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Metristeki infil8k Lehistan hududunda 
çok.ehemmiyetsiz ~~r1ıanya ·1,s 

Kaza, küçük bir cebhanelikt~ki mermilerden lii 1 IVO~ asker 
birinin i:~i:~ıı~~z~~·~~:sio~~:~:u;endine tahşit etr11 iş 

insanca ltalyanm Fransa hududunda manevra 
zayiat yapması şayanı dikkat görülüyor 

yoktur 
l3u sabah §&fak sökerken, birçok 

lıt&nbullular Bakırköy istikametin_ 
~ıı ıelen infilak &esleriyle yatak. 

l'llldan fırladılar. 
E;\·lerinin vaziyeti müsait olan

laraa, aeslerin geldiği tarafa bak
tııcıarı zaman Metristeki topçu atış 
ltlektebi civarından yükselen alcv
ltl'f ve bir anda kıpkırmızı olan 
CiSltyUzunu gördüler. 

<l>rı,cımı 4 ünrıldrl Metris "Topçu Atış Okıılu .. nım maktan vt yakından görüniişii... 

Ortamektep ve liselerde 

Dersler saat 8 de 
aşlayıp 13 de bitecek 
Öğlede; ı sonra saat 14 ten 17 ye kadar 

mütalea ve müzakere yapllacak 
~ 

ATATORK'ün 
BABASI 

ifa.klonda yepyeni nsika \'C i .. alfmaata lettnat eden yazımızı 
"'-~sayfada balacalaımız. 
~~ 

~-----------------------------
Satye tahkikatı 

T ahır Kevkep 
itiraz etti 

Diğerlerinin akşama 
kadar itirazlar1 

Maarif Şura.ı tarafından kabule· ı bilmeleri için mütalea ve müzakere
dilen yeni orta tahsil talimatname- \ere tahsis olunmuştur. 
sinin 25 eylülden itibaren tatbiki- Bu kısım birinci devre için ihtiya· 
11C ba~lanacaktır. Bu talimatname- ri, ikinci de\·re için mecburi olacak-
ye göre bütün lise ve orta mektepler tır. (Devamı 4 üncüde) 
de, ewelce saat dokuzdan on be~ 
kadar devam eden derslerin daha 
erken bitirilmesi temin edilmiştir. 

Derslere saat sekizde başlanacak 
beheri 45 dakikalık beş ders yapı· 

:arak saat on üçte son derse niha
yet verilecektir. 

Üçüncü dersle dördüncü ders a· 
rasmda yarım saatlik bir teneHü~ 

yapılacaktır. Öğleden sonra mekteı: 
ler, talebelerin dersleıini hazırlaya-

Bugün 

116 
Sayfadır 

r Umumi harpte ............ ~ 
4 

• bekleniyor ~ MevDevü l 

Almanyada 

Leh Başkumanda
nının nutkuna ateş 

dUskUrUIUyor 
Paris, 7 - Almanyanın askeri 

haztrhklan nazarı ıiikkati cclbct
mektedir. Yapılan hazırlıklar ve 
davetlerle Almanya ile İtalyanın 

( Deı•amı 4 itttriide ı 

"························: 
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Milli Şefin 
seyahatleri ~ ·. 

lnönU halkla temaslan- ~ 
na devam ediyorlar ! 

Bo}tt, 6 (A.A.) - Dündenberi 
şehrimizin misafiri bulunmakta o
lan Cumhurreisimi~ lnönü bugün 

(Devamı 4 üncüde) 

Şehir tiyatrosundan 
Bedia Ştatzer 

Pariste ölüm tehlikesi 
atlattı 

Bir müddet evvel zevci ile birlikte 

S:ltlrtrik tirketinb Fındıklıdaki ~ 
)' Ye binasının alım satım işinde J 
~ 'PıJ.n yolsuzluk etrafında müd- j 
~tbıllluftlilik tarafından aon tahki- ~ 
f ttrı açılma11 hakkı:ıldaki 60 say- • 
•ide mütalea maznunlara ı 

(Devamı 4 {iı•rii-fe) 

Tabuı1ruı 
Yazan: R0:hmi Y AGIZ 

, otomobille Avrupa seyahatine 'çı
kan şehrimizin kıymetli sanatkar· 
tarından Bedia Ştatzer Paristen 
memleketimize hareket edeceği sı· 

....___---~~--------------------- ı 4 Umumi harbin tuhafiddan araıında ıarabet Mkorunu kr 
ran bilhaıaa iki hadise, iki teıekkül, buıüne kıtdar yalNZ 

müntesipleriyle tarikat menıuplanna münhanr kalmıt 

perakende malumat halinde uzayıp selen ve ac!eta efsane. 
leıen MEVLEVi TABURU ile AKSAKALLILAR a· 
layıdır. 

Macar ista nda 

Aleyhimiz~e 
propagandaya 

giriştiler 
le &u labab Avrupa trenleriyle ge
ren bazı Yolculann ?.nlattıklarına gö 
'X'Ü lılacarıstanda bir kısım halk, 
'l'll rk • İngiliz anlaşmnsı dolayısilc 
~ere Ul"3J vaziyetlerini değiş
'"" lerdlr. Bunlar, Almanların 
h rt nttında kalar:ık nnlnşm:ı nlcy 
ınde bul unuyorlnr ve Türklere kar 

( Deva111ı 4 üncüde) 

~ 
( 

" 

Her türlü silahla mücehhez koca bir düıman 
taburu ney çalınarak nasıl karşılanır ve kor
kutuh,,.? 

Taburun, bazan göz yaf8rlan, hazan gülmekten kat.itan 
maceralarına dair vesikalara miiıtenit tarihi t~ 2 

LBugün 12 inci sayfada 
takip 

~~,..,.,,. ... m • .,..,, 

başladı, 

rada ani bir rahatsızlık geçirmi~tir. 
Kendisini muayene eden doktor

lar iki saat zarfında ameliyat olma· 
sı icap ettiğini, ameliyat olmadığı 
takdirde ölüm tehlikesinde olduğu· 
nu söylemişlerdir. 

Bunun üzerine Parisin büyük 
doktorlarından operatör Bertran ta· 
raf mdan kendisine bir buçuk ~a: 

süren bir ameliyat yapılmı~tır. 
Bu tehlikeli ameliyat netice ind~ 

Bedia Ştatzerin rahminden iki ya· 
şındaki bir çocuğun ba~ı kadar bir 
ur çıkarılmıştır. 20 gün daha teda· 
vi altında bulunduktan sonra ancak 
memlekete dünebilecektir. 
Kıymetli sanatkarımız Bedia Ştat 

_.zere. bü)iik geçmiş olsun deriz. 

bıgiliz gemilerinin t.iyaretleri dola)'ısili''gC(tnleidc 1imanrmtta .ı "gelen 
dotıanmomız başla l"avuz zırhlımız olduğıı halde diin gme Silivri açık
larına gitmiştir. Donanmamız şim

1

dilik orada kalacaktır. 

:Bulgaristan da 
30 Yaşına kadar 
Gençler sil8h 

altına çağırıldı 
(l"azısı 4 1incilde) 

ÇERÇEVE 

Göz yasağı 
Çakır, eli ,·e3a siyah ~özilnü, conıhuri~·ct lira .. ı ;.,ribi )US)U\arlak, 

açar , . ., karşısındakine dik<'r. 7.:l\ allı karşısındaki, (ifk<'l<'nir sinirle. 
nlr, ezilir büzülür, terler sıkılır, fakat ağ-.f.lnı açıp ela bir liCY sÖ) Hyc
mez. Ne desin yani? 

- Efendi, ne bakıyorsunuz nıu'? lll'Sİ.1 f 
Cc\ ahı hazırdır: 

- Göze yasak mı \ 'ar! 
l'oldan bir kadın geçerken, teftiş gören ask<'r gibi, başıyla 180 

derecelik ibr daire çizer \'e kadının topuğundan saçlarına kadar, gözle· 
rini sokmadığı yer bırakma7d Za\'l\llı kadın ne yap ın yani? Dönüp de 
bu kü~taha iki tol.at mı aşketsln? Göze yasnk olur mu hiç! 

t:, lnlze misafir g<'llr, tabtakurmm ym :ılarınn kadar ~özüyle her 
ıi<'llğc girer. 

Hulasa bakar, her ş<•ye bakar, bak:ır oğlu bakar. Ba~~ckil 

olursanı7., yüzünüze menfaati i~in, mübasir tara' ıııdan takiı• <'Alllir
scnlz 7.C\ ki ~in bakar. Hele mümkün olsa da. birini ameliyat ma'"Z.a
ıtında, teıaeşlrde, idam sehpa:.mdn sryredebilsc. 

Hep ayni mıucrel: Oozc ya.<Jak olmaz. 
llnlbuld cn büylik, <'n ince ,.<· l'n ~iizrl y:\s:ık budur, ~iiz ynsnKı. 

.Giiz yasağını anlıya bilmek derin bir terbiy<' 'e kültür isidir. 
J\'ccib Fazıl l\.ISAl\0REI\. 
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l )llfl'Rl\'ET 
Yunus :\adi Kendi kendine yelmek 

ı <'linin in ıınlığı nıii:hi bir (ela-
1.ı ır uriikliyl'lıill'ceğiııi ,.c hu siyu
• ın mümkun olnnııyncnğını yanı 

1 lıir milletin lıaşkn milletlerle lica
ı ı , e iklisnıll ıni\nn~ehellcrlni kese· 
ı ı·I, biıtuıı ilı1ı~;ıı:l:ırını sadece kı•ndı 
tııpr:ıklnrındıııı lemin cılcnıİ\'eceğlnı 
cllıın:ı kıırulnlıdnnlıeri nnsılki fertler 
lıırıhırlcrine muhtaç i eler milletle· 
r.n de hirllılrlerilc her 7.nmıın mfınn
o;cbt'llc lıulıınm:ıl.ırınııı elzem olclu~u 
mı ')Ö} Jıycrek ~ nln ız bir koç •nı ille· 
tın Bırlcslk ~merik :ı ,.c Sovyet Rus
' ı gibi d~,·Jcllerin nncnk - geniş top· 
ı .•l.lnl'I olchı~undıın - kendi kenileri
nt , etebi lerek teri ııı hnlhuki bu dı·,·
lelleri n hile diğer de' lcllcrlc mflnnsc 
lıelll' lıulunınn~n \·erdikleri ehemmi 
, et ı lclıarüz eıtirmekte ve mlh,·eı 
ıh•' lt'tlrorinin "'"o t'tlerindc ol:ırşiye 
lı ıtıl ı l,l:mnı şiıldellc tenkid etnıektr 
H rlrmektedlr ki: 

''Hnzı !iahnlnrın mıı\'akknten lstilô 
, <' i":.ı:ıl oltınnlılll'ceklerlni fon bile 
el el. tl.ı,·n gene h:ılloluıımnz. Çünkü 
, ı~ nenrııış istiklul belıemeh:ıl kendi
ni kurlarncrıklır. 11nltlı. çok 1'erc o 
nu cı;ıw:\ip yerlere sererek. Harp, 
ancak H'nİ gırll:ıkl:ı~ın:ılnr doğura
t ı:ıı. Uu llirlü ıcşelıbü~lerdc ot:ır'i 
ll'ncli ine lıir hııl ı;nre 1 bulm:ıı, bel
ki ııhn "zıyndc batar.,, 

, .AKIT: 

Acım Us hugilnkQ bıı~makalesinde 
Almanların n{(nflan > Gn ve ı;amdıın 
pamuk·yaptıklıırını huno sebeb de 
-~lmnnyanın dahilinde tabii pamuk 

\'f.::\t SARAll 
Hü~r in r.nhlt Ynlı;ın: "Alman) a· 

d:ı "!ki cerc):ın,. lıaşlıklı ~ıızısındıı. 

bu iki cer<'\11111 - lıir Fr:ın ız gnzelt'-
inde çıkan hlr habere göre - şim

diye k:ıılıır korlaılmn yolu,rlıı \'e !Hı
h:ı nı!irnca:ıl eclilnıcksizin, Alm:ıııy:ı· 

nın elclc elliklerini ka~ lıelmemek i
ı;ın bund:ın sonrn elde cr\ilııwk bil' 
ncnll'rin nı!izııkere :rolııylıı hallini h 
tiycnlerle esi.; i yolda de\ am etmek 
arzusunda hulıınnnların teşkil cltiğ1-
ni 'iuyli:rerek şunları yazıyor: 

"Herhalde, Alrıınn:rad:ıki fikir et· 
reyonları neden ibnrct olur n olsun 
meseleyi :ızami surette olıjekıir ohı· 
r:ık dllşünenler için bugün müzaker · 
yolundan hnşkn açık hir k:ıpı kalınn-

mıştır. Demokrııt dc,·Jetlcrin hlöf 
yaptıkları, İngilizlerin I>rınzig i 
çin kabil değil k:ın dö':mlrecekleri 
sö)lenebilir. Fakat artık bu tür!Ü soı 
!er yalnız Alılıan:rad:ı p:ır:ı eder. Ye 
,\Jnı:ın hükCimetinin l.ı.1şındn bulu
nnnl:ır hile bun :ı inonnıtu:. D:ııızlsin 
ıugünkü , ·azlyctl llıliıl edildiği za

mnn, lngifüler l>anzls için kan dök· 
rui;rcceklerdlr, kendi ,·ntnnları için 
ı;orpışncaklardır. Bugün artık Danıig. 
Balkan, Arnıwulluk, Şarki Akdeniz 
meselesi gibi hususi meo;clclcr kalma
mıştır. Bugün dün~anın emniyeti ve 
l<ıtikrnr meselesi ile karşılnşıyoruı.. 
Dünyada de,·lctler için günün birin· 
de '·nhşiy:ıne bir tcc:ı\'üze kurb:ın 
olup ortndnn ~ıılkmak tehlikesi de· 
nm edecek midir etmlyecek midir'! 
Dc,·nm etmi)·ecektlr. Çünkü bir sulh 
cephesi lcşekklU etmiştir. Artık lccıı
\•i1zlerln Dıınılı;, Romanyn, Yunanis
tan, Tnnu'I, Nis glhl hususi ndı oln· 
mnı.. Her teca,·Uz birdir ve ayni knti-
1·ct ve şiddetle mukabele sörecektir.,. 

Te tabit yUn lmlunmamo.sı olduğunu, 
ltnlynnın d:ıhl ayni iktlsodl sl:rMcll 
takip etllRlnl, hattlı son günlerde lıı· 
tnohul gümrüklerine ltolyadan gelen r.~~ 
mensucat içinde sunt pamuk bulun· M. Zckcrlyo buglinkil ynzısınrla 
duıtunu nnl:ıtmnkta n bu işin sndec.e hnrbin patlayıp pntlnmıync:ığın ı tel· 
dahilt bir me5elc olma)·ıp beynelmı,; kik ctıncktc ve Jlitlcrin, lngfllz - So\ 
lel bir ticaret meselesi olduAuna l~a- yet müzakerelerinin uzamasındnn ' 'e 
ret etmektedir. blr neticeye bnğlnnmnmasındnn, nnı 

Bundan sonrn Tilrk gümrüklerin· 4.nnl:ıra sarkars:ı lnglltercnln ses ı;ı
de bu .. slbl maddelere daha dır re- 1 nrmıynca~ı mnn:ısını bulduğunu '"c 
sim k·onulmasının, tahll pamuk ve }, • • drın cesaret alarak harbin potin 
'.\'ıintrı.imlı.in sürUmünü arttırmnsı muı imkiını hernn bulundu~ıınu kay-
' t' kİymellcn<llnne i noktnSindan detıiklen sonra i) or ki: 
r ~ dnlı ol.ırııaın1 nnlıtarak demekle· "Harbi önll:rc<"ck hirklk yol. Dc
ılır ı.ı: ,. .... .. lmokrasilerin ycni bir Miinihe ıırtıJ.. 

·Bır kere sunt pamuk Te sunt ylln- bnsandc etmlyeceklerlııin mutlak su· 
uen ·ynpı\mış malları nlsb·?.t~ı~n ~~hn rette anlaş~lrttUtd~e ı~.H~enn 

1 
b~~ıı 

lı lıf bir rt>srnc ı:ıbi tutma" r .. 1ye konanı getırmesi ır. ,o csa ııg I" 
ıh' pamuk ,.c yün ihrncatcısı olan 'sovyel milzokerelcrinln uzamıısın-

f. /memleket içln1kcndi oturdugu dnn ,müle\•ellll kararsızlık, tnsiliz 
d lı kesmek gibi blr4 şey olur. Sunt devlet rkııl:niu i~ndeler~ndckl tcrcd· 

uktan ve sunl yünden )'apalmış !ılilt demokrnııllerın \'azıyctlerindeki 
ıı· m • · • ı d ın1 il " · ıncn~ucııtın meınlel:ele , itbalını mci şüphe dc,·am e erse. ı er l ru~ e-
1 ctnıek en keslirnıe 1·old~.,, cektir ve harp muhô.kknkllr.,, 

Lim8nlar.uı ve gemi
lerinZie.kir.ligazlerden 
:ko.punıması tedbirleri 
Mtrzırlanan ve Devlet $Orasınca tasdik 

olunan ntz'811lname .tebliğ edildi 
Devlet şürası ticaret gemllerinlri 

.. .., • -...,!-
7.ehirll gnzlere kal'lt ltorunmaeı h~ 
kmda. ~hazırlanan niiamn~ taC 

• • 1' ~ı.t...:~..:ı-dik etmbj ve nwunname a a&aıwır-.. 
tara tamim olunmuttur. 

Bu ,nizamnameye göre her Uman, 
mahalli hava korunma. komisyon
larınca seçilecek bir veya birkaç ze 
hlrli gaz memuru tayin edecektir. 

Limanlarda ve ticaret gemilerin
oe, zehirli gazlere kartı icab eden 
bütün tesisat \'C tertibat vUcuda ge 
tirilecek, bUyük limanlarda da bi -
rPr gaz mUdUrlUğU tc§kil olunacak
tır. Bu teşkilat emrine her liman 
bir motör tahsis edecektir. 

Ticaret vapurlarında, kaptanla. -
rm mes'uliyet ve nezareti altında, 
altı kiş!dcn mUrekkep birer temiz.. 
leme takımı vUcuda gctiıilecektlr. 

Bu işte, icabı halinde vapur yol
c:ulanndan bir kısmı da yai-dnnda 
bulunacaktır. 

Avrupa da 
manevral ar 
yüzünden ... 

Konvansiyonel treni iki 
buçuk saat gecikti 

BugUnkü Avrupa konvansiyonel 
treni llti buçuk saat teahburla. an· 
calt saat dokuzu on geçe gclmi§tir. 

Aldığnnız malümata göre, trenin 
bu kadar gedkmesine A vnıpanm 
her ta.rafında. yapılmakta olan BJJ

keıi manevralar dolayı:sllo demir -
yollnnnn konulan t.akyldnt ve slk1 
kontrollar sebeb olmuştur. 

Hatlar birçok istasyonlarda as • 
kcr sevklyatı dolayıslle ekseriya 
kapnlı bulunmakta ve yolcu tren -
leri bekletilmektedir. 

, Maarif Vekili 
Harp zamanlarında h~çten ge - Bu sabah otomobille 

len vapurlar temizleıımll olduklan-

na dair 6Chadetname ihraz Cdr- Lüleburgaza gitti 
1 r ve limıınlara girerken "temiz - Şehrimir.de bulunan maarif vckill 
dir., iı>aretl asılacaktır. Haaan Ali Yilcel bu sabah otomo-

Umnnlarda bulunan romorilör, bn~ LUleburgaza gitmiltir. Vekil 
}~ aa'fna ve sair deniz vetıe.itl LUleburgaz muallim mektebini tef-

' I" sah.ipim tara!mda.n temiz tutu· t'e edecek ve bazı tetkikler yaptık" 
• r~klır. b.n sonra şehrimize dl>neccktir. 

H A B E R - Akıam Postn•" 

lngiliz /ilo!:tmm dün sabalz limanımızdmı ~yrıldığuıı dütıkü n~lıa· 
ınızda yazmıştık. Dost vt nıülletık dcvlrtin gemileri top atarak §elı i 
sclômlamışlar, tarafımızdarı da toplar atılmak suretilc uğurlanıııı.şlo:-

7 hÖOSTOS - 1939 

dır. Filosu lorpidolarımız Marmara <J(tklarına kadar teşyi rtmişlcrdir . 
lngiliı gemile.ri dotruca Maltaya ıı ımclllcdir. /ımirdeltı Malaya g~misı 
dıin oradan ayrılmı#ır. 

~Mi~~ ......... ~ 
.. f ,. • .. • ., ~ 

Takas limitet 
şirketi kuruldu 
Takas işlerini tanzim ıçın Ticaret 

Vekaletinde bir heyet işe başladı 

Ml'Tllleketimizin gerek ticaret anla~ betinde i§tiraki bulunan mücı. 
malariyle bağlı bulunduğu seselcrle yarım satı§ koopcra. 
memleketler ve gerek anlaşma. tiflcri birlikleri tarafından ta. 
lı:ırla bağlı olmadığı memleket. kasla yapılacak ihracattan mü. 
lerlc ticari münasebetlerinde tevellit ithal hakları primleri •.). 
mühim bir mevki tutan takas larak bu kararnamenin net,ı:i 
muamelelerinin ahenkli bir trihindcn itibaren takas limited 
tarzda cereyanını temin mak. irketine devrolunacaktır. 

sadına matuf bir kararname ; Kezalik 3018 sayılı kanunun 
Ağustos tarihli resmi gazetede 7 inci maddesi mucibince mü. 
=ntişar etmiştir. teşekkil (tüccar birlikleri) ta. 

Muhtelif memleketlerle ya. rafındsn takasla yapılacak ih. 
pılan takas muamelelerine ait racattan mütevellit ithnl hakl;ı. 
primleri iç ve dış konjonktür rı bu kararnmenin ne§ri tari
icaplarına yani hareketlerine hinden itibaren takas limited 
göre tanzim ctmelc. maksacliy- 1 §irketine devredilecektir. 
le, bu kararna:neye tevfikan z~- ! 3 - Takas limited §irlıetine 
raat ban_k~sr, ı~ bankası ve .Etı. 1 umumi konjonktüre göre icap e. 
bankın ıştıraluyle merkezı Is. : den umumi direktifleri vermek 
tanbulda olmak üzere 500 bin üz.ere ticaret vekaleti dış ticaret 
lira sermaye ile bir (Takas Li. dairesi reisinin tahtı riyasetine 
mited Şirketi) kurulmuftur. ticaret vekfileti de bir heyet tcg. 
Şirket geçen Cumartesindl"n i. kil olunmuştur. 
tibaren 1stanbulda Ziraat Ban- 4 - Umumi : ıUlhak hususi 
kasında ayrılan muvakkat dai- bUtçeli idarelerle belediyeler, im 
rede işe başlamıştır. tiynz veya inhisar iııleten veyıı 

Üç büyük milli banka tara- :ermayesinde yilzde 50 den ço _ 
fmdan teşkil edilen Takas Li. gu devlete ait olnn mUcsseselcr 
mitcd şirketi heyeti umumiye- ve şirketlerin yabancı memleket 
si Ankara Zirnat Bankasında lerden yaptıklan ve yaparnldarı 
toplanarak şirket müdürlüğüne mubayaalar için mukaddema ak 
Maliye Vekaleti lstanbul Kam. tedilmiş .olup ynb~~c.~ memlekr.~. 
b. "d" .. Sal'h 8 wl !erle tedıye hUkmunu muhtevı 
ıyo mu uru ı anguog u. 

· t• ş· k t• 'da h bulunan mukavclenamelerin bu _ nu seçmış ır. ır e ın ı re e- d . . 
· d T·· k. C h · t• na aır olan maddelerı bu karar. 

yetme e ur ıye um urıye ı am . . t 'h' d 'tlb 
Z . B k J b l b . n enın nc5rı arı ın en ı a . 
ıraat an ası stan u şu esı ren 20 ·· fınd ti t 
"d · · · R Ak gun zar n cnrc ve. 

mu ur muavını eşat san, kaletind" Ut <: kk'l ' ·· .. ·· 
E 'b k J b 1 b · .. d.. .. m eJe ı \e uçuncu 

tı .8:n . stan u şu csı mu ur maddede adı geçen heyete bildi. 
vekılı Hıkmet Rauf Sarperve, rilecektir. 
Türk Tütün Limited şirketi 
müdürü Saffet Ba§hmar inti. 
hap olunmuşlardır. 

Milli bankalar tarafından bir 
takas limited §irketi teşkiline 
ve diğer hususata dair resmi 
gazetede intişar eden karama. 
menin ba§lıca hükümleri ıun. 
lardır: 

1 - Meri 2/ 8099 sayılı ka. 
ramameye müstenit talimatna. 
me hükümlerine tevfikan yapı. 
lan taöas muamelelerinde ihra. 
cattan evvel ithal saff,hiyeti 
2/ 11541 sayılı bu kararname. 
nin neşrinden itibaren münha. 
sıran takas limited şirketine 
aittir. 

2 - Sermayelerinde devle. 
tin doğrudan doğruya veya do. 
layısiyle asgari yüzde 50 nis. 

İ.şbu kararnamenin nefri tari. 
hinden sonra yukarıda zikri ge. 
çen teşekküller tarafından ya • 
bancı memleketlerden yapılacak 
mlibayaalar için yabancı mem • 
leketlcre tediyeyi mutazammın 
mukavelelere alt. tediye ~rt ve 
hilkümleri kezalik ilçllncü fıkTa. 
da adı geçen heyetle bilistişa.rc 
tesbit olunacaktır. 

5 - Yukarda zikri geçen ifbu 
2.11541 sayılı kararnamenin 
meriyet mcvkiine girdiği tarih. 
len evvel başlamış olan takas 
muameleleri eski hü!:Umler dnhi 
!in.de intaç ve tasfiye edilecek • 
tir. (A.A.) 

Tontcın amca 
vestDyercı 

! 
' 

Universitede yenı 
tedris kadrosu 

tesbit edildi 
İstanbul Üniversitesinin ye. , r~yetleri hakkınd.-ıki ci:[er bu. 

,; ders yrlı tedris kadrosu tes- .. us:nr Maarif Vekilliğınce tes· 
)İt edilmiş bulunmaktadır. Ve. bil olunacaktır. B!ı esnslar dai
.a!et kadro üzerinde rektörlük. 

1 
resinde herhanr;i bir derecede 

• yaptığı temnslar neticesind'" I nuvnffakiyetsizliği sabit olan· 
>:ızı tadıller de yarmı~tır. mn tayinle:indeki u~ule tcvfi .. 

Y . k d b. E ı · ıd . . 1 :an atistanlıklarımı nihayet ve .. 
enı n ro ır y u en ıtı . , ·ı k · B ·b·ı k 

b.k k.. k ı ı ece t ı r. u gı : ert> açı ma-
"n tat ı - mev ·ıınc ona. .1 • ı. 

k şı verı mı •eccro tır. 
:a tır. T b F k' 1 · d ki ' 'k · ı · a u tes:n ~ · ını asıs· 

Evvele asistanlığn girenle:. ularınn ihtis:1S vesikası a)ın .. 
. ı:ıngi derece::!c olursıı olsun biı 
rıl müddetle r.am::dlik devresi 
1eçireceklerdir. Nttmzetleri rek 
tör tayin edecektir. Namzetlik 
devresini mu,·aff akiyetle biti. 
rcnlerin asaletleri Vekiılctc'e 
tasdik olunacı:ıktn. Memurluk
tan asistanlığa geçenlerin nam. 
zetlik miiddeti müddetlerinin 
hesabında sayılneüktır. 

I ıya kndnr iıcret verilecektir . 
1 ~un!nrJan asıl hi7.mete alınan· 

· 1r üçüncü srnıf ,s:stanlığa tn· 
rin olunarııl:lardır 

Asistanlarla baş asistanların 
'ntihap, kabul. tayin, terfi ve 
· nfisal şekilleriyle istihdam 
müddct1eri ve vazife ve memu. 

Kuyucunun 
geçirdiği kaza 

ip kopunc3 dü~U~ 
yaraland ı 

Dün Bakrrköyünde bir kuyucu 
reci bır kaza geçirmiştir. 

Bal.ırköyiinde oturan kuyucu 
Emin bminde biri ayni yerde ls· I 
tanb.ıl caddesifıde Şükrü Ali adın· 

da bir zata ait k~kün bahçesinde
kı kurura inmiş ve kuyuyu temiz· 
·emeğe ba~lamıştır. 

Belinden iple bağlı olan kuyucu 
bir müddet içeride çalışmış, fakat 
'.>irc:lenbiren belindeki ip kopu,·er· ı' 
miştir. 

Boşlukta kuyunun dibine ymoar 
!anan za,·allı adamın ba~ı taşlara 

;arpmış ve Emin baygın bir halde 
,uya dü~mü5tür. 

Y:.ıkarda buıunan bir cırkadaş: 

hadiseyi vaktinde gönnüş \'e diğer 
bir iple kuyuya inerek borrutmak 
ürere olan Emini kurtarmış Ye ipe 
bağlayarak yukarı çekmiştir. Bay· 
gın bir halde olan Emin Cerrahpa
i3 ha:;tane~ine kaldmlmıştır. 

Yeni şekii ile üniversit('nin 
loç.ent ve asistan kadrosu art ... 
tırılmakta ve asistanlık derece• 
· ~ri kademclendiriler~k. buT' la
·a profesörler yanında yct;ııe· 
'ilmek imkanı verilmelctrdir. 

1u suretle ileride iinivernitinin 
-ouhtaç oldufu ilim elerranla
·ı, yani doçentler ve profesr)r. 
ler muayyen yetişme merhal<>
lerinden ge miş olanlrır nrnsm· 
·lan scc;ilecrklerdi ... 

Yeni ka'.'.iro ile 11,trsat f<1~:·il 
tesine bir dekan kat"bi. bir ka· 
'em nmiri. 1'-ir kita ..... hı:me me
muru, bir he"'ap m~-uru, iki 
::utip ilave edilmektedir. 

Suad:ye asf al
tında yayalar 
için tehhke 

Bilmcjiz hiç fırsat bulup da 
Eren.köy, Suadiye, Caddebosta· 
nr nsfaltına gece karanlık bas. 
tıklan sonra civar halkı gibi 

gezmeye çıktınız mı? Bu aafalt 
• 1 

bir Alemdir. Civar halkının bir 
yukarı bir aşağı, bacaklarında 
takat kesillneeye kad~· dol&§. 
tıklan yerdir. Bir taraftan 
tramvay geçer, bir taraftan o
tomobillerin vızıltısı, homur· 
tusu işitilir, bir taraftan da siz, 

bir canbaz meharctllc hem 
tramvaydan, hem otomobilden 
sa.kınarnk, yahut sakınmaya 

lüzum görmlycrek yol alır, ha
va alırsınız. Fa.kat bu ha\'& al
mak yolunda nakil vasıtaların. 
dnn birinin himmetilc r~'Ul 

verirseniz knbahati onlarda 
bulmayını.ı. Burada yayalar L 
çin bir yer ayırmıyan, yahut 
burasını kar!jthklı gelnı otomo. 
billerin btiyük liınbalannı ya-
kıp söndilrmrk mecbuıiytUnde 
bırakınıyacak kadar aydmlat
mıyan belediyede bulunuz. 

~ 
Omid ediyoruz ki belediye, 

böyle suç altında kalmamak 
için bunun lir çaresine baka- ~ 
c:ıktır. ~ 
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O/ıi6i ve Neıri1111I Mütliiri 
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,._ ARE EV/: lstaıılıal Alları caM11i 

:;-- ... 114 , ...... .,_. lsı..w ... 
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1 a. Terl'1' ~ 
1 , .... k 14.00 .... u.oe ""· 1• 1 • •11ı1ı: 1.$0 • 14.00 • 
, •rtııı 4.ncı ,. 11.00 • ı 
·-~il l.H • l,Oll ,. -------------· 
~cıl,lata daic: -
Onlar ve biz 
S OI(AKTA \'apurda Yeya 

~ tram\•ayda ra tgeldiğim 
.ençlerın konu malan kendi ic:Je· 

tını· . " 1 :. 

