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~. r·tili"'"""'"t'r·enkı·er~' ~~hi:idü da rn üte
"lll adiye n Leh askeri taşıyor! 

Danzig tecavüze uğrarsa 

L e h i ·S t a n 5 inci 
nzige girecek ı 8 u Y u k 

!kurultay-
g ahudi mabedi yıkı-

lıyor; Danzig Sosyalist partisi 
Polonyalı mağazalarda Al
manların alışveriş etmesine 
mani olmağa başladı 

'londra, 17 (A.A.) - Polonya mahafili, AI
~citanın Polonyayı aşağıdaki iki 11ktan birini 
dıat.ı mecburiyetinde bırakmağa çalıfmakta ol-

~ütaleasmda bulunmaktadır: 
~ le. zİgin Almanya tarafından İşgali emriva· 
~ul etmek, vehahut Alman:~a tarafından 

( Uevamı 5 ıncide) 

Ankaraı 16 (A.A.) - Millt 
Şefimiz Cumhuriret Halk Par
tisi Genel Başkanı Ismet Inönü, 
C. H. P. Genel Sekreterliği va-
ı•--;vle a~ağıdaki tebliği ta 

,.. . -·'U}'llrmuşlardır: 
Cı .nhuriyet Halk Partisinin 

be~inci büyük kurultayı yirmi 
dokuz mayıs 1939 pazartesi gli
nü saat 10 da Ankara.da Tür
kiye Büyük Millet Meclisi bi
nasında toplanacaktır. 

Parti nizamnamesinin 32 in
ci maddesine uyarak bilrliridm. 

C.H.P. Genel Ba~kanı 
iSMET INONO l 

·---------~ ... ----#~-

C· 
~:ia,, va'ı:;lgraf haberleri, /rıgillere kral ııc l:ral!çesiııi Kanadaya götürmekte olan "Empress of, Aust

rıt--<Zda d """" Kanada sularına girmiş bıllunduğımu bildiriyor. lngiliz hükiimdarlarını istikbale gelen 
lq ftt!i,,, onannsasına mensup iki torpido ile iiç deniz tayyaresi gemiye refakat etmektedir. 
ıt~'h'1ı g~ :e''.ahate ait ilk tafsilat ve resimleri ltıgiliz sahillerine getiren "Posta fıçısının,, gemide hazır
'>'orıa, ; erıyor. lngiliz gazeteleri, bu garip fıçı postasının getirdiği fotolrafları sayfalar halitıde neşre

. •rının hazırlanışında hükümdarlar da bıllunmU§lardır. 

ı 

5 Yaşında bir kız, 
çocuk doğurdu ! 

Londra, 17 (A.A.) - "Association Medi· 
cal deJ:t ... ~ Unı ,, b <' ..... ~·, .:ı ::-a~ la' i y rı: 

bir kızın Lima'da bir çocuk dofurduiıı. ve ça. 
cuğun sıhhatinin tamamiyle yerinde olduğu ha· 

beri bakkmlda 1üplıe bhaı: etmit ol.dufundan 
Liın:ı doğumevi direktörü, bu iatianai •akayı bir 
.zat mUphede etmelerl f;fn Amerika doktodan· 
m Peru payitahtını ziyarete davet etmigtir, 

iki fabrika ! Bitler 
kurulması 

Süt 
·derdi muhtemel\ 
Kurulacak fabrika hakkında tetkikat ' 
yapan komisyon azasından birinin 

~lmanya - ltalya askeri 
paktmm imzası 

münasebeti le 

Nutuk 
söyliyecek Gazetemize izahatı 

Şehrimizin süt meselesini hal -
letmek için kurulan mütehassıs -
lardan mürekkep bir komisyon 
bir haf taya kadar raporunu ha • 
z.ır'ayacaktır. öğrendiğimize göre, 

(Devamı 5 incide) 

ÇERÇEVE 

Sovyetler, lngiltereyle 
askeri temaslar 
yapılmasında 
ısrar ediyorlar 

(Yazısı 5 incide) 

İstidatlara • 
zemın 

thUyar bir politikacı taıunm. 1ttlbatçllar zamanından Camlaurl.. 
yet gtinlerlne kadar Rahnede kalmap bllmlıt, ihtiyar fakat caalı bir 
politikacı. Bu zat bir g\la bllyük bir dc\•lct adamlle konuprken de. 

mit ki: 
_ İnlulibı yeni e1Jerc lnUkal ettirebilmek için gençlere Dıale yo· 

lunu açık tutmak Jimn. Yeni ve dinç lsUclatıara hayat ve tecelli hak· 
kı vcrmell ki dava nesilden nesUe geçebll&ln. KlmblUr sağda ve solda, 
ne büyük işler başarabilecek kaç tane btlclad, gedlk sistemi )'Uziinden, 
göze görünmeksizin çllrüyUp gidiyor. 

De,·let adamı ışu cenbı \·ermlt: 

ı~~~~--ı ..... ~--~~- - Kim nr söyler misiniz, ortalıkta kim ,.ar da biz onu it bqma 
gctlrmlyonız ! 

I J111ıılllııılRıııll~----.ı11111M1111-. 

Resimle BÜyük Lugat 
Bugün lflgatin birinci planşma 

başlamıı bulunuyoruz. Bu lügat yal. 
nız basit bir Jiıgalten ibaret değil, 
ayni zamanda lisan öğrenmek isti. 
yenlerin her gün takip ederek bir
çok ~y1er öğrenebilet'eokleri kry-
metli bir eserdir. 

Buna ihtiyar politlkacmın kaJ'lıhiı mlltblt: 
- Umumi Harb yıllarında ayni lüzumu o zamanm bllytllüne IÖY• 

lcmlştlm. O da bana sizin gibi ''Kim \"ar söyler misiniz, kim ,·ar?,, 
diye cenb \"ermı,tt. Bilmiyordu ki o anda meseli bir Mustafa Kemal. 
le bir lsmPt 'ardır , .e kurtancı değerlerine rağmen birer köfede te. 
celli edecekleri gtinU bekllyerek ~ahşmaktadırlar. 
· İhtiyar politikacının bu mukabelesine medtt9e mantığmc1a "hap-
tetmek" derler. Yani p~ta "Mat!" oyunu. 

1stldadlan c6rebllmek içim, ••ara kenclllerlnl llelll edeeeldell • 
mini hazari~ Sıcak basmadan baida koruklar pl!IJleZ. 

Necip Fazıl KISAKVREK 



Ankara, (Hususi) - İhraç mal· 
lanmızın standardizasyonu üze • 
rinde alınan devlet tedbirlerinin 
bu mallarla alakalı olarnk iş gö -
ren firmalar vasıtasile tatbik edil
mesi çok iyi neticeler vermiştir. 

Bu arada en büyük ihraç mer -
kezimiz olan İstanbulda Urün ti • 
caret limited şirketinin memleket 
dışına satmış olduğu mallar ıçın 

lcullandığı §ekli Türkofisçe çok 
beğenilmiştir. 

iktisat Vekilinin 
seyahati 

tetkik 

Ankara, (Hususi) İktısat 

Tasarruf hesaplarmda 
yükseliş 

A X BE R - l\liıam Postan 

Ankara, ( H ususi) - Milli ban
kalar, 938 senesi içindeki tasarruf ~ 
hesaplarına ait ralı:amları umumi 
heyet toplantılarında neşretmek • 
tc':iirler. Bu hesaplarda mühim 
miktarlarda artışlar vardır. Bu a. 
rada Türk ticaret bankasının ta • 
sarruf hesapları 3.329.544 liraya 
yUkselmiştir. Bu miktar geçen se· 
ne 2.504.454 lira idi. 48 senfdetıbtri memlekete bin1trce talebe yetiştiren kıymetli ve e 

mektar tarih hocası Ihsan Şerifin cenaze merasimi diin binlerce lalcbf< 
ve dostlarının iştirakile yapılmt§tır. Merhumrm cenazesi saat JŞ,30 da 
gı'llhane hastanesinden kaldırılmış, namazı Sultanahmet camiinde kılm 
dıklnn soma Beyazıta kadar el üzerinde ve oradan da otomobile bindi 

Hava hUcumlarma karşı 
demir kapılar 

Hdber .. . 

ri/crık Edirnekajnyn götiıriilmüş t'e Şehitliğe 'defnedilmiştir. Dün ~'fa~ 
ı if ı•ckaleti nammn bir heyet merJıumım eı•ine giderek ai/eji,ıe tazı>'61 • 
bulımmuştm. Resimlerimiz merhumun ta.~utunıı elleri üzerinde tal' 

yan talebeleri ve cenaze merasimine iştirak er.enleri gösteriyor. 

/ekili Bay Hüsnü Çakınn bugün
lerde Zonguldak havzasında tet
kik seyahatine çıkacağı haber ve • 
n1mektedir. Vekilin bu seyahatte 
iıçiler için yapmakta olduğu ba • 
lmn yurtlarını ve evlerini teftiş 
etmesi muhtemeldir. Bunlar evvel 
ce Asma sahasında yapılmış olup 
bu kere aynen Gelik ve Çaydaman 
mevkünde yapılmakta olan yıkan
ma binası ve yemek evleridir. Bun 
lan rı'itaı firması inşa etmektedir. 

Ankara, (Hususi) - Londrada 
tatbik edilerek muvaffakıyetli ne. 
ticelcr vermiı olan ve üzerlniden 
zehirli gazlcrin nüfuz etmediği 

John Tann mamulatı .demir kapı -
lardan bir miktar Ankaraya ~eti • 
rilerek devlet dairelerine kona -
caktır. Bilabara bunlardan her ta. Nafıa sular 
rafa ahna~aktır. <>- Umum Müdürlüğü M .5' ~· Havc 

C9J Y O ii;;;!J kahramanlarını 1t 
Türk ~ıcaret Bank~slnın Dereleri çiftçinin işine 

hı sse senetlerı yarar bir şekle 
Ankara, (Hususi) -Ankara es-

ham ve kambiyo borsası meclisi, getirecek 
Türk Ticaret Bankası hisse senet- Nafıa Vekaleti Sular Umum Mil 

-0-

Ankarada yeni 
bir mahalle 

!erinin borsaya kabulünü it tifakla dürlüğü birinci şubesi Susığırhk 
karar altına almıştır. Bu karar civarı sularının ıslahı cilmlesinden ~ 
Maliye Vekaleti tarafından t asdik olarak Karaderenin sulaması haf • 
edilmiıtir. Bu itibarla bu milli mü. riyat sınai imalat tetkiklerini ik • 
essesemizin h isse senetleri banka- mal etmiıtir. Susığırlığın §imalin -
da kote eıdilmiı bulunmaktadır. de, Susığırlık deresine karııan Ka 

Ankara, (Hususi) - Ankarada 
1nşa hareketi durmadan devam et

--o-- raderenin bilhassa 15 kilometre -

Yediemin bankalar 
mektcldir. Haber aldığıma göre hah Ankara, (Husuıi) - Sigorta 
çeli evler mahallesinden sonra bu- ~irktelerinin teftiı ve murakabesi
ıada bir de Küçük evler mahallesi ne ait 1149 sayılı kanunu tadil e -
kurulacaktır. Bu mahalle bahçeli den 3392 sayılı kanuna tevfikan 
evler mahallesine yakındır. 400 sigorta §irketleri tarafından sabit 
küsur evden ibaret olacak bu yeni ve mütehavvil kefalet akçelerinin 
1'ahalleyi de, bahxeli evler mahal- tevldi edileceği yediemin bankalar 
ltsini kuran Titq firmasının inp meyanına T iirk Ticaret Bankası -
etmesi muhtemeldir. Batıehirdel nın da idbali 1ktıaat Veklleti ta. 

böylelikle ev !buhranı, her yıl bi - rafından kararla§mış ve alakadar -
;raz daha hafiflemektedir. lara tamim edilmiıtir. 

Tan -:M. Zclccrlya "Daıı.zlg meııeles.l bir 
ld.n1r harbi haUn1 alrru~,, bqlıklr ya
zımıd:ı, §imdi hAdJBelerl hldlselerln 
Dk acyirlerlııe bakarak bir hUkUm ver_ 
ıneıı1n, dayanılacak bir nokta, Uzerine 
!1k1r kurulabilecek esaslar yıkılmıo ol
duğu için imkAn olmadığını, in.sanın 

pe§in vereceği hUkUmlerde yanılması 

lhtımall çok bulunduğunu kaydettik
ten sonra Danzig meselesinin hem har. 
b1 icap etllrm.lyecck hem de harp do-

rırabllccek bir mahiyet gösterdiğini 
ayn ayn maddeler s::ı.yarak izaha çalı_ 
jpYOr ve neticede bunun bir harbi do
turmıyacağmdn. karar kılıyor: M. Ze· 
kcrlya Druızlg i§lnin bir sınır muhare· 
be& haline geldiğini, Almanyanın, Leh_ 
Ier Uzerlnde Çekoslovakyadn kendisi-

ne muvaffaldyet kazandıran plG.nı tat
blka ~lıyıırak elnlrlerini bozmaya 
~alı,ııtığmı Lehlllerin bu plG.na \'Akı! ol
dukları, Sovyet Rusya ve lngtltereden 
aldıkları garantiye emniyet etlikleri ve 
fakat Almanyanm dııha bir harbe ka
:rar verecek derecede hazırlanmamış 

bulunduğunu söylüyor 

Cumhuriyet -Nadu· Nadl, "neden tahammW et_ 
.biyellın?., başlıklı yazısında, Musoll
nlnln son gUnlerdekt fanllyetındcn blrl
blrl arkaııma söyledlği nutuklardan ve 
bfüıaaaa Torinoda ııöyledlğl nutkundan 
bahsederek Musollninln, yumuşak eda. 
amda <lUnya mntbuatmın mtı,,terck ol
duğunu ".istedik azmettik, d6ğU.!!tUlt, 

Yakıt -"Yenı bir '.llliletı~r cemiyeti,, bqlığı 
altında Sadri }~rte'll Tilrk - lnguız an
laşmae.'Dm hede!i taarruz olmadığı 

halde bunu bir t.e-('ft \'ll%Un mukaddlmeai 
şeklinde anlaman n yantıılıfını süyll. 
yerek, TUrk - İngiliz anla,maamın, çok 
tablt ~artlar içinde blrleııme olduğunu, 
harici slyasctlcrinde hiçbir aykırılık ol. 
mıyan bu lkl devletin sulh için blrleı
mıı bulunduklarını, TUrk - Sovyet, 
Türk • Saadabat, lngiltz - Frnn111z, 
Sovyct • Fransız mUna.ııebetıerlnln b1· 
rer sulh garanti.si olduğunu aöyledik
ten sonra: "BtitUn bu ayrı ayrı, ıu!h 
için yapılmıı iatınat noktalan yepyeni, 
sağlam hUvl-,etll aulhu kuvvetlle mu
hnfaza cdııbllecek yeni bir Mllletıer Ce
miyetinin temellnl kurmak için en 
mUsalt BarUan ihtiva ettiğini söyllye
rek '•dünyayı kana, ateşe, !elA.kete kar_ 
ıı korumak için yapılacak bu harekette 
TUrk - lngUlz anlaşmaaı hUmUnlyet 
s~.thl ~uvvetlerln birleştiği, elele ver
diği hlr bn§langıç olmalıdır,, demekte. 
~~ . 

Yeni.sabah .. ,_ -Hüseyin Cahlt Yalçmm "Gecikmiş

tir,, kayıUı bqmakalest Ii'ransız bafve. 
k1Unln nutku adını taıımaktadır. 

like uzunluk arzeden kısmı üzerin. 
de Islahat yapılacaktır. Bu il' için 
361,000 liralık tahsisat konul -
muştur. 

Diğer taraftan Kocaçay ıslah ve 
sutamasile Mürvetler deresine nit 
ıslah itleri ctrafırida da etüdler 
ikmal olunmu~tur. Mühim kısım • 
ları ihtiva eden bu i§e de 433.000 
~iralılc tahaiaat ver ilmi. t ir. 

Yurdun en mühim kısımların·n 

bataklık haline gelmesinden kur • 

tulmasr, arazinin çiftçiye nafi bir 
hale gelmesi ve derelerin yata'k • 
!arına girmesi için yapılacak bu 
ısla.1ı ameliyelerine temmuz ba§m-1 
dan başlanacaktır. 

Nafıa V ekaleti sular umum 
müdürlüğil üç ıenedenberi Uze -
rinde yürünmekte bulunan büyük 
sulama programının tahakkuku i· 
çin diğer taraftan yurdun 12 muh. 
telif noktasından b ir çok nehir, 
çay, ırmak ve dere Uzerinde çalış
maktadır. 

-o-
lzmir -Ankara katarlarına 

lokantah vagon ilave 
edi lecek 

Devlet demiryollan idaresi tz -
mir ile Ankara arasındaki yolcu 
kc-safetinin ·gittikçe arttığını göz 
önünde tutarak yolcuların ldaha zi
yadc- rahatlıkla seyahatlerini t emin 
için Ankara - İzmir yolcu katar • 
Ianncia pazartesi, çarşamba ve cu
ma günleri, İzmir • Ankara ara -
sında i~1eyen yolcu katarlarmda 
da pazar çarpmba ve cuma günle
ri lokantalı vagonlar ilavesine ka
rar vermiıtir. 

Semplon 
iki saat teahburla geldi 

BugünkU Avrupa semplon eka -
prea treni hududumuza, iki saat te. 
ahhurla girmlv ve bu yüzden Sirke
ciye 9,10 da gelebilmiştir. 

Gençlik bayramı 
F enerbahçe stadında sabah saat 

10 da kutlulanacak 

; 

,\ nkara 'e lstanbulda gcnı:ter 19 :Mayıs için hazırlık yapıyorlar ..• 

19 Mayıs gençlik bayramı Fencr
bahçe stadında eaat 10 da yapıla.. 

caktır. Merasime bUtün spor klUb

leri ile yüksek ve orta derecedcld 
rnektebler iştirak edecektir. İlk ola-

rak bir geçit resmi yapılacak, bunu 
binlerce kız ve erkek talebenin ya. 
pacnğı jimnastik hareketleri ta.kip 

edecektir. Hareketler bittikten son

ra staddaki AtatUrk a.nrtma talebe. 

ler tarafından çelenkler konacaktır. 

Dün erkek talebeler Fener sta

dmda saat 14 de bir hazırlık pro

vası yapmışlardır. Bugiln de kız ve 

erkek talebeler umumi bir prova ya 

pacaklardır. 

Lise ve orta mektcbler cuma ve 
cumartesi günü tatildir. 

Amerikan malları 
Gümrükler ucuzladı, 
fakat eski f iyatlarla 

satılıyor 

kazandık,. sözUnUn yalnız ltnıynnınr 

için değil, her devlet \'O mlllet için doğ_ 
ru sayılrcası 10.Um geldiğin! nncalc Mu· 
80llnlnln '•biz uzun zaman vUzuhsuzluk 
içinde beltlcmelttense, feci hnklkatl ter
clh ederiz,, sözl.erlnCio dUnyıuım bir oı. 
madığmı ijarct ettikten sonra: "Şayet 
bu söz l lzum.suz bir ıu;~p bozukluğunu 
i!adc etmiyorsa, herhalde hislerimizin 
egoist olmıdığma do. ı,aret sayılmıız, 

Muharrir, bUtUn devlet adamlarınm 
sulb. için çalı§tıkları ve sulh için bir· 
leştlklerlrii ele alarak bu blrleımelerin 
ve aakert ve Blyut hazırlı.kl&rm neden 
yapıldığını, kimden korkulduğunu, 

harp taUycnln kim olduğunu soruyor 
ve: •'Ortada harbi lstıycn klmaeyi gö
remezslnlz. Fakat harbi YeJıanlar, mu. 
leUcrln ıstıkltıllerinl çiğneyenler ve da· 
ha daha çiğnemeye hazırlanıı.nlıır var!,, 
dedikten sonra harp 1.ıılemlyenler ol_ 
saydı RuzvelUn mesajçınm çoktan kn
bul edllerek §imdiye kadar bUyUk bir 
konfcrıınsm toplanması 1cap edeceği
ni ve binaenaleyh Daladycnln bu nok
t.ndakl sözlerindeki isabet bulunduğu
nu, ba?.ı üğızlardakl ır.ılh teminatının 

efltO.rı umumJyeyl teskin için kullanıl. 
mı~ propııg:..nda tedbirinden ba.§ka bir 
ııey olamıyacağmı söylemekte ve mih

ver devleUerlnln ıayet ıulh arzularm· 
da sarnlml lae!er, lngllterenln ve Jo')-a.n. 

s:ırun baıvekaıerl ağzından çıkan temi
nat sözlerine inanarak, hakiki aulh t. 
çln konuomaya ~Jamalan lbımıel
diğlnl f!Ave etmektedir. 

Öğrendiğimize göre, bu defaki 
gecikmeye, Çekoslova.kyadaki yeni 
kurulan Slovak ve Rutenya hUkü -
metleri dahilindeki istasyonlarda ya 
pılan sıkı kontrolla.r sebeb olmuş_ 
tur. 

1F@lfll~©Ul1 a m©a 
n ı ın "tta(Q)Oaso 

Yeni Türkiye • Amerika ticaret 
nnlaşması ile birçok Amerikan mal
larmm güm.rillderl mühim miktar
da indirildiğinden bir harta içinde 
gtimrllklerden mUhim miktarda A. 
merikan malı çıkarılmış ve gUmrUk 
varidatı bu yüzden 300 bin lira ka
dar fazlalaşmıştır. GUmrUkten çe • 
kilen mallnr bilhassa rndyo, otomo
bil ve ak.samlandır. Fa.kat bunla -
rm tenzilatlı gUmrükle memlekete 
girmelerine rağmen piyasada henUz 
hiçbir hareket yoktur. Ucuzlaması 
beklcne.ıt bu gibi Amerikan mallan 
hlllfı eski fi!ıtlannda sntılmnktndır. 

Alakadar makamlar bu yolda ihtL 
kll.ra meydan vcrmiyecck tedbirler 
alacaklardır. 

bu buhranlı günleri dağıtmak, herkesin 
derdine ı:aıe t.ulmı.k ancak, Totaliter 
olsun olm:ı5ın heı· devletin ba§bll§& ve
rerek ı:ahım"'!e Ulıil41r. Sullı cephe_ 
... bumm tçlD kıınılm\llbar. DUnya 
Ostundekl devletlerin bUtUtı kalblmlzJe 
bu hali.ikıılt anla) ncaldarı gllnUn biran 
evvel gelmesini tekliyoruz. demektedir. 

Yurdun her köşesinde 
hürmet ve tazimlf 

anıld, 
. ııı· 

Ev·velki gUnkU hava §ehidlert ~ 

ı ifali yurdun her köşesinde bil) 
.....ıeıı· 

törenle kutlulanmıı,tır. lr.ınlP' 
Trabzondan, Amasyndan, Safran~ 
ludan, Tekirdağmdan ve diğer bdif" 

ı r 
çok vilayet ve kıızalaranu:dan a 
ğnnız hususi telgraflarda, kab~ 
rnan havn ııehitlerimizin hatıral8\_ 
nm hürmet ve tazimle anıldığı bl 

dirilmektedir. 
-0--

Halk Radyoları 
ı~ 

Dev:et hesabına yaptırıla' r 
halk tipi radyo cihazları için ıe 
lif ve nümune vermek mudde' 
bundan evvel iki defa uzat1lııı1~ • 
tı. Mayısın 15 nde biten mi}~. 
:gorurcnFım:um uzerım c rat 

. yıs sonuna kadar uzatılmıştır· 

-0-

Futbol sahalarına 
tel örgü konacak 

Ankara, 17 - Son zaman~ 
futbol sahalarında seyircilerin~ , 
!ştiraklle çıkan kavgalar çoğaldlğıtl 

1ar· 
dan Beden terbiyesi genel direJ< ıılt 
lilğil böyle bir hAdi.ae çıkaracak 
oyuncunun mcnsub olduğu tak~ 
oyundan menedilmcsinl kararla~ 
trrmıştrr. 

Bundan başka seyircilerin sah' 
/ 

ya glrmemclcrl için tel örgUier ~~ 
nacak ve aynca maç esnasında iıı$1 
bat kuvvetleri de çoğaltılacakur· 

--0--

Katil polis memurLI 
Müşahede altına ahnd• 
Eskişehir, 17 - lki gUn evvel ~ 

kadın yUzUnden çal"§ı polis k~ el 
lu içinde bir köylil gencini ~16 
ile öldüren polis memuru lbr&r .. 
dUn sorgusu yapılmak üzere adli 
yeye sevkedilirken yolda jandaı:; 
lam hücum et.mi§ ve kaçmağa tı.. 
lamrştır. Adliyede bir odaya kaP~ , 
lan İbrahim oradan da firara 1' 

1
,. 

kışmış, fa.kat neticede elleri 1'~ 
n bağlanarak ağır cezaya ııev1' 
miııtlr. 

Suçlu, mahkemede sorulan bU~ 
suallere hiçbir ceva.b vernıeı:::: 
ve bir ara hıçkırıklar içinde RB , 
Rabla diyerek ağlamağa başlaııı" 
tır. 

İddia makamı suçlunun uı~; 
de altına alınmasını lsteın!f, bU~t 
lif kabul edilerek suçlu geç ~ 

ndliycdcn çılcnrılmı§tır. 

---o-

Atllay 
On gün sonra denize 

indiriliyor 
Jff' 

Krup fabrikası mUdUrU Yab11 ı.>' 
liçteki fabrikada inp edilen ~· 
denizaltı gemiııini tetkik için b tıt· 
kU ekspresle §ehrimlze geıece:.,ı, 
AWa.yın denize indi.ribnesl uıe 

mi on gün sonra yapılacakUf· ı)td' 
İkinci denizaltı gemisinin eY1 

yapılması muhtemeldir, 
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Dövüş 
~EÇEN .. 
~ gun mektepliler top 
dö\'ti~~~adıktan sonra bir temiz 
~lıVVetil ~ :r:. Yenilen taraf, pazı 
~ ıar:r ıntikazn. almak istemi~. 
lft1tttpli1tan a.~ıplayıp duru)·orlar. 

