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ABONE ŞARTLARI 
Tiirkiye Ecnebi 

900 Kr. Seneliği 2400 Kr. 
500 Kr. 6 aylığı 1250 Kr. 
260 Kr. 3 aylığı 650 Kr. 

HER YERDE 

3 AÖUSTOS 

t939 GÜNLÜ#( .ŞIYASI HALK QAZETESI 

90 Kr. 1 aylığı 350 Kr . 
~osta ittihadına girmemiş mem
leketler için 26, 14, 7,5 ve 4 lira 

KURUŞ 

Rus Parlamentosu, Alma·n. 
Rus Paktını Tasdik Etmedi 

Almanlar ''B . atıray ,, 
Tahtelbahiri.mizi 

AT· • G·· J • l ? 
_ • - • '\ LJ.• l G .. _:ı d• '-' .ıYıçın onaermıyor ar. 
lngılterenın nıt ere . onaer . ıgı Krupp Fabrikası Mi1meaailinin 

Son Cevabın Metnini Neşrediyoruz 4 Unc:· ~:!.::!:.~,, a Beyanatı .. 
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Aimanya-ııe-· p ••• 

Anlaşılabilir Mi ? 
Yazan : Hüseyin Cahid YALÇIN 

S ulh l ngilterenin vereceği ce
vaba bağlı imiş. Alman vo İ

talyan menbalan böyle si)ylüyorlar. 
h arp \•eya sulh meselesi bu kadar 
basit olmadığına göre, sulhün İngil
tcreye bağlı olduğu sözünü ortaya 
atmaktan maksat, çıkacak harbi 
l ngilterenin fena niyetine, inatçılı
ğına hamletmek ve efkarıumumiye
~·ı İngiltere aleyhinde tahrik eyle
mek maksadından ileri geldiği pek 
ftşildirdır. 

Hitlerin lngiltereye bir teklif 
Yaptığını biliyoruz. Bu teklifin ne
den ibaret olduğu malıim değildir. 
Vukubulan bazı neşriyatın tahmin 
huciudunu ileri geçemediği intişar 
eden tekziplerden anlaşılıyor. 

Bitlerin son dakikada lngiltere
Ye müracaati bazı taraflarda sulh 
lehine bir ümit diye kabul olundu. 
ÇUnkü bu müracaatin bir ültima -
tom mahiyetinde olmıyarak bir an
laşma arzusunun mevcudiyetine de
lil teşkil edeceğine ihtimal verildi. 
Bizim fikrim;zce Hitlerin Mr. Cham· 
berlain'e gönderdiği haberler sami
nıi ve hakiki bir sulh arzusundan i-

. leri gelmiş olamaz. Yalnız ve yalnız 
siyasi bir manevradır ve maksat ta 
dünya efkiirıumumiyesini aldatmak, 
Almanlarda bir sulh arzusu bulun
duğu hakkında bir kanaat uyandır· 
tnaktır. 

Evet, Almanya mevcut ihtiliifın 
sulh yolile halledilmesini ister; fa
kat şu şartla: Bütün taleplerine bü
tün devletler boyun e~eli ! İşte Al 
n:ıanyanın "Sulh yolu,. dediği bun
dan ibarettir. Ortada bir kelime o-

, Yunundan başka bir şey yoktur. 
Çünkü hakikaten sulh istiyen bir 
hükümct Almanya gibi hareket ede
mez, Almanya gibi davalara kalka
nı.az. 

İsviçre Ve Holanda Umlİmi 
· , Seferberlik ilin Etti · 

Daladye İle Hitler Arasında Yapılan Temaslar 
Yeni Tedbirler Menfi Netice Verdi.Franıada 

Londra 28 (Hususi Muhabiri • 
mizden telefonla. Saat: 24,57) -
Bu akşam İngilterenin Berlin se
firi Bay "Henderson,, tarafından 
Bay "Hitler,, e tevdi edilmiş olan 
İngiliz cevabi notası diplosinin ı ha 
kiki bir şaheseridir. 

Filvaki bu nota o kadar mahi
rane bir tarzda kaleme alınmıştır 
ki Bay "Hitler,, in İngiliz cevabt 
notasına bir cevap vermeden evvel 
harbe başlamasına imkan Y"ktur. 

1NG!L1Z PARLAMENTOSU 
BUGÜN TOPLANACAK 

Londra, 28 (A.A.) - Press As -
sociation'un bildirdiğine göre, par
lamentonun yarın saat 14.45 de ya
pacağı toplantının hedefi, enter
nasyo:qal vaziye.tteki son inkişaf
ların iki meclise de bildirilmesidir. 
Avam Kamarasının yarınki toplan
tısında Başvekil B. Chamberlain. [ 
bu hususta beyanatta bulunacaktır. 

LEH - ALMAN HUDUDUNDA 
MÜSADEME 

Roma, 28 (Radyo) - Alman -
Leh hududunda hadiseler devam e
diyor. Şarki Prusya hududunda 
vaki olan bir müsademede bir Al
man askeri yaralanmıştır. 

1SV!ÇREDESEFERBERE1K 
Roma, 28 (Radyo) - İsviçre 

hükfuneti ilk tedbir olmak üzere u
mu.mi seberberlik ilan etmiştir. ts-

Sovyet parlamentosunun tasdik etmediği Rus • Alman paktı müzakeresi 

sırasında St.a.lln'le Molotof ve Ribbentrop bir arada 

viçre ordularının başkumandanı da. l 
tayin edilmiştir. 

HOLANDADASEFERBERLlK 
Roma, 28 {A.A.) - Holanda hü

kumeti umumi seferberlik ilan et
miştir. 

1NG1L1Z GEM1LER1 
AKDEN!ZE G1RM1YECEK 
Londra, 28 (Radyo: Saat 23. 

25) - İngiltere bahriye nezareti, 

cumartesi gecesi nısfilleylden iti • 
haren İngiliz bayrağını taşıyan bl
lfunum gemilere vaz'ıyed etmişti. 
Bahriye nezaretinin vermiş olduğu 
ilk emirde İngiliz gemilerinin kk-
denize girmemeleri bildirilmekte ve 
telsiz istimali hususunda Bahriye 
nezaretinin bütün emirlerine itaat 
etmeleri emrolunmaktadır. Bugiln 

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

Rumanyada Memnunlyet 1 Şehrimizdeki 
Almanlar 
Gidiyorlar Türkiyenin T aahhütleriıu~ Sadık Bir kere, Almanyanın ne istedi

ği malum değildir. Mihver devletleri 
hiçbir zanan sarih, kat'i talepler 
serdetmemişlerdir. Bütün davaları 
tnüphcm ve umumi düsturlar içinde 
b..,ğulınuştur. Muhtelif gazetelerde 
biribirlerine az çok zıt, az çok geniş 
surette ileriye sürillen taleplerin 
hangisine ehemmiyet verilip te Mih
ver devletlerinin resmi noktai na· 
Zarları addedileceği meşkfıktür. İ
talyanlar bir aralık Nicc'den ve 
Rorsikadan tutturarak kürrei ka
m.ere varıncaya kadar bi!tün ciha
ıu istemişlerdi. Almanların hayat 
Sahasının genişliği ve hudutları hak
kında hiç malfunatımız yoktur. 

Kalışı Bükreşte Sevinç Uyandırdı Alman Bü)'iik Elçisi Von Papen, 
evvelki gün Tarı•,byadald elçilik bi
nasına şeJırimizde bulu.nan Alman
ları davet etmi~tir. Büyük E lçi ken
dilerine sen seyalıati hakkındaki in
tıb2.lanm anlattıktan sonra, beynel
milel hadiselerin inkişafı karşL~ında 
;ıo suretle hareket etmeleri 18.zım
geldiğini bildirmiştir. 

lngiltereden bütün bunları mı is
tediler? Yoksa davanın çerçevesini 
daraltarak yalnız Danzig veya Dan
!ig ile beraber Koridor hakkında mı 
IXlüracatte bulundular? 

Hitlerin İngiltere hükfunetine 
nıüracaatinden bir netice çıkmıya
cağını dUşünmeğe zihinle~ sevke
den sebeplerden biri de Daladier'nin 
telkinlerine red cevabı vermiş olma
sıdır. Mevcut ihtilaflar karşısında 

lngiliz ve Fransız hilkfunetlerinin 
müttehit bir görüşleri vardır. M. 
baladier Almanyaya bir fikir der. 
tney::uı ettiği zaman bunun evvcı~e 
İngiliz diplomaUarile ittifak ecilıniş 
düşüncı:clerin bir ifadesi olması ta
bi\dir. Binaenaleyh, Fransa il~ uyu. 

Hüseyin Ca.Jıid YALÇIN 
Rumen kralı s. M. c. . -ı 

(Sonu Sa. S, ·Sü. 1 4} . .. m~xa karşı harekete g~ez. 
~ ·~ ~ -
• A; '· 

Bükreş, 28 (Fransızca İstanbul) 
- Berlin, Varşova, Londra ve Fa
ris telgraf namelerinden başka baş
lıca iki vakıa Rumen matbuatını iş
gal etmektedir: 

1 - Rumanya tarafından Ma
caristana bir ademi tecavüz misakı 
akdi teklif edilmesi ve bu teklifin 
Macaı·~t ı n tarafından reddedilmiş 
olması, 

2 - Türkiyenin her hal ve kA.r· 
da taahhütlerine sadık kalacağını 
bildiren telgrafname. 

Rumanya için hayati bir ehem
miyeti haiz bulunan bu iki vakıa 
§unları isbat etmektedir: 

:J mnanya şu buhranlı devreyi 
biraz daha sükunla geçirebilmek i
çin en yakın komşularından hiç bir 
taahhüt bekliyemez. 

İstiklalinin maruz kaldığı tehli
keye ve zimamdarlarının derin ar
zularına rağmen Macaristan elyevnı 
mihverden müstakil bir siyaset ta
lip edemez. 

Bulgaristana gelince vaziyet da
ha az vuzuhludur. Balkan itilafı 
devletleri tarafından kuvvetli bir 
surette çerçevelenmiş olan Bulga
ristana derhal yardım edeceklerine 
dair Almanya ve İtalyadan kat'i te
minat aim.adıkça hiç şüphesiz Ru-

(Sonu 7 inci sayfamızda). 

Diğer taraftan bu akşam hare
ket eden Semplon ekspresi ve Kon
vansiyonel trenlerinde mutad hari
cinde bir yolcu kalabalığına tesadüf 

(Sonu 3 üncü sayfamızda) . ........................................ . 
Zafer Ve Tayyare 
B~yramları 
Programı 

30 Ağustos tayyare ve zafer 
bayramına ait merasim programı 
hazırlanmıştır. Bu programa naza
ran bayram mutad programa göre 
tesit olunacaktır. 

Sabah saat 9 dan evvel vilayet
te Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kır
dar, İstanbul Kumandanı General 
Halis Bıyıktayın iştirakile bir resmi 
kabu1 yapılacak, bunu müteakip 
Beyazıt meydanına gidilecektir. 

Üniversite bahçesinde bulunan 
(Sonu 3 üncü sayfaını.zda.) 

gelmesi •ncak alyaal 
vazfyeUn dUzelmeah•t' 

ba§lı lmlf 

1 kisi Almanyada "Essen de 
Krup,, tezgihlannda., ikisi de 

ayni fabrikanın ekibi tarafından 

Hasköydeki taş kızaklarda inşa e
dilen "Ay,, sınıfı dört denUa.ltımı
zın sonuncusu "Yıldıray,, dil.o saat 
tam 12 yi beş geçe büyük mera
simle ve taş kızakların etrafını kap
lıyan binlerce davetlinin yaşa, var 
ol avazeleri arasında denize indiril
miştir. Saat tam 12 de donanma ku 
mandanı Amiral Şükrü Okan, refi
kası, İstanbul mebusu Abidin Da· 
ver ve refakatindeki zevat taş kı· 
zaklara gelmişler, hazırlanan trib\\ 
ne çıkmışlardır. Orada kendi.!o:::ı: 
"Krup,. fabrikaları mümessili "Her 
Oesten,, karşılamış, onu müteakip 
bahriye bandosu tiz bir hazırol bo
rusundan sonra İstiklal marşı.mızı 
çalmıştır. 

1stiklil marşından sonra "Her 
Oesten,, mikrofon başına geçerek 
bir nutuk irat etmiş ve demiştir ki: 

"Sayın Generaller, sayın bayan-

~'. Yıldıray 
Denize 

Krupp mümessili dün "Yıldtray,. u 
denize indirilmesi merasiminde 

nutuk söylerken 

lar, sayın baylar. Yıldıray denizaltı 
(Sonu S üncü sayfamızda) 

,, Da Dün 
indirildi 

"AJ" aınılı eon tahtelbahlrlmlzln denize lndlrH-• 
meal mUnaaebetlle bUyUk merasim r•pıldı 

.. -1 . . 

"YıZdıray,, tahtelbahri denize itı.erken 

Memleketimizde ~a edilmiş o-1 
lan "Yıldıray,, denizaltı gemimizin 
dün yapılmış olan denize indirme 

rasimesinde Krul' tezg8.hlan nanıı
na nutuk iradeden umumi mümes-

sil Her Oestenle rasimenin hita· 
nıından sonra bir muharririmiz gö
rüşmüştür. 

Her Oesten almancadan başka dil 

[Sona 7 nci sayfamızda] 

Casuslardan Sakının! 
Yalan Haberlerle Vatandaşları 
Endişeye Düşii:ren Tehlikeli Pro-

pagandacı Casuslar 
G ünlerdenberi sakınılmasını ısrarla tavsiye ettiğimiz casusların bugün 

de, başka bir marifetlerini okuyucularımızın ibret ve clikluıt na.zrı.r
larma sereceğiz. 

Günlerdenberi sakınılmasını ısrar 
la tavsiye ettiğimiz casusların bu -
gün de, başka bir marifetlerini o
kuyucularımızın ibret ve dikkat na
zarlarına sereceğiz. 

Casuslar, yalnız haber kaçakçılı-

ğı yapmazlar. Bunların deruhde et
tikleri vazifeler arasında. bir de 
bozgunculuk vardır. Bu habisler, 
halkın ruhlarını bulandırmak, iman 
ve itikadlannı bozmak, hükfımeti-

[Sona 7 nci sayfaıiıızda] 
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Talat Paşa Alnıanyadan Memnun 

Bir Vaziyette Dönmemişti 

- Feıid paşa hazretlerini, de
mişti. Pek iyi tar.umıyorum. Yalnız 
hanedanı saltanata olan sıhriycti 

dolayısile, şu sırada, yeni düşman

ların vatanı ezmeğe uğra.stıkları şu 

zamanda, onun da fırsattan istifa
de ile hürriyet ve meşrutiyeti, milli 1 
hakin:ilycti ansızın çiğneyivermesin
den çok korkar ve göz göre böyle 
bir teşebbüse atılması şüpheli bulu
nan insanlarla teşriki mesaiden sa
kınınm doğrusu (1). 

Zeki daha fazla. duramamıştı bu 
yazıhanede. Kuvvetli bir sille hızı 
ve şiddetile yüzüne vun:lan bu dar
benin tesiri altında sararmı , sarsıl
mı~. İhsan beyle beraber kendini so 
kağa dar atmıştı. 

••• 
1834 yılı Eyllılünün yirmi ye

dinci günü, Sadrazam Talat 
paşa. Almanya seyahatinden dön
müştü. Sirkeci istagyonunda hün
kar namına ba.5ffiabcynci Lfıtfi Si
mavi, başkatip Ali Fuat ve b~c;ya
ver miralay Naci beylerle, Alman
ya ve Avusturya - Macaristan sefir 
ve mcmurlan tarafından karşılan
mıştı. 

Talat paşa, son derecede mütc
essirdi, fakat, itidalini muhafaza i· 
le güler yüilü görünmeğe çalıştığı 
halinden belli oluyordu. Batta, te
essür ve kederleıini saklıyamıyacak 
kadar itidallerini kaybeden bazı se
faret memurlarına teselli verecek 
kadar metinlik göstermiş ve bu ha
li1e bazı safdil ve deryadıl istikbal-! 
cilerini ümide bile düşürmüştü. 1 

Talat paşa, Almanyadan haki
katen ağır bir elem ytikü ve acı bir 
hayal sukutile dönmüştii. Çilnkü, 
vaziyetteki vahameti Bcrlin ve Vi· 
yanadaki siyasi ve askeri ricalin 
verdikleri cali temimı tlara, göster
dikleri ağız sıkılığıruı. rağmen sezin
lemi ti. Bilhassa avdetinde Bulga
ristanda sulh lehine yapılan teza
hürleri kısmen görmüş, kısmen işit
mişti. Bu sebeple de, harbin tama
mile knybcdihnek üzere bulunuldu
ğuna kat'.i bir knnaat edinmişti. 

O gece, geç vakit, Nuruosmani
yede Atıf beyin konağında, vükela 
heyeti ile İttihat ve Terakkinin sa
yılı erkô.nı löplanınışlar, umumi va
ziyet hakkında p:ışarun vcröiği iza
hatı dinlemişlerdi. Hepsi de harbin 
kaybedileceği keder ve endişesile 
dövünınüşlcr, acı acı inlemi~lerdi. 

Yine o gece, Yıldız sarayında ya 
pılnn bir toplnnbda da, padişah ile 
Damad Ferit paşa, hünkann cülu
ıunu Almanya, Avusturya ve Ma
caristan, ve Bulgaristan hükumet
lerine tebliğe memur olarak gönde
rilen heyetin reisliğinde bulunan ve 
o gün 1stanbula avdet eden şehzade 
Abdürrahim efendi tarafından ve
rilen izahatı dinliyorlardı. Bunlar 
da gerçi inliyorlardı. Fakat saltanat 
ve menf at endişesi ile. 

Sadrazam pa anın konağındaki 

toplanb, gece yansından b'raz son
ra dağılmış, günün üç bahtsız dev
letlisi başba a kalmışlardı. Bir ma
sanın etrafında oturuyor, üçü de 
ümitsizliğin verdiği yeisle kı\Tam
yor ve için için ağlıyorlardı. :Mukad-
derabn bu ters cilvesi, meşrutiyet 
lnkılfıbının bu yılmaz, yorulmaz baş 
la.rına boyun büktürmüştü işte. Üçü 
de düşünmek değil a, söz bile söyli
yecek halde değillerdi. Salonu hü
tilnlü bir sessizlik kaplamıştı. 

Bir aralık, Talii.t paşa kirpikle
rinde ~na.9 katrelenen gözlerini kal
dırdı. Ilü.zünlü bakışlarını muhatap 
}arının solgun yüzlerinde gezdirir
ken, birden silkinir gibi kımıldandı. 
Dişleri ile dudaklarını kemirdi. Ye
isli bir tavır la, tıpkı inler gibi: 

- Çok fena vaziyet arkadaşlar, 
dedi. Ne yapacağız, memleketi bu 
badireden nasıl kurtaracağız? .. 

Paşanın sesi, Cemal ve Enver 
paşal:ın da cnnlandırdı. Solgun yüz 

(1) Damad Ferit, Eyüp Sabri 
beyin ogünkü gösterdiği bu celide
tin acısını bilahare çıkarmıştır. E
yiip Sabri beyi birkaç samanlar A
rabyan hanında ikamete mecbur ve 
çok sevdiği hünlyetindea mahrum 
'tmiştlr. .-

-
!erini kanJandırdı. Eğilen başlar doğ 
rulmuştu artık. Odayı saran sessiz
lik sıy:ırılm ış, zihinleri kaplıyan ü
mitsizhk silinmişti. Dimağlar işli

yor, ortaya muhtelif çareler, ted
birler dökülüyor, seriliyordu. 

üttcfikler diyarında gör -
düklerini, işittiklerini ay

rı ayrı ve acı acı anlatan Şehzade 
Abdürrahim Efendi huzurdan çık -
tıktaıı sonra, meydan, güniin iki 
s ltanat kaygılısına kalmıştı. On -
lar da baş başa vermişler, derin bir 
sohbete dalmışlardı. Hiç şüphe yok 
ki, nice nice entrikalı plllnlar, kuy
ruklu yalanlar hazırlamışlardı. 

Bu mülakatın vuku bulduğu ge
cenin sabahı Balta.limanı yalısın -
daki fesad ocağı yine kara dumau
lannı püskürmeğe başlamıştı. Da -
mad Paşanın yaranı, Padişahın ya
kınları ve sarayın muhibbanı hep 
toplanmışlar, müzakereye koyul
muşlardı. Bi.ıtün tahminler, !ttihad
cılann innd ve ısrarla iktidar mev
kiin i muhafazaya çahşmalan, bir 
tedhiş hareketi ile saray ve muha
liflerini sindirip sındırmalnrı üze
rinde toplanıyordu. !{açmalarına 

hiçte ihtimal \'-ernıiyorlardı. Damad 
Paşa da, ayni ihtimali tahmin edi
yor, fakat, diğerlerinden daha çok 
bedbin görünüyordu. Bu arada, Ve
liahd Mecid Efendinin tahta geçi -
rilmesi teşebbüsünün de şiddetle 

varid olduğunu iddia ediyor, bu 
nokta üzerinde fazlaca durulmamnı 
ve süratle müni tedbirler alınmasını 
ısrarla tavsiye eyliyordu. 