~· 1 du ünmeyip de onları dinledi· 
r nı zaman, şuphe iz benim de si· 
llc~rnc dokunuyor. Bize pek ba it, 
\ 

1 
} avan gelen ~ylerden bah edi 

b~r ar. ozlerinde, na ıl söyliyeyim? 
r hamlık \ar. Bazı kelimeleri a· 

, ta hayretle, mana ına pek nüfuz 

~eden kullanıyorlar. Zaten cüm· 
erı de ekseriya eksik 'eya bozuk 

'>uyo · 
1 r. Bır sözi.ın ortasında durup 

ık çalıyor \Cya ktifür "avuruyvr 
ilr. A ~ 

1 
çık açık ~eylerden bah etme 

~ ncz~ke~, terbi} e e a lanna uy· 
rnagı bır marifet sayıyorlar. 

tı Butun bunlar doğru. Fakat yaşla· 
<ı ·~bı değıl mi? Daha dün biz de 
~;ı ~ uk~rı onlar gibi değil mir· 

· Gcrçı bizim ne il küfre~ bugu· 
~ .ın teııçleri kadar duşkün değildi. 
ıtı~kat hiç ~uphNz bizim konuşma· 
ı-~a da, onlarınkinde hissedilen 
ı d~ık \ardı.Elbcttcbiz de.acaba bi 
, ınlı;orlar,bizc chcmmirct \Cri
: ırıar 

ı1t1 . 1111 dıyc etrafımıza bakardık. 
'u .~~ o halimizi unuttuk: insan oğ 
l , l_ıne gclmi'"·en <:C'"'leri n1>k ha· 
•tınd • "' J -

Yer\ a tutmaz. Bugünün gençleri. 
Po·ı \t}a ecnebi bilmem han"ı 

t r'CU}il, bi!mcm hangi sinema ar* 
ra •ne httyranhklarmı bağıra ba~ı· 
1.) 1~ ~ rdan okur gıbi anlatıyorla:-. 

r c "Cvjığimiz muharrirlcrden. 
?.anı erden b; le bah etmez miydık? 
bug aıııa beraber moda da deği5tı: 
har unun gençleri, şairlerden. mu· 

;rlc:-dcn ziyade ~rculara, j 

lar a artı tlcrinc al:lka gö ... teriyor· 
• onıa · · d1~0 1 

r ıçın münakaşa, ka,ga e-
l-{11 r ar. Pek iri hatırlarım: biz de 
lc}lll} ın Hahmi ile Şehabettin Sü· 

derd ~n \c Ali 'aci için ka\ga e· 
"" · Ri<bab'ın her san ı çıktık· 
~q ara · 
la1111d rn~z~a. bu~linün top oyun· 
l>arl akını hatırlatan hiddetler. 

arnaı tanlık ar olurdu. Gençler hay· 
llrett la:ını şo~ le akli, münasip biı 

d kl c ıfadc edemı) orlar; beğcnme-
crı b'ır . . d . d daJ:t b , artı trn a ı geçınce, u· 

ll'ıeği U~erck: "Adam en de!,, dc-
13121 ' bır huküm \ermek sanıyorlar. 
fark~ lllünaka)alarımız da bundan 
ç111 

1 mıydı? Yeni bir muharrir i· 
n ltfı-çıktı deyince kan::ımızdaki· 
dıği~·tuıınağa kafi bir d~lil gö:ıter
() z tzc kanaat getirmez mivdik'? 

kill'l~~.arılar bizleri dinliyenl~r dC' 
~et gı ır ne kadar sinirlenir, memle· 
ne k ~nçtiğınden ümitlerini kc ip 

a ar bedbin olurlardı! .. 
ln a 

tahat n tamamile yaşlanınca bclk 
}aş a ed } or. Fakat :.U kırk ile ellı 
~llçl~a· 1 Yok mu? müthiş şey!... 
ltıern rı kendımizlc mukayese et· 

ncı ~· ?nlarda bizim sonradan e
n ğırnız temkın \ e ükunet va· 
arını 

~or. 8 aramamak elimizden gelmı 
lere b unun için ofkeleniror, genç· 

lr ''I" . .. 
'1ır1~ ~ gın ıtem ye muahaze yag· 
c!crn 1 ~ruz. Onları bir türlü hazme· 
<lrı ~Oruz. }(imbilir? belki de on· 

·ı}dı'"'~ındımiZ<' muhtemel bir rakip 
nıaı:.ı rnız, k<'ndimız de farkında 

ı·e-· i ~ kı kandığımız içindir 
b '~k, 1~ de onlar gibi kavga ede· 
[ita · bız de onlar gibi b:ığıra ba· 

·. Pata\ at ızca kelirnelerimi1 

!'11:\-J ~üze! ı,ulla~:ırnk. sözle nnla· 

b. 1 'mız ye~leri bir kahkaha 'e 
1 ır el . . . 

llu· .,1 a·Nı ılc tam:ımlıyaral 
al), ,.• ' • . . . - .. .. 

..ırntı . • . 1 .. , •• m vuruvu 
~ z Rıbı dü rtnr.c::imüze. duyuşu· 

11 01 da Ycrlni etti, gençlere mah· 
r.ı u~n hallerin boşluğunu anlattı. 

aştık, ı;ürümck üzereyiz; o· 

H A B E R - Ak}mn Pottan 3 

ı··· .. ·-·------·----·----·----·;;z;;;.··--··, 1 

Atatürk'ün babası 
hakkında yeni vesikalar 

Ali (Efendi), t876 da Selanikte 
teşekkül .eden Asakirjmilliye 
taburu ikinci bölük mülazımı
evveliydı 

i Bütün dünyaya teklif ediyoıuz! ıstanbuıda seyruse
fer intizamsızhğı 

Ebedi Şef Ataliirkiin babası 

Ali ( cf mdi) /ıakkwda IJc/lctcn' 
de Türk tarilı kımmm asbaşka· 
tıı l lısan S1t11gll imzasile yazı· 

lan makalcniu lıiilôsasım okır 

yıtcrtlarımıza veriyoruz: 

beşinci Murat de\Tinde Sırbı tanla 
muharel>c ba;:?ayınca de,·lctçe gö· 
nüllü asker yazılma ı da kararlaştı
rılmı)ı. 

Bu gonüllulerin kaydı işi ile baş· 
larında o \akit Şurayı Devlet rei i 
olan m~~hur :-01ilhııt paşanın bulun 

Ebedi Şefin baba ı merhum Ali dugu bir komisyon meşgul olmak· 
Efendi hakkında ~imdiye kadar ne:ıı· taydı. ::\1~rutiyet de,-rind~ Şeyhis· 
redilen bilgiler, Ebedi Şefin hayatı lam olan ahip l\Iolla ile maarif 
na dair bizzat Yakit gazete ine an· mü teşarı Ziya bey (şair Ziya paşa' 
Jattıklan hatıralardan ibarettir. Va· da komisyonda aza idiler. Komi ... · 
kit gazete inin 10 ikinciktinun 192: ı yon memleketin her tarafında gö· 
tarihli sayıc:ında çıkan bu hatıra· nüllü taburları teşkil etmek kararJ 
!arda Ebedi Şef: ,·ermi~ti. Selfınik Asakiri milliye ta· 

"Çocukluğuma dair ilk hatırladı· b~~ ~.a bu meyanda te~kil olunan 
ğım ~ey, mektebe gitmek me_elcsinc gonullu tabu~ları~dandır. Bu ta 
aittir Bundan dola •ı a aml· ba· 'bur memleketın dıger taraflarında 
bam .arasında l'1idde:li b~ müacadclt teşekkül eden taburlardan biraz 
,·ardı. Annem ·ilahilerle m ktebc farklıdır. Diğer ,·iJayetlerde teşek· 
bac;lamamı \'e mahalle m ·k~ebin kül eden taburlar sakiri muavine 
git~emi istiyordu. Rüsum:tta mec icmi?,i aldıkları halde Scl?~ikd.a :e· 
mur olan babam o zaman yeni açı ~k~ul ede~ tab~ır . ~ akırı mıllıy<' 
lan Şcm-i efendinin mektebine de· ısmıle tevc; m edıl?1ıştır. 
vam etmeme \'e yeni u ul üzerine o· Bu taburu teskıl eden 1500 gö· 

nüllü a kerin mühim bir kıc:mım 
kumama taraf tardı. Nihayet babmr 
i) mahirane bir surette haletti: E,.. elanik \'il ayeti memur 'c katipleı i 
,eıa merasimi mutadc ile mcklel>. teşkil etmekteydi. 9 ağu tos l87G 
başladım. Bu suretle annemin gön da Babıali bu taburun t~külünc 
lü yapılmış oldiı. Birkaç gün som< resmen __ izin Ye~di. Ve taburu. t~ !~~ 
mahalle mektebinden çıktım. Şcmc: et~e~. uzere. (oOO) Gra ma~tını !u: 
Efendinin mektebine kaydcdildim feğı g.ond~rdı ."e taburun talımler:nı 
.\z zaman sonra babam \cfat etti., 1 nc:1;:c:ı elbı e ıle yapmalarını emret· 

demişlerdir. 
ti. Taburun miine\ \·er zatlardan t<~ 
~ekkül etmec:i yüzünden kendi in· 

den büyük ic:tifadcler temin edilebi· 
le~cğini oanlayan clanik aSkeri ma· 
kamları taburun idaresi için bir ta· 
"imat hazırlamışlardır. 

Selanik Asakiri milliye taburu 23 
'>rincıkanun 1876 çarsamba günü 
O maniye zırhlısile Istanbula gel· 
miştir. Bu tarih Türkircde ilk ka· 

Yazan: M. DALKILIÇ 

Z 
A \",\(.LI ı\~u<;fos :ıyı. Hemen biitiin Anuııaıla (manena- • 

lar nyı) oldu. 

.\rtık hakikatlt•r de <İ> lPnmcr \e itiraf edilmcı. oldu, 
Jlakilı.at ·mlur ki ayni zamnna f('sadıir eden bu umumi nıa-

ne\ ralar, lıiı,; lı.im!jcnin kim e) e tılınat etmemesinden ha ka bir 

rnana ifnd~ etnwz. 
Hakikat ~udur ki devletler arasında emniyet _ bllkune bel· 

ki, fakat • bilfiil tC!il!! olun:ımamı .. trr. Jl:ıt.lkat r,udur ki l.lltUn 

ı\ Hupa milletleri derhal ate~ miilwyya 'c re men ıiclcrbcr 

haldedlrlc.r. 
1~in en elim tarafı or1uıl:ı ııolltlka adamlarının \'UZI.) ete an

bale olduklarını 1:.anncttlrecek bir hal oluşudur. 
Buna hükmcttlrttl'k başlıca. "'rhebsc sudur: 
Bu gayritabii 'c lıf'r aıı nılill'lll'rln irade;ol haricine fırlaması 

imkam bulunan on derece tehlik~ll nıı.i~·eti atlfttmak l~ln milspı>t 
hiçbir t<'5rbbil~ yapılmaınakta, hatta dii~üniildiiğiinü ~ii ... terttek 
emare dahi görünmemcl•teılir. 

Onun için, ırf be~ri bir kayı;ı \e ı-.tırabl:ı hemen 'herkrs 
ot11rrluğu yrrde lıoplayııı clurına.ktadır. 

Onun içindir ki bütü11 ılllnyaya bu \ahim durumu atlamak 
iı:ln son cehdl.e mü~terek, insani bir hamle yapılmasını a\ a:ıımız 
çıktıiı kadar haykırmak 1htlyarı ılu~uyor111:: 

Kim i tfrak cdc~e et in, fııkat bütUn dün~ adak! de\ Jetler
den ıııurahhaslar davet cdllcrf'k lılr sulhü koruma milletler ara. 
!'I konferansı dl'rhal da\ et edllmelltllr. 

tnsaıılık namına, mr.denlyet namına, hay.ıt namına, hun~ 

milletlerin ahmaklık 'c deJlllklcr uğruna kurban 'trllmcnu•.sl na
ınına .•• Bu konfnansta derhal (teca' ii:t. harb) ı beynelmilel for· 
mUllerlc kat'i surtlte tarif \'e teslıit olunmalı 'I' herhan~l bir se
bt>b \'C be haneyle trı·a\ iiı. harbi ~ apan de' Jet otomatik hlr suret. 
te (hariri kanun) kaimi cdilmelhHr. 

Bu tlC\ lef·, bütün milletler tarafından hukuku tlü,·clılen ı.,. 

l.at olunarak en Mn ferdim~ kadar nıahkiım olmalı, esir kabul 
<'tlllmrmeli, bu de\ Jetin bulunıluğu mrmlcket her türlü hc.,cri 
hayıtların haricinde imha olunmaya açık ilin c<lllcbllmelldir. 

Milletler ara ında desti kırılmadan nrile~k böyle J)(~ in \'ft 

otomatik idam kararıdır ki tecn\ ü:t. harbini reni !>Urettc mcdenl
~·el tnrlhlnclt.n kaldırncak \"e mil) arl:ırca ln<11an \'e tliinya dolusu 
medeniyetlere ımlkut yaııanların dünya ~Umul cinayetlctl e\'\ el· 
dı•n mahküm edilmiş olankfır. 

Biz harb, erkekçe 'e mertçe böyle dunlurulur kanaatlndeyJ:ı. 

. ·························-·····················································-········ .. ···· 
'bir siyaset takip etmiş ye ilk iş ola 

r:ık "gönüllü kaydı devlet tarafın· 
C1an deruhte olunacağı cihetle.. a· 
kiri milliye cemi)·etini feshetmiştir. 

l5te Atatürkiin-peder.inin men up 
bulunduğu Asakiri milliye taburu 
çok kıymetli bir maksat uğrunda 

kurulmuştu. Ebedi Şefin pederleri o 
sırada Selanik e\·kaf katipliğinde 

e\'kaftan ayrıldığı anla~ılmaktadır. Ebedi • cfin 'baba ı Ali efcndinir. 

rüc:um:"JU<i ,m~ur q\mMan ~vYeJ 
Selanikte e\ kaf katipliğinde bulun 
duğu \'e gene orada A akiri milliy' 
taburunda ubay oldukları son güı 
:erde yapılan tetkiklerden ve ele ge 
:en bazı \'esikalardan anlac:ılmı. 

tır. Bu \e ikalardan en ziyade. n:ı 
zarı dikati celbeden, Ali cfendiniı 
\sakiri milliye subayı kıyafctile çe· 
:dlmiş bir fotoğrafisidir. (1) 

nunue~c:inin iltınının ikinci ~ününe bulunuyorlardı. 

• Merhwn Ali efendi)•i tanıyan ze· 
,·attan bugün ya51yanlar merhumun 
e\·kaftan çekildikten sonra kere te 
ticaretile uğraştığını ifade ediyorlar. 
Merhumun bir müddet rüsumat me· 
murluğunda bulunduğu da Ebcdı 
Şefin hatıralarından anlaşılmakta· 

dır. Yalnız kere::te ticaretile uğra5· 
tığı zamanın rüsum:ıt memurluğun· 

dan C\'\'el Yeya sonra olduğu tesbH 
cdilememi~tir. 

rac:tgclmektedir. Tabur Istanbulda Ali efendi, 1876 sene ine ait de, .. 
büyük tezahürlerle istikbal edilmiş· let salname inin be}'anıırn göre -' a· 

1876 da Sclfıniktc çekilmiş olan tir. kiri milliye taburunun ikind bülük 
JU fotoğraf Hasip be) in gelini ba 1 Se!anik J\c:akiri milliye taburu· mültızimie\'\'clidir. Ye i mi hiza ın· 
yan ?>ahnazm evinde bulunmuş ,., nun çok kı a bir zamanda gayet da" 'elfınik evkaf kalemi kelebe in 
1935 yılında e ki Çankırı mcbu t muntazam ve mükemmel olarak te· den,. kaydı ; azıhdır. Bu suretle 
merhum l\lustafa Onsay \'asıla i' ekkül edebilme i Istanbulda ve Ebedi Şefin pederlerinin Rüsumat 
Büyük Kurtarıcı Atatürke takdin ;.urdun diğer köşelerinde buna mü· ta memur olmazdan ewcl e\·kaf da· 
~dilmi~ti. ma.:il teşekküller -yapmak için iyı ire~inde çah~tığı da anlaşılıyor. 1 · 

O tarihte merhum Ali efendi >İr örnek o!mı•ş \e 1c:tanbulda ş:ıiı tanbulda evkaf ici'lerinin mahfuz 
:ahsan tammış bulunan zatlarda ~iya paşanın rei;liği altında "Asa· bulunduğu Nuruosrnaniye kütüpha· 
ıayatta olan birkaç zata gö terile '<iri milliye cemiyeti,. i.mile bir te 'le inde yapılan tetkiklerde 13 b: 
·ek fotoğrafın merhum Ali efendi .ekkül kurulmuştur. ~incite,rin 1292 de Seliınik e\kal 
re aidiyeti te bit edilmiştir. Fakat bu tec:c',kiil iç"ri~inde Mit 1•atiplerinden Ali efendinin Drama 
Selfınik A akiri milli}·e taburu· hat pa~anın, • 'amık Kemal bey gi \'akıf hesaplannı tetkike memur o· 

nun mahiyetine gelince; 1876 d; ')j ze\•atm bulunmac:ı ve o \'a'dı larak gönderildiği \'e gene 10 nisan 

mektebi harbiye müdürü olan Sü· 1289 da Kec:ccire \'akıOarını tetkik 
le~'man paşanın ık !:ık cemiyete gi· etmek üzere gönderildiğine dair iki 
:!ip gelmeı:i .\bdülhamidi ku~kulaıı ,.e,ika da meydana çıkmı~tır. 
dırmağa kafi gelmiş ve hilhass~ı E\'lrnf memurin sicilleri 1297 de 

milli asker tabiri hdülhamidi çokltutulmağa ba~lamı~ oldurru~a \'C bt· 
inirlendirmiştir .• bdülhamit ::m te· icillerdc Ali efendinin i mine rast 

Nurullalı ATAÇ şckküle mani olmu~. bermutat sin i ı;:elinmediğine göre 1297 den cwel 

nun için hamlığın keyfini sczcmi 
yoruz. Kabımıza sığdık, hatta sin· 
dik; kablarına sığmıyaıılara sinir 
'enmemek elimizde mi? •... 

(!) 'n11 fotoğraf dılnkii sayımızda 
rırşrrdilmişlir. 

Muallim mekteplerine alı
nacak parasız yatılı talebe 

Her yıl olduğu gibi bu yıl 
da muallim mekteplerine kad
ro boşluğu nisbetinde parasız 
yatılı talebe alınacaktır. 

Öğretmen okullarına girmek 
ı~tıyen talebeleri evvelce bu. 
lunduğu okul idareleri ve mu
allim meclisleri tarafından seçi. 
leceklerdir. 

Muallim meclisleri bu gibi 
tnlchelerin vaziyetleriyle meş. 
-:ul olmak üzere 1 Eylulden iti
baren toplantılarına l>a~laya. 
cak1ardır. 

Merihte insan mı yok ? .. Sağ olsun aile hayatı ! 

A i\mım< \l.J bir iıliın gt~cnlcrde !\le· 
rh ~ ıldm orzımı1.u ) akln'}tığı Jçin 

lu3 amel lioııma ı ihtimalin! söyliycrck 
hayli safdil insıınııı yrc~'1nl agzına ~~tir.ti, 

i\lcrlh ;nldı:tıııın ıliinyaya yaklaşma-.ilc, c
sa.'icn, nrılrn kı~amet ı,oıısun aniı.raın:ı

ıiık. Uu )frrih ~ ılılızı ıırzııı <'\ snhibi mi ki'! 

1'"ctrkl111 Anırrllmlı İllimin söyh•diği 

giiıı geçti. bir .CJ dk •le olnıııılı. llcJılmiı 

ı:ok iikiir i11tanbul l'l•mcklcrindt•n daha 
:ığ 'c sıhhattc3iz. .. 

l\l<'ğ<•rse 1 in hakikati uymu": Ancak 
~<'lccel• hnfh\ l\lerih yılılızı kürcmb.e 15 

s<'nt'drnberi ilk clrfa olarnk 30 milyon nıll 

~·aklaşnca lonı-.. Heyet !ilimleri hu fırsatta 

\'llclı:mı sathındaki dcğf lkliklcrl tetkik c. 
dccck, lı:ı' n ah\ ııllnl, lııırarct şartlamu, 

ok11ljcn •~ ım hnh11n mlkdnrlamu kaydf'· 
dcı•('klerml~. 

Hu maliımııtı 'eren snzctenln iddiası. 

na göre M<'rllıtc ha~at \annı::;. Sebatlar da 
) a aıııal•ta~ mış. 

raımt lns:ııı yokmuş! 

ı\calb. 

Galib;ı orada ıhı oranın Almanyası 

mii!>f «'mlı•kt· i!ilcml~ ~ r. hlr umumi harb 
olmu!';t!! •• 

N . ' e garıp ... 

L OXOU.\I>.\ mı·~hur Kc..;tcnbury' ki· 
llseslnılc ;·apılan hafriyatta ln~ll· 

1rrrdckl ı.aaıkrln 'n c:;ki i olan saat bu. 
hınnıus. 

lstc bu ~arlh . 
Zira bl~ılc bllikb Türklyenln MI 

yf'lll ~utf o1an Fnılnönft ~att d~ anC'ak 
ha\ atfa hafriyat yııpıhnra bulunabiliyor! ..• 

• • * 

G ı\Zt;TJo~J.t;R yHıyor: KaragUmrUkte oturan bzct, lf'Iİ· 
ha ile ka\ ga f'tmlıJ. Kadın t•llne ~f'!:lrıllğl 
bir tabak'" Ju.eti ba11ından ) aral:ımıs ! 

1' e zannediliyor ki'! .. 
Uh:dı· aile hayfth olmasa tabak, bar. 

dak, sura hl tirareti ı,:oktan irlas edt•rdl ! .. 

Evet o olur ama ... 

B iR gazetede okuduk: 
llcsah f'tmı,ıcr: Saatte 4 kilo. 

nıf'lrr. siirallc ve ;::ece 1:ilndüz yüriiml'k 
'-'nrti~h· hir ş,cJnm dün~a31 415 günde tlola· 
ablllrmt"' !. 

Buna lnantn7_ 
t~' et, bir adam biiylttc ıliinyayı 41 ı 

· • · .. ılolao:l\hlllr. Fakat im adam ntobiislr 
lı.tanhuln 915 günde dola.,amaı! .• 

Mim 

Yazan: SUAD DERVlŞ 

Nakil vasıtalarına spor m:. a· 
bakası\hcyec.ınlanmızın tatmin c
clilmesi\ için binemeyiz. Nakil va· 
sıtalarını istimalde maksadımı-ı: 

şehrin bir tarafından, <liğcr bır 

tarafına yaya gitmemek arzu· 

n:uzdur. 
Bunun için bindiğimiz bir vası· 

tanın önündeki diğer araba, oto· 
mobil, kamyon. tramvay ve oto
büsü geçip ,istediğimiz yere hep· 
sinden evvel gitmesini istemek gi· 
bi hiç bir idl:liamız ve hç bir hır

sımız yoktur • 
Nakil vasıtasına binen ~r in

san da tıpkı bizim gibi düsüniır. 
Bunun için nakil vasıtaları mu· 

ayyen ıbircr tarife ile hareket e· 
derler. Ve eğer şehrin sokakla•ı 
çok geniş dahi olsa, biribirlerini 
geçmeği düşünmeden ağır ağır ve 

biribirlerinin arkası sıra yürür

ler. 
Hele İstanbul gibi inişi, yokuşu 

ve virajı bol, yamrıyumru ve dar 
sokaklarda ilerleyen bu vasıtala
rın ihtiyatla azami surette riayet 
etmeğe büyük mecburiyetleri var· 

dır. 
Her İstanbullu günde bir kaç 

kere bu vasıtaları isti malc mÜh· 
taç ollduğu için, hayatmôan bez
memiş olan bu vatandaşları gün
de bir iki kere ölüm tehlikesine 
maruz lbırakmağa İstanbul bclcdı· 

yesi mezun değildir. 
Bizzat i&tanbul Emniyet Mü· 

dürü, geçen gün bir gaze~eye ver
diği beyanatta istanbulda seyrü
sefer işlerinin pek karışık ve pek 
üzüntülü bir halde oldui:unu söy· 

ledi. 
Evet, istanbulda şehrin bir ta· 

rafından bir tarafına gitmek bir 
derttir. Ve buna bazı sokakla•·ın 

tamirat yüzünden seyrüsefere '· • 
palı oluşu kadar, şoförlerin ya· 
rış merakı sebep olmaktadır. 

Çünkü, İstanbul şoförlerinin 

hepsi biribirini ge5mek ve en ile· 
ride gitmek emelindedir. Bunun 
için tek arabanın bile güç d?ne· 
ceği virajlara, dört beş araba bir
den gelip tıkanmnktadır. 

Esasen yalnız şoförler deı;iL 
bütün nakil vasıtalarını se\·kelje:::· 
ler içinde asabına hakim olamıya:-, 
lar ekseriyeti teşkil etmektedirler 

Taksi şoförü, gözünü önder. 
giden bir arabaya diker, onu,geç· 
mek icldiasiyle taksiyi sürmeğc 

baslar, sizi kah iki tramvay· :m:ı· 
- # • • 

bası arasına sıkıştırmak tehlike· 
sine maruz bırakır, kah bi~iraj· 
da bir başka araba ile sarpışman 
:ıa, kah yaya bir yolcuyu çiğne • 
menize ramak kalır. Bin hcyce&n 
içinde bir yolculuk yaparsrnız. 

Kocaman, hantal gövdeli oto· 
btislerin şoförleri arasında 

0

.cla ay· 
ni şckilidc bir rekabet vardır. 1 lcm 
bu daha müthiş bir rekabettir. 

Çünkü onlardaki yalnız spor 
ıekabeti değildir. Bunu körük!"· 
yen ve bununla müvazi ~iden bir 
ı:e menfaat rekabeti vardır. 

Bu rekabetin hırsiyle asapları· 
na hakim olamıyan şoförleri t 

kullandığı otobüslerde müşterılc· 

rinin hayatı her gün tehlik,t1c 
·"l~·lunmaktadır. 

Ve bu füdia ve yarış hırsı y~l 

nız kuaya münhasır kalmamakt.ı· 
dır. Koskoca <lcnizin ortasında. 

yarış eden vapurların, •.ıiribirlcrile 
çarpıştığını ikide birde g~ete ha· 
vadisleri arasında okumryor mu· 
yuz:. 

Bizzat İstanbul emniyet müdll· 
rünün de beyanatında sBylcldiği 
gibi İstanbul şehrinin seyrü:;('' :r 
intizamsızhğı, İstanbullu için • :ı 
hammül edilmez bir hale gelmiş· 

tir ve bir an evvel onun ön ne 
geçilmesi lazımdır. 
Bunun için de taimrat yüzünd:n 
kapa.nan !okakların. i~ bitmc-:en 
evvel a~ılmasrna imkan olmadığı· 

(IAitfen «ıyf0ys rc·vir&lti·) 
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Metristeki infilak l.111. hududunda? Satye meselesi 
(BtJf tarafı 1 incide) 1 tahkıkall 

Milli Şefin 
seyahati 

( Bqtm11/ı ı incide) 
Bir saat kadar devanı eden bu 

vaziyet, çok ki.tileri telqa düşürdü 
ve kma bir zaman içinde muhtelü 
rivayetler, ve tamamea uyqurma, 
maıuum tahminler ıehirde yayıldı. 

Saat 7 den itibaren gazetemizin 
telefonu durmaduı ltliyordu. BU -
Y.f1k bir kaza rivayeti duyanlar, 
merakla itin iç yilztınU soruyorlar. 
dı. 

Biz de zaten erkenden hldiaeyt, 
- niliklke başlamıştık. Tahklkatmm 
tpıamlandıfı zaman telefonlara ti 
fahen verdlğtmlı cevabı boraya 
da yazalım .. 

Mctriltcki at11J okulunda sabaha 
karwt filhakika bir infUlk olmuıtur. 
Bu infilik gecenin en .seasiz ve sa. 
kin bir aıraama t eaadüf ettiği, Met
ris çiftliği de eehre yakm bir te
pede bulunduğu için, htanbullular
dan çofu bldiııcyi bUyUk bir ·kaza 
şeklinde görmUıJer ve korkmuşlar 
dır. Fakat hakikatte bu in!illk çok 
ehemmiyetsiz bir vakadan ibarettir. 

Topc;u mektebinde atış talimleri
ne mahiua mermiler, mekteb civL 
rmdald muhtelif kUc;Uk binalarcla 
muhafaza edilmektedir. 

Bu cephanelikler içinde en kUçU 
it1 olan ve ancak bir oda cesametln. 

den yanmq, atee ayni binadaki cU
fer menderi de iafüik ettinDiftlr. 

latanbullulan tell§a dUgUrcn bu 

infilakın zaran o kadar u olmue· 
tur ki, kazaya uğrıyan binanın ya
nında bulunu ıaöbetçiaiA bumu 
bile kanamaml§ ve insanca en kUçUk 
bir zayiat oımuu,tır. 

Kaunm heme.ı akablade topçu 
mektebindeki etrad ve zabitanla 
nlla yerine koıan ltfalyeııln aldı. 
ğı terübat u.yeainde ne civardaki 
sephane mubafazasma mahsus dl -
fer odalar, ne de mektebe ait bi
nalar en kllçllk blr huar ıönnemlt 
)erdir. 

Talnu bıfilikın oldulu bina ta
mamen harab blr hale gelmlttir 
ki, bunlar da dört duvarla blr çatı 
ve birkaç merminin ziyan olmaam· 
dan ibaret ve maddt zarar pek e
bemmiyetaizdir. 

İnfilaktan sonra latanbul kuman. 
daııhğı kurmay ıeial, merkez ku -
mandanı, ve polis mUdUril bldiae 
yerine gelmitJerdlr. Vali de eaat 
ona doğru atıf mektebine gelmit 
ve lnfiWun oldufu yeri mekteb 
kumandanınm refakatinde gezmiı
tir. 

üç milyon kiplik bi& kuneti silib 
1 altında bululauyor. ( Btlflara/ı l iıteidı) 

Almanya ıeçen sene eylülde, J teblli edilmit •• itirıu etıa~tri 
ÇekoalovalryaJS boyun etmete içinde üç cünliik bir mühlet ve· 
icbar etmek içia Çek hu:ludu et• rillllifd. 
rafapda 1.5 lllİlJOll uker topla· ı itiraz müddeti bu akpm 
mııtı. bitMeJstedif, Ba Abala IAdece mar 

BaCUn de LaiM1111111 C9lup vt nun ve mevkuf bulunan Deniz · 
P'P luadutıannda l .S mil,on ki• bank müdiir muavi"lerinden Ta· 
tililı Wr ~ tUt't etlaıiftİI'• bir Kevkep vekili va51tUiyle döı· 

. Nazan dikkati celbedat ~ hl- düncü aorıu hikimhiine milra • 
4ite de btlytlk 1taly111 manevra • caat ederek. hakkında tatbiki iat~· 

( Baıtarofı l incide) 
lilldln &ıce rdal:atinde Ali Nac 
.~ okktu halele belediye, par 
ti \'t halktvini ıiyaftt etmi, ve yen 
yapılaa beWIJlt oRlirıi sezmiştir. 

lennm PIJemGDtt ile 1.wnbatdi· 
de, yani Pnftlı• la~ civarın· 

da yapıl••wdır. Ham bulunul
mak için bazı lbti,.t enuflan 12 
•iu9totta . tillh altme ptır-f · 

Milll Şef Qiı«len 90Dl'a da Boll 
;apbcalann1 ...... ve kereste fab 
ikasw ıumi,ıir. Bu fabrita:ar 
~ezişBt ~ Cumhurreisimi 
.abrikalmn ihtiraçlan ve kettstt 
malitı i~ a.riDde wınatta bu 
unmut bu ...... Gmtnde l1lka 

nilcn maddeler• idru •tmittir· :lartann ~ ve dilekler 
Diter mununlann hepsi de li dinlemiftir. 

mütalcaye itiru edeceklerdir. 1 l Bunu takiben Milli Şef, Htbe. 
munundan m~vkuf bırakılan Yu >mıanlannı tetkik~ v. 
ıuf Zi:ya, önit. Tahir Kevkep ve Jolu orta mektebini gezmişlerdir. 

tır Atma lan _.._ Milbendiı Neı'et Kaıam buciin Şehir ve civarındaki bu ... 
n ..... . ... hem itiruda, hem d: tahliye tak nd •-•-..l-

Berlin 7 (A.A.) - Gazeteler, ~intileri en ve tetkik...-a11U1111 
;&nde bulunacaklardır. Maznun önütlerinc:le doirvca hük6. 

MareıaJ Smictinln nutkuna karı tar diierlerinin kefıltle bıra · L_ . 
ateı pUaJr. Urmekte· ve bu hiddeti- dı _ _.:, met konajma lefrİf eden 18111Cl .... ıuı iı cibi, k~erinin de iste t --'- o 
rinı' '-oyduktan .... 1.'-'·rıa da nönü, Ak..,_oca; üace ve " ·-sw&ua :tilen miktarda bir kefaletle tabii· 

'

öatermektedirler. dil . Gerede bzalermclan •lmit ye e tbilecı:klerini ilen .Urtetk- b ' --le Bolun 
Alman istihbarat bllrotu, Po- terdir. ulunan heyet.. .e un 

lonya bilkGmetina' Pllaudskı'na·a çiftçi ve emaflariyle ıöriifmilf. Dördüncü aorıu hllrimliii iti· l Bo ı.e. L_ 
hattı hareketine aylan bir yol tut • er ve lu vi•yetinin ncr u. :u)an tetkik ettikten sonra :yarm nıE L _ 11___ 1 •- la 
muı o'--L'- t .. L-- etmeL~- .. ur. nauuuı temei etme1tte o n 

UIMUWI uaaıu ıın~ iunrnamesini hulrlamaia batla L_ - ~'-- B '- Şefle 
Yan reamt D. N. B. ad .. •• -·- ou heycuu üyüs; rinc .-·- .. _ yacak ve iti mahkemeye ıevked:- ..ı1LLL..! ık fad l · 

re .. ı Smicly'nin nutkuna "Lehi• au~Dİ aç ça i e ey emıt-
cektir • 'erdir 

tanın ciieri ve teferrüatı,, ser- · • 
levhasını koyduktan scnra Leb Reiaicumhurumuzun büyük 

İ§in tabii bir kazadan ibaret oL 
muı ve gerek maddt, gerelı:se ma
nevi hiçbir zarat vermeden geçme· 
si kaqlllllcla, çdıanlaa pyjalanıa 

tamamea alllaız olduiu anlaplmıt-
d' bulunan bir tanesi, içinde..\! mer
milerden birinin tahalHll ~k 
kendi kendine i~tial etmesi ytlztln- tır. 

bllkGınednın ..,.ı Plltudski. Bulgarisfanda lir al&ka u. dinlecliii ve muh. 
nln aiyltetine ihanet tttltinl id- :elif mevzular üzerinde muha. 
di• ediyor. . manevra ~ .. 1arma ıualler tevcih ettiii 

Montac pıetelf: ••t>tnnr Le bu söriifmeler araımcla cL1ek 

O rf amektep ve liselerde histuuıı ciieri imi'" Hrlnhaiın. Sof)'a, 7 (Hususl) - Bulıarbta· ~~· ~n ve ~un kö. 
koyuyor .Bqka bir Al-n ıuete nm Silibeye yakın mıntakalarda mur_u ifleri, Bolu ve avan yoL 

D 1 t kı de b ı si, martfll Smiılynin eski laikl • ballamak illere olan manevra1an i· lan ale Boluyu fnkaraya ve A. Bf S ere saa SB iZ at anıp relerini t•kıvdan .... • •e>' çin büyük haaırt•ıar ~"am ediyor. r.lapazarma ~ :·~0Uar. Y yapmaclıpu iddia .,._, Otuz Y...- . kadar olan orman • • 1 • v ~k; " t b•t•r11 k Leh ............ n ler ! t.e.L al -%..-•-- man emaneıman at en. On Uç e 11 ece a.ı__ pnç •111111 tma ~ .... ..- onnancılıjmm biran evvel fa-
llUur.u • tir• Sofya eobk1armda JaPllb- ııliyete ıeçiıilmeei. tütün aJmı 

.. • • V~, 7 - Milli 1-yram mO- nlan cetftllerie. kara, d.niz •e ıabmı üzerinde durmutlardır. 
Oğleden eonra da aaat on dörUen PD y""ııte ~bet}le. ~ 1\t'uno~ı maı: J.YA ~'!netlMJM AllMWIP ihti. Yine b" ar..ria Ger~ ~yeti. 

