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Sovyet - Alman karşısında 

lngiliz parlamentosu yarın hükCımete fevkalade salahiyetler 
veren bir kanunu kabul ediyor 

giliz sefiri tayyare ile hare-
lıtet ederek Hitlere .nota verdi 
Bu ·nota Almanganın Şarki Avrupa . hakkındaki 

düşüncelerine lngilterenin verdiği cevaptır 
. .. .. • .,,•••v•••••••••••, ----

~ Sovyet - Alman 
· anlaşmasının esası 

Paris, 23 (Radyo) - So,·yet Ruıya ile Almanya ara. • 
ıında akdedilecek paktda fU üç nokta bulU'nacaktır: 

1 - iki akid taraf, biı jbirine tecavüz etmemeği taah
hüd ederler. 

2 - iki akid taraftan biri tecavüze uğradığı takdirde 
diğer taraf bitaraf kalmağı taahhüd eder. 

3 - iki akid ••rafından tecavüzi bir harekette bulun- ~ 

da~ takdirde di•er taraf paktı feshetmekte aerbe:!,l!r;_. ••• ,9 
: :oıo~(\r 

ltlbbentrop 

~ovyet - Alman anlaşmasından sonra Almanlara gÖre artık: 
f'O)onya ezilebilir; Şarki Av- Başvekil Refikd~·~:::~ı~:~:::~~ .. ,~:~'~şd:;c~·:n6nümeydanın 

~Up'l zaptedilebilir ve nihayet . ~staı:ıbul a 
Dünya taksim olunabilir! 1k 1nc1 hava 

Utun bu haberlere dair telgraflarımız 4 üncü sayfamızda " Sovyet - Alman anlaşma
sının akisleri ,, serlevhası altında ve " Son dakika ,, sütunlarımızda toplanmıştır 
~ l'azısı 41'711ciide 

Satye davasına 
bu sabah 
başlandı 

Sorgu hakimliğinin okunan kararna-
.:::_· '"tluıa" hu •nl>ah , • """" , ,,, -, • •m 0 , 10 ;,, mamun • ~0, kUmle m esinde SUÇ 1u1 af ın han g İ 
r:---___ 3cr ulnıı~lardı maddelerle cezalandırılması istendi ! 

~ liitı e Almanyaya gi-iı• ~ "Sureti kati yede hepsini reddederim: haysıyet ve 

Denemeleri yakıııdan takip ede!' Mısır askeri lieyeti retst, maiyeti 
erkanından bir zata z~h.rlı gaz maskesi takıyor. 

~~g;~~n~:i~ec~ıivori 
41
su5 Yusuf Ziy~ ağl yarak dedi ki: 

lı~ elçie:ıc görüşen Alman oU 

-

___ Yynr__.e l:.::.....ı;:ı;,e foı=.ı :m,ı.a,a~)Cı:ı....d.in ~i&w;M.u n~kR:l.!J:...L:llJ -~S faa!ır şerefımı hiç bir şeye feda etmem ! " Zehirli gaz boınbalarııım tesirina maruz kalan oir valaııaaşa ill( 
< rıı:m 8 fnf'iılc) nıüdavat yapılıyor (l"a=ı.sı 6 ıncula) 

----~---~~~~~~~~~~~==~~________:_~=~ 



~AKİT Harp! ) 
l'. 

"GörUp dUşUndUkçe., sUtunun· Ve diyor ki: 
da Hakkı SUhn Gezgin, Beşiktaş· "Binaenaleyh, Almanların yak 
ta "sığınağa gideı·,, levhasını ta· !aştığından bahsettikleri harp 
kip ettikten sonra nihayet sığı- her dakika zuhur edebilir. Çün
nağın bir hamam olduğunu görün kü Alman ültimatomuna Lehfa· 
ce hayret ettiğini, hamamda gaz tanın da, lngilterenin de, Frans.ı.
tesirinin yüzde yarım, bomba tc- nın da verecekleri cevap malCım· 
sirinin yüzde beş,. Fakat zatUrri· dur. Sulh cephesi artık hiçbir tch 
enin de yüzde yüz olduğunu söyli· dide baş eğmiyecektir. Almanya· 
yerek diyor ki: dan hiçbir emir kabul etmiyecek· 

"Hiç &üphe yok, ki devletc:e tir. Binaenaleyh, dünyanın, beşe
harcanan emek halkı korumak, riyet ve medeniyetin en müthiş 
halka hizmet içindir. Yanm ve ek- faciası §U dakikalarda Bitlerin di· 
sik tedbirlerle bu emeği boşuna mağında oynıyor demektir. Bu 
dökülmüş pnra ve muhtuna git- dimağ yapacağı işin mesuliyetinl 
miş himmet haline düşürmiye- idrak ve ihata edebilecek kadar 
tim. bir müvazeneye malik midir? 

Bir i§ baıılarken mükemmel B" taraft t k b. d i 
ld ·· ·· 0 b"''"' ır a e ır a am, b r ha e gorunmez. nu "'9An. e· tarafta .:: ·ı l · . yuz mı yon arca ınsan. 

meklcr ve ?.aman ıkmal eder. U· B d ı· d b"t"' .:: ·· . u a amın e ın e u un yeryuzu· 
muyorum, kı yann ortaya atıla- .. b" d k b b"l k . . nu ır an n. ana oyıya ı mc 
cak daha akla yakın ve ıhtıvn- . kA t b . kA k 1 • • • w ım anı mevcu ve u ım an an ı 
ca uygun f ıkırler benımsenecek b" t "b" b · t" b. d . ır sa ır gı ı, eşerıye ın aşm a 
ve eksıkler tamamlanacaktır. . b" . liğ b wl b" h ld 

ınce ır ıp e ag ı ır a e a-
sılı. 

TAN . Beynelmilel münasebetler bu 
M. Turhan Tan Kö§e pencere· h 1 1 b·ı k · · b d'" . d k n e ge e ı me ıçın u unya 

sın en onuııuyor: t k'lAtı d k u "k 
Tü k. ed • fi eş 1 a n a gerçe ten ç rU r ıy e resmın ne ıs ve sa· b . 

ld 
w ·ık 1 1 rd ozuk, anormal hır hal var a~-nat o ugunu 1 an ıyan a an 

d d k Ui t 
mektir.,, 

ve Türkler en e ıyme sana -
karlar yetişebileceğini Avrupa. CUMmJR1YET 
sanat alemine anlatanlardan biri y N d" b .. Al n d unus a ı ugun man • 
Ha 1 pha§aTır. kı 1 •• Rus anlaşmasını mevzuubahs e-

Tur an nn onun saca ıe~u- . . • 
ihali 

. ak - 1.. .. k derek Sovyetler cumhunyetının. 
mc nı yapar o umune arşı k di . k rd · 

t 1 • ··st rcrw· lak a· . en sı ena a kalmak şartılc 
gaze e enn go e ıgı_ a~ ıyı başkalarına yapılacak tecavüzle-
<'seflc karşılıyarak dıyor kı: . t viz h tt.8. t "k d 

"Onun ölümünU de gazeteler, :': e? ve a .. elşdvı w e ehce· 
• • • gıne ınanmanın guç o ugunu e· 

<:iızel Sanatlar Akademımnın ver 1 b t vU k b" 1 
1 .•. b' ·r ü . dıl N e u eca z şar ve cenu ı şarc 
ıgı ır -~an . z:rıne yaz ar. e Avrupasına olursa Rusyanın se-
ıal tcrcumesını kayıt, ne de kı~- • • kalın . kA 1 d . . . yırcı asına ım an o ma ı-

etine ışaret eden bır bent Y0J· fM11 kaydederek di or ki: 
ı nsan bu hale, bu kayıtsızbgn. b- Y 
b~kıyor da, sanatkarlığın yurdu- "Almanya ile So~etler arasın
. ,.,uzdn suç sanıldığına inanaca- dn. bir ademi tecavüz misakının 

•ı geliyor. akdi bir Avrupa harbinin vuku· 
Yazık, gerçekten yazık!,, bulmaması için bir garanti gihi 

bile telakki olunabilir. Yoksa hir 
YEN! Sabah ademi tecavüz ınisa.kile elleri kol 

Hii:>eyin Cnhit Yalçın "Düzel- lan bağlanacak Soryetler Cum
nııycn vaziyet,, başlıklı yazısında huriyetinin ·Baltılrtan 'Kııradeniz 
mih,·er devletlerinin isteklerinin sonlarına kadar bütün kom§Ula
kati olduğunu ve sulh cephesinin nnın fazla kuvvetlerle çarpışarak 
de ceyabının kati olduğunu söyli- hırpalanmaları karşısında kayıt 

yerek, yegane hnl şeklini §U ke- sız kalacağını farzetmek imkanı 

lime ile ifade ediyor: yoktur.,, 

Türk ikt isat 
cemiyet i 

Ankarada Türk iktısat Cemiye 
ti adıyla bir cemiyet kurulmuştur. 
Cemiyet, iktısat ilmini memlekte 
) aymak ıgayesile kurulmuştur. 

Hiçbi~ tarafta şubesi olıruyan 

cemiyetin idare heyetini tl"~kil e • 
denler şunlardır: 

Sait Aydoslu, Muhlis Ete, Nus. 
ret Köymen, Hazım Atıf Kuyu -
cak, İsmail Hüsrev Tökin. 

Müessis azalar da gunlardır: 
Abdullah Aker, Namık Zeki A. • 

ral, Şevket Süreyya Aydemir, Ke. 
!""'al Bcdizci, Şefik Bilkor, Ahmet 
H<lmit Çagal, Nihat Çavuşoğfü, 

l':sat Demirel, Şükrü Eralcin, 
Mümtaz Faik Fenik, Şeref Nuri 
llkmen, Asım Süreyya, Halis Kay 
mır, Halit Nazmi Kişmir, Enver 
Kösemen, Ahmet Ali Özeken, Rük 
nettin öztomur, Talat Sabuncu, 
Remzi Sak:J, Haldun Sr:rban, Mah 
mııt Seyda, Nurer.in Toköz, Nus. 
tet Uzgö:en, Nihat Ali tlçilncü, 
ihzan tllkmen, Ulvi Yenal, Celal 
Y&::TPn, 

Azılı sarhoş 
Sarkıntılığıoı karısmıu çocuk 

doğurmasına yoruyor 
Fatihte Lastik fabrikasında ça .. 

lışan Raif adında biri dün sabah 
Sirkeciden geçen Fatih • Harbiye 
tramvayına sarhoş bir halde bin -
miş ve kalabalıkta bir kadını sı -
kıştırmağa başlamıştır. Bir ara ar. 
tık bu sarkıntılığa tahammül ede. 
miyen kadın arabada bulunan bir 
polis memuruna şikayette bulun -
muş ve memur da suçluyu karako
la davet etmiştir. Fakat Raif yum. 
ruklannı sallıyarak polisin üzeri. 
ne atılmış ve güçlükle yakalanarak 
karakola götürülmüştür. Öğleden 
tıonra adliyeye teslim edilen Raif 
biıinci ı;ulh ceza mahkeımsine ve
riJerek tevkif edilmiştir. 

Raif sorgusunda demiştir ki: 
- Karımın çocuk doğuracağını 

öğrenince müteessir oldum. İkimiz 
zor geçinirken bir de çocuk mas -
rafı belimizi bükecekti. Selameti 
rakı':ia buldum.,, 

Çal ınan kürk 
Bu sabah Sirkeciye gelen Kor.· 

)r-İCa~jt UÇU ( f i vansiyonel treninde bir hırsızlık 
> İ 1 olmuş ve faili yakalanamamıştır. 

('t,i, u s u ı Tren sabaha kareı şehrimizo 
doğru yoluna devam ederken yol-
culardan bir Bulgar kadını daldı

{ Genç l•~dın muhnrrlrlerlml::- ğı uykudan uyanmış, ve gözlerini 
!, den Oahld Uçuk, oknyuculnrm açınca boynunda bulunan hir 
~ mccmunlnrda kUçUlt hlkaye-ı jkaç yüz liralık kıymetli kürkü
~ lr.rinl cvcrek ve beğenerek o- nün yerinde olmadığını görmU~

ı lmdnklnn bir ynzıcıdır. Haber tür. Derhal trende bulunan polis 
! i~:~ h:ızırlı:.dıf,'1 bu yeni roman, ı memurları hadiseden haber:ler 

!",li li~lübu ,.e vakalarile okuyu- edilmişler, fakat bütün aramalar 
"-la...'"1.t?l:tı cczbedoock kıymet-~ boşuna gitmiştir. Nihayet tren 
wııtr. Y'e!t yr.!tt:>da okuyacıık- ı durdurularak bütün yolcuların 

, •.:u~·. 1 teker teker aranmasına karar \'e· 
·-·- .. . _____ _...:_,_ rilmif;, fakat bu sırada h::.liıya gi· 

H A B E R - Akşam PostaSl 

.... ,.. • ~ • • • f ~ .., • _, • • -" '> • • ~-

Milll Şefe, Mareşalın çektiği telgraf 
Ordu, mHlet ve hükOmetin itimadını bir kat daha takv,ye azminded r 

İstanbul , 22 <A.A.) - Reisicumhur İsmet 
inönü'ne Genel Kurmay Başkanı Mareşal 
F evzi Çakmak tarafından aşağıdaki telgraf 
gönderilmiştir: 

ti/atınıza mazhar olan ordunun, millet ve hii, 
kiımetimizin itimadını bir kat daha takt)iye 
azm inde bulunduğunu sarsılmaz bir imanla 
arzederken yüce varlığınıza en derin saygıla· 
rımı sunmakla büyük iftihar duyarım. 

Sayın Türkiye Reisicumhuru Milli Şef 
ismet lnönü Genel Kurmay Başkanı Mareşal 

FEVZt ÇAKMAK Trakya manevraları dolayısiyle yüksek il-

Hilber .. . . . ) 

istimlak 
komisyon lan 

Dün umumi bir toplantı 
yaptılar 

Yeni istimlak kanunu mucibin • 
ce belediyede teşekkül eden istim. 
1ak komisyonları dün umumi bir 
toplantı yapmışlardır. Toplantıda 

foa:lyet programları hazırlanını§

tır. 

ilk adımda Koska - Beyazıt a
rasında 200 binanın istimlaki için 
kıymet takdir olunacaktrr. 

Belediye bu sahanın istimlaki i. 
çinn 300 bin lira ayırmıştır. Ko ,.. 
rr.isyon1ardan bir kısmı da Eminö
nü caddesinin açılması için ist im
laı<i icap eden 700 kadar binaya 
kıymet takdirine çalıtacaktır. 

BUtUn komisyonlar eylUl ba§ın
dan itibaren faaliyete geçmi§ ola.. 
caklardır. 

Çocuğunu 
boğan ana 

Dün muhakeme edildi 
"Çocuğu ben boğmadım 

araba çarptı, dÜJtü, 
öldü ,, diyor 

Yedikule civarında bir haftalık 
çı:>euğunu o'>ğarak öldür:netken 
suçlu Vertuhi ismindeki kai:iıT,tr. 

nıuh~kemesine dün ikinci cezada 
başlanmıştır. Mahkemede okunan 
iddianameye göre, 36 yaşında "olan 
Vertuhi babası Serkiz bir müddet 
evvel Çemişgezekten istanbula 
gelmişlerdir. Fakat Vertuhi evli 
o!ınadığı halde 1atanbula geldik • 
ten bir müddet sonra hamile ol-Ou 
ğunu görmÜ! ve hayli zaman son • 
ra da Ermeni hastanesinde doğur
muştur. 

Fakat sonradan çocuğunu boğ -
muş ve Yedikule civanndaki me. 
zarlığa bırakmıştır. Ertesi günü 
çocuğun cesedini gömmek üzere 
mezarlığa gelen baba, kız yaka -
!anmışlardır. 

Vertuhi mahk~medeki sorgusun 
da: 

"- Ben boğmadım, yoL:ia araba 
çarptı. Çocuk düştü ve öldü. Ben 
de mezarlığa bıraktım, yürüdüm. 
Demiştir. 

Vertuhinin babası Serkiı ise: 
"- Çocuk meme emmedi, yü -

zil şişti. O gün hastane dönüşü 

ben önden gidiyordum. kız arka -
dan geliyordu. Bir de ldöndilm bak 
tım ki, kızın kucağında çocuk yok, 
yolda düştü, öldü, dedi. Gömmek 
üzere ertesi günü mezarlığa git • 
tik, kızın cesedi bıraktığını söyle. 
diği yeri ararken, görüldük., şek -
linde ifade vermiştir. 

Ermeni hastanesi doktorların -
dan Vahram Balayan ve Hayre • 
hetyan ~hit olarak d:nlenmişler -
dir. Muhakeme diğer şahitlerin 

çağırrlmaSI için geri kalmıştır. 

--------------
ren bir memur bir tahtanın altın 
da kUrkü bulmuştur. Fakat bu işi 
kimin yaptığı bir lUrlü meydar a 
çıkarılamamıştır. 

/)arphanede çıkan 
bu sabahki qangın 
Civar halkını heyecan ve 

Mektepli ler 
Askerlıklermı nasıl 

yapacaklar ~ 
1076 sayılı Yedek suba>' S 

aEıkeri memurlar kanununun" 
ünçü maddt.sini değiştiren ~ 
sayılı kanun mucibince l ( 
1939 ders yılından itibaren a»~ 
ri ehliyetnameler kaldınlmı~~ 

telaşa düşürdü 
40 Dakika 

zarar 
devam eden ateş, büyük bir 
vermeden söndürüldü 

Bu kanuna göre okullaf"" 
mezun olanların askerlik ınu~ 
leleri doğrudan doğruya eıı~r r 
:leki diplomalarına göre takıP 
dileceğinden bundan böyle ııı 
seyc askeri ehliyetname vcrilif> 
yccektir. Yalnız sıhhi mazerctlt 

1 
iolayısile herhangi bir veya ~ 
kaç ders yılı kampına girıne (! 
olanlara, diplom:ı yerine birer 
~ıka verilecek ve bunlar noJc~ 
ttumplannı aşağıdaki şekilde 6f 

Bu sabah aaat beıe doğru Aya. 
sofya civarındaki Darphaneden 
yangın çıkmış ve o civar halkını 
epeyce heyecan ve telaşa ıdü,ür w 

müıtür. 

Bu mühim müesseseyi yakma -
sına az kalmt§ olan yangın, Darp
hanede para pulları için kullanı • 
lan tellerin tavlanmasına mahsus 
ocağın bulunduğu kısmın çatmn -
dan çıkmrıtır . 

Müessesenin gece bekçisi evve
la kokudan yangının farklna var -
mı~ ve sonra binanın danunda ateş 
görerek telefonla itfaiyeyi ve za • 
bıtayı haberdar etmi§tir. 

Diğer taraftan yangın kulesin • 
den de Darphane damının yanmak 
ta olduğu tesbit edilerek alakadar• 
!ara malumat verilmi§tir. 

İtfaiye süratle yetişmiş ve Darp 
hane damının demirhane denilen 
tav ocağile hela aralığı kısımlan -

270 Amele işler i ni 
bırakınca 

Liman iıleri müthiş bir 
çıkmaza girdı 

Maliyenin limanda çalışan yükle. 
me ve bo§altma hamallarını işçi Ba
yarak yllzde beş yerine yirmi ka • 
zanç istemesi üzerine limanda ~a

lı§an 450 hamaldıın 270 i i~lerinl 

bırakmışlardır. Kalan 180 hamal 
liman işlerine kafi gelmediğind~n 

Uman işleri milthlş bir çıkmaza 

girmiştir. 

Liman işletme~n her taraftan 
yükleme ve boşaltma işlerinin \'ak
tinde yapılamadığı hakkındaki şikll. 
yeller kareısmd:ı. ne yapacağını şa
şırmıştır. Vergi J§l yüzünden ha -
riçten de :işe girmek isliyen yoktur. 
Liman işleri inkıtaa uğra.m&k: teh
likesi geçirmektedir. Vaziyet eeh • 
rlın.izde bulunan mUnalı:ale vekili 
Ali Çetinkayaya bildirilmL,ur. 

Amelelerden eskisi gibi yüzde 
beş kazanç kesUme&i hakkında ma. 
liye ile tema.~a geçilecekti:. 

mn çatıları yandıktan sonra ateşi 
baıtxrmı~tır. 

Be§i kırk geçe ate§ tamamile 
söndürülmüı bulunuyordu. 

Zabıta işe el koymuştur. Mües . 
sese memur ve bekçilerinin ifade. 
!erini alarak yangının tir ih.m:ıl 

eseri olup olmadığını tahkik et · 
mektedir. 

Erkenden yangın yerine gelen 1118 ettikten sonra okul dircıct 
ve idari tahkikata giri~en Darp - !Uklerine yapılacak ış'ar üzefi: 
hane müdürü .Fuad ErciyaJ bır :l.plomalannı alabileceklerdir· ıf' 
muharririmize JU izahatı vermiş - A _ Lise ve muadili oktıU 

t ir: bitirenler o yıl üniversite ve fJ 
. - Yangında ne _kasit, ne de bir sC>k okulla'ra girdikleri tak6 ı 
ihmAI mevcut değildir. Darphane. noksan kamplarını, sıhhi iP 
nin tav ocağında dün de oermutat 'retleri zail olduğu zaman, t,a.1 • 
üç buçukta ateş ahnmış ve hor - t.ıburlarında tamamlıyacaJdS' 
tumlarla su sıkılarak tamamile sön dır. ~ 
dürülmüştü. Fakat nasılsa baca B _ üniversite veya yU1'5c• 
tuğlalannın arasına kaçan bir .lcı- okı;Uara girmiyenler de, s1JC

11
1 

vılcım çatıyı tutuşturmuş, ate§ erıgelleri geçtikten sonra, nıft11ıP 
sabaha kadar yavaş yavaş büyüye. oıduklan veya bulundukları fll 

~ı.., 
rek saat beşte alev şeklini alnuş • takalardaki lise direktörl~o-rl 
tır. müracaat ederek o lisenin ıll< f 

Fakat itfaiyenin şayanı şükran J..:R.Cağı kampta tamamıa.rl!l 
olan faaliyeti1e çabucak bastmla- Arzu edenler, okulların l<~ 
rak bina dahiline geçmesine mey- zamanını beklemiycrek ya uılı 11 
dan verilmeml§tir. taburlarında veyahut garrı!:t~ 

Yanan kısım çatıda 18 _ 20 met. komutanlıklannın münasip gö 
re murabbaı yerden ibarettir. ceği kıtnlarda ikmal edebilirl~ 

Bunun tamiri on güne kadar bi- Bu müddetler içinde askere U 
tirilecektir. Ne demirhanede, ne nlacak olanların kamp için 111, 
de makinelerde hiç!:ıh ıarar yok - rac~atları kabul ~ilmiyece~Jll 
tur. Alakadar memur ve bekçile _ Lıse ve muadilı . okulla. ~· 
rin vaziyetini tetkik ettim. Mes•. mezun olanlardan Üniversite1~ı· 
uliyeti mucip bir nokta olmadığı ya yüksek okullara girmek ,< 
neticesine var.dım. Yangın 40 da- yenler 1 inci maddede yn.zıl~jt· 
kika sürmüştür.,. sikal~rdan istifade• edecekte ı:ıt' 

1935 senesinden evvel ha~ ıil' 
Ömer Seyfeddi- zanmış ve fakat herhangi blf "; 

beblc ehliyetnamesini alrıı~ıt f.' 
tl1" olan talebelere askeri P,hlİYe • 

nın mezan 
Merasimle Mecı d iyekö~ 
yünde asri mezarhğa 

nak ted ı ldı 
Merhum hiklyeci Omer Seyfed

dinin KadıköyUnde Mahmutbnba 
mezarlığındaki kabri bu sabah me
rasimle Mecidıyeköyilndeki asri 
mezarlığa nakledllmiştlr. 

Merhumun kemikleri ve meza. 
nndalı:i kitabe saat onda kabrinden 

me verilecektir. bitlf 
Hariçten lise ve orta okul JiJ 

me imtihanına girenlere, as~ef 18' 
dairesinden nnzarf ve amelı 0iJ1~ 
rak ders ve talim gördU~le~~e· 
dair ibraz '?decekleri vesaıl< 
rine diploma verilecektir._.--/ 

Göçmen nakliyatH18 

başlandı ,, 

çıkanlmış, ÜskUclardan araba vnpu 
Limanlar l tletmesi Umum Mü. 

runa ve oradan da otomobille Zin
dürü dün akşam Ankaraya gitmi,. 

Liman işletmesı müdürü 
Dün akıam Ankaraya gitti .Xomaııva ve S.ılgarıı-tarıd' 

. u'" 
gö;mer. r . .-ıkliyatı: a b:ı~~a11111ı,rlj • 

cirllkuyuya gönderilmiştir. Saat 
tir. Muhtelif işler hakkında Veka- tam 13 de merhumun kemikleri as. 
letle temaslar yaptıktan sonra ya- rl mezarlıktaki yeni knbre konul • 
rın sabah tekrar §ehrimize döne • 

muştur. 

cektir. Öğleden sonra taat 14,30 da Şiş-
Limanlar işletmesi Mudanya, li Halkevinde bir toplantr yapılmış, 

Ordu ve bir çok Marmara iskete. merhumun hatrnısı anılarak bir 
lerini kışa kadar tamir edecek ve çok tonın.mış edıblerimiz tarafından 
gelecek yaza da bütün sahillerde hayatı nakledilmiıJliı. 
yeni iskeleler in~sına başlayacak- Gerek mcrhumurı kemiklninin 
tır. naklinde ve gerekse bu toplantıda 

ilk olarak bugünlerde Mudanya bütün matbuat VC' edebiyat mPmıub 
vapur iskelesinin tamiratına ciri- 'arı, merhumu sevenler hazır bu -
şHccektir lunmu"lardı:-. 

tik ":.ırak Va::-.ıAya f;:c]erı 1'' 
ı-ım 'i:.pı•ru bu'!:.ntcdc 2000 e, 
dcır ~ i,.ç-r.en ile h:na'1ımızDan g ... 

ı.: .ı;t•· 
çr.cek v, 1 uzlaya r.;:~eı c-:C ~uÇ ' 

!eri )ra•·r, çıkar .ıcak1 ·\. bir 
Köstenceye de bugünlerde .., 

··~t1'1t•· vapur giderek Romanya go cJofl 
terini getirecelttir. RcnnanY~ .... , 

~1151 .. 
gelecekler Marmara Ercg 
ııkarılacaklardır. cıe· 

Teşrinisaniye kadar devanı e , 
::ek nakliyat sonunda Roınanr;00 
can 3400 ve Bul~<ıritıtandan 12· 
g'i:çmen yur .:a r:ekccktiı. 
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Notlar 

!Fransız elçisi fuarda 
verdi 

1 

Ve 
bir ziyafet 
Türk-Fransız münasebetlerini 
anlatan bir nutuk söyledi 

Izmir, 22 (A.A.) - lzmir re.tan mareşal Liyoteye benzetti 
Fuarının açılışı merasiminde ğini ve bir Fransızm bir şehir 
bulunmak üzere şehrimize gel- kurucusuna bundan bi.iyük bir 
miş olan Sovyet biiyük elçisi kompliman yapamıyacagmı 
Terentiyef ve maiyeti dün kaydederek vl.icuda getirilen 
Cumhuriyet vapurn ile lstan- biiyük eseri takdirlerle anmı~
bula avdet etmişler ve vali na- lır. 
ınınn emniyet direktörü tara- Bunu müteakip Fransız bü-
fmdan uğurlanmışlardır. yi.:k elçisi Massigli, Türk - F ran 

• • • sız siyasi ve iktısadi münase-

, ............................................................................ ········-······· .... 

Eski Bir nahiye müdürünün 
hamlesi ... 

Yazan; M. DALKILIÇ 

T ÜRl\.t'\'E!\lİZDI~ :ıchlrlerirı imarı mcsdc!ti muhakkak ki kur· 
tulnıu'.)ıur. 

.,..chirlerlnılt. :.u)a, elektriğe, ) ola ka\ u~uyo.rlar. 
Sınınrn köJlerimlzc ı;eldlğine Se\ineblliriz. Gdmcnıi~sc bile bu 

sınırım zorla. getirilmeı.1 ı;erektlr. 
:Filhakika. köylerimiı.dc enelfl kültür ka1kmm:ı-şmdan ba::lan-

dı. l\lurif \Ckileti geni~ bir ı>lanla harekete g~mi'!',bulunuJor. 
Va kat acaba m<'c;ele nasıl ayarlanınalıdır: 
Kültür \C refah mı:' l'ok ... a refah Ye kültür mii doj;'nuılur? 
Biı.ce rclah"'lz kültür olınaı.. ltelahtaıı ka ... ı, biı.im Jıiikiıınct .'f ~~~CI mliteassıbı, .Mo· 

Muti ere ın Tartufc'te tasvir 
~1 ~~aını sevmem; müraide 

il.ftat 
1
&"rendiren bir hal vardır. 

~~~ndan korkmak da lii1.ım· 
d ~7nfaati icap ettirdiği 
nı.·?gi~nıesini bilir. Asıl sa· 

~i in Uteassıp tehlikelidir; o, 

lzmir, 22 (A.A.) - Enter- betlerinin inkiıı.afı, iki milletin 
nasyonal lzmir Fuarının açılı~ tmihi dostluğu ve bundan son. 
töreninde bulunmak üzere şeh· m takip edecekleri sıkı işbirliği 
rimize gelmiş olan Polonya ve etrafında çok kıymetli fikirler 
Romanya büyiik elçileri bu sa- ihtiva eden bir nutuk söyliy~. 
bah saat 7 .1 O da tayyare ile An. re!c belediye reisi Dr. Behçet Uz 
karaya hareket etmişler ve sa- hc.kkında en derin takdirlerini 
mimi surette uğurlanmışlardır. b..:yan eylemiştir. 

• m<·nıurlarımızın, (imar) dan ka .. tt'ttil,lcri mananın harnkl ... tılir. 
Zirıı imar, milli refahı n.rHımı:ıklan başka bir 5c.r değildir. 

I(()ylerimb.e artık rrfnhııı, yani meıl~ni ha~ atın ... ıhlıaUe \ "C 

normal unsurları slrıııclhlir: 
l"ol, su, elektrik. 

\ 
nu kadar ı;enı, bir imar ııtanı, bas diindliriirü görüniir, df'ğll 

mi? 
~t Olda~dıklarının yegane ha
~ ~.a, Ugundan emin olduğu 
~ aıı(1sındaki ile hiçbir za
~ ~lllağa yanaşmaz. !mın -

ku&'runda kendisi her türlü 

1 talya büyük elçisi de buglin Bu nutuklara cevap veren 
ltalyan vapuru ile mezunen I- Dr. Uz, memleketi ve şahsı 
telyaya gitmektedir. hakkında izhar edilen hissiya. 

Fransız büyük elçisi Massig. tô hararetli cümlelerle teşekkür 
li, bugün Bergamaya gitmiştir. ettikten sonra şöyle demiştir: 

Bütçe ~eselcsl, bunu, henüz bir rü) :ı olmaktan kurtaramaz ,. 
~ibi ~iirünUr. 

Hayır baylar! 
l'iirklyede ziyan olan tabii kunetlc-r mit~·arlarra lira kıyme_ 

tinılt>dir. İmarın bıı5ında bu kunctlrrdcm i...,tifnde rtn1ck dü turu, 
bütün bir bütçe iddhıc;ım mıığlUb etme~·e kiifiılir. Oi ka atıannıağa razı olduğu 

de r§lsındakilere eza etmek· 
t.tnte<;ekinnıez. 
liçU:ı.ın~1Plar kendileri gibi 
, onı 'Yenlere lanet yağdınr 

tt "e:ın incinmesine ehemm!· 
6ne h Czlcr. Siz de onlara kar
:S arcket ettiniz mi, iti~ az 
·~e :h:•y ooo ! herkesin kana: 
~tı .urınet lazım! .. ,, Benim 
~ hiçe~.ıne hürmete hazır olml· 

"l'ıııet 1ınsenin kanaatlerine 
· l\ lrıecburiyctini duymuyo

·~ 0~naate hürmet ancak kar· 
4ııı~ U~; ~ilteassıbın hürmet 
.ıtıaa' ıstıbdat edebilmek ar

n başka bir şey değildir. 
•• 

1 \)tu1ro sükunla, hiçbir te· 
"r l'Ss'" ~<i '.Q' ur göstermeden karı:ı· 
~ ~ı nlar varmış... Onlı.m:ı 
bi • '· ~ Gerçi ben de bir ıgnn 

l' lş_ı'a dü ününcc icimde hi~ 
~ {;' ıı, hiçbir korku duymuyo-

' ~ b~at o gün gelip o saat ça
i~~ 'ttı.?tern gene aldırış et.mi· 
~~·atta 1Yir:-? Pek ummuyorum: 

1 
tt tııa~ ){n ayrılmak, yokluğa ra?.ı 
~tı~lay iş değil... Zaten ölüm 

• "ba g a gösterilen kuvvet de 
~ lleli adeee etrafan utanmanın 

l ~ltıcesi değil mi? Yanlarında 
r ~4da l!e bulunmadan, bir dağ 
~ ö~eya ?dalarında tek baş· 

11 ~ • ~Ca~lllerın halini bilmiyo· 
'ebiUa onlar da o kuvveti 

Yor mu? 

