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Cumhurreisi 
ismet inönü 

Çok ehemmiyet 
ver ilen Trakya 
manevralarını 
bizzat takip 

edecek 
f>ar~ı müdafaa toııçu alayının bu 
mancnasmda ufak çapta bir toııla, 
alçaktan uçan bir tan ar<'~ e nisan 
alınmaktadır. 

UFUK GENE 
15 ağustostan 21 ağustosa ka • 

car devam edecek büyük Trakya 
manevraları için harekat sahası o
larak Edirne ile Kırklareli arasx 
ve Hasköyün şimal mmtakası in~ 

KARAR·DI 
(Devamı 4 föıciidc) 

Bugün 

~lr1ıan asker
leri trenlerde 
er1ıir bekliyor 

Danzig nazi teşkilatı reisi Hitlerle uzun boylu 
görüştü ; Nazi gençlik teşkilatı şeflerine 

41~ 
Sayfadır 

... ·.. , t _; . ... .. 

Vekiller 
Heyeti 
Dün Mareşalın 

işti rak i l e topl and ı 

Ankara, 8 (A.A.) - Vekiller 
Heyeti, dün saat 15,30 da Baş· 
vekil Doktor Refik Saydam'ın 
riyasetinde toplanmış ve Ma· 
rcşal Fevzi Çakınak'ın da işti: • 
rakile ruznamede mevcut mesc· 

seferberlik emri verildi 
Bir milyon lngiliz 

seferber bir 
askeri 

halde 
Ağustos ve EylOI aylarında 
bulunacak ve büyük 

leleri _görüşmü5lür. 
C"V'~~-·-·-·-·-·-·-·-· .... ·-·-·-·-· ...... ,.-ı 

---- manevralarla meşgul olacak ı}'azısı 4 ünciideJ Satye tahkikatı 

M.. k 1.. v k·ı · . b Refi Celalin de Celal 
Servetini 

Muhtar 
Darüşşefakaya 

b ı rakmıs 
Kardeşi Akil Muhtar 

llah izahat veriyor 
tecıavttsızlığı dolayısile Pnristc 
ilttıs altında. bulunan tanınmış 
lcrı a~çı doktor CclfLl Muhtarın göz
zıı,,., RornuYecek bir hale geldiği ya-

... ıştı. 
l{attıe · 

Ötd 1 Profesör Akil Muhtar 
aıarı n bu tnlinasebctle çıkan şayi
Xtliııt· lckzib ederek şunları söyle. 

"ır: 

Pas -t. Celal .Muhtarın scn·ctini 
or ?nü 

rıı d ı:>ssesesine bıraktığı doğ. 
e ııa· 

ka~ a ır. nu servet D:u üşşnfa_ 
lf va iyet edilmiştir. 
aaınarh 

s '"et 1 Pastör müessesesine 
j ılın bıı akmanın nankörlük sa -

a ını 1 ~ 
llın . < ogru bulmuyorum. bü -
lıir ~~.ııanııı;u hlzmPL eden böyle 
tınıerıu sscscye birçok dünyn zen-
<l ... arasında bir Türkil.rı de ynr 

"' l'I • • 
r • t 1 t ·nki 1 edil C't k lıir Jı.ı 

' c.lm sa g1:rektir. Bu mlinn : 

(Devamı 4 iincii.lc) 

una a at_ e_ ı ı~n eyan_~u I d I 
-- - - - - - - -- . ceza an ın ması 

Şark memleketlerıne isteniyor 

h ( f 1 · Maznunların azami bir ava se er e rı hafta içinde ikinci cezada 

Yolcu tayyarelerimizin Musul, Tahran 
ve Kabile kadar uçuş yapmak 

muhakemeleri ne 
baslanacak . 

Uzun zamandanberi tahkikatı ve 
dedikodusu devam edip giden 

imkanları tetkik ediliyor 
Dün sabah ı\nkaradan şehrimize 

ıtclen l\fünakalat ,·ekili Ali Çetin 
kaya muhtelif me:.eleler hakkında 

verdiği bir beyanatta demiştir ki: 
"- Afyon ~iınendifer ista.,yonu 

açılmıştır. Bura..;ı, dört hattın tela
ki nokta~ında olduğu için görülen 
a-..keri, ikti'-adi, ticari lüzum re zaru 
ret üz_crine ihtiyacı karşılıyacak de· 
recede g-eni~letilmi~ Ye gar aksamı 
ile herahcr inın rdilmi~lir. Turgut· 
lucl:lki ist~,,~oıı, !iirketteıı alınclı~ı 

'akit çok fona bir yaziyet ve man" 
(Devamı 4 iincüılc). Ali Çctinkaya 

Satye bina~ı suiistimali tahki· 

katı nihayet bitirilmiş ve sor. 
gu hakiminin kararnamesi ile 
beraber dosya dün ağır ceza mahke 
mcsinc sevkcdilnıi~tir. 

~liidckiumumilik tnr:ıfından 
yazılan mütnleanameye e\'velki 
gün bütün suçlular itiraz etmiş. 
!er ve Yusuf Ziya, Tahir Kevkep 
ile Kasım Ne~ct de bu arada tah 
Iiyclcrini istem işlerdi. 

Dün akşam suçluların itiraz • 
!arını 1 etkik ec10n sor~ıı hilkimi 
Bay Snıııi, ilirnzlnr-la hernbcr 

J tahliye taleplerini de reddetmiş 
(Dem mı 4 ii.ndideJ. 

İlan işleri: Tel. 20335 

Mantıııra1ara işlirnk eden moförW hfa1artmtı 

~ÇERÇEVE_ 

Harp olursa 
Ifarb ohırsa bu defa çabuk biter diyorlar. İnanmıyorum. 
Jlarb aletlerinin ınüthiıı terakkisi yüzünclcn, medeniyet lıiııasıııtlo. 

ta~ ü"tünde ta5 kalmaz diyorlar. İnanmıyorum. 
Geçti artık c;üngü ,·c kılıç de' rl, her c;;cyl zehirli gnz ,.e tnn nrc 

h;ılledecck diyorlar. tnıınnııyorum. 
İki tarnfm da, J,o~a bir <>elıir halkını lıir Jıamle<le itip -.iiııürcccl• 

öJle ke5ifleri \'ar ki, ancak bir harb zulıurumla belli olur di) orlar. 
İmınmıyorum. 

Alman ortlulıırT, çııbu<'ak toı>la.nma. ,.e Jıızla ) ürüme kııblliyetl<'rinc 
dayanarak, bir sıçrayı::ta Jmr~ı tarafın birkç bayati ınnl<czini ele 
geçirir YC onları aman dilemcğe mecbur cdrbilir eliyorlar. İnannu~o

rum. 
Bütün bu mülahaza. sckil1eri) Yah,ııl:ır fılcmilc ara-..ı İ)irc nçılnn 

fikirlr r aleminin geçirdiği kabus. 'l'<'ni bir hnrlıi hütiin insanlı!., ço
cukların umacıyı hayal <'<li<:·I ı;ibl tasarlıyor. Uunchı ~örülmıio.; ,·c gcı;i
rilmi~ ha.rblerdcn ziyıulc harb edebiyatları ümil. 'c:etircr<'ği lmrlrunç 
fclfık<.'lll're rağmen i-..ln ılnyamlahilir bir c;;ey olılubruııu, nnC'ak ~eni lJir 
lıarb f C<'rübesi öğretecek bize. 

llarb olur!'>a: 

11.\ nlii. muhakkak birlm~ ~,ı süreC'eğint', 
:\ktlcni~·ct bina ... ınrn her 5cyc rağmen YC'rİlllle ltafar:ığınıı, 
Her seye rııA-mcn Jl('tkcyi siin~iiniin lıRllC'ılı•ceğine, 
DPnizleri yuta<'ak (YC'cuc '1<-ruc) Jarm :!;trtlnlda.rmn lıenzrr 

mal, iııt• l<'r kı·~r ı·ılilnwdi~i ne, 
ll c•rl.ı•.., ~ a) a ) iiriirl.1111 Alnı:uı orıhılarıııın -.;ilıirli sec<'nılcl<'r iizr. 

rinıle uçabilc<'Pk 'aziycttc• olnınılı~ına, 
İXAXIYOHU)I. 

Ci!has ... a bir ha-..ı.a nokta~·a clahn. inanıyorum ki o sol• mühiı!l, nu 
nol.ta~ ı, b<'ni bir hnrb taraftarı furzl'tmcıncııi1. l;'artiylc ..,n~ IPmcl\ iste. 
rim. 

nen, ~·eni bir dün~·n Jıarbinin, ]!)1-! ıliin~a harlıiylc k:ı~·bol:ııı hir. 
rol\ ınmaM•nc·lni iıı ... :ınlıi:;a bılC' <'ılc•lıitl'rc·~iııı• inanıyorum. 

~1 .ıııı ' ' iy:ıtuııı11 :ıjil.uıı tut:ılını, llc•ıııi~ l'rl'j;lnı, ıu.ınl'\ i~ .ıhııııı ~n~. 
faıııılır. 

Necib Fazıl KISAI\VREJ( 





içki 

H A 8 ~R - Akşmı Posta9I 

1 eyyar i tirahat evleri 
!Bunlarla Volga nehri uıerinde bir ay 

seyahat ediltyor 
Sovyetler birJ1:;uuu ieni& ve uıun dır. Volp yolculan, bu suretle, ez 

nehirleri üzerinde, yaı mev iminde 1 ciimle Kuybişev- dirrolik tesisatmı 
.Xıyük ve kon.torlu, i&tirahat tvi va ,,aguli dağlanın vesaireyı gezmek· 
~ifesini gören vapurlar illemektedir ed1r. Kama nehrinde gezenler İSl 

Bu \'aP"41'lan:ta. istirahat günleri Jtalaktitlen ıle lliethur Perm tiva 
m ~ yok:ular emrinde milken "Itldaki buz mını görmektedlt. Be· 
mel $alonlar, dans yerleri, kütUpb yaz deniz ile Baltık denizi arasm 
netc:r ve saire mevcuttur. Vapurw jald kanalda, Moskova nehrini Vo 
üst ~avertesi, "'sahih plaj,, halinde tay:.> birleştiren kanalda da bu tar 
:lir. -'a istirahat vapurları işlemektedir 

ll11 vapurlarla Volga üzerinde ya 
~ııan seyahat, takriben bir ay sür· 
"' kttdir. \'apur, büyük şehirlerd< 

L llll•ıe,•&l-dl-11 .. ll-l-18llOl•---··-··--·-·--·-ll-I -·-·-·•-il•--------, .. ---· .. 
'nar 

Dünya umumi efkarının suallerine 
alangle bır cevap ı 

Yazan : M. DALKILIÇ 

B UGV birçokları için Ud "en Ud dört etmes. hd kere lld 
ağaste&ta harb eder! .• AğustOAta barb olacaimı Wyleee 

auaaclelelerle ispat edenler bir bayiidir. Vakii ba poUUka mude. 
leslaln maJimlan da yok dejll: 

itte Balh eollu Zlgfrld lstlhkimlan tıka basa iman aabrl . 
dolu. 

ı.- Daulg koridoru ajzma kadar gllndUz klllAhl., ıcee tlllb· 
lalarla ...... 

itte Majlno battmm yer altlan Fradı11s ordularlylc lsttl laa

llade. 

Yazan: SUAD DERVlŞ 

Bir Tilrk ıencinln hiç de sporcu
luk vufma yarqınıyaa, hırçm bir 
hareketi hepimizi tibindJrmifti. 
Fakat bunu, yannm memleket ia
tikbalini ellerine te•llm edeceğimia 
yepyeni netle mal etmemif, bir ha· 
karet veaileel ve bir iftira sebebi 
yapmağı içimizde h!çbirimiz düıUn
memlttlk. 

Halbuki bu köt11 hareket, bul 
kalemlere memleketin ft inkıllbm 

ltte ltalya ordularuu biriktirmek için Ama\ u:lup kumbara g!Sz bebeli gibi yetlltlrdiğl bir 

IRA UCUzlıyacamu,_ Mem lumıal.ta ve aynca_ yolculann u 
ne r..:~ old. um. ucuz. luk ha. ben ·· .. :r.i arzusu üzerinde, yolda güze 

...... 9evi ':'~nzaralı yerlerde de •nmektl' 
~ nmez kı?... Bıra da ' Her durakta, hetn güzel herr 

1938 senesinde. 220.000 kip, se 
nelik izinini bu gibi sahih istira· 
hat evlerinde ı~rmişti. Bu sene 
~ vapurlarda çok istifadeli surelt( 
i tir.ın:. t edeceklerin miktannm 50C 
lini buhcağı kuvvetle tahmin olwı· 
Cı:l~taCtır. 

ballade kallaaıyor. neale hakaret etmejl bir vesile itU. 
itte on lld adalar oa Ddtcr kere tahkim olanmq. baz ettlrdL 
itte ıs.lprletaa da kımıldan•) or. ı,te her tarafta ca)'ll' e&Jll' Genç okuY11cuı.r:mdan aldıitm 

maaovnlar balladı. ve birkaç imza tapyan bir mektub 
itte Almaa;p. lhraeatma durdurdu, hani bani harb maltemesl btltlln bir nesle )'apılan hllcumlara 

lfllrorlar. karp pnçllfbı duyduğu haklı hid-
rtr, ~~Yt içkldır. Gerçi semen ve · 'd .. 'ı -nti'er tertip olunmakt: 
s:ı ~ ama bele sıcak ha "'-· 
~ çekümie, taze bira>;: 1 
~ olınaz. Hararet kesmek hu ç k ı • d • f i Batt& ttalya De rtlrldye arasmda bir lktaat barW ba'lkter. det ve t-uru ,ayıe ifadelendld· 

mit. ttalya lataalMaldald ltaıyaa ftrmalanahll slparlf mallan ıe- yor: 
rl .. temlf. 'i'enlda de Jılçbir alparit kaimi dmlyeeeldermlt!.. "Spor eevmek, PJIÇIJllıı en te-

ltte Almanlar Ud taraf olmuılar: Bir kmmJ harbedellm dlfor- mis ve en tabJI hakkıdır. Atıl, u)u. 
~da limonatadan. "rbette; OCU arı ŞI men 1 er· ı' 
~ • Bızun biramız öyle pet. 

~ :.s~ !::! ciliğe alışttrmak için ı larm11, bir kmm (4aJaa dGnua!) dlyorlarauı, -... ıut ve mariz bir pnçlliln b 

Velhudlkellm dl•J• umumi etkin dokuz dolara7or, ber. memlekete iereceii blsmetle c 
kes harb tellp içinde.- de ilinde, .ı.hatli ve stlrbOz ı 

Derkea din ajualar tnsDteredea p haberi veriyorlar: pnçlJllıı ba memlekete &lrec 
ÇemberlaJD De reftkul lakoçyaya Kttmltlerdlr. llqlelltl h· ~et arumda fark ftl'dır. Fa 

Sovyet Rusyada ~·"lan tev ·ı k 1 ..:ı...a- rada sık sık balık avlamak taaan'Ul'Ulldadır ,e anea' t& eylil or- kat epor 1eV1Delt demek titre kal'I 

rı r:;_ ~P!lyor ki fiyatlann Y• Hususi (çocuk demiryolları) yapllıyor 
llQa lftt-~_rilmesi, bira sarfiya 
>'atı.ıı ""'-lllillltan ziyade rakı sarfı s-.lt'Dak için. Zavallı rakı 

cli)e adı çıkmıştır. Halbu S ~tıf denden ıçkilenı 
CIJcla daha zararsız. hatta vu 

:rdalı olduğu muhakkaktır 
~ ınanctırırsınız? Bir ken 
bir lllemleket ahalisinin bü 

.. ~~-kı_srnı ondan her fenahl 
de llkı inanmış. Uç beş kişini; 
~ Yüzünden zarar gordüğunü 
~ ile kavga ettiğin 

iDi. rakının insan oğlu ı 

ffllket olduğu isbat edılmı 

ıw..,.,.,_ bı et ontro.01 wlUlt'n tutun da hat : talarmda Londra dö ktir' lltayt olmak demek detlldlr. Jılem. 
':a'.:"'e ehemmiyet verilen ımendı ~fine kadar bütün vazifeleri, 800 1 ya nece ·•• lekette .. mllU edib,. unvanmı kuaD 
erciliğe alı,tırmak için yepyen ıeadar çocu'< görmektedır. Bütün fa· 

1
ı bir:::-.:':..~ glrilltWere, patırtılara ne gtbel alan(le malt için çabahJaıı bu kalem eahibl. 

bir usul tetkık edılm ~ta ba1fanmrş .ılıyet te, en iyi talebe:fen mürek· neden memleketin yalnız kolay olan 
:.ır. Bu usul~ çocuklara mahsu• •'1> bir çocuk konseyi tarafından ı Totanterler dibaya llaerlade nyu balaaclmp dura1orlar. tngll. taraflarını -rayor. Spor __ ...... _ •· 

i tere bq'eldH balık a\'byort •" .... _. 
j~.:-:· " .. rı :ı apma' tan ibarettir. ::iare olunmaktadır. -·---···-·---··-.. •., -· çıt ve atadyom tapıaı tramvay 

Bugün S<wyetler birliğinde l~ Bu ~ demiryollan,, tale!>eyc yolu tlserlndedlr. Oraya bakmak i-

·ocuk demiryolu mevcuttur. tık de ,i°.'e~i!er~iliği sevdirmekte ~e venç Tayyare pı"yankosu Cemiyetler çin twfete ihtiyaç yoktur. J'akat 
a olarak 1935 ı1enesir)de TibJist 'erı. dısıplıne ve PJı$t tete~bü11e a· k t tb "k" difer tarafta hayatlanm bin mll!-
rocuda getinlen bu çocuk demiryo.· lı~tırmaktadır. 11 inci tefrinde anununun a 1 1 

kWltla bin bir itte Jraunmafa ça. 

an. bilMıare dıler baıı gehirlerde. Bu çocuk demiryollarmda oym· Milli pİJanko idaresine Bazı tlçlllldui ortaya balarken bir taraftan IOiuk med: 
•zcümle OniepropetrOvskta, Kran yan bir '°k talebe, bilahare, milna· çıkardı .-. oclalarma bannarak tahaile v 
ıoyarlcsta. Gomelde, Stalinoda. Me kale mühendisi yeti,ıiren yüksek d9ıradihpr Yeni cemiyetler bnananun tat- ilim elde etmete caJJl&ll pnçlen 
ttopolda, Eerovanda vesairedt de mekteplett girmekte ve bittabi çok Tayyare piyankosu itlerinin ye- bikmda bul ıtıçlWder ..,aaa mis vardlr. Neden onJan ,Grmlı 
;apJlmıttır. Bütün bu çocuk demir çabuk terakki eyleinektedir. ni teşekkül eden Millt Piyanko ida qlmittir. yorf 
·ollan, orijinal ve çok cezbedic Ç.ok yakında bu çeşit hatlar , bi resine devrine ı 1 birinci teırindc Meseli, ye~i kanun patrikhane, Aç, çıplak ft mahrumiyet içine; 
lırcr sanat mektebidir. BJrada 'l1 İ::ı li daha fazlal:ıştmlacakµr. Da başlanacaktır. ..-e hahamhancye bağlı cismani mec olan bu gençllk top arkumdan ko 

ttakbehn ~ ~ ll illdi(lfıa ~ ~ O tarihe kadar yani bu tertibin ..liılcriııi liivctmittir• Fakat kilise. matı detll, ilim 6irenmeil kendı 
:n~',tedir. Binlerce ;ocuk. bu demi .Donda, Gorkide, Talkendde, Aşka son kcfi.deaine kadar buıUnkil te- lerdeld mütevelli heyetleri lwıu - ne Pfl edlnqtir. Ne olur, flka r 
~·ıan ilıerinde, oymyarak prati~ bıadda ve daha 11Bir tehirler de inp kil deveam edecektir. muıı kendilerine ıtımulll olmadı - mahalleleri a.paclır ama, bir ker 
ırttte demiryolu t .. 'miğini hu- ata başlanmqbr. Tayyare piyank01u Jimdiye b. fını iddia ederek vuifelerine de - de blsl tetrlf buyu111alar ve fakn 

'lleyleml'ktedir. Bu ıenç şimendi Moskovada bu sene yeni bir ço- dar 55 milyon lira kadar ikramiye vam etmemekteojirler. medreH k3felerinde, GIJ>lak pamı 
erciltr, bu hatlarda aşk ite çal11" cuk demiryolu daha yapılacaktır daiıtmııtır. Liğvedilen ciam\ni meclialeri i- yonlarda neler çektifimlsl ve 1nlaıı 
nakta ve bütün bot saatlerini bu Bu hat, beş buçuk kilometre uzun· BugUn Tayyare Pilankoıu mU - ıe mütevelli heyetlerin1 kontrol et olmak, memlekete mtlftd birer mU. 

~!1nlannı doyurmuş olma latt: h:ısre} Lmektedir. uiunda olacak ve bet ~ buluna· dürlüğ\bıde çahpakta olan me - melde mükeeftirer. nevver muv olmak için Relere ta-
sa)'arlar. Kannlan doy· ~·1 clns hatların en uzunu Dniep <"aktır. Burada lokomotıfler, eldt· murlar yeni tetkilltta vazife a1L Bu vaziyette mütevelli heyetleri ba:mmW ettljlmlzl bir ,Grseler ... 

~ SOPriln~ü ile . dolmuştur. ropetrovskta bulunan "kQçük Sta trik o~oınotri~ terekk~p eyli · caldardır. bapız ve idaresis kaldıkları halde Ne yazık ti, 
0 

muharririn bu 
l'lfı h-~ısıl)den ııyade bu ta 'in batb,,dır ve üç kilometredir yecektır. Burada ışliyecek güzel va· Merkezi Ankarada bulunan Mil itlerine devam etmektedir. Bu va. hakim hllcumlarma tartı bili kim
b ~..-.ıcbr. Fakat bun~ ~I)"C! Burada her l'Y tıpkı büyük hat'ar· ı_onJarda 30 ar yolcu taşınabilecek· li Piyankonun 19hrimizde ıube ıı- ziyet. all~darlara bildirilmit Te ::uı:=: :~:·~~ı:.~ 
~ley r,Bymamalı. Bız bırayı da olduiu gibidir yalnız ebat ufak tır. çıp açmıyacağı belH defildir. Bu. tahkikata batlanmıttır. Bu blsl 3yle t1sl1yor ki. •• ,, 

it~ ~e kalkıyoruz. Bör tır. Hattın iki ~. bir lokomotı radaki ~ılerin. Merkez Bankaaına Hususi bütçeden Genç neelin lnflallne mhatab o-
~ ~ıda~ daha za· ·eposu, atölyeleri ve iki t'\rıeli var Bir köylü k&dln bağb bar teıe~.uı tarafından ga - laa ben olmadığım için mektubun 

~ • ..,_ .benıll_! 1u~m.~ok· dır. Hattın lokomotifi, "JS,, seri .. D rülmeai de muhtemeldir. m_aa, alanlar ilk Jıwmm• cevab 'HJ'IDb'orum. E. 
~ her bndi tecrubemle ~ılıyo muazzam Aerodinamik lokomotifir ör d Üz d ogv u r d u Bugün yalnız latanbulda 550 b Birer maske edinecekler ter taterlene bu hiddeti tl&erlerine 
rt ........_: ne zaman bol meze ıle bı c! • k b"l · b • ~bık . · kQçfütulmQş bir m'>delidir. Hat ÜTJe" Htlk4metten yardım ar pıyan ° 1 etı satan ayı var. Vilayet seferberlik tomJayonu celbedenler bu· cenbı venlnler. 
~ lll sam, ertesı :'8bah ağ rinde, otomab"k blokaj sistemi ol dır. Çıkarılan biletlerin yanım - dün toplanarak pasif korunma faa. Ben yalnız mektubun llClll. Jmnnma 
~bir k6til rakının bıle bırak :fulµ gibi makaslar da biribirinf • ıstiyorJar dan fazlası ıehrimi~ie satılmakta- llyetl etrafmdald çahpnaJvma de.. alltadanm ve genç okuyuculanma 
ı._ ~ ICddc, midemde bir )"an 1 ı ı nl" ba"l dır G ı da · .. ,. Hekimhan, - Taşbq maballeain- dır ıunu aöylemek teterlm ld: c1ı~-._ Bi bö le "çilecek 

1 
c e o ca 5 ı . ara~ , _ .. yu.. . · vam etmiştir. DUntU toplantıda vi.. 

.:-..a 8olba ra y ı . o. Jc· .leme salonlan ve oyun yerler de oturan 310 dofumlu Hllseybı Milli piyanko idaresi timdiden tiyet memurlarile, hususi idare Tl1rk mullarrlrlerl genç nelle )'L 

~ ~ ~ rakıya rakıp dı· ite t~':nik atölyeler mevcuttur. Kusucunun kanaı Raziye bir batın. bilet fiyatlannın bir mikdar indi - bUtçeainden IDalf alan memurlarm pılan ithamları haklı bulmalC 'l&yle 
rır ~-:-· bır fa~sı olaCJğı· da dört erkek tocuk doğurmuştur. rilmesini diltilnmektedir. Buciln muhakkak lafttte birer muteye clarnD, bUllds bu ttha•••ı: kartı. 

ı....=""''lll1>'0nmı. Kabtlse vatan J)u bat üzeriude, trenlerin hal'e' ""-uklar ve l\ıtneleri aıhhattedir bir buçuk ı· 1 b"l ti · b" ~- b"...n"' bir nef-t ,_.__.__.._._ 
b
. """' · ıra o an ? e erın ır sahih olmalan buauau Ue.rl ıUrW- llD-. u.,... &~ ~wuıııaK. 

9'l h.c... ırayı yemek arasında ketı, mun~ bir grafik mucibin· Bu alleJJin Ü" kU,.Uk -ufu daha r · • ır,._::-q "---• . ted "' "' ... ~- :raya ınmeaı muhtemeldir. müttllr. Kmlay cemiyeti bedelleri dlr. 
--ııa '9ı- ~-~ım, tneze)"f ce wkua gelmek ir. Bu tren, •inı vardır .• Vakitleri yerinde olmadığın Aynca bilet satııınm fazlalaıtı.. üç taklitte ödenmek auretile mual- tntıı&p devrinde ve en iyi p.rt-
fh...~ ~e ~un. :li. !cadar, 200 bin:!:m fazla ~-W. elan hllkfimetten yardım latemek.. nlmaıı için de tetkikler yapılmak- llm ve memurlara takaitle muke lar içinde yetifmlt olaa ıenç 'l'Urk 
•• ,,ilQ ~~· Jyı. Ama prabıın yolcu ta,nm,tır. Bu bat üzerind.ıt tedlrler. tadır. aatmağı timdiden kabul etmlftlr. neeline biz inanıyorus. 
ı -:-manyor ve prablanmı: Çllnkll bls nlkbinls. maziye, ileri· 
~ ~. ~ tfthisarlar i ye, cençliğe ve latlkbale bitin L 
ısasıı bu hususa himmet l"IJ_,,,. __ .... nancmmı ~. 
i IAınndır'. Biıa ne kada Su h perisi klmlldanma ..... ~lıe Göalerl ilerde olan, ilerde olma-1-.. ~'-tar keyifti bir içki o- Bizde korku yok r il llmnplen TUrk mtlnenerlnln 

ı bir JBrab gibi asil w fay başladı! Uil. llatta ~ tüaaca göstermek aare- Tl1rk rençUfbıden tlmldl ktm1911 
~:'delildir. Vatandatlann D VNY a.U.tl lcJa biti& ........ ti)-le k•dlleıtal teMW ettlllal IÖJelmlt- K ADIN Pili~ iri• mtu Ja. ve ona ln•nmıma11 ne demektir! ... 

bG 1ıir ra içmeğe ahşmalanndar ~ celWeeek clereee ler!. poa erkelderlala birle aa ~la Bunu herkel bilir! •• 
~ .. rlık geleceiine pek ina lllmmet ve ppet ghtpnll olu tagllb ud cmdye& ft!Wf geanelerlal ıJapo11ya ,._. dmlt. TOrk milleti ve TOrk mllletlDla 

rap ~baki yemek arasmda baf\eklll Çemberla)'D ....,.. 8lr eoa ea- ~'* ~et .-a 1Jö1Je it yapar mır l;ier erkekler ~· kildladea keseeels neeWerl her geçen ıUD. dlhaden da. 
d n faydalı bir Adet ol· mUtoaaa 'lllmtl berine bir kimBr tlrketl• Umcaia.,. .-.,.et uı•ma ~ta. elurlana ılapoaya lnmclu P»k klr edecek· ha llıtlln bir tekilde yetipıekteclir. 

