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IVlanevra kunıandanını ·n 
Qazetenıize beyanatı 
1 

KUMANDAN D iY O R K i: 

'Yapmakta olduğumuz manevranın ·umumi sigasi vaziyet-
le alô.kası 1Joktur; Dünya lıarbe gidiyor di1Je 

··· kuvvet toplamış değiliz!,, 
Ecnebi memleketlerde çıkardan şayialar asllsızdır 

·Trakya h:ırekatı 
Her sene ayni ayda yapılan 

Maaeııra ve ·denemelerdir 
Bulgaristandan geçen T $\ ~ c o· <dl ~ t 

.. yolcular anlatıyorlar ~ 1 ·ll l::j!'ı" C9J 

1Bulgarlar7 smıf Yapmış olsak ••• 
asker Manevralara Bulgar ataşemill-

toplamışlar ! terini çağırır mı idik ? 
"-._ Cımılmrreirisimiz ismet lniit•ii eıırelki seneki Trakya manevralarında .•• ~ 

Bu askerlerin 
çoğu Türk Yunan 

hudutlarına 
yığılmış · 

ltalya, Bulgar komitecile
rmı , bu arada komite 
reisi Mihailofu Romaya 

Almanlarla Lehliler arasında 
Lehistan arazisi dahilinde · 

niçin çağırıyor ? 

1:3ir h8dise 
daha oldu 

Lı d d b Al f Sofya, 9 (A.A.) - Bulgar ajansı 

L
.,u udu tecavüz e en ir man mü rezesine bildiriyor: 

ehı 1 1 b Al k 1 d 21 temmuzda Svilengrad civarın· ~ i er ateş açh ar, ir man as eri yara an 1 d~ vukua gelen ve ~~·el~ bildiri~-
leb~' 10 ._ Varşovada resmen len tafsilata göre 3 askerden mil - mi5tir. Leh hudut muhafızları, Uç m~.ş ola~ ?udu~ hadı:e~ınde: . bır 
~llhu edildiğine göre, Leh hudut rekkep bir Alman müfrezesi, Ka- defa ihtar ettikleri halde Alman -ı:urk erının Turk a~ı~ı dahılınde 
'let ,~rı bir Alman müfrezesine menika civarında Leh koridoru ara- askerleri Leh :ırazisine girmekte bır Bulgar hudut bekçısı t~~af~~dan 
~ta veri- zisinc girmiş ve 300 metre ilerle - (Deııamı 5 incide) (Dtııamı 4 ımrude) s . 

atye maznun-
l a rının 

o l'lıuhakemesi 
nurnuzdeki hafta içinde 
Sat., başlayacak 

.,e rna 'ttr e znunI.mnın dosynsı, dün 
llıiı,tı. cıa tnahkcınc ine tc\•di edil· 

~uııur z 
~, lrılüı ·~ a O niş, Tahir Kevkcp 
tt r, endis Kıu:ım Nrı;et son 
le ll tut u lıukinılı ;1 t.u nfındıuı 

Ctidc U'"nyun tahliye tnlcp-
( J; Lamı S incide). 

lngiliz hava ve deniz 
kuvvetlerinin dilnkii 

büyük •• • • 
numayışı 

1300 Tayyare geceleyin manevra 
ihtiyat filoyu teftiş etti 

yaph, Kral 

I.ondr:ı. ıo - Diin J ngilt~rede ll.ıv:t ku\\ ctlt:rim· mt:ll':>llJl lıiıı ii~·ı \l" mücl:ıfa::ı eg ersizll'ri yapmış .. 
milli ":i.ida!aa ku\\ctlerinin büyük yüz tayyare •. şi~di.~·e .~adar hi.~\'u; kral ihti)at fılo}a mt:n up ~30.~ıarp 
nümarı:;.Jcrı olmu~tur. kua gclmcmı~ buyukluktc hucum (Devamı 4 wırnde). 

Birinci ordunun önümüzldeki Manevra kumandanı ve,hareki.t 
salı günü baJlıyacak olan büyük müdürü birinci ordu müfetti~i orge 
ı'rakya manevraları hazırlıkları neral Fahreddin Altay manevra ku
bitmiş · gibidir. mandan muavinliğini yapacak genel 

Bugün 

16 
Sayfadır 

ÇERCEVE ...................... ~,..,.,.......,. 

kurmay ikinci başkanı orgeneral 
Asım Gündüz ve manevra kuman· 
danlığı genelkurmay reisi general 
Zeki ile birlikte bu sabah Harbiye
deki "Orduevi,,nde manenaya işti· 
tirak edecek kumandanları ve ha· 
kem heyeti azalarını ayn ayrı ka· 
bul ederek kendilerile yazif eleri hak 
kında görüsmü~tür. 

Orgeneral Fahreddin Altay, orge· 
(Devamı 4 i'inciide) 

AM E LiVAT 
Geçen gün dostum ve ncsildaşım, g<>nç profesör Doktor Kamn .. 

lsmail, beni kolumdan tut:ırak ı:alıştığı ha~tane.ye götürdü. Sabalım ,fn 
erken saatinden öğle \ 'aktine kadar, dostumun bluat ;)aı•tığı birkaç 

ameliyatı Sf )"rettlm. , 
E\'\'cli, neye yaradıklan bence meçhul clhazlarla dolu bir <t:laya. 

girdik. Burada Uç dört aı;lı;tan, takkelcrinden potlnlcrlne kad:r be
yazlara bürünmüş, ağızlarına (Fantoma) 'ari b<"yaz maskeler ~<'~ir.ı 

miş, kollarını ' .- rll.-rlni yıkıyortlu. Prof.-siirün yıkanı"' da hrr:ı:.~r. O• 

far.&k, iinırıimdt• bundun uzun siir('n bir temi:df•ıııılf' ~i.irml'tlim. \ iizdü· 

l..r sanki tlerilnlnl. 

Nihayet usta ,.c çıraklar, lnt>e li'Lstik <>ldh·cnlcrinl giydi, poiinlcrl
nin Ü7.erine kDt'aman lfu.;tik postallarınt grçirdl. nu h:ıllt>rilc tloktorlar, 
ilmin , .e belli başlı bir faaliyd !f«'klinln \'erdiği o kadar Jıu!';usi bir z.a

\ raf et içinde .göründüler ki gö~üm<> ••• 
Seyrctmeği bile ll:)ikllc bt>ceremlycn benim de sırhm•la b<'yaz bir .... 

ıtömff'k, profMiir, a!!>Manlar Vf' hir~ok tıp tal.-b.-sl, ameliyat odn.'4ma 

~~uı.. 
Müthi~ bir yn. Rcı::sam ntölye 1 ~lbl, zemlnindt'n tn\'ana. kada .. 

(Drvamı 4 iinciiılr) 'Necib Fazıl KlSAT\ÜREl\ 
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Matbuat kanunu 
tadil edilecek 

. \nkara, 10 (Hususi) - Dahili 
ye vekaleti, matbuat kanununun 
50 inci maddesini değiştiren ve 
a5 inci maddesine ae bir fıkra i. 
lave eden iki knnun projesi ha -
zırlamıştır. 

Projenin mucip sebepler layi -
hasında bu tadilatın sebebi şöy • 
le izah edilmektedir: 

"Bazı gazete ve mecmunları -
mızda doğTudan doğruya milli 
hislerimfai rencide edecek yazı . 
!ara yer verilmekte bulunduğu 

veya tarihi vnkıalar yanlış gös -
tcrilmek suretile: milli haysiyet 

I 

ve izzeti nefsimize clokunacak ya 
zılar çıkmakta olduğu görülmek 
tedir. 

Bugiln tatbik mevkiinde bulu. 
nan matbuat kanununda bu ka . 
bil ne§riyat yapan gazete ve 
mecmualar hakkında her hangi 
bir hUkUm bulunmadığından bu 
noksanın telafisini temin maksa.. 

dile bu projeler hazırlanmıştır . 
35 inci maddeye ilave edilen 

fıkra şudur: "Milli hislerimizi 
ınciten veyu bu maksatla milli 
tarihi yanlış gösteren yazılar neş 
rl yasak olacaktır.,, 

50 inci maddenin yeni şekli 

şudur: "Memleketin umumi si • 
yasetine dokunan veya milli his 
!erimizi inciten veya bu mak • 
satla millt tarihi yanlış gösteren 
yazıların neşrinden dolayı icra 
vekilleri heyeti kararile gazete 
ve mecmualar muvakkaten tatil 
olunabilecektir. Bu suretle kapa· 
tılan gazete ve mecmuanın neş. 
rine devam edenler hakkında 18 
inci madde hükmü tatbik olunıı. 
caktır. 

Bu suretle kapatılan gazete 
ve mecmuanın mesulleri tatil 
mliddetlerincc başka bir isiınle 
gaz.ete ve mecmua çıkaramıya. 

caklardır.,, 

'.l': ' f "Bizim bll<llnımlz şııhuı nnmınn 
l\I. Zekeriya, İtalyanın Bulgnristıın- emliık ıılış verişleri her iki tarnhn 

daki t:ılırikiıtından bnbsctti~i bugün· flyat üzerinde serbest anlnşmal:ırı i
kıı ~ ;ı :wmıda ,ımdl, Dulgnrya ndında le olncnk bir şeydir; e!ıer Surll'C<lt~ 
~· ık:ı· dı!h ,.e Bulgnrfstanda parasız Türk emtnklnfn kı men veya tnmtı· 
dağıttığı bir mecmuayln bu tnbri· men bir maksat için istimlaki mcv
ırn t:ı tl::lın ~ok bir rullknylıı satılan zuubahs ise bu dn ancak TOrkl~·c il(' 
ltalpnın lınreketlnl kaydederek Dul· Fransa arasında lnknrrfir cdecC'k 
garbrın bu t:ıhrikllta kapılıp kapıl- şartlar dniresindo yııpılmnsı Iiız1m-
m1yacnklorını soruror. gelir • ., 

Maliıııı olduğu Qıere Bulgnrlıırın 
arni'i t:ıfoplcrl vardır. Dobricayı ve YENi SABAH 
De~ca~.:ıl't istedikten hıışkn komşu 
ln·lcllrrdcki BuJg:ır eknlliycUeri fşl· 

11in lıııllini isterler. Balknıt devletle· 
ı ı •ıin Hii~lcrclikleri bütün hüsnü ni
Hllere rıı!lınen şimdiye knılıır hal 
ı :;inden ı.•ckincn 'YC arft:d l:ılchlnde 

hrO~r{cdCn fluJgnrl:ırın bu 1nbrlkôfn 
kapılmaları pek de uıak sayılnmnz, 
tkrlU.lcn ı;onra tunları llCl\'C ediyor: 

"Hnlk:ın ııaklı deYlcUerl ynlnız 
kenıll lıudılllnrını de~ll, Dalkanlnrın 
sulh ,:e emniyetini de korumayı ken· 
dilerlne vozire bilmişlerdir. 

Binaenaleyh DulgarlllAn, · ınlhvcr 
de' lctlcrlnlıı Dnlkaitl:ırn nuruzunn 
imkiin '•.:ren bugünkfi siyasetine de
vam rdcrsc bundnn znrnr görecek 
olıın ~•ulnıı !kendisidir. Çünkil Bal· 
ktİnl.ırdn vukubulacak lıerhangi btr 
tecnviiz hareketi, biitün Dalknn üev· 
lellcrini knrşılorındıı celikten bir kn· 
le ı.ıihi hulac:ıktir. 

llalynn orılulnrı Dnlknnlnra girmi· 
~ rcek ve Akdenfze inmiyccektir. Bu, 
vulnn: .Tllrkiycnin, yalnız Dnlkon 
dcvlctlrrirİln deAil, bntiln sulh cep· 
he11inln ı;:ırsılrnnı ktırarıdır. Dulgn
rlstnn içlıı bll:ırnr knlmnk surctlle 
lıu .. lıll~ Gk badireden kurtulmak im· 
ld'ını yoktur, ÇQnkO llulgarlstnn tek 
haşınıi hltıırnrıı~ını muhnfnza ede· 
hilecek mc,·kf ve kuc\rette deiilldlr. 
lstiln ordulurının önünde ciilmemek 
idn ihtiy:ır eılecrJU ycgtıne yol Dal· 
kon pnktınn girmek ve Bolknn blöltu 
içinde hnynt ,.e istiklntini korumak· 
lır. 

Ak'ii takdirde tallln kendisi ıçın 
çizdiği mukadderattı hoyun c~mesin· 
d<'n b:ı°şku t:ıte Yoktıtr.,, 

Cl'MHURIYET 

Yunus Naıli bugiln zlrnnl vekiliruit 
Cezmi Erçinin snzetelerde neşroln· 

nan hrynn:ıtıncl:ı zirnnte yardım ede
cek kredilerin bilyük foyclnlnrını te· 
b:ırüz ettirerek demektedir ki: 

"Köylü çocuk gibidir. Onn sndece 
ı. ·uı \•e kol:ıy kredi vermek )'etmez. 
O) ni z:ımnttdn onu elinden tutarak 
do{lrti ~·olein yürillmek te Uızımdır. 
işte s:ıyın Cezmi Erçinin beyanatın
ıl.ı ucuz ,.c ~olay krcıllnin hu türlü 
s:ırılıırln emniyet nllınn alınmış ol 
duğunıı cin görmekten bilhtissn ınt?ın
nunuı ... 

\'\KIT 

Hüseyin Cnhit Yalcın bugün "Çir
kin bir ımstnhlık,, ndlt b:ışnıcık:ılc· 
sinde l>!r Almnn gnzetesinln 1'ür:. 
mlll.!llne ve onun hnrJcl~·o ''ekiline 
knl'fl kullandığı knbn lisnnı esene 
knrşılnmnkltı, lm gibi gnıetclcrin Al· 
man efkarı umumiyesini temsil el· 
mediğini lıükCımetinin emirlerini re· 
rihc getiren btr vnsıtn oldu~unu slly· 
lemektedir. Alman' gnzelelerl'1in 
Türkleri z:ılimlikle itham etmeleri· 
nln birer irtirn olduğunu nnlntnrak 
nsıl vahşi ,.c barbar ıle\·letin Alman· 
ya olduğunu tebarüz ettirme~te 'c 
denıektedir ki: 

"Uugün dünyada bir medeni insan 
\'l(•tlnnı var mıdır ki Alınan huaut· 
hrı lcinde yahudi tnlllellne reva gü. 
rülcn vahşetlerden dolnyı nefret ve 
jsyıın duymasın?. "Jluralnrn ynhucli 
\'O k6pck giremez,, levhnlnrı Alman· 
yıı ııınnnuılnrının üzerinde snll::ınırı 
duruyor. Yahudilerin mnllıırı nlırıdı. 
lınYsiycllerine teclıviiz c<lilıli, yüzbin 
lerce insnn hakaret, zulüm altında 
nç,lşsiz sUrOnüyorl:ır,tnhştt knrıırgôlı 

lnrmda can '·eri:rorlnr. Böyle bir 
''ahşeti tarih görmedi.,, 

"Alman pençesi ollınn dü~rnck tn· 
lihsizliğine uğrııran Çekler bir PO· 
Us memurunun öldiirlilmcsi lıahnne· 
sile geceleri pencere ,.e kapı ııçmo 
mağn m:ıhküm c(lildiler.Şimdi yüzler 
cebini geçen Cek sene' ,·ııtıınlıırındarı 
kaldırarak Alman mııilcn oc:ıkl:ırın 
da eski kiirek malıkümlbtı gibi çnlış· 
tırılı:ror; Çek lisanı menediliyor. 

Zalim denilen 'l'ürklcl'Jn lıcş asır· 
Iık idaresinden sonra biillin ınııhlc· 

ur unsurlar Y:ırlıklnrına hiç lıa!l'I 

gelmemiş bir halde meydana çıktı· 

Inr. Fnknt beş on sene sonra acnbn 
bir Çek sa~laın k:ılacak mı?,, 

Erzurum elektri
ğe kavuştu 

Erzurum, 9 (A.A.) - lnşac 
ve tesisatı lılr sene cv"cl imnt 
birllği tnrntından !hale edilen 
şehir elektrik merkezi dun ı;e. 

cc Vall lH\ştm tşenn tarnfındnn 
işletmeye açılmış \'O Erzurum 
ôlCl{trlğe kn\'uşmuştur. 

\sını l ., hugünkU başm:ılc:ılcsrnde • Şehrimizde imar i§lcri geniş 
t ınıııınış ''ntattdaşlnrımııdnn mütc· mikyasta devam etmektedir. Yal· 
kail hlnlınşı l\Oşlll Koc:ıtunanın Su· 
ri)enln Ancnr kö;ründcki çinllğini nız Erzurum içinde imar İ§lerinde 
Koloncl )-\nlenin yedi milyon frank amele ve usta adedi halen üç bini 
hır uı·rct n~rer<'k nlnc:ığını şayet sat- geçmektedir. Çah§ı:n:ılara gecele· 
ıım acıık ohırs:ı lstlmltık edilip lıccle· ti de devam edilmektedir. 
linin hnnkaya yatırılocnaını btldir- Fevkalade bir içtlm:ı yapan be· 
"i~Yft!MHıltfn-. A~ Us ltoloncl l d" 1• . · b k 
1 1 i h tA••ll• l Tn k ı· e ıye mec ısı partı aş anı avu-... o en n u "" u unu l r - • •ran· m 
, 1z d~o;~ı~n• ulı\ uygun görmeıli~I· kat Mes'ut Cankayayı ittı akla 1 rı ı .;ô~fcm"Ckte •<re demektedir ki: bel etliye reisliğine seçmiştir. ı 

• 

H A B E R - Akşam Potfln 

)'erli mallar sergisinin dikkate d€!ğer Mşelerinden biri, kı7çiik satıat 

eıoabırıa parasız olara:. tahsis edi lru kısımdır. Bu kmmda demırt.len 
dövülerek sanatkarane yapılmış en•amn teşhir edildili köşede dikkat/o 
ıi çekiyor. Ali Haydar Seymen ısmiııde Belçikada bu iş üzerinde beş 
sene çalışmış bir genç tarafından viieıtda getirilen bu eserler kapı, 

