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Berlinin maksadı Lehistanı Danz~' 
asker sevkine mecbur ederek 

mukabelede bulunmakdJr 
LEH GAZETELERi YAZIYOR: 

Danzigde anarşinin 
devamına müsaa.de 

etmiyeceğiz! 
Varşova, 26 (A.A.) - Polonya. mucip olan nokta şudur: 

Danzig hududundaki hadiseler, git- Danzig fıyan meclisi her hauı 
tikçe sıklaşmaktadır. Bir kişinin ö- den sonra Polonya hükfunetinç ş 
·umiyle neticelenen Kalthof hafüse. detli protesto notaları yollama 
i müstesna olmak üzere normal bir Polon}'a hükumeti de bu notal 

jevirde bu gibi hadiselerin beyncl - aynı şiddetle protestolarla muka 
milel matbuat tarafından neşredil- le etmektedir. 
mesine bile lüzum görülmiyeceği Halihazırda Danzig ayan rnecl 
muhakkaktır. Fakat şimdi endişeyi (Devamı S incide), 

Amerikadaki denizaltı faciası 

Dalg1çlar 150 kadem derinlikt 
lngilterenin 

Mo o aya 
cevabı 
ildi ildi 

lngiliz Harbiye Nazırının M~skovaya 
gideceği haberi tekzip olunuyor 

Müddeiumumi, Ölüm fehlikBSİ aflatfll.a.r 
t j 
lilitt§ :Elcimiz Jlamdullnh Su11lıl 

"-._____ Tannö\'cr 

Muhiddin Kurtarma 
Ostündağın fakat 26 

• • 
ışı ne devam ediliyor, 

kurtarıl m.a sın da 
kesildi 

Londra, 25 (A. A.) - Resmt Sovyetlcrin cevabı, Londraya ge 

Japonlar 
mahafil, !ngilterenin 15 mayıs ta.. lince, 1ngiliz tekliflerinin :ıihai 

rihlf Sovyet tekliflerine vermi§ ol- metni, Moskovadaki İngiliz sefirine 

duğu cevabın :Moskovaya gönderil. verilecektir. Sefir, So\•yet hilkü -

ıniş oldu!;rtınu beyan etmektedirler. metine tevdi edilmek üzere Çember 

kişinin 
ümit tecziyesini istedi · 

iddia makamı : "Böy
Portsmout, "Amerika,. 25 (A. ı son sekiz kişi, en sağlam sinirle 

A.) - Squalus tahtelbahiri mü. boşandırabilecek meşakkatli bi 
rettebatından hayatta bulunan (Devamı 4 üncüde), ~Uhtelif mmtakalarda Bu cevab, 1ngiltercnin halihazırda lnynm beyanatı metnini §imdiden 

taraftar bulunduğu üç taraflı iUla- almış bulunmaktadır. 

le valiliği kim olsa 
yaparf ,, dedi 

ricat ediyorlar fm ekser noktalarını ihtiva etmek-

~ (Yazısı S incide) tedir. 

l?.uamın ilacını ararken 

Anknra, 25 (Husmj). - Eski v:ıli 
Salahiyettar İngiliz mahfilleri, ve belediye reisi Muhiddin stUndağ 

İngiltere harbiye nazırı llorc Be- ,.e nrknd:rşlarıiun otobüs yolsuzluğu 
lisha'nın yakında Moskovaya gide. hakkındaki danıl:ırın:ı hugün öğle-

rek karşılıklr anlaşma çerçevesi i- den e\'\'rl temyiz dördüncü ceza dai· 

çinde ahnacak stratejik ve nskeıi 
rrsindc de\·:ım edildi. 

Ven d 11s 11 ne hasta l ı k tedbirleri rnUzakere edeceg-i hak -f\. Sevencan ve nnılrnll:ırı Ken:ın Oıııer, 
kmdaki haberleri yalanlamaktadır - yerJcrjııi :ılını~lardı. 

::\lulıidclin Cstfınti:ığ ve Ekrem 

aşılayan genç §.limin ıa_r. _____ rn_evan_ııs_rncid_eJ 

cenaze merasimi Fırında oturan bir veremli 
Veteriner Kemal Cemilin bugün sokak ortasında öldü 

Şehrimize getirilen Cenazesi Bu zavallının sokak ortasında ölüşüne 
))q. ınerasimle kaldırıldı acırken onun bir fırında oturmuş olmasını da 

b.c!ııc~:teki Pastör Enstitüsünde kahraman ilim adamımız Veteri- düşünerek kendimize de acıyoruz 
tinde ,. evvel ruam hastalığı üze. ner yüzbaşı Kemal Cemilin tahnit Dün akşam Sirkecide sokak or-ı Kumkapıda Şakirin fırınında ça-

aptığıı tecrzübelerin kaurbanır ı m(Devamıı 4 züncüdtl) tasındakbir ölilom· h· ii.dbtesi 0

0
1.mu.ştur. Iışan işçilerden Hamdi oğlu Sezai, 

tııaceralardan nasıl 
koruyabiliriz? 

Bir kad n mebusun , Mecliste, Maarif 
Vekaletinden dikkate değer bir isteği 

Meclis müzakerelerine dair yazımız 4 Uncu sayfadadır •• 

bir milddettenberi veremden muz. 
tarih bulunmaktadır. 

Arasıra hastalığın krizlerini ge

çiren bu zavallı işçi dün Sirkecide 
Beşir Kemal eczanesi önünde bir

denbire buhrana tutulmuş ve mu. 
vazencsini kaybetmiştir. Ağzından 
kan gelerek yere yuvarlanan Sezai 
lmdadına yetişilinceye kadar yaşı -
yamam ıştır. 

Polis memurları, bu bakımsız !r_ 

rın işçisini kanla mülemma bir ce
set halinde bulmuşlardır. 

Dünkü tarihli zabıta raporunda, 
Sezalnin veremden öldtiğll teyid e 

dilerek belediye doktoru tarafından 
yapılan rcsmt muayene ile bu acı 

hakikatin meydana çıktığı bildiri! -
mektcdir. 

ÇERÇEVE 

Yeni Cami 
l·:trr.~~ ııoı;ılan Yeni camiin güzelliği ,.e chre kazandmltb"I "mruı 

Malum hıkaye. 1."arnn yazana, konu5:ın konu5ana. Bir de hen söy 
) e)im ' c yaııılması gereken i i bildireyim: 

Köprüden J~ıninönüne doi;ru iı!w ylirüyü~ümtlc, rüyasını gördil 
ğilm TürkiyQ buzlu bir cam arkn,mdnn ger!:Ckle: meğo baslarc;ısm 

ZC\ k duyuyorum. O senfonik mimari, dört buc:ı,i;;"I pislik \ "O i.ılilikl 

örüldüğü glindenbcri yok, onlardıın temizJendiği nnclıınberl \'ar oldu 
ğunu sanli.i a"ıız ayaz hal·kırıl·or. 

Biz snnı)·onu ki bir ce\'herin cc\ her olusu, yalnız ,.:ıh.sına ait b 
teken ün i_<:i. Hayır! Cc\'herin ce\·hcr olması i~in en-ela haklknte 
CC\ her olması, ı.onra alıcı iDi, afıC'L<;IDI \·e ~·ontueu UnU dOj;'llnna51 Iiı 

zan. ~lü5terlnin almaılığı 'e lrnyumrunun inanmadığı tn · isterse CC\'· 

her olsun. Ilcr htc, her maddede, her ntc\"zuda nynl 5cy. 
lktidar mevküne geçmrk liyakatinde rulıım, fakat g~iyor Ycy:ı. 

~eçlrllmiyor. Jlarikulıide fikir, fakat söylenmiyor yeya dinlenmiyor. 
)liithl ı;i \esikn, fakat ~östcrilmlyor \ '<'ya lst ıımiyor. Yeni <'amlin y:ı. 
km mazideki knrıle teri olnn bu betbalıtlar dertlerine ynnsm! 

Hal.kını ödemedikçe ne malik olıluğunu:r. !'i<'Y \·ardır, ne do kendi 
kcndb.ine malik olnn şey. Yeni cami ctTnfmda tuğlaln~nn:ı kötülük 
balılıranlarmı öküp atan fikir ka1.ması tek ba~ınıı it>ıınta yeter ki, 
maılde plinmdıı. Türkiycnin ihtlya<'ı iki: 

1 - l\:ötüyü inıha. 
2 - Güzt•ll in a. 
Ilizi bekliyen en bli~ lik i5 kötü~·ii lmlıailan başka bir scy dei',riJ. 

Buna Tnb"fllCn güzeli inşa fikri billiırlnsmadan kötüyü imha diye ne 
bir fikJr, ne de bir ameli~ e makbul. I>arnyr fazla kökle5tlrmcye knl
kı mıyalım da mi~hhııs teklifimizi öyliyellm: 

Kendisini 'e 5ehri meytlann ~ıkarnn Yeni camiin . iındllllc bn~ 

dertli, o canım kemer ve kemer Ustiinıleki bünWir tfa.iresi f:nmfınılnn 
da tcmillenmeğc muhtaç ol<luğu. llünl<iiı" <lnircs(nc biti~ik O mantı 
banlm:.mdnn itibaren tramvay yoluna kadar devam eden molo:ı:lnr 

ndnsmın silinip liprUlmesi lii:r.ım. Kaça ~ıkar, nasıl olur, nnladığmı iı;; 

de-ğll. l\a~a !:11'arsa c;ıkar, nncıl olursa olur, bu lıizrm. Ti\ ld Sirkeci 
t:ırnfmc.lnn bakan göt, l'~nl camii o lstlkametten tle kurtulmu, gön.ün 

\ tı bllha.<s-.a k~er 'e kemerin UstUndeı.t lınrlkuluclo bina lsttkliıt mnr. 
~mı !:alsın. 



2 

\'AKIT CU ffiURh'ET 

Asım U.s, mihver devletlerinin. Nadir Nadi büyük parti kurultayın_ 
Türk • 1ng1llz nnln§mııslle TUrklyenln da. mcvzubahs olacak maddeleşUrilml' 
bitaraflığı lhlAI elUğl yolundaki lddi- meseleler arasında birçoklarının nntUM 
e.tanna mUsklt cevabmı IJÖy!e veriyor siyasetimize taııllQk ettiğini göstermek 

..... 

"Harp halinde boğazlar her iki mu. için bunlardan maddeler alıyor ve, 
harlp tarattı ac;:ık olsa, yabut kapalı TUrklyenln artmak, artmak, mUte
tutulaıı da muUaka Tllrklyenln blta - madlycn artmak mecburiyetinde oldu. 
raflığı nazariyede katacaktır. Haki • ğunu, nüfus Uzerlnde fazla hassaslyeı ;.~ .. 
katte açık otdutu zaman blr taraf g6stcrllmedltf halde bile kısa zaman 
kap:ıtı tutulduğu zaman diğer tara! içinde nıtı mllyon artan Türklyenln kU 
iııt1fa.de edecektir. O halde TUrklyenln çük bir him.meUe en çok artan mcm. 
bitaraf vaziyetini nıuhafazıı edebilme- lckotıer arasında bulunabfleceğlnl lleA 
sı için sadece hllrbin zuhuruna manl sürerek diyor ki: 
olmak l!lzımdır. lııte TQrklye harbin "Yurdun, kazandığı her çocuk maddi 
zuhuruna mani olmak içindir k1 harbt ve mnnevt varlığımıza katılan bir kuv. 
aleyhtar olnn İngiltere ile Akdeniz an. vctUr. Onu top, tüfek gibi seri fabrika 
taşmasını yapmıştır. TQrk - İngiliz an. mamulll.We mukayeseye kalkmak bile 
ıaıımıısı ne hakiki bir bitnrallık UAn et ıuzumsuz sayılır. 
mi~ demekUr.,. Yctiı;ıen çocuklarımız.la çok yakm -

~6 MAYIS - 1939 

.. 

sokaklardan Baruthane caddeel ~ hu halde aır. 

dan me§gul olmak, yeUştlren vatan -

<i;:nbi:::u:ua:~:;::~kianab.Ankara-Samsun lstanbul _,. Ankara 
:M. Zekeriya, tnglllz • Sovyel anlaş. tan f f J 

TAN · '=roin yüzünden 
sefalet masını b:ıhis mevzuu yapmıştır. lfu - B~yük Parti Kurultnymın bu iş üze.ı ayyare se er eri d I 

harrlr, iki devletin elmdiye kadar bl - rinde clddt olarak f§ledlğtnl görmek a ras 1 n a ye . b . r t re r1bır1erue neden anlllJlamadıkıarını. bı. ısteriz... Bu sene içiRde işletmeye n 1 l n Es!~i bir memur hırsız-
ribırıerınden ışUphelerinl, uzun uzadıya K" f r . . ' k h' ld anlattıktan sonra İngiltere hUkQmeU. ıtap ye iŞ ınnız 8Çl.aC8 Devlet demiryolln.rı idaresi An. paso ıie seyahat eden yolcular lıktan ma ı(Um 0 U 

ı , 
1 

b Peyami Sata bu ismi verdiil fıkra- bi -u· nln nglllz cfktirıumumıyes ne oyun Havayolları Devlet işletme i.da- kara - İstanbul arasında yeni yeni tahrik olunacak yolcu treni. YUksek mühendis mekte ,.. 
e&erek nlhavet So\•yeUc.rle bir ilçOzlD Sinda, eski hartlerl bilmeyen yeni nes- • • .. ı \dU' 

b " y1 kt un kltap!IZlıflndan bahsederek kitap rcsınce yenı hatlar açılmak uzere bir yolcu treni ihdas etmiştir. Bu le halrn mevcut muhtelit k'ı.tar. amclat memuru~ ken müptela 
0 

ittifaka yanaştığını sts eme e ve • bil "Sovyet Rusya _ Fransız ittifakından hanelerinin tamtalur olduğunu söylU • hazırlıklar yapılmaktadır. Anka. tren Ankaradan her gün saat da s~yahat edebileceklerdir. ğu eroin yüzünden kovulan ve ·r 
sonra dUnya sulhünDn temelleri kurul- yor: ldtap yetışllrllmcz, kltap basıl - ra • Adana ve An'kara • İzmir hat· 16.4.2 de hareketle Haydarpaşaya suretle işsiz kalm..:a da beyaz zeb1 
muş olacak ve belki de Avrupa artıl maz. basılm:ı. çare1erl aranm!l.ZSa kısa lannın da işletmeye açılmış bulun. ertesi gün saat 8,20 de varacak. tedariki için k:ı.hvclerden paltO• 
bir harp tehllk ııinc m:ı.ruz kalmaktar bir zaman sonra fect bir vaziyete dU • masiyle evvelce idare tarafından Haydapra§adan da her gün saat şapka ve saire çalnn Kemal, n{iıll' 
kurtulacaktır . ., demektedir. şUleccğinl kaydederek diyor ki: hazı Janan dö t l"k · ı t 14,5 de hareket ederek ertesi gun·· Tamir edilecek yollar ''l'.!t ,-akalanm1~. sorgusu sonund' 

)'E~'1 ~ABAl 

"Ordu, memleketi yalnız askeri is • r r sene ı ış e me ,, ,, 
U!Alara kargı korur. Ondan daha mut. programının ilk kısmı tamam ol- saat 6,55 de Ankaraya gelecek • • tevkü edilmişti. ~t 

tir. Trenin Anknratlan Havdar • Babıfili ve ankara caddesinden Hırsızlıkları bir(?r birer ititıP 
hiş ko.fo. istilA.larına kar'§ı memleketi muştur. J 

t 1 
,. k 

1 
t brl kitap ordusundan bqko. koruyacak hiç paşaya ilk hareketi 26-5-930 çıkan Parke taşları Aksnrayda eden Kemalin birinci sulh cezS 

Hüseyin Cahl Ya çın. c me c a bir kuvvet yoktur Şimdi ise programın ikinci kıs- cuma gu .. nü, Haydarpacadan da Volde camiinden karakol önüne mahkemesinde görülen muhakeı11e-
kB8t mUnasebeUyll',. adını verdiği yıı.. • ·1 · · • ~ k zıamdn. Btlt, okmek l~lerinin halll için Bundan daha açık yazo.mayız, bU* mına gexı erek 939 scncsı ıçınde Ankaxaya ilk hareketi 27_5- a.dnr olan kısma, Ebussuut cad. si dUn bitirllıni~. 9 ay mUddeUe b&-
bcledlyenın teıebbüslcrlnl ve bu aradCl mUzalu!rcsI yapan BUyUk Millet Mec. Ankara • Samsun ve 940 senesi 939 cumartesi günüdür. desinin bir kısmına, Tiinel öniln· pis cezasına mahkum olmllflur. ~~ 
inhl.sarm kolonya çıkarmasını me~zu. lislnln ve yakında topla.nacak ParU içinde de Ankara .. Erzincan hat- Bu trenlerde yolcuların ihti • den havuzlara kadar olan yola, cak §imdiye kadar ııabıkam 0ıın•; 
bnh!ı ederek, devletin fertlerin yapa - Kurultayının önüne bu bllyQk memlc- ları i~letilmeye açılacak ve bun· yaçlarmı karşıbyacak kadar yol. Meyit yoku§una döşenecektir. mnsı gözönüne alınarak ccza!1 
cağı ı~ıere el koymasmm ne a receye ket davasını da koyalım ve bir kere dan sonra da Ankara - Diyarıba • cu arabası ile yataklı ve vemek- Yaya kaldırımlar asfalt o!acnk - ay 10 güne indirilınl3tir. 
kadar doğru olduğunu arqtınyor ve dalın kUltUı1lmUze, gırllağtınıZın olan. kı .J t ca ltablllyeU ... 1e imdat ra .... ralım· KJ r ve Ankara • Van hatlannrn a- 1i vagon bulunacam gibi her tür. ır. -0-
neUcede fertlerin ne yapacaklarmı, nn· " ,_ "'' • • • • . o· H · d · · 
811 koza.nacaklannı, vergilerini nasıl tap yetl~Urlnlz! Memleltet kUltQrU çrlm.ası ıçın tedbırl~r alınacaktır. lü tenzilfitlı biletler ücret farkı. azıran an ıtıbarcn kayma - Bu sabah ki yag mur 
vcrcceklerlnl soruyor ve '•böyle gider. tehlikededir, kltnp yeU§Urlnlz!., Bır taraftan yem hatların açıl nn tabi tutulmaksızın muteber o. kamlar emrine 180 bin lira yol ti ı l k b" af tamir parası tahsis edilecektir. Uzun müddettenberl bekteıı 
ııe her mOte§ebbls ıc,ebbUslliıe devle _ Q kf masına ça ıJı ır en ır tar tan lacaktır. yatrınur bu sabah yağmağa ~ ' 
Un karıştığını gısrtırae geçinmek tı:hı rt a m e e p da yeniden yolcu tayyareleri alın- Umum! mildürlüğün vermiş Bu ilk partidir. Bir kaç ay son ml§ttr. 
devlet kapısına dönmek mecburiyetin- ması kararlaşmıştır. Bu arada he· olduğu kararlar arasında bazı ra yeniden tahsisat verilecektir. ti' 
de kalacaktır,, dedikten sonra ıunu m U a 11im1 i g"' i men mevcuda ilive edilmek U.ze- yolcu katarlnrmdn yolcuların nu. --o- Fakat Anadolunun birçok nıJJl nJi' 
ll!ve ediyor. nı:· bli lik 

1 
• kalarında köylUlere UzUntUlU gU 

1 mt.ıhana g·ı recek re ı l y yo cu tayyareaı alına maralı yerlerde oturt.u'ımaları ve o - k · ı g-lrten kuraklıktan epeyce zari, 
caktır. Bunun irltı de bütreye iki b~ylelikle ak"t • t · antmar a 1 0 ticaret -,. • 

Tırhan vapuru 

tamamlandı 
CIEtrüsk,, ün eşinde 

tadilAt yapıldı 
Mersin hattı için Almanyanın 

Krup tezgahlarına sipariş edilmiş 
olan Etrüskün eşi 3.500 tonluk 
Tırhan vapurunun inşası tamam
lanmJ§tır. Vapurun yakında ya
pılacak tecrübelerinde bulunmak 
üzere yarın Almanyaya kaptan 
ve mürettebattan mürekkep 8 
kişilik bir heyet gidecektir. 

Tırhan vapurunun süvariliği -
ne Şükrü kaptan tayin edilmitşir. 
Gemiyi limanımıza getirecek di· 
ğer mürettebat da haziran sonla
nna doğru Almanyaya hareket e
decek, vapur temmuz başında bu. 
raya gelmiş olacaktır. 

Tırhan vapuru Etriiskde tesbit 
edilen mahzurlara göre tadil edil 
mi! ve ilçilncU bir kazan ilSve e· 
dilmi§tir. Tecrübeler müsbet neti
ce verdikten sonra Etrüsk vapu -
ru da Almanyaya gönderilecek, 
ayni tadilita tabi tutulacaktır. 

• wıpu:111ia diğer bit' eşi o. 
1an KadeJ .de yakında denize ine· 
cektlr. ~unda da yeni projelere 
göre tadillt yapılmaktadır. 