Phe edıtemez. Dla 11.800 ldlıee 1e11edloe &e~ ......._ lluca gie~ tlpheeb, lnmlan Mlld mit- . Ve biz Ttlrk mllnevverlerl bugün-

Nurulloll AT AÇ 

~~-----
~Diz mebusları 
ıM....:._ ~aı radyoda 
-...ıannı anlattılar 

" ~~e bulunan lnaWz 
~ dlln &qam Aakara rad.. S 'l'Urlüye hakkmdakl ihtl
~ '-latın:ştardır. Bugünler. 

ethnizden aynlacatlar-

811 .ıra bonadık' ini rialdl ilah ıön ı bePadiılp de ....... dlyecllrl Yolma~ kil genç TUrk nealini : "Melin bir 
,.-~ ._,_ ılapoaya maiye nuın baaua blkmetl· to .ı .. d --'-- --'-tan 

milyon fruk t11ta1orm111I.. .. .....-. ı.o.kJ.. P pe,_ e ..--e aavunuaa 
Çok t8klr, salb perllbda allla,.t ....., * • • al li1le lala ediyor: bqka bir ıey bUemes,, telltki etme 

......... devt1nae1e ......... udatıbyor: Pa-11z n ... ah kliidları - Zira erkelderta bqlu.a lln111de. nin pek "ayıb! •.•• aade ayıb da de-

._ ..... _ r·• IA an r1 k tik -a. ğil: "korkunç!'' olduğunu biliyor 

._.... baf,·eldllae ~ mllWatma venll E VLENllELEBl kolaylqtumak be. omaa ,,-.lan, baHaa ._ra mllll 
• • .._..._ ....... .___ mtldafaa maldaelerlal ,_11,.ap. 1UIJa- ve kalem denllen muhterem vurta.. 

• re •- ....--...... balb puua ıım buaıı ne yanhılıtıar yapabil • 

Anlaş~amıyan. bir cemiyet 
reisi 

M LICl.N mabteUf lakeleJerlacle ,GM
tan ,.... arabaeılanMlaa Wr pap 

hta•bul valBlld d,aret tMlerek anMnlv 
cemlfetl nWad• 11li7et ........ 

8elsbl keadllerlnl çabtmekta meaet-

elaralt erlleeell malim. eler ballaa eaktır ı.. ceifne hayret edlyora. 
Mr lmmnlm laeals hadan Uberdar olma• Tüaf. Saat Dervlt 
dıp ........ Gaeteler halla ball4a fJtlldlr .. bizim böyle wr eeydea per. 
ı.elıerfar etme7e cı-lwerlar, Fakat .,._ , ...... _.. 7.1ra ..__ ....... ır...· bllo Da· ZAYl 
._ ~ J- ....,... ...... Turptlu nUfua memvluiundan 

• ~ ...,..,,. lclmbde ccıt-1U llerlılrl- aJc:bimı nllfua dlldaamı kaybettim. 
Çbkl: 

. MllUa Mptlan paruma, De 7apılaa 
e\'lcaemeder! ... 

ala ...,,.w Jaila •&llil 1edl tuk J1l- Yenlllnl alacalnndan eütatntn blk-
ılfeblllrt- mil yoktur. 

ilim llMaa Vedat Kan 
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SON DAKiKA 
Amerika iki milyon dolar mukabilinde 

600000 Çin gümüşü aldı 
Va§lngton, 9 (A. A.) - Nevyork Jurnal gazetesinin bildirdiğine 

göre Amerika maliye nczarcll lki mllyon dolar mukabilinde 600.000 
ons Çin ı;-UmüşU sntmalını5tır. Japonların Çinde bazı hususi hııklnnnm 
lngiltcro tarnfındıı.n tanındığı eu sırada alman bu tedbir Çan - Kay -
~k'c bir yardm mahiyetinde tclAkki edilmektedir. 

ltalyanlar gizli manevra yapıyorlarmış 
Paris, 9 (A. A .) - Figaro gazetesi yazıyor: 
"Po vadbıinde yapılnn ve gürilltülll bir eekilde ilan edilen ınanev. 

ralardan başka halihnzırda ltalyanın cenubunda da bazı gizli manevra. 
lar yııpılmııktadır. 

Onuncu kolordu trafından yapılan bu manevraların gayesi, Habe
şistan seferi esnasında ihdas edilen muhtelif fırkulardan birini bir 
Avrupa fırkasına karşı kullanmak irokanlannı tecrübe etmektir. Bu 
fırkalarda yalnız iki piyade alayı varsa da normal ı;ekildc bir ~olordu
yu terkib eden diğer bUtUn unsurlar mevcuttur. 

Salcrmo ve Avclllno eyaletlerinin bu talimler ic:in bir salın olarak 
intihab edilmesi ve donanma cllzütamlanndan b:ızılarmm da harekata 
iştirak ettirilmesi bu manevraların hakikatte müstemleke tipi büyük 
cllzülamlann hinihacette eimaU Afrikaya nakilleri imkinlıınnı telklk 
etmek Uze,a yapıldığı kana. ini tevlid etmektedir.,, 

Bir tayyare üssüne dönemedi 
Londra, 9 - DUn gece müdafan ve taarruz talimlerine iştirak 

eden tayyarelerden yalnız bir tanesi bu sabah tlssUnc dönmemiştir. 
Chatham UssUnUn tayyareleri ve gemileri araştırmıılar yapmnkta

dn'lar, 

Çinliler Şanghayın garp mahallelerine 
girdiler 

HongKong, 9 (A. A.) - Cheldai ajansı bildiriyor: 
Şa.nghaydan bildirildiğine göre mükemmel surette teçhiz edilmiş 

oıan birçok Çin kıtalan Şangbay . Nanldn demlryolunun ~indeki 

kasabalardan hareket ederek Şanghaytn garb mahallelerine girmiştir. 
Hükumet merkc.zlndcki Çin mahfcllcri memnuniyetlerini Wıar et_ 

mektcdirler. Bu ktt'alann eimdl Kating, Taitsang ve Paoshan'da 
Şangbaynı eimall garbi ve cenubu garbislnde bulunduklan haber veril-
1'nekledir. Yakmda bu mmtakalarda §lındikilerden daha mUhim mu-
hn.rebclcr cereyan etmesi beklenmektedir. • 

Şanghaydaki Japon kuvvetleri husus! ihtiyat tedbirleri almakta. 
dırlar. Japonlar tarafından veıilml§ paaaportlan hlmll olanların bile 
f:mghayın go.rblndeki mUdafaa mıntakasma girmelerine mUsaııde edil. 

1 •mektedlr. 

Japonların son iki haftadaki zayıatları 
Chungklng, 9 (A. A.) - Chckiai ajansı blldiriyor: 
Çin askeri mnkamJan taraf'mdan hazırlanan fstati!Uklcrc nazaran 

' '\ponlar, temmuzun son iki haftasında muhtelif Çin cephelerinde za.. 
• ıt ve nefer olmak Uzere 13.694 maktul vermişlerdir. 

Ayni müddet zarfında. 358 muharebe cereyan etmiş ve 152 Japon 
askeri esir almmıatrr. Harb gana.lml 281 beygir, 1489 tilfenk, 13 ma
kinclitfifek, 53 sahra topu ve 124.303 mermldir. 

lstatistikten Japonlarm Hopei ve Shantung'dan geçerek Chııhar
da.n Kiangsuya kadar uzanan cephenin ilk hattında pek ağır zayiat 
verdikleri anlaşılmaktadır. Burada Japonların zayiatı 4000 kişidir. Ay. 
nea 18 esir alınmıştır. Bundan ba§ka dil§mandan 79 tUfenk, 2 makl
nclitlifck, 1 snhnı. topu ve 30 beygir iğtinam edllrnlşlir, 

Suiyunn • Shansi cephelerinde 46 muharebe olmU§lur. Japonlar 
burada 3.138 maktul ve 113 e.sir vermişlerdir. Çinliler 1.122 t.Ufcnk 1 
maldneli tUfcnk, 1 topvc 8 beygir almıştır. 

3 Yahudi polisi öldü, iki kişi yaralandı 
Kudüs, 9 {A. A.) - Bir suikast neUceslndo bu sabah yahudi po. 

Us te kllatma mcnsub Uç kişi ölmUş ve Ild kişi yaralanmıştır. 
Polis mcmurlan Yafa'nm cenubunda Erkron kasabası dahilinde 

kamyonla dolaşırken yol Uzerinde bir lA.ğun ln!llflk etml§Ur. 

T rakyada manevra 
( Baştarafı 1 incide) 

tihap e1dilmiştir. Bu seneki manev
ra §imdiye kadar yapılmış olanla • 
rın hepsinden daha şümullü ota -
caktır. 

Uzun zamandanberi manevra 
mıntakalanna } apılmakta olan as
ker sevkiyatJ sona ermi§ bulun -
maktaldır. 

Manevralara kara ordumuzun 
bütün sınıflarına mensup kuvvet -
lerle motörlü kıtalanmız, taayre 
defi toplarımız ve hava filo1an -
mız iştirak edecektir. 

Bu büyük m:ınevraları Reisi -
cumhurumuz İsmet inönünün de 
bizzat takip etmeleri çok muhte -
mel~ir. 

CelAI Muhtar 
(Baş tarafı 1 incide) 

sebetle Akbaba gazetesinin bir re· 
simle tahkirine isyan etmemek 
kabil değlldlr. 

72 ya§rna kadar hayatını bUyük 
bir vatan sevgisiyle memleketin 
hizmetine vakfetmiş olan Celal 
Muhtar çok temiz bir insandır, Ser
vetini keneli zeki ve gayretJle top
lamıştır. Hiçbir nilfuzdan istüade 
c tmem13Ur. Yilksek zihniyeti saye. 
sinde eline aldığı bu işi baı;armış, 

tıbda ehemmiyetli bir ke3if yapmış, 
ismi cild hastalıklarına alt ecnebi 
eserlerine geçmig, beynelmilel bir 
slına olmuetur. 

Bugünkü hasta halinde Paris 
kUtilphanelerinde bir yardımcı ar. 
kadaş vruutaslyle not aldırarak yazı 
yazdırmakla meşgul oluyor. Müte
hassıslar yakında yapılacak bir a
meliyatla gözlerinin biraz daha iyi 
görebileceğini söylUyorlar.,, 

Şehrin su derdi 
----~--------------------Dahiliye Vekili 

Alman askerleri emir bekliyor 
Paru, 9 (Hususi) - Buraya re- lubun da, m u hteu if Oanzig hu. 

Dertle yak1ndan alakadar len malümata göre, Almanlann dut karak olu şefleri tarafından 
lanmak daha muvafıktır gibi ge 
yor. 

Esa!en ortaya bir müıklilAt. C 
kablllr: Sund boğazının, bUyilk g ' 
miler geçtii;'i takdirde, en fazla 
kadar derinliği olduğunu tarna%111 
bllmiyorm. Diğer taraftan, bu ııı 
selenin Skagger Rach ve Kattd 
ta hUkUm süren rüzgii.ralra bağlı 
duğu da malümdur. 

oldu 33rk hudutlarında ve bilhassa Dan. Polonya h udut müfettiılerinc 

Şehrimi;:de bulunan Dahiliye ve· zig civarında ancr tahşidatı çok yapılan beyanatın ayanın emri 
kili Faik Oztrakın,Istanbulun başlı· arttırıhnıştır. üzerine yapılmış bulunmadığı. 
ca dertlerinden olan su me elesile Bu kadar askere yer bulunııma- m bildirmektedir. 
esaslı surette meşgul olduğunu yaz· dığlndan askerlerin mllhim bir lçıs- 3 - Dan z ig ayanı , gümr ük 
mıştık. j mının hudud civarında istasyonlar- kontro lunun §İmdiye kadar ol. 

\
Tek' ) b 1 . b" 1 da trenlerde bekletilmesine karar d v da . k' ı , u mese enın ıran evve ril Ur ugu tarz m enyet mev ıin-

halledilerek lstanbulun her tarafı·ı veB mıiş · b d b 
1 

de kalaca::iını temin etm ekte-
. . . " un arın aşın a u unan kuman d 

na bol su temın olunm~sı ıçın ala· 1 d 1 • .1. k d ir. 
Bu sularda faaliyette bulunatv 

büyük gem.iletin muvakkaten ton' 
jını azaltmak da düşünUlebitcc 
bir mesclcdir . • - (La Trfbunc dtf 
NatJons) 

k d d
. k ' f • . 

1 
an ara enur ven ınccye a ar aa. I "lt d b" _k 

a arlara ıre ·tı vermı~tır. k 1 . 1 d tı k lk k ngı ere e uyu ve . , . er enn vagon ar a yıı p n aca • 
uyu, ~ımdıkınden daha bol akıt-

1 
lan bildirilmi tir devamlı manevraJar 

mak içi~ terkos ~ölünde ana m~ra· Bu son v:ıi}:et Almanların bir 1 Londra, 8 (A. A.) - Bu akşam 
da t.akvı~·e a~eh;ratı yapmak uze-

1 
emrivaki hazırladıkları yolundnkl j mlldafaa talimleriyle başhyacak ve 

re bır muddettır devam eden h~zır· şayiaları teyid ettiğinden ortalıkta 11 Ağustosta nihayet bulacak olan 
!ıklar tamamlanmı~ur. Bu amelıyat heyecan ve endişe uyandırmıştır. 1 bUyilk İngiliz h~va manevralan, 
için önümüzdeki pazar gunU saat Huduilıırda hararetli hazırlıklar ; Eylfıl nihayetine kadar de\•am ede
on dokuzdan itibaren gece saat üç görUlUrkcn Almanyanın iç t.llrafla. 1 eek olan ve BUyük Britanyanm de. 
kadar ana mecrada su ke ilecektir. rında bilyük bir sükünet hüküm niz, kara ve hava kuvvetlerinin be-

Nazı gençli k teşkilatı 
ıeflerine seferberlık eflll'' 
Paris, 9 (Hususi) - Almaro 

motörlü va5ıtalann müsaderesi \ 
benzin depolarına vaziyetler de' 
ediyor. Bu müddet içinde, şehrin SU5UZ sürmekte ve halkın vnzJyetten ha- men hemen mecmuunun ilk defa 

kalmaması için depolardaki sular berdar olmaması için §lddctli ted- olarak yapacakları muazzam ma. 
isale edilecektir. Ancak ameli) at do· birler alınmaktadır. ' nevralann ilk safhasını teıkil ct-

Nazi gençlik teşkilatı şeflerine 11 

ferberlik emri verilmi~tir. Çok ı,: 
-:uk olan Alman halkının ku'"'·eiıııf' 
neviyelerini yükseltmek için Cilıııl 
tertip olunuyor. 

tayı ile bir gün ~hir suyunun mik· Amelenin çoğu harbe §iddelle a- mektedlr. 
tan azalacaktır. lcyhtardır. Ağuıtosun son hr.ftalanndan ey. 

Ameliyat esnasında şehrin yüksek Bunlar arasında HiUeri "sevenler IOl nihayetine kadar anavat.an or-
Bu meyanda Zigfrid mil~tahk 

hattının da filme alınacağı SÖ) I~ 
verlerine su gelmeme i ihtimali var· bile: "Filhrcrin bir eliyle yaptığını dusunda 750 bin IL!lker ve ııubay 
dır. öteki eliyle bozmasından korkuyo. silah altında bulunacaktır. Buna 

Halt! Ameliyatı takip eden pa· ruz. Biz harb değil, i& lsUyonız!,, hava kuvvetlerl'lin 118 bin ıubay yor. _./ 
zartesi günil bile yüksek mıntaka· diyorlar. ve askerini ve gerek cfratça, gerek -------------
larn pek az su verilecektir. Umumiyetle :ıazi ileri gclonlcrL silahça seferber vaziyette bulunan Fakir fa 1 ebe ye 

Bu ameliyattan sonra suların ke· nin bütün endiııe verici harb ha _ ana.vatan filosu mevcudunu da ili. 
silmesi tu'ldisclerinin sık sık olmıya· zırlıklarını Almanların çoğu blöf ve etmek lazımdır. Kurşun kalemler elli 
cağı bildiriliyor. addediyor ve kat'iyycn harb oımı- Frauız fiJo.su Baıkuman- paraya defterler 40 para1' 

Sular müdürü Ziya bu sabah Bü· yacağını söylilyorlar. Türklycnin danı İngiltereye gitti 
yükadaya giderek, Adada yapılan sulh cephesine ıltil:akmdan ilk za. Paris, 8 (A. A.) _ Notta torplto Satllabİl8C9k 
u tesisatını tetkik etmiştir. manlarda pek müteessir olnn Al - muhribi, Fransız filosu başkuman- Yerli mallar sergisi yarıO 
On güne kadar Adaya su tevziatı· manlarm zihinlerine yavaş yavaş danı amiral Darlaru h&nill olduğu akşam kapanıyor 

na başlanabileceği temin ediliyor. sükunet gclmeğc başlamıştır. halde lngiıtereye hareket ctmi§tir. Galatasaray lisesindekı yerh ~ 
Dahiliye vekili bu işi de çok ehem Naziler propagandalıınnda, bu il. Amiral, İngiliz filoeunun Atlas lar sergisi yann gece saat on bUçıV 

mi~·ctle takip ettirmektedir. tlbakm geçici olduğunu, TUrkiyenin Okuanusunda vapacağı manevralar l k kl 
,, Alnıanyaya bağlılığını muhafaza e. J .; a apanaca ır. 

Satye tahkikatl 
( Baştarafı 1 incide) 

ve diln sabah saat 8 de adliyeye 
gelerek yolsuzluk hakkındaki ka. 
rarnamesini yazınağa baglamış • 
trr. 

Hakim Sami, başkatip HUsa -
mcttin ve katip Bayan Necmiye. 
nin yardımlaril~ kararnameyi fa . 
sıla.sız bir çalışmr.dan sonra ak. 
şam geç vakıt bitirmi§ ve hemen 
mahkemeye göndermi§tir. 

Sorgu hakimi Sami, kararna • 
mesinde suçlular hakkında mü • 
taleayı yazan müddeiumumi mu. 
t1.vini Sabriden çok farklı olarak 
bazı suçlular hakkında tatbiki 
istenilen maddeleri yerinde gör. 
mcmi§, bu arada meni muhake • 
mesi istenilen Refi Celal Baya • 
rın da lüzumu muhakemesine ka. 
rar vermiştir. 

Kararnameye göre Refi Cclii.1 
Bayarın Türk ceza kanununun 
64 üncü maddesi delfiletile 205 in 
ci maddesi ile cezalandırılması 

istenmektedir. 
Bu madde beı;; seneden a53ğı olma· 

mak üzere hapis cezasını emretmek 
tedir. 

deceğini ideli& ederek halkın tecs. da · hazır bulunacaktır. Ş!ilirimizde bulunan Muhabere 
sUrUnU izaleye çalışıyorlar. lng1liz ihtiyat filoaunun Münakale vekili Ali Ç'.etinkaya ' 

Bu anlaşma Dzerlnc bilhassa ce- faaliyet sabası Adliye vekili Fethi Okyann but 
b

• d sergiyi gezmeleri muhtemeldir. 
nu ı Almanya a Türklere karşı ba- Da.lly Telegraph'ın den.lZ Iıleri 

Scnrinin son günleri dolavısıle 
zı kabalıklar ya~anlar §iddetli ih- muhJ1rriri olan Jneehuı:. bir ,lngl& •r. ,, 

tarlara maruz kalml§ ve muamel~. gazetecisi Mr, Byvater 1ngJliz ih- raret~iler artmıştır. eti 
lerlıil değiştinneğc mecbur edilmiş. tJyat filosu hakkında pyanı dikkat ~faarif vekili Hasan Ali Yii 
1 rdir sergideki mektep malzemesi nü111 e . bir yazı neşretıniftlr. 
Çıkanlan hldiaclcrln bütUn ka. Muharrire göre, bu ihtiyat filosu nelerine çok alaka göstermiı;; ve ı1I 

bahatini biraya yükelte.rek Alman- son üç sene zarfmda çok ilerle. rekkep, kalem, defter gibi taıet:>tfl' 
lann Türklere düşman olamıyaca- ~tir; halbuki eskiden İngiliz ih- çok ihtiyacı olan maddelerin d 
ğmı Iıaa ediyorlar. tiyat filosu hiç ehemmiyet veril- ziyade ucuz olarak temini için 3 

Aitler • Fönter mez ve hesaba katılmaz l:ıir vaziyet kadar müesseselerden rapor i 
1 

konuımaları teydi. mi,. tir. 

Be 1. s (A A ) H her B ·1 · bi h b k Bu husu ta hazırlanan rapO~ r ın, . . - a ve. u gcmı en r ar \'U uunda _A 
'ld' •· d h c · bugün vekile verilecektir. ~efl" rı ıgıne göre D8.J1%ig nui tc§ _ er al aalıyele geçebilecek bir ha· Vb' 

kilatı reisi Förster dUn akşam le koymak için sarfedilen gayretle. ğimize göre, talebenin, bilhassa ~ 
Berchtesgadenc gelmiş ve derhal rfn ba§lıcalar:ı şunlar olarak saya- lü ı;ocuklannın ihtiyaçlarını ~ 
Hitler tarafından kabul olunmug biliriz: dikinden çok ucuza karşıt~ 
tur. Uzun zamandanbcrf bu filonun mümkün olacağı raporlarda i> 

Hitler . Först er konuşmalarına en mÜ§kill meselesi lazım olan mU- edilmiştir. ıJ 
bugün, bütün gil,n devam olun • rettebatı bulmaktı. Kurşun kalemleri 50 paraya, iti 
muetur. Mr. Byvatcr'e göre, bu ayın ilk tep defterleri 40 paraya satJlabl 

Bcrhui.rı i~·i rr.a·umat alan ma. günlerinde bqlıyan ve bu filonun ctktir. . r 
hNinae b.ı rn:.itkatlara hususi da :iştirak ettiği manevralarda on Vekalet. böylece ucuzlatıtaca~_.& 
hı ehemmi1e'. ·•eya mana atfo. iki bin ihtiyat subay ve erden mil. lan yerli mektep maleımesinin ~ 
ı~mamaktadır. rekkeb olan bu mürettebat talim leketin her tarafına kolaylıkl:ı ~ 

Bcrlin, 8 <AA.) - Hususi kay etmiş olacaktır. vılması için tedbir alacaktır. ? 
'lnkiardan alır.hn haberlere gö. İngillerenin bu yeni deniz ku'·- Sergide hırsızlık mı olrnılf 
.·e, Beı ?inı!dki ın:kleplcrden bir veUnde aşağı yuluı.rı yüz otuz Uç Serginin deri paviyonunda t~ 
çoğu, sonbahar manevraları do . gemi vardır ki bunlar da iki ııaffı edilen gayet kıymettar ıki bÜ)1 

Sorgu hakimliğinin kararna - layısile silah altına alınan a.s - harb gemlsl (zırhlı), on altı kruva- timsah deri inin ortada görülrntJV' 
mcsine göre, maznunların suçları kerlere tahsis edilmek Ur.ere bu z5r, bir tayyare gemisi, elli dört i ilzerine aşmldığı şayi olmll~tıJ< 
sabit görülmekte ve sırasile şu hafta sonunda tahliye emri al. torpito muhribi ve on iki tahtelba- Sergi komitesinden bu sabah ~t 
maddelerden tecziyeleri istenil - mıştır. hirdir. ·ı 1"' .. · ntl lY rı en ma umata gore, pa\•ıyo . 1 
mektedir: B r Polonya t a yyaresi düştü * * * ia cazip bir hale koymak ve bl~ 

Yusuf Ziya Öniı:ı, Tahir Kev. D · 8 (AA ) O B i lngill d • k tl tı" "" anzıg, . . - an. u yen z enız uvve e- kım venilikler gö term~k üzere 
kep, avukat Ismail lsa Caniı:ı ve · ·· ·· · d k ı ri ı t kil"t Al bl 'k' · , ... ıt "" zıg m uzerın e uçr.'la ta o an n n eş a ını manyanın r 1 1 ~~ikllkler vapılırken muvnk~ .. 
Sadun Galip hakkında Türk ceza b' p ı k • · hafta evvel Ati Ok l ' • • ~ 1·S' lr o onya as e:-ı tayyaresı as yanusu su a- kaldırılan bu derilerin e' \'ehı " 
kanununun 339, 240 ve 20~ in • d · d k b 1 d örill Lizbo kad ı O cmze üşmüş ve oy o muş- rın a g en ve na ar g - ')oldu~ zannedilmi~. fakat ~ ... 
ci maddeleri, mühendis Neşet O · ı · den filosunun teekilii.tına benzetmek 1 taı• tur. anzıg, ımanma mensup na,;,·on idare memuru Cema IJ 
Kasım hakkmda iı::lediği iki b p mUmkU dil lk' eni k örü t"' ,, v 

:t ir vapu r iki olonyalı tayya. n r. 1 Y nıvaz n 'mdan bulunduğu komiteye bl 
o;uçtan dolayı 205 ve 339 uncu k ff bulunduğu bu filo ha!ü birlikler i-
maddeler l)cnı.zbak meclı'sı' 

1 
.• recıyl urtarmağa mu va al: -ilmi~tir. 

l tlbariyle tngilterenin yeni knıduğu 'dO o muıtur. Komite, ser~ide hırsızlık o ti' 
dare azalarından Ziya Taner, T · d'l l haber ve .... 'en ihtlvat filo kadar ze eati e ı en nota ar nı .; 

0 'lBkkındaki neşriyatı tekzip ctrıı 
Şahingiray ve Sedat Ödül hak • b kk d gln değllqir. 

dd 
. 2 l . 1 ID a tedir. / 

kında 230 uncu ma enın ncı Bu noktada aklımıza dikkate şa_ ~ 

fıkrası 
' 
Malı'k Kevkep, avukat Varıova, 8 (A.A. ) - Po. b' l l' kJ b r'ı yan ır mese ege ıyor , u mese- T" k F t 'ca 

Atıf Ödu"l, reJ'ans ı:ıfrketı' mUdU _ lonya h ük u m et i ile Dan zig a- ur - ransız 
!>' le Heligoland adası ile körfezinin 

rü ~teteos ve Refi CcHU Ba· rasm da teati edilen n otalar müdafaa vaziyetine konulduğuna da anlaşması 
Yar hakkında dn suça iljtirak et. hakkında aşağıdaki resmi teb- lr ge"cnlerde alınan haberlerle alfı- B l d ~ 

1.... l ""' u ay s o n arına o5 - -
tiklerinden dolayı 64 üncU mad • ıg n e§ro unmuştur: kadardır. 
denin dclaletile 205 inci ve Deniz 1 - Danziğ ayanının dün Şimaldekl geni§ faaliyet saha _ imzalanmtl o 'ac ak 
bank umum müdür muavinlerinden hükumete tevdi edilmiş olan sında tnglltcrenin bu ihtiyat filosu_ Bir aydan fazla zamandafl~ 
l lamdi Emin Ç.apa 240 mcı madde· cevabı, Polonvamn Danzig ko- nun hedefi acaba neresi olacak? mi.izakcresi yapılmakta o'.an 1'ii 
nin tatbiki ileri sürülmrktedir. miseri B. Şodaki ile yapılan ti- Bu filoya acaba faaliyet sa.hası ola- Fransız ticaret anla .. ma ı p:ı-11 .e 

Bundan başka Genel Kurmay 
Başkanımız Mareşal Fevzi Çak -
makta Korgeneral Fahrettin Altay 
ve lıütün askeri erktin ve general. 
]er ile vekiller heyeti ve mebus -
larımız manevraları takip edecek· 
Jerdi, . 

sek kumanda heyeti erkanı bugü:t 
!erde Trakyaya gidecekler~fü. 

Ağır ceza m :ıhkemesi tatil bu fahi görüımede alınan hattı rak Şimal denizi veya Baltık mı :lilmek üzeredir. Türkiye erntı3 r. 
lunmasına rağmen, iuin ınüstace. hareketi teyit etmektedir. Bu verilecek? nm Fransaya gönderilme~ine ~ 
liyet ve mevkufiuya taallCtkundan hattı harek ete göre, Polo n ya Bugünkü oerait dahilinde, 1914 olan engellerin bertaraf edilnıe-J;l" Manevralar bittikten sonra 24 

8fmtosta ,.pt!aea l'ftmlgeçft i
şim Tanca •hinerl r.llnasip gö _ 

rülmüştUr. 