~~~!~RINDA, hikaye 
.ta l~eıı tınde mütemadiyen fa
lc t141 anı bahseden, onların ha
·~11lıi~. ata~ muharrirlere sinİ!" 
~ ~li, ~anı yalnız mehtabı, çi· 
~ rı ~aıra Vdayı ve bu gibi me,·zu

ıı ~ tıe sayan !'}airler vardır, 
ı;n ile ;nıarın bazı muharrirleri 
; ri\ııe)j~kirlerin hayatı öyle bir 

~a · lıaıı·ka~andı. Zengin, hatta 
~ ttıi, lı 1 hır aileyi tasvir etti
~;~.tiıı tnen dudak büküyor1ar. 

i:il.ıııie e~ 0 rt.a • halli de in-,an 
ı... ~aiti Cıbi •• 
~11 lk-~~leti 
~il..'~ 1~ hayatına gösterilen 
~"arı 01 a a~anın, insanlık için 
~'ler;cagına kaniim. Birçck 
teı a i~ b~ kendi hallerini aşmnk, 
4 llı!!lt hır hayat şartlarına yük· 
ev· ev · . 
~· 1 te\'ek ~sını kaldıracak, bir 

e~ltiH ku1. hatta gururlu bir 
.ı ~teh aşıhyacak. .. ~ ., ırı·· 
r ,' bahı:ı Utenıadiyen fakirler-
~~tıu11 ~deıı muharrirlerin bir 
tttı1' Caet-ı c?~ileri fakir olmadı· 
~~ 1~n erını de bilhassa zen· 
b ~U~ı; 0 rta·hallilerin okudu;;u· 
•r "llec k ,, 
~l tıe,,.i sa~ olursanız bu işte 

~ınıı. dısnıe bulunduğunu 

B Nurullah ATAÇ 

0rnbardımanda 
C\. <ı.ao K · ·· ıd ·· t/lllı~R iŞi 0 U 

' ~~ııı ' 22 
(A. A.) - Kiatingin 

l 11ld:tn g\lnu Japon tayyareleıi 
• 

0l:ı:ıu~llir. ho:nbardımanrnda 400 

Orada eski eserleri tetkik ede- - Sözlerime çok nazik Ma
cek ve tekrar şehrimize döne. dam Mac;ı.igli:ıin bugün söyle-
cektir. diği çok zarif bir sözle nihayet 

* • * vermek istC'rim. Madam Mas. 
lzmir, 22 (A.A.) - Fransız sigli "A~k ilk gÖ7. ağrısına dö. 

sefiri Massigli tarafından dün ner,, dc•nişierdi. Türk. Fransız 
akşam verilen ziyafetin sonla· dostluğu sevginin bn tabii yo
rma doğru Fransa ticaret neza. luna avdet etmiştir. -Bu cüm. 
reti namına Fuardaki Fransız le dakikalarla süren kuvvetli al· 
pavyonunun hazırlıklarına ne. kışlarla karşılanmıştır.- Ziya. 
zaret eden Monye, hararetli hir fet iki memleketin ve onun 
nutuk iradetmiş Vf>. belediye kıymettar müm~$illerinin bü. 
reisine hitap ederek, kendisbi yük reislerinin şereflerine ka
F as çöllerinde mamureler ya- dehler kaldr.-ılarak b:tıniştir. 

.. Dahil .ye Vekili 
Usküdar tramvay şirketinde 

tetkıkat yaptı 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak, 

dün öğleden sonra Üsküdara gi -
derek, Üsküdar tramvay şi keti • 
nin vaziyeti hakkında tetkikler 
yapmıştır. Şirket bugünkü vazi • 

yette 7 50 bin lira b'rçlu::iur. Bu 
paranın ne şekilde ödenebileceJi 
araştırılmaktadır. Üsküdar tram _ 
va) 1:lrının İstanbul tramvayJanna 
raptı da mevzubahs olmaktadır. 

35 Doğumluların 
yoklamaları 

son 

Eminönü askerlik şubesinden : 

Askerlik çağına giren 335 do· 
ğumlularm son yoklamaları l l!y· 
Jul 939 cuma günü sabahtan iti
baren b:ışlayacak ve 30 /1. ilkteş 
rin 939 glinü nihayet bulacaktır. 

Bu doğumlular ve gerek bu do· 
ğumlularla muameleye tabi bu!u· 
nanlarm yukardn yazılı eylfıl \'C 

tcşriniievvel aylannın tek num:--.
ralı günlerinde şUbeye nüfus ciiz· 
danları, okudukları mekteplerin 
tahsil derecelerini gösterir bir ı:;ı
hadetname He gelmeleri, maze
retsiz gclmiycnler hakkında cc· 
zai muamele tatbik edileceği n:lıı 
olunur. 

Bulgar kilisesinin 
boyası 

Fenerdeki Bulgar kilisesinin 
bu sıralarda rengini değiştirmek 
üzere kırmızıya boyanmakta ol· 
duğunu, bunun nazarı dikkati ceJ· 
bcttiğini ya~mıştık. 

Kilise baıikatibi Torna Nikolof 
bu sabah gazetemize müracaat 
ederek, bazı gazetelerin bu rnese· 
leye dair neşriyatmın vaziyet~ 

uygun olmadığını söylemiş ve şu 
izahatı vermiştir: 

- I<ilisenin damına sürülen 
kırmızı boya, astar boyasıdır. 

Sonra bunun sathi maili teşkil e· 
den kısmına yeşil boya sürülec('k, 
binanın diğer taraflarının rengı 
gri olacaktır. 

Yapılan iş, binanın demir olan 
harici kısımlarının hava tesirle· 
rine karşı mukavemetlerini temin 
için mutat bir boyama ameliye
sinden ibarettir. Başka bir m<tl• 
sat yoktur. Bina son olarak on 
beş sene eV\"el boyandığı için bo
yası bozulmuştu:-. Boyamak ic;iıı 

tayin olunan müddet iki ayJır. 

Fakn-t yağmurlar dolayısile clnhr. 
ziyade uzamak ihtimali vardır. 

Herhalde iı;in birinciteşrindcn 

sonraya kalmamasına gayret c<li 
yoruz .. ,, 

Vezir sarayından Adliye 
sarayına ... 

\'iH.iyct mühendislerimlı yalnız 'ilayctlere bakıyorlar. Yaratı
cı tt'kniği n:ıhtyelcrc de uzafablllrler. 

.:\la.srafc;ız yol, su, <'lektrlk Türki~· cde yalnız kö~·tcrde mi.im· 

kündür. 
Şurada. süratle bundan birkaç ene enclld lmrakterlstik ııcı 

bir vakayı analım: 
T<•knlk düşünceli bir nahiye müdiiriimü1. tayin olnndnğıı na

hl)·enin ciYarında.ki dcğlrmenl<'rdeki t'IWrji kudretini hcc;:ıplıır. 

Elektriğin her c\·e ayda 6 kuruşa mal olacıığına \'asıl olur. 
ller e\ıte 8 kuruşluk petrol yakmakta. 

Derhal dinamoyu kurar. Bir mfüldet sonra. nııhiyc merkezi e
! lrl\trik içinde parıl parıl yıuımağa bıı5lar. 

l Bundan haberdar olan o zamanki Y<'k!ilct biı· ~ifreli telgrafla 
şu suali sorar: 

i - Elektrik yapmayı kime !'ordun?.. " 
Bu hamle o nalıiye müdüriinün o zaman nikbdine mal oldu ,.e 

genç müdilr nkfilct cmrlno alındı. 
Yakıi o nahiye müdilrü çok .sefalet çekti. fnkat Türklyryo 

rnnha<lll<'ıt bir çığır ~mı5tır: 
Xahiyelerdo tabii kon-etlerin 1.iyan oluşu önüne geı;-llmek su_ 

retiyle yaratrlmı' medeniyet çığın!.. 
Bo hamlç_. bütün Türldyf!yi sara<'akhr. 

••••••••••.......,-.. ..,._-••• ........ -•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•w .. ___ ,_ 

Malta adasında 
Dıkenli tdlere elektrik 

verildi 
Lavalcttc, 22 (A. A.) - Röyter 

ajansı bildiriyor: 
Malta adası etrafmdn tesis edil-

miş olnn dikenli tel hatlarına bu 
geceden itibaren elektrik cereyanı 
\'Crilmiştir. Bütün müdnfaa hizmet
kri her ihtimale karşı hazır bulun
maktadır. 

Kuyucu boğuluyordu 
Kasımpaşada Kulaksızda yeni

derc sokağında Hilminin bahçe
sindeki kuyuyu temizlemekte o
lan kuyucu Ali dün akşam üz~ri 
çalışırken birdenbire muvazenesi
ni kaybederek su dolu kuyunun i
çine yuvarlanmı13tır. Aşağı düşer
ken başı taşlara çarpan Ali bo· 
ğulmak üzere iken kurtarılmış 
ve imdat otomobilile Beyoğlu haı:: 
tanesine kaldırılmıştır. 

Mudanya - lstanbul 
Vapur tarif esi tadil ediliyor 

Bursahlarin şikayeti üzerine 
Denizyollan !dar.esi Mudanya • 
İstanbul arasındaki vapur tarife ıo 

sini tadil etmeğe karar vermiştir. 

Bugün 11ludanyadan akşamlan 
ve Istanbuldan lda sabahlan vapur 
vardır. Bu yüzden Bursalılar ak • 
şam üzeri şehrimize gelmekte, fa. 
kat ancak işleri ertesi günü gör -
mek mecburiyetinde kalmakta.dır
lar. Akşam buradan vapur olma • 
dığından o geceyi İstanbulda ge • 
çiren Bursalılar ancak ertesi gün 
sabah yerlerine dönebilmektedir -
ler. Bu vaziyet karşısında Mudan
yaı:Jan haftada üç gün sabahları 

istanbula vapur kaldırılacak ve 
İstanbula eglcn Bursalılar aynı 

gün akşamı buradan kalkacak pos 
t;t ile geceyi burada geçirmed~n 

tekrar Bursaya dönebileceklerdir. 

Terkos gölü tehlıkede ! 

Y ımll\"E adliye sarayı yapılmak ü
zere yıkılacak ol:ın cskl hapl .. hane 

bina.c;ı birclenblre mesele oldu. Kimine ~ö. 
re burası ~aliba İbrahim pa;a snrayıymıj. 
Tarihi kı~·metinclen dol:ıJı yıkılması lo;tt'n· 
miyor. 

Ne olursa. olsun, eğer hakikaten ~ld 
lıapi hane İbrahim ı>aşa sarayı idiyse - ki 

muhakkak bir müstco;rike orınadan anla
. ılamıyacak ~ihi ~örünUyorI - bundan es· 
ki nıalıımo;lar karlı ~rkıyor: 

OH!.. Ne,·yorkt:ı sütçüler grc\' yap_ 

nu:;lar, siifler sol.:ıl>larft dökiilüyor-
mu~! ..• 

Gürdünfü:, mü isi!. E~rr :;lmıfi Ameri
ka htanlıuldan .,iit alm:ırn lmllmrsa ne 
yaı>ar1:1.? 

Kimine göre;> scı hiiylc bir !"C'~"İn aslı 

yok. 
Oba da bütün istanhulun c.,ki C\"lt'ri 

dahi tarihi değil nıi? T,\rihi di~ e 1..tanbul
da hi!:bir ~ere halfa Yurulınao;ın mı'! ül. 
yorlar ... 

İ5ln 5ık tarafı, birtakım ecurlıi müs
t<'!:orİldl"rin ~:alan :r'anh~ yaıılıkhrı ı ... ıam 
nn.,iktoııc<li.,ini mal bulmu5 ~ibl i<'r<·iimc 
ile Jn<"t;i;.;ul olnn hir iinin~rsifrnıl1: dahi Yar· 
kC'n, bu binanın h:ıkilmkn İbrahim pa:;a 
sarayı oluı> olm:ıdı~rnm biı: türlii anln5ılı\ .. 
mamn. ... rdır ! ... 

Şu lıald<', ılrmı•k t .. tanbul<la tarih do. 
lu ama hil<'nler tlirllmC'<lik!:<' 1<0rkn yok, 
'ur k:umayı !.. 

Demek bu nıahpu .. ıar bir Yezir ıııara

' Jııula lieyir etmi~Jcr de, bizim tarih!:iler 
gihi1 haberleri yok! .. 

Mıllet rakıdan kurtuldu ! 

B İK\ ucuzlıulıktan .ı.onra ı ... tarıbul:ı. 
ne oluyor, hııyrcltlr. 

Gaı.etelerc ~chrin nıulıtcJlr .,<'mtlerirı

llen tolkfıyet mektupları yağıyor: Uira bula. 
nııyoru.ı <liye ! .• 

İnlıisıır iılnrcsi ise her yere her za
manl,ind<'n fazla bira çıkarılılığmı iddia e· 
diyor ... 

Dcnırk ucuzluğnn faydası ~örüldü: 

Raj;lırtin bu <ler<'cc arttığına hakıhrı.;a öm
rUn<lc ~zın:ı. alkol · ko~nıanu-,lar:ı. ıfahi bl· 
r:ı. içirmr.ğ~ muvaffak olundu! ..• 

Zira: 
.\limnllıılı üç güııılc t<•rkos ;;ölii Jm

rur!.. 
• • • 

Bir felaket piyesi !.. 

C EI.Aı.ımots ,t:rı.in (Bir misarir 
ı:.ckli) ismiııdı•ki ı>iyesinl ba..,tır

mıj, ~aı.ctcl<>rde iliin ediliyor. Bu piye!! 

•·alilı:ı. üç perdelik bir l\cmcdl ... 

Fakat bu isimde bir piyrs ci<ldı•n ıııc. 

rak edilcc<'k bir pi~·estfr. Zira her taraf· 
ta mahiyeti <lc~i .. ir. i\f<'...,rlii. Tt'pcbn-:ınıla O• 

lunca b<-lkl komedidir. Fakat sııyfi~·<'IC'rtll" 

olunca muhakkak ki dram! .•. 
Mim. 

Düşündüğüm gibi: 
---~~~--...... ---ow<ow< __________ ___ 

Türkiyede çalışan 
Alınan müessese
lerine bir tavsıye 

Yazan: SUAT DERViŞ 

Beyoğlunun bir kahvehanesinde 
görünüşte basit bir sarhoşluk 

vak'ası olmuş. Memleketir.ıiz~e 

çalışan bir ecnebi müessesenin 
• hem de çok tanı1mış bir ecne.Ji 
müessesesinin • bir mühendisi bi
raz fazla içki içtikten sonra, ken 
di masasına yakın bir masada otu. 
ran bir musevi gencini sözleriyle, 
işaretleriyle taciz etmeğe ba§b. 
mış. Bu hale sinirlenen genç, bu 
münasebetsizliği kesmesi ıçın 

kendisine ihtarda bulununca da 
hırsını yenememiş ve genci yum
ruklayarak yilzünıden yaralamış .. 

Hadise ilk bakışta, adi bir mey
hane kavgasına benziyor ve üze. 
rinde tevakkuf edilmeğe değer 

bir mahiyette görünmüyor. 

1 
Fakat, htidise münferid bir ha. 

dise olmadığı ve işittiğimize göre 
C'Jllsalleri Beyoğlunda pek bol bu
lwıan Alman kahve ve birahane
ler.inde sık sık tekerrür ettiği için 
üzc:rinıde dikkatimizi biran tevak. 
kuf ettiriyoruz: 

Şc'hrimizde misafir olarak bu. 
lunan Almanlar; birayı biraz faz
la içtikleri zaman Nasyonal Sos· 
yalist olduklarını hatırlamakta ve 
bu illetin ilk tezahürü olan yahu. 
di aleyhtarlığını göstermekte ve 
ufak, büyük bir takım hadiselere 
sebebiY.et vermekteymişler.' 

MeseHI, bazı kere bir Alman lo. 
kantasına girmiş olan bir Türk 
musevisinin kovulmasını istemiş
ler, bazı defa yüksek sesle yanda· 
ki masada oturan musevilere kü. 
!iirT~r savurmuşlar. Bir kaç kere 
iş kavga ve dövüşe kadar gitmişse 
de ekseriya muscvilerin temkini 
ve bat.liseye sebebiyet vermemek 
için -gfü:terdikleri soğukkanlılıkla 
iş zabıtaya aksctmelden evvel bas. 
tmlnuştır. 

Evvela biz, memleketimizde ça
lışmak imkanını bulmuş ve misa
fir edilmiş olan bu ecnebilere şu. 
nu anlatmak isteriz ki, hiçbir ec. 
nebi, misafir olarak bulunduğu 

bir memlekete, kendi memleketi
nin itiyatlarını cebren getire.nez. 

Burası Alman hudutlarından 
çok uzak olan bir memlekettir. 
Türkiye, Almanyada hakim olan 
Nasyonal - Sosyalizm ideolojisine 
karşı en ufak bir sempati (!uyma. 
yan, bu ideoloji, 'Alman huduttan 
dahilinde kaldıkça susmak ncza. 
ketini gösteren, fakat ayni ideo
lojinin tezahürleri, onun taraf tar
ları tarafından kendi hudutları 

içinde tatbik edildiği takdirde çok 
büyük bir hiddet lduyacak olan in. 
sanların yaşadığı medeni bir mem. 
lekettir. 

Bizim memleketimiz cins ve 
mezhepleri ne olursa olsun, bütün 
insanların, aynı iyi muameleyi gör 
dükleri bir ülkedir. 

Bu memlekette umumu rencide 
edecek surette yahudi .düşmanlığı 
yapılamaz. Memleketimizde ça
lışan Alman müesseselerine şunu 
tavsiye etmek isteriz ki buraya 
gönderdikleri memur veya müte. 
hassısları Nasyonal Sosyalizm 
prensiplerine fazla bağlı ve Nas. 
yona! Sosyalizm itiyatlanna tir
yaki olan Alman vatandaşlan ara
sından seçmesinler .. 

Onlan Avusturya veya Çekos. 
lovakyada bulunan şubelerine yol_ 
lasınlar. Çünkü onlar ancak zapt
edilmiş bu toprak üzerinde, bu ne
.,; heveslerini tatmin edecek sa.11a 
bulacaklardır. 

Fakat Türkiye<le asla 1 
Böyle hareketler medeni Türk 

memleketinde umu:nun ncf rct ve 

ihahını celbedcr. 

S~t DERViŞ 
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Alman - Sovyet anlaşmasının akisle ~ 
Sovyel görüşüne göre: kip etmekte olduğu Alman a.. sabah Bone, Daladye ile bırlik. tiyle muslihane bir tarzda halle. ~ 

leyhtarı siyasetin kati bir aka. te beynelmilel vaziyeti tetkik eL dilemiyecek hiç bir Avrupa me -
Moekova, 22 (A. A .) - Tass a- mete uğradığını ilan ediyorlar. miş ve İngiltere, Romanya ve Po. selesi mevcut değildir. Büyük 

jansx bildiriyor: lonyanın Paris mümessillerini Britanya hükumeti bu gibi şart-
Sovyet _ Alman ticaret ve kredi 

mukavelesinin :mzasmdan sonra, 
Almanya ile Sor;etler birliği ara -
sındaki siya.si mfinnscbeUerln iyi
leştirilmesi meselesi ortaya çık

mı.5tır. Bu hususta Almanya. ve Sov 
yetle.r birliği hükfunetleri arasında 
vukua gelen fikir teatisi, her iki 
tarafta da nrnlnnndaki siyasi mü -
na.sebctlerdcki gerginliği nzaltmak, 
bir harb tecellisini ortadan kaldır _ 
mnk ve bir ademi tecavüz paktı ak
tcylemek arzusunun mevcudiyetini 
tosbit nylemiştir. Bununla. aliı.kıı.· 

dar olarak, bu işe mütcnllik görüş
melerde bulunrnıı.k üzere Almanya 
hariciye nazın Von Rlbbcntrop 
birkaç güno knd~r Moskovayı ziya
ret edecektir. 

Moskova, 22 (A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Çok salahiyettar Sovyet mal:· 
fillerinin söylediğine göre, Sov
yetler birliği, Almanya Uc bir a
demi tccaviiz paktı aktetmek ni
yetindedir, katiyen bir "tecavüze 
ya,rdım paktı" değil. 

Aynı mahfillerde tebarüz et
tirildiğine göre, Sovyetler birliği
nin §İmdiye kadar aktcttiği bü
tün ademi tecavüz paktlannda şu 
a§ağıdaki kayıt mevcuttur: tki 
akit taraftan birisi, diğer bir dev
lete karşı bir tecavüze kalkarsa, 

· öteki akit taraf paktı evvelce ha
ber vermeden feshedebilir. 

Her halde, bu kayıt, Alman -
Sovyet paktına da konacaktır. 

En ziyade salahiyettar Sovyet 
mahfillerinin fikrince, Almanya 
ile bir ademi tecavüz paktı im
~ası, üç taraflı Fransız - İngiliz -
'ovyet paktının imzası ile tama
'lliyle kabili teliftir. Fransız -
tngiliz - Sovyet paktı, eğer Al
ııanya tecavüz niyetlerinde de
vam ederse, Almanyaya gem vur
nnya yarayacaktır. Fakat eğer 
\lmanya bir ademi tecavüz pak
• ı imzalamak isterse Sovyet mah· 
rmcrine göre, iki memleket ara
... ında gergin havayı teskine ya
·ayacak olan bu jesti yapmak ye
inde ve faydalıdır. 

Sovyet mahfilleri, Sovyetkr 
IJirliğine komşu küçük devletlerir. 
:orkulan mahalsiplir, çünkü 
iovyetler birliği, bunları bugün 
\lmnnya ile anla§masına kurban 

t tmek niyetinde değildir, deme}\· 

Üç devlet arasındaki 
müzakereler 

Moskova, 22 (A.A.) - "Ha
\.'as": 

Salahiyettar Sovyet mabfillo -
mde bu sabah söylendiğine gö -
c Von Ribbentrop'un Moskova. -

:·a gelmesi tecavüze karş: mu -
avemeti tanzim etmek üzere tn

,:Iiz, Fransız ve Sovyet aske:i 
cyetlcri arasında. yapılan müza· 

·crelerin devamına mani değil
lir. 
Diğer cihetten İngiliz ve Fran

·z heyetlerinin burada ikamet 
-ıırtlarmda hiç bir deği§ikllk hu
ule gelmemiştir. Heyetler dUn 

1e Sovyet mümessilleriyle görl!~
·'Ü§lerdir. Bugiln öğleden son
·a da görUşmeleri muhtemeldir. 
Fransız ve lngilit elçilerile her 

kı !teyelin şefleri bu sabah tngil
t ?rC Eefarethanesinde toplanmı:;
a: c':ır. 

A1man görüşüne göre 

1 ng1lterenin siyaseti 
akamete uğrnm11 
Berlin, 22 (A.A.) - Almanya 

ı lc Sovyetlcr Birliği :ırasında ak. 
te'lilecek olan ndell"i tecavüz pak 
tmı mevzuu bahsec•- n alttn.m ga. 
?.cteleri, BüyUk Bzi~.;.· · :.·r nm ta-

·Almanyada büyük ümitler 
Bcrlin, 22 (A.A.) - Havas: 
Alman - Rus paktının Al -

man halkı arasındaki ilk tesiri 
derin bir hayret olmuştur. Bu 
hayret süratle bUyUk ümitlere 
mkılap etmiştir. 

Bu pakt siyaseti Alman ma -
hafilinde, sarhoşluğa kadar gL 
d-en ümitl~ uyandırmaktadır. Bu 
ınahafilde evvela Polonyanm, son 
ra 1i3-nd Av•upanın ve nihayet 
bütün ~ünyaı.m taksiminden bah
solunmah.tac:r. 

Ribentrop yola çıktı 
BerHn, 22 (A.A.) - Alman 

haridye r.azırı Von Ribbentrop 
Moskc, ~ )'a gitmek üzere saat 
21 de tayyare ile Bcrlinden ha -
reket P.ll"l!r1•r. Von Ribbentrop 
Kdnn!gslJtl g<lt inecek ve yarın 
roluna devam eyliyecektir. 

Fransada : 
f ransız kabinesi toplandı 
Paris, 22 (A.A.) - Kabine sa. 

at 17 ye doğru toplanmıştır. 
Nazırlar, toplantıya giderken 

enternasyonal h!l.discler hakkın -
daki intibalarını bildirmekten 
imtina etmişler ve ''Biz de haber 
almaya gidiyoruz,. demekle ikti. 
fa eylemişlerdir. Nazırlardan bir 
kısmı kabinenin pek muhtemel 
olarak Moskovadaki Fransız as
keri heyetlerinin geri mi çağı • 
nlması yoksa orada mı kalma • · 
sr meselesini tetkik edeceği mü
taleasında buluıunu.5tur. 

Kabine içtimaı 18,45 te niha • 
yet bulmll§tur. 

Fransız kabinesinin 
tebliği 
Paris, 22 (A.A.) - Kabine 

içtimdan sonra matbuata veri -
len tebliğde, kabinenin enternas. 
yona! vaziyeti ve bilhassa hariç. 
teki Frruısı?. mümessillerinden 
golen raporları tetkik eylediği 

ve derhal mezkur mümossillere 
gönderilen talimatı tl\svjp eyle
diği bildirilmektedir. 

IK.a:bine Wl"§embe sabahı reisi. 
cumhurun ba§kan:ığında topla _ 
nacaktır. 

Paris, 22 (A.A.) - Kabine 
toplantısından sonra alınan ha. 
bcrlere göre bu akşam hiç bir 
karar verilmemi5tir. 

Fransa büyük elçilerine gön -
derilen talimat haricinde, kabi . 
ne per§embe günkü nazırlar mec. 
lisinde hazırlamıs ve başvekil 
Daladyenin enternasyonal vazi . 
yet hakkında. vertliğl geniş iza _ 
hat üzerine noktai nazar teati • 
sinde bulu!l'Il.U§tur. 
Fransız parlA.mentosunun iç -

timaa daveti hakkında da keza 
hiç bir karar verilmemiştir. 

Üç t arafh müzakere 
Paris, 22 (A.A.) - Fransız si. 

yasi mahfilleri bir Alman - Rus 
paktının akdine müteallik olan 
haber hakkında. gayet ihtiyatlı 
bir lisan kullcmmakta<lırlar. A. 
lelıide bir ademi tecavüz misakı. 
nın aktedilmcsinin esasen Rapal
lo muahedesile yek.diğerine bağ. 
h bulunan jki mcmıeket arasın -
da mevcut hukuki münasebetleri 
değiı;ıtirmiyeceği mUtaleası ser -
dedilmektedir. Alman gazeteleri. 
nin Almanlarla f.ovyetler' arasın. 
da yapılmakta olan müzakerele. 
re müteallik neit'iyatları Alman 
zimamdarlarının bu hadiseye e. 
sasen psikolojik bir ehemmiyet 
atfetmekte ve bu hfidiseyi geniş 
bir tehdit mane\r..Sı içerisine it
hale çalışmakta olduklarını gös. 
termcktedir. 

Moskovada f ngilizler, Fransız. 
iar ve f::o\•yetler nrasm::!a yapıl
makta. olan müzakereler devam 
edrcek gibi görUnmektcdir. Bu 

kabul etmilitir. lann hasıl olması için daima yar-
Şu halde Bone bu akşamki iç. dıma amadedir. Fakat biltljn 

timaında ctrafh izahat verebile- gayretlerine rağmen diğerleri kuv 
cektir. Bu akş:ım İngiliz kabine. vete müracaatta ısrar ederlerse, 
si de bir içtima aktedecektir. buna blitlin kuvvetleriyle karşı 

lngilterede: 
ParJAmento jçtimaa davet 

edildi 
Londra, 22 (A.A.) - Par

lamentonun Perşembe gi.inü 
toplanacağı resmen bildirilmek
tedir. 

Mebuslar, bu akşam L~ndra 
radyosunun saat 11 deki haber 
bülteniyle, içtimaa davet olu
nacaklardır. 

Londra, 22 ( A.A.) - Saat 
16 te toplanan lngili.t: kabinesi 
18,20 de yani takriben üç bu
çuk saat süren bir müzakere
den sonra nihayet bulmuştur. 

Nazırların Başvekaletten git
tiklerindenberi henüz resmi hiç 
bir şey söylenmemiş ise de ak
şam geç vakıt beyanat yapıl· 
ması muhtemeldir. 

Bu akşam yenide • bir top
lnn tı yapılmıyacağı ve yann İ
çin de bu yolda bir karar veril. 
memiş olduğu haber alınmıştır. 

Maemafih bütü1 nazırlar 
başvekilin emrine amade bulu
nacaklardır. 

Lortlar ve Avam 
Kamaralarında 
Londra, 22 ( A.A.) - Per

şembe günü toplanacak olan 
Lordlar ve Avam kc..maralarm
da hükumet milli müdafaa hu
susunda lüzumlu göreceği bil
cümle tedbirleri bilii mühlet a· 
lınması için fevkalade salahi
yetler veren bir kam~m layiha
sının derhal müzaktre ve kabu. 
lüni.i istiyecektir. 

Bu kanunun kabulüne kadar 
da hükumet, yeni ihtiyat ted
birlere tevessül cyliyecek ve 
bilhassa deniz. kara ve hava 
kuvvetlerine mensup bazı sı
nıfları daha silah alhna çağıra
caktır. 

Parlamento yarın 

toplanacak 
Londra, 22 (A.A.) - Press 

Association bildiriyor: 
Başvekil B. Çemberlayn, 

bugün öğleden sonra saat 1 5 te 
toplanan kabine içtimarnda, 
parlamentonun perşembe günü 
toplantıya çağmlm::ısını teklif 
etmİftİr. 

İngilterede başvekaletin 
tebliğ ı 

Londra, 22 ( A.A. ) - Bu 
akşam Başvekaletten verilen 
ebliğde deniliyor ki: 

Vaziyeti tetkik eden hüku· 
met, Alman - Rus paktı proje· 
sinin lngiltere tarafından Po
lonyaya karşı giriıilen taahhüt. 
lere hiç bir veçhile dokunamı. 
yacağma karar vermr-kte asla 
tereddüt etmemiştir. Biiyük 
Britanya hükumeti bu taahhüt
leri yerine getirmP.k kararında. 
dır. 

Hilkfımet, milli mildafaa ic;in 
kendine f evkalfıdc salahiyetler 
veren bir kanun lfıyihasının ka
bulünti parlamentodan istey~ 

cektir. Aynı zamanda büyük Rri
tanyadnn havayici zaruriye ve eli· 
ğer lUzumlu maddeler ihracatm:ı 
ait tedbirler alınmıştır. 

m.iyUk Britanya hükumeti. ih
tiyat tedbirleri almakla beraber, 
Almanya ile Polonya arasınd-ı 

çıkmış olan milşkülatta. bir har
bi intaç edecek cebir hareketini 
muhik gösteren hiç bir cihet bu 
lunmadığı müta1easmdndır. iti · 
mat yeniden teessüs etmek Bar -

koymaya da katiyen azmetmiş· 
tir. 

Pofonyada 

Hıç birşey değişmiş değıl 
Varşova, 22 (A.A.) - Pat A

jansı tebliğ ctliyoı : 
Almanya ile Sovyetlcr Birliği 

arasında bir ademi tecavüı: paktı 
imzalanacağı haberi Varşova si -
yasi mahafilindc büyük bir tesir 
yapmamıttır. Çünkü bu, Avrupa 
kuvvetleri muvazenesinde fiili his 
bir değişiklik hasıl etmez. Bu ha. 
ber olsa olsa Sovyetlerin Avrupa 
itlerinden ellerini çekmek arzusu. 
nu isbat eder. Esasen Sovyetler 
bu temayüllerini Fransız - İngiliz 

Rus müzakereleri sırasında açık· 

ça izhar etmi~lerdir. Mezkur pakt 
vaziyet ve Polonyanın hattı hare. 
keti üzerinde asla müessir olamaz. 

Belgradda 

Tefsirden çekiniyor 
Belgrad, 22 (A.A.) - Bir Al. 

man - Sovyet ademi tecavüz an -
laşmasımn yakınida imzalanaca~ı 

haberi, bütün gazetelerde, diğer 

haberleri sönük bir hale koymak . 
tadır. Gazeteler, bu liaberleri bü _ 
yük manşet olarak neşreylemekte 
fakat tefsirlerde bulunmaktan ihti 
raz etmektedir. 

Bir kitap ve bir 
broşür toplattırı ldı ! 

Bir müddet evvel M. Faruk 
Gürtuncanın neşrettiği "Bu As· 
lana dokunmayın,. isimli kita;.ı 

Cumhuriyet müddeiumumtliğinin 
kararı ile toplatılmıştır. Bu k:
tap İtalyanlara ithaf edilmiş şi
irlerden miiteşckkldi. 

"İtalyanlara açık mektup., arlı 
nı taşıyan broşür de polisçe top 
lattınlmıııtır. 

Kendisine memur 
süsU vermiş ! 

Sninı 

Yüksek kaldırımda Tekir<lrs 
otelinde 18 numaralı o<lııda o•u 
ran Saim, b :?line boş b:r po!i.; 
tabancası kılıfı takarak kendiS!· 
ne memur süsU \'ererek Hüsel':•ı 
ismindeki ljahısa şayet bir mlk 1 
tar para verecek olursa kendisın . 

esrar nargilesi yapmakta serb~H! 1 
bırakacağını vaadetmiştir. 

Bunun üzerine z:ıbıta bir c!.ıı 

'11Ümeşhut tertip t>:tmiıtir. 8:.hn 
'>ar::ı. almak için Hliseyinin evinı• 
';'itmiş fakat t::ı.m 2 ı:ıcl e t. 2.5 Er-ı 
tık alırken yakalanmıştır. 

SON DAKiKA lııc 
"1ibi 
~q 

1 ~illi 

Bu şeref ve haysıyet meselesi im ~ 
~ Berlin, 23 (A. A.) - "Havas" ttrı}' 

Paktın ilanından mütevellit sürprizin stiksesi anc.ak 24 sast ~' 
Ptmiştir. Daha şimdiden ecnebi memleketlere tahsıs edilen bS Ptir 
do Londra ile Parisl bu V<'.sikanın "tarihi şlimulil" nden §Upbel~ ıe:o l?ıi 
rinden şikayet edilmektedir. ıı tleri 

GörilnU~ göre, şeref ve haysiyetini tehlikede gören Alın:ı.JI llıial 
paktı bir tahlisiye simidi addetmektedir. Bu geniş şeref ve ııs 
anıeliycsinin aklslennden korkulduğu görli\Uyor. 

lngiliz sefiri Hitlerle 
Berlin, 23 (A. A.) - h1 haber alan hwılll!i bir menbadall 

nildlğine göre, İngiltere sefiri Hendereon dün :eabah saat dt' 
hususi bir tayyareyle Salzburga hareket etmiş, orarian dn Be 
ne gitmiştir. 

Söylendiğine göre, sefir, Bitlere mülaki olarak kendtsinO Ç 
layn tarafından gönderilen bır mesajı tevdi et rnietir. Mes6j .ı\~ 
nın §arki Avrupa meseleai hakkında nokta i nazarını bild ireıı 

ı:ende Alman}·a hükumet i tarafından Loncl raya gönderilen not.#· 
ccvab teşk il et mektedir. 

Ribentrop Königsbergd~ 
karaya indi 

Königsberg, 23 (A. A. ) - Mo!ôkovaya gitmckt~ olan Von ~ 
trop, saat 23,30 da Könıgsbcrgdc karaya inmiştir. 

anlaşmanın bir Amerika 
olmadığı kanaatınde 

Vaşington 23 (A.A. ) - İlk sürpriz tc.siri zail o)~uk ." 
tan sonra Vaşingtonun iyi malumat almakta olan mahafill• 
Sovyetlerle Almanya arasında bir misak aktı hakkındaJ.1 
haberin bi l1yette .zannolunduğu kadar bir felaket olmadı&" 
nı dü~ünmeğe başlamıglardır. 

Hariciye nezareti, misak hakkında etraflı mallımat gel' 
mesin~ intizareA her hangi bir mütalaa serdinden içti~ 
etmektedir. 

iyi malumat almakta olan f?'ahafil, aşağıdaki noktsl•tf 
işaret etmektedirler: 

ı - Bilyük Britanyadan pek yüksek bir fiyat isteı111! 
olan Sovyetlerin Almanyayı şarki Avrupada tamaıni11' 
serbest bırakmak ıuretilc bütün pazarlık kabiliyetlerini fe' 
da edebilmeleri mügkül.dür. 

