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Moskova müzakerelerinde geni bir saf ha: 

Sovyetler, bizimde iştirak 
edeceğimiz beşler paktı teklif ettiler 

lstanbulda sebze 
buhranı mı başlıyor? 

Dliil~üDt~rr~ ~~v©ıit?>olfilo 
. ' y ©ırro Dil v~rr~~~IK 

Lord Halifaksın Mos
kovaya gitmesi ihti

malinden bahsediliyor 
Paris, 7 (A. A.) - Son Sovyet ı sillerine umumi bir pnkt akdi hu. 

ckliflerine İngiltere ''e Fransa hil- susunda mutab1k kalmak için son 
.tiımetleri tarafından verllecek ce. bir teşebbüste bulunmak imkanını 
ıab hakkında Londra ile Paris a - \'ermek ilzere Sovyet taleblerini is
rasında derhal bir itiliı.f hasıl ol - nf eden birkaç formül bulunmuş
muştur. Lord Halifaks lle Bonne, tur. 

lngiliz generali şehrimiide mihm atidarı ve karşılaytc1lar aras111da-:.. Lehistan 
notası · 

hazırlandı 
Notanın üç esaslı maddesi : 

Londra ve Parlsteki Sovyct clçile- Mezkur itiltıfın komşu memle
ıine dün Moskovaya gönderilmiş o- ketlcrc teşmili için sarfedilen gay
an bu cevabın metnini tevdi etmi§. retler boşa gittiği takdirde lngilte. 

::rdlr. reyle Fransanm ağlebi ihtimal Uç 1 n g ı· ı ,· z ask e rAı hey et ı• 
Diplomatik mahfellcrde söylendi- hUkümelin mUııtcrek beyannamesi 

ine göre İngiliz ve Fransız mümes (Devamı 4 ünciidt) 

Dünyaca tanılan bir Çek mühendisi Çanakkaleye gitti 
M 1 k n at 1 S 

Heyet Kocatepe torpi~osuy.le Çanak

adam 
1 - Danzig Almanyaya ilhak edilemez. 

2 - Serbest şehir Lehistanın gümrük 
hudutları dahilinde kalacaktır. 

3 Danzigde Leh hukukuna riayet edil
melidir. 

Val'§ova, 7 (A. A.) - Polonya. 
nın Yakında Danzig senatosuna 
töndereceği notayı me,·zubahs e
den siyasi mahfcllerde, Polonya hil· 
kUnıeu noktainaznıının a§ağıdaki 
a Prensipe istinat cbnekte bulun
duğu beyan edilmektedir. 

Türkiyenin en çok ~ 
satılan mecmuası 

1 Şehrimize geldi 
iki tarafı topuzlu bir aletle dolaştığı 
sahanın altında mevcu·ı madenleri 

hemen keşfediyo( . 

(Devamı 4 üncüde) 

Yenikapıda 

Tren bir adamı 
parçaladı 

1 
\' liugün saat on birbuçuğ doğru 

RESiMLi 
HAFTA 

Ilıı tirajırır, ucuzluğu kadar, 
haskbının ndbliğine Ye en ·a. 
lahiyctıi kalcmlcnJeıı çıknııtı.; 

yazılarının ı;iilelllğine borçlu· 
dur. Her hafta bariz bir teldi..-
mül ~ö teren bu aile mccmua
ı.mııı on çıkan 43 Uncü sayı. 
ında göreceğiniz yazılardan 

tnikapıda bi r} okunun parçala
narak ölmesiyle neticelenen bir 
tren kazası olmuştur. Sirkeciden 
11·10 de kalkan Banliyo treni Ye· Va-Nü'nun Hafta konuşması: 
ili'-- o ld'Y• d İn 

1 te birkaçı: 

"<lpı ıstasyom.ına ge ıgı sıra a (Dede yadigii.rlan); · giltere kra· 
altıncı vagonun kondoktörü Hay- !içesinin çocukluğu ve gençliği: 
rı.ıııah tren durmaldan atlamak is- Doktor G. Ata'nın bir yazısı: (Gü
tcırıi§tir. neş banyosunda kararmamalısınız!) 

İl"akat müvazenesini kaybederek 1568 maç yapmış ve 470 gol atmış 
trc · 1t nın altır.a yuvarlanmış ve te· çok me§hur bir futbolcünün hayn-

Ctlckte nrasında }Ja11.ı kcsilcre!t tı: gönül i~lcri: Reşad Ekrcm'in ta. 
...... ır 

ı.ıcı.ı1undar. ayrılmıştır . t rihi bir yazısı: (Geçen asrın en bil- s 

llunun üzerine tren durdu1".ı~- yük maceraperest kadını); Vasfi 
~lış, vak'adan rr.üddeiumu·;ı.lı'ıı:: Riza Zobu'nun notlarından: (Mu-

aberdar edilmiş~.\ ammer Karaca kimdir?); Vii.-Nü-
Milddeiumum muavini Necati nun btiyük bir lezzetle takip edilen 

Ve !ıksaray ı~oli~ ır.erke.z:i ı~r:mi- a§k ve macera romanı: Cemal Na. 
~~ti hadise yerine giderek tahki· dirin nefis bir karikatürü. Bütiln 
"ta giri~mişler ve kazaya sebep kadınları alfıkalş.ndıracak ev işi, el· 

Olan treni orada bekleterek tren bisc ve el i§i örnekleri. Sinema ba

l?ıakinist ve memurlarının ifadele· hisleri. 
ı" l 111 almışlardır. 
d Vak'anın, kondoktöriin ncele C· 

d trcJc trenin durmasını beklem'!· 
en atlaması sebep olduğu anla

5 Kuruş 
, ererek bUtıin ı,11 yıı.ıılo.rı okuyu- Miknalıs adamrn sitıema artisti olmıPragda demir maden ocakları ua • 
ral< n blr"ok ••i\7:el rcı.Imlcrle ı,ar· kızı !.Iatmazcl Eugi nmıa demir madcni ararkeu 

tılmıştır • 
:. o ...... ~ ... 

... Yazısı 4 üncüde tiılaşacaksınız, 

kaleden sonra lzmıre gıdecek 
Dün Ankaradan geldiğini ha· 

ber ver.diğimiz general Lundun 
riyasetindeki İngiliz askeri hey
eti azaları akşam üzeri Kocatepe 
torpidosiyle Çanakkaleye git
miştir . 

Heyete, generalin mihmandarı 

yüzbaşı Orhan Türkkan refakat 
etmektedir. 

İrigiliz heyeti Çanakkale ve İz· 
miri ziyaret ettikten sonra şehri • 
mize 'dönecek ve salı günü akşamı 
semplon ekspresiyle Londraya ha 
reket edecektir • 

Mektep haricinde 
talebe11i kontrol 
Çocukların kahvelere ve geceleyin 
sinemalara gitmeleri yasak edilecek 
Maarif vekaleti, ilk ve orta tah

sil çağındaki ç-0cukların meklcb 
haricindeki yaşayışlarıyla yakın

dan alakadar olarak bu hususta 
bir talimatname lıazırlaml§lır. Tali
matnamede, muallimlerin talebeye 
rehberlik yapması jçin hükümler 
vardır. 

ÇERÇEVE 
~ -

Talebelerin mektebtcn çıktıktan 

sonra vakitlerini bo~ geçirmemelc.. 
ri gözönünde tutulmuştur. 

Bundan başka ~oeukların geceleri 
geç vakte kadar eğlence yerlerin· 
de kalmamaları muvafık görülerek 
muayyen bir zamandan sonra cvle-

( Deuamı 4 füıciide) 

ITALVANLARIN 
KADERi 

ital;) aııla.rın, nleyJıimiıclc dcumlı bir ne~lr faaliyetine kıılklıkla· 

rını du:> uyoru:z. 
Yazılanlan 1ekcr te'kf'r giiıiinüne semıeğe \"I) rcnlbla.ndırmnğn asla 

lü.rnm ;) Ok. Siyasi ,,arkıntılık men:ulannda bir İtalyan ne söyliyebi

Ur; bunu her Türkün bllıne51 lil.ıım. l\lahallede ağrı. dolusu kiifür ya
rışı yapılırkf".n, Badullalı falcı lmdmlannın liıgatçesl gibi, İtalyanların

ki tl<• maliımdur. 
))alma ağız kııdrosıııula, dalına hayııl pertle ... lnde, daima rüya uC

knntlıı; nıuknn'n<lan kalkanlı, mikadan miğfı•rli, tenekeden kılıçlı kah
ranmnları ı;e' k \'e idare etmt'k ı.anatı, bu rnlllefo Allah ''Ngbiclir, 

Bu mllldin nail olduğıı pek ~ok Allah \'ergisindcn bir tanesini de 
:\" apolyon haber \·('rml~tl: 

_ Allah bu mllletı, J.·nuuııdardan dayak yemek için yaratnıısı.. 
Hikııt XaıM>lyun unutmut buluuuyorc111 kt .\llalt htı mUIC'tf, Mnnw. 

da e ek udan gelhıceye kaılılr dı&yak ~ ly~ı·eği !lwr 1.u.man, basımla 

cırtlak eırtla.k nUnıa~iş yapm:ık l~in )aratmıstır, 

.\'ecip Fcı:ıl K tS.ll\C m:K 



a, 

a 
y 
er 

2 

Ankara, 7 (Huıusi) - Maarif 
Şurası hazırlıkları tamamen ikmal 
edilmiştir. Şura faaliyeti hakkm
da salahiyettar bir zat şunları söy 
lemiştir : 

"Müzakere edilecek meseleler
den bir tanesi muhtelif öğretim 
müesseselerinin bugünkü durum 
lan ve biribirleriyle münasebetleri 
gözönünde tutularak ileride alın-

lar da ait olduğu komisyonlara 
dağıtılıp lüzumlu görülenler hey 
eti umumiyede görüşülecektir. 

Diğer taraftan aldığım maluma· 
ta nazaran Şura müzakeresi esna· 
srnda neıriyat kongresi kararları 

üzerinde de esaslr müzakereler 
cereyan edecek, kitap, yayrn ve 
basın iıleri etrafmdan daha geniı 
ve §Ümullü kararlar alınacaktır. 

rr:ası Jazımgelen inkipf tarzları· ---o-

dır;lk öğretim, teknik öfretim, Basın Bırlİğİ 
orta öğretim, yüksek öğretim hak kongresı" 
kında vekalet üzerinde konuıul-

H A B E R - Akşam Postası 

Kabzımallarla çıkan bir ihtilaf yüzünden bir kısım !stanbııl bah
çıvanlarının malları di.in gece sebze hali dışarsmda kalmıştır. Islan • 
bulda bir sebze b!lhranı çıkarması ihtimali olan bu vaziytte dair mala-

7 TEMMUZ - 1939 

matı diğer siitımlarımızda bulacak srnız. Resimlerimiz lm sabah sebzı 
hali önünde dıeran malları ve halde ki faaliyeti gösteriyor. 

1 
A~ 

s. 
• 1 
IOA ..... .. 
• 
' rJ 

• • • • • 

mak üztre bir taslak hazırlamı§· Ankara, 7 (Hususi) - Basrn .... . ; • •• • • t " • 

tır. Bunu azaya tevzi edecektir. Birliği kongresi pazartesi sabahı 

Teşkil edilecek bir komisyon bu toplanıp bir günde mesaisini biti- ı t b ı d b ' I 
taslağı maarifimizin planı haline recekir. Kongrede birliğin merke- s an u a s e z e c 1 e r 
koymak için çalışacaktır.. Şimdi· 1 zi idare heyetine sekiz, merkez 

Y' kadar ilk, orta, teknik .ve yük- haysiyet divanına altı aza seçile- ' • b ı ? 
sek okullara ait çıkarılnuş olan bü-

1 
cektir. Bundan başka Ankara, is- grev 1 m 1 aş 1 yor , 

tün talimatlar Şuranın tetkik ve 1 tanbul, İzmir, Adana, Trabzon 

tasdi~.i~.e arz~lunacaktır. 1 mınt~kaıa:mm idare hey.etleri ve ·Bir kısım . bahçıvanların malları kab-
Butun mufredat programları hayııye dıvanları da seçılecektir. 

talimatlar gibi komisyon ve tali Kongre azalarına Halk Partisi il ı "ht"IAf •• •• d h"' ı 
komisyonlarda incelenecektir. tarafmdan bir öğle yemeği ve Da zıma ar a 1 1 Q yuzun en, a 

Bunlardan baıka eğer u a dan biliye Vekili tarafından bir aktam dışarısında kaldı 
yeni teklifler gelecek oluraa, bun-1 yemeği verilecektir. 

M. Zekeriya, bugünkü başmakale -
sinde "Totaliter de,·Jrtlerln laklilti 
hlof,, rlr.ıncktir. Bir korku, bir harp 
hın·:ı~ı ~·arnlıırak bulanık surla balık 
ııvlanıak lsleınektedir . .Muharrir bu -
ıın misal olarak şimtliye kadar yap -
lıklnrını, hnreketlerini nnlattıklan 

sonra şunları söylemektedir: 
'i:ılııız hu defa Danzig ve Koridoru 

i illa planının muvaffak olmaması 

·111:1.c şıınıı (iğretiyor: Hlller rlünyays 
huzıırsıızluk ~al·mik suretiyle dilş • 
ınımlarılırn . ıı irlerini ~·orarak onla· 
rı istediklerini kabule mecbur etmek 
sirnsetinde halii denm etmektedir. 

Fııknt demokrasiler, ,.e leca,·üzr 
nı.ıruz milletler bu sinir harbinde ga. 
Jip gelip le mukavemet gösterince 
\lnııınya tehlikeyi göze almnıta ce , 

!'ili el cılcıııemektedir. 
l>r.nıek ki miiteravizi durdurmak, 

<lıi:ıral ı lıuzursuzluktnn lmrtarmak 
lçm en kuvvetli yol, mütecaYizlere 
kar51 zııar göstermemek, 'kuv,·etlr 
kıı" etle mukabele etmek, ,.e totali
ter ıll'vlellerle miizalı:ere yolu ne hiç 
hir mc~elenin halledilmiyeceltini gö-
7:Öııiinıle lııılunıhırarak mü~amııhay:ı 

snpınnnı:ıktır. 

Oniimü:uleki aylar için hazırlanan 
ı;inir hnrbinc!e mU\·nrrak olmak için 
hıın<lan hnşka çare )"oktur. 

] E.\'/ SABAll 

Hal Müdürlüğü ve alakadar 
bahçıvanlar ne diyorlar 

ıin göğüslerinden ibaret kalmak l . Dün gece Kerestecilerdeki y~- f mıyecekler<lir. Zaten zararcia cldu 
icap etmeı. Atatürk hattını <hı br.ra- · b h Al• d k d 'kk 1 ı 
her müdafan edebilir. Her halde, _ ~ı se .ze a .ın e c;o ı ate de· ı ğum. uzda.n kabzımalların ist::r."ik • 
Bulgarlar da bizim tarafımızdan ken ger bır hadıse olmuştur. lerı komısyonu da verirsek ista;ı 
dilerine karşı hic bir zaman hir ln _ İstanbul bahçıvanların.dan mü- bul bahçıvanlığı tamamiyle öle
nrruz gelemiycceğine knll suretle l'· him bir kısmmın mallan, kabzı- cektir. 
min olmalıdırl:ır. mallarla aralarında çıkan iht ilaf İstanbul bosta:llarını:ı s:ıhiplc-

Türklyenin ktı\'\'eli Asyada olt.111 - yüzünden hale almmıyarak sokak ri ol2n 70 bahçıvan hükumetin i~e 
ğu~n dair At.~lü~kün knnnati b~hsine ortasmda kalmıştır .. Bahçıvanlar, ı müdahale ederek bu haksızlı-;:ı 
gelınce, Afaturkun kannallerlnı, mnk .. • .. . g 
salları 1 • 11 S r 1, 1. bugun satı~ çıkarılacak sebzelerı onilne geçmesini bekliyor 
, n, ırşnc arını o yn Ye ıer ın .. .. .. .. . . . . . ·-· .. ' 

mnhafillnden öğrenmek ilıtiyncınrl:ı dun "ece hale got.urmu,şleı1dı. Bız, ıddıa edıldıgı gıbi, .hal ha-
olmnılıRımı:zı i$arşımızdııkilerin lül - Miktarı 20.000 kilo~u b\ıJan bu ricinde kayrtiız maFsatmaft ı te
fen teslim etmelerini ricn ederiz. ~lil- sebieler için bal Tesminaen başka miş değiliz. Biz, hal resimlerıni 
li Şefimi~ıfsınct.'.tn~nü, ilk•dnkikola - ayrıca bir de kab~ımallık ücreti vermeğe hazırız. Yalnız ~alae mal 
rındıınh~rı Ataturk~ı~ en ynlo~ dostu istenilmiıtir. Alakalı bahçıvan lar, !arımızı -Ooğrul:ian do-ru a satıc:-
ve mesnı arkadaşı ıdı. nu sıyasetln • . . g y 
lekm ·ı . l'kl . k 11 • hal resmınden başka bır para vere ya vermemize m:isaade istivoruz 

ı ınce ı erıne Ye ·u,·,·e erıne .; · 
lıugün lsmet lnönünden daha fnzla miyeceklerini, zaten vaziyetin bu· Buna mani oluyorlar, ve fuzuli bir 
vakıf lıir zale ıe~adiif edilemez. Bu na müsait olmadığını ileri sürmüş- tcıkım masraflar bize yüklenerek 
gibi no~tnla~. hakkınd~ ~iz hic. bir ler ve hal müdürlüğüne baıvur· zaten dışarıdan gelen sebzeler yii· 
ecnebi ıle nıııııakaş:ıya ılılıynç hm.el muşlardır. zünden müıkül olan vaziyetimizi 
meyiz.,, Hal müdürlüğü, alakalılara, büsbütün fenalaştırmağa uğraşı • 

CUMIIUR/l'ET kabzımallara mallarını vermek yorlar. 
mecburiyetinde olmadıklarını, İk- Bu mesele sür'atle hall!"dı'lmcz-?<iadir :\adi, Bull(ar DnşYekili Kö. -

seivnnofun Almanya seyahatinden hsat Vekaletinin kurduğu satış !e bah~ecilikten vazgeçmeğe mec· 
bah~etmeklc \'e "füılgarhl:ın nl' yn . birliğine müracaat edebilecekleri· bur olacağız. Bundan yalnr.z biz 
pacak?,, diye sormaktadır. Baveki· ni, ancak ıatıt bcidelinin yüzde bi- değil, hal idaresi de, İstanbul hal· 
!in llcrlinclc hüyilk hir nl!ikn ile kar- rini yapılan masraf mukabili ola· kı da zarara uğrayacak, taze seb· 
şılanmış olmasının Totaliter devlet • rak birliğe vermeleri lazım geldi- ze yemek imkanı ortadan J:alka -
lerin .bu Balkanlı devle!~ kenı~ilcriııe ğini, hal nizamamesi mucibince caktır. Mallarımızı satmak için 
cekmıye cnlıştıkl:ırınn hır dehi ola - bö 1 b. k d t•b· t t ı d 
bileceğini, Bulgaristnnın büyük harp : e ır ay a a ı u u ma an sebzelerin maliyetini yükselten 
ten sonra güttüğü yolu izaha çalış • dogrudan doğruya halde mal· bir takım mütevassıtlara ihtiyac:-
tıktnn sonra şöyle demektcılir: larını satamıyacaklarını kendile- r.ıız yoktur.,, 

Şimcfi, dünyanın bu fakir fnkat hüı rine bildirmittir. Hal müdürlüğü ne diyor? 
parçasına göz dikenll'rin leşehhüsle- Bahçıvanlar buna itiraz ettik
riyle karşılaşıyoruz. Bize )'Ol göc;ıer. terinden malla r l".al civarında top
mek, hareket tarzı tayin etmek is -
· 1 B · 

11 1 1 1- 1•. lanan arabalarda ve yerlerde kal-
ııyor or. u vazıye e m unan ıu un . 
Balkanlıl:ırın \'nziCesi lıirdir: 'iıılnız mıı. ve vaktınlde satı~ çıkarılama 

Diğer taraftan hal mticlür mua
vini Ahmet Müezzinoğlu dün gece 
hale kabul edilen malların 12.000 

Hiheyln Cahil Yalçın: "Bulııar 

lıııdııll:ırıntla tahkimat,, başlıklı ~·a • 
1.ı•rnıda lılr Alman gıızeteıılnde, Sof • 
y.ıd.ın aldılh söylenen bir telgraf ha
hrl'lnclen bah~edcrek bunda, Bulgar
larnı Türk • nıılgar hududunda yap
lı~ımır. "Atatürk müstahkem hattı,, bizi alaknclar eden ic meselelerin ü • mııtır. 
ndıın kuşkıılondıklarını, Bulgar ga • zerinde onlarla konu~maya bile razı Bahçıvanlar ne dıyorlar? 

parçayı bulmasına mukabil hale 
konulmayan sebzelerin 50 parça· 
<lan ibaret olduğunu işaret ederek 
şı•nları söylemiştir: 

zı-telr.rin,Jcn SloYonun ~iddelli pro - olmamak, istiklalimizi her şeycleıı Bahçıvanlardan Ali Başak bu 
1 1 ·• b h cf'l l 'lt' · - ı· üstiln lulluğumıızu açığa Yurnıak. 
l''i usunuan n se ı ı ı ını soy ı ye • sabah kendisiyle görü•cn bir mu-

' 1 ı b Gospodin Kfü;ei\'anofun Berliıı ı.e. :s 
J°<', :ı manen 1tnzelec e u mııkaleye harririmize demilltir ki: . 
ntrcclilen satırlarda harptenberi Bul. yahnti, Hulgarislanın Dnlkanlılığı bn, ',I 

garların, Türklere karşı takip ettik • kımındnn lıir imtihan ehcınıııiyelini "- Mallarımız dün ıcce hale 
Jeori poletikanın gayet acık olduğun· haizdir.,, kabul edilmemesi dolayııiyle 2000 
dan, Tilrkiyenin hiçbir zaman Bulgar liral:ian fazla zarara uğradık.' A· 
far tor:ıfından bir hücum vaki olaca. VAKiT rabalarda kalan sebzeler çürüme • 
Jtıııo Ye Bulgarların, Türkiye işlerine Asım Us, "lstimliık usulünde lıir ğe mchkumdur. Bahçıvanlar bu 
k:ırışncııklarına fhtim:ıl vermeye hak )'enilik,, hnşlıklı yazısıııun, istinılfık mesele halledilmediği takı:liı::de ar
lı:ıhşedccl'k bir hArlise ve emnre kanurıurııın siiratle dcl{iştirilr.rck Mec 

tık sebze getirmeğe cesaret edz-
ı;ılırrncdiklcrinden hahsedilnıckte ol. l1-;in cu yıız tatilinılcn iince IJitirilıp ============== 
duğunıı söylemekte Ye huna verdiği tatbik sabasına konulnhllme\' iizeı·e snların lıir tnkıııı sermayedar kinı . 
ce,alııııdn da, lıu hnzırlıAımızın Bul- cnlışılclığından bahsederek çalışma• seter tarafından spekülasyon mevzuu 
J:,ırlrırn knrşı olmadı~ını Bulgar top- lnrın da iki mühim noktanın istlh • lı:ıline gl.'tirilmesi, hu yerleri ı:ru
nıkl:ırını ciğnevip toprnkl:ırımız:ı dof l'cliltli{ıi hunl:ırchın birinin )'t'ni Ciynllnrln kapatnıal:ırı nihayet he!c. 
koıJar gelebilecek olan nıüstc\'li hir kanunun istimlôkle kıymet tukdirıniıı diye ı:nnr pltınının ıntbikinclen sunrn 
t!r,·Jcte karşı müdaraa hazırlı!ıı oldu- vergi kcıynaklnrına tin~ :ııımıynrıık yüksek kıymellerile satışa ç ıkar:ıral 
~111111 Bulgarların kolaylıkla nnlıynbi. binnlnrın husuı;i kıymetleri i\zerinılen halı.:!ı. ve helediyl.'nin zararına ha • 
Jr.ceklerini söylemektedir. Halla de • ynpılnbllmesi imkanlar ı nı hnzırlııya. \'3cfoıı Lii:;ük büyük paralar knznn • 
tnckleclir ki: cniı diğerinin de, belediyeler nça • ıı.:ıları gıbi vaziyetlerin önüne ~e -

"Böyle bir islilli harekeli karşısın · cnklan meydaıılnr mes:ılı:ısınca de • çilmcsiui:.,. 
dıı Bulgar dostlarımızın da bizimle !;il, d:ıha rnzlasile istimliikte buluna. -------------
hirlikte kendi hudutlarını müdafaa rnk meydanların çevrelerinde lıinn. 
Yoı1fc5iri itaya teşcbblls edeceklerine lnr yaptırarak lııınlnrı satışa çıkar • 
eminiz. Fakat biıim hudutta ikinci mk sııretile elde edecekleri 'klirln 1 • 
hir ınfıdıfoa hattı tee5sil~ ederse müş mar ınnsran:ırını azoltahileceklcrini 
lert·k dn:ımız için daha iyi olnıa:z söyledikten sonra şöyle diyor: 
ını? HulgSU" komıularımııla bir an • "Fikrimizce islimliık usuiünde ya
loşmıının C()k kunellf bir sed YÜCU· pı):lC..lk ;\'Cniliğin hoşkn bir foydac;ı 
de gctireceltinl takdir ederiz. Böyle daha olaraktır: 
lıir anlaşaraya da biz her zaman hn- Du d:ı ~clılr tm:ır pJAnı mueiblnct 
7.ırız. Buıİarlarla bttaber vilcude ge-- yeni açılacak yolların n meyıfanla •1ı tireeeliıoiz !ed, yalnız askerlerimi - rın muhitlerindeki en kıymetli ar .. 

''- Mallarını satmak isteyenler 
hal r.izamnamesine r iayet etmeğc 
hal nizamnamesine riayet etme· 
lan malların bu nizamnameye ri· 
ayet ıartiyle derhal hale kabul e· 
dilmeleri mümkündür. Zaten iti
raz edenlerin başınl:ia hakiki mal 
sahipleri değil, bunlardan istifarle 
etmek isteyen l;>irkac; madrabaz 
bulunuyor. Diğerleri bunların 

tl!'§vikine kapılmışlardır. 
B~ vaziyetin düzelmesi için 

ttaym:ı.ka:nl•ğa ve :ı:al::ıtaya müra· 
caat edilerek Jazımgelen tedbir-

ırontcn amc~ 
ve arıcar 

Yugos:avya ile talebe 
mübadelesi genişletiliyor 

Belgrat Oniversitesi mübadele 
edilecek talebe miktarının 

c. r:tınlmasını istedi 
~11 Dost ve müt - 1 Kültür müna~ebetleri bakımın . 
1 . ' 

tetik .Yugoslavya !dan yapılan talebe mübadelesi iyı 
• ile aramızda kül tesir yaptığından Yugoslavlar be 

tür münasebetle • sene böyle mübadeJe edilecek talt . 
rini aittırmak i -
çi n iki memleket 
üniversi telerinin 
talebe mübade • 
lesi yaptnmı mu· 

ı y:~ı~: b::. J!:nü:, 

ve bu m!lk~atk 

Vnal 3elgrada iki ta • 

be mikdarının arttırılmasını iste -, 
mi~lerdir. Bu sene mübadele yoliylc 

10 talebe günderjlmesi ihtimali \'<}r· 

dır. 

Yugoslavyaya gidecek 

tale'..>eler 

Yor· 
nıil 

lar. 
ıen 

lebe gönderilmiştir. · B~lgrad ün! - Tıp ve veteriner fakülteleri lale • ifü 
\'ersitesinde hukuk tahsıl eden Turk ~ . .. . kıv 
tbleöelerden Mehmet Ünal bu sa • beletınden murek~p hır grup ıY.a • ha 
öahki4tenv-atlı;ij6Rel-fref:ıile ~ı:tr:i • :kınd;ı Yugosla\ryayı ziyarete gidt>ı . ı· ra 

rilizc gelmi~tir, cektir. zıl 
Bu Türk· t alebesi, supça), birse- Buna mukabil Belgrad üniversi • <le 

ne zarfında mükemmel surette -öğ -
renerek imtihanlarını vermcğe mu • 
\·affak o1duğundan Bclgradda fevka 
iade takdir edilmiştir. 

i\lehmet Un:ıl, bir muharririmizr 
şunlım söylemi~tir: 

telileri de lstanbula gelerek mem • 

leketimizin misafiri olarak başlıca 

yerleri gezeceklerdir. 

