker. muhaı·ım A. 

I<" bir ~litU ili'.' üçüncü VP. 

~uııdan dördlincü golü ıl~ 

tıak l'•hadan 4.·0 kalıb cw 

dır. 

Sevei ve ~efk 
muhtaç yavr 

Şt-n ve mesut ya\ 
ba)Tamlıklannı hazırlar 

cuk Esirgeme Kurum 
duiu ya\ rulan da SC\i 

kurum sanıyla diler. 



-

r11uharr i Şehir TiyatroS\u ,h '.U·n 
ve rejisör kapıcı~sıyle nıül&kat 
O t~yatro akadem·ı ~~~~tr---------------------~ ' , 1 - -._. ~ - - - - - .~ - --, _K..L.R.L.K..L.A .. LA.V.ı.A._A._A.LA.Lft.-.7.,L.Jl .. ,V-A.LA• l.9.A . .LAiA.Vw.!-..S.. 

· d d 1 s Pıa' mra ğ ı n faz i ı et ı e r i 
Sin en mezun Ur ~r ~~ ·-.. • .: , Yazan; Dr. Ga IA· 

l 

Osmanın 
Puşkinin, 

eserleri 

büyük kütüphanesinde 
Gorkinin, T olstoyun 

en baş satı tutuyor 

~--
Oınnum rejisörlük yaptığı ~ünlere ait bir hatırn ... Oytc bir 
hatıra JJ, ı;imdi zaullı gence 

ma.<sa~m& yatmağa 

Tiyatro eseri yazan, tiyatro 
mektebinden mezun, li)'alro ka • 
pıcısı .• 

"ma:rimi unıılıra': :-:·n opera~yon 
har.ınm !,, dedir ti~ JC 

Te~baiın<laki Şehir Tiyatrom-· , 
nun Eahneye giden kapı~mda u • 
zun boylu, geniş omuzlu bir ar!am 
durur. lşte bu adam Rusyada ti -
yatro tahsili yapmı5, Tilrkiyede 
tiyatro eseri yazmış kapıcı Os • J 

Küçük odası onun kapıcıdan. 
mandır. • ı 

iııpanağm birinci farileti 
hali;, T;ürk ·• wbzesi ,olmasıdır. 
Eski lYıunan ~ ve Roma medni· 
yetleri . alemlerinac ıspanağr 
bilmezle

0

Ddi~ Onun asıl vatanı 
Türkistan ve Efganistan ol
duğuoo;;ırn ancak ortaçağlarda
ki Aıı}Jaimedeniyeti devrinde 
epeyce~ tanınmış ve büyük 
şöhret • almı~tır. O devirdeki 
büyük. hekimlerden İbni Hac
cac ıspanak hakkında mühim 
bir kitap· Y,2Zmış ve meşhur 

hekim Razi ıspanağı göğüs hastalıklarına karşı,' deva olarak 
övmü~tür. Daha sonra gene me~hur hekimıonun"boğaz hasta. 
lıklarına ilaç . olduğunu taııdik etmiştir. 

Avrupalılar ıspanağı Haçlılar Seferindıe ı bizim Ana::loluda 
öğrenip kökünü memleketlerin~ götürdükten sonra oranın 

hekimleri de bu sebzenin ağız ve boğaz h~talrklarına faydalı 

olduktan başka çok yemekten ,şişmanlamış !kadınlara, pekliğe 
karşı da pek faydalı clduğunu tanıyarak , adını da "karın sü_ 
pürgesi,. koymuşlardır. Süpürgeye benzıetilmei:: şerefli bir sı

fat olmamakla beraber, peklikten.sıkn:tı çekenlerin gözünde 
bu da bir fazilet olduğu şüphesizdir.tParistc 1 meşhur bir ge
neral o sıkıntıdan gidecek bir hale ,geldiği vakit ıspanakla 
kurtulması üzerine bunu akıl eden hekim ine birden' yirmi al
tın vizite verdikten sonra ıspanağın~bu ~türlü iyiliği .dillerde 
destan olmuştu. ' 

Fakat bu yakınlar-da, sebzelerin • terkibindeki vitaminler 
ve madenler tahlil edildikten sonra ıspan-aiJn şöhreti daha 
büyümüş ve faziletleri artık büsbütün yerleşmiştir. 

\ 

ba,.ka bir şey olduğunu gösteriyvr. · 
e.ki bir paravananın ikiye ayır • 
dığı odada göze çarpan şey kitap 
bollu~udur. Hem hepsi kıymetli 

eserler. Pu~kinden tutunuz da; 
Tolstoy, l\faksim Gorki, Şekspire 

htan bul Ş<'hir tlyafro-;unun. 
' ft h tlyatl tedblr 

l.;aııır ı sı c .. ı.ı.!a 

kadar en büyük ediplerin eserle - 1 1 k t h t"I ana,·ata:-ı. =' • • · 
1 

• mem e ·e asre ı e ,, 
rı, :~}·atro npıyes erı.l d" T . dönmek i tedim. ~lak.:.adım, ufak 
k h.ıtap ~a ~nnm a tı-~~. 1~. ımı~ da olsa mem!eket sanatına hiz -

apc ana tar an ne mut ış ır te· met etmekti. Onun için Türk ~e-
zat teşkil ediyor. faretine müracaat ettim. :-.Iu."lme-

0.man, derin, derin içini çek - lem yapıldıktan sonra anm·atana 
tikten sonra anlatmağa bii:;ladı. döndüm. 

- Ben, Tekirdağmda doğdum. 
babam Kırıma ticaret yapmıyr, 

ıiderdi ve annem de Kmm Tü:-k
lerindendir. 

Fakat ümitlerim suya düştü. 

tş yoktu. Bir müdJet ~a:-.;:mluk 
yaptım. Nihayet Şehir Tiyalro3u 
açıldı \"e beni sahne işlerine aldı -

Yedi yaşındayken, Kırıma git- Iar. Dört sene bu tiyatro:la maki
tik. Harbi umumide Kırımdaki nistlik yaptım. Tiyatronun emek 
Türk tebaalarını jçeri Ru yaya tar kapıcı 1 r:ünce kapıcılık va -
sürdüler. Biz de Barisaglep fChri- zifesi bize düştü. 
ne yerleştik. Orada bir matbaada Osmanın gözleri yaşarmıştı. 
n:ıilrettiplik yapıyordum. Gazete Kendi:;ine: 
sahibinin sinema ve tiyatroları _ Boş zamanlarım na"ıl geçi -
vardı. Onun için hemen her ~ece riyorc;un? diye sordum. 
tiyatroya giderdim. lştc artist ol- -Ben, dedi. Vazifem haricin -
mak hevesi bende bu şekilde ba~· deki bütün zamanlanmc okumak
Jadı. la ,·e yazmakla geçiririm. "Tipi" 