2 - Almanyanın bütün bu mıntaka.da yapacagı taaf• 
ruzların bir guna faydası olamaz . 

3 - Hitlerin komintern aleyhindeki misakı zaafa dll ' 
şürmesi ve Japonyayı daha kuvvetli bir Sovyet Rusya11111 

· ve takviye edilmiş bir Çin mukavemetinin tehdidine marul 
bırakması hiç ~üphesiz kendisine pek pahalıya mal o]ınUf 
tur. 

Aynı mahafil, bu son noktanın Vaşingtonda bir nebı:e 
memnuniyet tevlid edeceğini , ilave etmektedirler. falt'at 
memnuniyete mukabil, B. Ruzveltin kuvvetlendiğini g~~ ~ 
mek arzusunda bulunduğu sulh cephesinin bilhassa t1 ~ 
detli bir darbe yemiş olmasııulan mütevellit teessüf vard1

'' 

Japonya siyasetini değiştı recsk 111
1 ·~ 

Tokyo,' 23 (A.A.) - Hiranuma Avrupa variyetini ıct- ~ tti 
kik etmek Uzere ltagakiyi davet tmiştir, , ı• Ç 

Zannedildiğinc göre, iki nazır mütesavvcr AJmarı.. b~e 
Sovyet paktı dolayısile Japon siya&etinin yeni esaslara g~: ~~ 
re, derhal değiştirilmesi lazım gelip gelmiyeceğini tet1'1" 
etmişlerdir. 

Kral Londraya döndü 
·..,et 

Londra, 23 (A.A.) - Kral Gcorgcs, siyasi va.ııı. 

sebebiyle, yann Balmoral şatosundan T..ondraya dönecektır· 

Bire doğru Moskovada bu lunacaK il' 
Königsberg. (A.A.) - Von Ribentrop, tayyare \l 

Moskovaya hareket etmiştir. Nazır, saat on ilçe doğr 
Moskovada bulunacaktır. 

Manevra değılmiş 
l 'ğ C• 

Bertin, 23 (A.). - Yarı resmi bir menbadan teb 1 

diliyor: 
-;I 

Bazı Paris ve Londra mahfillerinin Berlin • :Mo&1'0 ı 
k · · ı · k bb.. ı · Fr3051 

pa tının ehemmıyetnı stısgar etme teşe us en, . ili• 

ve İngiliz zimamdarlannın hakiki dütlinceleri teliıkk1 0 
• 

namaz. Fil h.:kika iyi haber alan BerJin mahfillerinde teba 
rüz ettirdiği gibi, Lcndra ve Paris zima:ndarları Alınal'I 

3
: 

Sovyet münasebetlerindeki değişmenin bir manevra ol~itı 
dığını fakat müstakbel Alman • Sovyet münasebetleri 

1~ı· 
kati mahiyette tarihi ehemmiyetli bir hadise teşkil er1' 
ğini anhyacak ka~ar realizme maliktir. 

urı 
Berlinde de kaydolunduf·u veçhlle. Avrupa. bıı~W 

tarihin en mühim hadiselerinden birisi olarak te16kki edı 
cek bir h&diıe karşısın.da bulunmaktadır. Berlin ve r-f nfk~ • 

· . . yf' ·eti • van•n <1iyasetlerini anıın•vi vola tevcıh etmelcrı kc 1>' 
nin manasını herkes anlıyabilir. 



~TOS-1939 
l J w:: 

Müstemleke 
levlellerinin 

a toprakları 
'l\i~gUn dünyadaki müstemleke 
~frak devletlerin hepsi Asya v:: 

, ~. a.cıa asd memleketlerinin bir 
~ l?ı.ısı· 

dtrııı 1 toprağı ellerinde bulu:ı. 
aktaldır 

~7 . . 
S,ita tnılyonluk İngiltere, Büyü~ 
~· liıtttya adalarının 140 misli ge· 
%ıpt·e bir müstemleke toprağına 

8 milyonluk Holandalıların el. 
terinde bulundurdukları müstem· 
leke ana vatanlarının 60 mislini, 
gene 8 milyonluk Belçikalıları.1 

milıtcmlekcleri, ana vatanın sa 
mi•!i.dir . 

7 milyon nüfuslu Portekizin a. 
navatanm 26 miıli müstemle~ı:~ 

arazisi vardır. 

H A ·B E R - Akşam Postaeı ,) 

i B~LLCRB~4ir~iHRM'~t 
An tik o.mi n tern pak Jt 

bozulmak tehlikesinde 
Japonya 

kıymet 
Almanyanm 
verdiğini 

bu pakta 
öğrenmek 

nasıl bir 
is!iyor 

! ı:J<.~ıt,[;Jj --------...... ;;;;; 
1ÇERDE: 

* f zmirden bil~irildi~ne roı ~. tir. 
~Q ın· 

tkt• 11YonluJ; Franeanın müstem 
•Ct' 

21 ttıisı. asıı Fransa topraklarının 
lıni teşkil edef. 

43 milyonluk İtnlya, yarım a. 
danın 10 mi .. li müstemleke topra. 
ğına sahiptir. 

Berlin. 22 (A.A.) - HaYas: !hayretle kaı-ş1lı-.nmıştır. Bu mah- büyük elçisini ziyaret ederek Ja- Hamburgdnn gelirken ka:-a~·rı ot•ı

Alman - Sovyet paktı ha - /fillerde bu ınisa.Jr.m şimdi AJman-
1 
pon - İngiliz müzakereleri hrık 1 ran Alman Sl:ıburs Yajlurur.un •P

beri Berlinin Japon mahfil • yayı Japonyadan ayıracağı ve A.v kında lngilterenin hakiki dU~iin· 1 nuz kurtnrılması kabil olar.ıaon. • 
!erinde büy~k bir hayretle kar§ı- rupada bir korkusu kalmıyall cebrine dnir tenvir edilmesini is· ı ur. At f •• k " M h f • • . 1.uımı§tır. Sovyetler birliğinin Japon~-nya temi§tir. * Atatürk köprüsU 15 trrrmlE\·-

a ur un ısır eye 1 reısı Ja~nyanın Alm~n - ltal~~n ka.r§l elleri serbest kalacağı ilnıitl Domel ajansı, İngiliz bü~'tik 'velde belC'diycye teslim cdllılll,. O• 

ann . . k b . ~anevralarımız hakkında a~~~-~aktına ~~hı~ olm~s~ ı~ın edilmektedir. ıclçisinin alacağı cevap müzakere 1 lacaktır. est n 1 n a r 1 ' . . ~ırı~ıgı te§ebbUJl,.erı haylı ıler • lngihz - Japon konu1mılan !erin tekrar ba§layacağı hususun * Burgaz ve Kmahad:ıl:ır ha'kı 

t 
Etra:ındaki park ıhtısaslarını bıldırıyor ıet1:1ı.§ ?lan ve 11aııle~e kar§ı 5Cm Tokyo, 22 <A.A.) - Dcımei a- ı da hiçbir ümit bırakmazsa Kat o· vnll ve belediye reistne_m~rJrnot c· 

aın . . Mancıvralarmnım son hafta:ımda patısını. her _fırsatta ır.har e~ek janS?nın istihb:ıratına göre Ja.· 
1 
nun tekrar Çine döneceğini ilaı,c derc.k adal:mna elektrık ıt.>t ntı'i • 

t~ .am:anmak üzeredir haz:ır bulunmak üzere evvelkı gün ten .~crı d.u!mo.yan Jap~n~anın pon delege.ııi Kato 1-uglin lng:li.! etmektedir. lerdır. 
tıJıı:ır •. 22 (A.A.) - Atatürk1ln ~rhrimizden husuı;I trenle Trakyaya Berıı~ scfırı general Oshıma bu * l3cledi,Ye rcis nıunvini ftıfnt 
~t lerınin Soğukçeşmedeki m~· gilml§ olnıı misafir Mısır heyeti haberı gece yarı~ı almış ve der. Mac a r n.... • • belediye koopc:ratifi rf'kUğı 1Ql'r. {"· 
ltıı arı etrafında vUeuda. get trl şehrimlz.e dönmüştUr. hal başlıca mesaı arkada{jlarmı u 1 a r i c i y e tifo etınlştir. Yerine bclediy~ r:ıe • 
lt ll\rıt tam l l .. a· 1 Misafir 'heyete. program muclbin sefarette toplamıetır. Toı:.Iantıyı murln mUdUrU Samih getirHıni;ıtır. 
,.;arın u.. ~m aknmal t tızeret tr. ce aohrimizln il&' anı dikkat ve ere- müteakip Tokyoya uzun bir tel· * Maarif vekuleU meldeb'erde 
"'i .. erıne onu an on on " ,, •• f .. d . . . a otr· tl'aniti .. t.. h ç Z".i)mt'ğe layık mahalleri g5sterilece- sra gen erılmı~tır. Ja.pon sefa. n zı r ı ys.pılncıı.k itnlihanlara ancs.lt o dc..ı s 
ı~e kabartn us ul ne ,~maye ar.· r.ı'nd"n du··n mo•"rlcrlc Bil'-·"kada rctlle alakadar kimseler komin • t ihU ı ı U 1 ı 'll!ı-. ma o arar. §U yıu;ı yı:ı· ., " "" ,,u . - t al l ta k . .k,,._,I e ~ası o an ann m men .! o a-

t -..1.1r. ''Eb d. Şef A .. kr ya git.mi;ılerdir. ern ey ı rı pa tın ıstı lollM T t l't h •• k" 1 . k bilcc~ğlni bildinn~tir. ~~'leaı 9 e .'.b d tabtur ır 1-Hhrnandnrları refııkntind"' ge" hakkında büyük bır korku izhar o a 1 er u umet erın en- * Maarlf vek!leti bUtUI! ntc·k • 
ıltı ayaıı Zu ey c uredrı y " ... k d' 

)or.,, meklo olan heyet öğle yemeğini A· etme te ırler. ı 
dada yedikten l!Onra arabalarla Tokyo, 22 (A.A.) - Rea- di eri~den hiç bir ta~epte 

f.. 1 
tur yapml§Jar ıı.k§am fehre dön· mi Japon mah&filit Alman • 

H mU§lerdir. ' Sovyet misakının akti hususun· bulunmadıg""' ını so•• ylı•yor 
- 0 ilan d 8 da Mısır heyeti büyük geçit r~çmin- da mütalea beyanından imtina 
~Uniyet,er kaldırıldı da bulunmak ıı:ı:ımı ayın yirmi dön. etmektedirler. Yapllan tefsirler, demokratların sınirlilığınden 
ltı-..a~«~. 22 (A.A.) _ Holanin dünde tekrar Trak)·nya ı;idcccklcr- Hükiımetle yak~nda~ müna. ılerı geliyormuş 

tM.~~tı b clir. sebatı olan mahafıl, ~oyle de· 
''!.iği . Urosunun bugün ne;ı· ınekle iktifa ediyorlar: yeni va. . Buda peşte; 22 (A.A.) - Hari· j e~miş,. v~ya .talep eylemi§ ~~ğ!~-
~:ı"et~ır tebliğde enternasyonal HEXEl' RElSlMN IlEl'AI\.ATI ziyeti tetkik meksadiyle yüksek cı.ye naZ'ln K~~~ ~saky, Macar dır .. Hıçbı~ Kıınse de herhangı bır 
~be n gösterdiği inkişaf mU· K d .... k • " . h.'k. t k- b. k f aJansına verdıgı bır beyanatta ez· teklıfte bıle bulunmamıştır. 
~ >! •• Ule hudut, sahil ,.c hava or eş ,.~ısırın ae erı ,.eyetı re- u ume er anının ır on c. .. 1 1 .. 1 . f 

lel:ılcrc, talebelere verllcn d:r om-ı.
lann güzel yazı !le yazılmar..nı btl. 
dlmıi§Ur. 

* .Maarif mUdUrU Tt"vftk l~ut 

dUn Kartaln gitmiş ve köy mr ·tc·h
lerlnde tetkikler yapmı tır. 

* BclP.dlye Balurköyllnde!.I t: ~ 
iskeleyi tamir etmeğe karar \.·ermlı~ 
tir. 

* Adliye mUtıte§an S:Lllm Nıt.!:ı 
dUn Ankaraya gltmletir. 

~aasına tahsis edilen kıta.at· isi tümgeneral Ezıcydl Paşa bu- ranelar serisi aktedcc:ekleri ha. cum e şun an soy emıts ır: Em n i Y c t 11 vem Us mir 
~ ,,. gi,in matbuata a,ağıdaki beyanatta bcr verilmektedir. . Almanyada ve ltalyada bulun· el 0 6 t 

1 u k 
1 a r 

1 ayırmağa DIŞARDA: 
'lrlL .. ,ezuniyetlcr bilamüddet ı b t lt ı k -ıruınıştır. bulunmU§tur. Tokyo, 22 (A.A.) - Tira· duğum zaman yabancı matbuat· ve ya ~ aza. maya ça .ışme • *Almanya maliye nazm ,·on no-
S -o-- 1 "Manevra hakkında ihtisasları-ı numa ve ltagaki bu sabah gö. ta çıkan yazılnr Ye ileri sürülen sulhu~ ıdamesı ve. ~la~nstamn sick Romaya gelmiştir. 
anıor d ..., . d'f mı soruyorsunuz. Mare§al Fevı.i ,riişmüşlerdir. Fakat Alman • kombinezonlar, diğer memleket- hayati menfa~Uerı ~leyhıne çahş· j * Ecncbt memleketlerden b:ızı 
.\:rn 80 yanar agl in 1 al' Ç'akmak'm lütufları ve manevra ısovyet misakı pek bedihi ola· lerde mevcut sinirlilifin bir n t.f· mıştır. Macarıstan ılc dostlan a· haberlerin dQla{lm8.'J1 U:ı:cıinf' n I'ı 
~a·~ 22"1A.A.) - Santor~nıtnüdfirtl '"'örgenenı~ 'Fnh'rcttin Alta- rak müzakerat ruznamesini alt cesidir. Halbuki diğer tarafta.'1 ra'3~na ı:ıoğukluk sokmaya ve Ma· ı emont prensinin ııe de kral bsnt'io 
~ C1.l ağı adasının etrafında bir y:ın gösterdikleri yardım ve dela - üst etmiştir. Macaıistanda. Almanyada ve 1- carıatanı dostlarından ayırmaya l nı tızAsından birinin rahatsız ol -
~~1~ ~~e~beri devam eden '")!· letlc kardeş Türk ordusunun mnne\' Bu ruznamenin mevzuu ko. talyada tam bir sükünct mevcut· çalıı,ımak, beyh~de zahm~tlerde madığı İtalyanın resmi bir n'c.11 :ı 
\> e~ adıseler, ziyadele§mişttr. rasında bulunmakıa pek büyUk lıir mintern aleyhind k. kt tur. bulunmaktır. Zıra. Macarıstanın ından bildirilınekt.edir. 
~~ ~~ Uzerindeki kliçük AyA· şerc! ve sevinç duyduk ve çok isti.; takviyesi meselesi ~d~. Cnn: d~~nnk'lbbi~iy~1rlar ~~~uvvetliAve * Deniz g,.zisl yapmakta 0

1

111 
-., ~a "'anında hararet derecı:-Pi fnde ettik. Gcrok Mareı;a.I hauet- ·ı d w •• 'k' b Hiç bir kimse, Macar hükumc· mus~a ı ır ., acarıQ1.ıın orta \"• Amoıika reisiclimhunı RooıofJvcl• 
tu Çık w ~ un uguna gore 1 ·ı nazır 11 tinden • h t M 1 · i A • d 
L"I --~- rnı.ştır. Limanın sag t ,. lerlne ve gerekse orgcneralf' mln b t k. 1• l . d'k' h ld v .. ya u acar ıarıc•yc rupanm s yaııı muvazenesın o el cuma s;UnU Va. ingtonıı dönJt'.'rrttr 
1.ırı "<lkı nht ıt d k f t•ft ap 8 ·ı P an arın §ım 1 1 a e naZlrıntlan bir ""Y istemi~. arzu zem bı·r uıısurduı. * O 1 ... ' l tl rl · b illlıı 1m, su a ın a av· ne .... rnn. • b t ...... 1 . . b • :.--. :- s o gruı.ıu cıev c c nın t'bllr. 
\· · ~Ur K . · . yenı aş an goruşu mesı ıca e· ~lltUUtP .. ~ ratenn etrafındakı Manevranın tertib ve tanzimi ve d W• • .. h d .1 'k 'f kil ~ntcrnasyonal vaziyet knrl'ır.ın 
~de devam ediyor. bilvesile komutanların hıı.rek!tı i - e.cfgı~.ı muşa e e ı e ı tı a et. T • l v k • ı • da. bir uzlaşma teklifi ileri sfire.cek 

~,L darcsi ve gerek subay gerekse er· mıQş en~.~~· k b" . t' da 1 c Ü re .e 1 1 lcrl hakkındaki gazete mUtalcclart 
~ l(ıi . .. . La nın a ıne. ıç ımam U b kk d N · b 

L~Yetler, temenniler lerın gosterdıklcıi inzıbat ve tnlim da bu sur ti . l a m a orvoı; &.Janruna e~ :ı • 
ta~~ ve terbiye kudretini büyük bir hay. d w e de.

1
cevap ~ermı§ 0 

• o•• ı ' •h ı •ı natta bulunan harlclyl') nazırı l<oht 

I
') d 1 ntsızhk yüzünden ranlıkla gBrdUk. Hava kuvvntlerl - l uguozahı~ne. 1 mektedır. Nazıır· un zmır 1 racatçı ar he bu haberleri l'8l•nlamıetır. 
(lır ar s una nın raporunu a ır * ı.. ap çeken mahal 'ef nin cesur ve mııhlrş.ne mıınevrala- 1 . b' . . kd go·· ru·· ştu.. Emin bir mcnbadan beyan Ô• 