- Yugoslavyacla Türk talebe çok "'AA~.iVl>JVvv~""'""'""""""""'""""' 

iyi karşı!anmış. her tarafta dostluk- Reisi Cumhur 
la mu~m:!'e görmü~tür. Bizi. kendi-
lerinden hiç ayınnayarak hakkımız 

1
- .. •• .. 

da tamamiylc bir aile samimiyeti nonunun 
:östermi~lercl i r. 

lerin alınm.:.ı:ı temin edilecektir. 
tktısat Vekaletinin açtığı satış 

birliği, müstahsillerin hukukunu 
korumak için kurulmuştur. 

Btı birliğin, mal sahiplerinde.1 
istediği yüde bir malların muha
faza:;r, satışı bedellerinin tahsili 
gibi işlerin ıcar~ılığı<lır. Bu masraf 
zaruri ve yerıntle o~uğundan iti
rnzlar vari.d değildir. Madrabazla
rın teşviklerine kapılan bahçıva·1-

lnrm bu hakikati anlayarak malla· 
rını hale koye<?klarmı umuyoruz. 

Binaenaleyh hfıle mal kabul e· 
dilmediği tdoğru değildir. Ken -
.dileri mallarını nizamnameye uy
gun bir §Ckilde vermiyorlar. 

Aliikadarlarm bugün vilayete 
-nüracaat ~tmi!'leri muhtemeldir . 
Vali ve b~:cdiye reisi Lutfi Kır • 
darın meseleye clkoyarak şehrin 

menfaatlerine en uygun şekilde ve 
sebze Iiy.:ıtl3rıırn arttırılmasına, 

n1::ılli'nn ı:ok<:k ort.;.sı:ıda çiirümc
;ine rneydaıı vcrmt'den tedbir al· 
m:ısı bekleniyor. 

Bahçıvanlaı;ın bir kısmı, hal ida 
resinin vaziyeti karşısında şimdi· 

lik s:bze grevi yarmış bulunuyor
lnr. 

Valiye telgrafı 
Tramvay, Elektrik, Ttlnel i -

darelerinin İstanbul belediyesi -
ne devri münasebetile vali ve 
belediye reisi doktor LQtfi Kır -
d:ır tarafından Reisicumhur l nö 
nhnc çe!dlen telgrafa lnönü şu 
cc\·abı \·ermişlerdir : 

"Sevgili lstanbul şclırinin l'i -
ldyetinı·z zamanında refaha ka _ 
ı:uşmasını dilerim . ., 

Bundan başka meclis reisi ile 
Münakale, Maliye Vekillerin -
den de muvaffakıyet temenni -
!erini taşıyan telgraflar gelmi~

tir. 

Posta kadrosu 
takviye ediliyor 
Adli tebligat için 

2875 memur alınacak 

Adliye tebliğat işlerinin posta 

ve telgraf iıtlares:ne devri üzerine 

idlrenin kadrosunun geniıletilme· 

si kararlaştırılmı§tır. Yeniden 600 

memur, 7 S mUrakip,2200 müvezzi 

alınacaktır. 

Müvezzilerin 1500 n ıllvari, üst 

tarafı, piyade olacaktır. Şehirler 

dahilinde yapılacak adlt tebliğa -

tın aayrsı senede dört buçuk mil· 

yonu 1'ulacağı tesbit edilmiıtir. 
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- 'I TEMMUZ - 1939 , HABER -Alı ... Podlıll 

Bir güzelHk kraliçesi 
evinde ölü bulundu! 

1934 ııenesinde "Mis Olimpiya ,., 
unvanım kuanan güıellik kraliçesi 

1 
~is .M~~a ~ranklin temmuzun 
ıkincı günu evınde ölü bulunmuş • 
tur. Ölümünün sebebi mal<mı ol:na
dıfmdan 'otopsi yapılacaktır. ~n -
gin bir adamın kın olan Mis Frank 

---------- lin babasının haberi olmaksızın gü-

~• .. IJGla dait: ~~k e:::~"ma ıirmiş ve inti, 

- "Mis Enıland,, unvanmı kazan • 
b.:r rnasma pek az kalmııtı. 
Q1 mecmua EarueDFZ bir cinayet 

hakkında 
Aynı yerde ve aynı tarihte ikinci 

bir facia daha olmuıtur. Eski zabi
tandan zengin Edmond Butler is -

I ZMtRDEN, Artnfld adlı bir minele biri sillhla öldürülmüıtür. 
)'İ nıeanua geliyor. "Güzeli, iyi- 69 yaşında olan yüıbaşı Edmond 
le; g"'çeği,, arıyormuş. Belli ki genç Butler 34 sene harbiye nezareti da:
J>ek larahndan çıkanlryor. Adı da mt müsteşarlığında husu!t kitiplik iyi kadını diye anılmaktadır. 
biı ho,uma gitti. ltiraf edeyim ki yapmıştı. iki ay evvel Dorothy 17 yaşında C\'lenen bu'kadın 1937 
%iy::~ı ~akik~tler getirmlerden S~el?<>n adında ~-r _kadınla evlen - senesinde ilk kocasından talakla ar
laıı ı~lenndekı sorgulara bulduk- mıştı . Bu kadın butün dünyanın en rılmıştı. 
ınaıc Ct\raplan klfi bulmıyan, ara _____________ :__ _________ _ 

lcat ta devam edenleri severim. Fa- O 1 I De · il 
<> ' Yaıt!anndan anladıfıma göre, i V 8 ftlZJO arı 
)'o~uayı çıkaranlar pek aramı - umum mUdUrU 
lnil~ hiıAkis düşündüklerini~ t~a • İbrahim Kemal'in 

An nam 
imparatoru 

lar ~ olduğundan emm ınsan- . • 
ıeri ~nımızın en iyi Tür~ ~~r- refıka~ı vefat ~ttı Tayyarecilik öğreniyor 
tekiı lllıler .ol?uğunu bulmuş~ar, _o - . Devlet Deıuzyollan umum mildil- Bir milddettenberi Parhıte bulu-
liaic~ ıstıhfafla bahsedıyorıar. rU ve İstanbul halle partiai idare nan Annam imparatoru sa llaje1te 
liy ilet sanatkinn va ıflannr da bi- heyeti lzlamdan İbrahim Kemal Bao Dai tayyaNcilik öğrenmekte _ 

°"lar: "her kudretli sanatk1r, çok Bayburanm refikaaı Bayan Huri- dir. 
~t bir zümrenin hayranlığıyla yenin vefat ettiğini teeeaürle ha - Franaanm en büyilk piolt mekteb 
<>~t edecek kadar kemale ermiş,, ber aldık, . lerinden birinde dera ıören impa_ 
dan ınsanmı~ ... Bu gibi sözler, bun. llerhumenın cenazesi bu sabah ratora, mektebin bq pilotu Möeyö 

an altnu t . ) ıaat 11 ae Nifantqında Murad.iye Storm dera vermektedir 
"4 . ş ye mış sene ewe , par - ahali . . . · 
k .tıie,a·ıerin ve symbolist'lerin hü- ~ esmdeki evinden kaldmlınıt Bir gUn Villakublay tayyare mey 

Üll\ g;;...ıükl· • d ~- de .. l . 'e Betlktq Sinanpqa cam.llnde na· danmda Storm · 

ı Deniz teslihahmızı birinci 

1 
plana alma lıyız 1 

1 I TALYAl< poeteleri, .. ~a:.~:~ ~~.~!K!~~L-1 
1 

1eeek. 1~ mitealftn bir tekilde b&yatılıklara 1 
1 .... IMllar. Ba ..._...., ualet, ~aMt n ıteref lc&blanada oka-~ 
1 dar ft,..U elllaldarmı k&ltal ebnltler ki, politika nam'llla en ıcref. i 

i
l U allletlen bir a,.. glM :AÖ\"lnektea pen·a etmJyorlar. E 

1 Bir_... İ•İtlten n lnglUslere de 9Ö\'dtller. Sonra, Fransa- İ 
1a n p,...Jdan atıp tattaıar: Fakat, böttln dünya k&J'!nımda, İ 

1 

bütti• lcldlN•madu ylls ıerl ettiler. Şimdi de bize sötöyorlar. 1 
.E\·et! 0111&r dalma 19refe, neeabete, k&hramanlıia n erkekli- İ 

ie •öieeeklerdlr, k ;reni bir ıe-y değil. ' 1 1 

i
l Garibdir ki bu heriflt"r İnKflterc gibi bir de,·lete n lngtllz gt- i 

bl bir ml11ete mitel'flddl diye küfrediyorlardı, önttne gelene mlite. , 
reddi, mltef...Sll glbl ktinlrler fırlatan bu herifler, anlaıııbyor ki, 

i herke.e keİlcll _rlrkefterlnl •~ratıp durmaktadırlar \'e t.ehdlde kallu- ! 

ıi ıtlJOrl&r. Fakat buu Arna,-.tl•ia bile hücum etmek için 20 sene 

1 
ba saftllı mllleU ordadu, allıhtaa , .e hazineden soyup mahnım et
tikten aoara ~t ecleblll7orla.r. 

1 

Böyle tt&lyaa ıuetec•ı apı ..,a.Ka pala,·r&lara pabuç bıraka. 
cak, dejll bls, dillya Jh,i!•de t.ek bir kiti yoktur!.. 1 

Ba ıue~erla aedell lnldurdakla.rmdakl ba.klkati ise yine bil.. f 
ttla dbya lııllmektedlr: İ 

Re,emon,.. iddia ettikleri Akdenlzde, sulh Cf'pheslnJn son mü- i : 
f&t& doiaf11nda.n sonra, blrdnblre biçe lnmitler, bütiin tantanalı İ 
p&la,·ralan blrdeablre suya dütünrml~tlr. : 

İtalJ'U ıuet.elerlnln ahmakça tehen-ürlerl, ılrretllkleri bu li- İ 
llutl darMde• Uerl plmektedlr. .,. 

l
i Fakat ba adamlarm bW hiç tanmıadıklan anlatılıyor. Bizim 

btlldillmh, tereftlllb izerlne büttin dünya milletlerinden çok da

ha h&MU oldaPmazu bile bilmiyorlar. 
Bb1 Akdenlsde beyhude yere bir can dütmanı yapmakta ol-

1 daklannm larlmada deilllerdlr. 
i e&11 diflllAIU 1&Plllakta olduklarmm farkında deilllerdlr. 

1 

Btltia banla.rdan bir hakikat daha anlatılıyor ki o da bizim, 
artık, deals t.Hhatmusı birinci pllna almamız lüzumudur. 

\'akıi allratle onlar kadar donanma belki \'Ücada getiremeyiz. 
Fakat bldm elimizde onlarm ku\'\'etlcrlnln dalma bette birinin bu
Janmuı ltisamandu fasla kifl olduiunu da unutmamahyız. ----··----·· ···---------·········-····· .... --------··· .. ·-----

d
. \üU en evrıcuıı:: soy enır- ' · · ı· 

0 
muı kılmdıktan sonra Yahyaefen. De -· . 

l~ nlan tekrar etmek için aramale dideki· aile kabriatanma delnedil - - rs verece~, bana l;ıır tay-
0&.... ll'l değil, öğrenmek. ezberlemek. mittir. yare hazırlayın, diye baimnlf ve iki ineg" e Amerı"ka 
-~·cnip ezberled"ğ" . b'I k biraz aonra, onu yanında bqma 
k4fi. .. "A---

1
• ıdaımıb~ -~ya ı ndle Değerli idarecimiz İbrahim Ke - tayyareci ppkuı ıiymif olan An- ld d ~. &CUUAA,, • ır u.\ırap e- lin aın . toril · yı ı r ım u"" c:.tu"" Radyolarında gı}Sc d b' . . · . ma büyUk kect.rine iftiralr; eder, n ımpara e tayyareye biner- y 

3 

isken derun 
Liman taşkillta karmms· 
hazırhklarına başlandı 
Topraklarımıza katılan Hata} 

mınakaaındaki limanlarda da yenı 
teıkilit yapılması için hazırlıklara 
baılanmııtır. 

İskenderunda Münakaİi Ve 
kiletine bağlı bir merkez liman 
teşkilatı vilcuda getirilecek, di· 
ğer Hatay limanlarında da birer 
liman reisi bulunacaktır. Burada~i 

teıkilatta çalışmak üzere müte· 
haasıs memurlar gönderilecektir. 

Ayrıca İskenderun limanmdd 
tethmil tahliye işleriyle uğraşmak 

üzere devlet limanlar iıletmeıi n· 
mum müdürlüğüne bağlı olarak 
bir de liman işletmeleri müdürlü· 
ğü kurulcaktır. 

80 Bin lirası olan ihtiyar 
Hastahanede 
sefalet içinde 

öldü 
İrandan senelerce evvel is· 

tanbula gelen 60 yaşlarında csi<i 
bir tacir geçenlerde Bulgar has
tahanesinde ölmüştü. 

Burada manifaturacılıkla ise 
başlayan Hüseyin bir müddet m;. 
vaffak olduktan sonra işleri bozul· 
muı, iflas etmiıtir. 

Bunun üzerine ticaretten çeki
len Hüseyin, tanıdıklarının yar
dımiyle hayatım uzun müdı.1et tc· 
min etmiıtir. 

Son zamanlarda sefalet ve aç 
lık yüzünden elim bir vaziyete dil· 
şen bu eski tacir nihayet hasta· 
lanmış ve parasız olarak hastah;:ı 

neye yatırılmıştır. 

Hüseyin ölünce, evvelce yattı· 
ğı handa bulunan bir çekmeceai 
vaki ihbar üzerine polis memurla· 
rı huzurunda açılmıı, içinde 6001) 
altın, 25.000 kağıt lira bulunmus 
tur. Paralar, sfaletten ölen tac 
rin mirasçıları arasında takıim • 
dilecektir • ıv e, ır ruh endı~ı. adeta bır kendiatııe sabır dileriz. 1 ken görmil§lerdir. S h.b. h 1 k k 

ha ~ntna vardır; o mecmuanın mu- İlk ders böyle sessiz seduız ger- a 1 1 ayvan arı esere Nevyork sergisi pavyo-
rrirlcıjnd · bah · ~ ran b" e ıse tıyarbfı andı - mit ama, ikinci dente birçok me etlerini sattı m hakk d -0-ır ruh ı:ükunu sezivorum v -·- - nu uz. m a Pamuk ı·plı'g"'ı· hakkı ne': 

zııarı " • : .. a- manası derhal anlaşılır. Fakat zan. ıaalı ve bilhuaa p.zeteciler impa- ... 
d lıi nda da bol bol sıfatlar, hır e. nederim iloerinde d • -• •~ "'toru gO,.bllmek için meydan Evvelki ... kn fırtınada ıarib musahabe Jİpllacik bı·r tebıı·g ... 
1.~. Yat,, kokusu olduğu için ~k· o- meı· demind• d u~ı~·~ ~·b: gelmiflerdir. a bir vaka oımu,, ve Kızıltoprak ci-r..uya.n.~. , .. n e soy cuı.ım ıı ı . Amerikanm Nevyork tehrinde Anka 6 (AA ) lk 
li -~,orum. " . . sadece bir oyundur. Sa MaJeale Bao Dal, çok sevdiği varmda bir ahıra dilten i~ yıldı - kiin (W3 XL) ve Pittsburg teh- A _ra, ... : -. -. tı.., "ı· iııran sayısı Ahmet Haşım ı - ·, . tayyareciliğe kartı büyük bir isti - nm, burada duran llı:i inege tesa- rinde kain (WSX X) işaretli rad- V~kaletındcn bıldirılmı~tır. ~ n r.1. .. k t b rtak d ·· d"t t · ti • . Memleketimizde tesı·s eclı"' 

lar:· ~.uı.anlmış; içinde başka yazı - n.rama a ı ı~ a §lirler var. dad göatermi§ ve ikinci derste ku- "' e DUf r. yo ıstasyonlan, Nevyork Dünya . ·~· ıc • "ıot ııırı.r de \'ar ama mecmua, Ah- Uoiru•u onlardan hıç hoşlanma - mandaı• eline almağa muvaffak Kwltoprak, Kuyubaf• ookağm- aergU.indc Türk pavyonu hakkm<!a cek P'.'.m.uk ıp~~g• t° . mensucaı 
kaı l!apm hakkında ya.ılinıı ma· dım. Mecmuanın sonunda bir de olmUJtur. Yanmdakl muallimin na- da oturan ıı .. tara iaminde .bir •- Fransnca bir musahabe ' hazırla- j,"~';?".'.ı:~· ~1 1 0 acagı !•rtlaı 
,..

1 

•• 

1 

~-le açıh'-·or. Ahmet Ha•im'in he\'eski.rlar sayfası \"ar: yani öteki •ih. atlerinl dinliyerek de tayyareıL d Utl . . - ak il :ı.: • mışlardır. Bu musahabe 8 temmuz a m 
1 

8903 sayılı karar-"' rı • :ıı am ı ennı sagm zere uu ı- • h"'k ·· 2111171 
n ili ben de severim; gençlerin o- yazılar yaıını başını almış, üstad nı epey uzaklara kadar götUrilp ge- . . 1939 cumartesi gilnU her iki lsta.ıı- name u mu aayılı ka-
daa· '1Urını-t, hayranlık göstermesine olmuş muharrirlerin; o sayfalarda - tirml!Jtir. nek bellemektedir. Mu.stara bu ı- yondan da ayni saatte, yani TürkL rarname ile kaldırılmı! olduğun-

ı,.,.~ k"l d daha • lmp t ta • nekleri sat~lalı henüz pek kJSa ~·e •aat"ıle •aat 22,"5 de GRAgtw da dan eski karamamelerı"n merı"-
J .... sevinirim. AraMak mecmua- ı er e yeru yeti~erin. Ço- ara ora yyarecilik öğreten .. .. .. ...,.... c:'• sahibi B. Cahit Tanı-ol da cuklann: "Biz ı;ocukken ..... diı·e sö- muallim ıunlan söytemlltlr: bir ...,.. olmUJtur. , .• .,., metret.,den ncşredilecektir. yette olduğu sırada müracaatta 
. l &oatlni ve Piyalt şairinden ze başlamaları kabilinden bir şey. - Talebem fevkallde iıtidatlı. Yıldırım düıünce hemen ahıra W3 XL (Nevyork): 16.87 metre. bulunupta talepleri reddedilmi!! 

'"'1 ile, aşk ile bohsedi)"or. yazı O sayfada. gençlere nasihatler de ,. Ben tayya...,.itlği onun kadar ça - kotan MuWa ineklerinin can çe- WS X X (Plttebu..,. ı : 2~.27 metre olanlar. yeniden müracaat ede: 

sının birçok yerlerini anlıyamadım- diliyor. O nasihatlerden bir tanesi : buk kavrıyan biriaine daha hiç te- k~tiğini görmüş, hemerl bıçağını bilirler. 
~~:r Yol •. Hele biraz yaşlansın. yı~ "Güzel ya~ın ilk ve son şartı, •_a_du_r_eı_m_edim __ . ______ çekerek hayvanlan ölmeden kes - Konvansiyonel treni T ka.Ciın kel'melerden vazgeçer, sü- okumak, daıma okumaktır... Bu ZAYİ mittir .. Ondan ..... da veterinere gene gecikti ürkuMaar!fHCemiyeti 

!il 

ve daha berrak bir dille konu- söz, çok okuyanlann kendilerini gü- 929 i ıitmit ve ineklerinin muayenesini mumı eyet ~ur l · senea nde kız ameli hayat or- Bu bahk" A k • ~ ... · \:endisine ku""riik bı"r itir .. •ım ıel ~yler yazdıklanna inandırmak itıt ..... ••tir. Veteriner ha'--vanlan aa .. . 
1 

vrupa onvansıyo- toplantısı 
"«l >- ..... ta mektebinden daktilo kursundan ~-..... " 1 t k t hh .. 1 ı ı:r 'ar. ili' or kı" ·. "Nurullah Ataç'a için uydurdukl.an bir vecizedir. Ü • muavene ettiktea aonra, etlerinin ne renı ı 1 

saa tea ur e ge - Türk Maarif Cemiyeti umumi tıe-
~or " aldıfım !tehadetnamemi za}i ettiın. " · ti B "k k" ' ' t (Ahmet Ha.im)• yalnız ''Yarı mid ederim ki, buna, Arampi mec- utılmuma müsaade etmiıtit-. mış r. u gecı meye, tren ma ıne yeti 3 - 7 - 1939 tarihinde re,·L:alıide 'dl Yenisini alacağımdan eakiainin sindeki bir arıza dolayısiyle mu- 1oplanarak (3512) numaralı ccnıi~cl-
ltdj~· §İiri gıbi birkaç parçada söy- muasmı çrkaranla~ da inanmazlar. hilkmil yoktur. Mustafa da zanannuı bir kısmı. ayyen sür'ati yapamaması eebep l~r kanununa ıörc esas nizamııııme-
l• itine uygun cirnt-kler (yani syM· }. urullalı AT AÇ Adile Uladai nı böylece kurtann••trr. olmu•tur sıııde yapılma 1 

zaruri dcği~lkliklcrı 
01ı,, . . ... :J • - ı . ı. ll'l~ ~ı~rj~~muwff~ol- ~-W-~----~-~--~-~--~-W~~-~M~~--~-~--~-~--~-~~~~~M~•• muu~ueft~~ulctmi,ıi~ ,,.~tUr, Halbuki Ha,im estetiğine • .. Yen i nizamname hüknıiiııe ~üre ••ı.,.Vaf k olmıyacak ? merkez idare hcyellnc Ye hesap mÜ• 

J"iJel\ ~ bir nümu~ olarak göste - mı l'll - ~ - A·- Kirahk askerler... raldpliğine seçilenlerin adları nşağı-
ıııdıtı ~iir, okuyucuya JOraki ya.. o ANZ1G llleM._I clb1a11 tf"krar J~"- A .ıANSLAK Romadan garlb bir <lıı yıızılmıştır: 
!ardan nı ıhsas eden en zayıf parça- tel6fa , ·erdi. Ortalık Jtne tellt ,.8 haber ,·eriyorlar: .ıapon hüküme- MERKEZ iDARE HEYETİ : 
l"ır birini teskil etmtktedir . ., Ha- lae7eeaa lda~e... tt, 1ana11va harbinden henüz do··nmu• olan Kemal Gedcleç Cumhur Ba~kanlı-

• btn 'md" hat lnllltere Mltla mitteftlderbadea aww.;- r-o1 u,,. v j,.ı_, . şı ıye kadar böyle bir ~y H ı.a. L- .___ ,,.. lta17u ukerlerlnl kiralamak u-•re Roma gı umumi katibi; Yehhi Demlr<'I Has-
'<QJa ttrn.....ı·.. "Y .... ol ... llUIZ acr...,. ayni ıulde l&bUlneı.. ....... bakanlık müsteşarıi !\evzat Tandoıı:ııı 

l'llts· .....,ı.n. a~ ı .. manıu- bUleflJor: Neden hillümettyle mutabık k&lmıı! ..• .Japonya ~ '"lldıltnin niçin ) azı::.>ığmı, nasıl ya- mi, ba)'J'111aeakf.. ,, __ • .. __ ki 1 Ankara Yalisi. Refet Clgen Urf:ı ıı.ı)-
.. 

1 
- llarb olaeak mı f Çlaldl: --18

- ra anan bu askerler Çin ı R ı · J ,,.. nı bilirim· 
0 

Ahmet Haşi • avı; a ınu Köken zmir sn)l:l\t, 
·•ıın• ·· · ' ' GutWlr ld eev&bau verec:ek dtiJIJa Harbi dardaran lınl\-Yetler m•V&Hlle- h&l'Wade kulluulacaklarmııf... Fakihe Öymen lsınnhul snylavı: il ı 
l°Un ıtıırınde bir oyundan, bir o - sldl ı Acalb teY deifl mi! Acaba ttah·an lit nnrrak Be) azı t sa)la\'J; Ihsan 

taktan '-... ı. b" ..ı..x.;ld" Jli;lade lıııle ldıııue 7ok! •• Batt& •--'Us -- r •· ,, l>- .uagaa ır şer ~· ır. ._. e~ A-'--·ldı d•tlannm bu askerlerin k•ndll•rlnln ı·•- Sungu Maarir Hkaleti talim \'e lcrhi~ 
~n b(l.ı....,. et.el riala Aı.u - ld alul ••vu...ı deiU ! ı.... "' "' ga <lllt\· ...,ütün bqka bir ~y söyle - s • Jlldald müablrlerl Bay * * • .. JU'UlllJ&eaiını nihayet anladılar da ye haşL:anı; Şefik Yürel;li Dc,lel Şiı. 
Zıh · .Ahmet Hqim'in şiirinin va. IDtlerhl Mili un olwp olmıJaeaimı bil· ,amctı ldn.Ja mı , ·eriyorlar, denlnlz!!,. rası birinci daire başkanı; Ha)tl ı 

ni; Avni Çubukıil Riyaziye ögrl'l-~Oldutunu anlatırken ancalC ilci meclljlal JUIJOl'lart.. DU11ya nUfusuıun mUstaldtel * * * Guııvcr BaşH~kiılct müsteşar Jıtll.l\'i-
Sir ınn ·· inin, ond"Yan Yol,. ile Şık deiU mi!.. istatistifii! Halletmiş ! meni. 

llltltrtn· un 90nu a arzu,. manzu- Han barlıjı ,.ar. ll&rb ... , .... nr. B 1R paete ,_..,.r: M oız lamlnde açık göz bir tilccar HESAP MÜRARIPLERI : 
" ın belki hemen anla•ılamı ... ..L "-1&- ......... ........... L-Od .... L--L ..... _ Muhittin Haha Pars Bursa sa~ hı-
.,ar,.LI ' • ~ .- --. ..,_ ·- --. - u wu - Dtla7acla otemobll kuJlanulann ea- Madanyadan Alman L--.. ·-•ı -..gın sö leci H karan}·'· ..... uuaa ,·ı; Hilmiye Dener Riyaziye öğrcı-
irin 

8

Yrnhd'Y_ ım. er IA §ı- na• da nr... ynı fO mU7ouı111!.. Doau \"&paru ile harice se\'kedllmek ize- meni. 

rıittıc· ıst olması l~on gelmez; ·Fakat un olap obmy&e&juu bilen DlaJada ea 1oa -t hJyeJr olaal&- re 200 balya koza kırmtı 1 yükletmiş. ·Fa-
ta~ symbolist şiirler içinde de 1ekı... na .,..., aalqor maı .. u!.. kat npar Haydarp&§&ya gelince kaptan 

}lUnJ ıle vazih olanları çoktur. Peld ama, ltlç ldm.-la bllmemeel, ~ • • • lhnaa idanıBlne: 
hit l'ar aYn ayn şeylerdir. B. Ca - ~· harlNı al7etll olmadıjuu ıöeter. Kömür depoları na yer ! - Bu mallar kokmuıtur! Götüre.. 
ginin lnYol, "Yan Yol,, manzume- mes mi? .. lla harb ile.dl keacllae mi ola- mem! diye tllllyet ctnılı. Mahkeme heyeti 
iyi b'J~ olduiunu zannederim pek eakf.. y İNE paeteler a,.ı fe1f yuıyor. ıelmlı, bu lddlanm hakikat oldutunu gör-
IJ~0~ llıiyor: o, Kipling'in ]unglt Bbee, ,...ı, baıtlaldl dlDJada hlll Jar: ktimtlJ' clıepolanaa Jlae 1er a- mllı , .e kolnnaı mal , .. purdan ~k&rtıl-
llrrı ""'"'Undaki maymunlar prkısı - ru11ormqf.. mıı .•• 

""'rbes .......... 1&amıelet1 -~ harb M• Köml üpolanaa f oldu~- . t. b. ir tercümes.idir. Böyle r Jff Dojra deill mi! .. 
g1l b e&k I• -.. olUIHr: Ki riid •-- f ... ılınınce de o manzumenin P en ,..,_aan11 ayn. uma- 11erlf kokmaı mah ae diye 1ta.ı1ee ~-

ltaı,.. Alnlu7adu aJ'rllalıHlne ... Ya- Dlllda lefUlerba ..,._ eeketlert!I... kanyor? Dahilde sabam efendim! ... 

Topkapı klubUnUn 
kongresi 

Topkapı Spor klübü b<t:"•:ınlı 
da 9-7-939 pazar günü saat l 
de fevkalade kongrenin toplanın:! 
mukarrerdir. Üyelerin teşrifleri n 
olunur. 

RUZNAME 
Yeni Cemiyetler .Kanundft"J g6:-c 

nizamnamede yapılacak t .. ·h'a' ıı. 
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Mıknatıs adam şehrimize geldi 
Krom + 450 derece 
Kurşun + 360 derece 
Kaolin + 450 derece 

lngiltere müttefiklerine 100 
milyon sterlin kredi verecek Kendisine "Mıknatıs adam,, de.1 

nileıı ve dllnya dUzünde ismi pek i
yi tanılan Çek mühendl.-,lerinden 
Mösyö Rudol! Polla.k bulkaç zaman 
dır ~ehrimizde bulunmaktadır. 

