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r lngiltere 

kredi daha mı 
açtı ? 

Bu para Türkiyenin 
, silahlanmasına 
ve istihkamlar inşa
sma .harcanacakmış 

lstanbuı sokaklarında ceketsiz dola5mak bir moda değil, bir ihtiy~ ha.line ~~lıli, hararetini gitlermelC lstL 

Londra, 20 - Daily 
fi erald gazetesinin bil • 
dirdiiine göre, /ngiltere 
hükumeti, Türkiyeye 20 
milyon sterlin miktarın • 
da yeni bir kredi açmıı • 
trr. Bu kredi, 'FüTkiyenin 
silahlanmasına ve yeni 
i7tihkam{ar inıpaına~h4r· 
canacaktır. ~ 

~ f'Dler "oluğu, deniz bemamlar~a ahyorlıır ... 
(Yazısı 4 Wıcüde) 

lngiltere Akdeniz 
fılosu kumandam Romen Kralı Karol 

lngiliz amiralı 
3 Ağustosta 
limanımızda 

Adalar denizinde bir seyahate 
çıkıyor 

bulunacak Hareket ettiğine 
Müttefik devletin yüksek dair gelen habe· 

kumandam parlak .., h . 
merasimle karşılanacak re ragmen şe rı-
htanbuıu ziyaret edecl~ abeı mizde bunu teyit 

verdiğimiz İngiliz Akdeniz donan -

rnası ba):umandam A~iral Sir An- edecek m a 1 Uma f 
dro Cumıngham Varspıte safıharp 
getnisile 3 ağustosta limanımıza ge y Ok 
lece!ui-. 

liazrrlanan programa göı:e, dost 
\ ..... ı:.:..tdik lngilterenin bu yüksek 
~Urnandam çok pa. !a 1< mera:;imk 
··--ı"§ıla,1 ••. ı': ve burad:t kcndi:ıiniT 
§:!refine müt:?.::ddit zi~·afetkr verile
C~ktir. 

(Devamı 4 iincilde) 

İmla bahsinde .....___ ... __ _ 
Nurullah Ataçtan 
Hakkı Tarık Usun 

birkaç sorgusu var! 
(Hu gün 3 i:·-cü say/ anın 6 ıncı 
siitununda okuyunuz.) 

Geçenlerde Londradan gelen bir 
telgraf ta Romanya Kralı Karolun 
yakında seyahate çıkacağı \'e l stan
bulu da ziyaret edeceği bildirilmişti. 

Bu sabah Berlinden şu malumat 
gelmiştir: 

Berlin, 21 - Kö:>tenceden bikli • 
riliyor: 

Romanya Kralı Karol dün kendi 
yatile Adalar Denizine gitmek üze
re hareket etmi~tir. Bu seyahat on 
gün kadar sürecektir. · 
Dönüşte lstanbula da uğrama~ı 

muhtemeldir. 
Kralın seyahati hakkında ne 

şehrimiz Romen konsolosluğunda, 

ne de vilayet ,.e diğer alakadar da
( Devamı 4 üncüde) 

A ı 111 a n y a d a n 
gelenler anlatıyor 
Emekli general 

bile 
Selahaddin Adil, harp olacağına 
ihtimal vermediklerini söyliyor 

Almanların 
'(1' az151 4 iinciide) 

İlan işleri: TeJ. 2Öf35 

lngilterenin Polonyaya göndereceği tayyarelerin totaliter devletler m· 
tünden ve kara sularıridan !geçmem esi için takip edeceği bildirilen• yol 

Sahrayıkebir 
üzerinde b,om ba 

tal:i,mleri 
lntiHz ve f rınStz bombardıman 
tayyareleri manevraya çıkıyor 

Diktatörlerle demokrasiler 
arasında vukua gelecek 
bir harpte Amerika de
mokrasiler cephesinde 
yer alacak 

(Yazısı 4 ünr«lt) ... 
ÇERÇEVE 

Boğazın pazarolası 
Boğazda yeni bir Pazar Ola Hasan Bey türedi. Her gün, gökyü

,;i.i ağarırken yola çıkıp geceyaru.ma kadar Vanl köyüyle Köprü &ra. 

MHtla mekik dokuyan yeni bir Pazar Ola Hasan Bey! Tıpkı Pazar Ofa 

Hasan Beyin me~bur koca. kafasını sallayıp sağa sola "pazar ola!" di
) e iltifat s&\'lUIDası gibi, Usküdarla ·vanlköyü arasında her adımda 
bir ayni manada bir ses çıkaran yeni Pazar Ola Hasan Beyi 

Bu da kim değil mi? 

63 numaralı (ŞirkeUhayrlye) npurunun ihtiyar ıı~•,nı, 
Neden olmuş, nerede ba..,tan11ıf. nasıl bu hale gclmi, ~mem, fa

kat Boğazın bütün ~.ocuklan bu kaptana i~ık. 63 numarayı uı.aktan 
~i)nnüyorlar mı, hemen kıyılara koşuşuyorlar. koca bir küme kuru • 
yorlar , ·e hep bir ağızdan bağırıyorlar: 

Ya ... ya ... ya ... şa ... §a ... şa 

Tahsin kaptan bin yaşa 
Kaptan, ancak krallara. yapılacak bu merasimden sonra npunın 

ı anaYar düdüğünü çcl.iyor, çocuktan miithlş se\·indiren bir 4'l'!'i çıka

rı,ror Eğer canavar düdüğü ötmezse ÇO('Qklar ~ylc haykınyor: 
Ya... ya... ya... şa... şa... şa 

Tahsin kaptan başaşa 
l'ak:tt ehlidil l<aı>tan buna asla mahal bırakmıyor, her defa cana. 

,·ar düdüğünü öttürüyor n bu hal adım ba9ında Vanlköyüne lwlar sü

rüoyr. 

Hani bir zamanlar lı.tıınbultfa klarlnetli macunc11lar tlola.,ırdı. 10 
paralık mal·un alan çocuklara klarlnetlc hlr ha\·a ı;-alarlardı. 1~te ba 
ihtiyar kaphın baba da, l•endisindcn on parnlık bir gurur mat-onu al:ıu 
çocuğa ,·:ıpurun cana,·ar diithiğli ile bir ha,·a çalıyor. 

Her gün köyiımden inerken vo köyüme ıı;'dflrkf'ft '8ltlcft eldapm 
bu hadis(' karşısında ~iiyle dil~iinii)·orum: 

~u Boğ&ziı:iııin mimzc\ i Jıausını hlçhfr .. ı,-a."t bnttkhlL .,_....._, 

lmlandıranuyor. 
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Ankara yangınında 
kast mi var? 

Sigorta bedejine tamamen yakıldığı 
sanıiıyor 

Ankara, 20 (Hususi) - Gt:ce yatuıından çok sonra itfa. 
Koyun pn~arı cadde!inde çıkan iye itini tamamladığı zaman i. . · · .... ~ 

H AB E R - Akpm Posflm 

.. 
yangınm tahkikatı bugün geç rili küçüklü on yedi dük.kin , · fölınilşsuyu ile T&kslm nra~mdukl yolun Mra.ıt olarak yapılması Ye beton d~hülmc11lne ballannııştır. Dcfon dökUlmcsl bttffkten sonra 
vakte katlar devam etmiıtir. yanmıf, bet dükkan yık.tırıl. lı,ıln faaliyete başlandığını cw~kc J l\"1nıştık. a1'f:llt dök\llert!k yol t.MnamllUlmı' oll\Caktrr. Rc.ımterlmb beton dökül· 
Müddeiumumi muavinlerinden rntştı. Fion günlerde bıi faaliyet oldük ça. IJerlcmlş, yolun tesviyesi bitmiş mesi I~in ~lı~ma.la.n göstermektcdi.r. 
KemalBma1DumlupmMme~ Dinknen ş~iclerin ifudderi -----------------·~---~~~---------~ 
kezinde ve aynı yangın yerin- tahkikat ve ehlivukuf raporları. 
de bu işle me§gul olmu2tur. nm verdiği neticeler yangının 

Ehlivukufun mütaleasına mü. bir kast eseri olduğu noktasın~ 
racaat olunmuş, birçok dükkan da ittifak etmektedir. 
sahipleri dinlenmi§tir. T ahki. Kalefin dükkanındaki hırda
katın ( seyrinden anlaşıldığına vat ve boya malzemesi beş bin 
göre yangını ilk defa bir bekçi liraya sigortalıdır. Dükkandaki 
görmüş, polise ve itfaiyeye ha. mallar ise bundan çok az tah-
ber vermiştir. min edilmektedir. 

Koyunpazan bekçilerinden Kalef bu sab~ Haymana. 
Cemil saat 21 sularında dük- dan gelmiş, çırakları ile birlikte 
kan kepenklerinin kapalı olup sorguya çekilmiştir. Kalef ve 
olmadığını anlamak için tetkik çırağı Mişon nezaret altına alın
ederken hırdavatçı Musevi Ka- ddar. Yarın tevkifleri ihtimali 
lef in dükkanından duman ko- kuvvetlidir. Yanan ve yıkılan 
kusu ~ almıştır. Zabıta hadise binaların sigqrta bedelleri yüz 
mahalline geldiği zaman dille- iki bin liraya baliğ olmaktadrr. 
kandan tarraka1ar duyulmakta Bu binaların büyük bir kısmı 
alev ve duman yükselmekte idi. Evkafa aitti. 

Tırtılaız kurutlar 
Ankara, 20 (Hususi) 

Tırtılsız yeni kuruşların 
tedavülden kalclm1masma ka. 
rar verilmiştir. 

iY eni Mısır Elçisi 
itimatnamesini verdi 
Anlc:ara, 20 (A.'A.) - Ye. 

ni Mısır elçisi B. /\bdurrah
m~h Azzam bugün saat 10.30 
la merasimle Reisicumliur Is-
ıet f nönüne itimatnamesini 
"kdim etmiştir. Takdim mera-

Fransız askeri heyeti 
Ankara, 20 (A.A.) - ·Şeh. 

rimizde bulunan Orgeneral 
Hutziger, bugün öğle yemeği. 
n:. Ankarapalasta hususi olarak 
yemi§lerdir. 

Bu akşam saat 20 de Fran. 
sız büyük elçisi B. Massigli ta
rafından General şerefine An. 
karapalaata bir akşam ziyafeti 
verilmiştir. 

siminde Hariciye Vekaleti u. 
mumi katibi Numan Menemen
cioğlu da hazır bulunmµştur. 

. -

.<Hilber: 
. ~ . 

Meyva halinde 
satışlar 

Kavun ve karpuz 
yüzünden durdu 

Hal müvaredatm içinde 
barmdmlabilmesi için bir 

buçuk milyon liraya 
ihtiyaç var 

İ6tanbul sebze ve meyva halinin 
bütün müvaredatı içinde barıDdı
rabilme&i için 1,5 milyon liralık 

yeni tesisata ihtiyaç vardır. 
Bunun yarım milyonu istimla

ke, bir milyonu da frigorifik te
sisata, kavun, karpuz, yogurt, 
soğan, ve patatea için yapılacak 

inşaata harcanacaktır. 

Şimdiki halde kavun, karpuz 
açıkta satılmakta, patates, soğan, 
yoğurt ve yumurta ise yersiz
likten dolayı bile kabul edilme· 
mektedir. 

937 senesinlde hMe 9 milyon li
ra kıymetin.de meyva ve sebze gir
miJ, gerek taşıma ve gerek ardiye 
u~reti olmak \}zere 215 bin lira 

alınmıştır. 

Halde fazla resim alınması yü
zünden ma11 fiyatlarının yüksel • 
diği doğru değildir. Toptan fi-

CUM1IURIYET 
ı 

devletler b:ıkımından 'değil, umumi yatlarla, perakende fiyatlar ara-
~adir Nadi, bir ölçil ba~lıklı ya. 

zısın<la, bu sene harp cıkmıyacağına 
işaret olarak ideoloji kavgalarının 

baş}amış olmasını görilyor. Ona göre 
ideoloji k:n·gaları başladığı anda 
harp ikinci cephede kalmaktadır. 
Sov:ret - İngiliz müzakerelerinin u • 
zamış bulunmasını öne silrenler ve: 

- Ruslar cephe almaktan çekini -
yorJnr. Hem kendi iç vaziyeUerlnden 
kotkııları var, hem de onJar için ide. 
al kan denizinde .yüzen Avrupayı u
zaktan seyretmektir. Del)lokrasiler 
Bolşeviklerle anlaışırlar mı hiç? 

Diyenler mevcut bulundukça bu 
böyle olacaktır. 

Avrupa ve dünya siyaseti noktai na- smdaki farkın genişliğine, nakil 
z:ırıııdan da B:ılkanlarda İtalya bir ücretlerinin pahalılığı &ebep ol -
teşevvüş A.mllidir. Binaenaleyh bu maktadır . 
üç noktai n.azardan İtaly~n.m ~rna - Şimldilik sebze ve meyva haJ.in-
vuUuktan bıran evvel çekılıp gıtme!.ı 
ldzımdır. İşte Yakınş:ırk hesabına en .de satışlar, kavun ve karpuz mev-
esaslı gördüğümüz ve şimdiden ilil • simi batladtğı için tlurgunlaımış -
nını faydalı addettiğimiz iki sulh tır. 

şartımız. Sırası geldiği zaman tefer- Kapuzlar tzmirden gelmekte 
ruatını da anlatırız. ve bat sayılanları 17 - 23 kuruş 

TAN 
Tanda Aka Gündüz "Harbin mani

velası Berlinin elindedir,, başlığı ile 
yazdığı yazıya şöyle başlıyor: 

arasında satılmaktadır. 

MEHMET ALI 
Keneli menbalarından sızan ve ıs-

rarlı bir mahiyet taşıyan son haber. ÇOCujU kaçırdı 

Kamutay Hatay heyeti 
Adanaya vardı; diğer bölgelerden gelecek 

heyetlerle birlikte yann 

Hataya hareket ediyorlar 
Ada.na, 20 (A. A.) - Hatay bay

ramında BUyük Millet Meclisini 
temsil edecek Kamutay İkinci rei
si Şemseddin GUnaltay riyasetinde. 
ki Halit Bayrak ve Bekir Kaleliden 
mliteşekkll heyetle partiyi temsil 
eden doktor Zihni ve Ham.itten mü
rekkeb heyet, bugUnkU Toros kes
presile Ada.naya geldi, garda par
tililer, halkevliler ve halk tarafın. 
dan hararetle kar§ılandı. 

Heyetler §erefine parti tarafın
dan Seyhan parkta bu akşam bir 
ziyafet verilmiştir. 
Diğer bölgelerden ayrılan heyet

ler de şehrimizde toplandılar. Cu -
martesi gUnU topluca Hataya hare. 
ket edilecektir. 

Nafıa ve Tapu tayinleri 
Nafıa Vekaleti ile tapu ve 

kadastro umum müdürlüğü de 
Hatay vilayeti teşkilatlarına ait 
olan tayinleri yapmışlardır. 

Hatay vilayeti nafıa teşkila. 
tı mühendisliğine Gaziantep 
nafıası mühendislerinden Ke. 
mal Bengü, başfen memurhı
ğuna Kayseri nafıa başfen me. 
murlarmdan Murat Üst, fen 

memurluğuna da Afyon nafıa 
fen memurlarından Avni Soy. 
!u tayin edilmişlerdir. 

Antakya tapu ıicil tnüdür· 
lüğü vekaletine Seyhan grupu 
tapu müdürü Fevzi Öğün, mü
meyyiz)iğine Adana tapu sicil 
muhafız muavini Sadık Bayır, 
\.'.'ltakya tapu sicil muhafızlığı. 

na Çankırı tapu sicil muhafız 
LUtfi Arığ, lskenderun tapu si
cil muhafızlığına Bursa tapu 
sicil muhafız muavini Mehmet 
Torun, Kırıkhan tapu sicil mu. 
hafızlığına Konya tapu sicil mu
hafız muavini Osman Zeki A. 
rıç, Reyhaniye tapu sicil muha. 
fızlığma Malatya tapu sicil mu
hafız muavini Sadık Aksoy, 
Yayladağ tapu sicil muhafızlı. 
ğma Yozgat tapu sicil muliafı7 
muavini Nevzat Yıldır tayin e. 
dilmişlerd.ir. 

Hatay vali muavinliği 

Ankara, 20 (Hususi) - Hatay 
vali muavinliğine nüfus umum mü
dürlilğii. şube müdilrlerinden Akü 
tayin edilmiştir. 

Maarif ŞUrası 
- b._:J cı:wwws Z-1lf~- ~..-._ - .. ....--....--... 

Komisyonlar 
devam 

. 
Bazı meseleler 

çahşmalarına 
ediyorlar 
netıceye bagland ı 

Ankara caddesi 
Süratle ıkmal edilecek 
lnııaatı çok uzıyan Ankara. cad

desinin asfaltlanmasmm çabuk bitL 
rilmesi için tedbir alınmıştır. Bu 
maksatla şehrin diğer bazı yolla -
rmd8Jl amele getirtilerek inşaat 

hızlandırılmıştır. 

Vali dUn bu asfalt caddenin va
ziyetini gözden geçirmJI ve işin 

uutılmaması içln emir vermtıttr. 

16 Kişi!ik bir seyyah 
grupu 

15 Yunanlı işçiden mürekkeF 
bir grup gezmek üzere bu sa
bahki konvansiyonel treniyle şeh
rimize gelmiştir. 

--0-

Yugoslav 
Belgrada 

sefiri 
gitti 

Geçenlerde Ankarada Cumhurre
lsiıniz İsmet !nönilne itimad me.ktu.. 
bunu takdim eden yeni Yugoslav 
elcisi Dr. llya. Sumenkoviç hUküme

tiyle temas etmek üzere Belgrada 
gitmiştir. Yakında memleketimize 
tekrar gelmesi beklenmektedir. 

i~~~l·r;.~. -m~ zt"JoA-iAv ~~ 
l>~NVADA 
HELER OLUYOR .. . 
* Amrikada., pek revaçta o

lan cinai eserlerden bir dakika.. 
da 50 aded Jdtab' ~n.trlınaktadır. 

* Knn:ıdada 500 paket ~o
la.ta ima1 edilmektedir. 
~ Brtt.a.nyıı. lmpara.t:orlağu o. 

caklıı.nnda 600 ton kömür Is_ 
tihsnl edilmektedir. 

* İneçt.e vasatı olarak bir 
daklkada 2000 telefon mulıa.ve-
reı'!l yapılmıı.ktadır. Müzakereler biraı daha uzar, ya -

hut biisbütüıı kesilir de dünya gaze_ 
leleri tekrar ideoloji kavg:ılarına da
Iarlnrsa hu sene harp olmıyacağına 
dair luıyli kuvvetli bir kanaat edin -
memiz imkan dahiline girmiş sayı -
lır.~ Demektedir. 

ler de teyit ediyor ki bugünkü İtal-
ya; ruhi bir ıstırap ve siyasi bir en- Fatma IHıan icraya Ankara, 20 (A. A.) - Maarif 1 dat programı komisyonu çalış . 
dişe havası içinde yaş:ımaktadır. Hi~ l: b d şurası komisyonlannm bugünkU malarını tamamlamıştır. ı 

* Dünyada ikinci derecede 
kalay lstihl~k eden milletler· 
den biri olan İngllterede dakt· kimse bu ıstırap ve endişeden ser - ve pon se aş vur u çalışmaları 3U suretle hulasa edi- 4 - Teknik öğretim komisyo. 

best konuşamadığı için onun yerine lebilir: nu: 
aralarında sizli ve manalı bir tnbir Nihayet, geçenlerde altıncı hu- ı _ Pl!n komisyonu: A - Ticaret liseleri fizik ve l 

ka.da l 00 ton lcıı.lıı.y harcanır. 

icat edilmiştir: Siınnl Humması. kuk mahkemesinin kararı ve Türkiyede tahsilin a.na mcselele. kimya programları üzerindeki in. 
YENi Sı\BAH Muharrir, bundan sonra, İtalyan beşinci icra dairesi vasıtasiyle ri hakkındaki tetkiklerine devam celemelerine devam etmiştir. 

., Frıınsaya ı:oğu Türldyeden 
olmak üzere 65 kilo krom ma.. 
deni glnnektedfr. 

Hüseyin Cahil Yalcın, "Sulh şart- ile Al~~n mille~e~inin karak.ter iti_ 1dört senedenbcri mahallebici Meh etmiştir. B - İnşaat usta okulu ve böl. 
lar1,;" aılı afünda yazdığı makalede, barile ıribirlerın en tamamen ayrı et Ali ile Fatma ilhan adında t ı k ta.. 

· olduklarını ve birleşmelerine ihtimal m. 2 - Ik öğretim komisyonu: ge sanat okullarma amaca 
:r. Dünyada 81 bin kllodan 

fazla pamuk istihea.l edilmek.. 
tedir. 

t'".i cephenin birilıirine muvazi bir b k 'd n.d a Jaq la-· "" bulunmadıı.ını tebarüz ettirmekte ve ır aı ın arası a P Y :ı1 ~ .. - A - Maarif müdUrleri ve ilk lebe hakkındaki talimatnameyi 
Şekıl nlıııc:ı, harb ihtimalinin artık e d -.:ı ki k h - • "İtalyanların birleşmiş görünmelerı, yan Nermin a ıu.ua çocu • a- tedrisat mUfetH0 leri talimatnamesi tetkik işini taınamlamıı:ıtır. orlndan kalkmıya yuz tutacagını . . . v ~ ~ * Kanada.da dakikada 240 

yaprak olgara imal edilmekte
dir. 

l d · ıe ulha ka"uşma Berlinin emri yevmilerine zorakL ıla- kiki anası oldugu tahakkuk eden Uzen·ndeki incelemelerini tamamla- 5 _Yüksek ögrv etim koınisyo. ve .:onu~ma evrı s • - • . . 
nın ihliı~ıallerinin vücut bulduAu ne. ;4t etmekten lınşka bır şey değıl,, de- Fatrruı İlhana tealim edilmi§, ka· mt§ ve raporlarını hazırlamıştır. 
ıicesinc varmak kabil olabilir kana- mekte .ve ltnlyanın .~.u~tlan. dofa}·ı dın adliyede bir çok gürültüler ve B _ tık okul tabiat bilgisi mllf-

. b lh ruhi hır ıztırap çektıgını de ılnve et-
otındc bıılunduklnn sonra u su . patndılardan sonra yavrusunu e· 
.::.arllnrmın şimdi:re katlar "aptıkları mektedır. . .. .. . . 
" • J - Ak G'. d.. .. ı d ·n.ne goturmüttil nın ve clılc elliklcrinin yanlarında a un uz yazısına şoy e evnm · •. 

· · d ı· Fakat mahallebıcı dün sabah lıırakılm oc;ının sulh ıçın elzem ol u- ·ı ıyor: , . . . 
ihınu söylemektedir. "İlalyanm endişesi si:rast olduğu Fatma llhanrn Vefedakı evı cıva-

Dıı aratla Akdenizin de bütün sahil için bu ruht ıztıraplan rla dah:ı biı. rına gelmiş ve bahçclde top oyna· 
• 1 • 1 yiik•iir. Kırk milyon fikri ve kalbi . l clevlclkri için miışterek )lr ma Ye yan çocuğu ışaretler e dışarıya 

k · h'l<l ı · büyük bir tecrid kampına sok:ın 
ıniras lı~line so.·ı:ıak . .1~in sa ı e o ·\!manya öte tarafta her şeye el ve çağırdıktan sonra kucağına ala
de\'lcllerın bcpsını mudafaa ve beka · 
lınkkıııı l:ınıy:ırak bunları haleldar e- kontrol komuş bulunuyor,, 
dcrı vnziyetleri ortadan lrnlclı rmak Ifavada, denizde ve lmr .. da her şey 
ı;ııııngchliğini, 12 adanın hakiki sa- Alınan emir ve kumandasına girmiş
lıibine iadesi icap ettiğini, İtalyanın lir. 
\ı nanılluktan çekilmesi rnzımgeldi- ltalya belki bir tecavüz harbine gi
gıııi söyliycrek şöyle söylemek tedir: rişmek istemez. Fakat şuna emin ol-

.\rnayutlukta hem bil' milletin bak malıdır ki böyle bir hareket~ geçerse 
k 1 tamir olunacak, hem istikldli iade isteksiz bile olsa, sırr Almanların • 
\'C ihya edilecek, hem Balkanların karşı durulmaz - fiili tazyık ve mü -
emniyeti tesis olunacaktır. İtalya, dahalesiyle geçecektir.,, 
Amarntluğa farzı muh:ıl olarak, Ar- Aka Gündiiz, makalesine şöyle dc-

llM, ·ııllar-ın muva!akatile gelmiş olsııy Yam ediyor: 

rak kaçırmıştır. 
Biraz sonra Nerminin ortada 

olmadığını göre Fatma ilhan 
Me~met Alinin kaçırdığını anla -
nuş, hemen polise ve icra dairesi
n.:: müracaat etmi~tir. 

Bugün icradan gidecek bir me
mur, polislerle beraber çocuğu 

Mehmet AHden alaca!t, ann~ine 

teslim edccı:ktir . 

redatı hakkında. tetkiklerine devam 
etmiştir. 

C - Orta öğretim komisyonun
dan ayrılan aza ile birlikte köy ve 
şehir öğretmen okullarının teşkilat 
ve çalışma metodları meselesini 
müzakereye başlamıştır. 

3 - Orta öğretim komi:5yonu: 
A - Liseler ve orta okullar in. 

zıbat talimatnamesinin incelenmesi 
tamamlanmIŞtır. 

4 - Öğretmen okulları meslek 
dersleri su komisyonu ve ecnebi 
dil müfredat programı su komisyo
nu çalı§tnale.nna başlamıştır. 