'\q_l'a •• .. _ı ··• nnı iftihar ve takdirle seyrettik. 8 maz yenı ır. ıçtı":8 8 etme. lunduğuna göre, İsviçre hükumeti, 
-c~~ türnrukte oturan bır oku- Bütün bu gördtiklcrlmiz ve aarf va._ ye karar vermıvlerdır. J j yarın b~lıyncnk olan Oslo grupu 
~~~'?;.bize ŞU mektubu gön· sıtalarla nıücehhez Tilrk ordueunun Tokyo. 22 (A.A.) - Haber zmirde hracatçılar birliği kuruluyor devletlerinin konferanıms. i~tirak i· 
·~ıı: yUksek hareket kabillyeti ve bil • alındığına göre, Japor. kabine· bmir, 2% (Huııusi) - Titaret şunu 6Öyliycyim ki, Fransa, İngil· çin yapılan daveti kabul etmemi". 

\> bl'll'ını KaragUmrüğün lsken· tlln cihanca müsellem olan muha- e\ bugünkü toplantmnda, Al. Ve1'ili Cezmi Erçin bugün tiuret tere, Amerika, piyasaları bidm i • Ur. ' 
ıa.l'ılır k~ahallcsi diye bir yeri tPbe kudreU bizde derin bir intiba man • .~~ı pa_ktı hr~kında. AJ. 'dasında ihracatçılar toplantmna çin duha gen it ıekilclc istifade mcv 

1 
.. ~~l'ttıe b~ra.sı umumi lağı~ ~·Ü· bırakU. Bununla mUftehlriz. man huku.met~~~~n ı~h.a~ ıste· riyaset etti. Bu tonla.ntıda bmir zuu olacaktır. 

1~ ~\ı'· lllı§tir. Her ev kendıs.nc Bundan baf1ka büyük Reiııicum- meye Berlın buyuk elçısını me. mebusları dii bulundu. Vekil ibra. eVkil bundan sonra ticaret işle· 
• <q •Hır k d t . . 1 l'e (:t ·az ırarak vaziyctı hur lsmet 1nönüniln manevra mey. mur e mıftır. catçı ara beyanatta bulunarak dt· rimirde tetkil!tlanma zarureti U -

1 
tı ineğe çalışıyorsa da ko· danında bilvesile vüksek iltifatları- Japon hükumeti, Almanya. di ki: zerinde durmu§ piyasayı milıtakar 

• "'ı,,~ 1 ... ınahalledc oturmnk kabil na mazhar olduk, 
0

bun..ıan duvdu""·- nın antikominter • paktına bun· B ·· k b · · tutabilmek irin birlikte hareket za •14 "• }{ "' ~ bu ugun ü eynelmılel vazıyet ıı 
t ~bh oca bir mahalle halin- muz iftihar pek l:Uyliktür.,. dar~ böyle de naııl bir kıymet iktı!adi şartlar gayelerimize uy _ ruretini anlatmıg. tzmir ihracatçı. 
~y atı berbnt olmaktadır. K d verdiğini de dğrenmeıini Berlin gun titari hayatımızı tanzime im. Jar birliğinin kurulacağını bildir • 
llllt!tı~~ln_ na:ı:ari dikkatini ccl- a eş V apUrU büyük elçisine bildirmİ§tir. kan vermemektedir. Arzuları im • mi§tir. Birliğin projesi hazırlan -
f)~Uyuı rıca ederim., Ne zaman geleceğı maltim Tokyo, 22 (A.A.) - Sala. kanlarla telif edeceğiz. HükOme _ nr~, 12 kişilik komisyon projeye 

1 
~:t b·~Urnuzun hakkı ,·ar. Bu değıl hiyettar mahafildcn teyit olun· tin tedbirlerile tesanU:l temin eder ;on §ekli vermek için seçilmiştir. 

l ~t!r.lc 0~lc la.ğımsız bir maha~· Almanyada yaptınlan vapur!a· duğuna göre, bu sabah topla. r.iniz, içir..de bıılunmuğumuz inti . Birlik haricinde ihracatçı kalmıya_ 
· 1ıt bı·~ıYctc ynkı§maz. Bclcıiı·_ rımızdan Kacleş'in bugu" n limanı- nan kabine, Japonyanrn Avru. :ı:ıktır. 1hracatrılar birliğinin tes -

• c;: b kal devresini daha az sarınntı ile :ıı: 
~l'tı~. _are .... ulmasmı tcmenr.ı nııza gelm?si be.kleniyordu. Fı.ı-,paya kartı takip edeceği siyase· atlatırız. Fransızlarla ticaret an • bit eyliyeceği fiyatl3rla satışa ser 

• "----- kat Akdenızde havalann muhale· set hakkında tanzim edilmif o- ':>est olacaklardır. 
, • e ı yuzun en vapurun gclmt:si; an iıtün p anın aştan başa :ıı: Vekil, tüccarlarla hususi hasbı· Al f t

. " ·· d l b · · l b la~maaının birkar güen kadar ka:a """ d t hh.. w ştı d w• • ·ı l ra bağlanmasını bekliyoruz. lngi -• ı 1 an Ca e rsı ca ure ugramı r. 1 egıştırı mesi azım geldiğinde :ıallerde bulunmuştur. H::ıtaydan 
St:: Denizyollan idaresine, geıni İttifak eylemiştir. lizlerle ticari anlaJmanın alacağı gelen heyeti kabul etmiş, dilekle • 

., ' 1 ı-e c ·rd ld kta H · · ~ekil üzerinde fikir tcati'linde bu -
t "'· asri HABER Metodiylt ezayı en ayn ı n sonra arıcıyc nazırı Aritanm an. dni dinlemiştir. Akşam körfezde 

t 
~'-ıtcd h. b. h b ı i t ı~· 'k !unutmaktadır. Resmi nıüzakere · c}' il ilcr tl d 

1 
k • ıç ır a er ge mcm Ş ve e~11; tı omintern paktmm takviyesi 1apur gezintisi yaptı. Yarın istan-

trıı e e ers a ma ıs h b . 1 . . h ler bugünlerde başlıy:ı.caktır. A _ 
ltııı: 'tin ''Al mu a eresı yapı emamı§ttr. Bu ıçın azıriadrğı projeye daha bula hareket edecektir. incir piya· 
t~ ııc tl'ı k manca öfretmeni,, itibarla, vapurun muvasalat za- şimdiden terkedilmiş nazariyle merika ile son vaziyetin ihdası me. ınsı yarın açılacaktır. 
c~tı. e tupla ~ar:ctemlze mü mam henüz katt olarak bilinnı.i· bakılmaktadır. kımizmayı işler hale getiı mek için 

yor. Berlindeki Japon büyük el. görüşmeler devam ediyor. lsviç -
· · O h. T k reyle müzakcrelerı· ı'kmale r_;ılışı - lnönünün Vekile t!lgrafı 

~ _ çısı s ımanın raporu o yo- ;J'-~ ya gelir gelmez, Başvekil ile yoruz. Bu anlaşmalann vereceği lzmir, 22 (A.A.) - Reisi· 

• --~ hariciye nazırı hemen bir ara- kuvvetle kısa zaman:la ihracatm c~~mhur ls~et lnönü ve B~ve. 
l k ·· ·· .. l d' müşkülatını hiç değilse tahfif ede b. Dr. Refık Saydam, lzmırdc 1939 RES•M • ya ge ere goruşmu§ er ır. ceğiz. Yeni anlaşmalarımızda ide. l~ulunm~kta ~lan Tic~ret yeki. 

~~I' 1 LI HAFTA Cinde hayret uyandırdı ring usulünden hususi takas usu_ lı Cczım Erçınc fl~ııeıdakı tel .. 
~ '1lish · Şanghay, 22 (A.A.) - Almar.· !üne temayül ediyoruz. İngiltere, -:;ı~D:ırı göndermişlerdir: 
~ftq• , 3 yeni bir gllzellik ve olgunlukla çıkan bu · . ı" rn ya ıle Sovyetler birliği arasın ln. Amerika ile münasebetimizi te~hil Ear c~~-'t Er:in 

~ ecmua Türkiyenin yegane rakipsiz gazetesidir '-'"kında bir ademi teca·-';z m·· ... ,, d k db' ı _ .r<ı. • u .. n e ece te ır eri sünıtle alnbi~ir- Tt \' ' ')' ....__.. ~ ~ _ t.;are! Ct:t ı 
'"""•~~ kı aktedileceğine dair gelen ho· sek piyuanrn bugünl:li sıkmttl· IZMJR 

..t\=;~nli ve bilimli bir ç~lış-berler siyasi Çin mahfillerinde ı vaziyeti hafiflemiş ola::aktır. Size 

Subay!arımız Edirnede 
Edirne, 22 (A.A.) - Dütı ak • 

eam sona eren manevra.lord:lr 
sonra cuı.ı<l H.hahına kadnr ırı • 
tirahetc etkilen eı ve subayları • 
mızın çoğu Ediır.cye gelmiştir. 

Sokaklar bilhassa geceleri gcçiL 

miyecek derece<lc. kalab:ı!ü:tn. 
Kahraman ordumı.;zun elde etliğı 
parlak netice ile balkın yı.•r<lun 

mUdafaasına olan emniyet 'c or
dumuza olan bağlılık ve se\'~lsı 
bir kat daha artmıştır. t,eine gü· 
etine her zamandan fnzla s~r;J • 
mıg bulunan Trakya şehir. 'kasa 
ba ve köyleri halkı boş s:H• ~!eri. 
nl bir neşe ve eğlence içinde ge 
çirmektedirler. 

manm eseri olan F uarm açılı .. 
gmda hakkımda izhar olunan 
asil duygulardan dolayı tc~ek. 
kür, Fuarın muvaffokiyctli ol. 
masını dilerim. 

isme\ bö:ıü 
Bay Cezmi Erçin 

Ticaret Vekili 
ız '"'" •'··'' 

lzmir Ente:n~yo~el Fu~r:r.ı 
nı ıııok lutfun:la bulnndu;;unuz • 
ckm ~.:>byl lt>f .. kkiir ed'\r, fod. 
rm mw.lehtin i\ nsadi h:vt-li 
i;!n lı.:.;;1r!: ol:"'lc."'n' dil~ri~. 

Dr. Refi!< S .. yd~"" 



• H A B E R - Akşam Postası 

ikinci hava i Istanbula 
hücumu yapıldı 

Bu sabah tam saat dokuzu 0 • Hava genel kumandanı genet":ıl Yine iskele civarındaki tcrkos Gerek p3.ssif, gerek aktif korun-

1 ·· · ·k· ıı·· · H.. ·· ı· Ik ı:: d <l" ~ borusu tahrib olunmua, kısa bir za·. ma tedbirleri fcvkalıi.dc murnffakı-tuz geçe stanbul ıızerıne ı mcı useyın usnu ... ı ı:ı1 a ıger " , 
hava hücumu denemesi yapılmı~· mıntakalan teftişten sonra, Er· manda kapatılmıştır. yeUe tatbik edilmiştir. Vaziyet ve 
tır. 1 kilnıharbiye reisi albay Nihat, 1 Üsküdar kütüphn~csinde, tay~·a- neticeden çok memnunum. Artık 

Halk, birkaç gündenberi bek· 1stnnbul kumandan vekili tüm· ro bombalarından ~ııttı~ı f~rzedı • halkımız bu tarzda denemelere iyi
lendiği için, ikinci denemeyi tv· general Osman Tufan Emiııönıi len yangın da Üsküdar ılfaıyc gru- ce atıı:mrş bulunuyor.,, 
velkine nisbetle daha sakin kar- meydanında vaziyeti tetkik etmiş pu tarafından sö:ı~ürülmüştür. Denemeleri başından sonuna ka-
§ılamıştır. lerdir. Tahrib mıntakasında görülen mef dar takip eden c!ahiliye vekaleti 

Şehrin hemen bütün mıntakn· ruz gaz musablan, ilk mtidavatları S<'ferbcrlik müdürü de: 
farında gerek pasif, gerek aktif Başvekil ve Dahiliye V e- yapıldıktan sonr ı sUrntlc hastane- "Vaziyet hepimizi memnun et • 

· E ye kaldınlmışlardır. miştir. 
korunma tertibatı muvaffakıyet kili minönü meydanında 
le tatbik edilmiştir. Tecrübelerin en hararetli za · 

Üsküdar mınU.lı:nsı pasif korun- Korunma ve tedbir almada gös-
·1a ma hakemi erkanıharb ylizbaşısı terilen sürat ve intizamı takdir ve 

Tayyarelerin hücumunu bı i· manında b<>ı::vekil doktor Refik 
'"':.' Abidin Tözel, mJharririmize bulun- şükranla kaydetmek Inzımdır. İkin-

ren canavar düdükleri, geçen se- Savdam, dahiliye vekili Faik öz- .ı. 
~ duğu beyanatta, ikinci denemenin ci tecrübe birincisinuen daha iyi 

fcrki gibi bir sürpriz şeklinde ani trak ve vali Lutfi Kırdarla bir!ik bu mıntakada büyük bir intizamla netice verdi. .. demiştir. 
surette çalınarak tehlikeden hal· te Eminönü meydanında bulu· geçtiğini söylemiş, sığınaklarda iz- Emniyet direktörü ve diğer sa • 
kı haberdar etmişlerdir. Bunu v::ı.- nuyorlardı. Burada başvekile ~tı· diham olmadığını, pasif korunma lii.hiyettar makamlar da memnuni
pur düdükleri takip etmiştir. Bu sır heyeti reisi ve azalan takdl.m ile alilkadnr meınurlann büyük bir yetıerini lfnde etmişlerdir. 
sırada, iş zamanı olmak itibarile edilmiş, aralarında samimi göz üş sürat ve intizam içinde vazifelerini Bugünkü tecrübelerde milhim bir 
sokaklar kalabalık olduğundan meler olmuştur. başardıklnrını sözlerinde bilhassa kaza olmndığı bildiriliyor ve bilhns-
halkın çoğu gafil avlanmışlar ve Başvekil, alakadarlardan dene· belirtmiştir. sa aktif kuvvetlerin gayet iyi ça -
bulunduklan yer civarında sığı- me tedbirleri etrafında izahat :ıl- lıştıklan kaydediliyor. Yalnız hü • 
nak arayarak ilticaya mecbur ol· mış, bilhassa zehirli gaz maskele· Hava genel kumandanının cum haberi canavar düdükleriyle 
muşlardır. rilc meşgul olarak maskeli nefe.ı- b ilii.n edilirken Unkapanrnda bir ih-

T l t b k-, gazetemize eyanatı 
ayyare er saa ona eş u.ıa lcrin başlarını muayene etmi§, !yi tiyarın kalbi tutmuş, zabıta sürat-

1stanbul üstünde görünmeğc baş· nefes alıp almadıklarını sorınu~ Tecrübelerin neticeleri hakkında le eankurtarıın otomobilini temin 
Ja.mıştır. ·ve milsbet cevap alınca: - Zaten malumatına müracaat ettiğimiz ha- ederek hastayı hastaneye kaldır • 

Hücuma. 80 kadar bombardı- maksat da budur. Maske tecrüb~· \'a genel komutanı orgeneral HU- mıştır. 
man ve muharebe tayyarcmiz i§- Jeri sık sık yapılmalıdır.,, demiş scyln Hüsnü Kılkış gazetemize şu lkinci tecrübeden beklenen ncti-
tirak etmiş, bunların bir kısnıı ve tertibatın mükemmeliyetin- beyanatta bulunmuştur: ~e alındıih için şimdilik yeni bir tec 
Kağıthane istikametinden Beyoğ- den memnuniyet beyan etmiştir. - Aksarnydaki faaliyeti gördük- rübe daha yapılmasına lilzum gö -
luna, diğer kısmı Yeşilköydcn E· Bu sırada EminönUne sedye ile ten sonra EmlnönUnU teftiş ettim. rUlmilyor. Bu itıbarla gece tccrü -
minönüne gelmişlerdir. getirilen bir mcfruz yaralının tcda- Yollarda otomobilimi en dar sokak- besi yapmaktan va:ı:~eçilmt'si çok 

Başlıca bombaianan yerler E- visi yapılmış, h:ıslaneye gönderli - lardan geçirdim. Halkın gösterdiği muhtemeldir. 
minönü, Aksaray, Beyoğlu, Top· miştir. alaka ve dikkat cidden takdirle ~fcml<'ketimiz~n diğer bUyük şe • 
hane ve Üsküdar mıntakalandır. Mısır heyeti reisi tümgeneral karşılanacak mahiyettedir. Herkes hirlerinde de yakında ayni şekilde 

Tayyarelerin faaliyetlerinin sik Hilsnq Ezzcydi p::şn bir maske ta_ evlerine girmişti. tecrübelrr yapılacaktır. 
let merkezini, Eminönü teşkil karak tecrübe yapmıştır. 
etmiştir. Bu civarda halk, geçen Ba§vekil refakatindekllerle bir-

Harp lıazırlıklllrı 
son haddini buldu 

scf erkindcn daha muntazam ola· tikte Eminönilntlen Aksaraya gl-
rak tayyareler gelmeden evvel derek teftişlerine devam etmiştir. 
sığınaklarına iltica etmiş bulu· Mısır heyeti de Perapalasa dön -
nuyorlardı. mü!ltür. Heyet reisJ, teerUbelerln 

Pasif korunma emniyet amhi çok mükemmel olduğunu beyan et
vazifesini deruhte eden İstanbul mlştir. 
emniyet direktörü Sadri Aka a · 
lınan tertibata nezaret etmektcy 
di. 

EminönUndc muhtelif yerlet"C 
mcfruz bombalar düşmüştür'. 

Hatta bunların büyük bir gürültü 
ile patlaması, ~ıkardıkları du
manlar, vazife ile dolaşanları e
peyce rahatsız etmiştir. 

lstimlak sahasının Bahçek~pı 
tarafında bir dükkana. yangın 

bombası isabet etmiştir. Taşha.'1 

önünde zehirli gaz bombası pat
lamıştır. Tramvay teline isabet 
ettiğinden derhal tamirine giriş:ı 
mi5tir. 

Yenicami kemerindeki 

yangın 

Yenicami kemerinin üzerinde 
" çıkan mefruz yangın' derhal sön 

dürülmüştür. 

Tayyarelerin faaliyetile birlik· 
te, müdafaa ekipleri de çalışmö.· 
ğa b,'.ı.şlamışlardır. Alınan tedbir· 
lcr bilhassa dört nokta üzerinde 
tekasüf ettirilmiştir: 

1 - Yangın söndürme; 
2 - Zehirli gazlan temizlern~ 

\'e kaldırma ameliyeleri; 
3 - Zehirli gazla hastalanar.· 

!ara. bombalardan yaralananlara 
ilk tedavi tedbirleri; 

4 - Su borularının ve diğer 
c v.~ ytrlerin tahrip edildikleri fm· 
zohınarak tahriplere karşı tami:
tcdbirlcri. 

Gazla bayılaıi iki itfaiye neferi 
tedavi için kaldınlmıştır. Diğer 
mıntakalar da ayni şekilde bom
balanma ve korunma tedbirleri 
tatbik edilmiştir. 

Mısır ukeri heyeti de 
tecrıibeJ eri takip e tti 
Şehrimizde bulunan Mısır 3s· 
~ri heyeti, yanlarında gaz genel 
tama.odanı tümgeneral Hüsnü 
~ıııa olduğu halde, denemeye b:ış· 
lanı.nca Eminönü meydanına ge· 
)erek ~nuruı kadar bütün safha
,_,\"t IWYl1k b ir alak a. ile takip et· 
ll\:Şterdi.-. 

Gördüğümüz 
sanla r 

bazı nok- Danzigte otobüs nakliyatı 
sona erdi Beyoğlunun bazı semtlerinde, bil 

hnssn YUksekkaldmmla bir kısım 

mahalle aralarında p:ısif tedbirlere 
riayet etmiycnlerc tesadüf edilmiş
tir. Bunun sebebi, şehrin diğer yer 

Fransız ve 1 ngif iz tebaaları Polonyadan 
memleketlerine dönüyorlar 

lerlnde, bilhassa cadde ve meydan- Danzig, 23 (A.A.) - Zoppotda hududuna mütemadiyen askc:ri 
!arda tertibat almakla meııgul 0 _ tertip edilen siyasi bir nümayi'.} kıtalar geçmektedir. Bu kıtat.ıc 
lan zabıtanın buralard:ı kafi kuvvet esnasında Förster demiştir ki: Lehistana doğru sevkedilmekte-
bulundurnmamasıdır. "Danzigliler Almanyadan ay· dir. Alman •ordusunun kuv~i 

Yilksekknldmmcla dola§an iki nhklarının yakında sona erecc:ği· külJiyesi snvakyanın Leh hu<lu· 
bekçi intizamı temin edememiştir. ne hiçbir zaman bugünkü ka<.laı du yakınında bulunuyor. Çeky:ı 

O civar halkı ve dilkkancrlar yol kuvvetle inanmamışlardı.,, makarnalı 5000 kamyon ve fur· 
kenarında, evlerinin kapılan öniln· Nazır Frank ezcümle demiştir gon istiab edecek garajları tayia 
de ve dam üstünde yer alarak sey- ki: ve tesbit için emir almışlardır. 

ro dalmışlar ve adeta korunma va- Danzig hürriyet fecrinin doğ- Prag şehrinde as~eri polis fevka · 
z.ifelerini unutmu,ıardır. Hatla do- tluğunu görüyor. Führenin Mı;.s· Iade tezyid edilmiştir. Tayyare 
lafianlnr bile vardı. kova ie akdettiği itilaflar Alman- meydanlarında, hangarlarda v~ 

Yilksokkaldırımda gerek bazı ma lan meserrete gargetmiştir. Hit· köprü başlarındaki nöbetçiler iki 
halle içlerinde pencerelerin açık ler sulha ilanı a§kının yeni bir misline çıkarılmı~tır. Danzigdc o· 
bırakılması, pencerelere birçok mü delilini göstermiştir. tobüs servisleri kesilmiştir. St.!· 
tecessls başların toplanması göril - Berlin, 22 (A.A.) - Berliner bebi mahalli hükumetin otobfü;le 
len noksanlar arasındadır. Börscn Zeitung Polonyalıların Al re vaziyet etmesidir. 

Bu defa hücumu yapan tayyare manyaya karşı düşmanca yap _ Şarki Prusyada eli silah tuta:ı 
filoları Beyoğlu mıntnkasında çok tıkları n~riyatı mevzuu bahse . bütün erkekler silah altına. alı>ı· 

meşgul olmuş ve mühim yerlere derek diyor ki: mıştır. Birçok kadınlar, crkel: 
tahrlb ve zehirli gaz isaretli bom - "Varşovadaki sergüzeştçiler fikdanını telafi etmek ve onlarm 
balar atmışlardır. Umumi s:ğınak - bu derece tehlike!i siyasetlerinin işlerini görmek için tarlalarır.ı 
lardan olan Taksim sineması da cezasını çekeceklerdir.,, bırakarak şehirler~ gitmişlerdir. 
bombnlanmıatır. Berlin, 22 (}ı..A.) - Polonya -

Park otel, Tokntliyan oteli, Ga- lılar hudut mıntaka.sında askeri 
latasarny mmtaknst ve Taksim mey hazırlıklarını sü ratle ilerletiyor _ 
danı civarları, Taşkışla bomba dü- !ar. 
ı;en yerler arasındadır. 

Tayyarelerin faaliyeti c.snasmdn 
tahribe uğnynn yerlere gaz ekiple
ri dağılarak derhal işe giriarnişler
dir. 

Muharrirlerimizin yaptıkları in -
cclemelcre göre, bu defa Beyoğlu 
mıntakasında halk alışkanlık tcsirl
ie slikillıetl muhafaza ettiğinden 

mühlm bir kaza olmamıştır. 

Ü sküdar da da muvaffakı
yet li neticeler alındı 

Bu sabahki tayyare hücumlann
dan korunma denemesi ÜskUdnr 

Netze nehrinin sahillerinde 
bulunan Ratey ve diğer mahalle. 
re istihkam kıtaatı gelmiştir. 

Bunlar icabında bentleri açarak 
mıntakayı su altında bırakacak. 
lardır. 

Vaşington: 22 (A.A.) - Po· 
lonya büyük elçisi Potocki Jc:· 
miştir ki: 

"Polonya, eğer istiklali tehdit 
olunursa, harbe girmekte asla tc 
t"cddüt etmiyccektir.,, 

Almanyada hazırlık 

mıntakasında da büyük bir muvaf· Londra 23 - Almanyada as~c· 
fakıyctle geçmi§tir. lskclc camii ri hazıthklar azami haddine var· 
meydanlığı iperirn mm laka ııayıl - 1 mıştır. 2 milyon asker silah al~ın· 
mrş vo burada hiçbir zc>hirlenmc va tlaclır. Bütün Alman şehirlc!'lı:· 

kası kaydedilmemiştir. J den \'e bilhassa Bcrlindcn, Lcll 

Fransız ve lngıliz tebaa

ları memleketlerine 

dönüyorlar 

Londra 23 - Röyt.er bildin· 
yor: Bcrlinuen gelen bir habere· 
re göre oradaki Fransız sefiı i 
Alrnanyada bulunan Fransız te· 
beasına memleketten çıkmaları:u 
tavsiye etmiştir. 

Londra 23 - Varşovadaki İn

giliz sefiri, İngiliz t.ebeasına lü · 
zumu kati olmadıkça Lehistanda 
1<nlmalnrını tavsiye etmiştir. 

Bek Berlı n büyük elçisini 

kabul ettı 

\'arşova. 22 < A.A.) - Polon . 
ı•anm Bcrlin büyük elçisi diin 
1ecc tayyare İl(' Varşovaya dön. 
-nüş ve derhal B. Bek tarafın -
dan kabul edilmiştir. 

Yağ kimlere 
·dokunur 

Yazan : Dır .. G. A . 

Çok yağlı yemek insaOS 
soğuktan korur, zaruret hl'" 
linde şekerin yerine kaitll 
olur ve kuvvet verir. BiıiJO 
alaturka yemeklerimidn e
sasını teşkil eder, onla.ti 
lezzet verir. Bunların heP. 

. ı;i iyi, fakat her güzelin k\J
suru olduğu gibi, yağın °' 
kusurları varıdır. Bazı ki!.1f" 
selere çok yağlı yemek do • 
kunur. 
Yağ mideye varınca oradJ 

kendisinin hazmedilmesi ıçın bekliyeceği bir şey yoksa dt 
yanıba~ındaki albüminli yemeklerin hazmedilmesini beklet" 
ken orada kaldıkça mi.de usaresinin çıkmasrna bir enıcl 
olur. Bu usare çıkmayınca da iştah azalır ve midede hal" 
medilecek yemeklerin hazmi güçleşir. Ondan dolayı yağlı 
yemekler yemek pek çabuk tokluk hi11"i verirler. Gene bun• 
dan dolayı yağlı et yağsız etten daha geç hazmedilir. 

Demek oluyor ki zaten iştahı az ve midelerinde hazdll 
güç olanlara yağlı yemekler dokunur. 

Yağ ince barS'akların yukarı kısmına varınca 

pankreas guddesinin ifrazını artırmasına ~ebep olduğu içiO 
ve bu guddenin ifrazları bir taraftan yağı, bir tardtan dl 
şekeri erittiğinden şekerli hastalara yağlı yemeklerin iyi ıe
leccği sanılırdı ve bundan dolayı o hastalara şeker yemek " 
ten sakınarak bol bol yağ ycmel:ri tavsiye edilirdi. HaJbulÖ 
şimdi biliniyor, yağın hazmedildikten ve barsaklardan içeri 
.geçtikten sonra vücut içinde yanarak kalod hasıl etmesi ar 
nı zamanda şekerin de yanmasına bağlıdır. Kanda şeker ol
mayınca yağ yanamaz, birikir kalır. Onun birikmesi - tadl 
da şekerli hastalar için en korkulu şey olan • asetan madde" 
sini hasıl eder. Demek oluyor ki fazla yağlar şekerli hasta1' 
ra şekerden daha ziyade dokunur. , 

Bir de karaciğer hastalıklarında. Karaciğer herhaıııs 
bir hastalığa tutulunca fazla yağ onun en büyük düşmao' 
olur. Çünkü yağın barsaklarda hazmedilmesi, sonra da içr 
riye girerek kana karışması için karaciferin çıkardığı safrl 
lazımdır. Karaciğer kafi mikdarda safra çıkaramayınd 
yağlar hazmedilemez, içeriye giremez, barsaklar bozuJ&Jfr 
onun üzerine karaciğer daha ziyade hastalanır... Yalnı' 
zeytinyağı bundan müstesnadır. Onun karaciğerde ha 
olan kuhı Hasuıltfı Uzennc Dir Clcva gibi iyi tesiri vardır. 

Veremli hastalara ~la yağlı yedirilince ilk zamd": 
tarda birdenbire semirirler. Fakat yavaş yavaş mideleri bO"' 
zulur, yediklerini hazmedemez olurlar ve tekrar zayıfla " 
mağa başlarl~r ... 

Normal ve sağlam bir adamın bir günde ihtiyacı ola .. 
ca~ı yağ mikdarı 75 nihayet 100 gramdır. Yalnız yemekle
re katılan sadeyağ ı:leğil, etlerin yağları, zeytinyağı ve selY 
zelerin bile terkibinde bulunan yağın hepsi biriikte ..• 

Vakıa normal adam bundan fazlasını, mesela 150 graJll 
yağı kolayca hazmeder. Fakat hazmettikten sonra kana ka
rışan yağ sonradan vücudun içinde kullanılınca etle derini" 
arasında birikir, kalır. Şişır.anlık da bundan gelir. 

Pek soğuk iklimlertle ve mutedil iklimlerin soğu1' 
mevsimlerinde, tabii, hesaplar ba§kadır. O zaman soğu .. 
ğun derecesine göre fazla yağa lüzum olur. 

Adaleleriyle çalışan adam da, çalıştığı nisbette şeker 
yemezse, fazla yağ sarfeder. Çünkü yağ o vakıt şekeriCI 
yerine kaim olur. 

Bu hesapların hepsi tercyağına. sadcyağa ve zeytil' 
yağlara göredir. Kuyruk yağından biraz daha fazlaca ye
mek lazım olur. Çünkü öt,·:~i yağların yüzde 98 nisbetirt1 

kadarı hazmedildiği halde kuyruk yağından hazmedilcbileCI 
kısmı yi.izde 94 nisbetinde azdır. Bir yağ ne kadar çabu!E 
erirse cı kadar kolay hazmedilir, fakat fazlası da sağlarl'I •· 
damı o kadar çabuk semirtir, hastalara da o kadar çok do
kunur. 

s • 

Kad·n - Tuhaf değil mi? 
. 11•.Iİ" 

Bir falcı bana garip b·r , 

. .. .-•"" Jolayısiyle uzun boylu, kaba bir a~m!a tanışacağımı soY 
uril ..... 

- Fransız karikaf' 



' 

İstanbul yelken 

bir 
Futb''Yahate giderken vapurun güveı1esinde Fikretle bor<lb.:ı:-

~arım~J~Z ~tili~ n:sıı J!eç~yo!!ar! 

enerli Esat 
• 

ır koca 

Atletlerimiz 
Fener s!Cicim~a an:ran- 1 Beylerbeyi kü

man y~~a~nk ' at 
B~den Terbiyesi Jstıt:-ıbul .!!öl • l 

gesi Atletizm Ajanl: l;r;lclan: 

rekçilerinin 
haklı bir isteği 

lloğa.zlçln1n sakin blr kö~csindc 

1 az etcmnnla ~ok \'arlık gösteren ,.e 
'ı yağlı kürekler zamanında Beykoz 

,.e GnlatasarayJa başba.~a gidtn blr 
klüb \ardı: BC)'lcrbcyi. 

Milli Takım elemanı ve Tür. 
kiye birinciliklerine Bölgemiz. 
den girecek olan biitün atletleri 

1 

Pazartesi, Çarşamb" ve Cuma 
günleri saat 17,30 dan itibaren 
Taksim Stadından Salı ve Per
şembe günleri aynı saatte F e. 
nerbahçc Stadından ve antre
nörlerden istifade edebilecek
lerdir. 

Kliısik tekneler çıkınca her klü
bc mütcıuldid tekneler verildiği hal 
de, nedense bu ldübe bir tanecik 
tek ~itte \'erildi. Son olarak 985 sc. 
ncstndc yapılan yarıf!larda henüz 
Uç çifteler olduğu için Beylerbeyi 
bir Uç çifte, ,.e bir tek çifte ile kt· 
demll yanşlan• bir birincilik \'e 

bir ikincilik aldr. 
O seneden sonra artık ya~lara 

giremedi. ÇUnkU ellcrlndo tekne 
yoktu. Eldeki tlemanlarm da kimi 
istifa etti, kimi ~tklli:ll. 

Cç sene ataletten &onra Galata
saraydan tekne alınarak yan~lara 

giren Beylcrbtyt l)'i neticeler al • 
dı. Kendilerine tekne \'Herek gös. 
tcrdlklcri sportmenlikten doları 

Ilcylerbcylllcr Galatasaray ha~ • 
kaptanı Adnan ,.e kUrck kaptanı 

Sühaya müteşekkir bulunuyorlar. 
Görülüyor ki klUbllmUz lmkinstt• 

hk içinde \'arhk gösterebllmlt \'8 e· 
llnde \'csalt bulunsa çok daha faz. 
lasını yapacağını ispat etm~tir. 

Bir amatör sporcu ve bir ldarttl 
sıfatlylo bağınyorcz: 

"Bize de dlğr klüplcre yspıl&ll 

yardımı yapınız, bizim de dirilip 
canlanmamna ve Türk sporuna 
faydalı olmamıza lmkin ,.e fll'9at 
,·eriniz, bize ele r;klf verlnlzt., 

Beylerbeyi klllbll kUrek kap.
tanı Omer Akıncılar 

İzmirli 
Bisikletçiler 

Garbi Anadoluda büyük 
bir turne yaptılar 

Ankara, 22 (A. A.) - hmir bi-
Pentatlon müsabakaJan 

Beden Terbiyesi lstanbul Böl
gesi Atletizm Ajanlığmdan: 

1 sikletçilerindcn mürekkep dört kl
§ilik bisiklet kafilesi ağustosun l ı 

inde başlamak ve 6 eylülde sona cı 
mck üzere 2400 kilometre tutanrı. 
da olacak olan bir garbi Anadolu 
turncsive çık:mIDlardı. 

7 

Büyükadadnki maçtan bir 
estantene 

Büyükadada yapılan maç 
Bu hafta Büyükada~a spor ha

reketleri yapılmı§br. 
Futbol maçlarnm ilk kar§ıla.s

masını Büyükada B takımıyle 
Fcriköy, Şişli B takımları nrasır..
da yapılmış. Neticede Büyükada 
B takımı 1 - O galip gelmiştir: 

Bundan son!'a KaragUmrük 
gaynfedereler şampiyonu olan 

Istanbul Pentatlon birincilik · Feriköy Şişli A takımıyle Büyük
müsabakası 26 Ağustos Cu- ada A takımları arasında yapıl
mnrtesi günü saat 14 te Fener- mış, bunda da çok hakim oynı
bahçe stadında yapılacaktır. yan Adalılar bu maçı da 2 - 1 ka-

zanmışlardır .. 

Bisikletçiler, hmlrdcn harckC't 
· edorek, Aydın, Denizli, Dinar, Af

yon, Kütahya, Eskişehir, Polatlı 

yolu ile 966 kilo!lletre katederek bu 
glin öğle Uzerl Ankaraya gelmi11lcr
dir. ijölgece esbabı istirahalltri te
mln edilen bu gençler, program mu 
clblnce ild giln şehrimizde istirahat 
ettikten sonra yollarma devam ede 
rck Bcypazar, Geyve, lzmlt, Is • 
tanbul, Tekirdağ, Gelibolu, Ça
nakkale, Balıkesir, tarikiyle 6 eylçl · 
de 1zmirc avdet etm.13 bulunacak -
lardır. 

Gençlerimiz bu seyahatten çok 
memnun olduklannı, geziden bir • 
çok i.slüadelcr temin ettiklerini 
söyelmlşlerdlr. 

Kızıltoprak Halkevinin 
Yalovadaki maçı 

Kadıköy muhitinin faal bir 
spor kaynağı olan Kızıltoprak 2 
numaralı spor kolu istikbalin 
bir çok spor yıldızJanyle her haf
ta temiz bir spor muhiti içinde 
çnlı§makta ve ufak ufıtk seya
hatler yaparak hUİnmalı bir ~c
kildc çalışmaktadır. Geçen mev
simde de Kadıköy halkevinin 1, 
2, 3 numaralı spor kollan ara
sında. kupa maçları yaparak mu
hitte kuvvetli ve samimi bir genç 

l lik kurmuştur. 
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Satye 
bugün 

davasına 1 

başlandı 
Nafia vekaleti tarafından ııatına

lınan elektrik §İı ketinin malzeme 
deposu olan Fındıklıdaki Satye bi
nasını nn.fia vekaletinin istimlake 
karnr verdiği 106 bin lira yerine 
250 bin liraya satınalan, devlet sa
tış iı:lerine fesat karıştırmak sure
tiyle menfant temin etmek, bina _ 

Mahkeme reisi Kemal evvela Yu
suf Ziya Önişin hüviyetini tesbi -
te girişerek sordu. 

Yusuf Ziya hü\•iyetini şöyle bil
dirdi: 

- Adım Yusuf Ziya Öniş. babam 
Mahmut Şakir, 47 yaşındayım, a. 
r.am Hayriye. Evliyim ve bir kızım 

run keşif projesi ve müsveddelerini var. 

ten sonra, Yusuf Ziya Öııişiıı, Ta_ 
hir Kevkebin, 1.smail J.sanın, ::>aduı. 

Galıbin, Türk ceza kanununun 33~, 
J-10, 205 inci: muheııdis .Neşet Ka
sımın 205, 339; Ziya 'J.'tuıcrı, Şa

ııiııgiray vo Sedad Uralm 230, Ma· 
ıik Kevkeb, Atıf Udül, Mcteos 'l'a -
mel ve Refi Bayarın 64 lıncü mad. 
denin del3.leitle ıo:; inci ve Hama. 

yırtarak bir ba.5kasını yerine koy - Büyükderedc 23 numarada otur- ~ın Çapın 240 mcı maddelerfü. 
mak, vazifel memuriyetlerini suiis- maktayım. Dcnizbank müdürü u- cezalandırılma.smı i.suyordu, 
timal etmek suı;larından 23-5-939 mumiııiydim. Sabıl:am yoktur. 
tarihinde müddeiumumilik tarafın • Ve maznunlar !!ırayla hüviyetle-
dan tevkif edilen mi.ilga Denizbank rini tesbit ettirdiler. 
umum müdürü Yt..suf Ziya Öniş, 

müdür muavinl~rinden Tahir Kev
keb, Hamdi Emin Çap, Denizbank 
yapı ye binalar §efi Neşet Kasım
gil, Sadun Galib !:avcı, Denizbank 
hukuk mUşavfıi İsmail İsa Caniş, 

Reassüran.s ikinci müdürü Malik 
Kevkeb, ReassUrans hukuk mü~avi 
ri Atıf Ödül, ve Reassürans şirke
ti müdürü M:eteoa Tamel ile hakla
rında gayri.mevkuf takibata girişi_ 
len ReusUrans müdürü Refi Celal 

Tahir Kevkep: 
- Babam Hasan, anam Ay~e. 

46 yaşındayım. Ayaspaşada 20 
numaralı apartımanın 7 inci da· 
iresinde oturuyorum. Denizbank 
müdür muavini idil!. Sabıkam 
yoktur.,, 

Mühendis Neşet Kasımgil: 
"- Babam Mahmut Nazmi, 

anam Fahrünnisa, 60 yaşında· 
yım. Taksimde cumhuriyet ap::ı.c-

Bayar, Denizbank idare meclisi tımanı 11 numarada oturuyo-

Kararnamenin okunmasını müte
akip reis Kemal evvela Yusuf Ziyı.ı. 

Unişi sorguya çekti. Yusuf Zıyı.ı. 

ayaga kalktı, tituyen ve arada sı
rada boğulan bir sesle: 

- Sureti kat'iycdc hepsini red
dederim. Dedi ve şöyle devam etti: 

"- Mensub olduğum müessese -
nin menfaatini her şeyin fevkinde 
tutarım. Haysiyet ve §Crefimi hiç. 
bir eeye feda etmem. YUksck kanu
nun adaletini emniyetle bekliyo-
ru.ın.,, 

Yusuf Ziya Oni§ bu sırada ağlı-
reisi Ziya Taner, azadan Sedad O

ral, ile Kemal Şahingiraym bugün 
ağırceza mahkemesinde duruşmala
rına ba.5landı. 

rum. Denizbank yapı ve bina!a:r yordu. 
servis şefiydim. Sabıkam yoktur .. , Sabık Denizbank umum müdürü, 

Hamdi Emin Çap: bundan sonra Denizbankın kurulu-
- Babam Emı'n, anam Nezihe, 

İlk sorguyu müteakip tevkif edi-
len maznunlardan hepsi kefaletle 
tahliye edilmi§, yalnız Yusuf Ziya 
Öniş, Tahir Kevab Ye Neşet Kasrm
gil mevkuf bırakılml§tr. 

şunun kısa bir tarihçesini yaparak 
evli ve bir çocuk salc.ibiyim. HP.:''- Denizbankın tcşekkUlil sıralarında 
beliada yaya sokağı 7 numara.fa. elinde mavna buhranı ve antrepo 
oturuyorum. Denizbank müdür sıkıntısı ile karşıla§mış oldı..ğunu u. 
muaviniydim. Sabıkam yoktur.,, 

zun uzun anlattı. 
Sadun Galip Savcı: 

Tatil mUnıusebetlle ağrreeza işle_ 
ıine bakan ıusliye ikinci ee:r.a mah
kemesi tarafından görülmesi ka -

- Babam Galip, 42 yaşında.· Riyaset makamı sözlerin dava 
yım. Söğütte doğdum. Bekant.ı., mevzuu ile alakası olmadığını söy
Taksim Abdülhak Hamid cadde- lediyse de Yusuf Ziya esas mevzua 

rarlaştırılan muhakemenin gününü Sabı-si 2 numarada otururum. girebill!lek için mutlaka bu nokta -
tebellüğ eden ga)rimcvkuf maznun kam yoktur.,, !arı tebarüz ettirmesi icab ettiğini 
lardnn adliyeye evvela gelen, Refi İsmail İsa Caniş: ileri sürerek sözlerine devam etti: 
Celül Bayardı. 

Uzun süren hastalığından sonra t - Babam lsa. 54 yaşın.dköy~.yı~. .. Ancak 45 dakika sonra mevzu 
nekahat devresine girdiği anlaşılan stanbulda dofduln. Yenı Satve binası meselesine intikal et
Rt'fi Bayar, kahverengi bir kos - 229 numarada oturuyorum, E;· ti. Saat biri geçtiği halde muhake
tUmle beyaz hasır şapka giymişti. li, üç çocuk sahibiyim. Denizba·~'ı< ke devam ediyordu. 
Yanında birkaç arkadaşı vardı. Sa- hukuk müşaviri idim. Sabıkam 
at 9,15 de Yusuf Ziya Öniş, Tahir yoktur.,, 
Kevkeb ve Ne§et Kasımgil hususi Ziya Tnner: 
bir otomobille adliyeye getirildiler. "- Babam Hakkı, 53 yaşında 
Maznunların muhafazasına iki sün- yım, Eskişehirde doğdum. Evli, 
gfilil jandarma memur edilmişti. beş çocuk ı;ahibi);m. DenizbaHk 
Maznunlara mahsus olan arka mer- idare meclisi reisiydim. Şişlide 

div~·;c: kata Ç>kanlddar. son tramvay istasyonunda Tan Y= Ziya önde, Tahir Kevkeb_ aprıtmanında oturuyorum. Sa'n 
~~ ... _ mı arkasında yUrüyor- kam yoktur .. , 
~ • .(Ziya etrafına bakın-
:a:i&:it --:1dnerck hızlı yürüyor, Sedat Oral: 
. eli ve kederli görünü- - Babam Celal. !30 yaşın·lr 

maznunlnr da ayni ı ~·1m, evliyim. Üç c,ocu~um \'ard!•". 
~~5-.. ıY~ı e jçindeydiler. Tahir I Niş:ınta!jında I~umeli _catld'..'sind

1
: 

Utema.tJiyen mendilile ter otururum. D:mızb:ınk ıdarc mc !.ı 

Yusuf Ziya Öniş gazetemiz ma _ 
kineye verilinceye kadar izahat ver 
mekteydi. 

~vvvvvvvvvvvvvvvvvV\,fVV\,/VV\ 

f Cumhurreisimiz 
~Dün istirahat ettiler 

l
~Oğleden sonra Başvekille 

Hariciye Vek1lini 
kabul ettiler 

Evvelki gece Trakyad::ı.n 

dönen Reisicumhurumuz İs· 
.~~ı;::~ si azasıydım. Sabıkam yoktur.,. 

~ 
yarabbi, bittim! Şahin Giray: ~ 

met İnönü dün Floryadaki de
nlz kö~künde istirahat etrr.i~
ler. bir yere çıkmamışlardır. 
İnönü öğleden sonra Başvekil 
Refik Saydam ve hariciye ve
kili Şükrü Saracoğlunu kabui 
etmiş ve kendilerile uzun ~ 
müd<let görüşmüşlerdir. ~ 

~"duruyordu. "- Babam Mehmet, 60 yaşır• ) 
~ . ~ 

Gamm~ maznunlar da sıra da, evli. 4 çocuk sahibiyim. De- ~ 
ile gcljJ.~rlardı. nizbank meclisi idare azasıydım.,. ~ 
Muh~kemenin gününü öğrenen I Refi Celal Bayar: ~ 

yüzlerce halk koridorlarda gezini - 1 "- Babam Celal Bayar, 1 !:10-:l ~ 

y~r,~ıpahkemc kapılarmın bir an de Bursanın köylerinden Umudu ~ 
Cv\'e l açı imasını bekliyordu. da doğdum. Eren köyde Çifte ha· """""""""""'vv""'"""'"""""'""""""~l/'V 

Mubakemenin önleıece.Jı 
sırada hava ma:ıevrası 

ba~lıyor 

Muhakeme ağır·cczanın bü)•ük sa
lonunda görülcııcktı. Fnkııt bu sıra. 
da hava korunma manevrasının 

lı:ı!}lndığını bıldireı1 düdükler öttU. 
hla~1keme azaları, maznunlardan 
bir<'.oğu gelemedi, manevranın bit -
ıncsi beklenildi. 

Nihayet saat 10,5 de manevra 
bitti ve ycrrm saat sonra da mah -
keme k::p.ları ar,ıldı. 

iz i ı :ı~m'ar nasıl ö:ılenildi? 

İ;:Ji:ı~r.a mcydaıı vermemek için 
ı ıi .. <! i 1mumilik mahkeme salonu -
n \ hfıri halk girmesini temin için 
r.ırmt?.ı kartlar bruıtırmıştı. 

Suçlular, ağırceza maznun mev
kiinr b:u;tn Yusuf Ziya Öniı; olmak 
üzere oturdular. Vekilleri de et _ 
ı aflarında yer almıştı. 

\•uzlarda oturuyorum. Evli ve iki 
çocuk sahibiyim. Milli Reassü
rans müdürü idim. Sabıkam yok 
tur.,, 

Malik Kevkeb: 
"- Babam Hasan, 38 yaş~r.

:layım, evliyim, bir çocuğum var
dır. Reassürans ikinci müdürü i
:lim sabıkam yoktur.,, 

Atıf Ödül: 
"- Babam Hasan Fehmi, Lüle 

burgazda doğdum. 3G yaşında ve 
bekarım. Taksim Recebpaşa ca•!· 
desi Ayce apartımanında oturu
yorum. Reassüransın hukuk mü· 
şaviriydim. Sabıkam yoktur.,, 

Metcos Temel: 
- Babam Ni:.;an, anam Pe!'U:! 

1298 tcvellütlUyüm. Evliyim ve 
bir kızım \'ar. Osmanb~yde Gi 
ritliyan apartımanında oturuyo
rum. Jcrans şirketi müdürüyüm 

Kararname okunuyor 

Refi Celll Bayan Hamid 
ket, Yusuf Ziyayı da Sadi 

Şev- Bundan sonra, dördüncü sorgu 
Rizs. hakimliğinin kararnamesi okundu . 

• nüdafaa edecekti. Kararname !luiislimali izah ettik -

Yunanistanda 
Bütün ıhtiyat zabıtlar 
silah altına çağırıldı 

Atina, 22 (A.A.) __: Gazeteler 
harbiye nezaretinin bir tamimil~ 
22 ağustostan itibaren bir talim 
stajı yapmak üzere her rütbeden 
bütün ihtiyat zabitlerini ve 19:3;:) 
ve 1936 sınıflarının zabit vekille 
rini silah altına davet etmektedil'. 

İngiliz filosu 
Şarki Akden;ze geliyor 

Londra 23 (Hususi) - tskemk 
riyc limanında bulunmakla ol:ııı 

lngiliz filosu şarki Akdeniz su 
lanna hareket etmesi için emir :ıl · 

mıştır. Filonun kısa. bir zamand..ı 
bu sulara hareket edeceği öğrcnii
miştir 

Bir 
yılı 

filin 150 inci 
kutlulandı ! 

Budapeşte liselileri, hayvanat bahçesinde bul&J 
bir filin yıldönümü şerefine merasim yaptıl 

150 inci yaşma basan şerefine • yaı)llan mera .. iımlcn birka~ resim 

Budapeşte liseleri talebesi, ~eh ri • Luizle evlenirken Avustutva öldürmüştür. Son bekçiyi 
rin hayvanat bahçesinde bulunan imparatoru birinci Fransuva~~11 şü on sene evveldir. SiY 
bir filin yüz ellibci yıldönümtl hayvanları çok sevdiğini bildiği ağrıyordu.• Bekçi sevgili 
münasebeti!.; parlak merasım için filini kayınpederine hcdiy~ nın ıstırabını dindirrnelt 
yapmışlar, hayvanat bahçesine etti. Siyam, mareşal Bestiyeniıı parça aspirin yuttur01s1' 
kadar giderek Siyam isminde refakatinde ~vusturyaya yol!an· Bir parça tabirini göriiP 
olan bu bir buçuk asırlık hayva- dı. nun bir iki komprime 
nı "yaşasın Siyam., sesleri ara· Fil Şönbrün sarayının bahç~si· sanmayınız. File verileO 
sında alkışlamışlardır. ne yerleşti. Şehrin ziynetlerin- toz aspirin yarim kil~~ 

Bugün bile ihtiyarlığına ra!;· den birisini teşkil etti. Biltün Vi- çinin kendisine zorla bU 
men neşeli, gürbi.iz bir fil ofan yana halkı, hatta bütün Avusu~r- kilo aspirini yutturmai' 
Siyam, yaşadığı uzun ömür içeri- ya Siyamı görmek için Şöbrlin ması fili hiddctlendirdi· 
sinde bir çok tarihi vakalar gör· sarayına akın etti. 1896 da Siy;ım yere vurdu ve göğsUnil 
müştür. Siyam 17gg yılında Hi!~- yeni bir seyahat yaptı. Macaria· rek öldürdü. 
distanda Misor diyarının son ıml tanın bininci senei devriyesi tesit Fakat son günlerde bil 
tam olan Tipa Sahipiıı sarayında ~dilirken Avusturya • Macaris•.a~ı şındaki fil çok mesuttu!· 

d w t B 1 · b" "k N ımparatoru Fransuva - Jozef Sı- _,.1 
ogmuş ur. u s tan uyu ıı· her gün çocuklar ziyaJ"C'• 

polyonun müttefikiydi. I•'ransız· y~mı Bu.dapeşt~ hayvanat bahçe- lar. Her gelen çocuğıJJl 
1 k d .•. d k 1 • sıne hedıye ettı. 
arı co sev ıgın en as er erıre bir sepet havuç var. 
tıpkı~ Franıaız neferlerinin elbise- Bu kadar uzun bir hayat ve bu 
sini giydirmişti. Her sene Napoı· kadar çok. seyahat Siyamı başlrn Budapeşte liseleri 

b . k h 1. 1 .. d başka nesıllere mensup, huyları muallimlerile beraber 1-yona ırço ec ıye er gon crc>n . . . _ . . •• .ıt 
S it b

. d b h a· 1 bırıbırıne benzemıyen ınsanlarla daki fil şerefine yaptıklJI":: • u an ır sene c u e ıye er a-
d h 

.. h t karşılaştırmıştır. Siyam bu uzun simde, talebeden birisi, 
rasın a enuz genç ya u ço- .. .. .. . . . . 

k 1 k b
. ..... s· omrunu daım.il neşe ıçerısınde ge seliler namına uzun b' 

cu sayı aca ır yaş.... • ıyan~ı . . d ....,_., A :t..s.. d 
k tt 

çırmış e6 .. u r. ra sııa. kız ığı okumuştur. Siyamın b 
a ı. . l d h s· ..il glin er e o~ur: ıyamın kızgını~- tan hiçbir şey anlamaın11 
Siyam uğurlu bir günde doğ· ğı hayli korkunçtur. Şömbrün sa- açıktır. Fakat nutuktan 

muş olsa gerektir. Çünkü parla- rayında yaşadığı müddet içeriı:ıb kendisine sunulan tatıılst' 
yan talii onu saraydan saraya gfi- de üç bekçiyi çığnemiş, Budapeş· I mişleri büyük bir zevk i 
türiiyordu. Büyük Napolyon Mo.- te hayvanat bahçesinde iki bekçi yemiştir. 
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Veni devnırıernn en 
B<cırkunç snıaıno 

l>ropagandaya 
karşı 

propaganda 
Yazan: Pol Bonkur 
Eski Fransız Başvekili 

~cınokrasiler, nihayet kendi. lan çok asil bir harekettir. Fakat 
tibj .~udafaaya karar vermış Hitler ve faşizma için çalışan bir 

p &orünüyorlar. casusa, bir propagandacıya karşı 

tlıı ~nsaaa Hitler hesabına çalı. müsaade edilmez, hürmetkar 
~·ır kaç kişi tevkif edildi ihti· davranılmaz .. 
'· 

1 
daha tevkif edilecekler de Başka memleketlerin iç işlerine 

lıı . karışmamış olmak için yalmz: 
lt~ tıltere hükiımeti, Alman ve Fransayı misal olarak alıyorum .. 
lirq~~alı tedhişçilerin vücuda ge. Fransada, hakiki vatanperverler, 
be1' iı Buikastlerc şiddetle muka. Ilitleri metheden nutukları dinle. 
~ .. 1 edebilmek için geniş salcihi· mek, naziliği alkışlayan makale-., Cr · 
~ 1 ~stedi, Skotland yard azim. leri okumak arz~sunda değildirler. 
~1~ete geçti. Hele her cemiyete giren, her sa. 
,,tıka şimdiye kadar hiç te hada hazır bulunan, meclis kori
'ıııı Yet vermediği mukabil ca. dorlarında, ziyafet salonlarında, 

it :k teşkilatını takviye ' etmek· bile propaganda yapmaktan çe • 
s· '!tul. kinmiyen insanlarla karşılaşmağı 

ltr l?ıeına bile mütemadiyen Hit. hiç istemezler. 
~ ~c ldusolininin önünde yapı. Çünkü Fransız efkarı~mumiye
llıt~ltı\lazzam tezahüratı göster - si müşterek emniyet sisteminden 'en bıktı. Şimdi bize Alman kaçan Almanya ve İtalyanın ha. 
de !arının yabancı memleketler. kiki maksatlarını, Ren havzası· 
\to•~•ıl çalıştıklarım anlatıyor • nın işgaliyle, İspanya•hareket -

.;;:ttan ibret alalım. leriyle, Avusturyanın, Çekoslo • 
\t oı_ 11te bu aralık gösterilmek. vakyamn, Arnavutluğun, Meme. 
sıı ''Bir Nazi casusunun batı· lin işgaliyle anlamışlardır. 
~ • filmi müşahhas vak'alarl.ı, Almanya ve İtalya ile uzlaşmak 
~,~ttopagandaya karşı hareke.t i!iteyen Fransız devlet adamları -

Olduğunu gösteren bir ve. nın ve Fransız vatanperverlerinin 
~ ,_a...41.,..ı-.4e, .. 4a4ef1L 

~ "t.ltörlerin hareketlerine ba. dir. Bunların mühim bir k1smı bu 

tllıııt ~propagandanın ne oldu· hareketi yaparlarken hüsnüni • 
~l 0greneceğiz? Propagandaya yetle hareket ediyorlar ve sulha 
lıtıt 1 hlnız propagandayla mu'~a. hizmet ettiklerini sanıyorlardı • 
\''ili 'dilebileceğini anlayacağız?.. Yalnız bu suretle diktatörlere 
tıt°ııa devrin korkunç silahının maksatları uğrunda şantaj yap. 
vt d. tanda olduğuna inanacağız. mak imkanlarını verdikleriniıı. 
'~'.ceğiz ki "Demokrasiler ya. farkında değilllerdi. Bu hatalı 
$~tp1 ısterlerse propaganda ile ' hareket harp zamanında suç olur, 
c~ ll'tıalzdırlar. ,, hatta vatandaşa karşı hiyanet su-

~~d •ı.ısluğun bu suretle propa· çu, (bugün de sulh halinde oldu. 

t1ııı, ~ te~~ilatına nasıl bağlandı • ğumuzu tabii iddia edemeyiz.) 
lt~ıtı·~ ışın siyasi, iktısadi bir Bu mülahazalar yalnız Fransa 
1 lcr~ lıl neticesinde doğduğunu için .değil, bütün dünya için var-
\'~ Cttnekten bıkmıyacağız. dır. Her tarafta Hitler arabasını 
t tli lıtıek istediği gaye, bizde yürütmeğe çalışıyor. Fakat araba. 
l«iı rıu Yapılamıyan teşkilattır. sını yahudi aleyhtarlığı, ırkçılık, 

~t ~.adete edilecek iş, Hitlerin demokrasi aleyhtarlığı gibi isimler 
t~lcı~ 1•tlerin ideolojilerinin top • altında gizliyor. Bu, her memle • 
1
t ~t::'~da zarar vermez bir ha· kette Naziliği sevmiyen yahu.di 

1 
•. •al>tl •ıdir. aleyhtarlarını, ırkçıları,. demokr~
·•ıı S acak hareket, bu maksat si aleyhtarlarını, kendı bayragı 
llıa<tıralııanların maskelerini at. altına toplamak için baş vurulmuş 

tcrb bir hiledir. 
llıt,ıc/st tnemleketlerin hükfı • O haide bugün herhangi bir 
ı!cıı a:· tnazideki iyi an'anelerin- memlekette, yahudi aleyhtarlığı, 
~te t tılınak istemiyorlar. Hare. ırkçılığı. demokrasi aleyhtarlığıı 
tt\4j~ ~Çtikleri vakit bile fazla • hatta ilmi maksatlar uğrund~ 
~~~raf avranıyorlar. Ben bu fik. dahi olsa _ himayeye kalkışmak 
~t~tt:~~ değilim .. Yapılan fena bilerek ve ya bilmiyerek Alman
~ql erı, rnuhalifi bulunduğum ya lehinde propaganda yapmak. 
• }'cltt Partilerin günah defterine tır. 
dttı~ ~t~le müteselli olmak ta Demckrat memleketlerdeki fi. 
llıı11 egiJdir. kir .hürriyeti bu maksada kolayca 