srıksı ayalı, şömine veya radyatoröniinii. kapamağa malısus paraı,an
lar gibi şeylerdir. Sıcak demiri çtkiçl.ı döğmek suretile vücuda getiri· 
len bu eşya memleketimizde şimdİ_\'C kadar mevcut olmıyan bir sanat 
şubesinin ilk eserleridir. Birkaç l lalyatı ve Almanm fidi ve kaba sa
ba işlerine mukabil para kazandıl~ları l stanbıtl gibi 'bir şehirde boyle 
lzakiki bir saruıtkarın himaye gormesi temenniye şayandır. Yukariki re· 
simlcrde teşhir edilen eşyadan iki nümıme göriilüyor. 

~~~ 
...... . . •• • •:-. . .. 
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Atatürk köprüsü 
Elektrikle ve kendi 

kendine açılıp 
kapanacak 

AtatUrk köprilsü ingaatı sona 
yaklaşmıştır. Yeni köprünün açı· 

lıp kapanması için bir motör dai· 
resi vücuda getirilmiştir. Köprü 
elektrikle ve kendi kendine açılıp 
kapanacak, Karaköy köprüsü gibi 
dubaları rom~rkörlerin sekmesine 
lUımm kalmtyacaktır. 

Yerli mallar sergisi 
bu gece kapanacak 
Bu seneki serginin muvaffakiyet 

derecesi hakkında bir rapor hazırlanıyor 

Köprüye döşenmekte olan tah· 
ta parkelerin üzerine zift döküle. 
cektir. 

Aksaraydaki 
otobüs kazası 

Soför kabahati ölende • 
buluyor 

Evvelki gün Aksarayda 22 
;taşında Melahat adındaki ka. 
ılım ezerek öldüren otobüs şo. 
förü Hasan, diin adliyeye tes. 
1im edilmiştir. 

26 Temmuzda Galatasarayda açıl· 
mış olan 1 ı inci Yerlimallar ıergi. 
sinin buglln 15 inci ıon .. gUndilr. 

Sergi, bu gece tam saat 23 de ıer. 
gi komiserliği tarafından radyoda 
verilecek bir tebliğle kapanacak· 
tır. Sergi komitesi bu 6eneki ser
ginin maksada ne derece uygun 
olduğu ve diğer seneki sergilere 
nazaran ne gibi yenlllkler ve nolt· 
sanlar görülldUğü hakkında bir ra. 
por hazırlamaktadır. 

Bilhassa Sümerbank, Eetibank 
gibi büyük sanayi müesseselerimi· 
zin p:ıviyonlarında bu yıl büyük 
yenilikler görülmüştür. Karabük 
fııhr:kasmm işlemesine ait olan 
kısrm bu aradadır. 

Bundan başka memleketimizde 
en sağlam olarak imal edilen Şile 

Maarif Vekilinin 
tetkikleri 

Dün prevantoryomu gezdi 

Şoför Hasan sorguya çekil. 
diği birinci sulh ceza mahke
mesinde. kendisinin kabahatsiz 
•>lduğunu, kazaya Melahatın 
sebebiyet verdiğini ileri süre. 
<'!'ek şöyle demişti;:: 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 
- Tramvayın arkasından 

bezleri de bu ıenexi sergide hal· 
ka ı cınıtılmıştır. 

Hazırlanmakta' olan raporda 

sergiden görillen nöbanların bil· 
hassa yer darlığı yüzünden oldu. 
ğu bildirilmektedir. 

Bütün sannyiimizi temsil c· 
debilecek serginin ancak büyük 
bir bina ve sah:ı üzerinde kurula· 
bileceği tebarüz ettirilmektedir. 

Bugün selginin son günü olma· 

sı dolayısiyle, sergiyi görmiyen 
bir !:Ok kimseler §Chrjn her tara • 
fından gelerek daha sabahtan iti
bareı\ sergiyi gezmefe başlamış -
larciır. 

Akşam üzeri ve gece çok kala· 
~Ol 111: olacağı düşünülerek terti. 
bat alınmıştır . 

Sarıyer ve 
Büyükderelil~r 
Sıvrisinek mücadelesi 
açılmasım ıstiyorlar 

dün yanında vilftyet nafıa mü<lü. 
öniine geçmek için kıvrılınca İstanbul meb'usları dün de Bü. 

rü Bedri oldugu halde Va!Uebağı 
:V1e!ahat karşıma çıkıverdi. yilkdere ve Sarıyer halkını dinle· 
..._ prevantoryom binasını gezmiştir. 
i...ıenç kadın otobiisten şaşırdı. mişlerdir. Halk, bir orta mektep 
11 • · .ı.1· 1 y, Prcvantoryomun kırk bin liraya en gen gkııp ge mc5e başladr. binası inşası ile Halkevi tesisini 

ihale edilen kısmının inşaatı bit· 
Ben de yapacag'"ım manev. ve sivrisineklerle milcadele edile· 

mek üzeredir. 
rayı şaşırdım ve kendisine çarp rek Baltalimanı, istinye, Trabya 

Hasan Ali Yilcel buradaki tet· 
L1m. Fakat nkabin:lc de ötobü. ve J3üyükdere derelerinin ağızla· 

kiklerini bitirdikten sonra Çamlı· 
'JÜ durdurdum. rının temizletilmesini istemişler -

Melahat beni şaşırtmnsaydı, cadaki orta mektep kampına git - dir. 
ı. miş ve teftişler yapmıştır. Maa· 
"nza olmıyacaktr.,, . Emirgan halkı da mera ve mey· 

M 
rif Vekili bugün v,\}j ve belediye 

elahat vakayı müteakip valrk tesisi için kendilerine hüku· 
ı ld reisi Liltfi }{ırdarı 2lyaret edecek 
. ca mldığr Cerrahpaşa hastaha met tarafından arazi verilmesini 

ve kendisiyle muhtelif iı:ıler üze· 
nesinde kafatasının kırılması :ı: istemişlerdir . 

ti• • d r• d' WAd rine görüc:.ecektit, ne cesın e nez ı ımagı e:ı öl· :ı Umumiyetle l::u clvar halkı ma· 
müştür. halle mümessilliği teşkilatmdan 

Sulh hakimi Reşit sudu şo. jj O li1l 1k°@lii1 a m C a da şikayet etmişler ve eski ihtiyar 
För hakkında tevkif kararı ver. den D hetyetlerinin tekrar kurulmasını 

m_iş_t_ir. ___________ .......... _il:aı \?Ya ıra; ını de j ;_st-em-işı_e_rd .... ir_. _____ _ 

Frenleri tutmıyarı 
kamyon 

Tozkoparan kazası 
mesu.unun muhakemesi 

başladı 
Birkaç hnfta evvel tonlarla toP 

rnk yUklU bir l.amyon TozkO• 
paran yokueundaıı inerken, yUkU ~ 
nUn fazlalığından frenleri boıll • 
larak rastgele ve son eUrrı.tlc se1 
re başlaznı~. bir dönemcçdc öııO· 
ne çıkan Roza adıhdn ihtiyar' 
lıir kapıcı kadını çiğneyip 81dUr 
mUş, posta mUvezz!i Ahmet sa· 
Hhl ağır yııral:ımış, birkaç eviıı 
kaplama ve duvarlarını d& yık • 
tıktan sonra. bir duvara sapları' 
rak durmuatu. 

Kıızayi müteakip tevkif ~j)e!I 
kamyon şoförünün dUn asliye ı. 
kinci cczn ma!'ıkcmcsinde muhll 
kcmcsine bnşlanmıştır. 

Şoför: 

- Kaza frenlerin tutmamasttl 
dan ileri geldi. Ben bütUn tcd • 
birlere başvurdum, fakat önune .. geçemedim,, de:niştir. 

l\luhakcmc şahitlerin celbi içitl 
başka bir gtinc bırakılmı§tır. 

icra meınurunu 
dölimüş 

lkinci icra memurluğundll11 

Kemal, yanında Fatih merkezi 
polislerinden . Mehrnet oldu~ 
halde birkaç gün evvel Atiknll 
Pa§ada oturan bakkal F adrhfl 
evine, evin tahliyesi için git
miş, kapıdan içeriye girmi§tir· 

Bu sırada kadınlar evde çB" 
maşır yıkadıklarmdan açık sll" 

çık bir haldedirler. icra mernll" 
ru ile polisi görünce bağırıp ÇS" 
ğırmağa başlamışlar ve çocuk" 
lardnn birisini gönderip Fadrb 
haberdar etmişlerdir • 

Fadıl eve gelince bu vaziYt" 
tc:. kızmış, ve icra memuru il~ 
polisin üzerine atılarak her ik1" 

sini de dövmüştür. 
Bakkal Fazılın muhakcmes'ine 

<;ürmilmeşhut kanununa göre diill 
akşam asliye ikinci ceza mahkefl'le" 
sinde mevkuf olarak başlantJll;• 
tıkrabası Münevver şahit sı" 
fotiyle dinlenilmiştir. Müne<I" 
ver: 

- Çamaşır yıkadığımız iç.İ~ 
yarı çıplak bir h:ı.lde idik. fkı 
memur gelince amcamı çn• 
iiırttık . ., demiştir. . . 

Diğer şahitler gelmediği ıçıll 
rforusmtı talik edilmistir 
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l(·jffdbed ı~-~ 1 --..n..-..:._ :Jlatk tipt şiidec: · lngiltere ve Fransa ile 
harici ticaretimiz 

Türk • Fransız ticaret ınuahedesi 
bü günlerde Parıste ın1za edilecek 
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~Clflata daic: 

Mınıarlarımız için 
~ " .~hah mimarlarımızdan bi· 
l;l 11 ·ı 

6ahibı ı e konuşuyordum. Zevk 
!iğin ;aksa_na~kfir bir gençtir. Güzel· 
}'atatnıa lı.d ıle değil, mütemadi bıı 
lllıştır. B ıl~ elde edileceğini anla· 
bi sana . ~ın mimarimizi bildiği gı· 
<le • ~~ın en yeni cereyanları ilt. 
llladan • ıd hakkını, vazi, csitıi unut· 

........ 0 nıe~gul olur. 
cın· kııd ın gazeteyi okurken çok 

~~b~edi. Şehirde yapılaca~< bir 
lara ınalar gene ecnebi mimar· 
ihti~~rlanıyormuş. Bazıları biı 
ğillli s ışidir; onlar için bir diyece 
blllaj: }'ok. Memleketimizde o gibi 
<lığı i~ı .Yapacak mimar bulunma 

bci}le dd~~ ~ilebilir. Fakat hepJ 
ıııxı eli ~ıldır; birçokları pekftla bi· 
n.b·ı·e rniZden de gelir. Onları da et 

• re 
a~ ısnıarhyorlar. 
r~ ~· S<lnatkarlarımızda körü ko· 
ledır. ~ ecnebi husumeti görülmek· 
}e l(tilii u ~a. dı~rdan gelen her şe· 
rarlıdı~ korune hayranlık kadar za· 
llebi " Bazı sanatk~rlarımızın, cc· 
rıı.~ e~atkarıara iş verilmesine iti· 
kar eı:ı~ele~ de • meşru olduğu in· 
dı~i .1 enııyecek • bir menfaat en· 
lll:ıxıa ı:e.:r. Türkiye' de evvel~ Türk 
&oth.: arının iş bulması, himay(' 

. ' ' 11.'l;J l" 
" ~ Ve azımdır; onlar da geçine 

llleınıekancak bu memlekette, kendı 
dir • .f.' etlerinde geçinmeleri kabil· 
l'Uııe akat arkadaşımın o körü kö· 
tı &ibt_cncbi husumetine kapılmadı· 
ı~ ko 1 Yalnız bu meafaat endişesi 

1 

1 

~ı,.~u~~d ığını da biliyorum. 
at eınıcınactıyen ecnebilere müraca· 
Ci~ ~: Türk sanatkarlarının gü· 
dokU:ıdıyor, onların izzc·i nefsine 
~ ~}·or. Büyük binalar yaptıra· 
buııunıuessescıer ekseriya: "Türkler 
ket td~'aPamaz,, zihniyeti ile hare
biııala '}'Orlar. Türk mimarlarının o 
dcıgru rı }'apamıyacakları hükmü 
litıde değildir; doğru olsa bile üze· 
~rla Pek ısrar etmemek, Türk mi· 
ı~ın o işleri becereceklerine 
le }'eli . lazımdır. Ancak bu suret· 
Sina1/1rler. Fakat tekrar ediyorum. 
~leri ~~ I<asım'm memleketinde o 
~llatk~nlarının akı ile becerecek 
ea~ka la: zaten yardır. 

kette hır mesele var: bu mcmle· 
}'oksa 

0 
binalan yapacak mimar 

tıkı r.' ecnebi mimarların teklif et-
~ , ı e . 
&IIt.t a 

1 
~crlcrın güzel olup olmadı· 

~ kah~ı ıy~cak insanların bulunma· 
YoktUr.' llltdir? Bizde hcykcltra~ 
}'an nı' fakat heykeltraş bulunmı· 
bıldtkl cınlckette hevkelden anlı~·a· . erj . • ,; 
ıJc Cano n~ sanan insanlar, Krippel 

l'ekra nıca'yı seçtiler. 
llıet ~ r edeyim: ecnebilere husu· 
lara h~~ternıek doğru değildir; on-
,. ıç ın. 
lOt-~ uracaat edilmesin demi· 

~ .;,1~;r sanatkardan, her ihti
"ar ;tr ~.nden ötrrenilecck . bir ~Y 
llıliteh~ 12

• Avrupalı sanatkarların. 
llıı.ısta ... 5• 1 lann öğreteceklerinden 
~tk~~nı değiliz. Fakat yerli sa· 
1 llı. 13. arı düşünmeyi de unutmıya· 

1:ı.: !,u~ nıenıleketin asıl zevkini on· 
hn , .. .' acaktır. Onların mütemadi· 

.. lef 
ttınıı 

0
• 1 nefsini kırmaktan zara· 
'Ur, fnyda göremeyiz. 

Nurullah AT AÇ 

limited şirketi 

Eski bir a/,ın türküsü 
D:ı 1ı dedik atlara Tunayı geçtik, 

llil " \ 'btül,, ~ayından oğuk !!ıu içtil•, 
Yel oldnk dağlarda, o\·ada <'s fik, 
Nemse ille rinde dilberler !>eçtik, 
l\lcsken oldu bize Macar illeri. 

Ki-:m'~İn kır atlar, daf;lar iıılc~ in, 

Tiırl.:ün fermanını dünya dinl eı.in, 

Sağ mıyım, ~l'hi t mi kimse bilınl'~in, 

hh:rı..e yaramın k:ı.nı dinmr.::.in, 
J\1c .. kcn ols un bize ~larar ill c rı, 

Ilülbiil gibi ;:.ak!'>ın ( 1) :\arin dilleri!. ~en obıın ~nkısın yarin dillC'rl !. 

Adım, adım aldık Tunn boyunu, 
Ccnklenlc oynadık ze~·bc:'k oyunu, 
J;~ ettik " Budin,. de kurtla ko~·unu, 

Anladı fiU cihan Tiirldln soyunu 

J~::- lfü~c lur at lar toımığı, ta~ı, 

Ak duman oldu hıık dağların h:ışı, 

Yıld ırmaz lHrk bagi fek bir ~-oidn~r, 

Gcb in de haçlılar görsün sanı~ı, 

l\lc ken oldu lı lzr. Macar ille ri. Al kan:ı boyandı Tun:ınm su~ u, 
Ş\!n olsuıı, ~akı ın J arin dilleri !. r.iz Yarıı scnli(;im c;cıı rahat uyu! •• 

Or;;ccH Cn ,ıfor ki ; hen ele katrlılnn, 
J\ılıçhm; uzıınclını, oJ,;d unı ; atıldım, 

l\lıırak oldum ; ura, burea çakıld ım , 

A k dumanlr barut oldum ~ nkıldım, 

1\leskcn oldu bize !'tlnl'ar illeri, 
Şen ob un ~nl\ısm yarin ılillcri ... 

(1) Şaksın = şakısın demektir. Lchcc ... 

Malaya süvarisi
ni dolandırmışlar 
Gemiye verılen bedava 

su için para alınmış 
İzmir, 10 - Burada garip ve her 

tarafta fena tesir bırakan bir ha :lı· 
sc olmu~tur. 

Avcılar ve atıcılar 
cemiyetı reislıği 

Şimdiye kadar 
ayrı ayn faali· 
yette bulun. 
makta olan (Av 
cılar Cqniyeti) 
ile (Avcılar ve 
Atıcıla:- Birli· 
ğıJ, <'.}ni mes. 

Deniıyolları idare:ıı, limamn1ızı lekten olan bi.i-
zıyaret eden İngiliz f\ lalaya zırhlı · tün arkadaşları • 
5ına parasız olarak 89 ton su ,·er Necip Selam nı bir arada top. 
miştir. Fakat vapur tercüman \'( larnak arzusile 
komisyoncusu nasıl yaptıysa biı birleşmişler ve (Av;:ılar ve Atıcı· 
kolayını bulmuş ve 89 ton su içir !ar Cemiyeti) adında, yeni bir te· 
misafirlerimizden 60 İ ngiliz lirası şekkül vücuda getirmişlerdir. 

almı~tı r. Bu iş meydana çıktığın ı Bu yeni cemiyetin idare heyeti 
dan suçlu yakalanarak adliyeye tes ilk toplantısın.da Avcılı!-: mecmua. 
lim edilmiştir. Dolandırılan par< sı sahibi Necip Sel5.~ arkadaşımı· 
t ngiltereye gönderilecektir. zı resliğe seçmiştir. 

- --o- _...-. 
Memleketimize gelecek 

Mısır askeri 
heyeti 

Kendisini bütün tanıdıklarına 

sevdirmiş olan Necip Selama mu· 
vaffakıyetler dileriz. 

Şikayetler, temenniler 

Yıldıza otobüs 
seferleri intizama 

sokulmahdır 
Taksim ile Yıldız arasında işlıyeı. 

üç otobüsün sayısı, ikisinin beledi· 
yenin kararı ile işletilmemesi yüzür 
den, bire inmi~tir. Bu bir otobüc;ün 
de hareket saatleri ~för \ e bilet· 
çinin keyfine tabidir. Halk Taksim 
de veya Yıldızda hazan bir saat o· 
tobüs bt'..klcmektedir. Yıldız ve ci
\'an halkı bu tek otobü ten ~ikayet· 
çi<lir. Tak im ile Beşik taş ara ınd•ı 
işletilen tramvay idaresinin otobfü; 
!eri Yıldıza kadar uzatılabilir. E· 
ğer bu mümkün değilse ba5ka oto 
bü ~ıcr işletilmelidir .. 

Çünkü Harp Akademi i, poli :: 
okulu ve teknik okulu gibi daha bi: 
çok müesseseler bulunan Yıldız ci
\'armın otobü5 ihtiyacı büyüktür. 
Yeni otobüs i~lctmek mümkün de· 
~ilse bu bir otobüs ya tamamen kal 
dmlmalı yeyn hareketi intizama so
kulmalıdır. 

Halka da boşubaşuna otobüs bek· 

Pariste yapılan Türk • Fransız 
ticaret müzal:erc~~ri bitmiştir. 

Gelen haberlere göre hazırlan.in 

yeni ticaret anlaşması bugünlerde 
imzalanacaktır. Paristeki müzake· 
.relerde bulunan Ticaret Veka· • relerde bulunan Tkaret Vekaleti 
nü şehrimize dönecektir. 

Yeni muahcdenin Türk • Fran
~ız ticari münascbe~lerini arttıra· 

cak şekilde hazırlandığı ve bil. 
hassa Fransanın bizden mühim 
miktarda mal almasının temin e
J:ldiii haber verilmektedir . 

Hu haber ihracatçılarımızı çok 

se .... ·ı.1Cı. miştir. Şimdiye kadar 
Fı ar.ile\} a mal göndermemekte o
lar. tüccarlarımız bu vaziyctt::n 
ç:-k memnun olmuşlardır. 

Diğer taraftan yakında Lond
raya bir ticaret heyetimiz gidecek 
ve 1ngiltere ile aramızda yeni bir 
ticaret muahedesi yapmak üzere 
müzakerelere başlıyacaktır. 

İngilizlerle de şimdiki ticaret 
anlaşmasına göre uaha şümullü 

ve karşılıklı kolaylı'ıtları havi yeni 
bir ticaret muahedesi yapılacağı 

anlaşılmaktadır. 

Dolmabahçe stadı 
İnşa Jta 29 Birinciteşrinde 

başlanacak 
700 Bin lira sarfedilecek stad 20 bin kişi 

kadar alacak 
l stanbul Belediyesi tarafından duğu kadar fnzla seyirci almasına, 

DolmnbahçC'de yapılacak stndyo - bu suretle Ankara stadından bUyük 
mun inşası işi resmi bir şekle gir - olmasına dikkat cctileccktir. A llc -
miııtlr. Dolmabal.çe stadının pliınla- tizmiri her bnm5ile futbol müsnba
rmı hnzırlnmak tizerc mimarlanmız kası en büyük sahada yapılmış ola
dan Şinasi Rcııid cuma sabahı Mi • caktır. Kabil olduğu takdirde ko!ju 
1.inoya hareket cd~ektir. Milano- pisti yedi kolvarlı yapılacaktır. Sta
da plfınlar, ı;artn:unclcr \"e kcşifna. dm maliyet fiyatı altı ilii, ycdı yüz 
meler bir buçuk ay zarfında ikmal bin lira kadar tutacaktır. 
edilecektir. Stadın inşaatı bir sene sürecek, 

Bu şart.name ve keşif namelere 
göre, mllnakasn derhal açılacak ve 
bir ay zarfında ıhalesl yapılacak -
tır. Bütnn bu imkanlar, bu müddet 
zarfında temin olunursa 29 t e§rini-

gelecek Cumlıurlyct bayramında 

resmikUşadı yapılacaktır. Hasahı -
nn yıkılması ve buraya bir stadyom 
inşası hakkında Maliye Vckfıltcinin 

müsaadesi gelmiştir. Yakında bu -
rası da müteahhide ihale cdilec<'k, 

e\'Vel Cumhuriyet bayramı gUnli 
derhal yıkılmasına başlanacaktır. 

stadın tcmclatma merasimi yapıla • 
Plan iı;lcri bir taraftan hazırla -

caktır. 
nırkcn, diğe>r taraftan d:ı snha t c -

Dolmabahçc stadının en az 18 bin mizl cnmiş ve insant hazırlanmış bir 
kişilik olmak şartile, mümkiln ol • hale getirilecektir. 

Cumhurreisimiz Kahire, 9 (A.A.) - Anadolu 
ajansının h ususi muhabir~ bildi . 
riyor: 

Türkiye- Letonya 
Kontenjan listeleri 

yenilendı letilmemelidir. Bu husu ta belediye· lzmir. Fuarını ziyarete 
nin nazarı dikkatini celbederiz ... 

davet edilecek 

Dolmabahçe 
hadisesi 

mesulleri 
Muhakemeye yakında 

sehrim izde baslanacak 

Ordu teşkilatımız ve askeri 
usullerimiz etrafında tetkikatta 
bulunmak üzere yakında Türki -
yeyi ziyaret edecek ola n :t-..lışır 

askeri heyeti, Kr..hire topçu k u. 
mandam Tümgener al H üsnil E l -
?.eydi paşanın rıya.setinde aşağı • 
daki zevattan mü.·ekkcpt ir: 

Albay Mustafa Essadık • Har 
biye mektebi müdürü, süvari b in 
ba.sısı prens lsma:ı Davut , m ü _ 
hendis binbaşısı İbrahim Sade! • 
mısri, nakliye önyüzbaşısı H ase • 
neyn Lütfi, makine yüzbaşısı 
İbrahim, levazım yüzbaşısı Di -
yab Muhelhel, heyete sivil ola • 
rak da, harbiye vezareti bü tçe 
kalemi müdilrii Osman Tevfik i. 
le ticaret ve1.areti memurların ~ 

dan Ahmet Selim refakat etmek 
tedir. 

Türkiye - Letonya. ticaret &.lllaş
mruıına bağlı kontenjan listeleri ye
nilenmiştir. Yeni listelere göre, Le· 
tonyayn 300.000 kilo kuru üzüm, 
50.000 kilo kuru incir, 100,000 ki· 
lo diğer kuru yemişler, 500 kilo af
yon, 50.000 kilo zeytinyağ, 10.000 
kilo bnlmumu, l 0.000 kilo şnrap \'e 
likör, yarım milyon kilo tütün, 6 
milyon kilo tuz, 150,000 kilo yün 
ve tiftik, 5000 kilo halı, 750 bin ki
lo pamuk, 25 bin kilo portakal ve 
mandalina ihraç edilecektir. 

Buna mukabil Letonyadan rad • 
yo makineleri, soğuk hava :makine
leri, muhtelif boyalar, tutkal, ağnç 
kundura çi\isi, sellüloz, sargılık ve 
matbaa k~ğıllnn, kibrit çöpü, mu -
kavva, kauçuk teknik ve sağlık ô. • 
!etleri ve kauçuk ayakkabı ithal e
dilecektir. Kauçıık ayakkabı için 60 
bin kilo kontenjan verilmiştir. 

---<o---

Bulgaristan dan 
ithala!ı 

kömür 

Bulgaristandan memleketimize o· 
dun ve kömür ithali için verilen 15 
milyon kiloluk kontenjan bitmiş· 

tir. Hükümet, ihtiyacı nazar itiba· 
ra alarak Bulgarlarla yeni bir anla~ 
rna yapmı5tır. 

Bu anlaşmaya göre, Bulgarista:ı· 

dan daha 5 milyon kilo kömür it· 
haline izin verilmi~tir. 

Zı\ Yl - Sıhhiye Yckaletinin 29· 
1-939 tarih \'C 39· l numaralı ceza· 
hane ruhsatnamemi kaybettim. Ye· 
nisini alacağımdan eskisi nin hükmi.i 
yoktur. 

Kastamonu ccza/ıaııc.si mesııl mii· 
diirii Cemal Daniş J{aradcniz. 

İzmir, 10 - Belediye reisimiz 
Behçet Uz yarın buradan Anka. 
raya hareket edecek, Rei.:;.icumhu· 
rumuz İsmet İnönü:ıe, l. •it lile
rin ba ğlılıklarım arzettikten t:l:>ma 
ken:iisini ve Ba3Yelcilimiz Refik 
Saydamı· 20 ağustosta açılacak o· 
lan beynelmilel fuara davet ede
cekt ir • 

---0--

izmirde fuar 
hazırlık l arı 

İzmir, 9 (A.A.) - Açılma za
manı yaklaşon dokı.zuncu enter· 
nasyonel İzmir fuarının hazırlık· 

lan sona ermek üzeredir. İşleri 

tamamlamak için iki bin beş yüz. 
den fazla işçi geceli gündüzlü ça
lışmaktadır. 

t • .. • , .,• •• it. • ııııı • • j .... "\ # • 

Biraz ıçınız açılsın .. 

7 O ya~lannda 7.afor i minde bir kn
dmcağı:r. (.'iftcha' uzlarda tram\ ay 

ılurnk yerine seldi~ !!olrntla Jlcranta :ıit bir 
ol'>mohllin çnrpma ... ııc yii:ı:ünden yaralan -
mı:: ..• 

• 

Neredey c ~iiJIC haberler ıle okuya~a -
ğ11. : 

Zl\\'a lh Ahmd lsminı! P bir ndaın kl'nıli 

C\ inin J a tak oıla"ında 11~ url>r.n kc-ndisinr. 
hir otobüs çarparak mnhtc-lif Yl~rlerindcn 

yaralıınmı5tır !.. 
... ... . 

H!kmeti aş :kar 

G \ Z t:Tm,.t:Rt='i yazdığına ı;iire, ln;i
lh: Baş\ tkill Bay Çr mhl' rlnyu nrtık 

mc!'\hur SClll!'>İ~ esini ta :;.ımıyomıu5. 

Ga;\"t't tabii ıll'ğll mi ·~ 

('iiııkii artık ~ola)' l•ol ııy lıa \ alar bozu • 

* • • 
Ilryazıt • Kurtuluş otobfü,Jcrln<lcn 3096 

-.ayılısı , Sirkcd polis kaidesi ününde yol 
tamir etmeı.to olan amele çavu~una ~ar

parak muhtelif yerlcrlnrlen yaralamış ... 

Eczahane yoksa ... 
Bir pire dağa kondu!. 

I 

• • 
11 vatandaşın ölümilne sebep 

C'lan Dolmabahçe hadtsesine ait 
dava dosyası adliyeye tevdi edil· 
ınck üzere İstanbul vilayetine gön· 
derilmiştir. 

İstanbul müddeiumumiliği~ dün 
vilayete dosyanın gelip geline • 
diğini sormuş, henüz gelmediği 
cevabı verilmişlir. 

Dosya bugün vilayete geldiği 
takdirde, müddeiumumiliğe tcs -
lim cdilP.cek ve müddeiumumilik 
kanalile de ait olduğu mahkeme. 
ye sevkedilecektir. 

Mahkeme, m aznunlara tebligat 
la bulunduktan ::onra, tayin et. 
tiği günde muhakemenin rüye • 
tine başlayacaktır. 
Şimdi Çorum valisi olan eski 

İstanbul polis müdürü Salih Kı
lıç da va dolayısilc dün Ankara -
dan şehrimize gelmiştir. 

1t1crkc ~Üdürlüğü 
tc kara ıı İstanbulda olmak üze· 
ttllli! 0;naıneye istina.den teşekkül 
l'lı4şıcrc~n 1'akas Limited Şirketi 
C:ullıhu . tnildürlüğüne T ürkiye 
ta rıyet h 

Ilakkı km 1\imct i'minde bir bayan Bo· 
ğntlır<.,en caddcsirıtl t' kar~ı tarafa ~<'çnwk 

i!'\terkc n 2242 otobii-. ı;:nrııarnk ba::-ınılan 

):trnlamı~. 

:Samatya trann ay ılurak yerinde 8 lR -

~ında :uu-.tafa i ... mirıtlc bir çocuğa 171·1 nu· 
ıııarıı lı otomobil c:arparnlt muhl<'lir y<'rle -
rlnılcn yu rnlamış. 

BiR ;azct c~"· nıuh:ıhiri ~an) or : 

I\ocaell vili ) e tin•' bağlı liOO hnnr· · 
li, 40 bin niifu,ıu Kantlıran kar.ac;ıntla cc
~ne yokmu::-... 

Allahallnlı , hir ıınc,taeı 'rya ~l·rbc lçi tliik
ldinı da mı ) ok~! 

L
O:'l.' I>U ı\U .\S bild ı rilcn hir halwre 
.ı;ör<', Siyamın da ı:ı ntikonıintcrn ııak· 

t mi\ iltihnJ,; ni) ctlntlt' ohlu~una da!~ oraya 

hnhcrlcr ~ell~·onnuş ! .. 

N t' bu;\ uruhır·~ 
Şi~-'l.\~'J.IK 

- Aman hen ~ılmrnclnn ılcnize 

ati!\ mayın. l\hı.ı1 nıerkez Bankası ts· 
t §Ub • ·~Iı ta . csı ınuavini Kamil Kıh. 

Yın edilmiştir. 
Ciit iiıı bunların heıısi de bir günde olu· 

yor! 

ı•nkf& Si~ amın iltihak ı ı .. orkunç ıkğil 

mi'!! 
Miııı 

- Xcd<>n? 
- Sular yük~clirsc boğulurııı. .. 
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Trakya ManevJraları 
'#' 

'(Ba#arafı 1 incide) 
neral Asım Gündüz ve general Zeki 
cumartesi günü manevra sahasına 

hareket edeceklerdir. Diğer manev
ra kumandan ve hakemleri yamı 
dan itibaren vazifeleri başına gide
ceklerdir. 
Mareşal Fevzi Çannağın pazar· 

tesi günü şehrimize gelerek 
Trakyaya gitmesi beklenmekte· 
dir • 

Orgeneral Fahrettin 
Altaym gazetemize 

beyanatı 
Trakyada yapılacak manevralar 

kumandanı bilinci ordu mllfettl§i 
Orgeneral Fahrettln Altay, manev
ralar hakkmda gazetemize ıu be -

-

yanatta bulunmuştur: 17 Ağustos: Edlrnenln şimali ıar cilıtir? Bulgaristana mı? Hayır ... 
"- Bu sene yapacağmıız manev- kjsfııde bir kolordunun taarruzu gö- Türkiye, Bulgaristanla da bütün 

ranm eaası geçen seneden hazırlan- rillecektir. komşulariyle ve bütün devletler
nuşt.ır. Üç ordudan ibaret olan 18 - 19 Ağustos: Edirne şarkın- le olduğu gibi ldaima en iyi müna· 
Türkiye ordusunda her sene bir or- dakl kıtalarm karşılıkh muharebesi. sebetleri idame ettirmek arzusun· 
du mm.takasında bUyUk. nıanevra 20 - 21 Ağustos: Edirne ıbnail da ve kararmdadır. Onun çin da. 
yapmak mutattır. Bu sene ııra bi - şarkistnde Kırklareli mm.takasında- ima bir sulh cih~zı olarak iıliyen 
ri.nci orduda olduğu için bu ordu ki takviyeli ild kolordunun ka112ılık- Balkan paktı, buna daihl olmak 
mmtakasmda manevra yapılıyor. lı muharebe ve harekatı. istiye.n Balkanlı davetlere açık 
Gelecek aene ikinci ordu (İzmlr, 22 - 23 Ağustos: İstirahat. bırakılmışbr. 13u pa!::t, şimdiye ka 
Konya, Adana), öbUr sene fiçUncU 24 Ağustos: Genelkurmay Daı - dar Balkan ısulhüne yapmı' oldu· 
ordu (Erzincan, Erzurum, Dlyarba- kanı Mareşal Fevzi Çakmak ve bi- ğu hizmetleri bur~an sonra da ay
kır) mmtaluısmda manevralar yapı- rinci ordu müfett.ıai Orgeneral Fah- ni kuvvet ve kudretle yapmakta 
lacaktrr. rettin Altay tarafından manevranın <levam edecektir. 

Bu sebeple bu sene yapmakta ol- tenkidi yapılacaktır. 
d 

v 
1 

..J 
25 

ağu to öğ. led el Ed. Pek iyi öyle iae, bu tah§idat şa. 
ugumuz mancvranm umum ..,.yası s s en evv ıme· ·aı ., 

· bir aıA•- oktur Bö 1 d Kı kl 1.00 . yı annın esası yok mu. Kara ve 
vazıyetıe ıı.AUI y • y e- e ve sonra r are ı e merasım . 

t lan 
· · DUn ·a· 1 ktı 0 .. Ed. heyecanlı haberler ııaasından zevk 

ce muta o ~ı yapıyoruz. ya geçı ı yapı aca r. gun ıme 
harbe .,.;diyor diye kuvvet top1--- . t '--'ı.. "nd manevra ku veya menfaat duyanlar, her sene ... ~ zıraa uauÇCSl e - ld v .b. 
değiliz. Birinci ordu mmtakaaı Trak mandam tarafından kumandanlar, c u~u gı ı bu sene de Trakyada 
'-"a. "-'---.:ı-. '-" + .. .,....,.;l·t 1 tb t 15 agustostan 21 ağustosa kadar 
o1 ~~ eaıeuı a~..u ı er er ve ma ua . .. 

Bu mmtakanm en ÇOk 1--et. ·· essill · b" öğ. l • f t• · yapılacak olan bUyülc manevralan 
aUYY mum enne ır e zıya e ı ven· . . . . 

leri Trakyada olduğu için manev- lecekti vesıle ıttihaz etmiıle:- ve tah§idat 
rayı orada yapıyol'\1%. MalQmdur T .. ::da l l d haberlerini bUridan çıkarmışlardır. 

a"9ı t ıayıa an yo an ır 

bk~. ~kimb~ yakrnk .. ~e~e kadar Ankara, 10 (Huausi) - "Ulus,, Halbuki bilmiyorlar ve yahut 
uyu ır as erı §Chirtli. Sonra gazetesi Trakya manevraları etra· bildikleri halde mahsus saklıyor -