:s ~ l" geç v ·ı ıs asyona gı. ra uğradığı söyleniyorsa da, eki' 
ilkmektep yliz bin liralık tahsisat konmu~. den bir yolcunun ayakta kalma· müzakerelerı• M lerln bu yağmurdan istifade "" 

etmediği benllz mallım değildir. mua'll·mıer"t S8Çl.ld"ı tur. masmm temini de vardır. Halkın 
~~~~~~~- ~-
mamaktan mütevellit sıkıntılan. Danimarkanın Ankara sefiri Du at 
m bertaraf edecek olan bu usul urlov dün Ankaradan şehrimize Avrupa ekspresi iki sa 
Anadolu ekspresiyle yıldırım "etmiştir. Bugün Atinaya gidecek - gecikti 
t 1 · d b" d tir. Kendisi Danimarkanın aynı za. 
ren erın e tat ık e ilecektir. A. Bu sabahki Semplon ekspres ~ 

nad ı ks · 1 ld t manrla Atimıda da elçisidir. Sefir. o u e • presıy e yı ınm ren. nl iki saat teahhurla gelmi;;tlr. 13" 
lerindeki yerler numara nıuka. _ gazetecilere şunlan söylemit~ir: dt 

T .. k" ·1 1 k · no. .sebeb hattın Yunan araı.isltl 
bilinde halka tahsis edilece:!{tir. - ur ·ıye ı e meme ·etım ara -

d l 
ki istasyonlarından Plhyon'da 

Bu iki yolcu trenine binecek her sın a evve ce açılmış olan ticaret nln fazla kalmış olmasıdır. 
yolcu Ankara, Polatlı, Eskişehir, müzakerelerine Ankarada devam et 1 Konvansiyonel vaktinde ge 
Biler!1k, İzmit ve Haydarpaşa gar tim. Bu müzakereleri yaz tatiline 
larmdaki gişelere müracaat ede- kadar bitirip yeni bir ticaret anlaş- _u_r. _________ _ 

rek trenden işgal edeceği yerin ma~ı imza edeceğiz. Türkiyenin biz 
num~ra kuponunu al:ı.cak ve is. den aldığı mal, bizim Türkiycd"n 
tediği zaman yerinin hazır oldu. aldığımızdan fazla olduğu için mu 
ğunu bilecek ve bilahara vagon. vazene tesi:ıine çalı~maktayız. Yu -
da kendisine tahsis edilen bu ye. nanistanla da aynı şekilde müzake· 
re oturabilecektir • relCf'de bulunmaktayız. 

idare numara ile halka yer tah. 
sis edılen bu iki yolcu treninde 
permi ve paso ile seyahat eden 
yolculat ın seyahatlerini de kal -
dırmış bulunmaktadır. Permi ve 

Köprü dubalarının 
boyaları 

Atatürk KöprUsilnün dubaları. 
nın alt kısımları boyaları bozul. 
muştur. Üç ay gibi kısa bir uı
man içinde bu bozulma sebebi 
etrafında müteahhit tarafından 

yapılan tetkikatta Haliç suları • 
nın boyalan bozduğu anlaşılmış. 
tır. Müteahhit kimyager Nuret. 
tin Münşiden bu hususta bir de 
rapor almıştır. Belediye bu hu • 
susta aynca tetkikat yapacak . 
tır. Müteahhidin iyi boya kulla • 
nıp kullanmadığı bu suretle tcs. 
bit edilecektir. 

ii@ırntcını amca 
lfinn tavu®u 

--o--

Taksim - Dolmabahçe 
asfalt yolu 

Taksim - Dolmabahçe yolu üze 
rinden yapılmakta olan istimlak 
muamelesi ikmal edilmiştir. Yo
lun Gümüşsuyundaki kısmı da a
çılmak üzeredir. Gümüııuyu has 
tahanesiyle Mühendis Mektebi a· 
rasında kalan küçük bir bina ile 
bir duvar bugünlerde yıkılnuJ o
lacaktır. Bundan sonra evvelce 
Dolmabahçeden Mühendis Mek. 
tebin~ kadar blitlin asfalt olarak 
yap lımş olan yol Taksime kadar 
ayni şekilde yapılacaktır. 

-0--

Kahraman haydut 
romanımız 

Mündcrccatımızın çokh.:ğundar. 

dolayı bugün konamanuştır. Oku • 
yuculanmızdan özür dileriz. 

D EVRtM1Z handi99 ,S 
kadar SUS&Dllftır 

dünyada bir dakikada on ,Jtl 
bin kiloluk Uğıda gue~ .,... 
sılmaktadır. 

* 
8 EYNİNİZ Beta 

bin sekiz ,.US 
dalgası neşreder. 

* 
Ç İNİN en bqlıca ~ 

yumurta aaaa 
Bu itle çalıpn kadmlar 
dakikada yedi ytb 
kırıp onlan tekrar teknt .... 
tarlar. 

* 
8 t)YlJK Brltan~ I"' 

pl'lhanelerde bir 
ldl<ada çıkanlan işin «carl ~· 
metf yetmlıt alh franktır• 

* 
H ER bir dakikada J(~: 

dadaki her yUz blll ti' 

~loin ytız elllat kalb ~ ..... 
bklan rstırabl içinde IJUI~ 

maktadD'. 

• 
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iki ihtimal var! 
tı ~uraya güzel bir yazısını 
k a !ettiğimiz Ladislas Be -

0
9ffi bUtün Avrupada mecı-
ur bir M h .. d: v b acar mu arrırı ır 

.:. ilhassa siyasi meseleleri 
İl~?ah zaviyesinden görüşü 
y tanınmıştır. Aşağıda oku 

2:1c~~nız parça bunu çok gü 
l! gostermektedir. 

ltaç ~~n, sade bugün değil, bir 
tibtli ~edenberi bütün dünyanın 

lia ır ınesele ile meşgul: 
lllı? rp olacak mı, olmıyacak 

Çanakkale 
Süveyiş ve Cebelüttarık 

kadar mühim bir mevkidir 
İtalyanın ihtiyacı olan petrol mutlaka bu 
üç boğazdan birinden geçecektir. Aksi tak
c~irde İtalya petrol Ü Alman yadan istemek 
mecburiyetinde kalacaktır. Almanyada 
Harp olursa ne petrol bulabilecek, ne pa
muk, ne <le kauçuk. 

Yazan: Pierre Dominigue 
• 

~\rn Yatağa. yatarken aklı - İngiltere Türkiye ile milhim bir dan istemek mecburiyetinde kala -
~atakta u ınesele... Sabahleyin . . hu. ltı il kalkarken aklımızda :nla.şma ımz~ladı. H.usy~ ılo yaptı- caktır. Almanya da, harb olursa, 
l'tı-ın C~:_le. Gazete aldığımız za.- gr temaslar ılerıe1mekted'.r. Japon : ne petrol bulabilecek, ne pamuk. 1 
ıC!y ogrenınck istediğimiz ilk ya, Almanya ve talya ile askerı ne kauçuk. 

~.bu. bir anlSJ.lmaya girmek istemiyor. Daha sonra Tilrkiyenin Balkan -
'llJ-a la.r b' ~~t i§lerinden nz çok an • Bu üç haber büyUk akisler uyan !arda bir faaliyet üssü var. Yuna-

~ lte ltın~ gördük mü, hatta siya- iıran birer mühim hadisedir. nistana do~rudan doğruya, Roman. 
ll!: 11 bıç haberi olmıynnlara bi- Evvela Türk _ İngiliz anlaşması- yaya bilvasıta tesir edebilir; Ro -
. ....., S nr ele alalını. manyayı gözil altında bulundurma!. 
~o~. ti ne dersin? diye soru • Türkiye, mühim bir askeri dev- tadır ve Balkan Antantının ba5h -

l!ade arp olacak mı? !ettir. Bundan başka, bütün yakın ca hareket kuvvetidir. ı 
tabıtna ~deyim ki, ben kendi he- §arkı baştan başa kaplıyor. Nihayet, Tilrkiycnin vaziyeti 1 • I 
!~ıı.eıcrj U ~erakı, umumi harp- Tilrkiye bir kere İngiltere ve talyanın on iki adalardaki vaziyeti-
"'l' ne aıt c k. b" f k • ona 5 1 ır 1 ra var - Fransa (ayni zamanda Rusya) ile ni muattal bırakacak bir tarzdadır. 
°l".,lıınu ... iUydurdum. Fıkra §U: anlagtı mı lran lrak VC''a Efganis- lngı'lterenin carki Akdenizdeki va.. 
.alt • "" harbin ·· ·· .. · ' J " J"1 g\lıı k uçuncu senesı. tan tarafmr artık tecrübe etmekte ziycti çok tehlikeliydi. Türkiye ile 
btıı~or, ~~r :kta ~ki akhbkapd k~r§ı- fayda yoktur. (Türkiye bu devlet. yaptığı bu anlaşmadan sonra çok 
,. "ll:hı . anesı ço e erlı ve 1 1 "tt fikti ) 8 . . .. 
-'Ot: C<:irUnüyor. Öteki soru _ er ~ mu e r · urıye cıhetını daha emin bir vaziyette bulunuyor 

tecrilbe de fayda vermez: Türkiye ve §İmdi asıl İtalyanın vaziyeti teli 
~~~e Var? neye böyle kederli ile Fransa bir blok teşkil etmek - likeye dUşUyor. 
J\t~~un? tedir. lngiliz - Rus anlaşması 

....._ t~ı cevap veriyor: Sonra, Türkiye boğazları elinde Rusyaya gelince, bir anlaşma el-
~a~.}' arın askeri muayeneye bulunduruyor. Çanakkale boğazmm de edilmiı;ı gibi olmakla beraber he 
J,~llııtı O:rlar beni. Kırkımı aşmı§ \"aziyeti Süvc~'§ kanalının, CebelUL nUz kat'i bir neticeye varılmış bu
;r11ll ;orum. Karını var, çocuk tanğın vaziyeti gi!:ıidir. ltalyanm ih lunmuyor. Fakat, daha §imdiden 
<l ~ Se\ıe ar, Vakıa, vatan için se- tiyacı olan petrol mutlaka bu Uç şurası muhakkaktır ki nrtık Rus .. 
~tı biça~pı§ınm ama, fakat, boğazdan birinden geçecektir. Aksi yanrn Almanya ıle yakınlaşmak ih-
1.. n h; here: :Ben yaşta bir a- takdirde İtalya petrolil Almanya - timali yoktur. Bilakis, kendi.sini o 
~ ~e"l r aldc düşüneceği baş· ======================= ... u~ J er vardır 1n 1 taraftan yana ı;ok fazla tchdid aL 
.. ~ltlad' · san ar neye matom göndermezlerse mesele l'l'o 1Yen b" "b· ı · tında görüyor. "Mein Kamp!,, orta-~- :Iar, bir ın ır erıle ça:pı- yok. Gönderirlerse iki ihtim:ıl 
~~Jci ad adamın yaptıgını • da: Bitlerin Lehistan veya Roman 
~"tip d .. a~ neye mütemadiyen var· ya yoluyla Ukraynaya, Bakliye ve 

~ııUtı. ~kuyor diye düşünmüyor Ya Çemberlayn gene tayyare - daha sonra orta Asyaya doğnı i-
h..°:' C · ye atlar, Avrupaya gider, ya git- lerlcme hedefi olarak ele aldığını 
:'<laın :nı, keder edecek şey mi mez. Gi::lerse mesele yok.. Git - unutmadık. Bir Alman _ Rus anlaş 
~ d.ea oln? ~ Dü~ünme hiç. Her mezse iki ihtimal var; masr Alman - İtalyan :ınlafması 

1 ................................. ---.. - ............ --........................ , 

1lor 
Yeni teşkilat münasebetile 
Kazım Karabekire cevap 

Yazan: M. OALKILIÇ 

M ı:cı,tSTE bütçe nıUz:ı.kereleri olurken İc,tıınbul mebusu 
J{fıwn füır.\bekir uzun sUrerı hllabcslnile mUlki t-cı;klla- ) 

ta tlu temas etlerrk hulasa tan: "İıl:ıre te;:.kilahmızda büyük ta
ı.arruf iınl•anı ,·nrdır. İktı~atli, coğrafi, idari bakmılartl:uı 'ilfı.ye. 

tin bucluıllarını biraz ı;cnif}letmek 'c umumi müfetti)liklc-ri kaL 
ılırmak lilzunılır.,, dcmi5tir. 

24 ~ban 310 tarlhli Teı:ldlab Esasiye, millki tak imatta bir 
inkıliı.b yaııaral>, 'iliiyetıcrle ka:ı:alar arao;ında hükmi 5ahslycti 
olmı~·an , c sırf halk i~Icrinln ününde manasız ve dt'ğersiz bir 
basamak halinde bulunan mutnsarrıflıklarr la~" etti. \ 'llayctler 

(74) ü bulmuı:;hı. 
Bu va:ı:iyetc Cumhuriyet Hükumeti laka~ t kahruunı~hr. 

(Tetkikatı mülkiye heyet) lcri te.~kil ederek her bakımdan 'ila
\'etlerin hudutlandırılması l;:iııi dikkat ve itina ile takip etti. Bun
.da ı.trntejik ehemmiyeti ihmal etmedi. Sanayi ve iktısadi kal
kınmamı1. da bu heyetlerin giiziindcrı .k~ınadı. Genci kurmayın 
,·c muhtelif , ckaletlerin münıes..,illcrl huı.urumla incelendi. 

i Ye nihayet bunlara Ebedi Şef Atatiirk'iln lrt1adı rn JUilli 
J 
: Şerimi;ı; 1nönü'nün illrelttlfleri ele ilfı.l"e olunarak 926 tarllıinde 

i kAbul edilen 9i7 numaralı .Mülki Te-,kilat Knnunu lle Türkiye 63 
: 
: Yiliiyet, 3·13 kaza ,.c 681 nahiyc~·c hlksiın olundu. Dahiliye her • 
1 1 an ilcrliycn Türk cemiyetinin gerek idari kabiliyeti Ye gerek asa... 
f yiş ,.e emniyeti ,·e ~erckse iktıs:ıdi, ticari, askri vaziyetleri Ye 
i coğrafi ,.e etnografik dunımla.rı bakımlarından mülki teskiliı.tm 

bu tarı.ı takc;lmint takip etti. 
Ve bugiin 62 yJlayet, 378 imza, 8!> l nahiye olarak tenin 

olundu. 
\'ehleten yiJayct huilutlnrını ten.l ederek \ ilüyet mikdarını 

tenzil ccllp bir tasarruf temini lddi:ı.sı yapıl:ıbilir. Halbuki bu 
mülki tıık lmatm vilayetlerin tcysil nınunlyet 'e tefriki Hzaif 

nokta ınilan hlikmi c:ahsiyct olmanın tam 'e 1-.abctli neticeleri. 
ne nrabilmesinl temin için 927 tr.rlhinde 116-1 numaralı J;,anunla. 
Dlyarbakmla birinci umumi m\ifelti~lii;in te~l;füne Hizum ı;ör

mü~tü. 
Yurıl için değerli Ye çok müfid Jıiımct \e faydaları inkar 

edllemlyccek olan YC Mlllet l\lecli"inde ta..-;\ lb olunan bir trklifle 
1931 tc J~lirncde, 1 !>35 de Erzurumda. Ye nyni tarihte Tuncelin-
de üç umumi müfetti)lik daha ihılaıt eıhm~!::. f 

Bu nziyet 'llayrtlerln tC\sii mezuniyet Ye fefi!k: \'Czıılf 
csaslarmı, daha. fa7.la ademi mcrke:ı:lyet ııren ipile tesblt etmek 
mahiyetinde ve değerindedir. 

Osmanlr saıtanatındnn te\'arfüı edilen mülki te~kiliı.t kadro
sunda nüfussuı:, büt~c ... h: ynlnız atlla mcYCut 'iliıyetler, Jlyalar, 
mil tnkil livalar yerine bugün mlitc\ aıin h\itçeli, nüfuslu Ye hal. 
km her flirlil ihtiynçlarma tekabül edebilecek Jıududlnra göro 
tcyaziin ettlrilmts, (le' ı~t hlzmetlerint en emin i.arrıla görebil. 
meğc müsait Jnlııınııs mülki tı\kslmat mewuttur. 

Bunun llzr.rlnde bir ılcğişlkllk falc-bt ycNi7. olmaktan sarfı
nıızar, t('tkikc mli<itentt bulunmıyan bir ldılia mahiyetinde kalır. 

939 bü~cmi:r.ln miite,·azin \'e ~iiğüs kabartacak rakamlr.rı 

kar~ısındıı. Tiirkiye Cumhuriyetinin en miispct tetkiklere müstt-- • 
nit kunılu:;u olan mülki te;:-kilnt ve idaresimlc ta.;:ırruf yapmai:'l 
dUşünmt'k yanlı~trr. Buna ne lüzum, ne ·<le ihtiyaç \"ardır. Ya

pılacıı.l< şey, idare mc>kanizmnsmm flaha müreffC'h id:ır<> amirle. 
rl Ye memurları elimle cereyanmı temin için bütçenin yükc;ell~i 

nlı;;petinde memur tc>rfihlerino <lnha geni5 lmkanlnr , ... müeyye. 
deler koymaktır. 

Biz. bu~iinkii mu1.affcr bilt~rmiı.ln 

larılan ıla ,bil) ük rmniyet lçindryiz. 
istikbalinden bu tarar-

-- ·················--·············-·-··········-···--·-··· .... ····· .. ·············· .. ~al v~gu gıbi bunda da iki Ya Çemberlaynın şemsiyesi ıı- gibi olur: bu anlaşma neticesinde 
:ıliı a aske.,. teş etmiye başlar, yahut ateş et. İtalyanın istiklalinin ne hı>le gir _ ntiz yıkılmadıkça. decek, fakat buna. mukabil, böyle 

s 

Hamallığa 
talipler 

Bundan sonra kura ile 
iş alacaklar 

istanbulda hamallık yapmak il 
zere müracaat edenlerin miktarı 
ötedenberi çoktur. Memleketin 
muhtelif yerlerinden gelip tele 
muayyen bir meslek ve san'at sa

hibi olmıyan ve yapacak iş bula· 
mıyan vatandaşın akhna ilk gelen 

şey hamallık olduğu için her za
man iskelelerden birinde inhilal e 
decek mün~al bir boşluğa talip o. 

lan yüzlerce vatandaş vardır. Son 
zamanlarda bunların adedi iki bi
ni geçecek kadar çoğalmıştır. 

Bele::liye iktısat müdürlüğü 

mevcut münhaller ve iskelelere 

ilave edilecek hamallıklar için 
şimdiye kadar müracaat edip te 
sıhhi ve inzibati muameleleri ik
mal edilmiş olanların kur'a çek\1' 

mek suretiyle seçilmelerini mUna.. 

sip görmüştür. Bunun için bu gi
biler arasında gelecek cuma günü 
Yükçüler Cemiyetinin Sirkecide'lti 
merkezinde kur'a çekilecektir. 

--o-

Düşük dereceli rakı 
Büyük Millet Meclisinde 1nht. 

sarlar Umum müdürlüğü bütçesi 
müzakere edilirken bir hayli mü
zakere ve münakaşalara mevzu o· 
lan düşük dereceli rakı çıkarılma. 
sı meselesi üzerinde çalışan İnhi

sarlar idaresi bu husustaki tetkik 
ve tecrübelerini ikmal etmiştir • 

!nhisarın Paşabahçe fabrikasın
da bu iş üzerinde bir çok tecrübe. 
ler yapılmıştır. 

Öğrendiğimize göre, İnhisarlar 
!.darcıoi ~atehassıslan 41 dC1"ec~
lik bir rakı formülü bulmuşlardır. 

Şimdi piyasada mevcut rakıların 

en düşük derecelisi 43 derecedir. 

İnhisarlar idaresi maliyet hc:.ap. 
lan yapıldıktan ve lüzum kadar 

imalattan sonra bu yeni rakıyı pi
yasaya çıkaracaktır. 

Bununla beraber İnhisarlar lda
resi mecliste de mevzuu bahsol • 
duğu gibi ve Yunanistanda mev. 
cut olduğu ileri sürülen 40 derc
cdden aşağı rakt imali meselesi ü
zerinde de meşgul olmaktadır. 

Rakı vasfının kaybolmasımı 

meydan vermeden böyle bir ra1cı 

yapılabilir ve bu muvafık görü
lürse o da satışa çıkarıln~ktır. 

--O--

Şehitlikleri imar cemi
yetine yardımda 

bulunanlar ~ eceksc rı muayenede kabul mez. Ateş etmezse mesele yok.. diğini gördük. lştc onun jçin Fransada ve !n-
},, CaJtsıtı. n, ~ah .. ~t çürüğe çıkan Ederse ... 
~~! ç - Bununla beraber, ''Mein Kampf,. gilteredc bir lngiliz _ l<'ransız - Rus 

bir anlaşmanın mahzurları onun i- Şehitlikleri İmar cemiyetinden: 
çin mevzubahs olmıyacak. Iş Bankası, Si.imerbank, Mcr-~- e ''ok uruge çıkarılırsan .... Evet, ederse, i~imiz bitmiş d 1 ı ~ 

'il,.: J Ask k b 1 d :w a yazı nn ara ragmen Rusya, Av- anlnşm:ısına taraftar olmıyanlar 
.. ~'ile iki ı"ht· erel a u e ilir - demektir .. O halde neye şimdiden ~ . ıına var- rupanın garbı kadar tehdid edilmiş var. Onlar diyorlar ki böyle bir an. 

lıl ~ a anav t · telaş ediyoruz? · bulunmuyor, dalın doğrusu şimdiki laşma yapılacak olursa Rusya bu-
"a~.'a cehh a anda bırakırlar se- Ladiılaa Bekeffi ı ı 
~ "'-tıda b eye gönderirler. Anu _ ta de, yani Leh • Romen sc>ddi he. nun bütün fnydalanndan istifade e 

Bu kadar da değil: Coğrafi va- = ~z Bankası, Deniz Harp Akade
ziyeti, siyasi teşkilatı itibarile ve :::1isi, Yüksek Ziraat Enstitüsü, 
Lehlerle Ilomenlerin Rus ordulnrr. Maltepe Piyade En!daht mektebi, 

(Devamı 10 uncuda) Srvas Lisesi, Antep Lisesl. Ma
~he~e 1::ı-kırlarsa mesele yok.l""'"._,_,.~_._,.._~,_llllllıılllllıll-.ı_,~,_llllllıııılll'-ld!W-.~ 
.~Var: gonderirlerse iki ihti -

: • ~ ' • \ • ' • .. - ;1~· ,·. ... • ... • 

ııı._ ... a Yar 
~~Ilı. y alanırsın, ya yaralan 
~l': ~ ar:ıraıanmazsan mesele 

··~ anırsan iki ihtimal 

\>~r a ~aran h . . 
tc <lzı hafif afıftır, ya ağır ... 
l~ttıcıdctı . s~ ınesele yok.. Çok 
ta" \>0k 1~1 olur, ayağa kalkar. ' 
t,~lt lcad cgcr yaran ölüm .doğu· 
l de ar ağırsa ··ı·· .. ··ı·· 
~'Jı ltttı'k . o ursun .. o un 
~, ll:ıcti " senın için hiç bir şeyin 
"t .rOJ.: d ll cııı§ Cd' emektir .. Neye boşu 

~ı~ lıı.-\l· ıyorsun., 
"~" n b' ... , 
>et }'acak ız de harp olacak mı, 

tc,,· ntı de k . . 
\, .rlz. r en aynı vazı-{ a . 

~~., diktat .. 
~tc Cltin Orlük memleketleri 
ltt t~lcr Sulha davetini kabul e-

le ' Ya et • 'lıt· ~cseı ınıyecekler. Eder-
·~aı Var~ Yok.. Etmezlerse iki 

~ıı a lcıu • 
t;,~ 'riyıc §illan rncmleketler biri -
Ct cıe,in r~Yolarda neşriyat mü-• c· . e gırj~· 1 .. 
ı'i. 'tiı..., :wır er, ya gırışmez-

tlc '41Cıler · Y tsc 'k· . se mesele yok, gı 
Cı. ;ı iL· 

1 1 ıhtimal var· 
"~ '"'ta · 'ı... • tdcr raftan biri ötekine hü-

• ~....._'Ya hücum t H'" 
l'tı "'ltz} c mcz. u-
'· tdcrl crıe mesele yok.. Hü

Esrarengiz et meselesi 

G AZJ<.;Tf:LJmDJ·; 5:ıka değil) rJdıli 

olar:ık yazılıyor: 1-.tanbulıla etin 
nlc;:in pahalı ıı.tılılığı bir tiirlü aıılnşılnmı-
yonnu5! 

!ilmine göre ~cbcb mezbaha.. Kimine 
göre nakliye Ü<"retleri. Kimine göre de et 
işini çe' iren bir tröst ,·arınış!. •• 

\'elhibıl etin ne hikmete mebni paha
lı olılu~ hali. anla~ılamıyor !., 

B:ı..'lit bir et me elesinl tstanbulun bu 
liad:ır uğra-:-rp bir türfü nnh:~:amayıı:;ı ne 
garib drğil mi? .• 

Zarnllı 1sbınbuh•ağı:ı:, eti dü üne dü. 
~Ün<' galiba sonunda et kafalı oldu!!. 

* • 
Ekmak meselesinin halli 

çaresi yok mu ? 

E K:\IEK mesı>lr.i>i de bir çctrdll ..• 
İstanbul belediy('si fırıncılıı.r mat. 

luba mu\·afık ekmrk c;:ılmrırlarsa ekmek 
fabrikası yapmaktıı.n 'az~cçecei;rini söyle
ıliği haltlt', maliımrlur ki, ızclılr meclisi e-
~asc>n ehınck yemekle hıı~·atını ld:ı.me eden 

fıkara halkın clınırk!:iler elinılen kurt:ı-

nlnıac;ı lı;in fabrikanın bclıemehal kuruL 
mumı l&tedJ. Buna ra~'lllCll ıa hal görü.. 

f ;ı b erse "k· . . 
~Cı· itib· 1 ı ıhtımal var: lüyormu~: 

ırı.. itlerin "1 . 
~t, }'a .. e u timatom gön. Bazı ;rerlerıle rekabet ylizünclen pc-k 

gondermezler. Ulti • ı;tizrl ekmek ~ıkanldığı halıle rekabet ol-

nııyan ~·erlerde )tek fena el>mekler çıkan
lıyormu5 .• 

O halde fnzla zahmete ne baret: 
:'\l:ulemki rekabet olan yerlerde nrfis 

ekmek çıkarılıyor. Şu rekabeti tutup ko
lundan belediye memuru yapn ermeli!! •• 

"' • $ 

Çok garip bir emniyet 

B URS.\I>.\ bir üfiirükı;ü ynkalanmı5, 
e,·ınılc "ura diikülmü~ kur un ııarı;a. 

l:ırr, ı;ürekotu, k\il,ürt lmlmuşl:ır. 

nıı üfürtikçü r.·ahkf'mede hepsini in. 

kfır r.lerc!• şöyle bir iddlnıla bulunuyor: 

- Yalan!.. Illr J,imseııin ı·\ inıle kur
şun, çörekotu, kühürt bulunına;ı; mı? ..• 

Herkes çörcl,otunu nnzn r dcj;'lllcsin di~ o 

l :ullıınır !.. ~imdi kimin C\ ini arasanız 

lmıılardan bir p:ır~:ı bulursnnu1 ?.. 

Tuhaf tleğil mi? Hayıli ı:örckotu, kur
~un, hrr e\ tle bulunsun. ı~nlmt ı:;u kül•ürt 

bu z:ırnanıla ııc ıliye her C\ ele lıulunsun? ••• 
llizlın bildiğlnıi:r.c göre kiikürt olsa olsa 

Wr e\'d6 ayu hastalı~"! için bulunabllll'. 
AC':ıb:ı bu iifürült~ii şu zamanda her 

e\·Jn ziiği.lrt olup düc;;ünnlC'ldcıı e, U~'uz o
Iuıı kn~ınnıayı tercih ettiğine mi emin?! •• 

Kabahati panzehir almamış! 

O J,.\C.\K 15 mi: l{iiçiikpa7.arda lıir 

katlıneağ11. tutmus, Kımtarcılardn. 
ki bir börekçiden börek almış. Evine gii_ 
türmüş. iki çocuğuyla ~ rml~ler. 