Büyük Rus ihtilalinden sonra isimi: piyeJm Halk Parti:since 
tekrar Kırıma döndük. 1923 e ka- bastırılıyor. Bu sene oynanacak. 
dar kendi kurduğum amatör ti - Şimdi de (:-.:ikola Pagodi) nin 
yatrolarda çalıştım. O sırada Ka- ''Mahkumlar'' isimli e::.erini tercii· 
zanda bir tiyatro mektebi kurul- mc ediyorum. Geçen sene de 
du. Kmmdan imtihanla dört ta - (Ostravski) nin ''Kudurmu~ para
lebe alacaklardı. Ben de imtihana tar" ım tercüme etmi~tim. Fakat 
girdim ve kazandım. 1927 ye ka· bastırmak için para bulamadım. 
dar dört sene bu mektepte oku - - Buradan aldığım para bari 
duktan sonra mezun oldum. Aka - i~ine yarıyor mu? 
demi tiyatrosunda da bir sene staj - Ne gezer! Kitap ma-;raf ımı 
yaptıktan sonra burasını da iyi wr kar~ılıyor. 
derecede bitirdim. l\Iükafat ol - O man, Tiirk edebiyatı ile de 
mak üzere bize meccani seyahat yakından alakadar oldu~runu söy
pasolan verdiier. Bu fır ~attan is - lüyor. 
tifade ile orta Asyada bir seyahat - Her ne kadar, c.iiyor. Tiy:\tro 
yaparak Taskent, Scmerkant ve eserlerini okumayı tercih ~r'.'lem 
Buharadaki Türk eserlerini tetkik de ara sıra edebi eserler de oku -
ettim. rum. Hemen bütün bürük Türk 

Seyahatim bitince Kınm Dev - ediplerinin e:;erlerini okumu~um -
Jet Tiyatrosunda aktör ve rejisör dur. 
muavini olarak işe ba~ladım. Aynı - Bizim edip!erder. kimleri be-
.zamanda amatör tiyatroları da yendin"! 
çabştınyordum. Her halde mu - - Falih Hıfkının "ZE>ytin Da -
vafak olmuş olacağım ki, beni ~·· ve "Dmiza~m·• sını, Yakup 
Mlekova Şark Film stiid}·osı.ma . .K~rlıinin hemen hütün ~rierini 
atlltan olarak aldılar. Şark film I! ve H~l Enisin "Afrodıt Buhur -
teri Çt!'Yhiyorouk. Beş ~nelik mcc- danında Rir K::tchn"' acfı kitai:>rıı 

Nri hhmctfm bit.tikttn !.lmra çok beğenirim. Bilhassa ".\frr..<:lit 

Ya~lı kadın sokaktan geçer. 
ken durdu \"C bir kapı önündeki 
iki çocuğa baktı. Bunlardan biraz 
kabaca;:,ı füekinin ağzına köpek I 
a~ızlı~r takmakla meşguldü. Ka· 
dm dayananuyarak müdahale 
etti: 

- Ne yapıyor·un ~lum. Sen 
çıldırdın mı? Çocuk dönüp kadı· 
na baktı ve cevap verdi: 

- Neden çıldıracakmışım? 

Kardesımi bes kuru5luk karamelA 
alması için bakkala gönderece
ğim de onun için .. 

- Sana yanıma yaklaşma, bir 
yanlı ılık olacak demiştim. 

- Fransız karikatiırı"l -

Buh.t!T'danında Bir Kadın" roma -
m benim \'e benim gibilerin ha -
yatlarilc rakından alakadar ol -
duğu için kafamda daha ba,ka 
bir te ... ir rapmı~tır. 

O,,,man?a bir saate yakın bir 
zaman konu~tum. Ayrılırken bu -
nu da yazın dedi: 

- :ı.1azimi ve hatııaianmı u -
nutmak için bir operasyon masa -
5ına yatma~a hazırım. Bu suretle 
belki tıp ~lemine hizmet etmiş o -
lurum . 

O::.mandan ayrıldıktan ~onra, 

düşünüyordum. Memleketin tiyat· 
ro sanatına hizmet etmek isterken 
Tiyatro kapısına hizmet etmek. 
Bu halcikat~n çok acı! .. 

Kadri KAYABAL 

il ayal sahasına ihtiyacımız 
rar, paraları ver de satın alalım. 

- Fransız karikatürü -

Asrô ç ocuk 
Küçük Ekrem ko~a ko~a anne-

sinin yanına geldi: 
- Anneciğim bana para ver. 
- Ne yapacaksın parayı? 
- Kerimanla kan kocalık oy-

nıyaca~ız. Fakat param yok di
ye beni kocalığa kabul etmek is
temiyor. 

Soıra 
geamnvoır ki a 

- Eve geç kaldığın zamanlar 
karma ne söylüyorsun? 

- Ben bir şey söylemiyorum, 
hep o söylüyor! 

- Kazancımın yaruını tuvale. 
lfot sarftdiyor. B11 böylt dtram 
edemez. 

- Sen dt fazln mesai ya,'>mağa 
bak. 

A vitamini bakımından ıspanakla boy ölçüşebilccc.lc .11
;; 

cak Hindiba vardır. Fakat ıspanak B 1 ve B2 vitaminlcrt111 

fazla olarak verdiğinden Hindibadan üstün çıkar. 

. Fa~at ıs~anağı~ en büy~~ fa?.ileti terkibin·::leki maden~~: 
cıhetındendır. Yuzdc 5 mılıgram çeliğinden dolayı kansı a· 
ra iyi geldiği çoktanberi bilinir. Daima yeşil kalan yaprald 

1 
rından dolayı ıspanak yiyenler için adeta güneş ış.tklar~ 
yutmuş derler. Ispanaktaki potasyom nisbeti kadar (yt.ıt • 
500 miligram) başka hiç bir sebze-:ie bulunmaz. Bu da in~J 
nın etlerine kuvvet verir. Kanın temeli olan scx:lyom ınade•·i 
de pek ehemmiyetli nisbettedir. Fosforla kircc arastndP • cc-
nisbet 0.81 olduğundan ikisinden de istifade tamam dere d 
ye pek yakın demektir. Hazmı kolay olması ıda Klor ile 50 

• 

d k. . t.- • • ı-asıt'-yom arasın a ı msuctın normal nısbetc pek yakın o... . 
d ·1 · l' rın'1 an ı erı ge ır. Baska madenleri de - iyot madenine va . ı~ 
ya kadar - hepsi tamam ve hatırları sayılacak derecede l>ı.I 
nur . 