Manevraları idare edecek yük -

Geçit resmi için davet cidilen ec
"!ebt atcşeJcre, Mımede bulundu•, 
luan milddet zarfında istirahatle -
linl temin etmek Uzere muallirr 
mektebin.de yer hazıı lanmııtrr. 

dolayı maznunlarm aıamf bir Ufuk yine karardı 2 de olduğu gibi, yir.e Şimal denizL ~in yeni <ınla~maya hükümler 
hafta zarfında asliye ikinci ce • hudu t müfettişlerin~ karsı hiç. ne e11a.ıı İngiliz: filosunu vermek ve ıulacaktır. ı 
?;a mahkemesinde muhakemeleri . bir emrivaki yap'ılmıyacaktır. Ba!Ukta da, F'ransanın olmal fil05u .ı\nla"'llanın bu ay ~nlanna dO 
ne başlanılacaktır. 2 - Danzi~ ayam, b u mek. ile beraber yeni İngiliz: riloıııunu kul· ru imzalanması muhtcm~ldir. 
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Münakale Vekllinln beyanatı 
tara . (.Bt11tarafı 1 incide) bu gemileri yapan şirket, vapurla-

lrzedıyordu. Bunun yerine rm eaas tertip ve kuruluşundaki 
i:unıhuriyet hükt\rnttinin serefiyle teklifin aykıntııı.101 gliya nazan 
ınuttna . ~ • 
l'ur SlJ) bir istasyon fn~a edildi. dikkate alarak bazı aksamında 
dur.ıutluda açılan istasron i~tc bu· dahilen tedbir aldığır.ı ve 300 ton 

kadar safra konulduğu halde an -

1Iataııbul limanı c.a1r bu muvaaentnin temini milm· 

H A 8 E R - Aktam Poataaı 

fjT@f@Ufif!ir~r~@@rmt4rilJlfll 
Sovyet - Japon 

hava 111uharebeleri d =>tanbuı limanının kısm~ bulun· kün olduğunu ve bu safranın gerek 
d Uiu vaziyette ve kısmen de Hay· geminin hacminde, ıerek ıüratin. 
~P~da._inşa ve ikmal edılmesi de ve ıerek mahrukat sarfında a -

Fe ~ gunun zarureti \"'e ihtiyacıdır. no~ bir vaziyet meydana getir- JAPON YADA 
cı rıbot hattı llaydarpa~ - Sirke- mediiini, binaenaleyh tecrübesi 
ııa~ası~da tesis edilmek üzere mü· yapddıfı zaman bu neticenin alı • 

Japon ajansına göre 

7 4 Sovyet tayyaresi dü-Ş-Ürülmüş ! ,~~~] lia ~~a konulmakta olduğundar. nacafını ileri sürmektedir. 
~a~clar~ tarahnd~n liman ihfr Komiayon kararı 
ltla• na aıt bir takun in~atm Qto· 1 Bununla beraber mUteahhit im. 
k d;~n vticuda gelmesi emriva· ıaladılı prtnamede de muvazene 
'Ve • ınaenaıeyh Anadolunun hal merkezinin tam olması esuım ka -
liın''aııyetine göre, )'ani bir çok ana bul ve taahhü~ etmiştir. 
rı:ıı!a~laıın şimendiferlerle ballan· Mütc.ıhit tarafı~n ifade edil
a:-ı'k'~ bağlanmakta olmasına göre eliğine göre gemiye ikinci bir gü -
rne~·lın:ıan işinin Anadolu tarafına vtrte ilive edildiği vakıt merkezi 
doğ ıını d~ı~tınnesi ve doğrurları aiklet daha yukarıya çı~acağına na 
rn~Ya hah i geçen ana limanlar!a uran muvazenenin teonini su sat
tle ele Yapma ı bir zaruret hali· hının ~eni§letilmesiyle mümkün -

?elın.i~ demektir. c!ür. Fakat müteahhilde, bizim ta· 
t eıu ıemilerimız mir hav.uzlarında 18 den daha ge. 

ti~ ng liı kredisile. lngiltcrere. sipa· niı bir aatıhta olan vapurları ta· 
nın ~ılıne ı mukarrer olan 11 ıc..-ni · mirde mü§külita rastlanacağını.1 
l ,n· şartrr>...rne ve mukawlenamelerı i!eri sürilld~ü bana hikaye edil · 
..... tıj~n ha:ırlanmı~ ve ilan edil· miştir. Bun.dan dolayı guya mütc.,, ır ~ 

le · -.artname ve mukavelename· ahhit ihtiyaten safra ile muvazene 
tarn ta~~ılmektedir. Bunlardan dört esasını diişün:niye mecbur oldu • 
Ve .~~ Karadeniz tipi 4,800 tonajlı ğunu iddia etmektedir. 

lngıliz mallarına boykot 
Gazeteler, lngıliz mallarının 
yerini tutabilecek Alman ve 
ftalyan mallarının liıtelerini 

oqrediyorlar 
Pekin, 8 (A.A.) - Röyter mu. 

ha biri bildiriyor: 
Gazeteler, halk tarafından a&tt!l 

alınması menedilen tnciliz malla • 
nnın bir listesi ile lngiliz malları
nın yerine kaim olabilecek Japon, 
Alman ve İtalyan mallannın bir 
listesini neıretmcktedir. 

Diğer taraftan, halk, Tainan • 
Tungtao demiryoJu ilzerir*!e ''A~ 
atic Vctrolium., kumpanyaamm bi 
nalarına hUcum etmiı ve birçok 
benzin tenekesi abp gC>türmUıtU:. 

Bir Amerikalı misyoner de Huh 
sienden tardeclilmiştir. 

Tokyo, 8 (A. A.) - Domei ajan
aının Mançuko - Mogol.i.etan hadu.. 
dundan aldığı bir habere g6re, Uç 
ıünIUk bir fasılad8Jl sonra Buir SÖ. 
ıu clvannda Sovyet ve Japon tay
yareleri arasmda mllsademeler 5 
ağustosta tekrar ba§lamıtttr. Sov • 

• Belediye deniz kenarların.da bl· 
yet t&yyare filolan mükerrer de- rlkerek pislik vücuda getiren kavun 
falar hududu geçmlolerdir. karınu kabuklarını toplatı1rmaJa kn· 

rar vemıişUr. 

Melkdr haberde, bu Sovyet tay. 
yareterlnden T4 UnUn dUlilrllldtıltl 
bildirilmektedir. tıd Japon tayya
resi u.rine avdet etmemiftir, 

Piyasayla oyniyanlar uydurma haberler işaa ederek 

Ucuz mal almak 
lstlyenler 
Hakkında takibata girişiliyor 

• Sivrisinek mtlcadelesi için fim· 
diye kadar 12 toıı maıot sartediJ· 
mlştir. 

* Manifaturacılar bilhassa Alman· 
yadan selen sunt Jcuma~ar 3üzünden 
gümrükte mQşkiil Yazlyette kaldık
larını ileri ailrerek gümrükler vekil· 
lelıne başvurmuşlardır. 

* Şehir meclisi ıs aAustos salı 
ıünü fevkallde olarak toplanacaktır. 
* ŞehrimiJ;dekl bm sarfiyatı ıiln· 

de 78 tondan 110 tona çıkmıştır. 
• Papbabçe • Beykoı ')"Olunun 

fntası münakasaya konmuştur. 
* Belediye talimatnamesine •:>·kın 

bareket ettiklerinden dolayı Be10ğ· 
.hında 100, Kadık6)'flnde de 11 esnaf 
cualandınlmqtır. 

• Blr mllddetteııberl ıehrimiıdc 
n~ Uratıeri 16 mildir. Diğer yedi t;ı Şimdi, Almanyada bulunan"' te • 
t, 

1 
de ı.soo tonaj ve ı4 mil sura- sellüm heyetimiz. h<-nüz tecrübe Bombardıman 

~hl'tıalık olacaktır. Bu yedi ~emi edilmediği halde bunun bellci müm 
1ıt~ara sahilleri ile Imroı, Ayva kün olabileceğini bildirmiş ve aynı 

Almaayanın bizden mal almıyacağı haberleri bulunan iktisat 'Ytlkill Hüsnn Çakır 
tamamen uydurmadır dlln Ankaraya dönmüştür. 

DIŞARDA: 

anın ,-e lnebo!u ara ında iş· zamanda mcrkeuleki fen heyetinin 
, >e;:.;ktir. Şimdiden derhal söyliye· bu teklifi iyice mütalaa etmesini ı-
1 ın k" 
faıı 1•. vapurlartn 16 milden daha leri &Urrnüıtür. Biz de Müdafaai 
ın a suratte olması üzerinde çok Milliyeden de bahri mütehassıslar 
ı 1111aka~a edilmiştir. Karadeniıe i11temek ıuretiylc büyük bir komls 
~ '"~k \'apurlar sıra ile bir çok li· ron te~kil ettik. Komisyon bu me
til'!~ a .. a ~ramıya mecbur oldukta scyiinceledi ve müteahhidin tek · 
tın~ gore ış \e yolcu nakliyatı cihc· lifinin tecrübeye konmasını ~abul 
ru . 11 16 millik şüratin kabulü za· etti. Biz de bu neticeyi, mütalaa 
lı ~ göli.ilmG~hir. Diğer 1,800 tonaj edilmek üzere Heyeti Vek"iltye ar
!$ apurıar da mal nakliyatına tah .zettik • .Hükumetin verectği ka -
~1 ,edıfectği için r.ı mil ürat ten İp rar üzerine vapurun kabul edilip 

,Y şt:r. ~ıtıiyecegi bt.1ck1n8a ıon 1t'5zü • 
~, tnı alınacak tayyareler müzil söylemit olacaı;ı.ı . ., 

ka· lll:J lık Anakar · htanbuJ. An· 
ıha a · lımır, Ankara • Adanadan 
h. ret olan tayyare seferlerini pnu· 
"'UlrJ•k" 
ğa h ~ 1 sene şarka doğru uzatma· 

az1rlanmaktayız Mevcut tav· Va· ı . · · 
dah e!erınuze ilaveten bugunlerde 
kır a kuv\etli ,.e uzak mesafe}"'t' 

1}".et edecek derecede 5·6 tayyare 
ıı:ıarı!: t 

\"e ~ e mek uzere bulunuyorm. 
da ·h tneın!eketin mühim noktalann 

O'l} ava Y~llan üzerinde t:lsiz istac 
B arı te IS etmek fiıcre.}"IZ. 

Münakale 
\/ekaletinde 

bir tayin 
Hikmet Türker Zat işleri 

mudur muavini oldu 
Ankara (Hususi) - !\lunakale 

Hüktım~t, birkaçgün evvel lzmi· memleket menfaatlerinden üstün tu • SovyeUer hlrli~i nin, İngiliz • 
ta YY a resi rin üzüm ve incir mahsullerinin sa· tan cüretk~lann tahrikltından i· Fransu • Sovyet müzakerelerine işli· 

D k tı~ları yakla,tıfı sıralarda fiyatları baret bulunduiunu allkadarlara bil rak etmek iizere Polonyayı Mosko· 
algakırana çarpara . . ı-. .. vaya bir askeri heyet ıöndermeyc 

dü,ürmek iç.in birtakım ~vra~ar d!rcr~ ~la~sse o~un~n ~ dant ettfline dair bir ecnebt gıaıcte· 
parçalandı yadı kışi :rapan bazı tüccarlar aleyhınde şi<i· gıtmesını temın etmişlcrdır. Maa· sinin verdlli haber, va11ovada oldu· 

Yaralandı detli takibat yapmaia karar vermiş mafih bu vaziyet hükfımeUn naza· 1u 8ibl, Moskonda da ltkılp olun· 
tir. n dikkatini c:elbetmiJ ve sıkı tahki· maktadır. 

Londra 8 (A.A.) - Jngiliı bom· Piyasada Alabaisse oyunu deni• kata giriıilmiftlr. * lspaQYada yeni kabine listesini ı:ı 
bardıman tayyaresi Abukir de dal· 1 b f" • t d·"'·U h·-ı. tlcn"lt: .. • . pek yakında neşredileceli kunelle 
ak ak al t en u 1~ 8 ~ rme ~e Türk pıyasalanle böyle sebebsb tahmin olunmaktadır. Gtneral Fr.an-

g ırana çarpar · parç a~ış ır. alAkadar bir krsım yahudi taciri. oynamala cüret edenler yakında ko, bu hususta, lsp:ınyadakl biltün 
içinde bulunan yedi kişi çok ağır Qlemleket mahsullerinin en büyük adliyere verilcctklerdir. devlet ricali n )'ü'ksek seYat ile isıı -
surette yaralaM'lıştır. al,Jcısı olan Almanyanm artık biz· ıarede bulunmuştur. 
~ den mal almı aca~ı yolunda tam~· Bu oyunlann tam mah~ ~~- • Polonyad~ Lodzda . büyük lrn J Al . 1 y ·aı . nında yapılması memleketımız ıçın mensucat fabrılumnda hır grev cıı. 

apon • man mıle ası SJZ ve saçma pyı ar.~ çok zararlı olabilirdi. Fakat asılsız· 'Dıştır. 700 ffçi Alman kadın işçill' 
tıcaret anlaşması kararak U~ mal toplamak ıç_ın lılt çabQk anlapldJlı için piyasa· le ustabaşıları )'Ol verilmedikçe çn 

O A k'·- bundan istıfadeye ~bbQs ~it" ya dokunması tamamilc &nlcnmiş Jışmaktan imUna etmektedir.,, 
1 pıtoata muva .-ten ]erdir. Hattl bir gazeteyi kendılc· • Hlndlstandan Stnııapurn bir in 

meriyete tiriyor rine llct olarak kullanmt§lar -ve bu bulunuyor. ımı Sahuru ne iki Hintli taburu i<+ 

Berlin, 8 (A. A.) - Temmuz eo- uydurma pyialan gazete sütunları Bu sabah Almanyadan gelen mi!Uj'. T harlelre nezaretinin or-

J na kadar intikal ettirmi~lerdlr. Türle yolcu ve tacirler de, Alman ta A~p1

8
1z1•1erl reisi sırans kati o· nunda para.fe edilen Alm&I\ • apon ••.. ,,. 

Mahut gazete de, memlekete ne piyasalannm Türkiyeye karp vaıi· ıarak Moskovadan ayrılmış ,.e dün ticaret anlqmuı 15 ağÜıloata mu. 
kadar .bUyük zarar verebileceğiııı ycUerini deği~tirmediklerini,bil!kis tanare ile Loıtdraya varmıştır. \•akkatcn merlyete girecektir. Aa. • 

hışma ihtimal eylülde imaalanacü düşünmeden bu propaganda yazı· piya~aınızda buldukları bütün mal· 
ve 1939 t.eerinieveUnaen itibaren lannr tahkiksiz neşretmi~tir. lan alnıak arzusunda olduklarını 
muteber olacaktır. Türk tacirleri ortada böyle bir yeniden büyük siparişlere hamlan· 

Japonyadan getirilecek ma.llarm Yaziyet olmadığını bildiklerinden dıklannı, Almanyanm T ürkiyeye 
bedeli mark olarak, Yokohama bu şayiaların ve neşriyatın asılsız iktisaden ba~h kalm~a mecbur ol· 
Spcicic banlt'm Hamburg şubesin- olduğunu, kendi hasis çıkarlarını duğunu söylemişlerdir. 
de açılacak hususi hesaba yatmla-
cak vo AJmanyanın Jııponyaya ya· 

Abbasaga parkmm 
duvarları 

Tehlikelidir 
ıı~ u surette Diyarbakır veya El!· 
tı<-.ı~ Z\hısul \'C Tahrana; bir zaman 
~a~a. da lilbile kadar u~ş yap· 
~d 'ınkı\nını hazırlamak tasan'U· 
unı:ı arız. Böylece ~rkla ~arp ara· 

veldiletl ıatişlcri ve sicil müdür 
muavinliğine pasta telgraf umwn 
müdürlüğü hususi kalem müdurü 
Hikmet Türker tayin edilmiştir. 

Uzun seneler 1\1alire Yckaletindr. paca~. ihracata ait bedcl:erin dört. 

ısta bul 1. · d p T T to hırı Japonyanm husueı hetıabma 
SICAK Hırvat ihtilafı yeniden 

başgösterdi 

Bir müddet evvel belediyenin 
karan ile park yapılmaia batla "" 
nan BefiktaJ Abbasağa meurlıim.. 
da, mezarların kaldırılması iti bit
miı, toprak tesviyesi ile ağaçlandı 
nlma işi de sona cnniıtir. Fakat ş·ak1 rolümüzü yapmı, olacaftz. 

ttı~tlldiye kadar Almanlarla Ro -
t• .. >'llılar arasında mütekabiliyet 
~aı .. 

la llıerinc yapılan anla~lar • 

n ma ıyesm e Ye • • • u· 
.. dü 1. ğü d ·r .. .. zimmet kaydolunacaktır. mum mu r u n e vazı e gormuş .. . . 

1 k d .. ·· t b' 1 Bu anla§manm hukümlen Bohem ça ış an ve urus ır memur o.an . . 
Irkın t T "" k kend" · · "-· 1 . ya '"e Moravya hanç olmak mere 
"'l c _ur ·~r. . ısını c.u~ıır en· bUtUn Alman topraklan için mer'i 

ne ve maı~ etme daıma sevdırmcğe 
olacaktır. 

muvaffak olmuştur. i~t~nların l\ava vasıtaları hiç.bir 
te t atı taıammun etmemek liıe • 
'dir •tanbula kı.dar ıidebileceldet· 
itırrı~c lclrncktedirlor. Biz de VCM· __ A_D_L-l.-Y-E_....,..V_E_K_l _L_I 

Bu kıymetli memurum1,1za · yen• 
vazifesinde rnuvaffakiyct dileriz. Bulgar parlAmentosundan 

bir grup 
Moskovada 

Don 36 dereceydi 
Bütün gece 29 dereceyle 

deva metti 
Son gUnlerde havalar ~ine bunal

tıcı bir hale gelmi~tir. 
DUn hararet gölgede 36 derece. 

ye çıkmı~tır. 

Belgrad, 8 ( A.A.) - Yu. 
goılav N~ibi Prens Paul bugün 
Lerdo sarayında Ba~vekil Tıc. 
vctkoviçi kabul etmiştir. &,. 
vekilin, dün Hırvat lideri Ma. 
çek ile yapbğı mülakat hakkın. 
da izahat verdiği tahmin edili. 
yor. 

n 
nedense buradaki inşaat ~un bir 

'tfc lll lrifıyet cttiii ıün Avrupı 
ren . 

icr d Yapınıya sahfacafız. Dl- B b h h . . ' Moskova, 8 (A.A.) - Bulgar 
tlllj C'llletlerin de bu CUS üzerinde u sa a Ş8 rımıze ge 8• parlamentosu azasından bir ırup, 
de :~Catt etmeleri ihtimal dahilin· rek doğruca BüyUkadada- ıcis vekili Markofun riyasetinde, 

Sıcaklık akşam il%eri 30 derece
den aeağı inmem.iş ve bütün gece 
29 derece olarak devam etm:ııtir. 

Bu yUzden halkın çoğu geceyi 
uykusuz geçirmi§tir. 

Bugün Belgradda dolapn 
şayialara göre Hırvat meaelesi. 
nin hallinde yeniden bazı mü§· 
külat ortaya çrkml§tır. Salahi. 
yettar mahafilde muhafaza edi. 
len sıkı ketumiyete binaen bu 
şayiaları tevsik etmek imkanı 

müd.dettenbcri durmuştur. Bu ci • 
var halla alqam üzerleri hava al -
mak maksadile iburaya çıkmakta ve 
toz: deryası içinde eezmektcdir. 
Asıl mühim olan mesele bu yeni 
parkın eski ve harap duvarlandır. 
Bu duvarların üzerindeki iri taş • 
lar iğreti ibir vaziyette &rınakta· 
tlır. 

ta~ ~1cla beraber beniıı bir mü· kİ ev.ne gttll s_ovyetler Birli~i ziraat sergisini 
ı.:t \'lki ohnamııtır. . , . ~ . ı zıyaret etmek ıozere buraya gel • 

ıı;tll a~buı hava meydanmda Jü • ·~~ıye vekılı l•ethı Okyar bu. s~ mi' ve istasyonda, yilbek Sovyet 
lltıy• CotUlcn pist vetair inpatt yap .... ıkı ekspresle Ankaradan ~ehrımı riyaıet divanı sekreteri Gorkiru 
.4.1\L da tetebbüs etmek üzereyı"z. ıe "'Cimi~ ve doğruca Büyükadadak 

ııı;ar • ~ protokol ıcEi Barkov. Voks cemi • 
itici) il - İzmir • Adana da aynı e\·ine gitmi~tir. Vekilin şehrimizde yeti reis vekili Heifetı ve başta el-

h de Çthıınakta-dır. '>irkaç gün kalarak adliye işlerin• 
uoğ ç: Antonof olduğu halde Bulgar 
1\ U vapuru meıelesı 1;t!dk etmesi ilıtimali ,·::.rdır. c!çiliği memurlarr tarafından kar. 

~ihıl~l\yada Blum Unci Fos tez - Fethi Okyarm, şehrimiıe yakın şılanmı .. tır. 
arı d ' ··~ ck"ll 1 b" ır tc n a inşa edilen ve edilmek· Ja gelecek olan dıger ' ı er c ır· 

'>c ~~~n ~oğu \•apuru 5100 tonajlı ~i~ts T~yadal~i rn:~c\'Talan takip 

1,_. t.ı.ıverteli yapılmıştır. çın Edımeye gıdecegı anlaşılmıştır 
IQrtcı ·· kalid . guvcrte lüks olarak fev. 

~trc ~ ~b.~iyaçlara kili gelmek ü -
llliltta llJ1.tnUlınüg, dolayısile ton;ıj ı 
'"' Batr~ 5·300 t çıkmıı ve geminin 
lık " . 1nda enine icap eden ccniş-

crılınem· . n •. di k "apu ıştır. uunuıı ıçın r ı 

t.onr:un inıası ikmal edildikten 
~"r ıncrkez muvazenesi tam ola 

ıttır y . 
lh1Jdt b" • anı tamamen suya a· 

ır v · 
r: J' a.zıyet alamamııtır. Za·'· 
t.r :~r.u~, Yüzde bet niıbctinde 

.,rıJık vardır. Buna mukabil 

Salih Kılıç 
şehrimizde 

Dolmabahçe hadisesinden dolayı 
)evlet Şurasınca muhakeme~ine lü· 
mm görülen Ç'.orum valbi w e~k 

i~tanbul emniyd miidlir" Sam· 
Kıh\ bu sabah Ankaradan gelmi .. · 
tir. 

1 la?\ktndaki 'tizıımu muhakem• 
'rn;-arı, İ stanbul vilayetine bildiri! 
mi~tir. 

---0--

Strang Londraya döndü 
Londra, 8 (A.A.) - B. 

Villiam Strang'm öğleden son
rCl saat 16,4'; te buraya muva. 
salet etmiıtir. 

Merkezi Avrupa departmanı 
1efi olan mumaileyh, yann ha. 
riciye nezaretindeki vazifesine 
tekrar baılıyacaktr-. Kcnc:liıi 
lngiliz • Fransız • Sovyet mü. 
·akereleri sebebiyle iki aydan 
0

""\zla bir müddettenbe:-i vazife. 
sinden ayrılmış bulur.uyordu. 

Plljlara akın edenler kumlarda 
fazla duramamııılar, ve birçoktan 
seıinilyebilmek için saatlerce deniz 
de kalmI§lardır. 

DUn Boğa.dçi bile aerin değildi. 
Vapurla biraz serinlemek içln BoP 
ğuda dolaşanlar da sıcaktan ıikl. 
yet ediyorlardı. 

olarnamııtır. • 

Gerek dışardan yoldan geçenler 
için ve ıerelcac içerde dolqanlar 
için lbu duvarlar büyük bir. tciıli -
kedir. Duvarlann yıictırılmuı için 
bir tua olmasını nu bekliyQruz. ~ 
Ya parla kapatmalı, veyahut lıe • 
men duvarlan yılrtmnalıldır. Bura. 

Ş. ı· f 1 f f 1 dan geçenlerin hayatlan her an 
iŞ 1 8 8 On San ra 1 tehlikededir. Belediyenin nazan 

Yatıh orta mekteplere 28 Eyl6lde çalıımaya baıhyor _ru_kka_tini_·_u_ıbe __ d_e_ri_z. __ _ 

Bu ıene paraııı 1000 talebe 
ah nacak ~itlide inta edilen te1cıoa sant- Takas işleri 

ralı 26 eylWde itJemete bqlıya -
caktır. Dün mıntıka ticaret müdür-

Maarif veUleti muhtelif vilayet- l 
lerdeld yaWı orta mekteblere bu Santral 1ehrin her tarafına kab. lüğünde bir toplantı yapı d1 
yıl 1000 pa~ talebe alınağa k&. lr.Jarla bağlanm11tır. Şimdilik 2000 'raku i§lerine verilecek yeni ıe· 
rar vermifUr. abone kaydedecek olan santral ile- kil üzerinde görüıülmek üzere dü~ 

Açılacak imtihanlara gtrmek içln r!d~ on bin abone Hıti:ylft:nu kar - mıntaka ticaret müdürlüğünde biı 
istida He maarif ic!u.ine mUn.ca.. tılayacalıı: bir ıı.le cetirilebilecek - toplantı yapılmıştır. 
at etmek Jlmndır. tir-. Yeni kurulan Takas §irlc:eti m L 

Şehrimizden mUracaat edelllerin Şifll aantrahna ballı olacak abo. dürU Salih, mıntaka ticaret mUdiı 

imtihanı bir eyltilde yapılacaktır. nelerin nura•ralan sekiz aıfırdan rü Mehmet Ali, Ticaret odaeı u 
Kızlar lıtanbul kız liseainde ve er. baıtıyacaktır. Şimdiden santrala mumt k!tip vekili AvniAbaeı, O ı 

kek!er de lstanbul erkek liscsinqe I abone olmak için müracaatlar çokı baımii§aviri Necmettin Meto bu 
imtihan edileceklerdir. fazladır. luntnU§tur. 



6 H /\ B I! R - J\kı;am Posta~ 

Bu da, içeri girmesi, içeriden d ·ışan çıkması güç memleketten 
bir başka röportaj 

Tibet'te bir büyü-
cülük üniversitesi 

Tibet manastırlarında dünyanın en garip ve 

. ... 
.. 

en korkuı:ıç ayinleri yapılır 
, . , 

. 

~-

()'~ ,.c ~oTcJa: L alisai1a !ins T~ama'nm sarayının ft fnllcn bir görUnU~. Tibettc buglin btı ~arayıla ot uran ba5 t .ama be~ ya~ında bir c:o
culı.1ur. 

Sağda: J,nına'nm !ıocasr olan hu mnkaddcş J.anın fam yüz ya5mdıı bir ihtiyıml ı r. Biitün diinya l5lcriyle me~~ul oluı> doktorlu!<, bi.i· 
yüciilük yapar, lıarbleri idare eder, toplanan vergilerin biriktiği hazinenin muhafızıdır. Bas Lama namına adalet icra eder. Oııünc "gelen 
utlulan kı a bir muhakemeden onra kabahati ne olursa ol un idam ettirir. 

A ğıdıı. ,.c olda: Bn resimde görülen in anlar muharlb I..nmnlard ır. Lnh ... ada imımrntorhık "arayıntlıı. otururlar. 
Sağda: Lıımalarm kayıptan sesler dinledikleri liarnnlık mabetlerden biri i. 
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. ,,,. '. _ .. ~~ 

Parmaklarda 
gaz hastalığı 

Yazan : Dır .. G. A. 
ilkbahardan sonbahara 

kadar, fakat en ziyade pek sı· 
cak zamanlarda,.. El parmak· 
lannm yan taraflarında, ayak 
parmaklarının da yan tarafla· 
rında ve altında •• Avuç içinde 
ve tabanda da olursa da pek 
nadir. 

İlkin, oralarda, şiddetli bir 
kaşıntı, bazılarında kaşıntı ile 
birlikte gene şiddetli bir yan· 
ma, sonra küçük küçük kabar
cıklar çıkar. İrmik taneleri gibi 

küçük, inci taneleri gibi beyaz, minimini kabarcıklar. Bir iğ· 
ne ile delerseniz içinde berrak bir su çıkar. Fakat kabarcık 

sönmez. 
Bu kabarcıklar ikişer, üçer, birer grup halinde biribir

lcrine yakın olur. Bazılan büyür, nihayc~ bir kenevir tanesi 
kadar; daha ziyade büyümez. 

Bazılarında, kabarcıklar iki, üç günde kaybolur:ar. Br:ı

zılannda da sekiz, on güne kadar devam ederle:-. Kabarcıklar 
kaybolurken içerilerindeki suyu vücud çeker, kabarcığın de· 
risi soyulur. Yeri kırmızı kalırsa da oradan sızıntı olmaz. 
Zaten kırmızılık ta çabuk geçer, parmağm derisi tıpkı eskisı 
gibi olur. 

Tahriş edecek ilaçlar sürülürse o valtit koıbarcıklar giin· 
]erce, haftalarca devam eder. hem de yerinde ek?.ema peyda 
olur. 

Parmaklarda çıkan bu kabarcık hastc.lığınır. yaz mev
s imin.de bir defa gelip gittiği nadidir. Çok defa tekrar gelir. 
Ancak her defasında bir örnek değil, daha hafif, yahut dah" 
şiddetli olarak .• 

Bir de, gene yaz mevsiminde avuçların ve tabanların yer 
yer soyulması vardır. Bu başka türlü bir şer .. Onda kabarcı. 
olmadan deri soyulur. 

Parmaklara musallat olan bu kabarcık hasta
0

lı<Tında sı· 
b 

ca~ların tesiri olduğunu onun yaz IT'evsiminde çıkması gös 
terır. Çok terlemenin tesiri vardır, çünkü bu hastalığa tutu
lanların elleri ve ayakları çok terler .. Bun·.•nla bC"aber her yaz 
mevsiminde ve çok terleyen herkeste ol:naz. En zıyadc, za. 
yıf, kansız, romatizmalı, mideleri bozuk gençlerde ofur. 

• Genç bayanların manikürlü parmaklan:ıa murallat olursd 
can sıkacak bir şey olmakla beraber, pek te ehemm:yctli sa
yılamaz, çünkü bir mevsimde kaç defa gelse. bir 1(aç giin için· 
de geçer ve yeri belli olmaz. Parmak gt'ne, .. ;kisi gibi gü· 
zelleşir .. 