. kadar mütalaa ve müzakere yapılacak . ~ ..ıı~ • t~ ~~~~)' )'aft ıabi&rberl:~· ~-~L......~ tiftik ve 6ıman itleri ile küç0'8 
~e ~UJUole \Kmıa ır"ki. . . '3e e 11t wıuıunu. 1111111i lu. tlar • .. " ~· ~ 

(Baıtarafı ı incidı) nıdır. Ortamektebi bitirenler lise· "- Zörbalıia kar~ı verilecek tek talara nerelerde U~ edecek. a~na '"'-.!ı~~-yu~_ıp~dm ·• t 
l de 1

. -~·-' · ___ ,_, · ük" bi _...a_ 1 rane, ~ ncyeti e zıraa 
Miıtalea ve müzakemere saat on er , uıe n11C10wuan ııı~a\ıerı Y r cevap VGlwı: Kuvvet ve t()hrtt. eri bildirilmelcteclir. L 11 • • h• L-

. sek kt-• rde ..ıı- ı · "hanı Sulh d·~ '-'l ..1__ • maru1u ennın 1&-.yl, nannan 
dortte ba,tanacak ve on yecbye ka- me '°.-e uıı:\' et ımtı na - u ıaer uutün un"letler ıabi Kara yoliyle T rakyadan kin ı · ihti • eii 
dar devam edilecektir. tabi tutulacaklardır. biz de takdir ediyoruı. Fakat hak· memleketimize pçmek iatiyen ma e e~ı~ • yacı, ~~~ç 

· Maa ı·h rtamekt ---·-' k '---) · • .. ermek :x....;.1_ I lar pancar eıumı mevzulıU'UUl ve 
• Bu mQtaltalar, nöbetle zümre ma 1• 0 • ep ı~wu~- .•~ ~ ~ JÇın v "d~; yo cu aeri çevrilmektedir. Akçakocalılar da (mdık iatih. 
muallimlerinin idaresi altında ola· nın devlet ımtıharu meselesı ilıerın- n IÇU1 de almak,, olduluna hiçbir Bu türlü yolculum manevra sal"t ihra b ·ı l itlerin 
cakttr. Vaıiyetıeri sınıf geçmeieı de vekilet henüz tetkiklerini biti~· kuvvet bizi ikna veya icbar edemi· aahumdan ıeçmeleri yuak a ve 1_ .1!1ca 

1 
e yo e 

. . ~ld· B kı·-• bu ... _ k . -..l!)m emaa oy aauer. 
mu~it olup olmadığı talebenın. h~r mıı ~· . ~· u ıw~ann . ~ · ·ece t~. em ittir. Akçakocalılar c:lile1'leri ara. 
üç a)da bir şifahi yoklamalara ıw 1 yılından ıtıbaren tatbik edilıp edil Danzıa, asırların ballarlle Polon- Harice aipuif edilen 200 da ..ıı· t •~·o _l .,_ 1 · ~ ak da beli" 1 -'-t .._,.. bul I"\.---= bin sk · · . . am aauye etımatma, ~raat naden muallimleri tarafıdan venM:n mıy~&· y ın ı o a...- ır. yaya .,...ı unuyor. 1.1111wl Po- gaz ma esımn sıvıl halka a- baak k ı. •çiacie 
kanaat notunun vasatisile anlapla- Yeni talimatname esaslan Maari! onyanın iktisadi ciieridir. Polonya dedi J 70 Lev.dan tevzi 9diı.. _ıııı. ı~ ve a ~- 1" 'c 

ha t zda b- ük b. n1 lık t noktai' h' bi ı~-ı... • ''~- edilm ~-1111"'1& ..-na 
1111•-•n mn. caktır. . : _ya ırnı . uy . ır ca 1 e- nuartnı aç r ı ...... ~ve ma· ceii ıuuı ektedir. hurniai•lzin yüktek allblan. 

Evvelce biraz kanşık olan bu ı~ mın edeceli ve tahsıl tandnnarunm hal bırakmıyacak sUtttte apaçık ta~ Bulpriıt.anda yerli muke i. bilhuaa • ettiler 
böylece basitleştirilmiı oluyor. Bu yanyanya çoialacaiı mubakk~ rih eylemiştir. Enternasyonal taah· mali iç!ıı huırlıklar yapılmak. nı Milli Şef':: 1~ k 
suretle mekteplerde kopyecili~e sı- 1örillmelcted_ir. . . .ıütleri~zden kaçınacak biı delm.:ı tadır. Fakir halka bu malkeler ~ine nail olan ve villyete m::: 
nıf geçmek ihtimalleri tamamıle or- dı0lnll\ııı1~ inatihaftlh .11sııtmitli Din

1 
kal ... ~ D~etarakarşf 1 bü~~-~tle~- !>U'UJZR veril~tir. ~inin muhtelif amıflannı teıui) 

tadan kaldırılmış bulunacaktır. mau \oVft e emmıye sayı ıyor. 'llıı .... 'P m h .... ~etlenne bir omanyanm Dobruca hu. denle • hem bildin ..... 
Evvelce lise ve ortamekteplerin Ortamektepleri bitltenlerdtn bitlha :rtabtan bafka bir aeY deiiJdir. Bi- duduncia da Rumen orduu ;etin :,.:i• bir ':.ı.n. vı 

üçüncü sınıflarının ayn ayrı imti· re husust tahsil lddlastle tnüracaa :im vatan a§lunuJın bize yüklettili manevralara b.,lamak üzere. olan a .ır:,.~~ 
han -"illeri vardı. Bu farklı mua· edenler lncak tmsatlerniln liseyi bi ıaklann ve vecibelerin bqkalannuı dir. 7.luu ı.:b'-~KL. anume 'il 
~ d" t 0 rd"kl . tarfh•- bl ı · .. ftt.ı ..... - ."-ı.ı. ..... • · e mu .-;ı " Ve lftenlUCAI 

meleler de ortadan kaldınlmış, ı· ı ı en. 1,gı r sene 90l11'a ı vatan ~ .. UM onlara ,.\ı&AK".tili neaeleleri U..rindeld dilekleri. 
ğer ı::ınıtlar gibi muamele )·apılması se ?1eıunı~ imtlhanma kabul edı · lak ve veabe~n. daha u oldu- Macarı·standa ni bildirdiler •• Bolucla bir 
mm;afık görülmüıtür. lebılecektriir. tunu zanneden bır kımse bulunuyor fabriL- ..... k 1-....--

• .:ı- t bô le bi halay ..ıı:\ ....... ı.t -nenl\lcat .... uruunmıı 
Kanaat notlanna göre, uç uc:r en Aşk ~.onu y r a u.upa~ en 1 h• • . ...:-ha -.L b 1 •- .iL 

al be ikmal yu .. 2u·· nden tahı' ede. a ey ımıza ..... -·lllMlll u unur11.en vı 
muvaffak olamıya0n t e • 

1 
d e ~-.. t nm. k bi • '/etin bqlsca ilıtiyAçlan araam. 

bırakılacaklardır. çten faza tale~ k t' 1 •wı. ..... 'ifüiın· DteJut ?h"':.. tıbmı ~ela: d :Ja bulunan iplik itine tell\U 
te kMi notu kazanaım> an c a 1 • • • ~ en mı ~n u söz tr propanan a ' ,derele • tik fabrikalarınmda 
sınıfta kal~caktır. . üh" • Delirdiii i~iı ... lladaı ;nacaktnıig Polonyalleri-:tırı, ~;aıı k~ a ;, 7, 8 :ı ıo nuMUaya kadar 

Yeni talımatnamenın en m ım Y "11 a ır . ., avaıe Ye ... ,..tıumı (Y•llll f ü'kiidl) · l''- L-~-'-~ • ,- ..1•1 
.. de de ı . ti"b• Bak k•ya g•nden·ıdı lJr p ·~ ÇlltUID&larlJll •• "°1 er. noktalarından bin v et am c. ır u u · 11 IOluk maaaele 19Pl)'Orlar. Cu~ Bolu vili. 

Bu aabah Kutladan tebrimiıe P .. tedeki TQrk el~il de bu v1. yeti halkmın bu di1'&1erini Jeç 
jandıaftM •*fuUI llltnMla llftt ~nkıra . lst nbul· ..,.. .... ••••· ftkte adat dinHtl,1er .e htt. 

na ıöıe, en evvel yapıl_acak ıey oir katil ge1lrilmlttir. 25 yqlanıı- 't.l'!.-et ko--.ıı:....~-- --- 1-ke"' 
otobüsleri de bütün na~al vaııtala- da olan t.u llatll, M-ilnm ~ ı 91 ııa..atih nemi .Macar mabaftll '"" L _ _. _ __....... .._,.,_... •• 

n gibi birer tarifeye tabi tutmak, köyünde Kemit ofııUan elı..ladn zm lr lMa ~ hiçbir mUtalea beyt.n te 8o1UU11 ft Boltı Ydiyetinin 
ve mesela dokuzu bet geçe k.tl- Mebaet otı11 Eaver ad.ti bir lsöT· Havı hattı bu sabah açı:d ..... tedlr. nuhtelif yeri.imle :yapdacak 
kan bir arabyı dokuzu on ıeçc llldilr, Sevdijl lusJll kea•HtiH ve • Ofltr taftftaa tase çarpan bir 1lan biftıalann maketlerini ya. 

ispanyada yeni 
bir isyan 

hazarhkları mı 7 
G Ilı bir tqekktll mtlJCla_. 

çıkanldı 

•dr.tte 80 kişı karfulll 
dızıldı 

Pam, T - Ge.en. ~ 1slllf 
faruD Jpm il,ıe ~ AWmll ... 

jÜphesini uyandırabilecek mahiyı&° 
tedir. M.Nlritin askeri poUı kuıd' 
lanı binba§ı Gabaldon üç gün ~ 
ratavera yolu üzerinde öldürülınilf 
tür. 

Barselonada "Pimbineta E~ 
ta,, adında meydana çıkanlan P" 
tetkillt hakkında tahkikata bati" 
mııtır. Bu teşkilltm mensuptan~ 
nebt memleketlere iltica ~mi, o'/J 
cumhuriyetçilerle birlikte siyasi 
nayetler iı!emek tasavvurunda 
dulu iddia ediliyor. 

Madrit askeı1 kumandanının 
ı hidi9elf Ozerlne birçok t 
yapılmış. bunlar Madritte di 
harbe verilmi~erdir. Divanıharp 
rannı dün gece \~rmiş. ma 
lardan evvell 53 çü gece !Ut 
te. 7 si de bu sabah kurıuna 
miştir. 

Madrit matbuatı bir 
nepdtrek "adaletin yerini 
iumı.. ve bu &ibi hAdiee\erin 
daha ~kemir etmi)'~ .. k 
~t«lir. 

Kuduz bir 
iki kişiJi ısırdı ve 11f 

lldllrllldll 
DUA tehrimizde bir kedi 

durmuı üd Jdtiyi caırdıktan r• "1clilrUlmüttür . 
X.umkapıü Htin)'tnati' m~ 

l•llri• dolapn ialılpsiz 1&n rf'.. 
U ve pbe -bir kedi birdenbire ' 
andan köpükler Pçarak k 
bafla""ftlr .. 

Bu ureda sokaktan & 
Kumkapılı :ı. ... uaqo.ı bO y•·••IP"'.• 
ela lAona rutlayan ktdi bemeO 
HriM &tılmıt. kendisini ıllfllllf 
tır. Bunu müteakip tokakta 
opa,an kahveci Haklannı 
,apndıld oğlu Sabahaddini .;-. 
.... vt var hıaıyla kaçmaia 
lemaftır. 

Halk afzmdan ki:Spüicler .. ~ 
rak çılpa bir halde kotan keP 
dın korkmuı. evJere, d ·· • 
veklpdaraujınmajabqla 

Nihayet ptpndeıı kopnlar 
fıadan atılan taflarla kuduı 
aldiiriilmUftür. 

lunlua Leon il• Saı.badcliO 
men kudu hattebı:uıune 
IDlflatda. X~iniıı dı lrud\d 
olmadıpun kat'I ıurttte t 

isin ceeedi kudm butahan'• 
sörC:trilmittir • 

Bir Dokle evi 
cekm~ş fak at ... 

Yukarda ~ aördlliüAO' 
au ll&d IAhr ilmJIMle Al4 
1ı bAr l&lltlsdilr. 

kalkan bir batka arabanın geçme· rilmemeebadea lllllt....U- olarak m· Ankara - Jstanbul - Izmir yeni nokta AlMu aatbuatmdu IODr& ·,in bir ıal&ka ile tetkik buyur. 
eine müsaade etmemektir ve do- zm babumı, ta

1
ta bqml parpla • hava hattı bu sa':>ah a;ılmıştır. 8ur lllall llUlr s-ttelerlnin d6 'nl~. _,._ut_ludlr __ • _______ _ 

kuzu bet ıe~e kalkan arabanın dtl mak ıureWe OldUrmUtttlr. dan smıra lstanbuldan bir tayyarr İngilll an1afMUı aleylalnde netrl -

Bu im PGenlf!rd• matbua~ 
rib blr iftaatta bulunmuetur. 
i4dlalma aöre, kendiai ltalyaD 
allt.ınden blr dUkle &eviımlt .,. 
.. vleme tam bir bdlvacla b 
llrada ılwıollDi ite DlUdabale 
n buna mlni olmcttur. her bekleme yerinde, dakikalarca Mubakem11i uUceelnde bu lfl lnJ he 4olnıca bmire litmek kabiJ 0 

yata ..,....ltrldlr. F itrfı ~llltl tr114tn 
•a•t• Mil Lehr ltaıyu &tat& durup müıteri beklemesine mü- bir tehevvtlrJe yaptıfı sabit görll.. takbf. Tayyareler sabah saat >·• 

a;aade etmemek, müşteri olsa '.la terek 15 sene hapse mahkClm oL dide lzmirden kalkarak 9 da Yetil . Daha kısa Mı n:llddet eneı. Tllr. 
Ö g )~•· ·- ., .. at 9,30 da d bu lciyedeki elc;Uerinln hararetle baL 

olmasa da muayyen bir müddet muş, fakat f'Mll'Ullua bonldatu an- ye e ~ •-.o """ • a · ... dan A ka a a ka·k cakt settiği TUrk dostluğuyla bu laare-
zarf:o.ia kaiktıoı nokta ile ~de- taşılarak Bakırköy -.mazı akliye a n r Y • 1 a ır. 

• •· a-'-- da 14 t k tk ..a:~ b' MtJed telif etmek '.mkbaııdır. 
•Cegi no!ttı arasında harekete icbar butaneaine göodetihıttılln~ ita.tar rvm.ra n e a an vı5-.:• ' 

Kumkap• oturu Xarabet ia· bundu llOJlr& kendlahıl a~ 
wla4t lairi 41n aileli tf radilt Flor- yen dtıktl ıorla başka bir p 
yaya citmiı, IUt 1İl'mİ İWJ• •ot· lt evlebdtrdllfal ıtiraf etmek 
ru trenle tlöamilf. Aharkapı Ca"- hbt bu Aınerlltalı artl9t 1111 

etmek ve buna riayet etmeyip ye· verilmfttlr. Bu mU..tla lıtanbull ıaJtare de gene 16 ela Y~t it ~ colnft vad,.U IU· 
nidcn yana kalkışanları da teczi- scvkedllt1ll1ttlr. d W saat 16.a> clt Yttilkö~ .. ...tyı. AJIUııyaıa boyun ..... • 
ye etmektir . En\ftır •bit ve dik baltttlal'I• et Jeltbartkette ll.20 dıt lm're vara labllr; , fallat IM11uıa, k61tletl '* 

Her halde tıtanbal belediyesia rafma bakmakta ve sorulanlara :.ldtt. eeki ve derin olu tarihi TOltt ~ lıılt; 
r.ia bu yarııtara mini olabilmek· hiçbir cevab vermemekte411'. Bit lltanbuldan lzmire gidiş 20, gi- car deıltl .. mtllluebetıerl ..,.._ 
te ad- ıaıtereceiini bir dakika ~inJr buhftbt netıetlladt 4111 tut.S- dit Reliı 28 50 liradlr'. 8irbç ~ talir ,.._, ... , lılacar ..-.etr1. 
bile dia§ü istemeyiz. dulu ._ akllaı la~Ult aıt~I t'VYelden bugün lnni~ kllbcek Hlı •hl Alman 111atbtetmı takibft lııly .. 

mqıtır. Bugla aunay laaltant .. tayyare için bir kldnl ve - ulrA el aartb bir ..,,...,.da faallyetinr 

hat DEltVtŞ sinde Uıdavi altına almm11tır. bilet almı~ardır. atılmalarblı dotn& bulmu)'OIUo 

kurtaran iatu unda in--.ı n- dotTu mu 116)•lllf()r, yotu 
. ren _..... tftdl metnJeketlne bas ptlb 

racla, biıu urb.. oJdulllDdan tlra mulleriaten bll'l MI T 
inlYUeMlbli temia t~trH OIMtnt Allah bilir! 
clil•iil*· 

lıı men ,........... •rlMt yol· 
:u tldm9i eln'l almnMttır· Tnnde MAii latftnifıe de <tiler 
bulwıan aevceai bu naa Uaerinc tanfıadea ıbkonular•k ~ı: 

1ae1Klftla bqıtarü trtllMn atlı- kak bit ilrillci klu önltnmi 



7 ACOSTOI - 1939 
s -- _, - .:. zas 

lllUllB8ıjjNtq@rR;-Pavli 

Bir 
adasına giderken ... 

sandal devrildi 
üç kişi boğuldu 

Daıı Peadate P&YU &dMı acıkl&· miıule iki erkek arkadqlannm feci 
1'lada Uç kifi.n1n bofulmaaile biten hali kargıamda onlan kurtannak 
fta bir dtaiz kalUI olmuetur. mabeııllJe tlenizc at.Jlmlllar, fakat 

.\qam fberi Mat ıe miıarmcıa kenııllllri .. brts•'mak U&ereylıen 
1ılr .......ı UJeel ile lataDbuldan ıtUolll* ~.Boğulan 
hiea miMflrleri Peoıiiktta andal. lardaa Aatraalk dllft ... daldan 
J11a biıı•ltleı.r ve Pavli adaRN iloi ke.._. t..lıte atan ltateJ Jmnliıde. 
1' bir ıeıiAU)'• çdumf1atdJr. lşte ki '" elJ11ftr. 
a.. llralanl& laılclaUardaa biri .. a.st 1f ,»da 4tnbcle bahuıan üç 
~ kaPllmlf ve l.çindekUerin te ce8d ...._ vapur Jüeleline GI • 
'ilr l'f1stlııdeaa birdenbire devrilmit· k~ ,.. belediye daktonı tara
ttr, Civantaıı imdadı seıeıı olmadı· fmdaıı &1111W IClileret pıuıme
iaadaıı Z&rohl iambıde bir kadmla leJiDe-.lıda ~ıt1r. 
4ıı.traııik ve V&hnm Wmleriııde l· Amll11at8d • ...-....ı lulr 
ki erkek boluımuatardır. Diier tarmak .makaadile kendilerini dni. 
aaadalda bulunan Rqel llmiDde z.e atan Ratel. Varoıeı ve Mikail 
btr kadmla Varopl ve Mikail hı· tedavi alt.mda bulwımaktad.ırlar. 

sıR MOSKOVA TEBLIÔINE GÖRE 

SovyetDeır 9 günde 
7 Japon tay • 

y r si düşür •· H r 
Meksilcada llinı/ıarpsiz mulıa-
bir suikast b J d • O 
h •• , t 1.d r1e. d re e uevam e ''' r lÇERDE· . u .. 11e ı e rın en ~ • 

Yerli mallar T k. d v d bıri ağtrca pralHdı Japonların botun taarruzlarının akim riı:.~~=ıı~ 
e ır agın. a Meksiko, 6 (A.A.) - Muhalefet k ld w M k da b·ıd· ·ı· Edimeyegönderilmiıotanmütebas-

serg'·sinde . bir kaza ıiderlerinden mebus albly Boiivar a ıgı os ova n 1 ırı ıyor ~ JJIO!eeör Egli çalıJmalanm 
Scrraya dün öğleden IOllTil yapılmt b~. 

ra llDtosıklel dını'ze yuvar· ;,uikan şthnn en kaJlt.lık bir Je" Molkovs. 6 CA.A.) -Tas aJamr ı ~Japon bombudl. . pnıammabuı~yonaı b· Uvaffaa. p8YJOR
0

lrl n 'nd -·1• bulm ..,. M . t'nd · · · ta 1 i M 1 toprakl mır ımrmm tııalCIU ~ meta J\ n en \UAU U;}ı.ur. aıye ı e bıldinyor: man yyare er ogo a siminin önünde yapılac:alı 9 eylt1 
ftl&da ya V8 takdirname landı, bir klŞI öldü kiler derhal mUkabele etmi§}er ve i· Mogolistan cumhuriyetindeki Sov rmı istili etmlpe de, Sovyet • kapısı mpatı ikmal edilmi§tir. Bu 

Tekirda&, 6 (A.A.) - Bu •· iti mtiteamn öldürmü,Jeadir. )°!t -~ kararılhmın 26 tem- lııfOIOl hava tuvvetlerinJD ve ha bpmm iiRrine yapılan gazino da 
Y8rJl8e9k ıJah TokirdaiJnda fe:i bir kaza ol· Dün su•kasta utnyan muhalefet mwdar. 5 al\ıSto&a kadar alınan ha· va bataryalarmm a.teo1 önUnde tamamla111m1 bulunmaktadır. 

C-aıatuaravda aun&laJı 11 inci nu§tur. Dit doktoru Nadir, aepet- lideri albay Bolinr Sicrranın \'Ui• berlere g&-e. SoıYyet • Mocol kJtaab har1li blN1 etmeQıiain lluçmi * ~~ ~gelen A· 
' · · · · · k ' l · l rd' merikah edebiyat profeaörü Ver-nra mallar eeraıai Ç&rfamba ctUıü lı motosikletiyle ve yanıncla 'ki yetı \'ahım olmakta devam ediyor. prk sahi'inde bulunan topraklan arazıeıne çe ı mı§ e ır. mok dOn Ati.naya hareket tmi ti 

&ktamı kapuacatw. OUD pasar ol· ukadatı olduğu hılde a&hil i9ti· Kendisine birkaç defa kan pnnıa mut.afua etmektedir. Sovy~t -M~ ta~*!-bun • Gegenlerde ~ ~~ 
11\&aı itil:arile billwıaa alqam üıt:ri kametini takiben ava &iderbn :xiilmiştir. Doktorlar kuk sekiz sa· So\'yet - Mogol kıtaatma taarruz lan takıp ~ı§ ve i~ııl dilfür- Jlintli proles6r Mehmet Cemil v_. 
lleı'ıi çok kalabalık olmuş' ve kapı- motoeiklet yarlardan denin yu· atten evvel kati bir lef 16yliyemiJt- edelek onlann mnzılerine girmek mu.tür. Bir Scwyet pllotu ballf ti db Banaya litmiftir. 
laı-ııı mlltead~ cie!al&r kapanmaaı varl~ıtır. Bu kau neticeein· :tklerini beran etmi~erdir. yolunda Japon - Mançu kuvvetleri· surette yarala::ım11 ve ta~ * ~yadan~ Tuban .a· 
~burtyetinde k&lJnmıtt.ır. de futbol ajaru Nadir ölmüı. ya· Siyasi zev.at, bu suikastın normal nin mükener te~eri topçu ve me~~ ~imleden fnmlftiJr. Y~°: ilk eeferini Kmdeni• 

St..m .. _, -'-kil _,_ ._. i & l rak '•""'sf bi .-.: . . - . le ak' b-'·-' Aynı ... n ... og en aonra apon r .,. • ·•• .. ouııteai serginin kapaııma· nınwa ervsn i1&r ••ır surette ya la sı,.. r n~wce vermemesı mıtralyoz alejiy ım 11..u· ta j;f tekrar cı-.-t M •Dün mt 17 de nbt•mrlaa ıı... 
"Yaklattıfmdan y~ni bir karar ver ralanmıı. diğeri lcurtuımuıtur. '4zunıeldiii mütaleasmdadır. mak ve müteamzlara ağır zayiat yyarel _...._,,-'-, __:;::_~:., • teo. ket eden TJrhan ftPUl1JDUll viJM! 
1'1otir. _...a:...:ı--L .. .-.a: go URIYllUGl"JIU ~ana . . • ._ı-ı--ı .. - C • • · :.1'! 

VC.lWDUIEIUQUf, zmanne ,,---.ww -~ımn ~ 
Sergtye ittlrak eden müeueeeler T k f k Bugünlerde bir çok 'hava mu. şebbüs etml§ee: ha7 ~.:a. sıklJIDll ve~. 
~ lcomiıı)OD larafmdaıı ttt.Jtfk edi.. ra ya arıcı 1 lngiltereye barebeJeri de oJmuttw', =~~=en • • ~ turuJaeak Devlet 

k ve ıerek lfrlideki p&V)'onla· k • k 28 temmzu~ Sovyet • Mo. 2 ajuatoeta sabah~ le1dL ~m;_._ıxn:_~~~~ 
,.._ liUellitf ve ıettkae yerli malı ongresı . ısmarlanaca rol ta)'l..Jftleri bJr hava hflemnu de Sovyet. Kogol tayyareleri ;-.-r mn,... 800 l1:11ra ....... 
:-;ı etrn~k husuıundaltl muvatta- Bugün Edirne Halkıvi•ı 11 eaumda hfg bir a,tata utra- dUpnan ta~ meydanını bom cıektir. 

eUeri görWeıılere buaual madal vapur mJkuzm bet Japon tayyal"eld:nl bardıman ederek sekiz tayyare. •Devlet limanları ieletmai u· 
" ve tüdlrnameter vertıeeütlr. toplanıyor T ki fle . d _. d tahrip etmfftir. . tah . 1 . havalanan mum müdürü Rauft Manyas dQıı 
~ite bugUnd~n baıtanacaktır. ıt'et "1:öit'8l' 7') .stt\lgu'nctbil\'lda E .. ·t-8 1 Mft ogru lft Ja.pon havt. kuvvetleri bilh ~- ~ :ıı;:y em~ .v~ düş\irmüş tetkikat için tmıire &itmi§tir. 
' 

1·~ «-apaca.k komisyon t_e&ekkill "'ime ~evinde Tnk • arı~·•·:· d"iiruva. • ... • znA.hlar ,'Ari·· I& 29 temmulıda lJüYtık bir fu. t"~e. :,:__. yy .. a.reM::_, e··--Jeri * Belediye ile Devlet I>enıiıJo&· baleiır. 'Böylelikle yerli mal\ üna1 ~~ .. • . Yr. ~-f ~tMı ~ ~ • ,,_ ~~tftlt X*t top ıu- .._,..3_,, va- ,_,,,,_., 
tdeıı ve satan Jt.Ueııeeeeler halk 1'on~re.ıbi top~k '-· edır. ~u ~~n· flftdlft V8rİlm8Sİ ~~ • .!':~n.ıı• ..:.-.~., .... bır' •• zayiata uğraınamıetır. lan Sirkeci meydanmm tamimi fi· 
"" cı:c)'J r anc- aurau ta.up wue ı---.ı-a IUCD ua Vl&IUlllUI-.. J bomblrdı zerinde anlıPD!flardu. Bu iti müt-lfıııdan da taıımmıt ve bllhalsa ktir - e.rt kotuldu gok mlademeler neticellnde Ja 3 ağuto.u.. apon~ • tereken yapacaklardır. 
~lann muvaffakıyet dereceleri ce . · . V- -'ar 29 temma ..,,..ft 32 tay man tayyareleri &VCI tayyareleri 
tt.Ydanı _..__ •• 1rt Zıraıt Vtk&leti para yardnmn · Devlet DeaiayoUan ltletmlli ~ a . ......... • nin himayesi altmda olarak Sav • SehrimiJde bulunan İnıiliı _. 

~·&UU9 o-ca 11', f , . .-.aı va,,_ k ......._,_,._.. ... , ı.. •• -1 • ..:1. A--'1...'- .._._ -.ı.~ 
da bulunmuftur. kı aenedenbe • ., için yenidell 11 Y&pUr apuiı ._. ~-- 3-~·..ua yet • Mogol kıb:.atma taarruz uu:MO&uc ~-. -.w "'WMlnV 

Sultanahmetteki 
otomobil kazası 
Yaralanan adam hasta· 

hanede öldü 
l>tba&u ~. Sultau.ıunette 
~~ mektebine liden cadde ü
aıQ'llCle ihtiyar bir adamın otomo· 
Ct &ltızıda kalarak bayım bir hal. 
td.t.~p&e& haıtane.ine kaldı· 
-.ını yumqtık. 

kurak cören ancılık bu JI1 he • lecektir .. Bunlardaa yedili 1.IOO Ayai pn, Sovyet. )ıfogo1 tay tepbbUaiinde bulunmuttuJ'. Robinson dQn Ankantya litmit*
men her yerde bol ve bereketli tonluk, dördü ı.IOO tonluk ola- Jareleri, Tokyo , J'lpdi adlarm Fakat Sovyet • 'Mogol avcı di~ Adalara su ftnne ip bu Qm 
bir menim idrak etınittir. wtır. Gemiler aylli AmUada ,. d& iki Japon pilotu ile tejmen tayyareleri bunlan tardetmlftir. 20 sine kadar muhakkak antte 1111 

Geçen aene Macariıtanda kurı ve yolcu cemili tanımda oı.cM, TaiRlbiyi düeörmtlller ve esir &1 Japonlarm ikl tayyaresi Mogol ledilmit olacaktır. 
ıtren on muallim dahi bu koncre JnıU~ tuıAhlanna ıiplrit edu. - JIUll&rdır, D&t &w,et • Mocol topraklarma dll§UrWmtllttb'. • Belediye tehir~= 
için ıelmiflerdir. çc&Qr, Bunan isin tncilis s-i t&nazı-i üa1erine cl6Dmend1Ur. 4 afu9toeta. Japon bombud.t. den 1000 elektrik ltmbur 

tucWan arasında mh•lm- Banlar ~. man ve avcı tayyarelerlle SOT. br. 

P h 1 .. yapılacaktır. 31 temmmcl&, müteaddit hava yet. Mogol hava kuvvetleri ara.. DISARDA: ancar ma su u tn&ilis fu.Jan en·~ 10 tıi- muharebeleri olmq ve SoVJ.Wt • ımda iki muaa.deme olm\lftur. 
Uw __ ,_. J -'•- '-- J b; i dQ * DQn Potldamda ~ Su sene Trakya klylUSU· rbıcitefrine klılSlr mufuaal pl&n n-avl t&n--u a...--w.... aponlarm. on yyaree • çidinde wkubulan kında 

n teferrüat relimlerini va funi avcı tayyaresini dtlttlrmüttilr. türtllmtlftUr. Bir ~-ovyet - llogol adedi ıı e ~.Hastanede,.. 
ne 1,800.000 hra prtnameleriyle - tekliflerini Sovyet • Jılocol t.ayyarelerln.. taJ'J'1.1'9Si tmUne dönmemlt- tanlardan daha üçü dün aece ölmat' 

IHrakıcat< onıet DenizyoUan ifletme u- •biri ümüne d&ıımMDift.ir. tir. tür. 
• Macar harici~ nmn lııDBt Edime: & (A.A.) - UzunldSp· nau~ müdiirl~ vereceklt~. . Csaky, on bet IÜD maımiyetle Ba-

ril ve Bigadaki ktvur., karpuz T~~~~!'fttetlctk eldiluek "en m\l· J"; Rakı parasını mutlaka dapeıteden ayrd:mllbr. Bape1d1 .. 
utııı kooperatifleri meaaiı' bu aaıt ~ yapo mu ...... ıer ·- '' le.ki hariciyeyi veklletm idare • 

"-'faUI adam üpmı dotru hat- aene daha fula ıoniıle-niı~r. raanda. paıvlık ya.pılarak it iha· cektir. 