Hünkarın kaynı kaymakam Ze
ki de, Damad Paşanın bu noktai 
nazarına istırak ediyor, derhal Ve
liahd sarayının münasip hır şc -
kilde göz altmda bll.lundurulmas
m, Veliahdın lttihadcılarla teması
na meydan bırakılmamasını lü -
zumlu buluyordu. H.ef1k Bey, bütün 
ileri Rfirülcn !ıl..irleri, tedbirleri 
ayn ayrı muvafık buluyor, fakat, 
biraz tereddütlü davranıyordu. Ve: 

- Siz bilirsiniz amma, diyordu. 
Vaziyeti i~ i ka.vrnnıadan hedefle
rinin kat'i ~ klini almnd n h re -
kete geçmeğı aciziniz pek de mü
nasib bulamıyorum. Telii.ş ve za
mansız tc. bbüslerle bu adanılan 
aleyhimize tahrik etmekten pek 
korkuyorum doğrusu. Biraz daha 
ağır da\Tanma.k ve daha tedbirli 
bulunmak lüzumunu hissediyorum. 

lhsan Bey de söze karışıyor, 
Refik Beyin düşünce ve teklifin -
deki isabeti takdirle karşılıyordu. 
Telaş ve hissiyata kapılınmama -
rnnı tavsiye ile itidal tavsiyesinde 
bulunuyordu, ve: 

- Görecek iniz, diyordu. ltti -
hadcılar bu acı mağlUbiyetten son
ra, esl:isi gıbi kader ve talihin 
kucağına ko up ikinci bir rgü -
ze te ablm rtan· on derecede sa
kın caklardır. Hıç şüphesiz ki, bu 
ümitsiz \ aziyette onlar da sulh ta
lcb ·nde bulunacaklar ve memleketin 
harben istil. sına mani olac klar -
dır. Bcndenize kalır ise, İttihadcı
Jann şimdiden şu veya bu fikirde 
olduklarını tnhmine kalkışmak ha
talı bir hareket olur. Onlar, kat'i 

kararlarını, ancak yapacakları sulh 
talebine, itilaf devletlerinin derme
yan edecekleri şartları öğrendikten 
sonra vere eklerdir. Şu anda dü -
şünUlmesi, hem de çok ehemmiyet
le düşünülmesi icap eden bir nokta 
var. lttihad ve Terakki bilkfımeti 
itilaf devletlerinin teklif edecekleri 

mütareke şartlarını ağır görüp te, 
iktidar mevkiini ve hatta memleke
ti terkcderse vaziyet ne olacak ? •.. 
Kulunuz, biraz da bu mühim husus 
ile meşgul olunulması ricasındayım. 
GörUyı>rum ki, bu şekle karşı pek 
kayıtsız ... 

Damad Paşa, gömüldüğü kol -
tuktan ağır bir harelietle doğru -
Iurken istihfulı bir tavırla gülüm -
sedi ve muhatabının sözlinü kesti. 
Vakarlı bir tavırla: 

- Monşer, o ciheti merak et
me biç, dedi. Şevketmeabıın ile bu 
hususda şümullü kararlarımız var. 

(Devamı oor] 

rENISAllAB 

Bakırköy Yakın
da Suya 
Kavuşacak 

• 
Çırpıcıda yapılan sondajlar iyi 

netice rerdi 
Bakırköye su verilmek üzere ya

pılan çalışmalar iyi netice vermek 
üzeredir. Çırpıcıda açılan arteziyen 
kuyularında bulunan suyun Bakır
köyün su ihtiyacım karşılıyacak 

mikyasta olduğu söylenmektedir. 

Yalnız bu hususta kat'i karar ver
meden evvel Çırpıcıdaki arteziyen 
kuyularında daha derin bir sondaj 

yapmak icap etmektedir. Halbuki 
sular idar sinin bu işi yapacak bir 
sondaj cihazı yoktur. A vrupaya ye-
ni bir makine ısmarlanmıştır. 1 

Bu makine gelir gelmez bu son-· 
d:ı.j da yapılacak ve bundan sonra 
yeni su \·erme işine başlanacaktır. 

V tı.A l~"'TTE : 

Başveka et Müsteşarı 
valiyi z;yaret etti 
Başvckruet müsteşarı Bay Vehbi 

Demirel dün Vali ve Belediye Reisi 1 
Doktor Lutfi Kırdarı ziyaret etmiş- } 
tir. 

BELF..Dİl"EDE : 

· Şeh.rde nakil 
Bel~d ·ye mi 

işl !rini 

yapaca~? 
Belediyeler kanununun muaddel 

19 uncu maddesinde et na.hliyatı 
belediyelere verildıği gibi diğer na
kil işlerine dair hükümler de var
dır. İstanbul beledıyesi bu hüküm 
lere göre alınac:ı.k vaziyeti ve nakil 
işlerinin iyi bir şekilde organize edil 
mesi için belediye reis muavini Rı-

fat Yenal'ın riyaseti altında bir top 
lanb yapını tır. Bu toplanbya be
lediye hukuk işleri müdürü de i~ti
r.ık etmiştır. 

H arbiye- i li trctuvarları 
Harbiye ile Şişli arasındaki tre

tuvarlann açılması için 32 bin lira 
para lazım olduğu yapılan keşifler 
neticesinde anlaşılmıştır. B lediye-

niir bu sene b ıtçesinde böyle bir 
para mevcut olmad ğınc?an trctnar
lann açılması gelecek seneye kal
ını br. 

v~u nl a a d(J t 
o!undu 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lutfi Kırdar Manisa belediyesi ve 

halkevi tarafından yapılacak üzüm 
bayramına davet olunmuştur. Tel
graflarda kendi eseri olan bu bay-

ramı kutlamak için yapılacak bay
ramda bulunması ıica edilmekte -
dir. Lfıtfi Kırdar işleri dolayısıle 

arzusuna rağmen bu bayrama gidc
miyeceğini fakat candan iştirak et
tiğini bildirmiştir. 

Is Um 

Okuyuculanmız ............................ --
0 i yor ki: 

Sivrisinek Mücadef esi Ve Dokuz 
S3nellk Bir Hikaye 

Sivrisineklerle mücadeleye ka
rar verilerek Beyoğlu taraflann
da faaliyete başlanacağı yolun
da bir iki gündcnberi gazeteler
de okuduğum haberler; bende 
eski bir hikayenin içimdeki ız

brabını tazeledi. 
Büyükdercde Maltız çarşısın

da oturmakta olduğum 201 No. 
lu evle deniz arasında cadde var. 
Bu cadde 930 senesinde beledi
ye tarafından tamir ettirikliı:i 
sırada orada yağmur sulannın 
denize akıtılması için iki ıskara 
tesis edilerek mecraları denize 
verileli. 

l4ecra künkleri; arazi seYiye
si mccbuı iyetile deniz sathın
dan aşağı konduğundan dolayı 

denizin getirdiği taş ve çakıllar
la üç, dört gün içinde tıkandı. 
Bu yüzden denize akamıyarak 
ıskaralar içinde biriken sular 
tefessüh ve taaffüne başladı \'e 
derhal sivrisinek felaketi baş
gösterdi. 

Bu si\Tisinek ve hastalık kay
nağının sıhhi tehlikeleri karşı

sında 6 5 930 tarihinde şehre
mnnetine bir arzuhal vererek 
mahzurlarını izah ile bu halin 
ıslah ve izalesini sıhhati umu
miye namına rica ettim. Üç ay 
sonra şehremaneti makamından 
aldığım 4 8 930 tarih ve 2392-
sa.yılı tezkerede bana aynen şu 
cevap verildi: 

"Mevzuubahis mecranın şu a 
ralık yalnız denize münte11i o
lan ağzının tem.izlettirileceği 

Yeniköy şubci idanycsi müdü
riyetinin iş'annd:ın anlaşılmış

br. Tebliği keyfiyet olunur efen 
dim . ., 

Şimdi}e kadar aradan dokuz 
seı:ıecıt~n a ·r zaman ge ti
ği halde bu resmi ve tahriri vad 
ve t bligat hilafına mecraların 
a - zı bir kere olswı temizlettiril
medi. Sivrisine! lcr ise türedik
çe tUri.} erek Büyükderenin bu 
güzel semt"ni oturulmaz, yatıl
lamaz ve hatta geçilemez bir ha
le getirdi. 

Esasen lüzumsuz o'dukl rı do
kuz scncdenberi bkalı kalmış 
ve bırakılmıg. olmalarile sabit o· 
ln.n ve halkın sıhhatini tehdit ve 
ihlfıl eden ısknralann bir an ev
vel kaldınlmasını, ,·atandaş sıh
hatine J·ıymet veren bugünkü 
belediyemizin değerli reisinden, 
gazetenızin llıtfu delaletile ve 
hüı metle dilerim. 

Ekrem Sezen 

el! r in dik 
ne:z 

Basnı n· l.Pi İstanbul l\lmtaka 

Harbiye tramvay durnfrı lmrşı- idare h 3·C'ti rei li;;im1en: 
sında bulunan 2.3 dükkan istimlak Basın b'rl -· kanununun ikinci 

olunmuş ve yıkılmasına başlanmış
tır. Burası caddeye ilave olunacak
tır. 

madd si mucibince, Basın B·rliği 

Bira Dubleleri 
Fi atlarda 
Esas Olacak 

lstanbulda duble ile bira satan 
müesseseler üç cins duble kullan
maktadırlar. 20, 25, 30 santilit relik 
dublelerle sa.blan biralann fiyatlan 
da son tenzilattan sonra bu duble
lere göre tesbit olunacaktır. 

Halka 30 santilitrelik duble fi
yatlarile 20 santilitrelik duble ve -
r ilmesinc mani olmak için belediye 
dublclerin altlarına hacimlerinin 
yazılmasını kararlaştırmak üzere 
tetkikat yapmaktadır. 

Diğer taraftan bira fiyatlarında 
inhisar tarafınd:ı.n yapılan t enzi -
lattan evvel bira dublelerini asgari 
fiyatla satan müesseseler bu tenzi
lattan sonra çok müşkül mevkide 
kalmaktadırlar. ÇUnkü bu mücEscsc
ler evvelce bira dublesini 12,5 lrnru
şa satmaktalardı. TenziH'ı.ttan son 
ra bu fiyat 8,30 paraya inmektedir. 
Halbuki inhisarlar idaresi biranın 
litresini 24 kuruşa vermekte ve bir 
litreden ancak 3 duble bira çıkmak
tadır. Bu suretle bu müesseseler 
biranın dublesinden hemen hemen 
k5.r edememek vaziyetine düşmüş
lerdir. Bunların satış fiyutlarına 2 
kuruşluk bir zam yapılması için be
lediye riyaseti yeniden karar vere
cektir. 

VVVV""'""'"""""""'~"""'~"-J'LA>.._~AA , 

MAHKEMELERDE : 

Japonyadaki yeni 
vaziyet 

A us ve Alman a.<lemi teca'~ 
misakıııın akdlııin bcypelPJI' 

lel sa.hrula. tevlit ettiği ~ 
biri de Japonyada mii§alıcde eS 
miştlr. Antikonıintcnı pakt ile bl
ribirine bağlans.n Almanya ile ~ 
ponya arasındaki ka.d bağl:ır, ııa 
son '\'esika. ilo sarsılmıştır. Alm:ıD 'fe 
Japon münasebetleri, Rus -~ 
paktının imznsıncla.ııberi miite~ 
inkişaf göı,teren \'e Japonların inli· 
al n inkisan hayallerini Uiin edeJI 
bir şekfüle yürüyor. 

Filhakika, mihver iyaseö, A\'• 
nıp!lda kendi lehlerine bir kU\~ 
mümzenesi hulma.k için U7.nJ;ş:ırJifŞ 
J aponya tarafına. mcylctroişkell1 

lılrdcnbire>. \ '6 hatta, kendi siyaSe· 
t ine nskeri bir ittifak ile b:ığlaJll!lğı 
arzu ettiği Toliyoyu bile Jmberd:ıt 
etmeksizin Bertin Ruslarl adeııd 
tcca\'ÜZ hususwıda anla~nuşıa.rdıt· 

Şüphesiz Japon hükümetiniPı 
A' rupada oynıl acal;'l tam ,.e nıot
lak rolü tc bit için hazırlamlığı b1t 
sırada, clost olarnk Dan ettiği .t\1-
nınnların bu sckilde hareketi def" 
hal matbuat .. sahasında ye siyasf 
mchafilde bir aksilliiınel . Ul andırdı 
Talıiatile bu harc.l·et Alma.nynnın • 
Jeyhlııde olarak tezahür ct1i. 

Berlin, J aponyaya si3 asi 1'r 
darbe indirirken, bunu bir taraftsO 
da g izlemek \ e .) eni anla.! tığı sus· 
ya il bir ademi teca\'üz misakı al'· 
dctfjnnek için de faaliyet sarf etU· 
Bu faaliyete Roma da zahir otdd· 
Fakat Tokyonun un rı bunun uıUJll• 

Adliye tebligat müdürir kün olamıyacağını tebarüz ettirdi· 
tevkif edildi Tokyonwı kanaati, ademi teca'iiı 

misakının antil\ooıintern paktm .,,. 
Adliye tebligat müdürü Mustafa zı maddelcrine mühayen t teşkil et· 

dün dördüncü sorgu hakimliği ta - tiği merkezinde idi. 
raf ınclau sorguya çekilmiş ve tev- ~ 
kifine lüzum görülerek derhal Hakikaten matbuat ve si5 
tevkif edilmiştir. mehafilde yapılan mü edat, J:ı· 

ponlarm hu yolda ilerl<'.m k niyetiıl• 
Btılg r pehlivanı de olmadıkJannı göstennektcdit· 

ahke d Zira Tok~onuıı Çin harbine t e\ cssiil 
Şehrimizde bulunan sahte "Meh- etmesine salk olan Wnillerden bifl 

met Arif,, asıl ismi ile Todor Ban- d Koumintang ,·c komüni t parti· 
kof ikamet kanununa muhalefetten sinin müşterek nüfnzuna karŞJ ıı.a· 
adliyeye verilmiş, duruşması Sul - reket arzusu idi. 
t nahnıet sulh 1 inci cezada yapıl- Bundan b ka, mütemadi budtlt 
rnı~tır. hadiseleri 'e Sal .. Jıaline yarıınads-

Banlrnf ben buranın yabancısı - sındaki Japon iıntiyazlan yüziindeJl 
yırn kanunları bilmiyorum demiş - çıkan anlaşmnrnazlıkbr, Japonlar· 
tir. Duruşmn keyfiyetin polisten fa, Mosko\ a nrn.,.mda nnlaşnı:ı.YJ 
sorulması için 15 eylüle bırakıL"llış d rh:ıl müml..-iin kılabil cek iimillct· 
fakat pchlivnn ben turneye çıkaca- den değildi. Du ebeptcnclir ki, j\1-

ı ğım bütün Anadoluyu dolaşacağım ınan~-nnın, Tok"J oyu elinden ı.:ıçtl" 
mahkeme gününü uzatmayın diye mamağı istilulnf eden harel.:etiı 
hakimden rica etmiş ve geldiği gibi mü bet bir netice \'ermedi. 
polis refakatinde adHycden çıkıp Bu hadiseler karşı ıuda, rniln·ct 

j gitmiştir. i.} :ıseti ilrı mutabıli bir hattı 1ıarc· 
Komiser muavini z k inin ı et taldbiııl isöyen Japon JmbineSi· 

du uşma ... ı niu tle, s inesinde Almanya.ile. n1iif· 

Galatadaki dükkanları haraca rit nnlasnuı ta ft.vı askeri unsur· 
kesme iddiasile mahkemeye verilen lar tnşıyarnU, apon imparatorluğtı· 

nun umumi siyasetini tcd\i r etnıcSI 
komiser muavini Zeki polis Avni 

de tabii bir hal değildi. B unun içiıl• 
ve arkadaşlarının duruşmalarına dir ld, dün Japon kabinesi, trutlp et• 
dün de devam edfüni§tir. Geçen cel tiği siyaset dolayısile i tifa etınc~e 
sede suçlulann tecziyesini istiyen mecbur olmustur. Yeni Japon Jrobi· 
Müddeiu."llumi lhsaıı dün de ayni nesinin hangi unsurlardan ibaret o· 
talepte bulunmuş fakat mahkeme lacağı heniiz belli değilse (le, e~ki 
aydınlanmıyan tarafJnıu aydınlatıl- nazırı. rdaıı hiçbirisinin, yeni hüliiİ· 
m ı için l~zım olan şahitlerin cel met mekani7.ınasmd:ı btrlunmıyae:v 
bi için 8 eylüle kalmıştır. ğı muh:ı.1.knk s-ibidir. • 

Bir hı lZ mtJh m oldu Yf'nl knb'nenin mutedil clcm:ı.n· 
1 d ın miırt'kl p olarak, siynsetin· 

Meşhur sabıkalılardan Hüsnü de daha mut diline hnrckct edece· 
B yazıtta odun :ı. .. kli;, n Abdullah i ve dolayı!t"'lle, Japon ·yasetinde 

POLİSTE: 

İstanbul rnıntak sın:ı mürncaat için 
konmuş olan bir aylık mü d t 31 a
ğustos 1939 perşembe ak amı bit-
mektedir. ı 

Bu müdd t içinde müracaat et
memiş ol nl r hak ınıda k nunun 
cezai hükümleri tatbik edilecektir. 

isminde bir damın ccl.etini çalar yeni ve deği re bir Jstllmmetin t~zn· 
ken yakalanmış ~ adliyeye teslim hür edeceği h ı aati Iruwetle l•e.D· 
edilmiştir. Suçu sab:t g .. rülcn Hüs- disini göstermclrtcdir. 

Gözü çıi(h 
Yenilmpı Sandıkburnu nişan ta Birliğe kayıtları mecburi olan 

lim yerinde nişan talimi yap n Kı- basın mensuplarının ve bilhassa ga
zılay satış memurlarından Salahad- zete ve mecmua sahiplerinjn bir an 
dinin tüf eğinden çıkan saçmalar o evvel müracarı.tte bulunmal rını ri
ch~rda çalışan Arini isminde biri- c ederiz. 

nin yüzüne isabet etmiş ve bir gö- -=~~~~~~~;i~ii~~~~~~~ 
zünü çıkarmıştır. Yaralı Cerrahpa-1 ~ 
şa hastahanesine knldınlmış, suçlu 
yaralanmışbr. 

Y r 1 nm 
Samatyada Merhaba caddesi 20 

numarada oturan Anna yolda gider 
ken ayağı bir tiiınseğe takılmış ve 
düşerek başından ağır surette ya
ralanmıştır. Yaralı derhal Yedikule 
Rum hastahanesine kaldırılmıştır. 

lr kadın yandı 
Merdivenköyünde Hasibe ismin

de bir kadın mutlakta kabak kızar
brken yağın parlaması ile elbiseleri 
tutu§muş ve ağır surette Yanarak 
Haydarpaşa Nümune haatabaneame 
kalclınlmıştır. _,. . 

29 Ai'usto.s 193' Salı 

~•mi: 16 A GUSTOS 13.>5 
Micrl : 14 R E C E P 1351 

Razı bızır: 116 

D•t• aaa.ti: 5,25 
ÔJb. ' 12,15 - ilda•ti: 
Akıa•: 18,48 - Yaba: 

İ•aak ·3.38 

15,58 
20,26 

nü Sultanahmet 1 inci sulh ceza ha- Dr. Resad SAGA'Y 
kimliği ta.rnfından 1 ay 20 gün hap =============::::::::l 
se ve tevkifine karar verilmiştir. Amertkan sinemacfları 

8 I h ı k TÜRiil\lEI\"LERJ.r YAŞA l'IŞ 
Hüsrev isminde bir adam evvel- l~Rİl\'DE FİLM ÇEKİYORLAR 

ki gece yarısı sevdiği kızın evine Adana, (Hususi) - Matbuat u· 
gitmiş ve kapıyı açan kızın annesi mum müdürlüğü başmüşaviri Bür· 
Zehraya ya kızını verirsin yahut han Belge'nin refakatinde ohrnlı 
hepinizi öldürürüm demiştir. Bunun Amerikan sinema heyeti AdanaY:J 
üzerine kadın polise münıcaat et - gelmiş, stndyomda kamp kurı:nll§" 

tur. 
ıniş ve Hüsrev yakalaııarak adli - AmenKan sinema heyeti Toros· 
yeye verilmiştir. Asliye dördüncü lardnl.i Türkmen aşiretlerinin nasıl 
cezada duruşması yapılan suçlunun yaşadıklarını filme çekecektir. BU 
suçu sabit görülmüş ve 30 lira ağır hususta hazırlan:ın programa göre 
para cezasile 3 gün hapsine karar bütün bir yayla göçünü ve Türk· 
verilmiştir. menlerin çadır kurduktan sonrald .... ~ 

Resim Sergisi 
Darüşşafakn. lisesinde 26 ağus

tostan 16 eylfıle kadar de\ am et-

mek üzere bir resim ve heykel ser
gisi açılmıştır. Geziş saatleri sabah 

dokuzdan akşam 17 ye kadardır. 

iri bölümünü yeıinde filme alacak· 
!ardır. Yusuf Ayhan 

T ylnl r 
Temyiz azalanndan İbrahim şeb· 

rimiz hlkimliklerinden birine ve se
kizinci ilk okul baş öğretıneni RilŞ
tu Fırat ta Çine müddeiumumiliği· 
ııe tayin edibniflerd!_r. 
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manyaile. SON, HABERLER llıantır Blfı ray 
Tıblllm iriılzf 
Niçin Göndarmiyorrar, la~~~!_,? Rus Parlamentosu, ·Alman -

:~:_:rbn-c::;:: D kt ,.,. d .k ... Et d. 
Rus [Bat tarafı 1 - •Jfada] 1 

- .... indirme metwimiııda 
llalasiddluam fclll "Krap,, fa11ribJ 

:ı=;·gizliyenwl*n .ra ını ı as ı me ı lan umma .m aeli•l•m••k f!l'ef, 
daJUUD. Ona.Ha -...ue •san 
bu gemi yapllan ay suufl deabaltı-l'll'tlU'lıllııl!:tl. aıhemdan baP& teklif· 

kalJnnak kapmııı daima qık (1191ıarafı1 blcl •Jf•> 
111111~" her latediğini aynen elde yenidm aigorta icretleri ,ukaehniş 
l,ll:ll:leVi A1manyamıı teref ve hayai- ve t. yilkselif yüzde yüz Diabetilli 

ica'hmdan teliklri eden bir mem- buhnllfbır. 
eti memnun etmeğe imkln yok- BİTLER - HENDERSON 

'-r. Almanya uzun senelerdenberi lıfÜLAKATI 
IVur ve azamet içinde, dünyaya Berlin, 28 (Radyo) - Saat H 
t.lıakküm hWyaları içinde kendisi- de İngiliz hilkfımet.iııin cevabi no

besliyen bir memlekettir. Onun tasını götürecek olan Bay Neville 
1-.0ımfllan, mfttefelddrleri Almanya- Henderson, Bqvekil Çemberlayıı 
il yer yBzünde namütenahi bir hi- ile görüşmek üzere hareketini tehir 
~yet hakkı bahşettiler. Onun si- etmiş ve saat 17 den biraz evvel 
~ ve devlet adamlan bu hedef- Berline tayyare ile hareket etmiş -
itte erişmek için çalıştılar. Nıhayet tir. 

er bfltttıı bu lıuırlıklan azimli İngiliz elçisi 20.30 da Tempelholf, 
hesaplı bir surette ele alarak tayyare meydanına inmi§ ve İngiliz 

en isti1lsmın pmpiyonu eek- elçilik erkanı ile Vilhelmştrase a
bqmı kaldırdı. Bqka millet- zalan tarafından karşılanmış ve 

bu iddia brpmıda boyun eğip derhal İngiliz elçiliğine gitıniftir. 
~lanım kendi kendiliklerinden bo- Bay Hendel'80n müteakiben Bay 
11111Mlnıl"lığa uzatacaklar mıdır? Hitlerin nezdine giderek komıt -

Çthıkü gözden kaçırmamalıdır malara ~amıttır. Müzakere saat 
Alman propagandası iki ytizlü- 22.30 da henüz devam ediyordu. 
• Bir taraftan yalnız Damig ve- Mareşal Göring de, mtu.akere-
Karidorile beraber Danzig dava- lere çağınJımetır. 
~ mildafaa eder. Oralarm Alman- LONDRADAKl. ALMANLAR 

ileri ailrer. Milliyet hakkına, GmtLER 
-.ıet prensiplerine dayanır ve öte- Londra, 28 (Telefonla 1aat: 24. 
lllberi Alman olan bir phrin ana- 59) - Londrada ikamet etmekte 

UhaJnna mfiuade edilmeme- olan Alman tebaasuuıı hemen hep
çemberleyici devletlerin insaf. si memleketlerine dönmütlerdir. 

delil olarak gösterir. İngiltere Bahriye nezareti lngi-
'bt bu prenslpi müdafaa eden Al liz gemilerine İngiliz kara. aularuı-

ya BataJI aaavatana illaak e- da telsiz kull•nmamalanuı ve ıflk
anJapayı tebrik Ye takdir et- larmı BÖDdürmek suretile aeyret • 

melerini emretmiştir. 
bundan dolayı feryadı basar ALMANY ADAN TRENLER 

entrika yapnak illter. Halbuki GELMİYOR 
Avusturyayı ilhak ettiği aman p 28 .._., namma bmm aUnşlamJlbk aris, (A.A..) - Almanya-
~ A.bnanvamnda premip yok- dan prk isbulyonuna artık tren-
~. .,- Jer gelmemektedir. 
..... Prensip onlar için bir cilidır, 
-., altında,~ tecavtızil ört- Almanya ile şimal istasyonu ara 
- için bir sf.....w&;.... aındaki seferler de inkıtaa uğra • 

.tn>"..... mıştır. 