C - B9.1Jka b3.şka yabancı dil o
kuyan talebenin okullarını değiştir
meleri halinde tabi olacakları mu. ·- '-. f (191.t) Fatma İlhan mü&deiumumiliğe dı'~ ; Balklın yarımadasının sahibi "Almanya bu pliını ilk de a 

1.011f.• · rr k 1 1 .. b müracaat eı:lerek bir clllDa b:.ı gibi ameleye ait talimatnamenin tetki-ııbn c~Je'tler bir büyük müstevli Karadenızde r.tcıva a ·ı:;::· e ecru e 
... -4; t b elmİ<.Iİ. o günkii s.arlhr Ye mevdnnlıır hallerin tekerrfaünc mani olun. ki bitirilmiştir. 

ic\·l~ıı bul'ııYn ayn.: :;ısmosınn razı ,, " 
'nli7.l:ırdı. Hallı\ y:ılnız nnlkanlı (Devamı 5 tnclde) masını isteyecektir. D - Türkçe - edebiyat müfre. 

nu: 

A - Yabancı dil ve beden ter. S :t- Frnnsada 120 kilo çinko 
biyesi meseleleri üzerinde konu - S edilm ırt d1r 
şulm~tur. ı is~cı~\.'1u~tml;ad: • ukerlcrln 

B - Ticaret liseleri mezunla. la~e ve lbate!'ll devlete dakika.-
rımn hangi yüksek okullara ve da 7800 franga mal olma.kta-
fakültelere girebilecekleri tetkik 

dır. 

edilmiştir. l * Amerlka.hlar, bok!'I maçla... 
C - İstanbul üniversitesi tali. n irin ,·ıı.sati olarak btr dılkL 

matnamesi, talebe kayıt ve ka · kıvh 1900 frank harcamakta-
bulü ve talebe talimatnamesi, do.. 
çentlik sınav talimatnamesi, An- ,,..., ......... ..,..."""" ........ AA-"'J'oJ'Vl'.......,.vv-vv'V'v~ 
kara dil ve tarih _ coğrafya fa. 
kültesi esas talimatnamesi ince- ramları üzerinde çalışarak bu o.-
lenmiştir. kullarda beden terbiyesi imtihan_ 

6 - Neşriyat komisyonu: lan talimatnamesi için esas 
Okul kita.plarmm Maarif Ve . preruıiplerini tesbit etmiştir. 

killiği tarafından basılmasına 8 - Dilekler komisyonu: 
dair olan kanunla talimatname • Riyaset makamından kendisine 
nin tetkikine devam etmiştir. havale olunan evrak üzerinde tet 

7 - Beden terbiyesi komisyo. kikler yaparak bunları, ait ol _ 
nu: dukları komisyonlara sevk et -

Orta okul beden terbiyesi prog. miştir. 
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~cuµıta dair.: -
idam· cezası 
N E zaman gazeteler, uzakta ve

cdi .!a_yakmda, bir adamın idam 
ldıgını haber verseler, içimde a-

~ba benzer bir sıkıntı hissederim. 
t u, asııana, kafası kesilene acımak
la~ Çok başka bir şeydir. telam edi
enın merhamete layık bir insan ol-
~adığını bilirim: Çoğu zaman, yap-
~Iarının hikayesi insanın tüyleri. 
nı .. 
ı~ Ul"pertecek bir canavardır. Mese-
la geçenlerde Fransada kafası kesi
~n Weidmann; alt,ı kişiyi, paralarını 
~Illlak için öldürmü~. Nesine acınır? 
•. ~k kızıp da onu paralayıverse: 

1 
.. <lıık oldu!,, demek kimin gön -

dunden geçer. Adli hata ihtimalin -
yen de bahsetmek istemiyorum. 
.~nlı~hk daima mümkündür; fakat 

~~·Ie bir yanlışlık yüzünden idam 
d 1lıni~ olanların çok az olduğun -
~n eminim: binde değil, belki bir 
~11Yonda bir. Katil diye asılmış o -
kanıann, hepsinin de suçlu olduğunu 
abuı ~fobiliriz. 

d 
Fakat ıl;ıra r:lğmen idam cezasını 
o~ 

_. ~ru bulamıyorum: onda insanı 
~1nır1enr. ·ren, hepimizin içimizden 
~eddeıti~ımii bir şey var. Sorarım: 
~~5a.llar arasında cellatlığı kabul 
~ CCek Kaç kic:i vardır? ldam ceza
·1-~111tı en harar;tli taraftarları bile cel 
ad b' a nefret!e bakmaktan, onu aşağı 

Yerli mall~r 
• • 

sergısı 

K Üşat .resmi Çarşamba 
gününe bırakıldı 

Val i Lütfi Kı rdar dün sergiyi gözden geçirdi 
Vali diyor ki: 

lstanbulda gelecek sene daimi sergi binasın ı 
i nşa edeceğimizi umuyorum. Sergi sarayının 
Taksimde yapılmas ı ihtimali vard ır. Beynel· 
niilel sergi i ş i n i düşünüyoruz . lstanbul 
böyle bir sergi için bütün şartları haizdir 

Her cihetçe kusursuz olması 
için açılması '5nümüzdeki çarşam 

ba gününe tehir edilen on birinci 
Yerlimallar sergisi, Başvekil Re
fik Saydam tarafından açılacaktır. 

Ayni zamanda Yerlimallar ser
gisi komite reisi bulunan Vali 
Lutfi Kırdar, dün -:rzurum mebu
su Nakiye, İstanbul mıntaka iktı

sat müdürü Halı1k ve belediye ik
tısat müdürü Saffet oMuğu halde 
sergiye gitmiş, hazırlıkları göz -
den geçirmiştir. Vali serginin her 
köşe.sini ayrı ayrı dolaşmış, ser
gi komite dairesinden Sanayi bir
liği reisi doktor Halil Sezer ve 
umumi katip Halid Güleryüzdcn 
izahat almıştır. Bu arada !stan· 
bulda yapılması düşünülen ıdaimi 

sergi binasmın Maketini tetkik et. 
miş, projelerin sonra kendisine 
gönderilmesini, bunları tetkik e
deceğini söylemiştir. 

Vali kendisi ile konuşan gaze
cilere sergi hakkında şunları söy
lemiştir: 

''- Noksanları çok olan sergi
mizin, buna rağmen güzel bir e
ser olacağı anlaşılıyor. İstenilen 
mükemmeliyetin temin ve geç ka
lan firmaların qit iştirakini temin 

maksadiyle küşat merasimini çar
şamba gününe bıraktık. 

Sergi bundan evvel 1 O serginin 
hepsinı::len üstün olacaktrr. Bu se. 
ferki sergide dekorasyon tekniği 

bilhassa yüksektir. 
İstanbulda gelecek sene daimi 

bir sergi binası inşa edeceğimizi 

ümid ediyorum. Aglebi ihtimal 
bu sergi sarayı Taksimde olacak
tır . 

Diğer taraftan beynelmilel ser
gi meselesini daima düşünmekte

yiz. İstanbul böyle bir sergi için 
bütün şartları haizdir. Beynelmi • 
lel bir sergiye lazım evsafı nef • 
sinde cemetmiştir. 

Fakat İzmir fuarına mani olmı
yacak şekilde hareketi .de hesaba 
katmaktayız. Yerlimallar sergi • 
leri benimsenmiş, muvaffak eser
ler olduğundan bunu tekamül et
tirmeğe çalışıyoruz. ,, 

T oros ekspresi 
Bir çocuğun 

Başını kopardı 
Ekspres bu yüzden dört 

saat yolda kaldı 

ır nıahluk s:ıymaktan kendilerini 
all\=razlar. Demek ki idama ancak 
naza1 olarolr taraftardırlar: ldam 
tUknıünü verebilirler, fakat o hük
~i.in infazını daima ba~kalarma, 
._etıdilerinin hürmet edemiyecekleri, yet, Jteki rr.emleketlerden daha çok Toros ekspresi Niğde civarında 

····················· ························-················································ı . n~ ~ 

Ne yediğini söyle, ne olduğunu 
söyliyeyim !. .. 

~ 
: 

Yazan: M. DALKILIÇ 

E SKİ bir söz ' artlır: 
- Ne yediğini söyle, sana ne olduğunu r;öyliycyim! •.• 

t>erJer. Bu sözde daima gözden kaçmış, fal;;at ~ok büyük, i 
temel hakikatlerden birinin yattığ1 muhakkaktır. S 

ÇWıkü yemek, yenilen maddenin ne\ i ve kalitesi onu haz- • 
) 

metmek ta..rzı, bir insanı olduğu gibi, bir milleti de yüceltecek 
veya tereddi ettirecek kadar mühim bir mahiyette olacağı: a~il;;ar. 

dır. 

Nevyork sergisi mÜnasebetile ziyaret ctmclden dönen bir 
dostumuz hayretlerle Amerikalıların yomek tanım anlatmal<ta- ~ 

dır. ' 
Bugünkü A~erika~ asla. bizim aıı1ad ığtmrz mana. ile nıaı,:. ı 

sı bulunnııyan bır seklide yemek yiyor. Süt , tereyağı \'e hemen 1 
hemen yalnız her türlü meyya, suları yiyorlar. i 

Y~yorlar t~biri y~nhş : ! 
1'. emek içıyorlar .•• : 
Bu şekilde yemek gayet süratle ve lezzetle yenildiği gibi, sık İ 

sık yenebiliyor \'e yıldırım süratile, :ısla ('nerji sarfctmcclcn Jıaz- i 
mecllliyor. İ 

Bu yemek tarzı, muhakkak Jd, bu~iiııkü Amerikalı:rı dinç i 
gürbüz, ~elik gibi Çelik, enerjik ve ne~eli Amcrikalı:n ;a:.atmak~ E 
tadır. • i 

Acaba bizim yemek tarzımrz, mutfak :ın'ancleriml~ modern ~ 
midir? Ve büyük kusurlarımızı yaratmakta en biiyiik cinayet payı i 
yeillğimlzde, yeyi5imizde değil midir! 5 

lUuhakkaktır ki, yağlarda kızartılıp adeta bir kimyager elin· ~ 
~e mide bombalan gibi pi~irilmiş patlıcan dolmıısmı hazım iı;:in 5 
8 saat uğra.,an bir vatandaşmıız orta~nğ clc,irlrrinin "'e\ij "'efire~ S 
bir insa.~ değil micllr?.. "' "' i 

Gü~b~ , .e enerjik bir millet 'oımamr7 i~in FPor kadar yemek ~ 
yemek ıttya.tlarnnızm da modernleşmesi elzemdir. S 

IDç olmazsa yeni nesillerimizi lnsan gibi yemek yemek yerine ~ 
clolmA yutmakt.aıı kurtarmahy17.. 5 

......... ... ........ ..... ..................... ... .... - ............................................. 1 

lngilizler ve Almanlar 
Yaş üzüm ve meyvelerimize 

talip 
Birçok İngillı: firmalan, memle -

ketimizden yaş Uzüm satrnalmak ü. 
zere müracaat etmişler ve buraya 
bir mümessil • göndermişlerdir. Bu 
mümessille, satrş kooperatifleri 
birliği arasındaki temas ve müzake
reler uyuşma. ile neticelenmiştir. 
Diğer taraftan Almanlar d;ı. yaş 

üzüm ve taze meyvalarx bol miktar 
da almak istiyorlar. 

Devlet demiryollan idaresinin 
getirttiğini dün haber vercliğimiz 

yeni frigorifik vagonlardan bu hu
susta. istifade edilecektir. 

Mühim bir 
kaçakçılık 

Dört milyon kilo yapak 
Borsaya kaydettirilmeden 
' gönderilmiş 
Ticaret borsasında nıühim bir 

kaçakçılık yapıldığı borsa komiser
liğine ihbar edil~tir. 

İddiaya g,öre, bir ~_bi memle.. 
kete ihraç edilen yapağııalıan ... dört 
milyon kiloluk bir parti borsaya 
kaydettirilmeden gönderilmiştir, 

0nlerine çıktığı zaman elini sıkarnı- olmuyor. ı3unun bir seviye mesele- koyun otlatmakta olan Nalın Ça
~ac:akıan, yani aşağı buldrikları bir si olduğu da iddia edilemez: Fele - mur adlı 10 yaşında bir çoban ço-
1 dama bırakırlar. Birçok memleket- menklilerin, İsviçrelilerin seviye iti- cuğunu çiğneyerek başını koparmış 
erde cellatlar, asıl lıü\iyetlerini barile İngilizlerden, Fransızlardan, t.:r. · 
~ahaııeıerindeki insanlardan sak - Almanlardan üstün oldukları söyle- Hadise hattın bir viraj yerinde T 1 rh an vapuru 
arna~ga b 1 ı K d ' nebi'.ir mi? Onlar da bittar: · ..... n olduğu için makinist çocugvu gönfü_ 

· mec ur 0 ur armış. en 1 - Havuzlanma işı· b itirı'ldı. kten 

Bu yüzden borsa mühim bir za.. 
rara. uğramıştır. Alakadarlardan bi 
rinin borsa idare heyetinde bulun
ması işin ehemmiyetini arttmruş
tır. Yeni idare heyeti intihabı bir
çok dedikodulara yol açmıştır. 

~ız kabul edemiyeceğimiı halde insanlar gibi ihtiraslarına tabi, iç - ğü zaman iş işten geçmiş, makineyi 
a~katarının yapmasını lüzumlu, !erinde iyileri de, kötüleri de bulu- durduramamıştır. Bu hadise sebe • so.::ıra 

:rniret için fayda1t bulduğumuz nan kimselerdir; iyileri, memleket- biy1e tren aört saat yolda kalmış- Sürat tecrübesi yapılacak 

1 
?a birçok işler vardır; [akat 0 iş- !erinde idam cezası olmasına rağ - trr. ~fakinistin ifadesine göre, ço - Karadeniz hattı için Almanya.ya 

~rı &örenleri cellat kadar hakir say. men cinayete k~.::::.:nryor; ö.!cki . cuk hattın üzerinde yatıyormuş. ısmarlanan Doğu vapuru ağustbs 
ayız. !dam cezası yalnız bazı kim- memleketlerin kötüleri ise ida:n ce- ba.§mda limanımıza. gelecektir. Bu 

Halk partisi namzed gösterme _ 
diğinden borsa azaları iki kısma 

ayrılmışlardır. Azaların ekserisi 
eski idare heyeti azalarının yeni _ 
lenmemesi için uğraşıyorlar. 

3 

Jmıa ba~si rıd ı 

Bir kaç sual 
",t.::iz arkadaşım bulunan .llucu,, 

Has isimlerin imlasına dair Va_ 
la'nrn teklifine iştirak etmiyorsu
nuz. Bu iştirak etmemekte ben de 
sizinle mUşterckim; fakat esasta da 
dzden ayrıldığımı zannediyorum. 

Bu has isimlerin imlasında düş
tüğümüz ikiliği gidermek için bir 
(karar) kafi gelmez fikrinJe de 
değilim. Böyle bir karar rnektcb 
kitablannda olsun bir şeklin üstün 
tutulmasında müessir olur ya? Bu 
bir kazançtır ve mühim bir kazanç. 
tır. Siz bu kadarını da (kolay) san
mıyor musunuz? Bu birinci sualim, 

"Latin harflerini kullanan mil
letler biribirlerin.in has isimlerinin 
imlasını muhafaza. ediyorlar, cL 
bette bunun bir sebebi vardır." di
yorsunuz. Vala'nm teklifi kar~ısm. 
daki misallcriniz bu "muhafaza" da 
bir kat'ilik: göstermiyor; kat'i olsa 
bile bu muhafazada amil olmasını 

tabii bulduğunuz sebeblcri hiç araş
tırmak istemez mi.siniz? "Elbette 
bir sebebi var diye biz de onlara 
uymalıyız,, hükmü ne dereceye ka
dar müdafaa edilebilir? Bu da ikin_ 
ci ve üçüncü istifham noktasr ... 

Dördüncü bir sual: Latin hnrf
lerini kullanan milletler içinde bu 
harfleri bizim gibi eski bir alfabe. 
nin yerine yeniden ikame surctile 
kabul eden milletler hangileridir? 

Nihayet son bir sual: L1.tin al
fa.besinin karakteristiği kelimeleri 
sesleriyle mi işaret·etmektir, yoksa 
medlfılleriyle mi? 

Bu suallerin ccvablarmt :"i?.d!'ll, 
karşı karşrya konuşurken de rica 
edebilirdim. Böyle yapmayıp gnzc
teye yazışını ve cevablarını gazele. 
de isteyişim., bu bahis üzel'indo 
benim. de .yazmak istediklerimi <ık u
yanlara daha kolay anlatmama im_ 
kan hazırlamak içindir. 

Hakkı Tank {JS 

Dinini değiştirmek 
isteyen genç 

Ortada yok 
Cv~cnlerdc adliyeye m:.iracaat e

-=-·~:~ katolik olmak ishtcdiğini bil
diren Avni ismindeki genç ortadan 
kaybolmuştur. 

Kı>ndisinin akli muvazenesi yerin 
c:!e olm .. dığı zabıtaca anlaşılmış 'e 
ar;lr.masma başlanmıştır. 

Avni bulununca Bakırk:.:; cmra -
zı akliye hastane•,.ine giinderilcrek 
mü~ahade allına konulacaktır. 

---ıo---seteri öldürdüğü için değil, bazda - za.;ı bulunmasına rağmen cinayet Teşekkür vapur 3500 tonluktur. Bunun ben_ o---
rık'nt da c.eııathğa •• -. kettiği için çir - işliyor • . (Bittabi böyle iyivekötii zeri olan Savaş ve Egemen va. - Yenibirantrepo la k 1 h 1 v k 1 ın bir şeydir . diye ayırmak da, kolaylık olsun di. Ölümü ile bizleri kederler içersin. purları iki aya kadar teslim edile- yapı ca n is ar ar e i i 
t İdanı edilecek adamın halini bir ye, indi bir tasniftir.) c!e bırakmış olan aile reisimiz lz- cektir. Liman işletmesi idaresi sehrimiz-ı"'''VVur edin: sabahleyin uyandın~ Bu idam cezası kaldırılmalıdır: mir tüooarlanndan Ödemişli HU"- Bundan b••k• bu mev•im içinde de antrePo bchcanma .,;,:dan Yer- Gümrüklerde meşgul 
dı~:o~, kendisine haber \'eriliyor. 01- in::.ı.a!ık için bir k'..:.:· ·. Başka tür- yin ~üsnU Ôzödemiş'in cenaze me- Almanyadan Akdeniz tipi daha iki memek için tedbir almaktadır. Bu olmtya basladı 

UruJrnesine daha bir, hatta iki sa- lü ceza mı yok? Asmadığmız, ka- rasimine bizzat gelen ve telgraf ve- vapur gelecektir. maksatla Galatada e:;ki yolcu salo- • 
~~ var. Bu zaman zarfında onun fasrm ke!'mcdiğiniz adamı ıslah et- ra meklub göndererek tceşsürlerL Tırhan uzun bir yoldan gelmesi nu kar51smda büyük ~:: :1.1~:c;:xı Bir müddetten beri §ehrimizde 
ıçıni b. mck imkanı da yardır,· halbuki idam mi.ze ortak olan bUtün akraba ve doalyısile havuzlanmasına lüzum yapı~::::::::ı\t. ·. bulunan gümrük ve inhisarlar \•r. 
b. ır dü~ünün. Canidir, edebs!z- dostlarımıza en samimi tcı::ekkürle- .... 1 k H kili Raif Karadeniz inhiı;arlardaki 

1
;r llıahluktur, merhamete katiyen bu ihtimali de kaldırıror. ., goru ere alice çekilmiştir. Bu iş Yeni inşa edilen yolcu s::ı'onu ya-

oaby~k. değildir; hepsi dogv ru. Fakat rimizi sunarız. ~itirilince sürat tecrübesi ve resmi j mı:~:ı'.•i antrepo yıkılara!~ bir oto -
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ad arnnıın edemiyor. !dam edilecek 
E <llna ümid kapısı bırakılmıyor. 
k n azıır caninin öldüreceği adam 
~Ul.ınağı, son ana kadar, ümid 

e ebilir: oradan kendisini kurtara
cak bir adam geçer, caninin merha
mete gelmesi, hatta birdenbire ölü -

~~rz:_ıesi kabildir; hatta belki o öl -
urut ~1..ek adam da bir punduna 

~tirip, düşmanım ~ere serebilir. 
nun için ümid kabildir. Fakat si

Yasetgfilla götürülen idam mahkO:u için hiç bir ümid kapısı kalma. 

k 
ıştır. O, etrafındaki adamların da 

enct· · v ısıne acımadıklarını, onu ha -
b~~ <t:1nııyacaklarmı da bilir. Hal
ad t hır cani tarafından öldürü1en 
al :ırrı, l;E'ndisinin bir gün intikamı 

7.alrıabilece~ini, o cinayet öğrenildiği 
rn·~an laiiinin tel'in edileceğini ü -
i .1 

eder. 1 dam edilecek mahkOm 
çın bu t ll'l . 1. . . . kt r ese 1 enn ııç ·ı yo - ur. 
r .... d1rn cez::ısınm bir faydaSt oldu
"""n·ı d za ' a tannetmiyorum. t dam ce-

~1 kalr!ırılan memleketlerde cina-

Anlayışta sürat!.. 

G AZETELER şöyle bir haber \'eri
yorlar: 

Sa.bık vaU ve belediye reisi Muhiddin 
Ostündağ ' ilayet encümenine riyaset ey
lediği zamana. ait olmak üıcrc 70 68 lira. 
hakkı huzur almış. Bu paranın ga.yrikanu. 
ııi ,-erilcliği anaJşılmış olduğu i~in kenclisin
<len istirdadı kararla5tmlm15. Tebli~at ya. 
ıııhp ı,endisinden istenecek. 

iyi ama, 1.Jstl.iııclağm yedi bin ;ı:;o k::ı.

clar lira gayrikanuni lıakkı huzur aldığı ne 
\,adar ı;abuk anla51lınış ! .. 

• • • 
Bir· çıplaklık taraftarı giyindi!. 

K UMKAPIDA garib bir hildlsc oL 
mu-;: Xecib isminde bir adam içki 

içmi5, içki basma. ,·urmnş. Sıcalda.n bunal
mış, tnhnuş ımıı.clnn doğma. soyunarak çır. 
çrplak olmuş. Adamın annesile karısı: 

- Ne yapl)orsun ? Kencline gel! ... 
Demeyıo kalkrşrnıı;lar. ı\dam hiddetle 

bunların Üzerlerine yürüınü~. O \'akit kaTL 
111: 

- Yct.iı:;in l Y:.ıngm \'ar! .• 
Diye feryadı ba..~mca. bekçi yctJ~mlş, 

fakat çrıl1ak acl::ım bekçi3e ele nzile es
nasında. söğüıı sııynırş .. Niha~·et ceza m:ıh. 
Jcemcı.indc ı;ıplal< adam bir ay 26 gün 

· ~apse mahkum oltlu. 
Yani ne oldu : 
Bir saat cde~lwc <;tplaklıb mukabil 

iki a.y hapbhaneyi /:İ)-ml5 oldu ! .. 

• * * 

iki masrafa ne lüzum var? 
' 

E
K,)f_Jı;K meselesi iı.tanbulun bir der. 

di. Ne kadar za.mandanbcri uğraşı

lıyor, bir tii rlii haJ!eclilcmi;\''Or. 

Halbuki belediyemiz, bir t araftan töp 
fırınları tc-ı.isi ctnı.fmda. da. tetkiklerine 
denın edi~'or. 

1ki töp fmnı ya.pıla.ea.k, bunlardan 
biri 1stanb~l Ye Beyoğlu semtinin ihtiya
cmı karşılıı.mak üzere H alls; nihayetlerinde, 

dlğcrl Anadolu tarafr i~in Ana<lolu yaka. 
sınıfa. yaılılacak. 

Çöp fırını eleyip g~meylıı : Her biri 8 
bin liraya. mal oluyor. h letmc ma"!rnflan 
da. senede 3.30.000 lira. tutu~·or !.. 

Biz eliyoruz ki. öyk de btiyle de na5ıJ 
ckm<'k yi~·eceğimlz mahinı. 

Bari <'kmekler <le bu fuınlarda yap1-

lrvcrsln ele iı; olsun bit.,,iıı ,.es.,elam !, .. 

* * • 

Diğer söz sahipleri ne diyor? 

G AZ1';TELER İstanbul fırıncılarının 

miihif!ı bir toıılanh yaptıklannr 

yazıyorlar. Bu toplantıya hemen biitün 
fırmcılar istlrak etmışler. 

Cemiyet rt'İsi fırmcılanlım i;ıi kalite 
ckmc>k çıkarmalarını istemiş, onlar dl\ ~öz 

,·ermişler! .• 

Bizce hiitün ftnn<'ılacm söz \'Crmcsl 
kafi değildir. 

Fırınlardaki binler<'P. fa re de bun& söz 
veriyorJ&r mı, ona. ba.kalıml! ... 

Mim 

tetkiklerini bitiınıis ve gümrükler
de meşgul olmağa başlnmrşt.ır. 

Vekil, memurların çalı~malarilc 

yakından alakadar olmuş ve gördü
ğü intizamdan memnun olduğunu 
bildirmiştir. 

Vekil bugünlerde tetkiklerini tn.. 
mamhyarak 1zmire gidecektir. 

- Bu katlar o,enelik ııııl mera1<
hsısın; ne zaman mektrıblann için 
pul icıt~rsem bulup YCrmezııin, 
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SON DAKiKA 
Çinliler 3 Japon taburunu 

ettiler imha 
Chungıking, 21 (A. A.) - Çin kıtaatı, Canton'un ~imalinde Tsun

ghue lle Huahsien arasında dil1111anm mevzilerini muhasara etmiŞler 
ve 3 Japon taburunu imha ederek fazla miktarda mUhlmmat ele ge. 
~fflerdir. 

Bir tayyare düştü 6 kişi öldü 
Berne, 21 (A. A.) - Viyana. ZUrih hattında işliyen bir ta~are 

Conatanee yakininde yere dilıerek paııçalanınıştır. Tayyare içinde bu
lunan 6 ki§i t elef olmuştur. Tayyarenin pilotu, İsviçre tayyarecilik A
leminin en gözde phpiyetlerinden olan yüzbaşı Valter Ackerman idi 

Pestelau hadisesini ehemmiyetsiz 
telakki ediyorlar 

Vargova, 21 (A . .A..) - Gerek Polonya mııkamatı, gerek Danzig 
makamatı. P.estelau Jı&diııeııini ehemmiyetsiz göstermektedirler. 

SaWıiyettar mahafll, Polonya bUkfunetinin ancak şimdiki tahki
kattan 80lll'a harekete geçec~ ve ıicab eden tedbirleri ittihazda te
reddUd etmiyec~ beyan etmektedirler. 

Dl1nktl guetelerde hldiae hakkmda hiçbir mütalea yolttur. 

Moskovada Alman 
askeri lı.eqeti 

Moakova, 20 (A. A.) - Havas: 
Moekovaya 'bir Alman askeri he. 

)'et1Dın aeyahati etrafında bir ya. 
~ gazete tarafmdan verilen ha-..,.. .. 
ber,. hakkında burada hiçbir mal<L 
mat mevcut değildir. Almanya bQ. -~elçiliğinde bu haberin haralf 
o~up temin edilmektedlr. 

• Sahrayıkebir Ozerindo 
bomba talımleri 

Londra, 21 - İngiliz bombardı

man tayyareleri yakıiıda fimall Af. 
riUda Sahra)'lkebir ilzeı;;lnde bom.. 
b& •Ut talimleri yqtacakbr. Fran
llIZ hava ~trmm bu g11nlerde Lon 
draya yapac_. ~t esnasında 
İngiliz hava nazın ile bu talimlerin 
teferrtlatı teabit edilecektir. 

lngilterede 500 kilogram ağırlı • 
ğmda bllyilk tayyare bomhalarmm 
endahtı için mllW.t aabalar mah • 
duddur. Sabrayıkebirde uzun me -
aafelere konulacak hedefler üzeri
ne bu l500 kiloluk bombalar atıla. 
eaktır. Sahrayıkebir Uezrlndekl bu 
bomba talimlerine Fransız bombar
dİÜıan tayyareleri de :iştirak edecek 
ı:fdır. 

Elgulea, bu endahtlar için lngL 
llz ve., Franmz hava filolarmm Us. 

"'°"' .. • k' alllhVekelerini tegkil edece tir. 

Tank dafii toplar 
Loııdııa, 21 - Dnn Salılnu't clva

rmda mUtehaMıl 30 zabitten mil -
nilteb bir heyet huzurunda tank 
d8!11Iyeni, toplarm ve sllAlı kur. 
ıunı.rmm tecrübeleri yapılmıgtır. 

Bu teailbelerde yeni tank dafll 
toplar, beg tanka k!U'§l tecrübe e
dilmiştir.• Toplar, 800 metre meaa.. 
feye yaklaşınca tanklara kargı mut 
bil bir yayl.on ategi açmışlardır. 
İki tank tamamiyle tahrip edilml§, 
Uç tank da aaffıharb harici çıkanL 
mıvtır. 

LehJstan, ufak ve oldukça lruv -
vetli bir hava kuvvetine malikse de 
kuvvetll bombardıman tayyareleri. 
ne ihtiyaç hissetmektedir. 