Biraz "onra. Uç zavallı birden müthiş 
sancılar lçinc.Jc kıuannın.ğa başlamıslar. 

Zehlrlrnmc alıllmi güsterml5lrr, hacıtaneye 
lmlılırılmı:;.lar ... 

Vakıa börekten <le zehirlenme duyul
mu5 ,.ey değil ama, t .. tanbul bu, olabilir ... 

l"akat bu :r.:ı' allı nf' diye ihtlyatsıılık 
ctnıi';? Xi~in börek aldıktan .;onra yanıb:ı
~ındal•i dül<kiındnn ıla zehirler için fl-.cbi
lil lii.h snt ılan bir panzrhirılen biraz alma. 
mış: 

Zrhirli yoğurtlardan! ..• 

• 
Anafor Ahmedin marifeti 

Y IXE lJur<>:ıcla bir kadıncağı7. çaft'J. 
d:ı ıı:ezerl;en açık gözün biri saniye 

tçinıle, adeti tcrr~·ağınılıın kıl çeker J;ibl 
<;:ınt:ı ... ını knı>ıp ı.:ıc;mış. Yerilen t'Sktıl üzr. 

riııe herif yaknlanmış. 'lrğer bu ac:ık ~öz 

Anafor A hmct i.;mfnıle blriymlcı .. , 

Ne garlb Mm değJJ mi!.. Fak:ıt "lll 

lakabına. halulır.:;:ı adanı lıerhnlde eski 
meclisi Jdnrc azalığından miitekait olacak! 

M. 

latya Bez Fabrikası Umum nıü"' 

dürlUğU, Çatalca, Ay,dm, Bandır. 

ma, Eruh, Bilecik ve Devrek Pe" 
ledfyeleri, Aydın Halkevi, Bay: 
Selahaddin Rıfat ve Mehmet Hay 
ri kardeşler, Zonguldakda Bay 

Mehmet Çelikel, cemiyetimize 
nakdi teberrularlda bulunmak su. 
retiyle hayırlı bir maksada karşr 

yüksek alakalarını göstermişler -

dir. Cemiyetimiz kendilerine ale
nen teşekkür edr. 

-o-
Beşiktaşta yapılacak 

istimlak 
Beşiktaşta Büyük Türk Amiralı 

Barbaros Hayreddinin türbesi et 
rafında yapılaca kistimHik için is
timllik sahasına dahil emlakin sa
hiplerine tebliğat yapılmağa baş

lanmıştır. Bu emlak 24 parçadan 
mürekkeptir. 

Evvelce bu emlakin istimlaki 
için menafii umumiye karan ve -
rilmiş bulunuyordu. Bu itibarla 
istimlak bedeli her mülk başına 

iradı gayri safisinin yirmi misli -
dir. Bu paranın bankaya yatırıl

ması ile istimlak mı~amelcsi ta
mamlanmış olacaktır. Fakat böyle 
bir Yaziyete meydan kalmıyaca ğı 

• ümit edilmektedir. 
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Maarif Bütçesi kabul edildi 

Buy 50 yeni muallim 
Maari ordusuna katılıyor 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, muhtelif hatiplerin 
sual ve tenkitlerine cevap verdi 

.An'!iara, 25 (A.A.) - Büyük Millet 
Meclisi bugtın Refet Canıtez'in ba,_ 
k&nlığında toplandı. 1939 yılı bütçesi. 
n1n müzakeresine devam edildi. Mna
rff VeklUeU bUtçcsi tlzerlnde söz alan 
birçok hatfplcrfn mütalenlan ve bu 
mOtalealara kar§tlık olarak Maarff 
Vekili Hasan Ali YUcel tarn!mdan ve. 
:rilcn cevaplar dlnlenlldl, 

Maarif Veklll Hasan Al! YUccl ver_ 
diğt cevapta ezcUmle demiştir ki: 

- 1939 yılı bUtçcslnl hUkfımetınlz 

Meclise lG.110.000 lira olarak takdim 
ctml~tlr. Bütçe cneUmcnlnde bazı ilA_ 
veler yapıldı. Ve ellerinizde bulunan 
lA)ihad:l görUldUğü gibi 16.164.400 11. 
ralık bir butçe takdim etmiş bulunu. 
yonız. Şu halde geçen seneye nlsbetıe 
Maaıil Vekilliğinin bütçesi 1,5 milyon 
lira btr fazlalık g&lermektedir. 

Geçen sene maaş faslı 5,5 milyon ıı_ 

ra iken bu sene 6.097.000 liraya çıka_ 
nlmrgıtll'. Bu sene 450 yeni muallim 
kadromuza iltihak edecektir. 

Ecnebi memleketlerde tahsilde bu_ 
lunan tatebemlzden 35 kadar, mtıslkl 

ve mealek ögTetmcn okullarından 80, 
lstanbuldald yUkııek ögTetmen okulun. 
dan 60, Gaz! terbiye cnsutUsUndekl 
kunlardan vo asıl smı!lnrdan 272 ka. 
dar muallim tavzif etmek lmkl\nı ha. 
811 olacaktır. 

Bütçedeki fazlalık bunları tavzif 
mecburiyetinden doğmaktadır. 

Bütçemizde mall§tan sonra görülen 
fazlalık UcreUerdedir. Yardımcı öğret_ 
menler ile kanunu mnhsusımca 15 ve_ 
YJJ. 18 saat ders verdikten sonra fazla 
olarak kcndlsl.ne okutturulan ders sa. 
aUerl lçtn vc.rllen ücretler mUhim bir 
yeko.n tutmaktadır. 

sini tc11ls etmek Uzeredlr. Bu mUe.sse_ 
seyi kurup lşletukten sonra pek tabii 
ohrak Sıhhiye VekAJetı de bunu ııaa 
rlf Vekllllğlne verecektir. Diğer ra: 
kUlteleri de lmkl\n hruııı oldukça 
teşkil olunarak Ankareda tam bir 
Universlte kurulacaktır. ÇUnkll TürkJ. 
ytnin merkezi bnş,chlr olan Ankara 
aynı zamanda Türk kUıtUrUnün de 
merltezl \'e bnfşehri olmalıdır. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

Talebe makyajına gelince, hepiniz 
görtlyorsunuz, ben bu mevzulnrla çok 
a!Akalryım. HattA bazılarının kanaa_ 
tlnce belki de şiddeUlylm. Bu işlen ha. 
betim yoktu. Doktordan rica ederim. 
Hangi mektepte olmu§tu, söylesinler, 
tahkik ederim, aU\kadar olunım ve bu 
ı,,ı dilzelllrim. 

Anknrn, 25 ( Hıı~u <;1 )- Meclislr 
Monrif lıütçcc;i .ıörlişlilürken ilk si)zü 
alon O~nı:ın !';evki l'lud:ığ (Konya), 
nıcııılekeıte projesiz iııınr hareket
lerine ön:ıynk ol:ıııların tııribi, kül
liirrl ,.c ıncılcniycl iıhiclesi ol:ıruk 

mevcut olan h:.ızı e'icrleri hiç lüzum 
yokmuş gibi orlndan k:ıldırmnkl::ı 

lıeis görmediklerine iş:ıret etmiş, ,.e 
">Unları SÖ) knıişlir; 

- Eğer Maıırif Vekillcti hunlan 
kat'l olnrıık teshil etmezse ve müda
h:ılede lıulunm:ızsa ve cle\'letin diğer 
şubeleri de benimsemezlerse y:ı\':ıs 
.rav:ış lıu kıymetli abideler ortadan 
kalkmış buluna:ıcktır. Konya mebu· 
su bıınd:ın sonra memleket d:ılıilin
de ticaret :rapıın nıiiesseselerin ilitn· 
larında Türk diline hic bir kı)·ınel 
ve ehemmiyet verilmediği nokıasınd:ı 
isr:ır etmiştir. 

de bıılunmaclıklarını, li'inn dersleri
ni mekteplerden knldır:ırak onun re· 
rine diğer derslerin ikame edilmesi· 
nin dııh:ı doğru ol:ıca~ını siiyltdi. 

11.K MEl\TEPI.EH 
Hacer Uiı.-lc O\ıısl:ıınonu) ilk mek· 

leplrrin her sınıfıııcl:ı cn :ışuğı ull
mış, )'elmiş talclır.ııiıı lııılııııduğıııııı. 

sınıfl:ırda olur:ıc·:ık ~ıra lıulıınmııdı

i(ını, dersin ayakta tukip edildiğini 
söyledi. 

''SOT \'E HOCA" 
Doktor Sııinı Ali (Bize), vrreınlı 

hocaların ılcrıı \'Crrııclcriniıı doğru 
olınıync:ıi,!ını, çocukların ıki düşma

nı olııı> hunlnrdun birinin süt, cfiğe· 
rinin de hoca olduğunu, sülün kay. 
n:ılıhıcağınr, fak:ıt hocanın knyııatıl:ı· 

mı.r:ıcnğını sö) lcdi. 
Bundıın sonrn bir nıcktcbe devanı 

eden 200 çocıığıın kırkıııııı nezleden, 
gripten, veremden lın sta olduğunu 

~öylcdiycrck bunun için hütçeılc ay
rılan paranın çok :ız oldıığun:ı işaret 

c'tl. 

KiTAP PAltı\l.ı\nI 
Sezai (Kiitalıya), ilk terlrisat usu. 

Iüne temas cdrrck lııı şekilde mck
lclıc de,·am eden ~·ocukların birçok 
rniişkiillcrlr k:ırşıl:ıştıklarını, kitap 
p:ır:ıl.1rının ço'k f:ızla olduğunu, ilk 
mektep kilopl::ırıııın bugünkü fi)atlo· 
rmclnn ) arı fiyat d:ılıa aşağı sııtılınn· 

sı lazım gcldiı?ini, mekteplerde sra· 
nıer dersinin çok z:ı},r olduğunu, 

\0ekiılelin bunun için ııe gibi tcdlıir
ler aldığını iiğrl•tııııek istediğini, lise
lerden deijil, ylik ek mekteplerden 
mernn olan tnlt-bcye bile bir mevıu 
verilse memnuniyet , ·erici bir neti
ce ile karşıl:ışıl:ımıyacağını i!Uve et· 
Li. 

1,ısm.1mg llOCUM 

Amerikada 
denizaltı faciası 

(BWJtcıraf& 1 incide) 
gayretten sonra ıu yüzüne çıka • 
rılmıştır, 

Dalgın çanının deniz altındaki 

ilk üç seyahatinin her biri i1ci saa~ 
devam etmiştir. 

Son inişi.dine dalgıç çanr, 150 
kadem derinlikte kablolara takıl -
mıştır. Dalgıçlar, çam kurtarmak 
için 4 saat hummalı bir surette 
çalışmışlardır. Bu esnada müret
tebattan hayatta bulunan 8 kiti 
ile çan içisde inmiş olan bir kişi 
sardalye balıkları gibi biribirine 
sarılmış bir halde oksijen ve He. 

lium ile teneffüs ediyorlardı. 
Ceman 33 kişi kurtarılmıştır. 

Squalusda kalmış olan !diğer 26 
kişinin ölmüş olmaları muhtemel
dir. 

Donanma yüksek 'kuman.danı, 

felliketzedelcrin cesetlerini su yü 
züne çıkarmak için bu sabah fe
cir vakti tekrar işe başlamalarını 
dalgıçlara emretmiştir. 

Hayatta kalanlardan Thomas 

Bland, d~miştir ki: 

"- Seri dalma hareketimizi bi-
dayette normal bir surette yaptık, 
fakat birdenbire gemide bir tara.. 
fın bozuk olduğunun farkına var
dık. Makinelerin iyi şilememekte 
olduğunu gördüm. Bir müddet 
sonra hava supabından su girme 
ğc başladı. Mürettebat, suyu dur 
durmağa gayret etti. Su girmemi§ 
olan kabinelere çekildik. Ba§ tara
fı havaya kalkmış olan tahtclbahi.. 
rin teşkil etmekte ol.duğu zaviye, 
insana dehşet veriyordu. Herkes 
soğuğa ve karanlığa rağmen so
nuna kadar soğukkanhlığmı mu· 

hafaza etti.,. 

Ruamın ilacını ararken 

Kendisine hastallk 
aşılayan genç alimin 

• • 
cenaze merasımr 

Veteriner Kemal Cemilin bugün 
şehrimize getirilen cenazesi 

merasimle kaldırlldı 
( Baştara/ı 1 incide) 

edilmiş naşı bu sabah Fransız 

bandıralı Teofil Gotye vapuriyle 

~ehrimize getirilmiştir. 

Naşı muhtevi 500 kiloluk made
ni tabut, vapurdan selam resmini 
ifa eden bir askeri manganın bu
lunduğu Cür'et romorkörüne in. 
dirilmiş ve Türk Hncağına sarıl-
mıştır. 

Bu sırada Fransız vapuru san
cağını ölüye saygı eseri olarak 
yarıya infürmiştir. 

Tabut, romorkörle Haydarpaşa 
rıhtımına götürülmüş ve orada bir 
top arabasına konulmuştur. 

Cenaze alayı, Askeri Veteriner 
Tatbikat mektebi mü.dürü Tuğbay 
Rıza Tinayın kumandasında te§
kil edilmiştir. 

Alayın önünde bulunan bir as. 
keri bando tarafından matem ha
vası çalınarak saat dokuzda yola 
çıkılmıştır. 

Alayt!a sıra ile bir piyade ihti· 
ram kıt'asr, cenazeyi taşıyan top 
arabası, Veteriner Mektebi profe
sör ve talebeleri, Milli Müdafaa 
Vekaleti muhtelif teşekküller na. 
mına gönderilen çelenkler ve di
ğer bir çok zevat bulunuyorlar -
dr. Profesör ve talebelerin gö -
ğüslerinde merhumun resmi var. 
dr. 

ilacı da kullanmıştır. IJiç ~ 
le müessir olamamıştır. 

Ruama tutulanlar 15 g~ncle .. ,ı.ı 
düğü halde Kemal Cemıl .,u~il 
dunda hastalığın müzmin şe ~ 
yaraları çıkarak senelerce Y'e~ 
mış, kendisine müteaddit aıtı c 
yatlar yapmak icap etmiştir: ;ı 

,: ... ıt 
ameliyattan kurtulacağı ,,,.~ 

nurken ağlebi ihtimal bayıl P, 
için kullanılan ilacın faztall rı; 
dan kalbi durmak suretiyle ~ 
etmiştir. • ef 
Naşın o vakit getirilmesıne. t 
büs d:iilmiş, fakat cesetteki 
talık mikropları dolayısiyle 
imkan bulunamamıştı. ~(. 

Son defa, artık sıhhi f 
kalmadığrna dair verilen rs tlf. 
Fransadan memleketimiııe ge 
mesine müsaade edilmiştir. 

Kuyruklu yıldıt 
görülemedi 11 

Diin gece saat 22,45 del\ 
4
,, 

ren görüleceği rasathane ınU V: 
ğU tara!mdan haber vcrUcfl .ş 
ruklu yıldız gôkl'tizUnUn ~» 
olması yüzünden görülerne?Jllf • Bu ücretler gazetelerde de görmUş. 

sünüzdür, mail sene sonuna doğru mu. 
alllmlerlmlzln olkAyet mevzuu olur. 
Bu parayı her sene tam alırlar. Fakat 
mUna'kale yUzUndcn biraz geç aldıkta. 
n fcln uf k4yet ederler. Bunları dUştı_ 
nerek :faslmn, iki yUz bin lira fazla 
koyduk. Bununla teehhür §lkll.yeUerl 
haddi asgariye inecekUr. 

- Bir fotoğrnf filmi alınız. lcinde 
İngilizce, frnnsızca, ıılmanc:ı, halliı 
arnııı:a lılrçok tarifn:mıeler oltlu;tu 
lıaldc türkçc bir şey süremezsiniz. 
lldçlarcla d:ı aynı hal... Bunun ıicin 
Türkiyede lic:ıreı yııp:ın müessesele
rin mutlük suretle Türk diline, clıeı9· 
mi:ret ,·ermelrini Maarif \'Ulelinden 
rica ederim, dedi. 

Nazmi llkcr (İzm ir), Jisclcdnıizd~ 
lıer sene olan hiiyiik lch:ıciimil i5:ırc1 
ederek lise tahsiline de\•ıım edecek 
orl:ı mektep mezunlarının bir !;Ctim, 
lıir imtihana !Ahi tutmanın doğru O· 

lup olmıyacıığı es:ı~ı üzerinde durılu. 
Ankarada hir umumi kütüphnne te
sis edilmesini ,.e ilim ınc\'Zuları j. 

çin miikaf:ıll:ır vcrilmc!'iini istedi. 

Tahlisiye balonunun kablosu Ve.teriner mektebi önünde te-

Gece §ehrin meydanlarıııil' ılf 
lanan birçok meraklılar, bil~;;! 
ııçılma:;ını saaUerc:e bAkl~ı\•' 
fakat bütün ümitleri bo:ı~ f' / 
tir. / 

Geçen sene 1500 ~ğitmenlmlz vardı 
ve ondıın evvelki senelerle 1950 yu_ 
vnrlak hesap kJ binlik bir kadro Ue 
t;alı;ııyorduk. Bu sene bunu 3900 -
4000 e çıkarıyoruz. lkl binlik kadro 
11e 60.000 köy çocuğu okutuyorduk, bu 
sene bunn 70.000 Dil.ve ederek 130.000 
köy ÇOC'UğU okutacağız. 

Şimdiye kadar 500 köyde aynı tipte 
köy okulu yapılml§tll'. 

önUmUzdekl sene aldığımız tertibat. 
la 1400 köyde yeniden mektep yapmak 
imkAnı basıl olacaktır. 

Orta. <lğretmene gelince, daim! inki. 
ıat halindedir. 

Ecnebi dili öğretmenlerinin adedini 
söyllyecek olursıım hayreUnlzl mucip 
ola.cakbr. ÇünkU %56 muallime daha 
1htlyn.cmıız vardır. Mevcut muallim. 
lerln llyakatto.rmı yenilemeleri ve ken. 
dllerlnf yaptıkları f§lerde tekA.mUl et. 
tfrmeleri 1ı;in önümlizdekf yıllarda 
k•ındar yapıp bunları bu kurslara 
gllııderme)i de dU§UnUyoruz. 

Bll1)'9I'Stlnuz ki, blzlm mektepleri. 
mlzde Uı: ecnebi dil okunur . .Fransız. 
ca, almanca, fnglllzce, tngUlzce için bir 
kag sene evvel memlekete getlrilml§ o_ 
lan ve eencbllere lngillzceyl öğretmekte 
mUtehaıısıs bir zat blzlm için kitaplar 
yaptı. Gerek yaıı ve gerek bilgi dere. 
cetıl bQ.kmımdan hangi kelimelerle In. 
gtllzce tedris edileceği bu kitaplarda 
tesblt edllmlııtlr. Ve Ingllizce tedrl. 
ııatındMı heyeti umumiyesi itibariyle 
memnunuz. 

Halbuki diğerleri için Fransızca ve 
Almanca iı;in müteaddit usulerde 
muhtelit kitaplar vardır. Bunlar ge_ 
rek ögTetme balcmımdan, gerek taıe_ 
benin mektep değl§tlrdlğl zaman ayn 
kitap okunması yüzünden uğradığı 

mU§kU11er bakımından mahzurludur. 
Bu mahzuru bertaraf etmek için Fran. 
ııız dil! ile meşgul olan emrlmlzdekl 
ecnebi mUtehllSSlslıınnı ve aynı suret. 
le .Alman dill mütehaasısla'Pmı tek usul 

Sözünü mekteplerdeki çocukların 
s:ıçlarına, mektep ellıiseclrinc, mu
allimlerin Jıoynnmal:ırı h:ıkkındaki 
kararn inllkııl clllren Osman Şevki 
Ulud:ığ: 

"-Bir baba tanıyorıım, deıli. Ken
dim kuclar lnnıılığım bir lıabn kendi 
kızınııı nıektebiııdc verilen bir mü· 
sanıcreye duvcl edili) or. B:ıh:ı gidi· 
yor. Kızını arkaılnşloriylc :s:ıhııcde 

görüyor. Erken :ıyrılmay:ı ıııcclıııı 

olduğu için ıııüsanıere lıilrııellen kı.ı. 

kı) or. Ayrılacağı vakit dışarcla kızı· 

nı bir daha görmek isteyor, çağırtı
)'Or. Kızı karşısına gcldiiji vakii ta· 
nıy:ımıyor. Saçl:ırı ondüle olmuş, göz 
!erine rcmiller çekilmiş, yüzlerine al
lık, pudra hepsi mükemmel.. Bab:ı 

kızıyor, git yüzünü tcmizlc, diyor. 
Biraz lıaşlnec söylüyor. Kız mülees· 
sir olup ıığlayor. Bayılıyor. Bu kız 

11 yaşındadır. Kızın bnyıl<lıl!ını cfu. 
ynn mektebindeki aliıkaılor !ar ko· 
şuyorJ:ır, ,·:ıka:rı haber :ılınca babıı

ya diyorlar ki: 
"- Ne yııpıyorsunuz? nit. falan 

berberden mnkyajcı gelirılik, hu ço· 
cııkları hoy:ıııı:ık için." 

l\onyn mebusu :iÖzlcrini şöyle ta
m:ıml:ıdı: 

".Mektep s:ıhneslnde görülen mek
tepli çocuk temiz mektep yiizü ile 
görünmelidir. (Çok cıoaru sesleri). 
Bunl:ırn çare bulmasını Vekilden ri. 
en ederim." 

Nc,·znt Ahbrıs (Burs:ı), kürsüye ı;e· 
lerek Maarif işlerini sistemleştirmek, 
M:ıarif sistemimizde kemiyet ,.r. 
keyfiyet mcsr.Jesi, ilk tahsilin nıcclııı
riyet ,.e ıııeccan i llği, l\laariri ıııfzdc 
ııhlôk ve ideal, dilimiz, ~la:ırH ,.e ter· 
lıi) c tarihimiz lınkkınıla ınülaleoları· 
nı nnl:ıllı, ,.e '.\l:ı:ırif \'cküleline, ter
biye veklılcti n:ımı ,·ermenin dalı:ı 

ıloğrıı ol:ıı•nğıııı s<iylcdi.. 
ECNımı nlr.t ~u:sm.Est 

ile ve senenin muayyen zamanlarında S:ıoıilı Erkıııaıı (Tunceli), çocukl:ı· 
kitabın muayyen yerlerin! okutmak rın orta ,.c lise t:ıhsilinde ecnebi di
clhotlerlnl tcsblt etmek şartlyle kitap_ li öğrenmediklerinden şikiıyct elli, 
lar yazmaya. memur ettim. 

nıetod olm:ıdığını ve lııınuıı 48 sencYüksek tahsil mevzuunda gerek ls. 
denberi devanı elliğini söyliyerck tanbul, gerek Ankara Unlversltelerl 

tızerlndc dlkkaUe, ihtimamla durmak_ Pqristc bir müddet bulunan bir ın-
tayız. tedrb bakımından, kitap bakı. tın Alm:ınyaya gezmek için giden 
mından ve bazı arkadn§ların temas di~er hir zatın rncktcplerdc lisnn ho
ettlklerl fakir talebenin hem tahsil, calı~ı ynptıklarıııı; "hepimiz türkçe 
hem hayaUarmı kazanma imkl\nını hiliriz, fokı\t kııçımı:ı: türkçc hocalığı 
temin balmnmdan !Azım &elen tedbir. yapabiliriz 7" diye ordu. 
lerl nlmııktaym. ~ıımih Erkm:ın, bundan ~onrı, li · 

I<abul ııdllmlş bir kanunla Sıhlyo scclrıı ~'ık:ın çocukların A\•ruparlaki 
Vcktletlm!z de Ankarada Tıp FakU!te yliksek mekteplerini tnkip derecesin-

kmlmadan evvel son defa olarak vakkuf edilerek Kemal Cemilin 

EKALl.IYET .MCKTEPl.EBf 

hı:ıın:ıt Özdııın:ır (Eskişehir) ckul
liyct rnekleplcri tabirine iliraı elli 
ve lııı rnrk!Pplere "hususi mektep" 
ılcnıcnin doğru olncn~ını ifade ede
rek, hu mekteplerde riraziye ders· 
leriıı ' n liirkçe olnr:ık okutulmasını 
istrıli. \'ckfılelin im ıııekleplcrıltki 
bazı mu:ılliıııleriıı ınli7.ny:ıkalı hali 
ile meşgul olmasını ric:ı elli. 