Bun~:ı.rm için~.e Y~lmz de~.ir ma- Londra, 6 A. A.) - İngiliz gaze. , bini yarın meclise verm~i muhte-

Sümer Bankın 
yapılacak 

Bütçe encümeni 
teklifi 19,5 milyon 

sermayesi~ 
uave 
58 mifyonf 
liraya indire 

Mösyö Pollak dilnya yüzünde ya
eıya.n insanlar içinde nadir bulunan 
bir hMlete maliktir: elinde bulunan 
iki tarafı topuzlu bir 6.letle bir sa
ha üzerinde doleştığı vakit, eğer 

bu es.ha altında maden varsa onu 
hemen bulabiliyor. 

denien na.kıs gosterır. Bu ılim ye- ı teleri hük,imetin parlamentodan meldir. Bu tedbir prensip olarak 
ni bir nın: değildir ve .pek eskidir. "!hracat garanti ve kredileri,, da. haftalardanberi elzem görülmekte 
Hatta tarıhte Hazreti Musa da iresi için 100 milyon sterlin veya idi. Zira bazı memleketlerle yapı -
çöllerde Benii.srail kavmine bu su- 1 daha fazla tahsisat istiyeceğini lan görüşmeler kr~di dal.resinin 
retle su bulm~tur. O zamanlar yazıyorlar. şimdiye kadar mevcut ea.lahiyeti Sümerbankrn sermayesine 58 
b b' · 1 ak t J"kk' ed'L milyon lira ilavesi hakkındaki ka-

Bundan başka ianayi progı 
nın tahakkuku için Sümerb 

u ır mucıze o ar e a ı ı Daily Mail gazetesi, İnocilterenin geçen krediler derpiş etmekteydi. 
mir;ıtir nun layihası Millet Meclisi bütçe 

· mtittefiklcrine silah ve mUhlmmat Kabine dün ak~aın.ki mUzaker.csin- verilmiş olan taahhüt aal1l 
28 milyon 666.000 lira arttml 
tır. 

Bizim zamanrmızdaysa bu ilimle de bu işin hallinı' kararla.,tırmıştxr. encümeninde tadilata uğramıştır. 
ve saire satınalmak imk!nr veril- ...., 

meşgul olan insanlar pek azdır. Gazeteler arttırılacak mikdar için . Encümen, beş senelik progra:n Benliğinde garib bir mıknatıs 
kuvveti olan mühendis Rudolf Pol
lak yer altındaki madenleri ve su
lan yerleri delmek suretile keş ~ 

fetmez. Ancak kendi elinde tuttu
ğu bu aletin işaretile keşfeder. Bu, 
bir demir çubuk veyahut helezo
nt bükülmilş bir telden ibaret ga
yet basit bir alettir. 

Şimdiki halde dört beş kişiyi geç - mek üzere 150 mily<>n sterlin ic:ıte- 100 ve 150 milyon sterlingden hah- üzerinde yaptığı csaslx tetkikat ne 
..: d' 1 d neceğini bildiriyor. t' · .:ı b k · ·ı· Banka! sermayesinin yüzde 

şine kadar munzam taahhüt 

girişebilecektir • 

me> ız zanne ıyorum. Bun ar an sctmişlerse de ala.kadar daireden ıcesınkıe an a scrmaye&ıne ı ave 
bir tanesi eski Avusturya zabitle- Financial Times gazetesi, proje- bu sabah alınan malumata göre a. edilecek miktarı 19 buçuk milyon 
rinden binbaşı Beichelr'di. Bundan nin ağustos tatillerinden evvel çL zami artma mikdarı 100 milyon ola- lira olarak tesbit ctmi~tir .• 

~a:}~:a,eV:e~~:~a. ôt:~~e~d: ~:~r:~: ~ça~n=~~~e~~~tinde ve- ca~~~i mahfiller, bu tedbirin bazı v ,· ı a"' yet 1 e re 2 o parti 
ve Fransada yaşamaktadırlar. Ben Hükumetin yabancı memleketle- memleketlerle cereyan etmekte o -

Dün matbaamızI ziyaret eden M. 
Rudolf Pollak, kendi.sile konuşan 

mtiharririmizin suallerine şu cevab

~imdi Türkiyeye geldim. Hususi iş- re verilebilecek ticart kredi nisbe- lan kat'i müzakereleri kolayla§tıra- 1 1 

lerde çalışıyorum. Fakat maden a. tinin arttırılması hakkındaki tale.. cağı kanaatindedirler. m u• • f ett•ı ş ,· seç 'ı d 1 
rama işlerinde çalışmak istiyorum. 

.. _ Bundan ktrk bir sene evvel, e~~.::::":.~~::T::l~i'. il anı h arp s i z baş lı yan lstanbul Rıüf ettişliğ ine Konya mebust 
yani 1ss9 da Bavyerada bir gün be yaptım. Elimdeki a.ıetıe dolaş - s t J h b • Fı"krel Sı lay getı·rı'ldı· 

l:ı.rı vermiş tir : 

bir Alınan mUhendisile Fourştin - tım. Ve üç yer tesbit ettim. Kazıl- ov ye - a p o n ar 1 Partı· ba~"anlıkları \'alı'lerden avnl lıke~ı·r mebusu Muzaffer, lspan 
bergde dolaşıyordum. dı. Ve iddiamın doğruluğu anlaşıldı. ~ J "' 

o mühendis, bir saha üstünde İlk yerde su çıktı. Tokyo Japon taarruzunun ı'lerledı"g-.;ı"nı·, drktan sonra vilayetlere mebuslar Bodrum, Antalya mıntakasına c 
böyle bir aletle bu tecrübeleri yapı- !kinci yerde, on beş senedir o arasından 20 yi bulan müfettişler man Şahinbaş, Seyhan ve Hat< 

yordu. Ben de bir kere elime aleti çiftliği kiralıyan adamların hiçbir Moskova gerı· pUskürtüldu·· g-.;unu seçilmiştir. Bunlar kendi mmtaka - mm~a.kasma Hasan Reşit, . Karı 
aldmı. Merak etmiştim. Na.stl şey şey olmadığını iddia etmelerine lannda daimi surette meşgul ola _ Mugla mebusu Cemal, Gıresur. 
<ll'-"e tıakıp saha ir.:erinde dolaşır - ragm~ en bir su deposu ve bir kanal ·ıd• • 1 .1 . ak be Se'-·han mebusu Tevfik Trakyay " bı ırıyor ar caklar parti teşkı atını miır ·a J ' ken lletin benim elimde de krpır. bulundu. ed-~-1:1 d. mıntakasına Kocaeli mebusu Rağı: 

y - • ü d 1 Ç\,C1\. er ır. Hil · 
adnmaga başladıgım gördük. Ben- çüncü kazı yerinde de em r ve Moskova, 6 (A.A.) - Son za • ' lar Buimor'un cenubu şarkisinde I stanbul ve Ankara ye gelince, bu Kayseri ye Çoru~ mebusu H"krm 
de de böyle bir hususiyet olduğunu bakır çıkmıştır. nl d . d 1 . d Obo'd .. . . . .. . Ka~tamonuya Sıvas mtbusu ı 
anladık. O gun·· den sonra bu htLSu- Bunları muharririnıize anlatan tna ar a cere}an e en Mogo - k!in Nomon - Bour - a mu- \ilayetler ıçın ayn bırer mufettiş I k Zo ıd~'· Bol m ... 

M uk h-d·scl · · ·· d · h. mikt d · d t .. met c;ı • ngu <1J\. ve u ını.o.. 
ııiyetlıni inkic:ıf ettinneg·e çabala - M<5suö Pollak matbaamıı:da da e- anç 0 a 1 erını goz en geçı - ım ar a J>lYa e, opçu ve su- tayin edilmiştir. ' 'K b c: .... f tt•rt 

,.. J - b' t bl._d ht l'f . k l . 1 100 k d tank kasma ars meı usu -:."'ra e ı , 
dnn. Şimdiye hdar bu aletle bir !indeki lletle bazı tecrllbeler yap - ren yan resmı ır e ıg e mu e 1 varı. uvv~t en~ e a ar İstanbul müfettişliğine eski Ad - Mu~la•:a doktor Rıza Levent Kon-

mmtakalarda Sovyet - Mogol kuv - tah!'ıt etmiclerdır. Bu kuvvetler, 3 . . . . . • . _ /"> J • ' 

sürU şey keşfettim. mış, altın saat veya bir bardak ım ti . . k d y t ff . T "' zda"'f . akt M 
1 

hud lıye Vekılı ~e Partı umurnı ıdare he yaya Kırklareli ınebusu Şevket O • 
Taın kırk bir senedenberi top _ ü~ttine eli geldiği zaman aletin kı- Vt' erının azan ıgı am muza erı em.mu ecır v ı ogo u 

"t°t tebarüz ettirilmektedir. duna tecavüz ederek tay,·arelerin yeti azasından Konya mebusu Filt- d.ül, Sa.msuna Erzurum mebu. su Sa-
rak altından guyağT, porselen top- mıhlısndığını, harekete geldiğini J ' bU Zihni 

l\fonol IIailc Cumhurivetinin Sov- hı·mayesı· altında Yang gölü ve Kha ret Sılay tayin edilmiştir. lım, Sıvasa Ka..rs me su • 
rağı, kil, demir, antimuan, maden göstermiştir. " , 
kömilril buldum. Usulüm gayet ba- Çek mühendls!nhı bir ne kızı yet - Mogol • kuvveHeri erUnı har - lkhyngol nehrindeki Sovyet mevzi - Ankaraya Amasya mebusu Esad Ankara Parti idare 
sittir. Elimde aleti tutarak bir sa.. vardır ki, Hollvud siUdyolarında si biye heyetinin bir beyannamesini lerine taarruz etmişler ve bu göl He Uras, Izmire İstanbul mebusu Ga- heyeti Reis Vekili seçildi 
had& dolaşmağa başlanın. o top- nema artistliği yapmaktadır. Evgi zikreden mezkur tebliğde şöyle de . nehri geçmek istemişlerdir. Bu ta. \ip Bahtiyar, Bursaya Erzurum me Ankara, 7 - Ankara Parti vil! -
raklar üzerinde, gezdikçe, toprak adını taşıyan bu genç kız, aktris nilmektedir: arruza bir piyade alayı, iki tank busu Zühtü, Malat~·a Maraş, Antep yet idare heyeti reis vekilliğine Ri-
altmda bulunan madenin ne made- annesinin mesleğini tercih etmiş, "2 Temmuz Japon - Mançukolu- alay1 ve altı süvari alayının yardı- mıntakasma Bursa mebusu doktor fat Börekçi ~eçilmiştir. Vilayet id<l• 
ni olduğunu tesbit edebilirim. Ma- "Mıknatıs adam" diye tanılan ba- M k mı ile "Kamatsubara,, ismindeki 23 Galip Kahraman, Eskişehir, Afyon, re heyetinde bulunan 3 mebus Idart 
denine göre zaviyeler şu şekilde o- basının sanatına - Mösyô Pollak'm QS . Oya üncü piyade fırkası i~tiral\ ct.,miştir. Kütahya mmtakasına Aydın mebu- heyeti azalrklarından i!tifa etmiş • 
lur: bütün wrarlarma rağmen - iltifat Sovyet - Mogol krtalannm ve Sov su Adnan Menderes, Erıun.ıma Ba- !erdir. 

m Üz ak ere 1 eri yet tayyarelerinin ~iddetli bir ta -Altın ve gümüş -:- 90 derece 
Su + 220 derece 
Bakır + 400 derece 
Demir - 90 derece 
Çinko + 120 derece 

elmemiıttir. Matmazel Evgi, ihtimal 
ki, gilnün birinde e~eceği sinema 
yıldrzlrğmm kendisine mıknatısi 

kuvvet hasletini verebileceğine l . 
nanmrş bulunuyor! 

Köseivanof, Bulgaristanın 
Almanya ile aynı yolu 

takip etliğini söyledi 
Berlin, 7 - Hariciye nazın von fun Berlin ziyareti matbuatta bü. 

Ribbentrop dün ak§aın Esplande yük başlıklarla. tebarüz ettirilmek
otelinde Bulgar başvekilinin şerc - te ve hadise mihverin A vrupadaki 
!ine büyük bir ziyafet vermiştir. mevkilerini takviyeye matuf yeni 
Ziyafetin sonunda fon Ribbentrop bir muvaffakıyet olarak. gösteril -
bir nutuk söyliyerek bu ziyaretin mektedir. 

( Baştarafı 1 incide) 
şeklinde ifade edilebilecek olan mah 
dud bir anlaşma akdine çalışacak
lan, ayni mahfellerde ilave edil -
mektedir. 

Lord Halifaks Moskovaya 
gidecek mi ? 
Londra, 6 (A.A.) - lyi haber 

alan mahfillerde söylendiğine gö
re, Sovyet hükfunctinin teklifle -
rlne aevap vermek ve pakta dair 
müzakereleri tacil etmek üz.ere 
Lord Halifax'ın yakında Mosko. 
vaya gitmesi ihtimali vardır. 

Bu sabah bu haberi veren Dai. 
ly Express gazetesi, Sovyet hü. 
kumet mahfiIIerile tam salahi _ 
yetli bir İngiliz devlet adamı ara. 
smda yapılacak olan bir temasm 
şimdiki güçlükleri süratle izale 
edebileceğini yazmaktadır. 

Beşler paktı ? 

Köseivanofun daha. ziyade inkiŞaf Gazeteler Berlinle Sofya arnsm
ettinnek azminde bulunduğu Al - ı.laki milnasebetledn hu dostluğu 

man ve Bulgar d<>stluğuna bir delil takviye elliğini, Almanyanm Bul -
teşkil ettiğini kaydetmiştir. , gar i8tihsalatınm üçte ikisini çek. 

Bulgar başvekili Köseh•anof ver- ı tiğini kaydeylemcktedir. Londra, 6 (Fransızca İstanbul) 
<llği cevabda "Almanya ile Bulga-ı "Diğer taraftan, Yugoslavyaya - İngiltere, Sovyet notasına ceva,. 
ristanm muahedelerin haksızlıklan samimi bir anlaşma ile bağlı olan bmı 48 saat zarfında verecektir. 
nı tamir ve bertaraf ve haklı bir ı Bulgaristan Balkanlarda mühim bir So\7ct Rusya, bu notada !ngiltere
sulh temin etme~ için ayni yolu 1 rol oynryacak vaziyettedir. Binae _ Rusya ve Fransa arasında akdi dil. 
takip ettiklerini,, söyledikten son _ I naleyh bu memleketin "Fransız - §ünülen Üçler paktının Türkiye ve 
ra iki memleket ara.sındaki iktma.1 Jngiliz av<1nslarma mukavemet c _ Lehistanm da iştirakile Beşler pak
di münasebetlerden ve iki milleti ı debilmesindcn dolayı .n:emnuniyet tına çevrilmesini teklif ediyor. Öğ
biribirine bağlıyan mücerrcb ve sa- 1 gö!lteriliyor ve Macar erkanr har- renildiğine göre Sovyet Rusya, Tür 
ınimi dostluktan bahsetmi§tir. 1 biye reisinin halen Almanyaya kiye ve Lehistan tarafından da 

Bu ziyafet verilirken Bulgar ga: yaptıği ziyarete de işaret eyliyerek garanti edilmek şartile Hollanda, 

zetecileri şerefine do bir resmi ka. 1 bir Bulgıır _ Macar - Yugoslav mü- İsviçre ve Lliksemburgun tama -
bul yapılmı~. bu resmi kabule Bul- 1 sellesinin teşkili fikri Heri sürülü- miyetini .garanti etmeği kabul edi

gar başvekili de gitmiştir. Slovo 1 yor. Bu müselles mihvere dayana- yor. 
gazetesi milmes.sili irad ettiği nu- rak kendini Balkanlarda (llnar ve Diğer taraftan Sovyetler tarafın. 
tukta: "Bulgarlar büyük bir miL 1 kalkınma) vazifesine verebilecek - dan ortaya atılan "teeavüz tehdidi, 
let değilse de sadakate sadakatle tir.,, meselesine bir hal çaresi bulunaca 
mukabele etmcği bildiğini,, söyle _ 

1 1 
ğı zannedilmektedir. Fakat Lehis -

miştir. Muhtelif hatibler, iki mem- ngi terede tamn, Türkiye Sovyet Rusyayı g:ı-
leket arasında.ki :;ilah arkadaşlı _ I ranti etmeği kabul etse bile Sov -
ğmdan bahsetmJŞtir. htiyat tayyarecifer. yet Rusyaya garanti vermesi müş-

Köseh'anofa refakat eden Zora S İh\h alhna çagtrillyOr kül görülmektedir. Malümat sahibi 
muhabiri Köseivanofun Hitl!!r ile t mahafile göre Sovyet Rusyanın no. 

Londra, 6 (A. A.) - İngiliz ha- tasına cevab vermek için Paris, 
bilyük bir samimiyetlcr cereyan e - va kuvvetlerı'ne mcnsub b' t k 

ır a ım Londra ve Yarşovarun aralarında 
den mülakatından memnun kaldığı ihtivat erler ve suba'-'lar, bir sc~ 

arruzu neticesinde Japon kuvvetleri 
akşama doğru ağır zayiatla Khalk
hygol'ün şarkına püskürtülmüşler
dir. 

Sovyet - Mogol topçu kuvvetleri, 
Japonların 50 tankını ve 8 topunu 
tahrip etmişlerdir. 

Sovyet - Mogollar 50 tank ve zrrh 
lı otomobil kaybetmişlerdir. 

Japon • Mançuk"Olulann zayiatı 
800 maktul, Sovyet - Mogolların 
zayiatı 100 maktul ve 200 yaralı -
dan ibarettir. 

2 - 5 temmuz arasmda cereyan 
eden mühim hava muharebeleri 
Sovyet - Mogollarm lehinde neti -
celenmiştir. Bu muharebelerde Ja
ponlar 45, Sovyet - Mogollar 9 tay 

yare kaybetmişlerdir.,, 
Tebliğde, Japon tayyarelerinin 

muvaffakıycti hakkında yalan ha -

berler neşrettiğinden dolayı Kuan_ 
tung ordusu matbuat bilromı şefi 

miralay Kavahara'nm azledildiği i

lave edilmektedir. 

Japonlara göre 
Tokyo, 6 (A. A.) - Mauçuride-" 

ki Japen ordusunun bir tebliğinde, 
Buir gölli civarında Mogol - Sovyet 
kuvvetlerine karşı yapılan Japon 
taarruzunun ilerlemekte olduğu, 

birçok Sovyet tankının tahrib edil
diği, Sovyet tayyarelerinin Balşa. 

gal şimalinde. uçuşlar yaptığı ve 12 
tayyarenin düşürüldüğü bildirilmek 
tedir. 

Amerikada selden 
100 kiş i öldü 

Vaşi.ng-ton, 6 (A.A.) - Ken 
tu<!ky havalisinckki tı' :iJ·:t:ılar 
netice.sinde ıco kadar kişinhl öL 
müş almasından korkulmakta -
dm 

Morehead' da kaybohn 48 ki. 
şiden 30 unun cesedi sud.::m çı
kanlmıştrr. 

Diğer cinetten sel rnlarınm 
1 

J J müşaverede bulunmaları laznndır. 
nı gazete.c:ıine b!ldirmiştir. ferbcrllk tecrübesi mahiyetinde o- birdenbire knbaYr.ası y\i:ı:i'"'ld ~ 

kara orduları, deniz kuvvetleri ve J takri'.:>en 30 kişinin hn~11lClı ~t• 
hava filo lan mllşterek manevramna Cartercount/ den bildirilme!':. • 

Ziyaret mihverin muveff:ı- larak önümüzdeki üç ay içinde si
kıyeti İmİ>J 1 lah altına çağrılacaktır. Bunlardan 

Roma, e (A. A.) - Köseivano- bir kı::!mı, bu yaz yapılacak olan l§tirak edecek~. ted:r 

Eğlence ger/erinde 
tenzilô.tlı tarif eler 

Suyun şişesi altı kuruştan, kahve 
on kuruştan fazlaya verilmiyecek 

Eğlene~ yerleri için hazırlanan ucuz tarife tatbik olunması mecbı 
yeni tarifeler :Belediye Daimi En - ridir. Pazar günleri için hus.ust ta 
cümenine verilmiştir. rife konulamıyacaktır. 

Bugünlerde encümenden geçiri - Yeni tarifelerde fiyatlar eskisit 
!erek tatbika başlanacaktrr. Yeni ta nazaran yüzde 20 - 30 kadar UC\ 

rifelere göre, gazino vesair eğlence latılmıştır. 
yerleri fiyat bakımından üç smıfa Tarife levhaları, iri yazı ve ra 
ayrılmıştır. Suyun şişesi b" kuruş- kamlarla eğlence yerlerinin gö 
tan fazlaya satilamryacaktır. Yal - çarpan yerlerine asılacaktır. 

nız bazı p!ajlarda kırk para zam Leh·ıstanı n notas ı 
edilebilecektir. 

Yemek ve konsürnasyondan rnn -
ra içileccl< kahve. yerine göre be§ 
kuru~tan on kuru~a kadar olacaktrr. 

l\ti.ızik ve-şaire- bahane~ilc fiyatla
ra hiçbir zam yapılamıyacaktır. 

Birinci konsümasrondan rnnra 

Mektep haricinde 
talebeyi kontrol 

(Başlarafı 1 incide) 
rine dönmeleri temin c:d.ilecektir. 

Sthhi balwnda.n çocukların gün -
de 10 saat uyku uyumaları zaruri 
sayılıyor. Bu itibarla sinema, ti -
yatro, gazino gi.bi yerler~e gecele. 
ri vaki;t geçirmeleri yasak edilecek-

( Baştcrraf ı 1 incide) 
1 - Danzig, Almanyaya ilhak 

dilmemclidir. 
2 - Danzig Polonyanm gümrı 

hududları liaridnde kalmaıııaJ.ıdn 
3 - Darrı.igde Folonya.nm büt 

haklarına ve bilbassa. limanla.rd: 
doklardan, nhtnnlardan \'G §iıru 
diferlerden serbestçe L!Jfilade 

mek ve Dan;igie Polonya arasın< 
ki poeta muh:ıbm'atmı kontrol 
mck hal;kma tamamiyle ~·et 

dilm~lidir.,, 

Diğer cihetten, Pohmyalıle 

Alman.lo.r arasında bir fark göze 
memek ve Potonyalılarm zarar 
olmamak ı;artile Danzigde Alr 
kiiltiirünün serbestçe inki§:a.f et. 

tir. sinde Polonya hükumeti hiçb.ir J 
Çoeuklann kalabalık sokak ve zur görmemektedir. 

caddelerde oyun oynamalarına mey 
dan verllmiyecektir: 

Du talebelerin kahvelia:nclere 
gitmeleri katl nurette menedll!!cek
tir. 

Muallimler de bu ciheti ta.kip 

edeceklerdir. Talebe velileri mek -

iki ltalyan filo: 
Roma, 7 (A. A.) - İtalyan 

nanmasının iki filosunun iştir: 

20 ile 30 temmuz arasında 

Akdcnizde büyük manevralar 
tep idareleriyle sıkı surette temas lacaktır. 

edeceklerdir. 48 ea.a.t sU~ek olan bu mı 
Talimatname yeni denJ senesi 

ba!;ınclan föbıı.rPn tAthlk edilecek
tir, 

ralara birkaç denizaltı filotifü 
birçok deniz tayyareleri \'e bi: 
miş tayyareler iştirak edecek 
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Genel Kurmay 
başkanının teftişleri 
Mareşal Fevzi Çakmak yarın 

sabah lzmirden ayrıhyor 
tz · 

F 
lllir, 6 (Hususi) - Mareşal 

ev· .. ıı Çakmak beraberinde ordu 
~~Cttişlcri, generaller, İzmir va-
ısı, İzmir mevki müstahkem ko· 
muta.nıa d' ~ k • k" 
1 

rr ve ıger as erı er an 
~· duğu halde Gaziemir civarında. 

1 hava ve kara birliklerini teftic: 
et · :ı 

t 
rruş, \rerdig~ i meseleler üzerinde 

atb' •kat yapılmı§, bu arada kuv-
\rctli ha f'l l 'f 1 .. va ı o arı vazı e uçuş arı 

cıru anlatmış, İzmirde bir askeri 
müze açılması hususun.da Mareşa· 
lin yardımını rica ederek Mareşal· 
den uğurlu eli ile Poligonun res.. 
miküşadını yapmasın: dilemiştir. 

Mcıreşal, İzmir belediyesinin gös· 
terdiği muvaffakiyetten dolayı iz· 
nıi:lileri ve belediye reisini tebrik 
ederek kurdeleyi kesmiş, ilk atışı 

kC"rıdisi yapmıştır. 

H A B E R - Akşam Postası 

Büyük Mi let Meclisinde dünkü müzakereler 

/Feri bot ıavihası 
kabul edildi 

Vatanlanndan 
yüzerek kaçan 

lspanyollar 

Ankara. bira ~abrikası . ın~isarlar EK~ 
ıdaresıne varıldı * Adalar ve YaloYa hattı yaz ta • 

• rHesine dünden itibaren başlanmış -
t•.r. teakip senelere devredilecektir . 

goıtcrınişl d' S erı ır. 

d- aat 16 da Kızılçullu meydanın· 
d ~ Ordu birlikleri Mareşalin önün 

1 crı büyük bir geçit resmi yapmtş. 
ardır b .. d b' 1 1 . l' b · DU toren e ın erce zmır 
1 lllunmuştur. 
lrıareşal saat ı 9,30 d;;· Kültür-

Büfede izazdan sonra, asfalt 
yolda bir gezinti yapan Mareşal Cebelüttarık, 6 (A.A.) - Ikisi 
Fuar inşaatını ve hayvanat bahçe· eski binbaşı olmak üzere Cumhuri· 
sinı de görmüş, belediyenin Kül- yet ordusunun eski mensuplarından 
:ürpark gazinosunda verdiği 150 16 Ispanyol, Cebelüttarık ile Ispan
'dşilik ziyafette bulunmuştur. ya sahili arasındaki mesafeyi yüze 

Ankara, 6 (A.A.) - Büyük 
Millet Meclisi bugün saat 14 de 
Şt•m.setin Günalayın başkanlığın

da toplanmıştır. 
Vergiler.de itiraz ve temyiz u

sullerine ve mercilerine ve vergi 
ihbarnameltorinin tebliğ suretine 
dair kanun layihası görüşülmüş, 

bu layiha üzerinde müzakere açıl. 
mış, fakat nihayet maddelere ge· 
çilerek heyeti umumiyesi muvak
kat encümenin teklif ettiği tekilde 
kabul olunmuştur. 

Bu suretle sarfedilecek me • 
baliğ 1939 senesinden itibaren on 
sene içinde itfası şartiyle senelik 
itfa miktarları ve faizleri devlet 
dcmiryolları bütçesine konacak 
tahsisattan ödenecektir. 

..,. Denlzbankın ilg:,~ı dolayısile a. 
çıkta knhn memurlara verilecek taz
:ninRta ait lıesapl:ır yapılmıştır, Taz
minat bugüıılerde vm •lecektir. 

-1:· Ayasof:ra m;i1~sidn bazı kısım. 
lnrrndn tamirler ,\'apılncaktır. Bu iş 

jçin J.ondradaki B•za:ıs enstitüsün -
den bazı malzeme getirilecektir. 

Pltltta At l' 'k·· il ış po ıgonunun resmı u-
%adm 

Mareşal yarın İzmir civarında- yüze geçerek bu sabah buraya gel -
ki deniz birliklerini teftiş edecek, ınişlerdir. 

Devlet Demiryolları ve Liman
ları işletme umum müdürlüğüne 
muktezi muharrik ve müteharrik 
alat ve edevat mübayaası için 8 
milyon 650.000 liraya kadar gele
cek yıllara geçici taahhütlere gi
rişmeğe Münakalat Vekili me
ıundur. 

* Muhacirler için yapılan evlerin 
tesliminde nafıadan da bir mühen • 
dis bulunması lüzumu alakadarlara 
teblilt edilmiştir. 

t ı. Yapmıştır. 

8 
.. Zt:rıır belediye reisi bir nutuk 

dCIYJiyerek Kültürpark ve Fuar. 
an tzın· . . ı· k ınn ve yem nes ın azan-

akşam Karştyakada Ticaret odası Sİ!'kaç saat dalgalarla mücadele 
tarafından verile~ek ziyafette bu- ettikh~ri için bunlar bitap bir halde 
lcnacak, Cumartesi sabahı da iz· bulunr.ıakta ıdiler. içlerinden biri 
maden ayrılacaktır. gelir gel.ıı:.!z ölmü~tür. Daha bazı 

* Belediyenin, li:vkaf menba sula· 
rının ucuzlatılması yolundaki tale • 
bine Evkaf buna imkan olmadığı ce. 
vnlıını ''ermiştir. ~------------------------ Cumhuriyetçilerin de aynı şekilde Bunu müeakip Ankara orman 

çiftliğindeki bira fabrikası ile te
sisat ve müştemilatının ve arpa 
silolarının İnhisarlar Umum mü· 
ciürlüğüne devri hakkındaki ka
nun layihasr görüşülmüştür. Re
fik İnce ııöz alarak bu devir dola
yısile bazı endişelerini izhar ele-

Elçilerimiz arasında 
değişiklik yapılacak 

lstimzaçlara cevap bekJeniyor 
rev Gerede getirilecek ve Atina 
:ılçimiz Ruşen Eşref Sofyaya nak
ledilecektir. 