askerden tecrid edildi ve nihayet fmda un1 maktad lar ki, bu manevralara birrok ec. . . . ı an yaz ır: ı: 
komşularımızla ıyı dostluk netice. "S n-1 d h 1 ha· nebi ataıebiliterleri meyanında . on '"""er e, eyecan ı 
sı tekrar bu ı~. orduya kavut· berlerle dünya hlldiaelerinin b\r Bulgariltan ataıemlliteri de da· 
tu ve normal halını aldı. tıte bu ünk. •• b 1 k c da ·s Yet edilmiştir. Bul~-aristan atese • . .. . . g u u anı c reyarun n ı . r. -,. 
tarihı tehre aıt güzel p hatıralar t•f d tın k 1 t t b milteri de dünyada sulh ve C1'nni. . ı a e e e yo unu u an azı 
münasebetiyle bu ıene manevra. b t 1 T .. ki -1 B 1 yet unsuru olarak vazifesini ldai· . ,.a ancı gaze e er, ur ye ı e u 
lar Edimeye yakın olarak intihap • t dald il betl · ma hakkiyle başaran ve başaracak 
edikli. ganı an araam m nase en ola T .. k ... u 

1 sarsmağa matuf ve hiçbir asıl ve n ur OllJusunun manevra a. 
Manevrarruzm esası ordunun esası olmıyan şayialar neıretme- rında hazır bulunacak ve bütün 

talim ve terbiyesir.i tekemmül et.. vaz"ıyetı" takı
0

p etme1
- f rsat 1 ğe bıladılar. Bu gazetel~re göre, "" ı mı e • 

tirmek, kumandanlan ve ihtiyat guya Tilrkiye, Trakyada Ybi mik· de edecetkir. 
subayları yetiştirmektir. Tertip tarda tah•idatta bulunuyonnu•, 1 ı ef ır ır Hiç Trakyada as~eri bir hare· 
o unan meae e m ruz şimal ve Trakyaya mütemadiyen harp mal· ·· fk d 1 k kete girişilecek ols:ı Bulgarista· 
garp mutte ı or: u arına arıı bir zemesi Ye asker yığıyormuş. 
cenup ordusunun hareldtıdır. mn salahiyet sahibi, ahvale vakıf 

Trakyaya taarruz eden ıirnal Tilrkiyenln cihan sulhu da· bir mümessili buraya davet edi • 
ve garp müttefik orduları vasırldaki büyük hizmetlerini ve lir mi? İşte 11ırf bu davet, bu şa· 
bu suretle Kırklareli ve Edime hassasiyetini bilenler, yani bütün yiayı en beliğ ve en açık bir su· 
mıntakalannda kırmızı orldu ile dünya için bu haberler ancak gü- rette yalanlamağa kafidir. 
karşılaşacaklardır. lilnüp geçilen, Uzerinde duruma· Tekrar edelim: Türk ordusu • 

Manevradan sonra iki resmi ge. ğa bile diğeri olımyan J;>oı ıeyler- nun manevraları tamamiyle her -
~t yapılacaktır. Birinci 25 Ağus_ dir. Bizim dış siyasetimizdeki sene ayni a}l:la ve hemen ayni ta. 
tos Öğleden evvel Edimcde, ikin prenaipimiz mal\tmdur.,, rihler.dc yapılan Peryodik manev· 
cisi ayni gün akıam üzeri Kırklar 'Bu tah§idat kime mütevec. ralar ve denemelerdir ... 

elinde olacaktır. 
Kırklareli müstahkem bir mevki 

olmak itibarile oraya ecnebilerin 
girmesi kanunen memnun olduğun· 
dan ecnebi ataşerniliterler yalnız 
Edimede yapılacak geçit remıine 
davet edilmişlerdir. Bunlar Edime 
civarındaki manevranın son günün 
de de .bulunacaklardır. 

Bizim ordunun kumandan ve su· 
baylarınm terfileri 30 ağustos zafer 
bayramında tebliğ edilir. Kuman· 
danların intihap ve tayinlerini as
keri şQra yapar. Bunun için şQra a· 
zaları manevralarda hazır bulur.a· 
rak kumandan namzetlerinin har"!· 
ktltını takip ederler. Askeri şfıra 
manevradan sonra top!anarak ku 
mandanların intihap ve tayinleri 
işini bitirecektir. Bu tayinler 30 a· 
ğustosa kadar Riyaseti Cu~hurun 
da tasdikinden geçerek katiyct kes
beclecektir. 

Manevra programı 
Manevra proğrarru ıu suretle tes

bit edilmiş ve gazetelere tebliğ o -
lunmuştur: 

15 Ağustoe: Manevranm birinci 
gqnUdilr. Hazırlık yapılacağından 

muharebe olmıyacakbr. 
• Almtol: 'Manewa muharebe

si ~lıyacak ve Kırklareli mmtaka
<>mda butunaa Jntalarm karşılıklı 

mulı:ırcbelert gorlllecektir. 

Ameliyat l- (Başlar af ı 1 incide) 
fakat buzlu camdan blr ,-ıtrln. Ti tepede kocaman bir elektrik ha,·uza. 
Altmda, demircinin örsü gibi kilçilc ilk, mlnlmlnlclk, tek adam boyun· 
da ameliyat masası. Dolaplar, dtrlnler, seyyar ma.ialar. Hele aletler, 
hele aletler! Her biri görmeğe memur olduğu işin mana.o;mı ,.e eda8mı 
almış, kanblll', sivri, düz, bükük, ince, kaim il<'tlcr. ''e bir kötedc, tıp 
talebeslnln ameliyatı seyretmesine mahsus, ü~ dört b:ısamakh bir sed. 

Kala keBeylm: 
Hasta geldi ve ameliyat başladL Menuumuz, hastayı bayıltma

dan, me\-zll his lptallle bir mide ameliyatı. Doktorun ha."ttaya ,u hi
tabı bil& kulağımda: 

- Baba! Yalnız küçük bir iğne MBI duyacak"m. 
Evet, hastaya gık bile dcdlrtmeyen lriitük bir iğne acısını, göğsün

den göbeğe doğru amudi bir kesiş, ve yerini ancak nazari olarak bildi
ğimiz koca midenin meydana çıkanhşı takip etti. Yarasını göremlye
cek ııekllde ba!}ı arkada ,-e örtülU olan hastanın "'Özlerinde \'alnız ma-

ı:o • 
neli bir ıztırap. .t 

Yanm saati geçen bu ameliyat esnasmda, profe!iörle aıılııtanlar a
rasındaki harllmlide el irtibatı beni hayran etti. Dilııyanın en mükem
mel futbol maçmda bile blrlblrlne bu kadar güzel ı•:ı.<ı ,·crcbil<'.cck oyun
cular \'&r nuclır bilmem. Profesöriln ağzından t:ı~an a.<ı~ari he<'t"ll ke
limeler ve onu takiben gtdlp gelen eller, profesöre uzatılan ,.e profe
sönlen alman lletler. 

Amf'illyat bltff. K&tebek yu\·ası kadar geniş ~.-nra bir :rc1ck gtbl 
lllldenıU, htU pamuklarla &rtlldll , . .., h~ ll<'ı duymadılmı söyllym hu
t.a, yatağına iade edildi. 

Aziz insan yapısının fedakl.r tamlrt'llerlnl bar•r·'ırpn bıı «1am al
tıyla, bazı fabrika ve llboratu,·arlar gibi. IHan ~·~··r---ı r"'<ertmcye 

nfl'qan ba.'ka dam altlan ansmda ki farkı dilşür.dlin. 1kfsl <•e bl'nla-
ım, medeniyet nıah!iulti! J\'n:ib Fı?ı·/ l\!S.~KOREK 

lngilterede dün yapılan manevr 
(BCI§ tarafı 1 incide) 

gemisini teftiş etmiş, faal ordu ile 
birlikte redif ve ihtiyat orduları ve 
yeni milis kombine manevralara iş· 
tirak etmiştir. 

toplarile yolda bırakılarak geri dör. lem.isinin muhteşem şekli beliti 
meğe mecbur edilmiştir. en ön sırada ise 9 denizaltı 

lngıliz ihtiyat fılosunun .le daha küçük mikyasta g 
tettaıı ıanootlar, ufak torpidolar, t 

Londra, 9 (A.A.) - Dün akşam kerler bulunuyordu. Bunlanıt 

Dütün Ingiliz gazeteleri, pu mü· 
ıa.>ebetle, başmakaleleri, lngiltere

.1in a3keri kuvvetinin yükselişine 

hasretmektedir. Gazeteler, memle· 
ketin bu ana kadar elde edilmiş o
lan neticelerle iktifa etmiyeceğini 

ve lngiherenin sulhu sevmekle be· 
raber her türlü ihtimallere ka~ı 

koymağa hazır bulunduğunu da bil· 
dirmektedir. 

Perth'den hareket eden Kral, bugün smda, dört filotillaya ta!;sirn 
saat 10,da ihtiyat kütlelerinin alkı§· mi;} 16 kruvazör. 36 dest~1!1' 
lan arasında, baştan başa bayrak· mahalli filotillaya ait diğer 
larla donanmış sokaklardan geçerek .: · !.royer Y~ almış duruyordll-
derhal Bincleaves Mendireğine git· Saat 17 den biraz sonra 
mİ§ ve orada amirallik birinci lordu Victoria and Albert yatından 
lord Stanhope tarafından karşılan· malarla ihtiyat donanma k 
mıştır. Bu esnada filfunalarını çek· nına bir tebrik mesajı gö:l".~c. 
miş bütün harp gemileri, kralı. 21 Donanma kumandanı bir 
atım topla selfunlamıştır. çekerek subay ve askerler 

Kral buradan "Royal Barge,, krala te,e!<lcür etmiş ve kralf.1 
Saltanat motörüne binerek "Torla· narunayı ziyaretinin onlar içlll 
and·Albert .. yatma çıkmış ve yatta zifelerinin ifasında teşviklerifl 
~mirallik yüksek konseyi azası ve ~üzidesi olduğunu bildirmiştir. 

Gece yapılan hava manevraların· 
da, "düşman tayyareleri., tarafın· 

dan yapılan hücum!arın neticesi 
henüz kati olarak ma!Qm değilse de. 
bu sabah söylendiğine göre, görü~ 
şeraitinin fenalığı sebebiyle. bir 
kaç tayyare, müdafaa hattının bazı 
noktalarında hu hattı geçmeğe mu· 
vaffak olmuştur. Fakat tebarüz et 
tirildiğine göre, umumiyet itibarile 
"Düşman tayyareleri,, bir taraftan 
muharebe tayyareleri ile karşılana· 
rak diğer taraf tan da tayyare dalı 

manevraları refakatinde seyredecek Danimarka ıulannda 
olan Fransız bahriyesi genelkurmay Alman mayn gemileri 
ba§kanı amiral Oarlari tarafından Kopenhag, 9 (A.A.) 
selfunlanmıştır. mayn gemisinden mürekkep bit 

Portland dalga kıranından Poin· ınan filotillA.sı dün Aarvus r 
tedcliff tepelerine kadar dört mil geJmi~tir. Bu ziyaret 12 ağusto!' 
mesafe uzunluğunda on dl)rt hat ü- 1ar devam edecektir. 
ıerine dizilen harp gemileri, cidde.r. Kral onuncu Christian 
heybetli bir manzara arzediyordu. kumandanı Kor\'et kaptanı 
En uzakta "C.ouragoous,, tayyare '<abul c!miştir. 

Bulgarla yedi sınıf 
asker toplamışlar 

Dun iki zelzele ol 
saniye ge~ kuvvetlice bir 
kaydedilmiftir. 

(BCI§ tarafı 1 incide) askerlik mükelleflerine de, verilecek kilometre meaafede oldufu 
vurulduğu hakkında bazı yabancı emri alınca derhal krtalanna ilti· edilmektedir. 
gazeteler tarafından neşredilerek bak için hazır bulunmaları hususun Bu aabab raaa.thaneden 
bir yabancı ajansı tarafından >'ayı· da tebligat yapılmıştır. Her tarafta maJ(Unata göre, bu gece aaat ı. I 
lan haberleri en kati bir surette ya· ve bilhassa trenlerde "casuslardan daldka. 55 ll&Zliye geçe kuwedl 
lanlamağa memur edilmiş bulun:.ı· sakınınız!,, yazılı levhalar göze çar zelaele Jraydedllmlftir. Merkd 
yoruz. Bu hadise esnasında bir' Bundan başka: "Askerlik i3lerini rasa•b•neden 120 kilometre r6' 
Türk eri, Bulgar arazisinin iki yüz konuşmayınız, hiç kimse ile bu yol· fede ve Bilecik, İnegöl civarı:; 
metre kadar içerisinde. yaralanmL~ da'tilünakaplara giri§meyiniz, 4arP dır. Bir haftadır devam eden ~ 
ve bu vaka, tıMiseyi kapatan ve ten bah3etmeyinlz!,, ibare1erini lelerin merkez a.stlert de bu ._,,. 
rfuk ve Bulgar hudut makamlar1 muhtevi afişlere de sık sık rastgelin _k __ adır_. _______ _ 

~arafmdan imzalanmış bulunan za· mektedir. Bütün askeri hazırlıklara 
bıt varakası ile de tesbit olunmuş· rağmen Bulgaristanda zahiren bir ·-ABU HAFTA 

tur._ . . sükQnet hüküm sürmekte, umumi· L L E' de 
Dığer taraftan yabancı bır a1an· yetle jc;i gücüyle meşgul olan halk y .. 

• d·w· h. h be ö b " 1-ALTIN ARA ,. .. m ver ıgı ır a re g re, azı harbe aleyhtar görünmektedir . 
t l T .. k h d d · dal K 1 Z L A R 1 9 3 9 

~aze e er, ur u u u cıvarın < Bilhassa Türklerle iyi geçinmek 
B I · · d · · i1nde b · DtCK POWELL ve 
f u

1
g:. arazı~~n e:"!" gh 1nk1~rı lüzumu, bütün aklı ba'ı~a _Bulgar JOAN BT .. OND:.ı 

aa 
1 
ırak:ure lde ~ en hadzır ı ar !ar tarafından hararetle ılen sürül· 2 _ CEHENNE'ı'\! yov 

yapı m ta o ugunu ve u ut mın mekte ve her hususta Türklere ben- , 
takasındaki halkın tahliye. edilmek· zedikleri iki memleket dostlutunun PAT O BRIEN ve ft 

t b l d ğu b.ld' · · ANN SHERlv 
e u un u nu ı , ırmıştır. devamına hiçbir engel bulunmadı- • 

Herhangi bir tahliyenin vuku bul ğı iddia edilmektedir. 3 - Ymu Met~ J_urn~ Jıtl 
d w h lk ··k/\ · · d t •• HataJID hükume~ ma ~ını \'e a ın su ·un ıçın e ar Bulgarlar ecnebilerin bereketleri· • • • . . • 

1 · l · l w t w t 'h ır. tealunı meraııma ınti~ 
a ış erıy e ugraş ıgım asrı c sa a· ni çok sıkı bir surette takip ediyor- 'il••••••••••-~ 
hiyettanz. lar. Bulgarlar Alman ve İtalyanla· 

Askeri lı.azırlıklara gelince. evvel· rın dostluğundan bile korkuyorlar 
ce resmen de bildirilmiş olduğu gibi, ve bunların dost olarak memleket 
bu modem harp silahları ile ünı;i· terine girdikten sonra çıkmıyacak
)'et peyda etmeleri için iki sınıf ih iarıru tahmin ediyorlar. 
tiyat subay ve erlerin bir talim de\ Bulgaristandaki Türkler vaziyet 
resi için silfıh altına çağrılmasıdır. terinden hiç memnun değildirler. 
Bu ihtiyatlar, mensup oldukları fır Ekmek parasını güçlükle elde ede· 
k.alann mınta!calan dahilinde egzer-- biliyorlar. Hepsi memleketimize gel 
sızler yapmaktadır. mek arzusundadırlar. Fakat sor: 

Bulgaristandan geç~n günlerde vize muamelesi yapılma· 
yolcular neler anlatıyotlar dığından şimdilik buna muvaffak 

Bulgar ajansı, yukarda gördüğü· olamıyorlar. 
nüz son tebliğinde, Bulgaristanın Ecnebilerle temas eden Türkle: 
sadece iki sınıf askeri talim içil" iz'aç edilmektedir. Bir hafta evvel 
silah altına aldığını ileri sürerek transit geçen bir Türk talebe kafile 
daha büyük mikyasta askeri hazır- 3ini evinde misafir eden Kemal adlı 
tıklar yapıldığını tekzip ediyor. Filibeli bir Türk tazyike uğramış. 

Fakaf bu sabah Konvansiyone :>asit bir misafirperverlikten ibaret 
trenile gelen bazı yolcular Bulgar :>lan bu temasın sebebi hakkında 
lann yedi sınıf asker to:>ladıklarını t.z•ın uzadıya, sorguya çekilmiş vt 

teyit etmişlerdir. her,;iin zabıtaya müracaate mecbur 
Yolculardan aldığır .. 1z malumata .u ı.ımuştur. Bundan ba§}ca evindf 

1öre, bu askerlerin çoğu Türk v< JJ bir araştırma yapılmış ve bü· 
Yur.1, hudutları civarında bulun tün evrakı alınmıştır. 
maktadır. Bir Türk ve iki yahudi ailesi, hu· 

Bundan başka eski askerlerden 4C' dut haricine çıkanlmıştır. Henüz 
ve 41 yaşlarındaki iki sınıf mükel· sebebi ınalfun değildir. 
teflere de yeni askeri usulleri öğret Bulgar hükQıneti, Makedonya ıt 
mek üzere kıtalarına gitm~ içir tilil komitesi teşkilAtını dağıtmış· 
verilecek emri beklemeleri bildiri! tı. Otede beride kalan bunların dö· 
mi~tir. k•:nt:.!Jeri ltal)•anlar !lrafmdan top 
Bunların g;decek1eri yerler tayin la.nrak p3:-a ile bir takım suikastla 

olunmuştur. Bulgar istihkamların· hazırlamağa memur edilmişlerdir 
da çalıştırılmak maksadile bir çok deniliyor. Bunlar arasında, dört se 
İtalyan amelesi getirilmiştir. (Gene ne evvel Bulgaristandan kaçaraJ.
':>ir s~fya telırrafı bu ha3is~yi yalar m~mle~:ef)mize iltica eden ve bura· 
lamakta::hr.) da t:r mü:ldet !;,aldıktan sonr:ı. Rus· 

I3t:lgari!;tanın şimal kı<;mındaki yaya giden Bulgar komitecileri reisi 

Mihailofun da bulunduğu 
>'<>r. 

Bulgarlar, bütün gayretıeril"..; 
propagandalarına raimen ~ 
mın pomaklan kendilerine ı5'f 
mamı~ardır. Bunlar isimleri~--' 
gar at}"a çevrilmesine raıı ol~ 
lar ve Türklere daha ziyade 1' 
hk göstermişlerdir. 

Bulgaristanda ya~yan pO;~ 
Türklerin bilhassa münevvd 'I 
kısmı çok sıkı bir tarassut .ı 
bulundurulmaktadır. ~ 

Bulgarlar, bunlara zahiren·~ 
muame!e etmeğe cesaret et~ 
beraber daima emniyetsizlik t' 
me··tedirler. ~ 

Bulgar hükQmeti, tren ve .~:J 
!an başka vesaitle dışarıya sef_'.J 
ti yasak etmiştir. Hudud~ 
Kapıkuledeki otomobil r~-Jil 
geçilmesine katiren izin \'tfİ}dlP' 
tedir. ,i 

dutiin fevkalade tedbirlert ~ 
men, Bulgaristandan geçen ~ 
lar; büyük tehirlerde eğ!e~·ııt' 
tının eskisi gibi devam ettıli 
ıit olmuşlardır. 

Bir tekzıp daha ! jl 
Sofya, 9 (A.A.) - Bulgar '~"r 1 

bırçok Alman ve ltalyan a · ,, 
:ümlesinin Bu~garista~ g~~~ 
·tulu hakkında BulganstaJl'-"ttl 
lınmış gibi yabancı matb\JJ ıf' 
kan haberleri kati surette ya 1 

u· t; 
'tlağa sa'ahiyettardır . .nıÇ w;t 
man ve İtalyan askeri vc)'3' ı1 
melesi BulgC\ristana gelmiş de 
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A.lmanlarl~ L~lı~er; IT@f!l~rt11J8r~@@@rmt4d®iım 
araszndabzr lıadzse Ticaret Vekilinin 

daha oldu •• h. b t 
d (Baştarofı ı ıncıd~J mek sulhu bozmak değil, biltı rn u 1 rn ey a n a 1 

' 'V'aın. ettiklerinden Uzerlerine ateş ds sulhu yaratmak demektir 
lçnıağa ınecbur ka.lmı§lardır. Bu 3uhnn ancak çok şiddetli ted-
lnllaadeıne neticesinde bir Almıı.n ~irlerle bertaraf edllebillr. Li 
laken Yaralanmış ve arkadaştan ta .:>eralist lhtillU ancak bir sınıf 
:rtndan götUrUlmUştür. Diğer Al - lalkı hUrrlyete kavuşturabil 
1 an &8kerleri geri çekilip gitmiş • mi~i. . Yirminci asır ihtilalinir. 

8etdir. Alınan gazeteleri, bu hldJ • \·aıtfesl mllletıert hUrrlyetc ka-
eden hiç bah!!etme~lerdir. vuşturmaktır. 

Lehistan Sovyetlerden Diz, sınıf mticndelest değil, 
rtıa'zeme alıyor mUlctlerin hukuk mUsavatı mü· 

l'>aı;ıı, 10 - Leh ve So~·et eks· cadelestnl yapıyoruz. Eğer oo 
~rlerı, Lehistanm Sovyet Rusyaya lokuzuncu asıra fikri sahadn 
tn ınarlıya.cağı fptldar ve harp malzc Fransa Mkim olmuşs.ı. bu bir 
• cııının listesini tcsbit etmişlerdir. tesadllf eseri dcğlldir. Bizim de 
""Chj le ııtan Sovyetlerd.en demir, bosit ıhtilAllmiztn neticesi faşist bir 
.... •ııçtık, hUeum arabaJım, zırhlı oto ltnlya. veya nasyonaı sosyalist 
... O°bil 
bilin ler ve tanklar alacak, muka - bir Almanya değil, yeni bir AY-
t.i de de Sovyetlere yağ verecek • rupa olacaktır. MUstnkbel Av· 

"Takaseılığın bava oyunu 
mevzuu yapılmasınit 

müsaade edilmiyeeektir,, 
lÇERDE: 
* Hapishane binasının y1k1lmas1 

i~ine devam ediliyor. 10 gün içinde 
bu iş taınamlanını~ olacaktır. 

*Yeni mahkemeler ihdası bugün· 
kü po.3tahane binasmm acllb•eye 
dar geleceğini göstcrmişdir. Yeni bir 
ilave bina aranmaktadır. ·'Piyasamızın ,ticarette teşkil atlanmış memleketlerin * Gilmrfik ve inhisarlar vekfileti 
müstcyır vekili ve gümrükler u· 

' mum mildilril Mahmut Nedim bu· 
günlerde şehrimize gelecektir. 

elinde . bir oyuncak haline getirilmesine 
müsamaha katiyen mevzubahs olamaz.# 

r, rupanrn cntektnel vechelcrinl 

~1manfayı bir !:-ere dah:ı Almıınyn. ve ltalyanın çizeceği· Ankara, 10 (Hususi) _ Ticaretı yabancı memleketlerden yapacak için ne lazımsa yapmak kara-
1 <az oi söylemek bir k§.hlnlik teşkil Vekili Cez:mi, Veka.lete ait '1a.rı mübayaata müteallik muka. nndayız.,, 

* Karabük fabrikası işçileri için 
Sümerbank 374000 lira sarfiye mo· 
dem evler vficuda getirecektir. 

* Belediye reis muavini LCıtfi Ak 

ın Parıs, 10 _ Londradan bildirU - etmez. muhtelif i§ler hakkında gazete- velelerin tediye §8.rt ve hüküm Gümrüklerimizdelci Alman 
f~Ur: Lord Halüax diln Alman se / Ô:1STER DANZ!GE DO~OO lere şu beyanatta bulumnuştur: 1eri bu komisyonla. bilistl§are Mallan 

soy dün şehirde bir teftiş yaparak 
23 esnafı yıldırmı cezasına çarptır
mıştır. 

'aatOırckseni kabul etmiş yanm Danzig,9 (A.A.) _ Förs· .. Tak . 
1 

. • t ·m· 
50

_ tesbit olunacak ve aktedilnıi§ bu 
ral. gdrUs.mUı:tUr. Bu zlya-t bir · ı_y·ıtl.,.. - ·as ış erının anzı 1 · lunan mukavelelerin mali hUkürn ... •" t.cr, bir knç gündenberı ~ .. . "- Gümrükte uzun zamandan· 

beri kalmış ithal edilmemi,, mallar 
geri çekilmektedir. Bunun da nor
mal hactiseler oldu~. ala.kadar ban 

* Salı günü fevkalS.de toplana· 
cak olan şehir meclisinin ruznamesi 

ha~ hayrr addedilmektedir. Milllkat rin misaflrl olarak bulunduğı. zile biri taka.a işkrinin idaresı • leri de komisyona tevdi oluna. 
"""' kında bir bir malumat verllmn- ne yeni bir gekil vermeği diğeri caktır . 

tesbit edilmi§tir. Fevkalade toplan· 
tı dört gün sürecektir. 

"l ı. ... Berchtesgeden'den bu sabah t 
.,: .. ıe beraber, .Lore Halifax, ha""'-' takas fiyatlarmm anormal sure 
""',., ·t' tayyare ile burnyn dönmUştUr. · beb' t 
.. •Utuhat devnnin g-mi• oldu"u- te yükselmcsme se ıye veren 
.,11 -,. ... .., Resmen bildiı'lldiğine göre, 1 · i hafül tın w. 

• , .. ... , her hangı' bir kuvvet darbe- amillerin tesir erın e egı 
.... ,ı- perşembe nkşaruı Danzigde Lan- 1 kt · Tak ıaı ·nı 
ll"f'<I rrıukabelesiı kalmryııcağmı kast.ey eme eyı~ as =>"en 
" genmark'da "Polonyanın teh- · k · t• T k ...... ~re llÖYlemiş olduğu tahmin edil- tanzım etme ıs ıyoruz. a as 

"'"4tedir Htlcrlni protesto makamında" işlerinde spekülasyona mahal kal 
Gö >be•s kehanette bUyllk bir h:ılk toplantısı yapı mamak ve ihra~tan evvel ithal 
b 1 lacık ve Fo. tc:, bu plan muamelelerini ihraç imkan ve 
u unuyor ! 1 t \• '..ıdn nutuk söyliyece tt r. kabiliyetlerine göre ayarlamak, 

rı:ı enodlk, 9 (A.A.) - Serbest maksadite §imdiye kadar müte • 
d esı,kıer birliğinin toplantısın . Satye davası ferrik e11er delaletiyle yap1la.n 
ıı:0:1 r nutuk söyliyen Alman bu kabil muameleleri takas liml. 
'° aganda nazırı GöbbeJs mib· ( Baştarajı J incide) tcd şirketi linvanile vUcuda ge. 
b~l'in bugun kalpleri birleştiren lerini, bu 8 efer dördüncU asliye ee- tirdiğimiz teşekkfil kanalilo ida. 
h:tbağ olduğunu ve gUnltik si- za mahkemesi riyasetine "erml§ - re edeceğiz.. 
\U Ve maddt menfaatlerin Us· !erdir. Bu suretle piyua başıboş ol. 
6Iı~de iki milletin teşıiki mesat. Jılnbk.~'4 pu ıbWJ~~\tj qrarmı maktan kurtulacak, ithal ve ih. 
tııı taıammun eylediğini sör)e. bu.giln bildirecektir. Fakat söylen - raç ielerile uğra.şanların muame. 

•• ~ l'e demiştir ki: .d.iğino göre, bu llç mevkufun muha- 1elertnde bir ta.eyika maruz kal -
bu; Bugün Avrupa ~ok vahim blı kemeleri başlayıncaya kadar tahll· ma.k §Öyle dursun, billkis kolay 
lrı tan ge<;:riyor. Fakir miJlet ye edilmeleri mevzubahs değildir. laştmlmı§ bulunacaktır. Zaman 
r'ı~in ınenraatıeri korunulma· Mahkeme BnümUzdcki hafta için- zaman takas primlerinin gayri 
\1 ı:a bu buhran geçmiyecektlr do başhyacakur. tabii bir surette şişkinliği ileri 
ttı~ bu buhran denm ettiği oun ağır ceza. mahkemesi reil!i sürülmekte ve §ikayetleri mucip 
ttı ddetce de sulhtan babsetmtık Refik Umay ile azalar doeyanm tct- olmaktadır. Bu primleri normal 
arıaarzdır. Bu buhranı hallet· kildne b~Ja.nıtşlardır. hadlerine indirmek için gerek ti. 

-..___ caret politikası sahasında, ge -

~· 

·~·-·"~ ... tf J ,..,._~ . . 
(Piı.:~ctek: aene olimpiyat müsabakalarmm yapılacağı Hclainki 
lar:n dıya) de hazırlıklara ba§lanmı~trr. Fintandiye kendi toprak· 
rc1c da }'apıtficak bu müaabakalnrda, bilhassa atletizmde büyü'< 
}'ctjor~ar kazanmak azmindedir. Paavo Nurmi gıbi büyük bir atlet 
llıa1t~t!r~iş olan Finlandiya bu sahada daima muvaffakrye kaı:an-

ıstıyor. 

d~1t · ~csiın:ic atlet Nurmi bugün Helsinkide, stadyomun salonun. 
ı oo~ eyJceJi önünde görülüyor. Bu heykel, 1924 olimpiyadında 
lttıırıc '?etrc koş .ıda diinya rekorunu kırdıvı zaman Fhl!ndiva hü-

tı tarafından dikilmi~ti. 

rek dahili sahada esaslı tedbirle. 
re giriştik. 

Takas limitedin vazifesi 
muhtelü memleketlerle yapılan 

takas muamelelerine ait primleri 
ıç ve dış konjonktür icaplanna 
yani iş hareketlerine göre tan -
zim etmek olacaktır. Şirket biz. 
zat mal alım satımı muamelesi 
yapacak değildir. Takas primleri 
nin normal bir seviyede tutula . 
bilmesi için piyasada nazımlık 
hizmetini görecektir. Bu hizmeti 
yapa.bilmek için ~irketi mali ba -
knndan takviye eylemek maksa • 
dile sermayelerinde ~evletin doğ 
rudan doğruya veya dolayısile 

asgari yüz.de elli nisbetinde işti 
raki bulunan müesseselerle zirai 
satış kooperatifleri ve birlikleri 
tarafından takasla yapılacak ih 
racattan mütevellit ithal ha.klan 
nrn şirkete devri kabul olun. 
muştur. 

Keza, 3018 numaralı kanun 
mucibince müteşekkil tüccar bir 
tikleri ta.rafından takasla yapı -
lacak ihracattan doğan ithal hak 
lan da ayni suretle §İrkete veri. 
leccktir. Şirket bu hakları ala • 
kadarlara primlerini vererek ala. 
cak ve ihtiyacı olanlara primli 
olarak satacaktır. 

Takas limited şirketi ile hilku 
met arasındaki münasebatı ida. 
re etmek ve umumi konjonktüre 
göre şirkete icap eden direktif_ 
teri vermek iizcre Tita ret Ve • 
k!leti dış ticaret dairesinin re. 
isliği altında merkez bankası 

mümessilinin de i~irak eyliye • 
ceği vekaletler arası bir komis . 
yan teşkil edilmiştir. Umumt mül 
hak ve hususi bü:çeli devlet da , 
ireleri ile kararnamede beyan 
edilen müessesat ve şirkctJ~rın 

Takas limited şirketi, piyasa • kalarca kabul olunmaktadır. 
ya ancak iki gündenberi girmi§. Mensucat mümessillerine 
tir. Kuvvetle kani bulunuyoruz, 
ki ihracatçılarımız sahip bulun. Almanyadan son hafta içinde 
dukları ta.kas haklarını takas H. işarıahire kadar manifatura 
mited kanalile paraya çevireeek satmamak emri geldiği doğru. 
lerl yerli ve ecnebi bütün banka dur. Bu emrin sebebi sadece 
lar da bu kuvvetli malt mUc13 • ticaridir ve ilk defa vaki olmuş 
seseye azami dt!recede müzahe • da değildir. Sipari' çok olduğu 
ret eyliyeccklerdir. 1 zamanlar ticari mü~kilata ma-

. . ni olmak üzere satıı1an iki üç 
Burada taka.sç~~a:,a b~r tavsı • hatta dört ay kadar durdurup, 

yem olacaktır. Bı.:yük bır mem • piyasayı hafifletmek rnaksadi· 
Ieket işi muvacehcsindeyiz. HU - 1 1 ktad l:"lh k"k 
kumet icap eden salahiyetleri ver e lyk~pı mlaa da ırf. •

1
• 8 ~ka edv. 

mek suretile takas limited §İr. ve 1 ay r aza mı tar a 
ketini harekete geçirmiştir. Her mensu~t satışı ?lm~ş~: Al. 
vatanda.§ın bu §irketin deruh~ manya ıle olan tıta:rı. mu~ase
eylediği vazifenin iyi bir suret. Ontımız. mutaa seyrını takıp et. 
te ifasını kolayla.~trrması icap mektedır. 
eder. Bu te§ekkülüınUzün mesai - ------------

sini resen veya dolayıslle i~kale lzmire çıkamıyan 
teşebblis edeceklerin hareketleri. 
ni dikkatle takip edeceğimizi bil y ah udiler 
has:;a kaydetmek isterim. 

Herkes bilmelidir ki, makul 
ve meşru bir ticaret nevi olan 
ta.ka.sçılık hava oyunu mevzuu 
yapılamaz. Ve yaptır:ılmıyacak -
trr ... 

Piyasa vaziyeti 

" Bazı büyük ihraç maddele-

Vapur kumanya alarak 
hareket etti 

İzmir, 9 (Hususi) - Panama 
vapuru ile 600 yahudinin limanrnu 
za geldiğini dün bildirmiştim. 
Öğrendiğime göre, bunlar Çek ya· 

hudileridir. Romanyadan geçerek 
Kö1tenceden vapura binmişler, Ro
dosa gitmişler orada kabul edilme· 
yince de kllınanyasıı kalan vapur 
lzmir körfezine girmiştir. 

* Adalarda yapılmakta olan su 
tesisatı 19 ağustosta merasimle a· 