"GALA1'AS.\R \ \"' KET.l~IESlNE 
lTIRAZ 

Fuad (Konya), Gnl:ıl:ısaray keli
mesinin değiştirilmesini i~ledi Te de· 
eli ki: 

yer almış olan Squalus denizaltı 

gemisi kumandanı teğmen Naqu· 
in, 6 asker ve bir mütehassıs has. 
taneye sevkedilmişlerdir. Dalgıç· 

lar, gemide kalmı§ olan ölüleri sı
karmak üzere yarın sabah tekrar 

i~e başhyacaklardır. 

k:ıldıjtını işnret t-dcrek: 
- :\lillct işinde hentik işi efil ilr 

lıaşl:ır. Dil iiıerinde sıkı dıırııın~·an 

milliyellrri üzerinde fnzla 51Jıı dura
m:ızlnr, dedi ,.e çok :ılkışl:ındı. 

Antalya Mebusu, bundan ~onra 

mekteplerdeki okuma kitapl:ırıııa 

"Türk gençliği ııncak Türklc c,·Jcne· 
bilir" şeklinde y:ızılar y:ızılm:ısını ri
ca elli ,tiyntro ınc,·zuuna ı;cçerck 
son günlerde Ankorncla hıılunan O· 

peertte Türkçenin fena konuşuldu-

- .Memlekcle Fran~ız demokrasi- ğunu, seçilen mevıuların ailclerr 
sinden J>l'k çok şeylt'r ''ermiş olan hürmetsizlik if:ııle ctliijini söyledi. 
bu miics~eseye böyle ı:ını:ıınen ş:ıha

ne bir 1 im vermek Ye çocukları hir 
nevi imtiynzlı çocuk lı:ılinde ııöslrr
mek, bendenizce doğru değildir, Maarl! 
Vekilinden bu meseleye yakışacak ve 
bu kelimenin çok fevkinde bir kelime 
bulmasmı rlca ediyorum. 

Here Türker, ilk mektep öğretmen· 
!erinin alılıkları maaşın nzlıJlından 
bahselli, mu:ıllimlerin bıışka işlere 

kaçlıklnrını söyliycrck muzır sincmn 

Ahmet H:ısip Alluııa, ın:ıarif İ)lt:

rinin her birine ayrı ayrı lcın:ıs erle· 
rek düşiinıliiklerini uzun madıya an· 
!attı. 

Süreyya Örgencren ııı:ıarif i~lcrin· 
ı!e alınmı~ teclbirlcr h:ıkkındn "ekil 
den izah::ıt j tedi, dil işinde islikrn
rın ne vakıl ha~ıl olar.a~ını \'e hu i
şin ne gibi gaye Ye esaslara hllnnt 
ettiğini sordu. 

filmlerinin çocukların körpe dimağ. KlZLAnIMIZ: tçt~ TfülEl'\l'\lLim 
l:ırı üzerinde tesir y:ıplığını ifade cı. Şehime Yunus, hemen her sene ha· 
ti ,.c huna karşı tedbir alınmasını le- zı değiDikliklcre uğrayan lise müfrc· 
menni elti. ılat programlarından bahselli, mür-

Ahmet Hamdi Dikmen (Konya), redatın deijişıneslne rıığmcn talebr 
e~ltmcn leşkil:itıııcfıın Jıııh~clti, Ali r:ındımnnının matlup derecede arl-
1\iiıııi ıU:yiiz, eski bir maarifçi sıra. mıı'rlığını işarelle prosrnınların mih. 
tiyle lecrübelerlndeıı lıalıserlcrek bil- l:ıkar olmasını temenni elli. 
h:ıs\a Darii)ş:ıfokanııı ynptığı lıiznıcl· lzınirin kadın mebusu bundan soıı
lrri clrııfiyle rınlnltı, lıııgün mektep ra siiziiııii kız tıılchcye naklcclercl, 
terde otoril<' nlnıaılı~ıın söyleıli. ılcdi ki: 

Türl.fııı Üz (.\ıılalya), genı;leriıı - Kız lıılelıe ne kadar l:ıhsil ya· 
ahlitkl terbiyesinden, bedii ve lıiı parsa yapsın, herhangi lıir mesleAı• 
kelime ile insani terlıiyesinden hah. siilük ederse etsin, nilı:ıyet giinfiıı 
-;etli, nsıl mcsdenln çoC'uklara \eri- birinde nııa olııcn~ını unutmasın. 

lecck telkin, trrhiye ,.e takip edile· (Bravo sesleri ve nlkışlar) Esasen lıu 
cck lıottı lı:ıreketi hir proje veya lıiı · vazife aldırlı vazifelerin lı:ışındıı sc· 
talim:ıtname ile hocrılnrı mutlaka len· lir. Bu vaziyet k:ırşısıncln dl"nıek i · 
vir etmek, sidercklcri yolu sarih lıir tenıiyorum ki kı:ılnrımız l:ıhsil etnıe
surelle göstermek "e ondon sonra o;in, etsin, en yük~e~ini yopsın ve ni
kcndilcrine vazife vermek oldujtunu hn)·ctte efe evvel{ı C\ liıdını istH:ıılt 
söyldi, A nupaclnt.:i inle be müfettiş· ettirsin." 
!erinin :ıdelçl' arllırılmımnı isledi. Şehime Yunus liselerıle n~kıileliıı 

Rnsih Kııplıın, mekteplerdeki cc kızl:ır üıerinde bu telkini y:ıpnı:ısını 

nrhi ll(an tedrisatı işi hokkınıln mil- i~tcdi \'C kızlarımı:ı:ın hir çıık kölii 
tnle:ıl:ırıııı siı~ll'di Te kendi dilimiz mnccralnrdıın bu s11yeılr makla$hrı
teılrisalının dahi bugün çok zayıf lalıile~~lerini beyan etti. 

hatırasına hürmeten kısa bir &Ü· 

kut duruşunkian sonra yola devam 
edilmiş ve Karacaahmet mezarlı. 

ğına gidilmiştir. 

Burada tabut, Kemal Cemil 
gibi ili m uğrunda kendisini Rua
ma feda eden hocası bakteriyolog 
binbaşı Ahmedin mezarı yanında 

açılan kabre indirilmiştir. 

Çiçeklerle örtülen ilim kahra
manının mezarı başınl:la Vcteri -
ncr Mektebi emrazı entaniye pro. 
fesörü İbrahim tarafından bir hi· 
tabe irad edilerek merhumun fe
dakarlıkları ve meziyetleri anla
tılmış ve kendisinin ruama ilaç 
bulmak için çalışırken hastalığa 

tutulan Türk ilim adamlarının 
üçüncüsü olduğu, Paristeki mu. 
vaffakıyetli tecrübeleriyle beynel
milel bir ~öhrct kazandığı tebarüz 
ettirılmiş, hatırası yadedilmiştir. 

Bunu müteakip genç bir stajiycr 
talebe de heyecanlı sözlerle, he· 

nüz otuz yaşın!:ia iken ölen Ke -
mal Cemilin yü~ek ruhunu ta. 

ziz ve tebcil etmiştir. 
Hazır bulunanların göz yaşlan a
raunda dinlesen bu hazin hitabe· 
]erden sonra du alarla defin me· 

r;:.simi sona erimi§tir. 
Bundan evvel ayni hastalıktan 

ölen profesör Ahmet ve Hüdai ile 

birlikte bu Uç ilim kurbanı için 
her yıl 26 mayısta bir ihtifal ter. 

tibi kararlaştırılmıştır. 
öğrendiğimize göre son kurban 

Kemal Cemilin ölümü çok dikka· 
t~ değer bir hadise ile vukua gel

mistir: 
Ruam hem insanı, hem 'de hay

vanları öt.düren mUthiş bir hasta.. 

lıktır. 

Kemal Cemil, Pastör müesse
sindeki denemeleri neticesinde bu 
hastalığa tutulan hayvanları ö· 
tümden kurtaran bir ilaç bulmağa 
muvaffak olmuştur. 

Bu liacın insan üzerinde ~ifa 
tesiri olup olmadığını meydana çı 
karmak maksadiyle kendisine tat

Poliste 

Benzin parladı 
Dün Fatihte Muradp* ~ 

lesi bir yangm tehlikeal ~ 
tir. al. 

Bu mahallede oturan )Jt'I. 
Zevcesi Zehra, benzinle Je~ 
lcrkcn yanında bulunan ~ 
benzin ateş almıştır. Kadın~ r", 
şırla.rı tutuşmuş, kolları ,-e 'i, 
kısmen yandıktan sonra )~ 
bUyUmesine meydan ve~ 
ate~ söndUrülebilml:itir. 

Tramvay arabaY6 

çarptı 

Dün Ercnköy ile Bo:ı;t.aııef 
da iı:liyen vatman Kcmalcd:ıı"J 
resindeki tramvay sürücU 1' 1 
fanın yUk arabaama çnrpat' ut· 
bayı tamamiylo parçalall110 ttl 

.Mustafa ba.5mdan ağır 11ure 
ralanmı§tır. 

Vatman yakalanmı§f.tr• 

Yangın dtf' 

Diln gece Eyilbdc K&tll ·('?' 
kağında Mehmet iııminde ~ ç 
70 numaralı klUbcden ysll .. 
mıştır. ~ 

Bu yerlo yanındaki 72 °r? 1 

klUbe tamamlle yandktan eo 
t~ söndilrUlmüştur. 

Karısını tehdit e~ 
Dün Demirkapıda MUze~t 

lı bir kadın zabıtaya ınilrtl Jtl tP 
rek kocası tarafından bıçş}< 
did edildiğini bildirnıi§t.lt• 

Tahkikat yapılıyor. 

Köpek ısırdı' 
ftJ 

Dün Ycdilmlcdc, Hıı.fiıt'lbJ 
kndına ait köpek başıbOŞ ,# 
ısr yüzilnden, komşusu ~ıl~tıı'· 
yedi yaşında Sevimi J:8If1115ıfitl 

bike karar vermi§tir. 
Kendisine şiringa ile 

mikrobunu aşılamı§ ve 

Kuduz olmak ihtimıı.ll g e ., 
hastalık tu.tulara.k köpek mUşnbeÔ 
buMuğu alınmıştır. 
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Danzigde 
bu ~di ( Baştarafı 1 incide) 1 tiyoruz, ,ibaresi boya ile yazılmı§ 
kr.~ . selerden dolayı Polonya hü.. tır. 
"'<letınden " . . d. 1 tek hud O:W- ılemekte, mü~e - Polonya matbuatı, bu badisel~ri 

bir alı Utta nızamm temini için ted yeni tahrUtat mahiyetinde teH!kki 
'l\Jnatı , .e üç Po!onya güm:iik 1 

etmektedir. 

tahrikler 

•• 
230,240, 228 • • 

ıncı Madde:er e 
dir, l'llnun azledilmesini istemekte· Kurjer W arszavski diyor ki: 

!>oto 11
- Kalthof ve Llssau hfidise-

laıeb~Ya ise, haksız bulduğu bu Jeri Hitlerin adilane bir sulh iıtc
hadiseı ,kabuı etmemekte, Kalthof diğine ve Avrupada Danzig mese. 
\'e p

0
jen dolayısile zarar ve ziyan 1 

lesin.den baıka pürüzlü bir iş mev 
ti.ı te °:1Yal~ gümrük memurları i. cut olmadığ na herkcşi inandır 
~ lllinat .~ste.'llektedir. mak isteyen Almanlar tarafından 

Muh
0

ddin Ustü ğın 
~ ~!. ırünırük bürosu, Polonya izah edilmi~tir. Bu hadiseler Dan
~Y\lk bir ehemmiyeti haizdir. , zig ahalisinin Almanyaya dönmek 

ti .. :ı .... _~ büro, a~y zamanda Dan- istediğini ve Polonyalıların halkın -.,. -..zj . J•~ 1 1 

fer ha sıne giren yolu ve şimendi- rahatça ve &erbestçe yaıamalarma 
tecziyesi istendı 

• ~ı1~ını kontrol etmektedir. m!ni olduklarını göstermek gaye-

~ ~nrn bu kontrolü kaldırıl. siyle tertip edilmektedir. 
~~, k lrde Almanya hiçbir güç- Leh milletinin aükiınetini mu. 
~ h .. ~aşnıadan Danzig arazi • hafaza etmesi lbımdır. Polonya 

' ~k~ .malzemesi \'e mühimmat Danzi~e anaııinin hüküm ıür-
Si}·a hiiır. mesine müsaade etmiyecek ve icap 
~il . st lll(işa}ıjtJer, Nazi liderleri. ettfği uman hue'ket egeçerek va 
llıiıı ~Yet Polonyayı intizamı te- ziyet hakim olacaktır.,, 
tııaJt i~ Vt menfaatlerini koru - Kurjr Warzavııki gazetesi, Ber· 
R~!_n ~Danıige askert kuvvetler lin mahkemesinin Oppelndeki Po
~ "k''ııeğe tnecbur bırakmaiann • lonyalı ameleden dördilnün ida. 
<l:tbıc orknıaktadırlar. Polonya, ken- ma mahkum edilerek kafalarının 
~bu hak, milletler cemiyeti ta kesilmit olduğunu h aber vermek· 
~· n Verilın.i§ olmakla beraber tedir. 

'acfe ntüstaceii:ret halinde kal· Bu gazete, Braslaudaki Polon'n .bu salfilıi)retinden istifade yah bir amelenin de nazi aleyh-

• bi~erlSt~ernektedir. tarı risaleler tevzi ettiğinden <lo. 
~.aı Cihetten böyle bir kararın layı idama mahkum olduğunu ila
dtı-haı 1 İlerlin hükfuneti tarafındar ve etmektedir. 

~ıın:Uk?beleyi icap ettiren ta -
l'ı(J,. t 

1 
edılıncı bir tahrik mahiye-, e ~,. · 

tı~ .<ıı<;k1 edilecektir. 
ltr~s:'gdcn bildirildiğine göre 
}):. d'· §thirdc oturan bir Polon· 
1tıı.~ ı.ın gece Danzig polisi tara
~fı:n tc"İtif edilmi§tir. Sebebi, 

tı değildir 
l il!lı· • 
"O( ~'ıg arazisinde Hin Ticgen-
~010ıı;"kii~c bütün köylülere 

~ hiıll~lara bir§ey u.tmamala
tt,,,, ". dırcn nazi partisinin bir 

Hitlerin ıclamları 
Berlin, S (A.A.) - Danziger 

Vorposten gazetesi, Hitlerin dü:ı 
Danzig nazilerinin şefi Forester i 
kabu }ederek kendisini Dantzige 

selamlarının tebliğine memur etti
ğini b ildiriyor. 

Gazete, görü~menin Danzig mc 
selesi haklcrnda cereyan ettiğini 
kayıtla iktifa etmektedir. 

Japonlar 
Muhtelif mmtakalarda 

ricat ediyorlar 
Yanking, 2.5 (A. A.) - Çin kuv. 

vetlerinin umumi taarruzu netice
sinde Nankingden Kinkiang'da Yan 
tze nehrinin cenub sahiline kadar 
olan bütUn mıntaka Japonlardan 
tamamiylc temizlenmiştir. Bu su • 
retle Şekiang ile Fukien arasında 
münakalfLt meselesi de hal olmuş-

tur. Bunun, harbin neticesi üzerin
de müessir olacak bir ehemmiyeti 
haiz olduğu bedihidir. 

Japonların garb istikametindeki 
ileri hareketini durdurmak için Çin 
kuvvetleri Taoyang'in eimalinde 
Tange'yc doğru yilrümektedir. Düş 
man ordu!mnun bir kısmı Şcşanti. 
cn'de ezilmiştir. Geri kalan kısmı 
da şark istikıı.metinde ricat etmek-
tedir. 

Tange'de hezimete uğrıyan J a • 
pon kıtaatı Taoden Şahoçeng ch·a
rmda ihata edilmiştir. Biribirl ar -
dmdan üç defa sUngU muharebesi 
olmu§ ve Japonlar bin kadar ölil 
bıraktıktnn sonra çekilmişlerdir. 

~llııııt•• 
: 'tt\ Onderilmi§tir. 

,)>~lq l'l \>c Szylinovoda Polon -

~ ~r~it birçok evlerin camla
~r, § -.e bazı binalann du -

''Alınanyaya dönme'k is. 

Bükreş elçimiz 
bu sabah geldi ~, ----t k ( Baştarafı 1 incide) Yugoslavynnm Bilkreo clçl.51 t. a Ya k Ö y 1 e f İ Elçlmhln gelişi, dost Romanya Duçiçi de, ayni vapurla bu sabah 

hariciye na.mı lıf . Gafenkonun 9 !stanbula gelmiotir .. 1 Duçiçi, seya-

ı. Yenifec:iyor haziranda Ankaraya yapacağı res- batinin hususi mahiyette olduğunu , 
t\6yl .. Y mt ziyaretle al!kadardır. Hamdul _ Türkiycnin güzelliklerini \"e t.ruiJıi 
't>.a u arasında el ve ev lalı Suphi Tanrıöver, buraya gele- eserlerini görmeye geldiğini, on 
~ ayiine allka artıyor cek ol:ı.n M. Gııfenko ile birlikte An gUn sonra Bllkreşe döneceğinJ söy. 

frıe (-u kara'-'a gidecek ve kma bir mUddet leml.,tfr Bu Yugoslav d" 1 t i1ınu • nususi) - (Türk J ,, • ıp oma ı, 

~lu.u kalkındırmak ve Türk kaldıktan aonra Bükre~teki vazife_ ayni zamanda memleketinin muasır 
~~) . ne :medeni kılığını giyd ir- si ba§ma dönecektir. en büyük ı;:airidir. 

~ 1!~e Mim Şef büyük İnönü- Romen Hariciye Nazın, birkaç lstanbuldaki tetkiklerini bitirin -
Şt(~tın ideolojisi .• Trakya Mil- gün. ~vvel Tuna ilzerinde Yugoslav ce Bursaya gidec<"ktir. 
~ 11 il .bıı Yüce bu ruo na der Hancı:re Nazın .M. Markoviçle gö-, Geçenlerde Bükre;'jte tvplanan 
ı~ .. tnı y .u • .. .. ı- B l 

t t 1 alanda bir faaliyet hı • ruşmu§ u. a kan konseyindeki delegelerimiz, 
~t t~cıp \'erdi. M. Ga!enko Ankarada üç gün Romanyayı gemıeleri için BilkrC§ 

~l:trı~ l'a köyle . d ---.ı- _ kalarak Hariciye Vekilimiz ŞUkrU hükumeti tarafından alıkonulduk 
'tt "'1n rın c ~n, ça S -1 . . • 1 d k . 
) , bı.ııt~~Pılrnış evler, toprak dam elara

1
ço.g göu. ilde iki memlekete ait me- a.rmml akn t· a~ca d- pazhilartegı gUnti 

ttı. ~""1 :rav k 1 s e en z en geçirecekler \ "6 u. me c e ımızc one eceklerdir. 
11.· <ı:ttrı aı yavq yı ı ıyor. • 
~tli c !duya la -ıa ki mumı vaziyet etrafında noktaina-b , o • r rı tug ve re. 
;'.ilttıı~'nıı pc r 1 ıa ıar teatisinde bulunacaklardır. 
'l, "'tak "a ncl ere 1 ebv erl, P n· ı Türk • İngiliz anlaşmasından eon 

J pı mağa aş anmış- . . 
\ı ra. bu zıyaretin yapılmasına gerek 

11lt !tııı.rtı· •· B I · · . bit 1 lllııfcttiş General K Di- akanlarda gerek Anupanın dı-
~ • 1(0~t ?ıı hareketin başı~da • fer siyasi merkezl~rinde çok ehem-
t L,, erı ..... :z· b dı 1 w • • miyet veıilmekt~ 

h. "'o;ıdc ·044 ın ayın r ıgı ıçın .. . · 
ı'l~ otaıcı taı, kireç, kiremit ve . Anlaşma, butun Balkanlarda ve 

kiıc arı kurulmakta ve çı - bılhas~a Romıuıyada fevkalade nl6.. 
)ıııd, Çlerıc bütün köy evleri, kayla ka~rlannuştır. Anlaşma gü-

-ıltrı~·l!h kavusmaktadır. Köy-1 nü Bükreıtc büyük tezahürat ve 
ul tın . . • 

Kudüste yahudiler 
beş Arap öldürdüler 
Hayfa, 25 (A. A.) - Çalmı§ ol. 

duklnn bir otomobile binerek elle-
rinde revolver olduğu halde Arab 
mahallesinden geçen bir yahudi 
grupunun atmıg oldukları kur§un-

ların isabcüle !5 Arab maktul düş. 

müştür. Çalınan otomobil, Dr. Ham 
Weizmann'ın kardeşine aitti . O~o

mobil, bir müddet sonra sahibinin "ttlj . t1Y'lın i§leri de umumi ba:rram §eıtlikleri yapılmıştır. Bu 
·1 ~:kin çalııma programına anlaşmadan sonra hnrb tehlikesinin ikametgahı civarında bulunmuı;tur. 

lt~r. l' tı\tbi'k sahasına konul· ur.aklaşmış olduğu muhakkak gö. v kit K"t • 
~lQttrırakya bölge!inde ev ve el rillüyor. Balkan antantı eskisinden a 1 apevı 
l '~ı tn rcvacma çalışılmakta daha ziyade kuvveUennıif sayıh- Dün ve yarın tercüme 

"Böyle 
kim olsa 

Valiliği '[.J(_~~] 
Yapar ı DAıtlLDE: 

• 11 * Fransızca PöU Parı..,... guctcsl 

Müddeiumumi, sabık valinin ''benim ;~e~as1An~::;:1"gı:;:.hrlmlzdcn 
w b • h 1 d .b . ' * Brczllya kahve §lrketıııJn mua • 

yaptıgım otun ış ava e en ı arattı . ,, ~~~ş~:ıh:ı:r1:ı~::u~~e~;!~:1:ıc: 
sözüne karşı böyle dedi tn!ır.DUn sabah, 5,50 de 1zmirde blr 

/ l • "d J j Ü .. zelzele 01.L1u~tur. Zamr )'oktur. ( Başlara ı ancı e - stfindaA, benim yoptı~ım hu- .~ DUn .,_ ... ,...__ d hrlmlz 
ıü • h ı d ·ı · d " ... sa._.. ...,.,,,.eırrc en §e e J~nclA geçen crlscde istinabe su· n ı, ava e en ı )areltır, ıyorlar. l MJll U C ly U hıfz hh k 

rcliyle bulunup ifadeleri alınamı)·an Konunun bcledh·c reislerine , .e ıra· ge en e er cm e ıssı a ·o 
rı 1 h · ı ıtııı· ·r 1 mltcslndckt murahhasmm: Doktor BO. 

ş:ıhillcrin ifadeleri okundu. Bir im ı ere a mı e _ .,ı '"azı e er ma- saınctUn Kurll.l diln ak Ankara 
çuk "ant k:ıd :ı r sürdü. Sabitlerden !Qmdur. Eğer hakıkolen iş sadece ı;e- l§U §&Dl ya 
eski polis memurlarından Razi bu- len kiııfıtları havnlcclrn ibaret ise ~ttın Ber.dl . tu 

1 
UdQ ınıwı 1_. __ 

O b- ı ııı·~ı k" l d d' * le .}C r zm m r Wö.. a..-lunaınadıRından, Behçet z h:ıkkın- o~· e ,.a it; · ım o sa yapar, e ı. dair lngfU b1 b--'' t 
da da celp çıkmadı~ındon, Ahmet H- Avukat :Kenan Ömer lıun:ı ce,·ap bu~ zco r •v:ı? .. r neıre • 
mln Yalm:ın d:ı Amerlkada huluu· \"ererek Cstrındaiıın \"azifcsinln e'·r:ı- ml!U~vJ.."8.!, ŞI ha.-ıe oku nd& Pııalt! 
duAunılıın Hııclclcrl nlınamamı§lı. A· kı havale olınnkjo lırrabcr o zaman· bah ~ daldy §U bel d1 

. . Uo Şen çc araam araa)'l e • 
vuknl J~enan Ömt'r, Razinin lm işi lar ht>lrdıye relsı, vnll, parti b:ışk:ı n ı k bel dl d bu ka 
ortaya koyan ndam olduğunu, eski ol<lıığunu, spor işlerine rle baktığın ı Y

1
cye verece 

1
• .. : Jycal 0

,.._,_ 
0~ ... ml u • 

1 rl . ~ ı cı · b k d 1 . ·r . 1 b 1 geno o c var.... c ,......,ç""' e ga. den lıir polis ol:ın bu zatın ş rn ı nn· soy c ı ,.e u ·a ar "csı ı ş er ara. 
~·ı dJ&.... d H.. d ı· ı· · il i l I k raj mahallini Evkafa terkcdccckUr. sıl olup da u .. unama 0~.ı ıor u. ... ıı;ın a mesu ıye ı ıcnp .e ren > r no · Evkaf burada bir a artman ya tıra • 

kimler heyeti istinabe ıurctile ifadeleri lanın dn havaleden ılıarel bulundu- " P P 
U hldl 1 Ut l .ıı l" ı · . 1 'd 1 caktır. alınamıyan bu ç oa n e\'\'c ce m c .,unu, mesu ıye ı~ sırns ve ı ar , * Darüllccze blna.sı da.hUlnde bu _ 

uıııer tarafından alınan l!adclcrlııln o. mali olacağına gore lrnrodıı lmnlnrm tı kt bl M rt 
kunmaıımıı. karar verdi. Bu ifade. hic birinin mc\"CUI hulunmadığını lunan Okmeydanı ya mc e aa • 
ler de okıınduk lan sonra, vakit geç· ilave elli ve: te devredilecektir. . 