Bütün ma.::lcnlerinin neticesi bilhassa sckc:rli hastaıa: 
• . b" • , • atC· 
ıçın, ır nırr.et sayılmalıdır. Çünkü şekerli hastaların • ı r· 
herkesin de - çekinecekleri sey vemeklc:rin kana ck"ilik ve 

• t • d~ 

mesidir. Halbuki ıspanak - eksiliilfa aksine kana 16.37 ) 
• • • b • 91 

recede alkalenhk verır. Bu dereceden biraz fazlası (19· 
ancak Hindibada bulunur. Ba~ka sebzelerin hepsi o derece· 
den pek aşağıda kalırlar. 

Hakim, maznuna: 
- Müddeiumumi . bir seneye 

mahkWrı cdiimenizi istiyor, dedi. 
Bir ~r ila\'e edecek misiniz? 

Maznun telft5la atıldı: 

- Aman cf endim ne müna. e
bet! Bir 5ene yetişir, neden ilave 
edeyim? 

Sadık zevce 
- Kocanızın hastahğc nasıl? 

Doktor ne dedi? 

- Sıkı perhiz verdi. Riayet 
etmezse vaziyeti tehlikeye girer_ 
miş. 

- Perhiz yapıyor tabii? 

- Ne münasebet! Bir kaç se· 
ne daha fazla ya~asm diye koca· 
mı açlıktan ö'dürecek miyim? 

- Affedersiniz bayan, 
şapkamzı çıkarır mısınız? 

lıilf en 

Haksaz hkR 
Kankoca lokantaya gitmi~ler

di. Yemeklerini ısmarladılar. Ye
meğe başladılar. Biraz sonra er· 
kek, garsonu çağırdı: 

- Bu salata iki ki~ilik mi? 

- Evt't cf eındim. 

- Öyle i!<e neden !(i~ bir 
tane sümüklü~k \'ar? 

/ . 
. l () , 

- Korkmayın makİ1115 Jd 
raf filmlerini banyo ediyor 
dan durduk. ..

1
p / 

- Fransız karikatıı 

D 
:ıı-t:ı 

Gcceyarısı tenha sok goı11 
na çıkan iri yan adaıl'l1 11ıJ 
ürktü. Bu adam istese ~· f" 
yumrukta yere serebilir, 

1~-c~·, 
adam onu tC'hdit cdcC~ zniSI~ 

- Dana para ycrıl' c3;ırv 
. u"c:ı > 

dıye yumuşak kon~; '.'r dıicJl 
Demek karnsındakı bı 

0 
... , .. r Ll· 

di. Nasihate lüzum gv ıi· 
ııl• 

- Dev gibi bir adnıTl~ ,.UCV 
Avuç açıp para j5tcıl'lc " 

gitmiyor mu? .• ff' 
Dil<.'ııci cev-ap n·rd1• •• _1ttt 

? r ""-'"" - Gitmez ol.ur rnU· b"I' )'"' I 
yaparsın, i:eçen sefer ~ iS~C f 
nun p::ırasını kendisitıdc c 11' ,ı:· 
elen :ıimıştım, iki sc~ cJıÔ -o· 
m .. 1hkurn oldum._ Ş!~d~k ııJf> 
ları nazikane ıstı) er 

rum. 

· Kaynaıro" tı1l 
)>3\11.~ı' 

- Ben mi? Ben • JV" 
gayet iyi geçiniyoruıl'l·dt· 
da hiçbir mesele çıkrll~ 

0
, •• ~ l 

rnı •" . .ı' - Sizinle beraber :1.D<· 
rn ü n:ı :,.: 

- Hayır. ne . 1 ,ı~!l 
Mısrrda cıturur. hıç 

1,!elmeı. 



Ayaza kalktı, masasmm ü tünü 
MllM'td; ~~'4 aıM'•M ~r 
mimar harita:>J açtı: 

-. Bir i4 W-oıl\ctılaiüyet ümMji 
"ltr. f-"3' ,__ iıçıa 4~~ 
Jrıijrü jgörJ-~ c~ıtisiılJ. 
şU;n zjbi eı~s; ~ Wıı~ 

~ o" ~ iti .-.ıt Qpıı 
yaparcbm. Yemin CC:erim. 

Şş.rl: 

- Y.•n e.~n ~:muwm. 4'· 
dı. 

Hayın SO)ien!li: 
- Sizi t.üy1c ~rdu~ ... me n13· 

nımum. Bravv 3iu t:: ~omOOil 
1azım. Sizin ctcmobıhni. ; i>inde 
de saklanmış oıaral. iz bulunacak 
sımz, dimiade 1aymetli bir rdıj· 
• (lfeıa!\ kıtı 1'W la~., Ol\#" 
d~l mi? 

Vac:tenhut kr.dı: 
- Ben 8u i~ f4'ZI mı tura mı 

oynar gıb1yi'!1. eR-i'sı11 te'ılıkeye 

~fJeJJıın. Fakat rnıılµRilin1e feda. 
kft-liğ:mm ~?tl§lJldırılma-:ını 

istiy~. Mm~ ~-şµp sa· 
U19 Sil\'UJ> buradan gtdcc:!ğİm. 

Hayın temınat verdi: 
- MU\ af'al\ olurr:ık ha:-eketi 

flİR Mani ~OWR. 
- 1i~p () c~z! Sjz JWU.ıİ ol· 
~ apw ~~wı? 

~aiarı :tJB manı o'm-u ar. 
- O kaide ania~tık. IIcmen bu 

a!:::m h::-c!.: ... , ~r7r.ı~'h ::. 
Ş::ıil iti. ~.z ... :· : 

. Acele eLıniyelim. 
Haym: 

Bc-:c:.- hı.!.kı '.!:-. d ·li. C :i 
şünün bu c;:.-c! yır...: ,ı. 

'Je\.M .. ı 'Jlrt 

H.\Lll O 
~u :ıkşı m 9 chı Se\-d:ı oteli 

-0--

RAŞIT RIZ \ :E. SADl TEK 
TlYATJlQIV 

Bu gece C~cJ.,r M# siıem~ 
sında Nur babıa, Yarın gece; Ka
dı\i.öy Halede: Bette ıelen 

Alemdar Sinımııt 

PLı\NŞ 7,; 

Bir gün ~vvcl A:ımet Sıtkı >acak ınız: ):)eni teda-vi -eden el.ak 
w gJ1ij>a ı.ir bu1'Jıtı, 9iM*ü bu 
paravanayı uç yüz liraya satm 
almak iıUdi. 

- Tabit siz de \'ermedinız «- 1 

ği\ mı? 