Sanki bütllıı dava Danzigden DALADIEB'NtN B1TLEaE 
r-atmis' gibi davranan bu Alman- JIBTUBU 

diğer taraftan bqka bir propa- Berlin, 28 ( A.A. ) - Fransız 
De de meşguldtlr. Bu ikinci Başvekili B. Daladier ile B. Bitler 

gandaya gire, gtlrillttl Dwnzi&' arasında teati olunan mektupların 
e değildir. latenh eey 1918 metni ıudur: 

Din edi1mft olan, WUson prensip- Daladier'nln 28 Ağustoa ım 
tatbik edilmesidir. Almanya tarihll mektubu: 

SON DAKİKA: 
-------~ --~---.- -~ ~ ·----- --

NeYJork, 28 (...,.o ile mt •hh Mqa S,15) - L N. S. ajılml 
•fllğMhk' ........... IAllr:aeAWir: 

ı.g11ten111a Bitlere tevdi eölği w apl •mewlp Bomnelte, Var-
90vaya. ~ llwıh'Je w Mtiia dı ...,. ....... gô9derdiil ce
vabm mebli ...... : 

Ba eevap ~ evvel, l'nma, f'elollJ• ft hiitiia domla
yoalar tarafnldaa tanip ......._ 

Meta eneli, hgltere ile Mıılup aı -•• lıer tirlil tememrm 
tunwn8e h#z'ı •• hl• ..,.. ...... l'allat eter Paloaya 
bedugi lıiır 8Betle teearia ., ..... alllru. licRten lııapuatorlll-
P- IMiWll ........... ft ......... ~-·· t.gHtere krdlğı ~ lılerl is .um..,.,.. mu ...... ı.-
"' • .... f f ..... tMJlk J'DI Q'DS!rtr. Paloaya lw9•Mhf Wl&-
bde gil ltj'ıi " ................. wla ............ ~ 
Plef;ı*Ur. 
~ Be PalallJ• mda Wr llutlla ""-- _,..._ wn

cek hiçbir ınaaUki sebep yoktur. Hiçbir r.amaa tttrlü tazyikler, teclhlf, 
seferberlik ilim giM lııuelcetlerle, bir .met A a ttta t ' a p ic

bar edilemez. 
iqtltere maimi '* tekilde olaeü ol8a • ...._ mtlakenı teldlfle

rinl kabul humlar. Fakat mllzakerelerdm entıl ..aıea,.. ve c1eetuıe 
bir ha\'81Wl tadll elıEemdlr. 

Bu ..a. le blrllkte llWN'e laglllz llaf\'eldl Cluunberlatn bir de 
la--a ••tap cö..ter Wlr. 

.. mektu ... da ..... Bapdd1 llltlere ltlclal tanlye ~ 
ft lagllternlll ........... anrlarda ~ dddl olduğua tanla et-
melrteA'. 

lm*re lagllz cevat.m ftıllmeslnden evvel, Loac1ra, Parfs w 
a... ....a Mitüa meaeklrıia lllbal tekflde _.. yola • Mlll ~ 
bit koofeıw topı.m- leldMe notalar teati ecllmlplr. 

lıltlBbl Bla TOPLANn 
...... Z8 (Sadyo ile) .J- Bitler • Bender.m .......... .,...., 

lli*ler yülmek Alman erkAnlle bir kOllftınns alldetmltffr. 
Ne\'1~ 21 (L N. 8. ...,_·Sat •balla lıarll :1,15) - llo8-

koV1ldllll ...._ llaberlere gönıSovyet-Almu pütmı tasdik etmek illıe
re milstwlm toplllllta,a ~ 8ovyet parlweatam, DrilDllıerat 
neticesinde Alman - Sovyet ademi tem.as uhr •• tMdlk etme
mlt*lr. Twllr lıejfi)'eW u" ._. Maek iclıl ............. bir hafta 
soma yealcte. tarh k ömere ~. 

MOSKOVANIN vEDIQf llABEB 
Moek09a, 28 (A. A.) - Yüluiek SoyYet Heyeti, Abnaa • Sovyet 

ademl tec&'VÜZ paktım taa\ib eden kan1111 proje&Uıi, ziraat vergisi ka
DUll projeslle yeni 88kerllk ba- pnjlillllllıa....., ~ aDelllr iM 
üC gtin sonra 'DÖDlrere edıecektir. 

,..~.ır,eye takaddüm eden bu p.rt. B. Chancelier, Ne benim Almanyaya olan hisle- ı 
aldanchğım, sulh muahedena- Fransanın Berlindeti bilyUk el- rimden ne de Fransanın sizin mille-

dan daha azını Franaadan beklemi-
yorsanız, Fransanm eminim ki me
selA. Polonya gibi Almanya ile sulh 
içinde yaşamak istiyen diğer dev
letlere karşı giri§Mi§ olduğu taah
hütleri sadıkane ifa edeceğinden 
§liphe edemeainiz Bu iki cihet ta
mamen telif edilebilir. Her tarafta 
ayni sulh azmi va.raa, bütün millet
lerin eeref ve haysiyete uygun ola
rak enternasyonal buhranın sükü-
netle halline mani ortada şimdiye 
kadar hiçbir teY yoktur. Fraıısumı 
hüsnüniyetini kaydederken bunu bü 
tün müttefikleri adına da yapıyc>
rum. Hukuku hükümranisine sahip 
iti hükfunet arasında tasavvur edi
leceği üzere k&r11lıklı serbest uzlaş
ma yolunu tutmak hususunda Po
lonyanın ötedenberi gösterdiği te
mayülü de garanti ederim. 

l"'lllllllhVl.e bu şartlara hiyanet edildi- çiliği eahsi tebligatmıw1an beni ha- tiniz hakkındaki su1hf hislerinden 
iddia ederek şimdi Wilson'un berdar etti. lki hükfunet reisinin en şüphe edemezsiniz İki milletimiz a

•. .,_. .... =· sözlerin tutnlm•aınt ve mu- ağır mesuliyetinden yani sulh ve rasında yalnız sulh değil bizzat ken
rıeıııenam,elerin buna göre düzeltil· i§den baika bir şey istemiyen iki di menfaatimizin Avrupanm ve bil· 

istiyor. büyilk mi:!ctin kan dökmesi mesuli- tün cihanın menfaati iktizası olarak 
fete .Alman propagandası hitap yetinden bahsettiğiniz §U anda sul- halisane teşri.iti mc-iyi kuvvetlen

kitıelere göre, kah bu silihı hiln m~ka~tmın Bizin eliniade bu dirmek için benden f azluım yapa
diğer siJihı kullanarak menfaat lundugun~ ~y~ ~rek ai3e kar- cak bir Fransız daha olamazdı. Be

l""IJlll'mstı-;,.. çahfıyor. Fakat Wilson 11, gerek iki milletimize karp vui- nim Alman milletinde görüp tealim 
['1illsipleri"nin tatbikini istiyen Al- femdir. ettiğim teref ve namus mefhumun

Çekoelovaklan mahveder, ================================== 
ı'qlavı:ıtla.rm imhasını alkışlar ve z f v T ı eder. Çlnkl1 dediğimiz gibi, a e r e a y y a r e 

noktadan bablsa nazi Alman-

ciddiyet, umimlyet '9e pnıı Bayra· mJa· rı Programı yoktur. Nazilerin yeglne pren-
mevcut bütibı ahlik kıyınet
çjğni,erek ne pahasına olursa 
menfaat elde etmektir. 

8u vaziyet brpımda anJa1PDak 
kabildir! 

....,._ Caldd YALÇIN 

hrimizdeki 
manlar 

·diyorlar 
[ ... tarafı ı - •yfada] 

ekte idi. Her iki treni doldu-
bu fazla yolcu kitlesillin mtihim 
kısmım tehrimizdeki Alman ko

uaları teştil ediyordu. 200 
t•Junin edilen Almanlarm a-

da pek az İtalyan nazara çar-

Vekiller heyeti 
toplanbsı 

~ara, 28 (A. A.) - Vekiller 
bugim saat 18 da Batvekl

llaşvekil datiar Refik Sayda
l'iyasetinde toplamnıı ve &aa:t 

' kadar mtızüerelerde bulun • 

(Bq tarafı 1 inci ayfammla) 
ukeri kıt'alar. askeri liee talebeleri, 
muhtellf mektepler, esnaf tetekkül
leri Vali ve Belediye Reiai Ltıtfi 
Kırdar ve İstanbul Kumandanı ta
rafından teftit olunacaktır. Burada 
kısa bir merasim yaplacak ve en 
genç sübayla, 1atanbuı kumandam 
lıirer nutuk söyliyeceklerdir. Bura
dan Beyazıt meydamnda buırlan
IDll bulunan tribünlere gidilecek ve 
•kerf resmigeçit bqlıyacaktu-, 

Hazırlanan programa göre u
keri kıt'alar mektepler ve teşekkül
ler sıra ile geçeceklerdir. Resmige
çit öğleye kadar devam edecektir. 

Öğlede Taksim meydanına gidi
leeektir. Burada Abideye çelenkler 
konacak, nutuklar 8Öylenecek ve 
merasime nihayet verilecektir. Ge
ee şehir tenvir olunacaktır. Ayni za
manda ordu bir akşaıiı ziyafeti ve
recektir. 

Ayrıca Dumlupuıarda da nmaz. 
zam merasim. yapılacaktır. 

BALKEVLERİNDE 
ır:mg;;.ptt Balkevbuleıı: 

Zafer bayramının yıldönilmü 

30 Ağustm 939 (l.r~amba gilnQ at-1 
tamı saat 21 de Evimizin Cağaloğ-1 
hındaki u.lonunda aşağıdaki prog
ram gibi kuUulanacaktır. Yer dar
ı.alt yUzthıden hazırlaDan daveti>"'-

lerin büromuzdan alınmasını sayın 
yurddaşlanmızdan rica ederiz. 

Program: 
1 - istiklal marşı. 
2 - Açış sözü, Dil, Tarih ve 

Edebiyat pbeıniz komite üyelerin
den Naki Tezel, 

3 - 30 Ağustosun tahlili, Ki· 
tapaaray ve Yayın ıubemiz üyele
rinden Alleddin Haltgüder tarafın· 
dan. 

4 - Temsil (Himmetin oğlu) 

Gösterit şubemiz amatörleri tarafın
dan. 

• •• 
Kadıköy Halkevbulea: 
Zafer bayramı münasebetile 30 

Ağustos 939 çarşamba akpmı ve-
rilecek müsamerede evimiz gösterit 
eubesi tarafından Süreyya sinema
sında (Bisıseişayia) temsil edilecek
tir. Davetiyelerin idare memurlu
ğundan ahmnasa. 

••• 
Şltlf Ralkelinden: 
Zafer bayramı münasebetile 30 

Ağustos çarşamba günü akşamı sa
at 21 de bir toplantı ve meruim ya 
pllacak, bunu müteakip Balkevimis 
cazının iştirakile danslı eğleuceler 

tertip olunacaktır. Da~ ıW:, j 
kevinde teni oh.mmaktadlr •• _. --J 

Polonyaya verilen aöme ve dost
luğa bağlı ohnakla berüer Framu 
v~ Alman milletleri aramada da iyi 
bir ihent arzu eden inB8& hiikft.. 
metinin reisi mfatile ben. blı tefeb
bü&ü iyi bir neticeye vardırmak iPn 
bir buaanın yapabileceği her 19eyi 
yapmağa hUU'IDL 

Siz de benim gibi 10D harpte u
kerdiniz. Beeeriyet vicdamnm harp 
tahribatından, harp .....ı lıiterae 
bitsin, nasıl tüyler ürpertici bir ha-1 
tıra tqıdığuu siz cıe benim gibi m-1 
Brsiniz. Alman millet:İllİD llUllı ya
lımda ve müşterek medeniyet ese
rindeki Vazifesinin ifasında O mille
tin rehberi sıfatile hakkımmaki ka
naatim beni sizden bu teklifüne ce
vap vermenizi ricaya sevketmekte
dir. 

F..ğer bundan yirmi bet aene ev
vel olduğu gibi. J'ransa ft Alman 
kanı daha umun ve daha öldürücll 
bir harpte akacalt olursa iki millet 
te zafere iman ederek ~
tır. Ancak bu ~dan hakika 
ten muzaffer olarak çıbcak feY ha 
rabi ve barbarlık olacaktır. •1 mt1ertıa 21 Ai-• wa.a ...... : 

B.Başvekil. 
İzhar ettiğinis fir+cleri ully. 

rum. Ben de, milletlerin mukaddenr 

tına llikilll oluuara tercttip eı1m Jarmg mnuneumur. Ba pmi deni, 
yüksek mesuliyeti Ula unutmadım. ze inmekle bizım buradaki igimiz~ 
Ben de bir eski muharip sıfatile si- nilıayet bulacaktır. 1937 senesi ma-, 
zin gRıi 1Marbin feeayüni bilirim. ywnda biıraJan bombot ve baJum-1 

itte ba duygular Te bu bilgiler sız bir vaziyette idi. 'Oç ay uğrqtık- · 
iledir ld iki milletimis ara.smda mev tan sonra Jnzaklan gemi inp. emıe
cut biltün ihtiW mevmbınm bert&- bilir bir hale lroynıUf ve iç q BOD· 

raf etmeğe samimiyetle ~. ra yani 1987 ağustomında JıfiDi Şe-1 

Bir gün Sar havnaının Almanyaya f"ıniz İsmet İnönl1 de hazır otduldan 
avdetinin bunun pıtı olduğunu sa- halde ilk geminin omurguı atılmış-f 
mimi~.Je Framıız mı1letine temin tı. Bundan sonra da ikinci ge
eylemişt.im. Fransayı alakadar eden minin omurgası konmuştur. O 
diğer bütün enıeDerimizden fera- gemi işte şimdi denize ine -
gat etmekte okhığumuzu derhal ve cet Yıdıraydır,, dedikten sonra 
resmen teyit eyledim. Alman miDe- Türk ~ met.etmiş ve ''Biz git
ti hattı hareketimi tasvip eyledi. tikten sonra arkamız.da deniultı 

Şimdi B. Daladier, sizden bir ~y inşa edecek bir işçi kafilesi blrakı-
sormaklığıma müsaade ediniE: yoruz,, demif Ye 111 raJwaJarla söz-

Kahramanea dövfiştüğibuUz ve lerine nihayet vermittir: 
fakat bahhm bir netice ile biten bir Almu iBiıli ba miirJdet zarfın
barpten llOlll'a Yiliyetleriımden biri da 140.000 mt, bw. ... wı Türk 
vatanın diğer parçasından ecııebi ekibi 1.086.000 aaat rr•lardır. 
bir devletin itgali altında bulunan Krup mfhnrMilinden .ama Amiral 
bir koridorla aynlmış Ye büyük bir Şükrü Okaa da iunları aöy1emipir: 
tehriniz. lılanBya diyelim, Fransa 

1 

Saym '-ayanlar, baylar, 
lehine rey ft!'lllelten menedi1ınil Ctimlıuriyet lıütimetiDia Jdııla. 
olsaydı ft bu topraklarda oturan faada kara, deniz ve bava mnetle-
FraDSIZlar d;w.;;ı-u., öldürtilm"- ol · ~.;.,ı eh . .,.,... ...__ ._. 

...... ... MUIH~ U9 rme v-~ ~mı.,.... ~ yıe 
saydı, sB, bir l'ramm mfatile nasıl malimndw. Bmau d& 1mnet Jllıia& 
hareket ~~:...:..! B. Daladier, m ~ ve diğer bUyWder:imizle BI)• 
bir Frıutwzsmn ft nasıl .harebt e- Türk milletine borçluyuz. Demi§ 
dentinis pekili bitiyorum. ve nutkuna iti aöderle 8Dll vermiş-

Ben de bir Almamm, B. n.ıadier. tir: 

ve benim fel'efimden, " ·~ n- Aziz Atatürk'e, llilli Şef ismet 
retle hareket etmek yohındalri va- lnönü'ne, Marep1e ve Türk ordu • 
zife lliuimdıen flphe etmeyiniz. E- sunun diğer ıitımhe t8krularmıı 
ğer siz de bizim ıimdi olduğuma arzederim. 
gibi öyle bir felakete manız bulun- • . • 

....ı.-. A.._ __ .... _ hi ..n..hesiz Amiralden B011ra mikrofona p • 
•,,"'"".., .-:-'3 ...._ ç ': len Bayan Okan beyecanh bir .... 
Fransayı ıkiye ayıran korido~ "YILDIRAY,. TUrk deni.;filr 
muhafuasmda, gupohman yerlerin tarih' kuthı _. _ _. L 

""--- dö --=-..z.- ...- i1ya ıne ~ıı;uer aaandırma· 
r num•ya nmem~. -arsı -
nm Franaaya ilhak olmmıamasmda m dilerim, demif " r fml1& şite

ıini geminin lJurDımda lnnmtt :ı. 
ısrar etmesiai anlıyabt1ir miydiniz? Gemi büyü bir hazla delliıle byar

Ber halde B. Daladier, Almanya-
nın böyle bir teY için si• kaqı laar- ten bando muttaal ~' halk bir 
bedebileceğini ben tasavvur ede- çılgın gibi dıeai8e iDel1 1 41' uğur-

luyordu. Yıldıray denbııe indikten 
mem. Çünkü ben ve biz hepimiz Al- 80l1l'a ha-. .A.uraı. ...._ JIW'P-
... -.e Lorenden dalla hzfa Jran cM-
külmemesi için ~ik. Şimdi ta- m çah§IJllJ ve huır bulunan dafttil 
hammW edilmez bir haksızhğı ida- ler otomobillerle Knıp müesaeaesU
me için mi kan dökeceğiz? nin Perapalasta verilen öğle ziya-

Melttubunuzda yazdıklannızı, fetine git:mif ve merasime saa ve-
rilmi§t.ir. 

B. Daladier, bpkı siziıı gibi hissedi- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 
yorum ve bizim bir çok sahalarda 
kolayea anlaşabilmemiz mümkün
dür. Fakat sbden istirham ederim, 
§UDU anlayınız ki şerefli bir miDet 
için hemen hemen iki milyon bir va 
tandaştan vazgeçmek onlann fena 
muamelelere maruz kaldığım gör
mek lmkinsnc:hr. Bunun içindir Jti, 
açık bir hitabede bulunuyorum: 
Danzig ve koridor Almanyaya ilbalt 
edibnelictir. 

Hitler, garantı1erin sayesinde i
çinde "Makedonyakiri,, hidiselerin 
vukubulduğu bir memleketle anlaş
ma imkinımn JDe\'CUt olmadlğmJ 

kaydettikten sonra diyor ki: 
Eğer kader bizim iki milletimizi 

çarıqmağa mecbur ederse sebeple
rinde yine bir fark olacaktır. Ben 
o nkit yine milletimle beraber bir 
adaletsbliğin tamiri için mOcadele 
edeceğim. HaJbaki diğerleri B. Da
ladiı!r, bu adaletsizliği idame için 
~. Bu çok feeidir. 
Husasile ki bir çok millıim .ent, 
bizzat kendi mmetinis- anamda da 
vardır. O zamanki tarzı ltaJHn ma
nasızlığı ve uzun milddet idamesinel 
imkin olmadığım teslm etmi§ler
dir. 