İngilterenin ..ereeeii tayyareler 
Lehi.stana giderken, Almanyadan 
ve kara .auJarmdan g~k için, 
dolaşık bir yol takip edecekler, 
Fl'&DM, lılmr, Türkiye ve R<lllWI.. 
ya tarikiyle Lehistana geçecekler
dir. Çok miktarda. ve or'ta bUytlk
liikte bomberdmwı tayyareleri ya 
kmda Franaaya teslim edileeettlr. 
Haftalardaııheri imal edilen tayyv.
re motörleri l'ranaya J1evkedll -
mektcdir. 

Har:b esnasında uyiatı tel&fi 
etmek O.zere birçok aylara kifayet 
edecek kadar ihtiyat makineleri l. 
mal edilmittir· 

lnıiliz tayyarelerinin 
UÇUflan çocak oyunu imif 
Berlin, 20 (A.A.) - mtvas 

muhabiri biJ:iiriyor: 
İngiliz bombardıman tayyare -

lerinin Fransa üzerindeki uçuş 
talimleri, Almanyada kuvvetli bir 
intiba bırakmıştır. Nasyonal sos
yalist gazeteleri, bunun kıymetini 
azaltmağa çalıımakta, bu uçuı i
lan çocuk oyunu diye tavsif et
mektedir • 

Ezcilmle Freiheitskamp gaze
tesi, bu uçuılan çocuk oyunu diye 
tavsif eyleldikten sonra yazısına 
ıöyle devam ediyor: 

"Bizim tayyarelerimizin, lnıL 
lız ve Fransız tayyareleri ile dost 
luk uçU§ları !bahsinde mU.abakaya 
giriımek için bugün çok daha mü 
him işleri vardır. Fakat lU.zumu 
takdirinde, binm tayyancilerimi. 
zin daha çok hızlı ve daha çok 
uzağa uçabilecekleri ve her saha
da umumiyetle ldaha çok mühim 
itler g8rebilecekleri meydana çı
kacaktır.,, 

Dresdner Neunte Nachrichten 

Yeni toplarm gUllelerl en kaim 
zırhlan delmiştir. Bundan sonra 
lnglllz piyadealiıe verilecek yeni 
tank sUA.blan da tecrübe edilınil _ gazetesi iae Alman tayyarelerinin 

ayni §eyi l:emen her glln yapmak tir. Bu yeni ku~unlar, tank • 
larm kalm miılarmı delip geç • ta olduklannı kaydeylemektedir. 

mittir. 
En sonunda ııiper mubarebele -

rinde kullanılacak yeni bir havan 
topu tecrUbe edllmletir. MOtehas -
818lar heyeti, tank toplannm, 81 _ 
llhlarmm ve siper havanlarının 

teCriıbelerinin vhdiği neticelerden 
• 1 

pek memnun kalnıı3lardır. 

J.ı:ıiltere tarafından Yeri· 
lecek tayyareler 

Londra, 21 - İngilterenin Fran
sa, LehJatan ve diğer dost millet. 
lere -.eıec.ıt !1k tayyareler gele. 
cek ay ... bgiltereden hareket 
~1der6. 

/i merika hangi cephede 
yer aJacak? 

Nevyork, 20 (A.A.) - Nev -
yorkun en milhim iki sabah ga. 
zeteai olan Nevyork Timea ve 
Nevyork Herald Tribune cazete
leri, bugünkü nüshalarında, kon 
ere azasının R\tZVelt berinde 
dün yaptığı tesir her ne olursa ol
sun, demokrasilerle dikatörl~

ler araaında vukua gelecek bir 
çarpışmada Amerika Birleşik 

devletlerinin demoürasiler cephe
siııde yer alacağını çok sarih bir 
surette bildirmekte ve Amerikan 

Dün sıcaktan 
bayılanlaroldu 

Hararet done nazaran hafif; buna raömen İstanbul 
halkından imkan bulanlar denizden çıkmıyorlar 

Dün de ıehrimizde bunaltıcı 

.sıcaklar devam etmiş, hararet 
dereceııi gölgede 36 ya kadar çık
mış.:ır. 

Bu yüzden bir çok fabrikalar 
ve diğer muhtelif müesseseler öğ
leden sonra tatil yapmağa mecbur 
olmuşlardır • 

Yol ameleleri yan çıplak bir 
halde ~lıfmağa devam etmişler
lerdir • 

lstanbulun Kasımpap, Balat 
ve Ayvansaray gibi y.crlerirlde sr. 
caklık büsbütıün tahammül edil -
mez bir hale gelmiş, dört kişi ba
yılarak haatahaneye kaldmlrruı • 
nr. 

Hallan çoğu iıini gücünü bıra

karak' sahil guinolarma ve plaj
lara alan ettiğinden dün •e lxıgün 
de v~ur :ve trenler pazar günle. 
ri gibi kalabalık olmut ve sefer -
!erin arttmlm.asma lüzum görül
müıtür,. 

Sokakta dolqanlann çoğu ce
ket ve boyu.-ıbağlaruu çıkarmıılar, 
göm!ek yakalannı açmı§lardır. 

Halkın bir kısmı kır kıyafetiyle 

Macaristandaki 
Almanlar 

muhtariyet istiyor . 
Budapefte, 20 (A. A.) - Jılaca

rlltan A1maalarmm vaziyetleriDJn 
Almaa tetJWAtıaıma dahiliye nazırı 
tarafmdan 'Verilen mtıaaadeler be
rlne kat':! surette halledileceği zan
nolunmaktaydı, fa.kat bugün bu 
milsaa.dekArlıklarm Almanlan tat 
mine U.fl olmadığı &Dlqılmakta • 
dır. 

Magyarosug gazetesine göre, Ba 
latouszoutod'da y&pılaıı bir toplan
tı eenasmda Almanlar, 13 noktada 
yeniden birtalmn mUtalebat derme
yan etmi§lerdir. 

Bu mUtalebat, idarl muhtariyete 
Alman muallim mekteblerinin açıl
muma ve parlA.mentoda kendileri
nin daha genif mikyasta parlA.men
toya 15 mebwl göndermelerine mU
teallik balnnmaktadır. 

Romen Kralı 
(Baıtarafı 1 incide J 

irelerde henüz resmi malfunat yok
tur. 

Maamafih Romen konsolosluğu 

bu telgraf üzerine Bükreşe telefonla 
müracaat ederek boğazdan ne za -
man geçeceği hususunda malfunat 
istemiştir. Kralın yatı geçenlerde 
limanımıza getirilerek havuzlandı -
nlmı, ve tamir edildikten sonra 
Köstenceye dönmüştü. 

Bu hazırlıkta Kralın uz.unca bir 
seyahate çıkmağa karar verdiğini 
teyit etmektedir. 

Romen hükümdarı mütenekkiren 
seyahat ettiğinden limanımızdan 
geçerken merasim yapılmıyacaktır. 

hissiyatının bu merkezde oldu -
ğ~u ilave eylemektedir. 

General lronıit, Mareşal 
Smigly Rydz ile konuttu 

Vart0va, 20 (A. A.) - Den.iza-
§IM İngiliz kuvvetleri umumi mü.. 
!ettlfi general lronside, dUn mare
~al Smigly Rydz ile uzun bir görUa
me yapm13tır. General İroruıide, bu 
gQn muhtelif aakerl talimlerde ha
m bulunacaktır. 

SoyYet Balhk filosu 
manevradan dandı 

Moekova, 20 (A. A.) - Krona. 
tadt ile Gotland arasında Uç gün sU 
ren manevradan sonra :50 gemkt.n 
rnllrekkeb Sovyet Baltık filosu bu
gUn Lenlngrada dl)nmUşttlr. 

gezmektedir_ Her zaman kalaba- Kandilli ıraaathanesine göre ha
lık olan Beyoğlu İstiklal caddesi raret tedricen azalmakta olduğun
tterhalaşmı§tır. Dün gece de bir dan rüzgar ld:Josa çevrilmediği 
çok halk uyuyamamış, ancak sa- takdirde havaların bugünlerde b~
baha doğru uyumak mümkün o- raz serinlemesi ihtimali vardır. 
labilmiıtir. Şimal rüzgarı §ebrimizde 8 

Anadolunun ekseri yerlerinde metre sür'atle esmektedir. 
de müthiş sıcaklar vardır. Rasathane dünkü en fazla ha-

Sr~kların tesiriyle halk faE- ı ~areti 31, bu sabah yedide 24,5 
la miktarda aoğuk su ve sokaklar- olarak kaydetmi§tir. Boğazlda ya
da satılan ne olıduğu belirsiz ~i.r ıpılan bu kayıtlar, !JChir dahilinde. 
takım boyalı Jerbetl~ iç.tiğinden ki vaziyete uymamaktadır. 
pek çok kimseler barsak nulesine Bu sabah tehir dahilinde hara-
tutulmuşlaridır. ret 30 dereceyi bulmu,t.ur. Bu 

Bu mevıoim hutalrğr dolayı&iylc itibarla §eh?rde sıcaktan ileri ge
meyva ve dondurma yemekte de len gayritabiiliklerin fimdilik -de. 
ıhtiyatlı davranmak lazımgeldiji- vam edeceği anlatılmaktaidrr. 
tıi doktorlar söylüyorlar. fzmir, ıo ( A.A.) - fki 

Sıcaklar yüzünden yemekler ~ndenberi ı~mir Yine boğucu 
çabuk ıbozuıı:uğundan lıazı kim- bir sıcak dalgası altındadır. 
s~e.~de .. z~hırlenme alametleri )ün saat 14 te termometre göt. 
gorulm~ştur. gede 37 gösteriyordu. Halk, 

Beyoglunda Hasan kaptan kızı kulara ve plajlara koJma'kta
l{adriye, Tahtakalelde Tomruk dır. Saat 17 ,30 da bir amele 
sok~ğında ~hm~ kızı 27 yapnda 11ükumet konağı önünde sıcak 
Halime yedıkle~ bozuk yemekler esiriyle bayılmı§ ve hastahane
den zehirlenerek hastaneye hl- ve kaldınlarak tedavi altına 8 • 

dmlmıı.lardır. I:nmııtır. 

Almanyadan gelenler 
neler anlatıyorlar 

Bir müddettenberi Avrupada 
tetkik aeyahati ya?ilJl eıki milli 
ı;ııücadele kumandar.lanndan ~ 
mekll general Sa111taddln Mil 

bu sabahki ekspresle 1ehrimi2e .. 
gelmiıtir. 

General SaWıacldin Adil, Al· 
manyarun ıon vaziyeti hakkında ı 
kendisiyle görilfCn bir muharri - ll"'l'<rt, .. ,,-.: 

rimize ıunian söylemittir: 
''- Ecnebi gazetelerin yaz_ 

dıklan hilifma Almanyayı sakin 
bir halde buldum. Almanlar harP 
çıkacaimı hiç zannetmiyorlar ve 
hatta Fransız gazetelerinin heye
can ve telipna hayret ediyorlar. 
Hiç kimse harbe taraftar görün
müyor. Hele Ağuatosta harp ola 
cağı yolundaki aözleri ci.ddi ad
detmek ldoğru olmadığı kanaatin. 

I stanbulıın kurtuluş giinleri"'1en bi
rinde Beyazılla yapılan bir geçit 
resminde, General SalôJlattin Adil 
merhıtm General Şi41trü Nailinin 

arkasında görür.mektedir. 

deyim. Bunu söyliyenler salahi - dir. Bunlar toprak hizmetlerin -
yet sahibi değildirler. Ortada de bir ay çalııtırılacaklardır. 
böyle yakın bir harbe dair bir a- Fakat bütün bu tedbirlere rağ -
lamet görmedim.,, men adam kıtlığı devam ettiğin -

Alrnanyada tahsilde bulunan den yahudilerden ide hususi müsa-
talebelerimiz.den beı kişilik bir ade ile istifade edilmesine ka-
grup ta bu sabah memleketimize rar verilmittir. Evvelce bütün 
dönmil§tür. umumi hizmetlerden uzaklaıtın-

Bu talebelerin verdikleri izaha- lan yahudilerin bu defa yol ve 
ta göre, Almanya, Polonya ile a. inşaat itlerinde kullanılmasına 

ralannın açık olması yüzünlden ba§lanmııtır . 
itçi tedariki huauaunda çok müı· Alman nazileri bu fedakirlığı 

kül vaziyete düımüıtür. yapmak mecburiyetinde kaldıkları 
Evvelce Polonyadan getirilen ve yahudilerin yardımını kabul 

itçiler, artık Almanyaya adım at- ettikleri için pek müteeaairdirler. 
mak istemediklerinden bunların Fakat yahudilere yüksek hi.zmet
yerine adam bulmak için bir çok ler vermemek kararı devam edi. 
tedbirlere bat vurulmuı. bilhassa yor. 
kz.dın iıçilerin sayısı arttırılmıı - Evvelce banka memurluğı· 

tır. muhasebecilik gibi işler yapmıı-

Evvelce Hitlerin ilan ettiği bir çok yahudiler timdi hayatla -
prensiplere uygun olarak evlerine rını kazanabilmek için Almanların 
gönderilen bir çok memur ve iŞ- emri altında kazma ve kürekle ça
çi kadınlar tekrar işe sevkeldilmig- Iışıyorlar. 

lerdir. Almanya, askeri hazırlıktan do. 
Taksi otomobilleri şoförlüğü, layısiyle iıçi buhranma kartı ne 

yeraltı vesaiti nakliyesi biletçiliği, yapacağını taıırmıı vaziyettcl:iir. 
gişe memurluğu, havai hatlar me- Adam kıtlığının bqlıca sebeple
murlukları gibi vazifelerin çoğu :inden biri fabrika faaliyetlerinin 
kadınlara verilmi!tir. lrttmlmrı olmasıdır . 
Yakında tramvay krndoktörlü- Umumiyetle Alman halkı harp 

ğ:i iılerinin, kadınlara tahsisi için , ten çok korkuyor. Gelen yolcula
tedbir almma1rtadır. Kadınlar da 'ı· nn anlattıklanna göre, Almanlar 
adeta seferber halde çalı§tmlıyor. Allahtan sonra en çok İngilizler-

Bunl:ian başka 30.000 üniversi. j :len çekindiklerini itiraf ediyorlar. 
teli genç, tahsillerinden tatil gel-ı ~lmanyada iktısadt vaziyet çok 
meden evyel ahnarak hasat için feala~mrftJT. 

Şarkt Prusyayı gönderilmişler - Türk talebenin çoğu, kendileri-

20 Milronluk &ahsisatla 

Beş sene içinde ~~~u:t 
11eler ,_pıtacak ~~~~~ 
htanbulun iman için 20 .milyd l\fuh 

liralık tahsisatla bq :senede .y.lpıll' ldp ed 
cak i~1er iki kısma ayrılmıştır. ınnkta 

llk iki buçuk senede JO milyd La~ı" 
lira sarfile acele imar edilecek baf cc Bu 

nub 
hca yerler şunlardır: bir le 

Eminönü - Unkapam ca<)de.;i ''Se 
Karaköy - Azapkapı, yolcu salonu olsun, 
Karaköy, Taksim - Karaköy, '.Fe]'I rarınd 
baı:ı - Azapkapı caddeleri. ~~:::: 

Bundan başka Taksim - Ayaspl leliii 
§3. caddesinin genişletilmesi, bu r:J ~ıııı 
dede yapılacak Beyoğlu Hal~ rıu oı 
Şehir tiyartrosu, Taksim kış1ası yt' he nı 
rinde i~ edilecek · ıca-ct klübl sı ~ar 
matbuat salonu, şehir gazinosu, ~ l!vz~ 
pe:,aşmda tiyatro ve lstanbulda kd zay1r 
servatuvar binaları belediye büt~ "1:ner 
sinden aynlacak paralarla vücul sına 
.netiril::~1ı-'nden bu fevkala.:ı ... t~·· lıfu 
~ "' lıat 
satla a1fil<adar değildir. ' 'e be 

ikinci devrede Çukurbostan • 8' , .Uya 
dirnekapı caddesi, Tozkc:- ... :-ı YI' se'nı' 
şil sahası, Şişhane - Kasımpa,a lı:ırüz 
Sütlüce caddesi, Galatasa~y ~ dir: 

Taksim meydan1an, Tophane - 'Ki' ra~8 
ralcöy - Sirkeci - Yenikapı- Yedi~ rın~ 
le Avrupa yolu. Maçka - Do~ nu 11 
bahçe yolu, Beşikta§ta Barbaros~ kııın 
besi dvan ve Karaköy meydanı r' s~nde 
pı1acaktır. ~~ttn 

Yeni imar plAnrna gör8, Ihla dü~~ 
murdaki bostanlardan bir kısmı 11 <lık 
şilsaha olacaktır. 

Bostanların diğer kısım Jhlamd 
köşkü önündeki yer semt sit:adıd 
tahsis olunacaktır. Bu sebeple hl' 
mıntakada inşaata izin verilrnend- rn,., 
tedir. 'uıı 
Alikalı emlfilc sahipleri belediye line 

nin bu hareketini yeni istimlAk ki' den 

nununa aykırı bularak DahiliY' ~;~, 1 
Veklletine müracaati kararla§tır ' AI 
mı§lardır. hltır 

mgttiz Amiralt 
( Ba§tarafı 1 ıncide) 

Varspite amiral gemisi 31000 tol 
luk bir dritnottur. 913 yılında de 
nize indirilmiştir. 937 senesinde ye
niden inşa edilir derecede tamil Ye 

edilmiş, yeni toplar konulmuştu!• 
Sürati 25 mildir. 8 tane 38 lik, ıs 
adet 15,2 Jile, 4 adet 10,2 lilc ve 2' 
hafif topu vardır. 

lzmiri aynı tarihte ziyaret edece) 
olan Malra safıharp gemisi de Varf 
pitenin 4manıiyle benzeridir. 

e •. 
ne tereyağı diye verilen karı~ ler 
ve tadı ağrr bir mal:ideyi yeyr .-..1 

mediklerin.clen kahvaltı için gıcı. de 
tedarikinde güçlüğe utramııtar

dır. 

Yumurta, kahve ve tereyajı 

tedariki ancak vesika ile kabil o-
:ıb:Imektedir. Bunlar Almanyacı. 
lükı maddeler sayılıyor. Yalnd 
ecnebilere istisnai muamele ya· 
pılarak yükaek fiyatlarla az mik• 
tar.da mal almalarma imkin veri
liyor. 

Fakat verilirken pasaportlanna 
bakılıyor. 

Cenubi Almanyadan ı~mal eyalet• 
terine asker sevkiyatı hararetll 
surette devam etmekte.dir. Eğlell· 

ce hayat sönük bir hale gelmittir· 
Halkın neş'esi kaçmıştır. Harp -• 
leyhtarlığı cereyanı kuvvetlen .. 
mektedir. Yahudi mahalleleriniJS 
ayrılması hakkındaki karann bit 
ay sonunda tatbikine baglanacak• 
tır. B~ makutla yeni yahudi ma· 
halleleri yaptınlrnııtır. Bütün fe~ 
kata.de tedbirlere rağmen Alman· 
yanın umumi bir harbe sllrülden .. 
meaini halk hiç arzu etmemekte • 
dir. 

Almanyada en çok fikayet eldi· 
len bir mesele de vergilerin afıt• 
lığı.dır. 

300 mark kazanan bir Almd 
muhtelif vergiler y{lzünden btı 

paranın ancak ZS markını kulla• 
nabiliyor, üst tarafı vasıtalı ve.,a 
vaeıtasız vergi namı altma alır.a· 

rak hükftmet itlerine sarfediliyor. 

ı. 
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1 
ı ~ . ·rz/ı 2 inclue; 

>tıgun 1 
• 1 talyada da mevcuttur. Bun 
uan 6 · 
r b 

lllrQ, Almanyanın ikinci tec • 
u esı · 

~ebt nı de Akdcnlzde yapmata te-
u >us etıniyeceiınl kimse iddia tı. 

ıea.., 

1 . i'ılutı rrlr bundan sonra bunu ta 
•ip d • 

In ke en fliJI Ye maddi sebepleri &&) 

L 11 1• Ye bu kısmın sonunu şö) lr 
~tanın:. tadır: 
"B f tııünkQ İtala, Alman ülkesinıı 

cenuba • • l •'J j d hl .,:u .w .. • ın an başk .. 
r feltiJde "ÖrilnmQ .. ·or ··s • J .,, 

ol ebepler ve zarur ... lw: ıc oluı .. 
ra~~n, fayet bir gün silAh İtalya ta . 
A lldan paUıyacak olursa bu ıfllıı 

1 nsaıdonun delil Kru;>u.ı .~.ımulA . 

1~\1~an. olrlulu görülecek YO onun 
~i1 nı '1lr Bu·linli çe':ecektlr. 

rı Unu da unutmamalıdır ki bunla • 
ben °1abılmesi, Almanyanın bir har. 
ı; ltıut1ak olar~'c kar:ır vermiş olma-

1 Jartına baltıdır. 

8 
Almanya böyle bir ka:-ar vermeyı 

~ 2~;~ almadığı müddetçe İtalya, peı. 
, C donanmalı bir Almanyaya gü -

2 sıcnntrek buyuk bir Akdeniz macera • 
O' a atılmı'·a":ıktır i\{ ~ '» 

lı Uh:ırrir bu noktavı nazarını is at ~ • 
, eden sebepleri de hesapladıktan 

ı;. e bazı t:ıhminler yaptıkt::m sonra 
"f' ~ .ıJhnJarın karakter i'ibarile, harb. 

bc''llııyen bir ı ı ilet olduklarını le • 

d~rüz cıtirmckıe ve şöle dcmel.te • 
'4 ır: 

''8 tak il uslu ve işine gü<'n"'c bağlı ka. 
r 1tr, Avusturya ve Frans:ı ordula 
n•na karşı her ı' •rn"ııııl.t sulhcülüAü· 

tiW k ~ 8osterip harpten ''C cepheden çe
S 

1 llleınış midir? Tr:ıbhısgarp hadise. 
•I' 

8
10cJe b:Jc deniz kıyılarından içeriyt 

1 ~~tınekle 1s:-:ır etmediler mi' U • 
d~ ltıl Harpte dahi bu sulh "e süköıı 
<l ~~flncelerlnln tezahürlerini görme • 

let" 
etli 
en· 

ır.a· 

yor. 

1
" ıtıi? 

1 .\ka Gündüz lnha sonra Habeş:s • 
an i . ·ı I " • J ) . ı er s;ı:-me .le ,.e ,..n arı 
:~:ıktadır: 

8 
• 11beşistan işi bir harp delil bir 

,;~eıı ve ticari nakliyat işiydi, bu 
, f'\~uur.ıuzla alakası yoktur. Arna • 
lılllluk meselesine &elince bunun B~r 
d ne aıt bir tazyikli plAnın ıatblkin. 
1 en \'e bir muvakkat İ§tilıid:ın ' ı:ışka 
lır ta r , ...,y ... lmadığınd:ı herkes mütte • 
•~•ır. 

1 Aluharrir yazısının sonunu şöyle 
'lllı·ı> or: 

"B 
1 . ır .QQ daha ,·ar: Motö*~mı, 

1erın taarruz etmeleri çok defa ko -
3Ydır. Fakat başka motörlefmişlerin 
~1U1.ab1J ta:ırruzlarına dayanmak hi( 
.r d ~a kolay değildir. Du bir asker 

~uzııdUr, gerçi burada .} eri oktur, ak. 
a lelmlşkcn soyllyclim dedik. 

l' tlhasıl bütün tahminlerin, nazari • 
r Clerın, indi muhakemelerin, sözle -

1~1\ huıAsası n öıiı şudur: Harbiıı 
ilvelıisı Berlinin elindedir. 

1 ' dünyanın karşısında büyük bir 
ını han geçiriyor. 

"-4lCır 

r ~akıtıa Asım Us, "Yeni sistem bila 
I! a ı_ık., başlığı ıle yazdıjlı yazıda Bul. 
c arıstanm t · 'p elliAi siyaseti tabii 

1 or ve Dulgar B:ış,·ckilinln geçen. 
erde Berline gitmesi dolayısile Bul
~"1 lazetelerinin yazılarına temas e
) ~rek; bu gazetelerin Hillerin şimdi. 
rn kadar hiçbir devlet reisine yap • 
, ad~ını Bulgar Başvekiline yapına . 
.:· l\öseh·anof şerefine verilen biı 
~:afete bizzat Hitlerln riyaset etme -

1~~1 fevkaladellk bulan Bulgar gaze. 

1 ~rluı:ı, bu işi hilıikis lahit görme • 
der lll.u,ıgeldığinl, çünkü Hilleriı, 
z evıet reı:.ı olmakla beraber, aynı 
lıJllıanda Başvekil olduğunu hatırla . 

)Or 

~e· başmuharrir şöyle diyor: 
ı: 81nız hakikaten Hitlerin Bulgaı 
a~ lı tı.ıkkın •, " :crırw· hüsnı 

--.:.......--~~~~~~~~-

C o c u k düşürten ebe 
Adliye doktoru müda-
halesini sabit gördü 

da ~eriköyUnde oturan 30 yaşlarm· 
k ~IUıUf kızı Rasime admda bir 
ll adın gebe kalmlf, fakat yavrusu. 
.,,, il her !ledense düşUrmeği kurarak, 
~ 'tllt~ 
Ye 0YUnde ebelik yapan Hatice-

titınietir. Hatice Rasimenin ço
~u dllgUrmUı, ancak kadm 
hatt acı ve kan zayi ettiğinden 

&ekt llanırılf, baygm bir halde Ha. 
l>t haatanesine kaldmlmı•tır. 

aaU:lotnaıı olduğu anlqılan Ebe 
bat e Y&kalanmıı, hakkında takt· 

,: thitllınlttir. 
bibi 'Yatı tehlikede olan Rasime ta. 
tıaa~ll Salih Haıim tarafından 
b lllıa ede muavene edilmiş ve e
ı lnUdft''ft '"411 tesblt olunmuş -

; ICadın olaugti takdirde ebe a. 
rıa ınah:t<.'me"''ne veri! "~ektir. 

.rı..rnl başka bıç bir memleketin dev
let adamı hakkında ıösterllmlyen 
tatyipklr bi tekilde olmuş ise bunun 
saikini cihan bldiselerlnln Terdilı 
derste ve te< rübede aramak dahs 
dolru olur. 
Asım Uı, makalesin.rı bundan son. 

rakl khmında mihver devlelleorfnin 
Da ikaı. \urdıa htedikleırl ıibl hart' kel 
etmek ı-;rn \'~ı>sl.n ya ile Bullaris 
tanı kazanmak iatediklerioi leı.Jı.ırü. 
.:ıtıriyor ve fÖYle diyor: 

"Türkiye, Roma"" ve Yunanistaı, 
gibi dnlellerin sulh cephesile kufa • 
tılmış olan Bulıaristan, Akdenize 
;ıkmak ıibJ emelleri olmasına raA
nc•,, böyle bir llhn'a kendJıl için 

1J bul .ıakta Ye · .,rp vası 1 :ıt;ına 

müracaa! elJDek emelinde olmadılını 
,. ~ ieıııokral devlellerle totalilerleı 

nrasındı. bitaraf bir vaziytte kalmalı 
tercih eli iği gibi ve bu davasında da 
samimi ol<tutunu söştermek için bir 
lıarcut ) &pmış bulunuyor. 

Başvekil F öseivanofun Berlini zi 
yarel elruc.s;ne mukabil Sobranya re. 
isi de Ltındra yolunu tutmuş ve ora
da millıim tema~br yapıyor. Bulga • 
ristn r,ın iıit .. rarlıJ- hissi hakkında 

ln..;'liz. devlet adamlarına teminat ve. 
rlyor. 

Ancak )lüsyö Moşanor orada bazı 
mail teşebbüslerde de bulunmaktaıı 
geri kalmamış, Bulgaristanın bilaral 
kıalmnsın:ı mukabil mr.M!ckeli için 
krediler almak istemiştir. 