.. Bedri., imzasile bir ~ ,ı
ınıştı. ~~ta ~n. ~rt. 
~lıWlt ~ ııe$ld amelesin· 
d"1 ~~ve ihtiyar 
ladıiı. ~stal~, 4Ô!~ ~ 
f>ııi_..ğı, ~ ~\siw ~ 

eiai rica -or Me .o-ı.ıa~ ~ l 
~·el, \e~$ııe ıcl~ ~ffk ~ 

pir~ ~fl tflW.i ·~ • • 
tiyord» . 

- ~ft'al. Ben~ :alma· 
l(lım ,ki .;3taya f:- bana plr~y 
la g~seyc;J,i SQ.t,prdtl1l. f$at !':im· 
di ~a tic~ıum;ı raı -driil .. 

~~ ~<Y!S): 
~ -ye.."e.,k, ~ ~

fa j~. DiıJı;.'Ut. crt 'e ti~ 
faik.ı~.-ı 
~-
Halbı@ l»tw ~i, ~ ~~

fJlem · ..,. ~, ,.?.aıdiııı Urı~ 
ııa şöyte wıılat!~-prdu: 

" ... ,, qfirıWa pı.s ~ e:v . 
f'~r dö;Si w ~-· Y~ itJ 
tiy~ bir adam 'f~. O~ 
t .... ~ bjr .. Ü ~
dı!Jl. t\.n4"ın o ~ ,.nan geç· 
ıµi~ ,U .. JUbam~ bM!idti. J la
f.ıri1enmJ q.ıeledi. llv ~faretteu 
.çok~ol~u .. 

Hüngür jıüngür ağladı. Para 
'fer.cc$ p~ kaı.i}·ııt a~ 
\'alılJZ beni görmek jaiyı>rmuş. 

Ben de tekrar gidec~ğ;mi 'aadet· 
va iNi bMavrm ~. tJa .. 
ba D-j•iıJi:ı ft"iRde nıe gönlün)? 
f{J.n:' s:ı~~a ~ta mas.anıp 
IJra,)ııw a1uJlış hir ~·· Bir çin 

,.... ... ,aJliiJ' ~ "''""' 
kapa!ıy'!ı. Fak:ıt ilk pa:-ça ının 
i"t~~ rina te~ik ıdf m. Pek iyi 
bır Ş<!°J •• 

Sıdı. «teii gün gepe BedrirJn 
~vine gıttf. lk#ri. S1if1 ~I& 
h4'J la~ yatwolJlu. ÇDk 4>k
su:iiyor, ~i gijl~Qdı. •dıtfe bO. 
jutuyerdu: 

Ah be>efmd;çi~im. ölüyor 

ti'ftilıYt fesli ettı. iiiA\ra !ıiir 
den • ..,.; ~ ~rmüş gi'31 Pli" 

ravaııa Öl1iiB ~ 
_ iju flC ~ ...,.? mUsila• 

4e .... miainiı ~fııtı? 
rtkı bu södm '5~en pa· 

ravaqayı as». Paravana on Jkl 
g~ ~Uin miir~lcepti: 

- ;'\P.tjp bir itY·, çok r.lrif_ 
Ü&tiiıvWci çin i§~eri ne !Li· 
dar"~!! 

Bedri, nefretle: 
- E\·et. sanatk~:-anc bir şey: 

Fakat ga.J dağil.. DS:ki jnaµnu 

- Pek hassassınız. Maamafih 
fikrMai.r.ı ~ bııe ma
h1mat ve;in. 1'.anr» .böyle garip 
antika -n~ ~ aewi
yor. 

Bedrı şaşırmıştı. ~aşına belt 
cılan bu Pf!"Mlna demek efen<ıisi 
n:ın gehnin n bosuna gic.11ebi1irdı 
.()yleyse bay Sıtkı hemen ahp 
iiö®mek i~İll 11'! ~iyordu? 
Kaç para mı? 4iç. .. 'Qe; ~endi· 
si satın almış olsaydı, bt-lki ge· 
l1I! satardı. 

Srtkı. bu s6dcre kftfll hayli 
mücadele etti. Fakat üıtiyar, ıs. 
rar ~İ):PilllJ. ve m,Q.ayct galebe 
ça\fJJ . 

Size bf.d,iy~ f!diy.Pn,Jll), Or 
para bije j temem. On para bile 

·Paravana eve ,gehp de Sltkı 
nm kan~ı k tafsilatı öğrenince. 

- ,....... iJWFU• •"blıkkak 
bir ltediye ~k llP!a1 dedi. 

Bir k1f gtn .onra. ahbaplarım 
dtvı:t ed#e]J ltu çok JQymettar 
ıMtikı. pıunı>a7'1 p,~Wiler 
H~rkesjn parmağı ağzında ka1ı . 

yoc, bP,te bif _,. -·~~ 
Jarı Jçin Şıtkı ve brm al'fr-'3yr 
tebrik •diliyor4u . , 

.., ... lf. 

Jif,r ıin. Baba J:ıedriy~ 

riilw:Q tıcdiye hqrland~; ~ ··t:,:l"~ 
. Tada, bir antikacı .. ,, ....,_ 
görmcğf: geldj.. Adııncağı.ı, k 
e~~nlıydı: 

- ElendiC' •4İi. si&1 r 
etti~~~~·.,._ 
nıı. bir sev 1MKai•= tki met. 
re sekMft yükHkliiinde, on ik" 
kanatlı, kaıu.tlarının ünri•df. 
1dcut; bahçe resimleri bulunan 
bir ç:.n par,vi~ız var mı?. 

- Var .. F~at ... 
,,.,,.. Oh, müaaade edin de geni 

bir ncfn ıltyım.. HeyıcNtdır. 
k0ttu,acak halde delilbn. L6t
fen f\1 kdğıdı okuyunuz efendim. 
Şünheaiı meaelyi MJıya~nıı. 

Kij1tta tunlar yHrlıydı: ''A~ 

\'I 

ıı premler clı ssem<'nl 
35 . .ı\: die ~~~ (X..r. '41. t: the JeJteı ~rttr 

tel. ~Uıek, d'r Kıar- fO. A: der Vopırdner 
teischrank) 
a 4eı' ~aateıı. ( dje 

96. TASNİi ~ IJMlla 

AQ~Nt~~> 
341, J': l'Hlphu·- m, eaanJi du 

• clauemıııt 
36. t: the c"11 -~ ~lerk 
36. A: der KarteifUhrer (Re

gistrator) 

s1. l\ÖAVJJLll ILAJlfW 
(dotıya) 

37. I': lit cl~ıır i f'lUlflet 
31. f: the ~~ fP' 
37. A: die Sclıriftenm-.,pe 

38 UFKi Ftf GÖJP 

~. f: le '*• borlMı.l 
~. •· the bV cari - bMlex 
as. die T~prtei 

31. KUn• ... fMlhr> 
~ - : la pn aae a copier 
39. :. (.ite çı 'yiq ~ ("1e 

letteJ -r Of'81) 

:9. A: die l' >pie~ 

40. 1LK ,, ~ VPA. 