Böyle bir ihtilifm vahim netice
lerini tamamile mihirikim. l'akat 
öyle zannediyonım ki bu neticelerin 
en vahimini yine Polonya çekecek
tir. Çünkü bu mesele baklnnda harp 
nuıl biterse bitsin bagünkft Polon
ya devleti her halde mahvolacaktır. 
İki milletimizin bu yftzden yeni bir 
kanlı imha harbine atılmaları yal
nız sizin için değil benim için de e
lemli bir şeydir. Faltat dediğim gı1>i, 
Alman milleti ve Almanya için ta
hammül edilmez bir vaziyeti tashllı 
etmek için Polonyayı makul bir ,o
la sevketmek üzere miiesBü' olmak 
imkanını biz göremiyoruz. 
INGILIZ PARLUID'IOSU IÇ'll-

JIAA DAVET EDiLDi 
Landra, 28 (A.A.) - Alman laa

berlere göre, İngiliz parlamento. 
yana iıcin feftallde içtima& davet 
ediJmittir. 

·"' 

FRANSADA TEDBIBı.Ql 

Paris, 28 (A.A..) - lbraç edile-

cek olan bütün fotoğraf Ye 8İllem& 

veeiblıammı istihbarat 1111tll!BI aer 
visi fefiniıı iımua Ye bmlJann çelil 
mil oldukları departman )ll'efeelnla 
vbrıesiai ihtiva etmeai ieabetmek .. 

tedir. ' 
l 

ALMAN • 80VYn TICAU'l'I t 
Berlin, 28 (A.A.) - D. N. B. a

jansmm, Alman • Sovyet ticaret 
anlaşması hakkında aldığı miltem
mim malfunata göre, aulqm•nın 

mer'iyet mevkiine girdiği ilk aena 
zarfında, 200 milycxı marklık kre • 
diden Moskova 120 milyonunu lal· 
mal edecektir. 

Almanya, Sovyet Ruaya.ya. eıcm.
tri makineleri ile kömür madmlert, 
kimya endüstrisi ve elektrotlıbik 
müesee&eleri için ltinmhı mplaae 

verecektir. Bundan ........ • .... 

ya, Ruayaya, u.cümle Jamltaj illeri I 
için, telmik amele g&lcJereeektir. 1 

Rusya ise Almanyaya ziraat ve 
orman mabsulltı, iptidaf madde. ' 
yan mamul maddeler ve bu arada/ 
petrol ft'I ecektir. 

Krediler ile yapılan muamele -< 
ler, halt11 yapılmakt& 9ian normal 1 

ekonomik mübadelenin dıfında, bunı 
Jara illveten yapılacaktır. 
ALMAN GAZEIU,ıı:atNIN Mnl 

Berlin, 28 (A..A.) - Alman mat
buatı, Polonya aleyhindeki pddet-1 
ll lllleumJarma deTam etmekte ve 1 

Almanyaya karp yapdan tahrikitı, 
ve Polonyadakf Alman halkma ya-! 
pı1an zuHtmleri ayıp dalmıette -~ 
dir. i 

Gueteler, Ahnanyanm •brmm 
tükendiğini ve Alınan fOl'eflne 
böyle illnilta,. dokuınılınamU 
mt1saade edemiyeceğini ehemmi .. 
yetle kaydeylemettedir. j 

Gazeteler, keza. lngilterenm ve 
Fnm ım llattı llareketiat de tea-1 
tid ederek demokrut rnemlebtle--! 
rmt AJmany&J1 anlamamakla it l 
Mm ediyorlar. ,,,.,. f ... ~ 



M•thur Zeybek 

GAVUR İMAM 
-10 

Yazan: ZEYNEL BESiM SUN --ı 

Eğlence En Hararetli Devresine 
Girmiş, Herkes Coşmuştu 

Kuyucu Kızı otururken Şerüe
yi kaldırdı; Şerife otururken Ur • 
kuşu meydana getirdi. Nihayet o da 
Mahmureyi ortaya çekti. 

Mehmore hanım malUm: Hem 
şişman, hem topal.. Şimdi buna han 
gi havayı çalmalı? Sordum: 

- Hangi ha vayı istersin Mah
,mure ? .. 

- Belenbaşıyı fur! .. 
Zımbırdadık. Bunda da güfte 

vardır. Oynayan evvela söyler, son
ra oynar. Aldı Malımure, bakalım 
ne dedi: 

Çandırmalar durdular 
Osmana pusu kurdular 
Aslan Osman geçerken 
Kahbclikw vurdular 
Ba§1nda şal Osmanım 
Yanağı al Osmanım ... 

Arkasından - şimdiki adını bil
.aııyorum - "Zaviyei münferice,. ha· 
lindeki sağ bacağını kaldırarak, çi
viye havan eli vurur gibi, tahtaya 
vurduktan sonra sol bacağını ileri
ye atmak suretile kıvırtmağa baş
ladı .• 

Yatntz kısrak solur mu 
Süzgüye ayran konur mıı 
Osmanlının sözüııe 

Hiç inanmak olur mu 
Başında şal Osmanım 

Yanağı al Osmanım ... 

Kan oynuyor; oynuyor amma 
.. içimizde hapsettiğimiz kahkahanın 

tazyikinden patlıyacağız. Gül, bir 
türlü; gülme, elde değil.. • 

Nalbant atımı twllaclı 
Nallara çekiç salladı 
Osman vuruldu diye 
Belcnbaşı ağladı 

Başında şal Osmanım 

Oitnıle alem ağladı 
Yanağı al Osmamm ... 

Keyif yolunda amma karyola 
muttasıl şişiyor. Göz kapaklarıma 
ikişer kişi bağdaş kurup oturmuş
lar gibi.. Arkadaşlara dikkat ediyo
rum, benim gibi değiller. Kalkıp 
yatmalıyım. Şu yanımda oturan 
Kuyucu Kızı ... 

Fakat sofra sahibiyiz dedik a ... 
Dayan! .. 
Hay köpoğlu kan; ikinci binlik

te et mezesine başlamış. Aşağıdan 
muttasıl şiş kebabı yağıyor. Öyle 
ya; mademki şair "Ye kebabı, iç 
ıarabı .. demiş; şarap şurptan gel
diğine, rakı da meşrubattan oldu
funa göre işte kebab, iç! ... 

- Gönlün oldu mu Kuyucu Kı
zı? .. 

- Teşekkür ederim. 
- Şimdi de hemen şuracıkta se-

nin için düzdüğüm şarkıyı dinle. 
- Benim üstüme türkü mü çı-

kardın? .. 
- Evet ... 
- Ne zaman?. 
- İçime şimdi doğdu anacığım; 

llk defa sana söyliyeceğim. 
Kuyucu Kızı merakla yilzüme 

bakmağa başladı. Ben de az buçuk 
tahrifle sanki güfte, beste benim
miş gibi şu türküyü savuruverdim: 

Bir gemim var adalara yaslanır 
Yağmur yağar yelkenleri ıslamr 
Sir giln olur deli gönül uslanır 
Ağlama Eminem yoldan geldim 

yorgunum 
?n be~ gündür ciğerimden vur

gumım 

Aaa ... Emine ağlıyor. 
- Abam ağlıyor. 
Diye kızlar da ağlıyor .. 

ı Hemen boynuna sarılırsın; fır
aat bu fırsattır. 

- Eminemmm, canım Eminem 
eus .. Sen ağladıkça ciğerim hftn olu
yor. 

Dersin; pantalonun cebinden 
mendili çıkararak gözlerini siler, bu 
arada, §efkat taşkınlığı, öper de ö
persin. 

- Bu türkil bana mı? 
- Sana Emine ... 

r - Teze neyi fur, bir dana çal... 
Fasıl tamam; çal, ağlasın·; ağla

ln çal ... Hani lstibdad devrinde Çal 

kazası malmildürüne sormuşlar: 
- Para çalmışsın, neden çaldın? 
- Efendim; Çal malmüdürü, 

çal malmüdürü dediler; çaldım. 
Cevabını vermiş. Onun gibi.. 
Vay imanı yok hatun, üçüncü 

çalışta güftesini de, bestesini de be
nimle beraber aynen tekrarlamaz 
mı?. 

Şu Anadolu çocukları hakikaten 
hayrete şayan zekaya sahiptirler. 
Hiçbir şey bilmiyormuş gibi görü
nen köylü okadar şeyler bilir ki ha
rimine girip onu dinlediğiniz zaman 
şaşar, kalırsınız. 

O, yabancı tuttuğuna karşı ab
dal görünür. Fakat zeka bahsinde 
hiç birimiz köylümüzün kabına va • 
ramayız. Bizim kafalarımız bir hay
li malayaniyatla dolmuş, beynimi
zin birçok kınşıklıklan lüzumsuz 
hırdavatla doldurulmuştur. Fakat 
köylününkü hiç te öyle değildir. O, 
hayattan ve tabiatten aldığı bilgi
lerle miicehhezdir. Siz ona (La ve
rile dö la Patis) ten bahsederken 
biliniz ki köylü sizin halinize için
den gülmektedir. Ona sıhhatten bah
sedersiniz; o size hiç farkettirme
den köyün yanındaki bataklığa ba
kar. Ona maariften bahsedersiniz; 
dinlerken kafasının içinde mektep
sizlik yüzünden okutamadığı oğlu
nun hayali canlanır. Ona ileri ya
şayıştan bahsedersiniz; içinden kö
yüne hala radyo konmadığına ha
yıflanır. Nihayet ona asfalt yolla
rın fezailinden bahseder:;iniz; mül
tefitane yüzünüze bakarken gözleri, 
dün akşam kağnısını söktüremediği 
çamurlu noktaya dikilmiştir. 

Cümhuriyet hükumeti muhak
kak ki çalışıyor. 600 yıllık Osman
lı imparatorluğunun beceremedikle
rini on beş yılda başardık. Fakat 
köylere ikinci planda yer veriyoruz. 
Şehirleri ihmal etsek te olabilir; ya
pıcı, uyandırıcı ve kaldırıcı kudret
lerimizi bir an evvel ve münhasıran 
köyler üzerinde teksif etmeliyiz .. 

İşte şu Kuyucu Kızı da o köy 
çocuklarından biridir. Söylemesi a
yıp amma mecburuz; hem bana a
şıktır, yani başından sevda dumanı 
tütüyor; hem de sarhoştur. Öyle 
iken türküyü şıpınişi öğrenivcrdi. 

Öğrendiği bir şey değiJ, yarın; 
- Filanca bana çıkardı. 
Diye bir yerde söyliyecek; dinli

yenlerin arasında bir bilen buluna
cak; gıyaben rezalete mahkiim o
lacağımız gibi kadıncağızı da gü -
lünç mevkide düşüreceğiz. 

Adam sen de; olan oldu ... 
Bu minval üzere kah çalıp söy

liyerek, kah oynıyarak, kah öpüşüp 
koklaşarak ikinci binliği de çektik. 

Vakit epeyce ilerledi. Gece yarı· 
sına kadar oturacak değiliz a. Saat 
neredeyse on bire yaklaşıyor. 

Şu Rıza peygamber gibi oğlan
dır. Fikrimden geçenleri keşfetmiş
çesine ortaya teklifi yapıştırdı: 

- Meclisimiz şen, hanımlarla 

soframız gülşen; böylece sabahlara 
kadar içmek gerekti amma dün ak
vamdan uykusuzuz, yorgunuz; bil
mem yengemiz müsaade eder mi, 
yatalım ... 

Kuyucu Kızı ayak direyor: 
- Olmaz.. içeceğiz ... 
Mildahale bana düştü: 
- Şekerim; müsaade et te ar

kadaşlar yatsınlar. Biz seninle baş
başa içeriz ... 

- İçmezsin ... 
- Amma yaptın Emine; sana 

yalan mı söylüyorum?. , 
Emine boynuma sarıldı; beni 

göğsüne bastırarak dudakları yana 
ğımda söylendi: 

- Sen yalan söylemezsin yav
nm, onlar yatsınlar, biz içelim .. 

- Olur ... 
Neyse, arkadaşları savdık. Hep

sine oda kapısından: 
- Hoşça kalın. 

Dedikten sonra döner, dönmez 
odamızın kapısını kapadım ve Emi
neyi belinden kapınca karyolaya at-
tun. 

[Devamı var] 
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Sultan Aziz Nasll 
. Pehlivan Oldu 'l 
Ve Kimlerle 

-ae- YAZAN: M.SAMI KARAVEi-

Bu haftaki yarışlara 10 bölgeden muayyen 
dereceleri tutan atletler girecek 

Arnavutoğlu 
Kıllı Hüseyinle 

• •• 
itiraz Uzerine 
Yeniden Tutuşta 

Diye seslendi. Yüzlerce kişi mu-ı sa bu derecesine talıammill cde-
kabele etti: mczdi. 

- Olmadı! .. Olmadı!.. • • • 
Mustafa ağa, ihtiyar cazgırı or· 

taya çağırdı. Bu güreş hakemi de
mekti. 

Yüksek sesle sordu: 
- Sen ne dersin usta? .. 
İhtiyar cazgır, eski ve başpehli

vanlardan biri idi. Seksenlik bir ih
tiyardı. Tereddüt etmeden cevap 
verdi: 

- Ağam, hakça oldu. Yan düş
tü. Göbek açıldı. 

Dedi. İhtiyar cazgırın bu sözleri 
Şum.nuluları sinirlendirmişti. Hep 
bir ağızdan bağırıştılar: 

- Olmadı! .. Olmadı! .. 

Arnavutoğlu; güreştikten sonr11ı 
birkaç gün daha Şumnuda ınisa· 
fir kaldı. Maksadı oradan Ycnişe
hire hemşerilerinin yanına döil' 
mekti. 

Mustafa ağa; ArnavutoğıunU 
salıvermek istemiyordu. Ya.nınd8 
alakoyarak beslemek istiyordu. 

Hatta, Ali pehlivandan rica etti: 
- Pehlivan, benim yanımda kal· 

Hamdolsun yemek içmek bol ... sa· 
na ayda istediğin kadar da harçJıJc 
vereyim .. 

Bu na.ftald birinciliklerde vazife görecek Spor kursu talebeleri lşin aksi tarafı, orada bulunan 
bütün pehlivanlar her nedense Deli-

- Teşekkür ederim ağam! J{a· 
lamam, hemşerilerimin yanına git• 
mem 18.zım. 

Demişti. Mustafa ağa, Arna\TUt· 
oğlunun kalmıyacağını anlayıncl 
fazlaca üstüne varmamıştı. 

Muhtelif teşvik müsabakaları 

ve bölge birinciliklerile formlarını 
günden güne düzelten atletlerimiz 
bir müddettenberi yapmakta olduk 
lan istirahatlerini bitirmişler ö • 
nümüzdeki cumartesi ve pazar gün 
teri Fenerbahçe stadında yapılacak 
Türkiye birinciliklerine hazırlanma
ğa başlamışlardır. 

Son senelerde şehirler arası 

müsabakalara ziyade yer verildi • 
ğinden ayni kuvvette olmayan böl
geler atletlerinin yanştırılmalarile 
yapılan Türkiye birincilikleri fayda 
sından ziyade masarifi mucip oldu 
ğu ileri sürülerek yapılmıyordu. 

Yeniden ihyasına gidilen Tür • 
kiye birincilikleri Balkan oyunla
rından bir ay evvel Türkiyenin her 
tarafındaki atletlerin denenmesinin 
faydalı olacağı düşünülerek eskiden 
olduğu gibi atletizm sahasında ile
ride şehirler atlcrinin karşılaşma
sına değil tesbit edilen muayyen 
dereceleri yapan ayni kuvvette at
letlere açık olmasına karar veril · 
miştir. 

Öğrendiğimize göre bu hafta 
yapılacak Türkiye birinciliklerinde 
koşu, atma ve atlamaların her nu
marasına istenilen dereceleri tutan 
muhtelif bölgelerden (70) er atlet 
iştirak edecektir. 

Tesbit .-dilen <lerecelcr 
100 metre 11.2 
200 " 24 
400 " 54 
800 " 2.9 

1500 " 4.33 
5000 U 17,4 r 'r • •ı 
Tek adım atlama 6.40 metre 
Üç adım 13.18 ,. 
Yüksek 1.68 ,, 
Cirid 47 ,. 

Gülle 12.50 ,. 
Disk 33.10 ., 
Sırık 3 ., 
Cumartesi günü başlıyacak Tür

kiye birinciliği yukarıki dereceleri 
yaptıklarını muhtelif müsabakalar
da gördüğümüz milli Ankara ve !s
tanbulun sivrilmiş atletlerinden baş 
ka Bursadan uzun, cirid, yüksek at
lamaya, Miyarbakırdan 20 Omctre 
ve yüksek atlamaya Eskişehirden 

gülleye, 100 metre ve 5000 metreye, 
Balıkesirden yüksek atlamaya, Kon 
yadan 5000 metreye, Afyondan uzun 
atlamaya, tzmirden uzun, üç adım 
ve sürat koşularına Edirneden de 
gülle atmaya birer atlet iştirak ede
ceğini öğrendik. 

Birincilikler bir taraftan önü
müzdeki beynelmilel müsabakalar 
için atletlerimizin denenmesi itı -
barile faydalı olmakla beraber ya
rışacaklar böelgelerinin en ıyı 
elemanları olmak itibarile git -
tikleri yerde atletizmi ilmi bir şe
kilde yaymağa çalışacaklarından 

ayni zamanda gelecek seneler muh· 
telif bölge atletleri }:>irinciliğc işti
rak edebilmek için istenilen dere
celeri tutmak üzere daha esaslı 
çalışacaklarından Türkiye birinci
liklerinin muayyen dereceleri ya • 
panlara açık olmasına dair verilen 
karar ve bu şekilde birinciliklerin 
yeniden ihyası çok yerinde ve şük . 
ranla karşılanacak bir iştir. 

'· 

Bir sporcunun sünnet 
düğünü 

Kıymetli spor 
idare cilerimizden 
Kuleli Lisesi spor 
5ğretmeni Hüsa
ınettin Güreli'nir. 
oğlu Ne~detin sün 
net düğünü evve-1 
ki akşam Kuleli 
Spor evinde ~00 

davetlinin buzuri
le icra edilmiş, 

muhtelif num::raları ihtiva eden eğ 
lenceli bir programın tatbikile da
vetliler güzel bir gece geçirmişler
dir. 

ORGANİZASYON: 

Önümüzdeki cumartesi ve pazar 
günleri yapılacak birinciliklerin bey 
nelmilel kaidelere uygun ve kusur
suz olması için icabeden esaslı 

tedbirler atletizm federasyonu mü
tehassıslığınca alınmağa başlanmış

tır. 

Yine öğrendiğimize göre bu haf· 
taki birinciliklerde şimdiye kadar 
kendilerinden istifade edilen tanın
mış atletizm hakimlerile beraber 
iki ay evvel açılan "Beden Terbi
yesi ve spor Egitmen kursu,, tale· 
heleri de atletizm teknik bilgileri
ni ilerletmiş olduklarından vazife 
göreceklerdir. 

Elyevm kursda talebe olan Kırk
lareli gülle birincisi bu haftaki 
müsabakalarda gülle baş hakemli
ğini yapacak arkadaşları Mufah • 
bam lskender Mithat ta kendisine 
yardım edecektir. 

Uzun atlamada büyük bir ka
biliyet olan İzmirli İbrahim ve ar
kadaşları Turgut, Halllk, atlamalar 
baş hakemi Ali Rıza ile birlikte 
çalışacaklar. 

İstanbulsporlu 800 cü Cevdet, 
Rebii, Necdet ve Balıkesirli Ba -
hattin köşe hakemliklerinde bulu -
nacaklar. 

Reşad ve Hakkı kardeşlerle Mu
vaffak 've Edirneli İbrahim saha 
inzibatını temin edecekler bu su
retle şimdiye kadar gördükleri na
zariyatlan, ufak ameliyatlardan bü
yük işler yapmak fırsatını bula
caklar. Yarışacak ve idare edecek • 
lere muvaf fakiyetler dileriz. 

İstanbul muhteliti fzmire 
gidiyor 

ormanlık kaydile Kıllı HUseyini tu
tuyorlardı. 

Arnavutoğlu, Mustafa ağanın 

müşkill vaziyette kaldığını görünce, 
iki adım attı. Ağaya yaklaştı ve ba
ğırarak: 

- Ağam, sen üzülme, git yerine 
otur ... Mademki, olmadı diyorlar, zi
yanı yok, meydan burada, tekrar 
tutarız be! .. 

Ve .. ihtiyar cazgıra dönerek: 
- Usta; teşekkür ederim sana!. 

Sen tam pehlivanmışsın ?.. Ziyanı 

yok tutuşuruz yine .... 
Dedi ve çırpınmağa başladı. Da

vul zurnalar da çalıp vurmağa ko
yuldu. Mustafa ağa ve cazgır çekil
mişlerdi. 

Fakat; Arnavutoğlunun, çırpın
masında manalar vardı. Hatta; faz. 
laca sinirlendiği görülüyordu. 

İhtiyar cazgır, kazan dibine gel
diği zaman pehlivanlar ona çattı
lar: 

- Usta, doğruyu söyliyecek sen 
mi kaldın? .. 

Cazgır, çekinmeden cevap veri
yordu: 

- Bir pehlivan hak yememeli
dir, ayıptır ... Yarın da sizin başını
za gelir bu hal. dedi. 

Fakat; lafını burada kesmedi ve 
devam etti: 

- Ne olsa, bu helvacı Kıllıyı 
meydandan çıkaracak! .. 

Diyerek söylendi. Hakikaten: 
Arnavutoğlu, çırpınarak hasmının 

üzerine doğru gelirken birdenbire 
ve yıldırım süratile göz açıp kapa-

Arnavutoğlu, Varnadan denli 
tarikile lstanbula gelerek, oradJil 
Seliniğe gidecek ve. oradan d& 
Yenişehire varacaktı. 

Arnavutoğlu, Varnadan tsta.JJ• 
bula gelmeğe karar verdiği sırada 
aylardan Teşrinievveldi. Karade • 
nizde dehşetli fırtınalar başla.D11ş· 
tı. 

lstanbula deniz tarikile gelrtıf" 
ğe karar veren Arnavutoğlu, fıı?; 
nalardan gelemedi. Kara tarikıil 
tercih etmcğe mecbur oldu. O va· 
kitler, karadan seyahat çok müŞ • 
küldü. Atlı, yaylı arabalarla yolcu· 
luk yapılıyordu. 