8,;al"iciye vekaleti, elçilikler ara
liı: ela büyük bir değişiklik yapmak 
Vere hazırlıklarını tamamlamıştır. 
le; elçileri değiştirilecek hükfımeL 
ıar~en Yeni elçiler haJtkmda istim
' ah ar Yapılmaktadır. Gelecek ce - ';llUhtemeldir . 
....... lar tamam olunca tayinle·: res-

Tokyo elçiliğine Tiran elçimiz 
HuHisi Fuadın gönderilmesi çok 

.,,._11 ·ı· Tekaild olan Bağdad elçimiz Ta_ 
'1' 

1 
an edilecektir. hir L(ltfinin yerine, sabık Prag el-

cak llhn:ı.in e<lildiğine göre yapıla - çisi Yakub Kadri tayin edilmekte
deği!liklikler şunlardır: p d~ 

l'a~ aris Büyük Elçisi Suad Davasın 
!'~_ı·ana, Roma bUyük elr;isi Hü
rı ~R~ıbm Paris bUyılk elçiliğl-

Varşova büyük elçimiz Ferid, 
Bcrlin büyük elçisi Hamdi, Mosko
va bUyUk etçisf ~ekainlif'yeni vazt 
releri henüz malfun değildir. 

Çinde de bir elçilik kurulması 

füşünlilmektedir. 

e getirilmeleri muhakkak gibidir. 
~~ofya elçimiz Şevki Berkerin bil

!leı elçiliğe terfi ederek Berline, 
hu trad elçimiz Haydarın da gene 
l§ı:ı l'ilk elçlliğe terfi ettirilerek Var. Hariciye teşrifat umum mildUrU
trı:ıaya tayinleri kuvvetli lıir ihti- Şevket Fuadın, başka bir elçiliğe 

l! .olarak görülmektedir. tayin edileceği söylenen Tevfik 
At· U~·Uk elçiliğe tahvil edilmiş olan Kô.milin yerine Madride tayini dil · 

ırıaya Tokyo büyük elçimiz Hüs- jjünülmektedir. ....._ 

Orta · Lise bütün ikmal 
a Orta • Lise bütün ikmc:l ve bitirme imtihanlarma tek veya 
r ı:allıi 4 kişilik gruplarla gündüz ve gece <le 4 lisanla hazırlıyo
rrı IJ.ı: 1914 senesinden beri usulü tedris ve muvaffakıyetle tanın· 
~ ış (ÇEMBERLITAŞ karşmnda yabancı diller v~ riy:ıı:iye 
tarz - Erkek okulu) birkaç ıderste müşküllerinizi giderir. Sımf
ti!ikaınıak korkusu da bıraktlmaz. Tediyatta kolaylık ta göste-

r. Dirck~örü Ziya ÇE. Tl N ( 1\ YA 

.......____-------~--------~ 

Cebelüttarıka gelmcğe teşebbüs et • 
tikleri zanne ~ilmektedir. 

Birçok kimselrr, denizde yüzenler 
olup olrnadığ;m görmek için müte -
madiyen ufka bakmaktadırlar. 
) abusahaces 

Mısır Hariciye 
Nazırı Belgradda 
Belgrad, 7 (A. A.) - Mısır ha

riciye nazırı Yahya paşa, bugün 
saat 9,30 da Belgrada gelecek ve 
saat 10.30 da başvekil Çvetkovlç 
tarafından kabul olunacaktır. 

Saat 13,30 da hariciye nazirt Çin

ç~r Markoviç, muhterem misafirin 
şerefine bir öğle yemeği verecek -
tir. 

Misafir nazır saat 17 de meçhul 
asker abidesine bir çelenk koyacak 
tır. 

Saat 21 de Yahya paşa, Marko_ 
vlç tarafından kraliyet muhafız kı
tası zabitanr mahfelinde şerefine 
verilecek oln bir ziyafette hazır 

bulunacaktır. 

ltalyanlarm 
Habeşistandaki zayiall 

re k alakadarlardan tatmin edici 
cevaplar istemiş, Ziraat encüme
ni reisi Yaşar özey tatminkar ce
vaplar vermiş, Ziraat Vekili Muh
lis Erkmen ile Gümrük ve İnhi

sarlar Vekili Raif Karadeniz be
yanatta bulunmuş, heyeti umumi
yenin bu beyanatı tasvip etmesi u. 
zerine maddelere geçilerek bu la
yiha aynen kabul edilmiştir. 

Bunldan sonra Devlet Demiryol
larma muharrik ve müteharrik e
devat mübayaası için gelece\c se· 
nelere geçici taahhüde girişilmesi 
ve Hay.darpa~ • Sirkeci arasrn
na feribot tesisatı ve işletilmesi 
hakkında kanun layihası, alaka -
dar encümenin talebi üzerine mfüı
taceliyet usulü ile müzakere ,.e 
kabul olunmuştur. 

Bu kanunun hükümlerine gö
re, Haydarpaşa ile Sirkeci ara -
smda işletilecek feribotlarla bun
lara ait techizat ve her türlü mal
zeme satın alınması, feribot ya-
naşma yat<lklarr, dalgakıran, me
bani ve sair tesisat, inşaat, ameli
yat, istiml3.k ve bunlara mütefer
ri sair levazım ve hizmetler için 
4.300.000 liraya kadar gelece!< 
yıllara geçici taahhütlere girişme

Roma. 7 (A. A.) - Nc~redilen bir ğe Münakalat Vekili mezunl:lur. 
tebliğde bildirildiğine göre temmuz Bu taahhüdatın 1.500.000 lira
ayında İtalyanların Habeşistandaki sı, 3525 sayılı kanunla tasdik edi
zayiatı 25 kişidir. Bunlardan 2 za- len anlaşma mucibince açılan krc
bltle 2 nefer tenldlhareketleri es- diden, 2.500.000 lirası da 3628 sa-
nasında öldürülmüştür. 21 zabit ve 
nefer de hastalık ve kaza neticesin_ 
de ölmilştUr. 

Yeni Neşriyat 

Çocuk 

yıh kanunun beşinci maddesi mu 
cibince çıkarılacak bonolar hası -
lmdan temin olunacaktır. 

Bu paralar Devlet Demiryolları 
ve Limanlar işletme umrnu mü
dürlüğü bütçesir.lde açılacak hu
susi bir fazla irat ve tahsisat ola
rak kayıt ve ııarfolunacakt1r. Se
nesi içinde sarfe.dilmiyen mübaliğ 
ayni i§e sarfedilmek üzere mü-

Bu taahhüdün kar§ılığt 3525 
sayılı kanunla tasdik edilen anla§
ma mucibince açılan krediden te
min olunacak ve bu paralar Dev
let Demiryolları bütçclerinl:le açı· 
lacak hususi fasıllarla irat ve tah· 
sisat kaydolunacaktır. 

Bu suretle sarfedilecek mebaliğ 
1939 .seneıinde itibaren on sene 
içinde itfası şartiyle senelik itfa 
miktan ve faizleri umumi müva
zeneye konacak tahsisattan öde
necektir. 

Büyük Millet Meclisi, bugünkü 
toplantısında gene milstaceliyet 
usulü ile müzakere ederek hıikim
ler kanununun bazı maddelerini 
değiştiren 3501 sayılı kanunun 
ikinci ma!ddesinde yaz11ı bir ve Ud 
numaralı cetve11er yerine b\l ka· 
nuna bağlı bir ve iki .ayılı cetvel
lerin ikame edildiğine dair ka
nun layihasını, hazineye ait ecri 
misillerin affi hakkında kanun la
yihasınr, İstanbul üniversitesinin 
müvazenei umumiyeye ahnması
na dair olan 2467 sayılı kanunun 
bazı maddelerinde tadilat yapılma
sı hakkında kanun layihasını,. ordu 
subaylar heyetine mahsus 863 sa
yılı terfi kanununun 8 inci ma<l
desinin tadiline dair kanun layi -
hasını teşviki sanayi kanununa 
müzeyyel 2271 sayılı kanunun ii
çüncü maddesiyle 3537 sayılı ka
nunun birinci maddesinin son fzk
rasmın ilgası hakkmdaki kanun 
layihasını, tiyatro ve sinemalarla 
konserler.den devlet ve belediye
lerce alınmakta olan damga, tay
yare ve belediye resimleriyle da
rülaceze hissesinin miktarına ve 
sureti istifasına dair kanun layi
hasınr, umum nüfus sayımı hak
kmda kanun layihasını ve yedek 
subay ve aıkeri memurlar hak • 
kındaki 1077 sayılt kanunun 3, 9 

ve 17 inci maddelerinin tadiline 
dair kanun layihasını kabul eyle
mi§tir. 

Meclis yarın saat 14 te toplana
caktır. 

* İtfaiyeye 72 bin lira hurcanarak 
bir otomatik merdiYen, 4 pompalı 
kamyon, 2 arozöz, 2 motopomp, ıu 
bin metre hortum alınacaktır. 

* Trakya ve Marmara gümrükleri
ni telti~e çıkmış olan Gümrük Muha. 
faza Umum Kumandanı General Lfıt. 
fi Karabiner şehrimize dönmü~tür. 

* Sanyer kazası ilkokullarının ser 
gisi yarın Sarıyer H üncü ilkA:ıkul bi 
nasında açıJacaktır. 

* Fabrikatörler dün Sanayi Birli
Ain de toplanmışlardJr. Maksallrm, 
yüzden fazla işçisi olan sanayi mü • 
esseselerinin işçileri için meslek! 
kunlnr açılması mecburiyetini şimdt 
lik tehir etmektir, Duna, birçok 
işçilerin okuma yazma bilmemeleri
ni sebep sösteriyorlar. Ankaraya bir 
heyet göndereceklerdir. 

* İzmir fuarı için ihdas edilen 15 
günlük tcnzilfıUı biletler, sahi plcrl -
nin Hataya uğramo.sı şnrtile, lkl giin 
da.ha temdit edilebilecektir. 

* ŞehirciJik mütehassısı Taksim -
deki su depo~unun kaldırılmasını 
ıa,·siyc etmiştir. 

* Riyaziye profesörlerinden Fon 
Mizes üniversiteden ayrılmıştJr. mün 
hal profcsörlükkr böylece Dce çık • 
ınış bulunmaktadır. 

IJ/ŞARD.~: 

* l\facaristo.nın Karpatlaraltı l\ıı..,,. 

yası fcvkalil<le komiseri Karon Pe _ 
r.·nyi dün akşam Ungvara muvasa • 
lat cınıişlir. Bugün resmen vazifesine 
L>aşlıync:ık ve lıu suretle idare ve po
lis hizmetleri bugün a~kert maknın -
lar<lan sivil makamlara deTI'edile ,. 
ccklir. 

* İngiliz hna nazırı Parlalr. U 
temmuz geçit resmine iştiralı etmek 
iizere beş lngiliz tayyare filo~u;ıun 
Fran~ııyn gideceğini blldirmiştir. 
* Kahire h:ıvrasının kapılarından 

birinin civarında dün sabah bir bom 
bn bulunmuştur. 

* Holandada istifa eden DaşYckil 
Colijn, krrıliçeyc yeni kabineyi kur
maktan sarfınazar ettiğini söyl~m\f -
lir. 

Colljn. son günler z:ırfında ııoA ve 
ol cenahların boş! ıca siya~T parti -

\erinden altısının işlirakile bir nıilll 
birlik hiik!imeti kurm:ıA:ı usr:ışmıştı. 

Alacak yüzünden 
Bir fıstıkçı arkadaşım 

kama ile vurdu 
Dün gece yansına doğru Haliç 

Fenerinde bir cinayet işlenmiştir. 
Yıldrrım caddesinde Fıstıkçı Meh· 
met, arkadaşı komisyoncu Ahmet
le bir içki alemi sonunda, eski bir 
alacak meselesi yüzünden kavga-

Çocuk Esirgeme Kurumu genel 
merkezi tarafından çdranlmakta o • 
lan Çocuk adlı derginin 146 mcı 
sayısı çıkmıştır. Yurt yavrulannın 
sağlık, sosyal. kültürel durumları -
nm inkişafına hizmet eden bu kıy
m.:·:· -!~rgiyi çocuklara, çocuklu ann 
ve babalara tavsiye ederiz. 

Kastamonuyu sel bastı 
Köprüler yıkıldı, şehir karan

hkta kaldı, dört kİŞİ öldü yaJ!:~~:;;ı~eh:net kaıra~ını çc!~ 
Kastamonu, 6 ( A.A.) - nnı da tahrip etmiş olduğundan miş ve Ahmedin göğsüne ve mi-

Veni Adam Gazetesi Dün saat 16,30 da oldukça bü .. şehir karanlıkta kalmııııtxr. desine saplamıştır. 
J Mehmet kaçarken kanlı kama-

yük bir sel gelmiş ve elli dakika Hükumet, her türlü tetbirle-
Haftalık Yeni Adam 236 numa· kadar devam etmiqtir. 1313 der. · J siyle birlikte yakalanmıştır. 

• •. • -s • rı almıştır. andarma kuman- Yaralı Ahmet ümitsiz bir hal-
rah deniz sayısı çzktı. Bu hafta Ye- ben tesaduf edilmemı§ olan be danlıgw1 ıtehir d1<11mda selden ha- d h ah k 1d ı t -s :.- e ast aneye a ın mış ır. 

ni Adamda lsmail Hakkı Baltacıoğ sel neticesi mecrasından bir sara uğrayan mıntakada tetkikat 

1 
lu, Hüsamettin Bozok, Ahmet Ham metre kadar yükselen sular de. yapmaktadır. ZAYİ - tkamet tezkeremle 
di, Adnan Cemil, Hakkı Toklu, Yu- renin iki tarafındaki caddeleri diğer bazı şahsi evrakımı Z"ayi et-
nus Kllzım, Resat Kaynar, llhami ve evleri tamamen istila etmiı:ı H" • 1 tim. Yenisini çıkaracağımdan es· ~ 7 ızmetcı ara?nyor 
Bekir. Fuat lzer, Enver Naci imzalı ve bir iki evin dere tarafındaki .. kisinin hükmU yoktur. Şahst ev-

1 
İyi bir nile yanında iyi bir De· k t' e h d' ..ı :1..0. 

yazılar ve resimler, iç sosyete, dış duvar arı yıkılmııııtır. Dere ü • ra tml ge ıren e ıyeıu veruıs • 
7 relle çalışacak i~·i bir hizmetçi· tir 

sosyete, kültür haberleri vardır. Bu zerindeki altı ahşap köprüyü ye ihtiyaç vardır. Matbnammn J cek • 
mühim fikir ve sanat gazetesini bü· sular götürmüıtür. kitap sitış yerine müracaat Pansltı Bilezikçi tokak No. 58 
tün okuyucularmııza ehemmiyetle Dört kitinin selde boğulduğu Y anıırır-uı ParWdali Rusiat 
tavsiye ederiz. bildiriliyor. Sel, elektrik hatla • ,- -- .c~eo~: 



Benim görü~üme göre 

Beden terbiyesi t aaliyeti : 
1 : FUTBOL 

Bu balta milli kÜIDe maçları sona ermi5 buJunM:a.k. 989 senesi 
milli kiline maçları gürüİtülü '\.e fırtınalı bir haYa içinde başlamış ve 
sükfın içinde sona ermiş bulunuyor. Frrtına. dört büyük kllibümüzün 
haklarını müdafaa tarımı yanlış inHhaplarmdan ba!}la.mış idare edenle 
edilenlerin mutavassıtsız görüşmesi neticesinde sona. ermiştir. Klüp i
darecileri Türk sporunun ba..5magetirilen kimsenin hüsnüniyet, seciye, 

• , Ye dürüstlüğünü yakinen anla.dıklan içindir kf bütün maniler kendili
ğinden zail olmuş ve Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü bütün teş
kili.tiJe ahenkle çalışır bir makine haline gelnıJştir. Yersiz tenkitleri 
hiçe sayan ve yerinde ten.kitlere lazım olduğu kadar ehemmiyet veren 
genel direktör işi ehline vermek hnstısunda gazetecilere "'ermiş olduğu 
sözü IutbolÜIDüzün başına Ziya At.eş gibi bir idareci getirmekle tut
muş bulunuyor. Türk güreşinde silinmez eserler brrakan Ahmet Fet
keri güreş şubemize nasıl yerinde bir intihapsa bugüne kadar olan 
dürüst ve bilgili mesaisile Ziya Ateıı de fntbolümüz için çok yerinde 

' bir intihapbr. Bir senelik futbol faaliyetinin bizde bırakmış olduğu ka.. 
·•, na.atlan, ve yarın.ki hakkındaki dileklerimizi ;razma.ğı faydalı bulduk, 

: FutbolÜIDüzün, klüplerin, ha.Ikın futbol federasyonu ba.~kanmdan 
' beklediklerini birkaç madde i1e halasa edebiliriz. 

1 - Llk n milli küme maçları brktıncı bir haldedir, 
2 _Bugüne kadar başka memleketlerde olduğu gibi futbol sezonu 

dlye bir şey mevcut değildir. 
S - Bazı hakemlerden ha.klı olarak şikayet varclır. Hakemleri 

• kontrol edecek bir teşkilat me\"cut değildir, 
4 - 989 senesi milli kiline mali şartlan bilJıa..cısa masrafı fa.zla. o. 

lan klüplerimizl ta.tmin etmekten çok uzaktır. 
5 - Ecnebi takımlarla temas bir kontrol ve programa. tabi olma

dığı gibi futbol seviyemizi yükseltecek derecede fazla değildir. 

6 - Balkan kupası. -
A - İki deneli lik maçı Ye bunu takiben milli kÜIDe maçtan tem. 

muza kadar devam eden ve sonunda futbolcuyu da, seyirciyi de bıktı
ran bir tarzdadır. Ka.naatimize göre, kümeleri üçe ayırmak bilhassa. 
İstanbulda. artık bir cmriYakidir. Kiline teşkilinden gaye biribirinc 
müsad klüpleri bir araya toplamaksa. §unu ka.bul edelim ki İstanbulun 
birinci küme klüpleri müsa,·i olmaktan ~ok uzaktır. Birinci küme klüp· 
lerl :rera vo Şişlinin de iltihakile 6 kfüp ofo.rak kabul edilebiHr. Geri 

1 ka.la.n 6 klüp ikinci kümeyi ve bngiinkü ikinci küme de üçüncü kümeyi 
t~kll ederler. Gayrifedere klüplerin iltilıaldlc birinci, ikinci ve üçüncü 
kfune maçtan her smıf halkın alakasını fazlalaştıracağr gibi bizden b~: 
ka hiçbir yerde e!jine tesadüfe imkan olnuya.n muhtelit mac;lara l~~m 
bırakmaz. 

B - Futbol meYslmi eylül 15 de başla.malı Ye ma.yıs 15 ele nihayet 
Cidden müşkül ve bulmalıdır ve fiküstür müsabaka ba.şla.ııgıç ta.rihindea 18.akal bir ay 

tehlikeli bir ~por olan mofosiklet yarışlarına. binlerce kişi iştirak e- evvel ilin edUmelidir. 

der Ye yüz binlerce seyirci müsaba. ka.lan heyecanla. takip eder. Geçen- c _Adetleri çok az olmakla. beraber halkı, oyuncuyu çileden c;ı • 
!erde Londra. civarında yapılan sen elik bü:rük motosiklet yarışlan çok karacak kadar bilgisiz bazı hakemlere büyük maçlar te\'dl edilmiştir. 
meraktı olmuştur. Yukarki resimlerde bu müsabaka.dan bir enstanta... ~Ieselô. ,·aktile biri, senenin en mühim milli kiline, diğeri de mektep 

neJi görüyorsunuz. m~mda fena. ye bilgisiz ida.resile bütün sporcula.nn gözüne batan bir 
Bn güzel spora bizde de biraz merak uya.ıımamasmı temenni et. hakemin son olarak da. mühim bir milli küme maçına konulması ve bu 

rnemek kabil mi? müsabakada. da ba.zı oynııcula.n, idar~izliğile çileden çıkartarak tek

Bakırköy spor 
ismini değiştirdi 
1921 ide teşekkül ederek bir çok 

iyi neticeler almış bulunan Ba

kırköyün en eski spor klübü (İs
tiklal) evvelki sene ismini görü
len lüzum üzerine Bakırköyspora 

çevirmişti. Son günlerde mınt:t· 

kavi isimler meselesi ortaya atı -
llnca ıbu teşekküle gene eski ismi 
olan İstiklal admı almağa karar 
vermiş ve geçen haftaki kongre

sinde de bunu kabul ve ilan etmiş· 
tir , 

Son günlerde iyi bir faaliy'!t 
kaynağı olan İstiklal klübü gü
zel bir lokale sahip olmakla bera
ber azami nizami bir sahası Ja 
vardır. 

Klüp reisi, Giresun mebusu 
Fikret Atlının tükenmiyen yar
dımlariyle üç dört takım futbol
cü, güreşçi, atlet ve denizcilerden 
miiteşekkil olan klüp mensupları 

günden güne artmakta muhitte 
yeni bir faaliyet canlanmaktadır. 

Bcılurköyl:ilere yaraşacak bir 
şekilde ilcrliyen İstiklallilcr ça· 
lışkan idarl'.!cileriyle iftihar ede~i
lirler. üç hafta evvel Adapaza: 
Gençler Birliğiyle karştlaşılm1ş, 

bu karşılaşmanın revanşi için de 
bu haftalarda Adapazarlılar Bakır 
köyüne davet olunmuşlardır. 

İstikialliler son günlerde Bu::-
saya ~da davet olunmuşlar ve Mu
radiye Gençler Birliğiyle bir maç 
yapmak üzere Temmuzun on altı
sında gitmeğe karar vermişlerdir. 

İyi bir antrenör elinde çahşan ts. 
tikliilli gençlere muvaffakıyet di
leriz. 

Mülayim 
pehlivan 

meli oyuna. sevkeden h&kemlere müc;a.baka. idaresi Yerilmesidir. Yeni 
se'Londa sayın federasyon reisimizin hakemleri kontrol hususunda. e
sa.sh tedbirler al.aca.ğmdan şüphe etmiyoruz. (1) 

Ç - Milli kÜIDe ha..•ulatının taksim şeklinin değitıtirilm~i zarori
dir, l\lllli küme hasılatının 28 klüp beyninde taksimi milli kümeye gir-
mek hakkını kazanan klüplere biİ- mükafat olmay1p <lepla..~man maçla· Bu hafta Beykozda 

• rmda. seyahatlere eklemek suretile mücazat yerine ı:;~mektedir. 
güreşıyor n _ Fenerbahçc klübümüzün getinniş ol<luğn İngiliz ta.krnn isfüı-

B i r ç 0 k p eh z i _ na edilirse rnutavassrtıa.nn getirmiş olduğu t:&kım.lar ıutbohimüzc fay. 
dadan ziyacle zarar gettrmic;tir. Ankara. futbolünü İstanbul futbol se. 

l d h yiyeslne yükseltmekte en büyük Jıiıısesi olan Ziya. Ateş ko\"\'Ctll futbol v a n ar a a ekiplerinin memleketimize getirilıne.cıindc klüplerimfae zahir olacağı 
kar ş z la ş a c ak ~~ı:;~plere kolaylıklar göstermelidir , .e göstereceğinde de ~üphemlz 

• .... E - Merkezi A l'rupa. kupasr gibi Balkıı.n clevletleri de kendi arala-

lıf ültiyim pehlivan 

Mülayi.m pehli\·an bu hafta Bey • 
kozda yapılacak büyük yağlı gü -
reş mü~abakalarma iştirak ctmiyc 
karar ,-ermiştir. 

l\lolla I\1ehmct, Ali Ahmet gibı 
birçok tanınmış pehlh'anların, işti

rakile Beykoz çayırında pazar günü 
sabahtan ak'iama kadar yapılacak 

büyii1< ra.~lı güreş mii"'ab:ıkaları. 

1\1ülayimin de iştiraki ile bir kat 
daha zevkli olacaktır. 

rında bir Balka.n kupasr yapabilirler. EH'eloo de yazdığım gibi bu mu
azzam işi ba..jMM:ağmda.n emin olduğumuz sayın genel direktörümüzün 
,.e federasyon rei;;imizin bu işe liyık olduğu ehemmiyeti Yerecek olur
larsa. bilhassa ecnebi temas işini kökünden haJJetmt~ bulunaca.klardrr. 

Son olarak artık keşme~ten kurtulan Türk futbolünün, kendi
sinden büyük hizmetler beklediği federasyon başka.nmda.n, ilerde gös
tereceği müsbet icra.atlar sporcularm. bu nokta.da. haklı olduklarına 

iaan "·ereceğine em.iniz. Adil YURDAJ(UL 
(1) Hulasa doğru) Başlığı altındaki yazrmda İzmir ve Demirspor 

•açına Bay Sadi Farsanın müşahit olarak gönderildiğinden bahsetmiş 
ve bu kontrolün diğer klüplcrin yapacakları maçlara da teşmilini rica 
etmiştik. Bilahara öğrendiğimize göre, Bay Sadi Farsan müşahit ola. 
rak değil teşkilat yapmak üzere gönderilmiştir. Keyfiyeti tavzih ederiz. 

Baslin evlendi 
lngilterenin en meşhur fıttbolw larmdan, olan Bastini tanımıyatı 

yoktur sanırız. Şöhreti dünyayı saran bu büyük futbolcu geçen güu 
evlenmiştir. Aldığı kızuı ismi Lilian ]oan Shouldur. Ve btl kız da koca
sı gibi uzun boylu, yakışıklıdır. Bütün lngiliz gazeteleri yeni evlilerin 
resimlerini neşrederek kendilerine saadet temenni etmektedirler. 

Romen atletleri 
Sehrimize 
' kadro ile 

nasıl bir 
geliyorlar 

16 Tcırunuzda yapılacak bey· 
nelmilcl atletizm müsabakalarına 

davet ·~dilen Romanyatr atletler 
hakkında Rumen federasyonun -
dan muvafakat cevabı gelmiştir. 

Federasyon en iyi atletlerinden 
beşini göndereceğini bildirmiştir. 

Hafta içinde şehrimize gelec:!k 
olan Romanyalı atletler şöyle bir 
takım teşkil edeceklerdir. 

200, 400 • Yordan, 800, 400 -
Nemeş, 1500, 5000, 10.000 Kristea, 
Disk - Valter, Giri.d - Konstanten. 

Nemeş, bir defa Balkan 400 met 
re birinciliğini kazanmış, mütead
·dit seneler bu müsabakada ikinci-

lik almı~ iyi, fakat yaşı ilerlemiş 

bir ztlettir. Kristea, iki defa 5000 
metre Balkan birinciliğini almış, 

kıymetli bir koşucudur. Geçen 
kış, P2riste, yapılan kır koşusmr 

da beşinci olmuştur. 

-o--

Tehir edilen atletizm 
müsabakaları 

İtalya - Fransa 
Kadın atlet takımları 

Bilinmiyen bir sebep
ten dolayı 

karşılaşamıyorlar 
Paris, (A. A.) - Bu pazar 

günü 1talyada yapılınası çok evvel 

kararlaştırılmış bulunan Fransız -
İtalyan kadın atletizm mU.sabaka.. 

ları yapılmıyacaktır. Federasyon, 
aldrğı bu kararın mucib sebeblcri
ni matbuata verdiği tebliğde bil
dirmemektcdir. 

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

Bisiklet yarışları tehir 
edildi 

BL>den Terbiyesi İstanbul böl
gesi bisiklet ajanlığından: 

1 • 7 ve 9.7.939 günlerinde ya
pılacağı ilan olunan Türkiye bi· 
siklet birincilikleri sürat ve muka 
vemet yarışları tehir olunmuştur. 

2 - Yarış günleri bilahara ilan 
olunacaktır. 