-~ 4" .... · I' emı loye m. charge du 

fl. OGRE:SICI <çırak, s•aj· 

1f'r> 
ti. •·: l'apprenti m, 
41. •: the appn nıtce 
fl. A; ğer Wılinc C~~r

jungı\ Leh ·bubP. S~ft J 

4:!, ~ GfT st;•t;JJ 
Ü. fi ta ÇGF~ille a ~pıer 
42. t: tt\r, WIP!tf~r.~r - ba11. 

ket ( th c \\ nstc - basket 
4!. ,.\: a~r rapi ..... opb 

48. HUllASIB •~ADIN 
48. F: la. comptable 
61. tı the lady, or female, 

bookkeeper 
43. A= die Buchhalterirı 

f4. 11': la maehinc e01aptşblc 

44. f: th .. ~eepinı ına .. 
cplne 

4.&. ; ~ Bueıun~ı•aachiJ\• 

U. KAGn l<Ol' C401 
f5. F: le porte • ıtenoı"41'm9 

[11] (le porte • ~a.n.
erita(a]) 

4"1. t: the l'O.,Y - .... eler 
4S. A: der Stenogrammhalter 

~ 

' 

' 

l\Jubaınmcn bc<tı:li 5520,24 lmı oJan on kalem muhıetır tem irat am· 
tt\M »Ilı 9ü~aP.~ •ıınü .saat :lri tü ıde k~alı .znrr u ılü c A.obr.adn 
ıdarc bınn md:ı satın :ılınoctıklır. 

nıı işc> gırmek istiycnlcrin 414.02 1ır.1fk mınnkk.ıt tcımnat ılc kanıı
mın t:nın ettı ı \e ıkalnı, 'C tcklıflcrını .ıvnı gun"' 1 'lıt,:ı., e kadar \\o
ıııi"' 1)0 rcisll{tıne vrmıcJcrı nzınıdır. 

rtn uneler ,pıırasız oJ:ıı ak :t\nlrnrad:ı )lal cıuc aaırr ıtforı liln'c1ar
Pll 11 11 Te lliim 'e c'k Scrlılti11 lcn l -ıtılacu'k ıı. 

:~ * :· 
~lulı:ınıı,ncıı b:!d.I, ınuv. !drnt 1 nı uıt e ıklıırlnrill" cin !eri ve <ek

sıHmc gün"\"\: em.ten mmgıcın ait olduğu hste ı lıizıısınd:ı ıtzlh a"hıjap 

trıncro;ler lı<'r liste nıuhtc,·hotı :ı\rı rnrı ıh:ılc• cdılınck uzl'rc ,.c lrnpalt 
ı:ıırf t™thı ıle A1ıkarı:ıtl11 l<larc .ftttıH Stn lıı tın ahnncııkt r. 

Bu ışc ıeırmek tı'\enforıu Jıst~ hıza da :ıu:ıh mu\akkal 'lıcınmat 
Ue lkMl~UWl tH u teltiği vesika 11 e i<!ICU!le • .ııy•.ııJ .8iin ıt".k ütme sa.atiıt«u 
!l.ir aat e' vt-Jıne .. adar komi ~on reisHğinc ermeleri liir.tmdır. 

S.ır:ıınıııeler ııuı usız ııl:ır11k 1 lıı) d:n1>.ış.ıd:ı Tcscltı.;m \ c Se\ k ŞcDJi!in
dc, An~ :-.:ıızerat- dıı :csınde c ;ı~ ld~d ir. hnm le <le !brl' ım11s. 1:0-

larınılıı dıığıtılnıııkt:ıclır. (9042) 
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li ıuı~ k6priı 

J 1 J oov ., 

tikacı Bay K!milden ta.ınir için 
bir Çin paravanası aldım. İmza: 

Bedri .• , 
Srtkı, üiıdı okuduktan sonra 

iade etti .Aatik.ıw:t !indi aıılau
yor: 

- Bu parava:ıayı, kennfarını 
tamir etmesi i~in Bedriye verdj.ı:p. 
Sonra 2edri MJCUılandı. Hafızası-

inanmazS'ınız. 

- Bir saniye mu1.aade edin: 
kanma haber verecegim .. 

Kırıaı ıaprmııo: • 
- Ahbtplarunıza b:'!§ı rcz;il 

olacağız.! 

Epey süren bir mudavelei ef
kardan sonra bir çare bulundu 
Sıtkı antikacıya teklif etti: 

5 00 37!it> ıflO 

6 60 40; 0.0) 

bir o:..1fterisiae vaa4 etmişti. Fa
kat karıkoca o kadar yalvardılar 
ki .antittacı nihayet pua.•uayı iiç 
fUZ elli lir.ay• tıatmai.a ıau o1du. 
Bu İ§ bittikten SQ'1ra, Srtlu, kan. 
sına: 

- Şimdi sıra Baba Bedriye 
geldi, dedi, onu &örmeic &idece
ğim. Fak.at hediyesiz olarak .. 

• • • 
Srtkı, ( •.. ) sokağındaki pis e

ve '1rmek üzereyken Baba Bed. 
rinin sesini işiderek durdu. ihti
yar ba&rıyordu: 

- Yüzde yedi mi? Galiba alay 
ediyonıunuı bay Kimi!... Bay 
Srtkıyı tahkik etmek, sonra para
••Myı eüftaek içİll neler .. k • 
tim bilemezliniz .. Selrlz gün. ya1-

mz akşamları çıkmak şartiyle mii 
temadiyen yatakta yattığım halde 
yüzde yedi ha? .. Kabil değil.. Pa. 
ravana ft')ağuanuda duruydı sa 
tılacak ınıydı zanncdiyorıunuz?. 