Arnavutoğlu, Edirneye geldi. O
radan da konaklıyarak son merhale 
olan Silivriye geldi. 

Silivri pehlivan yatağı bir yer· 
di. Burada devrin en namdar pe.ıı· 
livanları bulunurdu. 

Silivrililer, Arnavutoğlunun gU· 
reşlerini işitmişlerdi. 

Hatta; son olarak Şumnuda J{ıl· 
lı Hüseyinle yaptığı güreşi bile b81 

bcr almışlardı. Arnavutoğlu, Sili" 
riye yalnız gelmişti. Hal ve etvaı 1 

bir pehlivana benzer takımından o1-
madığı cihetle onu görenler aıcalie 
bir tüccar zannetmişlerdi. 

Silivriye gelen Ali pehlivan, kcil' 
dini belli etmek istemiyordu. çuıı· 
kil; Silivrililerin pehlivaıi meraklıS1 
olduklarını duymuştu. 

[Devamı var l 

madan Kıllı Hilseyinin topuklarına .-------------]-. 
daldı. 1 Askerlik işleri 

Ve.. bir anda, hasmının iki to-
puğunu da eline geçirdi. Olanca kuv ---
vetile çekti. Beyoğlu Yerli Askerlik Şube ' 

Kıllı Hüseyin, bu üstadane dalış sinden: 
karşısında boylu, boyuna ve teneşir Şubemizde kayıtlı emekli tuğ ' 
tahtasına uzanmış bir ölü gibi sır- bay Mehmet Halilin tekaüt jkra ' 
üstü yere uzandı. miyesi tediye emri gelmiı;ıtir. 

Arnavutoğlu, galibiyet temen- Şubemize acele müracaat etıneSi· 
nasını basmıştı. Artık, bu mağlubi- ....... - ................ __ ••• .-
yete kimseciklerin itiraz edeceği 
yoktu. 

Davul zurnalar bir anda dur
muştu. Çingeneler bile bu galibiyet 
karşısında nefesleri kesilmiş ve sus
muşlardı. 

Kıllı Hüseyin, yattığı yerden 
mahçup bir tavırla büzülerek kalktı. 
Arnavutoğlu, tam, sırasında şu yol
da bağırdı: 

- Hey .. ağalar, pehlivanlar ol
madıysa baştan tutuşalım! .. 

Kıllı Hüseyine de hitaben: 

---LALE--
30 Ağustos Zafer Bayramının 
Azametine liyık bir prograın 

yaptı. 
Şimdiye kadar yapılan Türkçe 

Filmlerin en muazzamı... en Mil
kemmeli... ve en güzeli. 

KEŞiF ALAYI 
!zmirde yapılacak fuar müsa • - Oldu mu pehlivan be?. 

bakalarında lstanbulu temsil ede - ERROL EL YNN - OLIYIA de 
HAYİLLANB Diyerek, alay etti. Altmış altı 

cek muhtelit bugün lzmire hare • okkalık Arnavutoğlunun bu söz • 
ket edecektir. Manevralar münase • leri söylemek hakkı idi. 
betile Trakyada bulunan Hakkı ve Çünkü; biraz evvel göz göre. 
Salii.hattin, hasta olan Musa, Türki göre hakkı · 1 d' B' ı 

b
. . u· ~. . nı yemış er ı. ır nf:!an, 

Yarın matinelerden 
itibaren 

- LAL E'de. Telefon: 43595-ye atletizm ırınc ıgıne gırecek ne kada k. Ut · d 1 . . , r sa ın ve m evazı e o -
Melihten mahrum bır kadro ile !z - /VVVVV\./V\""""""-./V'.A/'.A/'vv-vv-vvvvvvvvvv"J'v"J'v'V'\..'V'\..l'V'...AA..AA..~~~ 
mire gidecek takım kadrosuna da- .. Bu Akfam: Cağaloğlu 
hil bulunan Şeref ve Faruğa da izin İ 
alınamadığından pek za~f bir hal- ç FTE SARAYLAR SİNEMA BAHÇESiNDE 
de İstanbul futbol ajanı Kemal •• 
Halim id37esinde .. (~asri, ~ikret, Kı~ metli MUNı•R NUREDDiN 
Hasan, Cıhat, Husnü, Fevzı, Bu- Sanatkar 
duri, Billend, Eşfak, Şahap, Ruhi) 
den müteşekkil bir kadro ile lzmire 

ve arkadaşlarının Klasik yeni eser. ve Halk tilrkillerinl 

gitmek mecburiyetinde kalmıştır. ill••••••• dinliye bilirsiniz. 
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Kadın Kösesiı 

Yazdan istifade için 
Banyo Tarzları 

Hava Banyosu, Kum Banyosu, Güneş Banyosu, 
Yağmur Banyosu ve Deniz Banyosu 

, 
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. 
' 

~ 

l 

Yazın son günleri için yüzel bir şapkı. modası 

taz tatili deyince hatıra derhal ı 
bMyo gelir. Fakat birçok kim~elerin 
hazarında banyo kelimesi denizi. 
nehir veya bir apartımanın banyo 
dairesini canlandırır. Yani daima 
nıayi bir unsur ortaya çıkar. Hal -
buki güneş banyosu da vardır. Şa. 
lak banyosunu biliyor musunuz? 
Kum banyosunu hiç işittiniz mi? Gö 
rüyorsunuz ki, banyo yapmak tarzı 
müteaddit o.ı:duğu gibi denizde, say. 
fiyede, dağda, sıhhatinizin muha • 
fazası için vakit geçirmek şekli de 
nıüteaddittir. 

Hava. banyosu: 
Çocuklarınızı bahçenizde yarı 

;ıplak bir halde oynattığınız zaman 
iiç haberiniz olmadan kendilerine 
•ir hava banyosu yaptırtıyorsunuz. 
Bu yarı çıplaklık, tatillerinder. et
tikleri istifadelerde mühim bir yer 
alır. Sizin de bu şekilde istüade et. 
nıenize hiç bir şey mani değildir. 

Hava banyosunun bir iyiliği, her 
hangi bir şartı iltizam etmemesidir. 
Genç veya yaşlı olun .. iyi veya fe
na sıhhatli olun .. bu hava banyo -
ıundan daima istifade edersiniz. 

Bu banyoyu yapmak için, rüzga_ 
tın evinize doğrudan doğruya te -
nıası lazımdır. Üzerinizde banyo 

1 nıayosu varsa, tamam bir hava ban. 
yosu yapmış sayılamazsınız. Fakat 
siz uyanınca, geniş bir ropdöşambr 
giyen veya bir şort taşıyan ve bu 
§ekilde bahçede .dolaşan kadınlar -
dan iseniz, tek başına, hava banyo_ 

•su yapmak için en mükemmel bir 
Çareyi bulmuş sayılırsınız. 

Bu banyo, deri ve sıhhat için çok 
iyidir. Önünüzdeki kışın nezlesine 
karşı bir ihtiyat tedbiri almış olur. 
sunuz. Hava banyosu yaparken şid
detli rüzgarlardan sakınmak mevzu.. 
bahs olamaz. Yalnız bir tek tedbire 
b~vurrnak lanmdır: Eğer üşüyor
sanız, evinize giriniz. Eğer öyle, 
sporcu filan değilseniz, kültür fı _ 
ıik, top oyunları ve biraz da koşu, 
banyo yaptığınız es.nada, tüy Ierini. 
ıin diken diken olmasına marn ola
cağı gibi, tatlı bir sıcaklık hissi ve
l'ecektir. 
Şafak banyosu: 
Bu tarz banyo bir zamanlar mo

da idi. Doktorların Çoğu hastalarına 
bilhassa nevrastenik olanlara tav. 
llye ederlerdi. Avrupalı dokotrlar
dan bazıları, hastalarına şafak sö
kerken, kırağı düşmüş çimenler ü_ 

terinde çıplak ayak yürü.meyi tav-
\ 

siye ediyorlardı. 
Sinir bozgunluklanna, şafak ban.. 

yosu, mükemmel bir toniktir. Fil
hakika her sabah, tabiatin o fevka
lade uyanışına ~ahit olunduğu ve 
birlikte bulunulduğu zaman, hayat. 
tan alınac~· k zevk hiç bilinmez olur 
mu? Bunu siz, bir vapur yolculuğu 
veya tren seyahati münasebetile, 
şafa:.C sökerken yaptığınız zaman 
bizzat nefsinizde tecrübe etmişsiniz
dir. Kendinizi yorgun hissedecek 
yerde, şimdiye kadar böyle sıhhatli 
olmadığınızı düşünmil§sünüzdi.ir. 
Eğer rahatsız uyuyore...nız, kapalı 

pancurlar arasından sızarak uyku
r.uzu kaçıran yeni doğan güneşe ho 
murdanacak yerde, kalkınız ve ha
fit bir surette giyinerek tarlalarda 
dolaşınız, hem hava ve hem de şa. 
fak banyosu almış olursunuz. 
Kırağı düşmüş çimenlerde çıplak 

ayak yürüne~ez mi? Her sabah, ye
niden hayata kavuşan toprağın ha. 
yat veren dalgaları, sizi de canlan. 
dırır. 

Yarım saat böyle bir gezintiden 
sonra, mükemmel bir uyku, tekrar 

·yatacağınız karyolanızda sizi daima 
bekler. 

Kum banyosu.: 

Küçük kızınızın veya oğlunuzun 
bacakları dümdüz olmıyabilir veya
hut amudı fıkarinin hafifçe çarpık 
olduğunu görebilirsiniz: Kemikleri 
henüz kuvvetli olmamış ve sertleş. 
memiştir. Deniz kenarında bulun • 
manızdan bilistifade kendilextine 
kum banyosu aldırtınız. 

Bir çukur kazıp ~erisini güneş 
altında kızgın bir hale getiriniz ve 
çocuğunuzu yatmp üzeıfuıi. s~ak 
kumla örtünüz. Kum banyosunun 
devam ettiği müddetçe (takriben 
yarım saat) başını güneşten bir 
şemsiye veya geniş kenarlı büyük 
bir şapka ile muhafaza edin. 

Kum banyosu, kemiklerini kuv • 
vetlendirecektir. 

Bizzat kendiniz kemik hastalığı 
çekmişseniz, böyle bir banyo, sizin 
için de bütün mütehassısların tav~ 
siye ettiği bir tedavi tarzı mahiyeti
ni alır. 
Güneş banyosu: 

Yağmurdan sonra, açık hava, gü. 
neş ... 
Güneş banyosundan o kadar bah

sedilmiş ve bizzat siz, onun muhas. 
senat veya mahzurlarını nefsinizde 
tecrübe etmişsinizdir ki, fi.zerinde 
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Gizli Eller 
Tarafından 
Taşlanan Ev 1 

, 
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Polis bir aydanberi çok esrarlı y k • 
bir ev taşlama iddiasını tetkik et-, a r 1 n 1 
mektedir. Bütiln tecessüslere, bek-
lemelere ve bir çok tertibat almaya 
rağmen evin camlarını indirenler 
bir türlü yakalanamamıştır. Taşla -
nan ev Beyazıtta, Mitat Paşa 

caddesinde 153 numaralı evde 
oturan bir polis memurudur. Bir ay 
danberi gece ve gündüz meçhul el
ler tarafından bu evin camlan taş
lanmaktadır. Ev sahibinin refikası 
da hastadır. Geçen gün doktar bu 
hastaya iğne şırınga ederken atılan 
kocaman bir taş pencere camlarını 
kırdıktan sonra içeri girmiş ve has
tayı da bacağından yaralamıştır. 

Harpte italya 

Polis bu taşın ittisalindeki bir 
evden atıldığını tahmin etmiş, bu 
evde oturanları yakalamış, fakat 
onlar her şeyi inkar etmişler ve bu 
isnattan kurtulmak için de kendile
ri masraf ederek bahçelerinin önü
ne yüksek bir tel örgüsü çekmişler. 
Bundan sonra taşlamalar yine de
vam etmiştir. Karakol evin içine 
polisler koyarak bekletmiş, memur
lar beklerken camlar yine taşlanmış 
memurlar taşın nereden geldiğini ı 

ve kimin attığını bir türlü anlıya- LL-.-----~--...-....;...; 
mamışlar. Tahkikatla al~kadar ko-
miser en kudretli bir memurunu bu 
tecavüzü tesbite memur etmiş ve 
kendisine beş gUn de izin vermiştir. 
Bu memur damlarda tetkikat yap
mış ve tertibat alarak evde bekle
meğe başlamıştır. Memur pusuda i
ken yine pencereler taşlanmış ve 

ltalyan piyadeleri bir g~id resminde 

camlar kırılmıştır. 
Bu kadar takyidata rağmen taş

hyanlann yakalanmaması mahalle 
halkına bir çok cin ve peri masal
ları söyletmeğe başl~tır. Polis 
bütün dikkatini bu taşlama üzerin
de teksif edecektir. Bakalım periler 
ne vakit yakalanacaktır? 

Çorlu Belediye Reisliği 
Çorlu (Hususi) - Çorlu belediye 

reisliğini vekaleten idare eden Ra
miz Baykalın asaleti tasdik edilmi-ş 
tir. Yeni belediye reisi, ilk iş olarak 
yolların bozuk kısımlarını tamir et
tirmiş, bütün elektrik direklerini 
kur3uni renge boyanmıştır. 

25 eylfılde açılacak "Çorlu pana
yırı,, na bu sene çok ehemmiyet ve
rilmekte ve geceli gündüzlü çalışıl
maktadır. 

Panayırda, iyi hayvan yetiştir
meyi teşvik için mükafatlı bir hay
van sergisi açılacak ve bakımı iyi 
görülen hayvanların sahiplerine pa
ra mükafatı verilecektir. 

fazla durmak canınızı sıkmıya der
hal vesile ola~aktır Yalnız size, ya. 
pılaca.k bir tavsiye, ilk günler zar
fında yanmak hususundaki hevesL 
nize bir fren koymaktır. 
Yalnız bu arada yine bir tavsiye 

l!zımdır. Sun't ipek, güneşin ultra 
_ violet şualarını geçirdiği için gü
neş yakmasına mani olamaz. Ken. 
dinizi muhafaza için, böyle kumaş
lardan sakınınız. Bilakis böyle ku
maştan yapılmış elbiseler, sizi so -
yunmadan esmerleştirir. 

Renk meselesi de ehemmiyeti 
haizdir. Beyaz, havai mavi, açık gri 
ultra • vi.olet şuaları en iyi geçiren 
renklerdir. Havai mavi bir mayo 
ile, kırmızı veya deniz mavisi bir 
mayodan çok daha iyi bir şekilde 
yanabilirsiniz. 

Nihayet, burnunuzu muhafaza e. 
din. Her zaman, vücudün bu zaval
lı uzvu her biçimsizliğe maruzdur. 
Krem veya yağ sürdükten sonra 
burnunuzun üzerine hafif bir pud.. 
ra döktükten sonra, kırmızı bir ha
le gelmemesine hizmet etmiş olur. 
sun uz. 

Yağmur banyosu: 
-.- ~· 

Kırda veya deniz kenarında yağ. 
mur yağmıya başladığı sırada hafif 
surette giyimli iseniz, korunacak bir 
yere kaçacak yerde, billlis bir yağ
mur banyosu alınız. Yağmur suyu.. 
nun, fevkalade hassalara malik ol
duğunu bilirsiniz her halde. Deriyi 
yumU§attığı gibi, her tabii eleman
lar gibi, hayat verici hassaları mev
cuttur. 

Şüphesiz ki, havadan dökülen bu 
duş altında hareketsiz durmak da 
doğru değildir. Bu vaziyetten, ko -
şup sıçramak için istüade edin ve 
arkadaşlarınızla beraber iseniz, kö. 
şe kapmaca veya sair grup oyunları 
oynayın. 

Yalnız, yağmur banyosu esnasın-

B renner müşteretr ımn:n, ~an .---- IY AZA N:j ---.. 
ve Avusturya ordularının ktU 

fetsizce iş ortaklığı etmeleri imkan- Emekli General 
lannı fıazırlamıştır. Bir zamanlar, 

şimalden akacak kuvvetleri karşı- Kemal Kocer 
lamak üzere, defaten 7 fırka ile tu- • 
tulacağından bahsedilen bu sınır, 
şimdi açık bir kapıdır, buradan ge
çen Alman birliklerinin, Büyük 
Harpte Avusturya - Macaristan cep
helerinde oynadıkları ayni rolü al
mak üzere, hatta İtalyan toprakla
nnda dislake edildikleri de temin e
dilmektedir. Almanların, ancak ken
di sevk ve idareleri sayesinde her 
hangi müşterek bir teşebbüsün ba
şarılacağına dair olan çok eski ka
naatlerinin, !zonzo ve Kaparetto 
müdafileri hakkında da değişmedi
ğine bu dislokasyon ve ttalyadaki 
sanat müesseselerine müdahaleler 
birer işarettir ve bu, büyük Roma 
imparatorluğunun prestijine indiril
miş şiddetli bir darbedir. 

Brosilof orduları karşısında tu
tunamıyan Avusturya orduları, Al
man yarmalarından sonra da alınan 
cephelerde, arada Alman, Galiçya

da da Türk fırkaları bulunmak sa
yesinde, mevzilerinde tutundurul
mak istenmişti. Kat'f lüzum karşı-

da üşümemek rn.zımdır. Bu banyo 
bir çeyrekten fazla sürmemelidir. 
Bilhassa yağmur soğuk olursa, bu 
bir çeyreklik müddet geçtikten 
sonra, sür'atle evinize girip, bir yu. 
muşak havlu ile vücudünüzü kuv. 
vetle siliniz ve güzel bir friksiyon 
dan sonra, yünlü bir elbiseyi giye
rek uzanıp yatınız. O va.kit, timdi. 
ye kadar duymadığınız bir sıhhat, 
inşirah ve hayatı bir zevk ve istira
hat hissini duyacaksınız. 

Deniz veya nehir banyosu.: 

Deniz ve nehir banyoları için de 
çok söylenmiştir. Halbuki iyi bir 
banyo, iyi şerait tahtında alınan 
banyodur. 'O'şüdüğünüz veya arzu 
etmediğiniz bir gün ve saatte, ken.. 
d.inizi banyo almak için zorlamıya 
lüzum ne? Uzviyetiniz, bunun fena 
bir aksülamel doğuracağını size ev-

velden haber veriyor. Suya kat'iyen 
yavaş yava~ girmeyin, bilakis bir
den dalın. Hazım nihayet bulmadan 
denize girmek tehlikeli ise d~, sa. 
bahleyin uyanır uyanmaz, kahvaltı 
etmeden banyo yapmak kadar da 
iyi bir şey yoktur. 

Eğer tam bir sporcu değilseniz, 
UZViyetinizden, uzun b1r yüzmeyi 
veya soğuk bir banyoyu istemeyi -
niz. 

Fakat ister; şafak, hava, kum, gü
neş banyosu, ister deniz veya nehir 
banyosu nıevzubahs olsun, esas ga_ 
ye, tatil aylarınızı büyük bir saadet 

ve neş'e banyosu halinde tasavvur 
ediniz. Düşüncelerinizi, meşgalele -
rinizi, kederlerinizi bir kenara bı-
rakıp günü gününe yaşayınız. Bir 
çocuk gibi, tabialte sıkı temasta bu

lunarak va.kit geçiriniz ve yaz mev
siminin güzel gündüz ve geclerinin 
size vereceği makul ve hayat veı·L 
ci nasiha tleriııi dinlememezlik ~t.. 
meyin. 1 

sında, doğrudan doğruya İtalyan 
cephelerinin Alman kıt'alarile kenet 
lenm.esi fikri, İtalyan izzeti nefsile 
telif edilemiyen bir hodbinliktir. 

İtalyan ordunu, müstakbel bir 
harbin en büyük yükünü taşıyacak· 
tır. 

Harp başlar başlamaz, tefevvu
ku, yığınakta ~akaddi.im eden tara
fın da kazanacağı her tarafça bili
nen bir kaide olduğuna göre, sefer
berliğini çoktan yaparak silah elde 
bekliyen icabederse çok müddet bek
lemek için malt kudrete sahip olan· 
Fransız orduları, her halde, yalnız 
yarılan Majinoyu kapatmak için, ge 
ride, eli kolu bağlı, akıbete intizar 
edecek değildirler. Bir Fransız as
keri muharriri, Polonyaya büyük 
kuvvetlerini tevcih eden Almanla
rın orada aylarca devam edecek bir 
yıpranma harbinden sonra Fransız 
ordusile karşılaşacağını kabul edi
yor. Bu dUşUnüş, nefsilfilıara uygun 
değildir. Bir cepheyi, hem en zayıf 
cepheyi düşürdükten sonra kuvvetli 
cepheye teveccüh etmek gibi bir ka
ide yoktur. Ve Almanlar ayni yerde 
bir deneme daha yapmışlardır. Al
man ordusu, bütün cephelerini, do
nanması zayıf bulunduğuna göre de, 
bütün kıyılannı dikkat gözünde bu
lundurmağa, buralara kuvvet ayır
mağa mecburdur. Polonyanm müda
faası için oraya kadar gitmek te i
cabetmez. İtalya, her şeyden evvel, 
garp sınırlarını takviyeyi düşüne

cek ve en büyük ordusunu burada 
bulunduracaktır. Son İtalyan ma
nevralarının mes'ut neticesinden öğ
reniyoruz: "Po,, ovalarına sarkan 
ordular orada imha edilmişlerdir! 
Bu denemeleri Kadorna ordusu da 
Büyük Harpte yapmıştı. Vakıa, şi

malden sarkan müttefik ordular, 
Kaparetto bozgununda, durdurul
muşlardı, fakat, övünülen bu kahra
manlıkta bütün hisse Fransızlann
dı. 

İtalyan ordusunun bir hedefi de 
Balkanlar olabilir. Artık Balkan it
tihadının bugünkü gayesi malfun
dur. Balkanların, ihtiyaç görülürse, 
nasıl takviye edileceği de meçhul 
değildir. 