Bedm terbiyesi İstanbul bölge 
si cıtıetizm ajanlığından: Maraton koşusu 

16 Temmuz enternasyonal mü- Türkiye birinciliği 
sabakalar dolayısiyle İstanbul !ıi- Türkiye, Maraton koşusu birin-

rinciliği 1 hafta, Pentatlon ağus- ciliği 15 temmuzda şehrimiz.de y:t-
1 

tosa tehir edilmiştir. pılacaktır. 

nUrt l\lökentıı 5 bin mrıtre koşu ıliloya l'f'korunu 
kırdığını tel14rur hın aılbi ol.ırak H'l'rıti. 111 •• Uu :ıtlc liıı :;ooo ııwtrc~ ı 

11 :09,8 de katettiği bu ko~u biter keıı alınan rt'ı.mi yukarda. giirliyor
ıııunu:r:. 
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Sovyet Rusya 
YAZAN L: Busch 36 Yıhm vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Avrupadan niçin korkuyor 
Almanyanın Finlandiyaya asker 

55 Yaşmdaki adam: «Ben az kansı olacak 
kadar fakir bir reis değilim ! » dedi 

k L 
• d • Bu adamların bu derece şehvetpe Ulunga.aım ıeisini ve bir de ihtıyar 

Ç 1 ar 1 p e n 1 n g r a Ü zer 1 ne rest olmalarını ben kendi hesabıma sihirbazı bu mesele hakkında açıkça 
jnce o kadar gayritabii buldum ki istintak ettim. • k ? bu adamların bilmeden insanda cin 50-55 yaşlarında tahmin edilebil-

y Ü r Ü m es 1 m u· . m u· . n m Ü . .:ıi kuvvet ve i~tihayı arttıran bir ne diği halde hala son derece dinç ve 
\·i kökler kullandıklan şüphesini kuvvetli olan UJungalann reisile 

tnıiliz • Sovyet müzakereleri :---. yaza M -f Fakat asıl gayesi Rusyayı Çin· duydum ve bu ciheti hayli araştır- geçen bu enteresan muhavereyi nak· 

- Bunlar nasıl? .. Hangileri ?. 
- Bunlar ölmüş kadmlamndır! 
- Olmüş mü? 

- Evet! Benim şimdiye kadar 4 
tane de karım ölmüştür!.. Onları 
da hesap et! 

- Olmüş kadınlanru, ne diye he
sap ediyorsun? baıladıiındanberi, itiraf edelim ki ı 1 den uzaktaıtırmak ve ikisini A· dım. Filhakika bunlarda Bantular· !ediyor.um. 

Ru~a, kendileri istemediği hal- p· o • • mur nehrinden Rus Türkistanı dan Bantu birası yapma,ını öğren- Reise sordum: 
de')u Baltık devletlerine garanti ıerre omınıgue hudutlarına fc:adar ayırmak, yani m;şlerdi. Fakat bu biraya ayrıca - Senin kaç karın var? - Hesap ederim ya! Çünkü onlar 
\'etmek hususundaki israrı ile bi- Sovyetler Birliğini Baykal'ın ar. birtakım kökler de katıp kaynatı- Reis evvela düşündü. Sanki ken- bazı geceler rüyamda tekrar bana 

111111111111111111111111111111111111111111111111 

ıi biraz hayrete sevkediyor. İs· Görüyorsunuz ki, Sovyetleı kasına ve Asyarun buzlu şimali yorlardı. disi sayısını pek birden kestireme- gelirler! ..• 
l'eçle Finlindiyanın Alond ada. Rusyasının korkmakta ve belki bu ıarki kısmına atmaktır. Ben evvela bu köklerde cinsi kuv- miş gibi!.. Ulunga reisinin bu cevabı kaf§I· 
larında yapmak istedikleri tahki- küçük devletler Almanyayı davet Bu şerait altında, Sovyetler bir. ,·eti ~iddetle arttıran bir hassa bu - Hangi kanlarım? dedi. :;ında kahkahalarla gülmekten 3r1ık 
ihata itiraz etmesi ıde bir çoklarına ederler diye dütünmekte hakkı liğinin başında bulunanlar çok lunduğuna hükmettim ve bu kök- - Sen~n ka~ türl~ ka_:ın var ki? kendimi alamadım .. ! Herif bu sek· 
daha az ıarip ıelmedi. Rusyanın var. Zira, evvela, bu devletler Sov mütkül bir mesele ile karşı karşı· !erden tedarik ederek kaynattırdım. - Benım mı? .. Bır sag olan ken· sen türlü kadınla doymam ın· b' 
Baltık sahillerine dair karanlı'k yet aleyhtarıdır: aonra, eskiden yalar: Tecrübe için bizim Hans ve Buba· eli karılarım var. Bunlar bir eldeki de genç b" beka .b. .. ış g 1 ır 
gayeler beslediği ve bunların Rusyaya dahil bulunuyorlardı. o. "Bu cephcı:len mi müdafaya geç ya içirdim. Her iki ırk ijzerindeki parmaklar kadardır. Ve daima ek· ki karıla~nı gô~~o~~!:~ada da~ 
hepsinin pek te Almanya aley- nun için, Mogkovadan iki cihet- sek, öbür cepheden mi?. tesirini de görmek için! sildikçe gene o miktara tamamla-
binde olmadığını düşünenler o:i· ten korkmaktaıdırlar. Daha doğrusu: Vakia gerek Hans, ve gerek bizim maya mecburwn!.. Ulunga reisi ht!Phalde niçin güldü 
du. Rusyanın onları kendi çerçeve- "Şarka doğru mu çekilelim, zenci Bubaya bu köklerden bol mik - Bunlardan başka kann var ğümü anlamak ızın kendisi de be-

D-~ ta ft J d b d ~ , B d raber gı.ilü~·ordu. ıger ra an, apon or usu- si içine alması için nasıl iki sebep gar e ogru mu. ur an mı çe· tarda içirdimse de beklediğimiz ~- mı? " 
nun Çini iıgallne karşı Rusyanın varsa, Almanyanın da onları kilmemiz mümkün, ordan mı? . ., kilde hiçbir tesir göstermedi. Yal- - Var!.. . - Peki, dedim, ben Afrikada, si· 
lldığı vaziyeti de matbuat tama. kendi çerçevesi içinde bulundur- Ayni zamanda, Sovyctler Bir- nız, bu köklerin hafif bir keyif ve - Onlar nasıl kanların ki? zın bu taraflarda da pek çok dolar 
llıiyle izahtan ac:iz kaldı. Rusya mak istemesinde iki sebep vardır. liği hükumet erkanı kendi kendi- neşe verdikleri muhakkaktır. Zira - Bir defa kanlarımın kız kar- tım. Birçok kabileler gördüm. Hiç 
hakkında verilen hükümler biri- R U k Şa k 1 · ı· d so o lar b' 'nd b k usya za r ta erıne şu sua ı e ruy r : her ikisi de bu esrarengiz kökleri deşleri de benim tabii kanlanmdır! ın e u adar çok kadınlan olan 
birini nakzediyordu. neden korkuyor ? "Acaba Almanya ile Japonya içtikten sonra son derece n*lendi- - Onlar kaç tane? erkekler görmedim!.,, Siz na ıl olu· 

Bir iki ay evvel Amur nehrinde Bu suretle, cenup hududundan. anlaşmış mı bulunuyorlar?.,, !er. Hatta Ulungalann öğle yeme- - Evlenmemiş olanları 3 tane yor da bu kadar kadına bakabiliyor 
luslarla Japonlar arasında va · Türkiye ve İngiltere tarafından Sonra, onların zihinlerini işgal ğinden sonra yaptıkları dini bir dan dir!.. sunuz? 
hi- bı'r h.ı.dı'se oldu. Tam mı::.nası·- d b. 1 d '-

... i:I .. emniyette bulunan Sovyetler Bir- e en ır sua aı:a var: ·a bile iştirak ettiler! Fakat bilakis 
le bir harp baılamış ve sekiz gün ''Biz müttefiksiz cıdebilir mi. - Evlenmiş olanlan kanların de· Reis gülerek başını salladı ve IU 
•iirdükten sonra, bir anlaıma ile liği, garp hududunda ve bilhassa . , dans esnasında Ulunga kadınları ğil midir? cevabı verdi: 
ı._ll•dı'lmı· •ti'. Baltık hududunda, yani şimali yız · · " bermutat gayet ~hvi hareketler yap H 1 E 1 · k l 
·~ ~ s Almanya iJe Japonya ıo - ayır... ' enınce oca arının 

Bir iki haftadan">cri de Japo;ı- garbi hududunda endişede bulu. tıklan halde kadına karşı bir ne(- olurlar! Fakat evlenmeden evvel 
l'•nın kontrolü altında olan iç Mo- nuyor • anlattılar mı ? ret hissettiklerini söylediler. Bura- kendilerine ben erkeklik ederim! 

Buna şimal budu.dunu da ilave Aydınlatılması lizımgelen ilk dan anlavabildim ki Ulungaların 1 ıotiıtan ve Mançurya ile, Sovyet- " - Peki, başka türlü de kan arın 
1 ejebiliriz. Zira Kron•tadt ve Le- nokta •u: : Bantu bı'rasına 1·1a· ve ettiklerı· bu tre dahil bir Sovyet cumhuriye· s s 
ti olan Dıı Mogolistan huı:ludu:ı· ningrad gibi Arkangel de, Berlin· Almanya ile Japonya antaııruş ki"'kler, hakikatte, cinsi duyguyu art 
da hidiıeler oluyo .. Hava muha- le Moskova arasında bir harp ol· mı bulunuyorlar?. tırmak için değil, bilakis azaltmak 
r b 1 . d b h d' 1 8 duğu takdirde, Almanya tarafın- İlk bakrıta evet diyeceğimiz ge- ve bu sur: .. tle TM"Ql>len'nı' arttırmak e e enn en a se ıyor ar. u " ··~~ 

uh b 1 . . dan taarruz edilmek tehlikesinden liyor. 1·rı'ndı'r.l Ilı are elerde tayyare er yırmı • :r 

var mı? 
-Var! 
- Ne diyprsun? 
- Evet! Ben az kansı olacak ka· 

dar fakir bir reis değilim ki! uzak değildir Fakat, harbin başlangıcından 
fer, otıuar, elliıer elliıer dütü· · b i Al ç· d ld w Zira şiddetli cinsi duygunun gerek - Peki, bu karıların da nasıl 
}'orlarmıı .Halbuki ne Sovyet Mo- Fakat hepsi bu kadar değil, ~r dm:ny~n:ı ınJ e a ~~1 h~rJ.- insanlara ve gerek hayvanlara de· kadınlar? 
goUarırun lıöyle bol bol düşmele· Rusya, imparatorlı.ığunun öbür .Z!ye~;ı .... ~ ... a zıy e ~~odn taŞe:nn' a- rin bir hüzün ve keder yerdiği [!'la· ;.;....ıı ~nlar dul akrabalanmın ka· 
reı .,.,_,t ~resi vardır, ne de ucundan da, yani Uzak Şark rı. "ımanya uzun mu e ı. - mek ki UI ala b.l 

taırıtfından de ~di•e et!liyot'. '10!" • '°'elt'ln yanında bir Atmtd lQind~. De .. ~ng r .. 1 
- nlan(lu!.. • 

Japonlaımıı Moıollann.. Onun s T 'S' k f t bel 1 b k k H d 1 k ba kan da Garp tarafından, dünyaya ha- askeri heyeti bulundurdu ve bu me ·sızın sır ecru en e u 0 ·- - er u a ·ra nın sı 
için, bunların bir tarafta Rus, bir 1 · • A d lt t · · · · · 1 ? kim olmak istiyen bir arzu ile kar· heyetin Çin generalinin kazandığı erın cınsı uyguyu aza ıcı esırını, senın mı o uyor 
tarafta da Japon tayyareleri oldu- 1 1 b d ·· d B · ı şı karşıya bulunuyor. Bu arzu, muvaffakıyetlerde veya hiç ol- an amış ar ve U uygunun vucu a - enım. 
ğu muhakkak. • d k 1 k · · · 

- Biz kadınlarımıza baktnayız 
ki? 

- Kim bakar? 

- Bilakis onlar bize bakar! 
-Ya? 

- Elbette!.. Onlar çalışırlar, iı 
görürler.. Yediğimiz kokleri ve kaf· 
fer buğdayını onlar yetiştirirler. On 
tar toplarlar, onlar pişirirler! .• O
nun için bizim kabilede bir adamın 
ne kadar tarlası olursa o adamın 0 

kadar da kansı olurl 

- Peki!.. Bu kadar çok kannm 
karnını doyurmak meselesini, anla· 

şılıyor ki, bu suretle halletmişsiniz! 
Fakat bir mesele daha var. İngiltere ve Fransa aleyhine ol- mana bulunduğu uzun ve muvaf- getirdiği sıkıntı an urtu ma ıçın - Bunlar şimdi kaç tanedır? 

Binaenaleyh, Sovyetlcr Rusya. b b. 1 k t "d • lk' ta ı · duğunu iddia ediyor. Fakat, ayni fakt müdafaalarda rolü yok değil- unu ıra arına anş ırmayı 4 e. - · ı ne. Reıs, merakla yüzüme bakarak: 
ıı hem Avrupa ile, hem de Uzak 1 d' P'-ı.1:ı1· B d b k d k zamanda Rusyanın aleyhine (U~- dir. etmiş er ı. - ~A a.. un an aş a a a- - Nedir? 
Şarkta mefful bulunuyor. Belki b 1 Ul 1 d ? 

biraz evvel bahsettiğimiz israra 
ranya ile Balkanlar). Diğer taraftan, gerek Tonkin- Maamafih, u mese e, unga a· rın var mı ır. 
Şark tarafın~an, Sovyet Rusya den, gerek Isinnanyadan, gerek nn kendilerini dahi rahatsız ettiği Reis adeta ba5ka kansı olduğunu 

onu sevkeden de bunlardır. · • diğer bir dünyaya hakim olmak deni~:leki kaçakçılıkla, hatta belki anlaşılan bu şiddetli ve taşkın cınsı söyliyemediği için sıkılmış gibiydi! 
Sovyet Rusya Avrupadan beb" ı · ·· d , . b arzusu karşısında, bu da Çinin, de Siberya ve Türkistandan gelen kızgınlıklarının ~ ı mese esı, şup Düşündü, taşın ı. Nıhayet aşını 

neden korkuyor? lr.giliz imparatorluğunun, Ameri- yollarla Almanya Çine silah satan he iz ki, pek dikkate şayan bir ha- sallıyarak: 
· Rusyanın Avrupada korktuğu kanın, Holandanın ve Fransanın memleketlerin başında gelmiyor <lisedir. Onun için bu hadise üzerin· - Var! başka kanlarım da var! 

nedir?. aleyhinde olduğuu iddia cldiyor . (Devamı 10 uncuda) 1 de ~k fazla bir merakla ısrar ettim. dedi. 
liem bir çok şey, hem hiçbir 

tey. 
Esas itibariyle Rusyanın Al· 

llılnya ile hududu yok .. Binaena· 
leyh, Almanya, Rusyayaya anc:ak 
denizcien veya baıka bir memle
lo:etj geçerek Jidebilir. Meseli, 
Lehistan.dan geçerek. Fakat Le -
histan kuvvetlidir ve kendisini 
llıüdafaaya karar vermiş bulunu. 
:tc-r. Romanyadan geçerek .. Fakııt 
Qomanya Lehistanın müttefiki; 
'>'ni zamanda Türkiye ile anlaş • 
'trı.sı var. 

Nihayet ve en fazla ihtimal o· 
1-n: Finlindiyadan veya Baltık 
lrlenıteketlerinden ayni zamanda 
teçerek • 

Memel Almanyaya geçtikt~n 
'°nra mümkün olmıyacak bir şey 
d~lil bu .. Şarki Prusya takviye e· 
~hniı bir yer. Oradan kuvvetli 
bir ordu çıkıp Rigaya dofru yü 
rij}'e'bilir. 

\'Jınız Lehistanın bu yürüyüşü. 
it e n d i menfatine mugayir 
..,}'ftltyacaiı ıiipheli.. Almanya • 
1
h11 Finlindiyaya asker çıkanp 
t.hinırad üzerine yürümeıi müm 
~İndür. Zira, böyle bir yürüyü,, 
"-reıat Mannerheim'e yardım gö :mek ti.sere Alman gönüllüleri 

Yola çıkan ıeneral Von Goltz 
~rafından yapılmııtı. Mareıal o 
tiİııdenbcri ve halen Finlindiya 
C!tklıuı.arbiye tefidir. 

1 
'l'ıbit, bir taraftan Finlindiya 

6rfezine, bir taraftan Kronstadta 
cleııizden bir hücumla beraber ha· 
rekata geçilmesi daha muhtemel-

lt\R~OA..a 
8i~ J<A~ 
4ÜN G&Ç-. 

""·~ lh~i MIR. 
s rı l ı t(\,~ll 
UNUT\Jl.· 
M\l~P\J .•. 

ı% 

----

Diye sordu. 

- Bir erkeğin bu kadar kadım 
olması erkeği zayıf düc;ürmez mi?. 
Siz kocalığı kuvvetlendiren ıliç kul 
!anır mı ınız? 

- Hayır! 

- Acaba içtiğiniz biranın da bun 
da faydası oluyor mu? 

- Bilmem! 

- Erkeklere hayatlannda hiç 
böyJe bir ilaç yapmaz mısınız? 
Yahut sihir gibi şeyler? 

- Ha .. erkeklere mi? .. yaparız?. 

- Nedir o? ne yaparsınız? 

- Küçükken kanına (l.uvvet ba· 
lı) karıştırırız? 

- Kanma kuvvet balı mı kanıtı 
nrsınız? 

- Evet! 
- Nasıl? 

- Erkeklik yaşına yaklar 
mış olan çocuklar ormanın mukad· 
des yerine götürülQr.._ orada üç aY, 
doğumu müddet kahrTar. O vakit o
rada birkaç defa kanına kuvvet ba:· 
lı karıştırılır! 

- Bu kuvvet balı nedir? 

- Bunu bizim sihirbazlar yapar 
larl 

- Neden yaparlar bilmiyor mu
sun? 

- Hayır! Bilmiyorum. Fakat bir 
çok karıc;ık, türlü türlü köklerdir 
bunlar! Bazı ağaçların göğdelerin· 
den sızan ballarla bu kökleri karış
tırıp kaynatırlar!.. Bunları galiba 
birçok da kuşların, böceklerin vü· 
cutlanndan çıkardıkları kı unları 

katarlar.. Toprağa gömerler! .. Bu· 
nu her sihirbaz bilmez ha!.. lhti· 
\'arlar bilirler! .• 
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Yazan: RAHMi YAGIZ 

Alman hava mütehassısları 
hergün bir bahane ile 

imtihanlara baş lamıyorlardı 

- 3 -

rüyet sahası geniş evlerin, fabrikaların damları. 

na, minare şerefelerine, Beyazıd ve Galata kulele
rine makinelitüfekler ikame edildi. Birkaç projek
törün de gece hücumlarına (1) karşı kullanrlmak 
üzere Davutpaşa, Beyazıd, Fikir tepe bataryalarına 
iliveısi unutulmadı, 

Ha.va hücumlarını karşılıyacak en ıyı silah 
tayyaredir. Bu keyfiyet büyük harbde de malfım
du. Onun için bu tertibat alınırken Osmanlı im
paratorluğunun müttefiki Kayzer Enver paşanın 
müracaatı ilzerine tayyare vermeği kabul etti. İlk 
partide 18 tayyareyle 4 muallim gönderildi. Bun. 
lar evvela lzmire getirildiler, müstahkem mevki 
emrine verildiler. 6 danesi de Yeşilköyde - şimdiki 

t&yyare meydanmın bulunduğu yer ve pavyonlar
d& - tesis edilen hava istasyonunda faaliyete geç
tiler. 

Ordudan bava sınıfına ayrılmak isteyen su
baylar sıhhi muayeneden geçirildikten sonra bu. 
raya gönderildi. İzmir ve tstanbulda faaliyete ge. 
~en havacılık kurstan uçucu yetişti~eğe başla
dılar. 

İlk ağızda tayyareciliğe koşanlar arasında 

yUzbaşı Mecdi, Fazıl, Kadri, Vedat, Kudret, mü-
13.zim.i evvel (2) Raif, Zekai, Hikmet, mülfı.zinıi 

sani (3) Refet, Cemalettin, Ecvet, Cevat Ruhi ile 
başçaw.ş Lutfi, Murat, Vecihi de bulunuyordu. 

Bunlar h:ınirde.ki mevkii müstahkem tayyare 
ka.rargih.mda. tallın ve terbiye görmeğe başladı • 
!ar. Türk subaylarının göz pekliği, kavrayış ve is • 

tida.tlan muallimlerinin çarçabuk nazarıdikkatini 

c~lbetti. 

Daha ilk aylarda hocalarına parmak ısrrtacak 
bir ilerleyişle havacılığın teknik ve taktik hususla-

Bu iptidai tayyarelerle yaprlan uçuşlar ~ok 

tehlikeliydi Motörler sık sık pan yapıyor; hoban _ 
lar (4) hafif fırtınalarda koupyor, bazı tesi!ıa.. 

tı hiç umulmadık zamanlarda parçalanıyor, kanat
cıklarla (5) iniş tertibatı çok kereler lövye (6) 

ye itaat etmiyorlar. Bu yüzden çak.ılınalar, ekil • 
meler eksik olmuyordu. 

Çalışmala.nn UçtincU ayında tzmirde talim gö
ren 11 tayyare zabitinden 6 sı kazaya uğramış, 

bunlardan 4 tanesi Kudret, Zek8.i, Sadri, Ecvet şe
hit düşmüş, Vedalla Cemalettin sakatlanmışlar, 

yer hizmetine ayrılmışlardı, 

Kurs bittikten sonra deniz tayyarelerine ayrı
lanlar hmirde kalacaJı:, kara tayyarelerine seçL 
Ienler de 1stanbu1a, Aya.stafanos (7) dak.i tayyare 
müfrezesine gönderileceklerdi. 

sabırları tükenen gözüpek Türk subaylarmın içleri 
içlerine sığmıyordu. ' 

İşte tam imtlhanlara hazırlandıkları sıralarda 
bir felaket daha olmuş: o sabah uçuş tatbikatın -
dan dönüşte bir mektep tayyaresi daha dilşmüş; 

kursu sağ ve sa.liın bitirmek taliine ulaşan beş ar • 
kadaştan Cevat meyd~nm ortasına çakılmış, ya. -
nındaki Alman mualliın başçavuş Volf ile ölüm ha
linde yaralanmış, herkesin kalbinde bir acı bıraka
rak hastaneye kaldmlmışlardı. 

YUzbaşı Mecdi ile Fazıl meydandan ayrıldık -
tan sonra odalarına geldiler. İki arkadaş kursa 
geldikleri zarnandanberi aralarında kavileşen bir 
samimiyetle her işlerini beraber görliyorlar, aynı 
odada oturuyorlardı. 

Mecdi, İstanbulluydu. Mül8.zimliğini "maiyeti 
seniye,, bölüğü adı verilen saraya mensup süvari a. 
!ayının bir bölüğünde yapmış, Balkan harbinde Ah
met Abuk Paşanın süvari kolordusile Kırkkilisede 

Hapishaneyi ziyaret· etmiş oları 

r Jmın papazı o sabah hiddetle me. 
kez 'rnına:ı-;anlrğma dönmü~. doğ 

ruca birinci mülaıi:nin odasına gi 
rlip oturması teklifini soğukça red· 
jetmişti. Ve işte bir çeyrek saatten 
beri Fransız papazının serbest bı 
akılmasmı şiddetle talep edip d1.1 

ruyordu. Şaşırmış olan Hayın oııı.. 

)İr türlü atlatamıyordu: 
- Hakkınız var efendim. Fikrim 

ıe çok büyük bir kıymet veriyorum. 
i•'akat bu henüz şahsi bir kanaatteJ. 
ıbarettir. l\1erkez kumandanına 

Fransız papazının masum olduğ\; 
nu ~y!iyebilmem için elimde henü .. 
.n.1ddi deliller yok. 

-- Fakat sizin elinizde onun aley 
1~inC:e hiçbir delil yok. 

Mülazim Şınit müda11ale etti: 
- Hau;~ hakkında malumat sa· 

hibi gorün'jyonunuz. Maznunu sık 
sık görüyor mm.unuz? 

- Tabii; hergün .. Bu benim va 
zifem. 
Hayın irkildi. Aklına bir fikir gel

mişti. Bunu kendisine saklayamadı: 
- Kanaatinizde o kadar kuvvet· 

harbe iştirak etmiş, büyilk harpten evvel de Kuru- li görünüyorsunuz ki papaz Gay 
dağdaki süvari livasında bölük kumandanlığında bu- yard gür;ıah çıkarırken dinlemiş ol-
lunmuştu. duğunuza hükmedilebilir. Eğer böy 

Mecdi, yaradılıştan atak ta.biatli, göztinü bu - le ise .. 
Huppenslaht krzdı: 

daktan sakınmaz çok cesur bir subaydı. Balkan 
muharebesinde, Edirnenin sukutu sıralarında, E- - Birinci mülazim Haym, böyle 

bir sual cevaba, hatta sadec.e bir dirne civarında bölüğile muhasara edilmiş, kendi • 
sini saran iki Bulgar piyade taburile şafakla bera- "hayır,.a bile layık değildir. Ben 
ber milsademeye tutuşmuş, gece, karanlık basın- papaz Gayyardın masum olduğu
caya kadar kahramanca kar§ı koymuş, yeğitçe dö- na eminim. Size değil doğrudan doğ 
vüşmüş. Gece, karanlıktan istifade ederek muha • ruya ko!onele müracaat etmelirni
sara hattının bir tarafına hücum etmiş, yarmış, şim. Şimdi onun yanına gidiyorum. 
çıkmış, bölüğünü kurtarmış, bu hizmetine müka - Kumandanın, papazın telkinleri-
faten de yüzbaşılığa terfi edilmişti. ne kapılacağuu pek iyi bilen Şmil 

Mecd.inin zekasmdan üstlln de cesareti vardı.n atıJdı : 
Bu iki imrenilecek husuııiyetin birleştiği Vücudu - Bir dakika müsaade.. Şimd 
aa 'ku'vvetli Ve "'"ğtirbilzdü. r ' 11 ... . •• '" • ,,.ı. 'Ot&J)sİ ·raporunu almıştık ... fö~I!)Ol'U 

( Dev&nıJ \•ar) tetkik edelim, belki yeni malfunat 

(1) Ba projektörler fay~ ziyade zarar 
nrililcr. Sahnlan kısa oJdnğu için tayyarelerin bu_ 

lunduğu yeri aydınlatamıyor, Çllmn ışığı ne kendi 
yerini, bataryanın me,·kiini düşmana belli edJyor-

du. . 
(2) Şimdiki üstteğmen rüt bt'sl. 

(8) Halen teğmen ismi \'erilen rütbe. 
nnı kavrayışları havacılığın tarihini yaratan, bu 
yaratışa Toros dağlarına çarparak parçalanan mli
tevazı tayyarelerinin kırık pervanelerile ilk abideyi 
diken kahramanların kardeşleri oJdukla.rtnı isbat 
etti. 

elde ederiz. 
Askeri hastane başhekimi teknik 

mahiyetteki, bu raporu herkesiıı 

anlayabileceği şekilde izah eden bi. 
de mektup leffetmişti. IIaym yük 
sek sesle işte bu mektubu okudu: 

- "Cesedin suda birkaç gün kal
dığı anlaşılmaktadır. Ceset suya 
11 mayısta, en geç 12 mayısta atıl· 
mıştrr . ., 
Şmit: 

- Böyle bir işi gündüzün yap 
mak ihtiyatsızlığı gösterilemezdı. 

Elbet. O civar çok kalabalık. Bu 
vaziyette hadise 11·12 mayıs gece· 
,i olmuş demek. 

- ,'Ölümün suda boğulma neti · 
;~i olduğu m·ıhakka1<tır. Boğazda 

i sıkma izleri ile vücudun~::ıki sı~ 
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maktulün kuv:vetini keserek muka
.\:mwtini azalttığı anla~ılıyor.,, 

Şmit: 

- ::>tifeli adamakıllı döğJükteı. 

Jonra kanala atmı5lar, dedi. l\.le.;ek 
Jundan ibaret. 

llaym itiraz etti : 
- Yahut iyice d'.>~iildükten son 

a kendi.iğınden kanala clü~tü. l{a 
pora devam edclım: "Bu muhtelı 

şıretler ölümün bir intıhar vey<. 
rnza eseri olması ihtimalini hcmeı. 
lıer.ıen tamamile uzaklaştırmakta 

Jır. 

- Nasıl ben demedim mi? 

Çeviren: Fethi !CARDEŞ 
- Stüelin metresi olan kadın mı? 
- Evet. Bu kadın dün peşin 20 

bin mark vererek bir ev satın aldı 
ve binayı beş bin mark mukabilin
de tamire teşebbüs etti. Ne dersi -
niz bu işe? 