çılacak ve Adalılar bol suya ka\'u· 
şacaklarclır • 
* İstanbul iskelelerine 150 hamal 

alınmak istenmişti. 1000 kişi müra· 
caat etmiştir. 

* Yolcu taşıyan deniz motörleıi· 
ne de otomobillerde olduğu gibi tak 
si saati konması kararlaşmıştır. 

* Şehrimiz.de parklara tel sepetler 
konacaktır. 
* Belediye USküdardaki bedaYa 

plaja elektrik tesisatı yaptırmakta· 
dır. Üsküdar halkevi baJıdosu da 
burada sık sık ~acaktır. 
DIŞARDA: 
* Belçikada müdafaa servislerı 

Lüksemburg ile olan hududu muhn 
faza için yeni tedbirler hakkmd· 
kararlar almıştır. Bu husustaki lJ 
zumlu inşaata pek yakında ba~lan • 
caktır. 
* Alman hiikfuneti Litvanya oı 

du müfettişi general Nagins ile b3· 
riciye nezareti direktörlerinden Tor 
kaitisi Nümberg kongresine davet 
etmiş ve bunlar da daveti kabul ey-
lemişlerdir. 

* Ingiliz hariciye nazın lord Ha· 
lifaks dün Alman büyük elçisini 
kabul etmiştir. 
* Musolininin kalp hastalığından 

yattı~ına dair bir ajans tara.fmdan 
verilen haber Romada salfil11yettar 
mahafilce katt olarak tekzip edil· 
mektedir. 

* Jtalya kralı, Musolininin tekli· 
fi üzerine 20 zatı ~yan azalı{:rına 
tayin etmiştir. Bu zevat, bilhassa sa 
nayi erbabı arasından seçilmiştir. 
* Sovyctler :birliğinin Çine 700 

milyon ruble ikraz edece~ne dair 
hari,çte çıkan haberleri ne Sovyt.t 
ne de Çin makamatı nezdinde teysi· 
ke imkan olamamıştır. 

rimiz için piyasanm henUz açıl. 
maması ve fiilen ihracata başla. 
nılmaması tabiatile fiyat teşek 
külünde evvelki senelerde görUl 
düğü gibi tereddUtler husule 
geitrebilir. Kısmen alivre satış -
tar yapılmakla beraber, bu nevi 
satışlarda tüccarnnızm ihtiyatlı 
hareket etmelerini tabii göril • 
rtim. Şu ciheti derhal ili.ve e -
deyim ki, bugünkü hava içinde, 
ticari mübadeleye ait şartların 
da müşkillleştiğini evvel emirde 
kabul eylemek lazrmdır. Her 
şeyden evvel soğukkanlılığımızı 
muhafaza. etmek ve teşkilatlan • 
dırma.k mecburiyetindeyfz. 

Vapura derhal hareketi şart.ile 

bugün kumanya \·erilmiş ve vapur 
hareket etmiştir. Tekrar Köstenc:e
ye dönmektedir. Anlaşıldığına göre 
kaptan bu Yahudileri karaya çıka· 
nn::a demir alıp kaçacaktı. 

Boğaziçi ne 
gidenler 

çoğal.yor 
General Franko Yolcu sayısı Adi günlerde 

Kendisine başvekil 35 bini buluyor 

Temas ettiğimiz bütün ec· 
nebiler bize daima ne dereceye 
kadar teskilatlandığımızı sor
maktadırl~r. Dünya bir iktısadi 
tC§kilatlandırma devri yaşıyor. 
Teşkilatlandırmaya olan lüzum 
ve ihtiyaç bizde de eqaslı suret
te duyulmaktadır. 

Unvam verdi 
Burgos, 9 (A.rı.) - Resmi ga. 

zetede çıkan bir kararnameye 
göre, general Frnnko, ba§Vckil 
:invanını almaktadır. General 
Franko, ayrıca uhtesinde hiçbir 
nezaret bulundurmıyacaktır. 

Ne§I'edilen diğer kararname • 
tere göre, başvekil muavinliği 

İhracatlarımızın da aynı ka- mUlgadır. 

Fazla sıcaklar yüzünden hallan 
bilhassa Boğaziçine alakası fazla· 

Boğaziçi vapurlarının adi 
günl:rde taşıdrkları yolcu miktarı 
35 bine yükselmiştir. Daha fazla 
sıcak gili1JetJe bu yolcu a.dedi 40 
bin kadar çılirnıştır. 

Pa-ıar ı;!ırıleri ise Boğaziçine 
taıınan yolcu adedi 78 bini geç -
miştir. Bu yalnız gişelerde satılan 
bilet miktarıdır. Ayrıca 2500 ije 
aborwnan bileti satılmı§trr. 

Mevcut vapurların kifayet et
memesi yilzündcn pazar günleri 
araba vapuru Sanyerden yolcu ta· 
şıınaktadır. 

naatte bulunduklarını öğren- HükQmet, on iki nazırdan te • 
mekle memnun olmaktayız. rekküp edecektir. Bu nezaretler, 
Bu maksatla Ticard Vekaleti hariciye, dahiliye, harbiye, balı • 
ihracatçılarla sıkı bir surette te- riye, hava, adliye, maliye, endüs 
mastadır. Piyasamızı teşkilat- trt ve ticaret , z!raat maarif, na. 
lanmış memleketlerin elinde o- fia ve iş nezaretleridir. 
yunc.ak haline getirmek mev- A}Tıca. general Frankonun ri. Büyükadada fundalık 
zubahsolamaz. En büyük hüs. yasetinde müdafaa i~lerine ba. 
nü niyetle takip ettiğimiz hattı kan Uç nazırdan mürekkep bir yangını 
hareket şudur: Maliyet fiyatla- müdafaa konseyi kurulmuştur. Dün Büyükadada Hiristos !?p· 
ı ımıza makbul hir kazanç payı BaşveMlet murinliğinm lA.ğ • sinde yQz metre kadar ~ Y 
ilavesi suretiyle teşekkül ede. ( Vl, siyasi konseyi mühim mik • ı Jm§tır. Cigaradan çıktığı zanne..: 
rek riyatlan tutnıa~< ve hunun yasta takviye eylemektedir. mektedir. 
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Gençlik madeni 

Yazan: Dır .. ~o A. 
Eski zı?manlaı:da simya 

Ankara radyosunun 1 ~ını~y~cegımı~......... · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · 
ilmi erbabı:Ja göre, insanlara 
daimi gençlik, ebedi hayat ve. 
recek olan maclen, madenlerin 
en kıymetlisi altın olabilirdi. alafranga musiki Mozartın 12 yaşındayken -~ 

programına dair 
Ancak altını kendisini ze· 

hirlemeden yutturmak imkanı 
bulunamadığından daimi genç· 
liğe de bir çare bulunamamış· GEÇEN haftaki konuşmamız

da Ankara fady0&unun mu-
siki ve neşriyat programını göz -
den geçirmiş, radyonun en kuv -
vetli tanıtma vasıtası olan zama -
rurruzda Ankara radyosunun da 
memleketimizi harice tanıtacak 

neşriyatta bulunması temennisine 
dayanarak bazı noktaları işaret et
miştik. 

Ankara radyosunun bilhassa 
günde altı buçuk saat gibi kısa bir 
neşriyattan ileri gelen ibu noksan
lavdan başka, alafranga musiki 
neşriyatındaki bazı ihmalleri de 
var ki bugünkü konuşmamızda da 
bunu bahis mevzuu yapmak isti • 
yoruz. 

Bu ihmal bilhassa alafranga 
musikiye ehemmiyet verilmemr.k -
ten, daha doğrusu, halkın ebem -
miyet vermediği kanaatinden ileri 
geliyor, Radyosunun başındaki bir 
ldinleyicinin, çaldıklanr.x alaka ile 
dinlemediğini düşünen Küçük Orı 
kestra, bu alakasız • zannetti~ -
dinleyiciye adeta baştan savma bir 
konser veriyor: 

Programa riayet etmiyor. Gaze
tedeki programa bakıyorsunuz 

Liszt'in 2 inci Macar Rapsodisi 
var· ''vaktimiz kalmadı,. diye çal-

' 
mıyor. Başka bir akşam bakıyor -
sunuz, yine bu güzel parça prog. 
ramın ilk numarası; orkestra bu -
nun yerine bize başka bir, şey ça -
lıyor. (O akşam. Hatırlıyorum, 

~rogramda küçük orkestra şefi 
Necip Aşkın olarak gösterilmişti, 
onun yerine - spikerin söylediği. 
ne göre - Ferit Alnar ~dare etti. 
Her halde bu orkestra şefi, Macar 
Raspodisini küçük orkestra ile 
çalmamayı daha muvafık bulmuş 

bulmuş olacak.) 

Hakikaten, Küçük Orkestra bize 
güzel parçalar dinletemiyecek 
kadar küçük. Acieta orkestra de -
ğil, bir band. (Aynı çalgı iiletle
rinden müteşekkil bir heyete band 
tıerler ki, bizim çigan orkestrası 

dediğimize de ç!gan bandı demek 
lazımdır. Çünkü onda da çalgı ta
kımı hep keman ve viyolonçello -
~an müteşekkildir. Bizim küçük 
orkestradan tela kulağımıza hep 
gıy gıy bir keman sesi geliyor. 
Arada sırada da bir piyano sesi. 
Onun için, bu "orkestra,, hafif or. 
kestra parçalarını bile iyi çalamı
yor.) 

Küçük orkestranın programın -
da gÖze - daha doğrusu kulağa -
çarpan bir diğer taraf, parçaların 
hemen hemen muayyen bir reper
toire içinde dönüp, dolaşması: 

Lincke, Hans Löhr, H3ns Schnei
der, Müller, Vinckler .. Küçük Or. 
kestranın bellediği bestekarlar, 
- ve çaldıkları bunların hemen he
men hep aynı parçalan. Hatta ha
zan öyle oluyor ki bir hafta için.de 
küçük orkestra aynı parçayı bir 
kaç gün tekrar tekrar çalıyor, ça. 
hyor, ertesi hafta başka bir parça. 
yı birkaç gün tekrarlıyor. - ''Ak
şam üzeri: Hazin parça., ''Köye 
dönüş,, ''Seyahat şerkıları .... Kü. 
çük orkestranm ezberlediği ve ça
la çala bize ezberlettiği parçalar. 
Hafif musikinin üstat bestekarla
rı olan Straussların, Leharların 

meşhur parçalarını pek nadir din
liyoruz. 

Radyo orkestrası şüphesiz kü -
çük orkestradan daha kuvvetli ve 
programı ı:la güzel seçiyor. Fakat! 
maalesef onu bugünlerde pek din
lıyemiyoruz. Her halde yaz tatili 
yapıyor. 

Riyaseticumhur orkestrasının 

S:>nserial de ancak haftada bir de
fa dinliyebiliyoruz. 

Ankara radyosunun alafranga 
musiki programındaki, bir beste -
kar hakkında konferansı ve eser -

bestelediği opera 
"Bastien'le Bastienne,, ismindeki küçük operasını bestelediği. 

zaman Mozart daha on iki yaşında idi. Fakat o yaşta iken is~~ 
bütün musiki dünyasınıda tanınmıştı. Babası onu ve kız kardeşını 

almış, Avrupanrn birçok büyük şehirler~nde dol.~ş~rrarak onla:.a 
kooserler verdirmişti. Bu konserlerde bılhassa kuçuk Mozart bu-
yük bir hayranlık ve alkİş toplamıştı. . w. • 

Mozartın on iki yaşında iken hesteledıgı bu ılk opera on~~n 
sonraki eserlerine nazaran çok küçük ve zayıftır, fakat yaşına gore 
§Üphesiz bir şaheserdir. 

Mozart bu operasının mevzuunu Roosseau'nun "Küçük Fakı. 
sı ismindeki komedisinin tercümesirl:ien almıştır. Sahne, kırlarda 
g~

1

çiyor ve içinde yalnız üç kahraman vardır: Bastien ile sevgilisi 
Bastienne ve bir de onların akıl hocası olan Calas. Bu adam onla
n bir gün kavga ederken görüyor ve aralarına girerek barıştırıyor, 
nihayet eserin sonunda iki sevgili evleniyorlar. 

Bu basit mevzulu operanın musikisi de basittir. Fakat on 
yaşındaki Mozartın eseri idi ye zevkle dinlenebilir .. 

Pazar günü istokholm radyosu Mozartın bu ılk operasını ça. 
!arak dinleyenlere bu zevki verdi. 

Emerich Kalman kendi 

eserlerini çaldı 

Bu gilnün me§hur operet bcstekarlanndan biri olan ~merich 
Kalman bugün 57 yaşındadır. Fakat şöhrete çok erken yaşta vasıl 
olmuş birçok bestekarlar gibi o rla adeta geçen asrın .sanatkarla
rından sayılır. Zira ''Küçük Holan:lah Kız,, veya ''Çingene Pren
sesi,, çok eski ve meşhur parçaalrdır. · 

Kalman uzun seneler Viyanada yaşamış bir Macar sanatkarı
dır. Bununla beraber, musiki tahsilini Budapeştede görmüş ve 1907 
de Franz Joseph mükafatı kendisine bir Budape,teli sıfatile veril. 
miştir. Bugün !sveçte bulunan Emcrich Kalmln pazar günü İs -
tokholm radyosunun orkestrasını idare etti ve bu konserltle beste
kann kendi eserlerinden bazıları salındı. 

Bitmemiş senfoniye bu 1 1 

ısım 

• • 
nıçın verilmiş? 

Pazartesi akşamı Hamburg radyosu Betho'\'enin "Lconora u
vertürü,, ve Şubcrtin "Bitmemiş Senfoni,, si ile güzel bir konser 
verdi. , 

Şubertin bu meşhur senfonis1nden radyo ı;a}'falarımızda bun. 
dan evvel ide bahsetmiştik. 

"Bitmemiş Senfoni,, bu ismi taşımasına rağmen, uzun bir e
serdir ve hatt~ insana hiçbir zaman bitmemiş hissini vermez. Ona 
"bitmemi§,, isminin verilmesi şundan.dır: 

Senfoniler umumiyetle dört parçadan ibaret olur. Halbuki 
Sehubert'in bu siminör senfonisi iki parçadan ibarettir. Acaba 
bestekar bu iki parçadan sonra iki tane daha ilave edecek miydi? 
Vakıa senfoninin müsveddesinde, ilk iki parçadan sonra, bir ü-' . 
çüncü parçaya başlanmış ve birkaç nota yazılmıştır. Fakat Schu-
bertin bunu, herhangi bir hadise ile değil, sırf kendisi istemediği 
için bitirmemiş olduğu eserini iki parça ile tatl".amlanmış bulduğu 
düşünülebilir. 

Zira senfoninin yarım kalmasına hiç bir sebep yoktur. Bir iki 
sene evvel gördüğümüz "Bitmemiş Senfoni., filmin.deki mevzu 
hakikate istinat etmez. Bestekarın hayatında öyle bir sahne geç· 
miş değildir. 

"Bitmemiş Senfoni" ilk defa kırk üç sene f'.onra çalınmıştır. 
ki o zaman Schubert öleli otuz yedi sene olmu§tu. Yani Sc'r.lbert 
bu senfoniyi yazdıktan 6 sene sonra ölmüştür. Her halde bitirme:c 
isteseydi bu müddet zarfında bitirebilirdi. Onun için "Bitme:ni~ 
Genfoni,, yi bestekarının o haliyle bitmiş saydıi!ına inanmak lazım 
gelir. 

Meşhur orkestra şeflerinin 

konserleri · 
Açılacağını haber verdiğimiz Lucerne (İsviçre) musiki festi

vali devam ediyor. Festivali Toscanini a~ıp ilk konseri ıdaresinde. 
ki orkestra ile verdikten sonra yerini A vrupanın bugünkü meşhur 
diğer orkestra şeflerine bıraktı. Bu ara.da meşhur İngili:: orkestra 
sefi Sir Addan Bault pazar akşamı idare ettiği orkestra ile güzel 
bir konser verdi. 

Konsertie Haydn'ın meşhur viyolonçello konçertosu çalındı. 
Bu eser, Haydn·ın viyolonçello için yazdığı altı konçertodan biri
dir. Fakat meşhur olarak bu kalmış, ötekiler unutulmu§tur. 

Bu akşam (perşemb<?) saat 9.30 
da Paris (PTT) istasyonunda 
Ollivier'nin "Sihirli Orman,, piye-

sinde rol alacaklardan MI. 
Rene Bourgcon 

/V\A Biliyor musunuz ? /V\A 

ı - Ncvyorktl\n Londraya l 
ilk ddl\ olarak telsizle ne za -
man resim nakledildi? 

2 - Bugün günc§leki leke. 
lcrin fazla görüldüğü, muhte
lif arz ve hava hadiselerine te
sir ettiği bir devirde bulunu • 
yoruz. Bunun radyo üzerine 
de tesirleri fazladır. Güne§ 
lekelerinin faaliyet devresi . 
bir daha kaç sene sonra bat. 
lıyacaktır? 

3 - lki meıhur Macar o -
peret beııtekan hatırlıyor mu· 
sunuz, kimlerdir? Bunlar §Ö!ı 
retlerini nerede kazanmıılar -
dır?. 

Cevapları 
1 - 192-1 de. 
2 - Güneıteki lekeler her 

on bir ıenede bir fazla görül
mekte ve dünya üzerinde le· 
ı;iri olmaktadır. Binaenaleyh 
önümüzdeki senelerde radyo· 
laıımız bu lekelerin teıirinden 
kurtulacak, on bir sene sonra 
tekrar güneş lekelerinin tesiri 
görülecektir. 

3 - Franz Lehar ve Eme. 
rieh Kalman. lkiıi de Viyana
da mc~hur olmuılardır ve e
ıerleri ''Viyana musikisi,, ya
ni hafif musiki ve operet mu. 

Şarkı mı şarkıcıyı 
meşhur eder, 

şarkıcı mı 
şarkıyı ... 

Bugün Amerikan radyo ve mu
siki dünyası "Tavuk mu yumu::
tallan çıkar, yumurta mı tavuk • 
tan,. gibi bir mesele ile meııgul 

bulunuyor. 

Şarkı mı şarkıcıyı meşhur eder, 
şarkıcı mı şarkıyı? 

tı. 

Altından sonra keşfedilen 

platin ondan daha pahalı ol. 
makla beraber cna altındaki 
hassayı isnat eden olmamıştır. 

Buna karşılık, şimdi gençlik madeni diye bilinen man· 
yeziyom madenidir. Evet, fotoğrafçılarır. gec:: kara~lığın

da resim çekmek için birdenbire parlattıkları Manyezıyo~ .. 
Hayatımıza gençlik ışıklarını veren de bu maden old~~ıı 
anlaşılıyor. Hem .de eski zaman simya erbabının altın ıçın 

dedikleri gibi, bir kuruntu olarak değil, canlı kısımlann 

gencini, ihtiyarını kimyaca tahlil ederek genilcrde çok, 
ihtiyarlarda pek az bulunduğu için... . . 

Vücudumuzda kireçle manyeziyom biribiriqe zıt ıkı 

mühim madendir. Manyeziyomun çokluğu gençlik, kirecin 
çok)uğu ihtiyarlık demektir. Insanın yaşı ilerledikç, vücu
dundaki kireç artar ve manyeziyom azalır. Onun için de 
yeni zamanın kimya erbabı olan hekimleri arasında, vü
cuttaki nesiclerin ihtiyarlamasma mani olmak üzere man
yeziyom yutturanlar da va11:1ır. (Bunu öğrenince, sakın fo· 
toğrafçının elinde gördüğünüz manyeziyom telini yutmı
ya kalkışmayınız. Genç kalmak için manyeziy->m. ~utturma· 
mn yolu vardır. Onu da ancak mütehassısları ~'.ıı:..) .. 

Bu madenin gençlik mayası olduğuna en buyuk delıh, 
insanların ve hayvanların gençlerinde ondan çok, ihtiyar
larında pekaz bulunmasından ziyade, nebatatın yeşillikle

rinde o madenden daima ehemmiyeti bir nisbette bulun -
masıdır. Nebatatın en ziyade taze kısmı .da - herkes bilir • 
yeşil kısımlarıdır. 

insan da ne kadar genç olursa vücurdunda o kadar 
manyeziyom bulunur. Mesela yeni doğan çocuğun · vüc~
dunda bu maden annesindekinden daha fazladır... Gençlı

ği en iyi belli eden, galiba hareket olduğ~ için bu maden en 
ziyade adalelerde olur .. Ondan sonra sırayla: l.ıeyinde, mur
dar ilikte, yürekte, karaciğerde ve en az barsaklartla. Ke
miklerdeki başka.. Bir de kanın terkibinı:le epeyce mühim 
nisbette vardır. 

Olgun yaşta bir adamın - çabuk ihtiyarlamamak için • 
bu madenden günde iki, üç yüz miligram kadarını gıdaları 

arasında bulmıya itıpyacı olur. Her gün o kadar manyezi
yom yemiyen bir adamın çabucak ithiyarlamıyacağım kimse 

temin edemez. 
Etlerde manyeziyom madeninden devede kulak 

lınden denilecek kadar az bulunduğun.dan et yemeklerinin 
gençlik veı:ı:Jiğini iddia eden olmamıştır. Balıklarda da pek 
az. Hayvanlardan yalnız sümüklü böcek - belki otların ara
sın.da yaşadığı için - yüzde 259 miligram manyeziyom ve
rir. Demek ki insan günde yüz gram siimüklü böcek sala-

tası yeyebilsey.c;i ebedi gençlik sırrını bulmuş sayılabilir-

di. Buğdayın kabuğunda çok manyeziyom varsa Cia öğü
tfü:lüğü vakit kepekte kalır .. Ekmeğin kabuğunda da hay
lice bulunur. Bu mevsimde taze mısırda ehı:nııniyetli nis· 
bette .. Yulafta da çok olduğundan çocuklara ötcdenberi yu
laf unundan bulamaç tavsiye ederler. Pirin~te pek az .. Ku
ru fasulyede hatırı sayılırsa da mercimekte nafile. 
zelyedeki fena ıdeğil .. 

Taze sebzelerin yeşil tarafları, tabii, daha çc·k man
yeziyom verirler. Mesela ıspanak, fakat yeşil c..lmıyan 
taraflarında azdır. 

Yemişlerden bu mevsimde en iyileri badem, fındık, 
ceviz .. Üzümde az, kavunda fena değil, fakat karpuzda fena 
hiç gibi.. Armutta ve elma<la da pek az .. İncirde hatırı sa· 
yılacak kadar .. Çikolatada manyeziyom madeni yüzde 293 

miligram bulunduğundan çocuklar onu çok severler. Siz 
de günde yüz gram çikolata yiyebilirseniz bir günde lüzu
mu olan manyeziyomu ondan bulursunuz. Bu kaı:iar çiko
lata yemek, biraz yukarıda söylediğim yilz gram salatayı 
yemekten elbette pek çok kolaydır. 

Bundan evvel de sinema dünya --------------------------
sın:la aynı şekilde bir münakaşa 

1 1 a a ım. 
açılmıştı: ~rtist. mi .fil.mi meş - söyletelim: Ne şarkı meşhur olur, 
hur eder, fılm mı artıstı? ne şarkıcılardan biri. Fakat, hepsi 

O sinema fileminin dağdağ~sı. ayrı ayrı bir şarkı söylesinler. İç
ve şakası arasında kaynadı gıttı }erinden hangisi yerine ve zama • 
ve mesele esasen biraz da alay ol- nına göre güzel bir §atkı intihap 
sun diye ortaya atılmıştı. Halbu- ettiyse o meşhur olacaktır . ., 
ki şarkı _ şarkıcı meselesi ciddi . . ~ . • 
bir sekilde münakaşa ediliyor. Mr. Roy Schıeld ılave ~ıyor. 

• N C B (A .k .1 ''Misal mi istiyorsunuz? iste M~sele, men an mı • . . . .. 
. . . k' Bıng Crosby eskıden ben li radyo şırketı) nın merkez teş ı-

Hitı musiki müdürü Mr. Roy söy1crdi, fakat meşhur değildi. 

Shicld tarafından ileri sürülen bir Halbuki, bir gün "Gecenin mavi
fikir üzerine ortaya nktı. si,. ni söyledi. Birdenbire meşhur 

Mr. Ro söyledi~ bir konfe - oldu. Şimdi bizim aklımıza Bing 
y b . "G . M .. ransta "şarkıyı şarkıcı değil, şar _ Cr~s y de~ınce ecenı~ . avısı .. 

kıcıyı şarkı meşhur eden, dedi. o-1 ~elır, .~ophıe T~~k~r cıenınce de 
nun üzerine şarkıcılar itiraza kalk O gunlerden hırı .. · 
t 1 • Amerikada radyo musiki müdü· ı ar ve. 

ra:rar cüdi fst-,!:'·r) .... radyoıuf1• 

]erinden parçalara da rastgeliyo -
ruz. Şüphesiz bu, sevinçle karşı • 
lad:Jımız bir şeydir. Musiki kut -
ti.ı:ilmüz için bunların çoğaltılmJ. 

- Hayır, dediler. Asıl şarkıyı rünün fikrine iştirak edenler de 
meşhur elden biziz!.. ı var, şarkıcıları müdafa~ edenler 

sını \'e bununla beraber küçük or- .,. Mu .. naka,.ay.a <levam eden radyolde Bu suretle, tavuk m11 yumurta-
k tl'I' c~a Liendi eserlerini çalan or et 

ı,es· 
yı ibre eden meihur ı'1acar kestranın da daha az ihmalle ça _ musiki müdürü fikrini şöyle mü-ıdan çıkar, Y.~murta ~ı ta~uktan 

~afaa ediyor.. meselesi hen uz hallcl:lılmemış bu. Jışmasını temenni ediyoruz. 
V. G. "Aynı iktidarda birkaç şarkıcı lunuyor tckan Kalman 

tı, 

Su 



e=c O: 
1 : •••••• , , 

. ..,. ----------·--------------·-·-0'9•••• 
Galatasarny - Demirspor 

~açının neticesini tayin etmeği, 
f ISTANBUL 

• en ıs 
'" d Birincıhklerinde takım itıba-
e erasyon hakeme, hakem de rıyle da&"cıJık kJfibü birincı 

Fenerbahçe ikinci oldu 
,.._""! f eder asyo na bırakıyor İstanbul '.l'enl Ajanlığından: 
~ •• ,

1 
6 ağustos pazıır gUnU Dnğcılıi;: 

kem. t rıpor kalecisi Necdetin ha· etinin verdiği raporlar Ankarada klUbUnde nihayetlenen bölgemiz te-
l ' aarruı· 1 d G ı ataaar ıy e yarı a knlan a· toplanan teknik komite ve yUksck nis birlnclliklcrl neticeleri: 
ticcai ~y • Dcmirspor maçının ne· hakem komitesi tarafından uzun Tek bayan: Bn. Gorodetsky (?. 

\'etllrr. a~kında hali hiçbir karar' uzadıya tetkik edildiği halde bu D. K.) 
t .cnııştlr H k a be" • a emın ve maç· heyetler bir neticeye varamamış· Tek erkek: Tclynn (T. D. K.) 
bl "tıelnıtı 1 • . t it kil e nızamlara muhalıf lntdır. Çift erkek: İbrahim Cimcoz -

je hıızır buluna ·u i he A ita (F b h ) ......_ n l r Y !§ln içinden bir tUrlU çıkamıyan rm gc ener a çc 
---- federa yon, maç neticesini hakem Kadın • <!rkck: Bn. Gorodetsky -

Hakem Tar k 
~at'ı raporunu a:dı 

ah terncye yakında 
Gaı baş1anıyor 

ııtasa 
ÇIJ'lda h ray • D~mlrspor ma· 
haYctı •kemin yaratanmasiyle ni· 
i~ıtıaı enen. hadisenin tahkikrıtı 
ltıüddei tdılerek evrak Usküdar 
\'ara Unıumiliğine verilmiştir 

sırıın . . 
t\'\>cıa ıyı olmaması yüzünıdcn 
lı( i~· on günlük, S"'nra bir hafta· 
lıtnarı 1h nıuvakkat rapor almış bu. 
\'aJttat llkcrn Tarık, dün son mu· 
den tek raporun müddeti bittiğin· 
~1, rar muaycr.c edilmiştir. 

1ıttha 
lllill}'c •sıs tarafından yapıla r 
0ldij~ ne ."~~ice:ainde yaraların iy 
taı:ıor t 0rulcrek kendisine kat'! 

vcru . • " ldli\i ınıştir. usküdar Tıbbı 
t 1\111 d 'ı>or e tetkikinden geçen 
ti114trı lllUddciumunüliğc verildi. 
laııltt\ :Yllkında muhakemeye baş· 
Ye ttı lır, Davaya tJsklidar asli· 

" lır. ' lllthkcmesinde bakılacak. 

Yuınıe birincilikleri 
Ve 

Yelken yarışları 
•ıt"ıh 

daıı: 'll Su &Porları Ajanlığın· 

..... 
llırne. 1 . 

t ...... llö1 
ll ll:ıUa ge Ytızme şampıyonlu· 
~llıart:~kaları 12 ve 13 ağustos 
''~\tı 81 'le pazar günleri Be· 

ı ~'tıılacakılt ti bu yüzme havuzunda 
tır 

~ . 
c ...... ~u . 
~llltlart • sabakalara 12 ağustos 
&il eaı g" .. •to, unu saat 13 te, 13 a· 
lan,. Paıar .. .. "cll.k gunu saat 13 ae baş.. 

tır. 
3....._ h 

de Qu nı·· dtre Usabakalara seçmeler 
ecıtbilir.cc alan yüı:ilcUlcr iştira~ 

~- .. t· for· h 
~:· A.b:ıur 1 eyeti: Ahmet Fetge· 

ileti, tahınan Benlioğlu, Rıza 

liak 
~a S 'ıtılcr• S k . O İlter 

1 
• ıt ı Eryar, Alı Rr 

d~lUrıda; 1>. l3ckir Macur. Hikmet 
1rı cu • Nuri Bosut HUsamed· 

teli. • 

den sormağa karar vermiştir. Bu 
Hashn Akcv (T. D. K.) 
Takım itibarile: (Yalnız finalist-

karar kendisine teblığ edilen ha. ter puvan alır) 
kem Tarık, maçın c.ereyan tarzr 1 Birinci: 10 l /2 puvanla Dağcılık 
nı evvelce verdiği ıaporda mu • lfülbU .. 

fassalan yazmış olduğunu ve ra· İkinci: 3 puvnnln F<!ncrbahçe. 
poruna yeniden ilave edecek hiç OçUncU: ı 1 /2 puvanla B<!bek. 
'Jir fikri bulunmadığını federasyo. Dördüncü: 1 pu\·anln Bcyoğlus • 
na bildirmiştir. por. 

iki Bulgar pehlivanı şehrimizde 
Avrupa şampiyon~ Dankalofun yerini tutma-! 
ğa memur edildiğini söyliyen bir danesi : 

"Tel< irdağlı Hüseyni kolayca 
diyor 

BALKAN 

Bisiklet 
Şampiyonasına işlirakımiz 

kati leşti 
Ankara, 9 (A.A.) - Haber nl • 

dığımızn göre, 8 ila 14 cylUl arasın
da BUkrcştc ilk :defa yapılacak olan 
Balkan bisiklet eampiyonaema 
TUrk bisiklelçtlerlnir. de IeUrnkl ka
bul cdilmiıı ve keyfiyet Romanya 
federasyonuna bildirilmiştir. 

Tilrk ekibini te kil edecek bisik
letçilerin hnıırlıklı bulunmalarını 

temin makee.dllc alakadar balgele -
~ bu hususta lbnngelcn tebligat 
yııpılmıştir. 

~ 

Atletizm faaliyeti 
hrlmb:c grlcn 11.1 Ilulgar P<'lılh'nm fmayosuntlıı bcynz 

zırh bulunan Dimltrl tsı,o,1ç dlğe~ Plyer Ko taıı) 21 Ağustosa kadar tadil edildi 
. ... lstanbul Atletizm Ajanhğmdan: 

Bulgan tanın tanınmıs genç peh·f Dankalof hastalandıgınclan onun 1 t•tanb 1 b"l · tl ti · , . . ... . . - .. u o gcsı n e en 
..ınlarından Piyer Kostnn, eskq )'ermı tutmaga memur cdılmıs bu· 21 ag"'ustos gUnüe k a · 

b hl' o· . . lsk . 1 b' 1 T "' k hl' 1 a ar mevsım a~~ ıvan ımıtn oyıç e ır· unu}'Orum. ur pe ıvan arının tatili yapacaklarında bu u k • 
1·1 t b balı ı· · l · · · k l 1 ld - · · · n g ne a ı t c u sa \.Onvan ıyone trenı .>ırço ç~ ım arı o u~unu ışıltım. dar hiçbir resmi atletizm faaliyeti 
le şehrimize gelmiştir. ~aama[ıh ):anımdakı Bulgar ~h· olmıyacnktır. 

Bulgar ~hlivnnları, Sirkecide O ııvam lskoyıç daha evvel kendılc· 2 ıstanb 1 .. un" ü d'" 
ı . .. ·-· , . - u un uç c ve or-

_ ••• ~palas otelu«aeki daırc erindt nle gureştıgı ı~ın bu oyunlan a~~a· dUncü kategori atletleri için (Pen· 
kendileri le görüsen bir muharririmi :taşımdan öğrencr~k güreşeccgım. tatlon haric) 1939 yılı açık hava 
zc, milU ~poru güreş olması itiba htanbultla on gun kaldıktan son· me •ı'm'ı .. bak b. 

, , w• Ve musa a programı ıt. 
tile Türkiy~yi ziyaretten ~"'il derece ra Parıse gıdecegım, daha sonra A· miştir . 
. .ı~ınnun olduklarını ve burada im· :u:;tralyaya kadar scynhatlmi uza·----.................................. ____ _ 

. can bulurlarsa en bilyUk Tilrk gü t.ır~k bir çok pclılivanlntla güre~· 1Sk0Çy8 da 

. = ... :ıerHe karşılaşacaklarını söyle ceğım. 

mişlcrdir. Türkiycye daha evvel gelmek is· Lik maçlart Şimdiden 
Kendilerinin verdikleri malUmat, tiyordum .. Fakat Avrupa turneleri başhyo 

~!.kc, Pirer Ko tan henüi yirmi ye buna mam oldu.,, r 
di yaşında, 1,80 m:t ~boyunda 102 Dikkate değer bir nokta, genç Bul 1skoç takımla~ı arasındaki lik 