Asını Us, bundan sonra yazısını 

şöyle bitirmektedir: 
Bu haber dolnı ise Bulgarlstanın 

beynelmilel bitaraflık slyasetlndı 

şimdiye kadar billnmlyen bir yeni 
u!iul keşretmiş olduğuna hükır~•mek 
IAzımdır. Zira bizim bildllimiz bil:ı. 
raflık muhasım olan iki tarafın hiç 
birine zarar nrmiyecek bir vaziyet 
almaktır; Bulgaristan ise alnc:ılı bı
lararJığı her iki tar:-'':ın birer surelh 
menraat koparmak şartına bağlıyor! 
~uvaffak olursa hakikaten rliih:yan~ 
bir siyaset delil mi,,, 

Şehrin sıhhah 
Sıhhat işleri direktörü 

beyanatta bulundu 
Ayda 20 • 30 bin vatandaı 

tifo- a,111 oluyor 
ı.tanbul 9!1111at tettmtma, "'n! 

bazı DA.veler yarılmaaı için hazır. 

1&nan pllıun tatblkma glrlfllmJf, 
mevcut haataııelere Ulve edilecek 
yatak adedi teısbtt olunmuttur, 

İstanbul mhhat işleri direktlSrU 
Ali ruza, hastane işleri ve İstan
bulun ııılıhl vaziyeti etrafmda §U be 
yanatta bulunmuotur: 

"- lstanbulı"' 11.a.stane vaziye. 
ti 6tra/ında Vek4Zetin 11erdiği ka... 
rarlar mtıcibince çalı§ıyoruz. Is. 
tanbul vilôyeti memleketin has. 
tane üı.tiyacıns kar§Slamak üzere 
600 yakakts bir sıhhat mnin a. 
'(llm48ına karar 1'eTmİ§tir. Bu 
lfin JwuırZıklamwı bugiı• batla • 
nılmıt bulunuyor. 

Bıındata bafka b3ılay Heybeli 
sanatoryomuna 160, Haytlarpa • 
şa ha.stane.!inin "61'6"' kısmtna 
da 100 yataklı birer pavym& U4. 
ve etmeğe karar 11ermiftir. Bu 
oouyonların müMkaaaaı bugiin • 
terde yapılacaktır. 

Bu iki ~Ula.im tJe yekUnu 300 il 
tJulan yataklarda 300 veremliyi 
daha tedavi ettirmek imkônlan 
temin edilmif olacaktır. 

TiFO V AZ/YETi 
Bu yıl memnuniyetle söyleye. 

bilirim ki lıtanbulun Blhhi vazi. 
yetinde büyük bir düzen gö:ıe 

çarpmaktadır. Hiç bir Bıhhi w • 
kuata teaadüf edümiyen günleri. 
miz pek çoktur. 

Son bir 1oaç gün içinde direk.. 
törlilkçe hiç bir hadise kaydedil. 
mem~tir. Tifo a~ı ifi ehemmi.. 
•ıetle takip ediliyor. Aşı istas • 
•ıotılarında ayda !0-30 bin oo • 
1anda§a "ı7ı yaptlıyor. Vatanda.§. 
tann bu hastalıktan korunmak 
iizere gösterdiği ci14ka tCJkd.ir'le 
kar§ılanabilir. 

SU iŞLERi 
Halkın içeceği muhtelif mem. 

ba BUlorından t1tk Bık nümuneler 
~arak tahlıl ettir?Mkteyia:. Bu i.. 
nnin sıhhat bakımından büyük 
'>ir rolü olduğu ınkdr edilemez. 

Be!ed~"" lenfa banyolannın 
. lrtr'>H dfl " ·..-nf br1elfi1ıe tthhat 

'şU:ri tCJrafı•ı .an tahlil ettirmek. 
.'cd~r ... 

.HABER - Akpm P•tan • 

inönU ile Lebrun 
arasında 

'Polonyalı 
hudutta 

-~ir .. ~.en:ur [~il~ 
o 1 d u r u 1 d u tc;R~~ ' ayda, Boyollo ka..., 

Çok samimi telgraflar 
teati edildi 

Ankara, 20 (A.A.) - 14 Tem· 
muz bayramı mUnasebetlle Rei 
sicumhur lsmet 1nönU lle Fran. 
sız Reisicumhuru B. Lebrun a 
ı·aı:mc! ı akt telgraflar te 
ati olunmuştur: 

Milli bayram yıldönümü mil· 
nasebetıle ekselansnııza hara. 
retli l'e samimi tebriklerimi )'ol. 
lamakla hassatan bahtJ1anm. 

Türk ve l<"'ransız milletleri a
rasında teessüs etmiş olan ve 
tam bir menfaat tesanüdü 70-
lunda tnıdşaf eylemesi mukad· 
der mlonan en sıkı doetıuk 

bağwn, bugün 7aptığnn bu va
zifeyi benim için pek çok mem. 
nunlyet vcricl bir hale getirmiş. 
tir. 

Şahsi saadetleri ile asll dost 
Fransız mllletlnln refahı hak
kındaki sunımt temennllerimJ 
kabul buf1ll'mamzı rica ederim. 
Ba7 Beis. 

tSMETİNÖNV 

l\IUll bafl'&IDDDD münuebe. 
tJle l>Ana 1''" ·ırcUklerJ hJsslyat
lan doJaymlJle 'Shebn•Janna 
hanretle teşekkür ederim. Bu 
his iyatta memleketlerlmbl her 
gün daha sıkı bir surette blribl
rine 7a.klattıran tesanüt n dost.. 
Uılt ilhil.lyetıhin bir ltadesln1 
bulmakla balıt11ar olan Fransız 
milleti .. "'zdbıde, bu blslerinb 
harareW bir Akis bulacaktır. 

Ekselansınıza, bütün minnet. 
tarhğmıla beraber, şahsi saa
<letlerl ve Tör1d7enin taallsJ 
hakkında en samimi temenntıe. 

riml arzederlm. 
AJ4BERT LEDRUN 

Cevat Açıkalm 
Halaydan aynldı 

Antakya. 19 (A.A.) 
Fevkalade murahhas Cevat A
çıkalm Ankaraya hareket et. 
mit, lskenderun istasyonunda 
vali, eski konsoloslarımız, Al
bay Kanatlı, askeri ve mülki 
erkan, parti, halkevi, belediye 
ba,kanlan tarafından uğurlan
ml§tır. 

Türkkuşu kampında 

468 Genç var 
Türkkuıu idaresi, hemen her 

gün müracaat ederek kabulJerini 
rica eden genç kı=lardan 12 tane
sini İnönü yelken uçu11an kam· 
pına almağa karar vermiıtir. 

~u kızlar muhtelif vilayetlerden 
seçilecek, bir kaç güne kadar 
kampa davet edileceklerdir. 

Kampta 468 genç varfdır. Kamp 
yemekhanesi ve sair bir kısım yer 
ler, yatakhaneye tahvil edilmİ§· 
tir. 

120 Yugoslav talebesi 
geliyor 

Yugoslav üniversite kız ve er
kek talebelerinden mürekkep 120 
ki!ilik bir grup memleketimizi 
gezmek üzere yakında ıehrimize 
-;elecektir. 

Burada Galatasaray liseıinde 

'11iıafir ediler~k Ü!; ~iln kalacak· 
tardır . 

V UfOVa, 20 ( A.A.) - Po. 
lonyanm Danzigdeki umumi 
komiseri, Polonya ataşemiliteri 
Albay Soloainacki' ye karşı ya. 
pılan muameleyi serbest ıehir 
senatosu nezdinde protesto et. 
miştir. Solocinscki ile kansı 
motörlü bir sandalla sahil bo. 
yunca gezerlerken bir polis mo. 
törü tarafından tevkif edilerek 
yedi saat mevkuf tutulmuılar
dır. Serbest bırakılan atqcmili
ter ve kansı Danzige dönünce 
polis tarafından tekrar tevkif 
edilerek sorguya çekilmişlerdir. 

gelmiş olan ve ihtar etmeksizin ken dahilinde belediye emirlerine riayet 
etmlyen •28 tof6r Ye esaaf eesalan • 

disine silfilı tevcih eden Polonyalı dırılmıştır. 
bir memura tesdüf etmiştir. Güm - * Son ıünlerde fırıncılann buı 
rük memuru, ateş ederek hasmını taleplerinin reddedilmesi üzerine 
yaralamış ve sonra kendisine im - muhtelif semtlerde bazı kllçük fır·n. 
datta bulunmak üzere ona yaklaş- lnr kapanmıştı. Halbuki kanunen fı_ 

t B .. . d'ğ iki' p rıncılar dilkkAl)larını kapatacaklannı 
mış ır. unun uzenne 1 er · 0 • j bir ay nvel belediyeye hıber nr. 
lonyalı yaklaşmışlardır. mele mecburdurlar. Bu noktaya rl-

Gümrük memuru, yeni bir hAdi - ayet ctmiyenler hakkında takibata 
seye mani olmak için çekilmiş ve sirişilmlştir. 
mesele hakkında funirlerine maIQ • * İlk ve orta mekteplerle liseler 

Pe.telau istasyonunda bir 
hAdiae 
Berlin, 20 ( A.A.) - Yarı 

resmi bir menbadan bildirildi. 
ğine göre Polonyalı bir memur, 
Pestelau istasyonunda bir güm-

mat ita etmiştir. 

Satye binası meselesi 
-.. -- ,_, ~ ,,_, -

Müddeiumumilik 
Suçlulara ikiye ayırmış 

bulunuyor 
Tahliye edilenler ikinci 

derecede alakalı 
görülenler 

rük memuruna taarruz etmiı
tir. Gümrük memuru, atct e
derek mütcamzı öldürmüıtür. 
T hk'k ta b l 1 Satye bina.smm 88.tmalmmam L a ı a aş anı ml§tır. . 

Berlin, 20 (A.A.) _ Danzigden şinde yolsuzluk yapmak auçu ile ve 
Alman istihbarat bürosuna Pestela·· sorgu hüimliği tarafmdan da aor
t.Ad' • hakkında ~ dak' ma}h " gulannı müteakip tevkif olunan '"' ısesı aşa.61 ı u -

t gönderil 
• t' dokuz mevkuftan altıamm - Malik 

ma mıı ır. , K . 
B . d · • · dola-"""ta ld evkeb, Meteoe, Sadun Galib Sav. 

ır evn) enın i"uaa o u - cı Hamdi Emin Ça Avukat ıa_ 
ğu bir sırada ?:ınzig gümrük me • ~ ıaa canı,, a~t Atif ÖdW.. 

murlanndan hın, Pestelau hudut para kefaleWe tahlJye olunduklan
istasyonu yakınında Polonyadan nı, Yuauf Ziya Önle, Tahir Kevkeb 

• ve mühendis Neget Kasımm iae mu 
Kadım yalnız görünce teaddid tahliye taıebinde bulunma. 

Sanyer cinnnda Domuzdalt larma rağmen reddedildiğini yaz. 

köyünden 30 yaılarmda Duduı m~:dei umJWı: 
adında bir kadın, evvelki gün tar- . um iol iki klllma a.. 
1 "d k · k'" d H" ymnış, Yusuf Ziya Önit, Tahir 
asına gı er en, aynı oy en U· K k b Uh ... ._ N ti 1 ·nı k la H . . ev e ve m eoWD ete ası 
seyı e arp ımrı, üseyın Dudu 1 !arak diğw 1 rini . 

in 
.. .. h .. • suç u o saymış, er e ıse 

!U ya ız gorunce emen uzenne d 1 . 1 aıı:.,_ da işt' 
• v • •• • o ayıaıy e -a r ve suça ı-

atılarak bır hendege süriiklemış- _,_ •-ıa 1 rak ... bul tm• ti . rıu. e.uuv o a a.a e ış r. 
tır. Duduıun feryatlanna kimse B ,. vkuf b l u • , .. . una gure me u unan ç suç. 
yetitrnemıı ve mutecavız, kadının tunun tahliyeleri sureti kat'iyede 
iiatünü bapru parçalamıf, vücudu- mevzubaha değildir. 
nun bir çok yerlerini de yarala • Mliddeiumumillk birinci tetkik 
mııtır. 

Vak'ayı müteakip HU.eyin 
yakalanmıı, dün ide adliyeye ıev
kedilerek sorgu hakimliğince tev
kif cdilmittir. 

Kllba kadınlar btrtiği 
Dnnya kadınlarını 

Bır suth kongresine 
çağırıyorlar 

KUba kadınlar birliği, dünya ka
dmlarmı bir sulh kongresine davet 
için faaliyete geçmJe ve bu maksat
la Mis Kabı adlı bir kadını eehri • 
mize göndermlştir. 

bilrosu şefi Sabri tarafından hazır
lanan yolsuzluk iddianamesi bitiril
mek üzeredir. 
MUddelumumüilı: tarafmdan suç. 

lulardan bazılan hakkında men'i 
muhakeme karan veril.meal muhte. 
meldir. Bunlar evvelce sorguya çe
kilerek gayrimevkuf bırakılan Refi 
CelAI Bayar, Denizbank meclisi i
dare iz&smdan Ziya Taner ve da.. 
ha birkaç kişidir. 

Lolsuzluk hadisesi gimdillk bir 
durgunluk aafhuma girmif bulun.. 
maktadır. 

Sellerin zararı 
Mis Kotz, burada yUklek TUrk Samsun, 20 - Seller ytlzUnden 

sosyetesine menaub bazı bayanlarla al1rllklenerek mahvolan aahire 60 
görUşttikten sonra diğer Balkan bin kiloyu bulm1I1tur. Çarpmba 
memleketleriyle temaa için latan • ı mmtakaamda hentls sular çekllme-
buldan aynJımatır. mJttlr. 

•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 

1 Saragburnu 
PARK 

GAZiNOSU 
Yazın bunalbcı ııcaldannda ıerin boğaz 

havaaile ferahlamak isteyenler Saraybumuna 
geliyorlar. 

Kahve - Çay 5 Kuruş 
Bira ( şişe ) 40 ,, 
29 luk ra~ı ~O ,, 

müfredat protramına havacılık de~ 
leri ilbesine karar nrilmltUr. 

Hava Kurumu merkeıile, Maarif 
VeUleUnin yapacajı müzakereler ne 
tlcesinde program teshil edilecek ft 

bu yıl derslere başlanacaktır. 
*Münakale Vekaleti, Devlet Deaiı. 

yolları, limanları mildilrlilklerine .,. 
bepsia olarak hiç bir memunın açık_ 
ta bırakılmamasını Ye Den!zbanttan 
açıkta kalan memurlarıtn sicilleri 
tetkik olunarak işe alınmalarını bil
dirmişti. Bu memurlardan bazdan 
Trabzon n İskenderun liman biz 
metlerine tayin edilmiılerdlr. • 

* Maarif VelrAleti bu yıl vllA~t • 
lerde açılacak mektep adedini tetkik 
etmiştir. Pllnda fen, sanat mektep • 
!erine fazla yer ayrılmı.o, Ankaradot 
bir yüksek fen mektebi tesisi karar
laşmıştır. 

* Belediye ile Tillyet bü!-:eJerhıio 
tevhidine müsaade olunması için bQ. 
kümete müracaat edllmişUr. KÜal 
edildlli takdirde muhasebe usuUl dt 
olrlcşUrilmiş olacaktır. 

* Evvelki 8ÜD )'akalanarak Alla 
mahkemesi taı .. ı.ı.c!"ıı tevkif t:dile11 
irtikAp suclusu Göksoın kaymakam 
Nuri dün Karsa ı;önderilmitlir. lllJ.. 
makam Sarıkamııta iken t.elef• Pte
siısah yaphnn17, zimmetine mGlilm 
.ıı ,darda para •eçirmi~U. 
* Dün Arlur adnıda bir Bulaar 

Jeııciııiıı Çar ı-·erdinand , 1'1Purma& 
3irdılli gürülmü~, yakaıımııtır. Af. 
turun üzerinde 2 bin lcft çıkmış ad. 
!iyeye teslim edilıniılir. 
* Şehrimizde bilyilk bir Tflrt ID. 

·adye ılrketi tesis edilecek, fiyllller 
5i .ııılikımleıı hayli ucuz olacaktır. 

* Birçok ınfinakaşalara sebep olan 
{st:ıııhnl liman yeri önümOzdekl ay 
.. ıll olarak tesbit edilecekti-. 
* Adliye \'eklleli uyuşturucu mad 

delere müptelA olanları silaıtle le • 
da,·i Ye tecrit için yeni esaslar dü -
şunmektedir. 

\'azgc<;emiycn beyaz ıehlr mll»te
l:iları bulundukları yerlerden uÜk • 
laşt ırılacaklardır. 

Eğlence yerlerinde 
Yeni tarifeler paı.artui
den itibaren tatbik emteeek 

Eğlence yerlerinin 80D defa tea .. 
bit e.dilen tarifelm paurt-!,ıU 
nüı!den itibaren t:.tbilc ohanaea· 
tır. 

Her kazada guino ve aalr •i· 
lence yerleri biri fevkalade olmak 
üzere 4 ımıfa aynlmrftır. YaJms 
Beyoğlunda gene bu eau blMı1 e
dilmekle beraber, içkili. içkim 
veya yemekli yemekals olmaları· 
na göre tarifeler 12 IUUfa ayni • 
mııtır. Şimdiye kadar her ellen· 
ce yeri pazar günleri ayn ve ylk. 
sek tarife tatbik ediyordu. Ban 
dan ıonra her giln ayni tarifenin 
tatbiki meoburtdir. 

Bundan bqlra çalcıh yerler4e 
yalnız çalcı çalıDcbfı IUtltr 911 
gr tarifesi bunun haricinde ile 
çalgı•z tarife tatbik edileca. 

Parti vilAyet merkeziwtle 
toplantı 

Dün akpm Parti villyet mer· 
kezinde, Parti mUfettiti ltooya 
mebuıu Tevfik Fikret Sılay'm ri· 
yasetinde bir toplantı yapılmıtbr. 
Toplantıya parti kaza, nahiye Te 
HalkeTleri reialerl, tehir mecllai 
azalan, ft beledi ye erklnr ittirak 
etmiş, yeni mıif:t.irtle tanı1ılmr.t· 

'* Mlil•••~ .L: :ı•omıı-ı "aat 24 e k:ı:.!ar a;ılctr fil!m!DllUl'!I •• tır. 



Benim görüşüme göre 

Bizde k lüp ve 
Klüpçülük 

Bundu bltkaç cene en el slnemlarda gösterilen "(icnçllk \"C spor,, 
filmleri beni de meraklıları arasına alnm.tı. Her giisfrrilcn nıe\ zu, b:ı
na sporcu ruhunu, sporcu lı:arakterinl en açık li anilc anlatan bir ders 
olmu5tu. 

Sporculuğu, klübcülüğü, idareciliği en açlk rnaoasile anlamamız 'e 
harekatımıza. esas tutmamız gerektir. nu düşünü,le spor, münfcriıl bir 
kaç gencin Hya birkaç te~kkülün yapacağı menJi harekat değil, 18 
milyonluk bir kütleye te!!imil edilen, mükellefiyet halinde tesmil edilen 
bir kalkınma olacaktır. Bu kalkınmada klübçülük spordaki lnki,afımı
zm rekabet yolu;)la. beklediği kuwetll bir \"RS1ta1 klüblerse, ahlakları, 
&ecİ;) clerl, terbiye i emanet cclilerak tahsı altına toplıyacağı gentllğin 
lnkisafma JıfuJim tc,ckküller olacaktır. Burada Türk gencinden bek)('. 
nen 'o beden terbiyesi kanununun hatlarında. tasrih olunan C\ safta 
sporcu 3 cti5lirmcği umde olarak kabul \'C bu umdeyi hiçbir maddi mu. 
\1lffakı3 et ,·e3 a müsabaka tefen uku dü,ünmesine feda etmemek ge
rektir. 

rarMc Tinr?e lıa\ uıumla Fran c.a )0 Uzmc 'amplyoıiası ya.ınlmıslır. Yalnız Fransanm değil, bütün A" rupanm dikkatle ta1dp ettiği hu 
sanı piyona ft'\ kalacle çetin Ye hc)·e r·:ınlı olnıu~tur. !\hisalıakalar esnası ıııla alınan ) ukarki iki resimde: Er l•cklcr arası 100 metre serbest ) üz 

mc) i kaıanan T:.lli (solda) ,.c katlı ıılar arasında 400 metre serbest) üzme birincisi matmazel Luizct Flöreyl görüyorsunuz. (Sağda). 

Burada spor yapacaklar mensub olduktan teşekkülün ıtahslycti 

DlaDC\İ;)cslne bağlı olarak admı ta~ırnayı bir ~eref sayacaklar, bunun 
haricinde hı.\ iz aramak do3gusuna sapmıyacaklar, burada s1>0r, !>!ad

larda olılu,'11 kadar, cephede de Türkün yüzünü ağartacak bir mu, affa
kıyet olacaktır. 

Tam tcçhlzatne dereleri, hendekelrl a.,acak erleri ancak sporcu. 
lar nrasındıın bulabiliriz. Bazı kimselerin yazdıklan gibi sı)()rcunun a.. 
.f8h'lna taktığı postallar onun harekatına engel te§kil etmiyeccğl gibi 
~c3Jan lıileklerlnl de asla rahatsız etmlyecektir. 

De,·Ict bu düşünceylcdlr ki, sporu, spor için olduğıı kadar yurd 
tnUdafn:ısı lı;ln (le lüzumlu görüyor ,.e yurdu lı;ln spor istiyor. Bu gaye
ye hizmet edecek spor klüblerimlz yüksek kabiliyetle, e nerjili bir 
geııcllğl moral duygularmı yükseltmek suretiyle yurd müdafaası için 
de hazırlamak mecburiyetindedir. 
Sporcu ruhunu, sporcu hassaslyetlnlokşamak suretıle ı;arfedilecek mesa. 
1 Jle, 'atan müdafaasında her za.man en ön safta gördüğümüz spore 
alarmııza yurd iı;in spor en büyilkmU,ev\'lktlr. 

Sporcuya gayesini, hedefin) gösteren genel direktörlük, bu gaye, 
bu hedefe \'armak için (le elbet Iiznngelen yardımlarda bulunmaktan 
çeklnrniyeccktlr. Ben eli ipllnll bir mesai ile bu hedefe \"aracağmııza f. 
man cclenforden blri~im. Çünkü dls lı>lln bugün klüblerimlzde teessüs 
ctmı, bulunuyor, ~UnkU menfaatsiz ~alı an klüb idarecileri h edefini hi. 
l"n ve ideale doğru yUrllyen 1dmselercllr. Manen bu temiz duygularla 
rıiicehhez olan klüb Jdarccllerimlzc bekledikleri yardım da yapıldığı 

· lin, onları, devletin kendilerlııdenn beklediği vazifeyi yapmış görece. 
l;imizc ı;üphemlz olmasın. 

Galatasaray kf übünün 
kongresi 

Galatasaray Spor Klübünden: 
l S - 7 - 939 tarihinlde ekseriyet 

olmadığından toplananuyan kon
gremiz, 22 - 7 - 939 cumartesi 
günü saat 15 te Bebek Denizcilik 
şubemizde fevkalade olarak içti
ma edecektir. 

Bu kere ekseriyete bakılmıya -
cağından sayın azanın behemehal 
teşrifleri rica olunur . 

Tasdik edilen bir yüzme 
rekoru 

Beden Terbiyesi İstanbul böl

gesi su sporları ajanlığından: 

1 - Ajanlığımız tarafın.dan 

tertip ve 9 - 7 - 939 tarihinde Şe· 
rcf stadı yüzme havuzunda ya

pılan teşvik müsabakalannda 100 

metre serbest yüzmede Türkiye 
rekoru olan ( 1. 2. 6) lık !dereceyi 

Galatasaray -Demirspor 
maçlarının hakemleri belli oldu 

\ 

lstanbulda Tarık, Ankarada Muzaffer 
idare edecek 

Maçların seyrini takip için üç kişilik 
bir komite seçildi 

Haftalardanberi dediko::lusu miştir. Bu hususlar hakkınl::laki 

devam eden Demirspor - Galata- tebliğler şunlardır: 

saray maçlarının hakemleri, niha
yet dün iki klüp murahhasları 

tarafından hemen hemen hiç mu. 
nakaşasız tayin edilmiştir. 

1stanbuldaki birinci maçın ha. 
kemliğini Tarık Özerenginin, An
karadaki ikinci maçın hakemliğini 
ise Muzaffer yapacaktır. 

Ayrıca, maçların seyrini takip 
etmek üzere bir de komite seçil-

lstanbuldaki maçın 
programı 

Beden Terbiyesi htanbul böl· 
gesi futbol Ajanlığından: 

23 - 7 • 939 pazar günü yapıla
cak Galatasaray - Demirspor ma-
çı: 

1 - Fenerbahçe sahasında sa
at 17 ,30 da başhyacaktır. 

.~, 2 - Tarafeyn klüp murahhas • 
~ lan bu maç için hakem Tarık Ö· 

- zerengini seçmi§lerdir. 

YENİ DÜKYA R EKORU! .• 

- Aman! kusumma hıı.kma),n 

3 - Yan hakemleri vazifeleri
ni Necdet ve Feridı·n Kılıç yapa
caklardır. 

Maçları takip edecek 
komite 

(1. 2. 4 )yapmak suretiyle yeni 

bir Türkiye rekoru ihdas eden 
Mahmudun yeni derecesi su spor 
lan federasycmu tarafından tas -

Atlarken 11aı;ırdım. Elime atlama 
dik edilmiş olduğundan 100 met. ·· 

~ınğmı almağı unutmuşum, sınksız 

Ankara, 20 (A.A.) - Dün 
İstanbul bölgesi başkanlığında 
toplanacağını bildirdiğimiz Ga. 
latasaray ve Demirspor murah. 
haslarının hakemler Üzerinde 
uyuşarak lstanbuldaki maçı 
Tarık Özengin 'in ve Ankara
daki maçı da Muzaffer Ertuğ. 
un idare etmesine karar ver. 
Jikleri ve federasyonun bu ka-

re serbest Türkiye rekoru 1. 2. 
4 olarak il!n edilir. 

atlallım! .•• 

Almanya- italya 
Atletizm maçı 

:m tasvip ettiği öğrenilmiştir. 
Maçların tekrarına karar ve

~n komite her iki maçta da or
l hakeminden gayri birisi fe-
• "rasyonlar dair< ... inden birisi, 
·iı"ksek hakem komitesinden 
ıc birisi de mahalli istişare he
•etinden olmak üzere üç kişi. 
k bir heyetin maçların seyri
ıi takip etmesine de karar ver-
''.sti. Bu karar mucibince, fe-

lc;asyonlar dairesi başkanı Zi. 
·a Ateş, yüksek hakem komi. 
esinden Sadi Karsan ve lstan. 
Jul bölgesi başkanı Fethi Ba. 

,arnndan mürekkep bir heyet 
le teşkil edilmiştir. Ziya Ateş 
)U akşamki ekspresle lstanbu

. ı hareket etmiştir. 

Bisiklet 
Balkanlar arası yarışı 

' .nanya bL iklet feclera yonu ta· 
rafından ' ""' ı~ın.:., J'~" "nlarara 1 

:>; i\' t yarı ı 15 ağusto ta Bük · 
rcc:te ya:>ılacaktır. 