Uyuz hastalığı da parmakların arasır.ôa, kaşınma ile ve 
kabarcıklarla olur diye yazın gelen bu kabarcı1< hastalığını 
uyuzla karıştırmamalıdır. Uyuzun kabarcıkları daha küçük· 
tür .. Hem de deri üzerinde yol yol çizgiler vardır. Sonra da 
uyuz daha ziyade geceleri kaşınır ve on~n terlemekle aljka
sı yoktur. 

Bu, yaz kabarcıklarına karşı ilaç, daha ziy<ıde perhizle 
olur. Buna sebep olan bir yemek olması ihtimali çoktur 
O nun için yemeklere dikkat etmeli, kabnrcıkhr peyda ol· 
madan bir iki gün önce mutad olmıyan bir yeme:< yenilmişse .. 

Kabarcıkların üzerine hiç bir şey sürmeğe lüzum yok
tur. Kabarcık çıkan parmal<ları yıkamamak, birkaç gün yal· 
nız: tathbademyağı ile temizlemek iyi olur. Kurularken d: 
ince tülbentle ... 

Kaşınma pek çok olur da rahatsrzlrk 'erirse eller: kepek 
suyuna, yahut hatmi suyuna batırmak yetişir. Daha olmazsa, 
tabii bir cil~ mütehassısına gösterirsiniz. 

YcryUzünıle, me kluı olduğu mln edemeylı:, derler. girilmez diyor. ı tc yabancı nUfuzlarm girmesini is-
halde medeni in nnl:ırm henUz n- Rus memurlarıysa omuzlarını sil j Fakat bu memnuiyet merakı art· temlycn A\'rupa d~vletlcrl de bi· Lahsada bu bUyücU alimlerin otur 
yak basamadığı bir memleket ker ve harita üzerinde Tibctle Rus tırıyor: Acaba bu diyarda ne var ribirinin aleyhine bu memnulyetiıduğu esrarengiz mahalle gnrib bir 

Tibetln çok garib bir hususıycti 
de bir kndının birkaç kocası oıs

bilmesidir. Bir kaciın kocasiylc <''• 
lendiği vakit onun bütün knrdcŞ
lerlyle evlenmiş sııyılır. . 

'arsB, o da Tibettır. Tabiat, bu toprakları arnsmda uçsuz bucaksız Tibetc girmek memnuiyetinl koy takviye ederler. büyücülük üniversitesi halindedir. 
memlekette yn_ıyan in nnlnrla öçlU göstermekle iktifn ederler. Bu duran sebeb siyasi ve iktısadi dil- Tibetin idare merkezi olan Lah· 

Tibctin ldart>sl garibdir. Hilku· 
clblrli~ri yapını gibl bu dlyann çölil göstermekle iktifa ederler. Bu ,ünceler değildir. Tibcttc medeni . . .. . sa §ehrf yahut mukaddes şehir Kı-
huclutlannr aşılmaz münlalarla burada, dahıı evvel bu yolu aşmak ınsanlann gözünü kamaştıracak met, dını ve du~ycvt rcisın etra - zıldnğ ismindeki dağın yüksek bir 
l st G · U • altın •·e elmas ma""enlerl '-"oktur. fında sayısı 4 !lın ıle 5ooo arnsm_ l '-•avı:. u·· •en'nde '· urulmuctur. Şehn"n m1mmı. ır. ılr11fütcn onm !;'ık. ıs yenlerin soguktan ve açlıktan öl • , J J J a ,. • ,, 

nınli a :ıdetü. muhal gibidir. o. düklerini söyliye:t kemik yığınlari ribete girmeğc mani olan sebeb da değişen J,,amalıırdan mürekkep. bir toprak üstünde bir de toprak 
nun lı;ln ba mcmlclict bu güne le ka!"§ılaştıkları bir hakikattir. t,nhsadakl Tibet hükumetinin si • bir meclis vardır. Lamalar hem di- altında olmak üzere lki kısmı var. 
k"'tlar meçhul \"C c rarengiz kııl- · Cenuptan sahraya doğru gid('f1 \'asi olduğu kadar dn dini olması • ni hem de ruhani reistirlcr. Bunlar dır. Şehrin toprak altındaki kısmı 
nuştır. Frnn ız mulıarrirlerlndcn yollan kontrol eden İngilizlere mü· :hr. iki büyük grupa ayrılır. Bir grup o· daha çok nazarı dikkati çeker. Lnh. 
Jıın lorgc (kıymetli bir mnhar- rncaat ederseniz lngillz soğuk ve Tibete ha.kim olan. Asyal bir im- kuyup ö~retme!<!c meşguldür. Di • snnın yeraltı kısmı yüzlerce metre 
rir olduğu lmdar dn cürctkiır bir 

1
·kat'i bir hayırla teklifinizi redde· oarator - papadır; memleketi içer" ğer grup 5000 lamaya alt toprak- kadar d~rinliğe inen ucsuz bucaksız 

cyyahhr.) bu memlckte ginniş derler. sinde yaşıyan lnsanlann hayatı ve ıan müştereken idnrc edcrl<'r. o. bir saray halindedir. Gece ellerinde 
\"C çıknbilml5 na<lir A\Tupalılar- Arlık yapılacak hiçbir iş kalma. ölümU bu zatın elindedir. 1mpara - kuyan Lamalar bilhassa ilmi nü _ meşaleler "tutan dini elbiselerl:ti giy 
dandır. nu muharr:irin bir ı~ran· mıştır. Tabiat Tibetin etrafını yük· tor dini iradesine tiıbi olmıyan in. cum, büyücUIUk, sihirbazlıkla uğ- miıı Lamalar, kenaı trabuınlan nl
ız mecmua mdn n rcclilen e-, s 0 k dağlar ve buz çöllcrlyle c;e,·ir lanlann bu mcmicket topraklarını raşırlar. BUtUn Asyada Tibet lama- tın yaldızlı merdivenlerden bu Cfi -

ynhnt hatıralarını, enlere nıı bul. miştir. lnsanlar gibi o da buraya pisletmesine razı olmaz. Mcmelkc. tarından mUlhiş bir korku vardır. rarengiz sarayın alt katlarına iner 
duğumuz için lusmcn naklcdiyo. lcr. Mabudlarına dua ederler. 
ruı. 

Tayyareyle, vapurln, trenle iste
nilen yere gitmek mümkündür. Kok 
acentasmdnn ynhut ekspres kum -
panya.sındnn Çine, Hindistann, MC'k 
sikaya, Siberyayn yahut Alasknya 
gitmek için bir bilet alınabilir. 

Fakat medeni lnsanl:ını hudutıa· 
nnı kapamış bir memleket vardır. 
Elinizdeki vesait ne olursa olsun 
buraya gircmcısiıılz. Burası Tibct
tir. Tıbctc gitmek için kolaylık ara_ 
mak Uzere müracaat ettiğiniz Çinli 
memurla!' nrmuı:dıı hUrmetle elle. 
rini uğuştururlar. 

- Slkang geçitlerinde asayi~ 

bozuktur, emniyetle sctmcnizi te. 
8a.ş Lamanm oturıl u{;ıı sarayın umıııni nıan1arası ... 

-
Yer yüzUndeki şehrin en şayanı 

dikkat binası baş Lamanın sarayı· 
dır. Bütün Tibete hakim olan baş 
Lamanın sarayı, dünyanın en 
muhteşem saraylarile rekabet ede
bilir. Yeryüzünde ı;imdiyc kadar 
hiçbir hükümdar kı;bbclerl baı;tan 

ı 
ba§a altın levhalarla setredilmiş. 

gilndüzlerl güneş altında ışıl ışıl ya. 
nıın böyle bir sarayda oturama _ 
m§tır. 

Lamalardan ba~ka Tibet ahalisi 
göçebe halinde yaşıyan c;obanlar -
dan ibarettir. l'ibct şehirleri yal -
nız Lamaların oturdukları manas · 
tırlardan ibncttir. Halk çndır al· 
tında oturur. 

Bir Tibetli öldüğü vakit cesrdi 
en yakın bir manastıra nakledilir· 
Cenaze merasiminin yapılacağı gUP 
yıldızların işaretlle taayyün eder. 
Muayyen gün geldiği va .. it ct'sct 
bir tepe üzerine nakledilir. vallşf 
kuşların ve hay,·anların kolnY )C"' 

mesi için ceset orada p:ırçalanır " 0 

bırakılır. 

Tibet manastırlarında dün)11Jlıtl 
·c-

~n gaıib \'e en korkunç nyinlcri J u· 
rn olunur. İnsan kafataslarının 
zerine deri geçirilerek vilcudn gc· 
tirilen deflerle garib hamlar ç:ıH
nır. insan kcmlklcrindC'n ,•apılJ11~ 
aletlerle büyü yapılır. ıtcısr.Jclcr 
rengarenk tozlnrdnn çıknn eaııUI< 
ve renkli l§ıklnr altında bu hnrcl<ct 
ler ve bu ses daha korkunç göril • 
nur. 

111-
Lnma olmak isU,·cnler blrcok 

!tenccl<'rC' tfı.bi tutulur. Yt'r aıtıııd!! 
\\azılmış bir mczar.!a uzun .,ir prr-

hiz müddeti ;;e<;i-ir. Bu mrz.nrıll u· 
?.erinde oyulmuş bir delikten k<' 11 • 
~· · ·ı·r r.·ı ıuunc muayyen ~l?asİ verı ı · 
mezara diri otar.ık ~ircn LnnHı nıııt' 

1 1 • 
zC'tleri <;ok dl'fa ölü olarak bıt t 

. •cl<ı 
nurlar. O vnkit mc:r.nrın üz"rınc 

1
, 

deliği kapamaktan başkn )'opıl:ıcıı 
bir iş yoktur. 
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i"'arın_açıDmasıyaklaştıkça Aç susuz altıyüz Çek 
zmır~e hareket ve . .yahudisi 
f aalıyet artıq~r .Sendilerini kabul edecek tograk arıyor 

Hafif bir rop 

U~rdakı Trakya pavyonu bu yıl . b_ıraz daha: Panama vapurile f zmi re gelen bu yahudiler. hastalık 
Oenışletildı ve çok cazıp hır şekilde tanzım olundu ı iht.maline binaen karaya çıkarılmadılar 

lzmir fuannda Trakyn paviyonu 
1ı . 

tyıu:XUr, Oiususi) - Ağustos ve 1 ralarda fuarın b~r günlük zi.!aret· 
~nı~>'ları, izmirin faaliyet za· çileri 70 • 80 bıne kadar yukse • 
fııaltn r. Ağustosun bidayetinden, lir . 
~at~ açılacağı güne kadar her 
dır, () faaliyet göze çarpmakta 
da bt teller, ·gazinolar, lokantalar 

r Ye ·ı·ı lllcn bu ~nı ııc göze çarpar: He-
hq~ tun mağaza sahipleri, bil· 

bij~;:ı. . 
kki11c 

1 
~ ~ müesseseler caZ!p 

lcrİrıA.r c ınağazalarmda, vitrin • 
a ~ de·· 'k ta h gııı likler yaparlar. Fu-
tn bil ~zırlanıyorlar. Maamafih 
hc&iz r,'lı: faaliyet merkezi şüp· 
dar (~ fuardır. 20 ağustosa ka· 
saır§Qıa r ~'hasın.ta şaşılacak bir 

lJ goruı·· s 1 ur. 
Parklar ar, "aıncleler, bir taraftan 
lıı:ra<ı 

1
1 

tanzim, inşaatı ikmale 
:sır arıt 

}lC•Jar en, diğer taraftan bo-

Trakya pavyounu 

Bu seneki fuarda Trakya pavi· 
yonu daha genişletilmi:ı ve çok ca
zip bir şekilde tanzim olunmuştur. 
Trakya paviyonunun tanzimi ile 
bizzat umumi müfettiş gener3l 
Kazım Dirik meşgul olmaktadır. 

Vilay~t pavyonu 

Fuardltkl 1kmir ~lftyeti pa\liyo
nu, geçen sene genişletilmişti. Bu 
sene on bin beş yüz lira sarfedilc· 
rek dekorasyon işler! fevkalade 
bir şekilde tanzim edilmiştir. ttti.rıe ' elektrikçiler faaliyet gös 

lttde rd En ağır yük mühendis • 
dedir, ekoratör ve desinatörler· Bir 
hitİhi.ri be kora törle:-, paviyonların 
~tııa,, ~d.en daha güzel, göz ah;:ı 

1111 Çın ftdeta, yanş ederler. 
laralt 

2 
Çalı~ına geceli gündüzlü ~

'der. O Ağustosa kadar deva"tl 

yolcu tayyaresi de 
düştü 

()Ylc it' 
t~n e 1

• fuar sahasına iki üç 
l\ltı ra11

"el gelenler, açılına törem· 
~.ti herPlldığı gün şaşırırlar. Çün· 
"iyon~ taraf boşaınuş, bütün p.ı
la.ıınıı1 t taınaınlanmrş, yerler su· 
0ttaya' fuar, tertemiz bir şekilde 
c~tl ,. Çılcnuştır. Halbdi on gün 
iL "}° • 
oqtlcti bili Yer, tahta parçalan, 
bo}'a · . •ıları perişan amelel:r, 
" ıçınd 
e isıctj e rengarenk paviyonlar 
~ bitrtıi nde darınadağnık e§yalar· 

Yecek ... : h" . . . 
1 ·-..ş ıssını verır. 
Zllıj 

den ııe re >'Urd dışından ve için
Eıı.at011~ah akını daha ziyade a· 
bc!incıcıı, ~s ne kacar başlar. On 
~llllak ltibaren trenlerde yer 
1
11den ,

0
kabi1 değildir. Fakat 25 

~ nr a t~1 oı a da ayakta bite durma· 
~tlccrıcr. ~rııar, trende müşkülat 
~Cket CVlet Demiryolları bu 
~. tlı.c1111;-: • •• .• .. ı 

11 \'c b -"'nı goz: onune a • 
t~ fatıa ~•ene fuar ayı için Jzmi· 
tur en t"Ln·ki . d"' .. .. \ · .... , nı uşunmuş· 

lr llctr 
t~ .de bi~~"1iıni, bütün memlek::t 
~1lır. r.. areket mevsimi sayıla-
oqtl ıa-Unk .. 1 biı \! fuarın aylık tenzi-le etler· 

t, on be ın.den, istifade eden -
~öltcı ile biş, Yırıni lira gibi az bir 
er tarar r ay trenin gidebileceği 
~ene anı·' dolaşmaktadırlar. Bu 

'11tııan 'a biletlerle ana yurda 
0lctalctır atayı da ziyaret kabil 

~YlfıI ha 
~ Ctl~ıa ~rnda. İzmir §ehri ya-
~· ~ba <iolar, otelle::, pansiyon· 
~1•atitle~İ dost, akraba evleri hep 

1
1
• helll f e doludur. Bunun sebe· 

11\d.. uar ve h 
Ur, t . em de dokuz ey 

ıı~ -trnıri . . 
ko' ltttaıar n. 1stırdadı bayramı· 

i'lercı ' cıvar vilayetler ve 
Ilı, . en her'· . . 

· Zafer ala ··es gelır, geçıt res· 
Yır.ı seyreder. Bu sr-

3 Kişi öldü 
Angres, 8 (A.A.) - Vişiden gel· 

mekte olan bir ticaret tayyaresi, sise 
yakalantlrak Angers yakınında Loi· 
re tepelerine düşmüştür. Tayyare· 
nin içinde bulunan üç kişi ölmüş· 

tür. Bunların arasında Mesajerı 
Maritim kumpanyası mukavelat 
servisi idare reisi Pol Andre Bour· 
gier bulunmaktadır. 

Şik!yetler, temenniler 

Kulaksız mezarhğı 
yolu tamir edilmeli 

"Kasmıpaşa, Beyoğlu, Taksim, 
Galata ve Cihangire kadar olan ma.. 
hallcler dahilinde ölenler öteden. 
beri Knsınıpaşa Kulaksız kabrista· 
nma defnedildiği gibi bundan baş -

ka da öteden beriden birçok cenaze 
getirilmektedir. Her gün cenaze ek 
sik olmıyan bu eski kabristanın 

gerek yaya ve gerekse otomobil gi
bi vesaitle cenaze taşmacak bir yo· 
lu vardır o da Kulakmz yokuşudur. , 
Kasımpaşa camükebirlnden itiba • 
ren yokuşun alt başına kadar cadde 
tamir edildiği halde cenaze taşm. 
masında mUşkillAt çekilen yokug 
tamir edilmemiş çukurlu ve ini§li, 
yokuşlu olduğundan cenazeyi geti -
ren cemaat pek büyük mUşkillit i
çinde, bu hayırlı ve son vazifei ih· 
tiramı ölülerine yaparken çektik· 
leri meşekkat dahi ölülere hllnne· 
tin aksi tesirini gösterdiği pek aşL 
kardır. Belediye cenaze otomobilL 
le nakledilen cenazeler de bu mUıı· 
külii.ta maruz kalmaktadır. Memle
ketin imanna bUylik himmeti aııi -
kar olan valimiz Lutfi Kırdarrıı bu 
ebedi istiratgfiha olan ufak bir 
himmetlerinin esirgenmemesi için 
~zeten!zk tavassutu rica ederim ... 

Daimi okuyucularmrzdan 
J\I. Akkuzu 

lzrnir, 8 (Hususi) - Panama 

vapurile bugün 600 Çek Yahudisi 
teldi. 

Vapurda hasWık olması ihti. 
mali gözönüne alınarak l_imana 
sokulmadı . Vapur liman dışmda 
demirledi. Yolcular kaptan da da 

bil olmak üzere karaya çıkarıl. 
madılar. 

Öğrendiğime göre, para.sız. su. 
suz, kömUrsüz, erzaksız kalmı§ -
tar. Kaptan lstanbuldaki acente -
den para istedi. Bu Yahudiler 
Rodosa gitmişlerse de İtalyanlar 
kabul etmemi§lerdir. 

Malaya 
lzmirde Eğer lstanbul civarında bir sayfi

yede otwuyorsanız herhalde ara sı· 
,, 1 :a şehre iniyorsunuz. Şehre iniken 

. de hafif bir rob laztm ~üphesiz .. Bu 
robu seçmekte tereddüde mahal 
yok .. Resimde gördüğünüz modeli 
intihab edebilirsiniz. 

Bu robun düz kısmı krepd()sinden 
ipekli tualden, kılaktldan. krep Ab
benden olabilir. Bilhassa sık sık 

yıkandığı için krep Albeni hepsine 
tercih ediniz. On taraftaki pilili kı
sım emprime bir kwnaştan yapıla
caktır. Gil7.fl beyaz bir klodin )'aka 
bu roba yaz mevsimine çok yakışan 
bir manzara verir. 

Bu emprime kuma~ı intihab eder
ken düz kısıTJa kontrast yapacak 

bir renk intihap edersiniz. Meselfl. 
deniz mavisi düz bir kumaştan ya· 
pılan robun ön tarafına be)'az ze· 
min üzerine mavi çiçekli bir empri-

•e yahut da mümkünse beyaz bir 
ipekli ro!>un ön tarafına mavi zemin 

illerinde beyaz çiçekli bir emprime. 

Elbise arkadan dikilidir. Kollar 

hafif büzgülüdür. Kol kapaklan ay· 

ni kuma,tan yapılmıştır. 

l\lalayanın İT.mirdeyken Bahribaba parkından alınım, bir resmi Bu güzel elbiseyi kendiniz de ya· 
pabilirsiniz. Onun için patronunu 

lzmir, 8 (A. A.) - Pazar günü sonra. gemiye dönmüııtilr. Malaya \'~riyoruz. 
sabahı limanımızdan ayrılmı3 olan 16,30 da Çeşmeden aynlmt§tır, 
llalaya zırhlısı saat 14 te Çeşmeye Bu elbise için 2,70 metr:e düz ku· 

ızmirde yanan çamlar maş ye 1,30 metre de emprime k~-vannış ve kumandan Tovcr berabe- md ll ·k· k t b r 
tzmlr 8 (A A ) _ Pazar gu. ma~ lazı ır. er ı ı umaş a ı 

rinde mihmandan olduğu halde bir nU saat ~G de i>eğirmendero nn- metre genişliğinde olmalıdır. 
motörle karaya çıkml§tır. 

hly~sinde Ce,·izo~ıu çlfUi!i lçin· Model 14 parçadan teşekkül et· 
lskelede kaymakam, belediye re- dckı orm.~~~a ynngm çıkmış. miştir. On (şekil 1) arka (şekil 2), 

isi ve parti başkanı ile büyük bir bUyUk, kuçuk sekiz bl,n kadn: ön korsaj (şekil a), ön eteklik (şe
balk kütlesi tarafından knr§ılanan ~am nğacr yanmıştır. ) angın lM kil 

4
) kollar (şekil 5), yaka kapa· 

kumandan, otomobille plaja gitmiş, saat sUrd~kt~n. sonra sabahın ğı (~kil 6) yaka (~il 7) yak:t as· 
ve orada bir müddet istirahatten UçUncle sönuürUlebilmlştir. tan (şekil 8). ön yırtmaç astan (şe-

Usküda;-sulh ı"""cici-- huİZuk ha· m::ıdığr takdirde en çok arttıranm kil 9) • 
kimliğinden: U·ahhüdü baki kalmak şartile mü· 
Senihanın tahtı Yclavetinde bulu· zayt'dc on beş gün temdit olunarak 

nan küçük çocukları Ayseli ve Ay· 17-9-939 tarihine müsadıf pazartesi 
nurun Hatice ile ~yian ve müşte·ı günü snat 14 ten 16 ya kadar de· 
reken mutasarrıf olduklan Üskü· yam roecek ve en çok arttırana i· 

darda Muratreis mahallesinde Ha-ı halei hıtiyesi icra kılınacaktır. Be· ı••••••••••••••••••••••••• marn sokağında eski 22 yeni 26 deli ihalenin azami beş gün içinde • 
numaralı bir bab hanenin izaleişü- mai~ me veznesine yatırılması şartı N e r v .

1 
n 1 yu S'Jretile satılarak paraya çevril· tır. Aksi halde ihale bozularak bun-

meslno: karar verilmiştir. dan hasıl olacak zarar ve ziyan ve 
1-Mezk\ır hane ahşap olup beş fark ve faiz ondan bilAhüküm taz· 

oda ve bir sandık odası ve bir sofaı min ettiıilecektir. 1 
ve bir mutfak ve bir gusulhane ve 4 -- İşbu gayrimenkul üzerinde, 
ikı hail ve eşcarı müsmireli bir bah tapuca müseccel ve gayri müseccel 
çe ~ bahçede bir kuyuyu muhtevi hak sahibi olduklarını iddia eden· 
ve heveti umumiyesi itibarile muh· lerin ilan tarihinden itibaren yirmi 
tacı tamir olup ehlivukuf tarafı~- gün zarfında evrakı müsbitelerile 
dan 700 yediyüz lira kıymet takdır birlikte mahkemeye müracaatları 

1 edilmiştir. ıaımıdır. Aksi takdirde tapuca mü·ı 
2 - Satış peşindir. Müzayedeye secc:el olmıyan hak sahipleri satış 

iştirak etmek istiyenler kı~ti ~u- parasının paylapasından hariç tu· 
hammenenin yüzde 7,5 nısbetinde tutacaklardır. 

SiNiR ACRILARI - BAYGINLIK 

ASABI öKStJRtJKLER - UYKUSUZLUK 

ÇARPINTI - BAŞ DöNMESt 

VE SiNiRDEN tLERt GELEN 

BOTUN RAHATSIZLIKLARI 

Nervin 
DINDlRlR 

ıhhat ' Vekiletinin 3.6·936 tar:ih ve 5 /13 numaralı nıhsabnı 

pey akçesi vermeleri lhımdır. Rü· 5 - Daha fazla mal6mat almak 
sumu tellaliye ve yirmi senelik ev: i5-tiyenler mahkemenin 939-3 nu· 
k:.lf 1.<1,•ız bedeli müşteriye '"· verg! ır ... .,rah dosyasına ve satış :mtmuru 
v~ t>e:ediye rüsumu ve vakıf ıcaresı olan mahkeme basJcitabetine ve ha· 

1 

k haizdir 
ma: sahiplerine aittir. nevi görmek istiyenlerin de mez Or iL.••••••••••••••••••••••••• :~ - Satış 8·9·939 tarihine müsa· ha;1enin kiracısına müracaat etme· 
dit Cuma günü saat 14 ten 16 yal lcri ve talip olanların da satış lii-ı 
k.adar ü5!'ildar sulh hukuk ~ahkr: mi Üsküdar sulh hukuk ~ahkem~
rnesinde ıcra kılınacaktır. Kıymetı ~··de hazır bulunmalan luzumu ı· 
muhammcnenin yüzde 75 ini bul· !tın olunur. 



Daadg ahnll!ıl (Fiihrer) hı arznlannı gUnU gUnllne haber almakfntlrr. Danzigin hayatı clalmi \'C hüm. 
mah bir faali~ etfrn ibarettir. lllçblr otomobil normal süratle hareket etm<'z. Sokaklarda tlolqan hatibler 
Nazi ldcaUeriııl \e Da.nzlgln Almanyaya iadesi lüzumunu halka llin ederler. 

H~r n1ağa1.aJa, her C\ in ııcnccrcsfnclc bir Alm:ın bayrağı asıluJır. Daıııi;; nlı:ıli"'i .\lm:ııı.;:ı tla 
Nazi drğildlr. 

• Danzlg naz! pnrU inin Heleri Fonı
ter 37 yaşındadır. N'umberg dVL 
rmda Farllı'de '1oğmu~tur. Da.mi· 
ge küçük rütbeli bir sabitken git... 

mı,u. (llindcnburg) Cumhurrclal 
lntihab olunduğu zaman kendisine 
yaptıp hücumlarla töhret kazan· 
mı§b. Gizli memuriyetle 1939 da 
Londraya da gitmiştir. IUtıerln yU. 
rUyU~UnU, aöyle~nl, tavırlarını 

takJid eder. 

lngf llzce "Plctur Post" tan: 

(Danzig) Uzerinde dolll§an bulut
lar boğucu bir kefen gibidir. Vak. 
tiyle birçok ticaret gemilerinin gi
rip çıktığı bu liman §imdi bir ordu.. 
gfLhı andırıyor. Tayyareler mUtema 
diyen b~lnr Uzerlnde dol~ıyor, 
birçok Unlformalt zabitler tqıyan 
Mersedcs otomobilleri t:addclerde 
bir aşağı bir yukarı kosuyor, rad
yolar askeri harekat emirlerini 
yUks~ sesle söyliyerck sakin aha_ 
llye propagandalar yapıyor. Şehre 
hakim tepelere yerleştirilen ağır 

toplar da Leh askerlerinin toplan -
dısı hudutlar kaI'§ısmda sessizce 
bekliyor. 

Bu gerginlik (Baltık kraliçesi) 
nin rahat ve huzurunu bozuyor, Es. 
kiden (Danzig) bu unvana liyakat 
kesbelmişti. Şimalde Danzig kadar 
şöhretli bir maziye malik pek az 
şclıir vardır. Temiz sokakları, slis
m evleri ve binalnrile, çiçekli tara.. 
salar üzerinde i' gö:cn burjuvala
riylo Danzig seyyahlara zevkli ve 
cğelnccli günler yaşatan bir §ehlr. 
di. :Fakat ı:ıimdl büUln neşeli ha -
yat sönmüş, nnzilcrin meş'um ve ce 
hcnncmi propagandası ile sinmiştir. 
Zarif kabartmalarla süslü bUyUk bL 
naların cephelerine yüzlerce gama
lı Alman bayrağı asılıyor. ~tüte. 

madiyen dolaşan Alman askerleri
nin velvele ve şamatası sokakları 

dolduruyor. Yazıhanelerde, resmi 
dairckrde, trnmvaylardn, biraha _ 
ne ve bahçC'l<'rde, meklcblcrdo ha
sılı her yerde ünüormalar göFi.ilü. 
yıw; nutvkl&r, mürler a(tk pcncc
~lcrdcn l3Jtlliyoı', dellcl'sine koşan 
polis otomobillerinin, kilise çanla _ 
nnm, limsnd:ıkt gcmil<'rin gUrültü
sü afakı kaplıyor vo bütün ahali 

Cehennemi Nazi propa
gandası altında bir şehir 
Danzigde her günkü manzara şu: 

Polis otomobilleri delicesine koşuyor; nutuklar, emirler 
açık pencerelerden işitiliyor; mütemadiyen dolaşan 
üniformah askerlerin şamatasmdan durulmuyor; ahali 
heyecandan sokaklara dökülüyor 

heyecandan sokaklara dökülüyor. 
Her gUnkü manzara bu! .. 

manyaya geçeceğini ahaliye bildi. Danzig gençleri sık sık bu salona 
ren propagandalar hep buradan çı- davet edilerek Almanyanın knybct
kar. BüyUk okuma salonun duva_ tiği bu şehirler kendilerine hntırMukaddes yemin !! 

Bu faliyctlerln merkezi ikl bina. rmda Hitlerin bir bUstü var. Bu !atılmakta ve Danzig ile koridor Al 

dır. Bu binalardan biri Nazilerin heykelin iki tarafında bulunan on manyaya verilinceye kadar rahat 
lideri Forsterin karargahıdır. Fors- dört levha evvelce Almanyaya, şim 
ter bütün işleri buradan sevk ve L di Lchistana ait bulunan yirmi sc
dare eder •. Danzigin yakında Al- kiz şehrin armalarını ta.51maktadır. 

dum11yacaklarına dair yemin etti
rilmek t cdir. 