Bay Kimilin sesi cevap veriyor
dıı: 

- Paravanayı bize satınız! . 
Kamil buna ruı olacektı. La. I 

kin, maalt!11ef paravanayı en iyi 

- Ba~ırmayımz; pekali yüzde 
on verecefim. Fakat eürülec:ek 
daha bir ıey var. On eekidnci aa. 
ra ait yaglı boya bır levha .. Ta
bii sahte... Süheyla ŞEFiK 
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13. A: der Nolizblock 17. CED\"F,J, 

17. f": la reglc 
ıı. J\ll HA:stn 17. ı: the rulcr (the nıle) 

a kol.qk 17, ~: du Un al 
H. }"; IQ comptşble (le teneur 

de lh l'f'tı) 18. KU::t:TM.\ T.\lU'ONU 
a la C.\lsse .mınch O 
g~r<Je T mp.nche) 

1.J. t: tl1 e bottk • IU!eper 
a the slel've, or cuff. 

protector (the o~ r. 
ıJeeve) 

1 1. Al d~r Buchh.tter 
a. der Schuturmf'I (Ar. 

melaçhoner) 

ı:>. )"AZm.ua; huı ma
sası) 

a sürgU tahta 
15. F: le burcau 

a la tablette a coul~c 
15. 1: thf' flt-•lc (14 fıllt - top 

writing - tablc) 

a the pull - out slide (the 
slide) 

15. ı\ der .' lıreib~lı 
a die Aueıugplatte (J\,us
zi hplatte, der Sr"ıiPb r) 

lfr. \'AıJVJ Kt\ZIY \RAK 
iLMEK tçtN ÇAIU 

Hl. F: le grattQir 

1 O. t:, the eruınv k:nife 

16. .\: das RadiermeGfter 

ıs. ı·ı 1 t:ımpon - bu' ard 
18. ı: the blotter (here: a 

rocker bl )ltC'r) 
18 .. \: der Lö~chcr (Tinten

ı seher) 

19. \ ZI TAKl!lll (hokka ta
lunu) 

:ı )•~ lt•r1 'ik 

19. F: l'ccritoıre /. 
a la gorg (le creux) 

po - plumcs 
rn. ı: th inkatand 

a th pen tra) 
19. A: daa Schreıbzeug 

a dıe Fed rhaltermuldc 

:!O. HOKKA 
20. F: l'encrier nı. 
20. t: the lnk.pot or ink.wcll 
20. J\ : daa Tintenf111B 

21. E•"Tt;Rt KKBIR (tira-
n•tbane defteri) 

21. F: le grand livre (le .re. 
gistre de commerce) 

21. ı: thc lcdger ( the aceount 
book) 

!1. A: das Kontobutlh 
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meyva tuzu Müferrih ve ~idevidir. MtDEYt ve BARSAKLARI, temi;Ier,MtDE ve s>J.· 
SAKLARI alıştırmaz ve yormaz. iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MlDE BUL 
ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde MiDE EKŞiLiK ve yanmalarında 

1
• l.oııdra \ c Parısııı en meşhur falırik.ıl:ırıııd.ııı gelen 

11.1 l'AXl •• \U lı;i11 dt' .~011 modıı ııl' l"ııkse.k ,..a11te:i 

MUŞAMBALAR ve MANTOLAR 
• 

Beyoğlunda BAKER Mağazaları nda 
trşlıir cdıfıııekte Ye g:ınt nılis:ıit şcrnil \'e ucuz fi:ıllıırl:ı sntılııı:ıkt. ı 
dır. Çcşitlrr llikcnıncdcn cn·el ihtiy:ıcınızı şınıdidl'n lrınin ı•ıliniı.. 
~ ....... m:ıı ............................ ~ 

'11\cük Denız F abrikalan UmuM 
~üdürlüğünden : 

Kapah eksiltme ilanı 
Kocaeli C· H. Partisi Bat!kanlığından: 
J\apalı znrfln ehillmeye konulduğu h:ılde l:ılilıi çıkrnıy:ın IG9:>7 lira 

27 kuruş keşif bedelli İzmit Parti ve H:ılkevi lıin:ısı ikmali inşa:ıtı 2.t-10· 
!J39 da'l'l itibaren 15 Slİll d:ıha kopalı eksiltmeye konnıu~lur. i\luknHlc, 
eksiltme proJrlcri ,.c lııı işe ait evrııkı keşfiyc Nnfin ınüdürlüğündt· 

görfilehilir. 
Muvakkal temln:ıt 3521 lira 79 kuruştur. 
İsteklilerin teklir mektupl:ırını ve Nafiadan alınış oldukları vesika

lara istinndcn Yüksek ;\lühcndis veyn l\lim:ır kull:ınacııklıırın:ı dair Ycsik:ı 
,·e 939 yılına ait tic:ırcl odası k:tğıtları \'e muvakkat teminat mektupları 
ile birlikte 9-11·939 perşembe süııii !';ant 14 de knd:ır hmit Halk Partisi 
ihıılc komisyonunıı nıiiracn:ıtlıırı liizıırıılır. (88!11)) 

1 ıstanbul Belediyesi ilanları 
llk 

teminat 
150. --

i\luhnmmcn 
bedel 

2000 Bebek - lstin)e yolu uzcrindc fünirgan cadde· 
sinde ü8 No. lı S:ıhilhanenin enkazı snlışı. 

Senelik kirası 
3. r.o IS. - l'nknp:ınıncfa Hıır:ıççı l\::ıra 1\lchınet ıu:ıh.ılle· 

smin kayık iskclcc;i sokağında 15 N. lı lrnlwc 
yerinin l,irn) .ı ~erilmesi. 

Tahmin bedelleri ile ilk lcının:ıı ınıklnrlıırı ~ıık:ırd:.ı yazılı i5lcr ay
rı. O;')rı ııçık arttırmaya koııulmusutr. 

1h:ılc lG-11·!139 perşembe giiııü sa:ıl 11 le l>airni J~nciiınendc yııııı· 
lacnklır. Ş:ırln:ııneler zııhıt ve mu ırııchit ıniidurliii;ü kıılenıiııde görlile
hilir. T.ılipleriıı ilk h:nıinnt makbuz \'t'y.ı ıncktuıılarile ihale siinii ınıı· 

O) yen sn:ıttc D:ıiıııl Encümt'ndc lıulunııı.ıları. {!J03 O 
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22. Fi~ JH:TUSU (fişli kliL 11 23. 1: lhc corrcspondcncc 
sör ) 

akutu 

h fi::: 

c taksimat liartonu (fih. 
rlo;t , inıl<.'ks tnblosu ilo 
beraber) 

22. ı~: le fichier (le classeur 

a fiehcs. la boitE> - car
tolhequ c) 
a in boitc 
lı la fichc 

c b. carte de division 
avec son cavallcr (in
dex pour irs refö
renccs) 

2! . ı: the eard indcx 

a the card - index cabi

net 
b thc reeord cnrd 

c thc guidc card (thc 

card - index guide card, 

thc guidc) with thc 
signal 

22. \ : dic Tischkartci 

n der KnrtC'ikaslcn < dic 
Knrteisehatullc>) 

h dic Knrteikarto 

c diC' Lcitkarte mit dcrı 
Knrtcnr('ikr 

2:-l. Mrlf.:\ m:ırn Ml~Mmm 

<katıht > 

~. P': le correspondancicr (le 

~rr~apo!ldant) 

el erk 

28. : der Korrespondcnt 

24. KAC IT RIÇA(H 
21. F : l'ouvre _ lctlrcs 111. (le 

coupc • papier) 
24. 1: lhe lcttcr _ opener (the 

envelopc _ opener) 