~~e~e .bö~·le dövü~mek y~
ltte si . S, lenden taraf mağlubı· 
~J> ~rlenSe bile bunu belli eL 
1~ dah~~·~tıenmeğe, bir daha se· 
Ul\i.. ı . l}'ı oynamağa ralı~malı 

w., }'I d :o "' 
21' ~ar) ' . oğru ama dövüşten de 
~il saka BılAJcis, güzel şeydir; kim 
~ t kalmamasına dikkat et-
't' }'eter. 

l.. Op Q 

·~tta bo~nu oynamak, güreşmek, 
ıp <!~·l s rnü!abakaları yapmak a· 

1 
}Or? \~de dö\'üşmek neden ayıp 
~ ~ 0Pta, güreşte, boksta yal· 

1 tı~et değil, bilgi, zeki da işe 
li ilt ş da ondan. Dövüşte de 

~ 'O!'surı ttka i§e karışmaz mı zanne. 
'~ır· Uı? Bir kere göz pekliği IA· 
<ı'.~ '

01 
l>aıısı ne kadar kuvvetli 

lli biıllıi sun Pısırık adam, kuvveti· 

~}alc }'}e:rı ~dam dövüşte alt olur, 
tri~ er :~uyük Frenk muharrir· 

~ bi~ biri: "Kuv' etli olduğumu· 
; ~ . kuvvetimizi arttınr,, 
~ 'ttınizi bilmek, ölçmek, 

l~~ t~ terinde istifade e~~ 
r· ıJrı:"' bir zckA meselesıdir. 
t1derı dı icabında kuvvetle· 
e aJ%~• •ifade edebilme-
~!~ • 