İtalya, Akdenizde müttefiklerin 
kahir donanmaları karşısında hare
kat icrasına kadir değildir. Üstelik 
İtalya adaları, hatta. İtalya da de
nizden tehdide maruzdur. Buraları 
mühim kuvvetler yerler ve harp 
başlamadan adalar nekadar takvi
ye ve tahkim edilirse edilsin, tehli
ke yine bakidir. Yarımadanın imti
datsız derinliklerinde uzun müdafa
alara da büyük imkan yoktur. Bü
yük müttefikin, bu vaziyeti de 
derpiş ederek, şimdiden tertibat al
mış olmasına da hak verenler var
dır. 

İtalyanların, Tunusu, Mısırı, SU
veyşi baskınlarile sarsacaklarını va 
kit vakit söyledikleri hatırlardadır. 

Deniz~ırı fütuhatın imkıtnsızlı-

ğını, Akdenize tamamen Mkim dev~ 
Jetler de, hem çok acı bir. sl.H'ette, 
tecrübe etmişlerdi. Trablusta bulun 
durulduğu iddia edilen yüz b4ıllk or
dunun en kıymetli askerileri, zanne
derim, Fransa için öleceklerinin Bü 
yük Harpte de fiilen isbat etmiş o· 
lan Fransız müstemleke askerlerileı 
keyfiyet itibarile de, mukayese edi· 
lemezler. Güvenilen İslam kılıcı, çok 
defa menfaat cephesini müdafaa et 
miştir! 

Süveyşi şarkından tehdit edecek 
lerini bana bir Alman dostum söy
leyince, bu tecrübeyi birlikte yap· 
tığımızı kendisine anlattım, o da bu 
işin oluvercceğine inanmamış gibi 
idi. 

İtalyanın güvendiği dağlara ar
tık karlar yağmak üzeredir, İspan
yanın bugünkü hükfımeti, bir naza
riye için yıllarca kardeş kanı akıt
mışbr. Şimdi, yeni paktla, Fransa 
cenup hududundan, Büyük Britan
ya da Cebelüttarığın hiıiterlandın • 
dan emindirler. Son pakta vazüülim 

za olmamasından da anlıyoruz, ki 
İtalya, antikominter paktın feshin
den memnun değildir. Mussolini a
narşiyi kökünden silmek için savaş
tı ve faşizm esaslarına güvendi, İ
talya disiplini buna borçludur. Ce-
nuba, Balkanlara doğru bir yaban
cı fütuhatın, İtalyanın ne kadar ho
şuna gidebileceğini iyi bilmiyoruz. 
Ancak, hakikat şudur ki denizlerden 
geçinen ve istikbalini oseanlarda. 
arıyan bu ada devleti deniz hakimi
yetini ellerinde bulunduranlarla be
raber yürümek için, 30 yıllık ittifa· 
ka ihanet etmişti. Mukaddes hod
kamlığa, yurd işlerinde, mesağ ve
renler de çoktur. Büyük Harbin ga
libi, tehidest bırakıldığından müşte
kidir. Müsavi şartlar altında yapı
lamıyan ve müşterek menfaatleri 
okşamıyan uzlaşmalar, paylaşma. 

sırasında kavgalar çıkarmıştır. Bal
kan harbi müttefiklerinin i.k.ıbeti 

buna bariz bir ınisaldır. Hiç değilse, 
Adriyatik İtalya için mukaddes bir 
göl ise Brenner değişmez bir Slilll" 

olmalıdır. İtalyanın bu çapraşık du
rumda sulh taraftan olacağını id .. 

dia edenlerin de haklan yoktur, de-. 
nemez. 

Bu vaziyetleri tetkik edenler, ta .. 
rihin bir tekerrür de olduğuna ka
nidirler. Makyavelin şakird mari
fetleri, hakiki menfaatlerini ergeç 
arıyacaklardır. Bugün bu mlitalea
larm az taraftar bulacağına inanı
yorum. Ancak, vaziyetin gidişi, beni 
vardığım neticeyi yazmağa. sevıt 
etti: Geceler gebedir! 

. .......................................... 
Yeni J apon kabinesi 

Tokyo, 28 (A.A.) - General A, .. 
be, yeni kabineyi teşkil etmek va .. 
zif esini kabul etmiş vo görüşmele
rine başlamıştır. Nazırlar listesinin 
yarın imparatora arzedilcceği kuv~ 
vetle tahmin edilmektedir. 

Gazeteler, Hariciye nezareti 
için, bilhassa Londra btiyük elçisi 
B. Şigemitsu ile halen Paris büyük 

elçisi bulunan sabık hariciye nazı" 
rı B. Sato'nun isimlerini zikreyle ~ 
mektedir. 
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Fena Bir Merak _,_ 
Yazan: EMiNE 

K apmın 7.ili ç~ Nesrin mer-ı 
clivenleri koıarak indf Gelen 

postacı idi. Elinde krem rmgi a-tk 
bir u.rf tutuyordu: 

- Teğmen Nezih buradw mı: O· 

turuyor! 
- Evet .•• 
Müvezzi mektubu 117.attı ve gitti 

Nesrin heyecan ve t.ecessüsle zarfi 
tetkik ediyordu. Yazı mr kadin ya
zımıa. benziyordu. Adrese baktı: bu 
evveli. Nezihin vazife adresine gön
derilmig bilihare postahane tarafın.• 
dan eve yazılmıştı. Arkasına baktı: 
(Serbülent. Bursa, Set başı ( .... ) 
sokak No. 37). Genç kızın gözleri 
Jrarard.ll Zarfı tutan elleri titreme
ğe başladı. Bütfuı kalbile itimat ede
rek sevdiği ko7.eni demek onu alda
tıyordm. Zarfı yırtmak, içindekileri 
okum.ak için sonsuz bir azap duyu
yordu, fakat yapmadı. 

Bütün neş'esi birden u.çımıştm 
Aldatılmak! •• En ~ok korktuğu bir 
aeydi bu.. :Kendisine bağlı görünen 
Nezih'e bir kadından mektup geli
yordu. Bu başka ne olabilirdi?. Bu 
isimde bir akraba, bir tanıdıkları 
yoktu... Sonra, zarfın şıklığına ne 
demeli?.. Hem gönderen kimse eve 
de yazmamıştı. Şu halde gizli bir 
şeydi bu ... 

Derhal karar verdi. Zarfın ar
kasındaki adrese bir mektup yaza
cak ve hakikati öğreneeekti. Kara
rını tatbik etti; Teğmen Nezihle ni
şanlanmak üzere bulımduğunu, e
ğer aralarmda herhangi bir rabıta 
varsa hemen vazgeçeceğini, vaktin
den. evvel haberdar olduğu için de 
müteşekkir kalacağım yazdı, mek
tubu kapadı. Postaya atmak için a
leli.cele evden çıkti.. Pastahaneden 
dönüşte Nezilıle karşılıışfilar. Nezih 
gülerek Nesrinin yanma geldi: 

- O ... Uğurlar olsun bayan ... 
Nereden böyle? .. 

- Hiç.. Anneme mektup yaz
mıgtım da onu postaya. attmı. 

Nezih sevdiği kızm halinde bir 
ga.yri tahii1ik sezmişti. Lüin sebe
bini sormadL Eve geldikleri zaman 
Nesrin: 

- Buyurunuz teğmenim size bir 
.mektup .. dedi ve uzattı mektubu.. 

Genç sübaym eli uzatılan bu 
krem rengi. şık zarfı ahrken, gözle
ri sevgilisinin asabiyet ve istihza i
le parlıyan gözlerinde idi. Zarfı çe
virdi, göndereni okudu. Bir şey an
lamamı!i gibi dudağım büktü ve son
ra açtı. 

Nesrin bütün dikkatini gözlerine 
toplamış, karşısındakini tetkik edi
yordu. Mektubu okudukça Nezihin 
rengi değişiyor, yüzünün hatları 

\akallüs ediyordu. Nihayet bitirdi. 
Kabahatli çocukların ağlamağa ha
zır seslerine benzer dolgun bir sesle: 
- Al sen de oku .. Ben bir §ey an
lamadım, dedi. Nesrin de okudu. 
Bay Nezih, diye hitap ediyor, ili.-

Müslüman olduğumu işidince, 
iftiraya kalkışacaklardır. Beni, Müs 
tüm.an olduğumu söylemeden, şim
diden onlardan tezkiye ettiriniz. 

Dedi. 
Hazreti Peygamber, Abdullahı 

bir yere sakladı. Yahudilerin eşrll
fını çağırarak: 

- Sizi Allahın birliğine divet 
ediyorum. Ben, evsafını Tevratta 
okuduğunll% Resfilüm. tnemanız, 

benim Mekkeden çıkararak Medine-
)'• hicret edeceğimi de size haber 
vermişti. 

Dedi 
Yahudiler, Araplarl& a.ralannda. 

ki rekabetten dolayı inkAr yoluna 
saptılar ve: 

- Biz, senin peygamber oldu
ftmu bilmiyoruz. 

Dediler. 
Hazreti Peygamber, IÖzlerini ild 

C1efa daha. tekrar ettikten sonra; re
Jsleri Hosayn "yam Abdullah,, hak
kında, onlardan mfilfun.at istedi 

- O, bizfuı seyyidimiz,. seyyid
sı;ftdemizdir. 

Deyince, Hazreti Muhammed te: 
- Hosayn, İsldm dinl.ni kabul 

ederse ne dersiniz 1 
Diye sordu. Onları 
- O lliimi;r.eti ka.t'iyyen kabul 

tlınal unutuldiığunıı: bu mektubu a.
hnca ıagıracağ:ım. ha..'buki onun sü
bayı unutmadığını yazıyor, mektup 
la şmak arza ederse kendisi Bttr.ıa 
itiz Muallim mektebinde olduğu i
çin: zarfın arkasındaki ev a.d.resile 
ve is.mile mektup göndermesini söy
lüyOI'WL tinza.: Hülya. 

Nesrin kalbindeki nefret gözle
rine aksetmiş olduğu ha.ide başını 
kaldırdL Nezih ona şöyle dedi: 

- Böyle Nesrin.. Sen de oku~ 
dun ya benim unuttuğumdan falan 
bahsediyor. İsmini hiç hatırlamıyo
rum. Kimbillr belki Harbiyede iken 
ufak bir flörtse .. 

- İyi amma, t.ı.nımadığm, veya 
pskiden Imnuştuğun bir kız nasıl 
olur da şimdiki adresini bilir?. 

- Anlamıyorum ben de .. 
Nesrin tatmin edilmiş değildi 

Bili.kis; bu bir muamma diyerek git-
tikçe sinirleniyordu, fakat bahsi u
zatmadı .. 

Akşam yemeğinden sonra otur
muş, eski resimleri tasnif ediyor
lardı. Nezih çantadan küçük bir not 
defterini alıp üst sol cebine koymak 
istedi. O sırada minimini bir kağıt 
uçarak yere düştü. Nesrin derhal 
eğildi ve alırken okudu: (Serbülent .. 
Bursa Setbaşı ( .... ) sokak No. 37). 
Tekrar ve daha çok asabileşti: 

- Tebrik ederim Nezih! .. Az daha 
yalanına masum tavırlarınla inan
dıracaktın beni .. 

Genç adam gözlerinin dolması
na mani olamıyarak bir iki yutkun
duktan sonra knzinini bileklerinden 
yakaladi: 

- Sözlerime itimat edersen, sa
na doğrUStmu aıiliıtacağım Nesrin!. 

- Sözlerine itimat mı? •• Şimdi
ye kadar inandığıma şaşıyorum. 

- Söylemiyeyim o halde.. Ma
dem ki inanmıyacaksın ... 

- Hayır.. anlat! lnanınm bel-
ki ... 

- Dinle o halde: Bu yaz Edir
nede manevra sonu bir resmi geçit 
yapılmıştı biliyorsun. Biz, arkada
uım doktor Feritle beraber atlara 
binmiş resmi geçit haşlamadan ev
vel dolaşıyorduk.. Bir P.ra geçtiği
miz caddede yanımızda. bir fayton 
peyda oldu. İçinden güzelce bir kız 
bize gülümsiyerek bakıyordu. Ben ' 
aldırmadım. Ferit mukabele etti. 
Sonra, laz çantasından çıkardığı u
fak bir kağıda bir şeyler yazdı, yola 
attı. Doktor bunu yerden aldı, oku
duk. Yine araba ile atlarımız yan.
yana .. Kağıtta: "Adresinizi yazıp 
verinizu diyordu. Ben Feride: "Al
dırma canım_ Her gördüğüne de i.
eık olursun,, dedim. O: "Bu ölümlü 
dünyada eğlenmek gerek.. evli de
ğilim, sevgilim yok, dedi. Yalnız ya
nımda kağıt ta yok, sende varsa ver 
de adresimi yazayım,, dedi. 

(SOftu yarın) 

etmez; Tanrısı, onu, yanlış yola git
melrten korur. 

Dediler. 
Hazreti Peygamber, bu sözleri

ni de üç defa tekrar etti. Yahudi eş
rifı da, aynı şekilde cevnp verdi. 

Hazreti Muhammed, bundan son-
ra= 

- Yl Abdullah, gel! 
Diye bağırdı • 
Abdullah, saklandiğı }-erden çı

kınca..- kelimei şehadet getirdi. 
Yahudiler, bu hali gfrünce şa

şırclılar; sonra yaygarayx basarak 
Abdullaha; 

- Yalancı ... Eçhel oğlu eçhd!. 
Şerir oğlu şerir! 

Diyerek hücuma başladılar. 
Hazreti Peygamber, gürültü. ili2-

rine, Yahudileri huzurundan çıkart-
tı •. 

Bu Abdullah ibni SeLlm, ~on de
mine kadar tam.bir Miisfüman yaşa
dı. Halife Osmanm §Chadeti vak'a
sında halka nasihat etmiş, fe))adın 
önünü n.lın.a.ya çalışmıştır. Hicretin 
'3 üncü senesinde öldü;. 

Yahudilerle muahede - Hicre
tin bu tı.ır.....ıci senesmde, Medine'de 
bulunan üç Yahudi kabilesi reis
leri Peygambere müracaat ederek: 

- Seni.o.le m.ulhede etmek fsti-

• 

YURDDA SABA H] 
Giresun ve Fındık Meselesi 

Yeni Kurulan Fındlk Kooperatifi Çok Hayırlı Bir Müessese Olmuştur 
Giresun, (Hususi) - Giresan; -"---'="'_..,...._--:o ....... ,,.._ _____ ...,._ ________ ...,....._--::---'·,.,,-. 

1 harice sevkedılir. Fındık kabukları 
kola.y yandığı ve kalörisi fazla ol
duğu Çıı m:ahrukat yerine Jnıllaııl• 
lir. Giresunda iklim mııtedil ve ru· 
bıbetli olduğu için hemen her glin 
meyva Ye sebze yetiştiği gibi man
darin, porta.ka.17 ağaç kavunu, ll. -
mon gibi meyvalar da yetişir. Vili' 
yetin başlıca iki ka..""3. yolu va.rdJı'" 
Birisi Ordu ve Tranwn sahil yolU
dur. Diğeri iç Anadolnya giden~
blııka.rahisa.r yoludur. GirCSUJlOil 

Anadolu yarımadasının limali şar• 
kında Kara.den.iz kıJISlllda çok şi
rin bir viliyet.t:ir. Arz derecesi 40.80 
İstaıı1:rula uzaklığı denbrlen 480 mil
dir. Vıliyet nii:fwm 281.000, Giresun 
~ niifiı:su 16,000 dir. Giresmı
da. ev, otel, vesair binahuı:n yekfınu 
3900 dür. 

Vilayetin. beş kazası vardır. 1-
simleri: Şebinkarahisar, Alucra, Gö 
rele, Tırebolu ve Bulancaktır. Mev
kileri deniz seviyesinden pek yük -
sek olan Alucra ve Ş. KarahiSarda 
fındık ziraatı yoktur. Buralarda 
mütenevvi ziraat ve hayvancılık e
hemmiyetlidir. &Iancak, Tirebolu 
ve Görele kaza.lan ise 2ahildedir. 
Bn üç kaza:. Yiliyet merkezine hem 
denizden ve hem de karadan mü- f 
nakale vil.sı.falarile bağlıdırlar. Bu 

1 
üç kaza ve Giresunda fındık var -
dır. Diğer ziraat ise fındık ziraa.tı
na nazaran ehemmiye.tsi.Z denecek 
kadar azdır. Vilayetin mesahai sat
hiycsi 6515 kilometre murabbaı -
dır. 

Giresuııun tarihi: Bugünkü Gi
resun etrafındaki kiraz ağaçlarının 
çokl.ı:ığmıdm Gra.sus adı ile anıl -
mış bir. eski şehrin yerinde ku!lll
muş bulunuyor. Giresmı şehri adı
m kirazdan almıştır. Pontus kralı 
Mitridatın büyük babası Farnak bu 
eski şehri kurduğu :zaman ismi bir 
müddet Fam.a.kya. diye anıldı. Pom
pe- zamanında. Mitridatı mağlüp e
derek bütün Pontus "Karadeniz,, 
mınhkasını eline geçiren Locullus 
kiraz ağacmı Avrupaya geçirince 
kasaba: da en eski adı olan "Gem -
san - Grasus11 diye anılmağa baş-

Bir fındık dah ve fındıkları 

yorıız. Sana ve ashabına zaranmı
mızın dokımmasını, düşmanlarını 

za. yardımımızın g~ ·ni istemi
yoruz. Neticeye kadar ı.>Itaruf kal
mak arzusundayız. 

Dediler. Saııra, .. eileri ve dilleri ile 
Hazreti Peygambere ve eshabma ta 
arruz etmiyeceklerine, sözlerinden 
dönerlerse, canlarının ve_ mallarının 
alınmasının helal olduğuna,, söz 
vererek,, musa.lehaname yazıldı. 

Şahidler önünde, üç Yahudi kabile
sine ahidnameler verildi. 

Yahudiler, bu suretle mezhep
lerinde ve servetlerini kullanmak

ta serbest tamldılar. Yalnız, ha.rb 
zamanlarında m.asra.fm bir kısmını 
verecekleı·di 

Yahudiler, uzun zaman sözlerin
de sebat etmediler. Hazreti Mu • 
hammed'le Abdullah ibni Selim. a
leyhinde e.tıp tutmaya baladılar. 

Bundan başka, ibni İshak ile diğer 
Siyer erbabının rivayetleriııe isti • 
nad. eden "Mevthi Ledüniyye,,. na-

ile havası, suyu ve çam ormanları 
çok güzel bulunan Kola.kka.yay :set
taş, Kümbet ve Tamzara gibi ınet· 
hur yaylaları vardır. Hemen ııer 
aile yaz aylarım bura.broa geçirir· 

"IlRESUNDA FINDIK 

Giresundan umumi bir manzara ı;; IBRACA'l'l 

I 
Fındık mahsulü aşağıdaki nı.dl"' 

lamlı. İmparator Davit zamanında İmi§ gibi görünen: fındık daJlan çok leketlere ihrac edilir: 
Osmanlı Büküm.dan Fatih ta.rafın- bilyilmes nihayet en: umn üç metre- Al.manya, İngiltere, Polonya., '!" ... 
dan Trabzon kara ve denizden mu- yi geçmez. Bir findik ocağında ü~ goslavya, Belçika, Amerika, Felt' 
hasara edil.erek a1maım senede Gra ile on beş ta.ne dal vardır. Fındık ınenk, Danimarka, Fransa, ~· 
sus da Tijrltler eline geçti "H.61,, • bu daliann üstündeki küçük İsveç, Norveç, Macaristan, !bfl#ı 
l.sıni Türklerce Giresun anıldı. 