- Hayret! 
- Ya! .. Bu parayı, Liyon, Sti-

'clden gizli nasıl toplıyabilir? Top
iamasma iınkan vı.r mı? Şiındi Sti! 
felin evinde bulduğumuz defterleri 
de hatırlarsanız şöyle bir hükme 
varabiliriz: Stüelin halktan harac 
olarak aldığı para bu kadının eline 
geçmiş bulunuyor. Bu iş sizi çok a-
Ilı.kadar ettiğine göre, meselenin bu 

- Fakat do.stum Şmit, raporda· cephesini aydrnlatmak lütfunda bu
~i "hemen hemen,, tabirini unut· 
ma ... De,:am edelim! "İzah edeme· 
diğim başka bir noktayı işaret etmt 
den geçemiyeceğim. :vtidede su t· 

çerisincje gayritabii miktarda klorüı 

dö potas buldum. 
Alman papazı şaşırdı: . 
- Klorür dö potas mı? Ya.ni Ja 

vel suyu. Bunqan içmiyordu ya Sti 

fel! 
1 :aym kahkahayı bastı: 
- F'ı>vka'.adeden olarak 11 mayE 

ta içmi~ olabilir .. Hatırlıyor musun 
Şmit, geçen gün araştırdığımız har. 
da ispirto ile Javel suyu halitasın

dan bir içki bulmuştuk. Kadın be 
mayii Javel suyu etiketi bulunan 
şişelere koymuştu. İçkiden verecek· 
ken aldanarak Stifele hakiki Javel 

lunursunuz. 
Şınit tereddütle cevap ver<li: 
- Hay hay. Fakat bir şartla ... 
- N cdir o şartınız? 
- Papazla bir kere de ben gö • 

rüşmek' istiyorum. Onu kendi usu
lümle isticvap edeceğim. 

- Faydasız. Hiç bir netice ala _ 
mıyacaksmız. 

Şmit ısrar etti ve Hayın nihayC't 
razı olarak, onunla beraber tekrar 
hapishanenin yolunu tuttu. · 

Papaz Gayyard her zamanki gibi 
sakindi. İki zabiti selamladı. Söze 
başhyan Şmit oldu : 

- Dün amirim size itham edil-
diğiniz suç hakkında malümat ve -
receğini vaadetmişti. Bunları anla • 
t:ıcağrm. 

suyu vermiş olabilir. Evvela şehirde ve bilhassa Ma -
Ertesi gün sorguya çekilen Fran- dam Lösajın evinde gizli itiliıf dev

srz kadınının ifade.sile teyit edile _ lctleri askerlerini iaşe etmekle suç
cek olan Haymt~ bu izahatı Alman lusunuz. Fakat asri büyük suçunuz 

Stifelin katlinde medhaldar olmak. 
papazını ala.kadar etmedi: 

- Stifelin ölilmile papaz Gay - tır. 
O sizden uzun zamandanberi şliphe yard arasında ne münasebet var ki 

bu b1ih8 üzerinde ~ana izahat veri
yorsunuz. Swnle anlaşamı~·ııcağrz. 

Ben Kol o nelin :; ye,ıµna ı-....gidiyp,rum. 
A llahaısmarladık •. 
Kapıyı vurarak çıkıp gitti. Şmit: 
- Bununla beraber hMiaanin 

baş şahsiyeti bence papaz Gayyard, 
dedi. Ben bunu hissediyorum. 

Haym bıkmış bir tavırla cevap 
verdi: 

- Hissetm~k kafi değil, delil la
zun. Fakat ~erkesin bu papazın kö. 
rükörüne müdafaasını yapmasına 

akıl erdiremiyorum, doğrusu. 
Ayağa kalkar.ık, elleri arkasında, 

odanın içinde dolaşıyordu. Şmit 

sordu: 

- Sizin bir düşündilğünüz var. 
- Evet. Köpeklerinizin Freri so-

lmğmdaki eve ve sahibine göster · 
ilikleri alakaya fr.::la ehemmiyet 
vermekle budalalık etmedik mi di 
ye dür;ün ·1yorum. 

- Siz baş!rn bir iz görüyor mu • 

leniyordu. 11 mayısta sizi takip et
ti. Te1riili kıyafet elm.işti. Fakat 
Madam Lösajın yanından çıktıt;.ın.ız 
""l'I' 
arrada tanımakta güçlük çekmedi • 
niz. Bunun üzerine onu, şüpheli hiç 
bir şey ohnıyan yı:rlerde dolaştır -
dımz, mesela dış mahalled~i hana 
kadar göttirdilnilz. 

Stifel buna rağmen epey mallı -
mat toplamış ve sizi mahkfrm etti -
recek bir çok delil elde etmişti. E • 
vinize geldi ve sizi suçlu bulduğunu 
söyledi. Çok şeyler biliyordu. Or -
tadan kaybolması lazımdı. Öyle de
ğil mi? Bir şey mi söylediniz? 

- Hayır, devam ediniz. 

- Bu söylediklerini ispat edeceği 

Kurs müddeti tamamlanmış, imtihanların ya. 
pılmaaı, brövelerin dağıtılması kalmıştı. Alman 
mütehassıslarından avcılık muallimi Fon Rahe ile 
bombardıman öğretmeni Tedy her gün bir bahane 
lle imtihanlara başlamıyorlar, ihtisas brövesini al
mak, göklere atılmak, vatan müdafaasına, yurdu 
koruma kavgasına bir an evvel katılmak arzusile 

(4) Hobnn: Kanatlar arasına konulan dJkme· 
!erin ismidir. (5) Kanat~ık : Esa.s kanatla r üzerin· 
de ayrılmış küçük \'e müteharrik kıınmlardır. Bun
lar tayyarenin yan yatışlarında ve keskin dönü,ler. 
de mm•aıeneyl tt>mine yararlar . (6) Lövye pilotun 
tuttuf,ru otomobil vitesine benzer bir demirdir. Ta.y
yarenin ~c,·k \'e idaresinde muvazeneyi f{'lmfne, 1 • 
nişi, lia1Jm5r tı:ınzimc yarar. (7) Şimdiki Ycşllköyün 
eski ismi. 

nklar daha e\""Vele aittir.Bu sıkma· sunuz? 

mi söylemeğe tabii lüzum yok. Sti -
fel yakalandı, mukavemet edemi -
yecek hale getirildi ve 11 • 12 ma.. 
yıs gecesi Vale kadar götürülerek 
kanala atıldı. Stifel kurtulmağa sa
vaştıysa da yüzline vuruldu, boğazı 
1ık;ldr. Doj-.ılclusu zaman bayg•n -
lı. 

MMMM ?L LN49 w;ı 
Ve bu lakaydi ile izzeti nefsinin kamçı· 

!andığım seziyordu. 

Behirenin düşünce:,i bir kelebek gibi 
daldan dala koşuyordu: "Bana ehemmi· 
yet vermiyor, bu muhakkak ne güzelliğim, 
ne de ince ve hassas ruhum onun nazarı 
dikkatini çekemiyor. Yalnız beni alelade 
bir kadından üstün buluyor . ., 

Behire kendisini öteki kızlardan da!ma 
üstün tutan gururunu şimdi bile adeta 
takdis ediyordu. Annesinden kalan irat. 
el işlerinin getirdiği para onun bugün bi· 
le her arzusunu yapmasına hizmet ediyor. 
Behire hala. bir masal çocuğudur. Fakat 
Nihat onun bu tarafını hiç anlamamı~a 

benziyor. 
"Nihat kendinden ne kadar emin. Her 

vakit 'ikimize oo: bol yetişecek kadar para 
kazanabileceği.ne inanıyor. Benim zengin 
olup olmamama hi:; l:ıym~t ve1:niyor. ı\n 
taşılıyor ki Nihat benim yalnız iyi bir ev 
kadını olmamı istiyor. Omıüm ev i}lerini 
yapmakla geçecek. Onun nazarında haya
tın manası sadec:e bu .. Şu hald! :--:•hadm 
tahayyül ettiği saadet cennetine girebilme 

a için m utlaka benimle evlenmesi ~art de 
J I. O herhangi bir kadınla tasavvur etti

ği haY'lh YlttYabilir .. , 
Behirenln dalgın ve karanlık dü~üncc-

nm ölümü mucip olmad:ğr fakat - Evet. Mesela Liyon ... 

• '"• ..... .... t. 
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Nakleden: MUZAFFER ·ESEN 
sinden bu acı kararlar damla damla ru· 
huna dökiilüyor Ye tıpkı bir taş üzerine 
dökülen a si t daml~'arı gibi bu ruhu ka
bartarak yıp:-atıyor. Fakat bu dü ·ünce· 
!erini Nihada söylemiyecek, hatt.i his~t
tinnemeğc çalı~acak. Nihadın bu dü ·ii'1-
celeri öğ.enir öğ enmzz kendisi için yok 
olacağını da sezmektedir. 

Binaena'cyh başını doğ;ulta"a~. gü'me· 
ğ2 :;a~la~r; \'~ 'o".a::: i:tihla ·ıı bir tavırla: 

- Demin de söyledim ya. dedi, Necla 
rr.abalağa ediyor, beni çok ~evdiği ıçın 

v~yeti olduğundan daha ağır görüyor; 
bir defa daha tekrar edeyim. Paraca hiç 
sıkıntım yok, vaziyetim Neclanın dü
şündüğünden çok daha iyi, hiçbir şeye 

ihtiyacım yok, hatta ufak bir 5ervetim de 

var diyebilirim. 
- Mükemmel. sevgilim ... Artık i.cifn ta 

mamile rahat etti,. 

Delikanlı genç kızdan, b:ı teminatı a
lmCJ niEni1lrnnm e' inde dum1aJı art;l;. 
D:?rha' i~bh b:l:ı-a ~itmel: için mü.:ıa
dc i t~:li. f..h:.:!.11:.i Dciıircnin para: l ih
tiya;:; yo:•t;ı. A iı'; iş saat';ıdc on:m:a 
kon:: .-~11mn m:!ra·ı kalmamı~tı. 
Nıhat g ~tikt .. m sonra ge;ıç l-ız bir ha~ -

li n:man hc::c:.:t iz '-<l':lı. DJ:' c ş·m :i 
dalgın ve düşünceiidir. : ·;ıı::ı~ı;ı ç..::~.:;ı 

kaptya dikilen gözl<>rinde yok olan bir 
ha:·a1e ağ'ayan bir ke:ier ifadesi ranıp 

tutu;•ıvor, a~::-mda ~"1rı yeis. yarı istihza 
ed~ıı bir te·~~·süm d::>h<;ıyor. Duda~dann· 
da1<i istihza, şimdi artık bu o-
dada o!mıyan adam'ın kıymet>izliğini, 
yeis de verdi~i kıymette aldanan bir genç 
kızın ümitr;;izliğini anlatıyor. 

11.albuki Behire bu tecrübeyi yaptır· 

mak için Nec15.yı ne kadar zorlamıştı. 

Şimdi bu tecrübeden çıkan neticeye göre 

ge11ç kız bütün tao;ayvurlarında aldanmı~ 
olduğ•ınu s:ınr lordu, 

Ge:l; !nim:ı m alkcna0 ye ııazik hare· 
l:~ti .:J:::!1irc: i ed·1d: ·ec~!• ve tatmin d ·
c .;; r~d~ e'em:i dü~ünc_:~:-e ~~Vl{etmİŞ o
luyor. 

\'II 
G~i111 e~ g"';i,·or ... :::cJct I3~!1irc:1in ~\"İne 

ı·r; a-:1ıyor bi'e ... 
Behire ~-~·1·li-;ni,1 cb t1:n1m:·~ 2''1;··a

mad•ğr ga in 'lir 1 tı ·i·ı İ"'::-i:inc~~;.iir. 
Bir taraftan :-fo~ Hi ö~liivor. OTl\ın ~e:

mesini, gene ke·y:;c;i:1:? e·'.d h-ıtra' ::ı.-ı a:ı 

latmasım istiyor, pir ta· a~ta., da NPc-l~tin 
gelmeyişinden de IT!"ID.,ll"1'1•ı-.. r 1";l';inin 

bir hayal halinde bile ol"a Nihatla keı;di 
arasında gerilmesini istemiyor, hatta ara 
sıra, Necdete bir mektup yazmak. bir da 
ha kendisini ziyarete gelmeme~ini rica et
mek istiyordu. Fakat bu karar dimağında 

(Devamı v&r J 

• ti' \,! J#J ....... 4ffV ..,.. 

canlanır canlanmaz heyecanlanıyor, evve 
la !.albi hrz~ı hızlı ça-pryor, sonra bu çar· 
pmtılar yavaşlryor, bütün göğsü bir de· 
mir mengene içinde sıkılıyor. Ve "artık 
her şey oldu, diye düşünüyor, Necdeti bir 
daha göremiyeceğim,, 

Behire genç doktorun yokluğunu ken
di.,ine bu kadar kuvYetle hissettiren sebeb 
leri tahlile pek lüzum görmüyor? bu öz
Jeyi~ın .:'\ecdetin anneo;;ini tanımış olma· 
f;.nclan ve ilk geldiği gün uzuı1 uz:ıdı:p 

bu~;i.1 t";ra'' o:a~ bu x:iz \'arhktan h:ıh
s tr.1-::·irJ~.1 ilc:i g~1J·f;i"1İ z::uı:ı.e:liyor. 
);ec :~tin do,,tlı:ğ1:ıun rnJcc~ bu a:me. in 
d"ıı '1:-:'ı .. ~:1~~:; iht'~·acı.11 ta~:nin içi~ k:y
metli ol,luğunu 5;:ımyo.du . 

Ifü ç;ün a::~::ı:n C .. e. i, yeni bir y::ı~~ık 

ö-n::-:( nin rr.oti,ie. i üze. in..1e yap:ıyala:ı 

d~i;ü ıU:l:~n k:-ı~'lı çJ!ıı~dı. Eel' ire g~

n' ı ı bu g~; !;aa~in:.l~ kims~yi be!>lemiyo;·· 
eh hu v:ı.:~;~iiz mi arir oh::>. olsa Nc:·a 
01 :ı');!irdi. S::ıba' •tan a!,~ma ka:lar ya!· 
m7- ::;~:e--ı g·inün l:i.:Un ~rlmıtıla"l. bütün 
yo;·g ın·u·,ıarı finirkrin1e toplanan gC'··ı; 

kız bu ihtimalle sevindi, bu sevinçle ka· 
pıyı açm<1ğa koştu. kapıyı açınca Necdet· 

le karşıla~tı. 
(Devamı var) 

i 
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Verilen parola ile kale 
kapısı a·çıldı; süratle i.znik 

hakiminin sara)Jına vardılar 
Selçuk emlrinin bilh8.18a zihnini bir kız kardeılm.in düğünü vardı. - Ancak benim içmeme müsaade 

tırrııaııya.n mesele İznik tekfuru Onlar sarayı terkeder etmez sisi ya buyurursunuz değil mi? 
119Zdine gönderdiği ıtiinin giıya nna kadar bekletmek istemedim... Dedi. Zira akşamdanberi blr defa 
8ariıoıluğundan dolayı geri gönde. Hemen te§rilhıw rica ettim!.. mesut bir vesile ile bql&mlf bulun-
ribnediği. hikl!·esiydi! Halbuki E- Fakat bu lllfl ve çirkin herif bu dult ... Sarayımıza tenezzüliln, tev • 
llllr bu adammm ağzına bütün öm- sözİerini o kadar riyakar bir yüzle ketlü hUnkir dostumuz ve konuıa
riiııce bir damal içki koymadJğmı ve qikir bir istihza Ue aöylUyordu cağımız meselenin mesut bir meeele 
Yalurıclan biliyordu!. Binaenaleyh iti Selçuk emirinin tüyleri ürper - 'olması ıerefine içiyorum! .. 
bu hikiyenin tamamiyle uydurma mitti. Ancak iıJç renk vermemeye Bunu söyliyerek kupayı ağzına 
Olduğu qiklrdJ. Binaenaleyh vazl· çalııtı ve gayet ~ok, hakimane bir dikti. Sonra . Selçuk Emirinin göz. 
Yet, adeti ıuydu: sesle dedi ki: lerinin içine milthl§ bir kinle ba • 

İznik tekfuru Selçuk emlrinin a~ - Filvaki görU§Dlek Uıtedlğim karak, fakat dudaklarında o yır :. 
!:ıktan açığa bir tuzağa düımeyi ıö mesele pek mühim olduiu için bu tıcı gülilıile: 
ze almasını btlyordu! i'Jticalinize teıekkür ederim. Bahu. - Şimdi, emirlerinise muntazı _ 

Bu suretle llıtihdaf ettiği gayenin sus ıevkethl Osmanm da selim ve rnn ! .. dedi. 
de, hiç ıüphesiz, kendisinin böyle müsaadelerini hlmil bulunuyorum! Selçuk Emiri, dalına eli kılıcmm 
bir teeebbüsten vazıeçmesinden Onun için beni derhal kabul ediıi- kabzasında olaralc söze b&§ladJ: 
başka ne olabilirdi? nize son derece memnunum! - ~uhterem Greıorius, dedi. Hiç 

Enılr Uç buçuk kitiyle, nihayet, Greıoriuı hakan. Osman aözUnU bir mukaddeme yapmadan doğru • 
İznik kalesini muhuara edemezdi ititince ıaıı gözleriyle Selçuk emf· dan doğruya beni buraya getiren 
ya? tini korkunç bir ıekilde süzdü, fa- ve en son hal şeklini sormaya ken-

Fakat Selçuk emlrlnin defineler kat ayni zamanda yerlere kadar e- dimi mecbur ~aydığmı meseleye gt • 
üzerinde beslediği emel ve ihtiras o ğildi: · ret:eğim. 
kadar büyUktü kl, onun herhangi - Şa.n}ı ve ıevketlft bir doetumu.. - Buyurunuz, aizi dinliyorum! .. 
bir rnlnl ve tehlike karşısında gerl zun elçisine bqrmız üzerinde yer O nkıt Selçuk Emtri tereddüt 
ye dönebilmesine imkin yoktu. vardır! .• dedi. Buyrunuz, kerem etmeden söyledi: 

Onun için Selçuk emiri bu garib edin, oturunuz .• Ayakta konuımı - - Sizi, ıu Bitinya krallığınm de-
davet karşuımda bir an düıündilk- yalım.. . fineleri meselesi için rahataız edJ • 

Bu küçük yaramazı dünyaya, 
getirdi fi günden beri ona herkeı: 
"Anne., diye hitap etmeği adet 
edinmitti. Mari oğluna çılgıncası
na dütkündü. Ondan geri kalmı 
yan kocası da memnuniyetini iyice 
örtemiyen sahte bir öfkeyle: 

- Artık Mari için ben mevcut 
:leğilim 1 Diyordu. Bu küçük çap· 
kın benim yerimi de aldı. 

Küçük Jan yaramaz bir ıeydi. 
O nu bet yatında mektebe koymak 
mecburiyetinde kaldılar. Bu, aile 
için müthit bir hidiıe oldu. 

Janın mektebe gittiği ilk gü:ı, 
akşama kadar "linne., tllektebin 
önünde dolaıtı durdu. Ve sanki 
bir tesadüf imi§ gibi kocası tatil· 
den yarım saat evvel mektebin 
kap111nda idi. Mari kocasını gö • 
rünce hayretle: 

- Ne !. ldedi. Sen de geldin mi? 
_.._ Neden gelmiyeyim sanki?. 

Küçük timdi çıkacak 1 • 
- Şimdi değil canım.. Daha 

çok erkeni Neden ıböyle erken 
geldin. 

-Ya ıen? 
Ve birlbirlerine 

lü§tüler .. 
... . . bakarak gü-

ten sonra Gregoriusla bizzat bir te- Emir hiçbir' cevab vermeden,, ıuı- yorum!. • 
mas yapabilmek uğrunda her 'e); kerce vakur adımlarla yürüyerek Emlrin gayet sakin bir seıle aöy Bu mühim rünü daha batka 
gözUne alarak, ayakta emrini bek· tekfurun ıöeterdiğf yere oturdu. !ediği bu söz birdenbire İznik hl.ki- mühim günler de takip etti. Me· 
1 k seli ]anın birinci komünyonu 1 O eme te olan adama: Gregorius da genJt blr sedire otur- mi üzerinde yıldırım tesiri yapmq • 

P .. ş· i d gün bütün aile efradı toplandılar. - ek -.il, dedi. ımd a am- muıtu. Oturur oturmaz elini önün- tı. Heri! sendeledi ve fllfl gözleri 
ı d f- ''- t. bl Nete'eli bir ziyafet verildi. anm an üçünün bana re .... at e deki yü~sek .ıarab kupaların& usat- rdenbire bUsbUtUn 1&1ıl.atmlftı. 
meal için emir vereceğim. Bir da- tı, fakat sonra derhal çekti. lblia- Hikim olmağa çaı11tıfı belli olan Sonra da ''Anne,, için belki en 
kika ııonra hazını! .. Develtliı tekfu çe bir gülüıle ve yan yan göslerile bir sesle ancak: mühim gün geldi. Küçük Jan izci 
runuzla müstacelen görUıebilmek gülüyordu: - Evet!.. olmuıtu 1 Bir gece, arkadaılariyle 
için arzusuna inkiyad edeceğim!.. _ Affınu;ı bağı~laym! .. dedi. Biz· Diyebildi. Emir aynı hikimiyetle Jan annesinden bu müsaadeyi 

Ve emtr haldbten sillh~rlukla· zat kendi elimle ıarap ikramını ar. ili.ve etti: pek güçlükle alabildi. •"Anne,, ilk 

rına son derece güvendiği Uç ada- zu ettim, faltat ıonra düıündilm ki - Ve, tunu da aöyliyeyim ki,1 önce kendisi ıibi küçük izcilerin 
mını derhal yanma çağırttı ve •· hem •iZ ~DilIOtnaıı o14iiğulıuı lçhi', bd meseleDJn tal'llfmızdan görfttW- annelerini ziyaret etti. Onlarİn fi· 
damlarının tuttuktan mepleler ay. tarap lçmeuinlz, hem de... Her meai caiz olmıyacak hiçbir ciheti kirlerini aldı: Sonra tabii, husuıi 
dınlığında bnik kalesi yolunu tuttu. hangi bir ihtimal ile bittabi bir ıey de bizce meçhul değildir!.. Bursa doktoruna çocufu muayene -ettir· 

Verilen parola ile kale kapuıı a- içmeyi arzu buyurmazsmız!.. daki ayazmadan emrinizle aarayı - di. Doktor muayeneden sonra gü-
çıldı, bekletilen atlara binerek sil- Selçuk Emir! kunı sesiyle: nıza aldırttığınız tabloyu bir defa lümıiyerek: ,. 
ratle İznik hakiminin sarayına var- - Teıekkür eclfrim, hiçbir ıey görmek arzusundayım!.. - Bu delikanlının çadırda bir 

dılar. için zahmet buyurmayınız! Gregoriwı, hayli aarhoı olmuma ıece geçirmesine hiçbir mani yok· 
Selçuk emiri gayet milteheyyiçti DedL rağmen derhal kendini toplamqtı. tur! Açık hava cif erler için pek 

Yolda etrafındakilerle biç konuş - Fakat Gregorlus önündeki kupa • Birdenbire baykug haykırışma ben. iy~:lir! dedi. 
muyor, sesinden heyecanının belli yı kaldırdı ve o lbl~e gü!Uşile sı • ziyen bir kahkaha attı: Nihayet küçük Jan arkasında 
olmasından korkuyordu. rıtarak: (Devamı nr) çantası, bir sabah erkenden yola 

Maamaflh emirin blltün endi§e • 
!erini durduran, teskin eden ıey yal 
nız bir nokta vardı ki kalbine o ra· 
hatlık veriyordu. O d'': hünklr Os
man tarafından geldiğini iblis bir 
adam olması lizungelen Gregorius· 
un pek güzel kestlreblleeeğiydi. O 
halde hUnki.rla bir mesele çıkarma· 
yı göze almadan kendisini bir tuza.. 
ğa düşürmek istemezdi. 

Buna rağmen emir ve adamları 

Gregorius'un sarayma elleri kılıç· 

lannda gayet tetik üzerinde girdi· 
ler. 

Hizmetklrlar yollarını meıaleler
le aydınlatıyor, bu mqalelerin ay
dınlığında bütün yüzler kırmızı, bü 
tün gözler kanlı gibi görUnilyordu. 

Bu saatte sarayda hemen her • 
ket uyanık olduğuna göre dmıek 
ki düğün ziyafeti olduğu doğruydu 
Selçuk emtrini büyük merasim sa· 
olnuna aldılar. Büyük tamdanlaı 
yanan meruim salonunda önilndc 
yüksek içki kupalan duran gayet 
ımıka, çirkin ve gözleri fllfl bir ı
dam oturuyordu. 

Selçuk emlri, bir i§aretle, yanın· 
da getirdiği dört adamını kapıda 

durdurdu. Kendisi hiç tereddüd et· 
meden içeri girdi. 

O vakit §&§1 adam ayafa kalkıp 
onu kal'fılaymca Gregorlus'un bu 
adam oldujunu derhal anladı. 

Adam ayakta hafifçe aendele. 
mekteydl. 

Selçuk emlrinin önünde baı eğdi 
\'e gayet mütebeasim bir halde, e
mir! oraya cetiren ve tilrkçe konu
ıan &danım tercümanlığıyla hemer 
şöylece konul)mağa başladılar. 

Gregorius: 
- Devletlü emir!. Sizi bu aaatt 

kabule mecbur olduğum için affe
c'"rsiniz, dPdi. Zira, pek sevdiğim 

YATAK ODASI. Planş 31 

" ' La charnbre A coucher l ı Th• ••droom 
Aı D•• a chlat'a arnrner Clk:hlaf'tlernach) 

ı. MADENi PERDE KOR· 1 5. F : la femme de chambre 
N&şt (pnlal) 5. t: the lady'ı maid 

1. F : la trlngle a rldeaux 5. A: die Zofe 
ı. t : the curtain rod 

1. A : die Gardlnenstange 

%. 'PERDE 
%. F : le rideau 
%. ı : the curtain 
%. A: dle Übergardine 

3. ISTOR (•tor ) 

3. F: le store 
3. t: the alngle curtain (the 

draw-curtain) 
3. A: dle Gardine (der Vor

hanr, Zugv?rhang, Store) 

t . BALKON KAPISI (camlı 

kapı) 

t. F : la porte de balcon (la 
porte _ fm~tre) 

t. ı : the balcony door 
t . A: dle BalkontUre 

5. FAK DÖ ŞAMBR (his. 

met~ b4m.. Ôda ll.lsmetel· 
.. ) u 
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6. Dtv AN (sedir ) 

8. F: le divan (l'ottomane (.) 
6. t : the couch (the divan) 
6. A: daa Ruhesofa (Uereso. 

fa, Ruhebett, der Diwan, 
die Chaiselonrue) 

7. YUVARLAK YASTIK 
(bora yutık) 

7. F: le couuin - rouleau 
( coll. le polochon) 

7. t : the bolster cwıhion (for 
the neck) 

7. A: dle Schlummerrolle 
(das Nakkenk.i.uen) 

8. BATl'ANIYE 
8. f' : la eouverture 
8. t : the rug (the blanket' 
8. A: dle Schlafdeeke 

9. AYAK HAU SI 
9. F: la deflcente de Ut 
t . t: the bedaide rus 

"Anne,, 
Çeviren ! SUAD DERViŞ 

çıkmııtı. Onun arkasından bakan daya dolmuştu .• Bunu gören Ma. 
' 'Anne,, içini çekerek: ri: 

- Ne kad:ı: insafsız ıeyler 1 - Ah iıte ay 1 Bu iyi!.. diye 
diye mırıldandı Sırtına yükledik· haykırdı. Kocası aabmıızlıkla: 

lcri ıeyler hemen hemen kendi a· - Canım sus biraz.. Benim de 
ğırlığmda.. Ya yorulursa? Ona uykumu kaçırdın 1. 
kim yardım edecek!. Dedi. ••Anne,, üç saat uyuyabil 

Gün "Anne,, için pek sıkıntılı mi~ti. Şafakla beraber yatağından 
ve i:zücü geçti. Kendi de ne oldu· kalkıp pencereye koıtu. Şimdi 3e
ğu:ıu bilmeden bir şey bekliyor receye altıya dütmüştü .• 
gibi üzülüyoru. Gece !daha fena - Aman Allahım mümkün mü? 
oldu. Yumuşak yatağına girip Altı derece ha! .. 
yorganına sarılınca Janı düşündü. Şimdi kocası ona gülümsiyerek 
O rahatsız yerlerde çadır içinde bakıyordu: 

zavalıcık kimbilir ne l!alde idi?.. - Müsterih ol ''Anne,, .. Çadıı
Mutlaka soğuk alacaktı 1 Yarabbi da soğuk olmaz .. Hem kalktıkları 
ne diye böyle bir ıeye müsaade zaman onlara jimnastik yaptırır -
etmiıti ! Acaba soğuk ne kadardı? lar ! Sen böyle kendini üzmekte 

"Anne,, yavaşça yatağından devam e.dersen hasta olacaksın. 
çıktı. Eline küçük elektrik fene- - Doğru .. Gülünç oluyorum! 
rini alarak pencereye yaklaıtr. Ca· Fakat elimde değil .. Senelerce onu 
mı açıp dereceye baktı. soğuktan muhafaza için kendi e· 

- Aman yarabbi 1 Sekiz dere· limle yorganını örterdim. Bak 
ce!. Ne de karanlık bir gece. Ben ıimdi tıpkı bir asker gibi çadırda 
ömrümde bu kadar karanlık bir toprak üstünde yatıyor. 
gece görmemiştim .. Bari mehtap· _ Daha iyi ya ı Askerliie timdi 
lı bir gece olsaydı!. , den alıııyo

0

r, demektir. 
Acaba neden mehtaplı bir gece- _ Gülme canım. 

yi te.rcih ediyorldu 1 Bunu kendisi _ Sende çıJıın gibi kendini 

de bilmiyordu. üzüp durma.. Bugün çabucak ge. 
Birdenbire kocası aksırdı. Son· k çece .• 

ra: 
*** - Ne yapıyorsun canım 1 dedi. 