llıuSiıı....~liler arasında türlü türlü 

~~~~lar tert.ip ~iliyor. iyi.Bu 
tl ~ Vilcutlan ınkısaf ediyor, hat. 
'di~b~annın da inceldiği iddia 

' ır. Gerçi sporla ~k uğrasan· 
~ı:aca pek parlak olmadıkları 
~ ~ aına ben buna inanmıyo· 
~e zannediyorum ki o a· 
tıl~~ lar sporla da uğraşmamı~ 
t~ 1 

büsbütün aptal kalırlardı. 
... ~~rcuıar arasında, kollarını 
~Itri .nr oynatmamış, bütün ö· 
~ar:: ki~ap okumakla geçinni~ 

acla !;oğundan bin kat daha 
ttkrnlar tanıyorum. Sporcu. 

~Al'I SÖndürdüğü iddiası, 
icat kendilerini beğenmek i· 

bir ~eri ve tamamile asıl· 
~ ldır. Aptalın top oyna· 

~tdit·ed~bileni de hiç §Üphesiz, 
taic: 1 kıtaplardan hükümler 
" . herkesin ağzının tadını 

t- ·•cın · \)Pota Stilden hayırlıdır. 
\'il~ tarartanm; fakat bayağı 
dq~ ~ bizim bildiğimiz dö\'Üşe 
lı a~n değilim. Belki saçlı sa· 
t0cuıclar arasında çirkin olur 

ç_de çi ki.ar, delikanlılar arasında 
ır de·r ın değildir. Onlar için i. 
t \ı}~sabiyetlerini yatıştırır, 

vu§Ürı alanna imkin bırakır. 
~i <le en büyük faydalarından 
• h~ ienrl•~d k" . ..nd.. . 
• '-'Ô\'ij ... ~· e ını so unnesı· 

'tınlık Şrnıy~ çocuklar arasında 
~]arca ~aftalarca, bazan aylarca. 

birıtı; ~rdüğü halde dövü~nler 
~ıli}·o~' ç.abucak barışırlar. 

l,ıll..._ · •• kı dö,iişü müdafaaya 
. ~'ll\ ıç 
lıerıc ın gene bazı arkadaşlar 

esten bask t·· l"' d .. ·· arıus . , a ur u uşun· 

u ıle ittiham edecekler. 

lılu~udö~:'i§iln kötü, çirkin, ayıp 
~hnt k~Ylememizi istiyor. Ne 

delili 1 ben gerçekten o kana· 
dô\ii rn, Çoeuklann ve gençle. 

1'ıa t:ı .... $1'1lelerine mani olunmama· 
'""dfta 

.. rım. Hattl onların ara· 
dovü• .. b . 

' y mu~ akaları tertıp 
t mı..~ ~e taraftar olabilirim; 

,._.v\llUn güzelliği ant olma· 

ilet b· 6Yle evvelden hazırlanmış, 
~~ kavp&n doğmamış, i
~npnanuş dövüı. 

Nanallala AUO 

anlatıyor 
"Türk - lngiliz anlaşması 

Blkan paktının mütemmimidir,, 
Titülesko diyor ki: "Tür kiye, İngiİ
tere ile bir anla~ma imzalarken 
yalnız kendi menfaatlerine hizmet 
etmit değildir. O bütün Bal
kan devletlerinin menfa ati namı
na çalışmışi:ır.,, 

Türk • lngiliz anla~Ir.ası 

buıün mevcut muahedeleı
le, bilbaua Balkan pakti) b 
teeruz eder mi, etmez mi? 
Muhtelif milletlere ait gaze
teler bu meaeleyi ba§ka ba§ka 
noktadan muhakeme ebnekte 
ve ayn hüküm vermektedir. 

Balkan paktmın tahakku • 
kuna faal bir §ekilde iıtirik 
ebnİ§ olan eıki Romanya ha. 
riciye nazın ve A vrupanın 
en tanınmı§ devlet adamların 
dan Nikola Titülesko, Pari • 
suvar muharrirleriınıden birine 
bu huıuıta §unlan aöylemiı
tir: 

~imdi r.omanyanın Pari!; elçi!.! 
bulunan Tltillesko 

"- Türk • İngiliz anlaşması 
Balkan misakiyle tearuz etm:ı. 

Bana kalırsa İngiliz - Türk anlaş
masına Balkan ittifakiyle tearuz 
eder demek büylik bir hatadır. Bu 
büyük hata beynelmilel anlaıma 

havasını ihlal edebilir. Onun için Binaenaleyh Balka pakt Bul- 1 
timdiye kaldar muhafaza ettiğim . ta k k 1 n b. ı 'tt• 

garıs na ar§ı uru mu§ ır ı ı . 
silkQtu bir tarafa bırakarak Pari - f k 1 kt t · ı kt a oma an amamıy e uza ır. 

Suvar vasıatsile fikrimi efkarı u -ı B · k B tk d 1 tl • · h u mısa a an ev e erının er 
mutniyeyc anlatmayl faydalı bu - h · b' "t k · 

~ngı ır mu earnza arşı emnıye· 
luyorum. . k k k d. 1 1 tı oruma ma sa ıy e yapı mış -

Türk - t .1,iliz anlaıması Balkan tır. Daha arık sö 1i e im. Balkan 
k'l .. kı 1 k ··ı ~ yyy. 

pa tiy e mutena z 0 ma şoy e devletlerin.den her hangi birisini 
dunun, bilakiı Balkan anlaşma - siper olarak öne alan ve Balkan 
ıının mes'ut bir mütemmimidir. devletler· aleyhine hareket elden 

Hakikaten Balkan ittifakına ve "Bal~anlar, Balkanlılanndır.,, 
dahil devletler, içlerinden birisine, formülünü ihlal etmek isteyen her 
bir Baflcan devleti, yahut bir Bal • hangi bir devlete karşıdır. 
kan devleti ile beraber hareket e· 
den bir Avrupa develti tarafından 
bir taarruz vak[ olduğu takdirde 
biribirine mütekabilen yardım ede 
ceklerdir. Bir Balkan devletiyle 
müıtereken hareket eden diğer 

devletin küçük veya büyük olma· 
ıı meselesi mevzubahs !değildir. 

Herhangi bir hükumet bir Balkan 
devletiyle beraber pakta dahil dev. 
!etlerden birisi aleyhine taarruza 
ıeçene pakt otomatik olarak hat. 
reketi icap ettirmektedir. 

Bu nokta Balkan paktında o ka· 
dar sarih olarak mevcuttur ki Bal. 
kan ittifakı konseyi İtalya ile be • 
raber hareket eden bir devletin 
Balkanlara hücumu halin:le Yuna 
nistanı müttefiklerine yardımdan 
rnuaf tutmuştur. Yunanistanın coğ 
rafi vaziyeti, böyle bir istisnaya 
neden lüzum görülmüı olduğunu 
açıkça gösterir. 

Balkan devletlerinden her hangi 
birisini bu kadar ağır mecburiyet. 
lerle karşı karşıya bırakan bir mi· 
sakı.n, Balkan devletlerinden her 
hangi birisine bu taahhüdleri da· 
ha iyi yerine getirmek için başka 
yardımcı kuvvetler araması kapısı 
nı açık brralcması tabiidir. 

Buna muhalif bir fikri kabul e. 
decek olursak Balkan paktına im· 
za koyan devletler için hariçten 
bir devletle ittifaklar imzalamak 
kapısı kapanmış olur ki bu takdir
de bu devletlerin kurduğu ittifa • 
kın kuvvetli mutaarrızlara karşı 

mukavemeti imkanlan kalmaz. 

Çemberlaynin beyanatının 
iki noktası 
Balkan ittifakının kurulmasını 

takip e:ien devre içersinde bu itti. 
fak hariçten kendisine yardım ede 
c~k kuvvetli bir devlet aramıştır. 

Bir fare yüzünden tatil 

1 

1 

Mülevves 
istilası 

bir mahlukun 
karşısında .. 

Yazan: M. DALKILIÇ 

F IRL" yanlarında, bakkal dükkanları üı.tlc.rindr, Balıkpaz:ı. 

rı ch·arında, konsen·e imalalh:ınelerl et rafında, kltabcılar 
arkasında, turşucular ka1"3ıısında, kapalı ~rşı semtinde, pazar ku-

' rulan yerlerde oturanlar bilir. Sabah t'rken c:ıkııı sokak araların-
dan ise gidenler bilir. Hele !;Öpçiiler neler bilir. 

\'e hu ~·üzde dok,.an halkın bildiği ~r. artık kanıksanmı, bir 
biliş halintle en urak lka.rete hile sebeb olmaz. 

Bu hadi~e İstanbul kedilerinin hala nankör bir tezahürlc ipti. 
dai 'aıı;ıflarını muhafa1.a ederek sahibine pençe sa' um1asıoa se. 

ı beb olur ,.e açlıktan kuılunıp ölen köpc-klerin yanında iki mr.,·
simde altışar 'elet do~'"Uran kU\ vetll, Jınşmetli kedilerin Jstıınbul

da her gün biraz daha artmasına en miihlm amil olur. li:ınu ts. 
tanbul bilir, lı.tanbullu bilir, hep biliriz. 

nu kanık~:ı.nmılj bir malılfıktur. Hem i\ylc :,ı tifoyu nakledı•r, 
'eba)ı nakleder. Bin bir dt:rcl ,·e felakl't se' k H n:ıklrdl'n bu 
mahlük, harimlmlzc Alnncklf'I kalmaı, dolablarımızda mesken, 
tarnnlanmızda aile Jmm1akla kalmaz, her türlü ~ıda maddesini 
bizden önce tadar. Yer, içer, bü,iir, ıloğurur, çoağlır ,.e me\ 'ud 
ecellyel ölür. 

Dünyanın hl~hlr mllleti bu walılüka kar:;ı bu kadar kanık. 

ı·are. 

'ı samı!d~~ ~:~~~:;:ı:clir. 
Tertemiz kağıtlara urdığrmrz ekmeklerin imal olunduğu yer

• ferin yalnız hannanlannda bir tek fare değil, yüzlerce fare 'ar: 
dır. Bakkallarda cirit oynarlar. Sokaklarda adım başında le~i gö. 
rülür. llatırlarda kalmıı, olacaktır ki Mimliik ı;ırasında yıkılan 

bir fırm enkazı ara.OJmdan bine yakın fare ölil!ıU toplandı. Ah5ab. 
e\ lerde olduğu nispette beton C\'lerin de alt kısımlannda <>mln \"e 
milrerteh melce bulaa bu menhu'J h:ıy,·:ınla mlicadele yol.tur. 

En kU~Uk delikten istifade edebilen fareyi ~ıda maddelerine 
musallat olmaktan menetmeğe imkan mı ,·anlır? 

Bu, tstanbulun ezeli derdidir. Siiyledikforimizi l!<ııata lüzum 
Yar mı bllme,iz? Kim ur ki hn ılerclln ıı.tır:ıhını ı;ckmemi~ \ "C ni
hayet kanıksıuruunııtır. 

Kı~a kt'flliyorum: }'are ile müc-adele; \'Crt'mlc mücadele ka
dar, sıtmayla miicadelc kadar, frengi ile mücadele kadar lüzum. 
lu bir mücadele olat'aktır. 

Bu mu:ı:ır mahlükun yalnız vapurlarda ltlifı karı değil, şehir. 
deki lstllisını , .e ,·ehametinl, tchllk<"51nl dl! önlemek için ciddi ted
birler almak liznndl1'. ......................................... -....... ___________ _ 

Yalnız bu devletin kendi Hege -
monyası için ufra§maması ve Bal
kanların münhasıran Balkanlılara 

ait olduğunu kabul etmesi Balkan 

paktım imzalayan devletlerin e • 
saslı bir şartıdır. 

Bugün Türkiye bu aranılan dev. 
leti bulmuştur; bu büyük !devlet 
İngilteredir. 

Türkiye İngiltere ile bir anlaş· 
ma imzalarken yalnız kendi men· 
faatlerine hizmet etmiş değildir, 

o bütün Balkan devletlerinin men· 
fati namına çalışmıştır. Balkan 
milletlerinin bundan dolayı Tür -
kiyeye minnettar kalmaları lazım. 
dııı. 

Bundan başka Nevit Çembcrlay
nin avam kamarasında beyanatı 
arasında çok açık bir noktaya dik· 
kat etmek gerektir. 

Mesela Akdeniz havalisinde bil. 
farz Türkiyeye karşı Balkanlı bir 
milletin iştirakile açılmıı bir harp 
ameli sahada mümkün değil gibi -
clir. Çünkü Balkan devletlerind:n 
hiçbirisi Türkiyeye karşı denizde 
bir harp yapacak kuvvete malik 
değil:lir. Türkiye bu sahada ta -
mamiyle hakimdir. Balkan anlaş • 

maıu muahedesi Türlriyenin böyle 
bir anlaşma imzalamasını takyid 
eden hiçbir hükmü Türkiyeye tel. 
kin edemez. 

Bundan başka Çemberlaynin be 
yanatın.da nazan dikkati calip i -
kinci bir nokta da ingiltef'enin 
Balkanlarda emniyeti temin için 
Türkiye ile müşavereye mecbur 
olması taahhüdüdür. Bu iki mem· 
leket ile beraber çalışmış olan mil
letler Türltiyenin ve Büyük Bri • 
tanyanın muahedelere ve sözlerine 
verdikleri büyük kıymeti bilirler. 
Bu iki millet sözünde durur. O 
halde Balkan meselesinde Türk • 
İngiliz müşaverelerinin Balkan it· 
ti fakı aleyhin :le olması muta sav· 
ver değildir. Çünkü Türkiye Bal. 
kan ittifakına imza "koymuştur. 
Ve İngiltere imzasını tanıyan lıir 
devletle anlaşma yapmıştır. 

Balkan paktiyle İngiliz - Türk 
paktı arasın.da bir tearuz var mı? 
Katiycn. Türk - İngiliz ittifakını 

görüşenlerin ilk dakikadan itiba· 
ren tahakkuk edeceğine inandık • 
!arı tam bir anlaşmaya doğru te· 
kamili edecek olan bu anlaşma 
Balkan paktının mütemmimidir.,, 

Şehir MeclisiRde 
su münakaşası G ENE ikinci sulh cezada Çarşıkapıda 

Ahmed adında birine alt bir fınnın 
harman )~rinde görülen bir fare yüzünden 
il( gün &NIJI hskkında \"t'rllen karar tas
dik edllmlı. Pek isabet doğrusu. Fakat işin 
pkuı: 

Canlı reis Ş EHJR Mcdislnde !IU mesele51nln mü. 
zakercsl !!ırasında iziııından R&§ld 

demiş ki: 

Bir tek fare yü7.Unden bu fınn Uç gün 
AetldedlllyorM, o halde stanbulu ebedlyyen 
tatil gerek! 

* * * 
Makineli haşarat 

BURHAN CahJd (Sabahtan sabaha) 
yazdıfı yazısını maalesef Emlrgin. 

daJd köıkünde gece yazını~. Saat on bu. 
tukta cazn- c.a:ıır gürültü edip müşarüni
lf'yhl rahatsız f'dtn rad~·oları makineli ha· -
ıarat diye ,·ufedt>rek bunlarla müt'adele 
l~n Lfıtfl Kırdardan meded bekliyor. 

Sen·et söyledir Fakat a bu makineli 
hapratla mücadele lstlyen cahldl mücahit, 
ne olar ,a haşarattan biz fakir fıkaranın 
da bendehanelerine birer tanecik yağı\"cr. . .. 

1 KDA~CI imza.sile <lıaretler) 'sütu
nunda yazı yazan muharrir, tat.an. 

bul ,·alisi l~ln "Bf'lcdiyenln yrni ,.e <"anlı 

reisi" diyor. 
Araba başka belediyelerde makine a. 

dam mı , ·ar! 

* * * 
Ruhlar konuşaydi ! 

T URHAX Tan (Ruhlar konu,saydı) 

ba5lığı altındaki fıkra~mı şöyle bL 
tlriyor: 

••t:,·et ruhlar • arasıra olsun - konmş• 

11aydı, ne iyi olurdn.,, 

Blliklıı, hl-: tle iyi olmazdı. Bazı ernhı 
tarihiye kırılan potlarılan dola), lzzt>tlne. 
fis dansına kalkışıp hücum birle ~hret
şlar ( l) tarihrilerl alaşağı ederlerdi. 

Bu tarzı talcb, bindiği dair kesmek o
lu • 

"Yeni tarifeye göre şehirde ııuyun fi. 
atı yük~ellyor. Biz sular idaresinden bilakis 
ucuzluk beklertlik . ., 

Aman Bay Raşid, do~unma kf'yfine. 
J,fıtrcn bırakınız su pabalıla~ıım ki süte ka
tama&ınlarl 

* * * 
Bozuk akide şekeri 

Ş 
EHZADEBAŞINDA ~ke~I Ahme
dln akide ıekerl bozuk olduğundan 

dola), sulh ikinci cezada yapılan muhake
meıilnde bir ay haf)8ine n bir ay da sanat. 
tan mf!n'e karar verllml' \"C fakat bu ka. 
rar tecil olunmnı. 

X e yapsın bitare, yalnızca akidesi bo· 
zuk! 

Mim. 

3 
l 

1 Askeri mektepler 
Ağustostan itibaren 
yeni talebe kaydına 

başlayacak 
Askeri liselerin son sınıfları Har 

biyeye iltihak etme.k üzere staja 
çıktıklarından ve diğer sınıfların 

da imtihanları yapılmakta olduğun
dan 939 • 940 ders yılı için Kuleli, 
Maltepe ve Bursa askeri liseleri ile 
Konya ve Erzincan askeri orta mck 
tcblerinc ve Kmkkaledcki as~erl 

sanat mektebi ile Kayseridc kurul. 
makta olan Erbaş hazırlama mek. 
lehinin birinci sınıflarına ycnid~n 

talebe kaydına ağustos başından i
tibaren başlanacaktır. 

Askeri mekteblere kayıt muame. 
lesi 10 ağustosa kndar devam ede -
cek ve seçme imtihanları 15 ağus. 
tostıı başlayıp 1 eylüle kadar devam 
edecektir. Yalnız bu sene askeri lL 
SC'lcrin son sımflarınıı da milsabaka 
ile sMI lıselerden istenilen şcraitie 
gençler alınacaktır. Bunların mUsa· 
baka imtihanları 15 ağustostan 2Q 
ağustosa kadar devam edecektir. 
Kayseridc Zincirde.rede kurulan ge .. 
dikli erbaş hazırlama okuluna g~ 
ceklcrin imtihanı ise 1 eylülde baf-1 
lıyacaktır. 

Alakadar makamlar, orta ve §ar
ki Anadolu çocuklarının Erzincan, 
garbf Anadolu ve Trakya çocukla -
rınm da Konya askeri orta mekte
bine alınmalarına karar vermiştir. 

Yine verilmiş olan karar cümle • 
sinden olarak badema asken lisele
ri iyi derecede bitirmiş olanlar açı
lacak müsabaka imtihanına girerek 
kamndıkları takdirde askerliğin 

muhtelif §ubelcrinde yükek mühen
dis y:ctiştirilmek ve ihtisas yapmak 
üzere A vrupaya tahsile gönderile • 
cekUr. 

Mekfeplerde 
imtihanlar 

Ders4er haziranın 
12 siıde kesiliyor 

Bu seneki ders denesinin ne su· 
reLle sona ereceği ilk mekteblere de 
bildirilmiştir. Bu tamime göre ilk. 
mekteblerdo 12 haziranda ders kc .. 
silecektir. 

26 haziranda son elemeler tamam. 
!anarak talebenin sınıf geçme vazi
yeti taayyün edecektir. llkmektcb 
son sınıflarının ikmalleri de temmu· 
zun ilk haftası zarfında tamamlar:
mış olacak Ye yaz tatil devresi ba • 
lıyacaktır. 

Öğrendiğimize göre önümUzdcki 
ders senesi 18 eylül pazaı tc:si g t
nü başlıyacaktır. Bu suretle ılk 

mekteblerin yaz tatil devresi ba E ·

ne iki buçuk ay kadar devam ede
cektir. Bu da önümüzdeki sene ya
pılması mukarrer olan kış tatfl dev. 
resine ve bir düşünce olan y:ı.rım 
tedrisat şekline bir hazırlık tc .. ::iı 
etmektedir. 

Esasen İstanbul ilkmektebleri
nin büyük bir kısmında mckteblerin 
ihtiyaca kafi gelmemesinden dola
yı senelerdenberi birçok talebe ya -
nın tedrisat yapmaktadır. Tama -
men bu şekilde tedrisata tabi ola.. 
rak ilk mektebi bitirmiş talebe çok. 
tur. Bu talebeden i)i neUce alm -
mışhr. Bu itibarla ilkmekteblerdc 
yarnn tedıisatm tatbikI için bir mah 
zur görülmemektedir. 

- Ne olmuşsım, elbisen delik 
deşik .. 

- Bakkallık oynadık DPıneciğim, 



-

SON DAKiKA 939 Bütçemiz 
ademi tecavüz 261,110,000 lira Letonya - Almanya 

misakı imzalanmak 

T ereyağlarr 
Paket içinde ve etiketli 

olarak satılacak 
~ehir meclisinin diinkü 
toplantısında Prostun 

mukavelesi bir 

Bir alayımız 
kuruluş yıldö 
Tekirdağ, 15 (A.A.) _ 1 

dağdaki 190 mcr alay.ıo .. 
uzere 

Va.rşmı, 17 (A. A.) - Dobry Viecror gazetesinin ibir muhabirine 
beyanatta bulunıın Letonya sefiri B. Ekis, Letonya ile Almanya ara. 
smda bir edeınl tecavüz misakının imza edilmek üzere olduğunu .işrab 
etmiştir. 

Mumaileyh dem.iştir ki: 
- Böyle bir siyaset bizim tam lbitaraflıktan ibaret olan harici si

yasetimizin mUveccih haUan arasmda bulunmnktndır. 
Bir ihtilıif zuhuru halinde Lctonya'nın hattı hareketi ne olacağı 

ha.kkrndn sorulan bir sunle cevaben Elds, Lctonynnın bitaraf kalaca. 
ğmı, yalnız taan-uza uğradığı takdirde "kendisini müdafnn edeceğini 
beyan elm~tir. 

Aland adalılan mecburi 
istiyorlar 

askerlik 

Stokıholm, 17 (A. A.) - Dün .Aland adalarında mecburi askerlik 
.blzmctinin ka.btılü lehhıdc nümayişler yapılmıştır. 

Musolini ve Hitlerin hareketleri 
bir korkutma teşebbüsü mü ? 
Pncis, 17 (A. A.) - 22 'Mayısta 1taıya.n - Alman askerl ittifakmm 

ımza edilmesi, Alnıan:tanın garbi hududJannm teftişi ve !J.fusolinlnL'l 
Fnıns.ız hudutlarına S<.'yahatl burada bir korkutma tcşcbbü.sli mahiye
Undc telakki edilmektedir. Mnamafih saliı.hiyettar J."ransrz m.ahafm, 
lta.Jya.n - Alman itUfa.lrnım imza ve tasdikinden sonra tiddi bir hareke
te giriailıniyeccğine kani bulunmaktadırlar. 

Kral Boris Varşova Üniversitesi 
fahri doktoru 

VIW"f70va, 17 (A. A.) - VartiOVa üniversitesinden bir heyet, başın.. 
.ta T ktur olduğu ha.ide bugün Sofyaya gidecek ve orada kral Borise 
Vt..r§ovn üniversitesinin fahri doktorluğu dlplomamıı takdim edecektir. 

Finlandiya -
• 

mesaı 

lsveç 
birliği 

askeri 

Stnkholm, 17 (A. A.) - J..".inla.ndiya llo İsveç 1lrai!!mda.ki a.skc>ri 
mesai blrllğlnl takviye etmek ımaksadlle husu.el bir kumanda heyctl ve 

hususi bir crkanıharbiye ile bir Finlandiya. - !sveç askcti mmta.ka.sı 

ihdası için bir :proje !tanzim edilmiştir. Bu nskerl mmt.a.kn, İsveç.in Oes
terbot.ten viUıyetile Finlandiyanm Nyln.mc ve Aboland \'1layetlc.rlni ve 
.Aland adalarını ihtiva odccektlr. 

lngilizler, Fransızlar ve Almanlar 
ihracat mallarımıza 
Büyük bir alaka göstermeye 

başladılar 
ihracat ma11arımızm fiat:armda yakın bir 

zamanda yükselişle karşılaşacağımız umuluyor 
Sehrimizde tetkikat yapan lngi-

ligiz fabQ"kaları mümessillerinin te
ması ,.e faaliyetleri piyasada büyük 
bir alfilia ve memnuniyetle karşılan 
ımştır. İngilizler .. yalnız nebati yağ 
istemekle kalmıyor ve diğer baslı· 
ca ihracat maddelerimiz üzerinde de 
incclcmclcre .giri)lllişlerdir. 
Şimd:den millıim miktarda tütün 

almağa kanır \'ennijlerdir. 
Yeni ihracat mevsiminde, alıcıla.. 

rımız arasında ln,gilizlcrin esaslı bir 
yer tuta~"I muhakkak görülüyor. 
Fransız rejisi de .tütün mübayaa

sım genişletmek .kararile piynsa
mızda teınaslnda bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Almanlar mal ta· 
leplerini bugünlerde arttırrnıslardır. 
Türkiyenin hemen her nevi emtiası 
Alman~-ada mü~teri buluyor ve ade· 
ta kap:~ıhyor. 

Almanya kontrol ve .permi da. 
iresi. şimdiye kadar nncak mahdut 
bazı Alman firmalarına memleketi· 

Bulga· 
kredi 

İngiltere, 
ristana 

açıyor 

Londra, 16 (A. A.) - Fino.ncial 
News gazetesinin aldığı bir habere 
göre Bulg:ıristana 500.000 lirahk 
bir kredi açılın:ısma dair bir itilar 
aktedilıniştir. 'Bulga.ı:istan bu para 
ile bilha.ssa demiryolu malzemesi ve 
;'01 :in aat.ı için liznn olan makine
leri alacaktır. 

Havay adalar~nda şiddetli 
bir ze:zele oldu 

Hilo, "Ha'°ay" a6 (A. A.) - Bü
tlin Havay adnlannda dUn şiddelli 

bir zelzele olmtı8tur. Hilonun evleri 
hafif surette hasara uğnı.nuıtrr. 

Sarsıntı, 20 saniye slimıUştür. Bir_ 
kaç dakike. sonra daha ıhıı.fif ge-

rmzden ~ya ithal müc:aadesi '\'eri- çen bir zelzele daha olmuvtur. 
yordu. Eksperlere nr.znran zelzelenin 

Son gün!eıde bu mü aadenin 
muaı-1 en !irım:lar elinde bırakılma· 

masr yolundaki te~bbüsler iyi ne
tice vermistir. 

lbracat&-ılarımız yeni sezonda bu 
vaziyetten istifade için faaliyete geç 
mislerdir. 

..... '- t.rtket..ter piyn:;amız· 
daki canh!ığı arttınnı~tır. Ba:hc:ı 

ıhracat maddelerinin 'fiyatları yakın 
da yükseleceği umuluyor. 

merkez Ustli faaliycLte bulunan 
ve dünyanın en büyUk volkanı olan 
Kilıı.neayn !takıibmı 20 kilometrelik 
bir mesafededir. 

--o-

Amasyada dolu 
Amasya, 16 (A. A.) - Evvelki 

gece şiddetli yağan dolu neticesi o
larak 14 köyUn ekinlerinin harab 
olduğu anlaı;ılmıştır. Vilay-eUn di
ğer mnlınllerinde tahıihat derccosi 
hcnliz anlaştlamamıl'br. 

1 Çok çocuklu memurlara ilave tahsisatı 
verilmesi ile bekarlardan vergi ı sene temdıt edildi 

nun yirminci yıldöoümii 
betiyle kışlada merasiın 1 
tır. Bu merasimde T .. 
Kemal Balıkesir, davetlilef, 

ahnması teklif edildi 
Şehir meclisi, dün toplanauş, 

ili( olarak yağ satışı bakkmda be· 
!c.diye talimatnamesine ilave edile
cek bazı ma':idclere ait mazbata 
okunmu~tur. Bunda tereyağ ima
lathanelerinin kagir binalarda te. 
sisi ve buralal"da sıcak su ile so· 
ğuk hava tertibatı bulunması lü -
~umundan bahsediliyordu. Bu mU

esseselerde süt, kremadan ba§ka 
troa :nad:iesi bulunmaması da bil. 
diriiöyordu. Ayrıca perakende sa -
ttşlar dr. paketler üzerine yapanın 
ismi ile içindeki yağ mikdarı ve 
hangi tarihte hangi hayvan sütün
den yapıldığının ıda yazılması tek
lif ediliyor.du. 

daki subay ve erler bul 
Törene lsti.klil mar§ı ile Ankara, 16 (Hususi) - 1939 

mail yılı muvazenei umumiye ka. 
nunu layihası ile bütçe encümeni. 
nin bu husustaki mazbatası basıl· 
dı. Bugün Meclis izalanna tevzi 
'edildi. Meclis umumi heyeti pa
zartesi toplantısında müzakeresi. 
ne ha!hyacak:tır. 

:Encümen 1939 bütçesini 251 
milyon 110.000 lira varidat ve 261 
milyon 64.'l 92 lira masraf olarak 
~ğlanmrştır. 

Encümen mazbatasında 1938 
mali yılı varidatının bir tahlili ya. 
pılmış :ve bu aym sonuna kadar 
tahsilatın muhammen varidata 
nisbetlc yedi milyon liraya yakın 
fazlalık arzedeceği kanaati kaydo. 
lunmuştur. 

Varidat menbalarının nevileri 
itibariyle bu fazlalık muamele, ka
zanç, ve istihlak vergileri ile güm· 
rük ve inhisarlar hasılatında mü. 
şahede edilmiJtir. 

1938 yılında ithalitrmızın beş 

mllyon liraya yakın bir açık ile 
kapanmış bulunması işi üzerinde 
duran encUmen mazbatasında bu. 
na istihlak eşyasından ziyade sa.. 
nayileşme hareketinin icabettirdi
ği makinelerle harp malzemesi gi
bi eşya ve vesaitin fazla ithal e. 
dilmiş bulunmasının amil olduğu. 
nu işaret .eylemiştir. 

Memleketimizde başlıyan sana. 
yilcşme ve umumi kalkınma hare· 
ketlerinin neticesi olarak milleti. 
mizin iştira ve tediye lı:ahi!iyetle· 
rinin artmakta olduğunu maz'bata

stnda !kaydeden encümenin, döviz 
vaziyetinin tanzim ve ıslahı için 
hükumetçe alınması derpi§ etlilen 
tedbirlerin biran evvel mevkü tat. 
bika konulmasını temenni eyle. 
mektedir. 

Hükumetin teklif ve talebi üze
rine encümen masraf bütçesi pro. 
jesine bazı itavclCt' yapmıştır. Bu 
ilavelerin başlıca esaslan şunlar
dır: 

Ebedi Şefimiz Atatürk için ya· 