cı- lirli . 
~ ıı bir Çın bir fırkaya mensup alet olabiliyor. Hitler Anti komü-
1;rtkttl kaç ferdin yaptığı kötü nist fikirleri Fransadaki komü-
1}010;1· ~rden dolayı o cemiyetin nistleri hakiki birer vatanperv:r 
"il • •ıni · h 
1 ~ tc ıt am etmek aklımdan yaptı. Ve Fransa - Rusya paktını 
t'tiııiıı ç:;ıcz. Fakat ihtiyat tedbir- vücuda getiren amil oldu. 
11~ İt\ e fazla lüzumsuz oldu. Briyanın Hariciye Nazırlığı 

1. ••llld·alltnarn. zamanında kendisini Almanya 
~"- ıye k '~il r· adar Fransada sağ. ile bir anlaşma, hatta ittifaka ben. 
'oı '< ~ot~Phe edikli. Eğer sağ ol · zer bir muahede imzalamsı için 
~ oılllatt adam olmak demekse tazyik eden sosylist fırkası ileri 
~ '< tılı.ır ta rnclek gibi olmak de. gelenleri Hitlerin gün geçtikçe 
~ lı~lırı • • Bu rnütaleanın doğru anlaşılan gizli maksatları karşı • 
tt l1 ldd' . 

tıiıı ~tını ıa edemeyız. Fakat sında Alman siyasetine amansız 

~ filt' elcette solların rakipleri- bir düşman kesildiler. Fakat bu 
1dı~ıa ırlerine daha hürmetkar :lüşmanlık, Fransanın yıllarca 
l) rın b' 

tlll ır vakıuhr. devam eden mütereddit siyaseti -
' c:>lcrat 

ı:,. ". likr rnernle!;etlerin, bu su nin kötü tesirlerini izaleye kafi 
'~~r <le, Propagandaya hür. gelmedi. 

avra 
nmaları, ses çı~arma· ( Deı•umı 14 ii11cüde) 

H i t l er, k a_ I e y i 
fethetmek 

içeriden 
istiyor! 

Yazan 
Eski Fransız Nazırlarından 

Henry· Guernot 

Danzig Senatosu bir toplantıda -

Danzig senatosunun 
çevirdiği ' maneur.a. 

Hitler se·natonun manevralarına müsaadede 
ederse, dünyanın ve milletinin gö
patlıyacak harbin mesuliyetini üzerine 

olacakhr. 

devam 
zünde, 
almış 

Versay muah~esi Danzigi Lehistana ver. 
miş olsaydı, Almanyanın taleplerini çiğnemiş, o
lacaktı. Almanyaya vermiş olsaydı, Lehistanı:ı. 
menfaatlerini tanımamış bir vaziyete düşecek. 
ti. Bunun için, muahede Danzigi bir serbest şe. 

bir ilan etti. 
Ne Lehistana, ne Almanyaya tabi olmıyan 

bu şehrin nizamı da Almanlarla Lehlilerin bir 
arada iş birliği edebilecekleri şekilde tanzim o

lundu. 
Bu iş birliği on beş sene devam etti. Daha 

uzun müddet te ı:ıevam eder ve iki taraf ta bun. 
dan fayda gördü. Fakat ortaya Hitler çıktı. 

Hitlcr Danzigi Almanyaya ilhak etmek 
istiyor. Nasıl edecek? Dışar.cian bir taarruzla 
mı? Hiç te öyle görünmüyor. O, daha ziyade 
içerden, tahrikle almak istiyor. 

Evvela şehrin idari teşkilatı olan Senatoya 
elini attı. Tehditlerle yapılan ustaca bir propa. 
ganda sayesinde senatoda ekseriyeti naziler 
temin ·ettiler ve yavaş yavaş diğer partilerin 

mümessillreini ortadan kaldırdılar. 

Bugün Danzig senatosu Hitlerin beyni, 
ağzı ve kolu olmu§tur. Düşünürken, emir verir
ken ve kanunları tatbik ederken Hitlerden ilham 
alıyor .. 

Senato Danzigt:leki polis kuvvetini arttıı clı, 

muahede ahkamı olarak hücum kıtalarından mü. 
teşekkil bir Qrdu kurdu ve bunları mitralyöz, 
top, tank ve tayyarelerle techiz etti. Bu kuvvet 
sayesinde bütün halkı tedhiş altında bulundu. 
ruyor. Halk da, bu kuvvet karşısına, ya Hitlen 
alkışlamak. yahut yaşaması için Jazım gelen 
şeylerden mahrum olmak mecburiyetinde kalı

yor. 
Geçen hafta bir İngiliz gazetesi, az çok is. 

yankar üç yüz Danziglinin sanki Danzig Al. 
manyaya ilhak edilmiş gibi muhnkeme edilmek, 

- ya,n iceza görmek,, üzere Almanyaya götüriil. 
düğünü yazıyordu. 

Bu haber, vüs'ati itibariyle bize pek haki. 
kate yakın görülmüyor. Fakat muhakkak olan 
bir şey varsa o da Danzigde muhalefete müsaa. 
de edilmemesidir. Zira, Hitler diktatörlüğü orn
da da amansız bir hakimiyet tesis etmiştir. 

Malumdur ki Versay muahedesi ahkamın. 

ca Leh hükiımeti limanın ve havuz, dok, demir. 
yolu, su yolu, gümrük, posta, telgraf ve telefon 
gibi limana merbut işlerine idaresine Danzige 
bırakır. Halbuki Senato bu hükmün infazında 
hükumetin elini kolunu bağlar. 

Bunun için başvurduğu çarelerden biri şu: 
"Siz Lehliler, haklarınız.dan istifade içi:ı. 

Danzigde kendinize adam kullanıyorsunuz, di
yor. işçi olarak onlar size bağldır. Fakat Dar.. 
zigde oturan kimseler olmak itibariyle bana ta. 
bidirler. Sizin onlar üzerinde i~çi kullanan kim
se hakkınız var; benim ise idare eden kimse 

hakkım .. , 
Biz adamın. biri vatandaş. biri işçi olmak 

üzere bu iki vasfını biribirine zıd bir vaziyette 
ortaya sıkarmak ve sonra bunları Almanyanın 

lehine, Lehistanın aleyhine kullanmak senato 

icin ne kadar kolay görülüyor! . 
• Gazetelerde okuyoruz, senato bir kaç haf. 

tadan beri de gümrük memurlarını parmağına do 
ladı: ''adedleri fazla diyor ve azaltacağım söy
lüyor. Bunlar, kendisinin polis vazifesini gör. 
·düğü bir sahada çalıştığı için, senato, tazyik 
altında kalınca çıkıp ~ideceklerini veya işlerini 
ihmal edeceğini, yahut iki kuvvetten sesini da. 
ha fazla duyurabilenin tarafını tercih edeceklc· 
rini diişünüyor. O zaman, Lehler ortadan kaldı. 

nlınca Danzig hükiımeti. yani Alman hakimı. 
yeti eline alacak. 

Aldığımız malumat doğru ise senato yalnız 
bu gümrük kadrosunun tahdidi ile ıde iktifa 
etmiyecek ve, Leh müesseselerinde kontrol ha~· 
kı kazandığı ~in gümrüklerin idaresine de iş•i. 
rak etmek, memurların tayininde keıyiisinin 

de reyi alınmasını isteyecektir. 
Memurlar bu suretle kısmen Danzigli, ya· 

ni Alman olunca Hitler artık onlara güvenebi • 
lir. Gümrük, posta ve Dcmiryolu memurları 

H i t 1 e r c i olunca g ü m r ü k 1 er, posta 
idaresi ve demiryolları da artık Lehistanın ol. 
maktan çıkacak, o zaman da senato ortaya hir 
emrivaki koyacak ve umumi ve hususi idareler 
Almanlar olduğu ve bütün Danzigliler de A'. 

( D<'t'!mıı 14 ünciide) 

·suıh--:-H,_arp l 
1 

devri ı 
i 

Bir tek silAh patlatma-
dan, ordunun düşman 
üzerinde tazyık icra 
etmek için kullamlması 

ilk defa bugün 
görülüyor 

Fransanm en bUyllk fikir 
mecmuası olan La Re\-ue detı 

Dcux Mondes' da **:;; imza. 
' sile bir makale çıktı. Bunda, 

yazının m·eçhul muharriri, ha
kikaten dikkate §ayan bir tez 
ileri sUrUyor ve bu glin hemen 
herkesin sorduğu bir suale ce
vab veriyor: 

. 

Harb zamanında mı yaşıyo. 

ruz, sulhte mi? 
Harbde diyemeyiz, çUnkU or

tada resmen ilim edilmiş ve fil· 
len cereyan eden hakiki bir 
harb yok. 

Fakat sulh devrinde de ya. 
§ıyoruz diyemeyiz. ÇilnkU Av
rupanm geçirdiği 111 anlar 
hiç de sulhU hatırlatmıyor. O 
halde? 

Bahsettiğimiz yazınm muhar
riri bu yaşadığımız devre 
"sulh • harb,, devri isminJ ve
riyor. Fakat. onun fikıinet fi
llen bir harb devrinde yaşıyo
ruz. Yalnız, harb bir turlü ol • 
maz, bu da harbin yeni bir §ek 
lidir: Bugünkü şerait içinde es
ki harbin aldığı şekil. 

Makalenin eS'B.S fikirlerini 
şöyle hulasa edebiliriz: 

Bu gün, eski tarzda bir har
bin, kazanana bile faydası do
kunmıyacaktır. Harbin eski 
§ekli ne Avrupanın bu gUnkU 
vaziyetinde kabildir, ne de Av
rupanın bu gUnkü ihtiyaçlarını. 
karşılıyabilir. 

A vrupanın bu gün içinde 
bulunduğu vaziyeti düzellmek, 
ortadaki ihtilfıfları halletmek 
için birçok çareler arandı ve 
bu arada milletler cemiyetine 
müracaat edildi. Fakat bu te -

şcbbüs akiın kaldı ve milletler, 
cemiyetinin ihtilafları hallede • ! 
miyeeeği görUldil. l 

Harbin gayesi, esas itibarile, i 
bir devletin başka bir devlete i 
önünde baş eğdirmesi, yani ona· 
galip olmasıdır. 

İhtilaflar tıulhan halledile -i 
me~'lnce, bazı devletler arzula-i 
rını başka vasıtalarla tem~e: 

mecbur ôldular. Fakat silihlıj 
bir harb onların zararına ola..; 

caktı. O zaman düşmanla~ 
mağlüb etmek için başka çare • 

' lerc ba.«>vurdular. i 
Bildiğimiz tam harble .tam 1 

sulh arasında muhtelif ihtilJ.fl: 
şekilleri vardır ki bunlar si11h
lnnmadan ba~layıp silahla mu. 
daha leye kadar gidebilir \'c bU-1 
ti.in bunlar harbin yeni şeklin-i 
den başka bir şey dcı';ildir. i 

Sulh - harb diyebileceğimizi 
bu hal şu esasa c'tıyanıyor: i 
Düşmanın, tam harbe müracaa-i 
ta mecbur olacak Yaziyete gel. i 
memesine' dikkat etmek fjnrtill' . i 
gerginliği son derece arttır- i 
mak \'C' onu korkularak onun i 
bu korkusundan mümkün ol - ~.: 
clıım.ı kadar ıslifade ~tme>k. : 

l\fl'st-11" lm "had nö~ .. vı i 
l ('Sl)İt ,.,, ' ıı,.. "'' C'-'!:\'OT'. ~lr" a 

(.')c0wıı 14 ;·;ncfldcJ j 
..._ -··· ···········~···--·----
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İstanbul ikinci icra Dairesinden : 
JstcmbuZ ikinci icra memurluğundan: Osmanlı bankasının Mari 

Jorjrttrki alacağından dolayı mukaddeme tahtı tı~czc alınan Emi
nönünde Çelebi oğlu Alaettin mahallesinde Alaca.hamam ::addesin
de 394 ada 43 Parsel no. lu nısıf hissesi iştirak halinde Şükrü Pa
şa varisleri bo~çlu ile çocukları Mehmet Rıza ve : ·.!cip Süreyya 
ve Iffet ve Nurihayat'a ait eski 14/ 16/26 ila 36, yeni 24 - 26 - 34 
38 _ 36 • 22 - ve 20 . l kapı No. lu altında Uç mağazası olan kô.
gir !Kezzapçıoğlu namı diğer Enılroğlu hanının nısıf hissesinin 
tapuda bulunan veraset ilii.mına göre t aayyün eöen 16 sehim iti. 
barile dört sehimi açık arttırmaya konulmuştur. Bu gn~Timen
kulün tamamına (76000.-) lira kıymet takdir edilmi~tir. 

Mezklır gayrlmenkulUn evsafı umumiyesi: 

Zemininde dükkanları ve bunun altında ardiye olmak Uz.ere 
kullanılan demir kapılı bir mahzeni olup bina tamamen kfirgir ve 
koridorları kısmen demir iskaralı ve diğer aksamı ta.§ potrel U-
7.erine döşeli. Bu cehpcsinde pasajı olup ayrıca f;ıkmaz sokağa da 
kapısı vardır. Binanın pencereleri demir parmaklıklı ve demir 
kırmn kepenklidir. Çatı kısmı kiremit olmayıp siman karo dö§Cli 
bir taraçadan ibarettir. Binanın pasa j ve sair aydınlık aksamı 

için demir çerçeveli camekanlar ile kapatılmı9tır. Taras kısmı. 
na çıkan merdiven ahşap diğerleri taştan ve korkuluklukları de
mir parmaklıkhr. Her kat merdiven orta.larIJldn. ve hel§.ların al. 
ona tesadüf eden aksamdan demir kapılı birer depolan vardır. 
Bu depolar kiraya verilmeyip hanın demirba.5 eşyaları için kul. 
lanılma.ktadır. Birinci ve ikinci katın pasaja nazır odalarmda de. 
mir parmaklıkh birer balkonu vnrdır. Birinci ve lliinci katlarda 
birer koridor üzerine iki.:iCr göz ve mermer musluk taşı. eski u. 
sulde helaları ve koridorlarında camekanla bölünmüş birer yn
zıhaneleri olup birinci kattaki boş, ikinci kattal;inde han odabn. 
şısı oturmaktadır. Zemin kattaki mağazaların ceplielcri kısmen 
demir kırma ve kısmen de istor kepenklidir . . Bin&. dahilinde elek
trik ve terkos tesisatı mevcuttur. 

ZEMİN KATI: 
Çıkmaz sokağa cephesi olan 22 No. lu dükkan haliade raf. 

la r, tezgfı.hlnr kiracıya aittir. Alacahnmam caddes inde 34 No. lu 
dlıkkfınm üstündeki asma kata seyyar merdivenle çıkılır. İçinde. 
ki raflar ve tezgahlar müstecire aittir. Alacahamam caddesinde 
34. - ı No. lu dükkanın asma katına kova merdivenle çıkılır. 
Dükkanın içindeki raflar ve tezgô.hlar müstecire aitti:ı:. Alacaha· 
nıam c-:ıddesinde 38 No. lu dükkfmın içinden bir merdivenle bi. 
rinci kattaki 19, 20, 21 numaralı odalara çıkılır. Dükkan içinde ah. 
şap tesis1t kiracıya aittir. 

PASAJ DAH1Lt: 
Han kapısı:ıda 36 No. lu malialde seyyar camekanlar mev. 

t:t olup kiracıya aittir. 
HAN 1ÇI: 
Dahili 1 No. lu dükk~daki dahili tesisat kiracıya aittir. 
D~hli iki No. Iu dükkandaki raflar ve tezgahlar asma kat 

t ·cir ! tarafından yapılmıştır. 
Dahli 2 _ 2 No. lu dükkan içindeki raflar, tezgiı.tlar ve kapı v~ 

.:~:.anlar ile vitrin kiracıya aittir. 
DahiJi 3 No. lu dükkfindaki asma kat mal sahibine ve raflar 

" ~ezgahlar müstecire aittir. 

Dahili 4 No. lu dükkan içindeki raflar müstecire, asma kat 
ıle ahşup bölmeler mal sahibine aittir. 

Dahili 5 No. lu dükkanın içinden merdivenle asma kata çı. 
kı:ır. Dükkfındalti ve asma kattaki camekanlar ve raflar kiracı. 
ya aittir. 

Dahili G No. lu dükkanın içinden de asma katına çıkılır. !\ler
diveni 'nrdır. Raf ve camekanlar müstecire aittir. 

Dahili 7 No. lu dükkan boştur. Senevi 150 lira icara müte. 
ham mildir. 

T)a.hili 8 No. lu mahal kahveci yeridir. 
Fasaj dahilinde taş merdivenle inilir iki demir kapısı olan 

ardı) c mahalli olup mervidenlerin üstü demir iskaralıdır. 

B1H1Nct KAT: 
Dahili 9 No. lu odadan yanındaki 10 No. lu odaya bir pence-

re vardır, 
Dahili 10 No. lu oda. boştur. 
Dahili 11 No, lu ·oda dahilindeki raflar müstecire aittir. 
Dnhili 12 No. lu oda içindeki ahşap bölme ve asma kat müs. 

tecire a ittir. 
Dahili 1 3. 14 N. lu odalardan birisindeki asma kat ile raf. 

tar müstecire ait. 
Dahili 15 No. lu odada gömlekçi FcUıi kiracıaır. 

Dahili 16 No. lu odada Çorapçı Yusuf Ziya kiracıdır. 
Dahildeki 17 N. Iu odanın içindeki ab§ap bölme ve asma kat 

ile ocak mal sahibine aittir. 
Dahili 18 No. lu odanın içindeki raflar ve ~ez.g'cıhlar müste. 

cire aittir .. 
Dahili 22 - 23 N. lu odalarda duvarlar içinde ikisi camlı 

dört dolap vardır. 
Dahili 24 No. lu oda için.deki raflar müstecire aittir. 
Dahili 25 N. lu odada hırdavatçı Leon Davit kiracıdır. 
Dahili 26 - 27 - 28 • 29 . 30 No. lu odalarda Trikotajcı ·oa. 

man Rıza. kiracıdır. Koridorun bu odalara isabet eden kısmı ah. 
şap· bölme ile bölünmüş ve zemine döşeme yapılmıştır. 

Dahili 31 No. lu oda içindeki camekan ve tezgahlar müste. 
cire aittir. 

Pasaj dahilinde 24 - 1 No. lu dükkan dahilindeki bir merdi. 
venden üst kata. çıkılır. Ve bu kat hem 24 . ı :Ncı. lu <lükkam ve 
hem de pasaj dahilindeki 24 No. lu dükkanın üstünü ihtiva eder. 

Pasaj da.bilin.de 24 No. lu dükkanın çıkmaz sokağa da 
bir kapısı olup yine o sokaktan da 24 • ·o. yu nl:r. Bu dllkkanın 
ortasınchn geçen kemere kadar olan mahal li bı: gayri mcnlrnle 
ait olup mütebaki kısmı yanındaki diğer gayri menkule aittir. 
HUDUTI..ARI TAPU KA1"DINA UYGUN olan bu gayri menku. 
Iün mesnhai sathiyyesi (660) metre murabbaı olup bodrumdan 
maada üç kattan ibaret olup pi;ps:ının en • iyi bır mcvkiiı.dedir. 

TAKD1R OLUNA!~ KIY.M:CT: 
Gayri menkulün evsafı , mu temilatı ve t:>rz! i rı ~r'" İl" m~Y'di 

H A B E R - ~k§&m Postam 

SiNiR AGRILARI - BAYGINLIK 

ASABlöKSORUKLER-UYKUSUZLUK 

ÇARPINTI -- BAŞ DöNMESt 
VE SiNiRDEN tLERl GELEN 

BUTON RAHATSIZLIKLARI 

l~I =I :i!n~ I 
1 

DiNDiRiR • 

Sıhhat Vekile. tinin 3.6·936 tarih ve 5/.13 numaralı ruhaabnı 
haizdir 

23 AGUSTOS - t 939 

l Askeri f abrıka ,ar umum MUdur;uğu ılanıarl'I 
Beş ton san vaketa 
Beş ton ruın sabunlu kösele 
200 kilo kayasalk kösele 
Tahmin edilen bedeli 27001) lira olan beş ton san \'akcta bzş 

ton sarı sabunlu kösele ve 200 kilo kayasalık kösele askeri fabr• 
kalar umum müdürlUğU merkezsatınalma komisyonunca l·ll' 
939 cuma günü saat 14,30 da, pazarlıkln ihale edilecektir. şartıı•• 
me bir lira 35 kuru§ mukabilinde komisyondan verilir. TaliplerfP

3 muvakkat teminatı olan 2025 lira ve 2490 No. lı kanunun 2 \re 
Uncü maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklanna ve bU 1~ 
le alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret odası vesikasıı' 
mezkfır gün ve saatte komisyo.ıfüı. bulunma.lan. 

3500 kilo bir No. lı Santrnlit 
2400 kilo iki No. lı santralit 
Tahmin edilen bedeli 25075 lira olan 3500 kilo bir No. lı ssıı:. ~n 

ralit ve 2400 kilo iki No.hsanttaiit askeri fabrikalar umum Jlluı f ~ 
dürlüğü merkez satınalma komisyonunca 1·9-939 cuma gUnU sa• ~.t 
15 te pazariıkla ihale edliecektir. Şartname bir lira 26 kuruş mil ~l 

· kabilinde komisyondan veri!ir. Taliplerin muvakkat teminatı~ ıı 
• 'füüfüifüffi YARIN AKŞAM: FENERBAHÇE iH§i i!Hli!'a ıaıı 1880 lira 63 kuruşla 2490 Nu. ıı kanunun 2 ve 3 üncü madd' l' l t 
:ı:: B E L V .... G • d 'I rindeki ve.saikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tli' f r, 
M.:-=H':r:, .• = '-' aıınosun a il cardan olduklanna dair ticaret ojası vesikasJle mezkur gün ver.."' t ~ 

atte komisyonda buluıımalan. 

E:EE Kıymetti SUAT Gu·· N ve Un 2000 kilo akardit 
=ı·! • .!,i Sanatkar . . Arkadaşları P,!~I Tahmin edilen bedeli 11000 lira olan 2000 kilo akardit as1't 

• A b V · ı K A R O ! ! rl fabrikalar umum müdUrlUğü merkez satmalma komisyonunc• • .. r: .. 
1
. yrıca meı ur ıo omat L F R A 1 M A S w·· ı·ı rt"' 1 1·9-939 cum!l gilnü saat 15,30 pazarlıkla ihale edilecektir. Şıı 

ır: İdaresinde YENi YtLDlZ ORKESTRASI , · mesi parasız komisyondan vcrılir. Taliplerin muvakkat teminatı~ 
• i!füfifü l!ııııı- ve sevimli DIZÖR TOMAS BRU! ..... ttillft.. lan 825 lira ve 2490 No. kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki <t 

s~lkle komisyoncu olmadıklarms. ve bu işle alakadar tüccardan ol " 

l ıst. Komutanlığı Satınalma Komısyonu ılAnları 1 
1 

Tahmin edilen 20 Jira aylık bedeli icarla Üsküdar ve 55 lira aylık 
bedelli icarla Beyoğlu cihetinde inzibat karakolu ittihaz edilecek birer 
~ina kiralanacaktır. ... 

A~ık eksiltme ile ihalesi 24·8·939 perşembe günü saat 10 da yapı · 
acaktır. İsteklilerinin belli gUn \'e sa.aue Fındıklıda koml•tanlık sa• 
tınalma komisyonuna gelmeleri. (6064), ti-

* * * 
. Yedek subay okulunca kaydı silinmiş bcrlire marka 1406 N'o. lu 
>ir kamyonet a~ık artırma He satılacaktır. İhalesi 28 Ağustos 939 pa
~:'te5İ günü saat 1 l de yapılacaktı:-. Muhammen tutan 30 liradır. 

ı ik lfminatı 5 liradır. isteklilerin belli gün \'e saatte Fındı!~hda ko · 
'llutanhk satın alma komisyonuna gelmeleri. (6032). 

* * * 
İ stanbul merkez kumandanlığı kapama e\'İ için me\'cut bir ~aşe 

n0törü üzerine ~rait \'e evsafı dahilinde karö:.örü yaptınlaca'.(tır. .. 
Açık eksiltme ile ihalesi 24/Ağustos/939 pcrsembe günü saat lG 

da yapılacaktır. :0.1uhammen tutan 1200 liradır. tik teminatı 90 lira -
dır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. l teklilerinin ilk te
minat makbuzu veya mektuplarile 2490 sayılı kanunda yazılı \':: ·ı 1~a

larile beraber Fındıklıda Komutanlık gatın alma komisyonuna gelme· 
ıe:i. (6033) 

• • • 
İstanbul komutanlığına b:ığlt birlikler hayvanatı için l~S() 

ton yulaf satın alınacaktır. İhalesi 11 cylul 939 pazartesi gUnU sn· 
at 15 de yapılacaktır. Muhammen tutan 65280 liradır. llk teminatı 
4514 liradır. Şartnamesi bedeli mukabilinde ''erilebilir. lstckli!cri 
nin ilk teminat makbuzu veya mektubile 2490 sayılı kanunda ya 
zıh \ 'esikalarile beraber ihale gtlnü ihale saatinden bir saat ene· 
line kadar teklif mektuplarının Fındıklıda komutanlık aatınalma 
komisyonuna vermeleri. (6547) 

(76000.-) lira kıymet takdir edi!miıştir. 
Bu ga~Ti menkule ait şartname 16-9-939 tarihinden itiba

ren herkesin görebilmesi için icra divanhanesinde açık !Julundu. 
rulacaktır. Birinci arttırma 27 - 9 - 939 tarihine mUsadlf çar. 
şamba gUnU saat 10 dan 12 ye kadar İstanbul · ikinci icra daire. 
sinde- icra olunnrak muhammen kıymetin hisseye i::ıabet eden kıs. 
mm:n % 75 ini geçmek şartile en çok arttırana ihale edilecektir. 
O gün bBylc bir bedel elde edilmezse arttırma 15 gün uzatılarak 
12 - 10 - 939 tarihine mil.sadif perşembe gUnl! aynı mahal ve 
saatte ikinci arttırması yapılarak en çok arttıranın Ustilnde bı. 
rakılacaktır. .. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer ali.kadarlarm gayri men. 
kul üzerindeki haklarını \'e hususile falı ve ma~raf a dair olan ld 
:iislarını evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde :cra dairesin" bil· 
iırmelerl, aksi halde haklart tapu sicilleri ile !a'.)ıt o!madıkca sa. 
tış hedelinin payi:ışmasmdan hariç kalacakları ve talip olanların 
muhammen kıymetin fo 7.:S nisbetinde pey ak~u· veya ~filli bir 
bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri, arttırmay:ı iştirak 
denlerin şartnameyi okuyup mUnderecatına \-ukuf peyda ve 
'ltuhteviyatını kabul etmiş ad olunacakları ve ı;attlan hi@.oıeye. ait 
'.>it ikmiş vcr~i. ica re. tanzifat ve tenviri ve ile resmi ~f'IJ~lfye bor~ 
luya. yırmi senelik ta\'iz bedeli ile ferağ harcı \'C ihale p•ılları 
·ofü; teriye aittır. 

duklanna dair ticaret odası \'csikasile mezkur gün ve saatte 11° 
misyonda bulunmaları. (6575> 
----------------------~---~------------·---------_.,/ 335 Doğumlu ar.n 

son yoı<ıama arı 
Bakırköy askerhk şubesinde11 

1 - şubede kayıtlı 335 doğııf') 
23 Çarşamba ~39 ıu ve bunlarla muameleye tılıl 

19 Program. 19.05 Hafü mU· yerli ve yabancı eratın son yo1<i• 
zik (pl.). 19.30 Türk müziği: Fa· maJarına 1 ~yliıl 939 gününde" ı 
sıl heyeti. 20.15 Konuşma. 20.3<ı tibaren başlanacak 31 birincitr. 
Memleket saat ayan, ajans ve rin 939 gününde nihayet verrt 
meteoroloji haberleri. 20.50 Tür.R 

~ektir. 
müziği: Okuyanlar: Mefharet ~lif 2 _ Son yoklama günleri ll~ 
nak, Necmi Rıza Ahıskan. Çalan· ğıya çıkanlmıştır. Yoklama b" 
lar: Ruşen Kam, Re!ik ~ersan , günlerde saat l3 ten 16,30 za ki 
Cevdet Kozan. 1 - Yesan Asım :iar devam eder.~kti 
• Hic~z şarkı {Bilmem ni.ye bi.:- 3 _ Alalrnda~anı:· mua~-t 
busenı) 2 - Tamburi ~emıl · il: 1 Jlin ve saatlerde şube binasınıf.l 
c~z .~aarkı <Hep Bayeı .vaslıtıd .. teşckkiir edecek askerlik meCP 
gonul) 3 - ~cba.r • Hıcaz şar 1 sine müracaat etmeleri. 
kı <Ağlamış gülmüş cefaya kı.ı.t 1 Eyliıl 1939 Cuma gUnU 
lanmış) 4 - Aşık Mustafa . Şch 1 4 rt . 
naz §aarkı ı Fırsat bulsam vure 1 

6 
" paza besı 

• ,, ,, <;>arsan a 
de varsam) 5 - Şehnaz saz !I~· g .. 