~· Olm•:...+fl•, Ya ... ı .. talııklht- J dil LAi- T Lun rin do&..• b n vereceaı•m ' .,. ktaa ,..... ....- Uıwıköprünün enu ı.soo vason e e tee1R11". tııuı e .... • e )) • Meksfbdı tatil1eriıü lednDek-
~ kurbumm YINlıataııc!a aevketmeai ve 300 vaı~ da Av- dan doğruyı 1tml tesı&bJan tara· 1 ' te olan 25 goc:ulu nüJeden fıir oto-
~ leıı.ei lablmda 6 nu· rupaya eöndermeıi bekleniyor fından 'ffrilmell, milnkere ve te· kar bir kamyonla P.J1llllDll ~p 
ı..ı-.~.c:-::.:ld:-.: : Uzunköpril Atlf kooperatiflne ınaaJ,.an? da ıene teııWann ... Bu yüzden bir adam meyhanede cuklaıdan yedisi ölmOftür. BilP 
~· lüdi.eye ıebeblyet ftl'diii doıııate. ve Bica &abf kooperatifi- WaiyıtJı ınlltehalllllarlyle yapıl· alır yaralı vardır. 
:.~ edlleıa ~mobil ..ı&rtl Vahab ne de bakla mabıulleri ihracma maaı tartttr. · arkadaşını bıçakla yaraladı 

·~ talılrfkıta betlllLllUftlr. aallhiyet verilmittir • T ..l.Aiıa ........ 
Bu ıene Trakyanın pancir it ltall VlpUI UHUI Dün FerilQQDcle $ilkenun mey· 

P rnahıutü de ılSruımemiı derece- 8. ..ı _ .. 11 Mnesinc1e bir dDaJ9l olmuftur. Klzdavın yazlık a • t • bul dedir. Bu aenc 180.000 toa laJe- I r JVtl lft pll.-- n O...., w HaJdar acbnda w ~ · na en ıslan 8 nebileeelrttr. ~~en Hfte pancar bptu kip berlblrleitnde daha iki arb· balosu • Bir itiW amdbince MKlt"' 

b• ·kı il mahıuJU 45.000 tona kadar inmiı KUCtikpuarda Mektep Mlrep dat oldula bllde 8ill=omn meyba- Her _. wriJmesi mutat olan Slovak kcı1niqmı11n iki ~11 
1$1 8 8... tir. Pancar bir kunıttan almclıft- da 11 numarada oturan Akif ot· Diline plm'l'er ft tir __,. tıDp- JCmla1 ~. bllolu ba W ~ ara~ hadada ~t etllltcaı: 

aı na göre bu Hftt Çlftçıye iki mil • lu Cami, !neboluy& ptmek .... lanlrak rakı "1neie. blaflDlllJalıdır. Jttanlıal ftliai L6tfi Kırdann hi· Be bir ~=~tiblren 
r Fransız dün geldi yon lirayı yalnn para ftriJmit o- dün_ Tırban ttpUNna bbmll. Hmp ...... ~ HaJdar De maJ'lliDde 19 ~ cumartell ak· _ma_ya_m __ .. ______ _ 

~8 bu U S ı-=- ğ latakttr. sol .u. lfJe1ea .mca -..... " Durmut lrumda '*811 ben wre- ta1111 Amılolu klGbO BflJQbda ıu· 
g n e canı e -o-- panaülan b,..... Cfiim!,. diıe ı.er JllAntlrap "*""' besime wrilecektir. y k ek y· t llektMi 

hareket etti .. Yıldıray,. Ye 1181 tıray,, Cami BeJollu ~tahane.ırıe ~ki hovarda ~ .....,_ kıbt ~ mQk!lnnM'Jiyetine heyeti U 1 la ıcara ğl tisi 
il d . 1,. •1 . kaıcbnlaqhr .okada aeınnettr. terttbiyece llOQ derece çaiıplmakta· mezun r111n e en 

&iJrı &ria - lltaubuJ Yolcuıutuau bi- IRIZlıu gemı ırt · Bir aralık bOsbütUn badini kar dır. DawtUJeriıı bot bir gece pçir-
l'ilıd~u. Ya,ıua l'raug mUh•ıa4iaıe· Hali,te inta ~lmekte olan "Yıl- Erıl vapuru bir lcayıla beden Dumuıt. belinde tapdJlı siy. meleri ~ Sehir tiyatft>summ dahi YOıbek Ticaret " t1mlat 
~ Jan Klaıaa dün akfam tch. ~ıray .. denilraltı pmisi esaa itiba· ri blçalıru ~I ve Haydann al· tekmil taJnmU., bir temsil \'erlTle- mektebi tarafından her aene eski 

Ji' ıehnifUr. : ile tamamlanmıştır. Geminin yal· Çlrpll nma llplırmpır. Bu yUlden mey· sini .. Bir mnhuehecl arı10tam.. te- ve yeni mezunları tamıtırmak 
...,. .tanaıa Dlühendia bu sabah tek· mı .ıfllk tef~k bur yerlert kalm13· Erol vapuna. bu ..bib klprG hane alttbt o&mue. poliller' yetiterek min etmek gı'bi bir fedülrlık ihti· makaadiyle yapılan eilenti eneUr 
~nla çıkarak SE:::lniğe sitmiıtir. tır. açılarak Halice ctrmekte o1411fu Durıa..- elinde ~ı, Haydan yar edilınil oldufundan felAbUede· ıece kil~ au plljmda yapı~ 

an Pari" dönecektir. <Aminf.1 c:IMfze indirilme mtta· bir ıtrada on tonluk yWdtl bir da yeıde lllrmOlltnJir. tere, yobul1ara ckima şefkat kolla· ve mektebin 56 mcı yıld&ıüns• 
to!la klawı, tU&kl~t ~yahattıiın · •ı.i 26 •lıastotta ) .. pılactkbt. Bu- kum kayıtma SUP9rak lıatırm11· Ha}'dlm ,._. alduluadım mu açmakta bulunan Kmlaym bu kutlanmııtır. 
lat. 111 lfçtltbıı, bWıwa Edirne ıun için MUU rnGdafaa ~din· lir. ~ butaneline kaldırıbq, balosuna nlbttiıı aynı amanda Buı talebeler mekteMn tari!: 
lr bbaJ bfllt )"Ohmu tu$Uk be- 1m mUNıı~ i9Uft'ni"ir. Atmanya· Kayık tayfaları dmıze dlldB Ourmaa yakalamnıp. insani bir borç oldulunu kabul e- çesine ve faaliyetine dair nutuk 
a llıı«tauı ~k tıeten~lfnl. b18Utltıt ~; "Batıray .. d~iıaltt cmıimi· müpe de Erolun tayfaları tara • Masanın diitt sarhoşİan ortadan de=ı bir çok 7.evatrn şimdiden huır-ı 1ar taylemftler, eclenti aanfiml b • 

ahatının Yirll'li Uç gu. tılil'CIQIUDU ,.in de bu ay sonuna doğru yola ~ fından bolulmaktan kurtanlımt kayboldtıklanndan hüviyetleri tes· lık1arda bulunmakta okluğu ölrenil·f hava içerisinde sabaha kadar ıae 
"'l:'luhatlitimlte tö)1ettUr. kacatı haber vmtmektedir. lardır • bit ô\~tır. mektedir. vam etmiftir. 
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DUNYA 

H A B E R - Aktam Postau 

Nereye? 
gidiyor • 

Umtımi Tıarp patladığı zammı. bıı afet olaca~ım lıiç !dmse ıfiişiimııcmişti. 

Hal, karanlık; ·fakat 
istikbal daha karanlık ... 

'l AGOSTOS - 1!;39 

Buram buram 
terlerken ... 

Yazan 

Terle çıkan su ile tu
zun yerini doldurmak, bir .le 
serin hava cereyanına kar ı o. 
turup üşümemek §artiylc, ter· 
lemekten memnun olmalıyız. 

Bir xere, sıcakların te:;i· 
rine karşı koymak isin en bü
yük • hemen hemen tek - çare 
terlemektir. Vücudumuzdan 
terle çıkan bir gram su buh2r 
haline girerken bizden 580 ka
lori sıcaklı~ götürür, yani vü

cudumuzun 550 gramlık kısmından harareti bir dereceye 
düşürmek için o bir gram suyun terle çıkması yetişir. Bu:nı 
bütün vücu:lumuzun ağırlığına nisbet edersek orta bir 
cüssede bir adam terle vücudundan l 25 gram - yarım bard<ık 

demek - su sıkarırsa sıcaklık bir derece düşer. 

Dünya harbinde işlenilen en büyük cinayet, 
olmuştur. Çünkü i.nsanların kalbinde ve 

harbin uzaması . 
kafasında yerleşen 

Sıcağın tesirine kar§ı koymak da vücu:!un hararetini 
düşürmek demektir. İnsanlar ve onlar gibi sıcak kanlı hay
vanların hepsi yaşamak için vücu.:llarının içinde daima ayni 
derecede hararet bulunması lazımdır. Bu tabii hararet aza
lır, yahut çoğalırsa hayat tehlikeye girer. Halbuki insan k:ş, 
yaz o tabii hararetin defişmesine maruz kalır. 

Kı§ın muhitin hararetı azalınca, vücudumuzun harareti 
.de muhite uyarak azalmağa çalışır. Buna m5.ni olmak içh 
kışın kalın elbise giyeriz, oturduğumuz ve yattığımız yerler 
de • bazı memleketlerde, sokaklarda bile • sob:ılar, kalörif:r
ler yakarız. O sayede vücudumuzun soğuk" mul.it içinde ha
raret kayberek üşümesinden, soğuğun fena tesirinden 

kanaatleri değiştiren, insanlığa başka bir macera 
cih·an harbinin uzamasından başka birşey değildir 

veren, 
kurtuluruz. 

Fransız ayan azasının en 
nühızlulnrından meşhur Jo· 
zef Kayov, "Dünya nereye 
gidiyor? Bana öyle geliyor 
ki insanlar akıl ve nıaııtığııı 

sesini i~itnıem~k için kulak. 
tarını tıkamışlardır.,, Başlıklı 

bir yazı yazmıştır. Enteresan 
bulduğumuz makaleyi iktibas 
ediyoruz; . 

Bu sntırlann başına yazdığım 
$crlcvhn cok geniştir. Bunu hen 
de itiraf ediyorum. Fo.kat uzak 
ufuk.lan nrn~ırmak merakı ben. 
de bir ihtiras halindedir. Fikri· 
mC' göre, yalnız hal değil, istik. 
bal de geçmiş vakalann tcsirile 
doludur. onun için yazıma eski 
vakalan hülasa ederek ba51ıya • 

rihte Avrupa sulh~~u kurtnrabil 
miştim. 

Tabii 1911 de çok ehemmiyetli 
olan bu küçük hadise bugün ta. 
mamile nutulmuştur. 

Mazi 
1911 den itibaren dUnya ufuk. 

lannl karatmağa başlayan bü • 
yilk tehlikeyi farkedenler çok ol. 
du. Ve Fronsada ihtilafları sul. 
hen ve fedakarlık yaparak hal 
lctmck tnrnftan olanlar iktidar 
mevkiindcn çekilip de ba§ka ?.ih 

niyette olan insanlar devleti ida. 
re etmeğc b~layınca bu tchlikt! 
daha korkunç bir §ekil aldı. 

Ve cihan harbi patladı. 

O vakıt hiç kimse bu harbin 
cihan için bUyük bir nf ct ol<tu. 

cat:rı~. .. , ğunu düşünmedi. YeryüziinUn 
üçuncu Napolyonun çılgıncası b'·ı·· d 1 t d 1 b h b' _ u un ev e a am an u ar ı 

nn ·yaptıgı harplere kadar çıka · . . 
k d -T Vakı b h 1 . uzatmak içın ellerındcn gelen 

en egı 1.m. • a .. u arp er:n gayreti sarfettiler. Halbuki A' 
Avrupa sıyası muhıtindc yapı. t l Fr d a·-· 'b' "C' . _ na o ansın e ıgı gı ı ....ı. 

lan ılk yanlış hareket olduguna ı..~ h b' d · t ·k· d'l 
• lJ.illl ar ın c ır ı ap c ı en en 
1nanıyorum. Fakat bu kadar u. .. .. . · . 
zaklara. gitmcğe ihtiyaç yok... buyuk cınn~:~t, ~~rbın uzaması 
Yalnız şurasını söylemekle iktifa o~muştur,, çunku ınsanlann knl. 
edeceğim. Almanlar 1870 zafc _ bınde ~e ka~~sı~da yc~leşcn k:ı
rinden sonra Alsas Lorcni Fran. naatlerı. degıştiren, ınsanlıga 
sadan alarak Frnnsanın bağrın _ başka ~ır n~acera veren, ha~ten 
da yıllarca kanayan bir yara aç e\•velkı nesılle harpson.u neslı a. 
mamış olsalardı Avrupa bugüıı. rnsında durdu~ulmaz bı~ ~çurunı 
kü buhranlı devri yaşamıyacaK. açan sebep, cıhan harbının uza. 
tı her halde. masın<lnn başka birşey değildi!'. 

Zaman büyük bir mürebbidir Yeryüzü milletlerinden bir kıs . 
diyorlar. Fransa denizlerin öt~ _ mının "~nğlüpturlar,. diye kol -
sinde bir müstemleke impa~tor lannı baglayan muahedeler de 
Iuğu kurarken Alsas Lorcni u · bu harple değişen zihniyetin 
nutmuş değildi. Yalnız bu işin mahsulüdür. Halbuki bugün 0 

hallini münasip bir zamana tn muahedeler yüzünden yeryüzü 
lik etmişti. · :kinci bir hnrbc hazırlanıyor. 

Ve her şeyi unutmuş görüne· Maz:ı:len bu kadar bahsetmek 

rek yalnız · Fransa ve A vru ra • 
dışındaki topraklarında çalışıyor. 
du. 

Fransa mUstemlekcler kurmait 
siyasetini takip ederken günür. 
birinde Almanya ile karşılaş~ı. 

1005 e doğru büyük Alman mil. 
Jeti de müstemleke işlcrile n • 
Jakadar olmağa başlamıştı. Al. 
mnnynnın bu husustaki ilk hare 
keti li'ransanın Fasta ilerlemc~ı. 
ne mani olmak oldu. 

Almanya bu işte harp gemi! ,,. 
rini Fas kıyılarına göndcrmcğc 
cesaret edecek kadar cüretknr 
ve harpcu bir siyaset takip cdi . 
yordu. 

1911 Agadir hadisesi vaki ol . 
du. Alman harp gemileri Afdka 
sahillerinde göründü. 

Avrupa, aylarca harp ve sulh 
arasında mütereddit tehlike di:!· 

yetişir. Şimdi hal;: bakmak ve ge. I Bu zihniyet insanların biribirr 
;ici ihtilafiarın fevkine çıkarak is· ne düşman gözüyle )>akmasına 
tikbali keşfetmek istiyorum. sebep oluyor. Cihan harbindeki 

Milletler, fabrikalarını 
başka mılletlerc 

kapıyorlar ! 
Hal karanlıktır. Fakat istik~dl 

daha karanlık bulutlarla kapalı 
görünüyor. 

Bugünün iki nümeyyiz vasfı 
var : Umumi bir parçalanma. Hal· 
buki cm dokuzuncu asır, milletler 
ri yaklaştırmak iddiasında idi. 

Bugün milletler biribirleriyle 
olan münasebetlerini azaltıyorlar. 

Milletlerin kapısı biribirine gün. 
den güne daha sıkı l:apanıyor • 

Memleketler başka mcmleketk 
rin mahsullerine karşı kapılarını 

kapamakla kalmıyorlar; her mem. 
leket kendi ırkından olmıyan in· 
sanlara <ia kapılarım kapamıştır. 
roprakları beslcciiği insan sayısı. 
.ıa nazaran çok geniş olan yerlı:r 

l>ile muhacir ietemiyor . 
Bu noktayı bir çok misallerle 

teyit etmek mümkündür. Fakat 
ben yalnız bir tanesiyle iktifa ed :
ceğim. Cenubi Amerikada sayıla. 

.-nıyacak kadar çok insanı besliye· 
cek geniş topraklar var. Böyle 
olduğu halde dahi buranın mu. 
haceret kapıııı tamamiyle kapalı 

değilse de içeriye girmek çok sıkı 
şartlara tabidir. 

Yanılmıya mahal yok ... Bugür 
kü buharana sebep insanların bi. 
ribirini eskisi kadar sevmemesi; 
insanlığın, milletler hududunu ::ı· 

,arak biribiriyle alakadar olma . 
masıdır. 

evvel her yıl Avrupadan bir mu. 
hacir kafilesi kalkar, Cenubi A· 
merikaya giderdi, Bu Avrupanın 
nüfus kesafetini azaltan, iktısa::li 

refah temin eden bir amildi. Hal· 
buki bugün bu muhaceret dur· 
muştur. Avrupanın günden gü~.e 
dar bir dairede sıkışan nüfusu, 
yiyecek, ekmek bulabilmek için 
komşusunu parçalamak istiyor. 

Milletlerin istihsal ettiği veya 
raptığı eşyanın itha: ve ihracı :l.ı 

bir çok kayıtlara tabi .. Asrın ikin. 
ci mümeyyiz vasfı da budur. Sa· 
nayii ve tekniği tekemmü~ ettiren 
ithalat ve ihracatta serbc~ti i:li. 
Bugün gene fabrikalar çalışabili· 

yor. Fakat rr.amulatınm mühi:n 
bir kısmı insanları öldürecelC va· 
sıtalardır. Yani harp ümidi sanayii 
öldürmiyor. Milletlerin serbest 
mübadele yapamaması, sanayi 
memleketlerinin zararına oldu .. 
Fabrika çalışıyor. Bel istihsal ya. 
pıyor. Halbuki bir çok iıısanlar i~ 
sizdir. Bu mamuliitı istihlak ede
miyorlar. İstihsal ih! istihlak ara· 
smda bir niroctsizlik başlıyor. lk. 
tısatçılar meselenin özüı~ü değil, 

tcferrUatını halletmeğe çalışıyor. 

Dünya bugün için aklı selimin 1 
&esine kulaklarını tıka:nıştır. Buh· ' 
ranın hakiki sebebini keşfettik 

ve buna kat'i çare bulduk diyen -
lcre omuz silkiyorlar. 

Avrupanın, dünyayı tehdit ed-:n 
tehlikeden kurtulması, milletleri 
idare eden zihniyetlerin değişme· 
siyle mümkünciür. 

Harptan sakınmağa imkan yek 
-·~---·~~~ 

Yazın sıcaklar artınca, elbiselerimizi ne kadar çıkarır· 

sak sıcağa karşı koymak için yetişir. Büsbütün çıplak bir a. 
damtn bile muhitinde tahammül edebileceği sıcaklık anca~ 

25 derecededir. Üzerinde hafif elbise bulunursa, o kadarına 
da dayanmaz. M u h i t i n harareti arttıkça vfü:u
dun harareti de artmağa kalkışır. İşte, ter o vakit imdad:ı 

yetişir. Orta cüsseli bir adamın vücudundan !ıer yarım bar
dak su terle çıktıkça vücudunun hararetınden bir derece 
eksilir, yahut muhitin fazla hararetin:len bir ".!erecesine ka,şı 
koyar. 

Terlemenin bir fay.dası da vücutta kanın içindeki zararlı 
1 

mad:klerden bir kısmını ç:karmaktır. insan vücudundan 
çıkan terden ir köpeğe ağırlığından her kilosu başına 22 
santimc.tr mik'abı şırınga cdfoc..c köpek telef olu;. Bu' ka
darı hiç hareket etmeden yatan bir insan terinJen. O insan 
adaleleriyle mümarese yaptıktan sonra terlemiş olursa o· ı 
nun çıkardığı 10, 12 santimetre mik'abı miktarı bir köpeğir. 
bir kilosunu zehirlemeğe yetitir. Demek ki insanın adaleleri 
işledikçe vücudun:lan terle daha ziyade zehirler çıkar. jim
nastik, sporların bir faydası da budur, vücuddan zehirler 
çıkar. 

Fakat insan bu sıcaklarda terlerken büsbütün yatıp ta 
terlemediği için, hem hareket edip, hem terledikçe vücudun. 
dan haylice miktarda zehir çıkar demektir. Onun için ter
ledikçe insanın nefesi asılır, ferahlar, kalbine daha kuvvet 
gelir, bu da hısana bir keyif verir. 

Hareket terlemeyi arttmr. Bunun da sebcb' hareketten 
hararet hasıl olmasıdır. Vücudun adaleleri hareket ettikçe 
vücudun harareti artar. Kışın, muhitin harareti düşünce s~
ğuktan korunmak için hareketin faydası bundan ileri gelir. 
Zaten pek soğukta insan hareket etmeden, yahut hareket e. 
derken, vücudun titremesi, di~lerin biribirine vurması, vü · 
cudun harareti artması için tabiatın bir müdafaa vasıtasıdır. 
Pek soğukta vücut titredikçe, çeneler biribirine vurdukçJ 
insan ısınır. 

Fakat yazın muhitin harareti tahammül derecesini a
flnca, harareti düşürmek için vücurun vasıtası nncak teri:. 
mektir. O da 80 dereceye kadar .. Muhitin harareti o derece· 
yi geçince insan artık terleyemez olur. Çünkü. vücudu ter
leten sinirler, hararet o katlar çıkınca, işleyemez olurlar. 

V ücudun sıcaklığa karşı koymak içi.ı vasıtası kalmaz. 
Neticenin ne olacağını elbette sormazsınız. 

1 
Bereket versin ki bizim iklimimizde güneş altında b:l: 

o kadar yüksek hararet olmaz. Meğerki insan güneşte pek 
dursun da, güneşin sıcaklığını üstünde biriktirerek o dere. 
ceyi bulsun. O zaman insanı güneş vurur. 

diye bağrıyorlar. Belki imkan var· 
lır, ıtliye düşünülemez mi?. 
jnsanların kötü old•Jğunu söy

::mek kolaydır. iyi tarafını ard· 
1ak daha doğru değil mi?. 

Dünya üzerinde bir fırtına ner~ 
'eyse kopacak. Bu fırtına her 
nillct için zararlıdır. Halbuki har

'.>i istiyenler onu dünyanın mu -
':ad:leratı için ilaç cılarak gösteri 
··orlar. 

-niyor. Sulh isteyenlerin, Avrupa· 
nın bir kısmında, im::ınları id.ırc 

edenlerin kan dökme temayüJJtı
den vazgeçmesi için, duadan baş

ka bir şey ellerin "'en gelmiyor. 
Avrupa bir dah:ı harbe girişe· 

cek olursa netice galip ve mağlrıP 
için ayni derecede zaaf olacaktır· 
Bu zaaf Avrupa milletlerinin As· 
}'adan ve Afrıkadan el çekmele • 
rine de sebep olabilir 

Avrupa niçin böyle bir zaafa 
~idiyor?. 

Bunun iki sebebi var: 

mierf yaşadı. l / / 

Almanya ne istiyor tstedikle, i 
· ir hak ise uyu~arak alamaz m:? 
::lak değibe , h:ırbi \cazanmanın bi· 
\:: bir felaket olduğunu anlamıy.ı
~ak ı? Cihan harbinden. ve bu 
~arbin malum netic~lerindcn so:ı. 

ra ikinci bir tecrül'-ey.'.: ne lüzuro 

'1914 de olduğu ı.ibi Avru;1a 
:ievlet adamlarının, bilhassa Al· 
-nanyaı:ia ve İtalyada, ta~ıdıkla':1 

-::urur ve h:ırbi bir ha!as çaresi ıa· 
Kongoda Almnnyaya bir imli. 19U de dıitıyayı lttl11~l11ran, bir Saray Bosna 1'wıtcımıy1ı.. Aımstı,.yo prens t't prensesi bu resfm çc::il-

yaz saham vermek suretile o ta 1 dikten pc.k az sonra ol<lıiriilmüşlcıdi. 
} var?. 
1 Bu suallere kimse cevap ven~· 

nımaları. Asya millc.lerinden ba· 
(l>r.\"ılını 14 üncüde) 



Bayanlar, dikkat 
ediniz· 

Havalanmış saçlar ! 
• 

Gllneş 
8açlan bozar ! 
lnGUneşı severiz. BiltUn insanlar i· 

ç a ğhk kaynağıdır. Yanık deri 
ren"' · c.•nın moda oldugu günden ber:I 

dl:ilıcııık ilacı d:ı olou. Faknt vUcu. 
Un h 

' 1 - BQ§ Uzerindc minimini bukleler h::ılinde topla. 
nan en yeni eaç modasını izP.h etmek için ''havalanmıs 

uçlar" tabiri kullanılıyor. Bu tabirin yerinde oldu!iu 
muhakkaktır. Zira tepede bin'ken aı::ıYnmlnr boyu 'c 
çchre)1 daha uzun gösteriyor. Ve bu yiizdckl ciddi ifn. 
deleri biraz daha hoppalnştırıyor. Bu şekil taranmış 

saçlarda şakaklar daha iyi bir tarzda meydana ç•kJ)Or. 
\•üzlerinl gôstermck lstlycn bayanlar buklcl('ıi tnm tepe. 
de topluyorlar. Blltıkls çehrelerini biraz daha geniş gös· 
tcrmek ıstiyenlerse bukleler! biraz yana getiriyorlar, fa. 
kat yine yukan~·a kalf]ınyorlar. Bu tuval<'ttc ('J'.sclC'r 
kapalıdır. KaP.Qlı enselc:r hem gUzel görünUyor, h<'m de 
,·apılması kolay oluyor. 

0 
er u07vu içın nyn ayn faydası 

b 
0 gJncş, bugUnkU moda icnbı 

o. 
ri ııan, pt'rmana. t ynptınlan as. 
t.' ta~:arın zararlı bir dtişmnnrdır. 

kat zıırarlarınrn onUne bazı \'8· 
8 

alnrla gcçml"k in kanı olan bir 
c! 

2 - Bu resim çok gUzel bir akşam tuvaletini göstc. 
riyor. Saçlar da ondUlnsyon yaptırılmış ve bukloler tepe. 
de toplanmıştır. Ensl"dcki kaim bukleler bir Rulo te kil 
eder. Bu tuvaletten c;ic;ekleri çıkarırıak gUndUz için de 
c;ok yeni bir sac; lu,·alell elde edilmiş olur. Eir b..".\ynnm 
kendi kendine de yapabileceği pratik bir tm·alcttir. 

" tr.nn. Giine-;in sa~l:ıra olan za. 
taıın .. 
1 

n onUne ~ec;n.ek için kullanı· 

ııcnk ilk \•asıta. saçları yağlamak. 
tır cıı ·ı ı 

3 - A)·nl clnsten başka b1r tU\·ale~. Bu tnrz csml"r
lerC' ve siyah saçlılara yakışır. Siyah saçlarla ynpılan 

buklelerin biraz daha kahnıdır. Ensedeki buklelersl' daha 

, n r.J, yUıti .. UzU naeıı yağlı. 
uzun olnr, Bu tarzdaki saçlnrda çiçek yerine kuş tüyle. 
ri dC' konur. · •raıc muhafaza ediyorssnız saçla

r~ ·ı d el • «;; a el diniz ve yüzUnUz için aı::ullan. 

d 16ın1z yağla yağlarsınız. Fakat bu kfıf 

1 
fı ldir. GUncs banyosuna çıkarken sa~· 
rı \'Vf>la koyu renkli bir eşarpla sannız 

~ nra başınıza gc:nlş bir şapka giyiniz. \'< 

u I! Pka)ı güneşte ke.t'lyyen başm:zd-ır 
l'lka 
!-, ~:ı> ırıız. z.m gün"ş saçların rengin 

zar \'e be:, az saçları ön sarartır. 

b 
t:ğcr saçlarınızı boyatmak fıdetiniuıe: a • 

n~ ol::ıra b şlamadan Evvel kullanacağı. 
rııı b 
~- o~ a~ ı biraz daha koy olarak scı:inlz. 
hun• ü guneş 'e deniz bu koyu rengi mu. 
:ık al: açacaktır. 

1 
'Cğer saçlarınız halA platin saçlar de

n eln tarıdn boyalıysa gilnC§ ve deniz ban. 
lloaırından evvel saçlan nçık çay mahlülU 
1 c 
b Çalkalamayı ihmal etruemclfdlr. \'nkıa 
u ~ .. ho •Kama ilk günlerde saçların ren~ 

lt ı~. Faknt birkaç gUn lçersinde saçlar 
bıı halini bulur ve bir daha bozulmaz. 

~ ~açları güneşte bırakmak tehlikelidir. 
, a~nt bunlnn. arasıra gölge yerlerde ha-
h'alandırınak fnydahdır. Saçları gölgd~ • 11 

b:\1a!nndınnndan evvel iyice frrçnlamak, 
ııuretıc belki blriblrinden ayırmak. gU_ 

tcı b k r h u lclerinizi yumuı:atır ve her tc ın 
a\a almaııını tt'mln eder. 

dı F'akat saçları uzun mUddet hamlan. 
c t'tlııık da doğru değildir. Bilhnssa hava 
erey oto a~ıan aaçlan bozar. Mesela açık bir 

l'a lllobılde saçlar rüzgara karş ıdalgalnna
ta it gftınek telleri kırar ve birkaç gUn son. 
"~ 8açların kepeklcnmcslcc scbcb olur. 
" 0 Yl lU e bir vazlyetto başa bir fular. bir 
?tı tbaa sarmak yahut bir file geçir:nek bu 
ahı"ru h ü k · · k"f'd' · n on ne geçme ıçın a ı ır. 

beniz banyolanndıı da saçlara çok 
( Deı:amı 15 incide) 

Muhtelif reçeller ve 
yapılış tarzları 

Tam meyvalann bol mevsiminde. 
yiz. Vnkıli vişne ortadan çekilmek 
üzere. Fakat kaysı, 5eftali, erik 
boldur. Binaenaleyh daha reçel 
yapacak vaktimiz varoır. Frenk U
zilmünün de bol zamanı gelmek Ü· 

zere. Hatta Amerikada son zaman. 
!arda domates reçeli yapmak moda 
olduğunu gazetelerde okuduğumuza 
göre, Amerikan adetlerine r bUtün 
~arobctlerinc rağmen • bayılan ba-

rcceyc kadar muhafaza ederek kal
ması, marmelllt tamamiyle şekerli 

usare içcrsinde tzllmi:ı bulunması. 
dır. 

Gerek reçel, gerekse mnrmolô.d 
ynpmak için seçilecek meyvaların 
birinci vasfı mcyvanın olgun ve ta· 
mamiylc sağlnm olmasıdır. Ezik ve 
ya çürümeğe başlamıf} mey\lalardnn 
reçel yapmağa kalkmnk faydasız 

zahmete girmek olur. 

,.,. ... ~....,~ı r:ı.nlarmıız isterlerse bunu dn tec- Marmelat yapmak için bir kilo 
meyvaya 750 gram §eker üzerin • 
den hesab yapmak llizımdır. A vru. 
pada umumiyetle tatWnn bize na -
zaran daha nz şekerle ynpnrlar. Me 
selii olgun veya fazla şekerli mey. 
valarda bir kilo mcyva için ynnm 
kilo ceker kullanırlar. Fakat titırk

ta umumiyetle tallı fnzln nevldiğln 
den bir kilo meyva için 750 gram 
eeker kullanmnıt daha doğru olur. 

Uılli<.•"ı.J rilbc ederler. Sonbahara yakla13tık. 

b~ .. 
~ 8P<>rlan, kolra merakı k.a
lti l'l ıı arasında da başladı. Bu 
t l'ı!u; bir moda mecmuuında 

ıı .. 1 :Uıııuz bir deniz kı~·nfeti mo • ~ nı ~ -
~tıu dık. Bu modelin ceketi ve 

onu gri re&ktc yUnlU kU-

~a reçel yapmak için elma ve ar. 
mut imdadımıza yetişecektir. Kııı 

ortıuıındıı portakal reçeli yapılabi • 
lir. Şekerden ikt.ısat yapmak isti _ 
}''Cnlerc de incir reçeli yapmnlan 
tıı vsiye edilebilir. 

Reçel yapmanın ba§lıca iki tarzı 
vardır: Birisi memleketlmlzde yeni 
yeni taammüm ctmeğc ba§lıyan 

marmclad tarzında reçel. Bunu yap 
mak çok kolay olduğu fc:in eon yıl
larda bilhassa tercih ediliyor. Di. 
~eri asıl reçellerdlr. MarmelAd ile 
reçel arasındaki en bariz farksa 
:-eçelde meyvalann §Cklint bir de -

maştnndır. Kırmızı ve mavi L5lcme-

Mcyvalan marrr.eıat yapmadan 
evvel açmak, çekirdeklerini çıkar. 

mak, mnrmcliıd ynpmadnn bir gUn 
evvel geniş ve derince bir tC'psiye 
bir tabaka meyva, bir tabaktı şeker 
halinde koymak icab eder. Bu iş L 
çin kullanılacak §eker krlstnlize 
toz şekerdir. 

lerle l§lencn bluz beyaz ketenden. Ertesi gün meyvalar bir rcç!'.'l 
dir. Kasket de blfızun kumnıjından 

1 
tenceresine konur. (Reçel tcncerc

yapılmıı, olup kenarları kırmızı ve si tercihan alüıninyomdan olmalı. 

mavi işlemelidir, dır) kaynatılır. Mıırmelıit kayna • 

mıığa başladığı andan itibaren 401" 
dakika daha ateş Uzerinde bırakılır. 
Bu suretle marmelad hamlanmıe 

olur. 
rnk sıkı sıkıya bağlrunalıdır. 