1 · · ı "h ildi 'lü-''·k·ı· d 1 1 k «· Belediye Çubukludaki Hidiv köo -
lif; ıcın ce <>eye nı ayet ,·er • - " e,.n.."ı .ım, sa ece ı r .c"ro ·ı lrllnU 1600 lira Mrfi ·ıe tamir ettirme· 

1K11'Cl CELSB lınale ctmıştır. Burnıla kcncllsıne dil .} 
Öğle<len sonra celse 14.30 d:ı acı!- şen mcsuliyeti mucip bi~ hal yoktur ğc karar verml§Ur. 

dı. Hcls moınunlaı-a, bu ~:ılıiller dedi. * Mebus olarak edebiyat fakUlte -
hakkında bir diyecekleri olup olma- Hfıkimler heyeli, hu hususu tetkik sinden ayrılan profesör ŞemaetUn GU. 
dıfiını sordu. itin müzakereye çekildi. 10 d:ıkik:ı 'naltay Slc lsmn!l Hakkı Usunc;:araıdan 

Muhiddin Üstünde~. Ahmet Eml. sonra celse ncılınca nsrJ mezarlık boıatnn derslerin bir lasınmı Profösör 
ııin :lfndcsin lıı snz:etelerdc ynpılnn mevkilnln belediye lıudu!lorı dahi· Sadri Makırudl ıre taı,uıte dekanı HA
ncşriyntııı ııyn ı oldugunu \'e müCel· llncle olup olmndıaının tahkiki için mit oıısunau vereceklcrdlr. 
tişlcrin kendisine sorduğu bütün su· lstnnbul müddeiumumiliğine bir te:ı:· * Edebiyat FakUlteııine bağlı ya • 
nllcrln 1 lıu yazılardan çıktığını, böy· kere yazılmasına korar '·erildiği teb- banCl cm:er öğretmen kursu Nauukpa. 
le bir ifadenin kendisince muteber liğ olundu. §& konağından Edebiyat FakUltesı bi. 
otnmıyacağını söyledi. Dundan sonra Surpnğop meznrıı ı;ı nasma nakledilmlatlr. 

Ekrem Sevencan, bu şalıitlt'rin ki· da\"asının muhakemesine seçildi. Us HARİÇTE: 
misinin nı:ızııriyctindcn, kimisinin tündağ dahiliyeden \"iliıyete gönderi- * Tokyoyıı gelen resmi bir telgrafa 
de bazı kimselerin Cıleli olarak n len bir karnrname)·e ı;örc hnreket et- göre, Slam hUkftmetı, thttlfilln yıldl:I • 
baıı hadiselerin tesiri allında lfode !iğini bildirdiği için burada kendisi- nUmU mtlııasebetfyle :ı• harlnı.nda mee 
\'erdiklerini, lıunl:ıı-ı knhul t•dc.'rniyc- ne hiç hlr me ullyctin teveccüh el· ilse bir lA)ihn vererek sınma eski adJ 
ceğlnl bildirdi HurıJ:uı ::.onra lıtıkill' nıiyeceğ i ni iddia edi:s·ordu. Halbuki olıın "Thn.I,, nln iadesini iıtcyecel<tır. 
Cstfindıığn hitaben: Josyndaki kor:ırnome suretinde ken. "Thal,, hUr tnsanlnr demektir. 

"- Tnhkikntm tev.sil !\•in bir dı . dislne telıliğ edilen kararnamede hu Btnaennleyh Slam devleU •'Muong 
yeceğlnlz v:ır mı, dire sordu. Osliln lunmı:ran bir Cıkrn mevcut idi. liiı- nıaı,. hUr insanlar memleketi adını a. 
do1', kendhine atfedilen bütün icra kimler heyeti vektıleıten Yilayele leh· 

ö ıııcııktır. 
:ılın ve mcsullyctin birer birer ce\"~ · !iğ edilen karornaınc suretindeki ay- * Almanyıınm nisan 1939 harici u. 
hını yerdiğini Ye Ye~ikal:ırla da Is rılıöı anlıyabilnıek için nsıllnr111111 carct! lthnlU 402 ve ihracat 437 mll-
lı:ıl cılil\ini söyledi. celbine karar ,·erdi. Her üc mulıak<'-., )·on mıırka bal~ olmu§tur. 

Müddeiıımuıni muavini Halis Çan- meyi 23 Haziran cumn gününe talil: Alman istnUaUklerl Uk defa olarak 
lrn~ :ı. ay:ığa :k:ılk:ırak iddianamesini etti. Avusturya, Sudet ve Memeli lhUva et. 
okudu: rncktedir. 

Bu lddi:ınaıııede Muhiddin Ostün. iddia makamının istediği * tlalyada ı.ıusollnlnln teklltl Uze. 
da{: hakkında isnat olunan her su- rtne, Kral 23 ycnl sc.'natör tayin etmlı-
cun hukuki \•e lrnnunt mahiyetleri ceza 
teşrih edilerek, suc teşkil elmedi~i :Müddelumumt, zlkretUğt maddeler in Ur. 
müdafaa edilen fiillerin ne fitıt'rllt· htikUmlerlne nazaran üsUlndağm bir 
auç te~kll ettiği llmt bir §Ckllde l· r.yla Uç ısene hapis nrasmda de~en bir 
ı:ılı edilıyor<lıı. Bıınl:ırln brrabcr ıli· Ct'Za ile tecziyesini talep etmektedir. 
ğcr suhut delillerine ikliranı kabul 
ve idıUI eılılcn 7-8 maddt'dc 230, 
'.!.tO, 228 inci madrlelerlc Muhiddin 
Cstilndağın ıccıiye:.i islenili; ordu. 
İddianamede Muhiddin Osıünılağa 

bııal edilen iki suçt:ın ılıı beraati ı s 
leni yordu. 

Dii}er tıu~ l u Ekrt-m Sevencan, fon 
müdiirü Hüsnü Keseroltlu, ,·orııl:ı! 
muılıirG :'\rşct Turgayın da 240 ıncı 
madde ile tecziyeleri talep ediliyor 
chı. 

Heiıo, ıııaınunlaro müdafaa yopıp 
y:ıpnııracaklarını sordu, onlar da 
ıniidnf:ııılnrını lıozırlnıok için mu· 
hakemenin tehirini istediler. 

Beri indeki 
yahudiler 

Büyük mahalle ve 
caddelerde 

oturamayacaklar 

Vergi cüzdanları 
Mal sandıklarmda satışa 

çıkarıldı 
Ankarn, 25 (A. A.) - Mnliye 

Vekaletinden: 

t~~i~:1~:- köylül(rimizin kcn. yor. Yugoıılavyanm zAhircn çekin- külliyatı 
ı..._ ,<eti 1 keneilerinin temin gen görünmesi, merkezt Avrupada. 
"'" )'o] No. 31·40 4 cü ıeri l~ ~ tı unda müıbet ve v e· ld coğra!t vaziyetinden Uerl gel-

boı. ttıceıc 31 Rasin külliyatı IV ~1 ft ı_ ., r elde edilmektedir. mektedir. 

Kr. Reis, asri mezarlık d:ı,·asınn devam 
edilcce!ini söyliyerck Muhiddin ÜS· 

60 ıündağ'n hitaben: 

Berlin, 25 (A.A.) - Yahudilerin 

ikametleri hakkında bugün Berlin 
belediyereisi neşrettiği bir emirna -

mede, Yahudileri şehrin büyük rna. 

hallelerinde otumıaktan meneyl~ • 
mektedir. Bilhassa ecnebi elçilerin 
bulundUb'U Tiergarten mahallesiyle 
garp kısmındaki büyük raddelf" 
üzerinde Yahudiler oturamıyacak -
!ardır. 

ı - Mükelleflerin vergi nevileri
ne göre tnhnkkuk ettirilmiş olan 
borçları Ue bu borçlarına kar§ı ya· 
tıracakları paraların ıniktnnnt, el. 
}erindeki mnkbuzlnra mUrncaat et -
mck!.zin derhal nnlıyabilmeleri 

maksadilc 2184 snyılı kanunla ih • 
das edilıni3 btilunnn vergi cUzdaıı -
lan her mal snndığmda bez kaplı· 
lnrı 20 ve meşin knplılan 50 kuru. 
şıı satılmnktndır. 11:oy b 32 Metafizik Ctjıtıi ayramlarında örnek Hakikatte Yugoslavyanın An.. 

i ı 2:de el 33 lııkender 
~~tr tc§h' v: ev sanatlarına tanttaki vazi)·etlnd e hiçbir değişik-

40 
GO 

100 

- Kemal ,.e Ali ndlı iki znlın mu
h:ınını l n nlılıı lhınu lıildlri:rorlor. As
rı mez:ırlıltm ınüh:ı:ro:ısı l 93~ nıarl 

! , in · ır edilerek el tezgah- lik olmadıgıw ve t'Bki!i ,.ibi Balkıın 
·ı~· 1rıccr ~ . ., 

t~ ı, l:;ıd ıgı, sağlamlığı ve g!.i- blriiğine b:ığh bulunduğu temin e-

31 Kadın ve sosyalizm 
35 Demokrit 25 :ı) ıııdu p;ız ırlık ııu retl:rl~ yupılı.}·or. 

ltcrit .... :ı.._111• erkek biltün halka dili'-·or . 
11o. ... ,e" "' 37 Filozofi ve sanat 

!A~~ \ıc ~ ~ıır~tıyle onların re. Romen hariciye nıwn, Ankara 38 Etika 

36 Dinler tarihi 125 
40 

100 t~ 1 'le ~-•kan!ilık hisleri tahrik ıiyo.rctinl mU~aldp Ba.lkAn ziya.. 39 Herakllt 
• ~ böıus Y'll cv-ıdine nazaran r e tlerini tamamlamak üzere doğ- 40 Ruhi mucl%elu 

Uu muhnmmlnlcr o \"aklller Ynıifc 
r;Brürorlannı~. Du nıcuırlıltın kıyme 
tini bu zatlara niçin tahmin ettirme 
diniz. 

21> üıtnndolı şu cevabı urdl: 
75 "- Bu işi cncilmen yıpar. Dosya· tr.. tetnh:dc el e sa - . t ••\ ~ • ve v ruca Atin.1.ya gidecek ve Yunan 

't ~atı enış bir heves ve rağ- Başvekili ve Hariciye N:ızın M. 
•!. açılrn·§t 
""il b' ır · 1 Mctaksasla temas ve müzakereler 
tlrıır itL~e Trakya köylüsü yapacaktır. 
tdec rnk ve ihtiyacını kendisi Balkan hUkfınıeUerl hariclye na. 

'tııı~'lll ~ tnürcffch ve mesut mlanıım bir toplantı yapmuı bu
~ teı:ıJc tk.ıi anavatanm bu sımmda ahndilik ve~ bir karar 

ndu-cce'ktir, \'..Oktur, 

650 
Bu aerlnln tlatı 6.50 kuruştur 

Repıılnl alanlara ,>1lzde 20 lskon. 
tcı yapılır. Kalan !5.20 kuruoun 

120 kuruşu peşin alınarak mUte
baklsJ ayda birer lira <5denmelr 

liıere dört takııite bağlanır. 

!arın tetkikinden de anln~ılocalı veç. 
hile bu :ı:ntlar Oc.'hir dahilinde )·apılo· 

cok htlmlAklıla kıymet takdir eder
ler. Belediye budulları dııhlllnde >·•· 
pılması ICızımgelen tahminleri Y•· 
parlar. Halbuki asrı mezarlık beledi
ye hudutları haricinde olduğundan 
hu işi encümen yapmıştır. 

Dunun üzerine lddfa makamı: 

Buralarda oturmakta bulunan Ya 
hudiler derhal apartmanlannı t.<:.h. 
liye edip sahip!eri Y:::ı·:·?. c~;..'1 bi

nalara taşınacaklardır. 

-0-

Fransanm Hatay delezasi 
An karada 

Ankara, 25 CA. A .) - ?ransa
nm Hataydnki delegesi Albny 

Kollet, blrkaç gUn knlıµ.ak Uzere 

iburaY.a ge~tlr. 

2 - Borçlu tarafından yapıla -
cak t eslimat için kendilerine ayrı. 
c.-ı makbuz v~ilmekle beraber tes
limat bu cüzdanlara da kaydedilir 
ve her mlikellef vergi cUzdanlarm
daki kayıtlarlıı da vergl&ni ödedi • 
ğini ispat edebilir. 

3 - CUzdan almak mUkellefler 
için mecburl değildir. Ancak bUtUn 
borç ile teslimatı bir a rada göste • 
ren bu cüzdanlar bllyilk bir kolay. 
hlt t~ .ttlğfndea h• borçl11 va
tandaş tara!mdan alınma.sı fayc!ab 
olduğu ve arzu · eden vatandaşlann 

bedeli mukabilinde mat sandıkta. 
nndan alablleoeklerl tebllf ~ 
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F athi Okyarın lngiltereye hitabı : 
Sulh cephesi 

insaniyeti bütür. korkularından kurtaracak 
ve herhangi bir tecavüzün muvaffakiyetini 

imkansız bir hale koyacak kadar 

Kuvvetli olacaktır 

Fıtlıi 01ıyar 

VAKiT Kitabevi 
Dun ve yarın tercüme kDHiyatı 

21 • ao Kitaplık 1ç1acı •ri 
N-. bnt 29 Kapltallsm babranl IO 

125 
21 9Dmdar mlllet 
22 A.I DmSdmlJet 
23 llwcudu .. )zpdı 
24 OldD iki , ........ 

-~ 
-~ • . , ...... 

10 
'il 

eo 
eo 

30 Slambo -m 
su Hrlnta natı e.ıs Jnmqtur. 

Repelnl alanlara % 20 llkoato 

yapılır. Kalan '-92 kurillUD 1.12 

kGn1tU Plllln a11DalÜ mtltebUl-
11 ayda blrtr Hm fkleamelr llez'fl 
ile taalt• ..,._na•. 

HAB ER- Alqem Poetan 

Beden Terbiym ı.taııbul fut . 
bol ajanlJlmdan: 

11.6.989 Crımartm ~le 
mag: 

TAKSIM STADI: 
Vefa - FeıwbahQe Saat 17.SO 

hlbm met Muhittin Apak. Yan 
hakmılerl Ballt Galip ElgU v~ 
Necdıet Sueıı. 

IU..919 Pamr fid yaptla • 
oM tlltlglor: 

TAKSIM STADI: 
Galatqeııçler - Demirspor sa· 

at 15,30 hakem Adnan Almı, yar 
hakemleri Şevki Çanb ve Sıtkı 
IDryar. 

Betiktat - Galatuaray aaa' 
17,30 hakem Nuri Bolul Ya 
hakemleri Şut Tesc&n ve Tanl 
o...,m. 

ŞB:REI' STADI: 
Beykoz - KadıJdSyapor aaat 

15,30 hakem R.ıttı Abay. Yan 
hakemleri l'lkret Kayral ve Be. 
kir Erkanlı. 

Anadol111UAn - Beylerbeyi 
aaat 17,30 hakem Sami Açık • 
öney, :yan hakemleri Necdet Ge· 
un ve Selimi Abl. 

Ankarada tenis 
maçları 

.. Wta 4llbrada •97e.uıı 
&enı. ............... JaPdaultL AL 

' 

bra foto aa1lhülrlmla Oelll tara • 'ti 

faldall oeldlea 11lbnld rm1m1er h maoıara .u .._ ...,.. • .....,. . .. 
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Alman görüşile Yugoslav ordusu 

aarp -vllkllüô-da 
Yugoslavya 2,5 milyon 

asker çıkarabilir ! 
----

Hotanto kabileleri arasında kadının , hatta 
genç kızm yeri çok mühimdir 

YAZAN: L. Busch 35 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 
Hotanto analarının diğer zalima

ne bir Metleri daha var: 
Kundaktaki çocukları fazla yara

mazlık ettimi, onu sesletmek için 
ağızlarına tütün çubuğunu dayayr. 
veriyorlar! Hotanto çocukları ister 
~rkek olsun, ister kız olgunluk ya· 
:ma gelinceye kadar anadan doğma 
;ıplak gezerler. Kızlar bu ya~tan 

"onra gayet süslü (Karos) denilen 
ağaç lifinden mantoyu giyerler. Bu 
manto, onu giyen genç kızın evlen
me namzedi olduğunu gösteren bir 
alıimet sayılır. Bu mantoyu giyin
miş bir genç kız, artık evlenmeye 
mezun demektir. 

Fakat bir kız bu izdivaç manto
sunu giydikten sonra çok garip bir 
adete tabidir : 

Ana ve babasmm kulübesi önün. 
de yarım metre yüksekliğinde ve 
takriben bir metre kutrunda sopa
ladan yapılmış daire ~eklinde bir 
tümseğin üstünde dizlerini altına 
alarak üç gün müddetle bağdaş o· 
turrnaya mecburdur. Kız bu tümse
ğin üstünde ~zmı bir kuş gagası 

gibi büzüp uzatarak ve boynunu i
leriye doğru bükerek oturur. 

Evlenme mantosu giyen genç kız
ların kulübelerinin önünde bu şe
kilde bit tümsek üstünde aynen bir 
kuş taklidi yaparak üç gün dur· 
malanndaki hikmet, herhalde, ba~ı 
na devlet kuşu konmasını temin i· 

l"ugoslav ordusu bir manevrada ~ , çin olsa gerektir!.. Afrika kadınları vlirntlarıtıa "girdiğini zamıeiHkleri rocuk 
bulunduğu çocuk taşları ö11ii11de dıırnp ona si}·ah bir çizgi 

111hla11nın 

mecburdurlar. , \ 
• \ L 

~ Filhakika genç kız bu garip tali 

~ 11goaıavhrm lltedenberl asker • , kaç ay için ihtiyatlar silah altma a- bu teşekkilllerl harp Için mUfit 0 _ kuşu şeklinde üç gün kuluçka yat-
\~ 1Yi şöhretleri vardır. Onlar bu Imıp talim görilrler. ıacak bir şekilde çalıştırmaktadır. tıktan sonra, tam üçüncü günü yağ-
t llUerini mUteaddit harplerde bil- Sulh zamanında Yugoslavya or • Yugoslavyanm kara ve hava or. lı bir inek boğazlanır ve genç kızın Onun içindir ki IIotantolar ikide müthis bir sama fa koparmaya başlı 
~~at etmişlerdir. Bugün dahi du.su beş ordudan milrekkeptir. Bu dusu, teşkilatlandınldrktan sonra, en yakın akrabasr, bilhassa evlen· birde, sö zarasmda: yorlar. Ellerini çırpıyor, ulur, gibi 
t:ı ~şarki Avrupasınm en iyi ve orduların her birinde 3 piyade fır- Avrupada hesaba alınacak bir kuv- memis en yaşlı amca oğlu ve kprnşu • - Kız kard~im sağ olsun! de- avazları çıktığı kadar hep bir ağız
d~dur~el o~~u Yugoslav or • kası, 1 orta topçu alayı, ve ihtiyat- v-et olmU§tur. lar bu zjyafet~ j_ştirak ederler. Bu meyi Met edinmiş1erdir. dan bağn~ıyorlar! .. Biçare bir has-
~ • enllebilir. lan vardır. Deniz kuvvetine gelince, henilz amca oğlu ineğin işkembesini klzın K d H t t k b·ı 1 . d b tanın başucunda bilakis mümkün 

etnleketin kul · eti b · · b' · k k da a mm o an o a ı e enn e u _ . 
ll.11 sev cey§ vazıy - Bundan maada. aynca 2 sUvari o pek iptidai bir şekildedir. aşına geçırır ye ona ır me a r . . . A • • oldugu kadar sessız sadasız hareket 
t:.ı. 'Uygun bir eekildc sila.hlanmak v !t ı A v mesut ve muti bir kadın olmasını bırıncı planda ehemrnıyetı, ona, ev- tın k .. "it- t d t ek JA ""ltiına , alayı ve bir muhafız fırkası vardır e ayanın, rnavutlugu işga- ! v• k -· k hakk e e , guru U pa W I C mem a. 
"<e

11 
t yapmak için Yugosla.v ki bunlar 1 piyade alayı, ı silvari linden sonra. esasen onun denizdeki temenni eder!,, :nece~ı er ·egı seç

1
me. B·ı~nII\'e zımdır, değil mi? Hotantolarda bu 

li!. nıakarnları son senelerde bli· kı ı· kek k k d 1arı da nlmesıne sebeb o mm.tur. ır o· k . ed. 
'"lt 0. livası ve bir sahra topçu alayından ymeti sıfıra inmiş bulunuyor. • \.IZm er· Ye ız ar a aş .,_ k k ~ d' .. a sın ır. 

lıI ır faaliyet göstermişlerdi. müteşekkildirler. Du"" n ve yarın ayni temennilerde bulunurlar ye tanto :n.ızr ·ocasmı ·en 1 
seçer, gon Hastanın başucunda koparılan 

la?ldarsııyada katledilmiş olan Alck. Her piyade fıraknsı 3 veya dört genç lmın evlenme mantosu giy- !ünün istediğine varır. Düğün şen· bu vavey1ft Hotantoların en mü· 
'"'i rtn bir sözli vardı: piyade alayından, 2 .sahra topçu a- mesi serefine şarkılar söylerler. liklerinde bile kızın babasının kes- essir teclavi usulleridir. Onlar bu 

-a"',ugos.1avyayı koruyunuz!,, Bu fercu""me ku""llı"yafı ı 1 h k b .. -ı b' d ... ~il ,, laymdan ve ihtiyatlardan terekküp Dans ar yapar ar ve er es u mu- tiği sığır mutlaka yag ı ır ışı ı- gürültüyü kopannakla hastanın vü· 
ı. ,,eruıe getirmek için Yugoslav- J 
'<Q', 

0 
eder. 7 nci seriden nasebetle de fırsatr kaçırmaz. Bo nektir. İnek keser ki kızının da inek cuduna girmiş olan cinleri ürküt.e-

h.. nun <SlUmUnden sonra bUtün k. .. ı ı t~etıeriyle orduyu techiz etme- Bir harp vukuunda Yugoslavya 61 _ 67 • 7 ki tap bol bal şarabı çe ıştinr er·· • gibi olmasını dilemi~ olur!. rek kaçırmak gayreti güdüyorlar. 
~~baladılar. Yugoslavlar için bu iki buçuk milyon muallim askeri sL 61 Vikontun ölümü 30 Filvaki Hotanto kabileleri ara. Fakat Hotantoların en garip adet Fakat koparılan bu gürültü cin· 
"~ .ıı:oıay olmadı. Çünkü iktısadi lalı altına toplayabilir. 1 62 Lcncit II. ı. sında kadının, haWi genç kızın ye- !erinden biri hastalık zamanların. lerc vız gelecek olur. Hasta bu pa... 

~·etıert nı rd bilt · Diğer taraftan Sokollar da ayrı- 63 Liza 1. ri rok mühimdir. Bir aile içinde kız- dciki gayet tuhaf hareketleridir. Bi- tırdılr tedaviden iyi olacak yerde 
t~ o ara o u çesinı pek ;ıı l;ııı,llllıtubnağa müsaade etmiyordu. ca bu orduyu icabında bcslemeğe 64 Evlilik 20 lann en büyüğü en çok hatırı sa- ri hastalandığı zaman IIotantolar daha fenalaşır, daha a6rırlaşırsa, o 
r'1 bUtçenin yilzde yirmisi hattA elverişli olan milhim kuvvet men- 65 Gizli Pamuk harbi 50 yılan aile ferdidir. Evi Ye aileyi o biliyor musunuz ne yapıyorlar: vakit büsbütün avazları çıktı~rı ka 
~<la ~ô.ha verilmekteydi. Fakat balandır. 66 Bizans tarihi 1. çevirir, o idare eder. Her şeye o Hastanın yakınları olanlar etra dar bağrı~rak zavallı ölüm halin'" 
~bır orduyu kısa bir zamandtı. Sulh zamanında dahi Yugoslavya 67 Senyolbcos Avrupa 60 bakar. fına toplanıyor, hağmp çağınnaya :!eki hastayı tutup sarsmağa, tartaK 
ltJ:ıı h il asri tekniğin ibiltun 5era.. ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;a-:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiii;;.;iiiiimiiiii;;;;iiiii;;;iiiii;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;mı yamağa başlıyorlar. Ona gönlünü: 

'c~ ab: :modem bir ordu hnllne l RR B 11'!!!!. ·- I H A B E R , 1 N R E S I M L I 1 alıcı sözler söyliycrek hastanın ken ı93ası ıçtn pek azdı. ~ ı z ı ~ ~ g e Z A B 1 T A R O M A N 1 · 18 1 aiıerinden arnlmamasmı, daha bir 
t~ett7 - 38 senesinde ordu biltçesi müddet aralarında kalınası için yal• 
hııı. din ~nelere nazaran 186,5 mil- varıp yakarmağa koyuluyorlar! 

t:ıu ar daha nrttmldı. Sanki ölmemek hastanın elinde} .... 