Almawya fte ffalya ara!llmc1a Mili\noclıı. bii\ ük bir a tle tlzm karşılaşma.<öı yaıulmıs \C Alman takımı Bu mü abakalara Türkiye, Yuna 
· · ·an ve Bulgari ta, davet c ··· -
rn •· . 1 o-·ı·n a i'c h ''· · · clfüt 
mıllt t bi ikletçileri karşıla§acak de 
mekti-

Jlksek aayı farkı ile gallb ı;clmi.tir. Günün en giizel derecesini 800 m3lrc )Cnl bir uün)a rekoru kıran 
~ www)lfJmc ...._ afrnı,fır. MiisalJııklllımn sonunda& Alman)ıı 110, 1-2; H:ıl)tı Ci7, 1.2 pU\ 811 I<:\ • 

7.anmıstıw. 

R~mhnht!f', im refin ynn~tan sonra ycnf r<:'!.ortmcnfn ılfnlrnl~inl göriiyol"ttınuz. 

Binicilikte 
maneviyat 

Yazan: CAViT S. TULÇA 
Sporun her zümresinde müsa· 

bakalar, galibiyet ve);a mağlubi· 
yetleriyle faal unsurun manevi· 
yatı Uzerine müspet veya menfi 
daima bir tesir ilave ederler, ve 
bazen bir müsabakada maneviyat 
mücadele şeraitinin merkezi sık 
leli dahi olabilecek kadar mühim· 
dir. 

Fakat şans, vesait bilhassa ün· 
si yet, soğukkanlılık ve nefse iti" 
matlın en esaslı noktalardan ol· 
duğu mani biniciliğinde bu ruhi 
keyfiyetin tesirleri diğer spor şu 
helerinin kısmı azamından fazla· 
dır diyebilirim. 

Suvarilikte klasik bir söz var 
dır: Manii evvela binicinin imanı, 
ondan sonra auv~ ve .at atlar 
derler .. Çokta Qoğrudur zira at, 
üzerindekinin biniş kabiliyetini 
derhal anlar, bir binicide manie 
istikametini aldığı zaman eğer 
çekinerek, korkarak gidiyorsa şüp 
hesizki moral kuvvetide otoriter 
bir sevk kabiliyetine taha\Ti.:l 
edemez ve aman şu maniide atla· 
yabilsek deyinceye kadar kati bir 
iş emri almayan at ya durur ya 
kaçar, zira hiç bir at manii is· 
teyerek, severek atlamaz (bey-

Atletizm birincilik
leri tehir edildi 
~.t hafta Ga!ata aray, Demir :-- )! 

maçının oynanması dolayısile. ya· 
pılacak atletizm birincilikleri g~'e· 

c~k haftaya tehir cC:"-r:" .~ir. 

Gelecek hafta ba :ır:ıcak o'an l 
1 tletizm bırincili!,leri üç haf. 

ta de,·am ed~cektir. Mü aba'rnlar 
30 temmuz pazar, !) ağuc:tos cuma• 
l' i ılc 6 ağu tos p:ızar gi .. ·' · -,_ 
cı.:.~;y stadında yapı'3caktır. İstan

bul birinciliklerinden c:on-:ı ":1 be; 
gün jo.;tirahat e ··•.,,..,•:, .• · ..... • y -

!~ıl orta ında Macarl:ı ' : apılaca' 
m.i a'xıkalara hazırlanaca' • .... \ ~ b11 
mii alxıkaları mtitcakip Atin:ı 'ak 
Da!'.an oyunlarına hazırlanmak Ü· 

zc:-c karn='a gireceklc:-dir. 

:\f ıe:1rlarla ) :ı.pıla :ı'• mti ·ılxıka 
lar, aynı zamanda Balkan oyunları 
"eçmclcri, mahiyetinde o!a·"' tır. 

nelmilel kudreti haiz yaşlı \'e 
tecrübeli konkur atları bir dere· 
ceyc kadar müstesna) . 

Çok müsabaka kazanmış bini· 
ciler de tasdik cderlcrki mütema· 
di kazanmanın vermiş olduğu ma 
nevi kuvvet ve nefse itimad at ü· 
zerinde ve mani karşısında o çok 
kısa zamanda iş taksimlerini çok 
kolaylaştırır ve her kararını ye· 
rinde verip her hareketini zama· 
nında yapmayı gittikçe daha faz· 
la temin eder. Onun için istikhal 
vaadeden müptedi binicilere her 
ııeydcn evvel maneviyatını kuV° 
vetlcndirecek vesait ve şans ve· 
dlmelidir. Bu nokta o kadar e · 
hemmiycUi ve hassastırki, sene· 
lerce kazanmış ve.kazanmayı çok 
ıyt t5ğrenm1ş b1r binici bllc bir 
mağlubiyet sinsilesine düştümil 
artık kendisinden bir iş beklem ... k 
çok zordur. 

Bizdede bir zamanlar kazanma 
şansları daha fazla olan biniciler 
vardı fakat gün gelip yeni ve ta 
ze kuvvetli elamanlar işe dahil o· 
!unca sivil biniciliğimizde ufak 
tefek değişiklikler oldu ve eski 
nesil için bir mağlubiyet devri 
başladı ve en tabii ve makul 
mağlübiyetlerle maneviyatları o 
hale geldiki müsabaka günü kcn 
disini son gecen rakibi at üzeı ın 
de görmek o günki işlerini nlt 
üst etmek için kafi geliyor. 

(Müsabakalardan sonra sevinç 
derecelerine göre galıbin, bu ru 
hi keyfiyetin ayırdığı iki katcgo· 
rinin hangisinden oldluğunu bil· 
meden de anlamak kabildir.) 

Son mağlfıbiyctindcn sonra ilk 
konkurunu yapan binici o güuki 
şansından ne kadar emin olsa ge· 
ne "aman hata yapmayayım" di· 
ye bin bir telaş i_çinde ekscrya 
fazla emniyete iltizam kaygusu~ 
la beklenmedik hatalar yapar ve 
müsabakayı kaybeder. . 
Artık yctif;eceği kadar yctiı;:eli 

cpiyi olmuş bir iki kişi mah<l .ıt 
bir kaç atı inhisarlarına alınca. 

müptediler (zaten bu işi kendile· 
rinc csa~lı bir gaye telkiniyle baş 
!atacak organızasyon da olma.dr 
iı kin) bir iki mağlübiyetten 
onra şevkleri kınlıyor, vaz geçi· 

yorlar ve bir türlü doldurulama: 
yan meydan gene eski boşlug,1 
kalıyor. 

Bizde iyi sivil binici yetişemc· 
me:;inin en mühim sebeplerinden 
biri de budur . 

Bir binicinin, kanaatıma göre 
;ittikçe yiikselebilmesi ve (mun· 
lazam çalman bir at ve binici bu 
~ün mutlaka diinden iyidir) ka· 
·aesine tamamiylc uyabilmesi i· 
çin ilk günden eldeki en iyi md· 
zeme ve vesaitle başlatılarak her 
'jeyden evvel maneviyat ve nefse 
it imaılını tak\ iye etmek en c>sash 
aı ltır. 

Cavit 5. TULÇJ... 
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defi.De aranıyor f Sıhırbaz Cuala - Gual~ .başı ı~ıye bulunmuş 
• kanlar ıçındeydı 

Lord K içnerle beraber deni
ze gömülen on milyon lngiliz 

Gözümüz karanlığa alışır alışmaz 
gördüğümüz müthiş manzara karşı· 
smda o kadar ~aşırdık ki hayret ve 
deh~et içinde ayağa kalktım. Iluba 
yerde yüzünü kapamıştı. 

Sihirbaz Cuala - Guala biraz öte-

l • l k l b k de yüzükoyun yere yatmış, başı 
l r a l a t l n ç U U iki):e bölü~m~~· ~anlar içindeydi. 

·r. O anda bu c·n . ~ kar~ısında 

c kadar büyük bir tehevyür duy· 
du.rn, ki C:-:. hal tab:..ncanu çıkardım 
ve cinayeti yapanların o. :ıda gizlen 
miş olmaları ihtimalini düsünerek 
bü~ün mağarayı aradım. Sonra yere 

:~ükoyt..ı . -~IP dışarı çıktım. l\1a
i! ıranın etrafını dolaştım . . Eğer bir 
a<l .m rastgelsemydim Cuala - Gu
alanın derhal intikamım alacaklım. 

Duba titriyerek başını eğdi; 
- Evet, öyledir kaptan! diye ke

keledi. 
- O halde Cuala - Guaları da li-

iı.: . _; ; · "'!dürdüğü muhakkak 
tır. ! 

Buba tekrar: 
- Cinler .. diye kekelerken sözü

nü kestim: 
- Budala! ne cinleri! Ulunga re· 

isi ö!~lürdü!.. :~beb de mutlaka bi· Dalgıç, 23 yıldanberi denizin dibinde yatan zırhlının kama-
1 
ın:::~~·~

1

:~!
1

~•ğırdım. oıdür-
rasında bir adaının ayaklandıg'"' ını ve önündan geçtig'"' ini gördü· j ~ .. ha ~'er~e inli):erck: 1 

Fakat ne mağaranın içinde, ne 
ze goril ~-t:mı':ı.!, p ... ·~-!]adaları 

dışında hiç kimseler yoktu. 
· ~· ; \'ermek istediğini ö6rrenmiş ol· 

? - Oh. c.nler ~ apmıştır. diye 

manzaranın dehşetinden bir feryat kopararak yuvarlandı ~~~~a~~~-u~:::~g~k~;·~~ı;·e t7~~~ 
Meyus bir halde tekrar mağaraya 

girdim. 
Duba dizü-.tüne kalkmış, dehı;et 

dolu gözlerle sihirbazın kanlar için· 
deki korkunç C::! :dir.e ba~'1y:>:-, bir 
taraftan da dualar mırıldamyordu. 

s.000.000 ingiliz altını kazan
tnak istiyor musunuz? 

5 Haziran 1916 tarihinde Şi. 

tnal Denizinde Almanlar tarafın • 
dan torpillenip batmlan Hamps· 
hire zırhlısında Lord Kiçner ve 
0 n milyon İngiliz lirası değerinıde 
altın ccıbık varıdı. Lord Kiçner bo. 
ğuldu. Altınlar da tabii denizin 
dibine indi. Şimdi bu altınları 
kiın çıkarabilirse İngiliz hükume. 
ti ona yarısını vereceğini vaade -
diyor. Fakat şimdiye kadar hiçbir 
dalgıç şirketi veya kumpanyası 
bu işi üzerine almadı. Bir gün mü
teahhitlerden biri: ( Hampshire 
<:ıthlısımn battığı yer denizlerin 
en fena, en tehlikeli yeridir. Bu -
racta deniz altında birçok muhalif 
Cereyanlar vardır. Bu noktaıtla 

denize inecek dalgıçların akibeti 
tnuhakkak ölümdür) demişti. 

Burada size, küçük bir Alman 
dalgıç takımının her tehlikeyi gö. 
<:e alarak bu ölüm girdabından ne 
suretle on bin ingiliz lirası değe -
rindE""altm çubuk çıkaı:i'::lığını an • 
!atacağız. Bu garip vakanm şimdi 
Ye kadar kaydedilmemesi, gizli 
tutulmak için ciddi sebepler mev
cut olmasından ileri gelmişti. Al. 

ttıan dalgıç takımı İngiliz bahri -
:Ycsile bir kontrato yapmaktan ka· 
Çınrnış ve kendi hesabına çalışmak 
Cesaretinde bulunmuştu. 

Vaka su suretle cereyan etmis 
tir: ~ ~ 

1931 tarihinde (Orkeney) t1da. 
larının (Stromenes) limanın.da bir 
b' ıtahanede kaptan (Kari Nisen) 
adında biri balıkçılarla konuşur · 
kcn batan Hampshire zırhlısında 
böyle bir hazine bulunduğunu ha
ber almıştı. Birkaç ay sonra ufak 
gernisi bir dalgıçla beraber (Ork· 
ney) adalarına avdet ederek zırh. 
lının battığı yerin etrafında bir 
lllÜiiclet dolaşmış durmuştu. Dal -
gıç birkaç defa dalarak ztrhlınm 
bulunduğu yeri aramışsa da gir · 
daplar tarafından yutulmasına az 
k,aı'.11ıştı. Nihayet zırhlıyı bulmuş, 
~a.kın mevcut alat ve edevatla bir 
ış :Yapılamıyacağı anlaştldığın.dan 
( l<arl Nisen) Almanya ya dön -
ttıUştü. 

İki sene sonra (Kar! Nisen) a
trıc ·k 
1 

rı anın (N orfolk) §ehrinde bu. 
Unan David Kostell'l adında di -

ger birine: (Bir dalgıç işinde bu · 
luıltnak üzere derhal sotampetona 
g~Jiı1iz) mealinde birer telgraf çek 
llll§ti. 

balgıclıktaki maharetleri bü -
ti:n <lün;aca rnah1m olan bu iki 
adarn işin mahiyetini anlayınca 
caJışrn k . . • .. a ıstememışler fakat parayı 
"o .. 
!> ilince ıclayanamamışlardı. Bu a_ 
clarnlar maksatlarına elverişli bir 
ge . 
b 

.. ını bulmuşlar ve beraberlerine 
Ut" 

l 
~n Almanyada dalgıç işlerin-

ekı iht' 1 ·1 b' · · d ısas arı e tanınmrş ırını 

e alrnışJardı. 
1-Iarnpshire zırhlısının mezarına 

~akıaştıklan zaman şüphe uyan · 
c ıtrnamak icin (Karı Nisen) zık-
z k ~ 

t~ bir yol takibine karar vermiş. 
· Evvela Norveç sahilini takip 

l'trn· it ıs ve sonra geri dönerek (Or-
.. 'ney) a.:Jalarına doğru yol alma· 
~a Laslcımıştı. Kari Nisenin seya-
• :tıti ve hesapları takdire layıktır. 
.... thlının battı ı yere gelince ev. 

! 

Kocn. drvar yıkı~uş, onları yere 

vela Kostello üç saat mütemadi • 
yen dalmış ve ırhhyı aramıştı. 

Fakat sukutu hayale uğrayarak 

tekrar denizin üstüne çıkn:ıştr. 

Kostello zırhlının içine yalnız tor
pilin açtığı rahneden girilcbilece· 
ğini, ancak zırhlının her tarafı 

kum ve çamurdan ibaret büyük 
bir duvarla kapalı olduğunu an • 

latmıştr. 

üç dalgıç bir hafta uğraşarak 

zırhlının etrafını temizlemeğe ça • 
lışmışlardı. Bu müddet zarfında 

K;ırl Nisen geminin direğine İn

giliz gemilerine ait kırmızı hayra· 
ğı çekmiş ve gece gündüz civadan 
geçen gemilerin harekatını gözet· 

1 

yordu. 
Sihirbazın yanma yaklaştım. O

muzuna dokundum. J3u yarım in
san cesedi benim temasımla yerde 
sallandı. 

Beyninden toprağa kanlr beyin 
parçaları sıçramıştı. Toprak kandan 
ıslanmış, kanlar kuruyarak. büyük 
bir leke meydana gelirmi-:lcrdi. Ce
set çoktan soğumuştu. 

Yarayı muayene ettim. Sihirbazın 
başına ağır bir kaya yeya topuz 
vurularak öldürüldüğü muhakkak-

- Buba! diye bağırdım. Bir si· 
hirbazı bu vahşi adamlar arasmc3 
kim öldürmeye cesaret edebilir? 

nuba benim C:cl· :!tle "Jrleye.; 
se:;imden ürkmüştü. 

Oh! kaptan! hiç kimse ö'cn~e
mn·:' dedi. 

- Yalan söylüyorsun! diye ba
l'tırC.:ım. Sihirbazlan ancak kabile 
rei ' · ··· "irebilir! 

yumruğu kaldar bir delik açabil · inmişler ve tam torpil rahnesin • 
mişlerdi. den içeri girecekleri esnada müt-

Şimdi Kostello ümitsiz bir plan hiş bir tarraka işitmişlerdi. Her 
tasarlamış ve Kari Ni sene zırh • iki dalgıç denizin üstüne beyhuş 
lının bir kısmını bomba ile atmak olarak fırlatılmışlardı. Çelik elbi
teklifinde bulunmuştu. Kostello seteri onları muhakkak bir ölüm
infilakın tesirile kasalardan bir - den kurtarmıştı. Dalgıçlar tam vak 
kaçının açılacağını ümit etmişti. tinde, yani zırhlının cephanesi 

yuvarlrunıstı 

Mühimmat ve cephane ile dolu ateş almadan yukarıya çekilmiş _ 
bir zırhlıyı bomba ile atmak! Kar1 lerdi. Cephane ateş almış olsay -

Ni sen düşünce ile başını salla • dı parça parça olacakları şüphe • 

}emişti. Eğer İngiliz resmi maka. mıştı. Ya bu infilak neticesinde sizdi. Ertesi gün bu iki cesur .dal
matının şüphesini uyandırırsalardı altın çubuklar tamamen çamurla- gıç denizin dibine indikleri zaman 
partiyi kaybedeceklerine şüphe ra saplanır ve artık bulunamazsa! zırhlının ikiye bölündüğünü ve ku 
yoktu. Nihayet Kostello çamur - Ertesi gün Karl Ni".sen fikrini mandan oda kapısının yerinlden 
!ar arasından kasalardan birini değiştirmiş ve zırhlıyı bomba ile oynadığım görmüşlerdi. 
meydana çıkardığına dair yukarı - parçalamağa karar vermişti. Biri (Huaytfild) kapıyı açınca sular 
ya işaret verince denizin dibine rahnenin içine, diğeri en büyUk içeriye hücum etmişti. Suların hü
oksi asetilen !delici aletlerini in - kasanın üzerine, üçüncüsü de zırh cumu üzerine oö.anm içinde bir is. 

dirmişlerdi. Bununla beraber bü. Lının sağlam tarafına olmak üze • kemle üzerinde oturan bir adam is
tün gayretleri akim kalmıştı. IIer re üç bomba yerleştirilmiş ve bu kemlesiyle l)eraber yava:;ı yava-s ye
ne kadar kasa odasında on bir ka- iş altı saat sürmüştü. Denizin üs- rinden kalkmış ve önünden gcço • 
sa görmüşlerse de vaziyetleri do - tündeki gemiciler uzak bir yere rek zırhlının içinde kaybolmuştu. 

layısile hiçbirinin kilidini bulama- kaçmışlar ve altı saat sonra dön- Bu manzaranın dehşetinden (Hu

mışlardı. Kasaların yanlarını del • dükleri zaman deniz sathının kay- ;)ytfild) bir feryad kopararak yere 
mek teşebbüsü de ümitlerini kır - nadığını görmü~lerdi. Demek bom yuvarlımmıştı. Derhal yukarı çekL 
mıştı. Dalgıçlar bir kasa jizerin -ı 1Jalar infilak etmişti. IIavayt Feld len (Huaytfild) o gün akşama ka-
tle beş gün çalıştıktan sonra insan ile Kostello .derhal denizin dibine (Deı>r111H 10 1111cw1") 
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masıdır! 

- Bilr.~_m '::ıpt:. .'. 
- EYet, bundan zerre kadar şüp-

h"m yok!. Çünkü zavallı sihirbaz 
l-1 ·1-~a reisile hu n.e~:!:::yi görüşe

cekti. De.nck ki görüştü, reis kabul 
etmedi, kaY~a ettiler! 

Sonra reis a'.:l~m gönderdi Ye kol· 
'>UZ bacaksız, biçare sihirbazı öl-· 
C.:aü! Zavallı adam.,, felaketine 
biz sebeb olduk, biz! .. 

Bunu hay!ararak söylüyor, taban 
cam elimde mağaranın içinde dö
nüp duruyordum. Hem bu alçakça 
cinayetten dolayı, hem de bize ye
gane yol gö~terecek adamı ortadan 
kaldırmış olma!iından dolayı Ulun
ıı;a reisine de, Ulungalara da müthiş 
bir kin duyuyordum. Tees:;;ürüm o 
kadar büyüktü ki ağlamak hisleri 
duymaktaydım. 

Buba benim kendimden geçmiş, 

bir halde mağara içinde adeta ulur 
gibi bağıra bağıra söylenerek dolaş
mamdan bli bütün dehc;ete dü~müş
tJ. Koca göğde:;ile bir kenara büzül 
müştü. 

Bubanın yanma gittim ve alabil
diğine '-:ığırarak: 

- Buba! Cuala - Gualanm inti· 
ka:nmı alacağım! cl'ye bağırdun. 

Şimdiye kadar tek insanın kanma 
girmemek için elimden geleni yap· 
l..-ı. Fakat bu alçak herif kenclisine 
bir insanlık dersi yermemi hak et· 
mi~tir! Yiırü! lJlunRa reisine gipj
yoruz! Şu cani herifle görüşüp ko
zumuzu pay edelim! 

· :;. derhal yerinden sıçramıştı, 

- ~ :..plan! hiddetlenm~. dedi. 
Hay, har. g:dclim. Şüphesiz buda
la herife dersini vermeye de mukte4 

dir in! Fakat l.Jlungalar pek çok! 
- Ne demek istiyorsun! 

IIiç kaptan! Fakat müsaade e
:.'-- ~.1, iMi:·allı gidelim! 1ntikamı4 

mızı Afrikalılar ~;'J; alalım. 

Afrikalı'" · , ne demek? 
- Hile ile, kaptan! Çünkü .... 
Bubayı dinlemiyordum bile. Ona: 
- Haydi çeneni kes! Biran evvel 

çık dışarı bakalım! diye bağırdım. 

Buba bnn ü,tüne yata:-ak mağa· 
radan çıktı. Ben de arkasından 

çıktım. II1zlı adımlarla uçurumun 
dibine geldik Fakat uçurumdan yu· 
kany3. çıkmak istediğimi~ zaman 
Buba hayret ve deh5Ctle bağırdı: 

- Kaptan mahvolduk! 
- :-\e yar, Buba? 
- Yola bak! Yola bak! 
Buba uçurumdan a~ağı indl'timiz 

yeri gösteriyordu. Oraya bakmca 
c!clışetimc!~ . ~ ;tredim. 

Zira uçuruma su dökülmüş ve 
merdiwn q;ibi çukur yerleri kaybol 
muş. biitün uçurum çamurlu, kar 
~an bir hale ~elmi~ti. 

':ukarıya çıknıa~a imka:l yoktu. 
O \'akit dehc;etle biribirimize ba

~ı tık. Zenci Bubamn yüzü mor 
,;:·ah olmuştu. Bir iki adım çıkmak 
istedi. Ayakları kayarak yere yuvar 
landı. 

Fçurumun dibinde kalmıştık. 
Demek ki l ·lungalar arkamızdan 

bizi takip etmi5lerdi. Sihirbazın ma 
~ara"ma indil!;imizi görünce bir da
ha yukan çıkmamamız için uçuru· 
mun merdi,~n -ıeklindeki yerlerini 
-.ular cfükerek hozmu5lar, bizi uçu
nunun dibinde bırakmı5lardı . 

(Devamı 'ıı.r) 
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ecdinin bu taarruz çemberinden 
kurtu lmasına imkan yoktu. 

ıt. 1. S, Bitime kotutamı mtırabDal Ula eden 
mot6r ..t ve lııleyltlyle lılrbQ daldb. Sger. 

rce 4n1ztnln aallln• c1o1ra 1nm11. ' ıana
ııaotıan tarafmduı flrJatdaa teelllr ......... 

uamDda 1nıniHlinden u enet Bp Tlrk dmdd.. 
be1as IOl'IUClu ma'd AaJpeddvr uuma 16-

kumandam blnbql Staleytn ,._ Jmlm81, 
bYapıuetu. 

8lmdl Omttals bir bolalmaJa ildim 
Ue d&rt 1naWs taJ1U'9lll ftl' lmlutyle el&.. 

111ı...ıı~. altalfa, a.ıaMe lıbtblrlerlM karllı1w-

.. Hayatta ID tatlı. en mtllBll' 
bOe 11mnl1 gDIQIGJw, yıpramyot 
olmuaJdı ftiçbir ~ 1m evlenme-

Ha,.tl, M)'dl Bthlrededl.. Yoktan 
NJllede b-'ıınl Omlit. Bftenerı kalar, 
.... ... odlm1İll biçblr 111 dü-

lıilediell tımbtlr. Etili 1*ua bile gel· 

AnCak -- aeçtillta • Jmi kwu
JIMY8 epe;ee al~ ııonra bir 
..,..,. mit 1llbrllar canlamr. Ve _. 

mlk lllU -·- • 
Bebft ~ bir tama ......... 

tadile etti. 
- Şlpbe ,.... Hayat Nedinin dQfOD 

dQltl lllıi llkıp lidl,.-. 
BelÜle binim odlmlci bCltOn ..,.,. -

Jerlle birden kuClkllrlrıen at'lleri kGçOk 
'81 IDISUI QserlP Necde\tD hediye el
tili G'hw:•ı• DlltL .. a&fll ~ km 
...... ~ ayandadı. 

~·tmr.,. ___ : 
- Bak edl;...... ~m. 

dedi. blk Necdet'... lbnmdan Df ..... 
Gomot çM,,,...,; mbı:111e1N ..ıtı. 
Nectl, kendinden &eçQJit bJr tmrıa 
- Aman, ne gORl tef, diye hay)an!ı. 
- Nihat. buna hic brl 1nedi. 

-

HiS 
MUZA 

• .. m.-)caqmmda Nedi dudar 
llrllll hOlr!ntlde iktifa etti. 

Çft'wcedm ... NcA içerllinl tmm 
andlya t6it etti. Ennırum -..ıMan bi· 
ledder, koca hlllı flneler, lrol,eler, bil
bma Oıerindeld w bWb01 r..m bulunan 
,.. blkb. Ve tUdlrkAr bir iMie: 

- ffakllrat«ı l(llel teYJ•, dedi. Dol" 
ftllU Necdet bey sevk sahibi bir ıdam&nlf. 
~ llDde IGlel bit yadiılr o:lt8k ka
lacak.. 

Bebift iciDi p.k llkattemm IÖIOldl 
kati: 

- Fakat Nihadı unut~ 
- Ne oluror. Yokla Nu.a't bu ~ 

mi bummuı tOktu. 
- Tabii. BqalmD Jll\'IDllll&. aitemi'9" 

cek kadar ... ~ÜJOI'. 
• ecJA fikrini apkca. eöylldi: 
- ihadm bunları btlmıaanesi sa· 

... delil.. Acı.. aetl lrnlpeftqfc.. 
~ _,,.., bDJ1e tldJor. Bu i4te • 
oman dedlll 'oltak. 

- ~ 6yle. olacak ,.... bu IOlel çek· 
mece ele lciıwtetilerle -.... lilin 
~boylayacak. Püat --···
ıOn haber alacak olma Nec:detln ~ 
dar tbülealinl ....,_am ~ 

- Tablt. • W ilYaıı .... ~. 
-Püaı .. ,.. 

kaba1 etmeıa mdm 
•· B6yle uflt bir 
tmm kırmak tsteı-lıjlDln =· 
Manalı bir tebt•t1 

w.m büıdil: 
- Evet.. Dk nl.....,. Jra1binde böyle 

topb!ler blçbir 18111111 dolm""1•· 
MOtaleam bak wriyonma. 

- o halde mptab1lm Neda. ...... 
bana bu evayı bir mOddet için nmhl"• 
etme9inl .... D rica ecferlin. 
-Babamı~ ~ 

etmi ~ kanlltilD. 

XI 

Necdet ~ Bebkeye llbdr ut 
l'U)'01'du. • 

Bu li::S:llllnde Neicdet .... 
di,e kadar l.ifll tımıdtl• biru 
cekir.PD tam bliüaut w 
açık bir ~ arkwllpaa br 
p du)'datlu blslerl .. tıilll8 '-".,,.. 