24. A : der Brieföffner 

25. DOS YA KABI 

25. :F: la chcmise de dossler 
(la chemise _ classeur) 

25. i: the rapid leltcr file 
2.). A : d<'r Schncllhcftcr (dle 

8chnellheft . , A blegc-
mappe) 

2fi. T.\Hİ ll J>,UWASI (la rih 
müh ürii ) 

26. F : le limbrc n date (le 

[tim bre 1 datcur) 

2G. i: thE.' dating stamn (the 

dntC' stamp or datE.'r) 
2fı .• \ : dE'r Datumstcmpel 

2;. Nl'!\1 UATf m (numara 
ılanıgası ) 

2i . F : le [timbre] n umeroteur 

(le timbre a numeroter.) 

2i . f : the numbering stnmp 
(the nuınbcrlng machine 
or numberE'r) 

lı 27. ı\: der Nummernstempcl . 

emniyetle kullanılabilir.Mazon isim ve He:-~ marka~ına a.;kkat . 

Beşikten mezara kadar sağlam 
ve betaz kalan dişler ı 

Diş macunu kullanan· 
lar birçok tecrübeler· 

den sonra neden 
daima 

RADYOLiN 
de karar kılıyorlar? 

çunku Radyolin: * Dl';-le rdc ( K ü rek i • l 'u r 
r e ) husulüne imka n bırak 

mnz. ~ıc,·cut olanı nrı <l ıı 

•ri t i r . 

f Dişl eri mine tabakusırı ı 

zi p hırpalamadan temizler 
l' pnrlntır. 

: Ağn..tlakl mikropları % 
oo kat'iyc tlc öldürür. 

f Diş etle rini bes ler, di~ 
ti lıastaltklarına mani olur. 

lğız kokusunu k es er. 

P AT 1 K U L LA N 1 N ıt 
H er türlü yanıkları, kan ç:b:mlarınt, meme iltihapı-rııı' 
çatlakları, koltukaltı ~ıbanlarını, dolama, ak ncler, er:,fİ 
cccuk'arın ve büvül<lerin hcrtür'ü ıieri ilti~ aplannı t e 

--------

Deniz Levazım 

ı - Tıılıınin edilrn iı<'ılcli (718i) lira (50) kııruş ~~~:e l 
re vat:ıklık dokuma bez, () iklnclteşrin 939 tarı 1 

peı.'~cmhe günü "Sllat J 1 de pıızarlıkln alın:ıcııktır. ~ 
2 - Kot .lt·minatı (10i8) lir:ı t13) kuruş olup hcı'!l1111 

dan :ılınnhilir. 11ıııı ~ :t - ı,ıcklilcrin hrll i Jriin ve ~ıı:ılte Kıısıııı1nışııda Jıulll 
ıın ıniira<"a:ılları. (9 l 8~1) 

* « ... 

. d•ll' M M. V. Deniz Me rkez satın alma komısyonun ,, 
• ti' cell 

1 - Tahmin edilen lıcılcli (252:iO> lira olun iki ntlct ~nııO 

Siz de sabah, öğle ve akşam, her yemekten 
sonra günde 3 defa 

parnrlıkl:ı ıııiinak:ı~aq 8·1 1-939 t:ırihine ra~tlı:ran cnrşnnı~ıı ce~I f• 
ıc vckfılct hinnsındn müteşekkil komisyoııumuıda icrıı cd•lt riıl , 

2 - 1:w kuru5 lıedel ile şartn:ı nıcsini almak ıstiyen ; 3 lirt 
nüinak:ı~a) n s.irmek i-;tiyenlcrin. de h~lli gi'.~ .' ·e ~ııat!r'. l~a ıııO~ 
r u,luk ılk teıııınal ve kanuni vcsıkafarıl e biı l ıl\_le kom ıs) O ••) (11' 

I • •••••-Abideler Şehri İstanbulda ; • ••••••' 
PEK BÜ\'ÜK BiR -,: OHRET ABİDESİ VARDIR. 

A -L i M U H i O D i N 
HACI BEKiR 

~lerkczl : Bahçekapı, Şubeleri : Be}'oğlu, Karak5y, Kadıkö'y 

1 Askeri F abrika!ar umum Müdür1üğü ılanları 1 
Kınkkalede yaptırılacak in5aat 

.Keşif bedeli ( 43t 50 lirıı 90 kuruş olnn) uknrdıı )nzıh irişual' nskcri 
Fıılmlrnlnr l:ınunı Müdürliiğü merkez "Snlınnlın.ı koınis~onııncrı 22-11-
u:rn ı:ıırşnınba giiııiı s:ınt ı:; le k:ıp:ılı ıorfl:ı ilı.ılc cclileçekltt". Şartname 2 
lira 1ft kııı·115 nıuk:ılıiliııdc k11ınisyonıl:ın vrrilir. Taliplerin ınuvakknl le· 
ıııin:ıl olıın (3:!~ı9) lira (12) ku ruşu Jfa,·ı foklif ınl'ktUJll:mnı mczkfı r giin 
ıle s:ıal 14 de kııdar koıııi'>yona \'enncleri ve kendilcriııın de 2190 mı
ın:ır:ıh kqmınıııı 2 n• 3. ın:ıcldcl• ·rinde yazılı ves:ıikle nnı:ınen glin \'C 

sn:ıllc komis)oıın ıııür:ıcııııtlnrı. (!H 1(1) 
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• • (fıhD 

~ * * 
Beher ldlosunun 
t:ıhmin Jıcdcli 

20.000 kilo siit 1 ı.rıo 
10.000 kilo yoğurt lü.50 . J; 

. • . • • JistSI ,,_ 
ı - Jlcylıelıadııda lııılıınıın Dcnız Harp mektebı 'c 

11 
ı• • .ıı. 