~ıtıı.~e~·e edilen ibu ilave ile or - miş gibi!.. 
laıı ~ 2amana. kadnr kuvvetsiz o- Nitekim bu yalvarıp yakarmalar. 
~ lzatı tnmamlandr. Top, da kar etmeyip de hao::ta bütün bu 
~. 0 "e hava kuvvetleri :ıslah ediL niyazlara kulak asnuyarak son ne-
h-l' <ır~ana kııdar bunlar modern "" fesini verecek olursa, o vakit, akra-
luı1iı uya lA.yı:k lblr seviyede de - basr ayni rica ve istirhamları bir 
~~arer. 1'akat 1937 - 38 senesinde daha tekrar ederek ölüyü sarsıp 
tqı1U :tnatıup bir dereeeye yüksel- \'e vüksek sesle bağnsarak tekrar 

\'er. l(OMISE ..... -=-· .1 ~ 

le~e~!~lav. Yanm silfilı sanayii, mem l:u<:, c,.DDEYE iLfllı.GRJ<t:l't/!.. geriye gelmesi için yalvarmaya, 

~-:,ihtiyacına kafi gelecek ka _ t;4NG S/ZD~N :e onları bırakıp, dinlemeyip geçip 
l ~il•·- /Vl~MNl/NUM 8v · · h -<ı:et içı~ek değildi. Fakat memle- i.$ llRTIK TAM.wi gittii:ri ıçın astaya agır ve acı ser-
h~l'lilt 1.U.de bu sannyiin inkL~afma 1:,.~ 8JJ/;1c1,;~'ff;/ş: ?:eni~lercle bulunmaya başlıyorlar! 

lfe.,. gayretler sarfolundu. 1>,qR.q .s11v11s11./~; Bu da bir netice vermez, hasta 
~llıııı. cut çelik, demir sa.na~ii or- ölmüş olmakta gene ısrar ederse • 
lliıdi, hihli~acına göre organize e- ki bundan tabii bir şey olamaz - o 
~l'l'ar UyUtU!dU. Bunların içinde \'akit kadınlar hep bir ağızdan dö-
~ la: llıotörU, mitralyöz, otoma _ ğünmeyc başlıyarak müthiş bir va· 
t\~llı..ı ancaıar ve 10 5 santimetre \'eyla koparıyorlar!. 
\'. "akı O'lAh , ' o o d k 1 b , • eı b .,ı a lar, top mernulcn iü arkasın an oparı an u va-
1'ı-ııır 0nıbalnrı imalatı yapanlar \'eylala hayli zaman sürüyor. 
) ~o~. . ~4N<i 4/lTıK ;sn"l<B.111.i1t11'Etıl) Kadınların bu matemi de bittik-
a~ıı ... ltöprU ve tren '""ollarmm ~NllN iDJ ... M t1.s ruiHiM ./ ten sonra ölenin oı;ıu hemen bir oğ. 

~l?ıd " ,il/iTiK •• LORD 8 D Z.c.JN TVSIJ,J b 

, ~ıı a da yine ordu dilşUnlildü. BENiM ,·ç;"' K-tzllNÇ lak, bir keçi yavrusu kesip ölünün 
t ~apıl MEN811 'ı.Dı/l .. ıı l' an 3000 kilometrelik naaşını onun kanile tepeden tıma-
~ d~~u Yalnız strntC'jik bakrm - ğa kadar sıvayıp bulastınyor .. 
~lıt:o tUlerek yapılmıştı. Ondan sonra ölüyü Hotantolarda 
~ lts ~ avya ordu.su sulh devrin- ki garip adet veçhile öbür dünya4 

.~aıt~t oo kişiden ibarettir. daki yo!culuğa hazır bir hale koyu~ 
• ıl'un ~-~ senenin yaz aylarında yorlar. Bunun için de kulübeye ga· 

• J 1 :darı r:ıyn.nı dikkat bir yet tuh:ıf bir vaziyet veriyorlar. 
C' nl'tor. C;.inkil her l'az bir• (Devamı \'nr) 
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MAL. HATUN .. 
HABERiN TARiHi ROMANI: 13 Yazan: MlYlzarffirer Mull;)ftl:{tftn 

Çinden hediyeler gelmiş, be
ğendiğin mücevherlerden al! 

Bunları dinllyen Afroditi aç bir miş bulunuyordu. Halbuki içinde bir en giranbaha hediyelerinden mü _ 
adamın henUz çevrilen kuzu karşı. azrall besliyordu. Bir gün onun ca· rekkep yUz deve yükü cihaz ile Mar 
ııında duyduğu iştiha ve fhtinuıa nını gözU önUnde alacaktı. ya Gazan huzuruna izam olunacak. 
b<'nzer bir zevk duymu~tu. Gazan Gazanın Mısır üzerine bir sefer Bizansta bayram oluyordu. Nasıl 
ondan dUn gece için de demek zer. hazırladığını unutmayalım. Gazan olmasın kl, Andronikos Paleologos 
re kadar gUphe etmemiş ve bu sa. Mehmet Han, her nedense çok be. bu hareketiyle muazzam ve kor -
ate kadar ona gammazlrk eden ğendiği MIBın istila etmek hevesine kunç bir devleti kendine ortak ede
kimsccik de olmamıştı.. kapllmı11 ve bunu yalnız bu hevesi rek hem bir tehlikeden saltanatını 

Kalktı, giyindi, yıkandı, sUBlen- yüzünden tahakkuk ettirdiğinden bir kurtarmış oluyor, hem de müstakil 
di, ıtırlandı ve gene sabah !§ığı ile an fariğ olmamI§tı. ve gayri mfüıtakil Anadolu beyle • 
acan bir kahkaha çiçeği gibi tcrUta Bu itibarla beyleri, kumandanları rinin haraçgilzarlığına sed çekiyor. 
ze nefis bir halde Gaunın buzu- boş değildiler. Olup bitenlerle meş- du. Bir taşla bu kadar güzel bir 
runa gitti. gul olan bile yoktu. Zaten sarayda ııekilde iki kuş vuttılabilirdi. 

Gazan ayakta dolll§ıyor ve hiç dönen hAdiselere karşı en llkayıt Marya zaten mukaddema da He -
fjÜphcsiz bUyUk bir telfi.ş ve heye- halk Moğollardı. lagti ve Abako Hanlara vaadcdil -
can içinde bulunuyordu. Afroditiyi Kendilerine sorulsa: mişti. Gllı.cldi, ama, Bizanslı erkek-
görünce haykırdı: - Bize ne! derlerdi. Onları tan - lerin hemen bUtün güzelleri koca. 

- Neredeydin Afroditi? rılar idare eder. Eğer bir hikmet ol· !arıydı. 

- Uyumuşum şcvkctlüm! masa bu işi yapamazlar! Marya Bizansın ve daha doğrusu 
- Hiç mutadın değildi. Yok.sa Bu kadar bUyUk bir itimat ve eli. Andrenlkoe Paleologoeun bir silA. • 

ı:ıasta mısm? nt bağlanııla imparatorlarına sadık hı idL Hem ne mUeuir ailih ve bu 
- Hayır! olan halle ve ordu. sarayda dönen sefer ne yerinde kullanılml§tı. lJte 
- Yoksa Olcayto seni rahatsız entrikalara bir defacık olaun be.§ Gazan bu alllhla kalbinden vurul-

mı etU? bile çevirmeğe IUzwn görmUyorlar muştu. 
- BllWs §evketlüm, beni yalnız ve bu Olcayto ile A!rodiUnln ser- Marya için de bu seyahat çok en· 

bırakmadı. Bu bahadlrin sana kar- bestçe çall§masmı temin ediyor. teresan olacaktı. Neler görecek, ne 
şı hürmet ve muhabbeti ne kadar Olcayto ve Afrodlti sık sık bulu- acayip ülkelerden geçecekti ve nl • 
faz::ı.lymış. Senden bahsederken da. şuyorlar. Gazanın aklmdan en kU - hayet Bizansta kaldığı: müddetçe 
ima ömUr diliyor. çük bir &eY bile geçmiyor. Blr gUn asla çıkamıyacağI imparatorluk is-
Gazanın dudakları kulaklarına Aharsa adındaki emirberi kapıyı keml~ine, Moğol tacma iştirak 11u

vardı. Öyle ya dUnyada bir tek çalıp Gazanla halvet kalarak söy. retiyle çıkmış olacaktı. Belki dUn -
korktuğu rakibi vardı. O da Olcayto lemiştı: yanın en bUyük hiJdmeai olacaktı 
idi. - Şevkctıiı 11hanıAzam, Olcayto ve belki de kardcşi Andrenikos Pa. 

Kendisine ne kadar yakın olursa harimine el uzatıyor. leoloğosun dahi gemlerini eline ala-
olsun Olcaytonun ihtirası bilinmez - Nasıl harimim? caktr. 
değildL Bulundui:'U mevkie ondan - Mroditi ile çok gizlice konu - Marya aevinç içinde. 
lJaşlm göz dikecek kimsecik ola - şup geziyorlar. Gazan da, lbu ha.berlerl aldıkça 

mazdı. O hnlde, demek samimi bir - Eh. Bundan ne çıkar? bir an evvel !haremine iltihak ede-
adamdı, Gazan için herhangi bir - Şevketıcım, bir defa da onları cek bu Bizanslı dilbere kavışnnk 
fena niyet beslemiyordu. beraber oturmuş gördUm. l~in bayağı heyecan içindeydi. Bu· 

- Ben nlq1am lblraz fazla kaçır- - Ne olur ? nu Afrodltiden aklınca aa1tlıy0l'du, 

mışım galiba Afrocllil? - Bir defa da subaşında &rıl· ama, Afrodlti gibi f8zleri \•elf ec.r o. 
Afroditı gfildU: mışlardı. kuyan krzm g8zUnden bu kaçar mı 
- Haklrsmız, ama, haksızsmrz Gazan yerinden fırladı ve haykır- idi?. 

da.. dı: A!roditl, hldlselerln yaklqlığını 
- Neden! - Mel'un, küstah herif! Sen Ol. ve artık filiyata geçmek uunanının 
- Beni çok ihmal ettin şevket .. cayto gibi bahadır bir kumandanına geldiğini gôrUyor ve Olcaytoyu sı -

lfim ! dil matmnktan utannuı.dm. Afrodi- kIJtınyordu. Olcayto daha L!ıabetli 

- Haklısm. Blr arzun var mı Af. ti gibi bir masuma iftira etmekten dUşi1nUyordu. O diyordu kl: 
roditl? ar etmedin, Gazan gibi htı.kUmdannt - Bırak AfrodiU, Marya bir bize 

- ÖmrUne dua ederim §CVket • iz'açtan hicap etmedin. gelsin. Gnzan görsün ve ondan son-
lfım. Ve derhal duvarda uılı bUyük al- ra bu harekete teşebbüs daha az 

- BugUn beraber a.vn çıkalan, ne tın tepsiye kUçUk bir tokmakla '-ur- manidar olur. Yoksa onu kıskanı· 

dersin? du. lçerlye giren iki Moğol askerine yor musun? 
- Yorgunum, affet. Ben buradn irade etti: - Olcayto! 

eevketlfrma intizar ederim. - Bu hıel'unu katledin! Afrodlti öyle kinle haykırmıştı ki 
- Öyle olsun. Bak Çinden bir Ve bu hAdlseyi bUtUn halk isabet Olcayto bıı.şmı utanarak önUne eğ. 

taknn girenbaha lhedlyeler getir - ve ayni keramet teliı.kki ettiler. Ga.. di ve: 
mişler. Git ve beğendiğin mUcev • zan bundan ne Oleaytoya, ne de - Şaka etthn A!roditi, dedi. 
herlerden al! Afroditiyc bir tek §ey söylememiş, - Böyle şakalar tehlike il olur 

Afroditi milpW vaziyetteydi. Ha söylemeğe IUzum görmemiş ve çUn- Olcayto. Kıskanacak olı!aydım, ev
~a.tında hlçbir an içinde kendi vic. kU asla kuskıınmamı~ ve aklına bir velA onun bqma ka~ı wlkut dU
(lanile bu kadar pençeleşmiş değil- dakil:a bir şilphe girmemi§ti. günmezdim. Doiru düşllnüyomın, 

di. Gazan onu hnklkt bir uvce gibi Blzansta hazırlıklar devam etli - Marya gelsin! 
tutuyor, bUtUn saltanat kudret ve yor. Bu ay başı bUyük bir elçi gru· Hakan Osman da K&ıe Mihallc 
ilıtigammı onun dlı.leri 6nUne ser - pu başmda, Blzaru!m en mutena ve tabesabah devam eden bir meclisi 

• ? 1. •• • : ••• 

HABER'in Edebi Romanı 
-58-

Bu kahve bac:ı~ ta,·anh bir kah
\ eydi. Pencerelerinden içerde sanki 
makyajla yiizlerini değiştirmişe 

benziyen, bir takım insanlar otur· 
dukları görülüyordu. 

Pencerenin ta önünde alnının 

dibinden saçları kirli bir fırçanın 
ti.ıyleri ıibi dimdık çıkmış şiş göz. 
kapaklan kirpiksiz ve çenesinin al· 

tına doğnı yeni, yeni tüyler çıkma· yüzü gördü. Ve vücudu ikrahla ir· 
ğa başlamı!ı olan on altı, on yedi kildi. Bunların kanını, çocuğunun 
yaşında bir genç serseri oturuyor- damarlanna akıtmakla acrıba ölü· 
du. mii uzaklaştırmak imkanı olur· 

Insan bakı5larile değil hay\!an muydu? 
bakışları dolu gözlerle pencereden Fakat tereddüt ede~ zamanı 

dışanya bakıyordu. yoktu. Terli ellerle kapı tokmağr 

Bu ne kadar Topuza benziyordu. nı tuttu. A-;tı. lçeri girdi. 
Fakat muhakkak Topuz olamaz· Burada k:ıctm yüzü görmeğe alı· 

dı. Çünkü o şimdi çok daha büyü. şık olmıyan yüzlerin hepsi birden 
mfiş ve yaşlanmı,. olmalıydı. kapıya döndü. Gözlerde garip bir 

Onun oturduğu peykenin ii tünde ışıltı tutuştu. 
ta yanında siyah uzun saçlı, siyah Genç kadın hiçbir şey farketme· 

uzun sakallı bir adam oturuyordu. den ylirüdü. 
Pstlinde bol, eki bir palto Yardı. lçinde esrarlı ı da bulunan, siga· 
Padtonun penbele)miş renge girmic: "a'arm kesif dumanile ~i~ler.mi~ 
bir ipek boyun atkı ile dolamı.tı. kahYenin içinrle birkaç <'ldım nttı. 

Ma ·a:un üzerinde buru uk bi~ Ve sonra yüksek se~!e \ 'C bu hiaçre 
gazete kağıdının içindeki tahin hel· ;ese hakim bir ahenk 'ermtğe çaba· 

1ayarak seslendı: 
vasmı kirli parmaklarile kop:ırıp 

- Kahvc~i! 
ağzına atıyordu. 

Köşede üstünde bir semaH•r bir 
Bu iki adamın ta karc:Lmda bü· -nangal birktıç çay bardağı ve bir· 

tün alnı pi5 bir )'ara ile kapanmıs ·~aç kahve fincanı bulunan yüksek 
üstüne iki erkek ro?> dö şambrı gi}•· .. e bir tezgAhın arkasından sını 

miş \'e bunu belinden bir iple bağ· ·.,ir baş göründü. Bu başın burnuna 
larnış olan müstekreh bir adam otu· pek rakın bir çift mini mini gözü 
ruyo:-du. vardı. 

Kahvenin önüne yaklaştığı za· - Ne \'ar baran! .. Birini mi arı· 
man Zelihanın gözleri ""'ela bu üç yorsun. 

1\fongard, Hellisin içeri girmesini 
..ınliyerek mukabele etti: 

- O halde hemen aşağı inin \'l 

kayınbiraderinizin evde olmadığı· 

m, kapıyı çaldığınız halde cevap 
alamadığınızı söyleyin \"e bir daha 
buraya gelmeyin. Bir saat sonra 
her zamanki evimde buluşuruz. 

- Ya kapıcı beni görmemişşe? 
- Gördü mü, görmedi mi? Kati 

söylesenize ... 
- Beni görseydi 'bonjur :M. Hel 

lis derdi. Beni senelerdenberi tanır. 
Onun karısını bile hatırlarım, ma· 
dam Maro ne iyi bir kadındı. 

- Gevezeliğin sırası değil Hellis 
Sizi gören oldu mu? 

- Hayır. 

- Emin misiniz? 
- Eminim. Dün akşam kendisi· 

ni kimseye göstermemesi hususun. 
da Adelayide yaptığınız tenbihin 
bana da raci olabileceğini düşüne· 

rek içeri girerken ihtiyatlı davran· 
dun. 

- Pekala. gelin. 
İçeri girdiler. Mongardın apartı· 

marn, Parsonunkinden farksızdı. 

Yalnız burada döşeme ve duvarlar 
çıplaktı. Mobilye namına bir kac 
pek lüzumlu eşyadan başka bir şey 
yoktu. Burası Parsonun apartıma· 

nına nazaran çok sefildi. 
Hellis: 
-- Galiba, dedi. taşınıyorsunuz? 
Mongard cevap vermedi. Odada. 

ki yegane koltuğu işaret ederek Hel 
lise oturmasını rica etti ve kendisi 
de bir mutfak masasının arka$mda 
bir piyano taburesine oturdu. Hel· 
lis, iki pencere arasında tekerlekli 
bir hasta arabası bulunduğunu hay· 
ıetle 1aördü. Ociada mobilye namına 
bunllfdan ba ka harafr bit".kin2i~, 
iki ba\·ul Ye küçük bir yazıhane üs
tünde bir yazı makinesi vardı. 

Bu dekor arasında, küf rengi ka.. 
dif eden rob dö §3.mbrile tabureye 
kurulmu' olan Mongard, iyi taran . 
meşveret kurmuş ve konuşmll3tu. 

- Bu vaılyet ne olacak Mihal? 
Deınlşti. Rll5e Mibal teselli etme· 

sini çok t;:.i bilen bir adamdı: 
- Şevkctliı hlin'klı.rım, dedi. 'Mar 

ya ile konuştun, vaziyet hakkında 
malümatnnız vnr . .Afroditinin plfln. 
Jarında. §aşmaz olduğuna iman et -
tik. Bu iş olacaktır. 

Filhakika tekfur askerlerinin, bes
lenen hindiler gibi gitgide kuvvet • 
lendikleri muhakkakttr. Fakat za.. 
rar yok, haşmeti şahane kar§ısın -
d& bUtUn bu kuvvet ve kudretler, 
bu vcvketler buz gibi erirler. Kendi 
hesabıma, Olcayto Mehmet Hüda -
bende ile daha iyi anlaşırız. 

( Deı·amı var) 

- Evet!. 
- Ki..rnt arıyorsun? 
- Trnrr.vay kazasına uğnyan bir 

çocuğun hayatını kurtarmak fçin 
kanını . a:acak birini arıyorum. 

- Anlayamadım.. Burada böyle 
bir adam yok. 
-- Sen ~r. müşterilerine, içlerin· 

de k:ınım satmağa razı olan yok 
mu? Varsa bunu yapmak için ka~ 
para ister! 

Bu sözleri böyle yüksek sesle 
"iÖ)'lemesinde kasciı \'ardı. Haki· 
katen sözleri bu muhitte arzu etti· 
ği atrıkayı urandırdı. 

Esrardan tam manac;ile uersern1e· 
ıniş ,.e balmuınu bebekler kadar 
~an yiiz]{i be. altı kic:iden başka 

butün c:erserileri hatta içlerinde en 
flegınatik gorünenler bile yerlerin· 
ıic kımıldar.dılar. 

lle:dc çıplak ayaklannı c:al!aya, 
c:allaya oturup ikide, birde sol eli· 
nin te:-sile ak<ın burnunu silen bir 
nezleli: 

- Bayan teyze c:ahi mi söylüyor· 
un be! / 

Di)e '-ordu. 
- - Evet sahi wylüyorum. Sen 

gelir misin. 

-s- Nakleden : rF. K. 
nuş kısa sakalı, kır saçları ile dük· - Bravo! Vakit kaybetmeıniJsi· 
kan mm iç taraf mda sabahcı bir niz. 
müşteriyi kabul eden namuslu bir - Kardeşimin bu mektubu yeni 
esnafa benzirordu. Fakat gözleri· aldığım nereden bili}•orsunuz? 
ne bakılınca bıraktığı babacan a· Mongard kaşlarım çattı. 
:lam intıbaı derhal kayboluyordu. - Azizim Hellis, beni gafil av~ 

Hellis dikkatle onu ~üzüyordu. !ayarak bir ipucu yakaladığını sarı· 
~etine karşı daima mesleki bir hay. ma .. imzasız mektup yazan ben d: 
ranhk duymuş, fakat ona karşı pek ğilirn. Kimin yazdığını, hatta sahı· 
az hürmet beslemişti. üst katında den böyle bir mektup olup oıınadr 
belki de bir ölü bulunan bu binada f,rını da öğrenmeğe lüzum g{i.111ii~ 
onunla karşı karşıya yapacağı bu yorum. Böyle şeyler1e vakit kaybet' 
~örüşme onu endişeye düşürmüyor miyelim. Adelayidle beraber ne}-t 

değildi. karar verdiniz? 
Söze ilk başlayan Mongard oldu: - Bugün Londraya dönüyoruı
- üst katta dün bir facia oldu. - Ben de sizden bunu rica ede

Kız kardeşinizin size hakikati itiraf ~tim. Otelde yolcullara ınahSU5 

ettiğini sanıyorum. Pariste beraber· beyannameyi doldurdunuz mu? 
iniz değil mi? - Hayır. Henüz doldurmadık· 
- Evet. - Gene de doldurmayın ve iz bı· 
- Ne zamımdanberi? rakmadan Londraya dönün. arada 
- Evvelki gündenberi.. da Parise gittiğinizden hiç bahset· 
- Onu buraya getirmekten sizi meyin. Dünkü hadise bir intihat'• 

menetmiştim. dır, anlıyor musunuz? . 
- Kız kardeşim ne benim, ne de - Evet, anlıyorum. Fakat h!dı· 

sizin emrinizdedir azizim Mongard. se hakikaten bir katil mi? 
- Evet, fakat siz benim emrim· - Ne demek istiyorsunuz? 

desiniz ve yüksek zek~nıza ne kadar - Adelayid ile kocası arasında ~ 
garip gelirse gelsin bir emir \"erdim ı;eçtiğini bilmiyoruz. 
mi buna itaat etmek lazımdır. Kız - Bunlar hayal dostum. Ben or" 
karden~inizi kocasından uzak tut- daydım ve katil hMisesinc ~it ~· 
mak istememin sebebi vardı. Siz dum. Parson bir tek kelime ~ 
müşkülat çıkaracak yerde bilakis 1 medi, hatta kansını tanıdığını bile 
bana yardım edecektiniz. sanmıyorum. Ben de tarurnadıfll' 

- Affedersiniz. Kız kardeşim be- - Nasıl? Parsonu kardeşim ısıl 
nim emrime tabi de~ildir. O Parise vurdu? 
kendiliğinden geldi. - Evet. Adelayid Parsonun pa!• 

- Sizinle mi? dösfisü ile şapkasını giymişti. Bl.I~· 
- Benimle yahut bensiz ... O ar· !arı koridorda portmantoda ası 1 

tık yalnız başına seyahat edebilecek görmüştüm. Kardeşiniz büyük ~· 
yaştadır sanırım. lona girerken bunları giymişti. B'9 

- Pasaportunu kim aldı? bitişikteki küçük salondaydım. p.ı" 
- Ben aldım. run size hMiseyi tef errüatile anif 

te böylece emrime ka111 gel· taftm. _.t.ı: 
mi' bldunuz. Ayağa kalkarak küçük ,.e büy_:.. 