Reçellere gelince, evveıa reçelde 
meyvn ile şeker ayni miktarda ol. 
malıdır. Bir kilo meyva için bir kilo 
şe.ker. Şekerin bir kilosu için bir 
bardak su ilave edilmek gartiyle 
koyu bir şurup yapılır. Meyvalar 
bu suruba konur ve yarım saat kay 
natılır. 

Reçel bilhassa kış mevsimi için 
çok gUzel bir gıda olduğu gibi ÇO· 

\ cuklnr bayıla bayıla yediklerl içln 

bakası hasıl olur) muhnfnza etmek her ailenin kilerinde ihmal cbne • 
kolaydır. Kn1ın bir küğtt tabakasını mesl lüzımgelen bir ihtiyaçtır. 
şekerli ve ispWolu suya batırarak 

Reçel kaynadıktan 
bir knba dökülerek 
dinlendirilir. 

sonra geniş 
birkaç saat 

Reçel kaynarken Uzcrinde hasıl 
olan ltöpüğU almnk lazımdır. Bazı 
kadınlar köpük basıl olmaması için 
reçele limon suyu ilave ederler, 
Kokulu reçellerden hoşlanan bn. 
yanalrsa vanilya koyarak reçele 
gtizel bir koku vermeyi ihmal et • 
mczler. 

reçel kavano:.ı:undn reçelin üzerine 
koymalı. Sonra kavanozun ağzını 
tekrar bir kUtt tabakasllc kapntn. 

Reçel kavanolznn uzun zaman 
hozulmndan ve kUflenmcden (çUn. Son mo:fa iki ~~'1:'a' ~rne~1. ~di 
kü hava tcmnsmd& b:rahılan rcçrl- j c!cridcn yap:lnııştır. Ökçeler 
lcrin U::crlııde sUrnUc bir kUf tn • mantardır 

1 
1 

~ 

Bu yıl Avrupadn p:iıjlr.rdn görülen 
' son ınodn kü;J~l~r 



Deniz yarışları 
cereyan · etmesine rağmen ... Saatinde 

· Atletizr1 ı 
Şampiyonası 

K,lüp · idarecilerinin spor mefhumu ile telif ediİmiyen 
hareketleri v,e laübalilik arasında geçti 

Hangi klubün şampiyon olduğu 
.belli değil mi ? J 

Beykoz neticede 26 puvanliı Buna sebep müsabakalara 
talebelerin g ı rmiş 

lisanss ız atlet ve 
o lmasıdır 

lki gündenbcri yapılan İstanbul 3 - Vladiv (Doğan por). 

günün birincisi olarak kupayı aldı atletizm şampiyonası dün de Ka 110 ~Iı\~t.\LI: 
dıköy stadında devam etmiştir. 1 - Yavru (G.S.) 17,-
Şampiyonada lisanssız atletlerin. 2 - Hristo Kodolos {Kurtulu~)· Dün istanbulda kürek teşvik 

müsabakalarının ikincisi Y enika· 
pı ile Ahırkapı arasında erkekler 
arasında 2000 ka'dmlar arasında 

(1000) metrelik saha üzerinde 
yapıldı. 

Dünkü yanşlara; Kocaeli böl
gesi kürekçilerini göndermiş, ve 
müsabaka harici olarak yarışlara 

iştiraklerinin teminini ve bu yanş
larda kürekçilerinin hatalarının 

keıl:füerine ihtarını rica etmişti. 

hakeme kaydettirmediğinden de· 
recesi sayılma.c!ı. 

Kıdemsizler 
TEK ÇİFTE: 

öğleden sonra yapılan yarışla

rın ilki tek çifte idi. Bu yanşa Ja 
yedi fıta girdi. eticede: 

1 - Galatasaray -11,13. 
2 - Beykoz 11.53. 
3 - Güneş 12.25. 
İzmit bu yarışta 12.07 ile :ı

çüncü geldi. Fakat müsabaka ha
rici. Beylerbeyi Fenere çapariz 
verdiğinden diskalif yc edildi. 

talebelerin Ye başka klüplerdc mu 3 - Polat (G.S.) 
kayyct sporcuların başka klüpleı CZUN ATLAMA: 
namına müsabakalara sokulma~ı 1 - Melih (Fener) 6.~~. 
,.e buna da Galatasaray, Fener \C 2 - Yavru (G.S.) 
Beşiktaş klüplerinin itirazı yüzün· 3 - Paninevi (Kurtuluş). 
den bütün müsabakaların yapılma , ~ ~ • 
sına rağmen §ampiyonun hamı '\ ÜKSEh. ATLAMA: 
klüp old~ru meçhiıl kalmıştır. 1 - P~lat (G.S.) 1.8~.~: 
Pu\·anların hesaplanması müm· 2 - Surerra (Boğazıçı). 

kün olmayınca vaziyet, ajanlık ta DlSK ATMA: 
rafından federasyon teknik heyetim l - Arat (Bcşikta~) 39,77. 
ha\alc edilmiş bulunmaktadır. 2 - Ya\•ru (G.S.) 

Bu suretle bir taraftan milli küme 3 - Ha}'ri (Kuleli) 

YlJN.ı-\N Dl SKi: 

Ayni zamanda, Deniz Federas 
yonunun, federasyondan tekne 
alıp, deniz şubeleri için yardım 
gören, fakat deniz sporlarına iki 
sene üstüste iştirak etmiyen klüp
lcrden kendilerine verdiği tekne
leri alacağını, veya denizcilik için 
yaı':iım yapılnuyacağmı bildiren 
tezkeresi üzerine Beylerbeyi, Al
tınordu ve Fener klüpleri de ya
nşa gelmişlerdi. 

Biritıci gelen bir bayan f i/ômaS1nı alıyor. 2 ÇiFTE: 
Beş klübün girdiği bu yarış ço~( 

enteresan ve heyecanlı oldu. Bu 
yarışta Altmor:iu lisanssız kür.:k 
çi soktuğudan diskalif yc edildi. 

futbol maçları neticesi futbol fooe 
rasyonunu meşgul ederken, bugün 
kü atletizm vaziyeti de atletizm fc· 
derac;yonunun ba5ına yeni bir i~ aç
mı5 olmaktadır. 

1 - .ı\rat (Beşiktaş) 

2 - Yavru (G.S.) 

.. 
Bu suretle Kocaeli bölgesi ile 

beraber ekseri yarışlara 5-7 klüp 
iştirak etmiş oluyordu ki, bu da 
son senelerde deniz yarışlarında 

göremediğimiz bir miktarda. Bun-

klüp adedinin faz1alrğı yanında 

bu noksanı da ı;örmeme'ği gönül 
çok arzu ederdi. 

Bu cihetlerin göz önünde tu
tularak şampiyonada olsun bun
lara meydan verilmemesini, daha 
bir kaç hakemin bu mUsabakalar· 
de bulunmasını temin etmesini, 
bu işlerin mükemmel bir şekilde 
cereyanı için sarfı mesai eden 
denizcilik ajanından bekler, klü;> 
' da yaı:idım kesileceği ve fıtalarm rıurahhaslarından da daha sport· 

geri alınacağı kararının mühim .,mence hareket etmelerini, lisan:;
:-ol oynadığı muhakkak. BilhasSl, sız soktukları oyuncuları, hakem
b·ı sene Deniz Federasyonunun Jere bildirip hiç değilse bunları 
bi.:tçcsi_de(23.000) lira olarak ka· EFanslan geleceği zamana kadar 
bttl c:':iLdÜtten sonra. tecrübeye mahiyetin':ie olarak mü-

-:: sabaka harici sokacaklarını bil-
Bu arada bazı kHip murahhas- dirmelerini temenni ederiz. Bu da

ları da ellerhldeki vesaitin azlrğm· ha• doğru bir hareket olur. kana-
dan bahaetmektey-diler. ' atindeyiz. 

Ezcilmıe 33eylerbcyi kaptanı 
cHerindcki bir tanecik çiftelerine • • 
mukabil oın bir .. kürekçileri bulun· 
duğunu, şayet Galatasarayın ken
dilerine 2 çifte f ıtasını vermemiş 
olsaydı, yanşa ittira~ cdemiyc<:ek-

" ... 
l : rinl .de aöylüyorlardı. 

Bu cihete de federasyonun dik
kat nazarını çekeriz. 

Yarışların tafsilatına ıgirme<len 
evvel ~ene ğördÜğUmü.z., !bazı yet , 
si.ı ve uygıınsuz hareketleri,(de 

Yolisa kaçamak kürekçileri ko
yup yarıştan sonra kayıktan kaçır
mak, yarış bittikten sonra, alama
na kürekçilerinin yaptıkları gi
bi, denize atlayarak hakemin gö
zünaen kaçmalarına müsamaha 
etmeleri her halde !>porculuğa ya
kışmaz. 

Müsabakala ı 
- ....... - .• . . .,. 

yazmaktaf "°kcn~zı ... alamadık~ Gelelim yarısların teknik netice-. 
Ne hikmettir. biliıiıne.z )>u, yarış: terine : 

larda mutlaka lbir taraf aksar.Gene 
bu endişe ile~yarış:sa.hasma ' gitti
ğim zaman ajana "sordum· 

Müptedıler 
"' ,. "". 

- 1nıallah, bu haf ta. motörler, TEK ÇİFTE: 
inzibat, hakem dubası gibi nok • 
sanları artık kalmamııtır. 

O da: ·v 
- Bu hafta iher §ey tamam. .., 

Yarışlara da geçen haftaki gir) 
tam zamanında başladık. lşte 
müptedi tekleri geliyor, dedi. 

Ben .de, artık noksansız, bir 
yarış seyrcl:leceğimize sevinerek, 
müsabakaları takibe başladım ... 

Bu yarışa son senelerde deniz 
yarrşlannda görmediğimiz yedi 
klüp girdi. Maç zevkli ve heyecan· 
1r oldu, Kocaeli bölgesinin kürek
çileri nazar~ dikkati celbediyor· 

ğundan ondan sonra gelen derece 
aldr. 

iKi ÇİFTE~ 
Bu yarışa da beş klüp girdi. 

Zevkli ve heyecanlı bir çekişme

den sonra: 
1 - Güneş 10,20. 
2 - Beykoz 10.26. 
3 - Galatasaray. 
Bu yarışta İzmit üçüncU ol

muştu, Fakat yukarıda da yazdı

ğtmız gibi ontlaıı ıa':lt' ıelen bir 
drrcce al•dı. 

Galatasaraylılar .da anlaşılmıyan 
bir sebepten, yarışı bitirmeden sa· 
hayı terkettiler. Neticede: 

1 - Beykoz 10.22. 
2 - Güneı 11.48. 
3 - Fener. 
Bu yarışta da İzmit ikinci geldi. 

4 TEK: 
Bu yanıta da gc;ne bir idareci 

hastası oldu. Bu sefer de Galata· 

3 - Sabri (Kuleli). 

Karşılaşmalar ııcticclcri 

dtr: 

şunlar· 3000 METRE: 
1 - Rıza Maksut (Ferıerl 

50
1
METRE: 

1 - Fikret (Galatasaray) G, -
2 - l\lelih (Fener) , 
3 - Per:han (Fener), 

200 '.r\lETRE 

l - Fikret <G.S.) 2~.~. 
2 - Melih (Fener) , 
~i - Cemal (G.S.) 

400 l\lETRE: 

lf 

1 - Melih (Fener). 5:!,6. 
2 - Zare (G.S.) 
3 - Füruzan (Fener). 

800 METRE: 

16,10,4. 
2- Hüseyin (Dcmirspor). 
3 - lzak (G.S.) 

l X400 BAYR:\.K: 

(Cemal, Fikret, Galip, zar11 

dan mürekkep Ga:atasaray talc1' , 

mı birinci derece: (33,2). 
I<,cncrbahçc ckiui ikinci. 

• • • 
Karşıl~malard=.r. sonra dere' 

ce alan atletlere mükifatlsJ'~ 
verildiği gibi, üçi!ncü katagorı 
birincisi Kuleli ile. dördüncü ıcıı 
tagori birincisi HaydarpaşaYıı 
da birer kupa hediye cdilnıiŞ· 
tir. 

1 - Rıza Maksut (Fener) 2,02 
2 - Recep (~lüsabaka harici). 

========================================::::::::::-3 - Altınordu. 1 - Galatasaray 9,40. 
Bu arada Fener kürekçisi, Gü- 2 - Beylerbeyi. 

ncşli müsabıkın kendine çaparız 3 - (Güneş diskalifye edild1 

verdiğini i:idia etti ise de yarışta ğinden) Beykoz. 
böyle bir şey olmadığı hakem h.::y 4 TEK: 
eti tarafın.dan bildirildi. Bu yarışa Galatasaray kürck~ı· 

Müsabak~ların tn heyecanlı bir om 2 ÇİFTE: teri mektepli olması ldolayısi)'1' 
giremedi. Beykoz, Güneş ve i( 
mit fıtalarının çekiştiği bu yarıt 
sonun:ia: 

Bu yarışa beş fıta girdi. Yarış 

giinün en zevkli ve heyecanlı mü
sabakası oldu. ilk anlarda başta 

giden Güneş kendisini sıkıştıran, 
Galatasaray tarafından evveıa ve 
sonra ıda Beylerbeyi tarafınd::n 

geçildi. Bu yarışın sonunda da 
gene bir uygunsuzluk cereyan et-

TEK ÇİFTE BAY ANLAR: 

Galatasarayın Naciye, İzmitin 

Sümbül ve Güneşin Nimetinin 
çektiği fıtaların yarışı zevkli ve 
heyecanlı oldu. Ariveye kadar Gü· 
neş - Galatasaray çekişmesini sey
r~ttik. 

saray lisanssız bir oyuncu küre~e 
soktuğundan kazandığı ikincili~i 
kaybetti. 

ı - Beykoz 9,26. Altınordu ve 
İzmit müsabaka harici .. 
2 ÇiFTE BAY ANLAR: 
Güneş ve Galatuaray ekipleri

nin girdiği bu müsabakada: 
N

. ti. 
Fakat yarışın bit:nesine 3 - 5 l - Güne! (Fıtnat, ımet, Yarışı bitiren Güneş kürek~i-

nıdre kala sarıkırmızıh kürekçi Hikmet) 5.15. !erin.den birinin, balıkçı kayıklı· 
bayıldı. Güneş birinciliği ve iz· 2 - Galatasaray (Azize, Nazl.ı rının yarışlarında sonra kürekçi-
mit ikinciliği aldı. Güzel) 6· 7 · Ierinin yaptıkları gi'!..:, denize at-

DöRT TEEKLER: ... Kıdemliler ladığı görüldü. 
Beş klüp ıirdi. Bu yanşta li 4 BAY ANLAR: Bu, hakem heyetini. nazarı dik-

iOO metre üzerinde yapılan bu katini celbetmişti. Neticede öğ

yarışı Galatasarayın Behiye, Naz- renil:ii ki, denize atlayan bu kü
l:, Azize, Naciye, Güzel ekibi ra- rekçi, o gün üçten fazla yarışa 

kipf!;t. olarak kazandı. iştirak etmiş olduğundan, gayri 
fEKLER: niJ:a'TIİ vaziyette bulunuyordu 

S•mdi sıra günün mühim maç· Neticede· . ' . 
lax.r.da . Beş fıtanrn yarıştığı bu 

Güneş birinci, İzmit spor ;~i:1' 
ci oldu ise de müsabaka haric:i 0~ 
duğundan Beykoz ikinci ıclO'° 
Neticede 26 puvanla Beykoz ~· 
nün birincisi olarak kupayı aldl· 

Güneş 24 pu\'anla ikinci, G•1'' 
tasa ray 19 pu vanla üçüncü, ser 
lerbeyi 4 puvanla dördüncü "e 
Fenerle Altın ordu ". ı birer P"' 
vanla beşinci oldular. 

Dünkü yarışlarda İzmit sporcıı: 
ları çalıttıklaı-ı takdirde ihmal.'. 
dilmez bir kuvvet olduklarını 15 

bat ettiler. Bilhassa fıtalarıt1'11 

temizliği nazarı dikkati çekiyor~~
Yukanda da söylediğimiz ı1 

, 

iampiyonada, kararların dalı, 
':at'ı verilmesini, müsabıkların dJ~ 
ıa sıkı kontrol edilmesini vekl:.I e 

·darecilerinin de daha sportnıeııc 
lareket etmelerini bekleriz. 
Yarışlar bazı mUıteınaJatl•• 

il 1 
muntazam ve saatlerinde cerer 
!Mi. 

Fakat bu sevincim uzun sür
medi. Evvela müptediler yarışın

da bir klübümüzün gösterdiği li· 
sansın sahibi yerine başka bir ya
rışçı sokması neticesinde hakem
lerin, murahaslar, kaptanlar ve 
hatta kürekçilerle münakaşasın~. 

kendi üzerine ait olmıyanların işe 
m\l:lahalesine rastladık. 

1\iirek 11ııisabakalarmaatJ bir manzara 

r::üsahrka hayli münakaşalı oldu. 
ikinciliği kazanan Galatasaray 
kürekçisinin lisansta resmi olan 
kürekçi olmadığı iddia edildi. U
zun münakaşalardan sonra bu res
min kürekçiye ait olmadığı anla
şıldı. Bu arada bazı klüp kürek
çilerinin; alakadar olmıyan yaban
cıların bile hakemlerin kararı:ı:;ı 

karışacak kadar ileri vardıkları 

görülüyordu. Nihayet ajan müda· 
hale ederek, hakemler ve murah
haslardan başka herkesin hakem 
dubasrnı terkt:tmesini bildirdi. 

T. K. Deli~ 

Bu hal karşısında hakemler ka
rarlarını vermekte müşkülat!a 
karşılaşıyorlardı. 

Bilhassa hakem dubasında ha
kemlerden başka klüp murahhası, 
kaptan ve kürekçilerinin bile yer 
;;imaları ft hakemlerin kararları· 

lardı. Yalnız teknik noksanı · 

göze çarpıyordu. 

Yarış sonun.La. 
1 - Galatasaray 10.47. 
3 - Altınot.:ıu. 

2 - Beykoz 10.54. 

sansını yazdırdığı müsabıkın ye
rine lisanssız bir yarışçı koya..-ı 

Beykoz diskalifye cc!ildi ve : 

1 - Güneş 9,4• 

2 - Galatasaray 9.10, 1. 
Yarlş Eonunda da: 

KaragUmrük sahasınd• 
Dün Karagümriık spor sah11sııı~ 

I3ıılnt Boıkurt ·•c Bcyo>:ıu 1"•141 
~ ti' 

hususi sure ,,mspor takımlıı:-ı 
karşıla§mı§lardır. 

Ç<lk gu""z<'l \'e munta1.am hir t*'' 
ı· 

dide ccı cy:ın cdeıı bu mııç f,ô • na karışmaları da doğru lıir hare· 
ket değildi. Bu yarışta Kocaeli üçüncU gel- İzmit bu yarışta ikinci old•ı . 1 - Güneş, 

2 - Beykoz. 

kurt takımının 5-2 gallbiyetilC ııc 
Yarı§ların intizamlığı, di ise de müsabaka harici oldu - Altınordu daha evvel lisansını /Jiı inci grlctı l>ir b(lyau kiircl:çi ticclcnmiı;tir, 



At yc§l1ro~Uc§l1ro 
o D cdl lYI 

Bahsimüşterek kişelerindeki intizamsızlıklar 
güzünden halk 

Dördüncü koşu 
çok sıkıntı çekti 

bir sürprizle bitti 
~ 

takibe ba§ladılar. Biraz sonra Mav
zlka gilzcl bir haleyle başa geçti. 
Bu esnada koşunun .sonuncu vazi_ 
yetle gelen Poyraz binicisi Dn
\•udun güzel idaresi sayesinde başa 
geçti ve nihayete kadar bu vaziye
ti bırakmıyarak birinciliği kazandı. 

\ . 
Ve biraz arkasından da Mavzika 

Poyraz ve İbni Radyonun arasrnda 
\ ezilmesine rağmen ikinciliği kazan· 

dı. Ve 2 inci k03u ile Uçüncil ko_ 
şu arasında çüte bahse girenler 

"\. 175 kuruş kazandılar. 
DÖRDtl.SCO KOŞU (handikap): 
Dört ve daha yukarı ~·a.,taki A· 

rap at ve kısraklara mahsus. 
Mesafe: 2200 mctr<'~ 
İkramiyesi: 2:>5 lira. 
1 inci: Karakuş (Ha an Mutlu). 

Ganysn 980 kunı5. J>Jasc 200 ku_ 
ru,. 

2 ind Bahtiyar: Plase 120. 
İkili bahis: 1080 lcunı •. 

At ;.ıanşlarımn en heyecanlı miisa :,n • ·m olan üçiincü koşudan bir ctıslGntaue Plise olmıyanlar: Aldcrvlş, Cey
lin. 

\1 At yan11larının UçUncüs:.i dün 

1 elicfcndideki ko~u mahallinde bin· 
'l.~tce se,>irci önUnde yapıldı. Her 
•llfta . d 
8 

zıya Clc§cn kalabalık ka~ı-

l!ıda bloke \'c l.iahsimü3tcrck gi.sc-

Itri b 
ttı u sene her senekinden daha 
b·Untazam i§lcdiği halde dün aciz 

1~~1l%iyete dilştüler. 
d. un bir tUrlil bilet satışı ve te. 

1Ye • bilhassa çifte bahis gişele 
lind 
t'a.kte - intizamla yapılamadı ve me. 
ku

1
.'1ar bu hususta pek çok mUş. 
at çektiler. Düııkü kanıııklıağ 

ği için bu at bir gösteriş koşusu rasında büyük lıir mücadele oldu 
yaptı. ve neticede ufak bir farkla Parista 

ikinciliği ve Şipka da UçUncUlilğU 

1KlNCl KOŞU 
su): 

(Clentıımen ko~u- kazandılar. Ate3 
bir hayli geri kaldı. 

Üç \ c daha yukarı yaşta ,.e bu 

diğer atlardan 

ko~uya grilnt·<'yc lmılar knznn~ları ~ tlÇOXCO KO:,U (Conk bayırı 
yekunu 1500 lir:ı~·ı g~mi~·en ha_ ko,usu): 
lblmn 1ııgill7. at \'C kı raklara malı• ftu ko~uya g<-llnceye kadar k&. 
ustur. zançları yekunu 8000 ilr&)'I doldur-

iUrsaf c: 2000 metre. ınıyan üç \'C daha yukarı ya.,takl 
lkramil c l: 31 O lira. ) erli yııranıkan İngiliz at 'e kıs-

İkinci çifte bahsin birincisini ve 

ayni zamanda ikili bahsi do ihtiva 
eden bu koşu binlerce meraklıyı 

ıukutu hayale uğratan büyük bir 
sUrprizle neticelendi. 

Bu koşuda bahsimüştcrek en zi· 
yade g~en hafta güzel bir koşu ya_ 
pan Bahtiyar üzerine oynanıyordu, 
Halbuki dün çok berbad bir koşu 

yapan Bahtiyar lRM§ı hafif kiloyla 
koşan Karakuşa bırakmak mecburi
yetinde kaldı, 

B.t:Ştsct KOŞU: 

Di.irt ,.e daha yukarı ya~takl 

At koşularındatı di ier bir görii1117ş. 

Ankara güreş 
birincilikleri bitti 
Ankaragücü mınflka birincisi oldu. 
Demirspor ikinciliği, Muhafızgücü de 

üçüncülüğü aldılar 
Beden terbiyesi güreş federasyo- Beşinci devre 

nunun tertip etmiş olduğu Ankara 61 KiLODA. 
bölge birinciliklerine evvelki gün · 

Suat Sava5 birinci- (M.G.) 
de devam edilmiştir. l\luhahzgücü 

1 inci Doğan '(D.S.)' 

Mustafa Beton ikinci (A.G.)'. 
sahasında yapılan bu güreşlere 52- Halit Balamur ü~üncü (A.G.)J 
at 9 da başlanm15 ve 12 de sona er· · 

66 KlLODA: 
mi~tir. 

Üçüncü devre 2 .J!ici :cBattaı (>\.G.)'. 
3 iliicü Salim .(A.G.), 

56 KiLODA: I 72 - KİLODA: 
Niyazi birinci. (A.G.). lsmail Sc-. ı inci Celal Atik (Gün~r. 

zer .~D.S.). sayı ıle, .. 2 inci Demir (A.G.), 
A~ı Ömer (A.G.) (Guneş) 7. 26 3 üncü Necip Ceyi~akar (A.G.) 

dakıkada tu~la kazanmı~lardır. 79 KlLODA: 

61 KİLODA: 1 inci Vahit Ceyişakar "(A.G.); 
Suat Savas (M.G.)', Abdullah E· 2 inci Mahmut Aktaş (D.S.), 

lagöz (A.G.) ne 8,37 dakikada tu)a, 3 üncü Cmer Ozdemir. 
Halit Ulubey (A.G.)' Abdullah Kı· 87 KİLODA: 
hç (M.G.) ne 9 dakikada tu~l~. 1. inci Seyit Ahmet (D.S.)' 
Mustafa Beton (A.G.) Yusuf De· 2 inci Nazmi Ersoy (M.G.) 
reye (M.G.). 1.13 dakikada tuşla 3 üncü Hü~eyin Erkan (A.G.) 
kazanmı~lardır. AGIRDA: 
66 KİLODA: Satılmış birinci (A.G.): 
Doğan Erdinç ·cn.s.r Battauko- Takım birinciliklerinde Ankara

ca (A.G.) ne 7.7 dakikada tuJa. gücii 22 puyanla birinci, Demirspor 
lhsan Erünsal (A.G.) Rıza Yılmaz 9 pu\'anla ikinci, Muhafızgücü 5 
(A.G.) ne 5 dakikada tu5la kazan- puyanla üçüncü, Güneş 3 pm·anla 
mışlardır. dörduncü olmuşlardır. 
72 Kl LODA: Spor 

~beb olan limillcrden birisi de ya

ı,8a. ;lrmiyccck hayvanların bilet · 
trır •atıldıktan sonra haber veril • 

<!ai oldu. 
haliskan Araıı at 'c kı raklara Cclfll Atik (Güne) ş, Demir (A. Ankarada Karadeniz ı..zunda 

~e~rg~izatörlcrin dilnkü vnzi 
h•r gozönüne ::hi.rak önümüzdeki 
te lalarda bu karışıklığın önün<' 

~nıeıerini bekleriz. 

ıe.?<!lelim koşuların teknik netice
• 111e: 

~htıscı l\u~u ( atı .. mm u) 

ke•· ç Ya ı.ndakl hallskan Araıı er 
ili \' d &( e işi taylara mah us. 
~•le: 1400 metre. 

1"tanııycsl: 190 lira. 
hiker (Hikmet TUzün). 

au ko11uya bir tek at .iştirak ettL 

reşinci koşımım finali 

1 ind Ku~·a ( \. Eseııhcl) Ulnlri- raklara ınah!iuı>hır. 
-.i( "alt .\kson), !\it' afo 1600 metr"'. 

•ah!iustur. G.) ne 3,25 dakikada tuşla, bölge yilzme birinciliklerine baş-

1 
1 inci: inci <Hasan Akay). 79 KlLODA: lanmıştır. AnknrngücU, Gcnçlerbir 

Gan~·an 18.>, pli-.e 100. 
2 inci f nlü (.\hınet Gells) ııli!ie 

ı o:>. 
Çifte bahis: 1000 kuru • 

Vahit Ceyi~kar (A.G.) 1\lalunut liği, Güneş klüpleri ile mektepler_ 
Aktaş (D.-.) 9.11 dakikada tu~la den l üzücülcr iştirak etmişlerdir. 
kazanmıJardır. MUsnbakalar ba§tan sonn kadar he_ 
87 KiLODA: yecanlı olmuş ve knlabalık bir sc-

Pli-.e olmıyanlar: {'etin, Sel_ Seyit Ahmet (D.S.) Hüseyin Ar-- lirci kütlı>sinin &laka.sını celbctmiş-
ına. kan (A.G.) ne 1 dakikada tuşla ka tir. T,.cknik ne~celer şunlardır: 

Bu yarışı da geçen hnftalarda ol-
zanmıştır 

At yarı§larında bahsi mil§.tcrckc iştirak cacnlcrdcn kazanan ııc kaybcacnlcr §tl rcsimat ;:iizleri"(/en ne giJul nnlaşı1mnkladır. (Devamı 14 ımcüdd}, 



l~;~!~~FYd~~ ~~~ag~l~~!ut~~~ * * * l(: 

~ Kadın her ~eyden şllphe eder. Onun tereddilt3Üz inanabilece-

1 

r l':~::g::~::ekt~:=~·=:~. i~ ffitikam ~in~ 
~ a~ar. . 
~ ... 

A~, yalanı hakikat kadar mecburi kılar. 

*** 
Ert<e• - BlrlWrlmlze HkMI ar a~n bir cırt olaeaiız blhenlz. 

31zin s~Jannıa aan, benimkiler de varken larl)'dl r 
Aşkı arayan bulamaz; aramıyanı aşk bulur. . ... . 

- Fransız karikatürü -

Amerikan 

Birinci ~ıla~ ~:!~ - ~ .. 1 t 
Aşkta bir taraf güler, diğer taraf ağlar. Her iki taraf da ail· 

erse aşk kalmamış demektir. 

I brolıi• TAY LAN 

mıki turnede seyirci toplayamıyor .......,""1 

ın•.z, Neden piyesi değiştirmedı 
ız? 
lk nci ti)'atro direktörü - De,1i::C..., r-,z::.ı~~..::: ı 
dik. fakat bir i~ yarama-lı. Bir 
cia ilin ettiğimiz kasadaki neticı 
r vodvil oldu. Vodvil ilan ettiği· 

z zaman da kasa hasılatı bir fa· 
ı oldu. 

\ / -o-
l \ 

G ÜNI:~ S.\ATI 

- IJ:ı~"' an boyaua kanıldatma
ııaatl anhyaeağon ama. .. 

Haksız 

• vu1tat itiraz etti: 
- Fak~t arılattıklıirınııa göre 

bili-

Akıttı 

yol yaimur Yllacak. ne di~t 
suluyorsun? 
~mi birader. Babç
~~ki .. 

Yfeden -. .bot? 
a)nur Yalacalı itlL Htt 
ıtiyadnm bybetatlemek içh-

bof lloYa Ut ........ 

- Mahkümlardan hllsnü hare
lıietlerl gtlrOlenlerln bllt'aklanndak 
de·ntr ~ onrlakları bir b:ılonla de· 
J~ttrlyoiuz. 

llırsızın karısı - Ba sefer dik katil ol bari de altı aydan en·eı gel. 

- Fransız karikatürü -

- Fransız kari!:atUrU -

Kadın 

- Kadı:1 hayatında yedi devr<" 
{eçir!r d2:'.er. ~edir bilir mi in? 

- Difüim. 
- 1\man söyle .. Ben bilmiyorum 

- P.ebek, çocuk, genç kız, gen 
Jj!rı .. :'\e etti? 

- Dört etti. Üç kaldı. 
- Diğı?r üçünü de sayayım: Gen~ 

.n lın, g~nç kadın, genç kadın .. 

Is bat 
- Affedenlah efendim, ba hık emle.la sahibi '"' mıt 

- Mehmet ile fingirdeşiyor, beni 
üdatıyorsun? 

- A... valtahi iftira .. 

- Neden iftira etsiııler? 

Evleneeekti. Pa;-:ıza liderek lfl· 
nah çıkarmalı münasip buldu. onu 
mahcup w p~ ıörtn papaz su-

- e bilfytm ben? Beiıim Meh· alledle yardım etti: 
•t ile kur yapmadılımı sana isbat - Belki de bfru yalan 
..,ilirim. Eler öyle olsaydı U1Yi mişsinizdir delil mi? 
bunu muha1<'·a'· öit e..-ıir ~ - Hayır efeııdiırt Beri 
saikasile beni 6kl1rürdil. delilim. 

- Fransız karlkatUrll -

YAllll' lllaAftlı NJ1a ......... ,_. ... 

- Ola! lnaum banda &lvrhla.-k 11mnumhn endlfelll )'Ok. 

lfMl.D rrtt ADI 
Şof6r ........... ıeaneie göttlrtl· 

yor! 
- İtalyan kartkatUrU -

Fransız 
fıkrası 

Eski arkadaşına rastgeldi: 
- Ne var ne yok? Seni biraı za· 

:;! buldum. Hasta mı m? 
- Hayır. Evlendim de ... 

Tebrik ederim öyley~ ... 
- Dur. Tebrikte acele etme. Ka· 
ım çok fena huylu çıktı. 

- Vah vah! sana çok acıda. · 
Dur, acele etme. Kanmın epey 

>arası vardı. 

Pek çok mu? 

Yok canım. Bir sUrü koyun al· 
lf'ma yetecek kadar .. 

ıtaıvan 
fıkrası 

Oç dört ay gayet iyi geçindikt.eıı 
sonra kan koca ara31ndaki mllnaka· 
eaiar gitt~ 'çoğalmala ve sert bir 
mahiyet almağa ba~!amqtı. Kavp· 
!ardan birinde genç kadm ailesini 
nldafaaya çalıştı. F~'·:ıt kocası pd 
ietle itham ediyordu: 

- Baban artık nezaketim! suiis
timal etmeğe ba~adı. HAIA draho 
mar.ı verecek. 
Kadın mukabele etti: 

I-!aksızlık etme. Babam drah~ 
mayı yic.ıvaş yavaş veriyor. 

- Olabilir. Fakat ben seni yavaş 
yavaş delil, bir hamlede aldım. O 
da drahomayı öyle vermeli. 

r' ·~..,__ 

5;::c:;.'·. -·~ 
~ --- -~ 

Güzel. - Yajmar J9jmeıH • ıeoe .._ 
Öyle deme. Koyunların hepı:i na misafir ıeleeejba. 

dü. - Fransız karikatUrU -
Vah vah! 