kiloluk bir pehllvnndır. gar pehlivanın yalnız kuvvetine de· maçları önUmUzdeki cumartesi • 

Piyer Ko tan Türkiye)'e birincı ğil, tahsiline de ehemmiyet verme· den itibaren ba§hyacaktır. Birin-
~_. :Iefa geldiğini, fakat şöhretleri bü· ;i, İngilizce, frnnsızca, almanca ,.c ci, ikinci, üçUncü liklcr arasında· 

·c%;;:wel :.t"'" · ""'. tün dünynytı yayılmış olan Türk rusçayı mükemmel surette ö~ren· ki maçlara 66 takım iıtirak et • 
'i tlL p~liv:ınlarının rnk kuvvetli olduk· mi" bulunmasıdır. mektedir. Her liktc yirmi iki ta· 1 l(tıt: ~~ "' 

......_ .._ lnnm i ittiğini, manm::ıfih kendisi· Diğer pehlivan Dimitri lskoyiç kım bulunmaktadır. 
"ik •llC!\' • • • k t CU llıUkab aıının ikinci yelken te§ ne güvendiğini ve ba~pch:!.·nn Te ikinci Balkan olimpiyatlarında Bul Is oçya lik maçları ıda ngiltcre-

llU lı1 akası 13 a ustoı pazar kil'dağlı HU eyini bile ycnebileceğı gar ve Yugo$lav güreşçilerini yen· de olduğu gibi iki devreden i\ta· 
~ Oda k . ha ......., ~U oyunda yapılacaktır. ni ileri sürerek u izahatı vermiştir diğini \e geçen sene Türkiyeyc ge- rettır. 
llcrıtcatt'abaltalara saat 14 te "- Ben Amerikan u ulile güre51 !erek pehlivanlarımız!a güreştiğini 

lat3 
:· .... l>r~ır. Jrum. Cim Londos gibi kendime ;oyll'mi§tir. 
11Utu Rtaın rnudblncc yarıı· nahsus oyunlarım .r. Bunla: Pehlivanlarımızın yakından tanı· 

tıc-,ı it llnı u 
Ytlk aturlcre açıktır, Her " eş esnasındn belli olacnktır. Dür, dığı !skoyiç, bu maçların neticele· 

tı~~ ..... \' cıı tekncle'"l gitebilir. ayı dolıış.'Tlak Uzere turneye çık rinden bahsederek demİ§tir ki: Yeni maçı 
:ıtırı,~;~i~:t b

8
eynclmilcl yarı§ tım. - Tekirdağlı Hüseyin pehlivana Ağyr sıklet eskl dünya şampiyon-

tı.i ...... \'elk g re yaı.1lacakt1r. . Ewelfi Var§ova, onra Buda~şt rcnildim. Şüphesiz ki Tekirdağlı larırı.dıı.n Almnn Schmling Avrupa 
rı l:Ynid· en rotaı.ı geçen sene· de birçok tan'ınmı$ dÜ"'''B güre~çilc· ;ok kuvvetli bir gürey;idir. Fakat ağır sıklet şampl'-·onluğu Mn Vat • 
6 ır. . 1 d l' ,, " ti -..... li k 1 ·ıle karşıla~tım \'e bun ar an o ımp· mağl(ıbiyetime onun kuvvetinden terle maç yapmtı.k Uzcre ycnl kont-

t>' l\bijll a cınıer: Ahmet Fttge· ı vat ampivona ım kazanmış E;;tllr ~iyadc henim hastalanmaklı!tm se· rat imzalamıatır. 
Qll 1 tt-tıhrn ı · . ., 
il'! t, :S h an Benlioğlu. Rıza "alı Lui Petcrson vn 1acnr Vılı · '>eb olmuştur. Bu defa kendisini Schmcllng geçen sene zenci Lu • 
bt~' ıtıU~ ıacı. Baydar, Harun tll· !Juru yenm ~ .. mU\•affak oldum. l· •·eneceğimi umurorum. Fakat tabii is ile yaptığı maçtnn sonra ikinci 

0.1\clı, ~n c~tııa HUsamet1din, mU i defa amp!yon olmu'} olan .l\me ··ınııla .. mac1an vaziyc" "el'i oıa...,1::ı-:. de!n mc.ç yapmış olacaktır. 
3~c:ı, cı, Ziya kaptan, Ceıat rikn de,·l Dik Şikıt'ı ı..., ... •.~-~ l<al· '~6 ya5mdayım. Ağırlığım 101 kik•· Bu ır.Usnbal;a bir teşrinicvvelde 

Schmeling'in 

dıın. Tanınmış Bulgar p~lh·am dur.,, Almnnyadn ynpılncnktrr. 

Deniz ve eğlence 
Bizim plajlarda hemen herkesin ..•.. ı~ denize girdiği veya kumlar· 

y .... ı.ak güneş banyosu yaptığı gô:iılür. Halbuki Avrupa plajlarrn+ı 
g3rülen manzaralar bamba~adır. Orada deniz ve güneş banyoc:un· 
ön başka eğlence de vardır. Kadınlar ve erkekler p!:lj!arda rnuhte ı ı 
c~ · :,celer tertip ederek eğlenirler. Plfijlarda eğlence tesisatları da var· 

dır. 

Şehrimizde yağlı 
güreşler yapılacak 

Birçok pehlivanlarla T ekirdağh ile 
Mülayimde karşılaşacaklar 

En meşhur pehlivanlarımız ya - Yenişmek olamadığı takdirde 
kında şehrimlzl'le biribirl~rilc yağlı yağ gilre5inin li.dotl veçhilc hUküm 
gilrcşlc karşılaşactıklnrdır. GUrc - vcrilcmiyeceğini ileri eürUyorlar. 
şeccklcr arasında Ali Ahmet, 1'fol
la Mehmet, Babaeskili İbrahim, 
Sındırgılı Şerif, Arap HUs<!yin, Pch 
livnnköylU Mustafa, Halil de var
dır. 

En mlihim kal'§ılnşmayı MUlu -
yimlc, Tekirdağlı yapncnklnrdır . 

Millnyimin bu sıre ne kadar id • 
mantı olduğu malflmdur. Uzun za -
mandanbcri Tcklrdağlı ile yağlı gU
rcş yapmamııı olnn MUlfıyimln bu 
delnki gUrcşindc başpehlivanı epey 
zorlıynenğı tarnftnrlnrıncn temin e
dilmektedir. 

Yalnız MUla~imle Tekirdağlı z:ı • 
man meselesinde birlbirile mUnnka
&a halindedir. GUrcşi tertip eden -
ler bir sant içinde ycnj.şmek olama
dığı takdirde hamle farkllc gallbl • 
yctlfi ııan ~llm~slııi eart koşmak -
Lıdır. Bu nrtn knrşı pchllvnnlarrn 
Udal de ltlraz ediyorlar. 

Dav is kupası 
Avrupa kupası birinciliğini 

kazanan Yugoslavlar 
Amerika yolunda 

Avrupa. mm takası kar§ıl:ışmasm
da Almanları ve lngilizlerl yenen 
Yugoslav tenisçileri Davis kupası 

final maçlarını yapmnk tUzerc A -
merlkaya gitmiştir. 

Umumi kanaat Davis kupnsmm 
Amerika elinde knlncağı ctrafmda
drr. 

lzmirde 
Güreş 

birincilikleri 
lzmir, - Mıntakamız serbest gU

r~ birinclllkleri pı.znr gilnU bitiril
miştir. Ancnk güreşçilere vaktinde 
tebligat yapılnuıdıj;"l için muhtelif 
kilolardaki gil1"C5çilcr haberdar ola
mamış vo gUreııltro iştimk cdcmc
m13lcrdir. Bu ho.lin nazimi blr vazl
yet ihdas ederek güro§çlclrin hak
lo.rmt kaybetmelerine sebep olmn
l!ından çekinllmektcdir. 

Derece tasnifinde şu netlceye va-
nlml§tır: 

56 kiloda Şefik l{andcınir (Altay) 
birinci, Recep (Dcnılrspor) ikinci, 
Ahmet Kalyoncu D. S.) UçUncU. 

66 kliodn Bekir Yolcu (Altay) 
blrincl, Nuri Taner (Altay) ikinci, 
Niyazi Çcltlç (D. S.) UçUncO . 

72 kiloda Tnhsin Filibell (D. S.) 
birinci, SUruri Bodur (Altny) ikin
ci. 

70 kilodn lsmall EJslngU (Altny) 

biıincl. 

87 kiloda Zeynel Kongur (Altay) 

birinci. 
Ağır sıklette Mehmet GUleş (D. 

S.) birinci. 
Taknn halinde Altny 3 - 4 birin· 

el, Dcmirspor 4 - 3 ikinci, Doğan
spor UçilncU ı;eldiler. 

• ' • ... • :.. .. ; •• ıİ. ..... 

GRiP NEZLE NEVRALJi 

BAŞ-
KIRIKLIK 

Soğuk Algınlıkları ve Ağrılan 

NEOKA MiNA 
TESKiN EDER 

Sılılı·ı!, ''l''<"ılclirıi ıı 15·~-ıı:rn tarih 'l' ~ ı:, nı:mır.ılı rıılı11nıını h:ıizıHr. 
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l91!l da h:ıtmrş o1nn ~1<1 Alman a!:ıl< eteniz 1mırn~rlerlnılcn 27000 ton1u1< "Drrnln~<'r" fn çıkardrna"lı 
için cm•lcrdcnb<·ri uğrn~ılınaı.tnyd ı. Hugüıı eski .-\ lmıuı krU\ azüru 20 senrtleııbcrl ;\ atnınl•t:ı olduğu su. 

lardaq tılm.rılmak üı.crcdir. ".Vcrflinger,, umumi harb başlangıcında İngiliz sahillerini bombardıman 

etmi~ti. • 

Yeni 1<cşredllen bir aleti<', <lenlz. 
lerln dibinde, batan gemileri kur
tamıak \'<'Ya onlarda gömülü ka. 
lan defineleri s~mak milnıkün ola· 

Bu, suyun içinde de ı, gören bir 
f\le,·dir. Dalgıç mlivellldülhumuıa 

Ue yanan Ye madenleri eritecek ka. 
dar ı:Iddetll bir alev çıkaran bu a· 
leti kullanarak suyun itinde istedi
ği parçayı kesiyor. Alc\"in su için
de sönmeme l aletin gayet ~iddctle 

İngiltere tıc Amerika aras11ula muntnzam yoku tayyare scfrrlcrinc huı:üıılcrdc b:ışlan!U'akhr. 't•~ 
renin fazla yük ,.e yolcu ta5ıyabilın esi için, l•alkarken az benzin alacak \'C bunu bitirdi&.; ten sonra ı\,JJll; 
kaya ı;ldinceye kadar lazım olan benzini yolda ba5kn bir tnn·arcden tedarik edecektir. Cuııun için 
tecrübe yapılrnı,Ş ve ~ok I.} 1 netice nlınınıştır. Resimde giiriildiiğü gibi yuknrtlaki tayynrc alttaki 11tr" 
JOlcu tayyaresine uzattığı hortunılaharndaykcn, benzin \'Cri~or. 

Fakat sererlerde bu benzin alma i~i tayyare Anupayla Amcriı.a arnsıııılaykcn yapılacaktır. 

~liıl'f1 çalı5ma.<;ınd:ın ileri gelmektedir. 

Objektif 
karşısında 

dünya 

ay SalzburgCfa rnMctlcr :ırası 

katarına l5tir:ık cdccl•k olan İngiliz ordusu motosil•let takımı "lporeu. 
lan lıugün muhtelif talimlere hazırlanmaktadır. Resimde gördüğünüz 
~ibl idman b:ırcl•etlerl yaptıktan sonra motosikletlerine binerek türlü 
arazi üzcrinılc her gün bin mil giden bu motörlil a.°'kcrler bu suretle 
ayni zrunanlla askeri bir talim de yapmış oluyorlar. 

h;;!lterc, nusya ile mUza'kereler,lc bulunurken, .Japonya Çinin bir 
çok büyük §chirleri.o.de lngiltereye kar§ı nümayl5lcr tertibine ~alış

mış, fak."lt bu nümı:ı.3işlorc ÇinUlcrdcn pek azı iştirak ctm15tir. Uuııa 

mukı:ı.bil Ja1>0nya Çiııdeki Beyaz Rusları lııgiUz aleyhtarı nüıııuyi5e 

scvltc mU\·aff:ık olmu5tur. Resimde Tlycııı;inılcki bir nümayi5tc Beyaz 
Uuslar görülüyor. 

AmC'ril<nn 1iııt 'lii:r. hatlı lıii.} iik lol,omotirlrr, tafll :ı~ l:ın nıiinasc· 

lwtiylc iıı~ilf(•rrılr ço~:ıtıııı., H' hii.} iik lılr fn:ıli.' pfr gı•ı;ıııi~ l11ıhın11-

yor. Eskiden bir sefer ~·t•rinc imdi iki, iiç sefer ~ aınlınakta olan 
~ şimdi bu dc\nsa hir hay\ :ınn ht'n:ti~·<•n son ıll'rC<'C ı.;ürntll l'e 
U\'ada o~ar gllıi ı,'iılC'ıı trC'ıılcre t<'sndiif rılilııwktrılir. Uıı tn nlN·in, 
Amcriknda oldııb'll gibi tngilkrcıl~ df', \'apıır \'e tıın·nrc ı:llıi 1-.lınle

ri \'nrılır. Resinıtlrldlrrılrn biri ''Al<ılo*:rn" yani, lıir yırtıcı hay\ an 
ismini ta.~ıyor. Diğerinin ismi "Hinılistan imparatorluğu,, dur. 

Bu esnada hfü;ıl olan hua bo~luğu 
suyu itiyor ,.e alev suya tcmaııı ,.t· 
nıJyor. 

ilf,.. . . . ' . 
Yukarda resmini gördüğünüz genç Çek kızı siyasi bir biıdiscyc 

scbcb olmuştur. 

Vera Hruba Pragh çok güzel ve §İrin bir patinaicıdır. Son giln
lerdc Amerikaya giden genç kız .N'evyorkta büyük bir tiyatroda mil. 
li Çek polkasının nağmelerine uyanık danselmekte ve onun bu dansı 
ile miili Çek mliziği çok büyük bir rağbet görmektedir. 

Vera gün geçtikçe muvaffakıyetini arttıradursun, 
birinde Alman onsolosu İf;C müdahalr l"lmiş YC nrtistc 
kasını oynamaktan vazgeçmesini bildirmi!)lir. 

Vera ise, bumı aldırış etmemiş ve konsolosa: 

nihayet günün 
Çek milli pol

1 '?000 ihtiyat erraılınm C'~lbi ile f ngili:t. ha1ırir~ı ~cçcn hart• ~ 
rosuııu taınamiyle \aı.ifc ba-:ma !,'uğırmı., bulunu.} ordu. SahHler<ltıJ I 
sahalarda, e\ il' rinde is1inılıat eden ingili:r. erleri hu ua\ et üzerine f 

\'atan ihtiyat filo:.unun rn3 g(•nıbiııi dolılurmıış hulunuyor. !) "~· 
tosta kral bahriye~ l terti ettiği ı.:.uııun ı;cmilrrin tanı birer filo fi 

1 
de hiitün te;;oldliıtları ile "ıralannıı:;- olduğunu ~iirr.cck \e bu tcfıi• f 

b ... ıı~ onra ana\ atan ve ihti' al filoları tnm kadro ile nı:ınenalara 
caktır. ~ 

Heslnıdc ı;öriih.•n lld ihti:.·nt bah riyt' crruılııulan soldaki clU iK) 
~ınıladır \ ' C bahriyeye 26 senelik lıiznwti rnrdır. Diğeri de kırlô f 
:.w;ııııladır \ e 2.') s!'ıır bahri.\ cıh• !::llı<:ını"t ır. lt,j c:ski ılcııi.ı J•urd11 

mil erine c,rfrıııcdcn en el l.aln nltı cdi.} orlnr. 

.._._........___..._..,....,.lıiliiliı~ 

• ttftlf 
t"ı.oç :t"li<'rlt'riniıı fdti-.iııı1t>n lıir salın<' olıın hu manzllr& ,01• 

Nlcnler kadar tefti., rJilenleri de hafif bir tebessümle ı:ü1ürn~~!11, 
- Ben kim.'lcd<'n rmir :ılm:ım, r:ınrm n:ısıl iııtrr.ıl' ISylC' ıl:ınsl'<lt'rim t....-

fııgilil soiukkarılılı[:-ı lıu S.lmhııi glilllıns<>ınc.) ı• ııı&ııl ılrğllJir. 1111 
CC'v:ıbını \'l'ııni~tir. 

Kon:!olos buna fena halde sinirlcnınişsc de ister 
karaınamrşt.ır. 

biraı sonra ayıığ:ı kallmcul< olan a .. krrh'r, sağlık t,·fti~lnıl<'n ta111)'tıfl 
istemez ses ~ı.. murn ulılıld:ırı iı:in, Htih:ırla, iiınirlcıiııiıı J,nr,::.-.ıııtl:ı. ciddi bir hare 

ısel:iın tlumcal•l:ırdır. 
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l!ıtte \'C solda: Jngillz ~ık deniz tahtelbahlrlcrlnden ParthL 
aut sııfma ıııcnsub l'hocnlx denizaltı gemisi denhe lndirlldlil 
~nada, Sağda: 1520 tonluk bir Okyanus tahtelbahlrl (8ağda
ki) ile 6.JO tonluk bir diğer tahtelbahir yanyana. Altta; ge
çenlerde batan ••Tethls" in ayni tipinde ''Triton" tahtelbahlrl 
1937 de denize indirilirken. 

~tia" denizaltı gemisinin Liverpol limanındaki tecrübeleri es
·radığı feci kaza tahtelbahir ıııcvzuuna karşı halkın 1.üyük a.. 
itmiş bulunuY.or. 

~~k kimseler için tahtelbahir tahtelbahirdir ve denize dalar, 
ıeınl.tinl torpiller, çıkar. 

~~ harbden evvel bu tarzda düşünmek doğru olurdu. Çünkü o 
~ blltün denizaltı gemileri ayni cscıs tip üzerine yapılmıştı, ayni 

t ~e aynı kabiliyetteydiler. 
~t barbde gördük ki her a)TI vazife için ayn tip bir tahtelba. 

ti J: Bugün bu zaruret daha fazlalaşmıştır, çUnkU bahriye işle
~-. IDilhim ve müşkül bir mesele halini almaktadır. 

''atı zaruret dolayısiledir ki bugün bir tahtelbahir - "Tethls,, de ol
tibi • 350 bin ingiliz lirasına mal oluyor. 
~ Up bir tahtelbahir İngiltcrcnln şark sahillerinde pek fazla iş 
ııa~ eı. ÇUnkU oralan sığ sahillerdir. Onun için, bunlara sahilleri 

?faa libi vazife vermek kabil değildir. 
l'ttıııı •htelbahirlerin, görecekl~ri işler müsaade ettiği nispette, boyla. 
C\ '''c lı.11'.a olmasına dikkat ediliyor. Umumi harbde Almanların o ko
lt1t1Iaıı. t'uvazör tahtclbahirleri,, ancak İngiliz ticaret gemilerine karşı 
'· 

1lnıış, lngiltcrcnin dc,·asa xl tahtclbahiri de nihayet parçalan-

~rrıuınıyctlc tabtelbahirlcr Uç boya ayrılır: 
2 - Okyanus tahtelbahirlcri. 
a - Açık deniz tahtclbahirlcri. 

- Sahil t:ıhtclbahirlcrl. 

1 - Yapıldılı yeraetı teslim alındılı yere kadar bizzat uçarak gi· 
den ilk askeri tayyare: 

Bu deniz tayyaresi Kaliforniyada San Diago limanında denize irr 
dirilmiş ve buradan hareket ederek lngiltereye, Felictowe'a gelmiştir, 
lngiliz hava nezareti tarafından Amerikadan alınan bu tip yeni lay
yareler hemen hemen tamamilt alüminyumdan yapılmı§tır ve yüklü 

1 olduğu halde saatte 4200 mil sürati ıJardır. 

2 - Amerikadan lngiltereye kadar 5750 mil mestife katederek gelen 
"Landfall., deniz tayyaresinin kanatlan 1üzzôrın mukavemuini kese
cek şekilde vaziyet alabiliyor. 

.3 ~"' daıiz tayyarelerini bilhassa uzun mesa/etı bombardt 
man tayyartleri olarak kullanıyor. Tecrübelerde deniz tayyarelninin 
üslerinden binlerce mil uzağa yüzde yüz muvaffakiyetle ıittikleri (ÖTül 

müştür. 

4 - Flamingo yolcll tayyaresi Jersey hava istasyonund11. 

5 - 12 koltuklll geniş bir salonu olan Flamingo yolcu tayyareı.

den biri ] ersey ı'lzerinde. 

Bulgar ordusunun kuvveti 
muahedesindeki askeri hükümler kalktıktan sonra Nöyyi 

bu ordu hakkında esaslı . birşey bilinmiyor 
Birkaç gün~~nberi ajanslar Bul· demeden bahsediyordu. Bükreşten 1 Bulgaristam.: bugünkü orJu -u hak kilometre de şimendifer vardır. 

garistana ait bir ta'kım havadisler gelen diğer bir haber de Bulgari:;· kında bir tetkik yazısı bulundur- Nöyyi mu3hedesi ~ükümleri Bul· 
veriyorlar. Bilahare teeyyüt etmi· tan içerisinde sivil olarak Alman mayı okuyuculanmız için çok fay- gar ordusunu sıkı bır surette tah· 
yen bu haberlerden birisi Türk · onba~ılarmm ve neferlerinin bulun· dalı bulduk. • dit etmişti. Bu muahede hükümle· 

(Devamı 15 incide) Buh~ar hudu-ı·1nda ufak bir müsa· duklanndan bahsetti. Bu itibarla Hudutları Nöyyi muahedesi hü· rine göre Bulgaristan ordusu yalnı:.! 
_ ,..__ kümlerine göre tesbit edilmiş olan 8 alay piyade 3 alay süvari 12 ba· 

Bulgaristan 103,000 kilom~·re mu· tarya sahra topu, 3 batar)-;ı dağ 

rabbamda bir saha işgal eder. 1937 topu, 9 batayra mevzi topundan 
nüfus sayımına göre. burada teşekkül cdC'cek ve ayrıca 5 istih 
6,319,000 kişi oturur. Kilometre 'dim taburuna malik bulunacaktı. 
m.ı:-abbaına dü~cn nüfus miktarı Bulgaristanın, ordusunu hiçbL 
61,3 dür. zaman bu tahdide tabi tutmamı: 

Bulgar hudut!an 1,846 kilomet olduğuna Bulgar harbiye nezareti· 
re uzunluğundadır. Şimalde RomaP nin teşkilatına bakılarak hükmedi· 
ya ile hududu 606 kilometre (bu· lebilir. Bulgaric:tan h~rbiye ncza 
nun 397 kilometresi Tuna nehridir.' reti şu dairelerden teşekkül eder 
Cenupta Türkiye ile hudı.:·'u 234 1 kalemi mahsu , 2 - Erkanı har 
kilometre, Yunani tanla hududu biye, 3 - Topçu müfettişliği, 4 -
485 kilometre. Yugosla\·ya :ıe olar lstihkfım müfetti5liği, 5 - Süvarı 

hududu ise 523 kilometredir. müfettiı;;liği, 6 - Zatişleri, 7 -
1 Bulc~ar c;,ahilleri 311 kilometre u Bütçe ,·e kontrol daire i, 8 l tih 
lzunlı•ğundadır. BulgarHanda 2,990 kam dairc.!)i, 9 - l\lakine daire~• 

'0 - Askerlik daire i, 11 - Baru' 
·e mevaddı mu~ıaile daire·:, 12 
)tomobil dairesi, 13 - Askeri mah 

.11c!cr daircc;,i, 14 - Topo~rafy 

laire i, 15 - Harita dairesi, 16 
·h"ıiyc- dairesi. 17 - Baytarlık cl:ı 

ircsi, 18 - Co~rrafya cnc;titü~n. 

Bundan ba~ka Harbiye nezaa t 
,in mü:;aviri makamında olan hr 
\•ilksek meclis; \'3rdtr. 
(~örülüyor ki !)u m~.,~ hfttü· 

'•uweti 11 alaydan ibaret kaçük 
bir ordunun değil, bütün asri mek:! 
nizma ve teşkilata malik modem 

'{Devamı 14 üncüde) 



Daırganlık 

İki köylil, eehirde biribirlerinc 
l ra.sgeldi. Biri sordu; 

- Buraya niçin geldin? Hastalık 
için mi? 

- Hayır. Bir mektub getirdim. 
- Neden postaya vermedin de 

kendin getirdin ? 
- Köyiln postacısuıa dargmmı 

da ondan. Eskiden stit ve yumurta
yı benden alırken ı;imdi başkasın • 
dan alışveriş yapıyor. Ben de onun
la iş yapmıyarak kazancını azalta • 
cağun. 

Geveze 
Aı:ılk milyoner - En meşhUl' bir - Ben kendisini görmedim ama 

oymacı çağınp bu ağacm U.tUne çok gevezeymi§ diyorlar. 
fil dfP ve abanozdan yapılmıt bir - Geveze de lif mı birader! Ne 
kalb ""911 koydurqp. Kalb bir okla zaman plaja gitse dilinin ucu gUııeı-
Wnmlı olacak.ı , ten yanmrg olarak döner. 

1 

- Du\·ar kiirtl&rmı mı deiittl rlyonun f ... 
- lla>ır ~evimi deği§tlriyorum da. •• 

Retİsam - Haydi çorablarmızla 
iskarplnlerinizi de çıkana. 

Model - A ... tJ'zorlmde hiç bir 
§eY o1mıı.dan önünüzde durmaktan 
utanıro:ı. 

- İtalyan karikatUrU -

Çocuk 
Karr!>'ı ~ be§ yaşındaki erkek 

çocuğu He birahaneye girdi, gelen 

SukıGacaık 
m nsarffn lf' 

Misafir kadın, evin küçilk ~ocu
ğuna: 

- Niçin gelmiyorsun yavrum, de 
di, gel de seni seveyim. 

Çocuk cevab verdi : 
- Buradan kalkamam. 
- Neden? 
- Kanapedeki deliği kapatmak 

için annem buradan hiç kalkmama
mı söyledi. Kalkarsam döğecek. 

garsona: - Sizi öpücüklerle yemek ister-
- 1k.i bira getir. Dedi. diın ! 
Çocuk babasına döndü: - Aman dw-un. Ben elle yiycn 
- Anneme niçin bir §ey ısmar _ ln~anlarclan hoşlanmam. 

lamıyo~n babacığım? 1 - Fransız karikatürü -

YEl\1 ZT:XGtN ntŞ TAKTIRl\"OR 
- Dl11inlzl atımdan mı yapalım? 
- Bayır pl&tlnden... Ortasına da bir pırlanta ile Uc; inci ltoyun. 

- İtalyan J..arikatüril -

f~- Düşünüşler--·ı·::,:~::gU:I~~~: 
lytllk edenlerin fenalık göreceklerine inanJığmuza göre fe

nalığı ortadan kııldırma.k için behemehal iyiliğin kökünü kurut
mak lazımdır. 

ı(: '~ * 
Aşk se\·dikçe çoğalır, SC\'ildlkçe azalır. 

Yalanı ıoö)·lcmek hakikati söylemekten daha kolay, fakat ha.. 
ki.kati glzJemek yalanı gfzlomekt<'n daha mtl~kUldUr. 

Mecburiyet, meYcot oİmıyan aşla meydana getiremediği gibi 
me\•cot olan aşkı da ortadan kahhramaz. 

Aıkm dıffllda. bulunanlar içine, l~lnde bulunanlar dııma c;ık
mak lst.erler. 

* * * 
İnsan kaç gün y"'ıyacaimı öğreneblllr, fakat kaç gün Yata· 

clıiını öğre11cmez. 

* * ::c 
Atkı anlamamak se\memek demektir, anlar gibi görünmek 

senneyl istememek demektir. 

* ~· * 
'.l'ablat muallim, beşer talebe, hayat öyle bir mektebdir kl me. 

zun olanlar ka(lar belhaht bulunamaz. 

* * :;: 
Aıkta gö:ıynşlan her zaman kalılınba.dan daha. tatlıdır. 

A,kta bir taraf ~ülcr, c'llğcr tarar ağlar. Her Udsl gülerse aşk • 
kalmamış demektir. Her ikisinin ağladığı zamandayaa aık giiler. 

1\fazimizde meçhul olan istil<balimiz istikbaliınizde ise malôm 
olan yalnız mazimlzdir. 

İbrahim TAYLAN 

- Patron bcıyaz köpeğini neden - Nasıl oluyor da buraya her 

buraya. ba~la.dı ! 1 gelişimde shi uykuda buluyorum? 
- Geceleyin siyah köpeğini hır_ 

sızlar görüp korkmuyorl:ı.rnuş da - Ayaklannızm ucuna basarak 

ondan... yUrüdüğüniiz l~ln ... 

- Kocamm ne güzel buluştan ,·ıudrr değil mi! 

KahıramanDDk UngDDDz fıkıraaı 
Karlo Spagetti heyecanla umumi lrlandahlar hiç yoktan lıtavıa çı. 

harb hatıralannr anlatıyordu: karmakta marufturlar. Bir trıancla-

- Muharebe meydanı cehennem- 1ı Londrada blr &okaktan geçarken 

1en bir kö;;eydi sanki... Her tarafta iki ki"inin ağız kavıası ettiklerini 

bombalar, §arapneller patlıyor, kur görerek yanlarına yaklqıp sordu: 
~unlar ba§ımın sağından, solundan, _ lrlandadan mı bahsedlyorsu 
ilstilndcn korlrnnç ısl!kl!lr çalarak nuz? 
;cçiyordu. Kn~ımdn bir dUşman 

nefeıi görerek gtıldım ,.e bir kılıç. 
ta elini bileğinden kesip kopardım. 

Dinliyenlcrden biri sordu : 

- Niçin kafasını kesip koparma-

- lmkirnı ~·o'.ttu ki! 

- Neden? 

Kavgacılardan biri cevab verdi: 

- Ne münasebet? Biz kendi i.'.jlC· 

rirnlzden bahsediyoruz. 

- Pek tı.ıa. 

1rinndalı yürUdU, Fakat be3 allı 

adım sonra geri dönerek çattı: 

- Yani ne demek istiyorsunuz? 

- Kafasını deha evvel başkaları' "İrlanda bahsedilmeğe değmez!,. 

kopnrmı;;.lardı! demek mi? 

minimini çocuğuna hava aldrnyordu. 
Yaşlıca fa.kat zengin, bekA.r ve ho. 
varda bir adam geçti. Kadını, sem
tinde oturması itibariyle, uzaktan 
tanıyor ve onunla tanışmak istiyor
du. Çocukla alakadar olmağı, tanış. 
mak için mükemmel bir fırsat telii.k
ki etti. 

· Kadm biraz sonra: 

- Beyefendi, dedi, çocuklan bu 
kadar sevdiğinize göre evlenin bari. 

Yaılı·adam cevab verdi: 

- Ben çocuk severim ama baş. 
kalarmın olmak şartiyle. - On beş gün enet gelen meJ&. 

tobu bana şimdi mi ,·erlyonunatf 
Kadm gtlltlmaedi: Hizmetti _ Affcdenlnlz. ı.arf 
- Tabii efendim, ŞW görünce çok giizel koktu,'11 kin on bet gl' 

ben de böyle dU9ilnerek aöylemi§tim. ça.ma.~ırlanm ara.<;mda sakladım. 

YEMEK PİŞİRME DlillSLlilll .. 
- Iloca. yaptı'rım nzlfeyi bcğımmedi, bütiin talebeler önünde bS' 

na zorla yedirdi. 

An r••tkan~.-...-ıı 

fılkt-asr-
. Nevyorkta 79 uncu caddeye git

mek üzere taksi otomobiline bin -
mişti .Yolda, para cilzdıı mm ya_ 

nmda olmadığının farkına vararak 
canı sıkıldı. Şimdi ne yapacaktı? 

Dti§ilndil ve bir çare buldu. Oto
mobilden indiği zaman şoföre : 

- Lambayı yakar mısınız, dedi. 
Otomobilde bir elli dolarlık düşür • 
miiştÜm, bulamıyorum. 

Şoför, hemen gazc basarak oto -
mobili çılgın gibi stirtip uzaklaştı 
ve müşteri geniş bir nefes aldı. 

OTELDE 
- Her ne pahaarna oluna olsun 

mUtonekldren seyahat "'etmek isti • 
yor. 

- İngiliz karikatUrU -

ŞDIDIDLV 
J•MenJp klUseden cıkan aı!Jt" 

1 karı~m)li) - or, nckadar caııııP' 
sıloyorsw:ı. Seninle beraber bu -
s~kağa ~ıkı!jımız ola<'ak. 

- Fransız karikatürü -

!Ev nşoeırl 
Kitapçı: 

- Buyurun bayan, dedi, şu Jdtsb' 
alın. Ev idaresine dairdir. Okursa · 
nız ev işleriniz yan yanya azallt· 
Kadın sevindi: 
- Sahi mi söyltiyorşunuz? 
- Tabii değil mi efendim. . .. ı 
- O halde bana o kltaplan ._. 

tane verin. 

YENi ZENGiN 
- Du lnd~i ahnız. Htndlst:ı.nrn en bUyUk mlhracelerlndco bfrllle 

aittir. 
- İ!lltemeylz. Biz kullanılmıt mal kullanmak taraflısı değilfı. 
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zehir Beynelmilel 
kaçakçıları 

Gebe sanılan bir kadın, karnında 
eroin kaçırıyormuş- ! 

llu çe . 
llıcn h §ıt adamlara, ciünyanm he 
nirı 'Y~r limanında rastgelinir. Ade 
Yın " kÇın kayalarında; Bomba • 

.. a ıcı ·· · 
gonun 1-1· ~uncşı atun.öa; Ran -
le ı>"J ındıstan cevizi ağarlari-

.,.o ger x 
Celen 1 !ollarmlda: beş kıtadan 
Pur 

1
. gerruıerin dizıldiğı Singa • 
ıınan d den b ın a; mallarını methe -
adem .. r k h . Satıcııa goz u, e rıbar renkli 

Banco rın. dolaıtığı Kantonda; 
ların d~ıle .~~r milletten kadın -
tıhtıını nsettıgı Şangayı:ı neşeeli 
lat ve arın.da; senenin altı ayı kar 
"Ostokd buzıarla kapanan Viladi • 
~. teıc ~· Yak~hama:ia, Honolulu-

13,, ıt kelıme ile: her yerde ... 
.. Çe . 

Salı!ıtı §ıt adamlar daima gece 
ltıUJerear, gecenin sislerine gö • 
len c ek ışıklarını cöndilrmüş gc. 

sraren . . .. 
lllak i . gız gemılerını karşıla -

sın k·· "k naıar uçu sandallara, mav -
bile ~ kayıklarına, hatta sallara 
lcıct i ~e.rler. Geceleyin kı~a cüm. 
ı.... Şıtılir . 1 ·ı· . 1 "'lğJı , emır er vrı ır v ıp ere 
kapalı torbalar, yahut sıkı sıkıya 
lllorf· kutular içersinde afyon, 

ın e . 
tar. k' roın, kokain yahut es · 

J Or~~n insanları ara;·,~;-~]g l ------- ~ 

Yazan: L. Busch (36 Yılt nı vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı) 

Yamyamlara reislik ve sihirbazlık etmem 
çok garip birşey o lacaktı 

Şu halde Hana delikanlı::ımın hak 
kı \'ardı. O söylediği yerlerle gök· 
!erin evlenmesi ayini yapılmadan 

Hana kadınlarını velev cebren de ol 
sa gene götürmeye imkan olmıya
cağı anlaşılıyordu . 

.Ayni zamanda bu genç ve cılız 
dananın gayet mantıki ve doğru 
';:onuştuğuna hayret etmiştim. 
. Genç Hanaya sordum: 

- Peki, bu )-erlerle göklerin ev
lenmesi ayini dediğin ayin ne va
kit olacak? 

- Yakında! .•• 
- Mesela ne kadar gün var? 
- 7 gün! Tam yedi gün sonra 

bu büyük ftyinler başlar, üç gün 
uç gece sürer, ondan sonra her ka· 
dm istediği yere gitmekte serbest o
lur! 

Bu ~yine daha bu kadar vakit o· 
uşu canımı çıkmıştı. Hatta, bir
lcnbire, re\ kalrıde denilebilecek bir 
;eka sahibi olan bu genç ve garip 
ı fananm bu kadar mahirane bir 
planla bizi orada alıkoymağa çalış· 
tığından şüphe ettim. 

- Ayine daha yedi gün oluşu 