Kapa şu pencereyi 1 Uıüyorum. Gündelikçi kaı:lının geldiğini 

- Tabii ütünün 1 Hava öyle 
soğuk ki.. Dütün bir kere bu so· 
gukta çadır altında, ıimdi Jan ne 
haldeldir?ı Aman Allahım deli ola· 
cağım!. 

gören "Anne,, b i r a z memnun 
olmuıtu. H i ç olmazsa o -
na · içini dökebilecekti. Hizmetçi 
kadın konuımasını seven bir ka 
dındı. · 

Senelerce umumi harpte açık ha 
vada yatmış olan kocası onun bu 

tdaıına gülümsüyor ve cevap 
nrmiyor. (Anne) nin asabiyeti 
gitgide artıyor. Saat kaç acaba? 
Ah daha gece yarısı bile olmamı§! 
Vakit ama da ağır geçiyor! .. Şim· 
di de bir gecekuşu ötmeğe batla· 
dı .. Bir bu eksikti.. 

Bugün hava çok sıcaktı! Adeta 
insanı yakıyordu. "Anne., cndite 
ile sordu: 

- Karolin acaba bütün gün 
güneı böyle yakıcı mı olacak?. 

- Bilmem ki .. Her halde şimdi
lik böyle oluıu çamaıırlarımın 

kolayca kurumasına yaı4dım ede. 
cekl .• 

* * * 
''Anne,, uyuyamıyordu! Fakat 

Saat on bire doğru g8k bulut
lanmııtı. Bu ıey de "Anne,. yi 
sinirlel\dirdi. gece yarısından sonra sinirleri 

biraz daha rahat etti. ikiye ldoğru 
bulutlar ııyrılmıı ve ay ışıkları o-

- Aman yarabbi!. Yağmur ya· 
(I.fıtfen sayfayı çe\irlniz) 

17. LAVTA 
ıı. F: le luth 
1'7. t: the lute 
1'7. A: dle Laute 

18. BlR MUStKtŞtN' AS BtJS
TtJ (Bah'm bir bllstii) 

18. F: un buste de musicien 
(un buste de Bach) 

18. t: the bwıt of a musiclan 
(a bust of Bach) 

18. A= die Musikerbilste (einc 
Bachbüıte, ein "Bach") 

19. METRONOM 
19. F: le metronome 
19. ı: the metronome 
19. A : der Taktmesser 

Metronom) 

20. Dl\'APAZON 
20. F: le diapason 
20. t: the tuning. fork 
20. A: die Stimmgabel 

(daa 

21. FARBAU ISTOR (p('rde) 
(ltalyan usulü lıdor) 

21. F:le sorte bouillonne (le 
ıtor iı. l'İtalienne) 

21. t: t'h,... (ruffled) window • 
blind 

! I. \ : der Wolkenstorc 

ı:. " ''"" • N (dört kolla 
ıamdaa) 

I' 2!. F: le eandelabre (un chan
delier a quatre branche) 

22. t: the candelabra (3g.; pi. 
candelabru) or candeJab. 
rum (pi. candelabra), a 
fourbranched candlestick 

22. A: der Armleuchter (cin 
viemrmlger Kerzen.. 
leuchter) 

23. NOTA RAHLE t 

28. F: le pupitrc [il muııique: 
23. t: the music - rest 
28. A: daa Notenpult 

24. Ptl"ASIST (~fakat eden 
akonpuıye eden) 

24. F: le pianistc (l'accom· 
pagnateur m.) 

24. l: the man playing the pi. 
ano (the accompanist, tht 
pianist) 

24. A: der Klavierspieler 
(Begleiter) 

2;'). K()ŞE DOLABI (<'anıh do-
lap) • 

2:S. F: l'armoire (. de eoin ou 
d'encoignure (l'armofr viL 
r~e, la vitrine) 

2/S. t: the comer cupboard (a 
cabfnf't wlth gtasa doo~) 

!IS. A: der Eckschrank (etil 

Gıa.c:Jıraü) 
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~;~i.v~~gfr~=~~~~~,5 ov yet Rusya 
aranıyor:, böyle bir ev satmak iste
yenlerin gazetemize K. 11 rur.ıuzil"' 
müracaat ettneler:i. 

lstanbul Müddeiımı~iliğinden : 
Istanbulda bulunduğu anlaşılan 

Malatya ağır ceza reisi Sadık Er . 
:lemin acilen rnemuriyctimize mü.. 
racaatı ... 

ğacak galiba!. 
- Daha iyi ya .. Benimle bahçe· 

deki sebzeler için mükemmel.. 
- Fakat Karolin, küçük kamp 

tadır. Hatta geceyi bile orada ge. 
çirdi .• 

- Neden geceyi orada geçirdi? 
- Jan izci değil mi ya 1 Arka· 

~aşları ile beraber kampa gittiler. 
- Mademki izci olmuş, demek 

ki bu hoşuna gidiyor .. Sizin de 
boşunuza gitmemiş olsaydı bırak 

mazdmız!.. O halde?. Ben kendi 
hesabıma izci olup ta açık havada 
yatmak istemezdim .. Fakat herkes 
bır olmaz. Bu bir zevk meselesi l. 

Muhakkak ki ''Anne,, .derdini 
anlayacak bir kimse buJamıyacak
tr. Saatler öyle ağır geçiyordu ki 
akşam bir türlü olamıyordu t Ni-
hayet ortalık kararınca ''Anne,, 
dayanamadı. Şapkasını başına ge· 
çirip sokağa fıraldr 

Onların geleceği tarafa doğru 

ilerledi. Bu suretle Janm gelişini 
uzaktan görebilecekti! Çok ôek1e
medi.. Kafile uzaktan görünmüş
tü. 

Narinin kalbi sevinçle çarpıyor. 
au. Onlara doğru gitti. Kendisini 
alacak, beraber · eve dönecekler 
.di. HaLbuki "Anne,. yi gören Jan 
ona eliyle şöyle !dostane bir selam 
verdi. Ve arkadaşlariyle beraber o 
nun önünoen geçip gitti. Onlar
dan beş on dakika evvel ayrılmak 
istemiyordu. 

Birden ''Anne,,nin yüreği sızla
dı. Şimdi anlıyordu. Jan kendi ar. 
ka.1aşlarma. kenl:li yaşındakilere 

aitti! Gitgide bu şey daha kuv
vetli olacaktı. Ve günün 'birinde, 
"Anne,. köşesinde hayal ile vakit 
geçiren terkedihniş ihtiyar bir ka· 
dm, bir annecik olacaktı!. 

Mari .Şimdi ağır ve yorgun a
dımlarla evine dönüyordu. Du • 
öaklarİn.cla hayatın acılrğrnnın 
borucu bir lezzeti var.dı. Boğazı 

kurumuş gibi idi. 
Artık erkek olmağa başlamış o· 

lan çocuğu. ifratlı bir mu'habbetle 
kar~ılamamak için kendi kendini 
hazırlıyordu. 

PLANŞ 29 • 30 

26. TOR.NALI BACAK 
26. ı·: le truriıeııtı 
26. t: the pier - glaSa 

26. A: der Pfeilerspiegel 
Ol'rumeaıı) 

27. F: le coquillage (mıe co_ 
quillc en sptra.lc, une 
conque) 

27. t : the s ea-shcl 1 ( a spiral 
shell, a Triton shell) 

27. A: die "Muschcl,. (eine 
Schnekkcnschale, ein 
Tritonshorn) 

U. F.\J'ı.ı'U~LU SAA't 
28. F: la pendule (sous globe) 

A vrupadan niçin k9rıkuqor 
(Baş tara/ ı 1 ncide) 1 Baltık memleketlerine gelince, 1 Mogolistanda meşgul edere!:,. 

sa, muhakkak onlardan .. b~ri~ir. Rusya, buralarım da Finlandi~a Çindeki İngiliz imtiyazlı mınta- Cuma rT-':/-939 
Sonra, ~aponya, komunıstlık a. tle Jcraber, Rus · Alman harbinın kalarma tecavüzden vazgeçirebi - J9.Pro~rıım. 19.05 :\liizik mach _ Kaı 

leyhtarı misaka girdiyse bile, Al-
1 
muhareh mc;·d:lr:ı cbr:::, aclclc- Iecegini göstermek istiyor. tat ~o. 18 koro - Pi.). 19.15 Tiir. 

manyamn müttefiki değil.dir ve 1 tliyor Bugün lıondraca Tiyençin ha· mtiziğı <lncc ~oz faslı). 2U .Iemlek< 

lshakın - P.useltk şı-ırkı _ Gönül "' 
me bi \'Cf::ıya. 5 - III. Selim • 1 
.elik şarkı - Bir pür C'cfa hoş dllb 
ılir. G - Pu5elik yürük emai. 7 
Pıısrlik sıız ı;cnıahi. 8 - Rahnıi 

J ap h kk n.d d' . b 1 R b'lh . ')Uat ayarı, njuns \'C meteoroloıı h:r-
on!a a I a e ınmtş u- usyar;ın, ı assa otomatık bir disesinin mevzii c-larak kalacağı':1ı bcrlcri. ~U.l:> Konuşma CII:ıftalık ~poı • Kürdili hica71dir şarkı . Sana 

lundugumuz kanaat de onun Al- surette harekete geçilmesinde is- söylüyorlc.r. Bunu neye borçlu • ~er"i i ı. :rn.ao IJ'iiı•k rniiziği 1 Seçil t·ıınırnın caıı ı. !l - Osman • 'ih 
man siyasetini değil, kendi siya- 1 rar etmı:si de bundandır. Çünkü, laı? Eğer iki tarafın haber kay· mi} lıe~ıc semai ve <;::ız scııwilcri 1 Kürdili hianzk'ir şarkı. 'Akşam J.ff 
setini takip edeceğini düşünmemi Almanya, Estonyaya veya Leon. nakları mübalağa etmiyorlar:>a, 21.10 Koınf~nıu. 'll.2fl Ne'~cli p!Hk. ~i. 10 - Sebih::ıllin Pınar - Rü 
Zc mu"saı'ttı'r / t tt•w· İ ·ı b . [:ır - I'. •_JJ."O 'lt'ı· ·,ık (R::ı·J~·o oı"kect. hkazkıir şarkı - A1kınl~ :ranan . yaya aarruz e ıgı zaman ngı · elkı Mogolistan hadiselerine... · - ' J ·' " • • , 

N d 1 J 1 U k Ş k 1 · rosı - Şıif: Praııtoriu~) : J - Moz·ıı t. Jünıe. 11 - Soılclli 11 Kaynak • 
e e o sa apon ar za ar· rtere ıle Fransanın derhal harekete Bu faraziyeyi kabul edecek olur. Saruydun kıı knçırma tı\'ortürü. 

2 
_ h::ıner şarkı • Ne znman ~öl'!H! 

~a Al:nanları beyaz. ırktan bi~er geçeceklerinden emin olmak isti· I sak, Rusyamn gayesini anlamak \'al{ııcr: Sie~fried idili. 
3 

_ Bizct. nu. 20.50 Konu')ına (Dış politik 
ınsan sayacaklar, bınaenaleyh In. yor. k,:,Jay: So\·yetier Birlig~i cephele- , A 1 . . .. 1 . ., 2 30 , 1 .. k diseclri). 21.05 Temsil. 22 J - ncı r e1>1ennc suı ı. "' . ·' uzı · , . , 
gilizlerle Fransızlarla bir tuta- Rusyanın menfaatleri rinden birini kurtarmak, yahut· ) , ltk po-;ta kutusu CEcııebı dıllı (( pcrct selcksyonları • Pl.). 23 !Son ..,2 .,0 

,
1 
... 'k (B 

1 
u .,.. p 

caklardır d ? . h l 1 . . ı - "' " uıı a e m zı"'ı -· nere e - o da o demrktir ya - fngilterenin ıınn~ a ıer crı, zıraat, esham, tahvı. s . h h 
1 

. . t '" ''l :ı 1- t .. b. k b r· on aaJrr.~ a er erı, ;-.ıraa , f ./"\. man ve Japon sıyase- Sovyetler Bı'rl•<Ti, bı'r taraftan veya müttefiklerinin yardımı ile a , .-am ıyo - nu ·ut orsası ( ıyat ı. l ·ı· k b" '· b 
'"' '3 20 M"· :k (C b d • Pi ) 23 55 ta wı ut, ·cm l!'O - nuı\ut 

tindeki benzerlık lngilterenin • binaenaleyh Fran • iki cephedeki tehlikeyi Avrupa - :. · \' ' ukz~ az an · · · • (fiyat). 23. ~Iüzik (Cazband 
d A U 

.-. arııı 'ı program. ? 3 5 • ..,, ,. k' 
Bununla beraber, ,Şimdiki sanın da. Baltık devletlerine ga· a • lman zak Şarkta Japon - · " • -• arın ·ı program. 

halde Almanyanın da, Japonyanm ranti vermesini ve bu garantinin tehleksini · uzaldaştrrmak. Cur :tesİ 8-7-939 
da siyasetleri, Çinde birleşmiyor· ot.,matik bir §ekilde tatbik edil· Bu suretle, Rus siyasetini bü· 13.30 Program. 13.35 Türk muzı. 
larsa lda bir noktada birleşiyorlar: mcı.)ni isterken, bir taraftan da, ti.:n vüzuhu ile anlamak kabildir. ~i: 1 - Rast pcşreYi. 2 - Ab<li cfen-
0 da ikisinin de, Moskovanın, bir Rus - Leh anlaşmasından bah· Bu, esas iübariylc, Sovyet ara· rli - nası şarkı - Senin aşkınla çak 

. . olılum. 3 - F<ıik bey • Rnsl şarkı . 
Parisin ve Londramn nüfuzunu st'C''ilmesine imkan verecek dere· zısinı A vrupaı::Ia, Sovyetlerin um 8ir rlume ılüşürclü beni. 4 - Kanun 
kırmak, mevkilerini elleriÖden al· cede Lehistana yaklaşıyor. desine muhalif bir umdcden kuv- taksimi. 5 _ Llı!ri bey _ Hicazklit 
mak için büylik bir arzu besleme- Bu suretle, Avruparun şarkın. vet alan bir impcryalizme karşı ):ıl'kı • Sana noldu gönül. 6 - Arıı 
leridir. da büyük bir kütle teşekkül edi· Uzak Şarkta da İrk mefhumundan bey - Hic:ı1.kıir şarl.:ı - Aı:ıl cy gotı. 

Binaenaleyh, Almanya ile Ja· yor. kuvvet bulan bir .diğer imperyaliz· cai sadberk. 7 - Arif bey • Hicaz 
k k k · ·a· !,ar şarkı - Gülrlü açıldı yine ıüil yüz_ ponya sanki Sovyetlere karşı müş Sovyetler Birliği, ne de olsa me arşı oruma aıyasetı ır. 

terek bir vaziyet almış gibi gö- ikinci derece bir hat üzerinde Sovyetler birliği müzakerelerde 
Hi yar. H Menılcket sant ayarı, ajans 
Ye meteoroloji haberleri. 14.10 _ 15. 

runuyo~. Rusyanm tek başına bulunduğu için, bu bloku kendine tamamiyle bir kara memleketi o· ıo fülzik (Dııns miiziği ~ 't]:>ı.). 18.3lı 
kalmaktan korkması da bundan tabii blr miildafaa siperi telakki e· larak, • yani büyük deniz yollarr· .~rogram. 18.3.3 Müzik CSou~u·nın 
ileri geliyor. diyor ve insanın aklına, acaba nı hiç nazarı itibara almadan - narşları - Pi.). 18.45 ~lüzik (Kü~·ül, 

Hakikaten, yarın, Moogolistan- Rusya, cenuba kadar Türkiye, Ro topraklarını, merkez şehirleri a- orkestra - Şef: Necip Aşkın): 1 -
d k . 11 · -•.l b Liemaıın • Vahı bo51on. 2 - Yilhrlnı daki hudut hadiseleri vah'amet manya ve Yunanistanla uzaya:ı rasın a ı yo arı gozönüuıJe u-

Yacek • Marş. 3 - Carlo Thomscn . 
kesbeder. Japonlar Rusları dış ve I'ransa ile ingilterenin kendi lundurarak hareket ediyor. Hal· Du::ı. 4 _ Gustav Lindner _ Şarap 
Mogalistandan çıkarmak ve Çin rucnfaatlerine bağlı gördükleri bu buki bu şehirler gerek uzakta ol· ilıihı Bııküs şerefine dans. 5 _ J. 
Türkistanında kendi kontrollan müclafaa tertibatı sayesinde Uzak malan, ~erek iklimleri dolayısi· Strau~s - Yarasa operetinden (Potpu_ 

altında yerli bir hükfunet kurmak Şarkta .daha müsait bir şekild~ le tabii bir şekilde muhafaza al· ri). 19.15 Türk mUziği Clnce saz fa<ı· 
için tam manasiyle bir harbe gi· hareket edemez mi suali geliyor. tında.dır. lı). 20 .Meınlel;ct saat ayarı, ajans ve 

meteoroloji h!lberleri. .20.10 Neşelı 
rişirlerse '.Almanyanın da işe mü· Zira hakikaten, bundan birkaç SUr'atin hakim olduğu bu asır- plaklar _ R. 20_15 Tlirk müziği: 1 _ 
dahale etmesi ve 'Baltıktan veya ay evvel Amur nehti üzerindeki da bir sür'at amili olarak görün- Pnselik peşrevi. 2 _ Itri ~ Pusclilı 
buz Okyanusunl:lan harekete geç. harbi evvela kim açtc? fki Mo.go· mek istemiyor. Onun temin edeıbi· şarkı _ Sünblıll~tan etme etrafı. 4 -
mcsi mtinikündür. listan arasmaaki harbe evvela leceği şey, seferberlik müdıdeti 

'Bunun gibi, Almanya ile Rusya kim başlafdı?. verilmek şartiyle, büyük bir ihti· nrz harici siyaseti hakkın.da de -
arasında lbir harp çıktığı takdirde Şurasını unutmamak lazım ki, yat malzeme tabii zenginlikleri- ğil, kısmen de dahili siyaseti hak
Cie Japonyanrn, bundan istifade bu hadiseler Japonya bir taraf - dir. Bunlar kuvvetler ttıüvazene· kında ayt::lınlatacaktrr. 2ira, şayet 
ederek Vladivostokdan .~eğilse, tan Çinde, bir taraftan T.iyençin· sini bizim tarafın lehine çaviı:~- Stalin :Avrupırdakj; ve Uıa~ Şatk· 
m'.t.lıakkak !dış Mogolistandan hü- aeki en tehlikeli bir şekilde meş- bilir. Fakat derhal değil. ta Fransız ve 1ngiliılerle ayni si· 
cum etmesi ihtimal dahilindedir. gulken çıkmıştır. Rusyanın, her halde, bir ittifa - yası yol üz-erinde yüri.!yecek olur· 

Rusyanın, Baltık memlekttle • Bu hadiselerin Japonların işi ka girmesi lazımdır. Aksi takdirde sa vatanperver veya nasyonal ko· 
rinc garanti verilmesini istemesi olduğu aüştinülebilir. Fa"ltat o za- mahvolmu~ demektir. Fakat, bir münizm III üncü enternasyonale 
bcndan ileri geliyor. Aland ada- man '.)"aponyamn çılgın bir te.d· ittifaka girmesi ile de bir ihtiffilci galebe çaldı demektir. 

Yabancı Radyoları 
Seçilmiş f!arçal~ 

Program Türkiye sctati 
ve öğleden sonraki saat olarc 
miştir: 

OPERALAR \'E SENFC 

7.ıtO 

!). 

KO~S'E:RLEI\1 
Londra ~.): "Macbet 
di) LonCJra Cİ\'arındı; 

hara tiyatrosundan. 
Strasburıı: "Samson'l 
(Caint - Saens). 

9.15 Münih: Sclıumann, B 
9.15 \'iyana: Bruckner'iı 

senfonisi. 
9.30 P::ıris <PTT): Thi 

iştlrali iyle orkestra. 
ıo.ıo BudatJcşte: B'eotbo,'o 

ci sen fon isi. 
ODA MUS1K1S1 \'E KO~S 

7.10 Leipzig: Şarkı, Yiye 
7.:w \':.ırşo,·a: Piyeııo ko 
9.40 Prnğ: Keman, Pi:\an 

ltl. Eyfel kulesi: Kuartc 
10.30 Lonüra (R.): Oı·Jof 

dan piyano .L:onscl'i. 
11.20 Bedin Cl'zun d.): O 

11:\F[F :.'\JUSH\l VE OPET 
G.10 Rudapcştc: Halk oı 

8.30 \'arşova: Halk orkeı 
Leipzig: Hnydn Yes 
Tori no grupu: Stü 
perel. 
Kolonya: Dans ba\'ı 
Stuttgar!: Ham mu 
Napoli: Hafi forkes 
Birçok Alman isi 
Ila(if parçalar ve 
v::ıları. 

larırun askeri hale sokulmasma birsizlikte bulunduğunu kabul et. devlet olmak vasfını kaybetmesi Yalnız, Rus noktai nazarından, 
itiraz etmesi ıle bundan. Sovyet- mek Hizrm. Japonya böyle bir vc;ya, hiç olmazsa bu vasfr ikinci; Stalinin iki ihtimali düşünmesi 

ler Birligi, bir harp olurs:ı, Al. harekete giri~cek olursa, Çini, 'dereceye atmrya mecbur olması j lazım. Bunlardan biri, Japonyamn !~· 
manyanm bu adalan eline geçirip, İngiltereyi ve Sovyetler BirHğini İhtimali vardır. ı İngiltere ile anlaşmak istemesülir; 

Hudapcşte: Çigan o 
Prağ: ÇC'k musikisi. 

svcçten çelik t:ışryan gemilerini har~ısrnda görecektir. Belki PolitbUrodaki şiddetli mü! diğeri de Almanya ile italya!1a 
Ruslarrn hücumun:ı l:;rr!ir müi!afaa Hli.diselyi Rusyarun çıkardığı- nakaşalara sebep olan nokta da garp devletleri ile anlaşmayı ka · 
hususunch lıir üs nl:ırak kullana· nı düşünebiliriz. Belki 'Rusya bu budur. Bu itibarla, $talinin vere· bul e.diyorlar. - (La Tribüne des 
lıileceğini klü!jiinüyor. suretle İngiltereye, Japonyayı ceği kat'i karar bizi Rusyanın yal Nations) 

vnı 

f 28. İ: the timepiece (unılu a. 
gla.ssshade) 

28. A: elle Stubıuhr (unter 
Glassturz) 

1 29. Pll'ANO PF..DAU 

(ayak mandalı) 

29. F: la peda.le 
29. t: the pedal 
29. A: das FuBstück (Pedal) 

1 30. UDt (ev kedisi, ebli kc· 
dl) 

30. F: le ebat [ domestique J 
30. t: thc cat (thc house-cat) 
30. A: elle Hauskat.ze 

'lanş 3t 

YARYETE \'E Kl\BAR 
9.30 Eyfel kulesi: Rad:o;o 
9.30 Po~te Parisien: h.aJ 
9.:>0 ~lontc Ceneri: Var 

10.30 
seri. 
Radio Eil:'eann 
\'aı·yc~e. 

DANS MUS'tl\1$1 
9.lb Königsbcrg (Heil&b{ 

1 t.15 ~apoli 11rupu. 
U.45 Pafrı {PTT). 
12.10 Londra (R.). 

12. 15 Torino grupu. 
Pl'ı'ES, KOXFER,\~S 

KO~UŞ,l.\LAR 

9.30 Londra (~.) : "Bloı 

oC Broaduvay" (Run 
10. ~erlin (L):un d.): " 

zen kantala" C\lusik 
1XG1L1ZCE IIA \".\D 

ı.ıcı, 8.18 Roma 1; 11. 
11.15 Kolon)a, Hamburg; 
ciap~le. 

Bclgrat radyosu 
türkçe netriY' 

Saat l D.20 de Temmuzu 
r>aıar ~ünü \"ırnya~·ka banla 
st, Temmuzun 12 nci çarşar 
Zeta, Temmuzun 16 ncı 
günü Radiyogrııfinin istikbı 

muT.Un 19 uncu çarşamba g 
graı, Temmuzun 23 üncü pa 
Stradiyon balık ::ın, Temn 
ınc-ı •:nrşaınha günü hu senı 
fuart me\'7.Ularına d:ıir kon 
-vcrile<'ektir. 

Saat 19.30 rla Her cumarl 
yani Temmuzun 1, 8, rn. 22 ' 
da iktısadi icmal, her pazarı 
yani Temmuzun 10, 17, 24 ' 
de Oalkan icmali, her ikinci 
be ı;.rünü yani Tcmrtıu'Zun 6 v 
rle harici siyasi icmal, Tenırr 
üncü. perşemlıc günü Yu~oshı 
kınrla ccnehiler, Temmurnn 
perşembe ~ünü srıor icmali. 

~-ı:ıl 20 de Temmuzun 
çar~:ımua giinii muhtelif a 
Yuı.:osl:w neris ~aıı::ıt. 

S:ı:ıl 22 ~e 20 d:ıkika knh 
havııd ıslcri \'eriliyor. 

Şehz:ı<lebaşı 1THA:\ siıt"I 

but.(iiıı CAtina kaçakçıları) 'e 
Hala). 



...., ? TEMMUZ - 1939 HABER - AkflUD Poe1a .. 

Londra polisi müthiş bir H o dA • !Olüm tehlikesi 1 ın ... zç ın 1 
Cumudiye üzerinde kalan 

kundakçı çetesı·nı·n peşı'nde 1 o~.00 kışıhk modern bir seyyah imdat istiyor 
il bır ordu hazırlıyor 1 Deyli 'ı'elgraf gazetesi hususi mu-Bu korkunç çete .. .. d k Fransızların en zengin ve bilyük habirinin Oslodan yazdığına göre, 

UÇ g U n e ar a milstemleklerinden biri olan Hindi- Mandahl adında genç bir lngilizin 

arkaya ÜÇ büyük yangın çıkardı çini 100.000 kiflli.k modem bir or. Fanaraak cümudiyesinin en yük. 
l..o clu hazırlamağa karar vermiştir. sek yaylasında muavenetsiz ve o1üm 

Sk ndra zabıtası ve meşhur ı 1200 itfaiye efradı, 108 itfaiye Bunu temin için birçok Fransız tehlikesine maruz kaldığı buradak. 
u Olland Yard'ın müfettişleri son arabası. mecmu uzunluğu 45 kilo- makamları ve bilhassa reisicumhur hava rasat istasyonunun telsizle ver 

~ nl~.rde Londrada arka arkaya metre tutan itfaiye tulumba hc:-r bir senedenberi faaliyete geçmiş_ diği haberden anlaşılmıştır. i gı.ıridc üç b il Y Ü k yangın tumu bu yangını söndürmek üze- !erdir. 1 Telsiz istasyonu, Turtego seyyal. 
!~nı:~ ~üth!~ bi~.~un!akçı çete· re faaliyete gcçmittir. Miııt müdafaa ı ı:1 konan yeni istasyonundan süratle imdat gön • 

s eııne ımu er r. Civardaki evler antrepoya pek ıcı .. ıler sayc:::lr. c biı lik bir para derilmesini istediğinden dört kişi 
,_ 0n hafta içinde, biribirini ta- ı h b · k 
"'p yakın olduğundan, on binlerce 0 "' :.-nmış ve a. mn zemesı ato arastırrna için derhal yola çıkmı~tır. 
ll·r eden üı- günde, •ehrin muhte· arı bı'rka,. ml•lı'ne rıkanlmrcıtır 

;ı -:ır Londra:ı korkulu dakikalar yaşa - " " " ... • Cümudiyenin her tarafı sis ve mü -
Yerlerinde, en büyük müessese H' d' · 'd k ı b' t 

"c mışlar, fakat nihayet itfaiyenin tir • ~n ıçını e urua n U:. ayyare temadiyen yağan karla görürure • 
Yl nı&ğazalarda ani yanO'ın çık· b k d 400 t- 150 rn 1tt& • buçuk milyon İngiliz lirası kadar ' 8 rı ası sc~c ~ b mo or ve mekte ve cümudiye üzerinde soğuk-

bi a Ye itfaiye bunlann büyük d'k .. tayyare yapmaga aşlannştır. v 

l
r feıtket halini almaaına mani zarar ver ı ten ıonra yan:rını son- o·- . . . . luk sıfın altında 9 dereceden aşagı 

0 dürebilmi•tir. 1 ıgcr bırçok fabrıkalar genış bır b 1 kt d 

r 
l'tlak irin büyu"k mütkülata ug· - :ı d" t · · f li ı· · · d u uruna a ır. a lJ ıaı o en us rısı aa ye ı ıc;ın e ça· ı M dahl .1 k d J h M"ll 
:ıı.ktadır. İlk yangında ııın kaza olduğu lı§maktadır. an ı e ar a aşı o n ı s 

11 
h ~ defa Londrada Taymis aa.1ılmı1. bir gün sonra, biraz güp· Harb vergisi ismile Hindlçinide 

1 
birkaç gün evvel Turtegoya va~ıl 

' rı kenarındaki bliyük bir ant· ht-yc. clütülmüş. fakat bu üçüncü bir senede toplanan para 140 mil- olmuşlar ve 3 temmuzda sabahleyın 
:'Po~ da durup ldururken yangın yangınla, korkunç bir kundakçı yon franktan fazladır. Fakat mas-1 cümudiyeye d<>iru hareket etmişler-
~ . ~ ın 11 ve derhal ıehre sırayet et- çetes:nin faaliyete geçtiği kat'i o- rafın 400 milyonu bulacağı tahmin 1• 

d'~lr isliclaını gösteren ateıi sön· tarak meydana çıkmııtır. t-dilmektedir. ============== 
""?ttıek için bütün Londra itfai- Şim·~i gizli polisler, resmi polis· FevkalAde silahlarla mUcehbez dini c;ok güzel müdafaa edebile -
de lrU\'vetleri seferber olmuılar • ier ge-:eli gi:ITdüılü ıuçluları ara- 100 bin kişilik bir orduıu buluna • cek bir memleket haline gelecek-
ır. maktadırlar.. .::ak Hindiçini, aıkerf balamdan ken 1 tir. 