1 
dallarda ve filiZ1erde olur. Diğer Suriye, Rumanya, Letonya, FioJio" 

Giresınıda. findık ziraatı: Tlir- meyvalar gibi yılda bir. defa ma.h- cliya. 
.kiyede fmdik ziraatının en çok ve su! verir. Fındık ağaçları Nısanda Bu memleketlere senede 26691 
en geniş sahası ve en nefis fındığı yaprak açar mayısta meyvaları gö- ton fmdık ihraç edilir. 
Giresun.dadır. Giresun Vilayeti Tür- rilliir ve Ağustos bidayetinde fm - Yeni 1mrulan Fındık Tarım _. 
kiye fındık mahsulünün yansını is- dık kemale gelerek ağaçlardan el tış Kooperatifleri Birliği GirestJD
tihsal eder. Bu itibarla Giresun fın- ile veya silkme suretile toplanır. en hayırlı müesseselerinden biri al
dık merkezi ve tam manasile bir Giresun şehir. halkı ile üç kaza mustur. Fındık fiyatım tutnı.akı
fmdılt diyarıdır. Çok eskidcnbcri halkını geçindi.ren fındıktır. Hasat ve piyasaya. iyilik eserleri göster -
Giresun.da fındık ziraatı mevcut • ve ltarmandan sonra tamam bir yıl mektedir. 
tur. Fakat fındığın ancak 19 uncu devanı eden fındık :ılış verişi pek Gireswıda Belediye eski senelet 
asırdan sonra dünyaca hakiki kıY.- çak kim•TeriJı asıl işini teşkil eder. de hiç bir iş görmemiş denilebilir. 
meti anlaşıJm.ış ve Giresun.da fındık Şehirde yalmz fmdrk ihracatı: ile 1931 yılında. belediye reisliğine ~ 
z:i.raati geniş)emeğe ve ehemmiyet uğraşan büyük müesseseler vardır. tihap olanan Bay Eşref Dizdar~ 
bulmağa başlamıştır. Avnıpalıfar 36 kabuklu fmdik kıran :fabrika güne kadar 120 bin lira gibi az bil' 
fındığı en çok çikolata ve şekerci - mevcuddur. Bunlar senenin beş ila. bütçe ile ve programlı çalışma!""'• 
likte kullanırlar. Giresunda fındık a!tr ayında fındık kırarlar. Bura - sayesinde Giresunu beş sene ev"el 
ziraatının işgal ettiği saha 75 bin larda kabuklu fındık kabuğundan gören bu seferki görüşte tanıyamaz. 
hektardan fazladır. Fındık ziraatı ayrılır. Boylarına ve ağırlıklarına Şehrin ana caddeleri ve iç sokaklarl 
bulunan köylerde diğer hububat zi- göre de ayrı ayrı tasnif edilir. tamamen parke taşlarla tefriş edil· 
raatı çok azdır. Buralarda arpa, Fabrika ve değfrmenJerde ka • miş, yollar açılını.,, caddeler s.ı:,ö-açlat 
buğday hiç ekilmez yalnız biraz mı- buğun.dan aynlan fındık hükfune- la süslenmiştir. Giresun ayni zaınail 
sır ekilir. Yüksek köyleTde inek, ko- tin kontrolünden geçtikten ve te _ da çok güzel bir parka da ııahip ol
yun ve keçi de beslenir. Fındık zi- miz, sağlam bir: halde olduğu gö • mu.;crtur. Diyebilirim ki birçok şelıir
raatı diğer bütün zira.at nevilerin- rüldükten sonra elli ili seksen kilo- !erim.izde hemen, hemen bulunırı1• 
den çok karlı olduğu için köylü fm- luk çuvallarla vapurlara: yüklenerek [Sonu 7 nci sa.yfamnda] 
dığı çok rağbet eder. Fmdık bahçe- ===========================~;;~;;~;;;;~~ 
leri hemen şehrin ve denizin kıyısın rır;;;;;;;11;;;;;;;;;;;;;;;;11F1 

~~::::·:::::::~: ' ı: ı =ı ::t!ırn 
900 metre yüksekliği geçmez. Gire- liil - - - --

sun arazisi volkanik ve arızalıdır. SltdR A~RILARI - BAYGINLIK 
Denizden itibaren küçük, büyük sil-
sile halinde tepe ve dağlar vardır. ÇARPINTI - BAŞ DÖNMESi 
Fındık ağaçları bu tepe ve dağların AS J Ö t' O 
sathı maillerinde ve aere içlerini AB KSuR KLER - UYKUSUZLUK 
tak.töen meyilli ve düz vadilerde da- Ve SiNiRDEN iLERi GELEN 
ha iyi olur. Deniz kenarından iti-
baren 40 kilometre içeriere kadar B 0 T 0 N R A HAT S 1ZL1 K LA R r 
fındık yetişir. 40 kilometreden son-

ra yüksek orman ve dağlarda yaba- 1 ' 1 :JI : ~ 
:::....~ ';1';;,!"~k k~::'·:U: ~ 1 • - •"'41 1 ~ 1 
ğu halde yetişir. Bu hale Giresun- - - ı - - _ __ - =- ~ _ 
da "Fındık ocağı,., denir. Toprak al- O l N O 1 R I R 

tı~~~~ç~~~~~~~~~~--------------------~ 

--. 75-

mllıdaki eserde §Öyle bir kayıt var: 
"Hazreti Peygamber, Medine'de 

yerleştikten sonra izzet ve iğtiba.n 
gittikçe artıyordu. Bunu gören Ya
hudiler, ümit ettikleri gibi Peygam
berin aleyhinde bir netice husule 
gelmiyeceğini anlıyarak kuduru -
yorlardı; fakat bir şey yapmak el
lerinden gelmiyordu. Bunlar, Zo -
reyk Yahuclilerinden Lebiyd ibni 
Ağsa.nı'a müracaat ederek Hazreti 
Peygambere sihir yaptırdılar. Haz
reti Peygamber, büyünün te'siriyle 
hastalandı. Hiçbir · tarafı tutmaz 

oldu. Yerinde, boş otururken, ken
disini iş görüyor zannederdi. Bu 
hastalık, dokuz gün böyle devam. 
etti. Bu sırada "Kul eiızu birabbin-
nas,, ile "Kul elızu birabbilfelek,, 
sfıreleri nhil oldu. Büyünün ma
hiyeti ile sihir eşyasının bulunduğu 
yer meydana. çıktı. 

Hazreti Ali, Hazreti Peygaınbe,. 
rin emri ile "Ziy Erdan,, ismindeki 
kuyuya gitti; kapablmış olan ağ-

zını açtı. Oradan bir tarak ile bir 
tel saç çıktı. Bunlar gelince, Haz
reti Peygamberin hastalığı hafif -
ledi.,, 

Yine "Mevahibi Led.üniyye,, de: 

"Peygambeler de, belalara uğra
mak., katlolunmak, yaralanmak 
gibi felaketlere uğrarlar. Bu da 
Allahın takdiridir. Sihrin te'sir et
mesi de nübüvvete zarar vermez.,, 

Denilmektedir. 

Burulan başka, Yahudi sfüirbaz
ları: 

- Biz, hususi bir büyü yaptık. 
Her kim İslam dllıini kabul eder
se zürriyeti olmıyacaktır. 

Diyorlar, Müslümanlardan saf. 
dilleri bile knrkutupoı-Iardı. 

Hazreti h!uhammed, bunları te
selli eder ve : 

- Korkmayınız. Cenabı Hak, 
lnyamet gününe kadar ümmetimin 
bekasını bana vaad buyurdu. On • 
Iarın büyillerinlıı te'siri ohnıyaca.k
tır. 

Diyerek korkularım bertaraf et
meye gayret ederdi. 

Yahudiler, Peygamberle mütte
fik görünmekten istifade ederek, 
alttan alta, 1slam!ar arasına fesad 
tohumu atarlardı. Bu suretle, f.s.. 

21 
Iamlar arasında ilk münafıklar :zıı
hur etti. Bu münifiklerin reisleri 
de Hazrec kabilesi cşraiınd.·m .Ab-

dullah ibni Übeyye ibni Selw, Cecf 
ilini Kays, Evs kabilesinden Haris 
ilini Süheyl, Obad ibni Honeyf, 
lMu:rabbağ ibni Kayz ile kardeşi 
Evs idi. 

Yahudilerden bir kısmı da Mı.İS-' 
' 

lüma.n olmuş görünerek Yahudi • 
ilklerim içlerinde gizlerlerdi. 

Bu düşmanlıkların sebebi tsıanı • 
dininin es:ıslan değildi; Me.kke'de-

ki Kureyş, Allalıı tanırlar, dua.la -
rında "Lebbeyk allahümme leb-
beyk., diyerek Allaha münacat e -
derler Ye putlarını, yalnız- AIIablıı 
aralarında şefaatçi olarak kabul e· 
derlerdi. Onların endişeleri, dini, 

ahla.ki değildi. Kabilelerin reisleri 
ve ileri gelenleri, şahsi · menfaat, 

nüfuz ve ihtiraslarının sevki ile u· 
mumi bir reis olmaya namzed göx 
dükleri Hazreti Mulıamnıede d.i.§ 
biliyorlardı. 

Medine'delti düşmanlıklar da
7 
y~ 

ne böyle ihtiraslara ve bir de Ya
hudilik gayretine dayanıyordu. 

U)el'ama var) 
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3 PARMAGI 

ERLi PGLla llClllANI 
~ 

_ .. _ 
eni Bir Cinayet Haberi Ortalığı .. 
Bir Anda Alt U•t Etmifti __ .,. ______ _ 
- Evet.. Şlphe yok ki ipin ucu 

.Wmed:ir .• Amma pek aenbı 11.n

t*f'de clefil.. Necil çok 
bir tad>nmı• Birçok vak'a· 

aergOaftler pçlrmilo Khnae o
teahir ea..m.. Battl. izdivac 

19man bile bu aergbeftlsia
vaceçmeaüe. Şimdi,e kadar 
k fellketlere uiramı§ olabilir .• 
a onun için fU fsakm puulİ70-
utramak feliketlerin en büyü 

U hazırlamıf olacaktır. Burası 
Akibetini tayin edecektir. Ba

ÖJle ..,... 8-b&lde buradaki 
eti ona pek pahalıya mal ola-

- sure• .. 8miD l&leriDdell 
ğuna göre t)'çparmaklı katil 

-a-•~111111 pek Ulakta... 
- Pek uaatta - eledin! BiJAJria 
•mulrinden eok JUında ui-

kendine geldi. Yanmdıkilerl tanıya
rak dodaklan acı bir BUl"ette btl
kflldil. Rıza ilk anali sormak için 
pek acele etmedi. Bir iki dılrika bek 
JedL Sonra: 

- Sizi kim wrdu? diye eordu. 
Ali Liri& mlektiWJa ieitilir bir 

.... cnap ftl'di: 
- Bilmiyorum. Odamın kapısı

nı açtmı. ~ar açma lim§ek gibi 
bir ziya farkettim ve göğsümden 
yaralandım. Baeka bir eey bilmiyo
rum. Hiçbir §eY de habrlamıyorum. 

lakm pamlyomı esrarengiz bir 
sulkasde sahne olmuştu. Herkesi 
hayretten donduran ve korkudan 
titreten bu mikudln Ahmed Sırnyı 
da şaşırttığına ait deliller eksik de
ğildi. Herke. gibi o da 111ikıedf 
izah edemiyor gtiribıtlyordu. 

Madam Sara, Ziya Halit, Recai, 
Azra ve kardeşleri hep meydanda 

ON' ftMtVC0 KISIK idiler. Yalnız Necli hanım odasın· 
ıu-.ı"'...,,. dall dlprı çalmıamıttı. Ne yapıyor-

BAPA BiR KUBBAN du? Neden hAll. kimseye görtımnU-
Erte.i gün polis, Ahmed Seli • yordu? Bu nokta hazır bulunanla

ce1e1int hlnls bldırmıf lcU. nn zihninde bir latifbam lp.reti tet
lsakm J»W117aDmıda debfetll bir Jd1 ett1. 
ecan htlklm •l)ordu. Jaat O mada hldiM yerine &+ıı ge 

·~·rtnl . ._,.. .... toplan - Azra ile im brdeeJeri btıyilk bir 
ya daftt ebnip:L l'abt herke. uabiJet lctnde Jdiler. Biri atekine -w..-, Adeta birlblr'-...ı-ı -1.-ı~-.·..-.cu.· eli ~. herkee yeni bir ~.1V& ·.nw ~ .. 

Plldilıtdll Jroı ............... iyor- rlyoıiardı. Azra: 
NecJ&lwl•,aNiıaineeek• - Yine mi cinayet? .. Aman Al-

ohnadJlmı llaber ftnlÜlt gelme • Jahım. .. Bu ne mtlthlt yennil. Ar
-ıu. Jalr, DdJlt,ertlslDl t.emm Ye tık burada oturulamaz. Derhal gi

ine çabflll'Ü ot.elde een,an e- diyoruz. 
hldl8elen ful& ehemmiyet at- Dedi. Kıs brdee1 Leyll lel'Ze-

~emeant, atm buDllnn da m,te: 

Casus rdan Sakının 1 
- (il-. tarafl 1 llMll ..-> 1 Jere, llperlln 1llle atbnmtlardL 
M b1'fl bealecHkleri mulabbet ve Bile de ..ıclmD1f)anla. O e••n
ttbmdl&1'mı anmıü mredert De ki fttaııdq)anmls, alan Arab1m, 
de mensup olduklan dnı.t1ere his- tUrltl tlrltl h..,.a w lftinlarJa 
met ederler. Bu iflerde de ,.. kopuı 1:Uclm llOğutma,a çaltpıl'•nh. JB,. 
dillerini, ya da kınlaaı ellerini kul· Wet hakkının Arablara bahf8'ill• n 

lamrlar. Aldıkları direktifler dahi· celi Jibi parlak vidlerle .... -
llnde, mtlalt buldukları ,..terde lerl ftnn. tepik etmlt a 1Rı 
dillerini rutge1e uatuiar. Uydur- mret1e ara)'& Difü IOlıua' bvv. 
duk1an aehirli ;pJaa dolanlar ile timizl ualQllıtlar, anım~ n. -
nıhumuzu aanmata, maneviyatı - tandqlıt rablta1umı koparttırmıf
mızı JıırpaJamap aftlll')ar. Yünat Janh. Bu arada uwmnld ctipr 
ta bu mealde hazırlamrnı tesad ve UllBUl'lan da unutman11t1ardı. 
temr varablarmı veya ri•Jelerf. Onlara da, Türk buJUDduruiun -
ni evlerlmlze blrakır, ellerimize dan tahlis edtleceklertnl, birçok im 
amıar hattl, lıilaettirmedlD cePe - tipzlarla 81ViDdirileceklerini dd&
rimU.e bile darlar. derek kendileri ile birlikte barbet -

Bu şekil casus1an ve yaptıklan meleri ltlzumunu teklif etmişlerdi. 

bocunculuJdan nazar ve ha,alleri· Ve, ekli stz1I daiıttudddan, evle.re 
nbde daha iyi tecesstim ve ~ba.rilz attırdıklan risale ve beyanname -
ettirebilmek için yine pçm · kara lede, niçin harbediyol'IWUIZ, lizi 
gQnlerimizbı kara batıraİu'JJ9 yok- Mir Jib6 kallaaıan n üıauıbk Jna
ladık ve bu hain llilrülerinin alçalt • kukunum kabul etmiyen bir devlet 
hklarmdan lamretli bir mial, par- ufurmıa kan dökınfnls ealz mldir?. 
Jak bir ntlmune bulmakta hiç te mtıf demltler, ortalıfı feuda, bo7.gUD& 
1dl1lta maru kalmadık, itte bir ta- nrmeğe pbfl"ıtlardı. Ve yine, biz 
.. i: sizin hürriyet ve istiklilinizi temin 

Cihan Harbinin 80Dlarıııda ve ve müdafaaya caJılıyoruz, geliniz, 
talihi harbin hangi tarafa t.neccüh bizimle musafıhı ediniz. Sizler adi· 
edecefinln henilz filphell olduP •· cemlne uW eden baf!nıJ'.daki adam
ralarda idi. ltilU devletlerinden bi- ları, hük\ımetinizi terkediniz, onla
rine meuup ve çok methar bir p- ra isyan ediniz, demitJerdl. 
ıeteci olan (N. K) in reiaUti altın- lfübarla IMSyliyelim ki, bu boz.. 
c1a bir fesad cemiyeti kurulm\lfbı. gunculufa yalnız ul1 ve bOyUk mil 
Bu cemiyete, mnb•cm devletlerin, letimis kapılmam.aftı. J(e.rdJiğbıi, 
)'ani bldm ve o amanld mtıttefik- TilrJdüi(lntl ca.tennifti. Arunırda 
lerimis olan milletlerin ruhi halleri· yqıyan bazı mumıiar ııe )'uık ki, 
mize, tabiat ve ahWtlanmıza ciddeıı bu propapndalarm bıiJam olup 
vAkıf olan bul muhanirleri de al- gltmlflerdl. Daba fu1amDı yaımı -
llllflardı. Muhtelif manleketıerde ,...,..,.. Me•Anms, bu defa da 
biJ10k ,ubeler aÇllllllu'dı. Muht. gizHce yaphmaı ihtimali balwwı 
Uf Jian1arda neşrett:Dderl pzete bu propagandalara da kapılmıyaea
lerile efkAnmm ifsada çahpn,ıar - ğımu.a emin olmakla beraber hl -
dl. Her 1ID81U'UD temayWleriııi ok- di&eJI hatırlatma nev'iDdeıı bir defa 
11yacak surette aldatıcı, kanct.rıC!l daha te1avmı böyle eanlyane te -
bey=n•m.J= t.dp t4mifl.• tebblUI• ~ kaluı vatan -
)MınJm1 ._..anın imk' O!tt m dqlarm derhal en yakıD polia mer
yeı ı' p.HCe Jıor tarafa kezlerine kOfDlalarmı tavsiyeyi fay 

1 RAD Y O PROGRAMI 1 
uu .,... leket ... .,.., ajlDa.,. metearo1o 

12,80 Propua, 12,BG ~ m• jl Jlaberllri, 2CUSO Tllrk mlzlll: 
..... Olalyan: Mu.ın- &mor. ç.. <HmJuJar: lılefhvet s.pat, Nec
Jalar: Cevdet Koma, Slmal ~ mi 1tua AJnmn, Çaluür: aa.-
11 leylaan, Vecllae l)aeymla Sam, Cevdet Kozan, ZUhttl BanJak 

1 - Blcukl.r peerm, 2 - Ucl oilu. 
Mehmet, Hicazki.r prkı (Seni cu- 1-01Uar ,......t, 2 - -• 
dan MWrim) 8 - Had Arif bey, GiWmr ,.m (Gaderimdm gltmlmc.••· p.rkı (Bqlımz çeemi Ahu- JOI')' ~ Dede ........ ,_.ıt1r (k&
)'11 MftJ'Clia), 4 - Lmai, llWslrAr c0Jrmle), 4 - Baa Arif BeJ Sa· 
IUiD (Soa •ık'• an1•ıWran), alnlk f&rb (Bir 411 Jd e9lri gam o
a - BalJl ttırldlail (Bir bahçıftll), Jur), 5 - Artüi KtrdiHhla*"' 
e - Kemal Nl,..ı Seyllun. mea. (ct.mla glhl), 1-Klrdililüeulrlr 
kir m RJDaüd. ı.-: 7 an...--ı .. Belnlur, - -H•H --ı- pr.-

18,00 M...,.leket .at ayan, a- Ja (Çektim elbnl pyri ba c11n,. 
jans ve meteorolojfb.berlerl. 13,15- heveaindea), 8 - Bac:ı Arif Bey 
H,00 lııfUzik (Karlllk program • Bictzklr pr1a (.Acll- e, pam1 
Pi.). aadhark), 9 - Latft Bey Bicnklr 

19.00 Program, 19,05 ı.ttızik earkı (SID& ne oldu pill), ıo
(Pl.), 19,30 TUrk müziği (Fasıl he- İbrahim llahur IU'kl (Sab&lı ol
Jeti), 20,16 KDnU§Dla, 20,SO"Memle- llUD.), 11 - Balk tilrldüıll (Ylirl19 
ket saat ayan, ajans Te meteorolo- dilber ytlril ömribnUa van), 21.30 
jl haberleri, 20,M Türk müziği (kll Konuşma, 2L45 Netelf pWdar - R. 
ilik procnm • ADkan n41om ILil-ı 22.00 Müzik (Ktlçük Orkestra. Şef: 
me ses ve saz heyeti) Necib AtJwı). 

21.30 Konupıa, 21.45 Ne,eli 1 _ Daıericb Ktlman ç.rdaf 
pliklar • R., 21.:iO llBllk (Opera n--~ peretln ~ J.Qlaat o den potpuri, 2 -
aryalan), 22.30 Müzik (Dans mU. 'l'llcbafkowaky Vala No. ~ s _ Be-
dii - Pl.) 23.00 Son ajlu haber- ina Vnnlrel Kara Ormf.n polbill; 
lerl, ziraat, eAanı ve tahvil&t, 4 - ZIDhnr -"1k (Romana), G -
kambiyo - nukut bonul (fiat), Mlcbe'ti tldact ld1ç8t eUit, e - J. 
23.20 Müzik (Cazband • Pi.) Stra.a19 B1bar ..ıeri, T _ WD1.J. 

23.155 • 24.00 Yarınki program. Koeats Hind Nbmiai, 23.00 Scll a· 
ÇAJllAllBA SO 8 939 jans haberleri, ziraat, ellbam ve 

12.80 Program, 12.35 Türk mil- tahvillt, kambiyo - nukut bonul, 
zifi .. Pi. (fiyat), 23.20 lftzlk (Qazbaııd • 

13.00 Memleket eu.t ayarı, ajana Pi.) 
ve meteoroloji haberleri, 13.15 - 23.55 • 2'00 YumJr.t......-. 
14.00 Mllzik (Kanfak program • Cl'llA l/l/W 
Pi.) 

19.00 Program, 19.0C> Müzik (0- 12.30 Program, 12.35 'Dlrk mil· 
c1a müziği - Pl.), 11.80 Tttrk mnzi- illi (Pl.) 
il (Fasıl heyeti), 20.11. Konuşma, 13.00 Memleket aaat ayan. a-
20.30 Memleket .at ayan, ajamı jans ve meteoroloji haberleri, ıa. 
ve meteorolt>ji baberleri. 15 • 1..00 Klslk (Kanflk propam-

20.50 Türk mtlziği: Okuyan: PL) 
Mustafa Çağlar. Çalanlar: Vecibe 19.00 Program, 19.0CS Jllltik 
Daryal, Cevdet Kozan, Kemal Nl- (J)au aıtlzitl • PL) 
J&Zİ Seyhwı, Refik Fersan. 19.80 Tilrk müziği: (FJaıl he,e-

na enUğlnl IMSyllJor: - Peki canım, anladık... Diye 
_ Zaten, zahd:amıZ, mileasese cevap verdi. Zaten bir araba çağırt- =======================i 

'-izi. alkı bir teftit altında bulundur- mıetım, belki de gelmiştir. 

1 - Osınuı Bey Nfeal>urü pet· t1 - Hicaz fuıh). Okuyan: Tahsbı 

M H 
• revi, 2 - Ziya Pllf& Nişaburek yü- Karakuf. Çalanlar: Hakkı Dennuı, 

ısır ey eti rtlk semai (Ey gW ne acap)' 3 - :Elref Kadri, Basan oar, Bamdf 

mi.,.. Aynca tanaretsr..ı • ...._ dalı bulduk. 

Flktıubr. Sbi bUtun mevcudiye- ·--- [~mı wr] 
e t.emtn ederim ki hiçbir teJden -·--· .. -• •

11
••••·••••-

t.'llk!lıııeve mahal yoktur. Kemali atı- cır· e ·u _J ~ ne 18tii'ah&t ediniL Pansiyonda • nua 
._, t11r1u tedbir ıhomıp. Fıın _ı_ı_ I6 ı • 

Bu sözleri llltenlerdeıı Ziya Ha- cnR ıneseıesr 
at bey tllphe ve tereddiltle bapm <Bat tarafı G 11te1 ayfunmla) 

dırdı, )(adam Sara ile istihfaf. yan asri ve medeni halitan ile bi
nazarlar teati ettiler. Bu temi- rlncllill alır. Belediye yeni açtığı 

ta pek ehe~miyet vermedikleri Cllmhuriyet meydanına gllzel bir 
S'.lllllllUıiıyordu. Halbuki Azra Be kız anıt yapbrmaktadır. Ve küp.dı bir 
mJILrdalı.I bir aOn evvel o derece ra- aya kadar yapılacaktır. Belediye 

..._ ft her ttırlU emnlfetlertnln bllhas• halkın içtimat. maddi ve 
Dllulllp oldutun& an iken bu te- her yönden Ylf&N tam ile &lika· 
-.~11&ta lnamyorlardı. 1anmaktadır. 