11 
cuma 

maisi. 6 - Rahmı Bey - Suzinıı k 11 ,, ,, pazartesi 
şıı.rkı <Bir slhıi tnrap) 7 - Mu!"n l3 .. çarşamba 
Süreyya - ::>uzimı.k şarkı (Kar el· l5 cuma 
mcdi zalim sana bu ahu eninlm ı ıs " " .. ,, pazarte~i 
8 - Arif bey . Hicazkar şnr Y.ı 1 1 o .. ,, çarşamba 
!Güldü açıldı yiM stil yüzlü yııı ı 22 .. ,, cuma 
9 - Halk turküsU <Mecnunum z

0
r. 

., 11 pazartesi 
Leyli.mı gördüm) 10 - Halk . 27 ,, ,, çarşamba 
türsküsU ( Yıldıı 21.30 <Konuşma 
haftalık posta kutusu). 21.45 :-:e 
şeli plaklar . R. 21.50 Müzik ı S()· 
listler). 22 Müzık <Küçük orkl•st 
ra • Şef: Necip Aşkın): ı - Cnr ı 
Rydahl • Melodi. 2 - J. Strauss . 
Bizde (Vals). 3 - V. Czemik . 
Güzel sanatlar töreni ( U vertilr) . 
1 - Max Schönherr - Alp köylü· 
telinin dans havalan. 5 - Valtcr 
Noack - Romantik uvertür. 6 -
Miroslav Shilik • tepanyol dansı . 

23 Son aanıs haberleri. ziraat, e~
ham ve tahvilat, kambiyo. nuk·ıt 

borsası <Fiyat). 23 Müzik (Caz
band - Pi.). 23-55 • 24 Yarınl<i 

program. 

24 Perşembe 939 

29 ., 
2 l .Teş. 939 

6 .. " 
9 ,, " 

cuma 
..ıııt pazartesi !i~ 

cuma 
pazartesi 

J 3 ,, ,, cuma 
16 ,, ,, uazartcsi 
20 ,, ,, cuma 
27 ,, ,, cuma 
31 ,, .. salı ,.4 

~ - Dede - Şetcraban §arkı (G· . 
zilmden gönlümden hayali gıt 

1 
, 

mez) . 3 - Faize - Şetarab~ şı~ I· 
kı < Badci vuslat içilsin kflsCl ~~1 
furdan). 4 - Kemence tak5'·iJ ~ 
5 - Şetaraban 'şarkı (Geccıı~. 
kapkara). 6 - Şctaraban sa\·~ 
maisi. 7 - Hilsevni maya ( ,,,,. . , ... 
kına gel yakma). 8 - fJUSC,,,,, 

12.30 Program. 12.35 Türk rr.ü· şarkı (Haticem s:ıçlannıl: 9,0)'ı 
ziği. Okuyan Muzaffer llkar. Ça- Halk türküsü (Kcvengıo >0fJ 

!anlar: Cevdet Çağla, Refik F\~r· ,mudur?). 10 - Halk tUt1'15L 
san, Cevdet Kozan. 1 - Muhay· (Dağlar dağımdır benim). " 2 ; · 
yer peşrevi . 2 - Rahmi bey. Mtı · [\:onuşma. 21.45 Neşeli pllld\ı 
hayyer şarkı (Serapa hiisnü an· ~· 21.:5? M~~~k COpcrctıer : ~.f 
~ın). 3 - Faik bey • Muhayyc: ... 2 Muzık ı h.uçUk orkestra (il 
şarkı <Sen ıervinazım ruhsan a· Necip Aşkın): 1 - Valdcınar :ır 
lı .. ) 4 - Tamburı DürrU . Muhay. bish · Çakır keyfim - Viyan~:.1r: 
yer prkı <Kır dilştü bugün savın. kısı. 2 - Peter Frcis • ı.,ejlilP ~ 
nma). 5 - Halk ttirküsU <Çeşme lSker • Vala. 3 - aHns ~~,11 • 
senin ne b~lilı başın \'ar). 6 - Marş. 4 - J. Strauss · • ,.,fl~ 
Halk türküsü ışu dağlan deı vals. 5. - Vıktor H:uby · \ 'iıeıı l 
meli). 13 Memleket 'Saat ayarı ')pcretınden potpurı. 6 - ı,t· ~ 
njn6 \'e meteoroloji haberleri. 13 bergcr · Şarkta. 7 - Frant c ·t · 
15 • 14 Müzik (Kanşık prog- 1~ar · Üç kadınlı bir adc~ 0~ ~il 
ram • Pl.J tınden potpuri. 23 Son aJ1111 Ti' 

19 Program. ı 9.05 Müzik !nıı l>erleri. ziraat. esham ve Ut:.~ı ı 
konserto . Pl.) 19.00 Türk müzı 1mmbivo - nukut borsası 1.r 1

• ,.z 
ği : lnce saz taslı (Safiye Tok:ıyı r. 23.20 ~füzlk <Cnzband · pl.l·' 
iştirakiyle>. 20.15 onKuşma . 20 'l5 • 24 Yarmki nrog-r:ım~ 

- ----- - ırı· •~a 30 Memleket saat ayarı. njans ,., m-;ı: Tl\'ı\ . 
meteoroloji haberleri. 20.50 Türli 1 1 E:ıtslı .:.ıJ> JC\ 

ve ticnretgah olan muhiti \ 'C get..irmt'k t~ o!d,.w •ı i-.ir"l. b:.-•J .. " ,, .. i \'C F'azlıı izahat \'C malümat aln:a't j .. • .. ··~n'z:-ın h,..r znman 
mütehammil olduğu \'aridat ı!c bugünkU cm'fı'ı: nlım s:ı tımı \ ' C 9:H , 5~76 i"o. ile clairemi:e müraca:ıt edcbilccc!t'cri l'~~ r' ·•-ıır 
hisseli olm~sı dahi t;öz öni::-ıdc tutularak hcyEti umum!yycsinc 1 {~{. t. ::?2:J) 

müziği: Çalanlar· Melek Tokgfi? ·~u rı k şıı nı (',k~' ,,,•11 

·rı.h h:ılırr'"H r rrı ·' Mahmut Karındns Çalanlar : f'cn ,,. 
,. rıır n fıı rıl "' " 

det Çağla . nrfik I<"er~an . CC\'ll· t cUı l ··;-. ,, 

ı Koz:ı.n .t - Şct:ırnban pnşrc,·ı r.OR () ~ •' 

I 
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• 
ıra k 1t1 1ğ1 

şeh· l 
I_ ~!!'!~~-insanları arasında ~-9~. ] 

Yazan: L. Busch (36 Yılını v1hş i l er arasmda Q3{ i rmış bir Alm~n se.yyah ı) 

~An karadan günde dört vagon bira getirilebiliyor, halbuki i rin ihtiyacı günde altı vagondur. 

~akkallar, · yalnız 
verilmesini 

Kabataş deposunda bira 
Eski reisin kardeşinin oğlunu yakalayıp 

getirmelerini bildirdim 

Şehri · . 

doğru bulmıyorlar 
- Bayağı hakikaten Hana rei

si imişin gibi konuşuyorsun, kap· 
tan! dedi. Aşk uğruna şimdi kur 
ban gitmeyide mi göze alalım? 

Yfıy ll'lızın her tarafınıda ve yat normal bir şekle girecek ve 
CVa ... e Yerlerinde bira buhranı tevziatımrz ihtiyacı karşılayacak -

. ., Cdi 
tıç11k Yor. Halkın çoğu ar~ık trr. Tcvziatta karışıklıklara bazı 

. llard &atış dükkinlariyle ba.!<. bayilerin tehacümleri sebep ol. 
~de b~ Ve ekseri eğlence yerle. nuştur. 
~~ıra bulamaz olmuştur. 1 Böyle depoya hücum edenler • 
t, §itle~ gazinolarda kahve içen den bir kısmlnın ihtiyaçlarından 
atın ltıdı birayı tercih ediyorlar: on misli fazla mal aldıkları anla-

~-r dan zarara uğrayan gazino şılmaktadır. Buna meydan verme
t ' tile · ~~}' tındeki biraları kısmen mek üz.ere kontrolü daha ziyade 
~bı'arak müşterilerini "yok!,, şiddetlendirdik. Bira tevziatı kar. 
l Yle l nh· at atıyorlar. ne usuliy~e yapılarak müesscsele. 
~ ısarıarın bira tevziatı hak- re satışlarına göre mal verilecek
~a gazetemize bir çok şikayet. t:r. Bira tevziatında, öteı:ienberi 
tc-~ılıı:ıaktadır . Bira tevziatı bira içen halkın ihtiyacını karşıla

·•ııı. y, 
'%t ~abataş deposunda ya. yabilmek için şu esas dahilinde 
~~ · hareket ediliyor : 

'~tıı ~~k küçük müesseseler bu· Gazinolar ve halkın doğru.dan 
~t!at ıra alamadıklarını, müra- doğruya birasını almak itiyadında 
•tiJ:ııcı~ın neticesiz kaldığı bil. bulunduğu umumi yerlere, diğer. 
it t•r tedir. işin dikkate deg-er "'ar lerır:den evvel mal veriliyor. Mal 
~~ baıt1 d~ bir kısım bayi ve bü. bittikten sonra müracaat edenlere 
aıaı d kaııye mag-azalarının Ka-

ı e ,·e:ilemiyor. Bunlar arasmda ev_ 
ltaç ~s~ndan, ihtiyaçlarından \•eke hiç bira satmıyan yerlerle 

a< bı. llııslı fazla bira satın ala-
.. 111 bazı küçük dükkanlar vardır. Bit-

1' ku ~.tr şişesini toptan 16 ku. ~abi öteclenberi bira satan mües-
"lt, ~Uk satıcılara devretmele. scseierin ihtiyacım temin etmeden 
<tar l.tlldan başka şehrin u- bunlara vermek doğru olamaz . . 
1 d· a.flarındaki kür-ük satıcı -'!lod :ı Biz, başlıca ihtiyaç mmtakalarına 
1\ b·ı an kendilerine bira ve. ~. ı c kara ve deniz vesaitiyle mal gön. 
,"Ilı satacakları az miktarda n. ··, }' c!ermekte devam ediyoruz. 
~dı· apııacak masrafı karşıla. 
ld~tct•nı söylüyorlar. Depomuza kaıdar gelenlerin 

nakil masraflarını da tediye edi • 
yoruz. Şikayetler varid değildir . 

bugünlerde hazırlanmış olacak
tır. Lokantacılardan mürekkep bir 
heyet dün vali ve belediye reisi 
LCıtfi Krrdarı ziyaret etmiş, u. 
mumi tarife.de yapmağa mecbur 
tutuldukları tenzilata itiraz 
e d e r ek bu tenzilatın 

yalnız maliyet fiyatı nazan itiba· 
ra alınarak değil vergilerin de he
saplanarak tesbit edilmesini iste· 
mişlerdir. 

İnhisarlar idaresi, bazı yerler 
de inbisarların 100 kuruşluk ko
lonyalarının 250 kuruşa satıldığı 
hakkındaki şikayetler üzerine 
tahkikata başlamıştır. 

lnhisar maddelerinin üzerinde 
yazılı fiyattan fazlaya satılması 
memnu olduğundan bunlar hak· 
kında şiddetli takibat yapılacak
tır. 

Balıklar da öpüşüyor! 

Öpüşme belki insanların 
lerini birbirlerine ifade için 
vurdukları ilk vasıtalardan 
ridir. 

his
baş 

b~-

Fakat hayvanlar arasında da 
öpüşenler olduğunu görüyoruz. 
Güvercinlerin, kumruların öpü~
melcri aşk hikayelerine geçecek 
kadar meşhurdur. 

Hansa ciddi bir tavırla: 
- Ne kurban git ne de zavallı 

bir vah'.iiyi aşkından dolayı ku-r
bıı.n ver ! dedim. 

Hans alık alık yüzüme bakc-
rak: 

- O halde ne yapalım? 
Diye sor du. 
- Kızı aşıkına teslim et! 
_,Ben mi? asla! ... 
H ans birdenbire müthiş bir is

yanla bağırmıştı. Sonra bu ani ıs
yanından kendi de utanıp gözleri· 
ni yere eğdi. 

O vakit hayatımın sayılı hay
retlerinden birini duydum. 

Acaba Hans da kızı bıraka
mıyacak kadar sevmeye mi ba.<j· 
lamıştı? Fakat bu nasıl olabilir 
dı? 
Hansın bir müddet gözleri:ıin 

içine dikkatle baktım. Sonra ya
vaş yavaş söyledim: 

- Hayrc;la, H ans? görüyorum 
ki kızı bırakmağa artık niyetin 
yok ! Korkarım, Hana kızına aen 
de aşıksın ! 

Hans kendisinden h iç bekle-
mediğim ciddi bir yüz almştı. 

trtctc }'aJnız bahçelere ve büyü:< 
~ rıı.~ttsusi kamyoniyle bira 
r'\t~ dır. Bakkallar ve diğer 

1/1'~ ~tıaf kendilerine .de bu su-
Bazı müesseselerin ihtiyaçların- Yalnız, acaba balıkların da 
.:fan fazla mal aldıklarını ve bun-

Kaşlarını çatar a k vahim bir şekil 
de uzaklara bakıyordu. Ben gül· 
mek istiyordum. Hansın bu çocuk 
laşmış haline, bir H ana kızı ile a· 
şıkdaşlık eder gibi ciddi tavırları· 
na kahkahalarla gülmek istiyor
dum. Fakat Hansın yüzüne ha· 
kınca gülemedim. Çünkü o son 
derece ciddiydi. t, ( tevziatını istemektedir. 

• t 
1~de b l'fııı ~ehrrn muhtelif yerıe-

~tilllltınan satış mağazaların
~iç 01satması da istenmektedir. 

I'\ \> fllazsa bu suretle biraz 
~~Ct ~lİ}'et düzelmiş olacaktır. 
t lcabl.dare mahalle bakkallarını 
~(<o • il.taş deposuna kadar gele

~lltıı 30 şişe bira almak için 
~'~t§ lnasraf yapmağa mecbur 
, hı.la~ 'devam ederse halkın bi. 
·~~~~il' il.~akta devam edeceği, 
11 ~1a Ctın gitti~çe karışık bir 

. ta ;;1 .. l . • soy enıyor. 
14b· 

ıa"tl 
~~t'I ar idaresinden 

1 t 
~~ 11 rnalümat 

t~ ~·"ba.h i h' ı 'd . -~ "'dı• n ısar ar ı aresın-
~I\ ils~ 1rtıız maJUmata göre buh 
.~~ dc··Sebebi tevziattaki kan-
·~ gıı A k d · ·1 t I'\ b"' n ara an getırı en 

1 ~lal'\ l l.ttün tahminlerin fevkin. 
~~il~a~ &tanbu1daki sarfiyatı kar-
~ıt trıiktarda olmamasıdır. 
~ illar 
1t11İli ' frigorifik vagonlarla 
t" l'or EJd . t ıı 1\ d · e mevcut vesaıt-

- tcti . e ancak dört vagon 
lıatb t-ılebiJiyor. 

ıJ '\.. tık· . 
·q~ 1 1stihlak .. d tcçttı· gun e altx va. 
1~~· l!tir. 

.ı ı~rı 
:ıı:~ihtar umum müdürlüğü, 
~ 'ia.ı. karşısında Avrupa.dan 
~ıır .. c-n ~· 

ı 1>;: .. ıparişinin uzun süre-> ''"'l .. 
4 °1cıı 

00ünde tutarak Anka-
~! ba.~la. trenlerine bira vagonl:ı
·~~ııdır;~ası suretiyle nak!iyatı 

, t •t l:ıc a~ı muvafık görerek 
llıı.%1 llııryolları İdaresine baş y t . 
iltıtı 

l~t dan .. 1~ ...,. ıtıbaren bu yeni ted-
" t .-ıl'as d cltıi a a biranın çoğala-

~ 11\lıi n ediliyor. 
~4 tarı 

, ~t/a.§p ar Umum müdürü A.d. 
~ titııi~tnar, bu sabah bir mu_ 

~ C "Un] .. ] . . 
' :ı an soy cmıştır: 

•r;Yl lliran 
ı 1 ~ ~tf' tn ucuz!atılması te-
~ blıll}ı 1

Yat, eskisinin altı mis
~ c~CtıJ l.t§tur. Evvelce hiç bira 

'l!~ Ct b"l 
ı tdır ""' 1 e bira almağa başla. 
it . u u . 
• ı.. Vazıyet normal de. 
·~sa b" 

tr zaman sonra sarfi-

öpüştüğünü biliyor muydunuz? 
lan küçük satıcılara bir fiyat far. Alimlerin tetkikleri son zaınan 
kiyle devrettiklerini işittik. Tah •. larda bu hakikati orta_ya çıkar- Cuan-giyi, bayağı, t e rkedemiye 
kil.at yapıyoruz. lX:iyle m e mnu mıştır. Bilhassa sıcak denizlerde ceğini anlamışa benziyordu. 
bir hareketi yaptıkları tesbit edile- yaşıyan balık cinslerinde opuş- Maamafih işi mümkün olduğu 
cek müesseseler ruhsatiycleri a- · k ~a d ~ menın pe a et ol ugu görül- kadar şakaya vurmaktan kendi-
hnmak suretiyle cezalandırılacak. ·· t•· mu!} ur. mi alamadım. 

lardır.,, Fakat , işin garibi şu ki o - Hans! Eğer bu kızı rahatça 

Belediyenin a ldığı 
tedbirJer 

memleketlerde insanlar arasın kendi kabilesindeki tabii mukad
da öpüşmek pek adet değildir. deratına bırakmıyacaksaan ba-

Demek oluyor ki insanların na söyle de, o vakit şu katil ada.
öpüşmediği yerde balıklar onla- mm bir c;aresine bakayım. 

Diğer taraftan belediye iktısat ra bu ıısulü öğretmeye çalı$1- Ha ns tereddüt etmeden: 
müdürlüğü yaprlan tenzilata gö. yorlar; insanların Öpüşmeyi öğ- - Evet.. Herhalde bunun çareı:ıi 
re, biranın eğlence ve diğer yer- rcndikleri memleketlerde ise ba- ne bakmak daha muvafık, kaptan 
icrJeki satışı için bir liste tanzim lıklar artık öpüşmeyi bırakmış dedi. 
etmeğe karar vermiştir. Bu liste J bulunuyorlar.. / Hansdan bu cevabı alınca. bu 
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sefer ciddi surette hayrete dUş
tüm. Demek ki koca Hans Cenu· 
bi Afrikanın karaböceklerinden 
birine hiç akla gelmiyecck bir şe
kilde, abayı yakmıştı! 

Holanda gibi beyaz ırkın bütün 
manasile en beyaz insanlarından 
birile Afrikanın kuzguni kar::ı 

insanlarından bütün manasilc en 
kara bir kadını arasındaki bu ga 
rip aşkın şiddet!~ merakımı t::ı.h 

rik ettiğini itiraf ederim. 
Şu halde ortadaki diğer kara 

aşıktan ciddi surette sakınm:ı\ 

11\zımgeliyor<lu. 

Onun için Hansa artık hiçbir 
şey söylemedim. 

Hemen Bazara}1 çağırdım. O
na kati emirlerimi verdim. 

Eski reisin kardeşinin oğlunu 

derhal yakalayıp yanıma getir· 
melerini bildirdim. 

Bazara hemen fırladı ve bütün 
kabile ihtiyarlarının kaya ko
vuklarındaki mağaralarını dohş

tı. 

F akat yanın saat sonra şu ce
vabı getirdi: 

- Eski reisin kardeşinin oğlıı 
ortada yoktur! Hiç kimse kendi· 
sinin nereye gittiğini bilmiyor, 
reis! 

Bazaranın getridiği bu hahc::
gerek Hansın ve gerek beni be.}
nimizden vurmağa kafiydi. 

Zira bu herifin diri olarak or· 
tadan savu5ması tehdidini y::ıp· 

mak için kati surette azmettiği
ne delildi. O halde Hansın vey::ı 

benim, veyahut Cuan-gi de dahil 
olarak her üçümüzün ani bir ö
lüm darbesine uğnyacağım1za 

h iç şüphe yoktu. 

Bu sebeble tekrar Bazarayı 

göndererek Hanaların cümlesine 
eski reisin kardeş oğlunu kim gö
rürse derhal yakalayıp bağlamn~ı 
nı ve hemen reisin yanına geti.ril 
mesini emrini verdim. Fakat bun· 
dan iki gün geçtiği halde hiçbir 
taraftan hiçbir ses çıkmadı. Nt: 
bu adam ortada göründü. Ne de 
kendisini gören oldu! 

Biz de yavaş yavaş bu zorlu 
aşıkı unutmağa. başlamıştık. 

Zira Hanaların en büyük ayin· 
leri olan ve pek merak ettiğimiz 

şu (yerle gökün evlenmesi) ayin 
lerine hazırlıklar başlamıştı. 

Hanaların yerle gökü nasıl ev
lendireceklerini büyük bir merak
la görmek istiyorduk. Esasen Ba
da-Badaların ormanlarına hare 
kelimizi de bu ayinler tayin ede
ceklerdi. (Yerle gökün evlenme
si) ayinlerine hazırlık Hanalar 
için hakikaten yeniden dünya.ya 
gelmek kadar mühim bir şeydi. 

Çoluk çocuk bütlin Hanalar sa· 
bahtan akşama kadar ormanlar& 
taşınıyor, oradan dünya yüzünde 
ne kadar zehirli h3yvan ve nebat 
varsa köye taşıyorlardı: 

Akrepler, garip, garip ve türlU 
renkte zehirli kertenkeleler, Ha
naların (Vataso) dedikleri bir ne 
vi zehirli bataklık kertenkelesi. 
İri iri zehirli orman örümcekleri, 
zehirli kırmızı karıncalar. lrili u· 
faklı, rengarenk zehirli yılanlar. 

Bir insanı soktukları zaman ağ
zından burnundan salyalar aka.· 
rak zıpzıp zıplatıp öldüren arı 

büyüklüğünde zehirli sinekler, a· 
caip acaip zehirli böcekler ve bir 
hayli zehirli kök ve otlar .. 

Hana.lar ihtiyar kadınlan, genç 
kızlan ve erkekleri tarafından 

toplanıp köyün meydanındaki çu 
kura doldurulan bu zehirli hay
vanlar mübalagasız bir milyon 
insanı kamilen öldürmeğe kafiy
di! 

Hanalar bu zehirli hayvan ve 
nebatları ne yapacaklardı? Otu
rup yiyecekler miydi? Yoksa on .. 
lann zehirlerini çıkarıp dünya
yı mı zehirliyeceklerdi? 

Bazara zehir toplamak scvabı.
nı kazanmak için benden müsaa· 
de a larak üç gün tiç gece müddet· 
le ormanlara gitmişti. 

Bazara. ormana giderken bana: 
- Sayın reis! Sakın bu sefer 

mani olmaya kalkma! Yoksa dün
ya yüzüne felaket gelir! Biz Ha .. 
nalar bu bayramımızda insan eti 
yemeğe mecburuz! Herkes senin 
beyaz bir adam olduğundan kork
tukları için, ben de dahil olarak, 
sana ölsek dahi önceden ne yapa
cağl mızı, nasıl insan eti tedarik e
ceğeğimizi söylemiyeceğiz ! 

Demişti. 

Ben de fazla meraklı görüne
rek daha evvelinden ayinleri ber
bat etmek istemedim. Nasıl olsa. 

İ 'A-ı:=.--(.""\'? .. ı~ .J rtyi:~:!a g;:e::~~kdaha garip şey W'l .1 cJ..,.A5rııtv. / ·,zf" 'er yapmaktaydılar: 
Biribirlerindcn beşer altışar 

metre fasıla ile büyük çukurlar 
kazıyorlardı. Bu çukurların dip
lerini kalın kireç tabakalarile sı· 
Ytyorlardı. 

Bu kireçlerin kurumasını bekle 
mektcydiler. Bir çok da iri, gayet 
uzun dikeİıler toplamışlardı. 

(Devamı var) 

Hergün demir yemeli! 
Biliyorsunuz, kanımızda he

moglobin denilen bir madde var
dır ki kanın kırmızı kürecikk
rini teşkil eder ve havanın mü
vellidilhumuzasını akciğerlerden 

alıp kana getiren de bu madde· 
dir. 

Hemoglobin ise en ziyade de
mirden terekküp eder. 

Onun için vücudun demire çok 
ihtiyacı vardır. Vücud demir ala
mazsa kanda hemoglobin azai.ır 

vücut zaif düşer, insan kans.ız 

kalır, rengi solar. 
O halde vücuda bol bol denıir 

temin etmek lazım. Fakat umu
miyetle yediğimiz maddeler ara 
sında demir mürekkebatını ha, ·i 
olanlar azdır. Onun için, demfr 
bulunan yiyeceklerden her giiı1 
çokçok yemek lazımdır. Bun
lar da başlıca şu yiyeceklerdiı•. 

Yumurta, yeşil yapraklı s~b

z~kr, bütün hububat ve et. 



12 H A B E R - Akşam Postası 

HABER'in Tarihi Romanı: 17 Yazan: RAHMi YAGIZ 

Talat paşa dervişin k8.ğıdını 
alınca faciayı anladı 

İbrahim efendi değiştikten sonra derviş de ağw 
rıdıuı sızıdan bitab düşen vtlcud:ınu ta.htalarm i1T.e
r ine bıraktı. Kabuslu bir uykuya daldı. 

İbrahim efendi ertesi günü nöbetten çıkar çık_ 
mnz doğru Bnbıii.linin yolunu tutmuştu. Delikanlı

nın içinde beliren bir önsez.i3 acele etmesini mey
dana getiriyor, kağıdın ihtiyar ve zavallı dervişi bu 
L~kenceden kurtaracağı kanaatini kalbinde yaşatı-

• yordu. 
Genç memur hızlı adımlarla Bnbdliye geldi. 

Dış kapıdaki çifte nöbetçilerin arasından geçti. 
Geniş tı:ış merdivenleri bir solukta çıktr. Divnn
hanl'de durdu. Sadaret odasmm korldonında bek. 
lcşen yaverler, bir komiserle üç dört polis, sivil 
memurlnr vı:ırdı. 
KUçUkpazarlı İhsan da, suikastçiyi paşanın Ayn

sofyadnki konağında tuttuktan sonra bir derece 
daha terfi etmiş ve p~anın maiyet polisliğini yap
mak vazife ve imtiyazile de tevkir edilmişti. 

İhsanın etrafta f1r dönen gözleri, divanhanenin 
ipek halılarla ,kaplı orta yerinde duran adama iliş
ti, Onu hemen tanıdı, seslendi: 

- Hayrola, İbrahim efendi, ne var? 
İbrahim, bu tanıdığa tesadüf etmekten haz 

duydu, o tarafa koştu. lki memur el sıkıştılar. 

İbrahim tek cümleyle arkad~m sorgusunu ce~ 
vablndı: 

- Sadrazam p~a hazr('tlerlnl göreceğim! 
- Hem<.>n mJ? 
- Tabii! 
- Meclisi vükelAdalar şimdi! Niçin görecek. 

sin, kC'ndine alt bir iş mi? 
İbrahim bir tereddüd duraklaması savuşturdu. 

karııılık verdi: 
- Hayır. Müdirfyetten geliyonım. Suikastçi

yc ait bir ihbarda bulunacağım da ... 
İhsan bu kelimeyi duyunca ~ln ehemmiyetini 

ı:nladı. lbrahimin ceffelkalem savurduğu, fakat 
•Rm yerinde ve müessir bir !)Ckilde kullandığı bu 

• ııı le sivil komiseri clektrlklcnmişçesine çevik
.• irmişti. İbrahime: 

- Öyleyse dur, bumda bekle. Ben paşaya 

~her vereyim ! 
Dedi. Ceketinin 6nUnU kavuşturdu. Feııint 

o 1ııtırdt. Sadaret odasından içeri daldı. 
Bir dakika sonro Tnlllt pıt§a odadan dışarıya 

Çıktı. Peşi sıra gelen komiser İhsana sordu: 
- Kim o, hangisi haber getiren? 
İhsan, İbrahime işaret ederek çağırdı. De

likanlı yaklaşırken arzetti: 
- İşte bu memur, paşa hazretleri. 
1brahim, Talat paşayı yedi yerden kandilli 

Mr tcımennn ile selô.mladı. Avucunda hazır bulun_ 
durduğu derviş R~id efendinin kağıdını uzattı. 

Paşa hiç sesini çıkarmadan kağıdı açtı, okudu. 
Gözle ri hayretle UzUntünUn kanşık ifndesile irile
§e büzlilo birkaç defa daha tekro.r tekrar okudu. 
Sonra yanıbaşmdı:ı duran komiser Küçükpazarlı 

lhsann gaznb dolu bir bakışla kötü kötü baktr, 
hiddetten ıslık çalan bir sesle çıkıştı: 

- Bombalı suikastçlyi konakta yakahyan sen
din değil mi? 

- Evet pa§am ! .. 
- Admı sanını niçin bana söylemedin? Hnyw 

vanhğ:-.~n mükafo.tmı şimdi göreceksin! 

- ····· 

Sadrazam hürmet vaziyetile putlaşmış gibi 
duran resmt komisere işaret etti: 

- Buraya gel! Al şu hayvan herifi, nezaret. 
haneye tık, polis mUdlirUnU de bana çağır. Otomo
bille hemen gelsin! 

Küçükpazarh lhsan neye uğradığını şaşırmış
tı. Talit paşanın ayaklarına kapanmak için bir ha
reket yaptı. 

Eski arkadaşı ve dostu Reşid efendinin fcla. 
ketiyle nıhu burkulan ve şiddetli bir vicdan azabı 
duyan sadrazam buna meydan bırakmadı, komise
re haykırdı: 

- Defet, götür şu hergeleyi ... 
Komiser, İhsanı kolundan tuttu, y:ırdıınına 

koşan polislerin muavenctilo eUrükler gibi kori
dordan uzaklaııtırdı. Divanhanenin dışına çıkarın
ca belinden tabnncnsmı aldı. Oradaki metruk ha. 
pishaneye kapadı, kapıya da bir nöbetçi koydu. 
Kendisi sadaret otomobiline atlıyarak iki dakikada 
Sirkeciye, polis mUdürlilğüne in<U. Soluk soluğa 

müdilr Azmi beyin huzuruna çıktı. Nefesi kesile
rek anlattı: 

- Beyefendi, sadrazam paşa hazretleri emir 
buyurdular. Her işi bırakıp derhal ve en seri va
sıtayla Babıaliye t~rifinitl bekliyorlar. 

- Benim mi? 
- Evet! 
- Söyleyin, otomobil hazırlan8Jll ! 
- Sadaret otomobili kapıda bekliyor bt'yim ! 
Azmi bey yerinden fırladı. Komiı:1erle beraber 

otomobile atlıyarak Babı:11iye gelöi. 
TalAt paşa İhsana. duyduğu gayzr bir türlii zap

tedemlyor, dııkikalar geçtikçe artan bir kinle için 
için söyleniyor, arada bir de: 

- Zavallı Reşid efendi, bilmeden adamcağızın 
kanma giriyorduk. Adammu bunlar, bu herifler ... 
Allı:ıh topunu kahret.sin! 

Diyor, koridorda dolaşıyordu. 
Bir aralık polis lbrahime kağıdı Reşid efen. 

dinin naeıl yazdığını sordu, tnfsilfıtını dinledi. Son
ra lbrahime: 

- Sen, dedi, bugünden itibaren bu 'herifin yc-

1 • riııe burada, maiyette kalacaksın. Bir :rütbeye de 
hak kazandın. 

27 glin dayak ziyafetile polis mtidiriyetlnde i
zaz edilen Reşid efendinin yazdığı kağıdın bu ne. 
ticeye vanı,ır lbrahimi şaşırt.mıı.ıtı. 

Genç polis terfie sevinirken Reşid efendiden 
niçin altınları aldım diye için için üzülüyor, dervi
şin bunu pafiaya ifşa etmemesini temin çarelerini 
arıyordu. 

Bu sırada polis müdilrU Azmi bey, komiserle 
birlikte dh•anhnneyc girdi, TaUl.t paşaya doğru 

yUrlldil. Efendisini scJıimladı. Sadrazam Azmi Be
yi bir kenara çekti. Ona. şu kısa ve kat'i emri ver
di: 

- Şu geçenlerde tevkif ettiğiniz suikastçı var 
ya, Şimdi mildiriyete gideceksin; o adamı yanına 
nlacak, tazimutla gönltinü yaparnk buraya, yanıma 
getireceksin! Haydi koş! 