Necdet 1Ma bltlria1 bel» de W->tdlt 
b*1cte if* .. ,.. Ç8nlll- ... ... 
ftldt aldı ft ti'adeli ile Uı ılııt ... . 
l&ylemek illımdli tllW • ı..e fw
lar, r•J1Nt1111 . ......., 111111 llwt ,_ 
'tJlım.,... ............. . 

Eberiya bili .............. ...._ 
Ja1DÜ l.._.lerbaill JiPDan w ll!f 
itmek istemediklerimi l&ykten eebeb 
ulaak bir bAdiaenfn lçlndedir • 

(Dml• tNlf', 

• 
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fı-·MAL HATUN ~~ ı-, ~. lt&~~M& / \1~ =t 
HABERiN TARiHi ROMANI: 54 Yazan: 

Miraq, gelenlerin Bizans 
askerleri olduğunu far ketti 

MESLEK AŞKI ••• 
Bu UZUn yolu tercih etmeleri her - Emri yerine getiriyorum, gö-

"Manifaturacı 

1-
Kubkin 

Sısoyef hiddetle onun 
oğul- kesti: 

sözünü eğer mevcudiyetimle huzuru ali
nizi rahatsız ediyorsam o başka..~ 
Geri dönebilirim. 

lıangi bir ihtimale karşı emin ol • rürsünüz!., 
roaıarr içindi. Fa.kat bu işte mutlak bir yanhş • 

na gayet mühim bir devlet vazife -
sile memurum!. Benim tevkifim biz 
zat imparator tarafından dahi milin 
1tün olamaz! 

!arı,, firması hesabına idare edilen 
fabrika mektebinin muallimi Fe
dor Lukiç Sısoyef ziyafete git -
n:ek için hazırlanıyordu. Her se
ne imtihanlardan sonra fabrika 
mü.dürlüğü tarafından bir ziya
fet vermek adetti. Bu ziyafetler. 
de, ilk te"drisat müfettişi, mü
meyyizler ve fabrika idare heyeti 
bulunurdu. 

F'akat tam vakit geceyansmı geç lık olacağında ısrar ederim! Yine 
ln.İ§ti, neresi olduğunu tayin ede. imparator hazrellerine ait gaye'. 
ll'lcdikleri bir ormanın kenarından mühim bir vazifenin ifası için pek 
6e~ı:n.ekteydiler. ühim bir yere gibnektcydik ! Size 
.. Birdenbire yolun sol tarafından mesul olacağınızı ihtar ederim. 
0

nlenni atlılar çeviriverdiler. En J Dedi. 

'
0

_.n, deki zırhlar giyi.nnıiş bir adam 

Zabit, bu sözü söyliyen adamın 

üzüne hayretle baktı. 
- lmparator tarafından da mı 

>lamaz? 
Diye tekrarladı. 

·...tkçe olarak: 

-nur! .. 
J)i,ı;:? bağırdı, 

. liiray atın üzerinde gayet dalgın 
bil' halde yol aldığı için bu sesi an
sızrıı işitmiş, birdenbire ürkerek a
tı:nrıı dizginlerini kısmıştı. 
. ÖncJrinin zırhlı süvarilerle çev -

~ilrııiş olduğunu görünce hemen kı. 
tçl:ırını çektiler ve durdular. 

.Ay bu aralık bulutlarla kaplan • 
;

1
§ Olduğu için yol hayli karanlıktı. 

akat atlıların zırhları karanlığa 
ra~ 

gıı,cn parlamakta idiler. 

Zabit J..fuaym yamba.~ma atmıc 
yol vererek: 

- Evet, olamaz! Çünkü im para. 
orun son derece ehemmiyet verdi
:i büyük menafi ve pek çok insan 
nahvolacaktır ! 

Zabit hayret içinde: 

Ziyafetler, resmiyetlerine rağ

men, sürekli, şen ve tatlı olurdu. 
MualHmler, aralarındaki rütbe 

- Ben de vazifemi ve aldığırr 
kati emri yapıyorum! dedi. Hatta 
mukavemet etseydiniz, yahut fira
ra teşebbüs etseydiniz, sizi ölü o -
tarak yakalamak emri verilmişti. 
Emir maalesef bu kndar kati ve 
şiddetlidir! .. 

- Fakat ne yapayım? Benim 
imden ne gelir? dedi. 

c- farkını unutup, yalnız kendi e-

Miray hararetle devam etti: 
- Her halde, dedi, sizin de be

tim de me.suliyetimiz ihtimal pek 
Şimdilik Dramahilos çiftliğindek' •oktur, iş anlaşıldıktan sonra .. Fa. 

süvari karargahına kadar gelecek- '.cat neye yarar ki o vakıt iş işten 
siniz!. Alacağımız emre kadar ora. ;eçmiş olacaktır! Onun için, size 
da mevkuf kalacaksınız! Hadise bun 'Jir ricada bulunacağım! Bunu yap-
dan ibarettir! maruzda hiçbir mahzur olmadığı: gi. 

meklerine güvenerek, doyuncaya 
kadar yerler, ahbapça içerler, ses
leri kmlıncıya kadar bağırıp ça· 
ğmrlar, şarkı sesleri ve öpüş şa· 

pırtrlariyle bütün fabrikayı bas
tırarak akşam geç vakit dağılır • 
lardr. 

ıura." bunların 
oı .J• 

dı.ığunu derhal gu 

Dedi. bi gerek sizin ve gerek benim me -
Bizans askerleri Miray ölgün bir haldeydi. Böyle 'lıiliyet ihtimallerini de tamamile or 
farketti. Fakat • d k Jd ı - ı 

Sısoyef, fabrikadaki hizmetinin 
yıllan sayısına karşılık olmak Ü· 

zere, bu ziyafetlerlden on üç tane· 
sinde bulunmuştu. Şimdi ise on 
dördünciisüne hazırlanıyordu. r bir sesle: 

- I<imdir o ? 
biye bağırdı. 

1 Süvariler hiç ses çıkarmadan yak 
aştılar. 

d ~n Öndekinin bir Bizans zabiti ol
• ugu üniformalarından anlaşıhyor
~~· Gariptir ki bu zabit türkçe de 
Unıckteydi. Sıçramakta olan atını 

zallletrniye çalışarak: 
h - fiaşmetlü Bizans imparatoru 
aırctıerinin emlrlerile mevkufsu -

llUz!., 

bedı. 

M:iray birdenbire ı;aşaladı: 
- .Biz mi ? 
Zabit tekrarladı: 
- E:vct! .. 
- F'akat ... 
- Ne fakatı? 
l.ıiray sarannı'i bir halde: 

- Fakat mümkün değil! 
bedi. 

Y Zahit derhal üniformasının kol 
e:nhıden bükülU bir kağıdı çıkardı. 
i;" İ§te emir elimizde! 

edi. 
liiray: 

1?I......, F'aıcat siz bizim kim olduğu -
llzı.ı ·biliyor musunuz? 
biye b - dı z . agrr . 

V abıt gayet sakin bir sesle cevap 
erıi.i: 

d - l!:vet... Miray ve refiki Can. 
ar ... 

cli~iray hayretinden donmuş gibiy. 

'rekrar itiraz etmek istedi: 

tin-:-- l3iz bizzat imparator hazrellc
d ı:n en yakınlansınız Ve kuman -
Y:n A.hilosun emriyle lzmite gidi -

~z.. Bunda bir yanlışlık olacak! 
etli. 

Zahit gii!dil: 

tni~ ~anlışlık mı? dedi. Bu kabil 
ş~/oıu bilhassa sizin için kestik! 
ni 1ki halde imparator hazretleri-

n e-ın· kat ırlerile kıhçlarmrzı muvak _ 
en teslim ediniz!. 

tc;İl ~tlıçlarmım mı? Demek ağır ... 
-: liam, ihtiyat! 

an(1ray ı:nlithiş bir darbe yediğini 
d anı.ıştı, Askerler 50 • 60 süvari-1;: l:nUrekkeptiler ve hepsi pürsi -
irıı~· Mukavemetin hiçbir suretle 
olrıı nı ol.ınıyacağmı gördü. Teslim 

F' alclan ba.~ka çare yoktu. 
dal\ 8.ltat bu ne dem eldi? Ahilos bun 
y 01<1 acaba haberdar değil miydi? 
darı al\ sevnımeleri için yine saray-

z ~~ti emir verilebilirdi?. 
ni h~ ıt daha fazla bekliyemiyeccği
dö lSSettiren bir taVlrla arkasına 

l'IC!reıc a'ilkerlerinden birine: 
:;:- Cengaverlerin klrcını alınız!. 
J.Jtıı • 
}.{· l'ini verdi. 

li.rıı ıray hemen kılıcını çıkarıp tcs. 
Ptt· etti. .Adamına vermesini işaret 

ı. 

Son . 
ı:aııtı:ı; Bızans zabitine hiddclinj 

crncz bir halde: 

bir şeye maruz kalacağım asla ak- a an a rrmrş o acagız. 

tından geçirmemiş ve darbenin ne. Miray, son derece mahirane bir Kendisine mümkün mertebe res· 
reden geldiğini bir türlü anlıyarna - labiyeye müracat etmekte ve mu - mi ve muvafık bir şekil vermek 

mıştı. vaffak olmakta idi. Zabit yumuşa - istiyordu. 
Bizzat imparatorun o kadar e - mı§h. 

hemmiyet verdiği gizli kıta kuman- - Söylediğiniz tedbir mademki Yeni siyah kostliimünü tam bir 
saat elbise süpürgesiyle temiz
ledi.. Hemen hemen bir o kadar 
zaman da aynanın karşrsmda mo· 
clern gömleğini giymek için uğ
raştr. Düğmeler iliklerine girmi -
yor4du. Bu hal, onda, karısının he. 
saLına olmak üzere, bütün bir 

danr Ahilns namına hareket ettiği 
halde yine impartor tarafından der. 
hal tevkifinin emredilmesindeki hik 

mesuliyeti mucip şey değil, nedir? 
Diye sordu. 

met! bir tlirlU kavnyamıyordu. Bir 
defa eğer tevkifi uzun sürerse hem 
gizli krta, hem Ahiloıı mahvolmuş 

demekti. 

- Hic: ! Vukuu hali yarın . akşam 
tzmillc bulunacak olan Ahilosa ha. 
ber vermek! Bundan ibaret! 

Dedi. 

Bizans zabiti tebessüm etti: ~ikayet, öfke ve azarlama fırtına· 
- Bu kolay .. Peki, bunu yaparız, sının kopmasına sebep oldu. Onun için bu tevküinden Ahilo -

sun katiyen haberdar. olmadığrnp., 

hükmediyordu. 
dedi. Sabahleyin kendi emir nefc - Etrafın.da pervane_ giıbi dön. 

rjmi gönderirim!, mekten biçare kadmcağızın der. 
Miray zabite hararetle te~ekkür manı kesilmic:ti. Nihayet kendisi Yolda süvarilerin önünde ve BL :s 

etti. de azap duyma.fra başladı. Mut-zans zabitinin atbaşı yanında yürür 
ken süratle bunları düııUnUyor, şid
detli bir yeis ve tehevvüre kapılı • 
yordu. 

Kendisini çiftlikte bir odaya koy ' faktan, tenıizlenmiş tozluğunu 
dular. Yine seyisini yanma vermiş. ~etir'diler. Ayağına geçirmeğe 
!erdi. kuvveti yoktu. Dinlenmek için bi-
Kapıya iki nöbetçi dikildi. r-ıı uzanıp su jrmesi Jazımgeldi. Zabite: :x 
Zabit kendisini selamhyarak git- Karısı içini c. ckertk: - Fakat, size tekrar temin ede-

ti. Giderken yine adam gönderece- - Ne kadar ".la zayıfJaôın, • de-
rim ki bu işte behemehal yanlışlık ğini müsterih olmasını .söyledi. 
olacaktrr! Zira ben imparatorun di - Bu ziyafete gitmesen daha 
mabeyncisinin oğlu Ahilosun namı. j {Devamı var) iyi olur. 

PLA.NŞ 39 

un fruit compose [de pe
Utes drupes rappro
chccs]) 

4. i: the fruit (the raspberry, 
the rasp; an aggrcate 
fruit) 

4.. A: die Frucht (die Himbe
ere; cine Sammelfrucht) 

i>. DlK1'~N (Ş<'\k, ibre) 

A-D: tı--·.EnL1 1''EBATLAR 

v 

(meyvalan, lncbteri 3·c. 
nen nebatlar) 

5. F: l'aiguillon m. 
A-D: fruits 111. bacciformcıs 

baic.s f. comestiblcs, plan. 
tes f. baccifcres) 

5. t: thc prickle 
A-D: i: berry-fruit, 
bcrry - bushes 

5 . .\: der Stachel 
.\-D: A: Becrcnobst, 
Bcerenstriiucher 

E Armut: ıa~acıt 
F: Le poısıer 1: The Pear or Pear • Tree 
A: Der Birnbaum 

l. ÇİÇEKLİ DAL 

a yaı>ral< 

b ı;iı;ek 

1. F: le rameau en fleurs 
(florifere) 
a la feuille 
b la fleur 

ı. t: the flowerin.g, or blos
soming lwig (the twig in 
flower) 
a the leaf 
h the flC'wer (the blos. 

c;om) 
1 . ..\: eler bliihcndc Zweig 

n das B!att 

:rno 

b die Blüte 
ı. YEMİŞ, J\IEYVA (ar

mut, ikiye bölünmüş, kc
ı;ilmiş) 

a. c;;ap (lmynık) 

h <'t (lüb) 

c orta (<'şelek, mcsk<>n) 
el l<iiçült ~ekirdek (tohum) 

2. F: le fruit (la poire; cou. 
pce en deux) 
a la queue (le pcdoncule) 
b la pulpe (la chair) 
c le cccur (la loge) 
el le pcpin (la sem ence) 

2. i: thc fruil (the pcar; cut 

- Rica ederim, bana akıl öğ · 

rctmeyiniz !.. 

Son imtihandan memnun kal
m~dığı için muallimin fevkalade 
cam sıkılmıştı.. İmtihan güzel git. 
mişti Büyük sınıf tallabeleri çok 
iyi cevc:.plar vermiş, mükafatlar 
almışlardı. Gerek fabrika müdü· 
r:i, ~.ere-kse devlet amirleri mu
vaffakıyetten memnun kalmışlar. 

dı. Lakin, muallim için bu azdı .. 
Talebeden Babkin her zaman hi; 
yanlış yapmazken bu imtihanda 
üç imla hatası yapmıştı. Sergeyef 
ta heyecandan 1 7 yi 13 e darbede· 
rr.emişti.. Müfettiş genç, tecrübe· 
siz olciuğu için zor bir imla parça. 
sı intihap etmişti. 

Müfetti~in ricası üzerine imla 
yazdıran civar mektep muallimle· 
rinden Liyapunof da, arkadaşça 

bir iş yaparak kelimeleri yazıldığı 
gibi değil de, adeta çiğner gibi 
söylemişti .. 

M ııaJlim, karrsmuı yar.dımiyle 

tc.l.luklarım ayağına geçirip ay
nada bir daha kendine baktıktan 

sonra çentikli bastonunu eline al
dı ve ziyafete gitti. Fakat ziyafe· 
tin tertip edildiği yerde, fabrika 
müdürünün dairesinin tam önün 
de ufacık bir münasebetsizlik ol
du. Ansızın öksürmüştü.. öksü
rugun sarsıntısından başından 

şapkası yuvarlanmış, elinden bas
tonu düşmüştü. İçeridekiler bu 
öksürüğün sesini işidince, hemen 
dışarı fırlamışlardı. Sısoyef mer

divenin en alt basamağına çök -
mü5, terler içinde kalmıştı. Mü
fetti~ hayret etti: 

-A a a !Siz misiniz Fedor Lu. 
kaviç? Siz de mi geldiniz?, 

- A, gelirsem ne olur?. 

- Eve oturmanız, zannedersem 
daha muvafıktı. Bugün çok has-

- Aman efenıdim, rica ederim; 
bu sözlere ne lüzum var? Böyle 
b~r fikri nasıl aklınıza getirebilir. 
sirıiz ?. Siz de biliyorsunuz ki bu 
ziyafetin mücrimi biz değiliz, siz
siniz. Zira, biz bilakis çok mem
r.un oluruz .. Safa geldiniz, buyu
runuz?. 

Fabrika müdürünün dairesi .ld.. 
milel" ziyafete hazırlanmıştı. Bir, 
Alrr.an "Olegrafe',, r arma ve ci
'.asiyle süslenmiş bir yemek oda
sı .. Büyüğü yemeğe, küçüğü me
zeye tahsis edilmiş iki dolu masa •• 
inik pancurlardan süzülerek ge.. 
cen sıcak bir öğle ziyası .. Loş .. 
luk.. Pancurlardaki isViçre man
zaraları, arma ve tabaklardan bir 
genç kız saffet ve hassasiyetiyle 
bakan ince, pul, pul domuz su
cukları; hem bütün bu şeyler, 

yağlr, munis gözlü, yuvarlak gö .. 
bekli, iyi kalbli bir Alman olan ev 
sahibine ne ka:dar benziyorlardı ... 

Adolf Anderyeviç Bruni, me
ze masasının etrafında, yangm 
varnuş gibi, fml fml .dönüyor • 
du. Kadehleri dolduruyor, tabak
ları düzeltiyordu. Ve bunların 

hepsini de, sanki misafirlerini eğ. 

lendirmek, onlara karşı olan mu
habbetini isbat etmek için yapı
yordu. Misafirlerin omuzlarım 

okşuyor, gözlerinin içine balayor. 
kıs kıs gülüyor, ellerini uğuşturu
yor, velhasıl iyi bir köpek gibi 
yalta~lanıp duruyordu. 

Sısoycfi görünce, kesik bir ses. 
le: 

- O, Feldor Lukaviç ! Gözleri. 
mc inanamıyorum; safa geldihiz •• 
Demek rahatsızlığınızı bile dinle
miyerek ha!.. Beyler size bir müj
de vereyim: Fedor Lukaviç gel .. 
di !.. 

Pedagoklar artık meze masa-
tasıruz... · sının ba§ına toplanmış, atışt?rt· 

- Bunda şaşılacak ne var? Bu- yorl<>rdı. 

gun de dünkü gibiyim .. Yalnız, - Sonu var -

PLA.NŞ 39 D 

c the sligmas (in thc ıı 3. YEMİŞ (yeşil frenk llz1L 
middle) and the .sta- mü) 

mens 
2. A: die Blüte 

a der (un terstiindige) 
Fruchtknoten 

b der Kclch (die Kclch
bliitter) 

c die Narben (in der 

Mitte} und die Staubgc- lı 
fii.Ge 

s. F: le fruit (la groseille 
verte, une groscille a ma. 

quereau, une baie) 

3. 1: the fruit (the gooscber. 
ry, coll. the goosegog; a 
berry) 

3. A: die Frucht (die StacheL 
beere; cine Beere) 

8 Salkım ~ren'< O&OtnO 
,.: Le 9rose·11ıer • grappes l ı The Currant 

or currant: • Buah A: Der .Johannl•beer• 
•trauctıı 

1. SALKI.:\l 

a salkımlı frenk üzümü 
meyvaı.r (inebi) 

b sap 
ı. F: la grappc 

a. la groseille a g:rappe 
(une haie) 

b le pedoncule 
1. İ: the bunch of currants 

ıı. the currant (a benr.r) 
b lhe stalk with the fruit, 

1. A: die Fruchttraube 
n. die Johannisbecre ( eine 

Beerc) 
b der rrucht.stiel (Trau. 

benstiel) 

1 2. ÇİÇEKJ .. t DAL 
a yaprak 
b ı;iı;ek salkımı (salkım 

halimle ı;iı;ek) 

2. F: le ranıeau en fleurs 
(florüere) 
a la feuille 
b la grappe de fleurs (le: 

flcurs f. en grappe) 
2. the flowering or bloı:ı. 
somlng, twig (thc twig iı 
flower) 
a the lraf 
b thf' clu~ter of flov:ers 

or bloı;ı:ıoms 
2. i: lhe flowering, or blos. 

257 
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Olüm girdabında Çocuk 
hediye 

bilmecesinde 
kazananlar 

define 
(Baştarafı 7 incideJ 

dar beybuş yatmış ve sayıklamış-
tı. ~akat ertesi gün dalgıçların iL 

aranıyor 

altın çubuklarını alarak dışan çık. 
mağa hazırlarunı1'1ardı. 

1 Temmuz tarihli bilmecemizin Fatih Çarşanba 16 - H. Arat 
halli: (Afyonkarahisar) dı. Kasımpaşa cfört kuyu Fırın So. 2 21 · 7 · 939 Cuma nuşııın. 21.05 Temsil. 22 Haftalık po 

ta kutusu (Ecnebi dille:rde). 22.3 
ıBiR ıı<:OL SAATİ 17 - Lemnn doganay 18 - Gil 12.30 PrQRram. 12..ı- Tiırk miiz \lüzlk (Rıchard Strauss _ Yiolonst 

Kl\ZANAN zin Tam devriş Ahmet So. 1619- ~i - Pi. 13 Memleket sa:ıt nynrı, njnn >0n:ıtı). Çal:ınlnr: Mc ut Cemil ' 
Birinci: Nureddin Çang. S. Baru IlJyoğlu 0.0.284 20 - \'e meteoroloji haberleri. l 3. 15 - ı Crınal Jle,şid. 23 Son ajans haberi 

Fakat infilakın §lddetile geminin 17 inci ilk okuldan. Muazzez güler davit pa§a Tran :mizik <Senfonik nl:iklnr - H.). ıı rl, ziraat, e~hımt, tııh~ilôt, l..tımb 1 

1 d 7 Program. 19.05 Müzik <Caruı;o~nu. vo - nukut borsası (fiyat). 23.~ 
etrafındaki büyUk çamur ve kum YARIM K LO ŞEKER vay c . • bir pliııtı ı. 19.15 Türk miız. ' "ı· cı:ıı~. k ,. 

- KAZANAN 2J.. N 'k kr l B 'k+..... 4~ ~ ~ , ~uzi · (Cnzhand - Pi.). 23.55 - 24 

2 

çil •de yine 3.!)ağı inmişlerdi. Kasa
nın biri yan Ustü devrilmiş oldu. 

gupd\ln (Kostello) kilidini bulup 

duvar sarsılmış oldugundıın yıkıl- - czı a C§.1 ~ıposı.u heyeliJ. :rn i\lemlekct s:ıııt ll)'arı, ıı- rınki program. 
ma tehlikesi başgöstermişti. Dal- ikinci Selma Baykal, Ankara .kutusu So. 33 22 - Fcy~az Rut ians ,.e meteoroloji haherlcrı. 20.15 sı 
gıçlar bu tehlike,;i görünce suyun İ:;mct İnönü EnstitüsıU. tun Fatih S. g. cd. 71 23 - \Yüacl '-\onuşma, Ulart:ılık spor ser.vısfl . 20 Yabancı Radyolard"'"" r 

zorlıyabilmişti ve kasa ar;;ıhnca (al- I ~ı 
müthiş tazyikine rağmen duvardan CtL TLi BİR KIT AP Akın galat.o. nccati bey cd. K.F. "IO Türk mliz iği: l - Ferıılıfcza peş 

tm!) dfye haykırmıştı. f ·ı t ·ı ıı kk L ' ı r 
yavaş yavaş uzaklaşmağa başlamıı; KAZANAN I So. 6 24 - Selim yalçın çeng:-1 ·en - - sınaı a ·ı • .-erıı 1 eza 

Ust beste - Çnğl:ıyan cuyi ~irişkle. 3 -
Çubuk altınlıın ve kasanın lardı ki ansızın <iuvar üzcrlorine Oçün;:ti: lbrahim Tunç, Kon- köy ilk okul JSO 25 - Erdoğ::ın lsnııııl ll:ikkı _ Ferahfeza şnrkı • A- Seçilmiş Parçalar 

ı 
gözünde buldukları evrakı s;arça- yıkılmL5tı. Ayıldıkları zaman kcn • yn erkek lisesi. 

1 
özge 2 ci okul 1 de 26 -Asuman c.şı uşkııı. 4 - Santur t:ıksıını. 5 _ 

buk mil.deni sandıklara yerleştir - dilcrlni geminin gUvertesinde bul- BiRER KUTU POSKÜVI 
1
nedim akkuzu 27 - İbrahim Var ., lınk B:ır:ııı _ Fcrnhfl'".r.a ş:ırkı _ Scy-

mlşlerdi. Bunlar yukarı çıkınca muşlardı. (Fostello) ya bir şey ol KAZANANLAR !nalı Niş:mtaş 28 - Malike Beşik rctıııek için. li - lsnı:ııl llakkı hıy -

o 
T'ronmn Türkiye snali ü:critı k 

ve öğ/edçn sonraki saat olaral: veri 
nıiftir: tayfalar görmek için kaptan odası- mamış, yalnız (Huaytfüd) in bir 1 - V. Akgül yenicami 7 2 - taş kız lisesi No. 112 29 _ Jan :rrnhfez:ı şarkı - Mehtapta süıo:cl o. 

na toplanm•.,lardı. Altın rubukları bacağı, ve (Fortney) in lk1 kabur- Selahaddin Görvardar Ha,Tiyc li Agzıpck sen benuva lisesinden 30 j 'u_r. i -k Nuri •khılil 1~01;ı.Tn8z • Jlüoı;·· 1y-
b 

..,, " . • • . nı şar ·ı • Arlı yetış r. - nal 
(Karı Nisen) on bin ingiliz lirası ga kemiği kırılmıştı. scsı 10 . B. 792 3 - Zekı Ccyhna - Perıhan Altıncı Fener 31 - 1111 hey • Mii<ıt~r şarkı _ Gel ey ,,1_ 

değerinde tahmin et.ınLsti. Kasa.da (Karı Nilscn) burada artık daha Karagümrük sarma[jık So. 2 4 - '.Ömer crsun P.T.T. memuru sürey kı şaruhı t;ızelcııı.lir. !l - Mıı tnfu 
bulunan kağıtların da, (Lord Kiç. uzun müddet kalmaktan vazgeçe _ Şevket Çukadar Kumkapı nişan ya oğlu 32 - Aysen göktepc Bo :-.:ufü - lliizzaııı şıırkı - Günliiın nıce s.:;:; 

ner) in Rusya seferine ait olduguw rek (Könlgsberg) e do~ru süratlc cası rnabeyn yokuşu çıkmazı 29 gazkesen Safu ap. 10 33 - Hatice r. 10 - Şiikrıi • llüzzıım ş:ırl,ı - A- 9•15 

OPJ-;RALAR \'E SE. ·ı:oNt 
l\ONSERLERl 

Ht:kreş: .. Karmen'' (Bize!). 
Münib: 4 cü senfoni (Bruc 
ncr). 

a 
)' 

t 

anlaşılmıştı. Birkaç gün sonra dal

,gtçlar denlzin dibine bir sofer daha 
yapmışalr ve (Konıteny) in en bU-

~ 5 G" · Ak ] ·· 6 M l ç lk" 34 B h 20 lanın yeşil ı:oml:ırı. 21.10 Koııuşm:ı "Ol almağa baala""I"tı. (Köni'"'. - uzın ay eren wy - ora enge ·oy - ur an 
J .,, ... " ov Ü · t" Ç tal ilk k 8 · k l 1.4,.,, 3 ll.25 :\cşclı pl:ikl::ır . fi. 21.30 \hı . 
berg) de yaralılar hastaneye yatı- mıt uzer n ca . 0 ~l ::; cı 0 u.. ' 5. - Tnhsin ~Ta~ıman uk <Radyo orkc~ırası - Şef: Prae-
rılmış ve gelecek yaza tekrar i e 17 - Saba Sumer 8 - Alı ~aglam Kadıkoy recaı zadeSo. :>9 ü6 - oriusl: 1 _ Joh. !:itrau!\~ • fıecckıı~u 
başlamak üzere gemi tamirhane~e CagalQğlu 0.0. 183 O - Lütfi Ö Süheyla Beşiktaş 18 ci okul 271 operetinden m·crtiir. ~ - F. ı.char 
çekilmişti. zin Emirgan 10 - Kumknpı ni 37 - B. Çağlı Samatya M.M. cd. - t\llın '-e gumüş <Vals>. 3 - ı.oh. 