- O kadar üzülme, koyunların 

>0stlan az çok para etti. 
- Memnun oldum. 

ınsııız fıkrası 



ı· nır aııkeri tayyare fllo unun b:ı ıncla 1933 d" 
'
0
htadnn ~ikago.ra yaıltığı uçu la i"'mi bUtun dUn

hd a mc .. lıur olan llalbo ayni sene ltalranın Lib\ıl 
llınurn ı·ı· ı · · rııd 1 'a ı ıg ne tayin cdllmlş \"C bu, siyasi maha-
lııı c tnuhtclif tarzda tef~lr edllmiı:t i. Bu a rada Ral
li nııu ltal3 atla lıUyUk bir ~' ı..'1 gönneslnilt•n lUuso. 
'lintıı cndlı;ıc ettiği öylcıımlstl. 

llenuz 4X ya.ında bulunan, bakır ~akallı marc. 
'lal llalboya ingilh:elr "çi.illcrin Ouçe~i ., bnılnl 'cri
>orıa I r. Hakikaten Mare al Balbo l.lbyada 63 bini 

1taı~nn olan 8~ bin nüfu .. ıu \C ~cııi5lik itibariyle 
~al) anın l cdi mı .. ıı bir amziyc kumanda ctnıcl.1c-

r. 

Umumi harlı" hC'nüz \irmJ .. inJ bulmı\'8n bir 
'a ta iştirak etıni.,, harbd~n sonra nıühl'ndlsllk tah· 
\ili ı::or:rnüş \'C "ictimi \C .. ıyasi nimler cloktoru,. ol. 
~u tur. D'Annunz.io'nun hareketim• i tırak <>den, 
cndı ba ına bir ~azC't(' ~ıknuın n alho, l\hı .. olini 

~rl'ranıııa ilk glrC'nlcrdcn biridir.· 

nu~Un nıare":ıl Ualbo, Trnbltı" ckarındald !!.iL. t • 
hallnıta \·asanıal,tadır. \'a,·cria '" l'aolo i mirııh"l\İ 
ı.ıl) • • 

kızı \-arılır Jd mare al onları bir askC'r t erhi~·c· 
\i ·ı 1 c bU3 Utmc-ktrolr. 

l1 

rar;;~-·i;;~~~·~~~~~~~~~ 
Yazan: L. Busch (36 Yılını vah şile r arasın da geçirmiş bir Alman seyyahı) 

Bizi kaynar suda haşlamak isteyen vahşi 
itikatları yüzünden yakalanm ıştı 

Heis benim bu cevabıma o kada. ' Bizi kaynar uda ı takoz salata ı 
hayret etti ki uzun bir müddet bir ;eklinde hazırlamayı kuran bu cani 
.:>enim bir Bubanın yüzüne alık a· rüz!ü adam. nihayet kendi itikatla· 
ık bakıp durdu. ~ının olta ına takılıvermiş, elime 

""'oma gözlerini açarak: 1cçmi~ bulunuyordu. Birkaç ani· 
- Na-.ıl ,·eriyorsunuz? Siz de bü .. e tereddüde düştüğumü llıraf cd~ 

\·ü km \'eti var mıdır? rim. 
l >iye sordu. Faknt bu i .te tereddüdümün hepi· 
:\c gariptir ki yeryüzünün büti.ıı. mizin haratına m:ıl olacağına zerrc

n a·ı'arı ne kadar iptidai ve ne ka ~adar 5Gphem yoktu. Onun için 
far r!lgisiz, hatta ne kadar ha}'\'a 'limlcmizi en müthi. ölümle birn1 
1a yakın olurlarsa ol unlar büyüye iQnra dünyadan dehlemeyi dü-:ü'le' 
ınanıyorlar! ')u vahşiyi dim1em•zın hayatı uğru 

Daha doğnıı:u etranarında Cakiı "la fcrta etmek. taliin . cvkile bir ha 
tabiatin fe,·kinde kuweller tahay \'at zarureti olmu~tu. Onun içiı 
rül ediyorlar! hemen kara~ımı \'erdim ve Blıba\'3 
Hanaların rei i de hakikate değil, - Peki. öyleyse! dedim. Bu bii 

:>lana değil, hayale ve olmıyana ina· ri.ılü aleti kendi ine te lim edece· 
nan bu milyonlarca in:ıanlardan bı· "im. Beni dikkatle dinle in .. Alt•t! 
riydi. aldıktan sonra söylediğim şekilde 

Ona belki ne söylesek inandıra· hareket et-:in. i.:tcdiği derhal ola· 
:nazdık. Fakat havayı biranda en cnktır! Reis artık fazla dinliycccJ.
ıı:fi:; avlarla dolduracak, ormanları halden çıkmı~tı. 
rcmişlerlc ağzına kadar bezeyecek - Bu büyü fıleti nerede? Bu bü-
~öllcri nehirleri ayağına getire· }'Ü ateli nerede? 
.:ek bir hedi~·eden, yani bürü kune Diye b.ığırdı .. 
l r .~en bahsedince hemen yan inan Acı acı güldüm ye yerde boylu bo 
mı: hir hale geçiriverdi. 1·una yatıp harrettcn büyümüş göz 

l>ubaya: \erle bizim komt'5mamızı serrede!' 
- Söyle dedim! Evet, biz beyaz Han ı gfü,tererek: 

ın~nlarda da büyü vardır! Fakat - l .te, dedim. bizim bu arkada 
bu aleti bize esasen bir Afrikalı sı· ~ın belinde fU a ·ılı, küçiik kutu var 
yah sihirbaz vcrmi~tir! ,·:ı! 

neis bunu öğrenince o vakit koca I fana rei i km·uğundan dışarı uj'.!· 
halkalı dudaklarım yayarak oon ;-amı~ gözlerile bir Hanc;a, bir be· 
!:>ön güldü ve ancak o \'akit tama· rıim işaret ettiğim parmağıma ha· 
men inandı. '•arak harı~i ini l!Ö. terdiğimi tama· 

- Afrikalı sihirbaz mı Yerdi? di· -nile anlamak i"tiyordu. 
\'e sevinçle sordu. Ben: 

- Evet! Bu büyülü alet benim a· l .te acamm. arkada~ım1z1" 
'.iamlanmdan birinin üzerindedir' '>elinde a. ılı! Onların ipini kesip 
i\:endi ine bunu hemen simdi vere· l)ir tane ini alsın! Sonra şu uzakta 

vilirim! Oyle sonradan değil! ':üçük bir kaya ,·ar ya .. üstünde de 

1 Yalnız sor bakalım, bu aleti ken· tj!~ bir ağaç var! 
idi ine \'erdikten sonra sözlenmin - E\·ett 
doğru oldu~unu bizzat tecrübe c· 
1ip anlayım·a bizi hemen sall\·ere· 
·ek mi? 

Buba bunları da ad~ma ~rdu . 
0 \'akit Hana rei inin gözleri par
ladı. 

1 Hiiya giirüyormu~ gibi bir SCYinı; 
'e yüzümüze bakmaya başlad ı . Sc 
•incinden zıplayacak gibiydi. 
Kulaklarına inanamaz bir ha1· 

\'ardı. Nihayet kendini toparladı: 
- \'i vi ! diye bir se~ çıkardı. El 

betle dcrkı.l sahveririm! Fakat bu 
büyü aleti nerede? 

- I c;te o kayanın üzertne çıkı:ır' 
o aleti eliyle ve bütün kuwetile 
·"~c \'Ursun! O anda i tekleri ol:ı 

.. ~l:;tır! 
l rana reisi Bubamn can ha,"'' 

iinleyip kelime kelime söyle<li~i '"-· 
·ö-zll'rimi adeta sabı~ızlıkla dinli'•. 
~nra ne yapacağını bir defa c1 
~uhaya kendi-:i tekrar etti. 

Tamam. Anlamıştı . 
! lana rei i o ,·akit yerinden f ıı 

-ıdı \'<' hayretler icinne benim: 
• lüm:rnaat etme! 

:amamile ıtaat eden Han ın belindz 
ki el bombalarından biri ini ipin· 
.len ':esip eline aldı. 

Sc.ınra elinde korku ile evirip çe· 
·irmerc ba ·la1ı. Bunu gören bütün 
'.:ıdafar d:h~!'tle b'rdcn kaşlarını 

:aldırmıı:lar herifın bomba ıle oyna 
ı)'ı,.ma dilleri tutulmu.s bir halde ba
•:rorlardı. Ben cümıe .. ine mii-•tcnh 
:maları lüzumunu işaret ettim. 
Vakia o saniye :imlcmiz o!üm 

tehlikesi için:!eydık. Vahşi rei c'l 
ufak bir hata ile birçoklarımızı ha· 

aya uçurabilirdi. 
Fakat ıhirli aleti eline gcçinni~ 

J!an Hana rei i her şeyden cvYcl, 
:mnu tecrübe edip kimbilir ne ka· 
:lar zarnandanberi tahayyül ettiği 

nucizelerin oluşunu biran ewcl 
~ormek hırsı içindey<ii. 

Onun için koşa ko~a benim ewcl 
;c işaret ettiğim kayaya doğru git· 
tı. 

Kayanın üzerine çıktı. Hans ye· 
ınde doğrulmuş deh~ct içinde ada· 

mm ne yapacağına bakıp dururor
iu. Hana rei-:i, bizi düşüreceği ö
üm tuzağına kendi. inin dü,tüğün· 
len tamamile gafil bombayı yere 
\'urmak üzere ha\'al'a kaldınnı~tı. 

Bütün Jiana rei ·!erinin Han.:10 
jzerinden bir şey aldıi:rını \'e koşa
rak yükc,ek kayanın ü tüne çıktığı 
nı ~örmuJer, dan ı bırakarak onun 
ne yapacağına bakmağa başlarnı-.· 

kırdı. 

Herif bombayı bütün k4v,·etile 
Uzerinc bac;ma1<la olduğu kayaya 
\'Urdu. 

O anda yerleri sarsan bir infilak· 
la kabaran bir duman h,kırdı, el 

rafa kaya parçaları bağladılar. 
Blitün Banalar yerlere kapanmıc;· 

tılar. 
._. (f)f'11amr 1 ar) 

111 .. ~UçUk fakat enıin tayyarelcri'l 
D!re u~aktan yaptı"Tım işaret<' 

~~--~--~----------------------------------------~------------------------~---=--~ 
ya~•ııd · "'a ... ~ an !:On rn l ngı 1 ·terede ha 

~aj11•k herk~sın yaptığı bir spoı 
le .'tıe gelmiştir. Hnvacılık klüp 

rırıı 
ıar 1

' azasını bılhassa genç kı• 
tırı teşkil ediyor. Haf:ta tl'ltillc . 
..,.~de Loııdradan kalkıp Mnnçı 

·Çr>r k 
'Çıtı· e Frnnsayn gitmek onlar 
tıaı, en baı;ıt b.r pazar gezme.,;: 

S "' alnuştır. • 
'n ekız metre boyunda. dört 

et re n- ı · . d 1 k .. ·· ı. 
t) bcnış ıgın e o an uçu" 
<s~ tayyareleri bizim parnm!zltı 
~o ~ıra kadar bir fiyata sa!ılı 
~a.r kı llir<s bir otomobilden da. 

1 
tıcuz d3mektir. 

lıı tıgıltcrcclo hususi tayyarel;ıri. 
~~ {.t-;ızcn genç tnyyareci kızlar n 

11;
111d<l en ıneshuru Mis Theln•n 

'e,; .~ ~imde Mis Th"'nıayı pcl: 1 
dı ... j t . . b d . 

~ti, nyyarez•nın aşın n ~·' 
Yor .. un uz. 

D939 

Resimli Hafta 
mecmuası 

Bu hafta çıkan 
47 numaralı sayısı 

11,,.ç 1 

d 
1 

'>.t güzel yazılar ~ .. reıimJerlt 
.ıdur Almafrı uuıı• mayınız 

<@oPE:ı>ı. 
501'1 

VA!-iŞı HAY •. 
'IA:.ll.l\Rı 
l< O"MA -
64 

MU VAFFAk 
OLUU:). 

,,P\J .. 

, 

1'o8E""o 
L..q 

MiK'' 
AOAYI GEZ 
MEC:ı E kA· 

~A~ 
~ERDİ LE~ 

LiJ 

.Vcı•york sergisindeki bir miisabaka· 
da şclzrin kibar muJıitleritıdc en 
ntcşhm sima olan Mrs. W. Gardi· 
ncr "otomobil ve kiiTk., kraliçesi se
çilmiştir. Amerikan kadınlarının 

cliişkıin oldıtkları bu iki liiksiı kendi 
sitıc en fazla yakıştırmasını bilen 
bu kadm giydiği tacı da pek yadır
gamıyor gibi görii1ıiiyor. 

Vakıt Kitapevi 
Dün ve yarın tercü-

me külliyatı 

No. 31-40 4 cü ıcri Kr. 
31 Rasin külliyatı ıv 60 
32 Metafizik 40 
33 lskcndcr 60 
34 Kadın ve sosyali.mı 100 
35 Dcmokrit 25 
36 Dinler tarihi 125 
37 Filoı.ofi ve sanat 40 
38 Et ika 100 

39 Hera1dit ~ 

40 RuhJ mucizeler 'T5 
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HABER'in TarihihI Romanı: 1 Yazan : RAHMi YAGIZ 

Cephelerden umumi karargaha 
haykırılan tek terane 

- Başlangıç -
Aşağı yuknn Osmanlı imparatorluğuna 

birkaç mılyon nilfus ve muazzam bir para tu 
tarımı mal olan büyi.ık harbin binbir tuhaflık 
1,a dolu tcşkılat maceram da vardır. 

Bunların arasında garabet rekorunu kıran 
bilhııf;sa iki hadise, iki te.şekkül, bugüne kadar 
yalnız mUntesiplcrilc tnrlkat mensuplanna 
münhasır kalmış perakende mal\ımat halinde 
uzayıp gelen ve adeta efsaneleşmiş mevleYi 
taburu ile aksakallılar alayıdır. 

O zamanlar harbiye nazın ve ba3kuman · 
dan vekili sıf nt ve memuriyetlerini becerik • 
i>iz ellerinde bir araya toplayan Enver Pa§a, 
büyük harbin her saat başında yüz binlerce 
rana ve liraya malolan inkişafı karşısında bo· 
calndıkça garabette meşhur Mısır b.8.kimi Ka · 
rakuşa parmak ımrtan icara.ata kalkışmış, tek· 
ke köşelerindeki deni lcrdcn köy bucaklann 
daki 90 lık ihtiyarlara kadar önüne gelenin 
eline bir tüf ek tutuşturup kan ve afov dalga 
larile yuğrulan ccpheleraı göndermişti. 

İşte, harbiye nazırının kendisi gibi, orijinal 
akıl hocalannn uyarak verdiği kararlar, al· 
dığı tedbirler arasında, cepheden cepheye sur· 
diiğü rnevlevf taburunun muhtelif harp sahne· 
!erindeki harekatını bu tefrikada okuyucuları 
ınıza veriyorum. 

Ney, mey, cemal, mahbup, post ve sikke tclak 
kilerile dergah köşelerinde "Vahdeti Vücut., 
nazariyesini pratik tetkiklerle uğraşan zabit 
şeyhlerden, kumandanı Konya mevleviha. 
nesi §eyhi Vcled Çelebiden ve efradı sikkeli, 
kemerli mcvlevi fıkarasından mürekkep bir ta 
burun kah göz ya§artan, kah gfilmektcn katıl· 
tan maceralarını vcsikalarn. istinaden ve resim 
terle tcsbit etmek surcüle bu eseri hazırla. 

dım. 

Mevlevi taburu nası1 ·görüldü 7 . 
.... ~ ' 
~ r 

Büyük harbi~ rn ı ıl" Osuıann ~pra.. 
ratorluğunun -M'ta .... ı :ı~ ı fcı:ı cet merhalele • 
rini boylaması bir olmuşt:ı. !mparatorluk bit 
fül muharebeye (1330 · 1914) yılının sonbaha 
nnda başlamış, ilk hamlede Çanakkale hamle 
sile karşılaşmı~. bunu beş cephede bird n 
silaha ı:anlmakla geniş imparatorluk hudut. 
lnnnın mliclafnası işi takip etmişti. 

Osmanlı kuvvetlcıi, (Pamukbaba) adı ,·eri· 
len ihtiynr padişah Beşinci Mehmedin genç ve 
curetkar damadı Enver Paşanın beceriksiz el. 
leriyle idare ediliyor, aklına geleni yapmaktan 
çekinmiyen başkumandan vekili etrafını saran 
Alman erkanı harp zabitler'.inin hocalığına uya. 
rnk tiırlü neayip kararlar veriyor, ipe sapa gel· 
rnez tertibatın bu kararlarını taclandınyordu. 

İlk hnmlccle Çanakkalcde mcvzü bir müda. 
fna 1 .. 'lferi idrak edilmişti. Fakat bunu her ta. 
raftan, her cepheden gelen acı ve kara haber· 
ler takip etmekte gecikmemişti. 

mel silahlı ve karnı tok düşman kıtalannı zor. 
lukla tesbit ediyor, her cephede bir felaket 
havası esiyordu. 

Birinci harp yılı bu ~artlar içinde biUrilJi. 
rakat, bir senelik harekat imparatorluğu 'büs· 
bütün zayıflatarak açlık, sefalet, ve binbir 
mahrumiyet içinde bıraktı. 

Cephelerden umumi karargaha yeknesak 
bir ifade ile haykırılan tek terane şu idi: 

- İkmal efradı, yeni kıtalar, cephane, 
harp levazımı, seferi ihtiyaçlan önliyecek ted. 
birler! 

Ve .. bu yeknesak terane Enver Paşayı ye. 
ni kuvvet mcmbalan aramağa scvkediyordu. 

Harp kararını birlikte vermekle, harp me· 
suliyetini müştereken omuzlarına alan İttihat 
ve Terakki saça.yağı, cihadı mukaddes ilanını 
takip eden gUnlerde, sadarette - §imdiki vi. 
!ayet konağt - sadrazam Talat Paşanın oda. 
ı:;ında toplanmış, yeni tedbirler müzakeresine 
geçilmişti. 

Talat Paşa, sadaret makamının yaldızlı kol· 
tuğunda oturuyor, tahta örneği gilr, siyah sa. 
kalı ve çatık kaşlarilc yüzUne heybet yerine 
korkunç bir ifade veren bahriye nazın Cemal 
Paşa odanın cephesini kaplayan kırmızı karli. 
fc kaplı, yaldız ayaklı divana kurulmuş, bacak 
bacak üstüne atmış, elindeki kamçının uciylc 
çizmelerini darbeliyerck dinliyor, asabi yaratur 
ltşlı genç diktatör Enver Paşa bir eli kUçUk 
kıvrımlı bıyıklarında, öteki kemerinden sarkan 
kendi icadı işlemeli hançerin sapında odayı 
boydanboya adımlıyarak orijinal tedbirlerini 
ta.sarhyord.u. 

Talat Pa§a, cihadı mukaddes ilA.nı mera • 
siminin heybetini kendi görllş zaviyesinden 
bir daha tahlil ve tekrardan sonra sözü En. 
ver Paşaya vermek, onun fikrini almak için 
sordu: 

- Bu fş de oldu bitti. Ha1if enin açtığı 
(Sancağı şerif) in aıtınaıı. te'kmil ~lhan m lis · 
lümanlannın topltinacağı muhakkak. Fakat 
buna burada, 1stanbulda yapılacak yeniliklerle 
kuvvet vermek için çare bulmak lbım! Siz ne· 
düşünüyorsunuz Paşa?. 

Enver Paşa, arşınladığı sadaret odasının 

ortasında durdu. Tasarladığı fikri anlattı: 
- Doğru.. hakkın \'ar paşa!.. Ben, daha 

fcihndı nıukaddcs) fikrini 7.atı§ahaneye arzct. 
ti;:im zaman tcferrüatın bu kısmıoı da clü§ün. 
müştiim. 

Talat ve Cemal Paşalar bir ağızdan sordu· 
lar: 

- Neyi düşündün? 
- (Cihadı mukaddes) Ulrunı, dlnt te,f'.k. 

küllerin fiili hareketleri ile yani ulema sınıfı. 
nın tdlaha sanlmasile bu işi kuvvetlendirmeği 
dUşUndüm. 

Talat Pas;anın zeka, şimşeklerile ışıklanan 

gözbebeklerinde bir scvin(t pınldayışı belirdi: 
- Bak, bu harikulade bir buluş! 
Enver Paşa devam etti: 
- Evet .. cihadı mukaddesi teyit ve teşmil 

edecek en kuvvetli vasıta budur. 

45 - Çevaren : f ethı Kardeş 

&nim raporumdaki mal\lmat mek surctile kurtuldu. Fakat bunu .~J:: anlama)·an bır ... ~ı.ad: 
ocl\ C'a .. ı .ıkıcı: Mahalledrki hemen o kadar geç ,.e o kadar gökten dü· · •. 17., yolu faaliyetini haber 1 

her evin bir piyano u \'ar. Lökörün )e:-c: ine yaptı ki ben şüphelendim ren ajanımızın ele geçrnış o! 
c,·ine yakın e\"lcrden pirano"u cı!an· ve biribirine benzer iki adam me\ ihtimalini Şrnite anlatı)'Or. Bu ıtt 
lam1 lic:tesi i~te .. Bunun ıçinde biz· ıuubahs olup olmadıfını kendi ken na da gene iddiamı tt)·it cd'~ 
ce maruf ancak iki i im var: Papaz dıme sordum. .;unkü bu casu umuzun ~,cud > 
Huppenşlaht ile binncı muluim Sizi Vandovre gonderdim " ker. 16 hazirandan enci de burada 
Hayın ... Bunların e\lne gizlıce gir- hm de tahkiftata ba-ladll'IT. Bu tah · Unıdu. 
dim. mevzuubah şarkıların. hattf ,ıkat biribi inden çok fat".klı iki sal . Şimdi elde ettiğimiz nctıd'" 
hıçbir şarkının nota ını bulamadım ıa'-"a a'-·rılır. 1 Ha~:-andan 16 hazi 

J J liyorum: 
Diğer taraftan genç kadının k<~' ana kadar de\·am ~n birinci sat 

lıaı icindeki harekatını tarassut et ıa iki şayanı dikkat nokta arıedtr Madam Lökörü, günahlarını 
memi söylemi~tiniz. Kon!!et' gece~· ı - Fi!drlerimi. onları gücendir .artan papaz Gayyar . kadar 1' 

çıktığını görmüştük, ancak ertesi meden faaliyetleri:ıe dolayısile isti yorum. Bu kadın birinci ınıt 
abah saat yedide döndü. Geceleyin kamtt verebilmek için mcr- :a us. Kolonelle orunu son de 
sokağa çıkmak mü~adenamc i sah kez kuman:lanhğı za,itlerine açtım :lte ve mah •. ane ... lhti)•ann lf 
tE' değil hakikattir, biı.ıat kolonel 2 - MuvaHakiyetsizlikt:- mU\·af ini karıştırmış ola:ı Fra:ıc:ız • 
\'ermi~. fakiyetsizliğe yuvarlandım. man yaktnlır;t etrafında hayali r 

Madam Lökôr )"aşamak tarzır - Konrad itiraz etmek ı t!\i ı ;cıerdtn bahsederek onun iti 
on beş gündenbtri papaz Gan·aıv ?akat Kompars bur.a meydan bı ı kazanı~'<>r ,.~ ıcabında kukla ~ 
,,.ibi deği~tirdi. Kıliseye de,·am edı akmırarak: .ı"-;. :n::': UL'etc hazı.l:- • 
ror \"e gayrimuntazam fa ılalarla - Evet. dedi, dediğim gibi oldı uzu !iin::i.den çok büyük, . f~ 
papaz Gayyarda günah çıkartıyoı '3e1ki de bana Vandövr muvaff aki >U nüfuzu son ... _ ..... ~ " ıhtı>. 
Şehirde başka kim9e ile görüştuğı yetinden bahsedecek iniz. Fakat bı· . .ıllamyor. Haymın ikide bir 1 

yok. muvafakiyet iddiamı tekzip değ= jiği "iddetli tedbirleri hafiflet 
Şehirde kim9e ile görüşmedilinr te);t eder. Çünkü tahkikatınız mer ~ibi müdahaleleri de \'ar. 

acaba buranın yabancısı da yakın· kez kumandanlığı mensuplarınır 
larda mesel~ tayyare ile mi geldi di· malumatı olmakc:mn yapılmı~tı 
ye kendi kendime düşündüm" tah De,·am ediyorum: 
kikat yaptım:Kadın, Sen Korenten M üdahale etmeme vakit kalma· 
1i bir sanayic~nin karı'l>I. Adam ih· dan papaz serbest bırakıldı ve bfr 
tiyat zabiti olarak ordU)'a alınmı~. tün suçlar maktulün üzerine yük· 
Karıkoca hakkında işgalden evvelki lendi. Stifelin Val kanalında değil 
hayatlarına dair hiçhir dedikôdu allel~de bir çamaşır tekne ine ba~ı 
yok. sokulmak suretile boğu!duğu fikrı 

Kompars: · 1 ni ileri sürdüm, resmi tahkikatta 
- Pekala, dedi. Elimizde h~kim· bundan hiçbir istifade edilmec!i. 

leri iknaa kafi gelecek delil yok. Fa Sizin mesainiz sayeside iki Ga>· 
kat harpteyiz, harekete geçmek ve yarın sekiz günde bir Sen Korcn 
süratli davranmak mecburiyetinde· tende nöbet deği,tirdiklerini ileri 
yiz. I çinizden birine fevkal~ bir sürdüm. 15 haziran gecesi bunu ı!· 
vazife vereceğim. Ancak bunu de- dip gözlerimizle müşahede etmemi· 
ruhte edecek .arkadaşın benimle ay- zi teklif ettim; muazzam bir muvaf· 
ni fikirde olmaMnı ve işi becerece· faki)•etsizlik! 

Bu kadın Sen Korcntendc o 
lar muvaff al< oldu ki daha bıi) 
:>.·unlar ~~' irebileceğine kanaa~ 
tinni •. Bana, J\lman propaga 
cm olarak umumi kararg~hı 
~eodisini takdim ettirmek i ted 

ni sanıyorum. 

Bu vaziyette madam Lökör, 
~hirdeki du manlarımızm ne 
~ ~j·a çok m!i;kül vaziyetler için 

.adıkları bir koz .. 16 haziran g 
işte bö)•le bir müı;kül bir anda 
müracaat e.hldi. Bu mil~ül vaıi 
ne olabilir? 17 haziran sabahı :' 
mahzenlerinin ara~tınlma ı d 
mi? O ak,.amki konserin manası 
olabilir: 

ğine kanaat getirmesini i terim. Bı· Bu akşam gördünüz ki bütün ~ "Mahzenleri dtrl:ol tahliye fi 
vaziyette dü~ündüklerimi tamarnilE- lillerim ayakta duramaz hale geldi. . , 
bilmeniz lhırndır. Söylü)·orum: Boş olmadığı muhakkak olan yeral nıı." 

tı mahzenlerini baştan ba~ tahar- l\ladam Lökör bu haberi sıııf 
ri ettirdim ve boş buldum. Dütman derhal icap edenlere bildirmi5. I> 
ı3nmızın aleyhinde olan bütu:ı ip· lece zahmetimiz boşa çıkarılm1~ 

Beni Sen Korentene. düşmanın 

gizli taryare ini~ sahalarını meyda· 
na çıkarmak, bu arada merkez ku· 
mandanlığmdan ça'ınan evrak me· 
sele i etrafında )'apl!an tahkikatı 
belli etmeden kontrol ~tmek vaıife· 
sile göndenni lerdi. E\'\ela çalınar. 
evrakın Fransaya gönderilme inde
ki ~ürate bakarak iki hidi!!tnin bi· 
ribiİ'ine sıkı bir surette ballı oldu· 
ğuna kana::t getirdim. Bu vaziyettt 
Fransız tayyareci casuslarımn ara· 
mızda bir cac:usları bulunduğundan 
şüphelcruneğe ba~ladım. 

uçlan en ehemmiret izlerine, papa Diğer taraftan Friçın yaptığı ıt. 
nn "'indeki tra5 makinesine kadar kikat saye fnde madam Lokör ., 
~P i, az zamanda iıah tdi!di, esrar· ..ı • ..:~. G ~ nin bızı ~· u papaz a)') 
lı tarah kalmadı. d ~ toturduğunu bıııyo:-uz. Ka ını!1 

Daha sayayım mı? hirde tanıdı"ı yegane Fransız c. 
Buna mukabil 16 hazirandan iti- Eğer ben romanlarda görülen ôJ 

ba:-cn ıüphele:-imi merkez kuman· ( 
da 1 ıh - · ... .:: 'anna srm,.makla tıolis hafiyeleri gibi olsaydım o ·I n ı~ ... ~ •. up «<>··- da Lök- . bos k-ı-• ce ma m oru ,. yere so v 
kalmıyarak umumı karargihtan d .,:ı; "d' F · k"~ı 

~ a aratac"6ıma gı ıp ren so ·....,, 
Sen ı,orcntcn merkez kumandanlı- . . • b ~ 
w ·h .. nd .1 . . h" dakı papazın evı a\an •. _ t 
~maı·ı• tadr go 1 en meme mı, ~. ı~ dim. Papaz belki casusların seb 
c a a4'a ar o unmuvormı:; ıssı ~·ı 'l.' kcd"l k ı 

r-ıd·ğ· · ·ık il ı · d sk • .... 1 : . 0 . 15ı ama .r ... ;uava se,· ı ece 
u,; ı ımın ı · g n erın c a tn uraııum masıru temın ettim. gun JAf de 

1 1 
, · rı . . . · 

· t"hb t b. ~'· · ::.:.1 ..... • .b hk:ı. 1 k " \' rt ~n n. ce ~nmn ıa eg, ı ı ara a men up ır a!'>ll.erın Vt. uıı:n ıfı aren ta ·ı ... atırnız ~ı aca 
1 

ı.· • , 
1 

~ _.ı 

d " · ld .. w •• •• öğ d s· j b" · 1 ·ı ted' anma r ve ce\'r--ı ı ıcn e m....:ı.; ... uru ugunu ren ım. ır papaz ır ur.ıt e ı er ı. '·'· , · 
t k ·c ec1·1&· JJ 1 s· 1 b" k f 1. • 1 duğu m:.ıha u{a '· C\' ·ı ı L ~er §CY onun a er· ııc )"a nız ır tc · cna • ge · 
hinde~·di. Bununla beraber cinayet di: t'mumi karargahtan dilini tut· (Devamı var) 

Osma.nlı imparatorluğunun i)i yetişmemi. 
orduları noksan techizat ve bakımsızlık yüzün. 
den karnılanndaki az kabiliyetli fakat rnükem ( Denm edl'Cek) gecesi nerede bulundui:'llnu isbat et· maıımı bilmi)'tn veya verilen emrin 

- Bu sözün söylenmesi çok kolardır. 
Fa.kat hayat ekseriya bizi söylediğimiz 
sozlerin ak ini yapmağa mecbur eder. 

'ecdct, iddiasını hararetli cümlelerle 
müdafaa etti. O kadar kU\'\etli söylüyor· 
du ki birkaç dakika sonra Necla doktora 
hak 'erir gibi oldu, ve bu noktai nazarı· 
nı da sôzlerile anlatmakta tereddüt etme· 
di: 

izin noktai nazannızı da anhyo· 
rum. do' tor. Behire içın )lediğiniz soz· 
ferin dayandığı hakir \ c meşru bir nokta· 
var. Fakat bence her şeyden önce lfııım 
olan nokta Bchircnin saadetidir. Bilirı:i· 
niz ki c;aadet denilen şey camdan yapıl· 
mış bir köşke benzer. Ufak bir şey onu 
rıkmağa kafidir. • 

- Demek siz de Behire) i ~C\ mekte \'e 
kendimi ona Se\dirmektc haklı o!duğumu 
kabul cdiyor<;unuz. Tc,.~kkür ederim. 

Doktor sustu. Sonra Ncclitmn elinden 
tutarak harart:'tle rica etti: 

- Necla, bana ) ardım etmeniz lanrn. 
Nihadın kim olduğunu iyice bilmiyor· 
dum. Yalnız çalı !<an \e namuslu bir a· 
dam old~rıı."la mıininı. l"İm:! sordum-a 
~inde söylooiler, iyi tah,.il gonnüş. 
mümta;: bir drlikanlı imi,. Fakat Dehire
nin bana anlattıklarına göre ~ihadm Be· 
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Nakleden : M U Z A F F E R E S E N 
hireyi mesut edebilmesi imkan ızdrr. Biı 
defa tabiatleri, duşunccleri biribirinc ta· 
mamen zıt. Bana öyle geliyor ki Behire 
evlendikten sonra koca ının sözleri ve ha· 
rck tleri karşı mda çok üzülecek, ben 
Bchircyi sevdiğim için onun istikbalde 
I5tırab çekmeme ini temine çahşırorum. 

Fakat Behircyi !:İz alırsanız onu Nı· 
hattan daha çok mu mesut edeceksiniz? 

- Zannederim. Behire ile beraber hü· 
yudüm. Zevklerimiz aynı, hadiseleri ayni 
güzle gdrüyoruz. Böyle bir çift hayatın 

neşelerini, eleml~rini de öaha kuwetli 
karşılar. 

-- Be:ki. 
__.Rica ederim • ~celi hanım, bana ) ar

dım ediniz. Size ~k minnettar kalaca~. 
Fikrini tamam!amadan e,-..·cl bir dakt· 

ka tereddüt cttı. Sesi daha ihtizazlı bir 
~ekil aldı. Sonra tekrar söze ba~ladı. 