öteki bina ise serbzst şehrin se. 

natosudur. S('nator,un reisi (Arlilr 
Gra~zer) dir. SC'nntoya rC'smi üni
forma ile riyaset eder. Danzig hü
kümeti burada gece gündüz içtima 
lınlinclcdir. 

Dnnziglilerin, Lchlilcrin ve bütiiıı 
dünyanın nazarları şimdi bu sC'na • 
toya çevrilmiştir. Fakat herkes bi-

ihtarlara rağr11en .. 
Hitler, haıa, harpsiz bir zafer kazanacağına 

Danzig meselesinde bir anlaş
ma imkanından bahsediliyor. Hat
ta bazt pyiahrra göre Varşova i?e 
Berlin arasında muzakerelere ba,· 
lanmış. 

Bu, şüphesiz, Almanyanın Ne\•· 
york borsasında, bazı adamları va
sıtasiyle yaptırdığı bir manevra
dan başka bir şey değildir. 

Bütün bunlann delalet ettiği 

bir şey varsa o da şu : 

Hitler, Lehistan.dan, İngiltere

den, Fransa.dan yapılan ihtarlan 
kulak asmıyarak hala, mü§kül.i
tı yeneceğine, gene harpsiz bir za· 
fer kazanacağına kani bulunu
yor. 

Şimdiki halde nisbeten orta ga
zetelere söz söylemek hakkı veri
len Alman matbuatında Danzigin 
bir dünya harbi çıkarmıya değer 

bir şey olfmadığı, Almanyanın Lc
histana karşı fena fikırler besle
mediği, fakat 1919 da Almanya· 
dan koparılan "serbest şehir,, m 
muhakkak tekrar Almanyaya dön
mesi Jazımgeldiği hmıusunc1a is
rar ediliyor. 

Bu lisanın neye dctalct ettiğini 

kani bulunuyor! 
Yazan: Henry Lemery 

(Eıki Franıız nazırlarından) 

Rl'ls Gray7.tr, !Umatoya rlyn~l't "'11 ~·'.>r, c:lylnhl FUhrf'rtn aynidir 

anlamak hizım. Maksat şu: Karşı t~ zaferi tahdit ederek digerleri
cephcdekilerin vaziyetini sarsacak ı nin mukavemetini kırmak. 
bir netice elde etmek ve başlangıç- Çekoslovakya hususunda m~-

vaffak netice veren usulün bu· 
~iind: Lehistana karşı kullanıl

mak istcdigini anlamamak içit. 
insanın kör olması lazım. 

Almanyanın Südet mıntakasına 
müdahalede çok haklı olduğu gö· 
rülüyordu. Çünkü, bu mıntakada, 
nüfusun ekseriyetini Almanl.tr 
teşkil ediyordu. 

Evet, ama, daha altı ay geç
meden Bohemya ve Moravya ile 
Slovakya da Almanyaya geç:i. 
Almanya Südet mıntakasında o
radakilerin mensup olduğu mil· 
':t bakımından bir hak ileri sü
:üyordu. Halbuki Çekoslovakya 
-ıın bu son iki parçası için böyle 
':ıir şey mevzubahis değildi. 

Mütemadiyen, Danzigin Al
"nan olduğu hususun.da israr edi· 
!iyor, çiinkü buna kim$cnin itira::: 
ettiği yok .. Fakat Almanyanın ;ı• 

sıl maksadı Lchistanı evvela. de
nizle alakasını keserek boğmak 

ve nihayet kendi hakimiyeti altın:ı 
almak. 

Bununla beraber, bir itilaf ihti
malinden bahsedilmesi bazılarını 

(JJcııarııı H ııncudc) 

Danz.1"' !lcııntosuııun reisi G 
4.i ya5ınd;u1ır. Garbi ı.ch 

tloi,"llıuştur. Kemlisi nktiyl' 
'1a.son 'c bir must•\i ticarc 
sinin mlimt•s ili lıll. nırt:ıwı' 
i::ılcrlc halk arasında şöhret 
mıştır. t'niformalnra çok ltC' 
olan (Grnp.cr) (Göring) 
bir modelidir. 

lir ki senato sırf bir tiyatr<' 
nesidir. Asıl oyuncular Beri' 
vl' Danzistc olup bitenler heP 
IC'rin muknrrcratıaır. Bu h&1 

partisinin C'kseriyet kazandığı 
sencsindenberi devam ctınc1'l 
Danzigin bir Alman şehri old 
anlamak ve buna kani olıtlpJ 
1:ok malfımata lüzum yoktur· 
den sonra ı:ıehirdc Slavların > 
elşm<'sine ve son asırlard&. 
krallı !t) la birle.5J1lesine 
Danzig o tnrihtcnbcri Alman 

li93 ten Versay muaheO 
kadar (1708 - 1814 seneleri 
daki devir müstesna) Danzig 
\'anın bir cüzU i.di. Dnnziglilcf • ıı 
mandan ziyade Almandır. 5° 
muahedesinden sonra µcJıl 
teı:ıriki mesaiden lçtinab edeıı 

4 
zigliler. k('ndl şehirleriyle 

münaFcbat idame ed<'bilıncsl,ıll 
min kin Lehisan:ı bahşcdilct1 
ta, gUmrUk. limı:ın ve şirneıı 
imtirnzlarına güc<'nmişlerdi. - ~ 
zig ı,,ehıi Milletler cemiyctinı 
mayc.'si altıQda hir komiserle 
olunur, ayrı ve mü.atakil bir Jı 
m0t olduğundan Lchistanın J.J, 
nrazi11i UzC'rinde siyasi hakları · 
tur. Dnnzighkr (Milli - sos) 
in sadık tnraflnrıdırlnr. Zir3 ııı 
sosy:ı.li1.m bugünkü Almanlığııı 
ifadesidir. 

Danzigliler ilhak aleybİ 
Bununla beraber orta ba111 

zi~liler, Sl'rb<'stc;e rey vercbi~ 
dl, r0ylcri ilhnk al<'yhındc 11 
zannederim. Onlar pek iıla ~.,ıı 
ki şimdiki yaşayısları Alınan.• 
kinden c;ok iyidir. Şunu da Pc. 
bilirlrr ki lA'histanın, krndi 

11 

C<l~ ııi.ıya \rl'ı.li~I elıl;mrıu~ ete 
men Danzi" JJ('lıistnn hintcrlll 

o. t 
dnn bU) iık ticari istifadelrr 

( Dcı:amı J.I ü" 



S P ORCULAR 
Nasıl klüp değiştirecekler? 
Bu hususta genel direktörlüğün kabul 1 

ettiği esasları yazıyoruz 
GUnlertienberl dedikodusu devnm 

ı Cdj • 
d P gıdım hjdise nihayet kuvve-

en file çıkml§lır. 
ğU ~den terbiyesi genel direktörlU
~·e . 1 tıc.nc müddetel, tecrübe mnhL 
cuı tinde olmak Uzere bilumum spor 

11 
arın, tescilleri, nakilleri ve ynl

~ futbolc şamil olmak üzere fut
llnı cuıarın nıüsabaknlarn iştirak mu 
~~ eleler; için tesbit ettiği yeni e-
""slar hal . . tc gelerc tamım C'dılmek ü. 

re bulunuyor. 
Bu h"'k·· . tı~ u umlcrın ana hatlarını ya-
~ oruz: 

I<lüplere yeni ::fen girenler 
Ya~(:lce hıç bir kulübe tesçilleri 
tıı ~ılın~mış azaların tesçil mua
re~ ~~e~~ bölgelerce ve genel di
ğu ~r~ukçe ~imdiye 1-.:adar oldu
la gıbı senenin her ayında yapı-
Caktır. 
a··k \'ey u Ümet tarafından kapatılan 

bölgelere matbu üç renkli listeler gcye diğeri kulübe taahhül"iı 

gönderecektir. Bunlar yazı ma.- mektupla Yerilecektir. Kulüpljf 
kincsi ile doldurulacaktır. ilişiği yoksa l O gün .zarfında ka-

Listeler 15 ağustostan 30 ağus- ğıdını vereceklerdir. Varsa böl
tosa kadar bölgelerce tetkik ve gcye Ye istifa edene bildirece-k
tasdik olunacak ve en geç bir cy-1 !erdir .. Sebepsiz olarak tehir e
lülde genel direktörlüğe gönde- J dilirse müstilfi genel direktörlü. 
rilmiş bulunacaktır. Merkezde lf. ğe müracaat edeceklerdir. 
eylüle kadar tetkikatını bitirerek j Ayni bölge dahilinde bir kulüp
listeler 30 ağustosta bölgel~rc ten istifa edip ayrıldıktan sonra 
iade edilecektir.. 'başka bir kulübe girmiyen aza 

1939 yılı için mühlet klüp'er eski kulübüne kaydedilemiyecek· 
için 30 ağustos, bölgeler için de lir .. 
15 eylül tarihine kadar uzatılmış- Meı,ru bir mazeret dolayısiy-

tır.. le bölge değiştirenler eski bö!ge-
Diğer hükümler lerine döndükleri takdirde eskı 
Futbol takımlarının birinci, i- kulüplerine girebileceklerdir. 'F'n

kinci ve üçüncüsünün kadrolar; kat bunlar da kulüp ve bölge de
tir. Müsabakalarda üst takını , ğiştirenler hakkındaki hükümle
ayrı nyrı cetvellerde gösteril::cek. re tabi olacaklardır. 

Binicilik 

Rakamlarla süslü 
mayolar modası 

1 Plajda bir kayık salıncağında kolan vuran bu 
genç kızların ikisi de çok orijinal birer mayo gi~·
mişler. Dikkat edecek ohırsanız soldakinin mayo
sunu 1 den 9 a kadar olan rakamların süslcdi
gını görürsünüz. 

bahisleri: • 
l\i a futbol şubesinin fanliyeti
i.ıa_~csrnen tatil eden kulüplerin 
~ arına du evvelce hiç bir kulü· 
haıt~sçılleri yapılmamış olanlar 
ıec kındaki hükümler tatbik edi-

kadrosunun futbolcuları alt ta- Resmi müsabakalarda kulüp
kımda oynatılamıyacaktır. Alt ler futbolcuların hüviyet eüı
tnkım kadrolarından üst takı.n- danlarını, tasdikli listeleri hake· 
lara oyuncu alınabilecektir. me ibraza mecbur tutulmuşlar-

dır .. 
Resmi müsabakalar esnasınii1 

kulüpler birleşirlerse iki takımın 
muhtelitini çıkaramıyacaklar ve 
yalnız bir liste muteber olacak-

Akifsiz yarışlar 
e tir. 

~·~.P ve bölge 
l{ t~ı~tirenler 

Jer .ll~Upler ve bölge değişfiren
baır ıçın her nakilde resmi müsa
ade a.Ya iştirak .için lisans mfü.~-

Si almak şarttır. 
ııa~e:ce verilmiş olan lisans mü 
tııu esı Yalnız o zamanda azanın 
~bsecceı bulunduğu kulübün mtı 
her akalanna girmel: için mute
geı 01~c~ktır. Başkn kulüp ve böl 
l{lUer ıçın hükmii olmıyacaktn. 
Uııuf.· Ve ~ölge değiştiren azalar 
tiraı u daırcsinde istifa ve bu is
cc aıın kulübünce ve bölgesin
dilt~suıu dahilinde kabul ve tas
Cek;nd.en sonra yeni intisap e:.lc
aliy e? kulüplerde hususi spor fa_ 

'i e~ıne işrirak edebileceklerdir. 
lorı\nız bu azaların genel direk
!!i tıı u çe nakil ve lisans müsaade
ıarrıuaıneleleri yalnız ağustos ayı 
da b~da Yapılacak ve eylül ayın-
~ olgesine tebliğ edilecektir. 

1 
esrni müsabakalara 

a~·~ltak edenler 
.Yon ° gclerce ve futbol federas
kaıa~nca tertip olunan müsaba
lir. resmi olarak kabul edilmi:.-

l<uı·· 
ÇiUeli Uplcr bu müsabakalara t<'S· 
azaıa Yapılmış ve lisans almış 
~bık~ ar~~ında seçecekleri mU
~Ust rı gostcren ve en geç J 5 a-
t os ta "h" eııli rı ıne kadar bölg·~ ·c 
kı.tıu nı edilecek olan mühürlü ve 

P re· · tın \11"• ısı ile umumi kaptaulrı.-
lı le Uşterck imzasını taşıyan bir 
bitec:~:rn~k suretiyle iştirak ede 

\. rdir .. 
''1 lla"'. 

ve...._. J .ren zamanda bu listevi · uııy · 
tesını en kulüpler o sene ic_:in 
lirak futbol müsabakalarına iş
~Urcu:ttirilmiyeceklcri gibi, ne 
ısllli Y olursa olsun bu list.e)'e 
nenin azılrnıyan müsabıklar o :;c-

ıtı"· Cekıercı· usabakalarma giremi)':>-
n·· ır .. 

na i~~~~ birincilik müsabakaları
bolcuıa k ctrnC'miı:J bulunan fut-
'.r· tın lltkiy o devrenin grup w 
gibi ln~ birinciliklerine de ve bu 
~bakaı lernrnin mahiyetteki mü
()}llııYaea~a girmeğc de hakları 
l"e tesı· a. lır. Listelerin bölgcle-
ın·· 1ınınde llcldetı n sonra bir s-:-ne 
bir f utb e bu listeler<' yf•niden hir. 
1l'ılyccek0t!cunun ismi fütve eclilc-

tı ır. 
nıu...... .. 

••ı lnud·u·rıu··k bunun iç;iıı 

Lis eıerdc aaıan ylzııacak ~
lan futbolcuların o sene için ye
niden sıhi muayenelerinin yaptı
rılmış ve muayene neticelerinin 

hüviyet cüzdanlarına doktor ta. 
tarafından işaret \'e tasdik edil
miş olması lazım gelecektir. 

Yeniden kulüplerce tesçil -::c'!H

miş olan azalar müsabaka liste
lerine dahil oldukları takdirde lis-

tenin kulübe verildiği tarihten 
itibaren o senenin resmi müsaba
kalarına iştirak edebileceklerdir. 

Ist ı falar 

tır.. _., 
Bölgeler, bütün yukarıdaki h'ü- At yanşlannda Akif Aksonu 

kümleri tetkik ve kontrol ile m'.l- görmemek bütün onu bilenlere 
k lleftirl~r. Kulüplerce kayıtlan gayrı talfii geliyor. Bütün atçıla~ 
silinenlerin bu muameleleri bölge ondan bahsediyor ve hepsi emi· 
ve genel direktörlükten geçtik- nimki onu düşünüyor. 
ten sonra muteber olacakbr. Tas. Yazık,ne 

0

kadar yazıkki yarış
dikten sonra bu aza hiç bir resmi lar artık Akif sizdir, ne kadar a
müsabakay:ı giremiyecektir. Ka- cıdır, onu yalnız sevenler, yal · 
rar tasdik edilmezse futbolcu ku- nız atçılar değil memleket kay. 
lübünü değiştirebilecek ve hak- betti. Akif Akson bu sahanın en 
kında kulüp değiştireler hakkın- tipik en orijinal §ahsiyetiydi. 
daki hükümler tatbik edilecektir. 

Hakemlerin vazifeleri 
Hakemler müsabakaların baş

lamasından evvel müsabıkların si 
cil durumlarını ve hüviyetlerini, 
musaddak listeleri sıhhı muayene 

Bir azanın kulübünden istifası lerin yapılıp yapılmadığını, fut
halin de aynı bölge dahilind.:!ki bolculann cezalı olup olmadıkla-
\•eya ba(1.ka bo"'lgelerdekı" bı"r ku Tür ki\. •ede teknik ve sistemn. -~ · - nnı gözden geçireceklerdir. . 
lüplen her türlü zimmetten beri Sicil ve müsabaka talimat!a
~lcluğunu gösteren bir ilişik ka- riyle şimdiye kadar yapılan ta
gıdı nlmnsı ve bunu bölgeye tas· mimlerin bütün hükümleri bu 
dik ettirmesi lazımdır. i stifa ka- yeni emirle ortadan kaldırılı111§ 
ğıdı iki nüsha olacak ve biri göl· bulunmaktadır. 

Büyük boks maçlan yapdıyor 

Kani · Ekremle 

tik ilk at yarışlannı kuran odur. 
(1916) senesinde bu işin bizde· 

de yapılabileceğini o düşünmtiş, 
senecerle o çalışmış çab:ı.b. 

mı~. bin bir türlü maddi ve mn· 
nevi fedakfırlıktan sonra emeli
ni kuvveden fiile getirerek atçı. 
lık :tarihimizin serlc\·hasını o 

yazmıstır. Bu giin Türkiyede ko
şulan her yarış Akif Akson i~in 
dikilmiş manevi birer abidedir. 

Revanş müsabakası yapacak İlk defa avrupadan halis kan 
d h b · k b k 1 ingiliz atını getiren odur \'e bu ve a a ır ço o sör erı ringle göracegiz gtine kadar gelen ecnebi atların 

19 Ağustos cumartesi ak§amı , dövüşmek fırsatını bulmuş olacak· yiizde sekseni onun teşebbüsle· 
18,30 da Tepebaşı Garden bahç~- lardır. Bu maç ta iiçer .dakik;ılık rinin semerelcridir. Getirdiği bin 
sinde büyük boks maçları tertip 8 ravund olup hayli sıkı ve yorucu larce liralık atlar arasında bu 
edilmiştir. eılııcaktı r. Bundan başka Kumkapı 

Uzun zaman dedikodusu süren 
bu maçlar aylardır devam eden sı. 
kı çalışmalardan sonra, idaresizlik 
yüzünden tehir edilmişti. 

Şimdi gerek idaresi, gerek bok. 
sörlerin himmetile bunda muvaf -
fak olmuş bulunuyoruz, yapılacak 
maçların en mühimi olan güzide 
boksörlerimiz Feyzi - Tevfik ma~ı 

iki tarafın rizasile iiçcr dakikalık 
10 ravund olup senenin en sıkı ve 
enteresan maçı olaca!<tır. Aynca 
son maçları birçok dedikodulara 
rr:cyclan veren kıymetli boksörleri 
mizden Kani ıle Ekrcmin revan · 
maçr User dakikalık ı O ravund o
lacaktır. 

Yine lıirilıirlerine her z:ım:ı:ı 

meydan okuya"l Anka.ramn kıy . 
metli boksörü Refikle Galatasaray 
h Şemsi en nihayet karşı karşıya 

iki futbolcuya ceza verildi 

İs tanbul futbol ajanlığından: 

Hilal klülıünden 510 bölge sicil 
sayılı Mcsalim Pakel üç ay. 

Kasımpaşa klübündcn 1062 böl. 
ge sicil sayılı Mürteza Gürsav üç 
ay. 

Yukarıda adları, soyadları, klüp 
leri ve sicil sayılan yazılı sporcu -
)ara iştirak ett ikleri bir futbol ma
çındaki suiharckctlerinden .dola -

k!übünün favorisi Hristo ile B. J. yı hizalarında yazılı müddetler için 
K. nün boksörlerinden Mustafa 4 8 1939 tan"h" d "t"b · · • • ın en ı ı aren geçıcı 
üçer dakikadan 6 ravundluk bir müsııbaka boykotu cezalan veril -
k.:tr§tlaşma yapacaklar. lliitiin bu miştir. Keyfiyet kHiplerin ve ha • 
ehemmiyetli maçlar<lan sonra a • kcmlcrin malCımu olmak üzere ilan 
matörler arasında bir kaç maç var-olunur. 
dır. 

Yazan: CAViT S. TULÇA 
gün hala. kullanılan çok kıymet
li damızlıklar var. 

l{sasiK 'Kaideleriyle yapılan ilk 
(Derby) Atatürk koşusunu Lfi.le 
ile o kazanmıştır. Bu bakımdnn 

da Akif Akson bizim için dünya· 
nın Lord Bümberysidir. 

Akif Akson tam (23) sene, fa. 
aliyete geçtiği ilk günden · beri 
bir an durmadan, dinlenmeden 
nice yorgunluk, meşakkat ve ta. 
lisizliğe katlanarak bütün atçıla
rımıza nümuneyi imtisal olacak 
bir gayret ve fedakarlıkla mü · 
temadiyen çalıştı ve atçılığımıza 
unutulmaz hizmçtler bırakarak 

ebediyen ayrıldı. 
Akif Aksonun en son eseri ye 

rine oğlu Saidi yetiştirmesidir. 

lsfanbul serbest .. 
gureş 

Şampiyonası 
Jgtanbul Güre~ ajanlığından : 

1 - İstanbul bölg:si serbest 
güreş birincilikleri 1 S ve 19·8-939 

tarihine müsadif cuma ve cumar. 
tcsi günü yapılacaktır. 

2 - Bu müsabakalara seçmeler
;le .derece alan güreşçilerle milli 
takıma dahil olduğundan bu mü -
sabakalara iştirak ettirilmiyen gü
reşçiler gireceklerdir. 

3 - Sıkletlerde tolerans yoktu:-. 
4 - Müsabakalara iştirak e.de -

cck güreşçilerin n hakemleri11 

tesbiti ve müsabakaların idaresi 
için Beykoz, Kasımpaşa, Beşiktaş, 
v<: Galatasaray salahiyetli murah -
haslarından mürekkep bir komite 
teşkil eidilecektir. 

S - Yukarıda isimleri yazıh ku 
lüplerin komiteyi teşkil edecek sa
l:lh iyetli murahhaslarını 10-8.939 
perşembe günü saat 13 de bölge 
merkezine göndermeleri rica olu -
nur. 

Saittc babası kadar fedakar, e
nerjik ve müte§ebbis bir atçı. ~c 
nelerden beri ycrcesine okulduğu 
kitaplarla maliımatııu günden 
güne ilerletmektedir ve hiç ~p· 
he yokki bu sahanın gençliğine 
rağmen en modern tekniğine va
kıf bir unsurdur. 

dünyanın her yerinde m;;;m 
leketler spor tarihlerinin kay -
dettiği bu kadnr büyük simalan 
hiç bir zaman unutmazlar ve her: 
an ufak fırsatta hatırlar .anarlar, 

Akif Aksonu unutmak bizim 
için de imkansızdır, o isim hi -
podromlanmızda nesilden nesile 
dnima müteselsil bir intikal ta
kib edecek, söylenecek ve anlatı
lacak. 

Fakat onun için bu az, çok nz, 
biz isterizki yarış ve islah encü
meni her sene hiç olmazsa bir 
defa bir koşunun ismini Akif 
Aksona ithaf ets"n ve o gün tıü 

tün hipodrom onu anıp düşün _ 
sün. Hiç zannetmemki Yarış ve 
İslah encümeni bu jesti düşün· 
mcmiş olsun. Yalnız bunu en ya
kın bir tarihte görmeyi bir hak 
olarak istiyoruz. 
yoruz. 

lzmirde yapılacak güreş 
müsabakaları 

26 ağustosta İzmir fuan mün~ 
sebetile tertip edilen İstant 

Ankara • İzmir takımları arası 
<.laki güreş müsabakaları grcko 
men olarak yapılacaktır. 

İstanbul güreş ajanlıfı hu mü 
nasehctle, lzmirde maç yapacal 
olan takımı seçmek ve hazırlamak 
için İstanbul birinciliklerini yap -
mağa karar vermiştir. 



rece asahileşmişti. Marc ta baoa
smın gelmediğini görünce suratı· 
nı asmıştı. Ana oğul, clele ve as
kın çehreleı:le otele avdet ettiler. 
Orada bir telgraf buldular. Jak: 
''Bu akşam gelmek kabil olama· 
dı.,. diyordu. O zaman, ana oğuJ, 
bu defa, kendileriri bütün gün 
beklemiş ve hala beklemekte o
lan dostlarını bulmak için pHija 
gittiler. Evet, İngiliz or~daydı •.. 
Onları görünce hemen yanlarına 
yaklaştı. Onların gelişinı5en çok 
memnundu. Fakat neden böyle 
gecikmiş olduklarını sormadı . 

O, derin bir uykudan uyanır gi- r - Eğer iyi hatırlıyorsam Emil~' ccra değil, hayatını kurtarmı~ O" 

bi irkildi.. - Zola caddesindeydi. Evinin al· lan adamın karısıydı. Mariette'irı 

Gölgede 
kaybolan 
Adam! 

Ve tatlı bir tebessümle başını çc- tında bir çiçekçi dükkanı vardı. gözlerinde yaşlar vardı. 
virip Mariette baktı: Bu dükkan hfıla gözümün önü-.ı-

N 1? B . . l"k d dedir .. Fc:kat güzel madam bü· - ası . .. u sızı a a a ar :nı 
tün bu §eylerin şimdi ne ehemmi 

Yanındaki adamın tam mana • 
3iyle centilmen olduğunu hisse· 
-:liyordu. KÜfiÜk Maıc, dost inti
hap etmesini biliyordu! Şimdi 
içinde tuhaf bir sükfinet vardı ... 
tyice hissediyordu bu ~damların 
ikisi de kendisinden daha yüksek. 
::laha mükemmel insanlardı. O. bu 
daha derin ruhlu bir kadın olma. 

Marictte ,or.a llk defa olarak 
plajda tesadüf etmişti. O, kendi· 
siyle ayni otelde .değildi. Yalnız 

kumluktaki knbineleri biribirinin 
yanında bulunuyordu. Çok fazla 
rüzgar olunca o, kabinesinde cıga 

nı da görmüştü. Onun kim oldu -
ğunu bilmiyordu. Hatta ismini l.ıi

le bilmiyordu. Onun böyle ken
dinden bahsetmediğini görerek 
Mariette de kendi hayatı hakkm
la ona bir kelime bile söylemiş de· 

ra içiyor, güneşli günlerde kum - ğildi. 

ıar"da saatlerce yatıyor ve hava na· Fakat artık burada sıkılmıyor
sıl olursa olsun muhakkak her du, Günler daha hoş ve daha ça· 
gün lılnyosunu alıyordu. buk geçiyordu. Artık yalnız de· 

Mariette bu plaj( hiç ıevmiyor. ğildi. Pazarlar biribirini takip et
du. Çünkü dehşetli bir ı üzgar hi~ tiği halde hala kocası Jak gclmi· 
eksik değildi. Deniz daima !dalga- yordu. 

lıydı. O burasını yalnız, Parist-:n Pariste çok sıcaklar olduğunu 
ancak üç saatlik bir mesafede ol· i<'ittikçe: "Zavallı Jak,. diye ijü· 
duğu için tercih etmişti. Bu suret· şünüyordu. Marc b:ıbasına yazdı
le Pariste me~~ul olan k')Cası:ıı ğı kartlarda dostu ingilizden 
daha s?k görebileceğini ümit bahsediyordu. Mnriette şimdi ko. 

ctmi~ti. casma: ''Buraya alıştım.. Çok hoş 

Fa1tat 0 , o~adar me~guldU ki, ve çok güzel bir yer!,, d iye yaı· 
buraya da e ~le:niyordu. Kocasını mağa 'başlamıştı. 
ne zamadJır gördüğü yoktu. Hal- • • * 
buki onun (;elmecini o kadar çok _ N e güzel rüzgar madam! 

iı;tiyordu ki... 

1 
Dinleyiniz, ne hoş uğullJuyor ! . 

Mariette ekseri günler, kabine· Mariette, tatlı bir ecnebi şivesi· 
nin i~:ndc el i1iyle meşgul oluyor- le söylenen bu fransızcayı bü
d:.ı. Bu suretle açık k:ıpıd:ın plaj- yük bir zevkle dinliyordu. Eğer 

da oynayan ye.ili yatındaki oğlunu ona bu şeyin tehlil:eli bir oyun 
gözü ör.tinde tutabiliyordu. olduğunu söylemiş olsalardı. bu

Kiiçük Marc plajı pek seviyor
du. Halbuki Mariette burada Icna 
halde sıkılıyordu. Kendini çok 
yalnız hissediyor.du. Hiçbir ahb::ı
bt yoktu. O eğlenmeıini .seven lir 
kadındı 1. 

Kaç defalar kabine komşm:u o
lan a,u adllmla yüz yüze gelmiş 

olduğu hnlcle dikkatle yüzüne bi· 
le bakmış değildi. ilk nazarda tn· 
giliz olJuğu belli ol::ın bu ad:ı. ... 1 

plfij:'a d: nize taş atarken küçük 
Mari ile do3t olmuştu. 

na hiddet edeceği muhakkaktı. 
"Yalnız gezmiy(}rum ya, diye 

düşünüyordu. Yanımda oğlum 

\''Ur. Sonra bu sırf bir ahbaplıl;tan 
ibaret 1.. Öyle terbiyeli, öyle 
d1di bir adam ki!..,, 

Maritte zaten kocasını 6evcn 
bir kadındı. Hiç bir şey olmasına 
imkan yoktu. Şimdi Jak burad:ı 
değildi. Onu bu yalnızlıktan kur· 
taran adamın kendi.,iyle ~ok meş
gul olduğunu , Wcta kendisine 
hayran olduğ~nu (!Örmek ge"lç 
kadın için muhakkak surette bü· 
yük bir ı;evkti l Fakat hepsi bu
kadar I. 