pılacak anıt kabrin istimlak ve 
proje masrafları için 250.000 lira 
yeni yapılacak Meclis binası için 
daha 513.860 lira, yeni iki veka. 
letin teş'lcilatına 886.287 lira, hal. 
kevleri için istenen tahsisata ila
veten 261.120, adli tebligat için 
posta idaresinin yapacağı teşlı:ıla. 

'ta yardım olarak 25.000 lira. 
Fütçe encümeni mazbatasında 

çok çocuklu ailelere ya~dım işi ü
zerinde ehemmiyetle durmuş ve 
bu mcvzua dair şu mutaleatta bu
lunmuştıır: 

Srbhiyc Vekaleti bütçesine çok 
çocuklu ailelere yardım olmak ü. 
zere 7 5.000 lira tahsisat konul. 
muştur. Bu para mevcut kanunu
na göre 6 veya daha ziyade ber. 
hayat çocuğu olan validelere tev· 
zi edilecektir. 

Hükumetçe verilen izahata gö

re !İmdiye kaldar bu validelere 50 
şer lira ödenmekte iken tahsisat 
no'ksarundan dolayı bu miktarın 
30 liraya indirildiği ve bundan 
başka ancak 1933 yılı sonuna ka. 
rlar tesbit edilenlere teıdiyat yapı. 
la bildiği anlaşılmıştır. · 

Bu tahsisatı ihtiyaca kafi bir 
dereceye çıkaramadık. Bu müna
sebetle mevzu encümenae uzun 
müzaltcrcyi mucip olmuştur. Hem 
bu şekilde, hem de yol mükellefi. 
yeti kanunu ile tesis edilen yar
:ltm ve himayenin jyi neticeleri 
müşahede edilmektedir. 

Gerek nüfus artımı, ıerekse 

$Ok çocuklu vatandaşların maişet 
ve idarelerini temin bakımından 

memleket dahilinde bu .gilıi1erc 
diğer vatandaşlardan farklı bir 
'11Uame1e yapılması zaruri bulun
maktadır. 

Bu bapta, bu gibilcrin vergile. 
rinden tenzilat yapılması çok ço. 
cuklu memurlar maaşlanna ilave
ten tahsisat verilmesi. bu masraf. 
!arı karşrlayabilmck için de bekar 
yaşayanlardan vergi alınması gibi 
bazı tedbirler hatıra gelmiştir. 
Encümenimiı ve hükümet tara

fından bu mevzu ele alınarak lü
zum ve ihtiyaçları karşılayıcı bir 
tedbir düşünülmesi ve bu hususta 
ic~beden kanun liyilıalarının Mec. 
lise sevki arzu edilmiştir. 

ANKARA HUKUKUNUN 
MAARİFE BAGLANMASI 

Ankara Hukuk Faltültesihin 
Maadfc Bağlanması yeni yılda bu 
hususun hükumet~e temini bak. 
kında encümen mazbatasında ar
zusunu izhar etmiş ve mecburi 
hizmete tabi hakim yetiştirilmesi 

için adliyenin bir pansiyon açabi. 
leceği derpiş olunmuştur. 

HlZMET OTOMOBiLLER! 
Bazı dairelerin hizmet nakil va

sıtaları adı altında aldıklan oto
mobilleri binek otomobili olarak 

Bundan sonra gazozlann evsa. 
fıru tesbit eden talimatname o -
kunarak kabul cdilmi§. mcnba su
larırun ıoatı§ı hakkındaki talimat -
namenin tadiline ait teklif müza • 
kere edilmiştir. 

Teklif görü§ülürken aza1tlan 
~azif, '!'aksim ve Halka1r suları -
nın belediyece garanti edilip e.dil
mediğini sormuş, sıhhat müdürü 
d::: ''Bu sular kırkçeşmc suyu gi
bidir, garanti edilemez.,, demiştir. 

mış albay Sıtkı Yurtcantr, t 
savaşında zaferler kazanan 

yımızın yirmi iki yılhk 
~yecanlı bir hitabe ile 

tır. Müteakiben alay. tiidl'0 

mutanının huzurunda bir 
geçidi yapmıştır. 

den düzehilmesi için tn" 

geri bırakılmıştır. 
Hala kokularının fenni 

tathiri jçin Ankarada tatbj) 
kame usulünün tatbikı k• 

Uktan $Onra, ıehircilik 
s11;r Prostun mukav.cleı~ 
ne müddetle uzatılması 
daki mazbata okunmuştur. 
müdürü Hüsnü mütebaYJ91' 

de iki ay olarak daha iki yıl 
cağını ve şimdiye kadar 

'l."e İstanbulun nazırn P 
bunlara bağlı Florya, 

bulvarı, Dolrnabahçe, FeJI 
Haliç, Şehzadebaşı Bebek ' 

kullam:lıklan hususu mazbatada i. 
Bu cevap üzerine meclis azala • 

şaret edilerek vesaiti nakliye ka. rından ekserisi: "O halde halka 
nununun .daha izahlı tarzda tadili 

ye oylu, Mecidiye köy, 
meydanı, Barbaros türbesi 

nm imar planlarının yap 
teşrinievvele kadar da Kadı temenni edilmiştir. 

Fon Papen 
Dün ak~am hareket etti 

Alman büyük clı;i.si Von Papc.n 
dlin geceki Semplon ekspresilc Ber 
line hareket ctmi~tir. Sirkeci is~
yonuooa Alman bııışkcmso osu ""T'oep-

kc tarafından uğurıruımıŞtlf': 
Büyük Elçi Berlinde hilkümetile 

temasta bulunacak ve Almanyada 
kalan ze\•ccsi' birlikte gelecek ay 
içinde Ankıı.rayıı. dönecektir. 

--o-

Şişli telefon santralı 
-Şehrimizin telefon muhaberesi 

ihtiyacını .karşılamak Uzere Şi§lide 

\-Ücuda getirilen .santrale ait mnkl 
nelerin montajlarnu yapmak \',9 iş

ler bir vaziyete koymak maksadile 
bugünkü ekspresle lsveçten bir he· 
yet gelıniştir. Makineler de .gümriik 
tcdir. 

Bugünlerde çıkarılarak yerlerine 
konulmasına b~lanacaklır. 

--o-
Türk .doıtu 

Amiral Bristot 
Amerikada öldü 

Amerikanın eski Ankara Büyük 
Elçisi Aminıl Briırtol :Amerikada ve
fat etmiştir. Büylik Harbden :son
ra Türkiyeye gelen Amiral Bristol, 
tam bir Türk -dostu olarak tanın -
~. gerek Atatürkc, 'Ve gerekse tts. 
met foönüne ıkendisini scvdiıııni5ti. 

Birı;ok vakiUerde ve bilhassa Lo. 
zan konferansında 'Türkiye~"e olan 
dostluğunu ispat eden amiral Bıis
tol, ıtlOn zamanlarda dahi fırsat 

buldtikça Amerikanın birçolt 15ehir· 
!erinde Tilrkiye lehinde konferans • 
lar vermiştir. Bu Türk dostunun ö
lümü memleketimizde bUytlk tees
sür uyandırmı§tır. 

bu E.uları içirmcyiniz. Mene.diniz., 
tekliünde bulunmuşlar, sıhhat mü· 
düı ü buna da: 

"tk= şu iizerinde tetkikler yap!l
rıyoruz. Neticeyi Sıhhat Vekale· 
tine bildireceğiz. V ekilet ya bu 

tliküdarın nazım planlarını' 
ce,ğini söylemiştir. 

suların ıslahı c:arclerini ara§tıracak 
·a. u ~memıht mencae'CCK • =-,.,....~~~ 

tir.,, cevabını vermiştir. 

'J'.· liı at:namenin bazı maddele ~ 
rinde tabı yanlışlıkları görüldüğün miştir. 

Bu akşam En büyük ve en ~hur F;;ı..-
M E L E K sahneı artisti 

Sinemasında SACHA GUIT~ 
ve JAOUELiNE DE LUBAC 

l -~ 
tnr,.fından nefis bir surette temsilcdilen İnce, zevki~ neı'P 

sevimli bir Fransız komedisi 

KiBAR GARSON 
Filme ilave olarak: 1RAN v.ELIAHDiNlN iZDiVAÇ M 
SIMt, CEÇJT RESiMLER! v. s. ve NEVYORK SERGiSi 

AÇILIŞ TöRENi 

Denizcj1ik tarihinin en parlak güne§i.., 
Deniz Zaf erlcrinin en c5sizi... 

TURKÇE SÖZLÜ 
1 Denizaitı -- D -

l\tarmara Film Stüdyosunun Türkçeye ~evirdiği ve ~ 
kadar yapılanların en güzeli 

Yarın akşamdan itibaren 

L A L E Sinemasmda 
lll"p;jİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiıİİliııİİİİİİİİiill•-ı 9_.ma_y_ı_ı-cwr.a ak tamı : Harbiyede 

BELVU BAHÇESİ 
Arap muganniye 

1e rakkasesi 

ye Arap 
hanende 

SEt.~;i~A" M'GHAMMe 
M u H i T T i N ayrıca: 

MAll!ılURE:, Sl'ZAN, AF!TAP, MELAHAT, MUKADDER 
/~1110J:i J\'EC.4.Tl. keme11ç.e .ALEKO t•c SOTI Rl. pi~·anist l'QRG0- ,; 
ŞOJ.; RO tıc ŞEREF, cümbüş CEVAT t'e ABTJ, kanuni AHMET.~ 
JIAT, d01bıtka~ HASAN TANSIN 
Oln yuculaT: Yı\S~R HAI\tl'J', .AGYAZA'R. ~'AHYA ve MUSTJ\f~ 
m" .. it:Jlcketimizin en namdar ~aııatkarla,rıncfan mürekkep 

---30 Kişilik fevkalade saz heyetini ·diflfemege 1laztrlanttuz 
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Almanlar Polonyadanl 
hicrete başladılar 

berh • • 
da.n a;g~ hır tecnvüz hareketi yapılmadan doğru-

B 0tmıya müdahalede bulunmak. 
~ge u rnahafil, 35.000 Alman "turist,,inin Dan· 
~kıı!el?1eainin aerbeıt §ehrin Almanyaya ilti
eana n danından evvel yapılacak hususi plebisit 
rrıa11j1nda §ehrin Almanyaya ilhakı lehinde Al
dar alın kahir bir ekseriyet temin etmelerine me
ktta, ~ acağını beyan etmektedir. Eğer Polonya 
"l.ig: 1

•. leh menafiini müdafaa etmek üzere D!\n 
dern·~recek olursa, Almanya, Polonya arazisin 
~\>ij ~. ahalede bulunmak için Polonyanın bu te
lakd~\Uıij ileri sürecektir. Polonya mahafili, bu 
fiUy •rde Fransız ve lngi liz garantilerinin derhal 
~i~ ~~ 1!lhasma intikal edeceğini ve Milletlerce
k~I\ e lllın nıukavelenameıinin ahkamına tevfi
'letitı tndeıuliyetlerini nazarı itibara almak mecburi-

Bir Polonya gtizetesi yazıyor: 
.. ............................................... =-ı .............. -=ı ...... -=--=----11111•-=--

(J 
6 A O lliril c§l liil y c§l y t§l A~ y __. 
y©DUJJ lkca~©ıliild o DD 

.,. h e kalacağını ilave etmektedir. 
c..ır lı tr 
dı enler mütcma• 
Va;.:on asker ta~ıyor 

:ıı.~"a, 17 (A. A.) - Polonya 

~l ~ Oanzıgde yapılacak muh 
~~lrıcrt hUeum1ara ka~ ihtiyat 
°Ilı~ alnıışlardır. Gydnia'dtuı 
~ltı ~"aya Polonya askerlerini 
~ b, Ztrb]ı trenler mUtemadi -

~tada llılt atazislnden ıeçmekte ve 

ti:~~Uınkun olduğu kadar fazla 
• llolc r. Bu kıt'alar, muayyen 

~:Ctr ~Ya ıevkedilmemektedlr, 
~P te 1eden trenler durmadan 
fll 1tc ~ektedir. Trenler, ekseriya 

~~l tantlrat" için D&nzig 
it.. e ltar hatlarda durmakta -

~ h'Su tedblrlerd~n maltııa.t 
~ t'lltı llzerinde bir te.ııir hu. 
4Sa~ ek ve Almanyanm karşı. 
~.tt~\'l:UlceYf güçlükleri teba· 

l::~e t>ekUr. ÇUnkil VistUIUn 
'a~·ı~\ıı 'b lllzigi tınrkl Pruayaya 
l) lr tek köprü ~·oktur. 
tı'l\ı" 

<ıab'ıı.ı~ 1G (A.A.) - ''Jinas": 
' " /ı 'dtıı1~3.kamları Dıınzlg '\'olıu rl i 
ı/e de h,th\ılmasını emretmişler 

1 
1hc,. 1 şl nmıştır. 

Ilı ~~ '11'artan aazcıcle r, l'olonyo· 
~ •lıı Glorın dıın Alman mfiştcrlle· 
ıı ı:ı l'crlş elmelerJnc mani olmak 

~ ııı 1111 sosyalist pnrllsl tarofından 
l~r •~nınıorın önüne muharı:ı: göz· 
~. lcrJcşlirildiğini haber \'eri)·or-
21 ~ 

serbest 4ehri Vistul nehrinin ı::cni~ 

yatağı Jle şıırkt Pru~yodon ayrılın ış 

tır. Polonyanın Hinterlandı Danzigf' 
ilC şimendifer haltı '\'e 7 yol ile bağ
lıdır. Bu ~eralt al tında sürpriz ihti· 
mnllerinl öne silrmek çocukça bir ha· 
reketllr. 

Sovyet donanması Baltıkta 
manevra yapıyor 

lfoıkova, 17 (A.A.l - Bahriymtln 
orgıını otan Kraanl J'lot gazeleal, Sov. 
yet tııosunun halen Baltık denizinde 
manevralar yaptığmı yazıyor. 

Moekova, 16 (A.A.) - Tu ajanaı 

bildiriyor: 
SovyeUer blrtlli ytıkaek Sovyet rl· 

yaaet divanı, bahrtyenln harp kıymeU
nl arttırmak ve bahrtyelllertn ve mUle 
huaıalarm l;ı.1 huırlanmumı ve tek· 
nl~e tam eahlp olmalarmı temin eyle· 
mek makaadlle, ukcrt mecburt hizmet 
kanununda tadlllt yaparak harp gem!
lerlndekt bahtlyelllerin h!mıet mUddc 
tınt Def ıene ve aahll muhataza bnhrl· 
ye111erın hizmet m0dtlel1nl d !Srt ııene 
ola rak te.ablt etmıııur. 

Dan%1g, 16 ( A.A..) - DUn Danztg_ 
dekı HiUercl teıekkWlertn geçit ream1 

tahmin edlldiğl kadar mühim bir ma. 
hlyet arutme:nl§Ur. Geçldıı hUcum 
ve mUhatıu:a kıC:larmdan 800 klııl l.1. 
Urn.k etml§Ur. Şehirde tam bir ıUkll. 
net büküm eUrmüşUlr. 

Süt derdi 
D9"" Baştaro tı l sntidt t1lıı tıı:ı:etcsf senatonun emriyle 

~ denbcrt toplatılmaktadır kcmiayon, raporun~ yalnız sütün 
'\o~ . 
btrıın atsoda h4cliseler m ikropsuz b ir halde bulunmasını 
~~lacİ ltl (A.A.) - J>uzar tıüııli temin edecek olan fabr ikaya ait 
1 tatı ıı l ·iıfn Komntsoda cereyan mütalaalarını bi1dirmc1de kalmıya 
ıııı1 lın hadiseleri Almıın efl:lrı- rak ' üt ün bozulmadan tevzii, ma.. 

h4 ... 1~si inCinl ile karcılanıışlır. J" r· t .. h k ~ı •. ~ •clerd ., . ıyet ıyat.! ve ıa ıt ıeraıtı a • 
ır "\)1!1111 1 en sonro Alnıonlar Ko· kında teklifler yapacaktır. ' 
· Orad ılcret clmc~c bnşlıımı~l.ır· 
~llı• nn gelen Almıınl:ır bilh:ıs· S ü t ün fabrikay a ~elinceyc ka • 
uil 0

• Sltrnektedirler. dar bozulmaması için friıorifik 
ıtı~~~ıg hücum tehlikesin~ kamyonlarla nakli zaruri ıörül • 

\ • '41: rn ? mü•tür. Ancak bunların, aütün 'ar.. U :r 
1·, 11.1va 1 maliy et fiyatına ne kadar teıir e-

11 h;ıkk 6 
(A.A.) - Dnnılgin " 9 • deceği t etkik edilmektedir . 

rıer d 1nda doln~nn uydurma 
'lırı.1 Olayısi~·ıc matbuat bütün Belediye, ıütün normal fiyattan 

• erı " • 
1 tt kaı n lüzumsuz bir blöften f. ylikuğe çıkarılmasına aleyhtar • 
tri ı0/

1cn~ına dair I~h siyası mah ıdır. Hattl ucuzlatılması çarelerin i 
~tbarnı:ı~ıı~an izhar edilen kanaıı· arıyor. 
•ıı.. ltırrnektcdirler 
d "'8111 • • K omisyon azasından biri, ıu i-ltktıı erın de bu konaalle bu· 
tı:qc;:;l kol·dedcn Dobry Wiec· zahatı vcrmiıtir: 

ll~ıg10 1
• serbest şehir lınlkının - Şc!bdn süt ihtiyacınr t emi..., 

lırıııtk dn1ıııı \'ozlyclini ,·ahim· cdc:ı mandıraların çoğu civar yer. 
illet,· ~nl'esi)·le yapılacak olan lcrdc'air. Bunların fabrikaya nakli 
Rıbı ıts l karşısında Polon)'anın ko:ay o!acnktır. A n:ak İstanbulun 
aı l.. lir hattı lınrekct ittih:ı:r: e-

tftıc ~~~·fiYeUni suale ~a)an gör- A na.:lolu yakasındaki y erlerden 

Hitler 
nutuk söliyecek 

Berlfn, 17 ( A.A.) - İtalyan 

• ~iman anlaşmasrnı imza et 
enek üzere Clnno'nun Berltni zi· 
ynret tarihinin 21 Mayıs olarak 
tespit edildiği haber nrllmek
tedlr. Bu mUnasebetle birçoli 
tezahürat derpiş edilmektedir. 

Berlln , 16 (A.A.) - Kont Cla 

nonun 21·22 Mayıs günlerini 
Berllnde geclreceği öğrenilmiş· 
tir. Miindla aktedilen pakt, 2~ 

Mayısta sabahleyin imza edile· 
cektlr. 

Berlin, 16 (A.A.) - Alman siya· 
si mahfillerinde söylendiğine göre, 
Bitler, İtalya • Almanya askeri pak 
tının imıac:ı münaseJetile 21 mayıs 

pazar günü ltalya hariciye nazın 

kont Ciano şerefine vereceği akşam 
ziyafetinde mühim bir nutuk irat 
edecektir. 

nomadan ö~renildiğine göre kont 
Ci:ıno Roıradan cumarte,,i gunu 
hareket edecek ve Berlinde üç gün 
k;ılacaJ,trr. Alrnanyanm Bcrlin bü· 
yük cl~isi . ~imdiden E~rlinc hare· 
ket etmi~tir. 

İngiliz - Sovyet 
müzakereler i 

I ondra, 1G (A.A.) - Resmi mah· 

filler, son ln~iliz tekliflerine, Sov-
yetltr tarafından verilen cevabı 

tetkike devam etmektedirler. Oğre. 
nildiğine göre, Ingiltere hükfuneti 
pek yakında ve büyük bir ihtimalle 
Ceuevre içtimlından ewel cevabım 
bildirecektir. 

J ord Halifaks, bu sabah Çember· 
layn ile gönişmii~tür. İyi haber alan 
mahfillerde söylendiğine göre, hü· 
kl'lnıet, In~ıliz • Sovyet müzakerele· 
rinin biran evvel intaç edilmesine 
gayret edecektir. 
Söylendiğine güre hükfunct, Mos. 

kovanın ce\'abını müzakerelerde ile
ri doğru atılm1~ bir adım acideyle· 
nıektcdi:-. 

J.ondr:ı, 16 {.\ . .\.) - I.ord Hnliraıı: , 

cıııııarıesi J(İinii Pnrise mu\'a~alat e· 
dcl·ektir. Nazır, öğleden ~onrn l>:ı· 

la<lye ve Bonnet birlikle İngiliz • Sov 
yel nıiiz:ıkerclcri hakkını.in ı;örii5c· 

cektiı. • 
Fr:ını;nnın lngili7. ve SoYyet tez

leri nrıısındo uir anlaşma teklif ede· 
ceiji öğrenilmiştir. Bu onlaşmod:ı 

derpiş edilen noktalar şunlardır: 
1 - Sov)·cller rsıısen Fı·nnsıı ,.,. 

lnıdll.:re ı:ırnfınıl:ın s;:ı:ırnti edilmiş 
ol.ııı 1-oın~ııl:ırıııı garanti cdccc!dcr· 
dir. 

:l - So\'yt tlcr Birli~i Fr:ıns:ı \' l' 

lngillrre tarafından guranli edilme· 
mi<; ol:ııı nı<'nılckcllerc karşı girişli· 
ği taahhütler yüzünden bir lıarlıe ı:ıi · 
rişliği takdirde Londra lle P:ıriı;, 

~ıaı11, ~aunu ynzmnktııdır. Söy· ıütlerin fabrikaya nak li ve pastö· 
"trıııneförc Polon;ı.·11 bu hususta riıe edildi!tten aonra tekrar o ta • 
h~~ls bir mascbak teşkil eden rafla r a ıönderilmesi hem çok 
ti .\ı,:)·e istinat ederek bir sene masrafa hem de vakıt kaybolma-

... ıın)• J • 
tttıaı an ın Avusturyada ih· sına meydan vereceğinden o ta _ dolabı olmayan evlerde iki s aatten 
il .\v "nziyeti öne sürebilir. o r ıd b" f b "ka . d 'J . {azla durdurulmaması zaruri.dir. llı•L tıstu ..... 8 h Ik r·ı.: .. öl ra ta a ır a n tesıs e ı meıı ., hu ·J a 111111 ı rını • 
~ bQ susunda Almanyan ın ne ihtimali vardır. Belediy en in süt itine el koyma· 
1tlard::ıc bir istiğna gösterdili Pastörize süt, satı' yerlerinde aından m enfaatleri bozulan bazı 
lı bı ır. :Voll.:sıng'nln nrebi· buz: dolaplarında muhafaza edile - kimseler süt lerin ilaçlanacağını 
"e t> r k rıır serahaten ıayrl me,. cektir. B ir crün zarfmda aatılanu- i•ae ediyorlar. Halbuki böyle bir 'G llnztgı • :ı 

Gedil n. idare şekline muga· yan sütler fabrikaya iade edile • ıey katiyen yoktur. Zaten ~üte ilaç ~- etı .. 
1 
ecel!ı için lıöylc bir kara. 

cıı "nnıı ce::t:r. · katılması yasaktır. ksıag• Yet atredilmiycccktlr. 
ltrtııı ın ltararı bir spor holün Çiln~ü b-..ınları:ı btr ga.ndcn faz • ~imdi, pastörize süt ~ıkardıkla· 
hır k edilen bir milingd ... ,·eril· b. ~~yanma::ı i:nkansız':Iır. rmı iddia dcnler~ gelince: bun • 

11
r. orıırdan farksız addeı.lilc· Falr.ika, siltlcr i zannedildiği g:· ların müesseseleri mütemadi su • 

ır ihtırn bi takim ( isterliıc) edecek değil- rctt:: belediyenin kontrolü altında 
ş,tkt ;ı daha me,·cuttur: Dnn· .dir. Sadece verem, tifo veıair sari olmadığından mamulatmı r esmen 

ıırıı tthlikrus)'ndan yapılacak biı hastalık mikroplarını ve aütUn ke· craran ti ctmcğc imkan yoktu r. 
e llllllzf esine maruz mudur1 Bu • 

lllı:ır b Bde \·erllen ce,·ııp ~uclur . ailmeıini mucip olan Amilleri imha Pastörize süt , gıdasının esasını 
~, l>on ~nu tecrilbe etmek isler- için putörize edilecektir. s ütten alan çocuklar için hayati 
• ~ilik ı 1 hududuna tecavnı el· Böyle bir ıUt, v itamin ve diğer bir ehemmiyeti haizdir. 

T_ürk - lngiliz 
an laşması ve dünya 

matbuatı 
Leh gazeteleri anlatıyor: Fransa 
sevinç içinde; Berlin ve İtalya 

efkarı umumiyesi şaşkın ! 
'\'a§lngton, 16 (A.A.) - Anadolu a. 

Janamın hul!U81 muhablrl blldlrlyor: 
Amcrlkada ne§rcdllcn İstanbul tel. 

&rafları anla§manın ehemmiyetini te. 
barUz ctl1rmektedlr. Şimdi bu hususta 
bir baıJ mnltale n<:§reden ~ssoclated 
Be.Jtımores bunun MUnlhtenberl lngll. 
terenin en büyü!< muvattakıyetl \"e 
mihverin :lttlııaını menedecek en mu. 
hlm tedbir olduğunu \·e lngtlterenln 
kendinin ve yeni ınUtteflklerinfn \·azı. 
yetlerlnl çok tak\'lye etUğlnl \'8 an. 
lll§ma TUrklyenin o kadar değilse de 
tngllterenln muhtaç olduğu muavcne. 
ti temin ettiğini, harltanm Atatürk ve 
lımet 1nönil memleketinin ehemmlyc. 
tir.J gösterdiğin!, Tilrkly\lniJl büyük 
kudreti ıuıkeriyesl saye.sinde lngllte. 
re Mıaır, Filistin l'e Surlye;>1 muhata. 
za edebUece~tnı. nnla§ma ltalyruım 

Akdenlzdekl me.sncUertnden mUtevel. 
llt tehlikeyi mühim mikyasta azalttı. 
ğ'ı gibi Bulgaristan ve Yugosle.vyanrn 
vaziyetlerine de tesir ve 1nguterenln 
Rusya Ue anlaşmumı teabll edeceğini, 
bunun yanmda Romanya - 1nglltere 
an'aamasının teferrUat kablllnden kal. 
dığını yazıyor. 

Vaşington Star İse yine anlaşmanın 
ehemmiyetini kayıt ve TUrklyenln ro. 
lü ha:-p halinde hesap ed!lmlyecek ka_ 
dar mühim olduğunu izah etmektedir. 

Yunan gazetelerinin 
neşriyatı 

AUna. lG (A.A .) - Türk - lnslllz 
mU,terek deklAra.syonunu hakkında 

tefs!ratta bulunan Mea.sagcr d'Athcneıı 
gazeteııl diyor iti: 

Londra \'e Ankara hllkiımetlerlnln 

SoYyctler Uirli!(ine ynrdım etmcği ı:ı. 
·ıhlıiit edeceklerdir. 

McYzuulı:ılıis olan g:ır:ınli edilme· 
•• ' ş cle\•lellcriıı Bnltık mcııılckctll'ri 
olılıığıı iiğr<'ııilıniştir. 

Cencvr<', 16 (A.A.) - So\'ycl hü· 
klımeti mllletlrr cemiyeti sekreterli· 
ğinc lılr 11.'lgr:ıf göndererek cenıiye· 
tin rı:mırlcsi Rünkü toplnnlısındo 

Sr,\·rellcr Birliğinin M:ıiski tnrafrn· 
dnn ll'ın~il edileceğini lJildirmiştir. 

I.<ınrlro, lG (A.A.) - Snliılıiyettor 

bir k,1~ noklan \"erilen mnlümntıı gö
re, I.ord Jlolirax, milletler cem iyeli 
ınilzul:crclcriııe iştir{ık İt"ln cumar
tesi \'C~ o pnzar günü Cenc\'rcyc ha· 
rekct edecektir. 

Sovyet ler - İngiltere 
müzakereleri bir çıd:maza 
mı gidi 

Londra, 16 (A.A.) - Bu sabah· 
ki İngiliz gazeteleri, l ngiliz • Sov • 
yet müzakerelerinin ölü noktaya 
geldiğini, Sovyctlerin lngiltereye 
verdikleri cevapta Rus ·Fransız • 
İngiliz ittifakı yapılmac:.ı ve bu ga· 
ranti sistemine Baltık devletlerinin 
de ithal edilmesi hakkındaki ilk tek· 
liflerinde ısrar ettiklerini ve hun· 
dan b:ış..~a derhal genelkurmay te. 
maslan yapılmaf:.m1 da istediklerini 
yazırorlar. 

Deyli Telgraf gazetesi, bir çık· 
maza girilmiş olduğunu kaydetmek· 
le beraber Fransız tavassutundan 
bir netice çıkmasını ümit eylemek· 
tedir. 

Tinles diyor ki: 

mU.oterek dek!Aruyonu ile Türkiye 
Ba§\·eklllnln bu dekln.rasyonu te§rlh c. 
deL nutku, iki dc\'let arasında pek yn_ 
kmda imza edilecek olan anlD.§manm 
gaye.sini tamamen aydmlatmt§tır. 

Halle muhtaç ~lduğu blldlrtlcn te. 
ferrUat, anl&§manm tam bir vuzuh ve 
lc~a tarlt edllm~ olan bano ve iyi 
niyet esasını degioUrmlyecekUr. 

Türk - İngiliz anıaamam barı§&, 
bu istikamette hiç bir muvazi hareket 
lmkAnınr bertaraf etmlyen kuvveUI 
bir hlzrnetUr. YegAnc bede!! doğu Ak. 
denizinde ve Balkanlarda nlznm ve sO. 
kQn ve bUyük temc.nnisl de bu nizam 
ve 8Uk0nun bUtUn Avnıpada muha. 
faza edilmesi olan Yunan efkArıumu. 
mlyc.sl lı;ln anlaşmanın ba§ka bir ma. 
nıun yoktur. Bu temenni, mücerret 
bir tcmcnnf değildir. Avnıpada bUtUn 
mllleUerln ve bütUn hUl«lmeUcrln te 
mennileri barı§a doğru mütevccclhUr~ 

Polonya matbuatı no 
fikirde? 
Yorşova, 16 (A.A.) - Anodolu •· 

jan~mın lıusust muhabiri lıiİdirlyor: 
flütün gazcleler, DaşYckillmlz Dr. 

Rcrik Snydam'ın Türk • İngiliz an· 
lnşma'.'>l hakkındaki nutkunu nnklel· 
mektc ve bu nutkun B. M. Meclisin· 
ce nıüllefikan tasvip edildi!jlnl mem
nuniyetJe kaytletmek!edir. 

Cazrteler, lıilhnssa, hu :ın1aşma ile 
nltı k:ıcl :ı r olıırnk lıaJyanın Akdcnlzde. 
ki vaziyetinin ıııüşküHHını dn tasrih 
eylemektedir. 
G:ızctn Pol'-'kn, Türk • lnsiliz an· 

laşıııasıııın A nupa merkezlerindeki 
nkisleri hnkkında l'aris, Berlin \ ' C 

nom:ı hususi muhabirlerinin lelgrar
ll\rını da neşreylcmcktcdir. 

Bu lelgrorlora gör!.', Pnrlstc lıudul· 
matbunlı, hau fcdnkfırlıklar ınukabi· 
!inde Fronsızlnrın da yakında bu it· 
tifokıı dahil olacağını, moamafih in· 
giliz • Fransız doslluğu münnsebeti
lc şimt!iılcn Jngiliz - Türk ilil:ifın· 
dan istiraılc edeccE!i ni yazmaktadır. 
Bcrlindc cfkıirıunıumiyc şaşkın, mal· 
bu:ıt kızmış lıir lı:ılrtedir. lıolyan 

mahfilleri ise, bu illifakı fe\'kaliide 
bir h:idise olarak görmekle ,.e İtalya. 
nın çcmberlenıncsi suretinde mütn· 
lea cyJcmekleclir. 

Conlec Worszawski gazetesinin 
rlelsrat muhnbiri, Türk • Jnglliz il· 
lif akının Balkanl:ırda ltnlyon nüfu . 
zuna mani teşkil edeceği için, Yu· 
sosla\'yada meserrelle koı·şılondısı · 

nı, tınıya ile iyi geçinmeye mecbur 
bulunan lıüklırnelin mİh\'ere knrşı hl· 
lornf kalm:ıy:ı cıılışacoğını bildir 
mektedlr. 
Al·nı gazete, Tiirk • lnslliz fllla

rı sayesinde, lnsillerenin Romanyıı· 
ya Yeı'tliği tcıninotın nazarı knlm:ık

l:ın kurtulduğunu da tebarüz ettir
mektedir. 

Kurjer Czerwnny gazele i, illifo· 
kın Alın:ıııyo için mühim bir rnıığlü
lıi) et teşkil elliğini söylemektedir. 
Ziru Boğazlnr son ılerrccdc mühim· 
dir. Tiırk • lııgiliz it t ifıı kınııı ilıı l · 