Ali tdrla bey, IU bir iki gtın içfn- Girellwı balkının emeğile mey • 
daha ..,.... JOl'U)mq, çökmlil dana plan eaerlerdeıı biri de yapıl
halde aa bir tebeletlmle paml- makta olan yeni haatahane ve mek· 

•llM!l:m:an temlnatma mukabele edi- tep binuıdır. Bu binalar burada mo 
D>ırdu_ Pamılyoncmmn mtıeterileri· del ittihu edUmektedir. 

verdiii labat umumiyetle nzi· Gi.reaunda apor ioleri öfOnWecek 
_.,iOWll Umitals olduju mansurma alın· kadar ileridedir. Bölgeye dahil on 
mı:ıııııllKI. Demek ld puudfonun ela aon spor kultıbU mevcuttur. Bu lmlUp-

plmllf:I. ler her spor mevaimine Sôre mtlsa-
Babah bhvalbm tatsız bJr hava bablarını yapmakta ve birlncileri-

e geçti. Hiç JdmH ağımı aç- nl seçmektedir. Nact Ldçin 
iatemlJol'du. n.laa bir gUn fl'I• 

ara1anata ola .,tamlar feci bir .. ---------lılıııiii 
tte ::::::;. =:: Ankara Borsasının 
an1a11• ceplerinde pırası ol

anlar kendileri için pek endite 
~~=·1•1Jnıııyacak~lı. Fakat mesele hiç ft ll&J[lalllll 

böyle delikli. Cinayetlerin sebebi 1 8t.erlln 5•84 
•llUUnlle meçhu)dl. ............. ra ıoo Dolar ıss.oz 

Kahvaltldan IDDr& herkes oda- llPıı..._ 108 l'raak uı.5 
~.,........ çekilirken 1lr iki stla içinde IPDI._ 110 Uıet 1.81 

d&ımet ~. pansiyonu Cenevre 100 ta. F. 80.08 
terkatmeit Jıuırlanaıılar an Amat.en1am 100 Plorla '11.8475 
Keseli Azra ile kız kardeg- 100 11ark &LZ125 

o gün saat l1çte gideceklerini ha ıoo a.ı1p U.58 
vertverdiler. 100 Drab. ı.os 

100 Le'Va J..481 
181 ç.. 
ıeo..._ 

100 Zlotl 
100 Pengo 

"100 Ley 
100 Dlar 
lOOY• 
100 ...... 
111 ..... 

12.58 
%1.16'71 
IM'JI 
1.11 

12.m5 
29.08 
22.'JUG 

·lMQ 

• 

A k d 
Ziya P&f& Nlfaburek flrlu (Bin ze- Tokay, Burl Ofler. 

n ara a ban söylenin),' - -- Keman tak- 1 - Salim BeJ llleu ~ 
Ankara, 28 (A.A.) - tmnbul- mu, 5 - .. - ... - N'lp.burek prkı 2-Celml malmnm leblıptlr ı

da buluDJMkta. olan Mısır aakert (Mestinuım ttm bUyilttil)' 6 - Pek çaresfztm, ' - Cevri hk'.ıia •• 
~iiiiillfinifir.iir9it---.,.iiin•~~~--,~-- ...... ı.- -Rahmi n-. uı-- -..L. Ur••- ,.,.,. , fi • ..,,_ .... ,Mil>. 

ekspresine bağlı hususi bir vagon- ~., ~ wanu <~ ylceldi, 1 - Keman takBimt • HU· 
la ..... ı...ı .... ı.... "'elm''" ••e ı..+ ..... ,08da ereli yine sular karardı), 8 - Del- k Derm ~- • 19 " --ı W ı an, 7- Firkatin aldı bt1tUn, 
Genel Kurmay Yarbqkanı Tibngenemde Şehnaz prkı (Ebnedin 8 - Atkı tasviri hlklyet için, 9-:-
ral Veysel Ontıvar, Ankara Mevki blr l&lıu ihya), 9 -Şemsettin Ziya Bana her yerde eentn, ıo -.Atefl 

- Bugftiııdmılr.e inme merasimini ve Merkez Komutanıan, Genel Kur Şehnaz prkı (I)eniziu dılpaıuı), tuzam firkat, 20.16 Kaaaema, 20.80 
blrlikte kutluladıjımız "Yıldın§,, la may istihbarat şubesi MildU.rU ta- lO - hdat Şehnaz aaz emaisL Memleket saat ayan, ajana ve me
beraber Kl1lpmı .._ etCl llellDcti rafmdaa karfılaıımlfbr. Jıliafirle- 21·30 Haftalık posta kutusu, teoroloji haberleri, 20.50 Tllrk mtl
denizaltımız deniz kuvvetlerlmfzıe rimiz.e bir asker! kıt'a ihtlıUı res- 21.'5 Neşeli plaklar· R. 21.50 Mil· zift. Okuyanlar: Radife NeJtD, 
iltihak etmif oluyor. Halbuki mini ifa eylemit ve mur.ik& Ml8ll' ilk (Melodiler)' 22•60 Müzik (Ktt- llelet Tokg&, Qalanlar: Vecihe 

tur: 

"Ay,, auu.fı ~--n-...ı-;_;_ .. u:....an-. ve Tllr,_ milU nuıı-nı .... 1 ... n..+n•. ~ Orkestra, Şef: Necib Aşkın). D o™™ www a. -,...-~· ar;yal, Egreıf Kadri, .Kemal Nl-
cUsü olan "Batıray,, hl1l Almaııya- ZİYARETLER 1 - Hfn• )lalnmer Sermad, 2- ...... Seyhun. 
da lnılumnaktadlr. Ba gem1n1n tn- Aitkara. a <A.A..> - Bugfüı Frederibm Gromluıd ltllti, a - ,,_ patı bibnif değil midir? tehrimize gelmif olau Mısır askeri ffanpa Lc'.iıhr Teaq>o tempo (Galop), 

1 
- Bayati pefl'8Yi, 

2 
- Sal& • 

Her Oesten yine Matmazel heyeti reisi TUmgeneral ımmn ' - CW'l1ik Rakseden kalpler, 5- hattbl Puaar, Baıatl ,arkı <4rtdı 
"Şmit,, hı deWetlle fU cevabı ver • EzRydi Pqa 111.at on blı'de 0enet Dellbes lılenba • balet sliti, 8 - yetişir çektiğim)' I - ... __ Bayati 
miftir: Kurma,. &thm Ku$l Pe9zi Bruase1mans Felemenk stlitin - tarla (Kalbim yine ~), ' -

-Babrayın da in§&atı bitmfttir. Çakmak'ı, mütealdbm A•fbn den <Alt G6ltt), T - Coleridge • Sadettiıı Ka)'Dak Bayati an.bA '*' 
- Şu halde neden dolayı bu de- Orgeneral Aaım GilndHrJi, Hariciye Tay lor Afrika silitL kı (karpda kara :JODCI)' S - W 

nizaltı ıemtmiı 8Ulanmıa miltevec- Vekili ŞWu11 Saracoilunu, Millt 23.00 Son ajans haberleri, ziraat Varan Eviç f&l"kı <Son aynbpı 
cihen hareket etmiyor! Ktldafaa VekiH Nael Tmaz'ı ziyaret esham ve ta.ımıit, kambiyo - nukut matemi)• 

6 
- Kemal NIJui Se.r • 

- Batırayın bu siyasi vaziyet etmit ve Ankara valUllne kart bı • bonlua (f'ıat}, 2UO Kilzik (Caz.. hun • Kemençe taksimi, 1 - Sal&-
'-- band PL) hattın Pınar -m~ prtı (Ylzllm 
.-.,..auıda Ttırk saJarma hareket rakmıttar. • · ...a1 d ,___. __ ) 8' n-

etmeıli aıtlmkUn <JetUdir • .._ paıi 23.55 • 24.00 Yarmki program. K~i::&r' prlo (a:ı!:t 
henUz Alınan bandıruı altındadır. Rumanyada memnuniyet PERŞEllBE sı 8 1939 gitmiyor bir dem hA)"'lıl, e -
İngiliz kanahndan 'Veya ll'ranmz n- (Bq tarafı 1 inci -4ada) 12.30 Program, 12.35 Türk mil- SaWıattin Pınar • KGrdUihleazkir 
!arından geçerken mu.dere edilme- sa,,.. ztlf: Oku·.nıft : Semahat "-"'-~ m ihtimal dahilindedir. B~ noktai ~Ankara ha- ,J- v~ pı1a (Kalbimi ayalma &3m), 

_ Türk sancalmı çekersinis. be~l~n .burada vasi mikyasta teskin Çalanlar: Ruşen Kam, Cevdet Ko • 10 - Rakım • KGrdllihlcazklr pr-
ını..ı. ---.&n.. -ı;. edicı hır hava yaratmıştır. Ta.ah- zan, Zilhtil Btrdıkoğlu. Jıı:ı (Demedha cma hfıG Jdnudn), 
.&U&"a __,.._ •-· hUtl 1 - Emin ağ& SuzinAk ftA<O-.; - Buna da lmkln ~oktur. Çilııki1 erine sa~ kalan Türkiye Bul- ~ ... ,,.. 21.30 Konupa, 21.45 N8fell 
Türkiye CUmhuriyetl htlldbnetile ya pris~ bıtarafisiae veya muhte- ~~us~a -~~, ~ızin~= plAklar • R., 2lJiO llilzik (~ 
pılan mukavele mucibince Batıray mel bır hareketme kartı ağır baaao- Nafız Suzini.k prkı (Ümiteiz bir Jer), .22.00 M'1&ik (Riyaseticllmhur 
Türk IR1lannda teslim ec1ilecektlr. caktır. ..ı .. ı...) .. Bandoau, Şef: thsan KDııçer). 
Yani sularınıza kadar Alınan ban· Bu sureti eTflrkiye maddeten w se,,~, .. - -- - Kemence tak· 1- Doımett1 "La l'Ule da M-

. maııen Rumanyayı Yunaniıltam ve simi, 5-- Refik Fersan Hicaz CGöt· dırasde gelecek ve buraya geldikten y 1 ' sUmden kaçıp gittin), 6 _ Bacı A glmelat,, oper&IUMiuı ırua.. 2 -
80DI'& tarafınısdan .&.wm'- oluna - ugos avyayı unurlamaktadır. rif a- Waldteutel N-.. u -

1
• 8 - lılea • -uua _,,, Karcığar ,arkı (Bir gon- ~ ,,..., 

caktır. Zaten "Salclırayn içip. de Diğer taraftan Almanların düa cqa bir hare), 1.3.00 lıfemleklıt dcı.aohn "Ruy-Blu,, Uverttlr 4-
böyle olmUf, gemi Alman bandıra· denim indirilmiş olan "Yıldıray,, m saat ayım, ajuaa ve meteoroloji Luigini "Çanlanıı Sesi,, (Nlaal) 

_... t.&anbala bdar plmlf ve ancak 'llrim Ye techlatanı hiçbir milş • baberieri, lB..ll5 • 14.00 Jı1U.Dk (X. 5- Se.lnt-S'aens "Dejantn,, OP.ft
teertlbeJeri ppıldıktuı IClG1'& tlllim idil ~ a&ıdenDİI olduk • 1'lflk program - PL) mıdan tant.eı.t, !l.00 San aj1m ~ 
ediJmtltlr. lan ft buııJarm lni1anmıZa ge1mlf 11.00 Program, 19.05 I01ziJt (Ha- berlerl, ...., ....... .. tllrfl1lt, 

Oradan hareket ederken Tllrk olduğunu haber alıyoruz. Geminia fil oıke.tra lldbdtt - Pi.), .......,. • aukut borala., (11.Jat). 
•ncsjl çeldlmi9 olsa bile makud lnflSl aırasmda da Alman ve TUrk lt.JO '!'Irk ...... (face m ıuo Jlllilt (Cublacl • PeO.) 
temin edilmil olmaz. Zira zabitan ekipleri büyük ve mütekabil bir fulı), JD.11 Konqma, 20.30 ııem-
ve efradın da Tilrk olması lbımdır. dostluk havam içinde çaJıpışlar ~~~~!"--••11!1•-••2llİı.M•·•2'.no••Y:•&nül••pl'CJll'B••••, 
Yoksa aancalm TDrt, mtırettebatm. ft polttib 4unımunun kaydettill • 
Alman olması gemiyi zaptedllmek • tanenUc1er bu çalıpnalar ilzerlnde DEVLET DENIZYOLLARI iŞLETME 
ten kurtarmaL lUGblr teair yapmlf değildir. Bundaa U MO 

- Şu halde Batıraym bu yakın • da anl•llhyor ki Almanlann "Batı. MUM DORLO(;O iLANLARI 
1arda limanımıza gelmesini bekliye- ra~ ... ı göndermemeleri herhangi blr·Jl•~~~~~!!~~~~~-~~-----·--meyis delil ml T suınıyetten dejil, Krup mUmesslU Umum VtldUrlilllmb mHnhaJltma Doktor ama,,..,..ıl• tiı1lp 

- Maa.tteeutıf hayır. Buhranlı Her Oestenin de demi§ olduğu gibi ohnlarm &fl&iıda Yualı ves•lkle Zat le1aat llUdttrllllal ı w, ta 
liyul ftZiTette bir lnklfaf garuıme- geminin Alman bandıruı albnda atlan ilin olunur. 
dikçe bu geminin teslimi mevzuu bugt1nlerde İngiliz ve Franmz sula • l - Nilfua lailviyet cllzdını, • 
bü1DJ1mez om1ı edelim ki.......... nndaa geçmesinin arwleceii m&h- 2 - Ahvali 8lbhiyell b'I buhmm* 
DJl olsun, biz de taablldilmb muci· ISUl'lar ve muhat.&ralardaıı üıb!M 1 - tımtebltıer lçlR "sin tıJMMlnt ....... '"'"""• , 
.... s-tı..l t..u. ......... • ... ebedir. ' - llltek•1t1mı.. emecSl niılma.t, h• ehla ... 
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' 8syfa r il • 
Tl!:Nf8AllAB 

'~=~~2~~~:;::::!'. (çocuklar, ihtiyarlar ve hastalıktan yeni kalkanlar için gıda 
Orta, Lise, Yük::· Z . -. İ İ L -. 

• .J •• >' . . !· . - ; ( 

Mekteplere kayıt esnasında ve
rilecek resimlerinizin mektep c:U
leğine göre olmasını isterseniz 
ancak ncele \'e itinah resim çe-

ken Beyazıtta 

~.~~~:d:·f o to(I pek) e~~ 
" ZAYl - Galatnsaray Liaesiıı-
den alıp kaybetmiş olduğum 1 tem
muz 1331 tarihli tasdiknamenin ye
nisini çıkaracağımdan hükmü kal
madığını beyan ederim. 

Galatasaray 4 UncU sınıf mezun 
!arından 309 numaralı 

MU8tafa Rahmi 

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

EGE TiYATROSU 

UNLARI, besler ve J..uvvctiendirir, çok kolay hazmolur. Vitamin ve Kalori cihetile çok zengindir, KANZUK 
Çocu kJarda ishal gibi Barsak rahatsızlıklannı mucip olmaz. 

Kanzuk Pirinç Unu - Kanzuk Patates Unu - Kanzuk Yulaf Unu - Kanzuk Mercimek Unu - Kanzuk Bezelye Unu -
Kanzuk irmik Unu - Kanzuk Nişasta Unu - Kanzuk Çavdar Unu 

Çeşitleri Tanınmış Eczane Ve Ecza Depolarile Büyük Bakkaliye/erde Vardır 

Z BE LEYICI · U LA 1 
. Eşsızdir, mükemmeıdir, sıhh! ~!arak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve kurtlaiımaz. · 

Umumi depo: INGILIZ KANZUK ECZANESi - Beyoğlu, İstanbul 
letanbul Perakende Salıt Y•rl : Bahç•k•PI Zaman ltrlyat Deposu 

IZMIR Acentesi ı Türk Ecza deposu. 

caddealnde . . ·_ • • " '\ . •. . . -~. ı, 

NaretUD Gençdur ve arkıutaı•an 
29 Ağ\Lstos salı gUnU Yatılı 
akşamı Yenişehir 

Cümhuriyet bahçesinde ya tısız 
Yenişehir Doğan Spor 

klUbU müsameresi Ana, nk, Orta ve Ll.se sınıt1auna talebe kayauıa. ~::;!anmıştır. Ecnebi lisanı ilk sınıflarda..ı itibaren baş· 
LOIUIAN ZADE ar. Kızlann yatılı kısmı tamam.ile ayn bir binadadır. Yatı.cıız talebeyi nakletmek için mektebin hususi o 

Me~hur Jak varyetesi - Anadolu obüs servisi vardır. lstiyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 20530. 
Saz heyeti ILise ve orta okulu bUtünleme ve engel imtihanlarına 1 eylf.tl cuma günü ve olgunluk 

Meliha Selilıne konseri ı -~ 9 -eyllll cumartesi günü başlanacaktır. ~ 

D L 1 . 
Niçin ~işl~ri fırçalamak l~z~~d1r? ~ 

so Lirallk 
Bir Elhi~eyl 

Ter Aiah\·edebi

lir. 

Jııerin ıslattığı 

elbiscı . ı kısa 

bir zamanda 
harap olmağa 

mahkumdur. 

Terkibindeki 
tuzlu maddeler- .... li

den dolayı ter, 
bilhaMa ipekli 

kumaşları bo

zar, elbise ve 

SUDOROXO 
PERTEV 

Kullanınız. 1 
DİKKAT: "SUdorono PerteY., teri keamez, 

aadece mecrasını detiştirir. Buac!an dolayı 

vücude biç bir fenal•tı yoktur. 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Uk Muhammen 
~Jninat bedeli -- ---------------------

3.31 44.10 

Senelik 

kira 

,,10 108.00 

5.40 72.00 

1.80 24.00 

6.15 82.00 

Cihangir yangın yerinde 4 Uncu adada 8,82 metre 

murabbaı Belediye malı arsanın satışı. 

'fopkapıda, Arpaemini mahallesinde Tramvay C'.adde

sinde 97/ 117 numaralı ev. 

Arnavut köyünde Lütfiye mahallesinde Elçi sokağın

da 32/ 61 numaralı ev. 

Kapalıçarşıda Ka.zazlar sokağında 44/ 46 numaralı 

hususi idare malı dükkfın. 

Floryada F'lorya çarşısında 15 numaralı dUkkA.n. 

Muhammen bedel ve senelik kiraları ile ilk teminat miktarlar.. yukarı

la yazılı işler 2490 numaralı kanunun 43 !ncü maddesine göre tcmdiden 

açık arttırmaya konulmuştur. İhale 11/ 9/ 939 Pazartesi güııU saat 14 de 
Daiiüi EncUnıende yapılacakt1r. Şartnameler Zabıt ve MuamelAt Mü

'dUrlü&-il kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk. teminat makbuz veya mek

tupları ile günil muayyen saatte Daiml Encümende bulunm.a:an. (6791) 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan 
1 Ş Muhammen tutar '.lemlnatı bıale ıünU 

Lira L1ca 

--
J.770 adet mevcut al- 942, 707 4/9/ 939 IS.Ut 15 

mune Uzerine havlu 

~4 adet terlik 700,SQ 53 

Pe~enbe 

" 15,5 

Kitap teşhir cameklm 778,90. 59 
" 

15,5 

270 14 

oaçlan ~ter, köklerinı kuvvet
leodlri.ı. dökülmeaiai öoler. 

peklerini giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyollu .. latanbul 
• 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden: 
939-940 ders senesi için alınacak talebenin kayıt muaınel~i ı Ey

lfılden 26 EylUl 939 akşamına kadar yapılacaktır. Kayıt olmak ve daha 

fazla malfımat almak istiyenlerin tatil günleri hariç olmak üzere her gün 

saat 9-12 ve 13-16 ya kadar mektebe müracaatian (5850) 

A E 

Çünkü geceleri ağız g-.ıclddc~ ·i:ı:n' 
ifrazatile dişler ve C.iş r.ticri dol
muştur. ÇÜNKÜ yemekler, sigarrı. j 
ve kahve gene ayııi tesiri yepmış

t.ır. Binaenaleyh dişleri her güıı 3 
kere bilhassa yemeklerden sonra 

ve he:- halde bol lıcl "RADYOLtN'11 
ile fırçaJnmak \'e tcmiz.lcmek şart~ 

tır. Du sayNie di~IC'rirı t!c, ağzaı dıl 

sağlığı ve sağlamlığı , güzelligı gıı· 

rant.i edılmiş olur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

RADYOLi 
ile dişlerinizi fırçai.ayınız 

Salıil>i : Alunct Ccmaleddin SARAÇOCLU 

Neşriyat ruüdiidi: Macit ÇJ<.:I'!N Basıldığı yer: Matbruıi Ebüzziya 

MERKEZi: AN 

Her Nevi Banka Muamelô.tı 

• 

ANKARA: 
1 elefoıı ı 2316 

Adapazarı 

Bandırma 
Bartın 

Bolu 

Buraa 

Eakiteblr 

1 
1 

Gemlik 
f zmit 
Safranbolu 
Telr.irdat 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 

iSTANBUl: 
Telefon : • 24477.:'8 

,, Be, kalem sebze 8!587 ,57: 

Yukarda yazılı dOrt kalem İl Onlver!.1te Rektörlüğünce ayn ayrı a- 1 
çık eksiltmeye konulmua1;u.r. lsteklileriıı ihale gUnU Ticaret Odası kft.ğıtlan 
ve teminatla.rile RelrtörlUğe gelmeleri, ıısı. ve ıartnıı.meleri pazartesi ve 

TELGRAF ADRESi 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler: TİCARET _ _ r 

per~ ~eri RektOrlUkt.e rörUlü.r.. ''6283,, ~. . . ' . . . ~ ' . . . 

s 
ç 