;ok fena! dedim. 
Genç Hana anlamamış gibi sor

du: 
- Niçin? 
- Çünkü, dedim. Bizim yedi 

Afrikanın yanlayak çöl krallann ılan birinin hazineleri., Jncl pazu
benth•r, it-~emell nalınlar, fil tli~I taraklar 'c burun halkaları) 

Genç Haıı..ı ,.,, aı eaı: 
- Fakat, dedi, bu yedi gün bu· 

rada pel,: . ..ı kalabilirsiniz! 
- Olmaz! 
- Niçin olmasın? 
- Çünkü biz Ilanalarm reisleri 

~y ! .• Bina er al e:. :1 yüzi!me merak 
. e heyecanla bakmakta olan genç 
danaya: 

- }~ıkrin fena değil! .• Fakat böy
le bir şeyi bakalım Hanalar kabul 
cdec.r kler mı? dedim. 

t,,cn; Hana atıldı: 

l~~r adın ve erkek, gene; ihtiyar 
tcrı>'i "e tengin milyonlarca müş
dc.,.~ tehirlcmek üzere yollarına 

Cderler. 
Cun .. 

ı ,i Un birinde Hong.Kong po-
..... lchre . . . 

Birleşik Amerika arüm"üldcrinde ya1ca1anan 
yak ılır • 

afyonlar, 

"Ün burada kalmamız icap eder! 
Halbuki biz hemen hareket etmek 

ocaklarda azmindeyiz 1 

ni mahvettik! Demin bir Han<l)·ı 
öldürdük! B:ı!;.;;ana biz konuşurken 
hala onlar yerlere kapanmış biı 

halde homurdııyorlarl Bu a:iamlar 
bu yedi gün içinde bizden intikam 
almağa kalkabilirler! Vakia cümle· 
:si mahkum olur ama biz de rahat 
~tmcmiş oluruz! 

- Tabii büyük bır memnuniyet
le l\dhıl ederler! dedi. lsterseniz ben 
b;.:nu şimdı Hanalara teklif edeyim. 
kabul edıp etmediklerini siz kcndı 
gözlerınizle göriınl 

Hananın bu teklifini derhal ka· 
bul ettim . 

O vakit genç Hana benim önüme 
relip hala yerde kapanmış hayret 
ve deh~etle bizim konu~amıza ba· 
kan Hanalara yüksek sesle ve heye· 
canla işi teklif etti: 

.. ,lıth· gıren eroın nuktdarının 

l\u 11 
surette arttığını farkeder. 

f •lcrı trbe casuslar, muhbirler se -
" t edili" . ~ JCt a r. Şüphe edilen her 
tice c~!tırılır. Fakat hiç bir ne • 
4ra ita.de edilmez. Polis kaçakçı -
>'ette .~ı tamamile aciz bir vazi
ha1ıed 1 

en bir tesadüf meseleyi 
Çizı k er. Limanda bir motör, bir 
lır • ayığile çarpışır. Kayık devri 
d ' 

1Set1· 
en;~ ln.de bulunan bir kadın 

L. -.;e ıd'• 
"<ltılır U:Jer. Kadın denizden çı-

llıasın~ ltarnınır. fazla ~ışkin ol -
lcrck dan gebe olduğu tahmin edi
llokto trhaı hastam.ye götürülür. 
he oı~~ayenesinde kadının ge. 
de "e ıgı ve ancak cilt rengin-
b tam · it lca arnıyle karın ıeklinde 
tıliı 1~SUk torba içersinde yüz in- Bu ciararalarrn içcrıi uyuıtunıcu 
tı arıı ırası ~eğerinde eroin taşıdı- bir madde ile doludur. iki ucunda 
d aldı B b' .. ·· .ar lllah· r. u kauçuk karın 0 ka. ıraz tutun vardır. Çrkarılmca 
ti)llıi~t· ırane yapılmız ve yerleşti- beyaz zehir akar. 
d : ır k' 
tıı g·· ı, uzaktan muayene e -
"artllq~·tük memurunun farkına 

Jl,. 1tnkansızdır k .. \' . 
qııı v alca, gebe kadın ve sun'i 

g11la sc~ııtasının meydana çıkma
~ııtllru1c e.p olmu§tur. Bugün Çin 
dınıar b i.darcJerinde şüpheli ka • 
tbcıcr' u hususta vazife almı~ 
trı L tarar d • •c.,.ed· ın an muayene edil -

l'l ır. 

li llf\dan ·· 
h c-ng.l< uç sene evvel yine 
•>-vanı ong şehrinde bir vahşı 

fınd ar 1 • ki ltı ır mensupları tara -
r.·r. s· afyon satıldııTt haber alı 
h itle .. -
lllıınllll ara§tırıhr, tabii bir şey 

~llra bi az. Fakat birkaç hafta 
• anı r muhbirin ihbarile mcs;:

}'at • aıılır A 
tıı:1 • fyon, arslanların 

~itlıdır &aman yatakların altın-:!a 
~ır Sı.ıb /\stan kafeslerindeki de • 
t llt ve Ukların içerisi de oyuk -
ı\ta geniş 'k . . . 1 tde ını yasta morfını ıh. 
ar, r. Go ·ıı . il b rı crın ve orangotan 
ı~, . oyunı 

tıai d arına asılı çanların 
~a e kokain doloour. 

'atıı ÇaJtçılı k · a.n ~ suretıle alınan ve 
llıaı • ehirl' . 
cıa llıtı de·· 1

• maddo:lerın mikdarı 

d 
il bir gıldır. Fakat muhakkak 

cı !ey er t• var. Uyuştı:rucu ma'.l 
tar ıcarer b 
0 

Cttir. V ı eynelmilel bir ti -
r . .. e bu ı· . 

j • ~ı:ı le ıcaretı tamamilc 
~r. au . aldırmak çok güç bir 
fi. ~ bi tı:arctin clırmmiyei hak
''On r rı1c· %· gda 11 

1~ ~cr~ek için Hong-
t 1ndc bırıncıt:-~rin 1922 ta 
<ıJt ıncya - · 

L •. ÇıJığa . ana çıkarılan bir ka-
""lfı.:ı· daır "U 1• . -.ıır ~ ma umatı bılmek 

\' . 
akalanan 

c;ya 25 kilo kokain 

ve 24 kilo morfinden ibarettir. 
Bu malları Çine sokmak isteyen 
bir Japonyalı idi. Londrada ça • 
lışan bir İngiliz hesabına hareket 
ediyor:iu. Morfin ve kokain Fran· 
sada yapılmıJ, lsviçrede yapılan 
mobilyanın içersine yerleştirilmiş. 
ti. 
. Bu kaçakçılık şebekesinin mey

dana çıkarılması için ise: 
1 - Japon polisinin Japon ka. 

çakçı hakkın.da malumat topla -
ması, 

2 - İngiliz polisinin Londra -
daki kaçakçı hakkında ta~ibat 

yapmış olması. 

3 - 24 kilo morfini yapmağa 
kafi afyonun İngiltereyc ne su -
retle gitidiğinin meydana çıkmış 

olması. 

4 - Morfinin Fra:ısaya ne su • 

~~nç !lana birdenbire atıldı: 
- Fakat, dedi, bu adamların 

retle geçirildiğinin anaştlmış ol - hiçbirisi sizin rnüthİ§ kudretli si· 
ması. hirbazınıza karı=ı bir fenalık yap· 

5 - Fransız polisinin morfinin mai;;ra cesaret edemez! Sonra, esa· 
yapıldığı laboratuvarı keşfetmesi. 5en kabilenin reisi hain ve zalim bir 

6 - Bu morfin ve• kokainin is- adamdı .. Artık geri gelıhiycccksc 
viçreye hangi yollardan girdiğinin sizin sihirbaz onun yerine geçer! 
öğrenilmiş olması. Yedi gün I !analara reislik eder. on 

dan sonra yerinize b:rini reis tayin 
ederek yola çıkarsınız! Hem rei~ 
olduğunuz için lazım olan I lan~ 
ı.adm1ıırı da memnuniyetle sizinle 
beraber gelirler! 

7 - İsviçre polisinin mobilya 
fabrikasın.da bu maddelerin eşya 

içcrsine nasıl konulduğunu anla -
mış olması icap etmekteyttli. 

Demek oluyor ki, bir tek kaç3~ · Cenubi Afrikada goril ormanları 
çılığı meydana çıkarmak için Çin nrn ken:u'arında yaşıyan, yamyam 
gümrügünden başka Japon, Fran- bir kabi:e}~ rei lik etmek fikri son· 
sız, İngiliz polislerinin de çalış - derece :u?°'2fıma gitmişti. 
ması şarttır. 

O halde kaçakçıların , birçok 
defalar muvaffak olmasına hiç de 
§aşmamak lazımdır. 

Fi'.hakı~« benim yamyamlara re 
-tik Ye sihirbazlık etmem çok ga· 

:-ip bir ~~y olurdu. Fa~;:at ayni za· 
.nand:ı da '50n derece entere'"an biı 

- Mukaddes genç Akrep oğul 

ları ! diye bağırdı. Bizim eski rcı 

mizin nasıl ortadan yok olduğunu.. 
gördünüz! Onu yok eden bu bü)rfil, 
ve kuvvetli sihirbaz bize reis olmak 
istiyor! Dü~ünün ki o bizim eski re· 
isimiz gibi aciz ve zalim değil! Ga· 
yet kudretli! O bizim reisimiz olun· 
ca tabii hepimiz de ayni kuvvette 
~lacağız! Zaten büyük sihirbaz cskı 
rci::.in bir daha geri gelmiyeccğini de 
söylüyor! •. 

Simdi bu beyaz Akrep oğlunun 

''ize reis olmasını i tiyor musunuz? 
O anda meydanda bir velvele 

c'"ptu. Bütün Ilanalar hep bir a· 
:. '1an bağrışmaya ba~lamışlardı. 

i akat bu bağrışmaların memnu· 
niyet mi, yoksa müthi~ bir hiddet 
ve küfür mü olduğu kati)~n anlaşı· 
amıyordu. 

Genç Hanaya: 
- Ne diyorlar? diye sordum. 
Hana: 
- Biz onunuz! diye bat"Inyorları 

dedi. 

Buna kendisi de pek memnun o
'an genç Hana !;iddctle elkrini ha· 
,·aya kaldırınca hepı;i birden sustu· 
lar. O \'akit kendiliğinden şu sözle· 
ri söyledi: 

- Hey! Bana bakın! Kim ki bu 
'>üyük rei imize tapmaz, o ölümle 
ceza görecektir! Bunu bilmi~ olun! 

Tekrar bir velvele ve gürültü kop 
tu. Genç Hana bana döndü: 

- Ilemen tapacatrız! diye bağın· 
,·orlar. dedi. 

Ben: 

- Peki, dedim. Artık ayağa kal· 
'•abilirler, scrbe5'ttirler! 

Hana bunu da söyledi. Banalar 
topra~ın üzerinden derhal kalktılar 
\·e tekrar dan etmeye ba5ladılar. 
Dansecle ede bana doğru yakla~ı
rorlar \C her yaklaşan boynunu iğ· 
rilterek önümden geçiyor , .e ba 
parmağile aya~ıma değiyordu! 

Genç Hana: 

- Akrep of,rullan )'eni reise ~d" 
Yeçhile en mukaddes yeminleri· 
yapıyorlar !dedi. 

(Dcvamt 1•ar ı 
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Dik başlı Mevlevi dedesi başından 
daha dik bir sesle cevap verdi ... 
Evet, kavga a.da.mı değildirler ama, asker kıtlı

ğı bq gösterince böyle yapmak mecburiyetini duy
rnuşlar. 

- Alman, Osmanlı, Avusturya orduları boz.. 
gundan bozguna gidiyorlarmış. 

- Ne mUnaseb-Ot.. Tebliği resmiler Ga.zze .. 
cephesinde İngilizleri tep elediğimizi, Avusturya or-
dulariyle birlikte 6 mcı kolordu.muzun Bil.kreşe gir

diğini haber veriyorlar. 
- O haberlere kulak asma. Dervil taburlarına 

bir göz at. 118.h, ilah ... 
Bu muhaverelere rağmen Veled Çelebi faallye. 

tinl arttırmış, hemen Konyaya davet edilen mevlevt 
meşayihlnl bir meclise toplamış, onlara şöyle bir 
tekerleme ile maksadı izah etmlştl: 

- Erenler! Buraya sizi toplamaktan maksadı
mız, halifei ruyu zemin; hazretlerinin vatanı mu
kaddesinıizl korumak Uzere ilAn ettiği cihadı mu. 
kaddese dUnyanm her tarafından akın eden müslü
manlann c~likleri şerefi, livayr Muhammedi altın
da. toplanarnk dilşmanla çarpışmak Uzere cephele. 
re gitt:Hderlni anlatmak, böyle ulv1 bir maksatla ya
pılan harekette bfz fıkarayı mevleviyanm da çorba
da tuz kabfllndcn hlssei fştfrake sahih olmamm te. 
mlnden ibarettir. 

Es!an maziyeye nazan en.daz olan 
Kll'1In muharebesile 93 Rus harbinde de 

metjayih, 

mevlcvi 
taburlarının Tuna kıyılarına kadar düşmanla çar
pışmağa koştuklarını rana idrak ed3"ter. 

Halife! mfüıHminin llvayışerif altma topladığı 

kuvayı isl&miye arasında tarikati aliye! mevleviye 
dedegll.n ve dorvişanmdan mUntehab gllzlde bir ta.
bur teşkilini ve gönlillü olarak iştirak edecek ihva.. 
nı tarikin meydana getireceği bu teşelı:kU111 Denıa
adete izam ile halifei mU.Sllmin hazretlerine rasl4 
mei tekrlmini bfücra, gnzıatI Jıılamfyeııfn. ıd!Ali. 

bedest çarpıştığı cephelerden hllknmetçe bitten· 
isib irae edilecek mahalle g~nderll:meslnt kararlag-
tırdık. J ,._ ., 

"Ültllemri Ululel>sar., nussu ec:ımtnl bllliatıt' bu 
'1izmett !Serlfe gönUllü srtatiyle ve d.ergthI alfye.. 
n.iz del'Vişanile birlikte iııtlrnkc hıı::ırlanma.nm tek-
lü ediyorum. Ne buyurursunuz':' " • 

Veled Çelebinlıı o zc.m::uıld (U310ou beOi)' adı 
verilen ağdalı vo tunıtraklı dille yaptığı bu teklife, 
meclise iştirak eden ve haniltahı Mevlbanm ge
ni§ semağhanesindo birer pllsteklye yerleşen, uzun 
llzerleri muhaddeb bir boru parçasmı andıran kah. 
ve rengi ve yeşil sarıklı, sikkeli şeyhler bir ağız
dan karşılık verdiler. 

- Siz muvafık gördüktaı sonra hayhay ... 
Yekunu yirmiye varan, muvafakat cevabını ve

rirken ellerini göği.lslerino kavu§turup, secde eder. 
cesine baş kesen bu şeyhlerin arasında ya1nrz bir 
baş evvelki dut'U§unu muhafaza etmiş, ne eğilmiş, 
ne de muvafakat cevabı vermişti, 

Şeyhleri zeki nazarlarfyle devamlı surette krf
Uk eden \'eled Çelebinin gözünden kaçmryan bu 
hareketin derhal bir sual tevcihi ile dik duran 
Mevlevi dedesinden izahı istendi. 

- Sinan dede ... Sizde göni.ll1ü tabura iştirak 
arzusu yok mu? 

Dik başlı mevlevi dedesi, 
bir sesle cevab verdi: 

- La mill'5iclim ! 

başından daha dik 

Bu cevab, Veled Çelebinin ytizlindc bir çatık
lık, memnuniyetle bakan gözlerinde hayretten miL 
tevellid bir irileşme, toparlaklaşma meydana ge
tlidi. 

Sinan dede Malatya dergaluşerifl postncşini 

bulunuyordu. Veled Çelebinin verdiği telgrafla i
şin mahiyetini bilmeden yola çrkmı!}, Konyaya gel. 
mi§tl. Sinan dede, şeyhten, mtitesavvıftan ziyade· 
hayat adamı, kavga eri tipiyle yol gBsteren bir a
damdı. Tahsili iyl, kollan kuvvetli, bUnyesi ~car
dı. 44 yaşlarında kadar vardı. 15 sene evvel, tam 
yeğitlik çağlarındayken bir gün tstanbulda, Ylik. 
sek kaldırımın Ti.ine! başındaki mevlevihaneye gel
miş, soyunmak istediğini anlatmış, mevlevi er
kdnınm muhiblik faslını, çilesini l>u dergfilıta geçir. 
ıniş, iki yıl sonra da Konyı:ı.dakl dergaha gelerek 
derviş olmuştu. Ney çalar. gilr da.vuçU sesiyle ila
hi okur, zikir yapar, ~emağ döner, iyi konuşur, 
muaşeret ad5.bmı en ince noktalarına kadar bilirdi. 
~ 

Asıl iıımi Şevki iken, dervl5 olduktan !'lonra 
kendi arzusuyla bizzat Veled ç~lebinin bnbası ta
nfmdan (Sint.n) a tahvil edilmicı,. 13 senedir bu 
ismi kullanarak mevloviler arasında şöhret bul. 
muştu. Sinan dedenin Konyadaki dervişliği tam 8 
yıl sUrmüııtU. Halife olmasına rağmen mevlevi ta
rikatine mensub bulunan padi~ah sultan Reşad, 

Konyayı ziyRret ettiği sıralarda 1\fevlananm tlirbe
sine de uğramağı ihmal etmemiş, padiııahın karşı. 
lannıa merasiminde Veled çelebi, muaşerete vukufu 
~.rllzUnden Sinanı dergfilıın teşrifatı;ılığına tayin et
miş, sultan lleşada şerbet sunan Sinan dede gerek 
endammm tenas!lbil ve levendl1ği, gerekse tavrm
daki ahenk ve incelikle pad~ahın nazarı dikkatini 
celbetmiş, ihtiyar şevketlfuıun iltifatına uğramış, 
bu yUzden mevkii artmış, padişahın !stanbula dö. 
nüşUnden sonra da Veled Çelebir.in bir teveecUhü 
neticesinde o srrada gliçen Malatya dergahı dede
si Şemsl dedenin yerine gönderilmişti. 

Sinan dede, MalatyaYa varışında, çok harab 
buld\lğu i:lergAht, etri.fta uya?).dıra'ığr ilerin ala.tcr.ı.· 
ile kısa zamanda şenlendirmeğa de muvaffak. ol
du. 

Şehrln dışarsnıda Arga yolu kenarında kaysı 
bahçelerinin gU.zel kokulu yeşU koruluğuna gömülU 
duran harab mevlevi tekkesi bir yılda mamur, be. 
yaz boyalı, sUt damlası bir dergah haline geldL 

Ondan sonra dede Malatyada irşad işiyle meş
gul oldu, u~ Çelebinin bu davet telgrafını alınca
ya kadar Malatyadan bir tarafa ayrılmadı. · 

Şimdi, şu :ıp.eşayih toplantısında gerek Veled 
Çelebinin tumtrakh açık nutkur.u, gerekse diğer 

dedelerin bir ağızdan muvafakat edişini sükunetle 
seyreden Sina.n dedenin bu itirazı Veled Çelebi ta
rafından hayretle karşılanırken Malatya şeyhi yine 
rski tavrını muhafaza ediyoy. tabiilikten zerre ka
dar ayrılmıyordu. 

Sinan dedenin itiraz mahiyetindeki cevabını: 
- ı.a ... milrşidim ! 
SözilnU gözleri irileşerek, kulaklarına inanmak 

istemezcesine dinliyen Veled Çeleti bunun sebebini 
öğrenmek istedi. Sinandan. sordu: 

- Niçin la diyorsun Sinan dede. Ben, bu iti
razı senden değil, burada toplan&n arkadaşlardan 
beklerdim. Bunun sebebi? .. 

(Devamı var) 
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Koridorda posta şefini çağıraral< H.:rKes çı!nnca kapıyı kapadı. 

:!mrett.: rr~ . .:nı c..-nuzlan:ıdan tutup sarstı 
- 1\ H.ılf'.vrn Kor.:o~· im evine bi· Bayılacak gibi d .... an jandarmay. 

risini !;. ·rd~rır. u~ ada ise hemen, tokatladı ve her ikisini de birer kol 
yo!:<;a yarın sabah erkenden buraya tuğ:ı iterek oturttu. 
1clmesini tenbih etsin. Kendisinden - . :~oluyorsunuz ya:.J? Ha~pt 
i·ardalı malumat alınması ihtimali yiz. Bir tek a:famm, hele bir dü~ 
olan bir esirin isticvabı için ona ilı· .1anm hayatı:1ın ne ehemmiye:· 
tiyacım \':.ir. \'ar; dal{ikada kaç insan ölüyor, bi· 

) azıhanesjnin önünde durdu vt 'iyor musunuz? 
• jandarmaya yavasça: Böyle süklüm püklüm durmayıı 

- Esiri galiba burada alıkoyaca )en ·işi düzeltirim. Ne olduğunu an 

ğım, dedi. Di aı sonra kararımı si·ı lıyorum: Esir, malfunat verme!< is· 
ze söylerim. İsticvabı sar.dığımdar: temiyor, küstahça hareket ediyor· 
:laha zor oldu. Bir:ız şiddete milra :lu. Haym siz onu tehdit ettiniz. 
:aat etmem lftzımgeliyor. Ortada bırakmak ihtiyatsızhğmclı:: 

lçeri girdi ve acelesinden kapıyı 'mlundtı~unuz tabancayı kaptı. Bo 
kapamasını unuttu. Pule o girdiğı ~uştunuz. Bir kaza oldu; tabii bi. 
zaman ayağa kalkmıştı. Zabite dön ;ey .. 
dü ve titredi. Hayrnın ·üzü değiş Hadise böyle oldu değil mi? Ser 
miş, sert, A.deta vahşi tir ifade al· ıöyle ban jandarma, burada nı 
m·~u. 1 ehditkh bir bakışı vardı. idin? 
l· ranc;:ız, ağzından cıgarasını çıkardı Z man mütereddit gibi, yüzü de-
ve ;ilmi-eye attı. Eli titriyordu. "dreç gibi bembeyazdı. 
I layMm omuzu üstünden kapıya Ştroberg hiddetle söylendi: 
~aktı; jandarma orada dolaşıyordu - Sen ne biçim askersin? Yam 
Sz::Jnleşti. başında ölen bir düşman değil de en 

Haym söylendi: iyi dostun olsaydı ne hale girecek-
- Şaka artık bitti; ciddi bahisle- tin? Söyle bakayım: Sen burad2 

re geçelim. Fransız tayyarecilerinin mıydın? 

işgal altındaki sahalarda istifade et Jandanna nihayet cevap verebil 
tikleri tay:rare meydanlarının yerle- di : 
rini derhal bana söyle .. Çabuk ol. - Hayır. 

yoksa... Kelime üzerinde durarak !'-Oyle-
- Ama ben .. şey... mişti. Ştroberg şüphelenir gibi ol-
Alman zabiti, tabancasını çıkar· du, fakat bir şey belli etmedi: 

dı ve esirin yüzüne dokunurcasına - Pekfila, dedi. Şu halde ne ol· 
elini kaldırdı. Pule sevkitabii ile duğunu bana ancak sen söyliyebile 
dirseğini yüzU hizasında siper gibi ceksin H aym .. Kaza, tahmin etti 
kaldırdı ve tabanca ateş aldı. ğim gibi oldu değil mi? 

Jandarma Zeman içeri koştu. Bir Haym: 
az sonra da yüzbaşı fon Ştroberg, - Hayır, diye mukabele etti. Ta· 
peşinde birkaç kfttip1e geldi. .. . bancaxı alarak esiri tehdit ettim. 

OlUnün karşısında 'llüzül isabet Maksadım ôtctilrtnek "değildi taöii, 
etmiş gibi garip bir hareketsizlik i- ötlfill çok k.Ôi'kak ordüğüıiu talunin 
çinde, Haym, şaşkın şaşkın hala du ederek bundan istifadeyi düşünmüş 
man tüten tabancasına bakıyordu. tüm. Kendisini müdafaa için bece
Pulenin cesedi düşerken şömineye riksizce bir hareket yaptı ve elime 
oturuvermişti. Yüzünde bir korku i· çarptı. Tabancanın tetiği eğelen

fadesi okunuyordu. Alnının tam or· miş ve çok hassas bir hale g"tirilmi~ 
tasında siyahımtrak büyük bir de- tir, ateş aldı. Mesuliyeti kabul edi-
lik açılmıştı. yorum. 

Kendisini ilk toplayan Ştroberg - Deli misiniz siz? lşi anladını 
sordu: a~ğı yukan benim tahmin ettiğim 

- Ne var ne oldu? gibi... Jandarma, size, esiri ahkoy-
Birinci mülazim konuşmak için duğumuza dair bir tezkere verece· 

neticesiz bir gayret sarfetti, omuz ğim. Şeflerinize bu hadiseyi şifahen 
silkti ve parmağile jandarmayı gös- anlatırsınız. Şimdilik çekilebilirsi· 
terdi. Jandarma bitkin ve son dere- niz. 
ce heyecanlı görünüyordu, ağzından Zeman tereddüt etti. Gözlerini ce· 
hiçbir ses çıkmadı. O da eliyle, 11 setten ayıramıyordu. 
inci ordunun masa üstünde duran - Ne bekliyorsun? 
tezkeresini gösterdi. Ştroberg bu Nihayet karar verebildi. Bir ma· 
tezkereye göz gezdirdi ve hadiseye kine gibi selam Yerdi ve odadan çık-
el koydu: tı. 

- Birinci rnülazimle jandarmadan Ştroberg telefonu açrp bir sediye 
başka herkes dışarı çıksın. Kati c- istedi. 
mir: Kimseye bir şey söylemeyiniz. ı::ıym tekrarlıyordu: 

Burada bir şey görmediniz. -- Mesuliyeti kabul ediyorum. 

Çevıren : f etbı Kardef 

Ştroberg kızdı: 
Beni rahat bırakın canıcıı 

leme:ı şimdi evinize dönüp sııııı~ 
·a kadar içiniz ve sinirleriniz yda. 

r. ı~ 

,'.a:·a kadar uyuyunuz. Bu ho · 
ıoşa gidecek bir şey değil atl'I~; 
;~palım? Filozbt Kant ahla.J\1 ~· 
~k~tlerde ölçünün niyet \'e nıak-r 
Jlcl~~u söyleı:ı~z. mi?• Mal~~ 
.ı~ J.du;:mek degıldı, va.anper d~ 

1e bir düşünce ile hareket ediY0~ 
1UZ. Şimdi burada amir benİtll·.,.~ 
jhyi örtbas etmeği münasip ~., 
yorum. Haydi gidin evinize 
\'Jm.. r 
. Hayın kasketini giydi. selat'll ~'f~ 
jj \'e makine insan adımlarile ruıı 
dü. 

VII 

(1 temmuz 1915) 
Merkez kumandanlığında ~~ 

?ule öldürüldüğü 5ıra::fa mül (, 
Kompars evine yeni gelmişti. )'tlf 
'.1ava:ii:ıl2: bekliyordu .. Sabırsııl~r. 
11 aldatmak için cephe tebJiğle!1A 
)kudu ve ~i resimli mec:rnlla.la;< 
karıştırdı. Fakat zihni hep, bİ! 8'. 

Janberi uğraştı~ı mesele ile 111e~~ 
ciü. Harp şimdilik onu alfil<ada! 
:niyordu. O, silahları zeka ,.e ~ 
i; ıbiliyetinden ibaret bir harbe t 

-lşına girmişti. di 
Birkaç yüz metre ötede arka (. 

· arı, bu harbin, hazırladığı sOJI ~ 
:rnti mücadelesine girişmiş oıduld; 
ıalde kendisi böyle müdahale 
nez vaziyette beklemeğe mecbll~ 
.i'aal ve hareketli bir adam içiıı ~ 
:3n daha gü~ bir şey olamazdı . ~ 

VP.kit geçinnek için başkll ,, 
r;::ı:~ bularnıyarak umumi !: .,- • 
t ::i amirine bir mektup yazı1131 
:: .. yuldu. Bir gün evvel mai)'~ 
a:ı'.attıklarınr tekrarladıktan ~ ·~ 
uzun müddet tereddüt etti ,.e 111 

yet düşündüklerini açığa vurdtl: 

"Papaz Gayyardı hücresitıd~ ,. .. 
tazaman ve yalnızca ancak iki~ 
görüyordu: Birincimülôzinı Htl~ 
ile papaz lluppe11şlaht... FrtJ 
papazına kendisini şüphe alfıtıd~ 
kurtaran delili ona ancak bll h 
kişi öğretebilirdi. Papaı.m bu Jt 
derhal söylemeyip de yirmi 0'.;, 
saat soma söylemesindeki ga>'fl

1 biiliği izah etmek sadece bu sıırt 
1 

mümkii.ndil. . ., 
Tahkikata girişmek bu iki ki~' 

dikkatli bulımmağa sevkederck 0 kikatin iiğrenilmesine mani olıtf.~ 
Papaz lluppenşlakttan şiipJıc el1'J 
Çiirıki! llaym, suç ortağı o/sa>'~ 
Franstı. papazım, o, kendisine ıl~, 
söyliyebilecek bir vaziyete gelı 
gün islict•ap etmek imkanına Jr 
likti. Çiinkii. talıkikaft biz::af kefl 
si idare ediyordu. 

.. . . ' • • ., • ~ • t. .. ..,. ' • ,W;'Q AA 

(Devamı ııa~ 
;_ 

- Fakat bu çok umulmaz bir tesadüf. 
Ben kırk yılda bir Neclaya gelirim. O 
gün sizin de buralarda bulunmanız. 

- O halde ben çok talili bir adamını. 
Sonra bilhassa sizi böyle yalnız bulmak 
saadeti! Eğer .Necla ile beraber olsaydı· 
mz bu fark yarı yarıya eksilİniş olacaktı. 
Çünkü içerimde sebebini bilmediğim bir 
his bana Neclanın ikimizi bir arada gör· 
mekten memnun olmadığını haber veri
yor. 

- Garip, hatta yanlr~ bir düşünce. 
- Yanlış olmasa gerek. Necla hanımın 

bana kar~ı sempatisi olmadığı apaçık 

meydanda. Bunu bakışlarında görmek 
daima mümkün. 

Behire başını salladı: 
- Necla beni çok sever, bir kardeş gibi. 

İhtimal ki ikimizi yanyana görünce bu 
yanaşmada benim için bir tehlike sezdiği 
için ~urat asıyor. Çünkü ?'\eda çok sami· 
mi bir kızdır. imkanı yok. hislerini gizli· 
yemez. 

- Mvbdrbk Nedf hanımın hakkım· 
da fena dfi~ünccleri var. 

- Hayır. Sizin için fena bir fikri ol· 
duğunu hiç sanmam. Sadece üzerimde 
fazla tesir yapmanızdan korkuyor. lhti-

MASAL çoc-uKLARI 
8 E R · ı N AŞK V E HiS ROMAN 1 : 54 

Nakleden : MUZAFFER ESEN 
malki beni yürüdüğüm yoldan ayıracağr
nızı tahmin ediyor. 

- Acaba yürüdüğünüz yol sizi hakika
ten saadete ulaştıracak mı? 

Behire fikrini müphem söylemeği tercih 
etti: 

- Bu yol vazifemin çizdi~i yoldur. 
Genç doktor, Behirenin fikrini anlamış 

tı.: 

- Bu doğru .. Fakat bu yol ikimizi de 
saadetten uzaklaşt ırıyor. 

Behire kalbile kafasının biribirile çar
pı~tığını bildiği için Necdetin bu tarz:la
ki sözlerini dinlemek istemiyordu. O. va
zifesinin çizdiği yolda yürümek için ço· ı 
cukluk arkadaşım evinden kovacak kada: 
ileri gitmişti. Fakat buna rağmen her ra.;ı 
qelişinde bir sevinç duymıyor muydu ? 

Behire, bu çocukluk hatıralarını tekrar 
lamaktan, eski arkadaşile konu~maktan 

adeta korkuyordu. Çünkü mazinin ve ha· 
tıralann hayatları deği~tiren kudretini 
sezmeğe başlamıştı. Buna rağmen kalbin· 
de mütemadiyen mazi ile uğraşan. mazi· 
den hız alan bir çarpıntının da farkında 
olmuyor değildi. Bu birii:>irine zıt iki his 
karşısında kendisini idare etmeği dti~ü· 

nen Behire ara sıra kençlisine kuvvet ver
mek için muhakemesini yardıma çağırı· 

·yordu: 
"Korkacak bir şey vok. Ben Nihadın 

niş3nlısıyım, ona sa:iık kalmak bir bor.;
tur. Nişanlım. görünü~üne rağmen, çok 
na:ıik bir delikanlı ... Onun ara sıra beni 
incitir gihi görünen halle~i içten değildir. 
7.ahiridir ... 

Behin•. bu cümlelerin ~~ihadı keneli rıa-

1arında miidafaa etmek için uydunılmuc: 
'ebehler olduğunu !ark~tr:.~"m;~ de~i!di. 

Bu makul fikirlerin, hi3!:!rinin girdaJı 

içerisinde hiçbir işe yaramıyacağını hisse
diyordu. 

Zaten Necdetle karşılaşınca aklın bu 
zayıf sesini de işitmez oluyor. 

- Behire, izin verirsen Necla gelince· 
ye ka1ar yanında oturayım. 

Bu se3 Behireye bütün akıllıca kararla· 
rım unutturma!\: için kafidir: 

- Olur, siz yanİmda iken bana saatler 
daha kısa geliyor. 

Behire düşüncelerini, kalbini bütün 
çıpla!:lığile Necdete göstermektedir. Nec· 

. det Behirenin yanına. çok yakınına otu· 
ruyor. 

Necdet sordu: 
- Burada cıgara iı;-ersem ra'1at:;ız ol· 

maz~nız ya .. 
- Ne m'ina5ebet efendim. 
~ecdet kibrit çaktı. Ye~il yapraklar içe· 

ris!:1den süzülen gölgeli fakat bol aydınlık 

k ffı 
ortasında solgun, hayatsız bir ışı .. 1ıı 
kırdı. Toprak, çimen, ot kokusuna til 

koku•u karıştı. 

Necdet yeniden örgü örm.eğe b:t~ı~Jll 
«lan Jtkada5ına bakıyordu. • Ş• 

- Behire, bilir misin bugün ycııı fi 

mış hir gül kadar taze ve güzel oldu~ 

Be'.:.ire susuyordu: .çeı:ı' 
- Bu renk, bu taravet hiç bir çı e 

bulunmaz. Ne gülde, ne sünbüJde·:ı;f 
güzellikte medeniyetin de hiçbir al<" 
yı)k .. 

• .aıı1 
Necdetin gözlerinde takdir ateşı ~ 

yord:.ı. 

Behire kıpkırmızı oldu. eı-r' 

- Necdet, rica ederim, dedi. '! ·t~(, 
başlamayın. Bu bitmez tüken~e~ ıı::ı ~ 
sonra ben de inanırım da kirlı bır 1' 
lurum diye korkuvorum. 

- Bö):le bir te~ike varit değil, ç~ . 
':.>en hakikati hiç mübalağalandı~ 
söylüyorum. 

. tr~cl 
- Evt"t.. Fakat diyorlcır ki bıı' cdt 

bir genç kı7a tehlikeli ~ylcr söylet\'! 
evvel güzcl!iğini metheder. 

(Devamı var) 
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Ml&le\ 