k:ınlıırıln d.ı mühim tesi ri ol:ıcn~ı, 
Bulgııristıın ı mihvere si rıneklen Yaz 
gc~ccek , Yunanistan ,.e Yugosla\' l D 
kunctlcnccck cleıııcklir. 

IÇERDE: 
*Ünlveraltede 18 mayısta derı kc 

lecek, 26 mayısta imtihanlara ba§lan 
caktır. lmUhanlar 30 haziranda bl 
rck, talebeler ı temmuzda kampa 
kacaklardır. 

* Muhabere ve Münakale vekili 
Çetinkaya hatta sonuna doğ'ru §ehri 
zc gelecekUr. 

* Beynelmilel Antrepolojl Prel.ııt 
rlk ve ArkeoloJo • .t koitrem ıs ey!Ol 
,jehrimlzde toplanacaktır. 

* Temmuz bqmda Y8'!11köydc 
Türkku§U kampı açılacaktır. 
30 plAnör getlrllecekUr. • 

* Mlltuıo ~sine giden TUrk he 
U geri dönmü~tUr. ' 
* Memleketin muhtelit yerlerlnd 

,&ıehrlmlzc gelerek hlzmctç!Uk ldenl 
rin sıhht vazlyetıertnl ve ahllkla 
blldJren birer Blclllcrl olacaktır. 
* Btılediycnln 939 blltçeat Dahili 

veklletme gönderllmlşUr. Vali lle m 
hasebecl de pazar ak§&mı 
gideceklerdir. , 

* Karabük demir ve çelik fabrll:al 
rınr yapan İngtllz Bros:ıert firmam 
muml müdUrQ H kCDZI ochrlmlzc g 
mi§ ve bazı tcmaalar yaptıktan son 
dün nkoam Londrnya gltmııur. 
* YUksek deniz ticaret mektebin 

yapılacak Jalahat için 800 bin lira k 
dar flAvc t.ahs1sat aynlmaktadır. 
DIŞ.ARDA: 

* Ceueot • Schnelder Avrupa end 
triyel ve flnansnl birliği, orta Avrup 
dtıkl men!aaUerlni ve bilhassa Skod 
fabrlkale.rmdakl i§tlrak hlııııcslnl te 
kctme.sl Uzerlne aermaye.slnl 150 mll 
yon franktan 7:S milyona indirecektir. 

* Mısır vcllahdl prens Muhamme 
Alt Her 1ene olduğu gibi bir.kaç hıı.f 

kalmak Uzerc evvelkl ak§am Pıırls 
VarmI§ltr, 

t:- Yeni bir Uca.ret muabedeal ak 
için pek yakında l.spnnya ile Belçika 
ruında mUzakerelere b&§larulr.!ığt bil 
dirilmektedir. 

* Polonya parlAmentosu dUn, Alm 
ya • Polonya munzam Ucaret ani 
masını, Ingtıtere • Polonya ticaret an 
lııtıma.smı ve Sovyetıer birliği • Polon 
ya ticaret muahedesini tasvip cylemlo 
Ur. . 

* Dnl&dye, saat 16 da. harbiye n 
retlnde, Polonya müdafaa nazın sene 
rnl Kıu;payyeklyi kabul etml§tlr. 
* Tlranaclan gelen haberlere gôre, 

nazırlar mce1181, elinde ııilAbJ bulunan 
!arın bu si!Ahlan otuz gUn!Uk mtlhle 
zarfında resmt makamlara teslim et· 
meal hnkkındıı. bir karar almıııtır. 
* Polonya milli müdafaa nazın se4 

nernl Ka.sprozekl, dUn sabah natıa na.. 
zm de Manzle Ue görU§mUııt.tır. Bugiln 
Daladye Ue bir mWAkat yapacıı.ktır. 

* Harlclye mUste§ıın Szembek, ev .. 
velltl gUn Lltvanya setlrl sanıya! kabul 
etmıour. 

Ş. Saracoğlu 
Dış siyasetimiz 
hakkındaki bazı 

süallere cevap verdi 
Ankara, 16 (A.A.) - C. H. 

Partisi meclis grupu 16· 5· 19 3 9. 
saat 15 de reis Yekili Hilmi U 4 

ran'ın başkanlığında toplandı. 

Söz alan hariciye Ycklllmlz 
ŞUkrli Saracoğlu geçen haftaki 
beyanattan sonrn siyasetimizin 

tnklp ettiği seyri izah etmiş ve 
bazı hatiplerin sua llerine cevap 
lar vermiştir. 

Umumi heyetçe tasvip edilen 
bu beyanatı mlltenkip ruzname· 
de mUzakere edilecek başka 
madde kalmadığından celseye 
nihayet verllmlştir . • 

Yunan Kralı ~, "!Ilı Ol'larıo, Polonyalılat' bu b iyolojik (hıyatl) evaa.fını muhı· Komisyon, ı·hhl tedbirlerl ka· 
~ rıo:tlardan evvel ılrecekler- faza ettiğinden çiy ıUtUn faydaları rarla§t m rken ıUtUn pahalıya m a · 
l?ilb k nıı ın unutulmaması !Azını ·nd t 
!>010~ .ika sevkü ccyş bakımın· ru bybetmiyece1c ve kaynatmadan lolmamasım lda gözöniı e tu • 
>'ttıc 1hlıların dolıa müsait bir içileb ilecek.tir. Zaten ıütii kaynat·ımaktadır. Fabrika tes is olunduk • 
~~Ulunduktorını anl:ımak f· rnak .doğru defildir. • ı • tan s onra sütler in açık kaplarla 

a hakmat lifidir. .O.O ~ ~~riz:a ailtl~ 0uı satılması Y,asak eclilecektir.ı• ' ...:. 

"Sovyet hükOm~ti pek m~mnun 

gözükmUyor. l\foSko\"a, Avrupa sul· 
hunun müdafaası için )"eni tnahhüt. 
lere giriemeden evvel Fransız - Rus
fngiliz üçler ittifakının akdiı!i_iste
mektedir . .,. 

Warzowski l'\ıırodny gazetesi, itila· 
fın müşterek emniyet zincirinde e
hemmiyetli bir h:ılko, Almanya ,.e 
lıalyonın cenup şarlr.:I A nupodaki 
istilalarına mfılıim mania teşkil ede· 
:eğini, Almnııyaya Asya )"Olunu kn· 
pıdı~ını, Onlki adalar için ehem • 
'ıiyeli olduRunu, İngiliz • Sovyel 
mür.ııkerelcrln l te hil edeceğin i. Tu· 
nn yolu ile inrcek Alman emellerine 
ise mutaıırrızn karşı durmak siyasc
llne esaslı mesnet tcskil • eyled!Ainl 
~ımoktadır. 

Atlna. 19 (A. A.) - Kllll O.. 
gc:J, bu akşam Trakya. ve §arkt M~ 
kedonyada bir eey&hate çılanlfhı'\ 

Kendisine demir.yollar ııazrn 
laldfa~Q~ · 
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Sırp Hırvat ihtilafı yüzünden 

Yugoslav milli 
lngilizlere karşı zaif 

halde çıkacak 
bir 

Z:ıgreb, lG (A.A.) - 1 Ia\'as: Sırp - I Iırvat ihtilaf mm Yugoslav 
ve lngiliz milli futbol takımlan arasında perşembe günü yapılacak o
lan maçta Yugo lav takımının te~külüne tesir edeceği anlaşılmakta

dır. Dün Zagrebde toplanan Hırvat spor antantı Yugoslav futbol lede. 
rasyonunun bugünkü faaliyetinin hırvat sporunun menfaatlerine za
rarlı olduğuna karar vermiş ve Hırvat arzusuna uygun bir tensik yapı
lıncaya kadar Hırvat klüblerine mensup hiçbir oyuncunun milli ekipte 
yer alamıyacağmı bildirmiştir. Per§embe günü için teşkil edilen takım 
da üç HırYat oyuncusu vardı. 

Yugoslav takımı 
cuma günü geliyor 
Beyoğluspor Şişli ve Galata

la kar ıla acak 

= 

YedlMto Yugoslav futbol takımı 
19 Mayıs ctma. gilnU saat 6,40 ta 
Konvansiyonel trenile şehrimize ge. 
lecek, cum:ı.rtesi günU 17,30 da. Be 
yoğluspor, Pl\Zllr günü 10,30 da 
Şişli, Sah günll 17,30 dn Galatnsa
rayla kaI'§ılnşacaktır. 

Davis kupası 
Macaristan - Yugoslavya 
Budapeğte, (A.A.) - Davis kı.ı 

pası tenis karşılaşnıalannda Yu
goslavya 2/1 galip v1ziyettedir. 

Mamafih, bu kaı·şılaşmalarda 
Macar Asboth. Puncec'i 7 /5 4/6 
7/5. 11/9 maglup etmiştir. 

N"unccc-mitic çifti, Asboth
gabory çiftine 6 ;ı, 4/6. 6 /2, 
7 ; 5 galip gelmiştir. 

Yeni Zelanda - İngiltere 
Londrn, (A.A.) - lngiltere • 

yeni zclanda karşılaşmalarına va
ziyet 1/ 1 beraberedir. Hare, B
rown'ı 6/ 3 6/1 6/ 3 maglup et
miştir. 

İtalya - Monako 
Napoli (A.A.) - Havanın mü

saadesizliği yüzünden. ltalya ile 
Monako arasında yapılmakta olan 
Davis maçlarına devam edileme
miştir. 

Ancak, çiftler arasında yapılan 
karşılaşmadan sonra, İtalya 3/0 
galip vaziyette oldugu göz önün
de tutultrtk, diger karşılaşmalar. 
dan sarfınazar edilmiş ve ltalya 
3/ 00 galip vaziyeti kabul edilmiş
tir. 

-0--

Almanyada futbol 
' 111aç,arı 

Bölgeler arasında. yapılan fut
ool karşılaşmalarının neticeleri 
şunlardır: 

Hamburger S.V. - Blav Vay,:, 
Berlin 3-0 

Hindenburg Allenştayn. V.F'.I. 
Osnabüük 3-1 

Dresdner S.C. - Fortuna Düs
seldorf 4-1 

Admira Viyana - V.I<'.R. man
haym 8-3 

Eski Çekoslovn.kynda 
Pra3da lib' maçlarının son n~ti 

celeri şunlardır. 

S.K. Naşod - S .. K. Paradubit. ı 

o - 1 
Zidcnfce - S.K. J{l.,rJno 4- 1 
Viktori:ı Zizkov - Bata 2 - 5 
S.K. Pilsen - S.K. Ostrav 4-1 

Takmı ııu oyunculardan milrek.. 
keptlr: 

Kaleci Novak, Vuksan. Bekler: 
Vukçeviç, Popoviç. Haflar: Petko
viç, Lonçareviç, Niyoviç, Keçcç, 

Forlar: Sağaçık Mastela, Sim.Jç, 
sağiç Payo,iç, santrfor Aranceloviç 
sol iç Sekuliç, Solaçık Paşanski. 

Yedinsto takımı 1937 - 1938 se· 
nelerinde Belgrad şampiyonu olmtı§ 
tur. 

Futbol ve Atlet 

Melih 
Galatasaray Klübüne 

girdi 
Kapanan Güneş klübü azasın. 

dnn Melih vazifesinin tspartaya 
nakli yüzünden şehrimizden u. 
zaklaşmıştı. Seri bir futbolcu 
aynı zamanda da beynelmilel bir 
atlet olan Melihin işi tekrar 1s • 
tanbula devredilmiş olduğundan 
kendisi Galatasaray klübüne inti. 
sap etmiştir. 

---o-

Kızlar arasında 
Koşu finalleri yarın 
Geçen hafta Taksim stadında 

Haydarpaşa - Işık lisesi futbol ma.. 
çındaki hfıclise dolayısile yapılamı. 

yan kızlar arasındaki ko:ıu mlisaba· 
kalarınm finali yarın Şeref stadm. 
da yapılacak ve kazanan takını lıı

tanbul J939 senesi kız mektebleri 
şampiyonu olacaktır. 

lsviçre milli takımi galrp 
Zürih, 15 (A.A.) - lsviçre 

milli futbol takımı lüttich'dc kar
şılaştıgı Belçika milli takımım 
2/ 1 B. milli takımı ua, Luzern'de 
karşılaştıgı I..üksemburg milli 
takımını 9 ;ı maglup etmiştir. 

Almanya - lsviçre hokey 
maçı 

Zürih, (A.A.) - Almanya • İs
viçre milli hokey takınılan arasın 
da bugüne kadar yapılan kanfima 
!arın ~ekizincle de Almanya g . 
lip geldikten sonra pazar giinii 
yapılan dokuzuncu karşıla~ma 
:! ' 2 beraberliltle neticelenmiştir. 

lstan:,uı atletizm 
takımı seçildi 

._.. }'azısı 10 uncıula 

Bu hafta yapıla
cak maçlar 

F enerbahçe - G. Saray 
karşılaşıyor 

llcıltn 7 crbiyt.!İ l!tanbııl Bölgesi 
Futbol lıjanlığındarı: 

21 • 5 - 1939 tarihinde yııpılacıık 
maçlar: 

TAKSl~l STADI: 
Topk:ıpı, Arnavııtköy - Beykoz, 

Kurtuluş. Saııt H.30. Hakem Ferid14n 
Kılıç. Yan hnkcmlerl Sıtkı Eryıır n 
Erkanlı. 

lsıanbul, lleyoğluspor - Kasımpaşn, ' 
Galataspor. Sanı lG.30. Hakem Ahmet 
Adem Göğdlln. Yan hnkemleri Hı!kı 
Aks:ıy ve Ziytı Kuyumlu. 
FE~EHBAHÇE STADI: 

Aııııılotuhlsarı • Galnta Gençler. Sa
.ıt 14.:ıu. Hakem :\ccdel Gezen. Yan 
ıınkcııılcri Dahaellin Uluöz ve Halit 
Özhnykal. 

Galatasaray • Fenerbahce. Saat lG. 
30. Hakem Tarık Ozerengin. Yan ha
kemleri Şazi Tezcıın ve Adnan Akın. 
23 - 5 • 1939 Salı günü yapılacak maç 
FENERBACE STAUI: 

Süleymanlye - Fcnerbahce (Şild 

maçı). Saat 17. Hakem İzzet Muhit
tin Apak. Yan hakeın,;leri Necdet 
Gezen ve Nuri Dosut. 

--0--

19 mayısta 
İstanbul muhteliti ile 

okullar muhteliti 
karşılaşıyor 

ll~dtn Ttrbiytsi lstanbul Bölgesi 
Fulbt>! AJanlı4ından: 

l - Spor ve gençlik bayramı olan 
19 • 5 - 1939 cuma günü saat 17.30 
da Kadıköyünde l~enerbahce stadın
da İstanbul klüpleri muhteliti ile İs
tanbul okullıın muhtelit takımı ara
sında bir futbol müsabakası yapıla
caktır. 

:! - Uu müsabakanın hakemi Şazi 
Tezcan, yan hakemleri Ahmet Adem 
Gliğdün ve Adnan Akındır. 

3 - l\lilsabaka galibine beden ter
biyesi İstanbul bölgesi başkanlı#ı ta
rafından bir kupa verilecektir. 

4 - İstanbul muhtelit futbol takı· 
mını teşkil edecek fdmancıların isim
leri ve kıüpıerl •t•A•Y• :yazıınıı,ur. 
Bu idmancılar yalnıı: futbol ayakka
bılariyle o sün saat 16.30 da Fener
bahçe stadının idmancılara mahsus 
soyunma yerinde aıJanhğıınıza muıa
ki olacaklardır. 

Beşiktaş Klübünden: Mehmet Ali, 
Hüsnü, Şeref ve İbrahim. 

Beykoz klübünden: Şahap ve Mus· 
tara. 
Bcyo~luspor klübünden: Bambino 

ve Etycn. 
Şişli klübünden: Vilastardl, Diran 

\'C Arştl\'ir. 

lliliıl klllbünden: Hakkı. 
Anadoluhisıırı klübüııden: Meh

met. 
Demirspor ktnbünden: 1\lustar:ı Öz. 
5 - l\tııhtelil takımın kaptanı Jlüs· 

nü Snvm:ındır. 

Polonyalı bir güreşçi 
lst~nbula geliyor 

An karada 
spor 

Bu hafta Ankarada. zcngtn 41por 
hareketleri yapıldr. 

Milli kUme maçlsnndan ba~ka, 

10 bölge~·e mensub 25 koşucu 145 
ldlomctrelik bir bisiklet yansr yap

tılar. Bundan ba~ka. bölge atletizm 
tel!\'lk mmabakalan da. çok alAkah 
oldu. 

~fektcblllerln de lstirak ettiği hu 
müsabakada bllhassa. krzlar arasın• 
<laki hareketler nazarı dikkati cet. 
bcdlyordu. 

Yukarkl re41lmler, bu ~por hare. 
ketlerimle Ankara foto muhabiri· ~ 

mlz Celal tarafından alınmış birçok • 
enstantanelerden bir kı mıdrr. 

Bavyerahlar galip 
Berlin, (A.A.) - Vaviy"ı·a 

muhteliti ile şarki Prusya muh
teliti arasındaki maç Baviyeralı
ların 1/ 0 galibiyctilc neticelen
miştir .. 

Almanyada bir turneye çıkmış 
olan İtalya şampiyonu Bolonya 
takımı Frankfurt'un aynrnht e
kibini 6/3 maglup etmi~tir. 

-0-Haber aldığımıza göre Polonya. 
:un eski nmatör güreşçilerinden o. ~O U fte 
lup son gunıeroe proresroneııiği Alman kadınları Holan
kabu1 eden Stnviski ismindeki tanın 
mış gtiri'.'şçi bugünkrde şehrimize dalılarl yendiler 
gelerek burada Tekirdağlı, Kara A- "F'rankfurt, (A.A.) Burada 
li ve M~ıa:·imle karşılaşacak.:ır. . . yapılmakta olan· Almanya golf 
Resmımızde Polonyalı gureşçıyı ı · 1 ·· b t'le Al .. • şampıyon arı rnunase e ı , -

gorüyorsunuz. manya - Holnndn kadın ekipleri 

ltalyada futbol maçları jarasında bir karsı~a~ma yapıl
mıııtır . Alman ckıbı 2 1 / ::! -

İtalya kupası futb\ıl 'Tlaçlarııı ,...:. G 1 z '"'alip O"e!miı::tir. 
milano'nun ambrosir.w:. takımile ' b 

0 ~ 
novara takımı finale lıalmışlardır., 
Final maçı 18 mrıyısta Roma.da Frankfurt (A. A.) Alman ka
~-.ıpılacaktır. dınlan golf şampiyonluğunu Bn. 

Pa7ar giinü, Ar:ıbro-;i:ına. ;:"'- Milli Reutcı lmz:uınııştır. Dn. 
nua'yı 3 ı. geçen s:ıtı giinii dl! Milli bundan on yıl C;vvel üç defa 
No,·ara, Milano'yu 3, 2 magltıp Almnnya disk şampiyonu olmuş. 
etmiştir. 1 tur . 
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Pasför, Krisfof Kolomp, Sezar, 
Napolyon, Edison, Lenin, ve 
yaşlarındayken ha yaf I arının 
safhasında bulunuyorlardı ? 

Musolini, 
ilah... 50 

hangi 

L du sene Hitler elli yapna 
.,.,tı ve bu hidiae Alman.. 
~da ıneruimle kutlulandı. 

11 •uretJe dünyanın da na
~rı ınilyonlarca i.naan için. 

~eıa bir adamm elli yaıına 
••ınaıına çevrildi. 
Elli Y•!- Bu, hayabn hL 

~i bir dönüm noktaııdn-. 
•rnn aıırbk bir ömÜr de

ır.tk.. Bu Yata ı.1m11 olan 
hir •dam: 

- Ben bu dünyada timdi.. 
)e kadar ne yapbm! diye dü
Iİİt1ebilir. 

Fakat elli yq inaanqı Öm. 
tiİııide bir Gönüm noktası ol 
~ beraber her §eyden e
""111 eteiini çSeceii devir 
~ defildir. Bir çok bü.. 
~ adamlar ~ki 50 yaf 
~da yeya ondan daha çok 
lcılıra meıhur olmuılar, e.. 
"'lerini ondan sonra ver
-.Utlerdir. Bazdan da ondan 
hlc evvel me§hur obnuılar. ..... 

yaşında general olmuş ve İngiliz. 

lere karşı çarpııan ordunun başı

na geçmiştir. 
Fakat Amerikanın istiklalini 

ilan edip cumhurreisi olması 50-
sinden sonradır. 

MUSOLtNt. - 50 yaşında 
iken serseri lbir siyasi tedhişçi o
larak takip olunmuş, komünistlik 
suçu ile hapishaneden hapis.hane
ye silrüklenmiı bulunuyordu. Fa
kat iyi bir tcıJcilit kurmuş, Roma 
üzerine yilrü~ü hazırlamıştı. 

O zaman Hitlerin de yıldızı 

parlaımya başlamıttr. Fakat iki 
diktatör henil2: biribirlerini gör
memitlerdi. Yalnız, uzaktan biri
birlerini tamyorlardr. Bir gün 
M usolini Hitlere bir vagon mil
himmat gönderdi. Fakat Münlh 
hükQmet ldarbesi akim lkalmqtı ~ 

'- Bu itibarla, tarihte meı
ı."! bir çok ıimalann 50 yaı
L"'d• iken hayatlannm tr. 

...._li aafbasmda bulunduk. 3 • Şöhretin zirvesinde 

Diğer taraftan, ortada Avus.. 
turyanm bulunması Musolininin 
İtalya ile Almanyayı yakla1tımıa. 
ama mani te§kil ediyordu. Muso
lini o yafta Habeşistanı almayı 

belki düşünüyordu, fakat henüz 
yahudi aleyhtarlığına lbaşla.mamI§-

~-~:::;, bulunanlar 
\ "'-P mütalea edeceiiz: ŞARLIMAN. - 50 yapnda 

~nuz meçhul olanlar ~~;.ı;!~ın:;aı1b:~.:; 
tj~OF KOLOMB. - Ame· bilkilmdar, ldaha 39 yaşında iken, 

tı( \;in 50 ~pııda iken ar. 771 de Avwpaya hakUn olmu§tu. 
bııı1ırı~~9ll:1? bilanak üzere Arka arkaya S2 aef ere cıkmıı, 
ili..~ • ._, .. idi. Kendial - ..4 ~ f:. ltaııramanhldarma kartt etra.. Bavyerayı, ;:,&ımonyayı alniıjtı. 
~alaka görmemesi onu Meta (782 de Verldende 4500 Sabon. 
11ybczginliğe uğratmıştır. se. yalmm kafası uçurulmuştu.) A
~beri kraliçe 1zabelladan raplan kendi hAlrimiyeti altına al
ili( lıino Hindistanın garp yolu- mıı olan Şarhman, Saksonya ve 

1'eıfetm k · • 3 • Sarruin "Baıt:>arlanna,, ka"ı 'iııı . e ıçın gemı verme- -s 
~lta edip durmaktadır. bütün diğer memleketleri bir ara. 

' ltne daha bu iarannlda de- ya toplamak istiyordu. 
S~ ~ek ve nihayet 1492 de, Fakat heniiz bütılin hedeflerine 
Sıb:~da olduğu halde sefere varımı değildL O yqtan sonra 
~ ~ Baltık sahilindeki İslivlara kup 

~S'l'EtJR. _ 50 yaımda iken 53 üncü aeferini açacak, 800 se
~: lnuanim mektebinde ilim nesinde Papa tarafmdan garp im. 
~ znuaııimi idi. Yalruz, ilim paratoru ünvaniyle t•kdis edile
"-. a...._ linAe de aza bulunuyor. cek ve Roma imparatorluğunu tek 
~ ~ \'e tavı.ik kolerası hak- rar kurmak hayalini tahakkuk 
~ k lf1 • • ettirmiye çalıpcaktır. ~~~ eı ennı heniiz ortaya 
' §, kuduz aımm bulma-

ŞARLKEN. - 50 yaşında iken, 
topraklan üzerinde güneşin hiç 
batmıyacağı büyük bir impara -
torluk kurmağı düşünüyordu . 

Bunun için Amerikadaki müs. 
temlekeleri, Fllndrayı, Avustur -
yayı, Almanyayı ve .daha !bir çok 
yerleri almak istiyordu. 1550 de 
Almanya imparatoru ilan edilen 
bu İspanyol kralı 25 sene Fransız 
kralı ile, uzun llir mUddet de 
Barbarosla muharebe etmiıtir. 

ON DöRDUNCtt LUt. - 50 
yqında iken Augsburg birliği 

devletleri (İspanya, Holanda, İn. 
giltere) ile milcadele etmektedir. 
5 yaşmda Fransız tahtına ~eçcn 

11 yaşın.da idareyi eline alan bu 
kral 21 yaşında Artois'i RoussiL 
fonu, tekrar Fransaya kazandır _ 
mııtır. 29 yaımda Flandrayı işgal 
etmi§, 1980 .senelerinde Strazbur
gu, Lüksemburgu ve daha bir 
çok yerleri aJnuıtır. 

Fakat ispanya harbinde mağHip 
olacak, Ter Növi ve !Yeni İskoç. 
yayı İngilizlere verecektir. 

Btl'YOK FREDERtK. - 50 ya· 
şm.da ilce, yeni Prurıyarun temel • 
Ierini atnuş, Silezyayı almı§, Ros • 
bahda Fransızlan mağtap etmiş 
bulunmaktadır. .Molvitz muhare. 
besini kazandığı zaman daha 29 
yaıında idi. 

Fakat 50 yaıından sonra da 
Prusyaya daha lbir ~ok arazi ilave 
d::lccek, Prusya ordusuna tarihte 
meşhur kuvvetini kazandıracak • 
trr. Bttyük'1rrcderik: 7 4 yatında 
ölmil1tür. 

EDİSON. - 50 yqına gelinci. 
ye kadar mikrotelefon, fonograf 
ve saire gibi bir çok icatları ile 
dünyayı hayrette bıralmqtı. 34 
yaıında ilcen bir sene içinde 104 
icat beratı almıştı. 

Fakat bu §Onretli mevkii bulun. 
cıya kadar gazete müvezziliği, 

ayakkabı boyacılığr, tren memur. 
luğu matbaacılık .etmiştir. 

4 • Hayatlarimn sonunda 
bulunanlar 
ATİLLA. - HUn kralı Atilla 

50 yaımda iken Tunanm şimaline 
(Devamı 14 üncüde) 
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Hotantoda romatizma nacı hastanın boynuna 
ölü bir yılan sarmaktır 

-~- Yif* ? 

l 
1 
ı 
i 

Hotantoların dyinleri 'Aıııısturalyalılartn dyinlerine benzer / ç 'Afrikanın bu en "tnfertstm 
dört yerli ölü karşısında yajnlan öliim danslarına hazırlanmış bir halde 

İnsanın karşısında yirminci asır· Yani bunların da hayat, insan ve 
da bile hala. bilirunez sayısız mu. kainatı anlayış ve izah edi5leri he
ammalarile duran ta biati, en büyük men hemen A vusturalya insanlan· 
düsmanı yerunek gayreti ile yen; nm aynıdır. Bunlar, tıpkı Anıstu. 
meğe çalı~amn mah~ulü olan yir- ralyalılar gibi, insanın ölmediğine 

minci asrın bilgi, fen, teknik ve me. kanidiıler!.. 

deniyeti işte bu ga)Tetin, clüşmanı lnsanlar ölmez. Ruhları gene ay
yenip mağlOp etmek ve ebedileş· ni yerlerde yaşamaya devam eder
mek, ebediyeti keşfetmek gayreti- ter. Bun!ann bir kısmı dost ruhlar
nin bir mahsulü değil miydi? dır. Yani iyi ruhlar. Bir kısmı da 

Bütün insanlığın asırlardanberi düşman ruhlardır, yani fena ruhlar. 
işliye ,işliye bu hale getirdiği ve kim Bu ruhlar, cesetlerile ya~ıyan zayıf 
bilir asırların yanında büyük mu. insanlara da mütemadiyen kanşır
ammayı çözecek eserlerini taşıyan tar. Onların hayrile, şerrile meşgul 
bu dünyanın ortasına bir barut koy olurlar. 
mak ve: Bunun için, iyi ruhlardan iyilik 

" Benden sonra Tufan!..., diye temin etmek, fena ruhların da şer-
düşünmek doğru muydu? rinden korunmak lazımdır. Buna 
Hayır doğru değildi? çare de ya onlara kurban kesmek, 
Bu orman insanlarının kaya ko. hediyeler aramak, yahut şereflerine 

vuklannda, kökler yiyerek yaşayış- dansetmek, yahut da sihir kuv\'eti
lanna, henüz su iÇecek kab dahi ne müracaat etmekten ibarettir!. Fa 
biJmeyişlerine bakıp da dinleri ol- kat iyi ruhlann imdada gelmeleri 
mac!:ğı zannedilmesin. Bunların din ic;in, fena ruhlarm da kaçırılması 
leri de vardır. Eğer buna din demek i!:in en büyük yasıtanm sihir oldu
caizsc... ~una inanırlar. Sihre inanmak, ta-

Zira Hotantolar kendilerinden baş biat ortasında ~~~ırmış biçare vahşi 
ka ayni yerlerde bir takım görün- insanların Me·a ruhi en büyük ilı .. 
mez ruhların da yaşadıklarına iti- tiyacıdır. Tabiat üzerinde nafiz 
kat ederler. Bunlar ölülerin ruhları.. olması için hiçbir fen, hiçbir bilgisi 
dır. hiçbir aleti olmıyan biçare bir vahşi 

sihirden başka ne gibi bir vasıta kul 
!anabilir? .• 

Onun için dünyanın ne tarafında 
olursa iptidai insanlarda, her ~yin 
üstünde sihire inanıldığı görülür. 

Hotantolarda da bir f elfilcetten ko 
runmak için, hastalıkları tedavi için 
hatta avda çok şanslı olmak için da
hi sihire müracaat olunur. 
Bunların sihirleri de gayet garip

tir. Mesela kaya kovuklarında yaL 
maktan romatizma illetine tutulmu, 
bir Hotantonun romatizmasııu ge
çirmek için nasıl bir sihire müraca· 
at olunur, biliyor musunuz? .. 
Adamcağmn boynuna bir yılan 

sarmak suretile! .. 
Olü bir yılanı gerdanlık gibi boy

nuna bağlamak romatizma cinleri. 
ni vücuddan kaçım! Bir Hotanto 
avda daima bol bol av avlamak is
tiyorsa kendisine av sihri yaptım. 

Bu sihir de şundan ibarettir: 

Bazusunun üzerine birkaç çizgi 
~!inde döğme yaptmnak!.. Eğer 
avlayacağı hayvana görünmemek 
istiyorsa, yani hayvanı sihirliyecek 
bir sihir kuvvetine sahip olmak isti· 
yorsa bunun da kolayı var: 

~- CIQı 
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Ayni hayvanın yüreğinden bir 
parça alıp, bir de sol kuhığım kesip 
kızgın ateşte yakarak elde edilecelC 
yağiyle vücudunu sıvaması klfidirl 
Bu ya~-rı sıvadı mı, o hayvan, ar
tık avcıyı göremez olur! Hotanto da 
bir (görünmez adam) halinde avım 
dilediği gibi vurur!.. 

·~ ~en bir senedenıberi A. 
~ tt., rasmda meb'ustu. On-
' ba.l..~l 1&nayi itleriyle uğra1-
lir ttr}~ahamalardald ken. 

CJı,,_ ~mu idare etmitti. 
~~lain ilk defa 53 yapn· 
2 'il rıazır olmuftur. 

s~r•rı yolda olanlar 
~ ~. - 50 yaş.pıda iken 
~t ._zaPtctnu. bulunmaktadır Fa. 
h.._ Q'nliz :r • 
::"!ita lbi ibir Romalı generalden 
~it diL r Jcy !değildir. Dünyada 
~ '!;tar 
'nd or olan Sezarm elinden 
~t<>au ayı almak için Roma se-
~eııliı ~ole: çalışmaktadır. Fakat o 
' .. cnatoya ültimatom verip 

P.tt Uzerin ·· .. · Kl il}' e yurumemıf, eo. 
.\a}'lha taç ıgiytdirememiş, Mısın, 