- Niçin? Kız kardeşimin ben ol· salonları biribirinden ayıran caıv 
madan pasaport çıkararnıyacağını kapıyı açtı. Küçük salon oombat'ıı-
mı söylemek istiyorsunuz? Mongard devam etti: . 

- Bunu geçelim. Olan oldu ar. - lki kattaki apartmıanlaruı lll' 
tık. ribirinin tamamile ayni oldu~ 

- Oldü değil mi? biriyorsunuz. Aradaki fark Pa1 
- Evet. nun apartımanmda bol mobilye ., 
Hellis ayağa kalktı, çok heyecan· masından ibarettir. Ben bürük bl 

1ı idi. Mongard: koltuğun arkasına gizlenmi~ti~ 
~Oturunuz, dedi, size başka söy Her taraf karanlıktı. Büyük c:a'o~ 

liyeceklerim var. da yalnız bir masa lfimbac:ı aydı 
11 

- Biliyorum, Katalina değil mi? !atmaktaydı. Böylece hir lfım~111 

- E\•et. Nereden biliyorsunuz? ışığı altında yazıhanenin önü~ 
- lmzasız bir mektup sayesin· bana karjı oturmuş olan kayıııbt 

de... derinizin bulunduğum karanlı!-; 
- 1mzasız bir mektup ha? an· beni görmesine imkan yoktu. . 

k d . . .. tl" ·e1'1 
\adım, "bir dost.. kız ar eşmıze sayede rahat rahat onu goze ı) 

kocasının onu aldattıt11nı haber liyordum. 
verdi değil mi Hellis? :.. - Niçin gözetliyordunuz.? ~ 

- Evet. - Bunu sonra söylerim. M .,,;' 
- Bunun üzerine kardeşiniz ve fih belki de tahmin ediyors011 

siz vapura atladınız? dur. Oyle değil mi? 
- Hayır, tayyareye! (Devamı ~) 

wı ıua & 4!W swz ~r 
Yarundaki palabryıkh biri onun rmdan ha5lıyarak ta başına ı.ı 

omuzun:! şiddetle vurdu: •üzdü sonra: -.ıl'I· 
-- Git~ene be enai bak ana ucun· - E sörle bakalım dedi ba) _,,, 

k
. ,·cı~ 

da papel va~ıs!.. tşte kan, bunun parasını ·ırn 

, - Kan nasıl ,·erilir! Kan vermek cek? 
ne demek. lns.1na bıçak batırıp ka· - Ben!.. . uı;ttı 

Ba~ını kaşıdı dudaklarını b 5~ m alıp ba~ka birisine mi içirecekler 
Onu yukardan aı;z.ğıya tekrar 

Gene kısa bacaklı çıplak ayaklı . ~ 

genç elinin tersile yüzünü sildi.: dü: r d k lanacııl'sııı 
P k. ba "md" be - 1: a eme sen uç - e ı yan teyze şı ı n . 

kanımı sana evrirsem, sen onu bir papellerı.. · 
1
• i~ 

kaha koyup çocuğa mı götürecek· llerden biri kaşsızm ne deıttl': 
sin. Bu i' nasıl olacak bir aklım er· tediğini anlayarak, söıe kartŞUl~~1· 
:.e galiba razı olacağım. - Beğenemedin mi baran 3~. cı· 

Ilerkes biri~iı nıe> baktı. Gülüştü 
kr. Bu kahka~rn,<.r Zelihanm sinir· 
!eri üzerinde tı:-aaklarile cam tırma· 
lamanın yapacağı tesiri yaptı. Ye 
içinde canlanan halk kadım bütün 
isyanile: 

- Ortada gülecek bir şey yok di· 
ye bağırdı. Bir çocuk kazaya uğra· 
dı. Acele kan \'ennek ltıım. Para· 
Jile bu .. Kanım satmak istiyen Yar· 
sa gelsin konuşalım. 

Para ile iman kimdedir. 13cl 
1 -c~ 

maz .. Sen i~e bak .. O tangolM ~ ,, 
rnu.. I lani köprüde görünce ~· ~ı 
,mclan kuduz gibi köpek gib

1.,-o! 
dişlerin arasından sal ye salı' e~f· 
sun .. Onların bütün parası f 311 !Jıl. 
yeye gider, ceplerinde bir kurtl' 

lunrnaı!.. ~ 

Zeliha onları kandıramıf! t~ 
anlıyordu. Fakat şa~ınlı:tn~#i 
btlli etmek istemiyordu \."! ~gJI· 
daha fazla şaşırmamak dah~ tl'l:ı 

Pencerenin önünde oturan kaşsız bozulmamak için tok sesli bır 
delikanlı; siyah başörtülü soluk halle kansı sertliğile: ) 
mantolu kadının, yırtık ayakkabla· •· ~- ' .(°"91111 "-' . 



. - Geccyarısı k·ı P k .. ınsan r a satma ıçın 
_ uyandırılır nıı? 

ru111 Fakat ben rüya kitabı satıyo-

- l talyan karikaWrü -

~l"'il ne ve koz 
Gl'nç k 

elbi!c . ız, sırtı açık bir suvarc 
'lrh sı giyerek büyUk annesinin .... ,ına n gelmişti. 

uyuk • • . . . 
tt ı. a.nnesı bu vazıycti g5rtin-

•ıeyec 
_ lunana kapılarak: 

l'eZalet, an Yarabbi, dedi. Bu ne 
tıJ bu ~ Su ne çıplaklık! Annen se 
ile d uvalct içinue görse kimbllir 

Cr? 

- ~v t ~1 d' ~- • ben de onun ne diyece_ 
d U§un" 
1'r, uyorum, tuvalet onun -

ff A B E R - Ak~am P ostatr 9 

AmeırBlka lril 
fıkrasn 

Hakim maznuna sordu: 

ID>aDgoırnDo~ 

Genç kız kızardı, bozardı ve: 

- Deni, dedi, hayatımda ilk de-
- Vapuru batırdığınız iddia celi- fa olarak şimdi sen öptün! 

liyor. Müdafaanız için ne söyliyc_ Erkek itiraz etti: 
ceksinlz? 

Maznun sUkünetle ccvab verdi: 
- Kaynanam o vapurdaydı efen 

dim! 

- Yapma camın! Bunu bana bir 
ay evvel bir kere daha söylemiş. 

tin? 

Genç kız şaştı: 
- Ay! o adam sen miydin? 

i- Çok ciddi tabiatli kızdır, Tıep yaşlı adamlarla cıılcnir. 
- Amerikan 1'arikatüril -

Bir sil8h patladı ... 
Madam Antoinette Farge mü· 

him bir insandı. Bunu daha en 
ge"nç yaşlarında bile isbat etmiş

ti. Zengin bir ailenin yegane ço -
cuğu okluğu için büyük bir ihti· 
marn ve muhabbet içinde büyü. 
müştü. 

Esasen ona karşı gösterilen hay· 
ranlığa tamamiyle layıktı. Uslu, 
akıllı ve çalışkan bir küçük kızdı. 

Mürebbiyesi ve daha sonra bulun· 
duğu lisenin profesörleri de dai
ma onun zekasından bahsederler
di. Bütün mükafatları o alır, - ken 
•dilerine bir misal olarak gösteril
diği için- arkalaşları hemen he -
men kendisine nefretle bakarlar 
dı. 

Muvaffakıyetle bakaloryasını 

geçti, hukuk fakültesini parlak 
bir surette bitirdi ve nihayet ev. 
lendi. 

Çeviren : SUAT DERViŞ 
cemiyette reis olmuştu ve konfe· 
ranslar veriyordu. Sık sık radyo. 
da konuşuyordu. Bir çok mektup
lar yazıyor ve bir o kadcı.r da mek 
tup alıyordu. Haftada bir kaç ke • 
re her sınıftan insanlar kendisini 
görmeğe geliyordu. Velhasıl genç 
ka:lın pek mühim bir insan olmuş. 
tu. 

Alberic müteessirdi. Vakia ka· 
nsından ciddi bir şikayeti olamaz 
dı. Çünkü Antoinette ·ayni zaman· 
da mükemmel bir ev kadını idi •. 
Eviyle de meşgul oluyor ve kenıdL 
sine çok mükemmel muamele edi· 
yordu. 

altıya kadar beraberleıı:iir. Bunu 
kendi gözlerinizle görmek için şu 
adrese gidiniz.,, 

Alberic apartımanının adresini 
de yazdıktan sonra zarfı kapadı 

ve üzerine karısının adresini yaz -
dı. Mektubu kendi eliyle postaya 
attıktan sonra fabrikaya avdet e
den Alberic katibesini yanına ça
ğırıp: 

- Matmazel Alis, dedi, bugün 
!erde size yazdıracak mühim -:v. 
raklarım var .. Burada rahat çalı

şamıyorum. Bir yazıhane kirala -
dım .. Haftada üç defa orada çalı. 

şacağız. Yann burada sizi alaca
ğım, beraber. gideceğiz. 

Matmazel Alis hayretini gösteı: 

meden: 
- Peki efendim, dedi .. 

Alberic bunları takdir etmekle
beraber şöyle düşünmekten ken. 
dini alamıyordu: "Hiç şüphesiz 'ki 
her şeyde Antoinette benden da
ha yiıksek, daha mükemmel... Ve 

Ertesi gün bir çarşamba idi •. , 
bu, böyle olduğu için, beni ken • 

Saat dörtte Alberic ile katibesi ye .. 
Acaba niçin bu güzel, zengin ve disiııden küçük gördüğü için be -

ni apartımanda idiler.. Matmazel 
parlak Antoinette o kadar taliple· nimle evlendi.. Böyle bir koca O-

Alis mütema.diyen makinede yaz. 
rin içinde bu Albcric Farge'ı seç- nun iste:iiği gibi çalışmasına, ken· 

maktaydı • Alberic katibesi-
mişti ?, Bunu kimse anlamadr .. Al. dini göstermesine mani olmıyacak '-'"kt d k k . . ne uı e e er en pencereye ya -

. ~--------~-----
beric kendi bile buna hayret et· tı .• Halbukı ben onu ııevıyorum , 

· · k" d b k h" b" !aşmış heyecanla dışarıya bakıyor 
miştir. ve emınım ı on an aş a ıç ır ''G . . . ~. ıve: elmıyecek ! . .,, dıye mırılda-

'-1 Pe>ıcer 11~ıtş altıncı katın üçiinct"i 
~0td' esındc bana güWmsiyetı kızı 

ltıı ... ··;ı • 
'"u. nışanlım! .. 
-Amerikan karikatiirii -

's ' lıı a çma 
~ ,, ' Urekkehs[z yazı ''azmak i-

~ enı bir ,, 
h.' \:o usul keşfettim. 
~ d k gUzeı ! NMıl yaptığını 
, '!{ a anıat::ana ! 

urnunkalemi kullanıyorum. 

,-.--,.."" 

tq~ Setı; 
~1~>ı scı.ı;ltankör seni! Başka bir 

"
1 tcı,,/01sun ha? Artık ben 

1Y0rıo11 demek! 

f /)OL 
eı 1'/or b • . 
oı1/ek z ' ızım ollan matcma 

'>ıı~ ;Yıfmı.ş, muallimi haber 
'I~) • ır kı't' t ·ı~ . . · ı:c ı ucı verır mı. 

ÇAP 'A MA R KA 
BAHAR ATI 
Karabil:>er 
Beyaz biber 
Kırmı zıbiber 
Tarçın 
Yenibahar 
K imyon 
Karanfil 

Zencefil 
Sahlep 

Yemeklerinize lezzet; 
Nefaset verir \ e • 

sıhhatinizi korur. 

Her yerde 15 gram· 
lık paketleri 

5Kuruştur 

6' ·~ 

.. .................................. .. 

8 

H 

Bu saadete bir türlü inanamı - kadını sevemıyecegım. Karım be- d B" d " ld", d" . . . . . nıyor u. ır en : ge ı .. ,. ıye 
ldu. Çiinkü o kendisini pek iyi bi. nı hıç sevmıyor .. Onun ıçın ben h k d K .... 00 b" 

f h. ı.· d ~ .1• A b 
1 

ay ır r.. apının on.ı e ır oto-
liyor.du. Orta boylu, esmer, zayı ıçuır şey egı ım.. ca a yanı ı. b"l d mo ı urmuştu. 
bir gençti.. Hiç bir güzelliği, hiç yor muyum?., , 
bir hususiyeti yo'ktu .. Babası ken· Bugünden sonra Alberic bunu 
disine mühim bir müessesenin ida meydana çıkarmak için çareler a
resini bırakmıştı. Çok zengindi ... ramağa başladı. Nihayet şuna ka-
Fakat hepsi bu kadar. rar verdi : 

Alberic, o sarı saçlr, iri siyah Alberic'in bir katibesi vardı. 

gözlü güzel Antoinette'i görür Bı.. kadın çocukluğunda kendisi -
görmez aşık olmuştu. Bu, hayatı. nin mürebbiyesi idi. Sonradan ba· 
nın ilk büyük sevgisi idi. bası onu fabrikaya alınıştr. Uzun 

llk önce çok betbahttı. Çünkü, senelerden beri çalışıyordu. Far
hiçbir zaman genç kızın kendi his ge ailesine son derece.de merbut. 
!erini iştirak edebileceğ in i düşü· tu. Bilhassa. Alberic'e karşı büyük 
nemez'di .. Maamafih cesaret ede. bir şefkati vardr. 
rck ona hislerini izhar etti ve gene; Alberic, Parisin bir köşesinde 
kızın hoş gördiiğünü anlayınca o· küçük bir apartıman kiraladr. Ve 
na izdivaç te'kfüinde bulundu ve gayet sa!de bir surette döşedi. Ma· 
evlendiler. sanın üstüne koyduğu daktilo ma· 

İzdivaçlarından birkaç sene kinesinde ilk defa şu sözleri yaz. 
j sonra Alberic genç kadının ken. .dı: 
disiyle ovlenmeğe ncıden razı ol- "ihmal etmekte olduğunuz ko· 
duğunu anlamış bulunuyordu. canız bir daktilo ile kendisini te-

Antoinettc şimdi müteaddit ha- selil etmektedir. Her pazartesi, 
yır müesseselerinde aza idi. Bir J çarşmba ve cuma günleri dörtten. 

Plinş 6 
./ 

J>l,ANŞ 5 

Bir dakika sonra kapıya şiddet· 

le vuruluyordu. 

Matmazel Alis hayretle maki. 
nesinden başınr kaldırmıştr. Albe· 
ric bir an tereddütten ıonra kapı· 
yı açtı. Genç kadın bir fırtına gi. 
bi içeri girmiş ve akabinde bir si
lah patlamıştı. 
Kurşun kimseye isabet etmedi. 

Şimdi Antoincttc hayretle matma
zel Alise bakryordu : 

- Burada ne yapıyorsunuz? 
diye kekeledi • 

- Çalışryoruz, madam 1. 
Alberic saadetinden sarhoş bir 

halde haykırdı: 
- Geldin ha! .. O mektubu ben 

yazdım.. Beni kıskanacak mısın, 

diye görmek istedim. Beni sev • 
mediğini zannediyordum. 

Matmazel Alis kendini tutama· 
(Lıitf en sayfayı ı;t!ııirini:) 

iV 

17. YJ~RIDJ S"\ FEX 
17, ı~: la \'Cine saphcne lr 17. t : the tiblal nfn 

17. A: elle Rosenvcnc 

Bac•O•n adaıeıerl c f'" ı L as muscıea d ea Jarn b es 1 ı T he Leg 
Muscl e• A : c:lle Belnmusku l atur 

J , ADAU :J llA\'YATİl't: 
J F: le. couturicr 
l. 1: thc sartorius 
l. .\ : der Schneidcrmuskel 

2. :t -1. KAi.(,\\ ADAU~LE. 

nt (müstakim-i kuıltlami, 

miistt-vı-1.l ünsi, nıüste\· l.l 
' alışi) 

2. 3. 4. F: musclcs m. de la 
cuisse (le droit antericur, 
le vnstc intcrnc, le vasto 
cxtcrnc) 

2. 8. 4. 1: thc quadriceps 
(musclc) 

2. S. 4. A: dic Schcnkelmus. 
kcln 

5. nIDFA (diz kapaj:;rı) 
5. J.': la rotulc 
5. t: thc knee-cap (the pa -

tella, pi, patellac) 
l>. A: dic Knieschcibc 

6. AD.\ LE-1 TEV'J<~l\I İYJ~ 

6. F: le jumenu 
6. t: tlıc gnstrocneınius 

musclc 
6. A: der Wadcnmuııkcl 

7. SAliU KUDDAl\ıl 
7. F: le jambicr antericur 
7. t: thc anterior tibial musclc 
7. A: der Schienbcinmuskcl 

8. RIHAT·I llAI,KAVt-t 

RCSGUI.I\ADl'~M 

8. F: le ligament annulalrc du 
tarsc 

8. t: the transvcrse llgamcnt 
8. A: das FuBwurzelband 

9. A \'Al\ n.\Ş P.\HMA.Kl,,\

RIXIN Mt'ŞTEREK B.\ST 
n·:Tcnı 

9. F: le tC'ndon de l'extenscur 
commun des orleils 

9. İ: thc extc.nsor tcndon (of 
thc to<') 

9. A: die Streckschnc (der 
Zche) 

33 



Çanakkale 
Süveyş ve CebeJut
tarık kadar mühim 

bir ınevkidir 
( Baştaro/ı 3 üncüde) 

nı topraklarından geçirmemek hu _ 
susunda verdikleri kat'i karar sa -
ycsindc, Rusya Fransa ile 1ngilte
rcyc asker göndcremlycceği için, 
anlaşma ile pek az kUlfet altına 

girmiş bulunacak. 
Fakat, müzakerelerde ortayn ne 

kadar mUşkül.it çıkarsa çıksın da
ha şimdiden söyliyebiliriz ki temas 
lnr nihayet bir anlaşma ile netice. 
lenccektir. Sovyetler Rusyas (Po. 
temkinin de bunda bUyUk bir yar
dmu olacak) Alman ve !talyanlann 
hegemonya arzulnnna kar§t şarkta 
kurulan cepheye bugUn olmazsa ya 
nn iltihnk edecek ve bu cephenin 
en kuvvetli unsuru olacaktır. 

Japonyanın yan çizmesi 
Nihayet, son günlerde öğrendik 

ki Almanya ve İtalya ile bir aske
ri ittifaka girmeyi kabul etmemiş. 
İmparator Mutsu Hitonun müş:ı • 
virlerinden sonuncusu olan Marki 
Sayonizi ~ylc bir ittifaka mua _ 
rızdır. 

Ayni !JCkildc, Japon bahriyesi 
de ltalya ve Almanya ile bir aske
ri ittifaka taraftar bulunmuyor. 
Buna mukabil kara ordusu böyle 
bir anlaşmaya mfuıait görünüyor. 
Bunun da. sebebi, bugüne kadar u
zak narktn kendine benzer bir kuv 
vet görmemiş olması ve Mançuryn.. 
daki zaferlerini hatırlamasıdır. 

Halbuki Japon bahriyesi AınerL 
kan ve !ngiliz filolarmm kuvvetini 
tecrübe etmiştir. 

Esasen, en koyu genişleme ta -
rnftan Japonlar bile Çin seferinin 

dı: 

- Fakat mösyö ... dedi.. Bu bi
raz tehlikeli bir şeydi. 

Antoinette, ilk önce asabi bir 
gülüşle güldü .• Sonra !birden bire 
hıçkırmağa başlaldı. Kocası onu 
kolları arasına al~tı: 

- Geldin... Geldin!. \ Antoi. 
nette t diye mırıldanıyordu. Bana 
silah çektin .. sen.. şimdi de ağlı
yorsun ha!.. Ağlıyorsun.. ne ka
dar .. ne kadar mes'udum 1 

Antoinette, şimdiye 'kaldar Al
bcricin işitmediği şefkat dolu bir 
sesle : 

- Budala! 
Diye mırıldandı. 

PJ,AXŞ S 1 

Kol adaıeıerl 

g A B E R - Akşam Postası 
L ı E ==-ese 

8 ,.. 

ört i ng_~ 
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Rad~olar:>ı 
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.... ~·~_. EASE S 
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" · ·:,~· SESLi HAN 

Hono,,is,,111 liPa ~~~~~~ 
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muvaffakıyetle neticelendiğini ka - pu - sonra daha kuvvetli bir birlik 
bulden çok uzak bulunuyorlar. AL teşkil etmek üzere • Roma - Ber. 
man hariciye naı.ırı von Ribbentro. 
pun Japonyaya, Almanya ve İtal
ya ile ani naya razı olduğu tak
dirde, Çinin k~ndisine bir nüfuz 
mmtakası ve lktısndi saha olarak 
tanınacağını teklif etm1şe benzi _ 
yor. Bundan ba§ka, ayni tekli!e 
göre, Singapur da dahil olmak U. 
zere, uzak §arktnki bUtUn Fransız 
ve İngiliz topraklan Japonyaya. ve
rilecek, Almanya kendisine yalnız 
Hollanda müstemlekelerini alacak

tır. 

Japonya bu teklifi reddetmL5tir. 

lin mihverile muvazene temin et -
meye başlamıştır. 

Almanya, Danzlg reylamr, Dan. 
zigin Almanyaya ilhakı gibi teşeb

büslerle nüfuzuna yeni bir yaldız 
tabakası sürmeye çalışır. Fakat AL 
manya böyle bir harekete kalkıetı 

mı Lehistan ona karşı rnUthiş bir 
silahla. mukabele edebilir: Danzigle 
Lehistan arasında bir gUmrllk du
varı çeker, bütlin ticaretini Gdy_ 
nia'ya çevirir. Gdynia ise, iyi tesi
satlı blr limandır ve esasen bugiln 
bile Lehistanın deniz ticaretinin ya 
rısmdan faz.lası bu yoldan yapıl. 

maktadır. 

1
, BAŞI AGRIDAN 
._CA_r .. L_AY_Ac_AK_Gı_eı --

NEVROZiN 
En şiddetli ba~ ve dit ağnlıırını 

dindirir. 

Neye .redaettıği anlaşılıyor. Çünkli 
böyle bir umumr harbe ntıldrğı tak 
dirde her §eyini kaybedeceği mu _ 

hakkak. Onun yapacağı en iyi şey 
Çin çıkmazından bir anlaııma ile 
sıyrılmaktır. 

NEVROZİN 
Huıasa, Almanlar Do.nz.lg işinde 

muvaffak olsalar bile, ondan son -
ra teşebbüs edebilect-kleri bir şey 
görmüyoruz. Slovakya. -zaten elle _ 1 Bütün ağn, arzı ve 

ıancıları keser. Almaoyanın en son %a~eri rinde: onu ilhak edebilirler. Ma -
Hulftsa, son biıa.Iselerle Ahrian _ caristanr, belki kcndl nrzusuna 

!talyan "mihveri birçok noktnla. an mgmen Y goSlavyo.yı aa grupları -
kaybetmiştir. 13 martta A1ınanyp. na alabilir1er. Fakat, hareketleri 
Çekoslovakyndan son kalan "Parça- buraya kadar Derlese bile, orada 
·yı da işgal veya ilhak etliğini - ikL durmaya mecburdur. Kaldı ki, bu
si de ayni manaya gelir ya _ san- rayn kadar bile varabilecekleri pek 

m~tı. Bu, Almanyanın en son zn.. kat'i değil. 
feridir. Ondan sonra, mihverin za- Zira, son günlere kadar küçük 
fer hanesine yazılacak yalnız bir devletlerin lngiliz _ Fransız kuv -
hadise vardır ki o da Arnavutlu - vctinc itimatları yoktu. Şimdi bu 
ğun :işg'!ılidir. ;Hepsi bu kadar. itimat görünmeye b~laml§hr. AL 

O andan itibaren, esasen kuweL tı aya kadar tam bir itimat hflsıl 
lenmiş olan İngiliz _ Fransız gru- olacaktır. O gün, .Avrupa lbelkl ta-

v 

Nezle, Grip ve Romatizmaya 
karşı çok müessirdir. 

mamiyle muvazenesini bulmıyacak, 
fakat ı;iddeUi bir darbeye karşı cm 
niyet allına girml<J olacaktır. 