!l.30 Parıs (P1T) Uach, SC"hum:ııl' Z 

!l.45 ı.cipzig: nach, 1Jeetho,·en. n 
10.30 Boma grupu: Çaykov.ski. 

• yUk kaseyı bomba ile parçalamak 
hususundaki fikrlni muvafık gör. 
ın.Uglerdi. Bombayı !koyar !koymaz 

ilalgıçlar mUmkün mertebe uzakla• 
m çekilmişlerdi, İnfilak (Huayt. 
fild) i zırblmm yan tarafına çarp
mış ve telefon cihazını bozmuştu. 

(Fortney) lle (Fostello) yere yu ... 
\'arlanmışlardı. Akıllan ba§larma 

gelir gelmez ilk işleri kasa odasına 
girmek olmuştu. Kas-ınm Ust kısmı 
fnfilakm '3Wdetile berhava olmuş, 

llst gözlerde bulunan altmlar ça • 
murlara gamuımüş ve kasanın alt 
kısmmdn kalan altın çubukların ço
iu da et:ımJşti. BuJauklan sağlam 

IAkln bu dalgıç gemL~l Hıımr. 

shlre zırhllSmm hazinesine bir da
ha dönememL5ti. (Königsberı;) de 
tnyf alnrdan biri bir gün fntla sar
hoş olmuş ve ağzından birçok söz 
kaçırmıgtJ. 

Bunları işiden İngiliz casusla
rından biri derhal İngiliz bahriye 
mn.kamlırmı keyfiyetten haberdar 
etmiş, babrlyc makamları da bu gi-

bi modern korsanların tekrar gel. 
meleri ihtimalini nazarı dikkate a
l.ırak o noktaya nöbetçiler dikmi§
ti. 

Devlet - Demiryoiları ve Limanları . 
·. işletme Umum idaresi ilanl~rı · · 
Muhammen bedeli 23,500 lira olan muhtelif ölçü aletleri ~-8-1939 

sah günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binesmda 
satın alınacaktır. 

Bu i~ girmek isteyenlerin ·(1762,50) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 

kadar komisyon reisliğine vermeleri lftzımdır. 

Şartnameler parasız olarak AtLlmrada Malzeme dairesinden, llay -
darp:ı~da tescllüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (5132) 

~. twig (tho twlg tn !~ 
flower) 

a the leaf l 
h the cl•ter of flowerıs ı 

m 

or blos90ms 
2. A: der blühcnde Zweig 

a das Blatt 
b die-BlUtentraubc 

c Çilek kOkD 
Pı Le #raı•ıer 1: The St:rawberry or !ltraw. 

berry - Plant A: IDle Erdbeer-ıan•e 
• 

1. ÇiÇEKLİ VE MEYVAU 
1''Jo:BAT (kök) 

a tahtdar-.ı sik (rl1.om) 
b ü~IU yaprak 
c ı,:içek 

d yenıi' (çilek) 

I' sakı zahife (flrhi can, 
ulama, döl kotu) 

l. r: la plantc en flcurs et 
portant des fruits 
a le rhizome (la tige sou-

terraine) 
h la feuillc [trifoliolce] 
r. la fleur 
d le fruit (la fmisc; un 

sph:'\lerocarpe) 
e le stolon (la stolone. le 

coulant, le gourmand) 
1. t: thc plant in flowcr and 

Jn fruit, or : th~ flowering 
<or blossomin~) nnd fnılt
bearlng (or fruiUng) 
11ıant 

a the rhizome ( errone
ously: the root-stock) 

b the (trifoliate) lea.f 
c the flower (the blos

som) 
d thc fruit (the strawbcr. 

ry; o. pscudocarp or faL 
se fruit) 

c the runner, 
l. A: dic blilhendc und 

fruchtendc Pflanze: 
a der Wurzelstock 
a das (cirelteitigc) Blatt 
c dlc B!Ute 
d dlc Frucht (die Erdbe· 

ere; cine Sche!nfrucht) 
e der Ausliiufer (Fechser, 

Rliuber) 

2. YE;'JİŞ Cc:llck) 
a ke's (~:ınıık) 

b t-0hnm (tane) 

e et (lüb) 

ODA MUSiKiSi \'E KONSERLE!\ 
5.20 \·nrşo,·a: \'iyolonçello, pl 

şancası 19 Necip 52 38 -K:izim kara gömrük ilk ' trau5s - "Accelerationcn" (\'ıılsL 
okul 39 - Saime Sirkeci ilk okul 4 - R. Hcuherger • Opera balo!lıı 0 • 6.35 

ııerclinılen uverı. 5 - J. OH<ınh:ıdı 
BiRER PAKET ŞEKERLEME 40 - Nihat Özer İç hisar genç . "Orııhcus" un~rtlirü. 22.30 l'ıllizı;.; 0.1

5 

yano. 
J>aris (PTT): Viyolonçrllf 
keman. 

KAZANANLAR kuyu çıkmaz 13 41 - Halil Tak (Opera oı;eleksyonları - Pi.). 23 s~ıı 
Berliıı (Uzun 1).): Şarkı, 1'f 

11 - Güneş i§çil Ankara 2 ci 
O.O. 332 12 - Münir Özöğret 
men Zile yünipek kardeşler yo 
nınaa 13 - Şadi agun a.§ıkpaşa 
karadeniz cd. 41 1A - Mazlum 
güler aksaray Taşkasap imam 
mazlun So. 11 15 - Emin yazar 

dil Şehremini uzun yusuf Naip So :ıj:ıııs haberleri, ziraat, esham, talı- ıo.ıo 
7 42 - Atilla Sipahi pangaltı tur vfüıl, kamgiyo - nukut horsa5ı W- 11.30 
na So. 28 43 _ Sobter melik Tel r:ıll. 23.!!0 Müzik < Cazb:ınd - Pi.). l 1.SO 

23.55 - 24 Y:ırıııki program. 

mıın, pi~ ııno. 

Dud:ıpeşlc: Org. 
Betlin (Uzun D.) : Bach. 
\'iysnıı: Kuartet (Schubert)• 
Stutlgart: Ş:ırkı. graf memuru Cemal oğlu 44 -

Nevzat Arar Küçük pazar degir 22 _ 7 . 939 Cumartesi 
men So. 10 45 - Zeki Alcay ~eh 
remini Saraymeydan cd. 6 ı . 

Ankara · V.aliliğinden 
K~if bedeli 21343 lira 33 kuru;tan. ibaret bulunan Polatlı kasa· 

basında yapılacak hükumet konağı inşaatı 24-7·939 pazartesi günü saat 
15 de vilayet Nafia müdürlüğü odasında toplanacak Nafia ek:;,iltmc ko 
nı::.-ronunda ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

13.30 Progrnm. 13.35 Türk nıüıi
~i: 1 - ~llıın·cnt peşrevi. 2 - Is. 
mail Hakkı - Nlh~l\·cnt st'ın:ıi - F<!r
yat ile yatleylerlkcn. 3 - NihaYent 
şarkı • Söyle nedir halsi z:ırın ~o

nül. 4 - Rahmi bey - Nihavent şar
kı - Saçlarına ba{llanalı. 5 - Arta. 
ki - :\ihnvcnt şarkı - Koklusam aç. 
ıtırını. G - Arif lır:y - Xilı:ıvenl ş'lr· 

kı - Ş:ırap le gülfcmintle güller. 7 -
Saz semaisi. 14 Memleket snat aya. 
rı, njuns ve meteoroloji lıaberlı>ri. 

14.10 - 15.30 Milz.ik (Knlıar.c, ınÜ'Lİk-

12. 

HAFİF ~mstKt \'E OPERETLEll 
i.40 Königsbcrs (Heilsberg): li' 

fir orkestra. 
9. ı~ıol:holm: Halkça meşhll" 

Fransız parc:ıları. 

9.15 Fr:ınkfurl: Mac:ır Te YunS 
be tckôrl:ırırıın eserlerindell 

9.15 Stullgart: H:ıfü p:ırçalar. 
!l.30 Prağ: Çek musikisi. 
!ı.50 Solleııs: Orkc tr:ı. 

10. Toriııo grupır: ll:ıfir musiki· 
10.30 .l\:ıpoli grupu: HnCif orkestr' 
11.30 Birçok Alman ioı;tas:ronı::ır 

Harir musiki Ye halk ha,· 
ları. Bu inşaatın (11343) lira (33) kurt!§luk bir kısmı 939 malt yılı bili 

çesinden ve geriye kabn ~O bin liralık kısmının da 940 yılı bütçesin· 
den ödeneceği; muvald<at teminatı 1600 lira 75 kuruştur. 

lsteltlilerin teklif mektuplarını teminat mektup veya makbuzu ile 
ticaret odası vesikac;ı ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 8 .gün 
evvel referans ve diğer \ csikalarını raptetmek surctile Ankara vilaye· 
ti .e istida ile müracaat ederek bu i~ ait alacakları ehliyet \'Csikalarile 
birlikte yıikarda adı geçen günde saat 14 de kadar eksiltme komisyo· 
~ J reisliğine vermeleri. 

hol, ümn t.). ~~ Rn> r.-m • .ı~. 
35 )li.izik ("Offcnbach" • Orfeus ce- 12. 
hennemde opercllnden potpuri• Pl.l 
18.45 ~lüzik (Kilt<tik orkestra - Şer: 

Prağ: Çek musikisi. 

VARYETE VE KAB.\RELER 

Sotlens: Var)'ele. 9.!i Necip Aşkın): 1 - Delibes - Kopelyn 
b:ılesinden bebek dnnsı. 2 - Hclm: !l.30 
\'nltlıer • Dnııs etlen kukhlar (Foks- ıo.:ıo 

Eyfel kulesi: Radyo C:ın:ez!S 
Racii o fürcnnn: Ynryete. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi hergün Nafia Müd. görebilecej{Jcri 
(2725) ( 4J1J) 

trol). 3 - IIculıcrgar - Şarkda 4 ....., 
Zichrcr - Eşl,iya operetinden potpu
ri . 19.15 Türk ıniizıği Once saz fos. 
lı). 20 Memleket :ı;a:ıt nytırı, njan~ 

ve melt-oroloji hıılıerll'ri. 12ıuo Ne
şeli pi3' J.ır - B. 2 l.15 Tiirk müzi. 
r.j (Seçilmış eski c~crlt>r). 20.M Ko-

P.Lı\XŞ 39 

2. F: le fruit (la fraise; une il 
hale) 
a le calice 
b la graine 
c la pulpc (la chair) 

2. l: the (aggrcgatc) fruit 
(the strawberry; a ber
ry) 
a thc calyx 
b the sced (popularly 

so-cal led ; correetty: 

iV 

the .aehene, i. e. a one
seeded fruit) 

c the fleshy mat:s of the 
fruit (the flesh, the 
pulp) 

2. A: die Frucht (Erdbeerc; 
cine B 0 ere) 
a der I<clclı 
b der Snmcn (Samen

kern, Kern) 
c das Fruchtflclsch 

D Ahud ... d.... "~n-: r..•IP~I 
F: L.e t'raTnbo -~•cr 1: T~o Raspberry or R••P• 
berrv - &ush A: Der Himb .. rıstrauch 

1. ÇtÇEK il murcuk) 
a til\'t>yç 2. F: le bouton de Oeur 
b UZ\ u tez: lr (erke!< u. 2. t: the flowcr .bud 

ZU\") 

l. F: la fleur 
a le petale 

b ks ctamine5 '· 
l . t: the flower or blossom 

a the pctal (lhc flowcr.
ler.f) 

b the stamcns 
l. A: dic Blilte 

a da.'l l3lütenblatt 
b die StnubgefiiBe 

!. çıçı~:~ ım:iCASI (to· 

2. A: dic Blütenlmospe 

3. tl('Ltl YAPRAK 
s. r: la feuillc [ trifoliolee] . 
3. 1: the (trifoliate) lcaf 
3. A: das (dreiteilige) Blatt 
ı. 'Er.ıtş, l\IEY\'A (ahm!u· 

clu) r mllrekkebcden: ~·an 
y:ına gelmiş tek c:ol 1•'<!!'1t• 

li J t:ı;C.k mey'\ :.l r.rı1an mii. 
rcl.kcb ! nih: flcf,I 

4 .. F: le frıtit (la framboh:e: 

D.\. ·s MPSlKISI 
G Brüksel 1; 11 Bucl:ıpcşte: ıı. t 

Nnpoll grupu; 11.30 Ilreoı;lav; 12.1 
Homn ve ~rorino grupları; 1.!30 Rad 
Norııınııdİl·. 