lııı}'or, ..,, İspanyaı almamış lbulu-

>.ttıa . 
crı, le 1\1\fMEo. - 50 yaşında 
l Ça} Uf'duğu dini etrafa yayma-

111rıak "a' tadır. Arabistan yavaş 
l, ona t"b ıtat 1_.. a i olmıya b~lamıştır. 
a kıtac ~kkedeki putları daha son 
ql\r da~ ' Mısın, Yunanistanr, 1. 
\/: A.s~ Eonı a fethedecektir. 

~ iltcrı ~NGTON. - 50 yaşın
llp 0 rktownda'ki lngilizleri 

1~1ln·J'!rııiş muzaffer ibir lcu • 
• c ı · Hayata inc:::ıat mühen ,r!'\• :ı-

•l, i' '• < «tılnuş olan bu :büyük 
.talı 28 ya~ında al!Jay, 48 

Hotantolar fala sihir kadar ehem. 
miyet verirler. Bir seyahatin yeya 
bir avın nasıl netice vereceğini ön· 
ceden öğrenmek için bir avuç küçüK 
tahta parçasını havaya atar ve düş
tükleri zaman bu tahta parçalan· 
nın aldıkları vaziyetten ne olacağı
m okumak kabil olur!.. 

Daha hayret edilecek §eY, Hotan. 
tolarda doktorlar olmasıdır!.. H~ 

tanto hastalandı mı, hemen doktor 
çağrılır! 

Fakat tabii bu doktor, sihirbaz· 
dan ba~ası de&rildir. Sihirbaz dok· 
tor hastaya çağrıldırrı zaman hasta
nın yanma acaip kılıkla, tuhaf tu. 
haf süsler, apuletlerle, garip bir kı'" 
yafctte gelir. Bu doktor sihirbazla
rın llotantolarda resmi kıyafetidir. 

Sihirbaz hümma içinde çırpın· 

makta olan hastayı nefes ederek, 
sonra dansederek. şarkılar söyliye
rek, hoplayıp sıçlıyarak garip bir 
teda\iye başlar. Bundan maksat, 
hastanın vücuduna girmi' cinleri 
aldatıp veya razı eclip yahut <fa 
ürkütüp vücudundan çıkarmaktır ' 

~(Devamı var)' 
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Hiidiseler, Af roditinin 
vermiş bulunduğu haberleri 

tegit ediyordu I 

Furlong ısrar etti: 
- Gayet ciddi söylüyorum ve bu 

davet te ciddi bir mesele dolayısile 
yapılmıştır. Doktor Vangın sizi da 
vet etmesini ondan ben istedim. 

- Peki Mandarende ne olacak? 
- Ne mi olacak? Pettigrevin ka-

tilinin kim olduğunu öğreneccksi. 

Nctekim Afroditi IJU haberi veriyor- lar, muraaa hançer ve oklar ve bey niz? 
du: gir tak.anlan ile yola çıkarılan Mira- Sir Peter irkildi: 

Gazan Halepten ileri geçmlyecek ym Gıu:an nezdinde ha.asa efradı 0 • - Nel Katilin kim olduğunu keş· 
ve emri .seferi Umenuımdan Çoban laralc çaliflila.aı için uğraştlacaktı .• fettiniz mi? 
beye bırakarak Tebrize dönecek, Ma.hua Gazan bu hareketten pek - Evet, müştereken keşfettik . 

-35 Nakleden : IF. 1)(. 
ettim. Siz de bir şey bilmez görünün 1 - Size "Akşam Postası., ~ 
ve kimseye davet meselesini açma. Sir Peter Tili takdim ederim, dedi· 
yın. Vansı bugün görebilecek mi· Sir Peter: 
siniz? - Davetirenizle bana şeref ,-er, 

('ren; kız kızararak itiraf etti: diniz, dedi. 
- Evet, hergün olduğu gibi... Vang mukabele etti: . 
- O haldi! d!lini tutmasını tara. - Da\'etirni kabul etmekle sıı ~ 

fımdan söyleyin mesele çok mühim. na şeref verdiniz. Umarım ki iletl' 
- Hay hay. Fakat bu davetin se· de başka vesllelerle de görü~~ 

bebini öğrenebilir miyim? Biraz sonra diğer bir salonda wr 
- Biraz sabı:-. Bunu ancak gece nacağız. Şimdilik bana mGsaade·" 

yamına doğru 5ğreneceksiniz. Farren ile Vans bu sırada ~ 
girdiler. Furlong onlara i~et eu--
ken Sir Petere: . 

- Ne sevimli çift değil mi? <Je<lı. 
Gazete sahibi içini çekti ,.c ce'l'9 

Furlong, mis Farrenin yanından 
çıktıktan sonra doğruca kendi oda. 
sına gitti ve Doylu orada kendisini 
bekler buldu. 

HlinkA~ bu iradesi, bunları <Sy
lc bir gayrete getirdi ve öyle bir 
savlete sevketti kl, kale binlerce 5-
lü verllerelı: zabt ve teshir olundu, 
Yalnız koca hUnkar, yine adaletle 
her l§ln yola. gireceğini ihmal et _ 
miyerek aman i!tlyenleri himayesi.. 
ne aldı ve nefsini kurtarıp kaçan
lara Jzln verdi. Talan edildi, ama, 
canlara ve ırzlara dokunulmadı (1). 

Ama, Gazanın biltOn Anadolu bey almır takunmdan da değildi.Maiye- Fakat bu 5imdilik gizli kalacaktır. 

lerlni kendi .tevabii gibi addettiği ve tinde muhtelü milletlerden ve hatt.A. Çok rica ederim kimseye söyleme· 
binaenaleyh çok mUhbn bir emri hep ırklardan mUrekkep muazzam bir yin. Hatta. mis Farrene bile bu ak. 
sine tebliğe hazırlandıfını da Uf.ve- hUBa. ta.buru bulunuyordu. Mirayın şamki davetten bahsetmeyin. Vaa· 
ten bildiriyordu. H!diaeler, Afrodi- bir TUrk hassa neferi olarak Gazan dediyor musunuz? 

\·ermedi. ~ 
- Ben de sizi arıyordum. Ridin lki genç henüz oturmuşlardı . 1 

Karsonu tevkif ettiğinden haberiniz orkestra Mah Linin sahneye çıka; l Fakat yeni bir hB.dise ortalığı alt 
fist cttl. Gazan Mahmut Hanın il -
çlincU defa. olarak Mısır Uzerine 
hareket ettiği ve Halebe kadar gel
diği duyulmuıı, biltiln Anadolu tek.. 
furlan ve beyleri birdenbire oaşır. 
mış, ne yapacaklarmda tereddild du 
yarak her 5eyi bırakıp yalnızca bu 

tinin verdiği haberleri teyit etm1' ya.nmda çahşnaaından ne çıkardı ? - Mademki ısrar cdirorsunuz peki. 

işle meşgul olmuştu. 

Bittabi yeni devlet reiai olan 
Osman da, korktuklarma uğramak 
gibi bir tehlike karşısında derhal 
biltOn Umerasmı davet ederek iki 
giln ve ild gece süren bir harb mec
lisi akdetmiş ve birçok hafi karar. 
lar verilmişti, 

bulunuyor. Osman bu iof de hallettikten son-
"Anadolu beylerini de Çoban bey ra, seferlerini \'O akmlnrmı bırakma 

maiyetine memur etmiş ve bunlara mıı ve Yenişehirden lznik üzerine 
o yolda emirler göndermiş idi. hareket emri vermişti. 

Anadolu beyleri her ne kadar e- Osman ordusu yürürken (Marma-
maretleri dahilinde mü&takU ve ci- ra} (2) nahiyesi önünde kalabalık 

var rumlarla harp ve sulhde muhtar bir halk buldular. Marmara Tekfu. 
idiselcr de ellerindeki ülkeler res- ru yerlere kadar eğilerek. 
men Selçuk mema!Ikinden maduddu, - Şe\'keUQ ha.kana mutiim, dedi. 

Kuru bir namı kalan saltanatı Hoş geldin, safalar getirdin ! 
Selçukiyenin biltün memleketi Mo • HUnk!r Osman bu hareketten son 
gollar elinde bulunduğu clıbetle n - derecede memnun olmuş ve Tekfura 
ham Azamdan gelen emirlere itaat hılat iltsa etmiş, iltifat etmiş ve ay
Anadolu beyleri için vecibe addolu- n• masuniyeti hukukiyelerinl il!n 
nurdu. eylemiştir. (3) 

lııte Umerayı mU~arOnileyhten bi- O!man böylece Tekfurlara bir 
ri olan Osman han da KöprUhisar ders vermiş oluyordu. 
haıi>inden avdetinde Gazan hanmm Tekfurlar, hakanın ne olursa ol
tebliğ olunan bu emri Uz.erine oğlu sun, yağmagerliğinden bahsederek 

Furlong Sir Peterin yanından 

ayrılciıktan sonra mis Farrenin ça· 
lıştığı odaya gitti ve neşe ile: 

- Bonjur mis Farren, dedi. Bu 
gece nasıl bir tu\'alet giyeceksiniz? 

Genç kız sordu: 
- Bu da\'eti kabul edeyim mi 

dersiniz? 
- Tabii. Sü\'arc siz bulunmayın. 

ca pek tatsız olur . 
- Rica ederim ciddi olun. 
- Gayet ciddiyim. Bu akşam 

klübe muhakkak gelin. Hiçbir şey· 
den korkunuz olmasın. 

Vans, kendisinin de davetli oldu· 
ğunu size söyledi mr? 

- E,·et. 
-Mükemmt-1. S:\at onbire çeyrek 

var mı? ğını bildiren ,.e o artiste mahsus bd 
- Yok canım! çayı çalmaya başladı. Artist ~1 
- Evet. Dün öğleden sonra zehir SJrada sahnede göründü. Hey re 

ticareti yapmak suçuyla tevkif edil· idi, fakat bunu pek belli e~~ 
di. Ridin elinde istediğinden çok çalışıyordu. Eweıa kelebek ,-a}!ll 

delil var. ::\1andaren barında dönen oynadı. Alkışlar arasında çekil~ 
işler yalnız gizli kumar oynatmak- ten biran sonra tekrar sahncre tt 
tan ibaret dcğılmiş. dü ve bu sefer eski bir romansı . 

Bana müsaade, hemen gitmeli· ganni etmeye başladı. Bu bir ~ 
yim. Bu akşam Mandarende bol bol romansı idi ve bir Mandarenin ol1 
görüşürüz. Orada bu gece bir eğ. nu se\·en fakir bir köylü kızının ıt#' 
lenti vanmş, Vang size de bir dave· cerasım hikaye ediyordu. 
tiye göndereceğini SÖylüyordu. Artist bir nehir kenarında rnebtd 

- Evet bir davetiye aldım. Fa. ışığında aşıkların ilk karşıla~ 
kat hayret ettiğim bir nokta var: taganni ederken Farrenin eli '
Karson doktor Vangm adamı idi. nın altında Vansın eliyle bi~ 

J O tevkif edildiğine göre çinliden ı<üp Musiki daha ağırlaştı ve M~ 
he edilmiyor mu? gene aşıkının karanlıklara gizl 

Bütilıi Umcranın, beylerin, ku -
mandanlarm harb arzularına rağ -
men, Osman bunun ne büyük bir 
tedbirsizlik olacağını izah ve ispat 
etmiş, bu vaziyete intizar ederek bir 
tabi gibi görOnmekle dahn muvaf -
fak netice alma.bileceğini bildirmi§ 
ve harb tecellisini bu yola sevket • 

Savcı beli bir miktar askerle gön- halkı ürkütmekte idiler. Osman a.a- kala ora~ a l'ı>'in be· im m~ anır). 
derdi. kerinin girdiği yerde canlı bırakma- oturacaksınız. Sir Peteri de beraber 

Bu müfrezenin herekeU kıı mev- dığmı söyliycrek Tilrkler etrafında 

simine tesadüf edip o yıl şiddeti !!!İta !ena bir propaganda rapmakta de
emsaline faile. olduihından kar ve ça- vam etmektcydielr. Halbuki halk 
murdan ancak bir kaç men.zil ileri böylece gürdü ki hakan Osman, kon
gidilebilmişti. dit!ine mutavaat edene karşı elini u-

- Hid bu hususta bana bir şey katil tarafından öldürülüşünü ~ 
öylemedi. Herhalde Çinlinin henüz ni etti. Bundan sonra artist g~ 

tevkifhanede olmadığını gayet iyi den bir hançer çıkararak bu~ 
biliyorum. ,\man geç kalıyorum, köylü kınnın intihar edi§ini 

mişti. 

Köse Mihal de bu noktalnazarda 
idi. Şu sırada Gazanta. harbetmeğe 
kalkmak bir farenin kediye hOcum 
etmesi kadar gUlilnç olurdu. Hiç ol. 
mazsa kumdan bol ordusu olan bu 
han, beylikleri, emareUeri, askerllc 
yutabilirdi. Yapılacak §CY ona itn
nt eder gibi görOnmekten, ve fakat 
el altından da istik.lal ve devleti 
muhafaza. esaslarını glitrnekten i -

Gazan Mahmul hanm bu suretle zabnıyan Adil bir hUnkCırdır. Ordu 
emri infaz olunmuı ııayılarak, mtıf- tın.iğe yürUrken civardım duyan köy 
reze bUmecburiye avdet etml§ ve o ler, köylerlnl yakarak lznığe doğru 

aralık }.jrsır seferi teşebbUsU hitama hicret ettiler. 

baret olncaktı. 
Köse Mihnl o gece ımat on ilci -

den sonra hakanı ziyarete gitmf§ ve 
böyle geceyammdan sonraki ziya. 
retile biltUn sarayı tela§a vermi§tl. 
Filhakika haksız da değildi. 

Osman derhal Köse Mihall kabul 
etmiş ve görOgmOşlerdi. Köse Mih&l 
bir mektup çıkararak: 

- Şevketl\lm, dedi. Afrodftiden 
ilk mektubu aldık. 

ermcltle artık mUfrezenin gitmesine 
hacet kalmamıştır. (*),, 

Bu vaziyet hakan O.smanm, ileri 
sUrdUğU tedbirlerdekl isabetini gôs
teriyordu. Hakan Osman, Gazan 
Mahmut banm emirlerine inklyad 
eder gibi görOnmek auretile bUyUk 
bir tehlikeden yakuını kurtarmış 

oluyordu. 
Mahaza bunun kifayet etmiyece

ğfnl bUlyordu. Binlerce fwmiillllh 
gammazlık edecek iıuıanın dolu oldu 
iu bu asırda, Gazanm emrine itaat. 
la bu belayı baştan savmalı: milm
kUn mu idi? 

Bu h&.dise Osmanı müteessir et
mişti. Onun yakıp yıkmak gibi bir 
kararı olmadığı halde halkın bu 
tarzda hareketi hilnkft.rı yağma em
rini ,·ermeğe mecbur etmiş ve bu 
yüzden asker etrafa dağılmış, ylirU
dükleri i!tikametçe her yer talıın e
dilmişti. 

Fakat İznik za.ptolunur bir yer de
ğil(ll. Kaç kere bizzat halcan hücum 
etmiş, ama, biltün bu hlicumu kale 
!5n0nde erimişti. 

(De' amı \ar) 

(1) 1bnJkemal kalenin nbtmı 
Osman hayret etmişti. Ne çabuk? 

Henüz Uzerindcn mühim bir zaman 
geçmediği halde bu kızın bir mek. 
tup ynzabilmesl mUhim ueydi. Ve 
bittabi mektub bir hatır ve gönUl 
sorucu mahiyette değildi ki Mihal 
hilnkan ziyarete lilzum görmUştO. 

Bu itibarla Osman han K~ Mi- bU~bUttin bnşka bir ~kilde ta. , lr e
halle gört.işc-rek Ga.ıan neıdindeki der ,.e dl'r ki: 
adamlarınm takviyesini temin et- "Cem olan uaklr akDa.m Uzerl 
mek için, çok gUvcnilen aipa.lı1 (Mi- Oınnan bey kumandasında olmak ü

ray)) I onwı nezdine gönderdiler. zere ll~ar eyledller, Tanyeri atma.
Fakat bu reıımi bir gönderif oldu. dan Küprühlsara dahil oldular. Ka. 
Glranbaha hediyeler, cariyeler, aL le a halisi ,.e muhat~ hali gaf. 

HABER'in Edebi Romanı onların nazarında hiçbir kıymet i
fade· etmediğini, aralanna girdiğim 
dakikada anladım. Aramızda a~ıL 

maz dağlar, erişilmez iraifalar \'ar
dr. Onlar ebediyyen o yüksek tepede 
kalmağı ve bizi oraya yaklaştınna
mağı aramızda ... Bir mesafe bulun 
durrnağı istiyorlardı. Iki çift ayak. 
kabımız olduğu geceler, seninle kol
kola \'erir ~rin kibar ve zengin 
semtlerinde dolaşırdık. Buğulanmış 
camlanm seyrederken, onlann ha· 
ratma imrenirdim. lşte bu akşam 
birinci defa olarak onları bütün kad 
rolarile ilk defa olarak kar~ımda 

gördüm. 
Ve onlara imrenmiyorum .. Onlara 

karşı düşmanlık, yabancılık hissedi. 
yorum. Onlardan olmadığımı anlı· 

_ 50 _ yordum. onlardan olmak ihtima· 
lim olmadığını anlıyordum .. Topra. 

Ben onların ehemmiyet ğımız bir değil, telakkilerimiz. kıy
verip de eğlendikleri şeylerin hiçbi· metlerimiz, ahlak \'e fazilet mef
rini bilmiyordum. Onlar da benim humlanmız bir değil.. Senelerdenbc 
bildiklerimden habersizdiler.. Çatal ri onlardan biri olmak istedim .. On. 
tutuşları, bardak tutuşla'l benim !ardan biri olacağıa, bu budalah· 
mrJıOHlm otan bir ilim:ii. Onlar •a gülmek istiyordum da gülemiyo· 
!µna tıpkı bir köpeğe, bir maymu· rum ve utanma am ağlarım. 
na nasıl bakarsa öyle bakıyorlardı. f Birden sesini kıstı. Kendi kendi. 
Diplomamın, bilgimin, kültürümün ne konuşuyor kadar alçalan bir ses· 

le arkadaşının kulağına fısıldadı. 
- Sana işin en gülünecek tarafı· 

m söylemedim dedi. lşin en gülü. 
necek tarafı da şu ... Bu gece evet 
düğüne gittiğim dakikadanberi ben 
bir şey keşfettim. ?vfüthiş gülünç 
bir ~ey ke~fettim. O da sana demin· 
denberi bahsettiğim salmletindcn, 
gülünçlüğünden bahsettiğim o kan· 
bur kızı ben seviyorum. Iki üç sa• 
attir bunu anladım iki üç saatti,. 
bunu anladım da htıla güle, güle ka_ 
tılmadım. Hala güle güle tıkanmı· 
yorum. 

Birden arkadaşının kolunu sıkı 

c:ıkı tuttu. Tırnaklarını etine geçire 
::ek kadar ı<ıkıyordu. 

1 Iaydi, ne ~usuyor:::.un! en güL 
'iene.. 1 lcr şeye gülen sen neden 
şimdi e5ki arkadaşına gülmüyor 
sun. 

Oteki gülmüyordu. Sokakların 
~elinde geçen hayatında, o binbir 
çeşit hadiseye binbir çeşit insana 
bu ins.anlann binhir çeşit buhran ve 
;syanma ra;tg~1rnişti. 

I Iaratı çok iri tanırordu. 
Hakikatin o kadar mantık.ız ve 

ı;:arip tecellilerini gönnü~tü ki, hiç 
bir şeye Eaşrnıyordu. 

getireceğim. 

- Ay o da geliyor mu? 
- E\'et. Fakat davetli olduğunu 

ı;ize söylememesini kendisine tenbih 

müc;aadenle gideyim. etti ve yere serildi. 

Se>·irciler heyecandan nefet ~· 
mayı unutmuş gibiydiler. Arti~ 
oynayışı o kadar tnbiiydi ki h~ 

* * * 
Furlong o akşam Sir Pcterin evin· 

de bulu~tu O ıy.Q otomoblli,~fria 
ı.~iı\ lnal" • ., ... a...-- :JWJ..,.ı .---t--ırun--.~ ~. ~ o fttl..W. '-.:-~;~ --""wmat 
bekteımtyordu. osınan bey askeri ..... ötekilerden bizim biraz daha .Furlong arkada,Şlanna sofchl~ 
derhal kapısını kır<lrlar, içeri girdi· önce gitmemiz lazım, dedi. Doktor - Nasıl buldun~? . el' 
ler. Bu galgıı.looen uyanan muha· Vangm programı hakkında malfı. - Fevkalade, dıfe Sır Peter' ~ 
rızlar n ahall silaha sanldrlar. matım yok, fakat toplantının husu· ~·a~ ve~di. ~u ar~.istten gaze·~~·•d 

Kalenin 5okaklarınc1A bir müca - si bir <:alonda olacağını biliyorum. ı u.arısettıreceğırn. Şöhrete hakiP"'"" 
delel stdlde ba.5ladı, lakin az zaman Ben bir masa tuttum ve mis Far- layık. . 
da. mulıadmler tarafmdan f'ılldllcr. d d 1 · • · tt' \T d'. k d tf · ren en e ge rnesını nca e ım. ansa onere · evam e ı. ıt 

Erkekler kılıçtan ~lrlldL Edid _ Çok iyi yaptın. _ Onunla bir mülfilcat yapın. 
,.e ayallerl esir olundu, emnlltrl Bann kapısında onları Çinli kı- simlerini isteyin fakat fişık ol~ 
yağmıı. edildi.,, lığında bir garson karşıladı ye ba. maya çalışın. Farreni kıskandP .. 

<*> llayrullah cftndl tarihi elld nn büyük salonuna götürdü. Bir sanız karışmam! 
2 .sayıfa 12. Bu bahlıı Tarihi &.;mani masaya oturdular. Biraz ronra Fur· - Pe-ki efendim. 
eneümenl, Oıımanlr ta.rlbtnln !598 ncl F 

long rordu: ·arren: 
ııayıfa.4'mda da aynen mUnderiçtir. l 1 d eli·'"" - Nasıl buldunuz burasını? - şte l\I. Doy a g ,~ 

(2) 'Ertuğrul kuabaınnda Y<:nl~- L.n 
- Hiç de fena değil. Böyle ola· dedi. "Akşam Postası,,mn zaDJ"" 

birde ,halen bir köydür. · _...,. 
cağını hiç sanmıyordum. Müşteriler istihbaratı şefi onların ma~. (3) Jleşti bahlı;t, KöprUlılsann ettJ• 

fethinden cıonra O man hanın l\lar. temiz adam1ar. doğru geliyordu.Sir Peter davet 

mıua. üzerine azimetle '\ uku bulan Doktor Vang, cazbant durduğu - Gelin bizimle bir şey için. 
ıtaatı clhetlle Yenl~hlre avcletinl, sırada çinli elbisesini giymiş olarak Furlong Çinli bir garsonun ~ 
badehu bir mUd<let sonra lzrıik Uze- salona girdi ve doğruca Furlongla ğına fısıldadığı sözleri dinleclilc 
rine hareketini hikaye eder. Bu doğ. gazete sahibinin masasına giderek sonra ayağa kalkmıştı. Lltfa kırıt' 
ru değildir. °"man durmamr'I, hare- misafirlerini selfunladı. !ki arkadaş tı: 
ketlne devam etmiştir. ayağa kalkmışlardı. Furlong: (Devamı 

Hayatının bir devresinde, yatağı., O daha iyi yaşamak, daha itibar. kattığı 
nı yorganını paylaştığı belki de lı olmak istemiş. Dunun cahil ana, mıyan binbir unsur vardı. ·ıı. 
hayatta tanıdığı insanlardan daha, babasından daha başka daha malfı· Evet o daha itibarlı, daha zef1f 
çok sevdiği bu arkadaşa merhameti; matlı ve daha bilgili olmakla kabil daha rahat bir hayat istemişti •. ili' 
gözlerle bakiyordu. Arkadaşı: olacağını zannetmişti. Ye büyük bir e.nerjile o esk1 ·~· 

- Sen de gülmüyorsun .. lşte gü- Bütün müşkültıta rağmen aç, çıp· yatma ni~heten cemiyet içinde 51 

lemiyo'r un. Bazan hayatta öyle gü· lak tahsil ederken medresenin SO- rilmiş bulunuyordu... bir 
lünç şeyler var ki, insanın gözlerinC' ğuk odasında gazete ka.ğıtlarına bil· Fakat şimdi bu gece başında. (f 

yaş getirir .. Söyle bütün bu şeylere rünüp derse çalışırken, aç, aç mck· denbire o zamana kadar işlerJllŞ ~ 
barut ne yapabilir .. Barut her şeyi tebin sıralarında ders dinlerken ona lan bir taraf acıhvennişti. Jler ~ 
imha edC'r .. Her şeyi yok eder .. Hal hız veren kuvvet tahteşşuurundaki başka bir ışıkta görüyor \'e b3 
buki dünyayı ortasından çatlatıp insanlık bünyesinin mayasındaki türlü muhakeme ediyordu. rtP 
::lağıtmakla, hayatın yalnız fenalık tabiate kar§ı cephe almak, tabiati Gave tek başına yük~ ..... ı. 
!arını değil iyiliklerini de beraber yenmek gayesi, ölmemek, kendini olma~ahydı? Tek başına Y~t 
yok etmek doğru mu? Harır, hayır korumak insi)•akı idi. mek ... Hayır ... lnsanhkla birlı 
~ruammer, ne \'ara, ne yoğa gül. Onun hu mücadelesinin işletici yük5elmek, lizımdı. . ti1' 
meli, ne de bir şeyi beğenince her motörii, ilk insana iki taşı biribiri. Istırabı kükiinün kendi;;ile b1~311 
~eyi yıkmalı. Başka bir çare lazım ne çarpıp ateş çıkannac;mı öğreten! tc ylik~rlmcmiş bir yerde oluştıJl 

Ye kendisi bu geceye kadar bu e\'kitabii, Arşimetten, Aynşta:•nın değil miydi? .,o· 
~ylerin ne lehinde ve ne aleyhinde tecessüs. ve araştırmalarına saık o· Düğün evinde olduğu ınıııan. ifl 
fikir vürüt..ınüc;tü. lan a\·ni kuvvetti. tün ıstırabının dünya rüziinde1C

1
111' 

- • Şi~di kendisi bunları pek ir.i tah· c;anların ayni seviyede 01nı.ar11111• Soğuğu, açlığı çektiği günlerde h u O" 

0 
tabiatle tek bacına mücadele aç· li1 edemediği halde Muammerın er dan ileri geldiğini düşü~ ':ıırı<'i' 

"' sözüne karşı verecek cevabı olduğu. ya yüzünden muazzam bır s:. 1"' 
mıştı. nu biliyordu. Uzun senelerde düşün geçirip bütGn tüm~kler bOt~tl ~ 

Onda çocukluğundanberi başla· mediği senelerde tahteşşuurunda pürüzler temizlenir herkes .~,~~Jif 
mış olan bir yaşamak iştihası var. birikmiş bir takım karmakarışık \'İyeye bir boy.a bir kırata )'U" •1,ı 
dı. Bu daha iyiye, daha rahata, da· düşüncelerin bir sel gibi şuuruna se kendisinin de hu ıstırabı bl 

ha güezle karşı kuwetli bir iştira·! doğru yükse!diğini. hi.s~?iyor~u:. diye dUsünmüştü. . r) 
km ifadec:iydi. Bu öyle hır seldı kı ıçınde onune (Devamı ıa 

d 

' ' • \ 
s 

' 
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) 
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"~ M.4.YIS -1939 . HA BE R-Akşarn Posfacı, 

eu d8 lsviçreli 
bir Vaydr11an ! 
Evlenme vaadile kandırıp paralarını aldıktan sonra! Otuz 

Bir çok genç kızı, şairane gezintiler · 
yaptığı gölün sularında boğmuş ! 

. ı \içrede . 

- Ne yapayım, 1zabelle, şu 

gençliğimin binbir hatırası ile do. 
lu olan bulvar üzerindeki kahve-

\aydına • m~hur kadın katılı 
cak b' n ve Landroya taş çıkarta. 

ır ca 
ı\Jın na,·ar yakalanmıştır. 

~ lld ~i 1 'içresinden Şart Siler is· 
!tatlı d r &enç olan bu yeni kadın 
~~ naetlcrine merkez olarak ts 

tır. c Lugano şehrini tercih etmiş 
Bura:ı . 

ık ar a gol kenarında, yeşil ağaç· tra ında küçük , e güzel bir 
o~ utan katil. yakışıklı bir adam 
1 ı~, . 

çı a J e ınde zengin kızalrı ba~ 
k k tnlakta ve C\ lenmek 'aadi. 
li Une g tirmektedir. 

ilan Şa dıye ) alancı bir j!;im kulla· 

' ~- nıkah muam<.'le:.ini hazır 
t ı:ı <ıhane ile kızları bir müd· 

a:ıı a, anıaı,ta, koşkte beraber ra· 
ta, guzeı hava!arda gölde gez 

~' apılrnakta , e sonra günün 
ta:arı e, kızlan yok etmekte \C pa. 

nın.. . eu ,,.zenne oturmakta ımış. 

l'ıe kacı cana\ ar ruhlu adamın bugü 

oarııı har P~nçe ine düşmüş kurhan· 
~ be eıı~ kati adeti bilinmemekle 

~·tahkikat, yekunun epey ka· 
Q un lduğunu 'e 5·6 kızın oldürüı 
't u &o tennektedir. 

t ker 
lıtn ; 

1
So? hadiseye kurban gider 

~k 1 tsı şüpheye diışüp de poli<:ı 
lftok ttrnemiş ol aydı. Şarl dah:ı 

Q ~k ~ kıyacak ve kurban ade. 
~ ~la kabaracaktı. 

~h11 son kurbanı J üli Şa 

bert isminde Biı.l şehrinden bir genç vap \'erİ:;İ şüpheleri uyandırmış \e 
kızdır. kızın ailesi polic:e baş 'urmuştur. 

Zengi.n. bir _ailenin kızı olduğu ~· Tahkikat başlar b:ıJamaz genç 
çin Jülının 3~.000 frank kadar bır ı ~ 1 1 ·ı · ·radeler'ın 

• ~ .. w ~ar c:orguya çc n mı~ 'e ı · 
rıhaz parası '\ardır. ~arl bunu og- d .1 t · - 1 ··n~e "t"ıpheler 

• ..w • • • e mu ayene goru u t: ı. • 
renır ogrcnmez ne' apıp 'ap.mış kı· b" b" l" t t · · u u un ar mıc; ır. 
zı baştan çıkarını~ ve e,·lenmek va. • 
adile. kö~küne götürmü:;tür. Kız F<ıkat o, kızın kendi ·inden arnl-
bütün parasını da yanına almıştır. rıt ını. Bal şehrine gitmek üzere tre