Aııni bey bu emirden şaşrrdı. Fakat mahiye. 
tini, sebebini sormağa cesaret edemedi. 

- Bali listllne paşam! 
Dedi, geldiği hızla daireden fırhyarak otomobi

le atladr. MUdiriyctln yolunu tuttu. 
( Daha var) 

Behire garip bir heyecan içerisinde 
Necdetin yazdığı küçük mektubu oku· 
yordu: MAS L 

l_G_iz_ı i _V_az_if e_de_n __ H_a_ric_iye ___ Na_zı,_rı ı .... öın~a.-.:."', 
-5- Nakleden: 

- Ne söyliyeceğinizl biliyorum: :!isi hapse mahkum oldu. Hapis· 
"Vatanı müdafaa etmek lazım. haneden çıktığı vakit dünya:'-'l 
Bu uğurda müracaat edilen bh· harp felaketine sürükliyen Kav 
tün vasıtalar iyidir, elverir ki va· zer çoktan Holandaya kaçmış, Al· 
tan iyi müdafaa edilmiş olsun.,. manya harp yüzünden sefil ve 
Evet biliyorum,, Büyük Fredl'ih perişan bir hale gelmişti. Amen· 
böyle söylemişti. ka bu Alman zabitini ancak 1921 

Fon Papen ine.! bir güllişle mu de serbest bıraktı. 
kabele etti: 

- Yanılıyorsunuz azizim. Bu 
cümle Büyük Fredrikin değit 
Makyavelindir. 

"DÜNYANIN EN BOYüK 
MACERA ADAMI,, 

kıziyle macerası c!duğu . 
unce qıisyonerler birliğiDl 
etmeğe mecbur oldu. 

Bunun üzerine K~ 
Orada gene bir protestafl 
nerleri cemiyetine girdi. 
raftan tahsiline devam 
ciildi bir aşkla sevdiği 
kızını getirterek onunla 

1902 de gene din de w 
bu sefer Anglikan kili-
sap etti. Bu dini Amerikall 

Alman tedhiş çetesinin birin diler a~nda va~.mağa 
AMERlKADA BiR TEDHİŞ ci plandaki diğer bir unsuru da Ertesı ~ene A.ngı~k~ ~ 

ÇETESİ Trebiç Linkoln idi. 1~ .ve İngıltere~~ gıt~. 
Trebiç Linkolna haklı olara!~ l d'.:"~e K.en~ . . dtik.alıgı 

O zaman Amerikada çalışan Al· "devrin en biıyük macera ada kuçuk bır ;ulisenın pa 
. l t .. "Loil"t .. d ·ı ·şı· B' b d verdiler. man aıan an es-n a ının en mu mı,, enı mı ır. ız ura a o· 

him unsurlarından biri yüzb~ı nun bütün hayatını anlatacak 
Franz fon Rıntelendi. Bu adama. değiliz. Hayatının başlıca safha 
bir dahi denilebilirdi; bir tahrip lannı hülasa edelim, kafi ... 
dehası! 

Bu genç Alman zabiti muaz· 
zam bir plan hazırlamıştı. Mevıu· 
ubahs olan şey, Amerikayı Fran· 
sa ve lngiltereye silah vermt?k· 
ten alıkoyacak bir kütle karı
şıklığı yaratmaktı. 

Bu maksatla yeni bir amC'le 
birliği kurdu. Mitingler 
tertip etti. Bu mitingde en haı a· 
retli hatip bizzat fon Rintelendi. 
Hitabet kürsUsUnde olduğu 7.a· 
ınanlar, halkı böyle isyana teŞ\·ik 
edenin Alman ordusu muvazzaf 
zabitlerinden biri olduğundan 
kimse şüphe etmiyordu. 

Fon Rintelen az zamanda bir 
işçi lideri oldu. Gaye.sine kolayca 
erişemediği yerlerde grevler ~~r
tip etti. Bu grevler salgın bir 

"Hayatıma dair hakikatler .. 
ismile neşrettiği hatıralarınd..ı. 

"yirminci asnn en büyük macerG. 
adamı,, 1879 da, Tuna sahillerin 
de küçük bir Macar şehri olaıı 

Jakada doğduğunu yazar. TahsiJı 
ni on üç yaşına kadar Budapeşt.: 
de yaptı. Sonra ailesi onu, al 
manca öğrenmesi için, Presbur· 
ga gönderdi. 

Baba oğul gayet iyi geçiniyor 
lardı. Fakat lise imtihanlarını ve 
reccği sıııtda lvas Trebiç akt.öı 
olmak istediğini söyleyince arat; 
rında biiyük bir ihtilat çıktı. Dtı 
ihtilaf !yasın lehine halledildi ve 
delikanlı şehrin konservatuvarına 
yazıldı. Fakat Trebiçc sahney~ 
çıkmak hiç nasip olmu<lı. 

hastalık halinde az zamanda bii· !SAYA İNANAN S!R YAHUDt. 
tün Amerikaya yayıldı. 

Ayni zamanda fon Rintelen, di· Tatil csnaı;;ında Trebiç ecncbı 
ğer taraftan. Amerika harp leva- memleketlere gitmek fırsatl'ı. 
zımı fabrikalarına mütemadi si· buldu. İtalyayı dolaştı ve lngilt1:· 
parişler vermekle de meşguldiı. reye kadar uzandı. 
Rusyaya mütemadiyen silah s~v- Londrada sfsli bir akşam, so 
kine tavassut ediyordu. Rusln•· kaktan geçen birine çarptı ve da! 
peşin para vererek mühimmat Fa· gınlıkla macarca olarak özür di· 
tın alıyorlar, vapurlar yola çıkı· ledi. Mcçhiıl adar.ı ayni lisanda 
yorlardı. ı cevap verdi. Bu bir vatandaş. hal 

Fakat bu sevkiyatı bir uğur ta dindaştı. Bu adam lsaya ina· 
suzluk takip ediyor, denilebilır· \nan ve ona İsrail evlatlarının \h: 

di. Rusyaya. mühimmat götüreıı laihi göziiyle bakan Yahudi tar!· 
gemiler açık denize henüz çıktık· katine mensuptu. 
lan vakit esrarengiz bir infiliik· Bu tesadüf neticesi ve buraıla 
?a berhava oluyorlar, kıymerl~ anlatılması pek uzun sürecek ha· 
harp malzemeı::i Rusyaya kadar diseler dolayısile genG Trebic: ec· 
götiirülemiyordu. dadının dini olan museviliği t<'rk 

Bu işin sırrı Gok zaman sonra, eclerck bu tarikatP. girdi. Bu yiiz 
Amerikan zabıta;n fon Rintelcnin den babasının artık para gönder 
maskesini yüzünden düşürmeğt! miyeceğini tahmin ettiği için de 
muvaffak olduğu vakit anlaşıldı kendisi para kazanmıığa karaL 
Fon Rintclen teslim ettiği lıer \•erdi ve gazeteciliğe atıldı. 
parti içine, ancak gemi açık de· Birkaç sene toonra Trebiç. telt· 
ni:r.e çıktığı vakit patlayacak '$<?· rar din değiştirdi; 1898 de lılr 
kilde ayarlanmış bir saatli bom Alman misyonerler birliği:ıd~ 

ba koymııktaydı. proteHtıııı oldu. Yeni heveı>lc i:fı 
Fon Hintelenin bu işteki roJU hiyat fakültesine yazıldı. ı..,akat 

1917 de meydana çıkarıldı ve ken bir müddet sonra bir babriyE'linir. 

- LİBERAL MEBUS 

Anglikan papazının ha,.U 
ki? Pazar günleri va.as 
cuklan vaftiz eder. gençıetl 
dirir ve ölülerin gönı · 
nezaret eder. Bu yekn~ 
rrebiçin zevkine göre 
Onun hesabına mesut bir 
le kayınbabasının bu sı 
zına bü vük bir set"V'et 
ölmesi imdadına yetişti._!: 
sayesinde kıliscyı bırak&JY 
draya git~i ve politika 
abldı. Yedi sene sonra 
Darling-ton mahallesi, ~ 
ismini değiştirerek Tinıo~ 
Linkohı yapmış olan İf11"'ı 
hiçi libE'ral mebus olara1' 
kamarasına gönderdi. 

PETROL KUYU~ 
DER1ND1R! 

Mebusluk ha.yatı pek 
olmadı. Bu ıııaceraperesd' 
gayesi para kazanmak, 
yapmaktı. Galiçya ve ~ 
petrol kuyuları hisse s~~ 
zerine spekiilasyon yap~ı 
\adı. Fakat maalesef peU"' 
lım derindir, hissedar!~ 
larını pek çabuk yuttukd
dir. Yeni mebusun sen'e 
işte eridi. 

Bundan başka Trebiç. 
serseriler gibi. fevkalade 
ti. Öyle ki bir kaç sene 
ğazına kadar borca battı· 
yi gitmiyor. halbuki o ııeP 
güvenerek servet kuşurıuıı 
konmasını bekliyordu. 811 
'ıakikat olmadı. JJJ 

Nihayet. t~yikleri git8,...~ 
tan alacaklıls.nndan 

yer bulamıyan, dostla~ til 
•lan inkar olunan TrebıÇ 
kendisini I..ondra so ~1.fı 
beş parasız ve bütün kllpP'°'.ıı 
züne kapanmış bir halde"' 
On beş sene kendisine Y3 
tnlii artık gülmüyordll· _,ı 

(0e\aıP1 

R xx . tJlf 
Öğleye doğru sert ve keskJtl 

gırak sesi havayı }1rttı. . tJi" 
Çıngırak sesini duynn biJlll "Hiç unutamıyacağım çocukluk arka· 

dasıma; bu mücevher ona bizim değic;

rniyen hislerimh:l anlatacaktır.,, Zira 
bunu, seçen annemdir. Bu hediyeyi ka· 
bul edebilirsiniz. Çünkü sizi çok seven 
iki samimi kalbin hislerini ta§ıyor. Bu 
size daima çocukluğumuzun hatıralnrl 
nı anlatacak, derin dostluğumuzun kı
rılmaz bağı olacaktır.,, 

H A 8 E R · ı N AŞK VE HiS ROMAN 1 : 67 ğa knlktı: Ve: ~ 
- Size gelir dP.memiş mi oo"' 

çük hanım. dedi. tşte geldi. o• 
pıyı çalışından anladım. ı<U~iP 
bekletmeğc gelmez. Hemen gt 

Behire ruha ılık bir neşe döken hu 
satırları tekrar tekrar okudu. Sonra 
düşündü: 

"Yazısı da kendisi gibi, açık ve sn· 
mimi.., 

Sonra çiçek sepetine yanaştı. Orada 
gözleri kapalı, her çiçeği ayrı kokladı . 

GCıya çiçeklerden süzUlen koku, ayn 
ayrı bir takım hisleri anlat.rn bir 
dıldi. Sonra tekrar Pandantifin yanın:ı 
!jC'ldi. Bu ışık damlasını andıran mil· 
<'<'VhC're baktı. Bu mücevher ona şimdı 
"Üz--1 bir göz kenarında toplanmış b:r 
. Jnla göz yaşını andınyordu. 

Bu iki hediyenin ifade etmek iste· 

Nakleden : MUZAFFER ESEN 
diği sevgi manasını bütün kalbile his· 
sedlyordu. 

Behire dnldı: "Bu pandantifi sessiz 
bir göz yaşına. benziyor. Ruhuma hitap 
ediyor. Ben de onun sesini biliyor. Bu 

göz yaşı bir kaya kadar sert, bana u· 
nutmak bilmiyen bir kalbin sadakatini 
anlatıyor. Bir şebnem tanesi kadar le· 

kcsiz. Samimi, münakaşa kabul etmez 
bir aşkı ifade ediyor. füymeti menfaat 
gözetmiyen bir aşkın unğmelerini tc· 
rennüm ediyor.,, 

Behirenin gözleri yaş dolmuştu. 

Şimdi pandnntifle bir çocuk gibi ko· 
hu§uyordu. 

"Glic:el pandantif. Sen benim ic;ln 
Necdttin kalbi sa>'lhrsın. Senden kat:· 
yen aynlacak değilim. Sen benim i~in 
bir tılsım sayılırsın . ., 

Sonra Pnndantifi öptü. Uzun uzuP, 
doya doya. öptü. 

Şimdi içeriye güneşin sıcak ışıkla· 

rını gönderen pencerenin yanındn 

genç doktoru bu mücevheri seç~rken 
görür gibi oluyordu. Kendi kendine: 

"Beni herkcstrn evvel o •H:: ündü. 
Doğum günlimü herkesten evvel o ha· 
tırladı. l<'akat bu dnkikada içimden 
geçenleri bir bilse... Kalbinin yolunu 
a~ka kendi eliyle kapayan bir zavaı lı 

kızın beyninde tutuşan cehennemi bit 
bilse . ., 

Genç kızı bu dalgınlıktan hizm,,tçiı;i 

kurtardı. O da hanın1ınm yirmi ilc\n " İ 
yaşını kutlulamak istiyordu. O da •ni· 
ni mini bir menek0 e demetile hanımi· 
nı tebrikc gelmişti. 

- Hanımcığım, Allah nice yıllara 
yetiştirnin inşallah: mesut olursunuz. 

- İn§allnh! 
Hizmetçi kadın aklına gelen bir rnii· 

talcayı söylemekten kendini mene le· 
mecli: 

- Acaba Nihat bey bugün, sizin yıl· 
döniimünüz olduğunu unuttu mu? 

- Zannetmem.. Daha vakit va!'. 
Herhalde gelir. 

Rehireye bu cümleyi izzetinefsi söy· 
lctiyordu. 

- Fakat ne olsn bu kadar geç kal· 
mıyacalttı. 

Bu mUlnhaza Behireyi adeta mel!l
mm etti. Nişanhsmın i!Yma.li, laluı.ydi 

si hizmetçisinin bile nazarı dikkatiııı 

cclbctti. Demek ki Nihattan ayrılııı:-a 

haksız değildi. Bu hakkı hfzmctçi<ıi ka· 
dın bile teslim e~iyordu. 

yı aGnyım. ( 
O ı ·-· u . d baŞııı• (anın eşıgı zPnn e. 

di : -· - lyi amn artı~ çiçek JrO~ 
riMiz de kalmadı. deai. d 

Bu hakikaten Nihat~ ~~..Ae 
de bir demet buket vardı. EJW'~ 
tarıımaktnn hiç hoşlanmıyaıı. 0,J' 
hcndis odaya girer girmez elil' 
keti masa üzerine b:rakU. 

Nihadın gctirdıği b~ket " ,,.11• ~ 
mcnekşeleden yapılmtş #fi' 
bir demetti. Fnkat t.<ıbU N 1'f~ 
laclığı muhteşem sepet il.:- rrıt.1 
dilemezdi. ırı ıı 
B~hirc Nihaclm p:ctirdiı°!i d~r 17 

karken Nihad d.:ı o :ıa -.·ı t~tlıJ<I ç Ç 
kokusu i<:inrieıı bıral~an ote 
re bakıyordu. ) 

(Dctıanıı vor 
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Birdenbire odanın altın •• 
1/o.ldızlı kapısı şiddetle açıldı 

• b"i]hakık 

Oldükten s 
tlmran aşkın mevcudiyetine Omuzlarını silkti: 

:e i'a a ht>psi sıkı bir mUcade- kelle! döşenmi§ ve bUylik §anıdan- Miray son derece ciddi bir hal -
~~:aıntyacak ~erccede takatsiz !arı yakılmış odalara açılmaktaydı. deydi. 

inanmazch. Onun nazarında aşk - Zannediyor musun ki ben 

ııı~tlı ~ferdi. Orada, ayni zamanda ÜçlincU oda)ı perdenin aralığın. - Görilyorsun hi dilcdiğümz ıa. 
lı Cö alin. ağzım da her ihtimale kar dan gözetledikleri btrada birdenbire man y1ldırmı gfoi seni pençeml.ze 
~:t:•Yerek dinlendiler. Günler bu odanm altm yaldızlı kapısı ~id- g~irmeğe muktediriz! •. Ne §eyta
t!lrı~ aga başlamış olduğu için detle açıldı. na külfıhnu ters giydiren zek! ve 
il( a "Çabuk batıyordu. Tam orta - İçeriye Gregorius girmişti. Gre - kurnazlığın, ne güvendiğin a.ekerle. 
!'ada ~~ın kızıllığına gömüldüğü sı- gorius çizmelerini ve silvari clbi - rin, ne de büyük \'e haşmetli müt
llaııı• !ıray ve Kıulca Mustafa a - selerini giyml§, herhalde bir yere tetiklerin ısana en ufak bir imdad. 
~ıa:ın.rn birer ikişer geldUclerini, hareket etmek tizere hazırlanmı§ da bulunamazlar! .. 
dı(!a akı ağaçlığa atlarını bağlıı - bulunuyordu. Gregorius yeı-Qe kinle titrek vo 

romanlaroa yaşayan bir efsane idi. seninle, sevdiğim i~n konuştum. 
Ömeri Taksimdeki apartımanm - O halde neden?. 

beşinci katın"daki küçük odasına Umran sustu. Belki de serbest. 
tekrar getirmişti.. !iğini anlamasından ve delikanlı 

Delikanlı onun omuzuna doğru üzerindeki büyük nüfuzunun kı· 

sokuluyor ve tekrarlıyordu: rılmasından korktuğu için bu su. 
- Bilsen ne kadar bWtiyanm .. ale hiç cevap vermedi. Esasen ö. 

Beni buraya getirdiğin için sana merin kendi üzerinde hiç bir nü· 
müteşekkirim. Sana tapıyorum!. fuzu olmadığına ve onu sevmedi. 

• l'rtıı 
g, ha •sonra kendilerini nrııma - Yüıil pek hiddetliydi. boğuk bir sesle: 
~~ladıklnrını gördlller. Kendi kendine §:ı~ı gözlerini Jki - Böyle eşkiyahklA ve namertçe 

Ummn oturduğu yerden hırsta ğine kaniydi. Faka~ ne oluna ol. 
fırladı: sun bu mektep arkadaŞJna kendi· 

ollla ca. Mustafa ııyıı.ğa kalkarak tarafa oynatarak bir §eyler söyle- harlmime girip beni müdafaasız av 
l'ıı. Seslendi. niyor, her tarafta dişleri arasın - !ayarak istediğin ne mikdıır para-

- Rica ederim., gene kendine a. sini fena tanınmak ta işine gelmi. 
cındırmağa başlama.. 1 yordu. Zavallı toy çocuk sadaka 

ı.~ ~ dan küfürler mrnldamyordu. Ma • dır, onu ısöyle ?.. 
"!"\ taı:_<>rnda loplanmca Miray on- sanın önUnc geldi ve §arab desti- Diye homurdandı. 

Genç kız bir kaç sene evvel ken· gibi aşk dileniyordu. Hatta bu bu. 
disini avutmak ,yalnızlıktan kur. dala: 

, '"'nat verdi: 
~~ ~alnız iki kişi bu bağladığmuz sini uzun kupalardan birine bo;ıal - Miray acı bir kahkaha attı: 
... ""llllı torak içmeye başlr.dı. - Yine kendini parayla kurt.Ara.. 

tulmak için yirmi yaşındaki bu fi- - Mektebi bitirip bir işe girdi
şılcı bulmu§tU. Fabt kızın bu lA. ğimiz zaman bizim evlenmemize 
kaydisine mukabil Ömer ona çok hiç bir şey mani olamaz, demişti. llıtu, . Yanında kalacak, üç kL5i 

~ ağzında her ihtlanıle karşı 
~ti~ e~liyecek, geriye kalanlar 
1tt g e gırcceğiz. Sarayda bir müd· 

ıı:ı llleneceğiz. Ben işaret verdi -
•erııclaınan hemen gizlendiğimiz 'n .ru-lıyarak mUrnkUn olduğu 
tol'i~ RUrüllüye scbeb olmadan Gre 
l'tıı\'\ ~ hemen bağlıyacağız ve sü. 
~a ~~~tar buradan dönüp dışa· 

•1~ca,ı; ı becli. bız ••• 

il~~ bu tnlimatı verdikten son. 
> "lld 1 t:ı ~ a ıkıara gırdi. Demin ada -

41'1 ara lığı Yere tekrar yığdıgı ta~
~ 11k ettı vo en önndo kendiı!i 

• ~:~ ~usta.fa ve diğer on kişi 
t;. ıp ettiler 

.~ rı . 
~ h a bir kaç ayak merdh-enle 

i 12 Yer gayet muntazam yapıl 
ta h.. t ltaıo içlerindeki gizli yolla -
~ ~ZiYcn kemerli, iki, nihn:ret 
~ ltıın birden geçebileceği sc -

bir yoldu. 
~ \.ı :yolun.<l ltiUy ıı on 

llt 'ladnr ) üıildüktcn sonra yi. 
l'ı a~ bir :merdivenden çıkarak ya 
~ .. ~lrk bir mahzene çıktılar. 

t, ten herhalde Gregorius 
ı:da.ki mahzenlerden biriydi. •, :~ne çıkmcn bir mUddet. et -

~ıııatlecıiJer, akşam karanlığı 
"'1,~ an bumdan çıkmaları mu -
~ 01acaktı 
' l·oı • 

t tı~Qıı ıın doğrudan doğruya Gre-
~~g 

1 
hususi dairesine çıiçnıa.sı 

lı)l ta e irdi. Filhakika mahzenin 
~11;ar1rıctıı da bir merdivenin bu· 
~ ~o~ {;Örülüyordu. Bu merdive-

t~l'ilıg '1-Udan doğruya yaln12 Gre. 
·b~11 girebildiği kata çıktığı 
l' ldi. 

l ll:ııaın· 
ıı~,. 1Yle karanlık basınca mah 

Miray tesadüfün \:ıu derece kendi cağını zannediyorsun, G~orius?... . 
1
. 

temiz bir sevgiyle bag-lanmııı:tı ... Haubuki kız dıplomasını e ıne a-aine yardmı etmiş olmasından son Diye bağırdı. Blze hakikaten ıti· :s 
derece müteheyyiç olmuştu. Yanm ya cşkiya imlııiz gibi hitab t'cliyor- Ümran ise hayatında hiç sevme • hı almaz, hemen bir laboratuarda 
dakilcre hlr r;cy fısıldadı. Aka bin _ sun! •• Halbuki biz.: de sana karşı 50 diği için bu ~vgiyi takdir edemi. çalışmağı, kendine müstakil bir 
de beş kişi birClen Gregoriusun ü- nin usulilnle hareket ediyoruz!.. yor, onun bu haline karşı daima hayat temin etmcği, yalnız, bilhas 
zerine fırladılar. Gregorius kln ve hiddetinden in- iakayd kalıyordu. Yanında ne za· sa erkek::.iz yaşamağr düşünüyo:-. 

Ne olduğunu ~aşıran tekfur bir Jedi. man aşktan bahsetse tiksiniyor, du. 
saniye sonra ses bile çıkarmadan _ BPn e§kiya değilim!.. başmı çeviriyordu. Aşk neydi? .. Bu zavallı çocuk ise onun hür-
yere yuvarlanmı11 ve kıskıvrak bağ- Diye homurdandı. Mirnya şimdi Erlıeklerin kaıdınları avlamak için riyetini kazanmağa ve ona sahip 
lanmıştı. alev fışkıran gözlerle baltmaktay - kulıandıkları bir olta değil mi?. olmağa çalışıyordu. 
Ağzmn büyük bir tıkaç konmuş. dı. Şımdi meftun meftun gözleri. Umran oturduğu yerden tekrar 

tu. :Miray derhal belindeki sivri han Miray acı acı giıldU: nı içine bakan delikanlıyı biraz kalktı, ona doğru döndü ve sor. 
çer.ini çekti ve Gregoriusun kal'§J. (.'),,tlf'lm• ,~,.) da istihfafla aüzdü. du: 
sın& geçti. Ömer !atanbula kimya tahsiline - Çayiçer misin?. 

+- Yen·, b ·, r hak., kat gel mi.. gent' bir Anadolu "-OCug-u - Daha çok seni yemek yeme. .umik tPkfunı kendisini bıı~tıyan :s :s • 

bu adamlara, korkulu bir rüya gö- idi .. ümranla ayni laboratuvarda ğe götürmek isterim. 
rüyormu~ gibi deb§etten büsbütün Dr. Hyman Goldstein isminde çalışırken onu beğenmiı, kur yap· - Bir şartla; bana mahut his· 
§8.§Ilaşmrtı gözlerle bakmaktaydı. tanınmış bir alim ortaya yeni bir mı~ ve yüz bulduğu için onun ho. !erinden bahsetmiyeceksin .. 

Kal"§ısında Mirayı görtince söz hakikat atıyor, da.ha doğrusu, es· luna gittiğine inanmı§tı. Halbuki • • • 
bebekleri hayret ve delıecUc oy • kidenberi hakikat gibi telakki e ertesi günü tekrar hangi aaatte Günler geçti, hemen hemen her 
nadılar. dilen bir şeyi cerhediyor: bulu~acaklarını sorduğu zaman sabah laboratuvarda bulu~uyorlar 

Tekfurun gözlerine inanamadığı Dr. Goldstein'n göre, çehren~n Ü'mran ona hakikati söylemekten ve akşamları beraber çıkıyorlartdı. 
belliydi. Mira): adamlara: ~ekli, ağzın, bum un, çenenin bi<.;i- çekimenmişti: Ömer ,günler geçtikçe içinde kök.. 

~ J ·d .. t..i 
1 

• r -• mi in~anların zekfıs.ını "'"Öıstorir - Devamlı buJııaınaJarın ileri· le§cn bu sevgiden ona fırı;at bul. - '!>."unun iiJ\~rn ~ Aj{"kl ı;ıkıı· & r·· 
t .. • u kapıyı da klltUeyin?., eklindeki kanaat esassızdır ve de doğuracağı a~ktan korkmuyor dukça bahsediyor, yalvarıyor, fa. 

Emrini verdi. ~fne kadar doğru değildir. Pek musun?. kat Umran onu mütemadiyen ters. 
Gregoriusun ağzından tıkacı çı • tüyük ve pek küçük başlar mUr,· O nazik bir tebessümle cevap liyordu: 

kardılar. , t~na olmak tizere, çehrenin ~k· vermişti: - Düşündüğün yalnız bu! .. 
Miray mUstehıl bir sesle Grego~ 'ili insanın zekasını göstermekte - Zaten sana aşığım bent. - Ne yapayım? Beni mazur 

rius'a: hiç bir işe yaraınıu; (bu pek bii· cör, seni çok seviyorum. 
- Gregoriua! dedi. Herhangi bir yük ve pek küçük başlarda anoı- ne derece yoksa, başının şekil ile - Zevk meselesi; hoşlanıp be. 

şekilde bağırmasa teşobbUs eder • ı' mal hallerdir ve pek nadir tesarltif de hiçbir ahi.kası yoktur. Zeka ni sevebilirsin, buna müdahale ı:· 
sen bu hançer kalbindedir!. edilir). ancak beyindeki kıvrımların a~e- demem.Fakat benim hoşuma gitmi 

Gregorius yalnız homurdandı, Alime nazaran, insanın ismin· dine tabidir ki bu da ancak insnn yor, sana kar§ı içimde bu husus. 
hiçbir cevııb ,·ermedi. deki harflerle zekl.cıının alakası öldükten sonra ~örül:bili~:P ... _ _ ta en ufak bir alaka bile duymu-
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ra ••• 
yorum. 

Ömer, Umrana aadık bir sevgi 
ile bağlıydı. ve onun başka bir a. 
şıkı olmadığını lda biliyordu. Bu. 
nunla beraber, ilk aşığına metres 
olduktan aonra Umrarun aşka 

karşı bu kadar lakayd kalmasına 

bir türlil mana veremiyordu. İs· 

temediği halde ona yalvarmak, 
içindeki acıları dökmek te ona 
güzel geliyordu. Çünkü o zaman 
içinin, kafasnun bir parça olsun 
hafiflediğini hissediyordu. Bu lda 
onun için doyulmaz bir saadetti. 

Bu sırada Ömer birdenbire has. 
talandı. Fatihin kenar bir ma. 
ballesindeki, oturduğu odasma hı· 
kan ev sahibi kadınla Umrana bir 
mektup gönderdi • 

Hastalığının ağır olduğunu ve 
onu göremediği için ıstırap ~ekti. 

ğini, kendisini görmeğe gelirse. 
pek memnun olacağını yazıyordu. 
ümran bunu okuyunca şa:ıırdı .. 
Ve pek müteessir oldu. ,Ilı.men 

hastanın yanına koştu. 

Umranın orada bulduğu dok • 
tor, hastalığın verem olmasından 

şüphelendiğini ve genç adamın 

hiç vakit geçirmeden derhal bas· 
tahaneye kalchrılmasınm en doğru 
hareket olacağını söyledi. 

Umran bunu şiddetle reddetti: 
- Guı;hctte kimsesiz kalmt! bu 

çocuğu götürüp hastahane k~'!. 
lerine bırakmak doğru bir hare. 
ket midir?. Zavallı o zaman mahv· 
olurf . 

- Fakat kınm, hasta itina ile 
bakılmak ister, yalnızdır. Mera..1<a 
düşürmemek için annesine de ha. 
bcr vermek istemiyor. 

- Yalnız mı dediniz? Ye ben? 
- Fakat bu epey büyük bir 

mes'uliyeti yüklenmek demektir. 
- Ya karısı olsaydım, ne yapa. 

caktım?. 

Günler, hatta saatler ilerledikçe 
Ömerin hastalığı vahamet keıbc· 
diyordu. Umran ona bak,ma.k için 
hiç bir fedakiirhkta.n çekinmiyor, 
yanından bir dakika bile aynlmt.. 
yordu .. llisbir §ey ona orada bu. 

(Lut/en sayfayı çeviriniz) 

~ l~ık: 
~ a~ltı Yakmak mecburiyetlnde 

r ıııud arını anhynn Miray etrafı 
ıı: ıı ~:l!t dinledikten sonra he • 
r,'far;lfldarı· çıkmağn karar verdi. 
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(unc J'IİJ')e A fumer) 

5. İ: lhe bee _ sınoker 

'

! 5. A: dfe l3ienenpfeife ( elne 
ı Rauchpfeife) 

Fı Anlrftaux a fourruro h P'ur • aearlng Al"I• 
maı A• Petatıere ' • e akılerc gayet sessizce ha- 1 

~ ~'~ıı~lnlC'lennl t<'nbih etti. 1 H Ar• nevllıctrl 
P': Les 50r~o d'abellte h Soclat cıeas•• 

itada a Mustaaf en önde, Miray 
rll • diı'> 
h.. t~lt .,erleri de onlnn takip 
~"4~1la.llıa.'ıtcnden yukarı çıkmağa 

lıltr-ıı:ı r. ~tzılc:ı Mmıtafn gayet 
1ı il h 'ttl 1 kemend attığı için e -

aıır bir kemend tutmaktay. 

~ ltıı.a~ " 
~ı de ,~ e arkadaki Uç ki§inin de 
"' b gır d"k 

"r-ı. ı enli lopu:r;Jar vardı 
~ il . 

1 ıı~ gı bir adamı bir hamlede 
~ . l:Iltıı-.. 

oııı • uıasma meydan verme~ 
.ııın 

l\"11\> eye rnalısustu. 
~l< lıl::leri bir hayll çıktılar. 
~al.et h\tlvl!nlcr geniş bir odada 
~!\ tq_ a

11 
lrnaktaydı. Bu oda bom. 

:ıı~l!l:t ~na. rağmen şnmdanlan er~ 
~lı Oda"a.kılnııştı. 

~;ı.le 0 llrn kapılan da kaim per
l1UlnıUst·; 

l'ittg ) b ı.:. 
n

11 
'<ıı hıts Urasının herhalde Grego-

~t~tdl. Us! dairesi olduğuna §ÜP· 

li. all~ tu 
fl'ıı.tt h 

1 
fla d~cmelerl Uzerine 

\ 1ı hıı]ı~ 1l11n aerilmi~tl. 
""~ ~llKı aıın Uzcrinde gayet ihti. 
"'I IJYer t.. 
!) P-·~~:ı cı.., o~anın her tam • 

~ ~~r!a lln g~fröiler. 
l;\rıı ~ ç büyük kapı vardı. Bu 

ı. ..ııııı 1 
t! a llraı 0 an kalın :perdeleri 
·..ı ~ar 11~~arak baktılar. 1 

ın hepsi de gayet mü-

A l<U.-ktU h•vvon v•t.lotlrmev• matt•u• c:lfttlk 
cmeaeıaı tllkt çlftllsU. arJante tllkl Ckırc:u tll• 
ki) C:lftllOI gibi) 
,., La t'errne, pour ı• ıevage de• anı .... aux a 
fourrure (par ex. un• fctf'm do renards. une 
t'erm• de •enerds argent:6a) 1: T .. • Fur Farm <•· g. a Fo;ııı; Farm. &Uver ~ Fox Fapfft) 
Aı Ole Peıztlert'erm. (~. a. eıne Fuctuıfarrn1 l lberf'uc:h:afarm) 

1. TEi, ÖRGC (etrafı çeuL 1 

il yer, ağıl) 
1. F: l'cnclos nı. 
1. 1: thc compound (the 

onclosure, the pen) 
J. ,\: das Gehcge {Gatter) 

2. TEL KAFl~8 (demir t.el 
kafes) 

2. F: le treillis en fil de fer 
2. t: the v:irc - netting 
2. A: das Dıahtgeflecht 

3. RÖ:\.AR ARJANTE (ar· 

jante tlild) [kn'çıl tilki) 

3 F: le renard argentk 
8. t: tlıe silver _ fox 

4. TİLKİ KtlMES1 
()"U' a) 

4. F: la nicbe de ttnard 
ı. 1: the l<ennel 
4. A: die Fuch.!lıüttc 

5. Güze()' (ne,.areıt) KL'Ü· 
I,J•;St 

5. F: la tour surveHlance 
5, t: the watch • tower 
5. l: der 'Vachttunn 

O. ,\Rf\ LAMBASI (f'lektrfk 
l mb:ı..sı) 

6. J<": la lamp a arc 
8. l: tho arc lamp 

8. A: der Silberfuchs 1• 6. A: die Bos-enlaıııpe 
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emon11 ~h• aee (Ho"•V • D •· Htva- Bees> 
A: Dle Kast.en (IClaaaen) der 81 ne (lmma) 

1. AMELE ARI (kısır an) ,, 
14 F: l'ouvriCre f. (l'abeille f. 

neutre) 
1. t: the worker (t.he wor. 

klng - bce, the nurse) 
1. A: die Arbeiterin (Arbelts

biene) 

2. BE\' ARI (ana an, cU 1 
o.n) 

2. F: la reine (la mi!rc, la 
femellc) 

~. t: the queen (the fcmale 
bee the breeder) 

2. A: dic Königin <der Wei
seJ, das Bienenweibchen) 

8. ERKEK ARI • 
a s.ntft.n 
lı göı 

c bq 
d ~öğü~ 
e ön kıuıat 
f arfilı kanat 
g karın 
k ayak 

8, Fı le faux _ bourdan (le 
mile) 

-a l"antenne f. 
b l'oell m, 
c la tete 
d le' thorax (le corselet) 
c l'nilc f, d'a,·ant 
f l'allle f. d'ıırriere 

g l'abdomen m. (le ven. 
tro) 

h la patte 
3. İ: thc drone (tlıe male 

bee) 

a tlıe f~eler (thc ar.ten· 
na, pl. nntennae 

h the eye 
c the head 
d the tborax 
o lhe f'ront wing (the 

fore wing, tlıe anterior 
wing) 

f the bind wing (tho pce. 
terlor wing) 

g the abdomeıa 
h the l'g 

8. ,\: die Drohne (da.t1 'Bic. 
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Propagandaya karşı propaganda 
( Baştaraf ı 9 ımcıula) retti. Yeryüzü milletlerini bir boz-

Ren havzasının Almanya tara. guna çok iyi hazırladı. Ren hav • 
fından isgali karşısında 'en derin 1 zasırun işgaliyle başhyan Alman 
hüsranı, Fransız silahlarının tah. taarruz hareketlerinin hemen 
ôidi için yıllarca mücadele eden hepsi mükemmel bir propagan.da. 
sosyalistler duytdular. dan sonra başlamış ve çok kolay 

Bütün bu mallım hakikatlerden muvaffak olmuştur. 
şu netice çıkıyor. Alman propagan O halde, propagandayı karşıla-
dası çok iyi çalıştı., Her memle - mak için tek bir silah vardır: 
kette, o memleket efkarı umumi. Propag<lnda.. Kalblere sinmi~ ha. 
yesinin ruhi vaziyetlerine uy. kikatlerin değişmiyeceğine inan • 
gun bir propaganda tarzı takip mak ağır bir hatadır. 

lunmak kadar tabii 
du. 

görünmüyor-

Masanın bir köşesinde ne bu. 
lursa yiyor, geceleri kanapenin il. 
zerinde yatıyor, ekseriya tam da-

lacağı sırada hastanın boğazından 

hırıltı halinde çıkan bir ses onu 
u:z.andığı yerden tekrar doğrultu. 
yor.du. ' 

Böylece günler geçti. Ne öme. 
rin çekmcsinlde, ne de kendisine 
cm para kalmıştı. O zaman, ba
l :sı ölür ölmez, ahlaksız ve ken. 
<li3inden genç ibir adamla evlendi. 
3;ndenberi r,örüşmecliği ıınnesine 
b§ vurdu. Ondan aldığı para ile 
her gün doktor getirdi, sıkr bir 
tedavi oaşlaı:lı. 