PlYhS, l\O~;FEH \NS \'E 
KOXl.JŞ:\IAl • .\H 

8. Paris (PTT) : Fransa blsUdC 
turu. 

8.15 Sollcns: "1ılikroınagazln''. 
10. Napoli grupu: ''Koc:ısmn n• 

sıl ynlnıı st~ lcdi" (B. Shav.'l 

INGILIZCE il.\ \"ADIS 
G.30 Rennec;; S.18, 1G Rome 1 

10.:ıo Lılle, Haılio Cile, Rodio - No'l' 
mandk, H:ıd!o - 37; 11 Kuldlg:ı, Mo~ 
ko,·ıı: 11.1~ Koloıı~ıı. Hamlnırg; ıı 
50 Bndapeştc. 

~~~~~--------

13T \NBUI. HAl.1' 
TlYATROSU 

Bu n!,5:ıın Be~kdı 

\ile bahçesinde 
ın;M BAN\'OStJ 

3 perde 

TÜRK REVtl 
OPllRm'1 

Bu a~'.Ştlm Cskll 
dnr Bağl:ırbd,1 

Aile bah~e ind 
c;t'L FATMA 

Operet 3 P. t ~ 

'.NAŞIT OZCA~ 
E. SADİ TI:'K 

hirllkte bu ,gece 
Gcdikpaşa Azak 

Bahçesinde: 
KAIUIAKARISU\ 

ŞEHZADEBAŞI TUR.\ T SlNEMA"Sl 
(2) ı:ıı.ıı 

1 - Son pusa, 
2 - Patis hayatı. 

Oynayan: M:ıks Dearby. 
P~zarlcsi, Snlı, Çarşamba B:ıyanıarP 

(5) Kuruş. 

EGE TlYATHOSU 
TEl\ISILLElll 

"urcttln Gen~dur \•e ar· 
.,d,ışl:ırı 21 Tummuf 
ınıa nkş:ımı S<'hı'erttil11 

lıışirnh hahçesindc: 
AŞK lWRBANl.ARI 

Murat Şamil varyctc8{ .. • 
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21 TEMMUZ - 1939 H A B E R - AkJIUD Poabtıı 

Zenginin parası zUğUr!Un çenesini yorar amma... 12
1
000 1ngi1 j Z 1 i raS I 

" Bir milyon,, ne 
emektir bilir misiniz? kazanan güvercin! 

Bir liralık bir milyon banknot uçuca lngilterede yüzbinden fazla harp 
güvercini yetiştiriliyor 

dizilirse 95 mil uzunluğuuda bir Eski zamanlarda uzak yerlere 

k d 1 
.
1 

silratle haber göndermek için gU-. or e a teşkı eder vercinler kullanılırdı. Beş bin sene 
Sı '"'- evvel Mısırlılar ~i.ivercinleri ehıt-

betmeksizi.n yüzlerce mil mesafeye 
kadar uçabilir. Uçu§ sürati rüzga -
rnı istikametine göre değişir. Kuv_ 
vetli ve muvafık bir rüzgarla bir 
güvercin saatte vasati olarak 4 O i
le 70 mil arasında bir mesafe kate_ 
de bilir. 

r '-'Un Simon, Avam Kamara - şeyler iiıth·a e<.wbileceğini kendill . srnda t leştirerek postayı bunlarla gönder-
raz eslihata tahsis edilecek istik. ğimizden bulalım. d'kl i 'bi sk' y 1 ı d h b 

ı ı er gı e ı unnn ı ar a ar 
na i~l~~o .. O?o,ooo

1
:_n 8!,000,0?0 Bir milyonu saymak İçin acaba zamanında güvercinlerden çok is ~ 

s agı ıçın par ent an mu - ne kadar zaman lbımdır? Hiç dur- tifade ederlerdi. 
aade isf ğ' · .. led'Y' Telsiz mesajları düşman ta.rafın

dan yakalanabilir, telefon telleri 
kesilebilir, fakat bir po.stayı emni
yet ve süratle götürmek işi bir gü. 
vercine bUyük bir itimatla tevdi o
lunabilir. 

t . . ıyece mı soy ıgı zaman maksızın her saniyedı.1 iki rakam sa.. 1870 • 1871 Fransız - Alman bar-
ngılıı ·ıı t· b' ml 'b' old . mı e 1• ıraz serse er gı ı yarsak bir dakikada 120, bir saatte binde Almanlar ta.rafından muha. -

ktı u, fakat bıraz sonra mutat sü - 7200 24 saatte 172 800 h- gün ve sara altına alman Parisin hariçle uneti . ekrar • ' U<OÇ 

Filh ~~ t .. . ele alci~. • y beş gecede 864,000 ve 18 saat 51 muhaberesi güvercinlerle temin e • 

b .. .. a.:.ıka so. .1en rn~olag o kadar dakika son ra da 1000000 sayarız. dil.miş ve güvercinlerin bu harbde 
uy;;ı.t.. k' ıı~11 - b 

anı \(J\. ur ı, ~- un~. manası~ı Fakat bu saymak işini yemeğe, uy- mühim hizmetleri görillmüştU. Hat-
··· atna1<tan acızdir. Fıkrınde sekız kuya, istirahate muhtaç olmadan ta lngiltereye ait mektublar bu va
~ uı · ::m gibi büyük bir r~<;:;mı bir adamın yaptığını farzediyoruz. sıtayla gönderilmiş ve bir güvercin 

Son harb esnasında güevrcinler 
tarafından ifa edilen kıymetli biz_ 
metler asla unutulmaz. Bu sebeb -
den dolayı bugün, lngilterede yilz 
binden ziyade harb güvercini yetiş
tirilmekte ve bunlarnı çoğu en u • 
zak yerlere gidip gelmek kabiliye -
tini haiz bulunmaktadrrlar. 

·~rlamalıyız. . Bunlara muhtaç olan bizim gibi fa. bir defada birkaç yUz mektub gö. 
. tamızda konu~urken veya bır nilerin, bu rakamları saymak için tilrebilmiştir. 

~i 0kurkcn alelekser bir milyon sö- gösterilen müddetin üç mislini sar- O zamanlar tutulan bir hesaba 
geçer. Bunun ne demek olduğu- fetmeleri lazımdır. göre kuyruğunun tUylerine bağla -

nu acaba Iayikile düşündünüz mü? Bir duvar veya cep saati bir mil- nan birçok küçük küçlik mektub 
~milyon) kelimesinin ne gibi yon saniye saymak için on buçuk kopyasile müteaddid seferler yapan 

gün çalışıyor. Bir liralık banknot _ bir güvercin talili sahibine 12000 
!arla hJUt,JOO nun büyüklüğü hak . ingiliz lirası kadar mühim bir para 

Şikayetler, temenniler 

VAKiT kitabevi 
Don ve yarın tercüme 

külliyatı 
~o. 
ıı 

12 

11 ·20 ikinci ıeri Kr. 
Gorio baba 100 

13 
14 
ıs 

lô 
17 
18 
19 
20 

Deliliğin psikolojiaJ 
İlkbahar selleri 

Engerek düğüm.il 
Rasin külliyatı m 
Samimi Saadet 

Ista tl.s tik 
Çocuk dllşUrtenler 
İlim ve felsefe 
Mevcudu kalmadı 

50 
75 
60 
75 
50 
so 
60 
30 

• . 
530 

Bu ııerlnln flatı '5.30 k:ıruştur. 
llepstnı alanlara yU.zde 20 lskon.. 
to Yapılır. Kala.zı 4.24 kuruşun 
1,24 kuruşu peş.iı:ı almarak mUte
baklsı ayda birer lira. 6denmek 
~ Uç taksite De.ğlanır. 

Dün ve Yarın 
l ercüme külliyatı 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

1 -ıo kitaplık birinci seri 
Nunıara Kuruş 
1 Safo 100 
2 Aile Çemberi 100 

1 a Ticaret, Banka. 75 
Borsa 

4 Devlet ve thtila.J 75 
5 Sosyalizm 75 
6 J. Rasin külliyatı J 75 
7 lşçl sınıfı ihtilili 60 
8 Ruht hayatta ıa.şuur 6f 
9 Isfahana doğru 100 
ıo J. Rasin kUlliyatı D 7E 

795 
u Bu serinin fiyatı 795 kuru~ 

. t li 
sı · epsini alanlara % 2 

<oı:ı.to yapılir. 236 kuruı; 
)e~· 
\ 

1
, ıı:ı alındıktan sonra kala: 
ırası ayda birer lira ödet 

1

1
ek Uzere dört taksite bağlr 
ır. 

------Vakıt Kitapevi 
D .. 

un ve yarın tercü-
rne külliyatı 

No. 
31-4() 4 CÜ eeri Kr. 31 

32 aaııın kUlliyatı lV 60 

33 ~etatlzik 40 

34 İakender 60 

3S ladın ve sosyalizm 100 

36 Detnokrit 25 

37 Dinler tarihJ 125 

3$! 
Ftıozofi ve aanat 4:0 

•{ı, 
~tika 100 

•o Hc.>raklit 23 
H.Uhi rnucizclt-r 75 

kında bir fikir edinebiliriz. kazandll'ablliyordu. 
Yanyana konan bir milyon bank- . 1914 - 1918 harbinde de güver

not, dıhlan 400 yarda olan bir mu_ cinler mühim bir rol oynam13la.rdı. 
rabba teşkil ederler. Yani 160,000 ~.,akat güvercinlerin muvaffakıyetll 
:,·arda murabbamda bir saha kaplar işler başardığını sezen düşman bun 
Iar. Bir liralık 1000000 banknot lan yollarından alıkoymak için bir 
ucuca dizilirse 95 mil .uzunluğunda çok vasrtaalra mUracaat e~ti. 
bir kurdela te§kil ederler. Bilhassa güvercinleri öldUrmeğe 

mahsus adamlar tayin edilmişti. 
Şimdi bir insan kalbinin muhtelil Ancak güvercinler ilk uçuş akabin-

zamanlarda kaç defa attığını hesap de çok yükseldiklerinden bunlan 
edersek bu et parçasının ne kadar vurmak gilç olmu?Ştu. 
çalr~trğmı görerek hayretten hay - VakıA, vurulup düşenler çoktu, 
rete düşeriz. Hali sıhhatte olan bir fakat yaralt oldukları halde taşıdık.. 
a::1amın kalbi dakikada 75, saatte ları: mektublarr yerlerine götürmeğe 
4500, günde 108,000, senede ( 40 muvaffak olanlar da vardL Ciddi 
milyon) defa atar. surette yarala.nan güvercinlerden 

Fakat k!inata nazaran bir milyon biri mUhbn bir mektubu mahalline 
laşey mesabesindedir. Yıldızlar a - erlştirmeğe muvaffak olduğundan 
rasındaki mesafeler o kadar bü • dolayı mükMa.t alarak §Öhret ke. • 
yüktür ki bu mesafeleri ölçmek i - zanmıştı. Almanlar posta gUvercin
çin vahidi kıyasi (senelik ziya sil - terini yolda yakalamak için şabin
rati) yani bir senede ziyanın katet- ıer de yetiştirmişlerdi. Şahin ..... bu 
tiği sürattir. Bu da 6000000000000 hususta biltiln diğer yırtıcı kuşlara 
mildir. Diğer bir vahidi kıyasi de milreccahtrr. 
(siriometre) dir ki arz ile güneş a - İngiltere • tskoçya Uzerinde bir 
rasmdaki mesafenin 1,000.000 misli şahin yuvasında posta güvercinle -
dir. Yani (93,000,000,000) mildir. rinin ayaklarına ta.kılan halkalar-

Alimler bir toplu iğnenin başı ü. dan Uç bin tanesi bulunmuştur. 
- · · • .. bir milyon hayyan:ı~m ya- Uzun bir yolda. bir şahinlıı uçuş 
şayıp hareket edebildiklerini bul - sürati çok bilytiktür. İyi terbiye 
muşlardır. görmüş bir güvercin yolunu kay -

Şişli halkının 
şikayeti 

Şişlide oturan bir çok okuyucu
larıını:zdan aldığımız bir mektupta 
deniliyor ki: 

••- Şi§li tramvay caddesini 
müvazi istikamette takip eden 
ikinci derecedeki Abi.dei Hürriyet 
cadidesi 15 • 20 senedenlberi tamir 
görmemiştir. Artık birer çöküntü 
halinde bulunan arnavut kaldı.. 

rırnlı bu cadde, yazm bir toz der
yası ve kı§m da bir sun'i göl 
manzarasını almaktadır. Toprak
h caddeden kalkan toz bulutları 

civardaki apartıman ve evlerin 
pencerelerini bile açmağa imkin 
bırakmamaktadır~ 

HABER - Bundan iki sene 
eVYel de bu caddenin resimlerini 
koymu§ ve o zaman da ayni feci 
halleri belediyenin gözleri önüne 
sermiştik. Fakat nedense aradan 
iki sene geçmesine rağmen bü
tün şikayetlere aldıran bile olma
.dı. Şimdi yeni bcleldiye reisimiz 
Lutfi Kırdann şehrin bütün dert
leriyle olduğu gibi yol derdiyle de 
çok esaslı me§gul olduğunu görü
yoruz. Şehrin en büyük ve kala-
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- Ne yaptınız madam?. 
- Benim polisimden başka, 

gayet cesur, terbiye ve nezaket
ten mahrum bir takım adamla
rım va:ridır. 

- Demek onları besliyorsu
nuz?. 

- Beslemiyorum, çünkü bes
lersem mösyö Subiz gibi şişe· 

rek meziyetlerini kaybederler. 
-Beni meraka düşürdünüz, 

söyler misiniz?. 
- Sizin Şuvazöllerle benim 

aleyhimde yaptırdığınız her tür
lü fenalık ,/e fesatları düşün -
dilin. Bunlarıdan canım sıkıldı. 

Derhal şu programı adamlarıma 
verdim .. 

Evveli; mösyö dö Sartin ad
liye mübaşiri kıyafetinde Ku
ru ağaç sokağında dördüncü 
katta bir fakir km ziyaret edi
yor, her ay ona üç yilz frank 
veriyor. 

- Madam, bu, hayırlı bir işi 
lekelemektir. 

- Lekelenen ne kadar çok 
şeyler var. Saniyen : Mösyö 
clö Sartin, bir muhterem papas 
kıyafetinde Sent Antuan ma -
haJlesindeki kadın manastırına 

gidiyor. 
- Maıdam, oradaki rahibelere 

şark haberleri götürdüm .. 
- Küçük şark mı? büy:.'. k 

tinde, bir kira ara\;asiyle düşes 
dö Gramonu alarak Pariste gece 
geziyor. 

- Madam, idaremi bu kadar 
gözden düşürmek mi istiyorsu. 
nuz?. 

- Siz beni gözden !düşür

mekte beis görüyor musunuz ? 
Daha bitmedi, dinleyiniz . 

- Dinliyorum .. 
- Bu program mucibince 

bizim herifler işe başlayıp ça
lıştılar, bugün erkenden mü
kemmel üç kıta hicviyeyi aldım. 

-O zaman mahvoldum .. 
- Bunların üçü de gayet 

müthiş şeyler .. Bu sabah krala 
takldim edeceğim.. Adeta kral 
hakkında tanzim edilip müsaa -
denizle elden ele gezen hicviye 
gibi. 

Polis nazırr ellerini kavuştu -
rarak içini çekti: 

- Bunu da nereden haber al
dınız?. 

- Bunları arayıp bulmağa ne 
hacet, her gün aleyhimde ne çı
karsa bana hepsini hediye ecli
yorlar .. Hatta bundan dolayı si· 
zc teşekkür elderim. 

- Oh! Madam ... 
- İşte yarın bana olduğu gibi 

size de bu üç hicviyeyi hediye 
olarak göndereceğim .. 

- Ne için şimdi vermiyorsu-
~ark mı? Ne ise ... Sonra, mösyö sumız?. 

cö Sı:ırtin polis müdürü kı~·a{e- - Çünkü on!a:ı dağıtır.ak için 

ll 

1--Sporcular ve kamplara , 
1 Gidenlerin 

nazan dikkatine: 
Avrupada büyük rağbet kazanan ve 

subaylara çok yarayan 3 renkli 

DAiMON 
Askı fenerleri gelmittir. 

Her yerde DAlMON pillerini ve ampullerini de israrln 1 
isteyiniz. DAIMON markasına dikkat ediniz • 

Dizel Elektrik Grubu alınacaktır 
Fethiye belediyesinden 

1 - Nafıa Vekaletinden musaddak proje vesairesi mucibince Fet. 
hire belediyesi elektrik santralına ilave edilerek ikinci dizel elektrik 
gurubu 21- 6- 939 tarihinden 9-8-939 tarihine kadar 45 gün müd· 
detle ve açık eksiltme usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 9-8-939 çarşamba günil saat 17 de Fethiye bele-
diye dairesin:ie m i.i ::!~ekkil belediye enciimeninde yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedel 4470 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 335,25 liradır. 
5 - Proje, keşifname şartname ve mukavelename projesi Fethiye 

belediyesinden ve lstanbulda Sirkeci YalıköŞkü,.caddesi Fethiye Nakli· 
yat ve Ticaret Evinden parasız aluıaıbilir. 

6 - Taliplerin sicil ticarete kayıtlı ve halen faaliyette ve bu gibi 
taahhütlerde bulunduklarma dair bir~ vesika: ite Şirketıı;namına hare
ket ediyorlarsa şirketin sirküler veya vekaletnamelerini ibraz etmeleri 
muvakkat teminatı yatırmış olmaları şarttır. '(4759)' 

VAK 1 T 
Cep ~«Jıtilphaınesn 

Nb.. Yazan ve Türkçeye çevlrenln adı Sayıfa Krt. 
1 Kader (Volterden) Asım Us 208 15 
2 Olimpiyad oyunları Vildan Atlt' 120 1 O 
3 Kılerans Terras esran (Galopin•den): G. V. 30' 20 
4 Yugoslavya seyahat notlan Asım Uı 11~ 10 
S Sark Ekspresinde cinayet (Christle'den)' V. G. 360 20 
6 Etrüsk Vazosu ,(Prosper Meirme'den) HaydRr Rlrat H 20 
7 Her memlekette birkaç giln (Muhtelif müelliflerden) 

Ahmet Ekrem 352 20 
8 Son korsan (Fon Lnknerde'den} Fethi Kardeş 376 20 
9 Kafkas hikAyeleri (Kazbek'ten) Niyazi Ahmet 120 10 

10 Son Ehlisalip muharebeleri (Kollins'ten) Ahmet Ekrem 276 20 
11 Fııtbol kaideleri Nüzhet Abbas 40 10 

balık semtlerinden biri olan Şi~-ı tamrini kendisinden saygılarımı~
lideki bu calddenin bir an evvel la bekleriz. 
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- Mösyö dö GUy<m, Prens dö 
Subiz, mösyö dö Sartin, mösyö 
dö Mopu .. 

- Dük dö Rişliyö geldi mi? 
- Henüz görünmecli madam .. 
- Dün de gelmecli. Dere sana 

demedim mi ? Kendini tehlikeye 
koymaktan korkuyor. Şimdi 

birini gönder de dük basta mı
dır, sorsun .. 

- Peki.. Madam bügün mi
safirleri birden mi kabul buyu· 
racak yoksa hususi mi? 

Hususi goruşecegım. 

Mösyö Sartini çağlr ona söyle
yeceğim var ... 
Madamın emri derhal yapıldı. 

Polis nazırı odaya girdi. Yüzü 
güldüğü için, onun güzel bir ha
vadis getirmekte olduğu anlaşı
lıyordu. 

Kadın kapıya karşı konmu~ 

büyük bir ayna.dan polis nazm
nm içeri girdiğini görerek: 

- Bonjur, benim düşmanım, 
dedi. 

Polis nazırı şaşırarak : 
- Düşmanınız mı? Ben sizin 

düımanınız neden olaynn? . 
Dedi. 
- Şüphesiz. Halk benim için 

iki kısma ayrılmıştır: Dostlarım, 
ldüşmanlanm .. Bunlarm arasında 
olanları kabul etmem, yahut on
ları da düşmanlarım arasında 

kat size kar§ı itaat ve samimiye. 
ti tamamen mal{lm olan ben, 
niçin ikinci kısma ayrıldım?. 

- Aleyhime tertip olunan 
bir çok ilanları, risaleleri tab'a, 
tevzie, satılmıya. hatti krala 
verilmesine kadar müsaade et· 
meniz pek fena oluyor. Pek! 
pek fena! .. 

- Fakat neticeden ben mes'ul 
değilim .. 

- Bilakis mes'ulsünilz .. Çün· 
kü bunları yapan sefillerin kim 
olduğunu biliyorsunuz .. 

- Eğer bunların müellifi 
bir tek adam olsaydı, onu Bas
tile koyarak gebertmeğe lilıum 

yoktu, Çünkü kenidi i1lerinin 
tahammül edilmez: ağn'lıfl al. 
tında kendi kendine ezilir. ıebı.
rirdf. 

- Biliyor muaunuı ~b?. 
Bu •Öyledifbıi.s e6I pek t~ iıc
şıı gidecek bir f&Y defil.. 

-Eğer bendeniz sl.dn <m~· 

manımz olsam, bunu ~eme ı: 
dim. 

- Evet bUda dofru-. Attık 
başka şeyler konuıaJ.an.. Şimdi 

aranuz iyi.dir. BWUl karar ttr 

dik .. Barışmak fena l-•tD- Pa. 
kat be: hatde bir teY canın. 111-

luyor .. 
- Ne ~ bir t") !, 
- SeoİJı Ş U'Y&•öDerle &.... :>· 

görürüm. lı~unuı . 
- Hakkınıı ·.:-t: ma.da~. Ia- - bhdam mAr.,l' l;ıry :.=:· ı 
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Yatak, yemek ve çalışma 
O'h•larlyle snlon talumlanl 
velhastı her nevi mobilyalaı. 

avizeler ve kristal takımla 
rr B.\.KER (eski Ifaycl<-n 

mağazalarmda teşhir edı. 

nıel\te ve her yerden tıı.:u 

f') at ve mlisait şartları 

tılnı:ı.I trıdır. 

IMllllllm-~n~!~~c ........ - ...... 

H A B E R - Akşam Postası 

Yüksek 
Mektebi 

Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden 

Mektebimize 939 yılı zarfında talebe kayıt ve kabulü şeraiti: 

1 - Mektebin tahsi: müddeti lise ve yüksek sınıflı olmak üzere 
:S <:enedir. Yatıh ve parasızdır. Gayesi ticaret gemilerimize kaptan 
ve makinist ve deniz mesleği için fen adamı yetiştirmektedir. 

Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yeyimi ve sair husu
satı mektep tarafından temin edilir. 

2 - Mektebin bu sene hem lise ve hem de yüksek sınıfına 
talebe almacaktır. 

Daima genç 
Daima güzel 

21 TEMMUZ - 1939 

Taksim Bahçesi i 
Yann aktam için hazırladığı fevkalade gecenin hasılatını 

Çocuk Esirgeme Kurumu'na -
terketmi~tir 

A - Lise sımfına alınacak talebelerin orta mektebi bitirmiş 

ı.«IJ:E"'M'-HMYl!l••••ı ve yaşları on beşten küçük 19 ldanbüyük olmamaları şarttır. MÜ h im i 1 a n B - Yüksek sınıfa alınacak talebelerin de 'lise mezunu olma-

HAMiYET V0CESES Jestekar 
tanburi SELAHAÖDIN, Kemani 
NOBAR TEKY AY ve arkadaşları 

Ayrıca ZozôDilmas ve Culya Reyes 

Hastane, kışla, mekteb, otel, 
'c lokantalarında yemek pi

e ve sıcak su ihtiyacla

' .nı temin eden. 

Alanya mutfak 
ocaklarmm 

..,on modelleri piyasaya çıka
rılınıstır. Yeni tertip edilen 
l:ataloğlarımızr isteyiniz . 
Bey::ız~d. Y cniçeriler Tram
vay ccıddesi No. 114 ALAN
y A yemek ocakları ve soba 
imal.:tthanesi. 

l 
lan lazımdır. 

3 - Yazılmak için pazartesi, 'çarşamba ve cum~ günleri mek
tebe müracaat etmelidir. 

4 - İsteklilerin mektep mül::lürlüğ;.ine karşı yazacakları isti
dalarına aşağıdaki vesikaları rapteylemeleri lazımdır. 

A - Hüviyet cüzdanı. 

B -Aşı kağıdı. 
C - Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesi ve yahut 

bunların musaddak suretleri. 
D - Polisçe tasdik edilmiş iyi hal kağıdı. 

B - Velilerinin izahlı al::lresleri, ve tatbik imzalan. 
F - Altı adet kartonsuz fotoğrafları (9 x 6 e!:>adında). 

5 - Yazılma işi 26 Ağustos 939 cumartesi gününe kadardır. Ka
yıt olanların 28 Ağustos 939 pazartesi günü sıhhi muayeneleri 
için sabah saat 8 de mektepte bulunmaları lazımdır. 

6 - Fazla tafsilat için Ortaköyde mektep müdürlüğüne 

müracaat olunmalı.dır. 
lstanbuldan gayri mahallerden yapılacak müracaatlara mat

ı. mektebe iduhul bilgisinden gönderilir. Müracaat için posta pu
lu gönderilmesi lazımdır. (5272) 

lstanbul Emniyet sandığı 
Müdürlüğünden 

Evvelce Küçükpazarda cami sokağında 12 No. da oturmakta iken 
şimdi ikametgahı meçhul olan borçlu Bay Mehmedc ilan yolile son 
tebliğ: 

Süleyınaniyede eski Şeyhülislam yeni Fetvayokuşu sokağında 376 -
ada, 39 parsel eski 9 yeni 13.16 en yeni 17 No. lu kirgir bir evin 
tamam.mı ipotek etmek suretilc 3- 4-930 tarihinde (8248) hesab No. 
sile Sandığrmızdan aldığınız 1400 ilra.yr 25_5-38 tarihine kadar ödeme. 
diğ:inizden faiz, komisyon ve masarifile beraber borcunuz 2032 lira 21 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
müstahzaratından 

Krem Balsam in 

KANZUK 
ile 

Eksir Ba1samin 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütün dünyanın 
en mükemmel güzellik müstahzar· 
larıdrr. Ötedenberi memleketimiz 
kibar aleminin takdirine mazhar 
olmuştur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Ka<lm güzelliğinin sihrini terki. 

binde saklıyan en cidd, ve şaya:-ıı 
itimat markadır. Genç ve ihtiyar 
bi.tün kadınlar için zaruri bir ıh· 
tiyaçtır. Cildin letafet ve tarave· 
tini arttırır. Yağlr, yağsız ve acı· 

1Ja.dem cinsleri vardır. 

kuruşa varmıştır. Eksir Balsamin Kanzuk 
Bu sebeble 3202 No. lu kanuna müsteniden yapılan takip ve açık Cildin daimi yumuşaklığım te· 

tarafından muhtelif şarkı ve oyunlar 
Fakir çocukları sevindirmek isterseniz · 19 da 

başlayıp saat iki de nihayet buli"'cak· ol~n lıu 
müstesna geceye iştirak ediniz. 

Nafıa Vekaletinden: • 

Takriben 165 kilometreden ibaret olan Erzurum - Sarı. 
kamrş arasrnm dcmiryol etüdü işleri kapalı zarf usulile münaka. 
saya konulmuştur. 

1 - !\Iünakasa 2 ağustos 1939 Çarşamb-; gfüıü saat on beşte 
Vekaletimiz Demiryollar •İnşaat dairesindeki münakasa komis. 
yonu odasında yaprlacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 43,000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatr 3225 !iradı; 
4 - Mukavele proje, eksiltme şartnamesi, genel, ~artfıamc, 

umumi fermi şartname, istikşaf haritası, istasyon mesafelerinin 
ve iltisak kat'ı mükafilerinin hesaplarına ait 210 ve A 2 numaralı 
tiplerden ibaret bir takım münakasa evrakı iki yüz on beş kuruş 
mukabilinde Demiryolları inşaat dairesinden-tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek isteyenlet. 2490 numaralı artır
ma, eksiltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur olduk. 
ları evrak ve vesikaları, muvakkat temin:rtlarınr'Vc münakasa ta
rihinden en az sekiz gün evvel referanslarım ve diğer vesikalarınr 
raptederek Vekaletimire verecekleri bir istida ile bu iş için talep 
edecekleri ehliyet vesikalarını ve fiat teklifini ha·f! kapalı ve mü. 
hürlü zarflarını mezkur kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarL 

fatı dairesinde hazırlıyarak 2-8-939 tarihinde saat on dörde 
kadar numralı makbuz mukabilinde Demiryolları inşaat dairesi 
eksiltme komisyonu reisliğine tevdi etmeleri lazımdır. (5239) 

arttırma neticesinde mezkfrr gayrimenkul 1900 lira bedelle sandık na- min eder. Yüzdeki çil ve lekeleri 

mrna muvakkat ihalesi yapılmıştır. alır. Sivilceleri tamamen izale e· El~ •• f Hf.T • • 
İşbu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 938/1169 No: ile borcu der. Traştan sonra cilde latif bir Ü}t!itJ. l l [!IH!Ji ı:ıf ı!UU (g 1 

ödemediğiniz takdirde kat'i ihale kararı verilmek üzere takip dosyası --·-·-•
1 

-· ··---·-·-·-serinlik verir. · · ·d · · ip d . b' d ft nm icra hakimliğine tevdi edileceği son ihbarname makamma kalın ol. 1 - K~if, ~~rtname \'C plan mucıbınce ı arcmızın \..astamonu a 
Zayı ır e er iNGİLiZ KANZUK eczanesi . l rnak Uzcre ilan olunur. (5437) yaptıracağı idare binası kapalı zarf usulıle eksi tmcyc konmu~tur. 

ı 7-939 sabah saat onda Kara • 'BBYOGLU - iSTANBUL II - K~if bedeli 23.692.45 muvakkat teminatı 1776.93 liradır. 
meydanında saatin yarımda o- P. T. T. Levazım Müöürfüğünden : III - Eksiltme 71VITTl939 pazartesi günü saat 15 de htanbu!d:ı 

u1 1 hh d 
Biltııııuııı has.aralı uluiircn 1 K ba L 1\1 .. b t ı....~ • d k' al kom· n -d., e binerken arka cebiriide b u- - Taa ü ün ademi ifasından dolayı 5000 M. üç nakilli kur a taşta cvazım ve • u ayaa ŞU!A":.ın e ·ı rm ısyo u • n 

n kırmızı renkli maroken kapl şunlu kablo açık eksiltmeye çıkarılrriİştır. K A T Q L yapılacaktır. 
S muhtıra defterimi her nasılsa 2 - Muhammen bedeli (1250)muvakkat teminat (93,75) lira olup IV - Ke~if, şartname \'e planlar her gün levazım şubesi Yezne • 

' tirdtim. Kimsenin işine yaramı_ eksiltmesi 15 ağustos 939 $3lı günü saat 16 da Ankarada P. T. T. u· ve siwisiııeklcr için de yanan sinden ve İzmir, Ankara, Kastamonu ba~müdürlüklerinden 118 kuru~ 
a · \ olan bu muhtıra defterimi mum müdürlük binasındaki ~atınalma komisyonunda yapılacaktır. KAT OL C Q 1 L muk:tbi'.inde alınabilir. 

in aıı!) C't namına adresime gönder - 3 - İstekliler muvakkat makbuz veya banka mektubu ve kanur:i ;ull:ııırnız. En nıükcınınel ve en \' - :'- Iünakasaya girecekler mü?frlü teklif mektubunu kanuni 
me ini rıca ederim. vesaikle o gün ve saatte mezkur komisyona müracaat edeceklerdir. ııüessirdirlcr. Biiyiik bakkaliye \'csaikle yüzde 7,5 güvenme par:ısı makbuz veya banka tem'nat mek -
· ..ı\drc. : Galrrta Bankalar Caddesi 4 - Şartnameler, Ankarada P.T. T. Lcvazrm, htanhulda Kınacı· ve c-cz:ınelcruc lıuluııur. tubunu ve <;artnamesinin F. fıkrasında bildirilen vesikayı ihtİ\ a ede · 

')EPOSl': Uc11oijlıwda Jupo11 mr:- ' 1 · d b. t 1 k' l · Vo;•voda han 5, 6 No. da van hanında P.T.T. a"nh.·at subcsi müdürlüklerinden parasız obral, cek olan kapalı zarflarını iha c saatın en ır saa cvvc mez ·ur rnmıs· 
J J - a:rı.H, Xııkmıııırn, Tdc·fıııı: 402;;u 

____ _:N:·u~R~l~Ç~ı~\~~1 T~G~A:._ _ _:_:vc~ı~·il:ecc~k:::_ti:.:_r:.... ~(~2::49:'.1~)~(:45:::3~1~)----------------.:i~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!~~· _):_:·o~n~b:a":J~·a~n~lı_::ğ::_ın:a~rn:,:::ı'_:'b::u:z:_::m:u:k=abil~ nd_c _ve_rmeleri ilan olunur. (5305) 
Askerlik ilanı 
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ba ; : _:.atlir. Emir veriyor, ben 
de emirlerini yapmıya mecbu
rum. 

- Demek ki mösyö Şuvazöl 

be. r ';r.ıak. tahkir ettirmek, ü
ziın.ü kn öldürmek i5in emir 
\er c bunları da yapacaksınız!. 
Tt. ... '-c' l°r ederim. 

P E!ı nazın <la bir sandalyeye 
oturdu: 

- ~imdi madam, akılhca dü
ı; ı"c'iı:ı, eledi.. üç gündür sizin 
iç.n neler yaptım .. Söyleyiniz .. 

- Evvel.1 ,. elihadin karısına 

acele cl'nesi iç;in haber gön<::le
ıild. ıni ban bikliriniz. 

- Pc'·i bu bir düşman işi . .. , 
m<.. .• 

- ral:at en ziyade merak et
reemi kabulümdür ... 

ych kralın meşhur karna 
sıf tı ·ı ':azanmak için çalıştı -

rr: iı;de nasıl ve ne yolda bana 
} 3. ım ettiniz?. 

- f:frnden gcldiğ: kadar lchi
niı 

- · M"~; ö dö Sartin, siz ser-
!J + 'c c! ğı u c-öylemiyorsunuz .. 

- Bana l.aı sı haksızlık ediyor 
!':Unuz madam .. Bir meyhanenin 
en r;i -li kö§esinde fıçılarla şa

ı<ıp icmekle meşgul olan Vikont 
Janı iki saat icinde bulan kim•? Om.. tı;t dipa. yahut bil
tfi~i ... ~ yrre gön.dermek için arı
v ı l' un us 1. 

- Ne gUzt!l hizmcl? Kardeşi-

BALSAM O 

mi, Fransa kral ailesine mensup 
bir adamı kaybolmağa bırak

manız iyi olurdu değil mi? . 
- Madam her halde bunlar 

hizmettir. 
- Evet. Fakat bu üç gün ev

vel oldu. Dün benim için bir şey 
yaptmız mr?. 

- Dün mü madam?. 
- İstediğin kadar düşün 

Bir şey bulamazsın .. Çünkil diin 
başkalarına hizmet günüydü ..• 

- Anlamıyorum madam .. 
- O! .. Ben anlıyorum, cevap 

veriniz, c:ün ne iş gördünüz?. 
- Sabah mr, ak§am mı?. 
- Evvela sabahleyin ... 
- Salıahleyin acletim olduğu 

gibi çalı~tım .. 
- Sa ... t kaça kadar?. 
- Ona ka:.lar? 
- · S<.m-t; 
- Sonra benim haberim ol· 

madan Parise gelmeğc bahset -
mi§ olan bir .dostumu şehrin dı
şında bekliycn hizmetçim ile ye
meğe davet ettim. 

- Sonra? . 

- Sonra Avusturya polis mü
düriyetine, arayıp ta bulamadı~c
',\rı bir hırsızın adresini gön
dl'rdim. 

- Hırsız ncredey<li ?. 
- Viyanada .. 
- Demek ki siz yalnız lıura • 

ıfa pclis vazifesini görmüyorsu· 
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nuz, ecnebi saraylarının <la po-
1::::::~::1i yapıyorsunuz. 

- Boş vakitlerde öyle yapı
yornm, madam .. 

-- Peki bu haberi gönderdik
ten s:ınra ne yaptınız?. 

- Operaya gittim. 
- Küçük Gimarı görmek için 

değil mi?. 
- Hayır, çiftlik sahipleriyle 

uğraştığı müddetçe rahat bı

raktığım halde şimdi bir iki bü
yük zata ilişmek cesaretini al
mıs olan meşhur bir yankesici 
yi tevkif etmek için .. 

- Operadan sonra mı?. 
- Operadan sonra .. 
- Bu sualim pek cür'etkar:ı-

:1e değil mi?. 
- Operadan sonra! Biraz 

sabrediniz hatırlayayım .. 
- Zannedersem burada kuv

vei hafızanızı kaybediyorsunuz .. 
- Operadan çıkarak .. ha ha

tırrma geldi .. 
- Güzel, söyle bakalım ... 
- Kumar oynatan bir kadı-

nın yanma g:rJerck onu bizzat 
tevkifhaneye götürdüm .. 

- Mad:ımın arabasıyla mı?. 

- Hayır, l::r kira araba~iyle .. 
- Sonra? .. 
- Sonrası yok, işte bu ka-

dar. 

- Arabada kimi buldunuz?. 
r.!:.i:;yö ~artin kızardı .. 
K~dın sevincir:.ıJen ellerini bi

ribirine vurarak: 
- İste polis nazırını utandır

clcm, <le<li.. 
Polis nazırı Mösyö Sartin ke

keledi: 
- Madam ... 
- Peki! Arabada kimin ol-

duğunu size ben söyliyeyim ... 
Dü§cs dö Gramon sizi bekliyor
du. 

Sartin hayretle: 
- Duses dö Gramon mu ? 

- Evet o, kendisini kralın 

daircsir.r sokmanızı rica için gel-
mişti ... 

Polis nazın oturduğu yerde 
sallandı: 

- Yemin ederim, dedi. ben 
nezareti size bırakacağım... P.o
lis vazifesini ben clef;il, siz ya-
pıyorsunuz .. 

- Mösyö, göri.iyorsunuz ki 
brnim de polisim var? Kentli i-
zi sakınınız .. Evet, gece yarısı, 

yavaş yava~ g:dcn bir kira ara-
1:-a!;ında dü§es .dö Gramon, po
iis nazıriyle beraber! Bunu ha-
lırr alır almaz derhal ne yapt•t;ı

mı biliyor musunuz? . 
- Hayır, fakat clch"ctli su-

r.~ttc korkııyonım, bcrek:t ver-
- Dn katlar değil.. ~in va!:it r;:r. !di. 
- Oradan tekrar arabaya - Bunda b~:s yol;, gcce.!İ.ı 

biııdim.. geç vakti intikam zamanıdır?. 

Bcyo{jlu 1iskcr/ik Şııbcsi11ıfcn: 

~uhcıııi:r.de kayıtlı ikramiyeye nıüs-
.ıılıak harp mallılii, erat \'e şehit ) c 
.ımlcriııin 939 tülün ikraıııi)clcri a

sağııl:ıki günlerde ve ) alnız öğleden 
,onrn clnğıtılacağındnn bu Ribilcriıı 
..cııtlileriııe tahsis edilmiş olan gıııı. 
ı~.·dc şubeye gelmeleri ilı1n olunur 

23 Temmuz 939 pazartesi: ~,.lıit 

) diınleri (1 - 25) ııuııınraya kadar. 
..!ü Temmuz 939 çarş:ımlı:ı: M:ılül eı :ıt 
\1 2:i) numaraya kadar. 28 Tcııı
ıııuı cuma: Malül subay (1-25) ııu. 

ıııaraya k:ıd:ır. 31 Temmuz pazartesi: 
,cJıit )elimlcri (2G-50) nunınra)ıı 

ırnua r. 2 Ağustos çarş:ıııılı:ı: :\lalıil e
rat (20-50) numaraya kadar. t A
ğustos cuma Malul subay (2ü-jlJJ 
numaraya kadar. 7 Ağustos paz:ırtc. 
-.i: Şehit yetimler (51-i5) ııuıııarn
y:ı katloc. 9 Ağustos çarşamba ~laliı ı 
erat (51-i9) numaraya kadar. 11 
.\ğuslos cuma: MalUl subay (51-G2J 
numaraya k:ıdar. 14 Ağustos pazar
tesi: Şehit yetimleri (71i-100J ntı· 

ıııar:ıya kadar. 1G Af;ustos carııanıb.ı . 
)ehil yetimleri _(101-125) numara) a 

... ıdar. 18 .\ğustos cumn: Şehit yelıııı
lcri (120-150) numarnya kadar. 21 
Ağustos pazartesi: Şehit yclinılerı 
(151)-1!)0) numaraya kadar. 
H.udıl;öy .ıskerlik .')ubesiııden: 
Lise veya nıuadili YC uaha ) ükseJ, 

Jktıllurdun mezun olanlar; askeı lı k 
.eri ııi )·apnıadan memuriyet alaıııı

~ .ıcakl:ıı-ııı<lan 938ı9:l!) ders ~·ıJıııcl :• 
ılı !lilıi okull:ırdaıı mezun olup d.ı 

ılısılıne nihayet verecek okuı larııı 

,on yoklamaları llcşikt:ış askcı lıl. 

.... ıcsıııce kurulacak askt·rlik ııicrlı
,ıııdc 1 • 1f> ağuslus 939 da ~aııı h. 

.- .ı l.t ır. 
Bu 15 giiııliik miiıldcl i~intk k.ıııu

.ı lıır ııı.ızcrclc day:ıııııı.ıksızııı lıtı 

· ıııünıc.wl l'lıııi)cnkr lı.ı 

ı.ıd:ı k:ıııııııi ıııııaııı.• lt• ~:ıpılat·aı..:ır. 

"ıılı<•ıııiı.ıll' l .. ı) ıltı ol:ııı lnı giiıı " 
. "o1: 'l">ik.·I. 11111 .ılrıı:ıl. 111.ı•ı ~ 

1 1 .ı,;ıı~lıısl.ııı L'\ Yı•I ~·ılıL'~c gclıııelcı ı. 