Katilin küçük köşkünde iki sev 
gili ! günlerce yaşamı~lar, sfüdt• ni· 
kah ka~ıtlan hazırlanırken, onlar 
da mehtaplı gecelerde gölde gezin· 

tilere çıkmı~Jardır. 
Fakat. günün birinde hu genç kız 

da, daha e\'\'t'lkikr gibi birdenbire 
orlaja .. kayboluvcrmiştir. 

E~er kızın ai\e-.i. bilha<:.~a kardeşi 
onu aramamış ol<:aydı bu kaybolu~ 

da nazarı dikkati celbetmiyecckti. 
Fakat Şarlın kızın ailesine: 

ne bindiğini bac:ka bir ;ey bilmedi· 

ğini ı ıarla so)lem'.tir. 

J'ara bah ine ge ince: 
30.000 !ranttın bir kısmını beraber. 
ce yc·lik. Kalanı da arzu ile bana 

bıraktı! demi~tir. 

Tahkikat hühiıni, za,·allı kmn 

cesedini bulmak ümidıle golün, ka· 

tilin köc;kü cİ\ arma dü~en knmla· 
rında aramalar yaptırmağa ba5la· 
mı ~a da henüz bir şey bulunama· 

mı tır. 

}erden birinin tarasasında otur
mağı seviyorum. Senin Şanzelizcn 
bende meşhur zafer resmi geçidin 
den başka hiç bir hatıra uyandır. 
mıyor. 

Jliens Morsans kızkardeşine 

bunları söyledikten sonra garsonu 
çağırdı ve bir aparatif ısmarla

dı. 

Kızkardeşi bir kağıd yelpaze 
açarak : 

- insan burada havasızlıktan 

boğulacak, diye şikayet etti. 
- Burada teneffüs ettiğim ha· 

va bana çok iyi geliyor, çünkü 
beni otuz yaş gençleştiriyor. 

Kahvenin tarasa.sı dar ve çok 
kalabalıktı. lsabelle saph gözlüğü 

nü gözlerine yaklaşt rdı. Erkek 
kardeşi : 

- Hala güzel ve şıksın, ıdiyor
du, daha ileride harikulade ihtiyar 
bir kadın olacaksın. 

- Onun nereye '!İttiğini bilmi· 

yorum. kendisini bir hafta evYel 
gara kadar götürdüm; güzel güzel 
arnldık .. diye baştan sa,·ma bir ce. 

Faka. bu ;:!enç adamın Vaydman - Daha ileride mi? Şimdiki 

Pariste kamyon 

kullanmak 

moda oldu 

'lir harp vukuıt halinde memleketle 
ine faydalı bir hizmet görebilmek 

'çin Paris kadınları aras111da kam. 
voıı gibi ağır nakil vasıtaları kullan 
>nak bir moda halinde taammüm et-

\'e L:ıı-droya ta' çıkartacak müthiş halde itiraf ettiğim yaşım elli do. 
bir katil olduğunda. t .. hkik:ıtı ya_ kuz .. Hem zannedersem iki sene· 

nanla• ittifak etmişlerciir • denberi ... 
Yaşlı kadın gülüyordu. Karde· 

şi ona memnuniyetle baktı. Haki
katen hala güldüğü zaman dudak. 
ları arasında parlayan muntazam 
ve beyaz dişlerini gördüğü zaman 
karşısında eskiden güzelliği dilde 
destan olan kızkardeşini görüyo
rum za nnediyordu. Yüzünün deri
si hala gergin ve taze idi. Gözle
ri parlaklıklarından hiçbir şey kay 

betmemişlcrdi. Beyazlaşmış saçla
rı, bu tazeliğini muhafaza eden 
yüz üzerinde harikulade idi. 

- Sen değişmemişsin, ama, ko
can Maximi epeyce yaşlanmış 

buldum. 

' 
ı ııektedir. Resimde ağır bir kamyo· 

1 nu kullanmak için bir şoförden ders 

- O ihtiyarlığı kabul etti. Ya· 
kında tekaüdlüğünü isteyecek .. 

Bu, daima çalışmağa alışmış bir 
adam için oldukça ehemmiyetli 
bir dönüm noktasıdır. 

!ilan şık bir Paris kadını görünüyor. 

J>LA~Ş 1 

Kız, (mııtrnBlCJ) F: la 
dcmoiısclle: 1: the damscl; 
A: da!! Fraulcin)". 

8. DELİKANLI 
8. f': le jeune hommo 
8. t : the youth 
8. A : der J üngling 

O. BtlYOK UAB.\ 
il. fo': le grand.pcrc 
9. 1: the grandfathcr 
9. A: der Grof3vater 

(İ htiyar F: le vicillard; 
l: An old man; A: der 
Çrcis). 

10. Aı.tr, 

a Kanbur 
10. I<': l'infirmc m. 

a le bossu 
10. l : a deformed person 

a thc hump 
10. A: der Krüppel 

a der Bucklige 

11. ım;FI;Cç (inmrll) 
l 1. F : le paralytiquc 
l ı. t: the paralytic 

- Ben de yakır. 'a tekaütlüğü • 
mü isteyeceğim.. Bizler, yani 

b the cnıtc:ti 
12. A: der 1nvalid 

a der Stelzfu(3 
Holzbcin) 
b dic Krücke 

l!J. Şl~l\IAX (şl-.ko) 

a Ko<'a giibt-k 
13. •·: l'obcse m. 

a le gros ventre 
13. 1: the fnt man 

a the ııaunch 
13. A: der FetUeibige 

a der Schmcrbauch 

il 

(das 

14. I\OC,\ Kı\ I<'AU ÇOCUK 
1 ı. r: l'enfant hydrocephale 
t ı. l : tlıe hydroccphalic elıild 
1 ı. A: d:ıs Kind mil dem 

\ Vasserkopf. 

ı .;. l(;Rt BACAKI.I Ç'OCl'I\ 
"i~c doğru" 

15. F: l'cnfont f. m, oıbancal 

15'. t: thc child with bandy 
lı>gs (the bow-legged 
child) 

15. \ : das Kind mit O.Beinen 

J 1. A : der Lahme (Gclahmtc) 1 16. j (;RI BACAKLI ÇOCUK 

1 

"dıı;arı doğru" 
12. SAK AT (malül) J"' 1~. ı· f t f n1 o. • en an • . cagncux 

a Tahta bacak (takma b:ı.. 16 1. th h'ld ·'lh i ·k <!ak) . . c c ı wı n nces 
b K it k d ~ ğl (thc knock_knced chlld) 

l
., F 

1
,.

0 
ul'd <'gnr 16. A: das Kind mit X-Beinen 

... : ınva ı e m. 

a la jambe de bois 
b la bequille 

12. t: the cripple 
• tile .... ile 

17. SARHOŞ 

17. F: l'ivrogne m. 

1'7. t : the dnııık -
n. & : du BetruUIC 

o 

sene sonra ••• 
Çeviren : SUAD DERViŞ 

müstemlekeler de yaşamağa alış. 
mış olanlar dehşetli daüssıla ile 
Fransaya .dönmeği isteriz. Fakat 
bir kere oraya dönünce ne yapa
cağımızı şaşırırız • 

Geniş cadde son derece kalaba· 
lıktı. Bu kalabalık arasında eski 
ve geniş ayakkabılar giymiş, üze-
rirı:ie rengi atmış bir manto ve ba 
şmda eskimiş bir şapka bulunan 
yaşlı bir kadın geçmekteydi. Bu 
kadın kahvc_den gelen sesleri du. 
yunca başını o tarafa çevirdi, dur 
du, ve ileriye doğru iki a!:hm ata
rak iki kardeşin bulunduğu masa
ya doğru geldi. 

- Seni sesinden tanlldım. Maa
mafih hiç de değişmemişsin.. Şu 

iskemlede biraz oturmaklığıma 

müsaade eder misin • 
- Zannedersem yanılıyorsu -

nuz, madam .• 
- Sen isabelle Flosse değil mi-

• ? 
sın .. 

- Evet, fakat .• 
- Hakkın var, ben senden da· 

ha çok ihtiyarladım .• Ben Ger. 

maine Ducum. 
Masadaki kadın hayretle: 
- Germaine, diye bağırdı .. 
- Dikkat et, canım .. Hayretin 

çok zalimane oluyor. Tam bir se
falet içinde seneler geçirdim.. Bu 
şerait altında bir seneyi üç sene 
olarak saymak icap eder. 

- Fakat sen iyi bir izdiva_ç yap 
mıştın .. 

- Hatta mes'ud bir izdivaç. 
Fakat işte, on beş senedenberi du

lum. 

geliyordu. Bu saatte onun henüz 
öğ!e yemt.ğinden kalkmış olması 

icap etmez mi? Kocası öldüğün. 

denberi gcçırdiği betbaht h•;atı· 
m anlatıyordu. O ne i§ler görme
mişti!. Sun'i çiçekler yapmıı. sa· 
bun satmış, hastahaneleri ~ür -
müştü. 

- Sen hastahane hiz;IJlcJ~iligi 

yaptın, öyle mi G.crmaine t 
- Ne yaparsın, lsah.elle, aç ya. 

şanm:yor. 

- Bak kardeşim, cebin.den d:f
terini çıkardı. Her hald.: sa.oa bir 
iş bulabilmek için adrcşjni yaz
mak istiyor. 

- Hakikaten talihim varmış, 

izabellc. Eğer ben şu kchvenin Ö· 

nünden geçerken sen bu kadar 
hızlı gülmemiş olsaydın, sizleri 
göremiyecektim.. Seni gördüğüm 
zaman bütün gençliğimin basıba

dclmevt sırrına. er&ğini .ıannet.. 

tim. 
- Sana rastıainış olduğum için 

ben de çok memnunum, Germai-
ne .. 

- Sadece rastlamak nu? Ba-
na gelmeni istemem. Sebebi cc 
malum: Tavan arasında l•Ü!iüı:ü",.;: 

bir oda"l1 vardır. Bir de kötü mu' 
fağı .. ral at eğer seni arada sr a a 

ziyaret etmekliğime müsaade e
cicrsen bu müsaadeni suii, timal 
etrniyeceğime emin olabilirsin .... 
Mazi artık ölmüştür. Öyle değil 
mi, İsabelle?. 

- Beni dinle Germaine.. Bilir
::in ki ben daima açık konuşurum. 

Uzun :zamandanberi geçen ~eyle· 
- Affedersin, Germaine .. U- ri unutmağa gayret ettim. Eğer 

zı;n seneler müstemlekelerde ya- karcicşim ve ben sana biraz yar. 
~;atlım. Oralarda insan, Pariste o- dım edebilirsek çok memnun olı1. 

lup bitenleri haber alamıyor. cağız. Fakat seni evime kabul e· 
Jliens sordu: demiycceğim. 

- Ne içeceksiniz?. - Maximi görmememi mi isti-

- Bir kremalı kahve.. yorsun?. Zavallı isabelle. kocamı 
- Bir de pasta yemez mislniz? 

- Evet teşekkür edorim .. 
isabelle, misafirlerinin, pasta

sını büyük bir iştiha ile yemekte 
olduğunu görüyordu. Çok acık

mışa benziyordu. Saat on ikiye 

sevdim ve sevgili evladımı 'kay -
bettim. Artık, bu y~tan ve böyle 
bir hayat geçirdikten sonra zan
nederim ki .. 

- Sus! Sana karşı hiç bir kinim 
(Lütfen Myfayi çe'irlnJz.) 

İNSAN 

Ve 

AİLE OcAGı 



ıe 

;xW.. Fakat dc~rw;un\l btcx 
tı:ril!:i"Lml~ acni bir daha görmesini 

meın. 

Yaşlı kadın eski ayakkabılarını 
stiri.ikliyerek uzaklaştığı zaman 
Jlıcns defterini cebine yerleş'tir

di ve kızkardeşine: 
- - Onu evine ne için kabul et

ı:ıek istemedigini anlayamadım, 

İsabelle, dedi. 
- Yoksa sen olanları hat rla. 

mıyor musun?. 
- Nasıl unutabilirim? Eğer ko

cana Hindiçini de bir iş aradıysam 
bu ... 

- Onu bir an evvel Paristen 
uzaklaştırmak için idi. 

Şimdi iki kardeş düşünüyorlar 

dı. Germaine o zamanlar otuz yaş· 
ların.da evlenmemiş bir kızdı .. Ya
şının verdiği hırsla Isabellin ko
çc..sının etrafında dönmüş, onu 
b~ştan çıkarmağa uğraşmıştı. 

Genç kadın bu eski çocukluk ar. 
k~daşını Gıksık evine davet et
mekle lüzumundan fazla itimat 
göstermişti. Halbuki bu kadın ken 
dini her yerde Maximle beraber 
göstermek istiyor ve onların bo. 
şanacaklarını ümit ediyordu. Kız
kardeşinin verdiği malıimat üze· 

rineJliens o zamanlar işi olmıyan 
Maxime Hindiçini de bir iş bul
nınk suretiyle bir aile faciasının 

öniine geçmişti. Çocukluk arka -
daşı tarafın.dan ihanet edilmiş o. 
lan tsabelle az 'kaldı kocasını da 

kaybedecekti. 
Yiikı;:ek sesle: 
- O zamandanberi, diyordu, 

kocamla aramızda en ufak bir ha· 
dise bile olmamıştı .. Zannedersem 
onu pek çabuk unuttu. 

- Bu zavallı ihtiyar kadına kar 
şı tarzı hareketini lüzumundan 
fazla sert :buldum. 7..avallı kadın! 

O şimdi bir tek ~eyden korkabi
lir: Maxim tarafından tanınmak. 
tan .. 

- İşte bunun için yaptım ya ... 
Eğer salonumda yahut masamda 
bu çirkin ihtiyar kadım görür ve 
bir zamanlar kocamın onu ha.na 
terçih etmİlj olduğunu düıünür

sem .. Zannederim onu bir daha 

affedemezdim. 

Davet 
llrdtn 7'ubiye!i lslanbul Bülge$İ 

na,tanlıyımları: 

19 )la) ıs G:ınçlik \"C Spor b:I\ ra· 
mın 1 ınaho;us ıl:ı,cliycleri :ılmrık üze 
re lı.:>lgrınıze lı:ığlı klup ınunıhha~-
1 rı n ı ıı 1 i H 18-fı 1939 larihlcrinılr 

lıöl~e hurmunıı mürnc:ıallnrı lüzumu 
ldıll.!t olunur. 

I 

Tarihin meşhurları 
ve ellinci yaş 

Bir ilacın yıldönüınü 
kutlulanıyor 

Gazetelerde, bU.; Uk hizmetleri J;Ö. 

rUlen bir §ahsiyeUn doğum gUnU kutıu
landığı veya gUzcl ve eski bir bin:ınm 
150 yıl önce inşa edildiği gibi şeyleri 

hcrgUn görür ve ŞÖ) le~ okuyup geçe• 
ı:iz. Fakat; mutad ,Yilı.lonUn:.U tcbrllcluı 
ve jubilc yazıları arnsınrla bir güu bir. 
denbıre kU~Uk bir Asplrtne tabletinin, 
çl.te yıidönUmUnU okumak g"tindcllk 
bir lıAdlse deoğtldlr. 

lstanbul 
takımı 

a letizm 
seçildi 

(Ba~ tarafı 7 ncide) 
yerleşmiş bulunuyordu. O yaşa 

gelinciye kadar bir çok yerleri iş· 
gali altına almıştı. 451 . enesinde 
Reni geçmiş, Gole yiırümüş, Pa.. 
risi tehdit etmiş, Orleanı kasıp 

kavurmuştu. Katalonyada Roma. 
lılarla barbar.lara mağlup olması

na rağmen ondan sonra gene ku:ır 

vetini göstermiştir. 
Fakat Po ovasını bu yaştan son. 

ra,halen, yeni seferler düşünür. 

ken, Pannomyada ölecektir. 

NAPOLYON. - 50 yaşında 

Sent Helende sürgün bulunmak. 
tadır. Vaterlo da 46 yaşııVtla bit 
generale: mağlıip olduğu zaman 
o da 46 y a ş ı n d a bulunu. 
yordu. O tarihten d~rt sene son.. 
ra adeta 20 yaş ihtiyarlamıştır • 
Gören, 16 yaşında teğmen, 26 ya. 
şında yüzba ı ve gene ayni sene 
general olan Toulonıda İngilizleri 
ınağlUp eden kumandan budur 
demkte müşkülat çeker. 

28 yaşında iyon adalanru, Bel.. 
çikayı, Renin sol sahillerini işgal 
eden ayni Napolyondur. Mısırı o 
almıştır, 30 yaşında iken Fran· 
sa bankasını kurmuştur. 

36 yaşında iken muvaffakıyet-

]erinin zirvesine vası !olmuş, Fran 
sız imparatoru ve 1 talyan kralı 

Unvanını almıştır. Austerlitz ma
harabesini 37 yaşın'da, Yena mu. 
harebesini de 38 yaşında kazan-

nı kestirmiye mecbur ctmekte.dir. 
10 yaşında Çar olan Deli Petro, 
23 yaşında Türkiye ile muharebe. 
ye girişmiştir. 50 yaşına gelinciye 
kadar gemi inşasını öğrenmek için 
Holand:ıya gitmiş, Petresburg 
şehrini kurmuş, 1709 da Paltava _ 
da İsveç kralı on ikinci Şarlı mağ· 
lıip etmiş, İstonyayı. Karelyayı. 

Finlandiyayı almıştır. 

Elli yaşını:lan sonra Baküyu, 
Kamçatkayı alan Deli Petro 53 

yaşında ölmüştür. 

5 - Olmüş bu'unanlar 
~ 

lSKENDER. - On yedi sene 
daha yaşasaydı .50 yaşına gele • 
cekti. 33 yaşında ölmüş olan Is. 
kender o yaşa kadar bütiin zafer. 
\erini kazanmıştır. 16 yaşında 

iken Makedonyayı idare etmiş. 

18 yaşında Kerona muharebesini 
kazanmış. 20 yaşında tahta çık · 
mış, Trakyayı, ibriyayı, bütün 
Yunanistaru almış. 22 yaşında 

Darayı mağlup etmiş, Anadoluyu 
Si.donu, Sfıru, Yudayı, Mısın, 

Libyayı almıştır. İranı, iskitleri 
idaresi altına geçirdikt~n sonra 
Hindistan seferine çıkmış, fakat 
bu sefer de, Milattan evvel 323 se
nesinde ölmüştür. 

Sonraıdan onun mezarı ba~ında 
Sezar: 

Bu kllçUk beyaz tabletin, ismi bUtUu 
dUnyada o kad"r t.ruunmıştır ki. hiç 
kimse Aspirine'ln d ima ycrytlzünde 
bulunup bulunınadığmı dUşUnmediğl 

gibi, bu ih\cm neden yapılmış owuı;ı_:. 
nu bile h:ıtrrlamadan ecznncdcn alır 
,.e kullanır. 

A.Bpirlne'ln tarihinde birçok fMillaı 

vardır. Fakat bunları lld kısımda top· 
lamıık kabildi!'. Esld ça~lardd söğtlt 

ağacı kabuğunun bir rol oynıı.Jı~ı ve 
atcaıı hastalıklara ka~ı bunun daha 
birçok asu lar uncc kullanıldığı nıalünı_ 
dur. (Sl>kJt -.:salix) ismini \'eriyor. 
Salldn'ıfon 1938 scnesindu .snlıcyl h:ı

mı:ı:ı teı;ıktlı ediliyor ki, bunun kımytıv1 

!ormulUnU 1858 scneslnd"' Alman ldm
yageri Kolbc lıuluyor. Sallcyl hamızı 

iki defa olarak 100 sene e\'Vel bir ne. 
batın yııprnkrarmda kcşfedilmişUr. 

Salieyl hamıZJnm formuıu ltcşfodlldik· 
ten 20 sene sonra bu maddenin imali 
i!;.'.in geniş mikyasta bir metod bulun· 
mu,tur. 

Sallcyl ha.mızı çok kere d zcnfckai_ 
yon va.'lıtası olarak J{ullnnılnıış, ba tt.ı\ 

bugün bile konscnc hallnde sakl:ınmaı< 
istenilen ,:eylere ltnynntılırken 1Uh·c e· 
dilir. Jo~hcrumlyetll olan cihet, eskld n 
söğüt kabuğunun ınalilc olduğu testrln, 
bugUn salicyl hamızınd:ı da bulundu
ğunu tcsblt Mdlscııidlr. Fal<at bu lld 
cm !Ali tesirlerini gfdernıek için kim
yagerler birçok tecrUbdere mecbur kal 

Beden Terbiye:;i İstanbul Atlc- rem, Garbis, A. Riza llısa 
tiznı Ajanlığından.: Cemil Uzuııoğlu, Yasum.i 

1 - Ü~ şehir atletizm müsabn-. kalak, Afü, Bilek, Fcthı, 
ka1armda lstanbulu teınsi1 edecek Siier, Hayri. 
olan takım şöyle tespit edilmişnir. -o-

100 İrfan • \'edat 200 lr'fan
Mnzaffer 4.00 Cemal-Zarc 800 1b. 
rahim- Cemal 1500 Hüseyin -
İbranim. 1000 Artan-Hüse. ıio 
110 Manialı Vasfi. Yavru . 

Finlandiya 
Olimpiyatları 
Atma ve af ama' 
finale kalabilmek 

4 x 400 Galip-Fürı.ızan-Ilan
na-Cemal 4 x 100 Ncriman
Muzaffcr-lrfan- Vedat yüksele 
atlama Sürcyya-Hris::ı.fopulo..;sı- Lazım olan as 
nk il~ atlama Sudi-Vi~aropulos dereceler 
üç, adım FeUıi-Silreyya t: .. un 1 . . 
::ı.tlama Muzaffer -Ç::ıro"'lu. Bcynelmılel atletızm 

•• • • 
0 

yonu 940 olimpiyadı final 
Gullc Arat-Şeuıf Dısk Arat 1 k 1 . . k d k a . . . a anna ıstıra e ece· 

-yunu Cırıt Şerıf-VaTak . 1 · al 
Yukarda isircll..'l'İ yazılı ntJet- atlama ve atma~arm al~ r 

lcriıı 10 Mayis cum::ı günU snat 15 •ım. o~an asgarı derece ~ 
30 da Fenet·bahçc stadında bulun- :tmıştır. Bu -dereceler 19 
malan rica olunur. Vapur köprü. olimpiyatlarında konulan 
deıı saat 14:30 dadır. tabiatiyle daha fazla olup 

2 - t1c şehir Atletizm müs:ı- tesbit edilmiştir: 
bakalan programı ı,;öylec:.> tespit Yüksek atlama: ı,Si 
edilmişdir: (Berlindeki derece 1.85)· 

19 Mayis Cunıa günü Uzun atlama: 7.20 metr 
Saat 16.C~ da Geçit nısıni ~Bert:ndeki derece 7.15)· 
16.15 de 110 Manialı -YUksek, Sırıkla atlama: 3.90 

atlama. 16.25 ele 400 metre diiz (Berlirıdeki clcrece J.80) 
ko~u- Gülle 16.35 de 100 metre Uç adım: 14.50 metre. 
düş koşu-Uzun atla)lla lG.45 de deki derece 14 metre.) 
1500 metre düz koşu-Cidt atma Disk: 45 .00 metre (J3C 
16.5;') de Sırık ile atlama 17. 00 
de 4 x 4.00 bayrak yanşı. derece 44 metre) 

Cirid 65.00 metre (Be 
derece 60 ). ''O benim yaş·mda iken dünya.. 

yı fethetmişti. Halbuki ben daha 
mıştır. mışlardır. Bab sı mafsal romaUznın· 

Fakat, 52 yaşında Napolyon ta. bir şey yapamadım.,. demİ§tİr · sm<lan muztarip olan bir kimyager ki, 

20 Mayis Cumartesi gi.ini.i saat 
16 da 200 metre düz koşu 16. 
20 de 800 metre düz koşu Çekiç: 49.00 metre (J:lC 

derece 46 m.) 

mamcn tarihe geçmiş bulunuyor. RAFAEL. - Büyük ressam 50 böyle bir tecrube için lAl:ım olan llm1 
du. yaşına gelmesine daha 13 sene alll.ka ile beraber husust blr nllılcası ol_ 

duğundan, blr Farmokologa, diğer s.-ı-
LENlN. - 1920 senesinde Le- varken ölmüştür. Leonardo de llcyl m~takı ııe beraber 1599 sencsın-

nin 50 yaşındadır ve Marksist Vinçi ve Mikcl Ancelo ile bera. de Asplrln~·ı de arn~tırma mevzuu o_ 
idare sisteminde biraz mutedil bcr dünyanın en büyük ressamı f !arak verdi. Derin \'C muknyescll t.et
davranmak lazım geldiğini dü • sayılan san'atkar sarayın çok sev· klklcrden sonra Aspirine bir ıııta vaısı· 
şünmektedir. Küçük bir memur diği bir adamdı. Vatikan sara I· tası olaral;: tU.;1llc bir hararetle tav.sl\.-e 
·ı · · ğl Ç k "k t • • . . y edilm~ ve bu Dila vruııtaamm sal bir 

aı csının o u, ara ar§t suı as nm tezyınatma ıştırak etmış. en surette ımall için IAz.ım olan çareler 
suçundan dolayı idama mahkum güzel Meryem heykelini yapmıj- hazırlanmıştır. 
bir gencin kardeşi olan Lenin kcn- tır. 

disi de Siberyada li' ~ene sürgü- MOZART. - Bu büyük Musi-
ne mahkfun olmuştur. ki üstadı da elle yaşına varmıya 

•..ııJ:lüııUınll vap11-U..: 4-ı. .. 1 

tekrarladığımız A irin piraea uı_ 
mnria denilen bir nebattan ~ıkanlrrJ;,, 
1839 da iki defa olnrak bunun eterik Ccnevrcdc, Finlıindiya!da, Pa. daha 14 ser.e varken ölmüştür. 
yağlanndıı spır hnmızı denilen bır ha

Tiste Çar idaresine kar~ı propa - Versay sara}7lnda orga parma· mız bulunmuş ve bunun da onradan 
gandalarda bulundu.~tan so~ra ğın ıilk dokundurduğu zaman da-ı sallcyl hamızı ııe ayni m:üılyctte oldu-
191 7 de Rusya ya donen Lenın, ha 8 yaşında olan san 'a tkar, 13 ğu meydana çıkmI§lrl'. Aaplrlnc'in 
Almanların tasvibi ile, Kerens.kiyi 

1 yaşırılia iken Salzburgda musiki ı ··A,.s'. Acetyl'dcn alınmış ve bu 11uretıe 
mevkünden düşi:rmü~ ve Sovyet şefi, 31 yaşında ise imparatorun bu lsım 1899 ııeneslnde umumııeı~ 
idaresini kurmuştur. Lenin 54 ya- çalgıcısı ilmuştur. Meşhur ahe-I ve sonra da pek çabuk. bQtlln dUnyadd 

. . . , tanınmııtır. Bu M.dise ancak 40 sene 
şında ölmUıtür . serlerınden hırı olan •Gigaronım en·eı geçml§tir. HalbuJ,ı ~allcyl hamı7.ı 

DELt PETRO. - 50 y2şında diiğünü, 1opcrasmı bestelediği za-ı ilk defa o'nralt ıoo rne ev\· ı, kimyevi 
iken Rus asilzadelerini sakallan. man Mozart 30 ya§tnda idi. 1 tecrUbe:crle al~knsı c.'lnmıyıır11k kcşfc. 

Pliınş 1 

Disk atına 

16.35 de 5000 metre diiz koşu 
16.55 de 4 x 100 bayrak yarı~ı 

17. 000 de mükafat tevzii 
3 - Aşağıda isimkri yazılı 

bayanların hakem olarak üç şehir 
miisabakalarında vazife görecek
lerinden 19 Mayis Cuma gunu 
saat 14.30 da köprüden kalkan va 
purla Ka<liköye l!'eııcrbahçc Stadı 
na tcjrif etmeleri ..rüıa. olunur: 

Vltmfl{ Gezen,, ifJr. nırı, 'Sc 
Cemal, Taha, Sıtk11 Mahid, Kan 
gelides, Hilmi, 1. Bakır, İ. Şahin 
baş. F. Tekil. ö. Bessim, K. B s 
sim, H. Feridun. Hagopyan, Ek 

dılmlş, fakat kimse tarafmd::ın tanın · 

mamıştı. 

Bir tablet 40 ya.,; gfrm~tıı:. JO< 
sene e.,-vel bir lns:ın q:ıun ltııyııağtnt 

fark1nn. varmadan gormll,Ulr. Faka: 
bu;;iln ev eczanCl!inin <'il ta bil lltı ı o· 
lıın bu ta \,!('tin hıkO.; cs1nl k1m bllır \'tc 

lll, limlr?:' 

INS/,N: · ı PL.t\NŞ: 1 

Gülle atma müsabakası 
gari ha:ld teslıit edilmemİŞ 
meler final müsabakalarıfl 

raz evvel yap1lacaktır. 
:Müsabakalarda finale 1 

iştirak edecektir. Bunlard 
g<&ri haddi yapan b:.ı raka 
olursa asgari hadde en faı 
laşan atletleri müsaba!<ııY 
edilecektir. 

Yükse • ve ııırı la 
uzun sürmemesi için 
çıtaların aşağıdaki şıra ile 
masını karar altına almışt1 

Yüksek a•lamada: 1.70 
1.90 - l ,95 - 1.98 - Z.01, ı. 

Sırıkla atlamada 3.00, 3.8 

4,10. 

Yeni eserler 

Mehmet Akif 
Hayatı, eserleri ve 

muharririn yazıla 
ikinci cild 

'ı•ttornrn 
M n 1 
Men c.h ı 

1. ımırnı\ çoct li 
ı. F: le garc;on 

Pıcncho ı 
Pi to 1 
"1"aıeı ı 

1' 5. A: dıe Muttcr {!.lutti, M:ı

ına, Mnmi) 

'Eçrct Edıp tarafından yu.zıl 
tıklı11 mar.;ı şalr.nln edebi, ıçll 
yul b:ıtUn cephelerini. iç ve d' 
tını gostrren bu mühim eSl' 

cildi de intişar etmlııtir. 322 s; 

l 
lbaret. ol:uı bu ikinci cilt de ç 
metli yazılarla doludur. :Me 
!ln \'Cf'ıtınm iltincl scncl de,·riY 
nasC'lr.llle kıı.brlnde, eamldt'· U 
lede, halkcvlerindc, mekteptcrö 
lan ilıtltallcr, söylenen nutu1'1' 
nan cılrlcr, bu mllnaısebctıc 
gazcıtı:lcrdckı münnknşaııır. ıcl 
lcyhindc söylenen lıUtUn ııö:r;I 
sene ev,·eı ynzdığ'ı ilk §ılrJerl• 
µe sonra Mısırda yıızdığı ••Firt' 

l. 1: the boy 
ı. ,\: dl'r Knı.be 

("Çocuk F: l'enfnnt /. m, 
1: thc lıttle one; \: das 
Kınd), Cl"umurc:ık F: le 
gosııc; t: lhe kid; A: d:ıs 
8pielkind") 

2 \r. 1 İKtZ E3Klm l\ATUlEŞ 
2 f"t 1. P: les freres jumnux 
2 ancl 1. t: twin.brothcı-s 
2 und ı. A: ZwIJlin;;sbrüdcr 

3. l\('<,'PI\ KIZ 
a Çocuk arabası 

8. ı~: la petitc fille 

a la voiturc d'cnfant f. m. 
3. 1: the little girl 

a lhe bahy.cariage 
3. ,\: das klcinc Madchen 

& der Kinderwagen 

4. M~n~ (OCU(ro 
4. r: le nourrb;son 
4. l: the ımckling (the infant 

in arımı, tiıe baby) 
4. ~ der Saugling (das Klcin. 

kind, Baby). 

ii. A1'1'"E (ann) 
5. F: la mcrP (Mamıtn) 
5. t: thC' mothcr (Mamma. 

Murnmy) l 

"(Ifodm ı~: la frmrnc; 

ı: thr \\ omnn; ,\: dıe 
I rn•ı) 
ı:brı (~e,rc) F: J'c

rousc r. t: tlıe wife; .\: die 
Ehefrau). 

(l~vli kadıo },: la fı>mmc 
marifo; t: lhe married wo
man; A: dic Gattin) • 

<Büyük annB F: 
grand'merc; 1: the grand

mothcr; A: die GroBmut. 
tl'r)" 

6. HAH.\ 
6. F: le pere 
6. I: thr father (Papa, Pa, 

Daddy, Dad) 
fı. A: dPr Vater, (Vnti, Papa, 

Papi) 
CKora (7C\'~e) F: l'e-

poux m. <le mari); t: the 
mnrried man (husban~). 
A: der Gatte (Ehemann) 

i. GENÇ KIZ 
7. F: la jeune fille 
7. ı: the young lad>' 
i. A: dic Jungfrau 