üç hafta sonra doktor hastayı 

iyi bulmağa başladığını söyledi: 
- Zannedersem, bu işin içinde~ 

yüzümüzün akiyle çıkacağız 1 
Fakat doktorun tahminleri 

bir ak§am boşa çıktı .. İyileşme. 
ğe yüz tutmuşken ani bir kan bo
şanması zavallı delikanlıyı alıp gö. 
türdü. 

nenmiinnchen) 
a der Fühlcr 
b dns Augc 
~ der Kopf 
d dic Bnıst (der Bnıst-

S unT petek 

.. . 
·' 

Bu ani felaket gelirken sanki 
Ümrana .da yeni bir kuvvet getir. 
di. Ömerin annesine haber yolla
clı. O, ertesi günü akşamı geldiği 
zaman, oğlunun hastalığı esnasın 

da.,kendisine haber vermediği için 
Ümrana söylemediğini bırakmadı. 
Genç kız gene büyük bir sabır 

gösterdi. Buna da aldırmadı. Her 
§eyle o meşgul oldu. Tabut me. 
zarlığa doğru götürülürken kızın 

bir kısım arkadaşları da anneyi 
teskine uğra_şıyordu. 

Gözleri yaşsız, yüzü sertleşmiş, 

saçları dağılmış bir halde Umran 
ancak cenaze gömüklüktcn son. 

ra evine döndü .. 

Bu müthiş felaketin verdiği 

yorgunh~k ve acıdan harap olmuş
bir halde odasına girdiği va1dt 
göz yaşlarını tutamadı. "Zavallı!. 
Zava!:ı ı.,, diye mırıldandı ve diz 
çöktü, başını, kendisini ona ver. 
eliği divana gömerek uzun u. 
Tun ağladı. 

Melekzad KARDEŞ 

tefi) 

e der Vorder!lügcl 
f der Hinterflügel 
g der Hinterleib 
h das Bcin 

F': Le r ayon a r tlf'lc:ie l 1: The •rtlf'lc:l aı H o. 
nev comb A: D ie Kun stwabe 

l. Ç'ERÇ'EYE 
1. J.': le eadrc 
1. J: thc frnmc (the box, thc 

scction - box) 
L A: der Rahmen (das 

nlihmchen) 

%. t'zı;ctNE ARILA_ 
HIN HOCHI; (petek hüc. 
resi) YAPTIKLAI:I ZE. 

MIX h 

2. f.': le for.d du rayon, sur 
lcs abeilles construsicnt 
lcurs ccllules 

2. t: Uıc comb _ foundntion 
upon whieh lhe bees work 
lheir wnx cells 

2. A: die Bo<lenwand (Rük
kcnwnnd) der Wabe, nuf 
der die Bient.>n diC' 
WnchszC'llcn crrichtcn 

K P t:P-k az-n~ (ba l çıkarma) 
F: Le mello - cxtrncteur ı : Tho Honav Ser a• 
raf..-ur t'Ttr ~oncv 
nl ;:ısc:h ıouder 

]. l'CTEK Ezım; (h:ıl ı:·kar- il 
ı:ıa) 

n ha 'ın al ııı:ısı 

h b:ıl kalıı (k'lb'n ı) halı 

ile 

] . r: le mdlo - <>xtrncteur 
ft rcco•ılcrncnt m. 
h le S"au avcc le mlcl 

l. t: lhe bol.ey acparatcur ıl 

3!}0 

ExtrQctor > A: ere t-'.o• 

(thn honcy cxtrnctor) 
n thc outflow 
b t 'ı e pn.il of honcy 

U.I\ bce - kecping 
(rıpku lture) 

1. ,\ : di<' HonigFchlcuder 
a d"r AıısluB 
b der Cimer mit Hon!g 

H A B E R - Akşam Postası 

Danzig senalosunuıı 
çevirdiği 

man olmak 
best Şehrin 

( Baştarafı 9 uncuda) 
istedikleri için bundan böyle Ser. 
Almanyaya ilhak edilmiş olduğuna 

resmen ilcin edecek . ., 
Avusturya ilhak olunduktan scnra Danzi~ 

de ilhak edilebilir: Pek zor bir iş değil bu!. 

* * $ 

Maksaı3ı gayet açık olan bu tarzı hareket 
karşısın.da Lehistan ne yapabilir?. 

Eevveıa, her şeyi oluruna bırakabilir. E. 
sasen son zamanlara kadar yaptığı da bu id. 
M. Beck, totaliter idarelere karşı olan temayülü 
dolayısiylc Hitlere itimat beslediği için Nasyo
na }sosyalizm reisinin, taahütlcrine dindar bir 
insan gibi riayet edeceğini sandı. Bugün her 
ha):le vaziyeti anlamı~ olacak. Şinıdi, tecrübele. 
riyle biliyor ki, arazi fethine muvaffak olan bir 
kimseye verilecek her imtiyaz istilasını daha 
ileri götürmesine yardım etmekten başka bir 
netice vermez. 

Lehistanm yapacağı ikinci şey, aksine hareket 
etmek ve mukabele bilmisil kullanmak, Danzig 
senatosunun teşebbüslerini gayri kabili taha:n. 
mül tahrikıit saymak, ültimatom göndermek ve 
vaziyet derhal yatışmazsa kıtalarına şehri ve 
hükumeti ele geçirmek emrini vermek . 

Yalnız, fiilen ve hukukan haklı olan bu 
hareket M. Bccki mütaarrız vaziyetine koyacak 
ve memleketine karşı olan kıymetli sevgileri 
izale edecektir. 

Vçüncü hattı hareket şekli olarak, senato
ya ve Danzig efkarı umumiyesine notalar, muh. 
tıralar vermek, siyaset edebiyatı ile vakit geçir. 
mek kalıyor ki bu da acaba kafi bir şey midir? 
Bu takdirde senatonun bu.nlara hiç bir ehemmi
yet vermemesi ve M. Beckin de bugünkü itiba. 
rını kaybetmesi tehlikesi vaı1:1ır. 

Hakikatte, yalnız senatoya karşı alınacak 
bir hattı hareket, istikamet, tayininde bir yan. 
lışlık demek olur. Bugün bütün dünya biliyor 
ki senato demek, Bitler demektir. senatonun 
her sözünü söyleyen, her kararını veren haki
katte Hitlerdir. O halde, doğrudan doğruya 
Hitlere hitap etmek, maskesini yiizün.den Hit. 
lerin atmasını istemek liizırrJ:lır. 

Bunu da Lehistan tek ba ına yapabilir mi? 

Lehistant bu işde tek başına bırakmak. Hitle. 
rin, Lehistanın müttefikleri yok şeklindeki ka
naatini kuvvetlendirmek olur. Hitler bu kanaat. 
le, kat'i bir teşebbüse giriıtiği zaman, Çekos. 
lovakyayı nasıl bıraktılarsa, t ngiltere ile Fran
sanın Lehistanı da tek başına bıraka(!aklarını 

düşünüyor. Bu kanaati kuvvetlenince de, mu. 
vaffakıyeti pek kolay görerek, maceraya atıla. 

caktır. 

Bizce, bugün Lchistanın, ve Lehistana ve-

' manevra • 
rilen teminatların beraberce ve gayet açık ola. 
rak seslerini duyurmaları lazımdır. 

Tarihte, bir çok kere harpler bir suitefeh. 
hüm üzerine açılmıŞtır. Onun için bugün, arada 
hiçbir suitefehhüm hasıl olmamasına gayret et· 
meli, bu gibi noktaların evvel.den halline çalış. 

malı, vaziyeti o kadar vazih bir şekilde bildirme. 
li ki Hitler herkesin aldığı vazyeti vaktinde tak
dir edebilsin. 

Lehistanın, İngilterenin ve Fransanın al. 
dıkları vaziyet de bizce pek vazıhtır. 

Danziglilerle Lehlilerin haklarını ve men. 
faatlcrini tesbit eden bir nizamname var ve bu 
nizamnameye de mevcut oldukça. riayet edilm:
si lazımdır. 

Her insan e~eri gibi. bu nizam:l a ne mü. 
kcmmeldir, ne ebedi, ne de değişmez bir m3. 
hiyettedir. Yeni baştan gözden geçirilebilir. 
tJç müttefik devlet böyle, bir değiştirmeyi göz
den geçirmeye hazırdır. Müzakerelere ihtiyaç 
görülürse derhal masa başına geçebilirler. 

Fakat bilinmesi lazım gelen bir nokta var 
k, o da şudur: 

Bu Uç devlet tuzak mahiyetindeki bir mü. 
zakereye asla yanaşmaz. Yeni bir taarruz ıçın 

daha müsait şartlar hazırlamak maksadiylc va. 
kit kazanmak gayesi güderek müznkere teklif ~t 
mek bir tuzak sayılır. Mevzuu bahsolan, de. 
vamh bir anlaşma maksadı ile girişilecc!t mü. 
zakerelerdir. Yani, bu tarzda bir müzakereye 
her iki taraf ta hüsnüniyetle iştirak edecektir. 

Şüphesiz, muahede ahkamı devam ederken 
anlaşma imkanı aranırken, murahhaslar veya 
hakemler meselesi münakaşa ederlerken bu 
günkü nizama harfiyen riayet edilmesi, her iki 
tarafın bu mesele, veya başka bir ihtilaf üzerine 
aldığı askeri tedbirlerin tehir edilmesi lazımdır. 

Bu müzakere teklifi ister kabul edilsin, 
ister edilmesin, müzakerelere ister başlansın, is. 
ter başlanmasın, ister başladıktan sonra devam 
etsin, ister etmesin, şu muhakkak ki bu ihtimal. 
de de, üç müttefik /devlet, ki:nin tarafından, her 
hangi şekilde olursa olsun, ne hile ile, ne pro
paganda kuvveti ile bugünkü nizamda en ufak 
bir değişikliği kabul etmi~cceklcrdir. 

Hep birden bu ekildc bir söz !IC:Sylenirse 

Bitlerin artık bilmemezlikten gelmesine, so. 
. nunda da, öteki hadisc:le olduğu gibi, "Ne ya. 
payım, ben böyle olmasını istemiyordum ama., 
demesine imkan kalmaz. Bilakis, Danzig sena· 
tosunun bu şekildeki manevralarına müsaade c. 
der veya bu manevraları kesmezse kendisi en 
feci bir harbin amili vaıiyctine düşecek ve gr.. 
rck dünyanın, gerek milletinin na.,arında har· 
bin mes'uliyetini kendi üzerine almış olacak. 

(La Tı·ibune dcs Nationı) 

Sulh - Har 
devri 

Bir tek silah patlat 
dan, ordunun dUş 
üzerinde tazyık i 
etmek için ku:ıanll 

ılk defa bugün 
görülüyor 

bu had nokta}, qtığunll 
dirde dil§man artık boyuJI 
mektcnsc silaha müracaatı 
cih edecektir. Binaenale~ 
nun üzerinde yapılacak 
lerin daima bu noktanın 
da olması lazımdır. 

Makalenin muharririne 
"sulh - harb , in kendine tJJ 
usulü karşı mcmleketn 
~lerlne karışmaktır ki, b 
siyasi harb i~mini vere 

Bu suretle düşmanın 
rl üzerine tazyik yapıl 
bu va:ııtayla, onun boyu.il 
mesi için icab eden sinirler 
rekete getiriliyor. 

Bu usul pek de yeni 
değildir. Zira vaktiyle 
vcl de bunu kullanmıştı. 
si harb, son. senelerde 
ya kadar Sovyetler Birul 
!ından da tatbik edilmil 
suldUr. 

Bundan 
geliyor. Fakat bu usul 
kadar hiçbir kat'l netice 

mnk çaresidir. 
- Fakat, sulh - hart>JSI 

bariz hususiyeti, Mkerl 
lcre daimi bir vazife v 

ha 

görülmektedir. 
Bugiinkü cüşüncclcrc 

olan sulh fikri harb te 
ni son derer.o korkunç bit 

le muharebe etmektir. 
ki sulh harbde sU&h d~ 
kutma vasıtası olarak. 
mak şartile - siya.si, 
,.c içtimai bil tün va• 
istifade cdil:yor. RalbU_. 
larm bu glinlrti vasfytd 
tarzda bir harb yap.-1' 

dır. 
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Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Ana Vatana kavuşan HATAYDA açtığı Kızılay ANTAKYA 

Hastabakıcı hemşireler 
Şubesile 

ISKEND ERON 
KIRIKHAN 

~itııaı 
hi1.1n 8.rtnrn her tUrJU zirai ve ticari mun.melelerdc diğer • 

llıUote etıerini ifa etmek üzere faaliyete bnoladıklannı de. Okulu Dırektörlüğünden: 
tilerine ilan eder. 

VAK 1 T 

Yeni ders yılma ha.zırlanılmaktad1r. Okul geceli ve parası: 

dır. Okul. gene Bnyanların hastabakıcı ve ziyaretçi hcm5ire ye. 

tl§tircrek. hastanelerde ve umumt sıhhatle ali\kadar olan mU. 

esseselcrde çahemalarma mahsustur. 

Tahsil mUddeti Uç yıldır, Teorik ve pratiktir. Dersler hu. 

su si doktor Profesörler ve muallimler tarafından verilir. İstek. 

• !ilerin iyi ahlAkh ve eıhhatli ve en az orta tahsili bitirmiş ol 
maları §arttır. Diğer sartlarımızln daha fazla izahat için yazı 

ile veya bizzat lstanbulda Aksarayda Haseki caddesinde okul 

dlrektörlilğilne mUracaat edilmesi. 

~ ......... ........................ ... 
Boğaziçi Lısesi Müdürlüğünden: 

Lise ve Orta okul bütünleme imtihanlarına 1 Eylül Cu. 
ma günü ve olgunluk imtihanlarına 9 Eylfil Cumartesi günü 
başlanacağı il~ili talebeye bildirilir. 

ill ................................. . 

Devlet · Demiryoiları ve Limanları 
· işletme Umum idaresi ilanrarı · 

Muhammen bedeli 440 lira 2000 Kg. Bor yağı 26. 8. 1939 
cumartesi günü saat (10.30) on buçukta Hayıdarpaıada gar binası 
dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulilc satın alına· 
caktır. • 

~ t,Q Cep ~tUıtüphatrıl~sn 
~ "'-11t11 

''e J'ürkçeye cc,·lrenln adı :)ayılı Kr,. 

Bu işe girmek isteyenlerin33 liralık muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. 

J lıt~r l\'ollerden) Asım Uı 208 15 
ı ~ıı, lllyad orunları Vildan Aolr 1:w 10 

Bu işe ait ıartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl· 

maktadır. (6099) 

~ ~s Terras esrarı (G:ılopln'den) G. V. 30.ı 20 
8 r~ ti~va el'~h:ıt noll:ırı Asım }Jı 1 (2 ' J O 

* * * 
Muhammen bedeli 237ö0 lira olan Karabük köprilau 

) ttr11 "Sr>res nde cinayet ( Chrı lıe'ılen) V. G.· 3tı0 20 
tıtr:. \'aıosu (Prosper Meirme'dcn> ıta:ıdnr Rıfat 
.\~llıeıc~ılekeııe bfrkııç sün (Muhtelir muclliflerden) 

3 · ıo - 1939 çar§amba gUnU saa.t l~ de kapalı zarf usulil ile An· 
20 karada idare binasında satın alınacaktır . 

~il ~k rcıu 35:! 
~ark!Orsan <Fon l.ükııerıle'ılen) Fethi !\ardı:~ 3i6 

:w 
20 
10 
20 
10 

Bu işe girmek isteyenlerin 1781,25 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün saat 
14 de kadar kom!syon reisliğine vermeleri lazımdır. ~o~ ı:' hıkilyeJeri ( Kazlıek'len ı !'\lynzl Ahmeı J 20 

~''ıboılılıs:ılıp muhıırelwlı•ri ( Kolliııs'lrn l . .ı,tııııl'I F.kreın 2711 Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

(6356: 
k:ııılclcrı !'\üılıl•I Ablı:ıs 40 

Kı 

6u 

41.J 
6{J 

10lı 

2~ 

12~ 

40 
ı oı 

2~ 

7! 

lOl 

5L 

6< 

51 
31 
61 
3! 

~il -
~ti\.. 'eı-ı .. ı 531 
• "~lıı " rı r· ~ 1 ıı.t tatı 5.30 k:ırıştuı 
ı t, aııı 
?, llıfıt ara ~·iizde 20 iekon 

~ . t< 
1 

11 1'\ışu aları 4.24 kuru.şuı 
~. \ı Peş· 
~~!' l\~·c:ta ın alınarak mütE' 

I!" bir 
11~ taıtf\J '' lirıı ôrlenmek 

lt' l!ıı.ğ'lanır. 

.f 
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Bu cümleden sonra Madam A.. 
deleyd: 

- Biz hemıiremizi görmek 
için S e n D e n i z e gide:iz. 
O bizi ora.da alıkor, avdet ede • 
meyiz, kimse buna bir §ey diye • 
mez. 

Dük: 

- Pek :foğru 1 Yahut insanın 
.ıJ,ı: son derece fenalığa meyyal 
olmalı kı h.~na diğer bir mana 
Vt'l'Sln ! 

Düşes: 

- Ben de Şantlöpde çayırla • 
rımı biçtiriyorum, orada İJim 
var. 

Dük: 
- Bravo l işte bu pek güzel 

bir sebep! 

Mıdam Kemem dodi ki: 
- Çocuğum hasta olduğundan 

ona bakmak için kalmağa mcc • 
burum. 

Ma:!am Polastovn da ilave et
ti: 

- - Bu ak~am kendimi rahatsız 
görüyorum, başım dönüyor, eğer 
yarın kan aldırmazsam ihtimal ki 
bir hastalığa sebep olur. 

Madam Mirpuvaks azametle: 
- Ben Versayle gitmiyorum, 

çünkü öyle istiyorum. Herkes 
hür:'lür. 

Dük de tahii bir sesle pedi ki: 

- Pclt güzel! Pclt güzel! Eii. 

tün bunlar mantığa muvafık şey. 
ler. Fakat yemin etmeli. 

- Nasıl yemin mi etmeli? 
- Evet, böyle anlaımalarda 

daima yemin edilirt Katilina fc • 
sadmdan Selemar fesadına kadar 
olan fesatlarda ki cümlesine iş • 
tirak etmekle iftihar ederim. Da. 
ima yemin edildi. Filhakika ye. 
min ettiklerinden geri dönmedi -
lcr değil, fakat adet böyledir. 
Şimdi yemin edelim. Görecek&i -
niz ya? Bu yemin pek muhteıem. 
dir. 

Ellerini kadınların arasına u • 
zatarak: 

- Yemin ederim! .• 
Prensesler işin bu surete dö -

külmesi üzerine oradan savuı -
muş olduklarından onlaroan baş. 
ka tekmil madamlar yemin etti • 
ler. 

- Şimdi iş bitti, bu gibi fe
sat tertibatında bir kere yemin 
edildi mi bu kafidir. 

Madam Gramon mcmnunane 
ı::öylendi : 

- Dübarri sale>nda yslnu: ka
lınca ne kadar hitldet edecek! 

Dük: 

- Zannedersem kral da bizi 
sürecek, dedi. 

Madam Kemene: 
- Dük, eğer bizi sürgüne &Ön 

dcrirlcrse saray h.ıl'tını kim teş • 
kil e~ecek? Danim:ırka kralım 

15 

, ..................... -. .......... ~~ 
ı Horsey .. Horsey (Pataaı GHde)" 

CHESTNUT TREE 
8even Star Band Cazı tarafından muvaffald· 
yctle çalınmı3 ve Thomas Brucc tarafındun 

... _.. okunmun gayet parlak nnrejiırt.re edJlmiı olan 
bu plakl pek yakında 

C O l U M B 1 A plAklarındn dlnllyecekslnlz, 
Ayni zamanda BAYAN HlKMET tarafından okunmuıı 

ZEHRA (Tango) 
CIT ARTIK SENi iSTEMEM (tango) 

• pllkını arayınız. 

1cor .. UMB1A plAk oirketi dUnyıı.nın en bUyUk pllk fabrikaındu• 

KANZUK 
KUVVET ŞURUBU 

VİTALİN 
1-<:'Hrı~~zlık, Derrrıansızlık, iştahsızlık gibi vak'a· 

larda · kullanılan en tesirli şuruptur. Çocukların 
çabuk büyümelerini temin eder. 

V 1TAL1 N şurubu her eczanede bulunur . 

. ING iLiZ KANZUK ECZANESi -- Beyoğlu, lstanbul 

Takas Limited Şirketinden : 
Şirketimiz lş Hanında 2 inci kattaki yeni dairesine nakletmiş· 

tir. Telefon numarası 24201-l) dir. Telgraf adresi 

" Takaslited ,, 

dir. Takas muamelesi yapmak ve takas işleri hakkında her ti.irlü 
ma~umat almak istiyenlerin doğrudan doğruya müessesemize mü 
racaatlan rica olunur. (6568) 

Denız Levazım satınalma komisyonu ıliinları 1 
1 -Tahmin edilen bedeli (72.135) lira olan (75.000) kilo sadeya· 

ğı 29 Ağustoı 1939 tarihirlde salı gilnil saat 11,30 da kapalı zarfla 
alınmak üzere eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - tık teminatı (4856) lira (75) kuruı olup §artnamelli her cün 
komisyondan (361) kuruş mukabilinde almabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede· 
cekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten 1)ir saat evveli· 
ne kadar kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mu· 
kabilinde vermeleri (6059) 
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Kralın kızları hiddetlerinden 
dudaklarını ısınyorlardı. 

Anlaşılamıyacak ka.dar kederli 
bir sesle Madam dö Cramon: 

- Mümkün değili dedi. 
• Dük dö Ri§liyö: 

· - Beni dinle düşes, bugün 
bacakları pek çabuk yerine ko • 
yuyorlar. 

Mlisyö Şuvazöl kızkardeşi olaı 
düşes dö Gramona yaklaşarak 

akıllıca hareket lüzumunu an • 
latmak için kolunu sıktı. Fakat 
kalbinden muzdarip bulunan dü
şes dö Gramon bunu dinlemedi 
bile. 

Dün Şuvazöl sesini yükselterek 
daha doğrusu adeta bağırarak 

ilave etti: 
- Bu pek büyük rezalet olur 1 
Madam Kemene: 
- Evet, pek büyük rezalet 1 
Müsyı> dö Şvazöl buradaki sil 

kütu elde tutmak çaresi olmadı • 
ğını gördüğünden o:-adan savuş· 
tu. 

Şuvazölün kızkardeşi düşes 

-dö Gramon bu cümle üzerine 
hiddetlenerek Kralın kızlarına 

doğru haykırdı: 

- Madamlar!. Bizim kurtu -
1uş çaremiz sizde kaldı. Size hi. 
t::p ediyorum. Fransanın büyük 
l:adı,l"rı, ihtira,,, me··kiinde bu· 
lumın klônların, sanyda hiz -
metçilcrin bile kabul edemiye _ 

cekleri bir refakate mecbur ol • 
malanm hoş görür müsünüz? · 

Fakat prensesler cevap ver • 
mcksizin başlarını eğdiler. 
Düşes dö Gramon devam ede· 

rek: 
- Madamlar, rica ederim, Al 

!ah nzası için cevap veriniz. 
Nihayet Madam Adelayt içini 

çekerek cevap verdi: 
- Hakimi mutlak ve amir, 

yalnız kraldır. 

Dük ıdö Rişliyö tasdi!: etti: 
- Buda doğru. 
- O halde tekmil Fransa sa • 

rayı rezalete ma-:-uz 1 A 1 Müsyö. 
ler, ailelerinizin şeref ve namu -
sunu ne güzel muhafaza ediyor -
sunuz? 

Şuvazöl gülmiyc çalışarak: 
- Madamlar! Buradaki ko • 

nuşma hükumete karşı tertip e. 
dilmiş fesat rengini almakta ol
duğundan benim gitmeme müıa
ade etmenizi ve giderkerı Müsyö 
Sardni de beraber götürmemi 
hoş görmenizi rica ooerim. (Dük 
dö Rişliyöye hitaben) Siz de ie· 
lir misiniz dük? 

Dük dö Rişliyö: 
- Hayır, ben hükumete karşı 

fesat tertip etmeğe bayılırım. Bi. 
naenaleyh kalacağım. 

Müsyö Şuvazöl. Müsyö Sar . 
tin ile beraber salondan çıktı. 

Orada bulunan !:ıirka; erke'.: d:: 
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1 Dı 

yegane GIDA olan Türkiye ve Avru 
pada Birinciliği ihraz eden, bütün 
Avrupa mamulatına rakip A olan 

LUTE M U ATiNi 
ISRAR iLE iSTEYiNiZ ve .HASAN MARKA ve iSMiNE DiKKAT EDiNiZ 

, . ~. - ,. -- . . 

Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıktan yeni kalkanlar için gıda : 
·c· ı r 

Piyasaya çıktı. 
Vitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir. KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuklar

da ishal gibi Barsak rahat.sızlıklarını mucip olmaz. 

Kanzuk Pirinç Unu - Kanzuk Patates Unu - Kanzuk Yulaf Unu - Kanzuk Mercimek Unu 
Kanzuk Bezelya Unu- Kanzuk irmik Unu - Kanzuk Nişasta Unu - Kanzuk Çavdar Unu. 

Çeıitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük Bakkaliyelerde vardır. 

Kanzuk Besleyici Unları 
Eşsizdir, mükemmeldir, · Sıhhi olarak hazırlanır, kat'yyen bozulmaz ve kurt lanmaz 

Umumi Depo: INGtLt Z - KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - tstnabul. İzmir Acentası: TÜRK ECZA DEPOSU 

......................... , ........................ , ............ ~ ......... . 

' 

'·---·~ Ankara caddesinde 

Kiralık kat 
ve odalar 

Ankara caddesının en 11 
noktasında, Orhanbey b3. 
kat \'e oda olarak kiralık) 

Altındakı ilan büro~··-" 
' '1• aut. 

• ..ıı ! 
T~~~;;~"~ekl~b;;d~ , 

\ nıerikan modası uıe ) 

Yavu ;ııSeze~ l 
etrıs kadın ve crliek terı 
kndemllcrinden diplO 

ı;J • 13 Beyoğlu Parına 

·~ayret apartıınanı Tur• 
to e,., llsttlnde .. ~ 

:,.-~ 

Kağıd ı ;) 
lstanbul Basım istitıl 

Kooperatifi Şirkctirıdt 
alınmıştır. 

ı 
l , _____ _ 

I (.'.ocuk lll'kıııı ı lf ı 

~ ~~;.!~~~~.~~~~!~:.· l~) 
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onlaıı takip ettiler. Prenseslerin 
etrafında Madam dö Gramon, 
Madam dö Kemene, Maldam 
Dayn, Madam Dömirpuvaks, Ma 
d<ım dö Pulastron ve bu takdim 

meselesini kemali şiddetle rddde
karar vermiş sekiz on madam, 
erkek olarak da yalnız dük dö 
Rişliyö kalmış idi. Madamlar 

cna yan yan bakıyorlardı. 
Dük : 
- Ben kızım kontes Ekmonun 

,. ·!:iliyim. Liitfen sözlerinize de

' ::ım ediniz, dedi. 
Düşes dö Gramon devamla: 
- Madamlar, bize zorla kabul 

ettirmek istC4dikleri alçaklığı pro. 
testo etmek için yalnız bir çare 
var, ben onu kullanacağım. 

Dinleyenler merakla sordu • 
lar: 

- Nasıl çare? 
- Bize kral hakim ve amiri 

mutlaktır, dediler. 
Rişliyö: 

- Ben de pek doğru cevabını 
verdim. 

Düşes: 

- Kral sarayında amirdir, fa. 
kat evlerimizde biz amiriz. Bu 
akşam arabama binerken araba -
tıya Versayle emri yerine Şan. 

1'1&pe emrini •ermekten beni kim 
meneder ? 

RişliylS : 

- Doğru. Fakat . siz protesto 

ederseniz bundan ne netice çı • 
kar? 

Madam Kemene: 
- Eğer düşesi taklit edenler 

çok olursa meselede düşünmeğe 
mecbur olurlar, işte bu. 

Madam Mirpuvaks : 

- Niçin cümlemi-: düşesi tak. 
!it etmiyeceğiz? 
Düşes kendisini dinliyen pren

seslere hitap ederek : 
- Saraya güzel bir misal gös 

termiş olursunuz. 
Madam Sofi: 
- Kral bundan dolayı bize 

hiddet eder. 
Düşes: 

- Hayır, hayır. Emin olunuz 
pek zeki olan kral bilakis size 
bundan dolayı müteşekkir olur. 
Emin olunuz ki kral kimseyi bir 
şeye mecbur etmez. 

Dük dö Rişliyö tekrar düşes 
dö Gramona takılan bir cümle 
sarf ederek dedi ki: 

- Bilakis gece yarısı oda -
sında kralı icbar ederler. 

Dükün bu sözleri kadınlar a • 
rasın:la, bir bomba gibi patladı. 

Bir bölük asker arasında olan 
karı~ıklık gibi bir hareket olduy. 
sa da ortalık tekrar yatıstı. 

Cesaretlenen Mac!am Viktv~r : 

- f vet, deci. Kontese kapı -
mızı kapayrp nezdimize kabul et 
rr:ediğimiz zaman kral bize bir 
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ıey demedi, fakat böyle mühim 
bir meselede ... 

Gramon: 
- Evet, evet eğer yalnız siz 

kr.-ıul merasiminde bulunmazsa

nız şüphesiz kral hiddet e.dcr ve 
darılır. Fakat hepimizin bulun • 
madığı görülünce ... 

Kadınlar hep birden sordular: 

- Hepimiz mi? 
Dük : 
- Evet, hepiniz!.. 
Madam A<lclayd: 
- Demek ki ı;iz de bu tertipte 

dahilsiniz dük. 
Dük: 
- Şüphesiz dahilim. Onun i _ 

çin müsaade ediniz de bir söz 
söyliyeyim. 

- Söyle dük, söyle. 
Dük: 
- Sırasiyle ve hazırlanmış o -

larak hareket edelim, hepimiz, 
hepimiz diye bağırmak, ben böy
le yaparım deyip sonra zamanı 
geldiğinde tamamiyle aksini yap 
mak iş değildir. 

Şimdi bildirmiş oldl.ğum gibi 

Glduğunuzu unutuyorsu:-uz. Ka
dınlar aleminde kendinize reislik 
süsü vermeğe çalışıyorsunuz. 

Dük: 
- Madam, emin olunuz ki, 

bana vermek istemediğiniz bu de 
receye hakkım vardır. Siz Ma _ 
dam Dübarriye _ işte ismini ağ
zımdan kaçırdım, fakat kimse 
duymadı zannederir.1 - siz Ma • 

dam Dübarriye benden zçade ina 
nırsınız. Fakat işte be:ı, siz.den 
ziyade tehlikeye maruzum. 

Madam Mirpuvaks: 
- Dük, siz neden tehlikeye 

maruzsunuz? 

- Evet, hem de dehşetli su -
rette tehlikeye maruzum, bir 
haftadır V ersayle gitmemi§ tim. 

Bu o kadar nazarı dikkati ccL 
betmiş ki dün kontes hususi a • 
dam göndererek hasta:nıyım di
ye sordurmuş. Bilir misiniz bi -
zim hizmetçi ne cevap vt>r:niş? 

Demiş ki dük o kadar sıhhat ve 
afiyettcdir ki, iki gündür bura -
ya da gelmedi. 

ben tertibe dahil olduğumdan Bununla beraber ben riyasete 
merhum kralın raltanatı zama • olan hakkımı terkediyonım. ben_ 
nında yaptığım tertiplerde yal • de hır'> yoktur. Birinci mevkii si!e 
nıı: brrakılmıştım. 

Bu defa da yalnız kalmağı ar

•u etmem. 
Düşes müstehzi gülümsedi: 
- Hakikaten dük, siz nerede 

bırakıyorum düşes, siz her tara
fı karıştırdınız, şu halde reislik 
size aittir. Vi::- !anlan karıştıran 
sizsiniz, artık kumanda kuvv.:ti 
sizin elinizde bulunmalıdır. 

• 
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