Afinan casuS teŞk.il8tı Belçika . ... . Devlet OemiryoiJar1 ve Limanla~ı .. ·: 
·~i işletme .. Umu·m · idaresi ilanları fhüdaf aa planlarını satm almış .. 

Belçikada birçok casus tevkif 
edildi, geniş bir tahkikat başladı 

işin içinde vatanına ihanet eden bir de 
var 

Muhammen bedeli 20.000 lira olan takriben 2000 ton hurda ban· 
:iaj çeliği 20-7-939 perşem:ı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
• nkarada idare binasında arttırma usulü ile satılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1500 liralık muvakkat teminat ile kanu 
nun tayin ettiği vesikaları ve teklif ·!:rini aynı gün saat 14,30 a kadaı 
komisyon reisliğine vermeleri 18.zımdır. ~ Belçikalı muıazım 

~ıi(a n gelen AvTUpa gazeteleri, Bel- Belçika işin sonunda acı sürprizler-

~~~:::.~ g~~i'. ı_e_k

1
;a;~;ı1;a;şm;akm;u;an_.k;or;k;m;a;k;ta;d;'r;.m;m;;;;...;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;O;;;;;;O;'m;m;;O;;;G;;;O;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;I 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay· 
Jarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (4821) 

~;::;::;:i~~::~~~ iNHiSARLAR UMUM M O RL NDEN 
na~tur. Ezcümle, Belçika ordu,u • Cinsi Miktan Muhammen Be. % 7,5 teminat Eksiltme 

1 • mensup Dombert isminde biı Lira Kuruş Lira Kuru, şekli saati 
ciı'2tıeni bü} ilk paralar vererek Kan· Eczayı tı1>biye"' 159 ka'em 428 70 32 15 K'3pah Z. 14 
n ta~ Alman casusları kendisindeı cam Alet 284 ., lGv5 87 120 44 Açık Ek. 15 
t ~ıkanın müdafaa planlarını sa . Uıboratuvar malzemes'ı 102 ,. 491 60 36 77 .. ,. 15,30 
ın ainuştardır. Filitre kağıdı 256 ,, 2~51 78 168 88 ,, .. 16 
ıa~ıun zaman Belçika casus t~ki · 1 - Listeleri mucibine~ rukarda cin~ ve miktarı yazılı (4) kalem .. _;1..~me hizalannda gösterilen u· 
% 'flln birçok mühim vazifelerinde. .Herle satın alınacaktır. 
net 5nıı~ olan teğmen Dumbert, iha- il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme şekil ve ~aatleri hizalarında yazılıdır. 
ın 'ilden sonra pişman olmuş ve a- III - Eksiltme 19-7-939 çarşamba günü Kabataşta levazım ve mübayaat şubesinde!<i alım komis-
f~rıtrine Belçikanm bütün müda - yonunda yapılacaktır. 
jarı l>IAnJarının Almanlann gizli a- IV - Listeler hergün sözü geçen şubede görülebilir. 
fi ~:'.' Belçikadaki casuslanrun şe. V - İstekliler yüzde 7,5 güvence paralarile birlikte eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde meı· 
ku 0~ .Lütgensin elinde bulundu - kur komisyona gelmeleri ilan olunur. (4883). 

llll ıtıraf etmiştir. 
d~Unun üzerine başta Lütgens ol-
1111 halde, bütün Alman casusla -

; ~kif etmek güç olmamıştır. 
bir ahkıkat derinleştikçe korkunç 
lar 8afha~;a girmekte, Alman ca~~ 
tı~nı? Belçikamn en gizli plania 
ları bıle elde etmek için başvurdu!: 
rn.,ı_ bınbir çareyi meydana çıkaı 
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-~tadır. 

be ~11llan ca u lan, teğmen Dom . 
ni~' Uzun zaman takip etmişler ', 
o!ctıı~~t bu gencin bir kadına fş~ 
lau~u ve para ihtiyacile karşı 
Sok ı görünce hemen kendisin. 
t~. yüz binlerce lira verereL 
ll 1 satın almışlardır. 

<:asuUnoan sonra genç zabit Alman 
il\~ 8 t~ilAtırun elinde oyuncak ol

i~ter "' düşmanlar hesabına birçok 
~ ~Pınıştır. 

\e Çıka mukabil casus teşkilatı 
r. 

1
trnniyeti umumiyesi bu işin pek 

·l.11; '.'1ikya ta tuttµklan tahkibtt' 
1lık giz'em~kte ireler de. bl:t..i 

193~ 

Resimli HaHa 
nıecmuası 

Du hafta çıkan 
son sayısı 

8· do&;:. rizeı yazılar ve reaimlerlf 
• Almatı wıulmayınız. 

bir zaaf isbat ve isnat edemiye. 
ceğini ümid ederim. 

- Çünkü tarih, yalnız Mari 
Terede zatıhaşmctanelerinin ve 
benim bildiğim ıeyi bilemez. 

Prenses hakaretli bir ta-
vırla söylendi: 

- Demek ki üçümüz arasın
da bir sır var?. 

Balsamo hiç telif etmeden : 
- Evet, dedi, üçümüz arasın

da madam .. 
- Peki bu sır neymiı baka. 

lım?. 

- Eğer açık söylersem aır ol. 
maktan çıkar. 

- Ziyanı yok .. 
- Dcme'k ki emrediyorsunuz? 
- Evet, hatta istiyorum. 
Balsamo itaat etti: 

- Şönbrün sarayında Sakson· 
ya odası denilen bir salon vardır. 
Ona bu isim orada bulunan çok 
güzel ve kıymetli porselen vazo. 
l:ır.dan :lolayı verilmigtir. 

- Evet, sonra?. 
- Bu oda imparatoçie Mari 

Terezin hususi dairesit:lir. 
- Evet .. 
- İmparatoriçe hususi muha-

berelerini daima bu odada yapar. 
- Evet .. 
- On beşinci Lüinin, iınpa. 

. rator birinci Frasuvaya hediye 
· ettiği mükemmel bir yazıhane -

nin üzerinde .. 

Prenses, Balsamonun sözünü 
kesti: 

- Buraya kadar söyledikleri
niz doğru .. Fakat bunları herkea 
biliyor. 

Balsamo: 
- Lf.ıtfen sahre.iliniz, dedi ve 

sözlerine devam etti. Bir gün sa· 
bahleyin saat yedi raddelerinde, 
imparatoriçe henüz uykuda idi. 
Zatıaliniz kendinize mahsuı olan 
bir kapıdan girdiniz. Anneniz si· 
zi diğer kızlarmdan ziyade sev. 
diği için böyle bir imtiyazınız 

vardı. 

- Sonra, möıyö?. 
- Siz yazıhaneye yaklaştınız, 

hatırlıyorsunuz zannederim, 
bundan tam be' sene evveldi. 

- Devam edin!z .. 
- Yazıhanenin üzerinde, bir 

gün evvel imparatoriçenin yaz
dığı bir mektup açık duruyordu. 

-Peki!. 
- O mekt:.ıbu okı:ı:iunuz. 

Prenses biraz kızardı. 
Balsamc devam etti : 
- Bunu okuduktan scnrı 

mektubun içindeki buı tabirler• 
den memnun olmadığınız için e. 
linize kalemi alarak ... 

Mari Antuvanct dikkat ve me 
rakla dinliyordu. 

- Elinize kalemi alarak üç 
kelimeyi çizJdiniz • 

- Bu üç kelime neydi?. 

ll 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden 

Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay Sadrk Kural ,-arislerine 
ilim yolile tebliğ: 

Bay Sadık Kural (Mehmet oğlu) Fındıklı Selimhatun Taşmer

diven çıkmazı eski 1 mü. yeni 5 numaralı kağir bir evin tamamını 

birinci derecede ipotek göstererek 4.3.935 tarihinde 20899 hesap 
numarasiyle sandığımızdan aldığı (200) lira borcu 25.4.939 ta 
rihine ~aıdar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber 
borç l 59)1ira 15 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı lmaun 
mucibince hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ih 
barname borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gi>:l

derilmişse ıie borçlu Bay Sadık Kural yukarıda yazılı adresde öldligiı 
anlaıılmıı ve tebliğ yapılamamııtır. Mezkur kanunun 45 inci mad· 
ıdesi vefat halinde tebliğatın ilan suretiyle yapılmasını imirdir. 
Borçlu ölü Sadık Kural mirasçıları işbu ilan tarihinden itibaren 
bir buçuk ay içinde Sandığımın mUracaatla murislerinin borcun:.ı 
ödmeleri veya kanunen kabule gayaru bir itirazları va ise bildirme· 
leri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar ve yahut başlıyan tR· 
kibi usulü dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkür 
kanuna göre SaıYdıkça satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip 
ona göre hareket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebliği 
makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilin olunur. ( 4980) 

Betonarme köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden 
ı - Adana vilayeti dahilinde Adana - Karaisali yolu üzerindeki 

(Çakıt) koprüsünün betonarme olarak yeniden inşaatı ,(90.000) lıra 

keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkanlmıştır. 
2 - Eksiltme 20 temmuz 939 tarihine müsadif perşembe güniı 

saat (16) da nafia vekaletinde Şose ve köprüler reisliii odasında yapı· 

:acaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (450) kuruş mu
kabilinde adı geçen reislikten alınabilir. 

4 - isteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida 
i!: Nafia vekaletine müracaatla bu gibi inşaatı yapabileceklerine dair 
ehliyet vesikası a1ma1an l!zmıdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin bu vesikadan başka 939 senesine ait 
ticaret odası vesikasnu ve .(5750). liralık muvakkat teminatlarını havi 

olarak 2190 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacaklan kapalı 
zarilanru ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar mak· 
buz mukabilinde kamisyon reisliğine vermeleri lazımdır. (2668) (4761 

P. T. T. tevazım Müdürlüğünden : 
1 - Taahhüdün ademi ifasından dolayı 5000 M. üç nakilli ku. 

şunlu kablo açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli (1250)muvakkat teminat (93,75) lira oluı 

eksiltmesi 15 ağustos 939 salı günü saat 16 da Ankarada P. T. T. u· 
mum müdürlük binasındaki satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - istekliler muvakkat makbuz veya banka mektubu ve kanuni 
vesaikle o gün ve saatte mezk\ır komisyona müracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P.T. T. Levazım, tstanbulda Kınacı· 
yan hanında P.T.T. ayniyat şubesi müdürlüklerinden parasız olarak 
verilecektir. ,(2491) .. (4531); 
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bir l:leği§iklik göründü. Filhaki
ka prenses bu sözleri söylerken 
gözlerinde görülen şimşek gibi 
parlaklık gizli bir fırtınanın ala. 
nıeti idi. Maamafih yalnız şim· 
şd· göründü, fırtına görünmedi. 
Prenses kendini zaptederek ıö. 

züne devamla: 
- Mösyö Taverney, bize ver. 

diğiniz ziyafetin bitmesi için si
hirbazı bize göıteriniz. Nerede. 
dir. Onu hangi !dolaba koydu· 
nuz?. 

- Bilakis o beni dolaba koy· 
mağa muktedirdir. 

- Merak ettim. Her halde o. 
nu görmek isterim. 

Mari Antuvanetin kendine 
mahsus bir tatlılılda 'söylediği 
bu söz adeta bir emirdi. 

Misafire hizmet etmek için oğ
lu ve kızı ile ayakta duran baron 
bunu anladı. Orada bulunup 
misafirleri hayretle sayretmekte 
olan Labriye işaret ederek: 

- Haydi, de.:li .. Git te pren. 
sesin, kendisini görmek istediği· 
ni Mösyö Baron !ozef Balsamo· 
ya haber ver. 

Labri aldığı emri yapmak için 
gitti. 

Mari Antuvanet kendi kendi· 
ne: 

- Jozef Balsamol Ne tuhaf 
isim? ldiye 15ylendl.. 

Kardinal diltünceli bir halde: 
-Jozcf Balsamo mu? Zanne-

derim ben bu ismi tanıyorum, di· 
ye mırıldandı .. 

Sessizlik be§ dakika devam et
ti. O ıırada Andre bir elektrik 
çarpmasına uğramıt gibi birden
bire titredi, kameriyeye doğ
ru gelen Balsamonun ayak seıi. 
ni herkesten evvel o duyuyor • 
du. 

Nihayet kameriyeyi tefkil e
den ağaçların dalları açılarak 

Balaamcıo tamam prensesin karıı· 
SJJS2 qktı. 

-ı:s-

SİHİR 

Balsamo kameriyenin altına 

girerek prenseı;in önüne gelir.cc 
tam bir hürmetle ıelam verdik. 
ten sonra başını kaldırdı ve par· 
lak, kuvvetli gözlerini Mari An
tuvanete dikerek bekledi. 

Mari Antuvanet genğ adama 
dl:indü: 

- Mösyö, Tavemeyin ıöyle 

diği zat sineniz biraz yakla§Inız 
da hakiki bir aiharbazı yakından 
görelim, dedi. 

Balsamo bir adım ilerledi :1.•e 
prensesi ikinci de{a hürmetle se. 
liınladı. 

Mari Antuvanet hi~ iştemediii 
halde Balsamonua yU.ıiloe cHlc
katle baktı: 

- Siz, deldi, vak'alan olmadan 
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Otuz ıenedenberi dünya sergilerine mutlaka iştirak ederek 350 den fazla altın madalya, büyük mükafat ve zafer nişanları kazanan, daima ve 
muhakkak birincilik elde eden ve diplomdonör ve Horkonkurla tasdik edilen. ·., . ·" 

.. ı 

OSKODAR, KADIKO.Y Al ftyol IZMiR Kemeraltı şubeleri n i de muvaffakıyetle açh. 
Rcyoğlu, Karaköy, Ankara ,.e Anadoluda açtığı ııatış yerlerinde fiat blnlir. Limon çiçekleri kolonyalan, bilhassa Fujer, Bahar, Şlpr IMyonlan, linntalan, kremleri, briyantinleri, sürme, rimel, allık, ruj, trr· 
ııak cilaları, s~ losyonları, çiçek ,.c gül su ,.e esansları, tral} bıçağı sabunlan, Dantos diş macunile dl!} fırçalan, zeytin, fıstık ,·e badem yağlan, gliiten mamulatı, özlü unlan, fayda, far ile kun·et §uruplan, 

öksürük pastilleri n muhtelif ıtriyat n müııtabzaratı ısrarla isteyiniz. 

n arkadaştan saz heyeti 

~~ ~f d:~~ Mısır i K i 
1 Semira Muhammet 
l'ıli~llıllllWlllllllillll~~IHHarblyedc BELVÜ bahçesinde •rı•ı•irl ·--·-----------· 
1 
Bô~"ONTf 

BA ÇES!NDE 
B Tiyatro yıldızı tarafından 

BOYOK VARYETE 
Sumpreta ve Kalket dansları, 
FOFO LUKA ,1VON1 VLA
DiMlRU, KARMlNA, meş· 
hur okuyucu FAHİRE, Ope
ra Tenoru BAKEAS, Kompcr 
KONT ARtNlS, Komik AN. 
TZiN.tOLiS (Kirkor) ve AT. 

1 

PENNAS. 
BUYUK ORKESTRA 

Ilugün yeni program, ak§Am 
snat 20 de bütün müskirat ve 
rneşrubatnruz taze ve soğuk-

tur. Cumartesi ve pazar 
sürprizler. _I __ _ 

arın akşam B~v~Kdere Beyaz Parkta ·, .. 
Bayan M U A L L A Kemani S A O 1 

ve arkaJ:laşlarının Beyaz Park'ta iLK YAZ GECESi 
G R E G O R idaresinde sabaha kadar kır eğlencesi PAZAR 
3ünü GREGOR'un Strin Svin, Cazı ve varyete numaraları ....................................... 
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evv":'l haber verme:: san'atiyle 
uğraşıyormuşsunuz, öyle mi?. 

Balsamo cevap verdi: 
- Bu benim san'atım değil

dir, madam, ancak lüzum olur· 
sa böyle bir şey yaparım. 

- Biz dindar bir terbiye gör. 
<lük, inandığımız esrar ancak ka· 
tolik mezhebinin esrarıdır. 

- Şüphesiz, dini esrar şayanı 
hürmet ve mu'kaC:Jestir. Fakat 
işte k:ırdinal dö Rohan kilise er
kanındandır. Şayanı hürmet es· 
rarın yalnız dini esrar olmadığı. 
nı size it!raf eder zannederim. 

Knrclinal. gayri ihtiyari titre · 
mckttn kendini a~:mıadı. lsminı 
kimseye söylemenıiıj. orada kim· 
se tarafından söylenmemiş oldu · 
ğu halde Balsamo bunu bili. 
yor ve söylüyordu. 

Mari Antuvanet buna dikka• 
ctmi§ görünmedi. Sorgusuna de· 
vam etti: · 

- Hiç olmazsa dini esrarın 

kimsenin itiraz edemiyeceği bir 
şty olduğunu itiraf edersiniz. 

Balsamo, kuvvetli bir sesle 
cevap verdi: 

- Maı:lam, zan ve itikadın ya
nı b.ı!ı.;:lda kanaat vardır. 
~ Sihi::baz efendi, sözleriniz 

biraz güç anlaşılıyor. Ben kal
hrn h•i bir Fransızım, fakat akıl 

:ti.nıriyle her.5z öy!c olamadı • 
~ımdan l!~nan inceliklerini pek 
güıd anL-.mı~n<m. 13ana, mö~· 

yö Biyedderin bunları öğretece. 

ğini söyledilerse de şimdiki hal
de sözlerinizi biraz daha açık ve 
sarih söylemenizi sizden ricaya 
mecburum. 

Balsamo acı acı gülerek ce
vap verdi: 

- Benl:leniz de sözlerimin 
böyle karanlık ve kolayca anla. 
şılmaz bir halde kalmasına mü· 
saade buyurulmasını sizden ri
ca edeceğim, çünkü bu kadar li.i 
yük bir prensese belki ümidine 
uymıyacak bir istikbali pek açık 
ve sarih olarak söylemek elim· 
den gelmiyecek .. 

- Oo 1 Bu sözünüz daha mü. 
him ! Galiqa mÖS)lÖ, kendime ai.t 
bazı yakı:ı vak'aların olacağını 

haber vererek merakımı çekmek 
istiyor?. 

Balsamo adeta soğuk bir hal· 
de: 

- Böyle bir haberi vermekten 
Allah beni muhafaza etsin diye 
söylendi. 

Prenses güldü: 
- Evet hakkınız var, Çünkü 

olacak vak'aları anlatmakta müş 
külat çekeceksiniz değil mi?. 

Mari Antuvanetin kahkahasını 
crada bulunanlardan hiç biri 
taklid etmedi. Ç i.i nkü herkes ga· 
rip adama dikkat ve korkuyla 
bakıyordu 

Mari Antıı vanet: 

Bu &k,am KADIKÜl'VNDE 

İNCİ GAZiNOSUND·A 
Bestekar Bursalı KADRİ ŞENÇALAR \'C FAHRİ GVLER gecesi 

EMSALSlZ SAZ ZİYAFETİ 

Tanburi SALAHADDİN PiN AR n 
Kemani .NOBAR n arkadaştan 

Kemani NECATİ TOKYAY 
,.e arkada&lan 

ELVO bahçesi SAZ H~ETi Mütehassıs kimyagerler ta- rib eden GÜVELERİ kökünden 

Mutad seanslardan sonra i§tirak edeceklerdir 
Memleketimizin tanmmı§ okuyucu umum bayan ve 

i15tirakile GöRULMEMİŞ BİR GECE 

---------- -

baylarmın 

.................................... 
Şirketi Hayriyeden: 
Sazh tenezzüh seferi 

rafından senelerdenberi tetkik 
ve tetebbü edilen ve bütün 
dünyada tesir \;e faydası mu_ 
him olan yeni bir 

KEŞiFTiR 
Püskürtmeye lüzum yok. Yak
mak lüzumu hissetmez. Hiçbir 
zahmeti yok. • 

Yalnız odanızın ve ya elbise 
dolabmızm herhangi bir kö15e. 
sine uılması kafidir. 

Sizin başka bir meşgaleniz 

olmadan ASEPT A tableti vazi
fesini kendi görür. 

Kilrklcri, elbiseleri, çama-

yok eder. 

Yemek salonuna, yatak oda
sına, banyo oduına, mutfağa, 

aptesanelere koyacak olursa.. 
nız, 

Sinek - Sivri Sinek 
ve bütün haşaratı uzaklaştırdı
ğı gibi fena kokulan da izale 
eder. 

Sari hastalıklar mikroplarmı 
taşıyan haşarattan korunmak 
için EVtNtztN, APARTIMA· 
NINIZIN içine bir veya birkaç 
ASEPT A tableti asmak kafi. 

8 Kişilik en güzide bir saz hey'eti, itina ile hazırlanan büfeyi 

hamil (74 numaralı vapurumuz) yarın, Köprüden 14,30 da kalka. 

rak muayyen iskelelerimize uğradıktan sonra, Boğaziçinde ve açı -

ğmda cevelan yapacak, avdette Büyüküerede ve Küçüksu plajında 

te•;akkufla 20,45 de köprüye gelecektir. 

şırlan, hahları, ve saireyi tah. dir. 
Eczanelerde ve büyük bakkaliye mağazalarında satılır. 

Şark İspenciyarl Laboratuvarı. 1ııtanbul. 

Edirne piyade Jandarma alayı Komutanhğ1ndan Satıhk ve Kirahk 
ASRI MANDRA 

Piyade jandarma alayı eratınm ihtiyacı olup cins ve miktarı aşa
ğıda yazılı olan ekmeklik buğday ununun 25 temmuz 939 salı günü 
saat vn da Edime muhasebe müdürlüğ ~ r.:-fasmda kapalı zarf eksiltmesi 
ya·. :acaktır. İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre eksiltmeye . yeteceii 
muvatıtat temimata alt makbut veYa banka mektubu ve ticaret odası· 
nm \'esikasmı beraberlerinde getirmeleri lazımdır. Teklif mektupları 
posta ile gönderildiği takdirde ihale saatinden bir saat ewel gelmiş ol· 
ması ve dış zarflarında kırmızı mühür mumu ile iyice kapatılmış ol· 
ması şarttır.' :(4729), 

Veliefendi civarında asri 
bir mandıra satılık ve kiralık-

~ Bayanlara mahsus ~ 

Son moda ppkalar, her türlü 
renkler ve çeşitler 

erzakm 
cinsi 

Ekmeklik 
buğday unu 

miktan tahmini Muvakkat 
kilo fiyat teminat 

kuruş lira 

ihale ihale 
günü saat 

şekli 

ARiŞ 
Şapka 

Mağazumda 

(300000). (14) .(3150) 25-7-939 10 kapalı 
bulabileceksiniz; Beyoğlu, lngi- ı 
tiz sarayı karşısında ve Otel ' salı zarf eksiltmesile Turing yanında No. 61 -........ .. 
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:_ Hayl:li sihirba~ efendi, bu· 
nu açıktan açığa itiraf et .. 

Dedi. 
Balsamo cevap vermeğe lü. 

.ıum görmiyerek, hürmetle ha· 
şını eğdi. 

Prenses : 
- Maamafih benim buraya 

geleceğimi mösyö Taverneye 
siz haber vermişsiniz?. 

- Evet madam!. 

Prenses ev sahibine döndü ve 
sordu: 

- Baron nasıl haber verdi
ler?. 

Baron cevap verdi: 
- Pek sade bir ıekilde, bir ka 

deh suya bakarak .. 
Prenses, Balsamoya : 
- Öyle mi? diye sordu. 
- Evet madam .. 
- Demek ki sizin haber veri-

ci aynanız bir kadeh sudur? Pek 
sade ve saf bir şey! Bari ~özleri· 
niz de su gibi parlak ve tcffaf ol· 
sa ... 

Prensesin bu sözünü işiten 

kardinal ıülümsedi. 
Baron söze karıştı: 
- Prenses liıanımızın incelik· 

lerini öğrenmek için m&yö Bi· 
yedre muhtaç olmıyacaklar zan
n ft.del:-ıtirim, dcl:li. 

Mari Antuvanet, ~alsamoya 

döndü. 
Eilnde olmadan, kendinde '5İ· 

hirbaza 'karşı büyük bir temayül 
duyuyordu. 

Hafif bir sesle söyledi: 
- Siz baron için, istikbali bir 

kadeh ıudan haber vermi,ıiniz, 
benim için bunu bir sürahi suda 
görebilir misiniz?. 

- Evet maı:lam .. 
- Öyle ise biraz evvel niçin 

teklifimi reddettiniz?. 
- Çünkü istikbale emniyet e. 

dilemez, mesela karanlık bir bu
lut görürsem .. 

- O halde ?. 
- O halde, evvelce söyl ft di· 

ğim gibi sizi de müteessir ede· 
ceğimden pek üzülüyorum. 

- Siz bundan evvel beni gör· 
dünüz mü? Beni tanır mıydınız? 

- Zatıalilerini daha çocuk • 
ken muhterem annenizin yanın· 
da görmüştüm. 

- Annemi de gördünüz mii? 
- Bu şerefe mazhar olmuş-

tum. Kendileri gayet muktedir 
ve muhteşem bir kraliçedir. 

- imparatoriçe, mösyö .. 
- Hem aklen, hem kalben 

kraliçe demek istedim, böyle ol· 
duğu halde ... 

- Böyle olduğu halde? ... 
- En büyük kalblerde de bir 

zaaf vardır, bilhassa evlatlarının 
saadetini temin edecek sanılan 
şeylerde bu zaaf daha çoktur ... 

- Tarihin Mari Tereze öyle 

genç 
gi;jze( 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
müstahzaratından 

Krem Balsam in 

KANZUK 
ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütün dünyanın 
en mükemmel güzellik müstahzar· 
larıdır. ötedenberi memleketimis 
kibar aleminin takdirine mazhar 
clmuştur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terki

b:nde saklıyan en cidd1 ve şayanı 
itimat markadır. Genç ve ihtiyar 
bi.tün kadınlar için zaruri bir ıh· 
tiyaçtır. Cildin letafet ve tarave- • tini arttırır. Yağlı, yağsız ve acı· 

badem cinsleri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığım te· 

nin eder. Yüzdeki çil ve lekeleri 
al r. Sivilceleri tamamen izale e· 
der. Traştan sonra cilde latif bir 
serinlik verir. 
tNGİLİZ KANZUK eczanesi 

BEYOGLU • tSTANBUL 
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