* • 

Şimdi yanyana oturuyorlar. 
11. Mariette'in neş'esi yerine gel
memişti. Bir taraftan onu dinler 
görünürken, bir taraftan da hid
detle kocasını düşünüyordu. Ja· 
kın bu kadar fazla çalışması bir 
mübalfiğadan başka bir şey değil
di! Elbet de kendi yerine bıraka

cağı bir ;:dam bulabilirdi!. 
Bugün de gelmeyiş: sırf gel. 

mek istemcl:Jiği içindi! O yalnız, 

i§ini düşünüyordu! Yalnız işinin 

ehemmiyeti vardı. Hepsi bu!. 

Halbuki Mariette onu karşıla· 

mağa giderken neler düşünmüş • 
t ü !. Bu gece kocasiyle gazinoya 
gitmeğe karar vermişti. O kadar 
severek hevesle yaptığı firuze 
rengi organdi tuvaletini giyecek
t i 1. Kocasiyle dansedecekt i. Bu 
elbiseyi ne büyük bir zevkle d ik· 
tirmişti. 

En sevdiği elbiresi bu idi 1 işte 
gene bu gece giym ek imkanı kal
mamıştı .. Bu elbise hiç giyilme· 
den dolapta solacak elbiselerden· 
•• 1 
oı . . 

Bütün manasiyle yüzde yüz bir 
kadın olan Mariette için bu mavi 
organdi tuvalet mes::lesi pek mü
him bir şeydi 1 • 

• * • 
işte bunı•n içh 1ngilizin da

••etini bila tereddüt kab-ı.ll etmişti. 
Akııam olduğu zaman, o: 

- Madam, demişti, bu gece ga· 
zinoda bir balo veriliyor. Eğer ar
zu ederseniz oraya gidelim. Ben 
otomobille gelir sizi alırım ı . 

etti?. Bu yara yeri benim için bir 
hatıradır. Bu yara yüzünden bir 
kaç sene evvel pek mükemmel bir 
a::lamla tanışm:ştım. Bu adam ha· 
kiki bir centilmen idi!. 

Zaten gayet ağır ağır ilerleyen 
otomobil şimdi büsbütün ağırlaş· 
mıştı .. Ve İngiliz daha fazla genç 
kadına bakıyordu. 

Mariette bu nazarların karşısın
da korkuyordu. Ve Eahte bir neş'c 
ile gülerek: 

- Bana bu hatırayı anlatabi· 
lir misiniz?. dedi. Sı>nra da rica 
ederim biraz daha hızlı gidelim .. 
Gazinoya gitmek için pel: sabırsı· 
zım . 

İngiliz cevap verme.den otomo· 
bilin süra'tini arttırdı. Sonra göz
leri yolun üstünde yavaş bir ses 
k anlatmağa ba~ladı: 

- Adi bir kaza idi! .. Saat saba· 
hın ikisi idi. Sür'atle giderken O· 

tomobilimi . Grenelle tarafında bir 
kamyona çarptım .. Sağ elim feci 
bir surette ezilmi§ti. Yarılmış bi· 
leğimden, dehşetli 11urctte kan 
fışkırmakta idi. t~at gecikiyor
du. Kaybetmekte olduğum kan
dan artık vücudumda mukavemet 
ve kuvvet kalmamıştı. Başım dö. 
nüyordu. Kendimi kaybedecek 
bir haldeydim. Nih<ıyet beni old:t· 
ğum yerden ~(}k uzak bir hasta· 
haneye kaldıracakları esnada bir 
ndam müdahale etti. 

Bu bir doktordu. Evi, bulundu· 
ğumuz yerdefdi . Gecenin çok ı 
iierlemiş olmasına rağmen oda • 
sında çc:lışırken kazayı haber al
mış ve aşağı inmişti. Benim b~ 
halde hala imdadı sıhhi otomobi· 
lini beklemekliğime 

Beni kendi evine aldı 
icap eden şeyi yaptı. 

mani oldJ. 
ve hemen 

Kolumu diktikten sonra istira 
hat etmekliğim lazımgeliyoı+Ju . 
Bana yatacak yer hazırladı, vr 

Nihayet Mariette o çok sevdiği lakırdı arasında evli olduğunu el· 

Dehşetli bir rüzgar clduğu için 
lı.:ışmı renkli bir mendil ile sarmış 
olan Mariette oğlunun yanına gi
u:nce onun komşusu ile beraber 
oyn3dığım görmüştü. 

elbisesini giymeğe r.ıuvaffak ol· söyledi. Benden ço·~ daha genr
muştu. Marc'ı uyuttuktan sonra . bir adamdı. Bu geçirdiğim gecey· 
otelden çıkmıştı. Şimdi genç a- hiç unutamam. Kaybettiğim kar 
damın yanında otomobilin içinde ornde hiç kuvvet bırakmamıştı 
oturuyordu. İngiliz otomobili kul- Doktorun kendi eliyle yazı odasın· 
!anıyordu. Mariette volanm üs- daki sedirin üzerine hazırladığ 
tündeki bu güneşten yanmı~ yatakta yatmıştım. Konuşmakh -

Bir "gün kocası Jak telefon koyu esmer ellere bakıyordu. ğımı menetmişti. Kendisi karşı:n 
ed: rek akşama otele geleceğini Bu elleri sanki ilk defa olar?k daki yazıhanesinin başında hlil? 
karısına h aber vermişti. Mariette &örüyormuş gibiydi 1 İşte şu sağ ıalışıyordu, ve ara!.ıra bu yazı· 
sevinçle: ''Nibyet 1 , diye mırıl - bileğindeki derin bir yara yerini hanenin üsttinde ıduran bir kadı · 
danmıştı. şimdiye kadar hiç farketmemişti. nm resmine muhabbetle bakıyor-

- Aman yarabbi ne rüzgar! . 

İngiliz onun önünde hürmetle 
eğilerek kendisini scl&mladıktan 

sonra: Bugün tngilizi unutmuştu . Oğ· Belki de o, uzun seyahatleri esna- du. Hiç şiiphesiz şimdi yazlığa, 
- Evet, demişti. Çok rilzgar n.d ı t ~ "k ~ b b ık· d k b" · · 1 lunun elinden tutup treni karşı- •u a yara anmış ı. • u utu oz· e ı e uza ır yere gıtmış o a:-

var, bu kuvvetli rüzgarın sizi ra - k · · d • · 'd' 
lamak için gara gitmişti. Orada ma ıçın sor u: .{crısının resmı ı ı. 

hatsız edeceği pek tabiidir. 
müthiş bir kalabalık vardı. N: - Elinizdeki bu yara yerini hi,; 

Böylece konuşmağa başlamış • ha yet tr ~n gelmişti. Fakc:t tren - ı;örmemiştim ! Bir kaza mı geçir 
lanh. :l~n Jak çı:.:madı. Mnrielte son de· diniz?. 

,. • • • • 
Bazı akşamlar beraberce kum 

lukta dolaşıyorlar!Jı. KendisHe 
çok meşgul olan bu adc.m, son de· 
rece terbiyeli ve ciddi bir kimı:ey· 

di.. Saatlerce beraber konuşmak 
tan büyi.ik blr zevk alıyorlardı . 

Marictte onun ağtır.dan f ngi· 
1iz dcbiyatı hakkında bir çok ş~v
ler öğrenmişti . Bu ada':ll pek ço:~ 

seyahatler de yapmıştı. 

Srrk ,_.tamlda kadar göriinü 
yordu. 

l\foriett•, bazen onun kabinesin· 
de uzun czun bir şeyl:r yazdı(;:-

Bütün bunları, on·ı seyrederken 
Jüşünmüştüm. Çünkü ben bir 
"tluharririm, böyle şeyler gözüm· 
ien hiç kaçmaz. Sabaha karşı o· 
-ıa ismimi söylediği:n zama · 
gülerek: 

- Böyle me~hur bir hastayı c· 
vime almış olduğunı i~in ~ok balı 
~yarım! . 

Dedi. Onunla konu~tul:ta so:ı 
lerecede zeki l·lr .-.J;:m old, ğun" 
;örüyordum. 1-Iny::ıtımı kurtar · 
"'lrş olan bu rdam. 

Mariette, eli) le •., ,.ilizin kolu~-
1an tutarak onun s:ıziinü ke·ti: 

- Bu -:hkt 1ru:ı evi n:ı c..:cı 

li? :liye sordu. 

yeti var .. İşte geldik, inelim ... , 

İngiliz romancısı, otomobilin 
kapısını açıyordu. Mariette: 

- Bu doktorun şimd: ne oldu· 
ğunu öğrenmek is!emez misiniz? 
rliye sordu : 

- Görüyorum ki hik5yem sizi 
iyice kavramış.. Dikkat ediniz 
kııskan'i olmağa başlıyorum. 

- Eğer size bu doktorun şimd i 

Citie hastahanesinde klmikliniif 
şefi olduğunu haber verirsem ne 
dersiniz?. 

- Çek şey! .. Dunu nasıl bili 
yorsunuz?. 

- Nasıl bilmiycyim .. Bu dok ,. 
tor benim kocamdı~!. 

İngiliz muharriri bu sözü işidir 
:şitmez ,otomobilin kapısını kapa 
mış ve hemen otomobıli ilerlenı:,

ğe başlamıştı. Şu hareket karşı

sında Mariette dehşetli surette ~a 
şırmış gibi idi. Adeta büyük bir 
mahcubiyetle : 

- Otele dönmek istiyorum! 
diye mırıldandı. 

İngiliz : 
- Nasıl arzu ederseniz mad'am. 

dive cevap verdi, ve otomobili 
ç;virerek otele doğnı ilerlemeğe 
başladı. 

Sakindi.. Bir söz ı;öylemiyordu .. 
Artık onun için Mariette bir ma-

küçük bir şeycil:di ! 

İngiliz muharririn de düşünce· 
!eri Mariette'in düşüncelerini ta· 
kip ediyordu. O da Mariette gihi 
simdi Jakı düşünüyor ve hayat ı rıı 

kurtarmış olrn o adamın biraz da· 
h::ı ciddi. biraz daha zeki, biraz 
dara derin rul:lu 'J!r kadın olma· 
dığına teessüf e.diyordu. 

Otelin kapısında Mariette'tel' 
ayrılırken onun elhi . sıkmış, ve 
son defa olara:< bir mücrim solguf\ 
luğiyle mantosuna sarılmış ola!1 
bu südü kadına da!gın gözler]e 
bakmıştı. 

Sonra sanki genç kadının dil· 
şüncelerini ı>kumuş gibi ona şöyl~ 
söylemişti: 

- Evet ma:iam, sizi anlıyorum· 
Yüksek bir adamın karısı olmak
ta bazan çok güç ?ir şeydir! 

Amcrı: ııı'a "01lirn moto•U;!r•çisl,. ismini alan Tom Derinı;ln en f;a,·ıt· 

nı tll!.lt.'\t hUncrlcrinden birisi fıçılardan yapılmııt bir chramm altındaJI 
g~erhm e'ırnm de\ rlllr ,.e mahJr motosiklet.ti hi~blr arızaya oğranı ... 
dan e:ıramm altından g~mlıt bulunur. 

Ankara Valiliğinden: 
l~e5if bedeli "21343., lira .. 33 .. kuru::tan ibaret bulunan ve kap:lll 

zarf u!:ulile eksiltmeye çıkanlan Polatlı ·hükmet konağı inşaaU içi~ 
ihalt> giin~ zuhur eden taliplerin vaki teklifleri layıkı hat görülme~~· 
olduğundan 12-8-939 cumartesi günü saat 11 de ihalesi yapılmak u· 
zere yeniden kapalı zarfla eksiltme ·• ır. 

~1uv2kkat teminat "1600 .. lira "75 .. ku""U~tur. 
l 'tc'dıJ , rin teminat mektubu veya makhı..ıu. ticaret odasının ,·e

sikası \'e ;\aha müdürlü~ründcn b:ı işe aıt olmak üzere alacakl~~ 
elıliw ,·e~ilrnlarile birlikte sözü geçen gü~de saat 10 na kadar tek 1 

ıarciarmı :~aııa komisyon reisliğine vermeleri, bu-::a aid keşif ''e şar1· 
mı.mert her gü~ :-.;aha müdürlüğünde ;0rcbilccek!cri. (3350) (5623) 
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Verem tedavisinde fÖ~m~~·ı,;;anları a~~~;nda·: · ıaJ 
'-------·-·--·-·-------

Yazan: L. Busch [36 Yılını vah ş i ler arasında geçi rmiş bir Alman seyyahı) 

vitaminin rolü Genç Hanaya: -- Sizden birkaç tane kadın 

8ovyetler halka vitaminleri muhtelif 
halinde veriyorlar 

alıp götürelim ? ' dedim 1 

yiyecek 
1 

cıns 

Gıda endüstrisinin hergün sebze, süt ve 
balık konserveleri halinde dağıttığı vitamin 
miktarı 55 mily.ar ölçüyü bulmaktadır 

tni.:~Oskovadn son günlerde vita. ! la v:itnminle pişi:ilmiş muhtelif 
topı::c tahsis cdllc.n bir konferans ! cins yi~·ecck hali:lde de hazırlamak. 
Sov • illi§ ve bu ilmi konferansa, tadır. 
bitı ~keller birliğinin bez: tarafından, Sovyetlcr birliği gıdai endüstrisi, 
ve • adar Cılim, doktor ve endüstri halk:ı her gtin, hvsusi sebze süt ve 
rrıış::;aat rnUmcssil& iştirak eyle - konsen·eleri halir.dc 55 mil)'ar ycv. 
n mi miktar vitamiı. dağıtmaktadır. 

oıın~ k~nferans!a, vitaminlere ait Ekmek ve hamurlu gıda maddeleri 
r11......_ Uzcre, 125 ilmi bcynnnt ve 

t'Vt d" 
tıır. ınlenmiş ve tetkik olunmuş-

ııu ~Yeller Birli n vitamin enstitü 
Pı-ore .. "' 

ilan Sörlcrindcr. A. A. Şmit, in 
~ Uzvi~ Cliniıı "C'' vitamini azlı. 
ı.ına k 
fa.kat arı;ıı, yalnız skorpit ile dcği 
tıııd ayni zamanda mide ifra1.n-

a tc"ev .. t . 'b' b ııı.. ., \"Uı;a ve saırc> gı ı az· 
"\ları h" d n normal f&aliyetlcrlnin \'cc;. " e·· 

l!'dıtın~ı~tfrrneslle de mukabele ey. 
ıspat elmi§tir. 

l>ı-or 
~a k Csör L. A. Çcrkcs, konforan-
d~ndi klinik müşııhedclcrinl bil
~ılta.n Ur. Profesörün raporundan 
de h neuce, verenılcrin tedavisin · 

' er da •• 
0

, ~eyden evvel hasta vücud 
Rtçtl . Vitami:ıl nzlığınm önüm 

l> ın~ı icab eyledlğidir. 
roresö . 

~"tind r S. M. R:s ise. mide UL 
tı-.. ~tı hasta olanların yiyecckle-"I,. ''C 
<'ltfğı '• vitamini katmakla elde 
lır. ti Çok iyi neticeleri anlatmış. 

endüstdsinin glindc halka verdiği 
\'itamin mikdarı da 40 milyardır. 

Saf tıbbi müstahzar halinde vita
min sarfiyatı da her sene mütema
di surette artmaktndır. Yalnız son 
iki sene içinde lıı..nlann satrııında 

kaydedilen tezayüt bire dört buçuk 
lıır. 

lliç kimseden ses çıkmadı. [fana 
.arın hepsi su uyorlardı. Anlaşılaı 
hiç kimse harikulade mucizeler gös 
termi~. reislerini bir ağaçla bcrabe. 
uçurmuş, ayağ:ı kalkan b~risini u 
zaktan yıldırımla öldürınü5 olaı 

beyaz bir sihirbazla beraber gitme 
ye ce~aret edemıyordu. 

Buba sualını tekrar etti: 
- İçinizde tuzlu ormanları ' 

Bacla-Badaları bilen yok mu? 
O yakit tek bir ses işittik. 
- Ben bilirim! 
Bunu söyliyen genç ve gayet cı 

lız bir adamdı. Cesur olduğu aşı

kfır bulunan bu genci de derha 
yanıma çağırttım, ona: 

- Sen bizim sihirbazın do:ıtlu 

Jundan çok bürük saadet görecek· 
,,in! sözünü söylettim. 
Tavırları çok esrarengiz olan bu 

garip zenci delikanlısı benim bu 
ı tifatımdan çok memnun göründü 
\ 'C büyük bir heyecanla Bubaya be 
.i gfütererek: 

- Sizin çok kudretli büyük sihir· 
;.,aza bazı söyliyeceklerim \'ar! de· 
.ti. 

1 lana delikanlısının bu hareket 
, ·_Jetle merakımı çekmişti. 

- Sihirbaz seni dinliyor! cc\•a· 
.Jlnı \'erdirdim. 

Bu cılız delikanlı o vakit, iptidai 
ınsanlara mahsus o mübalağalı ta· 
\'ırlarla, adeta bir pandomima oy 
nar gibi konu~arak, şu garip :;özle 
:i wyledi: 

- Büvük ve kudretli sihirbaza . . 
. oylcyiniz ki Bada-Badalar değil 

'>ız üç ki~i, 5 kişi, beş kere bin kişi 
1itsck cümlemizi parçalarlar! Onlaı 
on derece kuvvetli ve kurnazdır· 

lar! Yanımıza mutlaka kadın alma
lıyız! 

ııı~~<!tltand Tnbabet Enstitüsü ' 
lal'd arda nntiskorbit vitamini ver· 
ııı~ 8a ll'ilc§rne kin vitamin konul-

Bu genç 1 !anaya 
• :!um: 

hayretle sor· 

" 1 il -
l ~8 c tnüşJ.hcde olunan bnzı en· 

:ın ueı· llöruıı ıccler almıştır. Bu profc· I 
ala)( tnponınn göre, kemiklerle 
llan~dar Yaraların daha çabuk ka. 

"""1tlst .. 
lllıittr ıçın, hastaya daha fazla 
llıe1t d~ antl.skorbit vitamini ver -
ları~ı lnzrındrr. Prof<>sör, cild yara
da (~ alakadar cerrahi vakalarda 
~eııtck) ~ı:.ı (A) vitaminleri fazla 
~ba~erın büyük ehemmiyetini ı 

4 . etUnniştir. 
l3aht~n~d doğum enstitüsünden 
taııo 'le, konferansa müdellel bir 

t Ve-...· . 
"'ılatn · "•1§ ve gebe kadınlar içın 
tını lsiıllenn çok büyük ehemmlyc
ta CCi Pat eylemiştir. Profesör Balı 
llıil\in re, gebe bir kadının (C) vitn· 
60 Ut den g\lnde • ncrmal had 50 iliı. 
IJyacı en - asgari !!00 miligrama ih-
Vı vardır. 

da btarnlıtıcrin zirııatte tatbikatma 
taıuı1\l konferansta birçok raporlar 

Sos olunnıuştur. 
llın 8~ct Vltaminologlan, balıkyağr 
haııetın_~dardızas) onu meselesini de 
ııantirn ı .ıcrd;r. Balık yağının bir 
ıları C"lre ınikfıbındki vitamin mik 
ıı • av tnn . . b ı . . 
ıne --vsımınc ve a ıgın eın· 

Untte Cörc, 3 ile 500 enternasyonal 

l'et \•trasında tahr.vvül eder. Sov 1 
Usııı b larnitıologlarınıp buldukları 
~tırın alık lağınn (D) \;tamıni ka. 
~ın1n aktır. (D) v!tamini balıkyn. 
l Zflng· 
a ve b ını<'§nıc:sini mucib olmak-

'1ırrıı11 ~~ santimetre mikiıbında ' 'i
trl'tıaıı tkdan 'Ju suretle '.!50 en -

,.., :ı:onaı u · ~u k nıtc:-ye fırlamaktadır. 

tı>k rn Onf«:'rans ı Uzakerelcri, ge 
h lli~rnıekette gerek bUtün dün. 
lllaka Ve tıb iUen.inde büyük biı 

llya d 0lıı.ıı1111 n 1 M'l'lı!j, alınnn ve teshil 
tilin fi ~elic<' ve müşahedeler, vita. 

trııni hrını n ileriye bir hamle daha 
Cllirnı tn" 

Sovy Uınkiın kılmıştır. 
~akıl l:'l~ Vltanıınologlarının muvnL 
1nı:işafr l'~, vilcım:n endüstrislnir 
Yiıtı tes· zerinde de derin ve fe. 
tnaktadr~rler lcr<ı..smdan hali kalma· 
tall\Inıert. Sovy.:?t mUesscscleri, vi
'i haıı ' ~ nlnıı: kristal yahut ma 
ta nde tıbb" 

llıanııyı 1 müstahzar olarak 
c sar değil, ayni zaman · 

- Kadın mı? Niçin? 
- A Çünkii ancak yanımızda ka· 

dınlar olursa bizi dost olarak kabul 
ederler! Bize fenalık yapmak §Öyle· 
dur un, bilfıkis bizi en biiyük do t
ları olarak kabul ederler. Her tür
lü hizmetlerde bulunurlar. l Ier is· 
tediğimizi yaparlar \'C verirler! Fa· 