- Biribirimizi çok iri tanıroruz. Bchi· 
re sizi çok seviyor. Herhalde onun üıerir. 
de çok mue" ir olabilirsiniz. 

Necdet sıkıldı, sözüne devam edemedi. 

Neclfı ce\·ap ''erdı: 
- Ben de ize yardım etmek i terim. 

Zira Behireyi hakikaten sc\·erim. Fakat 
:ıcahiı bu i~te ize fayd;ım dokunur mu 
diye <lü.,ünüyorwn.? Çünkü Behire ken· 
di ine açıktan açığa v~rilen nasihatlere 
hiç kıymet ,mnez. Haua söyledikleri· 
min aksi te ir yapacağından korkuyorum! 
Bu i~tc mücla'lal~yi ırr Behircyi çdk !e, .. 

diğim için kabul ediyorum. Eğer gUnün 
birinde Behire ile me<rut olacak olu~nız 
bu bt.nım ıçin kafi bir mük:'Hat ,.• .. ~);:'·:-. 
O vakit d<r-tunU?. olmak ,.c "~::ı-t" :.,;"' İ$· 
tirak etmek scvınci içcrbınC:e mt.'iUt olu· 
rum. 

Necdet yeniden hararetle Neclanm C':i· 
ni tuttu. 

- Do:tluğunuz3 gm·eniyor ve ize :ım· 
did~ tc,ek:'kür edıyorum Necla! 

~ ~ec!Amn dudaklanndan hafif bir te· 
bessüm uçtu. 

- Demek şan ım yerinde .• Eğer bugün 
!!İzden miımkün o'mıracak ~eyler bile is· 
te~erdim olacakmı~ de~k. 

Ve de\'am ttti : 
- • izi SC\ inmiş görmek benim için de 

hir ı:evinç oluyor. Bana teşekkür ctmd~e 
gelince. Htnüı daha onun sırn~ı ge'm~i 
Be:1irc ile eı;lmdı~iniz gün te:ekkür eder· 
iniz. Çünkü heniız bu evlenme nld ol· 
mam~tır. Bilirsiniz ra bizde bir darbımc
~ \·ardır. ~ecdet ~· ''gelin ata bin.mi • 
ya na ip .. ele: lcr. Daha ~m:liden bir c'.!y· 
Jcr belli olmaz.Btlki umulmadık mıtnialrır 

ile kaf5ıla;ırız. Zaten siz( n( suretle far· 

dalı olacağımı da henüz kestirmiş değıl 
Bu iş bana çok güç görünüyor. ~. urıll 

nutmıyalmı ki bu i~te yapacağııfı 
en kiiçük hata hadiseleri aleyhimize çt' 
rir. Behire dürü t bir kızdır. Eğer :''ıı: 
aleyhinde birleştiğimizden şiiphc!e·1ı 

bütün emellerimize 'eda etmek lazım 

Neclinın tahmini doğru çıktı. ıV 
doktorun yüzü deği~ti. bakışları doJ'I 
laştı. Necdet bu sözleri dinlerken Bcb 
nin vaziyetini bambaşka dü,iınmi.ı~. b! 
bir ihtimal kurmuştu. Binaenaleyh end 
ile N'eclaya sordu: 

- Behire niçin ı.-;tırab çel:iyor, kcÔ 
neden? Bu kedere sebeb kim? 

Necla Necdetin söze devam 
meydan bırakmadı. Sa!dn bir !!esle: 

- Sebcb kim olacak. siz, dedi. 
- Nac:ıl ben' 
- Bas':aycıiı iz .. Siz Erzun:m:l:ırı 

mcdcn evYel Behire akıl 'e nn:ıtı\ d·1' 

• inde düsuncn bir kız gibi duda!Ja ·J" 
1 

tebessüm ni~an'.anmı~u. Derin bir "~ ( 
içerisinde e\1cnt't'.eği gümi bektiyordtı· 
mm c\•lcnmek 1çin en ufak bir tereli 
hile ~östcrccc~ine hiç ihtimal ,crı~:, 
dum. (Devamı var) 
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Kara Halil Mirayla at başı 
gitmige başlamıştı 

Fırtınaların Ruhu •.• 
::a-. lflHl ha\'T'ltle adu: 
- xı.ıer kl.§1IUI ld '? 
-· lıtmı*ı Tekhvl 
-- ~ı 1.1 t.:.lik Tektuna ara, 
- Eveti 
- \ ıry an1wı! Ö)'lf)"lf hake 

Hakkm·'an pliri~! 
Kara Halil ba aı t6lii ~;,, 

k .1 Mrta flrlennfti. 
Hemen atını ınahmmladı: 
- Sız de bizi takip ~in! dfdı 

Ve yhdı •.• tibi Mı.11)'111 gitti~ 
i ~'kanttte atım !Urmelt ıJR.'adı. 
Ta~ ma rett~ld büt0:1 ..ovan 

ler ~ .!-- ~l Çandarhrı taüp ft 
rn· '!·di. Achi~ d11 ~ıle ayn 
!Unrt)e hattJm ~ti. 
~ ~tı ım1arcb rıkbr.., ~ 

r ~ k'l:1~ atlarm nal _ .!rl bt 
raytım at~ pbi Y'\',ı"-m:Ju. 

. .\ .. "tılos :\~I bütftn kuY\'ftl 
tr.1~zlu:;orda. Buna ratıMn 8't 
t ı "ü u";'l· ~'Ji ~a olan -
l!ı'l!! '°".~)'Ordu. F:ıl · 1m~ 
i tikamet:nde dörtnala hayti müd 
:h ~ttik' .:.! hsldf ger· ." 'i! ne 
!\firara. ne de Grt"""musun a•m 
,..,"(t t~· · ıf etmenri~~i. 

AchllOll, baYftt.ler lçhıdeydi. Jııftray 

nttreye kaybotmqta ! Bu kadar lltt
ratıe ıfttllreh1 halde onlara nuaJ 
Yet~emeı olurlardı! .. Bu adamlar 
Ut•nnq1ar mıydı? .. 

ffalbakl Afrodfti Kira~, bçırdı

tma •Ukmettttl o~- yetlt
lllell için atmı haktbtett rUzC'dar 
libi ıllrmilştü. YollM bir ..me ot. 
lnUf dfllBdL 

1'etdim lıılt ........ dledlldnt 
lamU önlerinde nruldlta toı du 
mu _.e bir atbıun ~ el. 

dulunu ı&ralfleNL a. fllplMitr 
lıliraydu t>..u bırlst MlildL Aebt
ıo. da &abdal talabeldr llftrt • 
lenrte beraber lrt'IP•'rts otaa Ka. 
ra Rahle yr~mek Uacreydi. 

Uç d~rt datllra 80llJ'8 Kara Hali
hıt ~ade tiden .Unrtlere @'llriı 
veıı1111 ve bu adaıalarm da: 

-Dur! .. 
Diye tıetn"Mlan lelttidl. l'akat 

"1raym dm' mv -.rble nlü n
l'tcek halde olmadıfı ani~ 
~ b4Wba lıu beflrmalara talmea 
'tamı llntinl 1111'1'9 ltMal' ...... 
.._ Yoluna dnaa etmellteJdl. 

Koca Kara Halil Mı bale Mna1. 
ele kıamJ11 olecaık ki a1tlDdati Anb 
ltlar bltilD lu&Yvetiyle ........... 

lt •t.ratllldaküeria arumdu ~ 
laraıs bir ok pbi be fırla& 
~ daJdka eoua Kara BaW 

leira.l'la at bqJ PtmeJe ._,,..,,... 
lı. O v.wıt 6eli tlb1 bir hale ,malt 
01'.a delikanlı yambepadı bir atlı· 
llba da ~ ıu.ratıe kottuiwnı far. 
kedince lrarulıkt& hayretle: 

- E1m4ir o! .• 
Diye ba1riL O vakit Kara Halil: 
- Ne oldun. ~ delikaak! .• Jtff 

bfraa ıu atmm yolunu! .. 
l>ecu. 
lliray ıeaiftdell yanında &iden 

Mham Kara Ham oldufwıu anla • 
ftlıttı. 

- Mazur 16r. devletlQ af&!.. Ak• 
hın bqım4& defll ! .. Jlel\uılara ye-ti __ ,,_. 1 

~ım ... 
Dedi. Kan Halil pyrllhtiyaı1 

ClUdU: 
- Deli milin delikaDlı! •. Tek ı:ı.

•rna herttltt nm pUalarlar, 6e ya 
Pebblrein ki?.. Dur da iti anlıya. 
1tnı ! Sana yarda edellla! .. 

Dedi. 
AlleQ o vakit lllraym alllı b9fl

._ l'tlm.lft1 Dı.paleri WU. 
Kara Ha!U ve Jıftray atlarmı ,U
~ar. O araı .. Aclllloe da m
ı.,. Je~I. lfıray AdıU.. da 

~ ~ bir nefM •""- Zira 
l<ıtra Ha1Uin kendl9ini \'olda&.. alr -
"""'lllü ~n takip ettifinl zaanet • 
'lıllt1. 
~t Ac~Uneli benıber sel • 

""'"kte311ller. Miray Adıtlollu da ga 
tUnce: 

- Oooo! .• AddlCA, •en de mi 
:ehtia1 .• 

Dedi. ll9inde bir memnuniyet 
ıardı. 

Addlc.19: 
- leni aradrlr, blrdtnblre deli 

;ibl alım lirdiğlbıtı g6rdllk. Sent 
~yor uuettiler. Galiba AfroditJ 
.ayıp. detil mi f. 

Dedi. Hira7 Kara HaWe dlSae -
.-9k: 

- Evet!. Jlelb!u ~- bıti .. 
.... almak lçha .Afrodlti)'i bçll'dı-
ar! ... Oh!. Size ya.varırım! .. Fule 
>yalauiadan .. heriflere ,etife. 
ia! .• Ç\&nkii cleit aiblYim! •• 

Kara HalilJa sörıe,. llll illtll. 
di: 

- Delikulı !.. ltaMftt ceblıa! .. 
Fakat bu herifin bu yolda plme
dijiıu kalıbımı buanm!.. Hafıle 

&fdiyorua!-
Achik>I da bunu tudill etti: 
- Berifleriıı '-lap edillceklerini 

aaladıklan ~la dal yohu:.San &it • 
Uklerl mnhakhk l •• Hay domu • 
·;uııan hay!., 

Miray atzı kı'pt1k1er l~de lcalm11 
>lan at:mm derhal ıemJertni batı. 

au. kbarlarm topratından 

ayrıl~ sonra ıünet kiinatl 
bet kere ayd.&alatmaftı. Gece, yd· 
dıdı arabasını sessizce cudiri. 
yardi&. Gemilerimis riri!erek ıu· 
yu yanyocdu. . 

Savaıçılarımu: ön. t.arafU otura. 
rAk ortalığı tlaetlemekte iken 
baflanrmz 6atiiD.s. baftları U· 
ranlıklattıran kara bit balat ıö 
ründü ve yüreklcrimin dilıfet 181-
dr. 

Karaltılı detriı ualrlarda. lrı

yalara prpuak kırılan .S.lplınn 

~~line bmaer bir rürfiltü çıka· 

')l~erleri de dutdal&r. Miray atm rıyordu. 
lıttinde Uz@ntfJtttn ilatilnde aya. - Ulu Tanrım, .tl,,e baftrdrm, 
~ lıalkarak: biri kcwbtan 'bu fdlket ne?. Ba· 

Dedi. Falhwlla C:eUhacıhnnr ae. 
- Kahil mt!. D6uek, dönelim! .• rada hrtmadan daha b~lr bir ıey 

~tre~~ c:.ıkıyor vt içiadeki fırtı :>at yohına «Moeıtm. Oh! .. Mutlaka var. 
ıanm nt'kadm' zabtı kabil olauya· r.-.ı.... ~ mtinnaDiati ... : 

1 
_,.. b 

1 
"''- oa ~ yablamahyım ... ~ıla. .-.. r--· 

ak bır ha de -.uaunu dtt a .. _ "Dahynn... tiniimüde bü:yüJr ft korkunç bir 
e ttiri,rorcba. 

Di~e •ayıklar ~ sö}1enmeye tayf ,ubeldi. Dunıp. kodnmç· 
Kara Halli J'fnce aeıft· •ılamıJtı. ta: tawı fthti, nap toluk, süa. 
- H-'-kı• var! .. Sür bre delitan· 1ı kaim v• ~-"""-·kT· •"la-- .. Kara Haill fe:aa "6r ba1de &cteta .. __ _,_ ... ' s 

r!.. d' in 1 d "'"- lJ nnm '1.aeri toprak n pkıUa dolu 
Dedi. Şu Ufiilere lrir y~~ -<en 

18 1 pşımııt 0 an eu.ann • idi: dudaktan kata. ditleti çelik 
bakalım!.. Bu bite de bir hürmet • UD yanma yaklattı: j.ilıiydi; siyah kirpikleri altında 
Uliktir ! •.. 

O vakit Miray t1e\1ııı:le atmı teli.. 
rar mahmudadı. {.;~ IUVAri iK<'lıir 

içinde Uç ok rıbi )"\!un U&erinde MÇ 

:nai11 başladılar. Çandarlnım ve A
chlloaun askerlttrl arlcad&A biı 

sel ıtırllltfiall kopa:-ı.u nal sc•lerile 
kara buTut pbl Uç t.il.vari) i takip •· 
diyorlardJ. 

Şayanı bartet deltl ml~·dl 1d ok 
gibi uçmaJarm.- raimea, ne Gre • 
aortaa, ne qıaJyettne Ull /etitt 
m~Wi§\~NJ1 ~ ~ıp.11 bu Jefcr. ha • 
dkattn bir muciıe.}'dl.. 

Herif adr.ndari:e birllktt ~n 
>-anbp da yere mi sinnilll! •• 

l'llhıls1lc• Uç süvari ıtttikçıe •il • 
ratlerini arttırarak blr 1aatt• ı .. 
la pttiklerl ba>de yol)erda hiıc kim· 
saye teeadüf etmediWr. 
Yarım IMt kada: daha Yol& de. 

vam ettikten eoara Miray meyue 
oUaaia baflaJUttr. 

- Eyvah .• diyordu, ey.ah. Bu 
mel'uin bise oyun oynadı!. Eyvah!. 

- Bot tt\Y lllYltnin. deıtUabl.. . 
Dedı. Galiba tea n b&..UJI 11' ıö&leri cı&ı.ek kmlcan uçıyoı· 

>Um~ Olalar dal ,Jo&uadall stt· Ju. ::t.....ı..kJ'L vakti k R 
Herse biz ~rl 1önUnceye kadar • Boyu. Y'- l•t4, Y o-

·ar da bnüı kalelıeria4en ic6rl Mb"- fosa pıı vucıı ve kAin&tı ıaıırw 
• ı.... ı , .> kC?" ıütu.na 1etitiyordu. ..... u-wwrıu ... 
Mtray •ta BOia ~entıp duran atı. 

u zapta calılarü: 
- 011ms ! . Ne çıkar ki. 
Diye ~ Bil d.. imli• ıı.. 

1"9riz! •• Melfm tflpetle o"4a kon.u
tarUS! .• Oh!.. AJla!l qb& ctvmı
yalnn!. Bu köpekle mut.laka tod\ıf· 
-nahynn ! Atroditf'yt kurtamıalıyun ! 

A.ebila. Miraym atmm. d~ ,,,. 
:inden tu~ onu durdudu: 

- Zavallı ~ t •• DelilDl et • 
me !., Sen ne yapttpu ~! 
dedi.. hnll• .... slrtril ! .. Bir ... 
fa biu kale 11.,.ı.nu •tn'fl•\ar!. 
bniii •ubalara ttMmia ...... -
lir! .. 

Jınray kendiae 16ylee1D l6deri 
smlaaada etrafma bômı)'W, ,.ı-
rnı: 

(0.U..t wtr) 

Sin baıladı: Mtlthiı sn deniz 
cirdaplarmın içinden celiyor ci. 
biydi. Onun ıörünllfü bı)llında. 
yete serici , &laleri önünde MÇ· 

larımıa diken ctikn oldu. bir koc
lw titrerftl. 'batüa .UCuldwnu.ıu 
sardı n b1d dondmdD. 

o 'baill'dı : 
- Ey ulua. bütUn uluıların en 

atılıaml Demek utık aiıi d\U' -
duracak 'fs iilr eqei :r°'·· ~ 
ywa etmea aa•qsdarl YorWm.u 
cemidler 1 Ebedi bekçili olduium 
bu denialcre. bir yabancı ıeminin 
~ bir aman ıetemadili bu de
nizlere prm,ek korkulmlutunu 
ıöıteı\!iniz .• 

Si% tabiattan, ne ilmin. ne de 
deh•nm 1•1madıiı uılan çıkannıt 
olu,onmaua. Pek ifi. lrilatah fa· 
ailw. 1* hıtuaalı kumul üt.ıinde 

ZJRAA T MAKlll~LERI Ptl"'ş 50 

l'ı Meeftıln•• _.., ..... it •• .._ .. , ......... .,. .. 
n•• &• L•,..•-hlnen c1.antt...-en••&nc"• 
M-lllnehı 

J. PULL111' C~ 
pullü. tllltdeldl fllllü> 
& kaba 
b kol 
c talata 
d ..... demld .......... 
c.a,...ta<.....-> 
IÖ'~-
f. 
1 a.ld 
la 1aı1a ... , .... .... ,..... .... ) 
1 .......... ,.,.. •• 

clrl) 

"'köprl 
ı telsedell 
m _. 1*""'11 
\11~41-*' 
o a•-.ntıta fll11 llHll. le .,..,., 

1. F: la cllanu.e a 8"89t
traln Oa ti~) 
ala 'PoicMe 

3:?8 

D • ..._el'Ull 
C! ıe v.-.oil 
el il ... ...... 
~-eotf94•'
charrue 

f l'aıe m, 
11aentft 
'la lUllt9 
ı ı. coactulı. &u1lOIM• 

tiliul C» Nplaı.ut) 
(pet ........ ) 

• le .. 
l ıa..-. 

• la roue de lil1on 
a le crocbet de tractkı:u 

o l'a\1&1l~tra.in rn. 
ı. lı the wltel p!aqh 

• ~ budla 
t. t1'e atllt ( th• t.ııtıe) 
cu...--~or ...... 
• th• tol• ..... 
e the ıhart (tlı ploup 

Ye hırpla ıyak ıltma alatafmır 1 me utul'S\d bir c6s attr. Jlitll 
o uzak tqpra!darda lizi bekleyen dudlıkları lmnotlt açıldı 'ft _. 

!JclSlan unuanaymra 1 • latmdan mitldt Mr bajnt pbt.. 
Vay haline, o korkuau.ı cemhıill Nihayet ap ~e ~fkeli bir ..... 

lııi aUin Uletiaiz üzerine attıa.c:aır bua ceftP .,..eli: 
tar. Ona karıı rüz,irları, &rtmıL - Ben fırtmalann ruhu11M*• 
lan %incirden bofaltacaiım. Petelonlelerin. Pllnleria. ~ 