HABERiN TARiHi ROMANI: 70 Yazan: Muzaffer Muhittin 

Gregorius Af roditige: "I dam 
edileceksiniz I,, dedi YAŞLI ÇINAR 

Çeviren: SUAD DERViŞ 
'il. Atl'Oditi ürpererek ayağa .&alktı. larmı kqıyarak m11tereddld bir ta. nu ketfetme)'iltni&e hayret ~tt!m Kapıya iki 1cere dah; vuruldu. tlkbahtr ıclmfttl. Fena bir Dk.. mıı cibi onlardan pipoaunu iste 11 

Yecaıw bir 1eele: vırla dllşllntlyordu. :iotruau... ihtiyar bir ıöıünil açtı ... Bir fır - ~ ... Erik ataçlan pçek açmıp di. 
- Ne dediniz? Sonar birdenbire karar vermit Afroditi uabl bir eı hareketlle tına olacak,. diye dütilİıdü. Fabt her taraf yemyqil olmuftU. Fakat - Bu sefer almedim hepinbe 
DiYe sordu. gibi bqmı kaldırdı: mel'un adamm ııöztlnU ketti: yorgun batmı kaldırmadı. Doktor fenabk tablatte detndi. İhtiyar bu ıeçmiı olıun. 
Greıortua aynl mel6n bakqlarile - İtin açdtçaaı budur, dedf, eter - Slzln dlmafmndald tuavvur. öğleden sonra gelmitti. tJç batm ilkbahar kendini iyi hlsaetmfyor -1 Çünki1 o herkese karp biru hlf 

~~.-~bi druuy.:>rdu. Gayet soğuk. benbıl aisden yapmanızı latiyece~ larmızı aynen t.uavvur edebilmek i- tttkil eden aile efradı büyük baba- du. Şehirde olsa bir ıOril kloktor çan ft sertti. Herkes bütün bu 1-
~la tekrar etti: şe)i ~ ül bet clül- çiD beDim de ııbiD kıratta bir 1mu nm etrafında toplanmıı1aı4dı. BU - gelir, bir yıfın illç tecrilbe edilir- lemi lcısa bir zaman sonra bmb .. 

- ldaın edilecekaini&, dedim. ka _,. adamlMmım nnaretf al • :>wzaa Jlmapllrdi!., dedi. yük baba bu sene ikinci defa ola_ di. Fakat ki>ylerde perlıU etmek tün terkedecefini pek iyi büyw • ~ &ardtıiUntıa vulfeler kendi- tında derbe1 Jola çdıanp batmetlfl Acı bir büant darbelll daha yL rak bir krb geçiriyordu. Bu belki ve kendi yapnı unutmala ıayret dut Gilnler hldiaeaiz seçiyordu. 
~"lllt ihbar edllmlttir!.. Bi&au llitpuatonuıa tellba et.meye hD Guıortuun IAll '6sl•ri bQa • de ıonuncusu olacaktı. etmek Jlmndır. Seben Uç yapnda Fakat Pantekot yortusunda lihir-

4fl'Odtu derhal kendini topla- mecbunım !.. Halbuki Bizans 1arL oiJtUo oynamağa bqlam.Jflardı, Janselen damadına: idi. Tabii bu yaıta böbrekler iiilt- bazm değneğini daha büyük bir 
:-"'tı· karwısmda her tttrlU deııaetl yı her lldniztn de f!mdlye kadar ne Grerortua, Afrodltlnin kendi yU- _ Git de Antlen ile Busıilyü kemmel itliyemez, insan ıeçen ae. '1ddetle eline çarpmııtı. Janselta 
l'lltlba kadir oldufunu aördlliü bu ler yaptıfınw, ne sfbl vazifeler r&r Ttlııe kartı savarduju bu hakaret! bul, dcmifti. ip ve '1etler ddunluk r.enln prabıru eaki lezsetile tada- aflapn kızlarını yatmap ıadder
~ banal m~Ua bwılardan dUğUnllztl tamamfylt blllyor. Bina- ranlimaınasJıfa pldl. Yaln11 HbJrU ta duruyor. Onlar ıece phpcak - mudı. Evvell bacakJannda bir di. ~baekte oldujunu bir tUrll1 enaleyh sil oraya gider gltmes eıı 1:.ı• cnıuııe gUlerek: lar. Aıır..cı deYirirHk Hniimüz , .. ,_ dermanmhk Ye aw hluetmeie İhtiyir, U.Andıfı yerde aık '* ~ordu. bUyilk cnayı g6receksiniz r •. - Sis Jfllmnanclaa fuJa açık »- •• -r 

._ lacak ve koskocaman bir çayırlık bqlamııtı. Sonralan rahat uyku ve zorlukla nd'ea alıyordu. Artdl ,..,Vfl deni adam bir kadma idam e. C'1(öıyar81&1&1ll'.. b bi d bili 
""'' tin Siai burada eeueıı bir daldkadaıı Dtmelrlc iktifa etti. Saara bemen kazanımı olaca~ uyuyamamağa, yemek nınanlan er teY tmit a dedile · 'rdi. ~~I ytızOne kar11 nuıl söy- fazla da beklet3mem! Zira her an •ıı··~ t.tü: Allahtaıı ihtiyar bu 1fin farkın- midesinde ittih•amı tamamfyle ke- ihtiyar çınar afacını kesmek .. 

... 8-~ !~~~halde mel'unca bir bnik kalelerinden içeriye Ttlrk _ ~rv.iı:.• dedi, niçin bana kar. ıda değildi. O aparı Jceailmeaiııe sen bir tifldnlik hluetmefe bqla· çin daha bekliyebilirlcrdi. Fakaf 

... llraach oldufuna ıtıpbe yoktu. ıU,·arilerlnin girmesi ve bir harb fi, belki :.•~ ı. w.u bile elimdeyken tamamiyle muarucb. P'akat evde dı. ihtiyar bu halinden hiç Jdımf'. bir komfudan gündelikle tutulnr4 
4t çıkması tehlikesi vardır! Söyledik- hi1A aahlf. u11ıuet ediyor, hicblr büyük baba ile bu it isin münab. ye babaetmemiıti. O mafrur bira- olan Anten ve Busail ancak ~ •ıı l'Oditi va:lyetln bi~blr tered • 

1 
., 

,. d - lerimi timdi anıyor muaunuz · •ey bUml- """"i davranmak lati- ... etmezdi. Arada bir kn,.llk lmı damdı. Fakat arada bir tarlaunda akpm için acrbeattiler. tıte bunua ta eutOrmtyecetinJ anladı. Ayalı. bllytı .. J-· .- :ı- ~ 

~tekrar ıarab kupasını pyet eo- Afrodltl timdi dehıetten • yornnwı? .. Biliyorsunuz ki alllnle tıka ollUA diye va blr ıaailnU im- ıürlilmilf bir yol Jrarııarnda hare • için •lacın itini de bu akf&ID bl. 
mtif gö&lerle bu iblla adama bakı- ve Mirayla biz bir tek m•ele Uze.. parak: ket.ukalryor ve eliden &iden ıenç tirmek istiyorlardı. a ılıkla doldurmakta olan rd tl'--- da, ,,..__ dil &ı. 

"co yo u. &MN.-m &CiLW e ece ..... rinde anlqamıyonu!.. - sn .. m .. baba derdi, bir eabah liğln hasretini deriDde duyuyordu. Uç yUa sene oraya oöl"e ut • ıt4ı. riuau tehdıtkir ıöı:lerle alg- d yin k ..a._,_,_ 1 tin b tti.., bir .,._ .. .. 

- Biz, dedi, ne demek latlyonu. 
~lla? NJçın beni buraya retJrdlnhı, 
b löalerden makudmız ne! BUttln 
ft. tııı~ &nlıyamıyorum ! Yoba beni 

'""- e e en\WNmu c a e •• Atrodttl hayretle aordu: &öaünil açtıim zaman karfında a- Eu ıençlik kendisinden çok um- ınıı olan ve bafrında bir ıürü kil-
yere onu teallm edecetıru perva. - Bir meeele ml, dediııla! l'Uat i•ç yerine Doroalc yolunu bula - ta delildi. Ona her an tekrar lrı. çUk yuvacıklar barındıran bu mu• 

tfcvab mı etm"Yt aavqıyoJ'l\I • 
'ıaa· .. 

sızca 16yUyen ve alçak~a aöyle - , --'- U-'- ..:s.: 
ııt hanri meaele... cakam. vuıwa& m ıwı;ilndUr 5 ..... ıellyor- azzam afaç biraz sonra çimen L mekten çeJdıunlyen bu adam önllnde H bir b • 

w ~- •· .. ce •••bot 0ı--a... "••lam1t 0 _ O Aman ihtiyar imar ve: du. alta ayvan pöi yabuı: • zeruıe devrilmiı olacak. Bilyfik sonuna kadar ııogukkanlılı6 ... ı mu- ~' .-& uuea• ..,_ 
baluaya azmetti. lan GregorlUI birdenbire adeti ba- - Ben artık, de&W. &mrUmUn hk arıyordu. Diler taraftan itleri baha balta ıederini iti ti yor, f:Jcat 

YllaUııe müatehal mu.tehst bak. 
makta olan Greaoriuaa: 

- Evet, tamamfyle anlıyorum! .. 
Dedi. Beni idam olumnakla tebdld 

fırda: · sonuna ıeldim. Öldüfüm zaman de onu encfitelencliriyordu. Dua diitilnmilyor. Tam dilfüneceği sa• 
_ Deftneler mMelm! .. dedi. -beni onun ıötcesine ıömecılnılnls. ~anlan ona giltlde on kere çalıyor- man da kalbi duruy.:>r. 
Atrodltl tftredl. J'abt )'ine Jrm- Soma bapnı han,a JrlJdaraıak muı gibi geliyordu. 9e'maclıpaa Kıa1anndan biri: 

rq Greaortua, Afrocüdaln blr fırtı. 
biri ltatıaniı'Cı gibi aeabl bir eeele 
~ biri ı>eelne sıraladıfı ba euaUe.. 
~ ~ aon derece likayt bir ta • edJyorsunwı! •. Fakat bu mertçe tat 

fu yapmakta mıWdmg nedir? •• 
M.."'-;__ Ooo, rtca edc.rim uabllqm.. Gregortus, Afıodltlyl böyle bir 
i;'! Ben al.z1 (.Ok .eJd. aoJE akilli anda kendisiyle acı bir tekilde iltlh· 
ı.. ..... -.... taıııyorum. Vahim ıaman. za ettiğini görllnce dudaklanm t. 

dlalDi t.oparl9dı. Süln bir ..ıe: ajaç çileli koku Uft)'I ttneftO. emin olduğu l.ıde ba ~pi. - Allahım, diye hayktnyor, 
- Pü ... dedi. DeftaeJer me., ederek kooUfU10I', koa....,.,411. dıtmı duymak Ye bunun bir CaJat öJdil. 

nlf'Blnde bendea lltedlffJlls nedir? BUyllk bmaam bu inadına batan bil oldalunu Wlmek pek de he! Jtte fhtiyarm yilzil bliyilk bir 
- Ha. •• SW8ll lateclfllm.. aile tabammBl ıa.teriyordu. O oL bir ICY defileli. ffte, bir akpm• •Wran üade ekliyor. Apr ıöz lra• 
Sisdea t.Wfihn p: hayet burunun llhlbl idi. GOneıe !dotru çanlar tekrar çatmaca bq- paklan bpanımı duruyorlar. Der 
Kirayı bir llafta kadar bir mUd- hasret geken aile onun eUııJıı bir lamıtlardı. Yoksa Franaada ıefer- bal çeneaini bağlıyorlar. O hlll 

.;;~ muhakcmenlzln salabetin! ıırdı. Bir mUddet ccvııb vermedi. 
~Yecefinize emlnlm, Son~ H..erhaide fen& ,eyler dUIUoc!Ultl 
~ ~inin edtrtm ti l1zi laerhangi yUstlntln mtıtblt buruımumdan an 
it' leti~ab niyetinde değilim. Çlln· 1 Jqıllyordu. 

ılet detlneter meaeleıUe ufratmak.. tc~c hareketile olduğu yerde kalı· berlik mi itin edilmlfti! Yok ca • nefes alıyor, fakat kimse bunun 

tan wtmenladir!.. yordu. ADllf pn1ar çalmıyor, kulaklın pn farkında değil. Akh batına geU • 
aa 111111 -- AfroclW bir uda o, n111hakhk dltlyar blr ..... lıyonlu. yor. Ancak lmmldananuyor. tJze. 

il bu benim tat"&fımdan büyük biı Kendi kendine konu11Urmuo lfbl: 
1aı 'ık olur! .. EEuen iaticvab e. - Bu hakikatleri hlc tereddUd 
~ bir cihet yok ki! Ben her etmeden ytlzilnllı:e kartı 16ylemek. 

b onım. abiıı afzmısdan ö~. ten makaadanı soı uyoreunwı, defil 

çocuk llbl bir llYIDc n1duı kopa • dı. Fakat nihayet, ,..... ntmea Çlı}tlrlll berinde frf bir ıeıce rine ıeçfrilen çarpf onu sımuka 
rarü yeriDden hrlaclr, ellerlDl H· caııb lıir adamdı. yatıyordu. Uzerinde de llnekleria baiJamıı. 
vtncıe blrlbfrfııe carpıtı. - Ey ıençler, diye bafınrdı. uçuftUğunu g8ren aile efradı: Sabahın saat d6rdll. Gllneı dol 

Gregortua kadmm ba haline bay- Siai bu ataca böyle dtifman eden ·~. diye bağrqmqlarch. BU- mak üzere. Kadınlar birer birer a. 
retle büıyordu. sebep nedir? O sizin hepinmn do- yj.ik baba öldü galiba.,. Hlniln yattıfı odayı terkediyorlar. 

Afrodlti bndialnl tutamab11m futunu seyretti. Gidip tu inezar • Fakat gençler yanıh10dardı. Dıprda pfak IÖ~k üzere SOll-re ~lirn l'llr,blr ,ey yo)t ! .. 1 mi! .. 
4fl'Odiu ıut btr •eıle: - IDvet! ••• 

" - O balde benimle böyle kapalı - hah edeyim: Herhalde 1Uphe-
ll P 

1latikn kon utmak tan merammıa sil ki botuna detildtr ! Bu k:Aar 
dttt .. Benden ne latJyonw.ua?.. ıekf bir kadm oldufunuz halde bu-
0reıorıuı eliyle tuttup bUyOk 

bllyQk bir be,ecanla: bklan f6yle bir dolapn, orada ya- BUyük baba ölmemııti. BilyWr bir ra ne oluyor, biliyor musunuz? Bir 
- Demek Jııllray ut. al&iD eB • tan bütiln ölUler bu •la9 l~n ne pyret sarflle yerirlden dolnıJ • afaç keser &ibi inan <SlmUyor. 

~b kadehini bir daha yuvarladı. 
~"Cll'a Afrodltiye döndü. BUlblltUıı 
ltlJ '1la ?nış gözlerine kan hllcum et· 
~ Şaştın bir halde olmnmı 
'en kartıamcia blll büyük bir 
t...~ rla duran Afrodltiye Mrt Mit 
-.ıı: 

- Demek açrk konapnımı lati • 
~uz. öl le mi? 

- l:veı! .. 
- Pek lli' 
,~ortuı ~:nu IByJlyerek ya~ 
d~ ""l bUyUJt tq muannı lhltbıe b 

)'llrildU. Kuru parmaldarmı bt 

........___~-----------------

V KIT Kitabevi 
Dun v .. e yarın tercume 

külliyatı 
41.IO 5 C1 Mn Kr. 

•ı 
12 Do Protuac:UI IO 

UtiQQn bulrUkJ ve l~tlı!Qaı 
'3 •t1eıeıert 

l:tıitwa 
44 Giz 
45 • 1i barplC\ 
te Diar1eelinin hayatı 
t? lletaftzı1ı ot'!dir 1 

.. '•Dl idam 
49 lratyetın testrıert 
:SO Politika lelaefeai 

P.tetik 

-
eıo 

fl@a.ı lertnın fiab eıo turuıtur. 
'a Pltnı alanlara )"Uzdt 20 lakoa

t ..... · Calut• ..... 
~ --.,..., Ptttn ahnrak mtlte. 
ta lat •)'dı birer ıtra Meameıs 

ttre e~ tablte ballaaır. • 

'lizde defil ! .. dadl. dütUndüklerinl ebe tayliyecelrler· muıtu. Herkeün yUdlne ayn .,,, Bir cayret urfederek Wneklcrl 
(Denmr YU) dir. baktı Ye sanki hiç bir ıey olma • (Ut/en sayfayı feVirfftü) 

m 

8 A9•1 . • 
,, La ...... Pi• .. Th• ..... p Par ... Aı Dl• 9chA• ...... 

J. AGU. ıı 5. ÇOBANKOfEGI 
1. F: la bergerle 5. F: le chieı: de berger 
1. 1: the lheep • lhed 5. ı: the aheep-dog 
l. A: der SchafataU 1. A : der Schlfcrhıwl 

2. KOY1JN PABID (,.... 8. ÇOBAN 

&ld> • ~ deiaell (ptrebfal 
2. F: le pare aux moutonı ile, tabrul ile, llC1IDda 
%. t: the aheep-fold (the dfJIDlrl De) 

pen) b dalare* (JQ-eeell f,or. 
2 . .\: die Scbatblrde (der ..... , 

Pferch) 
8. ' ' le berrer (le p&tre; en 

ı. "~"IA&Df IDRlrU .. pof8ie: le puteur) 
a la houlette (le blton NA8I 

de berrer avec sa • ,. .... (Jb) 
houlette) S. F: la tonte deı moutou 

b 1a paımettmı (la be· a la tollOD 
&. t: the Mıeep - abeutq eaee) 

[lhear • bog or lhea.rllnı 8. t: the abepherd 
• a ıbeep onee lhorn l • the ahepherd'ı ltatf 
a tbe !1eece (O!' lhepherd'ı crook) 

ı. A: elle Bebatecbur wlth tbe l&lld • spoon 
a daa Vllee • the ahepberd'a poueb 

8. A: der Beblfer (~ 
4. ~ildASI 

i 
Hlıt) 

'· F: la rooJotte da '*""' a der !ehltentalt .. 
•. t: tlte .......... ...., .. ~ 
c. ': • tlcblfemna tt ate Bhteatu6e 

3'0 
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lst. Emniyet Sandığı Müdürıüğünden: üzerinde do~rulan ihtiyar çerıesini 
baglayan bezi çözüyor ve ağzına 
tıkanmış olan pamuklan tükürü • 
yor. Evde herkes şimdi derin bir 
uyku içindedir. Pencereden giren 
ay ışığı odayı gündüz gibi aydın. 
Jatıyor. 

Bulgar ordusunun 
kuvveti 

Emnir~t sandığı borç'ularmddn Ibrahim kızı ölü bayan z.cyncp A· 
dile \'arislcrine ilan yoluyla son tc':>liğ: 1 O • 8 • 939 Perşembe 

l\luri iniz 9777 hesap numarnsile sandığımızdan aldığı 600 liraya 19 Progrnrıı. 19.o:; Müzik (()an' 

•
1Ay, üiye düşünüyor, şimdiye 

kadar hiç bu kadar parlak bir ı • 
şıkla odayı aydınlatmamıştı. Ağaç 

dalları arasından nasıl böyle sü -
zülcbiliyor? Bu işte bir gayritabi
ilik var . ., 

(Başlar"/' 9 U1"'1l.llu ;ok kayıtlara tabi tutulmus gore. 
bir orduyu idare edebilecek kun et 3ulgaristan, mılli müdaıaa kuwct· 
tedir. erinin mühim bir kısmını jandar 

ka~ı Boğaziçindc Beylerbeyinde Boc:tancıba~ı (İstavroz) mahallesi· müziği - Pi.). 19.30 Turk muzığı 
nin eski hallaç yeni fı tıklı en yeni llallaçtahsin sokağında eski 6 ye· <Fıı şl he.reli}. 20.1:> Konusına (!tar

lalık por en·i ı). 20.30 Memlckel ni 29 Xo. lı bahçeli evi birinci derecede ipotek gö termişti. 
ııat ıı.r:ırı, RJ:ıııs \'C rnıeoroloji h:ı 

2 l 5·938 tarihınc kadar ödeıun'?dii::inden faiz, komi yon ve ma raf· hcrlcrl. 20.50 Ttirk ımııiğl: l _ Kor 
lnrla birlikte borç miktan 1310 lira 5U kuru~ varmı;tır. ciğıır peşre,·i. 2 - Mahmut Cclii· Nöyyi muahede indeki a keri hii· ma kadrosunda hcJcmekte bulun 

kümler kalktıktan onra Bulgar or mu~tur. 19~8 yılı başlangıcını:ıc: 
dusunun aldığı şckıl ve hazari n: 3ulgar jandarma kuvveti 10.00t 
zamı hakkında askeri salnamelerde ıcferden ibaret bulunmaktaydı. Bu 
malumat yoktur. Fakat muhteli ·:adronun ba~ında harbiye mckte 
tarihlerde Bulgar ordu5una daır binden mezun ve asgari bir sene or 
yazı yazan ecnebi a keri mütchı~· :!u1a çalışmış muvazzaf c:ubayla• 

Bu :.-ebcblc 3202 numaralı kamın mucibince Ye 938·1179 numara lclliıı ııaşa • Karciğ:ır ş:ırkı • \'.ııı 
ile yapılan takip \"e açık arttırm;ı netice-inde mezkur gayrimtnkul mr~ usl ' 1 alıııdir. 3 - Lcmı - K:ır 

ci~:ır şarkı· - Hüsnüne civarına. 4 

Y ednden kalkıyor. Zifaf gecesi 
bir delikanlı hafifliğiyle değil a • 
ma, ne de olsa ayakta duracak ha
li var. gırtlağını sıkan düğümü 

çözüyor ve sallana sallana kapının 
önüne kal:lar yürüyor, tokmağı 

çeviriyor ve kapıyı açıyor. 

sıslann makalelerinden edinilE'n ulunmaktadır. 
intıbalar bize bu hususta bir fiki: Bulgar ordu unun diğer bir kı· 

vermeğe kafidir. \'eti hudud muhafız!andır. 

300 lira bedelle Emniyet sandığı namına muvakkaten ihale edilmis· 
tir. · 

1~bu ilan tarihinden itibaren bir ay jçinde borcu ödemediğiniz 
takdirde kati ihale kararı Yerilmek uzcrc do yanm icra Mkimliğinc 
tevdi cdilec.:fü ilan o!unur. (6092) 

Is~nbul . B~l~diy~·sr Qinları 
..... . . .. ... ' '... . . . 

1.emi • J.:nrciğar şarkı - Ceşmnnı o 
ınelı\'cşiıı. 5 - "cmençc ı:ıkc;ıınl. fi 
- Sel:ılı.ıll'iın l'ın.ır • h.ıı eıi;.ır ~ar 
\ı - S.ııı.ı Jtıinııl ,·erdıııı. i - 1 ı 
:\lelımel • lluzz:ım şarkı _ Açm:ım a· 

11 - 8 - 939 Cuma 

12.30 Program. 12.35 Tiirk ınuzi. 
ği: 1 - llü c.rn ı peşrevi 2 - Nıırı 
llnlil Po~nız _ Hü cyni şarkı - Artık 

Karşısında yere yıkılmış ve ken 
disinden .daha fazla ölmüş sınan 

görftyor. Kulaklan şiddetle çınlı -
yor. 

Fran ız askeri muharri.!c :.,dt.. Harbiye nezaretine baRh bir mu 
birisi daha Nön i muahedesindeki retti5lik taraf ında:ı idare edilen hu· 
tahdidatın kaldırılma ından evvel tut muhafızları 8 mıntakaya ayrıl 
Bulgar ordusunun kuvveti hakkır. 'nıştır. Her mıntakadaki kuwe: 
da şu sat1rları yazmıştı: dolgun mevcutlu bir alaydan az de 

. yclişlr. 3 - llüscyni şarkı • Sevdi· 
Hastaneler ve diğer sıhhi müesseselerin 939 mali yılı ihtıyacı ı· ğiın ceınolin çünki göremem. 4 -

- Ahlaksızlar, diye bağırıyor, 

benim çmarımı kesmişler. 
Onun bu çınara neler söyledi

ğini kimse öğrenJ?İyecektir. O • 
muzları hıçkmklarla çalkanıyor. 

Titrek elleri bu ölü ağacın diri 
ziynetlerini teşkil eden yeni bit -
miş genç dallannı okşuyor. Sonra 
birden bu eller havaya kalkıyor 

ve iri vücut haval.ia bir kavis çi -
zerek büyUk çınarın srkleti altın -
da hışrrdayan dalları üzerine yığr. 

lryor. Gözlerini kapıyor. 

Bugün Bulgar ordusunun ~kiz ğildir. 
alay piyade \'e ~ alay s·:,·ariden i· NCiyyi muahedesinin feshinde-: 
baret olduğuna inanmak mümkün sonra BulR'.U' ordusunun beş kolot 
::Icğildir. Vakia Bulgarlar bu husus- duluk bir kuvvetten ibaret olacağ 
ta muahedenin hükümlerine riavet tahmin edilmektedir. 

çin alınacak 891 ton kokkömürü nakliye i açık eksiltmeye konulınu~· Knnıın taksimi. 5 - Tnnburl Cemııl • 
tur. lhalesi l 1·8·939 pazartesi gl!nii saat 14 te Daimi e-ıcüm~n-:le yapı· liChc~ ni şarkı · Görmek ister ~/ızlc· 
lacaktır. 1\tuhammen bedel 103 l lint 92 kuruş ,·e ilk teminatı 79 lira rirıı .. 6 - S:ıdellin Kuyııak - Güliz:ır 

A "d"' 1 •. w .. k l . I •.. türkü - Bnğrırııa taş baso~ıııı. J,i 
12 kuru~tur. Şartname zabıt \(' muamelat mu ur u••u ·a emınr e "~ru· Mcınlckcı .sanı ayarı, nj:ıns ı:c mcıc-
lebilir. Taliplerin 939 ~·ılına ait tıcaret oda<;ı vesika ı ve ilk temınat oruloji lıal.Jerlcrl. 13.15 • ı ı rııuzık 
makbuz ,·cya mektuplan ile ihale günü muayyen saatte Daimi endi· {Karışık program - Pi.). ediyorlar. Fa!mt a1a:;lann kadr~la· Bulgaristanın Tuna nehri üzerir 

n çok geniŞ.tir. Bir Bulgar alayı de 100 tonluk dört küçük sahil mu· 
tam manasile bir fırka teşkil etler. hafız gemi i mevcuttur. 

mende bulunmaları. (5673) 10 Progrıım. 19.05 Muzik <Oılıı 
müziği • Pi.). l!l.30 Turk müziği (Fa

Bugünkü Bulgar ordusunun kuvveti Tayyarelere karşı müdafaa terti· 
110.000 neferJ~:ı a#ağı değildir... batı sivil ve askeri makamların iş· 

1lk 

* * * 
sıl heyeti). 20.15 Konuşma. :!0.30 
Memleket sn al a~ nrı, njans \'e ıııcıe

orolojl hnbcrlcrı. 20.:iO Tiırk rııuzı-
ili (Miişlcrck, solo tagnnniler \'e o
run hn\'nları) 21.30 Konuşma (\'c· 

Bu defa bu gözler artık bir da
ha açılmıyacaktır. 

Bulgaristanın bu kuvvetinden tirakile tanzim edilmiştir. Nöyyi 
başka aynca beş mü tahkem mev· muahedesi Bulgaristanın hava kU\ 
kii vardır. Bu beş mevkiden uçu vetlerine malik olmama ı esasımı 
(Sof ya, Şumnu, Vidin) dahilde ve istinat ettiğir.den Bulgar ordusunur 
ikisi (Varna ve Burgas) sahildedır. resmi tayyareciliği ancak bu mua 
Bu müstahkem mevkilerde bulu· hcdenin feshinden sonra ba~lamı~ 

teminat 
58,50 

l\1uhammcn 
bcdelı 

780,00 Darü1fıc~ze için a'mac3!\: ke~iJmı~ rem hakkında • Doktor: Muhit Tu· 
gürgen odunu ve kayık mangal kö· ~ııııınııı söyleyemem ı.:unkı. g - Kc

ımıııl Satlı • Scgtılı şarkı • Hulıumdıı 

'Julunmaktadır. Bıı itibarla Bulga 
ordusunun hava kuv\•etleri hakkın 

146,25 
mürü. 

1930,00 Büyükdere meyrn ı !ah i tasyonu 
\'csaili için alınacak 13 bin litre 
.benzin. 

Ertesi sabah onun ölüsünü, 
genç yapraklarını kendisine ölüm 
yatağı yapan sevgili arkadaşının 

kucağında ıt>uluyorlar. 

nan toplar Bulgar ordusu çerçeve· 
sinde sayılan toplardan hariçtir. 

Nön-i muahedesile ordusunu bir da elimizde rakam me\cut değildir Muhammen bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı i5· 
!er ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmu~tur. lhale 14·8·939 pazarte i gü· 
nü saat 14 te daimi encümende yapılacaktır. Şartnameler zabıt \'e 
muame'at·müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin hizalarında ya· 
zıh ilk teminat makbuz veya rncktuplarile ihale günü muayyen saat· 
te Daimi encümende bulunmaları. (5700) 

lstanbul Belediyesi 
lstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umumi Müdürlüğünden : 

1 - 24·7·939 da eksiltmesi yapılacağı il~n edilen (3982) lira mu· 
hammen bedelli (36200) kilo siyah müccrrit kütle (zift) için talip zu· 
hur etmediğinden fenni şartnamesinde tadilat yapılarak ayni muham· 
men bedelle 22·8·939 salı günü saat 15 de tekrar eksiltmeye konulmu~· 
tur. 

2 Ek;,iltme Metro han binasının 5 inci katında toplanacak olan 
komisyonda yapılacaktır. 

3 MU\ akkat teminat (298.65) liradır. 
Bu ise ait şartnameler idarenin levazım müdürlüğünden para· 

!;JZ olarak tevzi edilmektedir. 
5 - 1 teklilerin kanuni vesikaları ve mm·akkat teminatları ile i· 

lan edilen gün ,.e saatte komisyonda bulunmaları. (5902) 

Planş 52 
AT ve HAYVAN YETiŞTiRME 1 

F: L"•ıevage ( ı••••ve ) d•• b•• tl•ux e t d•• 
c h e v a u x 1: The Aearıng of An imal• 
A : Vlehhaıtung 

A Alpla rd a • Otc;:OIQk 
F: L'expıo ıtatıon ıaıtı•r• dan• Alp•• h The 
Alp l n e D a lry ( The Mountaln Pa•ture. The 
M o untal n D alry Farm) Aı Dl• S ennwlrt•chaft 
(Almwırt•chaft. S enne r e l) 

1. ÇOBAN KUI.1'BESl 
(sair, üthanc) 
& nlllı üstlü iki kannd 

kapı 

b pr3 nlr ~ apan lnck~l 
kadın 

c süthane 
d han~.ır 
c lnck!:lnln oda<ıı 

1. I':. l:ı. caban<.' (le chalct) 
de ln vc.cherc 
a la porte fi dcux b:ıt. 

tant.s superposes 
b la vnchCrc faisant le 

fromngc 
r in lnltcric 
d le hnngnr 
f! la ehambrCI de la va

cherc 
1. 1: the r.ottqe ol tbe 

clahj-rnan 
• Öle hatcb (undcr hnlf 

338 

I' of a dMdcd door) 
b the dairymaid (making 

cheesc) 
c thc .öairy 
d tbe shed 
e thc lİ\':İng - room 

l. A: dic Sennhiltte 
a dic Nicdcrtür 
b dic Sennerin (bclm 

Kascbercitcn) 
c der .'.\1llehrnum 
el der Schauppen 
c der Wohnraum 

2. ıNEK('I (siif "nğmakla 
mr..,~ıl) (<;la( :ığan , salı· 

cı) 

a tılht a iskemle (mantar 
sl'!dlndr) 

2. F: le vachrr (en traln de 
trnlre) (le trayeur) 
a le sicge en formc de 

D 
EGE TİYATROSU 

Nuri Gencdur ,.e or
kodaşlnrı 10 A~uslos 
perşembe günü akşamı 

Knsımpnşn Yıldız 

slnemnsınc.la 
TAŞ PARÇASI 

Jlire Pençe( uaryeltsi. 

• 

Kumkapıda Yoksullar Yardım 

dc rneilnCJen: 
Nafıa 'lekalt::tinden 

Kumkapıda Yoksullar yardım der 
neğinin yeni heyeti idare seçimi ic
ra. edileceğinden umumi heyetin 
13-8-1939 tarihine mUsadü pazar gU 
nti saat 10,30 da cemiyetin merkc.zl 
bulunan Kumkapıda. Çadırcı Ahmet 
Çelebi mahallesinin Çelebi camii so
kağında 16 numaralı dalreslncre fçtl
maa davet olunduğunu 3512 num. 
kanun maddesi mahsus hükmüne 

14·8·939 pazartesi giinü saat 15 de .ı\nkarada .i\"afia ,·ekfıleti binası 
içinde malzeme müdürlüğü oda ıncla toplanan malzeme cksitmle ko· 
mi ronunda 1170 lira muhammen bedelli muhtelif camların açık ek· 
siltmc usulü ile eksiltme i yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve tcfcrrüatı malzeme müdürlüğünden bedel· 
siz olarak alınabilir. 

Mu,·akkat teminat 87 lira 75 kuru-t r. 
l teklilerin mU\·akkat lemina..t \'C ;-ı-t11am~c;inde r::ı.7ılı \'C aik ili" 

birlikte ayni gün saat 15 c kadar m~zkCır komisronda hazır bulun· 
malan lazımdır. (3371) (5648) 

tevfikan ilfın olunur. 

champignon 
2. l : thc milkcr (thc Alplnc 

dairyman milking) 
a thc mllking • stool 

2. A: der Mclker (Scnnc, 
Scnn; bcim Melken) 
a der Mclkschcmcl 

& tan 
b meme 

~. I<': la vachc 
a la clochettc 
h le pis 

3. ı : tho cow 
a the eow - bdl 
b the uddr!r 

3. A: dlc Kuh 
a dlc Kuhglocke (Kuh· 

schclle) 
b das Euter 

~. 1lzırnt OTLA ÜP.TOı.O 
S ERF ... 1" (ot kunıtmak ı. 

t in) 

4 . F : le fanolr (le siceateur) 
recouvcrt de foin a 

1. t : the hay - stand (tht' 
clo\•cr - stand) wilh lhc 
haya 

4. A : dt'r Hcinr.t' CHclnr., 
Kleorc>ltcr) mil dem 
Heu a 

il 

1 :S. DAGU 
n sopa (değnek, ~a) 
b kiife (arka lık) 

c :\'akncnk odun (odu" 
3akacak) 

G. F: le montngnnrd 
a le baton 
h in hottc 
c le bols iı. brülcr (lcs 

büches f .) 
5. 1: thc Alpinc nativc 

a the nlpcnstoek 
b thc basket of wood 
c thc firewood 

5. A: der Xlplcr 
a der Bergslock 
h dle Holzkicpe 
c das Fcuerholz 

6. PARM ~KLiK <tlO 
fı. ı~: la clôturo 
6. t : thc> frncc (the paling) 
fı. A: cins Gntler 
7, !\IR1:',\ CAip mrrnsı, da~ 

nflağı) 

7. }': la paturagc alpc.strc 
(le pacagc dans la mon
lagnc) 

7. i : lhe Al pine mcndow (thc 
mountaln paslurc, thc 
nlp) 

7. ı\ : dic A lmwicsc ( A im, 
Alp, Alpc, Matte, der 

lı Almangcr) 

lıJ!l 

ölen. S - .\hmcl llusiın • Segfılı şıır· 
kı • Ucnim sen nerm;in ey dilber. 
21.30 Koııuşııııı. 21.45 !\eşeli pliık· 
l:ır - H. 21.50 Müzik (Hiyo,seli Cum
hur b:ınosu • Şd: Ihsan 1\üııçer) l -
G. \•cııse · Hesmı seçıl. 2 - O. Fel· 
ras • ı.ıı morcııa lspıınyol \'ıılsı. 3 -
Alberl W. Kcıclhey • Chnl Honıııno 

U\'crlürü. 4 - Mende) sohn - llklın· 
har ş:ırkısı. 5 - Masseııet - Mnnon 
operasından fontczi. 22.40 Muzik 