Kiiçiik bir merkep yarrns11 ile lmrşı /aşan bu insan ynı•msu. iideta böylr kat yanımızda kadııılar olmazsa bi 
de lzayl'an olıır mu imiş der gibı lıc..yrcl içinde kalmış! Fakat filozoj zi mutlaka parçalarlar!.. 
lıayı:qnm yanı1S11 daha bıt yaşta bile, uzım bacaklarınm iizcritıde ta· ı Genç Hanayı gittikçe artan bir 
şıdığı koca kafası ile pek deri11 clı'i§Ül1cc/ere dalmış gibi göriim'iyor.. hayretle dinliyordum. Dernek ki 

~~~İl 
ll'E 

RoSEı-l
~otJ\.>"1 

Kt\R. ~ ISl
~ıı. 

yl\.(A.-J 
VAH~ı 

ır-lt:ıı ı..·ızc.E. 
l<01'J IJ ŞU. 
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t t!J, Kı ıle 
RooE"'· 

50N 
P4Ll\ÇO. 
'YU 15TıC 
\ '46 l:"lılt 

.YA-ZAN 
vE _ <i }ZEN. 

.}ada-Badalar yalnız kadına itıbar - Peki ama, dedirttim. Bizim be-
~iyorlardı. Delikanlıya merakla yaz sihirbaz sizin kadınları zorla 
;ordum: ;ıkarır! 

- Peki. bu kadınları misafir o Genç Hana yerinde tepindi: 
.arak mı kabul ediyorlar, yoksa he· - Katiyen'. Katiycn! dedi. Bu 
Jiye olarak mı? zordan hiçbir ~y çıkmaz! Zira ka· 

Genç 1 lana hiç tereddüt etmed ı lınlar hemen kendilerini öldürür· 
- l lediyc! de:1i. er! .. 
- Hediye mı? Güldüm: 
Hayret içinde gayriihtiyari gül· 

meye başbdım. Demek oluyor dı. 

d Bada-Badalarm arasına rahatç 
~irebilmek için ewelemirde onlara 
hediye olarak kadııılar götürmeyı 
mecburduk! 1-.te bu pek şık bi. 
şarttı. Bununla beraber I lana deli 
kanlısının kati tanrla söylediği h. 
..özlerden muhakkak bir betadaı 

kurtulabilmek için bunun en mü· 
kemmel bir t:!~l~ir oldub:ru anlaşıl: 

yordu. 
Genç Hanaya: 
- Peka1a oyleysc dedim, Sizde·· 

birkaç tane ·kadın alıp gi>türclim? 
Kaç tane kadar btcr? 

Hana delıkanlı-.ı bir müddet dü· 
~ündü. Sonra : 

- Götürülen kadınlar ne kadar 
;ok olursa o kadar iyi olur, o kada 
rağbet ve itibar görülür! dedi. 

Fakat bizim ce,·ap \'ermemize 
meydan bırakmadan il;İ\'e etti: 

- Yalnız biiyük \'e kudretli sihir
bai bana mü~ade ederse onların 
en çok istedikleri kadınlan ben se· 
çeyim, eğer götüreceklerse ... 

- Şüphe iz. elbetle g:itüreccğiz: 
- O halde ben biliyorum, onla 

ra göre en uygun kadınlan seçerım .. 
Fakat.. 

- .Fakat bu. kadınları Hanalar 
arasından alıp götürecekseniz şimdi 
buna imkan yoktur! 

- Niçin!? 
- Çünkü daha yerlerle göklerin 

evlenmesi ayini yapılmamı~tır.! Bu 
ayin yapılmadıkça da tek bir Ha
na kadını, kendilerini . öldürürler. 
Fakat buradan sağ olarak başka ye· 
re gitmek için çıkamazlar! Bu Mt>· 
ti bizde ta ecdadımıdanbcri hiç b i 
kadın bozamamı~trr! 

Genç 1 Iananın verdiği bu malfı· 

mat hiç de hoŞuma gitınemi~ti. J la
ıa kadınlarının keyfini beklemek i 
şimize gelmezdi. Onun için sözlerin 
le samimi olchığuna kanaat getirdi· 
ğim bu garip Hana delikanlı ına: 

- Öldürürler mi? dedim. Ben is
:edikten sonra onları bağlayarak 

Jöttirürum! Jlı~biri i bir ~rcik ya
)amazlar! 

F::' ·ıt "'enç Hana gene dircldi: 
- Fayda yoktur! dedi. Zira on

'ar bunu öğrenir öğrenmez ne ya· 
)ar yaparlar! kendilerini mutlaka 
;~dürürler! Buna mani olmaya im· 

'•an yoktur! .. 
- l"için? . 
- Çünkü bütün Hana kadınlan 

vücutlarında müthiş bir zehir taşır· 
tar! Bu zehirler sıcak ormanlardaki 
!:>üyük yılanlardan çıkarılmıştır ki 
'>ir toz tanesi kadar küçük miktan 
20 kişiyi derhal öldürür! 

Genç Hanaya: 
- Telaş ettiğin bu ise biz onun 

kolayını biliriz! E\"\·e.18. piitün bu 
zehirleri kadınlardan toplatırım! 

dedim. 
l lana yüzümüze: 
- Hay aptal herifler hay! Bu ka

kavanlar da hiçbir şey bilmiyor
lar! gibi gayet tuhaf bir bakışla ba
kıp acı acı güldü. 

Sonra sinirli sinirli: 
- Kabil değildir! dedi. 
- Niçin kabil olmasın? 
- Çünkü Hana kadınları bu zc-

hi rleri vücutlarmıh derileri içinde 
saklarlar! Derilerinin o kı ırnları 

ateş taşla'rile yakılmıştır! Onun ze
hirler derilerinin o noktasında hiç 
zarar vermeden dunır! Bu zehirler 
her kadır.m başka \'C gizli bir yerin· 
dedir. Bunu ondan başka kimse bil 
mcz! Fakat kadın i tcdi~ zaman 
vücuduna kanstır::ırak kendini bir 
dakikada öldürür! 

Hana gencinin verdiği bu izahat 
c;on derece hayretimi mucip ol· 
muştu. Vakia şimdiye kadar iptidat 
ins.1nların bir çok akla hayale sığ· 
maz garip Metlerini görmüştüm. 

Fakat Hana kadınlarının bu müt
hi~ adetleri, hiç şüphe yok, o vakte 
kadar görüp işittiğimiz adetlerin 
en gariplerinden biriydi. 

Demek ki bur::ıda kadınlar akrep
' er gibi çaresiz kalınca kendi kcndi
·erini zehirliyorlardı. Filhakika Ha
na kadınları bu müthiş hareketi 
akreplerden ::ıtmı~lardı. Ondan do
layı da akreplere tapıyorlardı. 

(Dctıamı uar) 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

küll iyatı 

No. 41.50 5 ci aeri Kr. 
H Do Prorundi.s 50 
42 Gunün hukuki ve lttimaJ 

meseleleri 1~ 

43 Eflatun 35 
44 Gizli harpler '1 s 
45 Disraeelinin hayatı 100 
46 Metafizik oı-dir? 25 
47 Yeni adam 75 
48 trsiyctlo tesirleri 75 
49 Politika reıııc!esi 75 
50 Estetik 25 

610 

Bu !!erinin fiat1 610 kuru3tur. 
Hepsini alanlara yüzde 20 illon
to yapılır. Kalan 4 .88 kurcu.n 
l .88 kı.ıru•u peşin almarat aite.. 
baki~i ayda birer lira ödenmek 
nzere Uç t&kııltc bağlanır. 
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HABER'in Tarihihi Romam: 3 Yazan· RAHMi YAGIZ 

Enver paşa cübbeli Mevlevi 
taburunu teftiş etti 

- Nasıl? 
- Softalar için askeri mUkellefiyet kanunu L 

§ini bir tarafa bırakalım, bunlardan gönUllU tabur
ları meydana getirelim. 

- GönUllU taburlan meydana getirmek fikri 
ı;Uzc1... Ama. mükellefiyete davet ~ini muhalefetle 
ko.rşılrunak jhtlmali bulunan bu sar.lklı haydutlarm 

' gönüllü hltrnele geleceklerini hlç zannetmem! 
- Evvela bu gönllllil şokllni kabul edelim. 

Sonro tatblkı çarelerini dU,ünürUz. 
Cemal paşa oturduğu yerden sBzc kan§tı: 
- Doğru, en iyi şekil, bu adamlnn gönüllü bir 

tabltr meydann getiıınoğe scvketmektir. 
- Kabul ederler m1 dersiniz? 
- Ettiririz pa§a! 

Talfıt paşa yerinden kalktı. Ağır ağır salonun 
ortasında duran başkumandan vekiline yaklaştı. 

Çok yumuşak bir dil ve sempatik bir jestle anlat
tı: 

- Ben, bunun için şu usulü tavsiye ederim: 
Her tarlk'..\tln en bUyUğünU çağrralrm. Ona bu ta· 
budarm cepheye göndcrilmJycceğini, mnksadunızm 
(clhadı mukaddes) teüı.kklsint t~ ve kuvvetlen_ 
dlnnek olduğunu nnlatıılun. Ker.di kumandastndl\ 
bu te.§ckkUle girecek, mfirld, geyh, derviş sınıfını 

tesbit etmesini istiyelim. Zann~diyorum ki bu tek
lifle kaIJ1la§acak meşa}ihtcn hiç kimse itiraza kal 
kışmıyaca.k, derhal bunu kabul edecektir. 

Talit paşa durdu. EvvelA gözlerini bqkuman.. 
dan vekilinin dü~Uncell blr tavrtla göğsUne eğik 

duran yüzUnde, sonra Cemal paşanm çat.lk kaşlari
Je gölgeli sakallı çclıreslnde dola"tırdI, sordu: 

- Nasıl, bu fikir şiddetten, cebirden daha iyi 
ve daha kolııy kabul edilecek bir §ekil değil mi?. 

Sllkflt devam edl}'<>rdu. Birkaç saniye odayı 

mutlak bir hfildınlyetlo istlla edcn.ıeeatıUk Cemal 
Pll§anm gilr ve :mütehakkim tonlu' seslyJo t'parça
landı: 

- Evet .•. Bu, daha yerinde ve daha çok mu· 
va(fakıyet vadeden bir §e)tll olacak! 

- Öyleyse haydi, islınle:i !csbit edelim. 

Enver P:l ~-'1'l rr c:-trr! J,:?. kterlne delAlet 
eden sfirat fikri ele· Tal'ıt ~·::.:!::·~ :•:rniile mlandı, 

- Hemen §İmdi mi n.:ı;n . foı~:.ııı yok,.. Şu an-·- .., da ne m~ayilıln "isifulcrlnl bir araya toplıyablllrlz, 
ne de halkı tellişa dllşUrecek blr davet yapablllriz. 
Slı şimdi işi bana bırakın. :Memleketin her tara_ 
fmda.ki şeyh, dede, baba, rnilderris ve dersinmlarm 
f.ıı;lmlerinl çıkarttırayım. Bunlardan işimize yarıya

caklannı kcstirdikleriml seçeyim. Onlan birer 
:mclttub veya telgrafla buraya davet edeyim. Bir 
meclis kuralan. O meclisin vereceği kararla gö
nUllU laburlan teŞkll eder, teçhlzatıarmı tamamlar, 
faaliyete geçeriz. 

O güııkU :mUnakaşa Uç itUbatçı nazmn arasın· 
da birkaç saat süren uzun bir seansla itmam edil
di. Tafilat paşanın bu muhik ve yerinde tertibatı
nm tatbikmn ırccildl 

1331 martının UçUncU, 334 reblUlA.harmm 4 fin
cıı: 1916 miliıdi nisanrnm 16 mcı salı günü, sadaret
ten :vaıılnn bir tezkereye uyularak dahlllye neza· 
rctinden Konyadaki Mevlc'vi dcrgihmm postnetlnf 
ve Mevlevi tarikatfnln reisi Veled Çelebiye bir tel· 
grn! çekilmiş ve lstnnbula gelmesi blldlrilm.iştl. 

Blr hafta sonra Veled Çelebi, maiyeti dedegfl.. 
nı ile birlikte lstanbula gelerek sadrazamın huzu
ruım çıkmıştı. 

lLK GÖRÜŞME VE HARAR 

Veled Çelebi, sadrazam Taıa.t paşanın mesnevi 
ağzı kullanarak ağdalı bir osmanlıcıı lle kısaca i
zah c!.tiği davet sebebini öğrenince telaş edeceği 

yerde bu karardan memnun olmuş, sadrazamın 

beklediği: 

- Elhak, çok musib, karihaJ asıfanelerinin bir 
fikri mUmtazcsi şeklinde tecelli ve bir vazife! fah · 

ru mUbahat telakki edilecek şu reyi saibe cümle 
tunıku allycdcn evvel fıkarayı mevlcviyanm czca
nt dil icabet edecekleri bi §ckkü iştibahllr.,. 

Cevabını vermişti. 
. 

Bunu mUjde yerine sayan Talflt pa§a, Çelebi 
efendiye lstnnbulda hUk\ımet namrna ikamet mas. 
rafını verdikten sonra hemen Enver paşaya işi 

anlatmış, Veled Çelebi ertesi gUnU Enver paşanın 
Balta limanındaki yalısına hususi şekilde davet e
dilerek mUzakere edilmiş, ve şu karyır verilmişti: 

Vcled Çelebi Konyaya gidecek, gördUğü bir rU· 
~·ayı ileri sürerek bütün mevlcvileri gönUllü bir 
mcvlevi taburu te!ikll etmek Uzere umumi bir davet 
·yapacaktı. 

Çelebi, bu karardan sonra !stanbulda uzun 
müddet kalmadı, iki gün sonra trene binerek Kon
ynnm yolunu tuttu. MUzakerc gUnllnUn haftasmda 
Konyadan Osmn..nlı imparatorluğu hudutlan içinde. 
ki tekmil mevlevihanelcre hitaben Veled Çelebinin 
gönderdiği beyanname mcvlcvileri gevk ve heyeca
na garketu. 

Abasını omuzhyan, kemerini bağlıyım kendi 
mevlevlhanesi §eyhinc mUmcaatln mevlevi taburu· 
na kaydedilmesini istedi. Ayni yılın 22 martında, 

blr sabah erkenden harbiye nezaretinin avlusuna 
biriken sikkeli, cübbeli movlevi dcrvlşlcrl saf teşkil 
ederek harbiye nazırının teftişine hazır bulundu

lar. 
O gUn yapılan tefti§ neticesinde gazetelerde 

in~r eden bir havadis lstanbuldan yayılarak Os. 
manlı imparatorluğunun en UZ!lk köşelerine kadar 
bir şimşek sUratiyle uğradı. İlk mevlcvi gönüllU ta
buru böylece kadro halinde teşekkül etmiş oldu. 

-2-
TABURUN R.ESllK~ TEŞEKKÜLÜ, 

FAALll'ET t 

Konyada, Mevlana dergahının sır çıkmaz du· 
.e.rlarından dışarı sızan bir haber bütiln vilayeti 
harb vaziyeti etrafında endişeye dUşUrmüştU. Kô!;O 
bucka toplanan ahbablar blribirlcrinin kulaklarına 
şöyle fısıldıyorlardı: 

"- Mevlevi şeyhleriyle dervişleri de harbe gi
diyorlarmış.,. 

Bu !ısılda),Ş yavaş yavaş dedikodu mahiyetini 
aldı. Her ağızda ağdala.5an bir tonla çiğnene çiğne
ne sakızlııştı. Bunu hayra yoranlardan ziyade, harb 
vaziyetinin mUllefikler aleyhine döndüğüne İflarct 
sayanlar göze !::lrpıyordu. 

Vilayette günUn biricik mevzuu bu olmu~tu: 
- Şeyhler, dervişler de askere çağınlmış ! 
- Haydi canım! Öyle §ey olur mu. Tekkeler. 

de oturanlar kavga adamı değildirler. 
(Devamı var) 

- 47 -

- Ne can sıkıcı şey! Bu esiri gör·ı kimse o~mamasından istifade ede· 
.nesi .ço~ iyi olacaktı. B~nu ancak r~k ba~ı ellerinin arasında beş da· 
kendırnıze faydalı olacagına kanaat kıka kadar düı:ündü. Sonra Fransız 
ıetirirsen alıkoyabiliriz. • 1e ise ben ordusunun ~n yeni tarihli muharebe 
ısticvap ederim. emirlerinden birini, tayyarcci!iğ{ 

Peki onbaşı Zernan, esiri getirin dair birkaç teknik not. okudu. Esi: 
ve beni onunla yalnız bırakın. tay\'arecilerin isticvapları zabıtla 

Y"\h'ız kalınca lfa) m masa:sının ın:~an bir ikisine göz attı 
çekmesini açtı \'e otomatik tabancr. 
'.ın:n kabzasına dokundu. Şarjöre 
b:ıktı \'e çekmeyi süratle kapattı, 

rav. • Pule içeri giriyordu. 

Çevıreo : f ethı Kardeş 

- Meydandaki Ravayyak stıı 
JÜ meşhurdur. 

Pu!e kahkahavı ba~tı: 
- Af!edersiru~. Şehirde öyle t 

tatü voktur. Esasen 1''rao• 
.atille~in statü ünü dikmek {ı~ 
·~ğildir. 

Sivilken ne iş yapardınız.? 

- Babamla beraber bısıtdet 
.atta otomobil tamiratı yapa~ 
.'<ç --~cıliğe çok hevesin. ,·arclı 

O:l:l ına döndüğü zaman Pu1eyc 
~ülüınsedi. Esir, jandarmanın ter• 
ters bakı5ları karşısında ne yapa 
cağını şaşırmış görünmekteyd; . 
Haym, jandarmaya hitap etti: 

- Siz dışarı çıkabilirsiniz. 
F~i· Fransız uzun boylu. sarı~ır. 

ayni zamanda hem biraz bönce. 
.ıem de cüretkfır tavırlı bir gençti. 

Jandarma çıkarak kapıyı 
~ optık:·.ı ını vurarak ~elam vaziy~li 

- Bu hevesle tayyareciliğe b3 
Jmız demek? Kullandığınız l8'· 

kapa· :! hakkındaki fikriniz? 

a;dı ve teftişte bir acemi nefer SC'Sİ dr. Haym: 
ıle küııvesini söyledi: .- Oturun~z çavu~, dedi.. Sizinle 

. . . . . ~ bıraz ge,·ezelık etmcge ,·aktım 'ar 
- 812 ıncı fılod:ın pılot çavu~ 1 {J t ' 1 k. f'l c· . . hh 

Pul 
··ıA . . 1 ıma e" ·ı ı o ş~ mızın sı att 

e, mu azımım. . . ld 'lift. ·ıro k · · 
ıJ •• •• d b.. ..k b' h I ve 1y1 o Uı<.unu öl!'.renm~ · sızı sc 
"laymın yuzun e uyu . ır ay . a· ekt• ·c 1 • bel' d. l\I .. :ın ırec • ır. ret ı aaesı ır ı. asasının uze· ı 

rine iğilerek dosyayı bir da~1:ı oku· ı ':-:ın-ız atıldı: 

du . .:--:ihayet Fransızca olarak: - Yüzba5ı Forteju mu? 
- Rahat. .. dedi. - Evet. Kendisi ha-pten evvelk 
Uzun biran, Fransız esirinin göz lrkadaşlanmdandır. Üç ay ewe 

!erinin içine baktı. Sonra söze bas· bir kara mitralyözü tarafından dü 
tadı: şürüldü. Yaptığı ihtiyatsızlık doğrr 

- Askeri kanunlara harekatınızı su! tr.c;an Sen Korcnten gibi iyi mü 
uydurmak hususundaki dikkatiniz· dafaa edilme!de o!an bir gara, ile 
den dolayı sizi tebrik ederim ça· yüz metreye kadar inerek hücuıı· 

vu,Ş. Fransız ordusunda disipline! etmek }'3pılır iş mi? 
son derece dikkat edildiğini bilmez - Affe::lersiniz. Yüzbaşı uzakta 
değilim. Fakat bu disiplini anlayış bir Cerdi kesif vazifesi esnasında 

nokta!:ından Fransızlarla Almanlar kayboldu. 
arasında fark vardır. Fransızlar e- - Doğru. Fakat ben onun bu keşi ' 

sarette bu disiplirıi, düşmana karşı uçuşu esnasında bombardıman yap 
duydukları hissi izhar etmek zev- masına akıl erdiremiyorum. Otursa· 
ki için unutmakta beis görmezler. nıza canım. 
Elimize geçen vatandaşlarınızdan .. • 
·zd .. d .. w.. •• ·b· h- t . Çavuş hurmetkar tavırlarını bı· 

sı en gor ugumuz gı ı urme nı· km rak b. 'sk 1 ı'lı'c:tı· ,,., . _ ra ıya ır ı cm eye • ... 
şanesı gormeğe doğrusu alışık de- d.i 
ğff ce\'3P ver : _ 1 

Fız. 1 
.b. ldu - kap ederse diye yanımızda da· 

ransız ~şa ar gı ı o : . bo ba k · : d d 1 
_ Fak t ıma m taşıma • ıtıya ın ayız. 

a ·· Yüzbaşı bu bombalan geri götür 
- Hakikat böyle, sizi bu sebeble 

tebrik ettim. meğe tahammül '!demez. muhakkak 
bir fırsat bularak bombaları sarfe· 

- Düşmanımız olabilirsiniz fa-
derdi. 

kat... - Görüyorum ki onu iyi tanıyor 
-- Sonra bize rütbemizle hitap e· 

sunuz. Çoktan mı? 
dilmesine de alı~ık değiliz. Arkadaş· II t 1 · t• d . - arp en e\ ve maıve ın e ça· 
!arınız pek ı rar edersek mecburı · . · 

t ltınd b
. . 

1
/'; , rl fak t hştım. Tay"arecı olunca ben de o· 

ye a a ızı se am.a ar, ·a ı.- _; k ·1·:r. • 
"b" b ·· b d" h.ta nu ta1'ıp c;.ıı; ·r • tay,ıırccı 'li~ gır· 

ın :{Ştm, yuz a~ım.. ıyc ı p d' • 
ğ. ~d ı · ım. 

etme ı a eta vatana ııranet sayar· _ Siz ne taraftan mız? 
lar. 

Bu mevztı üzerinde Pule tarıı 
alllhiyetle dakikalarca kor11.ı 

.·'.·an,ız ve Alman tayyareleri ' 
·ında mukayeseler yaptı. Kendi 
;eralarına da ge;ti ve çoğu uyd 
na olduğuna süphe olmıyan !ı 
;c:er anlattı. Mülazim bir arB 
mun ~özünü ke:.ti: 

- Askeri vesikalannız? 
- Uçarken y:1nıma almazdıııt 

Niçin? 
E · 4 .. be · b•t 6 

- sır ..ıu~ersem nı za ı · 
nalan ve ona göre muamele eti 
':!Tİ için .. 

- Fakat bu sefer.. ~ 
- 1lk istiC\·apta bulunup ı3 

::>lmadığunı ağzımdan kaçırd(lllo 
- Som cephesindeki son O(! 

neydanınız nerede idi? 

Çavu~un kaşları çatıldı: sP 
-- Ben gevezelik ediyorum 

.;ôylenecek §Cylerlc söylerunenıe 
:ungclen şeyleri ayırt etmesini b 
rim Size arkada!;}arımı vuvaııırı 
da bombardıman. etmeni;e yar~ 
tak'malfunat veremem. 

F~ansız, bir saattir devam J 
konuşma esnasında yavaş )"il 

kendisini toplamı~. heyecanı ~ 
rnişti.. Haym ona bir cıgara ' 
\'e ikinci defa olarak dışarı ç~ 
Koridorda jandarmaya i~arct 

rek esirin içerde yalnız oldu~ 
1nlattı ve t~krar do ya dairt 
-;irdi. 

Mütereddit, hatta endişeli 
Ellerini kavu5turup dıvara y8}. 
narak dakikalarca öyle kaldı. 

Hayın birden ayağa kalktı \'e 
bir hamlede kapıya ko~rak açtı. 

Anahtar deliğine gözünü uydurmu~ 
olan jandarma ;~eman kıpkırmızı 

:loğruldu. Miüıizim bunu görme
mezlikten geldi. 

- Ben biraz odadan uzaklaşaca
ğım.Esiri muhafaza ediniz. Ka· 
pı açık kalsın. 

Fransız bir müdciet soğukkanlı· kararlarile arkadaşları arac:mdll 
lığını kayb<tmiş olsa bile ~imdi tek- mnmış olan I Iaym bir şey 11" 
rar itidaline kavuşmu~tu. Mükale· kında karar veremez görünüy~rdr 
me mevzuunun böyle ani bir sekil· .Nihayet cebinden on feni!:lik btf 

de deği~mc::ine ~~mış görünmedi. ra çıkararak havaya attı, eliyle ~ 
t~emleyc daha rahat yerleşti ve kalayıp avucunu kapadı. Birk8~ 
suale derhal CC\'ap verdi: niye avucunu açmadı. Açtığı zı. 1 

Jiaym teşkilatıııa ait dosyaların 

~klandığı, eskiden bankanın kasa 
dairesi olan salona girdi. Burada 

-

- Dan~ulemdcnim. baktı, ü tünden bürük bir yıı.1: 
- Öyle mi? Ne ~üzel şehirdi! mış gibi memnun. yava~a 1 

değil mi Dangulem? çalmah ba~ladı ve dosya dairt;ı 
-- Evet efendim. Seyyahlar ~h- den çıktı. 

rin grup manzarasına bayılır~ar. (Devamı va;-

Sevdiği kadının mağrur ve müstakil 
ruhu hesabına müsamahakflr bir tebes

. silinle Necdet cevap verdi: 
- Biliyorum bunu. Ç.ocukluk arkada~ı

mı ve onun büyük ruhunu gayet iyi bi· 
lirim. Onu muztarib edecek hiçbir şeyi 
sizden i&temem tabii. Behire bir gün sizin 
bu İ§le bir rol oynadığınızı öğrense bile 
bundan hiç üzülmiyecektir. 

MASAL' ÇOCUKLARI 
kirlerini alkışladı, örgüsünü metl1~ 
Tatlr mavi renkteki ince yün ipi, ı;· -
kızın berrak rengine, güneşten aldı~ı ~ 
lak akislerle ışıldayan güzel sarı saçl~ı1 
çok iyi yalcışıyor, dizleri üzerind~1'1 rd 
güsü ile güzel bir ahenk teşkil eclıY0 1~ 
Necx!et gölgeli bir yerde çimenlere 0 r,ı 
muş olan bu genç kızın görunüşil 1'8 

(. 

sında kendinden gl'Çmiş bir halde bl.l 
zel maİlzaraya bakıyordu. - O halde müs~erih olabilirim. 

- Sizden rica edeceğim ilk iş, benden 
Behir~ye bahsederken hakkunda müsa
mahakar ve tarafgirane bir lisan kullan
manız olacaktır. Yerinde söylenmi~ gü· 
zel bir söziın bir kadın ruhunda yapacağı 
tesir çok büyüktür. 

A B E R · ı N AŞK VE HiS ROMAN 1 : 53 

Nakleden : MUZAFFER ESEN 
herhangi bir \'esile ile buluşmamızı temin 
edebilirsiniz. 

Necla gülerek: 
- Pekala, dedi, bu işi de }'3parız. 
- Size bir telefon numarası vereyim. 

Bir görüşme imkanı hazırlar hazırlamaz 
buraya telefon edersiniz. Anlaşıldı, de
ğil mi? 

da tarifem ~ok. İlk tren Kartaldan kaçta 
kalkıyor acaba.? 

- Rica ederim Necla ..• Yarın ben de 
tstanbula inmek istiyorum. Benimle be

raber dönebilirsiniz. 
Necla ile Necdet yarın sabah erken· 

den bulusmak üzere aynldılar. 

gün Emirg~nda oturan bir arkadaşı gör· 
meğe gelmiştim. Hava çok güzeldi, biraz 
yürüyeyim, dedim. Buracıkta beni bekli· 
yen mesut tesadüften haberim olmadan 
buralara kadar yürüdüm. 

i~ 
Dallar ve yapraklar, koruluğun 8 

- İş bu kadarsa çok kola}'.. Sizi methe 
derken yalan 'ibylemiş olmıyacağım ki.. 

- S~nra Behire ile birkaç defa görüş
mem için münasip ,·esileler ihzar edersi· 
niz. 

Necdet bu sözleri söylerken hareketleri 
XVII 

Behire de niçin burada bulunduğunu 
.Necdete anlatmağa başladı. lki gündür 
Neclalarda misafirmiş. Öğleden sonra 
koruya kadar inmek istemiş .. Fakat Nec
Hlnm evde işleri olduğu için kendisine ar· 
kadaşhk edememiş. İkindiye doğru tekrar 
buluşup gezeceklermiş. 

yollan tatlı bir gölge ile yıkıyorlar·· '~ 
raklar arasından deniz parc;alanrnı; ~· 
çille gölcükler halinde görünüyor. se;, 
liği hazan bir vapur düdüğü yırtıyor· ııl
r.eş altında bu güzel koru kadar alı~ 
ta:, ondan daha dinlendirici bir rer 
n::ık imkansızdır. ltş 

- Niçin doğrudan doğruya e\·ine gidip 
görü~mi.ıyorsunuz. 

- Be!lire beni unutrr."''· i.:.teJiğini. evi
• ti! rgm cbha memnun o!aclğını 
styledi. Onun en ufak arzuc:;unu yerine 
getirmemek benim için imkan::ızdır. Fa· 
kat ~iz i terseniz bir gezintide, yahut 

Neclanın bu iyili,bri yapmasından çok 
memnun olacağını anlatıyordu. 

Necla vaadetti: 
- Anlaşıldı. Size yakında telefon ede· 

rim. 
Neccletin Nec1a ile konuşmayı uzatmak 

ist~iği belliydi. Onun için içini çekerek: 
- lstanbula ne vakit iniyorsunuz? dı 

ye sordu: 
- Yann sabah iniro:-um. Fakat y:ınım 

- Nasıl burada mısınız Necdet bey? 
Burada dalgın dalgın niçin dolaşıyorsu· 
nuz. Size böyle hiç ümit etmediğim bir 
yerde rastgelmek ne kadar tatlı ŞC): •• 

Behire Nccdetiiı koruluktan birdenbi· 
re çıkışını gördüğü vakit sevincinden kıp 
kırmızı olmuştu. 

Necdet Behirenin önünde i~ilerek ce· 
vapı verdi: 

- Görüyorsunuz ya, geziniyorum. Bu· 

Behire de 1wruluğun koyu gölgeli yol· 
lannda biraz dinlenirken boş durmamak 
için elinde örgüsünü de beraber getirmiş
ti. Bu yazlık güzel polo\'erdi. 

Bütün bunları Behire birkaç tatlı cüm· 
le içerisinde genç doktora anlattı. Dok
tor da takdirk~r cümlelerle Behirenin fi· 

İki genç dekorun güzelliğini ve JJ 
d · · l b. ·b· ·,.j)'Ôr ~• 5-<.:ı etını tat ı ır şurup gı ı ı., ~1, 

·~ güzellik biraz da ikisinin yam 
b: lunmal:mndan doğuyor gibidir. ıııd 

Necdet sessizliği bozarak söze b3ş 
Fısıldar gibi bir sesle: pı 

- Size bugün burada yapayaJn~ı ~ 
relmek tahayyülünden bile korkt 

hüyük bir saadet oldu. 
(Devamı var) 

H 
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);:. MAL. HATUN 

t~ ·~· AREllGi~ ~ 
~~ıır@~ 

HABERiN TARiHi ROMANI. 69 Yazan: ~tu1~affer M'YJlhlDttlın 

Gregori~s güzünde akrep gi
bi bükülen bir gülüşle güldü PIR tin yüzük 

Nakleden : ",~ UZAFFER ESEN 
ta Gregorıua oda.sına girip upklan 
u:llldan SÜraUe elbiseleri değiş
lona kten Bonra hemen bUyük aa
ı u geçu. İki dakika sonra tekfu· 
u~ has l'averi Afroditlyi salona ge 

Yordı.ı 
~ . 

ltiıJ dııı ölü gibi sararın?§ bır be· 
~· &ayet ağır, fakat vakur bir 
tUnd Yilaıe Ytirilyorchı. Solgun yil _ 
ilk be deh§etll bir hakaret ve kin 

C 
akışta göze çarpıyordu. 

rag . 
lal 0rıus yaverine kendi:erini 

nıı b eare 1rakma.aı içın hemen bir i-
0 t etu. Yaver dışan çıku. 

de~ "akit Gregoriua büyük ve aon 
lltıı 

5
e riyakar bir nczakeUe kadı-
rıUnde eğildi: 

trı.;~ Siz~ mecburen ynpılan ôaho:ı 
c'\i'alt eledçn dolayı affınızı dilerim! 
lıtııı ta durmaymu:, lfıtien oturu · ... 
~Ye Yer gösterdi. 

du. 
0
l"Oditl l!kayt bir ta\'tl'la otur · 

cJd~egonus ea~ı gözleri mUmkün 
de be.mı kadar mtitebessim bir haL 
btıı h Utad bUyUk şarab kupalan
llt af Ulunduğu geniıı masanın önü-

\7 ır ağır yUrtıdü. 
dıı . : ltu.payı ağzına kadar doldur
t~lt: Yılı zamanda Afroditiyc döne. 

d,~oli.an geldik •.. Müsaade e -
~~e iz bir yudum ş&Tab içeyim!. 
11. J.'aPılan kabaca muameleden 
"Vlll'a b 
edec . Urada ne ikram eaek §Uphe 
lade~~ bildiğim için size de bir 
lıra !!arab takdim edememek ur 

h l'ttı.da kalıyorum. 