(l.:ı Trfbunc ek.; Nntlon.,'dıuı) 

4. F: le m.aa~ter 

26 MAYIS -1939 ~ 
ı::a:z=ı s: 

X rı rır· 
26-5.1939 Cuma nin şehnaz pu~clik bestesi: (ı. 8 hıtsS 

., , _ . ·- .. . kat). !"> - Sedat Öztoprak _ şe·at' 
L.30 1 rogram. 12.3;.ı l urk muzı. pıısclik bestesi: (Cuşeı.lüp ı;oc > ~ 

~i (Pl.). 13 :llcnılc.~cı s:ıat ıı~nrı, a- (i - Keman ıaksimi. i - Şehn9ı :"" 
ııın~, ve ıncteoroloıı lı:ıhcrlcrı. 13.l!'ı eliz şarkı: (\'nııılım eleminden>• ıt• 
- 11 ~tüzik (Senfonik müzik - Pl). 1 Deniz of;lunun şehnaz puselik l 
18.30 Program. 18.3:; :'.lliizlk (()pcrcl·I kı: (Yolun bulmam). 9 - De~~ıı"" 
!er· Pi). 19 Konıışıııa (IJ:ıflalık ~poı l şehnaz şarkı: (Bir clıll.ıcrdlr)• ı 

· ") 19 ı- T'" '· " · ·ı ıı· o pust sen·ı~ı • . .ı ıırı\ ıııııııg . •asıl Scdnt ztoprnğın şehnııı ,,.s· 
lıcyelı). '.?9 Memleket sıı:ıl ııyarı, ıı- s:ız semaisi. 20 l\lcınlekcl sıııl 1,r: !~:1s "e. ıııc~eoroloji haberleri: 20.l:ı, rı, nj:ıns ve meteoroloji hnbcrd~t 
l urk rııılzığı: 1 - O ınnn hC'~ ın lılıı· 20.15 Tcm.,it (~lııhınut dn~ıarıı 5 V' 
z~ın P~ŞrC\'İ. :; - M~1'ııllıı ~~~1111111 he ı' dii, Yaz:ın: Kemal 'l'özeın). 21·

1 
(f 

yın hııızam Ş. (l'ieşc):ıhı lulıııı .. l lı.ım, tnh\·il:ıt, kıımhho - nukut t 
3 - Etem ecfndinin huzz:ıııı Ş. !Eş. ıir:ı:ıt l.ıors:ısı (riyal). 21.25 :ı;_t et· 
ki çe~rııiın). 4 - hıık \'ur:ınııı hiız· plıiklar - R. 21.30 Müzik (l\U('Ü~ ,_,. 

zııh ~. (Rilıncııı bende ııa~ıll. 5 - kestr:ı - Şef: Necip Aşkın): 1 -;e 
.\hıncı H:ısim hryin Sl'Rl'ılı :>. (Beniıı ıınclrof - Arı::u - vnls. 2 - ı,ırıc ,,ı 
sen nem<>in). li - Ay:ış tfirkıisıi {,\) \'eşil Yndilerde bir rande,•tı. 3 - J"' 
,.a <:İ<:ek açmış). 7 - Sadeli in hDl · heli. Memlckcl lııısreli. Sereııo.t· 5"' 
na~ııı ınııhııyyer !). (Seııi < y ılilJ. l'i Leu~clıner - Mazurka _ Fnnteı1 • ,/ 

- S:ıdcıtiıı Ka~ nnflııı ıııulıııyyer !). 1\iinııekc - Dans süıtinılen ··Bl~t 
(Adına an(I içerim l. !l - I.eıııinin 22 Hıırtalık posta kutusu (f.~fi 
uşak Ş. (Neler çekelim neler). 10 - ılillcrlc). 22.30 Müzik (Kııhnrt rl <l 
l.etnin inuşak Ş. (llulıunda buldum) si _ Pi.). 23 Son njnns haberl~jj(I 
21 1\onıışmn. 21.la Eshnın. t:ıll\'İ- yarınki progr:ım 23.15 - 2' 
IAI, kamili~ o - nukut ve zira:ıl hor· ( Canzb:.tncl _ Pi.). 
SDSl <fhat)_ 21.25 Neşeli pl.iklar. n. 
21.30 Müzik (Rilnscli cumhur Fil. 
Ork. Şc!: Prııelorius): 1 - E. Wolf • 
Ferrari: Dh·ertimento re mnjör, op. 
20. 11) \'nri:ızioni su un leınn cııp· 

riccioso. h) Cnnzone P:ıslor:ılc. el 
Siciliıınn. ç) Fiıı:ıl, Honclo. 2 - Ad. 
nan Saygın: Dh·erllıncnto. 3 - C:l:ıu· 

de Dehussy: l.a mcr R) De l'a11be ll 
midi sıır l:ı ıııer. lıl 

0

Jeu:c de \'agııı•s. 
c) Diııloı;uc du ''cnt l'I rle la nıcr. 

22.30 ~linik (~lelodilrr). 23 Son n
jAns haberleri YC ;yarınki program. 
23.15 - 24 Miizik (Cnzbanıl - Pi.). 

l'rogrcını Tiirldyc saufi ıi:rritıc ve 
öğleden somaki saat olarak veril· 
mişlir: 

27 -5-1939 Cumartesi 
13.30 Program. 13 35 Mnzik (:\e· 

şeli müzik) PJ. 14 M~mlekel snnt a. 
yarı, ajan'i ve. meteoroloji lıııherleri. 

ı.ı.ıo Tlirk müziği: 1 - Jlicıız peş· 

rcvi: 'S:ıliın hey. 2 - Udi Cemil lıi· 

caı şarkı: (:\e kihliiıı bi sebep büy. 
le). 3 - R. Fcr.s:ııı hicaz şarlı:ı: (Ey 
benim konca gilliinı) •• ı - Yesari A· 

1 Aıi<:tıt..:Ş:trh'J,.~ rnıııncm neye bir 
puseni) • .5 - Kemençe taksim. fi -
S K::ıyna'k şchn:ız şurkı: (Dalıla bir 
i;hak öter). 7 - Saz semaisi. 8 -

Yabancı radyolardan 
seçilmiş parçalar 

Of 
l'rooram Türkiye saati (le ~t İl 

den sonraki saat olarak uuılffl 
OPERALAH VE SE::-ifO;\l 

KOXSEnLTmt ti 
· clı~ 

8.30 Buda peşle: "Der Freı5. 
ı;ıl· 

(\'cber) oılera'dan n• ,tf 
!l.15 l.cipıis: Komik oper• :ı~li 

ları ve "Sehraıad" ( 
Korsako\'). 

9.15 
9.15 

0.15 

9.30 

eri 
Miinih: Senfoni (Dürclı11~(1" 
J.ondra (R.) \'C birco\, 
pa istasyonlan: '1'0\1 ~ 
idaresinde Londra rnu.sl,, 
tı\'ali: "Mlssa Solenn.P 
et!~o,·en). 

••• 1 
Stııttsarl: "Yl ScrngUO 
z:ırt). ~ 
~trasburg: "Kristof Jo'ol 
(l\lilhauc.l). 

~ 

ODA 1 SIKlSl YE KO:\SE~ 
G.!"ı Hadi o Parls: Kuartet, ı' 
G.10 1'rns: Kuartet. • 
7.30 l\önigsherg (llcllsbcrSI: 

ııntn (l'ectho,·en) 
Şchıııız longa. l4.40 - 15.30 l\lüzlk ıo. Eyfel: Şarkı, kui~tct. 
(Karışık program - PJ.). 17.30 Prog
ram. 17.35 Müzik (Dans saati - pl). 
18.15 Türk müzii:i (Fasıl lıc~·cıi). Hl 
Konu)ına (Dış rıolıtik:ı Jı:ıdi celri). 
1!U5 Türk ınüzisi: 1 - Şehnaz pıı 
selik pcşre\'I, 2 - Dedenin şehnaı 

puselik hestesi: {Bir de\lel için) 
:ı - Cavide H:ıyriniıı ~chnıız puo;cli1' 
hestesi: (.\leş .:ilıi bir). 4 - I.enıi 

10.55 \'arşova: Kuartet. 1, 
t 1.20 Bcrlin (t;zun d.): Kulll 

IIAFlF Ml.SII-\1 \'E OPETie1°~ 
7. Hnmbıırg: İslav dansl• 

Ştrnu~s'tnn parçalar. 
7.30 Str:ıshurg: Orkestra. -
i.~O Beri in ( l°zun d.): Js\"tC 

si kisi. 
8.20 Prag: Jlıılk rlıınslnrJ. 

10. Honın gr.: t\ kücük 0~ 
11.15 Torino gr.: "Melodi ,·e ~ ( 
1 l.30 Birçok Alınnn jstosf0~ 

Jlnfif parçalar \'C dtı05 

12. 
l:ı rı. c' 
Bud:ıpeşte: R:ındo ı;oıı 

D F~ Los rnuscıes des bras lı The Arrn M uacıes 
Aı dlc Arrnrnuskuıatur 

4. l: the maııticatory muscle 
(maeseter) 

:S. F: le 8terno-cleido-ma11toI· 
dien 

DA. ·s Mt:Sll\lSl J1 
1 ı.c; J>a ris ( r·ı-:ı·> ; 12 

5 
~ 

CN.); 12.5 l.ondra (n.): ı2.t .
0 
~ 

\'e Torino grupları; 12_30 ıtııd 1 
J. ADALE-1 DALh."E 
l. F: le deltoide 
L l: the deltoid muscle 
ı. A: der dreieckige Schulter

muskcl 

2. !".\DRU KEBİR 
2. •': le grand pectoral 
2. t: the pcctoralis major 

2. A: der grol3e Brustmuskel 

8. Z.\T:ORRE'SEl'N Cııazı) 

a Vctcr 

S, F: le blccps 
a le tendon 

8. t: thc blceps 
n thc tcndon 

4. IUOSTJı~KU TA\'lL 
4. ı~: le long supinatcur 

4. t: the brachlo-radialis 
4. A: der Auswarlswender 

5. RJB.\T.l llALKAVU 

uvsonı.nm · 
5. F: le ligamcnt annulaire 

du carpe 
5. t: the transverse carpal 

ligament 
5. A: das Handwurz.elband 

6. P.\Ul\lAKf.ARIX SATHI 
BASITA \'ETERİ 

6. ı.·: le flechisseur superficicl 
dcs doigts 

8. \: der zweiköpfigc 
muskel (Bizeps) 

Arm- ' 6. t: the flexor tcndon of the 
fingcr 

n dic Sehne 6. A: dic Handsehne 

E Başın gudde ve adaleleri 
F: gıandes et muscıes do ıa tOte 
1: Gll nds and Muscıea of' tho Head 
A; DrDsen und Muakoln am Kopf' 

J. GUDD1'~-1 NEKFJ\'E 2. 1: thc sub.maxillary gland 
1. ı~: le. glande parotide 2. A: die UnterklefcrdtUse 
J. 1: the parotid gla°ııd 
l. A: die OhrspeicheldrUse S. BiR :u~Xl~ GUDDESİ 

%. T.\HT.t'L_n;ımt 

GUDDE 
1. 1": la gtan<Ie ııous.maxi-

Jdre 

3. ı~: une clande lymphalique 
S. t : n lymph gland 
s. .\: cine Lymphdrüse 

i. ADAI,E-1 ~L\DGİ\'E 

f. A: der Kaumuskel 

5. hDAJ,E-t KASSİl'E-t 
TERKOVtl'EJ 

5. t: tho fitemocleidomaııto. 

id muscle 

:S • .ı\: der Kopfnicker 

F Kalp (kıamen makt.aı) 
f'ı ıe coeur (coupe partlell•) lı t.he he•rt: 
( part.ıv cut open ) As da• Herz ( aum Tell 
auf'geachnltten ) 

1 S1<1lltOiD DESSAMI.AR 1 
1. F: les valvuks {. eıgmoıdeıı 
ı. 1: the semLlunar valvc (a 

Yalvc of the heart) 
1. A: die halbmond!örmige 

Klappe. (Hcrzklappc) 

2. BUTAl'N.1 EYJ\IE.'° 
:?. F: le \'entricule droit 
2. 1: the right ventrlcle 
2. A: die rechtc Hcrzkammer 

3. ŞİRYAX-1 İKL1Lt 

8. F: !'artere f. coronaire 
S. 1: thc coronary artery 
8. A: elle Krıuızarterie 

4. \'ERtn-t IKLlU 
.ı. F: la veine coronaire 
4. 1: the coronary vPin 

'· A: dhı Kranzvenc 

5. I>t:SSA~n;.ı sm.ASE. 
TtlŞ.ŞJ.;RAFE 

5. F: la vah•ule tricuspide 
6. i: the tricuspid valve (a 

''alve of the hcart) 
:>. A: die dreizipfelige Klappe 

( Hcrzkla ppc) 

6. BUTA'\'X-1 ı;1·sım 
6. r: le ventricule gauche 
6. t: the lcfl ventric le 
6. A: die linke Herzkammer 

7. ÜZI~l'N-t EYMEN 
7. F: l'oreillelte f. droite 
'1. İ: the right auriele 
7. ,\: der rechte Vorhof 

8. KALR UCU 
8. F: la pointe du ra:ur 
8. İ:' thc ııpcx of the heart 

8. A: die ~e~pl~ze 

mandie. 

YARYETE VE KABAJlf:l.ı~s 
9.15 J.ondra (K): "Güln1 11 11ııı 
!l.30 ı;l fel kulesi: TiadYO (• 

10. Poslc Parisicn: Hc,·Ü· 

6.30 
8.15 
8.45 

!).30 

PİYES, l\ONFEilANS '1) 
KONUŞMALAR ,. 

I.ille: İngilizce konuş~ıı"· 
Sotıens: ''l\likromnE8ı s ~ 
P:ıris (PTT): "frarı$:ı ı 
harrirleri dünyayı nP~t 
yorlar": Holand vo 0~~ Fransız Somnlisi 11 

konferans. dtı~' 
llamburs: "Der Gol 

1NGII.IZCE HA Vı\V~~.ıS f 
1.16, 8.18 Hom:ı l; 9,15, ıı )! 

lony:ı; !l.15, 11.20 Hnmburlf; 
·.a,·a: l 1.50 Buda peşte. 

OLUŞ rit:ır 
Ankarnd:ı neşredilen bll d''' 

edebi.rııt mecmuası Halil '~ ııııl ~ 
kı Mc)ıjJ, l!ikender Fikret. ·nt. ~-~ 
r:ın Ye diğer muharrfrlcrı. 11 

. . 1 . l . . tını' ctıt'• ,.c ~ıır erıy e ıntışnr e ' 
ye ederiz. 



..., 26 MA YiS - 1939 .. 
t31 bir elblle en mlleulr 

taYaiye mektubudur 

Anıenkan ınodaaı Uz.erine 
çall§Ir 

) l' avuz Sezen 
·ans ka 
.\kad . d~n ve erkek terzilik 
113 etnılennden diplomalı 
~a Beyoğlu Pannakkapı 
" Yret .ı 
'Vi ~ apartmıanı Turk Foto 
..., Ustünde. ·----·--

VAKiT kitabevi 
e D .. 

un ve yarın tercüme 
' 

külliyatı 
~() 
ı 1 • ll-20 ikinci ıeri 

12 Gorio baba 
neıuı •. 

13 ı gın Psllrolojisi 
li lkbabar ıelleri 
l~ ~ngerek dllğtlmtı. 
15 Itaaın kUlllyau m 

Sa • 1? İ8 ınırni Saadet 

18 tatUıt.ik 

l9 ~Cuk dilşUrt~nler 
2o }./{trJ. ve felsefe 

cvcudu kalmad~ 

- K.t 
ıou 

50 
75 
60 
7:\ 
50 
30 
60 
30 

; . 
630 

nu 
llellein aerının flat.J 5.30 k:ınıgtur. 
to 1 alaıı!ara yüzde 20 l.skon. 

tarııı 
ı.~4 i ır. Kalan 4.24 kuruşun 
ba1ttııuruııu pcşlıo alınnrak mUte
~re aycıa birer lira ödenmek 

~kğlan"· 

l~ta 
nbuı Emniyat Sandıgr 

1Au 
durıugunden: 

0,G 
Ufı:ı }' e.aran Fikriye mirasçıların< 

<>lııe son tebliğ: 
93

' t:ıas "1 · · · ~ " urısınız 11133 hesar 
~ a~S..7-931 tarihinde Sandığnruı 

de ~ ?OO liraya karşı Altuner
ıı e k· tı~ .Muslahattin mahalle. 
• ll 1 Sılı\'riknpı yeni Jleki . 

.,. lG~lipa~:ı ~ddesinde e~ki 127 
bır ~n Yenı 196 tll'maralı ka· 

C!\ı b' . . . ınncı dere::ede ipotek 
rrnıı:r 
ıı r~ .1• Vade inde ödenmedi . 

aız knn..· d·~ 
·ı ' ~ ... ı yon Ye ıger ma 

{3; be:aber borç miktarı 19-
a \tarıhinde (595) lira (981 

aıınıc;tır 
~ . . 
ll seı-~ 

ıı. ~!e 3202 No. lu kanuru? 
~'- · •den 
'(Jı lak· ve 937 /385 No. ile ya-
' l:tl 

1i Ve açık arttırma netice-
t~ ~e~ Gr gayrimenkul (840) 

~ i~e ile ~ilşterisine muvakka -

1 
• ~1!.nıi~tir. 
ı~u il· 
ıı-: an •- ·h· d ·t·b b. ~ l'ltle l<trJ ın en ı ı aren ır 

a ilıaJ borç ödenmedi~i takdirde 
~ııı ~ 1\a:-arı \'erilmek üzere do~ 
. ı t~Cta ha1<imliğine tevdi edi. 
ıtı "VI\ • 

oı- ihbarname makamına 
'Ql.aıc .. 

Uzere ilan olunur. 3653 

fi A B E R - Aktam Postası 11 

MAZON MEYV A TUZU ~M~ 
Hazımsızlık, tllldnllk, bulaDtı 

1
• N K 1 B Az karaciğer M • DE eksilik ve yan- ~ ~ ~ 

~ •-= ..ı::t Sarılık, safra J. m~larında ve 

bütün M l D E, 8 A R S A K bozukluklarında kullanınız. H O R O Z markasına dikkat. Son 
derece teksif edilmit bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan daha çabuk, daha 
kolay, daha kat'i bir tesir icra eder. Yalnız top tan satış yeri Mazon ve Boton ecza deposu. 

Y e~i Postane arkası No. 31 İstanbul 

J ' .......... ~ .. • .. - ... • .... • 1 ., ,· • ;. ı'. • • • . .. ' ·. . . . ~ . ~ . . . ' ~ . : ·. . : . . . 
- ....... ~- . ' . 

erece • 

Varını litrelik şişesi perakende 100 kuruştur. 

Satıcılara 0/ 0 10 tenzilô.t yapılır. 
.. 

inhisar satış kamyonlarından, satış mağaza ve depo~aruıdan isteyiniz 

~AFER MUSHiL 
~--~--------

ŞE KERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüshil şekeridir. Bilumum ec· 
zanelerde bulunur. 

""~ ~~ 

lUrk Hava Kurumu 

,~~Yük Piyangosu 
~i: 'ilci keşide: 11 Haziran 939 dadır. 
~ '(_}ı'• 

~~h ikramiye: 45 bin liradır ..• 
~i)~İll ba§ka: 15 bin, 12 bin, 10 bin liralık ik· 
'f~terıc (20 bin ve lC bin) liralık iki adet 
~ "ard enı ır ... 
~iı d tertipten bir bilet atar ak iştirak etmeyi ihmal etmeyi-

;-• Piyangonun mesut v• bahtiyarları arasına gırmıı o. IBU BAŞ AGRISINDAN Kurtula ım! .. 
• ... ~ y 

........ lmiml!l!t'lm12 ... l!RllS!ia:&llElll. 

ŞEI\:ER SATIŞLARI 
Türkiye Şeker Fabrika·arı Anonim Şirketinden: 

Toptan eeker satışlarımız lstanbulda bir tona kadar in. 
dirilmi§t.ir. En az bin kilo Kristal veya kesme §ekeri almak 
isteyenler, İstanbul - Bahçekapı, Taş handaki sat.la büro. 
IUlla doğrudan mtiracaat edilebilir. 

Kristal ŞekerKilosıı: 25 Kuruştur. 
Kesme ,, ,, • 28 
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T 
Kısa bir müddet "RADYOLIN,, • 
kullandıktan sonra dişlerinizi inci 
gibi parladrktan başka mikropla- • 
nn kamilen mahvolduğunu, za
rarlı ıalya ve ifrazatın kesildiğini, 
diş etlerindeki iltihaplann dur
duğunu ve nihayet ağzınızda latif 

bir rayiha başladrğlllı 

duyacakımız. 

Gayet Temiz 
Gayet Sıhhi 
Gayet Ucuz 
Her gün sabah, öğle ve akşam 
yemeklerinden sonra günde 

3 defa dişlerinizi 

1 

1 ı;ı 

! 

il FIRÇALAYINIZ t ------·· ................................ 
İŞTE 

Briyantin 

ile ahşhrılmış bir 
saç tuvaleti 

Sütçüler aleminde bir hadise .. 
Süt Makineleri 

1939 modelleri gel
miıtir ... 

' 

iE 
Süt Makineleridir. 
Paslanmaz, lekelenmez ve 
bozulmaz. Yedek aksamı da
ima mevcuttur. MIELE 
makinelerimize mahsus 
husust yağımız gelmiştir. 

Fiatr diğer yağlardan daha 
ucuzdur. 

Anadoluda acenta aranmaktadır. 
Türkiye umum deposu Jak Dekalo ve Şş .. l st. Tahtakale .No. 51 

Taşra satış yerleri. 
Ankara acentamız; / 
Adana 

" Konya ,, 
Ceyhan ,. 
Gaziantep ,, 
Erzurum ,, 
Polatlı .. 
Eskişehir ., 

Yusuf Esendemir ve oğullan 
Omer Başeğmez 
Mehmet, Şükrü, Necati Kaşıkçı 
Sait Akman 
Mutafoğlu M. Şakir Ozşekeı 
Neşet Solakoğlu 

Süleyman U zgeneci 

• .. ,. .. 
• RMEJ11KR HUKUMETı 

TARAFINDAN RESMEN İltIİHAB 
• 

" EDiLEN BUZ ~1181DIR ~ 
- € RGO 

rii11Hi'IE H s:Lı· oc ug' · Er~ESAli~ u11111r11.Jsr11!!1JUL 
IH!Ul'f !fiJlltiSİLİ il; • 1·1 ~~ 1 P.H. 11/00-TeleF. 1(1/6/G 

p BAK.ER Mağazalarının 
sattığı kostüm ve pardesüler, 

emsalsiz bir biçimdir. 

!ai'l 

Ucuz 
Halihazırda piyasamızın en 

zengin çeşitleri, her yerden u-
1 cuz fiyat ve müsait §artlarlaı il satılmaktadır. 

-------

• • • ı _ , r ;.. 't • • • ., " 

1 Haziran 1939 dan itibaren 1 
1 

Trabzon ,. 
Trabzon .. 

Bolu , . 
Alanyalı Abdurrahman Şeref 

Polathaneli kardeşler 
Kurumahmut oğlu Hafız Salih 
Mehmet Gerdan lı 

Yazlık Son indiriliyor 
. ........................... --~ 

· Saç eksiri 

Komojen 
Saçları besler, kök

lerini kuvvetlendi
rir, dökülmesini ön_ 
ler, kepekleri giderir. 

lngiliz Kanzuk 

Eczanesi 

Beyoflu - lstanbul 

1 • 
vıçre 

Ayakkaplan 
Beyoğlunda l 

PAÇiKAKiS 
Mağazasına gelmiştir 

:a1111 ·=: :111:.::=ıır.m:::ıwa:: 

!I N e c ati P a k ş ifi 
ıı Di~ doktoru :: 
Ü Pazardan m:ıaıla hergiln ~:ıat Q 
H 9 dan akşam 18,30 ıa kadar hu- ı· p tal:ırını kabul ve tedavi eder. 

I! Adres: Glatıı Tiincl meydanıl 
1 Tersane caddesi lıaşındo 112 
ft_., No. lı muayenehane . ...:::m 

Birinci Nevi 
, ... 

Kara Av Barutu ESKt FIAT YENi FtA,Y 

1 Kiloluk kutusu 220 Kuruş 200 Kuruş 

112 

114 
" 
" 

" 
" 

110 

55 
" 
" 

100 

50 

ikinci Nevi 
Kara Av Barutu 

1 Kiloluk kutusu 

112 
" 

ESKi FIAT 

180 Kuruş 

90 
" 

165 

82,5 

" 

" 

YENi Ft.A ,.!.-

" . 
Murad Rami Aydın 

1
114 ,, ,, 45 ,, , 41,25 ,, 

Pazar dan başka her gün ~aat 2 • il. ı 

ya kadar Taksim - Tulimlınne l:rfıı 1I 1 O ,, ,, 18 ,, 16,5 ,, · 
apartınıan !\o. 10. 'ft'clruıı: 41:,53, _ ,.,. 

~ 6 