''(Jlnkir ı·: la vierge; 
ı: tbe virgin; A; dic 
jun~fıaıı) 

t·ı:ıt• ı yllz.}Uze .. şiıri, Necil seyaha 1 
1 

luk zamanlarına, Darlllfl\nuı:ıd" 
hayalınn aıt hatıralar, tenı.fd 
!iller .. İki rtldi bin ı;;ıytayı 'e 
kıymf'ltnr e eri bUtUn knrUcıiJ1\ 
•ıyc ederiz. 

--o---

Kıztltoprakta kirahk 
Re:;di:ıe Sa. 16 su el('ktrilc. ~ 

çc, 4 oı.lalı, deniz, tramvay, çil 
1 

çok yalun Yazlığı 140 seneliği 
Hı:ı:o.sında No. 20 eve Fatsııd!ı 
/ı T\'"'lll ınilraeant. 

ZAYl - 932-)-·ıl_ın_clı_a_T~i-:dlr 
tcbi alisinden aldığım oıc.J1 
\CSik:ıını zayi ettirJ. Ycrıist ' 
cağımdan e5ki inin hükınÜ ) 

Adana Ziraat ba11kt15' ,,ı 
A. Rittt St 

ürolog Or. Kemal Ut 
ldnır ~ollnrı, deri 'e frtflı:I 

tnhklan miilclı:ıs'i1"1 • 
Tiınclba ı tstiktfıl rnd,ltfl 1 
:ıso Jlıı~aı pazarı ü~ın ·rt"I· 

ki 



" ı1 MAYIS - 1939 

1"-s 9!) .. "9 Ç arıam.ba 
l 12,30 l>ro 

" Udı E s;a~, 12,35 Türk müılil, 
' Ah ' efın huzbam peşrevi. 2 
ı met lrso 1rında le )'Un hüzzam şarkı (Ho 
t;ın farıc:.ısın), 3 - Rakımın' hUz. 
1tını 

4 
' (Aşkın bon:ı bir gizli c. 

IStnİ ııı; Faiz Ropancının şarkı : 
ŞUkrQ ş Q 0 fnfak saclara.) 5 -
le'da n enoıanın mahur şarkı· (Bu 

etau) 6 · 4 IJirdıın • - lilcoz tOrkO: (Ba. 
lıl : eş Oınme). 7 - 1111ııc ıOrkO. 
1tıne1ııu daAlnrı delmeli gönill eğ . 

• 13 oo 
' ııs • Memleket 5aat ayarı 
' "e illet 14 - Mn . eoroJoJı habcdcri. 13,15 
~1ıı11 ıık (l\iyascti cumhur ban. 

d llı)u b. şef: Ihsan L' ü ) 1 J c eJ ~ n nçcr • - . 
l'uıı • larş. 2 - J. l.anovfcl 
ı a daı • 
t ı.ıııı, l'e~a!~rı, 3 - Rossinl • Gull. 

l lıııı ı l..\'CrlurO, 4 - H. Griea 
~ · cı "' • .3Q Pr SUilisindcn No. ı, 2, 3, 4, 

;ııar. ;~ran1, 18,35 '.\lüzlk (\'irtü. 
Aılırk tııu :> 19,00 Konuşma, 19,15 
~ tııııek,t'~i <Fasıl he~·etil, 20,00 
{Oloıi h 5aııı ay~rı. nj::ıııı; \'e ıncıe. 
,'· 1 .... ~berıeri, 20,15 Türk ınuıı . 

:ı 11\lak ŞŞnk Pcşrc,· i, 2 - Arif he. 
~tllli) 

3 
Şarkı: (::\1rylı:ıııe mı bu 

~aııa ·~ 1 - Uııkınıın ıısşuk şarkı 
\ıın111 t ) akışmıyor höyle ı, 4 -

~ 11 bal 11ışşak şorkı: (Silmem hiı 
( l\~ııı·ı 1 rodenı, ~ - Ccvdcl ÇnJ. 
I : u.t" luk~inıı, 1i - Holk tür. 

1 ~< 1ar~~.ranı I, 7 - Udi Zckınln uş. 
l, 1 .( Aır l!Ün Helet·ek,,ln dı 

>-11 kııı~ı A~ahur ~urkı: ttHıl.i kuno 

1 1ıı hı nıı oşk ııtcşı>. 9 - füıkı • 
f Ctızk• 

1 'ek ur ş.ırkı : Weklrdım lıı 

1
11k ıı:d:ırı, :!l,Oıı l\uııuşııııı ı Haf. 
~ 'l~ı '~a kuıusuı, 21,l!ı l~!>hnnı 
t~\ı' aınbılo • nul..ut ,., Zirau 

/.il, ~/ 1 lııt), 21.:?5 ;.:l'şt•lı pllık. 
•. - • "- ~ı.3o Muzik (l\üçiik orkl•:o. . 
r. '1'1· ~ 
1 llftlıı . • l'cip i\şkınl, 1 - Hcint 

t I • I ~r. lı' r.\•e {!l'I yovruın, 2 - ~lıı 

j 1 ~1 lı:ı11Aun ıörenı, 3 - l\utzlııllcı 
1' Sı"- •ııa Lir ho,·a ıJ:ılın ('rıl, t -
, t t , ~ • Polka. 5 - J.Strııuı.s • 
, t ~ı~ t 
lı ı, 1 • 11 - Bıırl'ucr • ıalyan 

1 ~-~ - l.copold • Çlı;ıın oyun. 
ı. Muzik l::\felodilcr • J'l.I, 

h, llto r aı.ın~ hnlıcrlcrl \C y:ırııı. 
, 

1fl</ 1~ . ~J ı:ı _ 24 p,[ii1ik l Caz 
' / 8 . 'l.ı • 

l 
-S.939 Perıembe 
~ 

• ~ .. :30 Proı:;ronı, 12,35 Türk müzi~ 
f h ' 

1
3,oo ~lenıleket sııııl 8)'tırı, il. 

, lı ~~ ıncıcorolojj h:ıhetleri, 13,15 
~ fı\ızık <karışı!: program • Pi.> 
l.,. rogroııı, 18,35 Millik 1:-\eşclı 
•111 • J•ı . ı Hl ,Oıı Knıııı ~rıı:ı CZirn:ıl 
ı,'~~!l.t;, Tlirk miız i~i ı F:ısıl he 
\ ~c .oo Ml"rıılel..et Mıot n} rırı, n. 
~ ... rııcteoruloji hıılıerlcri ·•o 15 ···il ·- . - . l.e,,. (IJ<ı, 1 - Hicaz prşre,·i •ı 
~·ını · ' ~ 

Lana n lııl·az şarkı: !Sorulma • 
{ ıa 1. lCI\), 3 - ~C\'kİ heyin hi. 
11 r,ı· 10 
·•-·. emcm can:ın heni ya. 
ı r111 'u,ıırun hicaz şarkı: <Se,·. 

r o!~I\ ıı k eline) , !\ - Zil7.IÜ 
'rı h·ı ll Snntur t.:ıksimi, fi - Yu 

t ~l.'l 1 
~ 'llJI n ~nı kı : (Saçın tıfıkum. 
•ı • 

8 
lıa~ı), 7 - Hilscl nl ~a 7 

ı - !:ie~ ki he~ ın 11 5şıık şar 
~ ·\ıtj 

Urı 1J ?ıılfuııüııı el.>. o - ~uk. 
lıııı:ıı şi:ık ~arkı: ((;irdi 11öııiıl aşl. 
ı l' ' O - Dedenin kıırcığar $Br 

~ •1r111 • 
1 11tıırııa Rönuı aşk )'Olunoı, 21,0CI 
,llıbı)o' 21,IS E ham, ıatwilll, 
1>•ıı • nukııı \ ' C ziraat bor~ası. 
ı Aı ' ~I 2· 
D li~lk ( .tl neşeli pJAklar • R. 21 
°'1kını l\Oı:ük orkestra • şef: Ne. 

~llısi • ' 1 - \'illy l\ocstcr - llinı 
"ııı ... :! - 1\ ,_ "li, ., url Hlume • Göl kıyı. 
~trı .,_t\' . 
tı ık • , Jner • Serenad, • -
ıırı, S GOzeı sanallar töreni (ıı. 

~ l.ıı:ıeıı - l.ö!ır - Düğün marşı, ti 
, ) e I> 
~ .... ~· urisfn madlen :sokağın 
, ifa ... 1Chöntıerı Alp kövlülerı 
•ıı .... ıa • • · 

ı~ 'lar \' 'al:ırı, 22,33 nıiııık !Ru 
1 ' h;ıL csaire • l'I ) '>3 00 ~n a 
~.ı· ucrı • ~ ' Y ~ .... 2 crı \"e yarınki program 
'b~ 4 

A1iiz.lk (Cozlmnt • Pi> 

S ~cı Radyolardan 
eçıl • ııtort lllış Parçalar 

~ltrı 'Qrıı i' ~ 
ı 'ıı llrk/yc saati iiurint l'r 
111t\ 11011

1'0ki sual olarak ucril· 

l.ıflı · ıı 
. \1. \B \ 'E SE:"\FO~I 

0 
l\O:'\sı:nı.ımı 

~ O 1311~: Mili! :'\on e~· rc~th·ııti. 
I~ 1. llJlcşıc: "Aida" (\'crdı). 

rıınkr 
ııs tar1) urı: "Jdonıcneo" (Mo 

lon,ı'r • . 
c 1 <N.), Porıi PTT: Tos 
anini . 

~tın ıdarulnde Beelho,·eıı 
l\ Itri, 
Oıtıa 

1. •lon• ~r.: "Si. MattheW Paı. 
~ U'' 

Is 1'raA <Bıch>. 
'tor· : EpıloA CSuk). 
ttı •no Rr.: lıalran ve Alman 

~l) llslklsı. 
>ı ~u 
llt Sll\tst YE KO~SERLER 

tornnnster: lnı,,. maılklıt 

H A B E R - Aktam Postası 

Bu kucaklamada 

PERTEV Şurubu 

11 

Avrupada en çok 
kullanılan 

6. BrQkael 2: Btelhoven. 
7.10 Kolonya: Boriton. 

ve 

Pertev Çocuk 
Pudrasının 

hissesi olduğu bilatihtiyar 
zihne gelmektedir. 

ERPOKER 
7.30 Berlln (Uıun d.): Dallallır. 
9. Monte Centri: J.ener kuarteti. 

lra§ bıçaklan memleketimiz
de dahi en çok aevilen 

9 Radlo Eirunn (}.thlone): Ku· 
artet. 

9.30 BDkref: Keman konseri. 
11.20 Berlln (t :sun d.): Triyolar. 
11.35 Kolonya: Sck<;lel. 

POKER Traş Bıçağıdır. 
ll.40 J\alundıorıı: Mandolin kon· 

seri. 

HAFiF ~ft:~IKI \'E OPERETJ.F.TI 

6.40 Budart'şte: Çigan orkeı.lraı;ı. 
1.4;) Eyfel: Orke!;tra. 

Fatih sulh ikinci hukuk hakimli. Fatih Sulh İkinci Hukuk Hakim-
~nden: Iiğinden: 

Fatih kazasının Şehremini nahi· Eminönü kazasının Beyazıt nahi. 

a •,. • • ... 
7. 1.ondra (R.): "l,ittlc ~fü~ Ho. 

s:ılin1". 

8. ı.aipıig: ııarır muşil;i. 

8. Varşo,·a: Jl:ıfir orke~tra. 

yesi dahilinde tapuca l\tacuncu sem yesi dahilinde tapuca Alembey ma· 
ti mc5hurund::ı Koruk Mahmut ma· hatlesinin Hilmipa~a sokağında es· 
halle.sinin küçük hamam caddesinde ki 4 emlak numaralı muhterik ha· 
38 numaralı arsanın higsedarlann· 

1 
ne arsası halen Yeşiltulumba namile 

:lan davacı Ahmet r:.dibin hissesine mev~um yeni numara ı olmıyan 

müdJe-ıaleyhler Osep ve Araksi ta· meıkOr arsanın hb.sedarlanndan 
-aflarından mevzu haczin fekki hak. 1 davacı Alunet Edibin hissesine müd 
'•mda mahkememizin 1939 383 e- ; deaa1eyh Vahan Agopyan tarafın· 
;a:; sayısında mukayyet evrakla i· 

1 
dan mevzu haczin fekki hakkında 

!<ame eylediği davanın icra kılma· mahkemf'mizin 1939.382 e~as sayı· 
cak duru~masında haberdar olup sına mukayyet evrakla ikame eyle· 
gelmeleri için Fatih tapu sicil mu-1 diki davanın icra kılınacak duruş· 
hahzlı~ınm 17-4-939 tarih ,.e 1629

1 

ma:;ın-;ia haberdar olup gelmesi için 
;ayılı muameleli istidaya muzahhar Fatih tapu sicil muhafızlığının 
:lerkenara atfen ikametgahları mcç- 114-4 939 günlü ve numarasız mua. 
'1Cıl kalan müddeaaleyhJere davetiye meleli istidaya muzahhar derkena· 
makrumı " akim olmak üzere yapı· 1 ı a atfen ikametgahı meçhul kalan 
'an ilfır.a rağmen muanen duruş..1 m~iddeaaleyhe davetiye makamına 

AD,DIATICA 
8.15 l\olıınya: iane kon!ieri. SOC. AN. 01 NAVIGAZIONE-VENEZI~ 
lt30 Br:ıti<;)O\'D: Slo,·ok halk mu 

si kisi. 
9.30 J,ilfe: "l~a belle Helene" (Of 

feııbachJ. 

Uğrayac:aklan Limanlar Vnpurlann isimleri Hareket Günleri 

9.30 ~Apoli ~r.: Stüılyoıl:l np('rct. 
9.50 S•·llen~: Opera u,·crtürleri. 

EKSPRES 11.ATJ,ARI 

11. O lo: \·uryete konseri. 
Pire, Brfndfsl, \·cncdlk, Quirinale 515 

1 t.30 Rir1:ok Alman i:.tasyonları 

\'ıyan:ı nıuı.ikisi. 

Trieste Adria 1215 
Quirinale .t ., ..J 

Galata rıhtımından lier Adria 2615 
VARYETE \'E l\..\H..\REl.lm 

J.onılra C!li.): \'aryele. 
ltılokholm: \'aryete. 

cuma tam saat 10 da Quirinale 216 
ıı. 

R.3ıl 

9. Sotıens: Kıbarr. 

1 

maya gelmediklerinden gıyaben ic· kaim olmak üzere yapılan ilana rağ- 615 
Plr<', Nnpoli, l\fnrsilya, Cıtta' di Bari 2015 

9.lJ 
9.30 

r.onrlrıı ıR.l: "Jloınılılıout". 
1 

Hambtır(I: \'aryele konseri. 

·a kılınan r.ııırakemesinde müddei- ı men muayyen duruşmaya gelmedL 
ıin dava arzur.~li okundu. Müddei ğindcn gıyaben icra kılman muha 
evıakı musbite~ini tapudan müzek- kernesinde müddeinin dava arzuhali 
kere ile celhettirccek ye mahallinde 

1 
okuniu. Mahallinde tetkikat yapı· 

' etki!cat ,·anılacaktır l\.tuhakemenin lacaktır. l\luhakemenin muallak ol· 

CcnO\'a 316 
İstanbul - PlRE Saat 24 h. 

OA:-\S ~ll'Stl\ISt 

ti.20 l.ondra c:-;.); 11 .1.) lstcık 

holm; l 1.30 :"\:ıpoli gr.: llcrlin, Bre' 
in\·; 12.& 1.onılrıı rn.ı: 12.ı:ı 'forı 

10 grııpu. 

J'l\'ES, KO:'\FEIV.~S \'t: 
1\0:\"l'Ş;\IAl.An 

5.:ı:ı Eyf.el: "l,o rharlrııu~r de l'.ıı 
nıc". 

8. lkromijnsler: "='ielıı.<"he". 
ıu:ı Sotten~: Mikroınn"aıin. 
9.15 Monte Crn('ri: "'l>alila" <Mol 

narı. 

ıo . .c:ı Straslııırıı: "Jeanne d'Arc". 
ı ı. P:ıri~ J>lT: "\'ugoslnvra". 

ıxcaı.ızcE HAVAL>IS. 
Ci.:JO l.illc; 8.18 Roma 1: 9.15, t 1 

l:> Koluııya; Hanıburıı; 11.30 Brutls 
la\'ıı;; J t.50 lhırlapeşıe; 12.5 \'ar· 
)O\'B. 

ırnrotinuı. SADi TEi\ 

"'~1 $ehıadebnşı (11.iRı\:\) 
fi yn ı ro:-.u n ıl n lıu .,:ecı 

; 'i.ın'ulkiır ~liıııir ~ıırcl 
• tin \'C ıırkudıı~lurı 

Okuyucu Burhun, Se~ \'ılıhıı l\·in ve 
rilecck miis:mıereye !şiirlik eclecektiı 
\ynı gece: Erıul(rııl Sııdi \'e nrknıtuş 

l:ırı: IKAÇA'.\IAl\l \'od\'il :.! t>. 

1 •• 

1 

mual'ak olcluğu 7 haziran 939 çar- duğu ':' haziran 1939 çarşamba gü· 
·amba günü saat onda dunı~mara . nü saat onda duruşmaya müddea. 
müddeialeyhler gelmez .veya bir ,·e. j levh gelmez veya bir vel<il gönder· 
'dl gondemıezlerı'..c \'akıaları kabul I mezse vakialarr kabul ve ikrar et· 
ve ikrar etmi~ addile nihai karar ve· , mi~ sayılarak nihai karar verilcce
;ıeceğini bildiren işbu muame!eli ğini bildiren işbu muameleli gıyap 

I 
::ırap kararı tebliğ makamına ka-

1 
karan tebliğ makamına kaim olmak 

·m o!m:ık üzere onbes gün müddet· iizere onbe~ gün müddetle ilan olu· 
le iHln olunur. nur. 

.• '71', '~., .......... t' • .'Jı ·-. ı" ••• 

•• u r ava urumu 
Büyük Piyangosu 

ikinci keşide: 11 Haz.i ran 939 dadır. 
Büyük ikramiye: 45bin liradır ... 
Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 1 O bin liralık ik

ramiyelerle (20 bin velO bin) liralık iki adet 
nükafat vardır ... 

saat ıo da Galata 
Rıhtımından 

Pire, ~nJlOli ~f'nrsllya, 
Ceno\·a 

l\:a\·nla, SelAnlk, Gol~. 

Pircc, l'ntıR , Aysararıda, 
Rrindtsl, AnJrnnn, 
\"enedlk. Trleste 

SelAnlk, Midilli, tzmJr, 
Pire, Kalamata, Patra~, 

Brincllsi, Yencdik, Trieste 

Burgaz, M erano 
Yama, lseo 
Köstence Bosf oro 

Carnpidoglio 

3151 615 
1115 
17/5 

Sulina, Kalas, lbrail 

.. 
,, 

Napoli gün 3 jours 
Marsilya. ,, 4 ,, 

Fenicia 415 
Merano 1815 
Campidoglio 116 

Spartivento 1115 
Bosforo 2515 
Abbazia 816 

Vesta 415 
lseo 1815 
Albano 3115 

Albano 1915 
Abbazia 2515 
Fenicia 3115 
Vesta 216 

l\Ierano 3/5 
Bosforo 1115 
Campidoo-lio 1715 
Abbazia 2515 
Fenicia 3115 

Saatli de 

S:ı:ıt 17 de 

Saat 18 de 

Saat 17 de 

• 

S:ıal 17 de 
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madılar. ihtililciler ise sükut e

diyorlardı. 
Fakat Altiyeri bu sükutu mu

vafık bulmıyarak bizzat bağırdı: 
- Yaşaıın Foskari 1. 
thtilalciler, reislerinin bu ha

reketin.deki maksat ve manayı 

keşfettiler. Hisbir §Üpheye yer 
bırakmamak için hepsi b:rden 
bağırdılar: 

- Yaşas n Cumhurreisimiz !.. 
Foskari bu bağıran insanlara 

baktı (Yapıın Cumhurreisimiz) 
diye bağıranların gözlerini Al· 
tiyeriye dikilmiı gördü .. 

Anladı .. 
"1 O" lar meclisi azaları birer 

birer gelerek arzı tazimat etti
ler. Foskari bunlara mukabele 
etti: 

- Ey kanun ve adaletin ce
sur ve yılmaz hadimleri, sadık • 
Jarın hamileri ve alçakların. ha
i:ılerin amansız adalctçilcri !. ~i

zi selamlar.m. 

Foıkari bu sözleri o kuiar 
müthit bir aeıle aöylemiıti ki 
baıkumandan Altiyeri bile tit
redi ve urardı .. 

Auı tuimat aıraıt kendisi. 
ne 1elml1ti.. GUçhalJe itidalini 
muhafazaya çahıarak ilerledi .. 
Her ihtimale katlı bütün ihtilal. 
ciler ellerini kılıçlarına götürdü
ler. 

. ~- ~tlJ.eri, Pos· 

karinin huzuruncla sa1.inleşmiı 

bir sesle söze ba ladı: 
- Ben ve bütün zabitlerim 

haşmetpenahilerinin bu muaz -
zam merasimine iştirak etmekle 
büyük bir iftihar ve şeref hisse

diyoruz. 
- Teşekk;.:r ederim, Aiti} eri. 

Merasim sizlerin vücud ve hu. 
zuru ile dalıa muazzam ve muh
teşem olacaktır. 

Sıra ile bütün erkan ve e;rafı 
memleket ve devlet arzı tazimat 
cyleıJiler. Sonra gene eski mev· 
kilerine döndüler .. Yalnız Alti. 

yeri müstesna ... 
Foskarinin israrı üzerine baş. 

kumandan, Cumhurreisinin ya -
nında kalmıştı. 

Bu esnada Sen Mark kilise· 
sinin çanları bütün §İ.ddetlerile 

çalmağa başladılar. 

Bu çanlar hareket işareti, mc· 

rashıin başlangıcı idi. 
Dışarıda alayı ıdaha iyi gör -

mck için biribirini çiğneyen, sı. 

kıttıran halkın tela§ sesleri yüık
aeliyordu. 

Saraydan çıkar çıkmaz, kır

mızı ipekten elbiıeler giymit, 
amnalarla. müzeyyen üniforma· 
ları ile borazanlar ıaf er ha vaat 
nı çalmağa başladılar. 

'Oç yüzden fazla rahip dini te .. 
gannileriyle alaya haıcnct veri. 
yordu. 

AJa1,1n or+uııM!a lee P'olkul 

bire kar~ımıza çıkıvermesi ihti • 
mali yoktur. 

- Monsinyör ! Bu sualinize 
kafi değil, fakat tahmini bir ce· 
vap vereceğim. 

- Söyle! •. 

- Rolanın ne kadar harilrnla -
lele bir süratle yer değiştirdiğini 
biliyorsunuz. Biz V enedikte zan· 
nederlc:en, o Romada, Emperya. 
yı öldur.dü. Romada zanneder -
ken, Piyava dağı boğazlarında 

bir takım esrarengiz işler yapı • 
yordu. Şimdi ise biz onu Piyava 
boğazında biliyoruz. Kimbilir ve 
kim temin eder ki bir saat sonra 
Lido rıhtımında bulunnuyacak? 

Reisicumhurun rengi attı. Bo
ğuk bir sesle sordu: 

- Lidoya ne yapmak için ge· 
lecek? 

- Zati devletlerine daha ev • 
vel söylemiştim. Maruzatım ta -
mamen tahmin üzerinedir. Evet, 
nrzedelim ki Rolan Kandiyanoya 
bugün Venedikte vukubulacak 
şeyler haber verilmiştir. 

- Kim haber verebilir? 
- Maruzatım tamamen kendi 

tahminlerimdir, monsenyör! .•• 
Kim haber verece&ini, haber ver 
mekte kimin menfaati olacatını 
bilmem. Yalnız olan biten ıey

lerden malumatı olursa Rolan 
muhakkak V enediğe gelir. 

Foekarl, taç ve tahtının, hatta 
hayatmm bDe tehlikede bu1wı-

duğu bu sırada isyan tertibatın .. 
dan ziyade Rolan Kandiyano.' 
yu düşünüyor, onunla !daha faz.' 
la alakadar oluyordu. ı 

- Pekala! dedi. Ben de sizin·. 
le beraber, sizin gibi düşüneyim,' 

ve farzedeyim ki Rolan Venedi· 
ğe gelecek? Fakat ne yapacak? 

1 
Gelmekteki maksaı:lı ne olacak. 
tır. 

- Ne mi yapacak? Ne mak. 
sa.cila mı gelecek? Gene tahmin
lerimin yardımına müracaat e· 
diyorum. Kandiyano, Altiyeri
den nefret ediyor. Ona karıı 

müthiş ve sönmek bilmez bir 
kin besliyor. Şayet Venediğe 

gelir, bugllnkü işlere burnunu 
sokmak isterse takip edeceği 

hareket hiç şüphesiz Altiyeri a. 
Jeyhine olacaktır. Ve Altiyeri ile 
mücadele etmekle ister istemez, 
sizin menfaatiniz bulunacak. 

tır. 

- E\'et, evet ilk önce Altiyc. 
riyi mağlup etmek, onu ortc:ı:lan 
kaldırmak, sonra da benimle 
yalnız başına mücadeleye giriJ· 
mek, işte Rolarun proğranu ve 
planı. 

- Çok dofru monaeny8r ... .' 
Hakkınız var. Fakat bUtiln bu 
düşüncelerimiz RDlan Kandi
yanonun bu işlerden haberdar 

olması ile alakadardır. Hatbuldj 
ldemin ar.zettiğim pbi onun ha
bm!u editmit oım. benG.I MI 
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Vıııum dektorların müttefikan 
takdir ve milyonlarca ,·ata ndnşa iti· 
matla tav~iye ettikleri en mükemmel 
bir kunet şurubudur. Daima L:.anı 

tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iştlha te
min eder. Her zaınan gençlik, din~·
lik verir, zekli ve hafıza kudretini 
yükselllr. Sinirleri, odalelerl kun·et
lendircrek, uylm~uzluk, halsizlik, fe
na düşünceleri giderir, vücut maki
ne~ine lıi:r.ım olan bütün enerji ve 
kabiliyeti vererek daima azim, irade, 
neş'e sahibi eder. Mide, barsak tem· 
helli(tin<len ileri gelen muannit inkı· 
hazlarda, bel gevşekliği vc ademi ik· 
tidar<la şayanı hayret faydalar te
min eder. 

Diğer bütün kuvvet ilaçlarından 

-
Rad~olar>ı 

UCUZLADI 

başhca hassa 
Devamlı bir aurcllc kan, kuT"ret, 
lşliha yaralması '\'C ilk kull:ınan· 
tarda bile mucize gibi tesiri der
hal göstermesidir. Tifo, Grip, 
Zat!irrec, Sıtma ,.e umum kan
sızlıkla neticelenen tehlikeli h:ı<;
talıkların neknhal devrelerinde 

.-·~:. NECiP 
\t·EASES 

"Honor>is))111 liPa ... ~, ~r~~~~ 
C- .. uıacıuıuc • .,.. ucııuıuı ~uı·uuu aur. ~ınnal \'ekületinln resmi mu~a adesini haiıdir. 

HER ECZAXEDE DULU~1JR. 

• 
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ihtimal, bir faraziye halindedir. 
- Bakalım?. 
Foskari, hissiyatını, korkuta.. 

rmı gizlemi~ ve düşüncelerini 

başkalarının anlamaması için bir 
maske gibi itiyat edindiği zahiri 
sükuneti almıştı. 

- Bugün iı;in tedbirleriniz ta. 
mamen alınmış mrdır?. 

- Evet monsenyör! Emirle· 
riniz üzerine Sen Mark meydanı 
İsviçreli muhafız bölüğü tarafın· 

edan işgal edilmiştir. Polislerim. 
le hafiyelerim geçeceğiniz yol 
üzerin.de, halk arasında tebdili 
kıyafet ederek mevki almışlar· 
dır. Zatıaliniz ilerledikse onlar 
da biribirlerine iltihak suretile 
ilerleyecekler ve toplu bir halde 

Lidoya gelecekler .• Hepsi ide 
benim bir işaretime, vereceğim 
emre dikkat edecekler. İsviçreli" 
muhafız askerlerle beraber kuv
vetimiz bin silahlı adamdır. 

- Çok güzel! Çok iyi düışü· 
nülmüş .• 

- Hepsi bu kadar değil, mon
senyör, üç gürıl:lenberi Venedik 
halkına az para mı dağıttık? ... 
Bunların hiç değilse üçte biri 
sizi alkışlayacak ve bütün kuv. 
vetleri ile (Yaşasın Foskari) di. 
ye bağıracaklardır. 

- Çok güzel, çok atar .. 
- Daha var.. Kırkar kişilik 

müteaadit miiftezeler teşkil et
tim. Bu müfrezeler. saat onda 

şehrin bütün mühim noktalarını 
işgal etmiş bulunacaklardır. 

Sen Mark kilisesinin çanı ile 
bizzat vereceğim işaret üzerine 
bu müfrezder yirmişer kişilik 

gruplara ayrılarak ve halk ara· 
sında (Yaşasın Foskari) diye 
bağırarak, ahaliyi arkalarına ta. 
karak ldükalık sarayına gelecek. 
!er ve sarayın önüne vardıkları 
zaman tamam sizin dönüş za
manına tesa.düf eyleyecektir. 

- Çok mükemmel Cenaro!. 
- Lidoda geçecek hadiselere 

gelince, rıhtımda sizi amiral ge
misine götürecek merasim Ean· 
dalı hazırlanmış, bekliyor .. Ami. 
ral gemisinde ise Altiyeriye sa
dık 'kalmış askerlerle bütün ih
tilal erkanı bulunuyor. Saı:IJala 

binip te amiral gemisine ç•kar 
çıkmaz, hemen tevkif edilecek
siniz. Fakat buna imkan kalını· 
yacak, çünkü siz kararlaştırdığı
mız gibi sandala bineceğiniz an
da işareti vereceksiniz. Hemen 
benim adamlarımın idaresinde 
bulunan iki gemi toplarını çevi
rerek amiral ~emisini tehdit ede
cekler, karada ve etrafınızt.:la 

toplanan bir kısım ihtilalciler ise 
polislerimin, hafiyelerin darbe. 
leri altında geberecekler, diğer

leri de teslim olm.iktan başka 

bir çare göremiyecekler .. Siz me 
rasimin tehir edilcliğini söyleye.. 
re'k sarayın°ıza dCinerkcn, Vene- . 

' 

••cn-nm 

tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilumur11 
zanelerde bulunur. 
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ldiğin bütün kiliseleri, muzaffe· 
riyet çanları çalacak, halkın al. 
kış ve takdir sesleri ve hürmeti 
tamamen şahsınıza teveccüh e
decektir. 

- Çok mükemmel! 
- Monsenyör! Benim vazi. 

!em, lazım olan vakitte zeka ve 
ferasetimi gösterme, cesa
ret, cür'et ve soğuk kanlılık gös 
termek te size aittir. 

Foskarinin bu nasihat verici 
ihtar ve tavsiyeyi l:iinlemeğe ih
tiyacı yoktu. 

- Beı1i burada bekle, giyin· 
meğe gidiyorum. Şimdi gelirim, 
diyerek odasına çekiLdi. 

Filhakika cumhurreisi bugü. 
ne mahsus olmak üzere büyük 
merasim üniformasını giyecek 
ve başına dükalık tacını koya. 
caktı .. 

Sarayın içi, öteye beriye koşu
şan maiyet halkının telaş, gürül
tüleri ile 'dolu bulunuyordu. 

Dini, mülki ve askeri yük
sek rütbeli memurlar, "1 O,, lar 
mecliı;i azaları, memleketin eşra
fı hepsi gelmişler, teşrifat mü
dürünün gösterdiği yerlerde bu
lunuyorlardı. 

Altiyeri de burada idi. 
Arasıra gülümsiyerek herkesi 

11eHi.mlıyor, bilhassa ihtilal hey
heti azalarına bu haliyle cesaret 
vermek istiyordu. 
:Endişe ve "korku ile kıvranan 

halkın içinde it:t:lalini en fazla 
muhafaza etmiş olan gene o idi. 

Altiyeri bugün son oyununu, 
son kozunu oynuyordu. 

Ihtilalcilcr, Foskari taraftarla· 
rı sanki hiçbir şey olmıyacak. 

mış gibi biribirleri ile havai söz
ler konuşmağa koyulmuşlardı . 

Birdenbire, (Ali meclis) sa
lonunun kapısı açıldı. Foskari 
görün:Jü. Arkasına büyük mera
sim elbisesini giymiş ve başına 
murassa dükalık tacını koymuş· 
tu. 

Belinde de büyük kabzesi 
nci:lide ve kıymetli taşlarla süs
lenmiş bir kılıç vardı .Omuzla. 
rına attığı geniş mantosunun 
uzun eteğini iki uşak tutmuştu. 

Teşrifat müdürü önde yiirü~ 

yor ve arkasından da altı teşri· 
fat memuru takip ediyordu. 

Teşrifat memurlarının arka. 
smlJa ise askerlerin muhafazası 

altında bütün taraftarları geli
yordu. Ve nihayet kırk kişilik 

silahlı bir bölük asK:er merasim 
kordonunun nihayetini teşkil et
mekteydi. 

Foskari mağrur ve azametli 
bir tavırla ilerliyordu. Borazan· 
lar kısa bir merasim başlangıcı 

havası çaLdılar. 

M:rasimin verdiği haşmet ve 
azamet o kadar büyük idi ki Fos· 
karinin dostları bir tal,,lir se~l 

yükseltmekten . kcndılcrini ala. 
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için yağlı, gündüz için yru;cıl 
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