(Cnzl.Jıınd • Pi.). 23 Son nj:ın'!i tın-

bcrlcrl, zırnnl, c~hnın, loh\'İlfıl, kanı
bi~o • nukut borsıısı (ri)al). 23.20 
~lilzik (Cazl.Janıl - Pi.). 23.!i5 • :.! 1 
Yarınki program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Pa rçalar 

Proo,.am 1'ıirkiyc saati ü:uiııt 

ııc öğledr.rı sonraki semi olarcıl: 
vcrifml~lir: 

OPEH.\L\R \'E SEZ'\FO~I 
KO~SERl.EHI 

!1.10 Beroınüıısler: "Hcıl\'cnulo Ccl· 
lını" <Bcrliuz). 

ll.ı:ı l.cipzıg: Oıwı ıı pnrc::ılnrı. 

!1.30 E~ rl'I kulesi: "S:ıtılıııı kı:ı" 
lSıııetamıJ. 

-O. llunııı gruııu: Opera (llcs· 
ı>iı;hl). 

Ol>.\ ~ll:Slt·\ISI \'E 1\0:\ShHl.lm 
G.:ı:; l'.ırı'i U' rn: Org. 
i.IU \' ı~unıı: horu fc:.ıırnli. 

i.20 \'ur'iurn: Org. 
il. E)fcl kııle~ı: Pb:ıııo, \'i)O" 

lonc:l"llo. 
1.30 llcroıııuııster: Scrcııııt. 

il. Uu<l.ıııcşle: Şuıkı, oıg. 

J 1.20 llcrliıı (l"zun 1.1.): 'J'ri)O. 
11.30 Po~te P.ırısıen: C.:orıot taroı· 

fııı<lıııı Jlİ) :ıııo komeı ı. 
12.15 \".ırşu\a: Kuartet. 

11.\1-IF ~il SiKi \'t; OPJ.111.J'l.Lll 

9. Prnğ: H.ılk pruı.;rnıııı. 

!1. 15 Berlın (l.;zun 1.1.J: ltııl)illl o· 
ı>crııların<laıı ııar~·al.ıı. 

O.l:i Froııkfurı: Opera puı \.'•'' ıl'I· 
0.1 :ı Muııllı: Slüd) od:ı OIJl'rel. 
:ı.~i:i llreslu\': Yor) ele komcı·ı. 

0.35 Kön issLerg: Orke.,ıra. 
9.45 l'oslc Parısil'll "M clııın Ali• 

got'uıı kızı". 

10. 1.undr.ı: Aıııerikndaıı nnklı:•' 
c:ız mıısıkısi. 

1O.10 hluklıolııı: "Bcrlinde hır ) .ıı 
nkşaıııı". 

11.40 llaıııhurg: Serenat, 
11.10 lluıııhurg: Serenat. 

\'AH'ı'E 1 E \'E K.\B.\HEl.l.ll 
O. l.ondra: "l.ucky Uiı>". 

I0.30 Sullcn~: Ş.ırkıl.ır 's. 
IQ.30 H:ıdıo Eıreaıın: \'ar)elc. 

U.\~S ~lt.:SIKISI 
11 r\apırlı ı;rupu: 11 .30 hoııis~· 

her•, ı.unılr.ı; J2.IO l.uııılr.ı; 12.IJ 
J'urı ııcı gnıp LI. 

l'l\J:.S, l'ü~FEB.\:'\S \'E 
hl J;:\ li!}'.\I.\ l.AH 

9.15 Sıutıgurı: .'\ulııl:ıra dıılr ııır 
pı)eS, 

9.30 1'.ıpulı ı.ırııım: iki ııcıclcl•~ 
l11r pİ)CS. 

9.30 l'arl'> ll' lT): "Sılııı tı orınıııı 
11. l'o-.ıe l'.ım;ıcıı: "Bruun \'ııl· 

ter'', 
11.30 :O.ullcn'i: lrıgılızı·c konu~ltlll· 

IM,11.17.C.:E il.\ \·.wl 
1.111, 8.18 lloınu J; 11.30 Hıııl 111 

:-\orııı.ıııtlıc, l.ılle; J ı.ırı 1-\ulon> ' 
luııılıurı;: 11.50 Butlapc~tc; D 'c l• 

J.oııtlr.ı (Kısa <lıılsa). 



Io AOUSTOS - 1939 H A B E R - Akıam Poaten ·5 

Denizaltı 
d"şen 

• • 

gemısıne 

vazife 

Tilrl4!ye Cumtıuriye-t Mf'r"tız Hank sı 5 ı 8 ı 1939 v ziy ti 
fb;t 

15.000.000.-
AKTlF PAStF 

Ka.~a: Sttmaue • • • 
I hliyat akrest: 

• • • 
Altın şart kloiraıu17 179910 
Hanı.nal • • • • • • • 
Ulaklık • • • • • • • 

24.164.017.0S 
17 .6(15.692. 
ı. mı .s92.;1:- 43.202.502.51 Adi ve fevl;:ıılAde • . . ' 

' . . 4.217.134.25 
0.000.000.-llususl . . . . 10.217.131.~;j 

Uahildekt ifohabirftt: 
( Haşlarafı 9 ıınr11dı1J 

ttıa!llııllll'dan birlnc:Uer, :ıla.:aklım rnzii'cye göre de tekrar tlli eı-
nyrııır. . Turk lirası , • • • • • 408.03 t.02 403.031.0. t Tedaufildel.·t Banknotlar: 

75() l'' tondan aşağı olanlar sahil, 1000 tondan yuknr: olanlar da Ok. 
tahteJbahiri sınıfına dahil edilir. 

liurl,·te/.:t Muhabirler: 
Altın: san klı.:ram 110l'ı8321 

Allına lnhvili kabil serbest 
dö,·izler • • • • 

ı~.7 ı t.2:>2.4t 

1.0l4.ö7 
!
Deruhte edilen evrakı nakt ıye 

Kanunun 6.8 inci mııın.le

lcrinc tevfikan hazine taro. 

158.748.563.-

17.228.027.-l. ~ bUyük t.ahtelbahirler anısında hnrbde inıın edilen 1080 tonluk 
~ll!ıı( l~O - 2030 tonluk" O stnifı, 2040 tonluk Parthian sınıfı, 2015 
dJter lıaınbov sınıfı ve, tonajı 1579 a indirilen "Tcthis'' ile ayni srnrf 
>'etı h lahteJbahirler. Tnhtelbahirin bu tonunun aznltılmasınm omnL 
lir. aluınınqnn lınyırh olup olmadığını kıwı.nın tahkikatı gösterecek-

Uı(tcr döviı!cr çe lıor~·lu 

1.:lırıns hııklyelcrl 2.flOf> .R7·l .r- ı 
tından nltl ted iyot , , . 

tü.0~2•141 .CW D.eruhte edilen evrakı mık. 
ı. dıye b:ıklycsl • , • • . 141 .ü20.ö3G.-

••• 

1/11:1 ıır lıı/ıp/l/ul: 

l>cı ıılııc ı·cı ll•n e\rokı nnk. 
dı)c ıwı ıll~ı • • • • • 

l\nrşıh~ı tamamen altın olarak 

l
llheten tedavüle vazedilen 

Reeskont mukabili ilhelen 

J 0.000.000.-

. . 60.000.000.-

lı 0~tı .altxnda fa.aliyettP. bulunabilmesi için hfr tahte!bahirc en Jazım. 
clcrtııu.~ey yaprak cigarası biçimindeki kulceidir. Bu suretle suların 

lô' gindeki büyük tnzyike mukavemet edeblllr. . 
t~ç'rir akat bir tnhtelb:ıhir zamanının en fazla kısmmı denizln sathında 
l'tğı b • licr türlü hava şernitlnde de gitmesi lnzım olduğu için bir di. 
'tılUJunıı.k mecburiyetlndedlr. Bu da, onun denize çabuk dalıp 

Knııunıı n ti -X maıhlclerine 

ll'\' fıkan lluıine t:ırafıntlıın 
~·akı teJiyııt . . • • , , 

Serıed<.t cü:danr: 

Ticart senetler • • • • 
IJılıam ve ıahvfldt rü:dant: 
Ueruhte edilen C\'rnkı nak 

A (tirenin L:arşılıRı esham ve 
\ ıahvilAI itibor1 kıymetle 

8 . Serbest esham ,.e tah,·il~t: 

17 .228.027. 

131 .OH:i.207 .01 

H 1.t>20.Ga6.

t31.0G;l.207.011 

ledı. Yazed. • • • • 
Tiirk lirası lleuduatr 
Döulı Taahhüdalı: 

Allına tahvili lrnbll d~vlzler 
Dllkr dövizler ve alacaklı 
kli ring h:ı k lyelerl • • • • 

Muhtelif • , • • • • 

S.727.Ci~ 

36.302.!'>60.!J' 

220.r>2n.5so.-
33.ıso.770.M 

36.306.2!>7 .~o 
05.373.034.08 

l{ illa bir miıni teşkil ediyor. 
ltıi:ıd er tahtelbahirde bir top vardır \'C bu top büyük denizaltı gemi. 
~~ e lltnumiyetle güvertede bulunur. Kulenin altında çelik kaplı 
lt:ıı lopu deniz altında sulara knl'§ı muhafaza eder. Bazı yeni sis
b~~lclbahi rlcrı:!e top kulenin Uzerlne konulmu5tur, fakat bunun 

43.656.R6l .o7 
7.6&7.5tl5. 7( oı .21>4 .220.0 • 

Avanslar: 
7.031.000.-

16.60S.1'7 
ntahzuru vardır. 

Hazıneye kısa vaıtell nııns 

Altın Ye döviz llzerlne • • 
Tah,•llnl Ozerlne • • • • 7.H08.722.- 1G.'156.U5.17 

lıı . *** 
~~ lmterenin Uç Okyanus tahtclbnhiıi - Thames. Clyde ve Sever • 
bııı;_ fiındi~·c kndar kullanılmamış bir süratte yapılmıştır. Deniz sat

""Gl g" 

Hl!'iseılıırl:ır • • • • • • 
Muhtelit , • , • • • • 

4.500.000.- ı 
lG.908. 72U.41~ 

Vckfın 

~lalı Uratıeri 21, deniz nltındn dn 10 fcrsahtır. Halbuki normal ola- TtUn 410.573.773.41 
·.UD.573.773.41 

le g • ..ı lelbahirler deniz nllındn 9, 9,5; su sathında 15-17 fersah sUrat
"ler. Temmuz 1038 l:ırihlndrn itibaren: Iskonto haddi % 4 Altın Oıerlne r ,. 3 

~ ll~ SUratt= o~u~ları, ~nların deniz üstUndc düşman filoııuyla çar. 
lııtı0lin tına musaıttir. Bır harbde de filo muharebesinde tahtelba-

l>iğ oynıyacağı rol çok büyüktür. 
l ıst._ Komuıan~ığ~ Satmalma Ko~~Y!~u~lanl~ı 1 

bıı d~ er tali sınıfta altı tahtelbahir ,·ardır ki, Porpose tipinde olan 
~'lı llizaıtı gemileri iki torpil kovanı ve biraz da sUratle tahtelbahir 
~leibgeınısı olarak kullıı.nılabilır. Filhakika, Almanlar umumi harbdc 
~ t% alürlerin mayn dökerek düşmana çok tehlikeli bir silah olduğu
~'ll lerın1şıerdir. Alman bahriyesinde) birçok E tlpi tahtelbahirler 
'tenusi haline konulmug ve bunlar Heligolandı dlişmnna karşı 

Çatalca müstahkem mevki birliklerinin ihtiyacı için 3500 kilo Ay· 
.ekadın fasulyasi, 3500 Pntlıcan.2800 kilo domates, 1000 kilo bamya 
, 500 kilo yeşil sivri biber satın alınacaktır. Pazarlığı 14 ağust•JS 
1939 pazarıe~i günü saat 11 de yapılacaktır. t teklilerinin belli gün ve 
ı.natte Fmdıklrda komutanlık satmalma komisyonuna gelmeleri, 

'. 6065) 

ti aa etmişlerdi. 
bıı- illa tınunıa beraber taht el bahirden bozma bir gemi yerine huşusi *** 

ı ~'n gemisi §liphcsiz dnha tercihe şayandır. 
"'!~ "?.iliz tnhtelbnhirlerlnin açık denizlere giden kısmı 1929 da tak
lıı :cııırni§ ve 1935 c kadar bu smıf11ı 12 tahtelbahir daha llavo olun. 

'l't~- Bunlarm tonu 935 ila 960 tır ve Tcthislc ayni sllrntte bulun
~ """' ra,Jmen daha hafif lop ve daha ru: s:ı.fra tnııırlar \'C herbiri-

tstanbulda serait ve keşif ceh·eline göre planı mucibince yaptın· 
lacak olan bir hangara ihale günü talibi çıkmadığından tekrar kapalı 
zarfla ihalesi 29 ağusto 939 salı günU saat 15 de yapılacaktır. Mu· 
!\ammen keşif bedeli 25800 lira 47 kuruştur. 

~ \'e teçhizat masrafı 100 bin stcrlln daha. aıd1r. 
llk teminatı 1935 liradır. Şartname kesif cetveli ve plftnı inşaat 

daıı ~ 1 tahtelbahlrleri grupunda harbde inşa edilmiş eski H smıfm
~ bıı~a l;ıir!inç gemi vnrc:.tf. Aınerikan esasına göre yapılmı§ o. 
~·- la.htelbahirler ekseriya talfmlerdc kullanılıyor ve bunlardan 
h.. ."' "1J ·ıı.tıa ndine,, "Umsuha" ve ''Unity., isminde Uç tahtelbahir ,·ar ki 
~lıtıı~ 103G da yapllmışhr ve 730 tonluktur. Her birinde, daha bUyUk 
\ :!a~hirlcrde olduğu gibi, nltuıar torpil kovanı vardır, fakat eu sat. 
~ ~·a ~mt eUrntlerl 11 fcrsnhtan bimz fazla.dır. Safralan da azdır. 

şube3İnce bedeli mukabili \"CriJebilir. UStekJilerinin ilk teminat mak· 
buz veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun maddelerinde yazılı vesi· 
kalarilc ihale gününden c:ekiz gün cvYel \'füiyet Nafia fen .müdürlük·~ 
!erinden alacakları vesi\mlarilc beraber ihale günü ihale saatinden bir 
saat evveline kadar te.1<lif mektuplarını Fındıklıda komutanlık satmal· 
ma komisyonuna vermeleri. (6108) 

0~ herbirl açık deniz tahtelb:ıhirindcn S5 bin sterlin daha ucuza 
lllu~tur. 

lı.. !loıı 

* * * 
.~ gUnJPrini ynşamaktn olan, harbdo inşa cöilmiıı H ve L sınıfını 
t a ed k t ""'. 

1::.tanbul komutanlığına bağ'ı birlikler hayYanalı için 1280 ton 
)'ula{ satın alınacaktır. lhalesi kapalı zarfla 22 ağustos 939 sah gilnü 
saat 15,30 da yapılacaktır. Muhan:men tutarı 65280 liradır. tık temı· 
natı 4514 liradır. Şartname i ~deli mukabilinde verilebilir. İsteklileri-

'abı erse nı.;.Iız d"'nizaltı filosu. inısa halinde olanlarla beraber, 
~ deırıl, 0~ iki nçık ~cıniı: ve lnrk iki Okyanus gemisinden mürekkep· 

elttır ki, hcpsı ri7 tahtelbnhirdlr. CSphcrc) 

Afo r.oz HF.Kt~ıı 
~aı l"nd Rami Aydın 

lı arıla 
~nıJ • n hıışkn lı<'r ı;:iln sanı :.! 

'~rı ar l'oksim • Tallmh:ıne l'rf 
~ t\o. 10. l'eelfon: 4l:ı53 256 JOZEF BALSAMO 

4nkara caddesinde 

Kiralık kaf 
ve odalar 

n0~~ara cadde inin en hfı.kı. 
'-at \~nda, Orhanbey hanım: 

c Oda olarak kiralık yerle 
'1.itılldak · ·ı;: b .. 

t-ı, ' 1 un ıırosıma 111 . 
rıaı. 

~ st}'l'"lanca ders 
~t ı "e 
lt ~lıted' asri HABER Mctodiyl< 
. ~tııı. . ıl ücretle ders almak is 
•aı... "tın ''A 1 -.ıırı.c lmanca öğretmeni,. 

r~~tı. lnektupla gazetemize mi. 

• 
Or '.=ocuk llekirıı• ' 

rQ~:, Ahmet Akkoyunlu ı 
Ilı • ı· 1 t•at o ımtınne Pnlas No ~ 

~aı ı~ :ırdnn maada her 11ıln 

~-·"'"· , ...... '" :::_ ' 

1 n~~i)RFİNifA"YffA , 
. l'Qrb;F.N MOTEHAS~ISI 1 

j '
1 ~lir • Boz:kurd Krraathane. ı 
'o~lk §~ında eski Klod Farerl 
•;ı 3 t 0

• 8 • 1 O. Öğleden ıon· 
en 7 ve kadar. 

kral hazretlerinin bir çok lOtuf. 
!arından, şahsi m"!nfaatini dü· 
şünen, bizim kuvvet ve kudreti· 
ınizi kırmak mümkün o!madrğı
nı anladığı için haş eğen fena 
kallıli bir mahIUkun ictifadc et
n.esin.:.lcn korkuyorum, ve buna 
lm:ıyorum. 

Dübarri: 
- İhtimal ki bu böyle olaca!< 1 

diye söylendi.. 
Vikont: 
- Halbuki madam, dedi, böy. 

le bir hizmet için kendisine mü· 
racaat edilmeden henüz tanındı
ğı sırada, hüsnüniyet ve arzula
rile bir hizmeti yapyorlar. İş· 
te bunun için mevkiin her türlü 
menfaatlerinden istifadeye ken. 
rJiıerini haklı görüyorum. 

İhtiyar kontes Vikontun ken· 
disine atfettiği hUsnüniyet ve 
ara.uya karıı belki söz söyleye· 
cekti.. Fakat kontes DUbarri, 
buna meydan vermedi. 

- Hak\l<aten, eledi böyle 
ı:.ir hareket kral hazretlerini son 
derece memnun edecek, ve bu 
hareketi yapandı:n hi~bir şey e
sirgemiyecektir. 

ihtiyar kontes sordu: 
- Ne diyorsunuz? Kral haz· 

retleri bir şey reddetmiyecek 
• ? 

mı .. 
-- Yani kral hazretleri. o zatın 

at ıı:larmı kendiliğin·de.ı ynpa. 

caktır. Siz bizzat kendi kulağı

nızla krolın, mösyö Mopuya: 
"Ben madam dö Dearne canını 

sıkacak hiç bir muamelenin ya· 
pılmasmı kat'iyyen istemem, işi

diyor musunuz mösyö Mopu,, 
dediğini duyacaksınız .. Fr.kat 
anlaşılıyor •ki kontes, bu işle· 

rin böyle olmasında kendine gö. 
re müşkülat görüyor, bun1da 
benim için hiç bir zarar yok .• 
Yalnız benim bu hüsnünlyetim • 
den clola~·ı madamın. bana kal· 
ben müteşekkir kaldığını ümit 
ederim. 

İhtiyar kontes: 
- O bütün kall>im ve fikrim· 

le teşekkür ederim mösyö 1 dedi. 
- Teşekkür bir şey temin et. 

mez ki... 
- Fakat ... 
- M:?dam ne !diyorlar .. 
- Fakat madam Dalonyi hak· 

kını bırakmaz .. 
- O halde biz de evvelce 

&öylediğimiz şeyleri hatırımız· 

dan çıkarırız .. Kordeşim, bunla
rın bırakılmasından <!olayı tak
dim e1:iilmekten geri kalmaz ... 
Kral hazretleri de iyilik yapaca!c 
ve teşekkür edecek kimse bul. 
makta müşkülat çekmez. 

Kontes bu işlerb esatını gör
mek ve anlamak için daha de>ine 
gitmek istiyordu. 

- Fa~at r:ı:ı.d:ım Dalonyinin 

v T 
<Cap IK (Jı \t ıtlı ~ lhl aı llil@} s 8 

N<ı.. Ynzıın ve Türkçeye çevirenin odı ~:ıyıfa T\r~. 
1 Kader (Vollerden) Asım Us 208 15 
2 Olimpiyııd oyunlıırı Vildan Aşir l2U 10 
3 Kılerans Tcrras esrarı (Galopin'den) G. V. 304 . l!O 

' Yugoslavya seyahat 'notları Asım Us ]l:! JO 
6 Şark Ekspresinde cinayet (Chrislle'den) V. G. 360 :.!O 
6 Etrüsk \'azosu .(Prosper Meirme'dcn) llaydnr Rifat ti4 20 
1 Her memleketle birknç sün .(Muhtelif mfielliflerden) 

Alımcı Ekrem 352 20 
s Son korsnn (Fon Lilknerde'den) Fethi Knrdeş 37ti 20 
9 Karkas hik!lyeleri (Kıızbek'tcn) Niynzl Ahmet ı:w 10 

10 Son Ehlisalip muharebeleri ,(Kolllns'tcn) Ahmet Ekrem 2iG 20 
11 Futbol koldcleri Nüzhet Abbas 40 10 

rP.in ilk teminat JJ:lakbuzu veya mektuplarile beraber 2490 sayılı kanun 
da yaztlı veslkalarile beraber ihale günü ihale saatinden bir saat C\'\ e 
!ine kadar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık satınalma ko 
misyonuna vermeleri ,(5926). 

.. * • 
Çatalca milstahkem mevki birlikleri hayvanatı için 110000 kilo 

yulaf satın alınacaktır. !halesi kapalı zarfla 22 ağustos 939 sah günü 
saat 14,30 da yapılacaktır. Muhammen tutan 5610 liradır. Ilk teminatı 
421 liradır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. l steklilerinin 
ilk teminat makbuz \'eya mcktuplarile 2490 sayılı kanunda yazılı vesi· 
kalarile beraber teklif mektuplarını ıhale saatinden bir saat evYeline ka· 
dar FındıJUıda komutanlık satınaima komisyonuna \'ermeleri. (5925) 
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Filhakika zavallı davacı kon· 
tesin yerinde kim olsa böyle söy 
ler ve teessüründen olduğu yer
de bayılır kahrldı. 

Kontes Dübarri: 

- Ka.rdeşim gördün mü yap
nğın işi, dedi. Madamı mütces· 
sir ettin. Takdim merasiminden 
evvel kendileri için kraldan bir< 
şey rica edemiyeceğimi söyle • 
rnem kafi ıdeğilmiş gibı ııen de 
lıoyle sözlerle teessürünü arttır. 
dın. 

İhtiyar kontes: 

- Oh 1 Davayı oır muid ~t 

geciktirmek mümkün olsa 1 de
di. 

Madam Dübarri: 
- Sekiz gün geciktirmek ka

fidir. 

- Evet sekiz gün, sekiz gü"l 
içinde madam takdim edilmiş o. 
lur. 

- Evet, fakat sekiz gün son· 
ra kral, Komiyenye gidip orada 
yapılacak şenliklerde buluna· 
caktır. Veliahdin zevcesi gelmiş 
olacak. 

Vikont: 
- Doğru, pek :Joğru 1 Fakat .. 

diye söylendi .. 
- Ne var?. 
- Biraz salm:dlniz, ba~!:a bir 

fikir ... 

İhtiyar kadın: 

- Hangisi mösyö, çabuk söy· 
leyiniz diye bağırdı. 

- Bana öyle geliyor ki ... E
vet, hayır .. Evet, hayır ... 

- Mösyö Vikont söyleyin :i. 
ca ederim .. 

- Çaresini buldum, galiba 1 .. 
- Söyleyiniz .. 
- Sizin tnkdiminiz henüz 

bir sırdır değil mi?. 

- Şüphesiz, yalnız madam 
biliyorlar ... 

ihtiyar kontes: 

- O 1 Merak etmeyiniz .. 

Vikont .devam etti: 
- Şimdi sizin takdimini~ bir 

sırdır, sizin bir annelil: buldu • 
gunuzu kimse bilmez .. 

- Şüphesiz, çünkü kral ha· 
vadisin bir bomba gii.>: patl:ım:ı· 

sını is tiyor. 
- Bu sefer bulduk. 

Bcarn: 

- Emin mfoi:liz ? lViösyö Vı -
kenti dedi. 

- Evet bu sefer buldutn. 

Kadınların dikkati nrttı. Jnn 
san.dalyesini biraz yaklaştıra. 

rak: 

- Madam Bcarnı da diğer • 
lcri gibi sizin t t:!:·'i n:.·i::in ka· 
rnrlnşnuş oldu{;unu, bir ann:lik 



16 HABER - Akpm Postan 10 ACUSTOS - 1939 

,,ı:RTl'ÔRl'~ı~iE~NAR 'MAZON MEYVA 
DlBl~DE DlDl -
ŞELlM 

Vodvil 3 perde 
Y~-.. .,. ~ .. Bc'iiktaş - Yenibahçede 
H i Pi~ki nin iştirakilc FATOŞ 
P ' LT HIZA-EH.Tl1GHUL SADl 
c ... nrırtc i akc:amından itibaren 

Tuzu ~~~~~u:r~~lD ler, sıhhatin lAtif bir yardımaSJ 
MİDE ve BARSAKLARI 

, maz ve yormaz lNKIBAZ, 
ZIMSIZLIK, MlDE .BULANTISI ve boıuklufunda, barsak tembellifinde MiDE EKŞlLlK ve yanmalannda emniyetle kullanılır. 

p~başı ba h;c inde temsil-lerine 
başlıyorlar 

Hül§sa • 
• 

RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MlDE AGRILARI ve EKŞ1L1KLER1N1 ve YEMEKLı:..PI ....... 
DEN sonra bütün vücutta hissedilen çöküntü ve AGIRLIK ile kolayca mücadele için HAZMIN en 
essir müsahhihi olan MAZO.N Meyva tuzu alınız. Mi DE 

• zan11n 
Ekzcmanm lllcıchr. 

Yara ve çıb:ın!arda kullanılır. Her eczanede kutusu 50 kuruştur. 

BU AKŞAM 

Harbiyede BELVO QlMÇ~i 

Piyanist 
ALATURKA KISMINDA 

FEYZi ASLANGiL 
GALA HVSAHERESt 

KIYMETLi SAN' ATKAR 

.ıR NUREDDiN'in 
l!)tiraldle memleketin t.anmm11 btttttn muslld 

san'atklrlan bcp bir arada.. 

Bayan MF..NŞURE TUNAY'm mUntcbap parçalan 
\ynca: 16 mabtcUf numara - mmamere saat ikiye kadar denm 

edecektir Te lcfon: 43'7'71 

Mazon ismine ve HOROS markasına dikkat ediniz. 

NEDEN 
Bütün mütehassıs diş tabibleri 

RADYOLi 
Di~ macununu tavsiye ediyorlar? Çünkü: 

RADYOLi 
Ditleri beyazlatır. Dit etlerini 
kuvvetlendirir. Diılerin çürüme• 

sine mani olur. Ağız 
kokularını defeder • 

.. Devlet Oemiryoi1an ve Limanları 
-· işletme Umum idaresi ilanları ----- ELEKTRIKÇl ARANIYOR -----

Sabah, öğle ve akşam her yemeli· 
ten sonra günde 3 defa dişlerini# 

fırçalayınız. 

1\luharruncn bedeli 440 lira 2000 Kg. Bor yağı 26.8.939 cumar
tc• i guni.i saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilinde 
ki komi yon taraf mclan açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

B ı i~· girmek istiyenlerin 33 liralık muvakkat teminat ve kanu
nun L 'l ettiği vcsaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyo
na m uracaatlan lazımdır. 

Bu i ~c ait sartnamclcr komisyondan parasız .olarak dağıtılmak 
tadır. (6099) 

. *. 
Muratlı istasyonuna Qç"kilometre mesaf~etfilSi'rtk~y ta~ ocağın· 

dan i tıh al cdı!crck istasyonda teslimi şartilt"ve kapa!ı zarf usulile 
13~00 m 3 balast satın alınacaktır. BUiişin mühaİİÜnen bedeli 23760 ve 
murnkl,a t teminatı 1782 liFadır. 

Münakasa 22·8·939 'Satı günü saat~!;de Sirkecide 9. İşletme bi
n. mda A. E. komi~yonu tarafından yapıla~tır. isteklilerin temi· 
•. ~· ve kanunt vesikalarını ihtiva edecek olan kapalı zarfianm aynı 
, ı-saat 10 a kadar komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler para· 

.;rak komisyondan verilmektedir. (5813); 

inhisarlar İstanbul BaşmüdUrlUğUnden: 
15 Ağustos 939 tarihinden itibaren. 50 santilıtrelik bira şişe. 

leri perakende olarak 16 ve 62 santilitrelik salon biraları da 20 
:ırun•f=a satılacaktır. 14 ağustos 939 günü akşamı ellerinde eski 
fiaÜı bira bulunan bayiler mevcut miktarı, gösterir bir beyanna. 
me)i en yakın inhisar satış depolarına vermeleri ilan olunur. 

(6120) 
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bulduğunuzu bilmiyor addede
r.:. 

cegız. 

- Şüphesiz, eğer siz haber 
vermeseydiniz, hala bilmezdim .• 

- Siz gfıya bizi görmediillz, 
hicbir sey.den haberiniz yok ...• 
Siz kraldan, huzura kabulünüzü 
istersiniz. 

- Fakat madam kontes, kra. 
lın beni ka:bul etmiyeceğini zan· 
nedi yorum. .• 

- Siz kontesin <ınnelik hizme· 
tini teklü ederek kraldan müla
kat istersiniz.. MalUI!l ya, siz 
böyle bir anneliğin mevcut oL 
dugundan haberdar değilsiniz ... 
Sizin .derecenizde bir kadının 

yapacağı böyle bir teklif kralı 
memnun eder .. Sizi huzuruna ka
bul eder. Teşekkür ettikten son
ra da size nasıl bir hizmet yapa. 
cagını sorar.. O zaman siz da
va meselesini ortaya atarak de· 
lillcrinizi meydana korsunuz .. 
Kral işi ve hakikati anlayarak 
emreder. Kaybettim zannettiği
niz davayı kazanırsınız. 

Madam Dübarri, gözlerini ih. 
tiyar kadrnın gözlerine dikmiş 

dikkatla bakıyordu. ihtiyar ka
dın tuzagı anlamı§ olmalı ki 
birdenbire: 

-Oh 1 Benim gibi zayıf bir 
mahlUk 1 Naıul olur da kral. .... 
d"ye kekeledi ... 

Vikm.t kadmm. sözünü >ıkcati: 

- Zannederim ki bu itde bir 
hüsnü niyet göstermek kafidir. 

İhtiyar kontes devam etti: 
- Eğer it hüsnüniyctte ise 

bu kolay! .. 
Madam Dübarri: 
- Fikir fena .değil, d~i.. Fa

kat belki davasını kazanmak için 
bile olsa maldam, böyle ufak bir 
hileden iğrenir. 

- Bu hile mi? Hem bu hile. 
yi kim bilecek? Size sorarım ? • 

Madam Bearn, bu itten yaka
sını kurtarmak istiyordu. 

Bu ümitle: 
- Evet, madamın hakkı var, 

dedi, kendilerinin ciciden dostlu
ğunu kazanmak için hileden zi
yade, hakiki bir hizmete muvaf. 
fak olmağı isterdim. 

Dil barri alay ederek: 
- Hakikaten mı:ıdam pek hl· 

tufkarlık gösteriyorlar, dedi. 
Vikont: 
- Bir çarem daha var, tdiye 

müdahale etti.. 
- ·çare mi?. 
- Evet ... 
- Bu hizmeti hakiki ve ciddi 

yapmak için mi?. Vikont bu 
gün sen şair oldu:ı . Mösyö Bo
marşe senin kadar icat kuvvetine 
sahip değil.. 

lhtiydr l r.1tr-:; 

tekle bu çarenin 
bekliyordu. 

~ ~· ~· iıl: bir ıs· 
söylenmesini 

Santral veya elektrik fabrikalarında çalışmış tecrübeli ve ter-
cihan Bobiner bir elektrikçiye acele ihtiyaç vardır. Taliplerin Ga
latada Çinili Rırtım Han civarında Muradiye hanının 5 inci ka
tında Fethiye şirketine müracaatları 

Sporculer ve kamplar 
Gidenlerin 

nazarı dikkatin : 
Avrupada büyük rafbet kuamn ve 
ıubaylara çok yarayan 3 renkli 

DAIMQN 

Daima kullanınız. 

Eer yerde DAIMON pillerini ve ampullerini de israrla 

isteyiniz. DAIMON markauna dikkat ediniz • 
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Vikont: 
- Kardefim lltif cyi bir ta. 

rafa bırak 1 deldi.. Dalonyi ile 
~eklifsizsiniz, değil mi ?. 

- Eveti Sen de bilirsin. 
- Sizi takdim etmcmeğe ra· 

zı olur mu?. 
- ihtimal. 
- Malum ya, gidip te madam 

Dalonyiye damdan düter gibi 
kralın söylediğini yani bu kaldar 
mühim bir it için onun küçük 
geleceğini söylemezsiniz, tabii 
münasip bir surette idarei kelim 
edersiniz .. 

- Pekit Sonra?. 
- Sonra o da size bır hizmet 

yapmak için bu fırsatı madama 
terkede~, madam da davasını ve 
servetini kazanır •• 

İhtiyar kadın titredi, bu sefer 
doğrudan doğruya hücum edili
yordu. 

Artık buna verilecek bir ce
vap yoktu. Fakat gene bir cevap 
buldu. 

- Ben bu madamı rahatsız et
mek istemem, dedi. Çünkü asil. 
zadeler arasında biribirlerine 
hürmet etmek mecburidir. 

Kontes Dübarri adeta kız
mıştı .. 

Hoınutsu.ıluğunu gösterir 
lıiı h.ıreketle bulunmak iste. liy!;e 
de karde§i derhal önünü cl:l· 
rak, ihtiyar kontese: 

- Madam, deldi, emin olu
nuz ki size ben hiç bir teklifte 
bulunmuyorum, sizin bir dava
nız var ki bu dünyada herkesin 
baıına gelir. Bu davayı kazan. 
mak istemeniz tabii.dir, dava bu· 
gün kaybolmuş g~bi görünüyor, 
bundan dolayı müteessir ve 
mahzun oluyorsunuz.. Meyusi -
yetiniz arasmlda size tesadüf 
ettim, acıdım .. Bana ai~ olmıyan 
bu ite ehemmiyet vererek yüz
de doksanı mahvolduğu açıkça 

anlatılan davayı kazanmak için 
çare aradım. Demek kabahat et
tim, affedersiniz, artık bundan 
bahsetmiyelim .. 

jan odadan çıkmak üzere 
sanldalyesinden kalktı .. 

İhtiyar kontes, Dübarrileri de 
davasını mahvetmek üzere itti. 
fakta dahil gibi görerek son de
rece meyus oldu. 

- Rica ederim, dıye adeta 
inledi .. Bilakis lUtfunuzu anlıyor 
ve fevkalade müteşekkir oluyo
rum. 

Jan sahte bir kayıtsızlıkla : 
- Anlarsınız ya? dedi, hcm

;ıirem takdim edilsin de .... Ama 
takdim eden Dalonyi veya ma
dam Potaatron, yahut ta madam 
Bearn olmasa, beni:n için hiç e· 
hen:miyeti yoktur. 

- Şüphesiz mösyö. 
- Yalnız itira: ederim ki 

Muhtelif sergilerden 
18 diploma, 2-l altın 

madalya 

kazanmı"tır. 

"Zevcim gözlerine 
inanmıyordu ,, 

ve 1 O ya§ daha genç 
göründüğümü 

söylüyordu 

işte böylece 
meftun olmuştu 
Zevcim "Bu adeta bir harika" di.)'6 

.. öylenmekten kendisini alamıyordu. 
Ancak: 
lki ay kadar oluyor. Alnımda, ılSs
lr>rle ağızımın etrafında burutukla
rım \'ardı: Filhakika yaşım da epeY'" 
1.'C ilerlemişti. BugUn bütUn dostla
rım şeffaf ve yumuşak tenimi ve bit 
ı;cnç kızınki gibi taze ve nermin cll
di:ni takdirle seyrediyorlar. Her ak
.,am yatmazdan evvel cildin unsurtt 
olan pembe renkteki Tokalon kreıııi
r i kullanımn. Terkibinde Viyad 
•inh·crsitC'sinin n:,.şhur bir profeıı6-
l'il tar"l fından keşif ve "Bioccl" tabir 
rnc~. c.:ızib ve k•1 metli genlik ce'I• 

ıni \•ardır. Gün•11tzier için, bc)'aJ 

:·c '' ktPki Tt-:t"ll<•n krı-mim kullanı .. 
r ı r Cildi hPYnzlatır \ ' l' \'umu :ıtır. 
Ve İltitUn ,wı:.'ıı h benleri . giderir ve 
açık mesam~!eri sıklaştırır. 