~ı ihtiyacı i1:in yukardıı dns \"C ıniktnr~:ı~·ilc hche~ kilos_un oı~6'• 
Jeıı bedeli ye ınuyakk:ıt teminatı ynzılı ıkı kalem yıyecck ") Jt-' 
ki nc i tcşrin 939 ıııri lı ine rastlıyan cuııınrırsi giiııiı sa:ıt <1 -
o;iltıre ile alınııcuk lı r. ~ 

ıııııı• 
2 - S:ırtnnme i lıcrgün ııar:ısız olarak, komisyondan ~ 

. . ·ı 1ıırl· ... ı 
3 - htcklilerin ~490 s:ıyılı kanunun yazılı vesaık 1 e 

11 
~,-

ilin ,.c sıı ıiıı~ kıiıı ı~pıışadn lıulunıın Deniz le\ azıın satı nnltJl 
na mürııcanlları. (8~1)' >w 

* • 
Beher kilo unun 
tahmin bedeli 

40.000 kilo süt ıo.rıO 
:ıo.uoo kilo )·oğur t • 1 s.rıo • 

·ıosıııı ıf 
1 - Yukarda cins ,.e miktarları ile lıcrnbcr beher "' .. , eet~ 

edilen bedeli ,.e muvakkat teminatı yazılı ol:ın iki knleın l\.P"' 
citeşrin 939 tarihine rıısllıyıın cumartesi gunü saat 11 de 
alın:ıl·aktır. ~ 

ıııı• 
:! - Şarlııaııı~si hcrgüıı p:ıra~ız olurıık koıııisyo~ı~lnıt ~1111 Jl'° 
3 -lsıeklilerın 2490 sanlı kanunun t:ıf'iraıı dahılınde <<ti 

!eri k:ıpnh teklif meklııpl:ır;nı hrlli ~ün ve snnıtcn bir ~ıııı~;g2l 
konıi~yon h:ı5 1·nnlığıno ııınkhuz ıııuk:ıhilinde 'crmelerı . ( ~ 

Bugünkü &-1ı~ 
p .\ Z.\ HTJ~Sl 1 s.oa 

18, Program, ~t _,, 
snat ayan, ajan~ ,.~ (ill4,· 
hcrleri 18 'l;j Mutii' 11 (sı' 

28. Tt'TK.\I. KABI (kola 'ka- 11 33. Rı\11'L.\R (do"ya. rafları) 
• ·- . uşııı .. 

kcstra ı), 19: Koıt rııill' 1 
!eril. 19, l ;ı : Türk J1l ptf' 

Çalanlar : Yccitır, ~oı1 
Ru5cn Kanı, Ce,•ıtct:ıfftf l 

l - Okuvan: ~ıuı i 

hı) a perde 
28. f.' : le pot de colle 1 33. ı~ : les rayonıı 111. ( l'a r -

28. t: thc glue pot il moire / . du classemcnt) 
2R. A: der Leimtopf a le ridcau 

29. ULOK T,\K\'hl (masa 

muhhrMı) 

29. 1-': le calendrier bloc (le 

calendrier mcmoran-
dum) 

29. i: thc dcsk cnlendar ( thc 

memorandum cal('ndar) 

83. i: the sh elving ( thc 
filing shclves, t he filing 

rack) 
a the eurtain 

33. A: da! Rcgal (Gestcll. det 

Rcgist raturschrank, dlc 
Registratur) 

a der Vor hang 

29. ı\ : der Vormerkkalendcr 
(ein Uml<'gkalcnder ) 134. DOLAP 

a Hiirg\i (kapak) 
34. }': l'armoire f. fı volct 30. 'l.DUı ,\ (d~lik clc lmc ilc

fl) 1 a le volet 
3 l. t: t he roll - top cabinet 

(the roİI - shuttcr cabi· 
net) 

30. J.' : le perforateu r • 

30. i : thc perforator- or p unch 
30. ,\: der Locher 

Si. KAGl1' (mektuh) G()zC 

31. ı·· : le en.sier [a pnpler] a 
lcttrcs 

81. j: thc slationery rack or 
casc 

31 • .\ : dı>r Briefpapierstiindcr 

('EIOll~CE 

32. F : le tiroir 

~~. 1: the tray 

32. A : die Schı•blad" (C:r1'lcb- ıı 

l:ıdc., das Schubfach) 

a the roll s huttcr (the 
shutter) 

84. A: der Rolfadenschrank 
( RollSchrank) 
a der Rollandcn 

<'EKMELi GÜZ (kartoni. ~ 
~·er) 

35. F: )e casier • armolre (le 
cartonnler. la car lothequ<' , 
le fichier) 

s;;. t : •Oıe card _ index cablnct 

(thc ca rd index ) 

a thc car d - index d ra· 

· re\"' .. ıı 
1 - Z:ıvH pcŞ ~•" 

2 - :\[chıııet Ağ:ı • 
(Ev gözü nlıu), Jfıll • '/J, 

. 1.~- ıs 
3 - Mehmet ·r 

Jıl 
semai: (Bulunın:ız , 
sın)' ııs• 

4 - l brrılıirt1 11e11 

Tiirkii: (S:ıh:ılı obıırı ? 
den ~ideyim), • ~jOI • 1 

C (. cil sc .,,ıı 
rı - çın ı1l• 

rllk semai: ( \ Jıııııı ~rıt1111,ı 
6 _.,. 7.:t\ f1 sı12: tifC ı; 

2 - Okıırnn: Jlıı.:1 ~ııf • 
1 U:ıfıı \ 

" 
ş:ırkı. 

2 Hristo " 
lı 

,. 
3 - Arif c. ·111 ,-

4 Ahınet ~t~~:ıi ıtı 
3 - Okur:ın ~c < 

kan ~ı.ı11~ 
1 - ~t'rif içli cİc:Ji 

(Al:ıın:ım cloğrusll . .. )tl
11 2 - Rııhıni bC:> 1 1;ııı l 

.• "ret ~ ti! (Sernı nazı s<'. ~ıı l 
s - Ari r h~Y -c ''/'!re 

ltı: tfıtiın,.ı•s cııııe:> .. 1"1ıt' 
4 - Drıle • (İli J.ef ~il 

(Nrızlı n:ızlı ._·ılaP :o.~ ,p 
20 15 Konıısııı.ı, ı ı5 • 

zii!i '(f:ısıl Jıc) eti, l ~cciP,1 
\'iik orkrstr:ı • şc · 1 11)~ ı 

•ı•ı. 'lem ıcl:t•I .s:•ll
1 

• 111 • 
!"- · · ' s t•• 

lı:ıherlcri, zir~:ıt. ~or~·t'ı ,~ 
1.;amlıl)o, nıılaıl ı- od 
.,., 21' :\1 ·· 'k (kilçu ıı - - · ~ • uzı ' ıı ııı ı 11 
\'llk'ı rcl&ld J)I otJr f (ljJ; J 
;
1

,1 •• .. • k ( scıı 0 ,,ı . ' __ ,3 ,ı; lllll7.I • I • ı· 

:.!'l· :\I ~. 'k (c:ııb:ııı c . . . uzı rııııı 

23.30 yurınld protı 