Yazık o donanmaya ki, aWn. lann, Pomponiutlann. bu U... 
kiAdcn aoııra ilk defa olarak be- imla ~ 1liriaiD ıanmwtıp 
nim gilcüme meydan okumai& ıe· ıeait bunm tenlcadirlymum. 

~~~ !. Daha benim ıulanm ..... Cw.p Lthaı \im. 
userinde cırlbdtr ClrilnmM iM'• " .._ clM ...., MaUella ..,. 
pılacaı:, ~ağılatak, •ıcatann lir· iMiM ..,_ lllluak l'I 4tıet
dabs içerillnı ~. 4a slllA ._.._.._... ~ 

Onunla beraber batıbof yilrll- bu tepe üzerinde Afrika topraklr 
yüıleri içinde benim sarıılmu m 'bitiriyor,.. 
yerimi gören ve benim varbfmu 
size ifta eden gemici mahvolacak 1 
Ve bu ceza. &eleceğin. ıiae ha
zırl3dıiı felaketlerin ancak bq· 
lanpcı olacaktır. Eier mubdde. 
rat kitabını okuyabl:iyonam. Jıu 

yıl ıizin için yeni yıbmlar ıeti

recelr. ölüm, acılarınızın en kiiçi. 
ğü olacak .. 

Korkunç &ptlerine dtftllt e
diyordu. Kendisine dofru, atm. 
rak: 

- Sen canavar, ten lrilDlin~ .S. 
diln.. Senin afmıla baagi tt}'tan 
bize söz t&ylilyor?. 

Çirkin -.e korkunç ldn, ünri· ( ......... •'81ıiJ•tmb) 

- Yapılarak hlcMr te1 Jok. S ...... I tolrhskha 
malla hı1armaam& l'lıll oluJor ! 

t. f ANCAll 80iLD "1L- ~ 
LlllE 

8. F: l'&n'Mllolr ın. (l'arra
cheur m.) de betteraveı 

8. t: the 1-t'.root.dtnv 
6. A: der Rtlbenbeber 

'7. P.4.NCA• DGINI 
T. F: le tM de bettenvea 
1'. t: the heap of beetll 
T. .A.: der lUlı.Mufeıı 

f. PA.NCAB ABOAll 
8. F: Je chı:.riot a ~vea 
8. 1: the cart of beetroot 
t. A: 4er ıt.Deawqıea 

ıo. a&G fıı ....... , 
ıo. F: le sDa 
1'. t: tile plt 
10. A: ..... 

11. PANCAB'·A• ~4 
llOYAJf ..... 

11. F: l'ouvrier m . ., ... ı 
les bettert.veB en allo 

11. I: tU ll)ııav........., 
the beeta hı ae.11t 

lL A:: Artıelbr .... Dmlt
ten der ltMıla 

C •a1t ... 1ame (•GbPa ae11te) 
Pı l.a t'U .. \M"e ( .. •umet1a0 la fiti .... ..., h .. 
nur•"• Aı D•• ga"••" 

ı. ŞERBET nçısı (araba
sı) 

ı. F: le tonnau t. parln 
ı. l: the liquid • muare cart 

(the mıuuın cart) 

t. A: der Jauchewagen 
(Brtıh (e] .. wapn) 

%. şp:am DOLU OLAN 
nçı <lrılMe 11w. l1IJ1I ........ ~) 
·~ 

1. Ft lt tanneıa. osaU.Ut 
le puta 
• l'6peaıkv-. 

2. t: the ıuJt of ~ ma
nuıe 

• the llWlaN .,.-er 
or dilıtriftw 

!. A: du Jncı.efd (Gll· 
le[nh Ble(•) fd) 
• ftl' J'nc1ae••Wl• 

-
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.. ~. :....:...~;-_,F.i~~dibirQ;~e :-"'I Amerika nazırlarından ı Avrupanın göbeğınde minım i nı hır dev.et 

ILüks.emburg büyük l ·ı Yarm aksam Kadıköyünde J 1= 1 D- · ' · d · 
Bay HAMZA. OKKAN idarcsınde ames ar t::!Y anzıg e QI ıyor 

. i n c ıi Gazinosunda Onun ~uvatrak iyetın i n_ en müh:m sır :arından biri 

Bayan M u AL LA ve Amcrlk~~~~~ .~~r .. ~:c~ ~:.~~ı ~:.~~~! .. y~~~,a~~:~cktcdl,. .dükalığı 

1 SAD 1 ıahslyetlerinden biri James Farley Big Jim, Amerikan Reisicumhuru 
Kemani İ yi dinleyiniz. 1em demokrat partisi. reisi, hem Ruzveltln ikı kere intihabım temine 

l
iiiiiiiiiiii-MiilW._;;;._ ___________ _. Je Amerika Birleşik cumhuriyetle. muvaffak olmuştur. 

390.000 Nüfuslu 300 askerli 50 musı
kişinash bir memlekettır 

------- LEYLi ve NEIIARI -------

Sen Benua Fransız Erkek Lisesi 
l tanbul, G:tlata, P.o ta kutu u 1330 

lhznri Fran<;ızea kurlan Yardır. 01..GUNl..UK iMTlll.\1', .. AIUN 
JIAZIHI .. AR 

Kayıt muamelesi Pazar gilnUnden m:ıada her gUn saat 9 dun 12 ye 
kadar yapılır. 

Okul 18 Eylül PA7.artcsi giinii nrılncaktır m••••• 
. . . 
·ıstanbul B~ledivesi_. Diiıları 

ilk 
lemin. t 

138,64 

Muhammen 
bedeli 

. ', . _.,, 

1848,50 Temizlik hayvanatı koşum takımları ımaıatı 

icin alınacak 29 kalem Sarraciye malzemesi. 
290,05 3867 ,25 Temizlik işi~ ri için alınacak levazımi tanzifiyc. 
49,86 664,80 Mezbaha buz fabrikası soğuk hava mahzen

Fransa tumhurreisi Lebrtinün 
ri muhaberat nazır.dır. Kendisine King Halden bahsedll· .. .. .. 

Bu mühim fi3hslyet geçen gUn diği zaman, otuz iki dişini göstc· son gunlerde Fransanın kuçuk 
Avrupaya gelmiştir. Fransadn kn. rerek gülmekte ve : ıkom.şus~ r,Ukse~burgu ziyaret d 

1 

rayn çıkan Amerikalı nazır Danizge - Mektupla siyasi mukabeleler ~csı ~Unasebetıle, Fransız c;a • 
gidecektir. de bulunmak usulünü icat eden z7telerı, ~vrupanın bu mini mi. 

James Farlevin ha vatı ve muvnf- King Hail de"'il Big J ' d' 1 nı devletı hakkında uzun tafsi .J .J 0 , ım ır. • 
rakıyeti başlı baııına bır roman Demektedir. lat vermektedirler. 
mevzuu olnbllir. Filhakika 193l senesinde bütün Dünyanın en hür ve mes• .. t 

Bir l<'ransız gazetesi onun Av - ~arp ve cenubu garbi devletle· ı i zi bir memleketi olan Lüksenburg. 
nıpa seyahati münasebetile haya - yaret etmiştir .. Bu muazzam turne· <'Ok sade ve sade olduğu kad~ 
tmı anlatmaktadır. Biz de oradan de Big Jim (30.000) demokrat ile da güzel bir tarihe snhiptir. Av. 
naklediyoruz: temasla bulunmuş (30.000) el sık· rupanın bu küçük devleti bun · 

Bugün bütUn Amerikan efkfınu- mış ve (30,000) kişinin omuzlarına dan yüz sene C\'\'Cl diplomatların 
mumiyesinin sempatisini kazanmış dostça vurmuştur. 1 çetin bir mücadelesi neticesiude. 
olan Mister Jrunes Farley iş hnya· Bu şekilde partisinin bütün aza· yapılmış olan bir anlaşma ile ser 
tına alelade bir mı.hasip olarak atıl· laıiyle görüşmüş o!an Big Jim se· best bir şehir haline konulmuş . 
mış idi.. yahattcn avdetinde dostlarına otuz tu. 

1906 senesinde Pakard ticaret bin mektup yolhynrak kendisine Her hususta tam manasilc 
mektebine girmiş olan Mister Ja - göstermiş oldukları hüsnü kabulden hürriyetine kavuşmuı:; olan Ltik. 
men Farley on ı;ekiz yaşına geldigi dolayı teşekkür etmiştir. senburg haikı ewela bilmedikte· 
zaman: j Bundan sonra Big Jim mektuplar ri, tanımadıkları bu hürriyet 

- Benim haynttn iki gayem vnr: !le siyaset yapma sistemine devam ile alay etmişlerdi. Fakat bugün 
Biri Rokland kanty'deki demokrat etmiş ve günde iki Uç bin mektup 11ürriyetin manasını i<lrak eden 
partisini mu\•affnkıyete eri~tlrmek yollnmağa bn§lamıştır. bir asırlık kUçiik devlet halkı, 

ri için 14 kalem malzeme mübayaa. 
162,42 2165,50 Mezbaha buz fabrikası soğuk hava 

teri için 21 kalem malzeme mübayaa, 

diğeri de Amerikalıları en iyi tnnr Bunun için Mister Jnmes Farley bu büyük nimetin kıymetini tak. 
mahzen- yan bir vatnndn§ olmak.. her giin tam altı s.:ıat çalışmaktadır. dir ediyor ~·e saadet içi'lde ya"la

Big Jim bu uhsusta şöyle demekte· mak bugünkü rahatını idame et 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukanda yazılı iş
ler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 17 - 8 - 939 Per
"Cı:r.be günii sac>.t 14teDaimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler 

Zabıt ve Muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk 
teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatta 
Daimi Encümende bulunmaları. (5817) 

lstanbul Telefon Müdü rlüğünden 

Müsabaka ile memur ahnacaktır 
MüdürJüğümUzdc r.ıüııhal bulunan memuriyetlere mUsabaka 

ıle memur al.ııacakılır. lmtihan 18, 8; 939 tnrihinde saat 14 de 
yapılacakdır. !Kazananlar aldıkları derece sırasile tayin ve Lise 
mezunlarile lisan, bilenler tercih edilecektir. İsteklilerin aşağıda 
yazılı §artları haiz olmaları lazımdır: 

ı - Türk olmak, 18 yaşını bitirmiş veya 30 yaşını geçmemiş 

Mister Jnmes Fı.ley bu sözletjni 
yerine getirmiştir. 

1912 senesinde henUz yirmi döri,, 
yaşında iken Stony-Pontda eehir 
meclisi azası olmuş idi. 

dir. ı tirmek çarelc.ıini arıyor. 
- Her gUn birkaç bin mektup ya Bugün {,,üksemburg yüz sene 

za~n .. Ellm yorufduğu takdirde, lik bir maziye malik olan ve her 
soguk suya sokar, Lir dakıka kadar cepheden zengin bir memleket ·
tutar, sonra tekrar yazmağa devam tir. 

1918 scnesindcNevyork limanı mu ed . 1 enm. Lükscmburg topraklan zen _ 
rnkabe heyetine tayin olundu. F ki n Jt' bö .. ~n ·en. uzve m. "yle bir şah gindir, halkının gönlü zengindir 

Mister James Farley böyle mü· sı.}etı takdı: ctmemesıne imkan yok Hilkümet _ varsa _ borçlann.< 
him bir vazifeye sahip olduğu hal· tur .. Evvela 1932 de. bilahare de sadıktır. Ve oldukça zengin hazi 
de, Nevyorkla atletizm ile uğmşan 1936 da kırk dokuz devletin reisi o· nrı::ini muhafnza 1·c1•11 J .. 1 " . 
b. klUbe d d ı · ı l k ·ı n • " :s .. u <s _nı ır c a ul o muş ve bllhas· nra scçı en UZ\'clt 1933 senesin· ==::=-=::============ 
sa boksa pek yakın alaka duymuş· de Mister Jnmcs Farley'i muhabe· cumhuriyetçi pulisi !!Cfi Daniel 
tur. Bir müddet sonra klübUn reisi ral nazırı yapmış idi. 1 Miller HamUton olduğu halde gel· 
olan James az bir zaman sonra da Bugtin Big Jim iki yUz elli bin mlşlir. 
idealinde yaşattığı demokrat parti memur vasıtasiyle çalışnn muhabc· 1 .Malüm olduğu tzere Hamilton 
sine reis olarak seçilmişti. rat makanizmasini idare etmekte· 1032 sccimlcriyle çok müşkUI bir 
c Bbı;ün ayni zamanda Amerika dlr... 1 ıv.au_) t" 

nın muhabcrnt vekilliğini Jfa et- Siyasi faaliyetinin dı§ında Mi~lcr i partiyi canlandırmak emelindedir 
\'C' ecnebi ile evli veya yaşar olmamakı 

2 - Askcıliğini ikmal etmiş \'eya tamamilc 
bulwunak, 

mckte olan Mister Jamcs Farley, James Farlcy Uç ecydcn zevk du. 1 Big Jim-ile Hamilton bu :yolculuk 
alaka ı kcsi)ırj ~ bUtün Amcrikahlnrca Big Jim diye yar: Ncznketten, bosslnn ve at ya· ları ııırasında muhakkak ki 1940 sc 

anılmaktadır. nşlanndan... j çimleri hakkında derin münakaşa-
3 - Halen hiç bir mektebe müdavim ve mukayyet olmamak, 
4 - Daire doktorluğuncn yapılacak sıhhi muayenesinde (i88) 

sayılı memurin kanununun (4) ncü maddesinin (V) fıkrası mucıbincc 

hizmete elverişli oldukları anla~ılmak. 

lslcklilerin nufus hüviyet cüzdanı ve mektep şahadetnamcsi, 
askerlik, iyihal ve adliye vesikaları ve a~ı kağıdı '\•e altı kıt'a ve
sikalık fotoğraflarını bir dilekçiye bağhyarak 16 8 939 atrihine 
kadar İstanbul Teiefon Müdürlüğüne müracnat!arı. (5G89) 
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~übre su3 u) 
3. :F: le purin 
3. ı: thc liquid manuro 
8. A: dic Jauche (Gülle) 

4. KİMYt~\'I Gt\mm ATA?\.. 

AM EJ .. E (l~i) 

~. r: i'OU\'riCr m. repandant 
l 'engrais chimique 

4. ı: scatteıing artificlal 
manurc 

4. A: das Strcuen \'On Kuııst. 
dünger 

5. GL"Bım ARABA 
a gübre 

5. :F: la charretee de fumier 
a le fumler 

:>. t: the carlload of rr.anurc 
a. the farmynrd mnnure 

5. A: dic Mistfuhre 
a der Stallmist 

6. G{'nR t:\ 't YAYA:'\" nl~ 

l\IETÇI (hizmetkar) 

a ~ü~re cntnlı 
b gübre catnlı 

6. ı·: l c>s domestique.s disper
sant ( epnrpillnnt, rcpan
dant) Je fumic>r : n ln 
fourche n fumiC'r, b le 
croc lı. fı •mier 

fi. 1: snreading the manure 
• tile ftlfttn'C fl'\r} 

• the manure hoe 

ıı G. : das MislbrC\it~n (Aus-
brcltcn dcs Stallmlstes) 
a dic Mistgabel (MisL 

forke) 
h die .Misthackl' 

7. Gt' nnt; ATMA '·uurc· 
leme) l\f.\K l1'"l~ 1 

7. l•': le distrlbutcur (le sc. 
moir) 

7. t : thc :nanurc • spreadin( 
maehinc 

7. A: die Düngcrstrcuma
sehinc 

8. SV "I GCBlm (kimye\i 
gübrr:) (torbada) 

8. ı-·: l'engrais m. chlmiquc 
(dans le sac) 

8. ı: the artificfal manure (in 
the saek) 

8. A: der Kunstdünger ( im 
S3ck) 

9. Çı\1.1 <runda) 
9. F: le buisson 
9. ı: the hedge 
9. : die Heeke 

10. c:OnnE YJ(:Jı'\"I 

l o. F: le tns de fumi"r 
ıo. 1: the duııg - hean (thr 

h<'l'P of manurc) 
10. ,\ : df"r ~hst'h.,11fl"'l ( Dlin-

U ger., Dunghaufen) 

Bilyük Jim manasına gelen bu i· Dig Jim at ·anşlanndaki bahsi lara dalmıı:lardır. 
sim onun fizik yapısına atfen veril· mUştercklerc çok garip bir §Ckildc 1 I3lrçok kimseler Ruzveltin vazi· 
mlııtir. ÇünkU kendisinin boyu iki lştirnk eder. Onun için me§hur at yetinin tehlikeye girmiş olduğunu 

metrf'dir ve yüz on kilodan fazla 1 falan yoktur. Onun oynadığı hnyvn- Big Jimin de kılhul etmckt'! bulun 
gelmektedir. ı nın bir Irlanda ismi taııımnsı ve üze du~ınu ileri ııiirmektcdirler .. 

Big Jim hem milli demokrat par rlne binen jokeyin ye§il bir elbise Fakat Jamcs Farley bu iddiaları 

tisi reisi ve hem de muhaberat: ve· gi~'?'llesi ~arttır. ne tekzip, ne de teyit etmiş dcğil-

kili olduğu halde bu kadar faaliyet Jamcs Farlcy Avrupayn yanında dir .. 

burgda Uç yüz asker vardır. U<; 
yüz bin nüfu u olan Lükscmburgu 
yalnız üç yüz asker muha· 
faza etmektedir. Bundan başka. 
bu hür insanları eğlendirmek i • 
çin Lüksemburgda tam elli ta • 
ne musikişinas var<lır. 

Zengin bir hazineye, elli mu . 
siki~inasa ve kuvvetli ve rlost 
kom§ulara malik olan Uç yüz bin 
nüfuslu Lüksemburglular mesut 
turlar ve bu saadetleri muhak 
kak hür ya§amaktan mütevellit. 
tir. 

Lükscmburg simdiyc kadar ti<; 
kişi tarafından idare edilmiştir: 

Bir asırlık hayntında bu küçiık 
devlete eweıa Gran Dük birinci 
Adolf, biliihara Gran Dük be · 1 
ci Giyon hükmetmiştir. Şimdı 

de Grandüşes Mari Adelaid m\!m 
lekcti idare etmektedir. 

Umumi harpten sonra hnraıı 

edilmiş olan Avrupa haritası ii. 
ıerinde LUkscmburg dUkal·"ı 

muvakkat bir müddet için tor 
ketmiye mecbur kaldığı toprak . 
!arını derhal bulmuştu. 

19l9 senesinin 21 kanunusani. 
sinde Lüksemburg Grandüscsi 
söylemiş .olduğu bir nutukla. 
memleketinin her zaman ıçın 

muhtar ve sulh içinde yaşaması · 

'lı istemekte olduğunu tcbaru.ı 
~ttirmişti. 

Grandüşes fevkalade mütevar.i 
iır. Halkçıclır. Pazar günleri her 
kesle birlikte kiliseye gider. 
Bar• bozumunda koylülcrlc bcra· 
~Jer bağlarda çalışır. 

Bir müddet evvel küçük dev . 
!etin bir asırlık hayatı ınünn~•!" 
betile yapılan meraEimdc Graıı . 
düşes birçok halk mUmessillcı i . 
n1 kabul etmiştir. Bu kabul res 
minden çıkan ycgfıne mana imi. 
kın her zamanki gibi serbest ya. 
<:;amak arzusunda bulundukları · 
dır. 

Dünya nereye gid:yor ? 
(flaş tarafı G nmda) 

z , larının • mesc· t: Japonların • A· 
vusturyayı böyle bir harbe, ya· 
but silahlı sulha mecbur eden h.ı· 
reketlcri. 

Şu hal.de Avrupa buhranım a· 
leladc tedbirlerle savuşturm1k 

-nümkün değil .. Daha geniş dü· 
::ünmek lazım. 

Bir lngiliz muharriri, ''inı;an•n 
mevcudiyeti bile ı-arta tabi~ir . 
Ruhunun varı ğındatı şüphe eden 
ıdam yaşam•ş sayıl maz . ., diy. r. 
li' · rcllcr için doğru C'la-ı bu c1i'şü'l· 
':A, cemiyetler ve milletler icin <le 
doğrudur. A vnıpa buhranının gcı; 
mcsi Avrupada mıstil bir rul.u.ı 

daha dogru tabirıyle hu.ran.ı J 

ruhunun uy:ınması gerekti:. 
Fransız ve İtalyan Rönesanslaıı

nı doğuran Hümaı•izma Avrupa· 
da yeniden bir sulh ve sükun ha
vası kurabilir. 

Binaenaleyh, aklıselim sahiple
rini iş başına çağırmak Jazımdı-:. 

Barbarlığın medeniyet tahtına cı· 

turması fikir alemi i~in bir he'zi • 
:nettir. Fakat acaba bu sözJcri 
: ~iden olacak mı?. 

Ankaradaki 
güreş'ler 

< /lrı ~ ııırııı ı 9 111ıcııı/ııJ 

Tiirk hayrnk ~ arı51 : 

Türk bayrak y21 ışı müsabnknsı

na 3 tnktm girmiştir. Neticede 6.7 
3.5 dakikada Gazi lisesi biriı1ci, 
Gcnçlerblrllği füinci, A. GUcU Uçiln
•U olmuştur. Gazi . llsesl takımı 

"'anık, Nejat, Nusrctlen ibarc-ltİ· 
Bu takım yeni Ankara rekoru ynp
'llıştır. 

nu sur,..t1e MÜ":ıbnka -
' 'lra son \'"rilm1<;tir Gelecek hnf'!! 

, aat 9 da ı·nrod rniz h'lvuzur '" 
\nkarn bülge blııncili!dc.ino d .· 

\'am edilecektir. 
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Güneş saçları 
bozar 

(Başlara/•~ incide) 

la:.,'1ilı.bt clmek gerektir. Banyo
~ aıa eonra Hçlırda tuı .zerreleri 
~· Rüzgar ince kumlan saçlar 

'?\ lna ııokar. 
lalı ~z ve kum baıan baıım derisini 
~ ederler. Bu eild tıı.harrllşll 
ı.,. larda sac cökUmUne scbcb o
'lli!" •r. Bu mahzurun ~nüne geç· ec 1 • tıı çın de ııaçla:n sık sık şampu· 

~nıak, yaflı muajlara ba1-
F' gerek Ur. 

~Pr lkat bu eöyledlklerlmhden Ur. 
u ek &çık havada bulunduğunuz 
~llu mUddet u.rCında ıapkanızı 
~rya batmıu geçirmeyiniz. 
tiıı akpmlan ve sabahlan aa
~tlıij havatarda bqı açık dolqmız. 
S banyo zamanlan müstesna. 
~ açıarm bir kadrnm en mUatca

"'~fnetl olduğunu unutmamak ge· 
llb ır, Onun için 1<>rtla veya plaj 
~~Yle dolatırken ~açları dar 
~~ık bırakmaymıı. Saç tuva. 
~alına dikkat edinJz. 

8 - 8 - 939 Salı 

~1 1
2.30 Program. 12.35 Türk müıi 

IJtı' Jıı. 13 l\lemleket sanı oyarı, a 
• ı4\ ;e. meteoroloji haberleri. 13. ı;, 

19 
lıızık (Karışık program - Pi.). 

tıın . Progrıım. 19.05 Müzik CHofi 
'•I ~k • Pi.). 10.30 Türk miizi~i t Fı 
~lerı:ıtl'cti), 20.15 Konuşnın. 20.3' 
totoııekcı saat o~orı. ııjnns ,.e ınrı"n 
1 'l' hnlıerlcrl. 20.50 Türk ınüzlAı 
>.rır hatvosıın - Sıııinnk pe~rc,·I. 2 -
~t e~· • Sıızin:ık şnrkı - Beni hı 
l;4r t':ıletken. !i - Arir hry • Hirız 
1 .... htkı - llir halci ile suzdi.ı yinr 
r~ııc 11irlsto • llicnzkıir şıırkı • (iu 
G ..... ~ 8<'rd ınıntlrı. 5 - l'd ı:ı~'iiın 
~... .llcozk.ir ıürkli • Aksnın olur nfı 

· 1 Qld ' e t ..... er. 7 - llı<'azkör 'inz rmni~ 
'~r O:ı1ma11 Nih<ıt - Kürdili lııcoı 
l1ııttiııtkı • AL:şıını gllncşl. 9 - lfnl 
laı 1k ll • Ncşcll mcşell. 21.SO tfal 
l~r. rosto kulusıı. ~1.45 Neşeli rılnk 
~~ ~ı~l. 21.!10 Müzik (Tangolıır • Pi 
ıb AUl~k ( l\üçOk orkestra - Srr: r\r 

lıı~ Şkııı): 1 - llnns Th:ılcr - Kıı 
r1:,rn~01ku. 2 - A u!Jert - Gôbcklılt 
1e,.0 

1 Rcçldi. 3 - Hobcrt Stolz - J>rıı 
t .... c ~~:ıı:tnr tekrar ('l('ck açıyoı 
h;ı 11 1~nınıcrıch Kıılmnn • Cnmb~n 
~ ..... e Prcn-;csi operetinden polpurı 
1 ıı11Gıınglhergcr _ Benim küçük tetl 

e,., ıuh !Sııhafon parcac;). 6 - Em 
) -... c Kolman • Ah en, sen (\'ol!.J 
~o. a IJru. sclınan-; • Felemenk süitı 
• l\ıı • K.ırlı monznro. 8 - ı.copolr 
\ı 'lth~ı~cl lı.:ıtıra ı. !l - Joc. Gril 
t\11 • 4!3 Son ııjans hııberlcri, zlrıuıı 

.ıırı 1 1 l,1 • n "ll:ıı, krımlıh o . nukut bor 
l•ı 1 111 lııt). 23.:W ~lii;lk !C:nzb:ınd 

· 2a.:ı:, • 2t Y.ırınkı program. 

H A B E R - Ak~ Poa111n 15 

l\'IAZON MEYVA TUZU 
l\füferrih ve mide'ridlt. M1DliYJ 
'' BARSAKLARI, KANI ~ 
ler, sıhhatin latif bir yatdımcııııdır. 
MiDE ve BARSAl{.LARI alıstır· 
maz ve yormaz iNKIBAZ, HA

ZIMSIZLIK, MİDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak tcmbcıliğinde MiDE EKŞ1L1K ve yanmalarında emniyetle kullanılır. 

Hül§sa • 
• 

HAHATSlZLIKLARJ, YA~l\1ALARJ, M1DE AGRJLARJ ve EKŞlLIKLERINl ve 'YEMEKLER· 
DEN sonra bUtün vücutta hl scdılen çöküntü ve ACIRLIK ile kolayca mUcadelc için HAZMIN en mO· 
cs:ıir mü.>ahhihi olan Mı-\ZON 1\Icyva tuzu alınız. 

Mazon i~mine ve I!OROS markaS1na dikkat ediniz. 

Askeri Fabrikalar satJllf}~ma komisyonu ilAnlan 1 1 Askeri Fabrikalar _______ -......::ı__...________ 25 Kalem 
ilanları f, umum MUdUrlUğü 

çelik ahnacak 
m.ı,· ... kkat 

Miktarı Muhammen teminatı lhale ta. saati 
bedeli Lr. Kr. 

300 ton Tolcol 90.000 O~ 5"'" "' 00 l 4181939 Pazartesi 13 ele 
3 .. 1 No. santra1

'• 1. 00 750 CO 14181939 .. 13,30 :!a 
8 .. 2 No. santralit 16.000 "'i) l' 00 14/81939 ı:; de 
5 .. Difeniüretan 10.000 ~') 750 00 14/81939 ,, 15,30 da 
5 •• Akradit 1:: ,.. ..... "0 7-· 00 14181939 " 16 na 
Cins ve miktarlarile muhamme-nn bedel ve muvakkat teminatları yukarda yazılı malzeme hizalarında 

l3Sterilen gUn ve saatte a kcı1 fabrıl ·ılar umum müdürlüğü merkez at:,alma komisyonunca pazarlıkl::> i 
hn' ~ edilecektir. 

Bu malzeme evvelce i!An edilen af' olacak ve bedelleri scrbe-;t "övizlc ödenecektir. Şartnamc!ercle 
bundan başka d~şiklik yoktu:-. '"-ırtname atmak istiyen!~:c 300 ton tolcol için 4 lira 50 kurusa \'e di· 
• ~rlerinin şartnameleri komisyo!lda1 parasız olarak ''erilir. 

Taliplerin yukarda )'azılı te.. •. .tlarite 2490 sayılı kanunun 2 ' '<' 3 üncü maddelerindeki vesaikle ,.e 
ı~1:syoncu olmadıklarına ,., bu gibi işlerle alakadar olduklarına d~i ticaret odası ''esikasile mezkôr 

ıün ve saatte komisyonda bulunmrlan. (5829) 

Eczanesi 
Dr. Necaettin Atasagun 
Sab:ıhları 8.30 a kadar; nkş:ıro. 

tarı 17 den sonra LAieli Tayyart· 
Ar. Daire 2: !'o. 17 <le haslaltırını 

Beyoğlu - Istanbul 

kıılıııl rılrr. fTell'(nn: 23%3) - -
24 JOZEF BALc;AMO 

rim ki •ize iki el, hem de kuv-
vetli iki el .1zatır. 

Kontea sevinçle: 
- Ah 1 mösyö vikont, bu vaad 

ciddi mi?. diye bağırdı. 
- Acayip 1 Hizmete karşı biz· 

met madam.. Den sizin bana 
teklif eylediğiniz hizmeti kabul 
ediyorum, siz de benim hizmeti
mi kabul ediniz oldu mu?. 

- Kabul .ederim möıyö ... Be· 
nim i~in '1C ~üyUk saadet? 

- O halde şimdi hemıireme 

gideceğim, arabamda beraber 
butunmağa tenezzül eder misi
niz?. 

- Sebepsız, todariksiz? Ah, 
mösyö cesaret edemem ki .. 

Mopu, kontese, Zarr.orun be
ratını vererek: 

- t ~te size mülakat için bir 
sebep ve vesile •. 

- Sayın nazır, siz hakikaten 
bana karşı pek lutufkar davran
dınız.. Mösyö Vıkont siz de 
Franııa bUyUklerinin (özt-ebe 
ğisiniz .. 

Vikon, kontese yol göstere · 
rek: 

- Hizmetinize hazırım ma
dam. dedi. 

Kontes bir kuı gibi salcndan 
s1ktı. 

Vikont, yava§ça. nazır Mopu
ya: 

- Hcm)rc;n namına teşekkür 

ederim, ken1i namıma da a}•n· 
ca ... Fakat ben d: rolümü iyi 
oynadım, değil mi?. 

- Pek mükemmel .. Fakat b:
nim de nasıl oynadığımı orada, 
biraz anlat1nız .. Bir pot kırma· 

mıya dikkat ediniz .. Çünkü ihti· 
yar konte:s pek ıcytandır. 

iki adam, biribirini sclamlıya
rak ayrıldılar . 

Kral, hizmetine mahsus elbi
seler giyinmiş arabacıların idare· 
sinde olan mükemmel bl. araba 
merdivenin önünde dur-} ordu. 

Kontes bu arabaya r :ıgrur 

bir tavırla otuı •Ju. Jan (l~ r .Jba
ya yerleşti. Verdiği emiı üzeri· 
ne araba sür'atle hareket etti. 

Evvelce söylediğimiz gibi, 
kral, m~:fam Dübarrinin yanın· 

dan çıktıktan sonra bekleme sa
lonunda bekleyenleri, kontes kı· 

sa ve s~ğuk bir surette kabul e· 
dip başından cavmış, sonra hem
şiresi Şon ve pek hafif olan ya
rasının anlaşılmaması içın evvel
ce görüntl14miş olan kardeşi Ja:ı 
ile yalnız kalmıştı. 

Bu aile meclisinin verditiği 

kararın neticesi olarak kontes 
krala söyledigi gibi, Lüsiene git
memiş, Parise gitmişti. Ma
dam Dübıırrinin Pariste V<!lva 
sol:ağın.daki küçük oteli bütün 
aile cfr:-ı:hnın iht:yaç göri!ldcğü 

zaman ve yai1:.ıt e~lcn-:eleri için 

Tahmin edilen bedeli (56.000) lira olan 25 kalem çelik a ·eti 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez satmalma komisyonunca 17·8· 
939 p~rşembe günil saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 

Sartname (2) lira (80) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (4050) lira ve 2490 numaralı ka· 
nunun 2 ve 3 ifncü maddelerindeki ve aikle komisyoncu olmadıktan· 
na \'e bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret odası ve:.ika· 
.ile meıkôr gün ve saatte komisyona milracaatlan. (5754) 

Devlet 
Umum 

Denizyollan 
Müdürlüğü 

işletme 
ilanları 

Galata Acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
Müdürlüğü binası altında. 

~2362 

Galata Acenteliği - Galata, Istanbul Mıntaka Liman 
Reisliği binası altında. 

40133 

Sirkeci Acenteliği - Sirkeci, Yolcu Salonu 22740 
(5963) 

JOZEF 

ciddi bir zat bunu söylememi~ ol· 
s;aydı kat'iyyen inanmazdım. 

- Size bunu yalnız ben değil, 
alem söyler.. Düklere, devletin 
büyüklerine sor ki Merliye gittik. 
kri zaman hiç Zamora; şeker, ye
miş, götürmeği unuturlar mı ? ... 
Ben Fransanın bir nazırı, ve ya· 
hut onun gibi bil· jtCyim, geldiği. 

. niz zaman neyle meşgul idim bilir 
misinizi' Onun, mUdUrlük evrakını 
hazırlıyordum .. 

- Mt:-dürlük mu?. 
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götürmcği kabul ddiniz .. İşe gir. 
mek igin pek güzel bir sebep .• 

• Kontes şaşırdı: 
- öyle mi ::annedersiniz? de· 

di .. 
- Eminim .. Fakat .... 
- Fakat? ..• 
- Fakat kontesin yanında Kım. 

scyi bilmezsiniz ... 
- Siz biliyorsunuz ya? Mon· 

senyör .. 
.- Ben mi? 
- Evet ... 

- Evet, mösyö Zamor, LUsycn - Ben bu hususta müıkülita 

sarayının müdürü tayin olunmuş· ugrarım .• 

tur .. 
- Yirmi sene hizmetten sonra 

möıyö kont dö Bcarne verilen 

rütbe!. 
- Evet, onu ''Bolva,, sarayına 

müdür tayin ederek ; evet tamaın 

o! .. 
Kontes teessürle bağırd: 

- Ne kadar suk·Jt? Demek ki 
krallık mahvoluyor?. 

- Hiç olmazsa, ağır hasta, 
madam! .. Ölmek üzere bulunan 
bir hastadan bilirsiniz ki çokça 
istifadeye. istedikleri şeyi almağa 

çalışırlar. 

- Şüphe yok! .. Fakat hastaya 
yaklaşabilmek lazım 1. 

- Madam Dübarri, tarafından 
iyi bir suretle l:abul olunmak için 
ne lazım bilir misiniz!. 

- Ne:.I~r?. 
- Şimli tanzim <'tti~im beratı 

Kontes son derece müteessir bir 
tavırla: 

- Evet, monsenyö, dedi. Anlı. 
yorum ki talihim hiç yok.. itte 
şimdiye kadar kimseden &örme· 
.eliğim bir lutuf ile beni kabul et. 
tiniz •. Halbuki beıı huzurunuza 
girmeği bile ümit !'tmiyoıidum. 
Şimdi bir "Bcarn., olmakla be· 
raber "Dübarri,, ye dalkavuk
luk etmek tenezzülünü kab:.ıl 

ediyor, hatta sokakta görmüş 
olsam bir tekme vurmağa bile 
tenezzül etmiyeceğim maymun 
gibi bir köleye hizmet etmeyi ıü. 
zerime alıyorum da bunun için 
çare , vasıta bulamıyorum. 

Mösy8 Mopu, gene takalt:lı 

kaşımağa ve dü~ünmeğe ba§la
dr. Tam o Eırac'a müh:şir kapıyı 
açarak: 
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Dün ve Yarırı 
Tercüme külliyatı 

Satış yerı : 

'I AKIT KITAPEVI 
1-1 O kitaplık birinci serı 

Numara 
1 Safo s 

H A B E R - Aktam Postaıı 

• 
1 
cıl • 

7 AGOSTOS - 1939 

lstanbul, Yalıköşkü Beyoğlu 

tramvay dt1rağı karşısına 

nakledilmiştir 

R ile 
Hiçin dişleri fırçalamak lazımdır 1 

1 
2 Aıle Çemberi 
3 Ticaret, Banka. 

Borsa 

Kuruş 

100 
100 
75 Bira fiyatının yakında indirileceği düşüncesiyle 

4 Devlet ve lhtil!.I 75 
5 Sosyalizm 75 bazı bayilerin kafi miktarda sipariş vermek 
6 J. Rasin külliyatı l 75 
7 İB!:i sınıfı ihtlla.Ii 60 
8 Ruhi hayatta l~uur 60 
9 Isfahana doğru 100 

istemedikleri anlaşılmıştır 

10 J. Rasin külliyatı II 75 Bira fiatı indirildiği zaman 
795 

Bu serinin fiyatı 795 kuruş 
tur. Hepsini alanlara % 2C 
ıskonto yapılır. 236 kuruşı 
peşin alındıktan sonra katar 
4 lirası ayda birer lira öden.

1 mek Uz.ere dört taksite bağla
nır. 

Bayiler elinde bulunacak şişeli 
biralar için fark verileği cihetle 

Çünkü geceleri ağız guddeleri- den sonra - ve her halde bol bOl 
nin ifrazatile dişler ve diş etleri "RADYOLiN,. ile fırçalamak ve 
dolmuştur; ç il n k il yemekler, temizlemek şarttır. Bu sayede di!" 
sigara ve kahve gene ayni tesıri )erin de, ağzın da saglığı ve sağ· 
yapmıştır. Binaenaleyh dişleri lamlığı; güzelliği garanti edilmi~ 
hergün 3 kere bilhassa yemekler· olur. 

Her bayiin hiçbir zarar endişesi olmadan devamh bir 
surette sipariş vermesi tavsiye olunur 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

GOZ HEKİMİ 

Murad Rami Aydın 
Pazıırdıın hıışkıı her gün sıı:ıt ~ · ı 

)a kad r Taksim • T:ılimhane Urfıı 
aparlımıın No. 10. Teelfon: "1553. 

Nafıa Vekaletinden 
i ı-8 939 pazartesi günü saat 15 ae Ankarada Nafia vck!Ueti bina· 

sı içınde malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme ko 
rnh}onunda 1170 lira muhammen bedelli muhtelif camların açık 
ek ıltme usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Ek litme şartnamesi 'c tcferrüa tı malzeme müdürlüğünden bedelsiz 
arak alınabilir. 

Mu\akkat teminat 87 lira 75 kuru tur. , 

I teklilerin mU\'akkat teminat \C sartnaaamesinde yzılı vesaik ile 
birlıkte a) ni gün saat 15 e kadar mezkur komisyonda hazır bulun 
m· 1. -ı lfızımdır. (3374 (3 > '1) 
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- Mösyö vikont Jan Düba::
ri, diye seslendi.. 

Mösyö Mopu müroşirin söy
ledıg. bu ismi işidir işitmez 

memnuniyetle ellerini biribirine 
vuıl:iu. Kontes ise nabızları dur. 
ır.uş, nefesi kesilmiş gibi sandal
yenin üzerine yıkıldı, kaldı. 

Mopu: 
- Şimdi madam. talihim yok, 

demege hakkınız yok!.. Allah 
sizi cidden muhafcıza ediyor. 

Derhal mübaşire dönerek: 
- İçeri buyursunlar, dedi. 
Mübaşir çekil:ii, bir müddet 

sonra eskiden tanıdığımız Vi· 
kont Jan Dübarriyi odaya ge
tirdi. 

Diıbarri selam verip oturduk. 
tan scmra fikri dağdan ve vücu· 
du titriyen ihtiyar kontes artt'< 
gitmek için yer:nden kalkmak 
istedi. 

Vikont: 
- Affedersiniz mösyö! Affı

nızı dilerim madam, sizi rahat
sız ettim. Beni mazur görürsü. 
nüz ümit ederim. Rica ederim 
madam gitmeyiniz.. Bendeniz 
monsenyöre iki kelime söyleyip 
gideceğim .• 

Kontes, tekrar teklife ihtiyaç 
bırakmıyarak yerine oturdu ... 
Kalbi sevinç içinde yüzüyor, 
-611rsrzhk1mn •idetle çarpı • 
,.,mu. 

KontC9 ~elreleyerek: 

- Belki sizi r:ıhatsız: ede
rim? deıdi. 

- Hayır madam, hayır 1 Mös
yö Mopuya iki kelime söyliyecek 
onun kıymetli vaktinden bir iki 
dakikasını işgal edeceğim .. Yal. 
nız bir şikayette:ı ibaret .. 

Mösyö Mopu: 
- Şikayet mi dediniz? Ne· 

.den? diye sordu. 

- Evet, mö.ı7ö öldürülüy.'.>· 
ruz, öldürülüyonı-. .Anla'tlınız 

mı? Böyle şeyleri dduğu gibi 
bırakmak mümkün değil.. Bizi 
hicvctsinler, şarkılarla söyle· 
sinler, leke sürsünler, bunlan;ı 

ehemmiyeti yok.. Çünkü insan 
bunlardan sonra da hayatta ka. 
lıyor. Fakat bizi boğazlamasın· 
lar, artık elverir, çünkü boğazla
nırsa insan ölür .. 

Nazır sahte bir telaş göstere
rek: 

- İzah ediniz mf;::yö, dedi.. 
- Derhal, çünkü kısa bir şey .• 

Fakat madamın işine mani olu. 
yorum. 

Nazır kontesi Vikont Dü· 
barriye, takdim etti. 

Vikont kontesi hurmetle se· 
lamla.ör. Kontes <le buna ay.ıı 

nezaket ve hürmetle mukabele 
etti ve: 

- Sizıden sonra Sl.ZÜmÜ bitiri
rim mösyö Viko-ıt, dedi. 

- Mada n la kontes, böyle bir 

İnhisarlar idaresi 

lstanbul limanı sahil sıhhiye merkezi 

eksiltme komisyonundan 
1 - Merkezimize ait Galata rnotörünün tekne \"C makine aksa:nı Nafıa Vekaletinden 

açık eksiltme ile tamir ettirilecektir. 
2 - Ke~if bedeli (857) liradır. 
3 - Bu i~ aıt ~rtnamelcr şunlardır. 
Fenni ~artna~ idari §artnamc. 
4 - istekliler bu şartnameleri (5) kuruş mukabilinde merkezimiz 

levazımından alabilirler. 

ıo-S.939 perşembe günü s:ıa: ~:; de Ankarada . ·aria 'ckaleti br 
na ı içinde malzeme. mü:iüri. ı o · : . 'a toplanan malzeme eksilt.:nc 
'. mi > q'lµnd~ 381J3,75 l'ri\ n · l' men bedelli 9000 litre k. mızı ben· 
zin ıle 65'> teneke beyaz benzinin :ı çık ek :ıtm"' u ulü ile e:.s;:tme i ya 
pıla. ı! 

5 - Eksiltme 12·8·939 cumartc"i günü saat 11 de Galatada Kara 
mu tafapaşa sokağında mezkur merkez eksiltme komi yonunda yapıla 
caktır. 

Ek iltmc .artnam~ i \. te(errii atı bedel iz o!arak malzeme mJ::Jr 
1.1ğunC: ·::ıabilir. 

6 - l\1uvakkat teminat parası 64 lira 28 kuruJur. MU\·akkat teminat 286 lira 41 k·ru.tur. 

7 - Ek iltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda go terilen ve. ika 
larla en a~ğı 1000 liralık bu gibi iJeri yaptıklarına dair ve ika gö ter· 
mcleri arttır. (5589) 

1 tcklilerin m ~ teminat \ ~artname inde :-:ı:ılı \"c·- ··- il< 
birL. . nı gün aat • - e kadar mczk: .. ' · :mda :. ır bulunma 
11-ı lazımdır. (3237) (5513) 

JUZl·;ı• 1.51'\L::>r\i\IU 243 

nezaketsizlik yapmaya kat'iy. 
yen cesaret edemem. 

- Buyurunuz mösyö rica e· 
derim söyleyiniz. Çünkü beni.n 
işim yalnız paraya, fakat sizinki 
hayata ait bir iştir. Bunun için 
daha aceledir. 

- Madam teşekkür eqcrim ... 
Lütfettiğiniz müsaadeden istifa· 
.de e:Jecegim. 

Vikont, işi nazıra anlattı. 
Mösyö Mopu dikkatle dinle

di. Bir an sustuktan sonra: 
- Sizin için şahitlere ihtiyaç 

v.ır, ınö:syö V:kont, c edi. 
- işte bitaraf bir hakim böy. 

le olmalı, ancak reddedilmesi 
kabil olmıyan hakikatten başka 
bir şeye inanmar.ıalı. Kimsenı'l 

nüfuzu altında bulunmamalı. E
vet size şahitleri buluruz. 

Kontes: 
- Monsenyör, şahitlerden bi· 

ri mevcuttur, dd:ii. 
Mösyö Mopu ile Vikont Dü

barri: 
- Bu şahit kimdir? diye sor. 

dular. 
-·Ben. 
- Siz mi madam?. 

- Liıtfen dinleyiniz! Bu vaka 
Şcs"' köyünde olmadı rr.ı ?. 

Vikont: 
- Evet mad.ım .. 
- Postananede ?. 
- Evet .. 
- O halde ben şahi<lini ·!:n . 

Suikastin yapı~ lı~· yerden, va~;
adan iki saat sonra geçtim. 

Mopu: 
- Sahih mi ma•lam? dedi. 
Vikont: 
- Bu IUtfunuza çok teşekkUr 

ederim, dedi. 
Kontes: 
- Geçtiğim zaman bütün köy 

ahalisi bunu anlatıyorlardı. 

Vikont: 
- Fakat ır.adam kendinizi 

tehlikeye koymayınız, dedi. zira 
bu meseJcı:le be .. im için şahitlik 
edresniz, Şuvazöllerin sizi piş· 

man etmeğe kal!cışmaları pel: 
muhtemeldir. 

Mopu: 
- Bahusus bu, onlar için pek 

kolay olacaktır. dedi. Çünkü 
kontesin bugün elinde bir d1-
vası vardır ki kazanmak ben..:c 
şüphelidir. 

Kcntes elleriyle başını tuta
rak: 

- Monsenyör, ben girclaptan 
girdaba yuvarlanıyorum, diye 
bağırdı .. 

Mopu yavaşça ilave etti: 
- Bir parça mösyö vikonta 

ı:layanınız, dedi, o, size mühim 
vr kuvvetli bir de::tek olur, si-
7.e .dayanacak bir el verir. 

Vikont : 
- llir te!: el. dc<li, çi.inkii <li

~:ri y:mılı .. Fakat birini bili-

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 

No. 41.50 5 ei aer1 Kr· 
ti Oö Profundiıo 50 
12 GilnUn hultultl \'e t~ııma) 

meseleleri 'jÔ 

~3 Eflatun 35 
"4 Gizli harpler 75 

45 Disraeclinin hayatı ıoo 

ı6 Metafızik n:odır? 25 
47 Yeni adam 75 
ıs lnıiyetln tesirleri 75 
49 Politika fclsef si 75 

50 Estetik 25 -610 

Bu serinin fiatı 610 lruruııur. 

Hepsini alanlara yiizde 20 lsıtoıı· 

to yapılır. Kalan 4.88 kurıuıı 
l.88 kunışu peşin &lınarak mUtt 
b:ıklsl a~ da birer lira ödennıe• 
Uzorc Uc: taksite bağlanır. 

Dün ve yann 

tercüme külliyatı 
7 nei seriden 

61-67.7 kitap 
6~ Vikontun ölümü 50 

fı2 Leneit il. ı . 

53 Liza ı. 

ı)~ T:v !ilik ~o 

65 Gızlı Pamuk ..~ .. bi 50 

ı;1 Bıta"'t$ ıa .. ihı 1 

67 Senyolueos Avrupa tıO 

.. 

lrı 