ve4· 

~hirı: 1• AfrodiU bu yılan herifin 
"&b 1 tltiıı.keti karşmında hiçbir ce 
lrcıııı \'erıneden susuyor, bu adamm 
\'e ~ltıe ne söyliycceğlnl l!kaY.t 
~~ la indiği t.amamiyle a§ikiı.r bfc 

r.r bekliyordu. 
"'te . 

bit d" tonus uzun oarab kupasını 
t\trnı lld~te boşalttı. Sonra yerine o. 
ga}' adan, ayakta. solgun yilıilyle 

rek Mirayın munakka.k bir felaket· 
ten kurtulabilmenize imkan olmıya. 
caku! ... 

Afroditi tekrar şarab kupasını 

doldurmakta olan ve ayni zaman
da şaşı gözleriyle kendisini tetkik 
etmekte bulunan Gregoriusu bir de 
fa daha tepeden tırnağa kadar nef
ret ve istihfafla süzdli: 

- Bizi tehdid etmek istediğiniz 
felfı.ketle ne kasdctmek istlyorsu · 
nuz ? .• 

Dedi. 

Gregortus tekrar o dondurucu ve 
insanm derhal tüylerini ürperten 
mUstckreh tebessümü ıle gUldU: 

- Arzedeyim, dedi, bahsetmek 
i8tediğim tehlike şudur: Gerek si· 
zin ve gerek Miray:n tarafımdan e. 
le geçirilerek kendilerine teslim e
dilmeniz için iki taraftan da kat'i 
emirleri hfunilim !.. Evet, mhayet 
Bizin sığmabfleceğinızi dOşündüğU -
nUz her iki taraftan da! ... 

Afroditl asabiyetle yerinde kımıl · 

danarak: 
- Fakat sBylcdiklerinW anlamı· 

yorum! .. dedi. Bahsettiğiniz ve sid 
bizleri yakalamağa memur ettiğini 
iddia ettiğiniz bu iki tnraf ltlmlPr. 
dir? .. 

Gregorlus birdenbire ciddi bir 
çehre aldı: 

- Söyliye}im, dedi, biri haşmct
ltı Biuruı imparatoru!.. Diğeri de 
vellnimetiniz hakan Osmanm zevce 
leri Mal hatun!.. 

Afrod.Jtl hayretle sordu: 
- Mal hatun m& ! .. 
- Evet? •• Mal hatun! .. Sizin vc-

linimetiniz hakanın ptik ziy~de t.a'k
dirlni kazanchğmızı pek 81! bilen 
ou rakibenlz tarafından!.. 

Afroditi başını hiddetle arkaya 
atarak aynğıı kalktı: 

- Rica ederim, tekfur efendi! .. 

- Demek ki bu meseleden balı· 
sedilmcsini ve böyle bir şeyin baş
kaları tarafmdml bilinmesini arzu 
etmiyorsunuz!. Pek ala! Dediğiniz 
gibi olsun! Yalnız size müsterih 
olmanız için şu teminatı vereyim ki 
s.izi, belki size rağmen rakibesi .ad
deden Mal hatuna teslim etmeyi 
asla dilşünmüyorum ! .. 

Gregoriusun kalbine bir hnnçer 
bntırn gibi söylediği bu söz Afro· 
diti.}1 bir defa dahıı. nefretle titret· 
ti. 

ÔnUndıı şarab kupasını yansına 
kadar bo~altan Gregorius sözilne 
devam ederek: 

- Fakat sizi ır.aalescf haşmetlu 

Bizans imparatoruna derhal teslim 
etmeye mecburum! .. Her ne kadar 
bu sizin için bü~"tik bir felAket ola
cak olan dahi! .. 

Afroditi birdenbire: 

- TehdiUeriniz çocuk!:a ! dedi. 
Beni csa.~en y~ama.kta olduğum Bi 
ı:ans imparatoruna teslim etmekle 
ne çıkar zannediyonrunuz? ... 

Grcgorius ellerini arkasma koy
:iu. 

- Zannetmiyorum, biliyorum! .. 
dedi, bu anda gerek sizin \'e gerek 
Miray için bayatmızı tayin edecek 
yerlerden en tehlikeli yerin Bi_ 
ıans lmpnratoru ba:.rctlerlnin sa -
tayları olduğunu bllınelislniz ... 

Afrodltl bllmemt.zlikten gelerek 
sordu: 

- Nlc;in? •• 
Gregorlus şaşı gözlerinin Afro

diUnin heyecandan kuarmrş olan i
rl gözlerine dikti: 

- Çilnkü, dedi, başmetliı Bizans 
imparatoru §U anda sizin kendi 
sarayında ne gibt gitll vaillelerle 
bulunduğunuzu tnmam.llc 5ğrenmi§ 
bulunuyor!.. Binaenaleyh · bundan 
dolayı sizi yakalattırıp da mllkl • 
fat yerecek değil a! .. 

- Bu gün gene nen var sevgi- çalı~tı.. Selim sabahleyin kansile kadar iyi olacaktı. Bir tek rakam, 
tim? Suratın çok asık .. Muhakkak barışmak istedi. Nezaketle kapr- kullandığımız eşyaya yeni bir 
gene bir hediye istiyorsun.. sını vurdu. Kimse ses vermeyin- hususiyet izafe eder. Hele sevgili. 

- Hayır; h~ bir şeyim yok ... j ce kapıyı açıp girmek istedi. Ne- C('n alman hcldiyenin kıymeti a§ 
ki bir hcıdiye istiyorsun... ı bile haykıridı .. Selim kızdı. Hızla kın derecesini öl~en en yanılmaz 

Nebilenin bu kafi lisanı Selimi, evinin kapısını çekip işinin başına clsüdür. Sonra konuşmalannda 

bir kat daha ürkütmeliydi. Hiç' gitti. lakayd bir tavırla yüzüğiln fiya. 
bir şey olmadığım ve bir §ey is· Selim, Nebileyi çok sever. O· tından bahsetmek Nebile için ne 
temediğini eöyliyen kadrnm her nu gücendiı:tdiği için akşama ka. sonsuz bir gurur vesilesi olacak. 
halde bir şeyi vardır veya istt'diği dar üzüldü. Vak:ia kansını üze- tı. 

şey alrnmıyacak kadar pahalıdır. cek hiç bir şey yapmamıştı. Fakat Fakat Nebile bu suali tekrar 
Sonra, olabilecek bir şey isteyen ne olursa olsun, .kadın zayıf mah- soramaı:. Çünkü kocas.ının bu ia.. 
kadının sözlerinde biraz nazlaşma, luktur. Gönlünü almak lazım .. rara garip bir mana vermek ilıti 

tatlı bir yumuşaklık vardır. Onun- Selim akşam eve gelirken bir mali vardır. 
la anlaşmak, belki mümkün olabi· kuyumcu dükkanının vitrininde Nebile o günden sonr.a, yüzli
lir. Fakat kuvvetli bir hayırla altı ay evvel Nebilenin pek be. ğil parmağından çrkarmadL Her 
reddeden ve bir şey istemiyen ka- ğer.miş olduğu bir yüzüğü aldı. gece yatağına giderken yüzli'rü 
drnla uzlaşmak çok güçtür. Selim r:ıahfazası Nemlenin önünde a- çrkarldığt vakit bir sevgiliden ay
kadrn, ruhunun ne kadar çok ve ~ıld:ğr vakit genç ka.dm az: ~faha rılmış kadar müteessir olurdu. 
ne kadar çabu!t deği§en bir §CY ol- ~c·ıincinden çıldırıyordu. Bu yüzük bir çok konuşmalara, 
duğunu bilmediği için bu cevap- Bu ince bir platin halka idi. Ust bir çok tebriklere vesile oldu. Ne. 
!arın hakiki manasını anl811".adı tarafa doğru halka güzel bir el· bilenin akralnlan, arkadaşları, 

ve memnun oldu. masa kaide olabilmt'k için epeyce terz:isi, yüzüğü çok beğendiler. 

Nebile odanın bir köşesine çe· genişlemişti. Hatta içlerinde Nebileyi mkanan 
kilmişti: Nebile yüzüğü görünce Ç,,Ok se. lar da oldu. Nebile yüzüğü ctra-

- Halimi anladı. Kendisine bir vindi. Fakat her kadın gibi, ko- fmdaki bu umumi alakaöar mcm
şeyler söylemek istediğimin far- casının bu kib:ırlığm.ın da kusur- nun, çok memnun göründü. 
krnda ... Fakat buna rağmen i11r.ar lu tarafmı yüzüne V'.ırmaktan çe. Arcidan aylar geçti. Nebile yü· 
etmedi .. Niçin surat astığımı öğ· klnmedi: ziığüyle hfila mağrurdur. Artık bu 
renmck istedi, şu halde bana olan - Buna düpedüz: israf derler yüzüğü kocasının kaça aldığnu 

sevgisi için .değil.. Selim.. Böyle çıJgrnea masraflar di.'iilnmüyor. 
Evli olanlar, böyle dargın dar- yüzünden aile bütçesinin delin- Geçen gün Nebile bir mağaza.. 

gm bit kö~eye çekilmenin mina· mesine razı olınam doğrusu. da kuınaş beğeniyordu. Gilzel 
sını pek iyi bilirler. Bu hareket Fakat bu çok akıllıca !düşün. ıptklileri ince pannaklariyle yok
karıkoca arasında bir fırtına kop3- cc, Nebilenin Selimin boynuna a- larken yüzüğün taşı birdenbire 
rabilir .. Bu fırtınadan aonra ba- tılmasına, onu uzun cz:un kucak- fırladı. Yere düştiı. Ve pınl pırıl 
zan uyuşulur, hazan anlapma- lamasına mani olmadı. parladı • 
mazlık devam eder, gider. Selim çok zengin bir adam tav- Nebile heyecan İierts'mde idi. 

Nebile Selimle tam iki buçuk rile: Bu kaza sokak~ olabilirdi, otomo. 
sene evvel tanıımı§tı. Biribirlerini - Aman sen de Nebile, diyor- bilde olabilirdi, merdivenden iner· 
deli gibi sevdiier. Ve altı ay so:ı- du. Senin küçiik bir gülümseme:ı ken olabilirdi. Kendisi farkına var 
ra evlendiler. Bu akşam iki senelik uğrunda ben yalnız paramı değil, mamt~ bulunabilirdi. O vakit Se. 
evlilik hayatlarının ilk kavgasını hayatımı da fedaya hazınm. füne :ne diyecek, bu dikkatsizliği 
yaptılar. Selimin yüzüğü kaça aldığını nasıl dfettirecekti • 

et Vak h 
Cla.n ur bir aldc oturmakta re bir kadını bugUn hUkUmdar 'O!\n 
rlııd genç kadını süzdü. Şa§J gözle- bakan Os.manın zevcesi gibi bir ka

e §eyta • l 

Dedi. Benim gibi belbaht ve biça. 
Gregorius sonra Afroditiye doğ • 

ru şaşı gözlerini açtt, ağtr ağır te
laffuz etti: 

O gece evde yemek yenmccdi... söylememesi çok kibarca bir ha· Taşı klüşünce, Nebile yüı:üğü 
Selim bir köşede so:nurtarak ga- rt'ketti. Fakat Nebilenin merakı parmağından çrkarmağa mecbur 
zetesini açtı. Nebile öteki kö~ede ve tecessüsü de tatmin eldilmi! ol. oldu. F~t bu aşk tılsnnmdan 
homurdanarak örgiisUnü ördü .. mıyordu. Vakia Nebile paraya kıy ayn olarak gemıeğe yüreği razı lli nı pm War uçu§tular. 1 dınla rakibe "gibi göstermek küs · 

tı.eıa.~~~birc yfae o ı;Ufll ve riyalı tahlığmıza t.aha:nmül edemem! .. 

....,, ı_ı ~le: Gregorius'un ~·Uzündeki tebessilm 
Lırı11 a !Un!,.. dedi Siz hükümdar tekrar O\'Jlamıştı. 

- !dam edileceksiniz!. • 
Dedi. 

Biraz sonra canı srkılan Nebile rr.et ve ehemmiyet veren bir kadm olmadı. Doğru kapalıçarşıya çık· 
y.:tak odasına çekildi. Selim de değildir. Fakat kadındır nihayet.. tt. Ve ilk rast geldiği kuyumcu 
kanapeye büzülerek uyumağa yüzüğün kıymetini öğrense ne (LiJ,tfcn sayfayı çevimdi) :r'ı]t el hile aşk ve muhabbetine I! - • 

Coıt erecedc güzel bir kadmlD'llZ? 
8e\~~e.nç"~iz! •. Hiçbir kadmm yük 
l!'rin ~ecegj şeref ve itibar mevki· 
kııı.1 e l'ükaelmeye liyakat ve bak· 

I\.~ 8§İkiirdtr !. 
•<ıı; r:dıu şaşı .ekfurun bu şekılde 
tııatt l§layışından e\'Veli çok kötU 
hır taBatlar beslediğine ve k~ça 

arru ll:ıe%1 za maruz kalacağına hük.. 
le lıt ve terıt'den tırnağa nefret

.. r trınıı ti. Tekfurun bir çiğ ci
::Uııel>~rçıuıı gibi ı;arkan kmnm yil

l' aşl'CUi nazarlar fırlattı 
~ Jt . 

gctiu illıca bir zeki sahibi olan Gre 
l'ld•ıı 8 

AftodiUnin bu bakışından • nıe . 
h:ı-urnk. rtnln mahiyetini dtrhal an· 

t-ı;.., Oh! .. dedi. Sebhnr güzelliği • 
k1tL'l e bu Parlak lstikhn11cre liya -
Ilı~~ .ıı hC'thangi kötU bir niyetle 
~ ı..r.~ha.Juı ettiğimi zannetmeyiniz! 
)'ottı~ ,bir baba gibi konuı;mak isti-

•\rr;:İ'. 
....,, h:~tl nefretle irkilerek: 

?ıc1·ııe ·~tl.i olmıyan bu niyetiniz 
1 Yinıı ~ca Ad erim, bir an evvel söy 
lletret ... ÇUnku tu aııda duyduğum 
cıa('akt;~ı dinlemt'me dııhi m!ni 

Crc ... 
0 

.. 

hU1tuı 0 
rius YilzUndc akreb gibi 

....,, en bir gUlü5le ifildü: 

lluz? d l\ric;in böyle gülüyoreu • 
1l"llifün~!. Ernin olunuz ki ben sizin 
ladcte 

1 istediğim ve parl11k bir 
lı"ıı son derece liyıık:ıtinlz var 
L l'lıaa10 118dd 8E'f başınıza gclmeııl mu· 
~"ern:r olan bir felaketin öniine 
b'\ .. ı .. l'c 8tlncttiğim için slze kat'§t 

.... ce b· 
k 11p h lJ'az tntinasebetsiz bfr fe. 
11 • ...., ı areket etmeye mecbur ol -

.. Siı· ı.,,..._lı 1 tekrar bfltün şerefimle 
tı.,. 1 Mertrn ki ben sizinle burada 

"c a ~ l'l· g rlişınek lmkAnmı hazırla.-
, O!ta'-•(I • iz" 

~ nn, gerek s ın ''C g-e-
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11. A : der Mais (das Wclııcb· 
korn) 

a der 1''ruchtbliltenstand 
h dic Grüfcl 
c der Staubhlütenstand 
d der ( Ma.is-) Kol hen 

o cla.s ... Iaiskorn 
l .11 Uctri'ide, Körner -
frUchte, ~realien 

12. PATATES NEBATI 
a patate!I (hadbc, dcrnl) 

1 b y:ıprak . 

~ ~ltek 

12. F: la pomme de terre 
n lıı pommc de terre (le 

tubercule) 

(Devamı var) 

ıv 

a dle Knolle (Kartof!el) 
b das Blatt (Kraut) 
c die Blüte 

13. ŞEKER PANCARI 

a kcik ( panr.a.r) 

11.13 hususi kahllly .. tt 
ha.iz topraklarda yetf~ti· 
rllmc~i r;anıri nebatlar 

13. F: la betternve a sucrc (la 
bctterave sucrlerc) 
a la. racine (la bctte

rııvc) 

ı 1.13 plantes f. dt"S 
che.rnpe dont la culture 
e.xigc un sol amcubli 

ı 13. t: thc sugu beetroot (the 
1 

h ln feulllc 
c la fleur 

l 2. t: the ootato plant (the 

potato) 
a the tuber (the pölato), 

ahoV1.-!.ng the "eycs" 

h the lcaf 
e the flower 

12. A: die Kartofr el 

S36 

sugar _ bcct or beet) 

a the beetroot or root 
11.18 vegctableE that 
have to bo hocd, 
12 a nı.l 13 root vcge
tablee 

t 3. A: die kuckerrübe 
a di~ Wurzcl CRUh~) 

11-13 Hackfrüchte 

ZiRAAT MAHSULLERİ Planş 51. 

.. , Prodult• agrlc:ol•• 1: Produc:e ot' t .. a .. leld• 
(agrlcuıtu~aı Produc:t.a. F'arm Produc:t•) 
Aı .. •ldfrOcht.• (IE:rzeugnlase des Ackerbauos, 
L.andwlrt.achat't.sprodukt.e ) 

1. (~A \'DA.R BAŞAGI 

a mahmuz, mııhmuzlu 

!:a.Ydar (yani üzerinde 
mahmuz denilen nıaniar 
bulunan basak) (bir 
tufeyli nebat) 

ı. ır: l'cpi m. de sci.gle 
a l'ergot m,: un gra!n de 

seigle ergotc, c'est-a
dirc attaque par un 
champignon (un pa. 
rasite) 

1. i: the cer (thc spikc) of 
ryc 
' tbe ergot, a grain (a 

seed) deformed by a 
fungus (a parasitc) 

ı. A: die Ahre vom Roggen 
(korn) 
a das Muttcrkom, durch 

el.nen Pilz (Schmarot_ 
zer, Paraı5lten) entar. 
tıet. s. ... kora 

TAL 
a sap (saman) 
b dliğ\im (ukde) 

c yaprak 
d lalıf (gılif, gnndt \.'3 • 

rak) 
:?. · F: la. tallc (le tnllagc, lıı. 

tige taııee) 
a le eh:ıume 
b le nceud' 
c la feuillc 
d la galnc 

2. t: the stem after "Ulle
rlng" (i. c. branching 
ne:ır th~ surface of tbe 
ground) 

a the atem (the culm, 
the staTh) 

b the node 
c the leaf 
d the lenf • eheatlı (the 

sbeath) 

!. A: der Be!tockte HaJm 
• der Hala 

333 
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oı.l~üalm girdi. Kuyumcu yU.. 

c.üğc t:1fı takmak için penslcrini 
haıırlarken Nebile altı aydanberi 
1<eCl<:lisine merak olan meseleyi 

.• 1yu:ncudan sormak istekli ve sor· 

du: 
- Bu büyüklükte bir taş çok 

'1lhalıdır değil mi?. 
Bu cüm:eyi söylerken kalbi 

ıth hızlı çrırpıyordu. 

Kuyumcu dudaklarını büzdü: 
- Eh, dedi, yüz elli, iki yüz 

.ı:uruş eder. 
Nebile olduğu yerde sıçraya -

rak ve boğuk bir sesle tekrarla· 

dı. 

- Yüz elli, iki yüz kuruş mu? 

Nasıl olur?. 
Kuyumcu eski fikrinde israr et. 

ti: . 
- Kat'iyyen fazla etmez. Fakat 

benim de anlamadığım bir nokt:ı 
var. Bu kıymetsiz tcltlid taşı, ne
den bu kadar kıymetli bir platin 

yüzüğün üzerine takmışlar? 
Nebile, düşünceli düşünceli 

çıktı. Selim, bu yüzüğün çok kıy. 

metli bir şey olduğunu zannetti -
rerek kendisini aldatmıştı ha 1 Ne· 
bile şimdi Selimin, yüzüğün fi
yatım söylememek hususunda 
gösterdiği azmin manasını anlı -
yordu; Selim yalan söylerken so
nuna kadar gitmek istememişti. 

Şimdi Nebile kakarmı vermişti ar
tık; bugünden tezi yok, yalanını 

Selimin yüzüne vuracaktı. Sonra 
düşündü, bu kararından vazgeçti. 
Çünkü bu işde kendisi haksız çı· 

kacaktı .. Selim yüzüğün taşrnm 

elmas olduğunu kat'iyyen söyle
memişti. Bu haberi alır.ta güle· 
cck: 

"- Ben o yüzüğü alırken, diye· 
cekti, günün birinde işlerim iyile. 
şirse, taşını değiştiririm diye dü
şünmüştüm!.,, o valı:itte mahcup 
olacak gene Nebile olacaktı. 

N ebilc Selime hiç bir şey söy

Ic:neğe karar verdi. Fakat tabii 
1' ,casının karşısında hareketleri 

eskisi gibi olmryacaktı. Kinini 
kllbindc saklıyacak, zaman gc!{. 
tiltçc intikamı da kini nisbctinde 

büyük olacaktı. 
Akşam Nebile suratı asık ga

zete okuyorldu. Birdenbifc hay

kırdı: Gazetede gördüğü bir isim 
Nebileye birçok şey anlatıyordu. 
Birçok evlerde hizmetçilik eden 

bir kal::lm, bir hırsız çetesine men. 
sup olduğu için polisç'c yakalan -

mıştr. Bu ka.dın evden hakiki mü
cevherleri alıyor, taşlarını ldeğiş· 

tiri yor, yerine adi taşlar koyuyor. 

.du. Bu isim, geçen kış evlerinde 

PL.\XŞ 51 

b der Knotcn 
t': das Blatt 
d die Blattschcide 

(Scheide) 

ÇA \'DAR B.\~AÖININ 
IllR PARÇASI (bir kı • 
tnı) 

ıı hisale (kabuk) 
b ıh kılıf (lıusc~ le) 
c tane 

3. r: l'cpillet 111. (partie f. 
de l'cpl) de seiglo 
a lcs glumcs f. 
b lcs glumelles /. ex.. 
tenıes 

<' le grain 

H A 8 E R - A.k,am Poıtan 

ihtarlara rağmen .. 
( llaşlura{ı S it1citlc) statüsü ve vazıh bir milliyeti var 

mı? Varsa o halde ahalinin kcn-
memnun ediyor. Bunlar her ka • disini istediği gibi idare hakkını 

Cehennemi nazi propagandası 
altında bir şehir 

zandığı zaferle biraz daha ileri gi temin eden bugünkü vaziyeti mü (ltu~lımıf, S itıcıılcJ ter listesinden silinecektir. Lchis. 
den, daha çok şey istiyen bir cm- kemmelleştirmek içni daha ne ;:i· etmektedir. İstatistikler ispat edi- tan buna asla mUsaade edemez. 
peryalistlikle anlaşmak kabildir b ~eyler yapılabileceğini söyle· yor ki ısimdiki Danzig umumi harb. Bu oyunda alakadar olan yalnız . Le 
ve bütün bu yerleri alanın bir gün }esinler. Bugünkü vaziyet L:- den evvelki Da:ızigdcn daha iyidir. hlstan değildir. hUtUn dünya bilir 
karşısındakilerin zayıflığından is- histanın ticaretini temin ediyor kı Fakat Dıı.nzig Almanyaya geçer- ki Lehistam ortadan kaldırdıktan 
tifadc ederek kopardığı imtiyazlar Danzig limanının mevcudiyeti se Lchistanın deniz ve transit ti. sonra Hitler §arka sarkacak ve fil. 
için artık kafi der sanıyorlar, için de başka bir sebep yoktur. careti ve binnetice kendi ticaret - tuhat planlarmı tahakkuk ettirme. 

Bu tarzda düşünmek en teh- Danzig tekrar Alm<ın olur mu? leri sektedar dnha doğrusu halel • ğe çalışacaktır. 
likcli şey.. Olursa, Almanyanm bu yeni ha- dar olacaktır. Binaenaleyh biz öyle lşte siyasi mahfellerde büküm sil 

Bitlere cevap vermek için ma· kimiyetini nasıl tahdit edebiliriz~ zannediyoruz ki intihabat serbest ren gerginlik bundan mütevellit -
nası gayet vazıh bir tek kelime 1 Lehistanm hususi imtiyazlarının oldukça Danzlg hükumeti Alman tir. Gerçi rıehirde hayat bcrmutad 
var: "Hayır 1,, milletlerarasx bir gar<ınti ile m:.ı- milliyetini muhafaza edecekse de devam ediyor, lakin Alman asker. 

Buna ilave edilecek her ye;ıi hafaza olunacak yerde, muahede 1 Nazi olamıyacaktır. Almanya ise !erinin Leh ahalisine yaptıkları fe
bir kelime onun tesirini haleldar !ere, hatta bizzat bulunduğu taah buna müsaade edemez. na muameleler Lehistanda bUyük 
eder. Bitlere bir anla§ma imkanı hütlere hiç kıymet vermeyen bir Serbest §chirde Alman propa- bir asabiyet uyandırıyor. En fenası 
olduğu hissi verildi mi, kendisine devletin eline düsmesine mani ganda t~kiliı.tı Viyanada, Südet - şehirde görülen kararsızlıktır. AL 
.'hile ile, tek taraflı te§ebbüslerle, clmak için ne yap~amız lazım- !erde, Mcmelde takip ettiği.yoldan manlar şehrin uptına kalkışacak -
mukavemetleri yavaş yavaş orta- dır? . yürümektedir .. Muhalif partiler Hi.ğ- far mı? Danzig nazilerl Almanyaya 
dan kaldırmakla maksLıdıma eri· Alman yanın bir p<ırçası haline vedilmiıı, matbuat serbcstisi kaldı - ilhakı ilfın edecekler mi? Lehliler 
şirim !.., kanati gelir. gelmiş bir şehirde, Lehistanın nlmt§, ferdi ve içtimai hürriyetler hasımlarından evvel mi davrana _ 

Böyle düşünmekte hakkı da haklarını muhafaza edebileceğine boğulmuş, Danzig yahudiliğinin me caklar? Dünyanın sulhü bu suallc
var. Zira, bu bahiste yeni bir şey pek ihtimal verilemez. Hitler ken dan iftiharı olan slnagoklar yakıl- rin ccvablarınn bağlıdır. Bu da bir 
söyledikçe fedakarlık yapmağa di menfaatine uygun bulduğu mış, yahudller koğulmuştur. kaç dakikalık bir meseledir. 
hazmz, demektir. Bu fcdakarlı~ı müddetçe bunlar muhafaza olu- Burada işitile:ı lek ses, tek seda: 
tayin de ona düşüyor ki o da ta:-.ii nabilir, fakat başka bir komşu ü· (Danzigin Almanyaya ilhakı) dır. 
ld d b·ı k 1 · f l • Halk kahvelerde, gazinolarda, e e c e ı ece şey erın en az ı- zerıne tazyik icra etmek istediği 

smı isteyecektir. andan itibaren bunlar ortadan tramvaylarda nerede bulunursa bu. 
Bugünkü vaziyette ''Anlaşma,, kalkacaktır. !unsun söylenen ve usanç veren 

kelimesinin manası yoktur. Zira, A I k .. l b binlerce nutukları durup dinlemek n aşma,..arzusu ço guzc ir 
d h k .k. b" D • mccburiyctindedır. orta a a ı ı ır anzıg mese· şey .. Fakat mesele bir tarafın elini 

lesi mevcut değil ki. Meseleyi, ayağını bağlamak olunca buna <'.I'· Danzig serbest §chrinin fcYka -
sadece Danzige, Daı,zigin ihtiyaç tık anlaşma demezler. iade ehemmiyetine rağmen Lchlilcr 

1 "k d" h .. · son seneler zarfında burada cere. a.rına, meşru ı tısa ı, atta sıya- Bu iptidai hakikatleri söylemek, 
ir- menfaatlerine, Alm<ınyaya ya· tekrar tekrar söylemek Jazımclır 
kınlık hisseden ahalisine irca ede- ki tehlikeli hayallere, zafiyetten 
cek olursak o zamar. görürüz ki ileri gelecek vahim tekliflere ka
bu meseleye 1919 dakin.dcn daha pı kapansın .. 
iyi bir hal şekli bulunamaz. 

Bilakis, bugün ortada mevcut 
meseleyi hakiki çerçcvcsı ıçıncıe 

gözden geçirecek olursak görü -
rüz ki, asıl mesele Almanyanın 

Vistül nehri kaynaklarına kadar 
ilerlemek arzusundan başka bir 

şey değildir. 

Onun için bu meselede bir an
laşmaya imkan yok, ya Lehistan 
hakkın.da israr eder, yahut vazge· 
çer. 

ıc: •• 

Bugün Lehistanın arzusu Av· 

rupd:fa muvazenenin, hatta diye· 
bilirim ki sulhun muhafazası için 
lazım bir mesnet olmaktır. Dışa

rı.dan hiç bir yardım görmediği 

müddetçe biraz müşkülpesent dav 
ranmıştı. Fakat bugün gösterdi· 
ği mukavemetin kendisine etraf
tan temin ettiği yardımdan sonra 
artık tereddüt etmesine eskisi ka
•dar sebep yok ... 

yan eden vakalara gözlerini kapa
makta \'C Almanlnra şikayet vesile 
si bırakmamak için şehrin tama • 
men na:zlleşmcsinl kabul etmekte -
dirlcr. Buna mukabil statükonun 

Danzigin kendine mahsus bir 

Hayati menfaatlerini tchlikcd~ 

gördüğü gün Lehistan bunlan 
müdafaa için silaha sarılacak; 

müttefikleri de kendisine yardım 

edeceklerdir. Lehistnn bugün bu· 
na kat'i karar vermi§ bulunuyor. 
Tehlikeyi olduğu gibi görüyor. 

muhnfaznsını istiyorlar. Eğer Dan. 
zig Almanların eline geçerse bir 
buçuk saat uzakta bulunan Gdrnia 
mah\'olur. Harbdc Alman bombala 
rmdan masun kalabilse bile dü§man 
lıir Danzig ona nefes aldırmaz. Zira 
Gdyniayı Varşovaya rapteden de • 
miryolu Danzigden geçer. Bundan 
başka (Danzig) Lchistanın hayat 
daman olan (Vlatül) nehrinin mun. 
ubma da. hô.klmdir. Danzig AJ -
manyaya geçerse bu hayat dama. 
n kesilir ve Lchistanın deniz kapı
lan kapanır. Bu ise Lchistanın ölü. 
mo mıı.hkfımlyetl demektir. İş bu 
kadnrla kalsa i~i. HiUcrin itimadı
nı kazanmııı olan sabık senato re. 
isi Rausrhnig son bcyıınatında 
Danzi;in mlistahkcm bir liman hali
ne ifrağ edileceğini söylemişti. _Bu 
sözler kuweden fiile çıkarsa Lehis. 

tan koridorun terkine ve Alman ta- ı 
hakkümü altına girmeğe icbar e. 
dilecek ve bu suretle büyük devlet-

man şantöıü 

hizmetçilik eden kadının ismi idi. 

Nebile kalktı. Kr>casının boy· 
nuna sarıldı. Ve vak'ayı anlatarak 
kocasından af istedi. Fakat vak'a· 

yı anlatırlarken kekelemeğe başla

dı. Çünkü çok utanmıştı . 

a are Spelze 
h dic Grannc 

n 

c das Samenkorn (Korn) 

4.. ÇjMfü"LK'\)IJŞ NJı;. 

BAT (inta halinde) 
a tohum (tane) 
b filiz ( iirgün, Sil\'C~ k) 
c kök üıcrindcki inre 

tiiyler (aksamı ;,'ari

JC) 

·f. F: la plante en germe 
n le grain 
h le germe 

(l'embryon m.) 
c la racine avec !es 
d poils tıı. radiculaires 

Bitlerin artık hülyasından va? 
geçmesi lazım.. Ya Danzigden 

vaz geçer, yahut harbder. 
Zannedersem harp etmiyecek 

(La Tribune des Nations} 
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a la fcuillc engainante 
h la gainc 
c la ligulc [mcmbra

neuse] 
5. t: lhe leaf . 

a. thc ll?af _ blade (the 
blade, the lamına) 

h the leaf - shealh 
c thc ligule 

:>. ,\: da<ı Blatt 
n die (Blatt-) Spreite 
h dic Blattscheide 
c das Blatthii.utchcn 

G. 1\0~•.; nuGn.\ Y (kılçık· 

.,,1: huğılay) 

lliirn<>r. 
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1' 9. A: der Haf er 

1 
10. PintNÇ 
10. F: le riz 
10. i: rica 
10. A: der Reis 

ıı. :msm 
a çiçek (tcıelılıiir) 

b uı\lt teni~ 

c uını t e1.ki r 
d mısır ba,.ağı (k~:ın, 

mısır k~anı) 

e mr:.ır tan~I (tohum) 
1-11 hububat 

11. }': le mais 

u1i,.tJerln<lcn AL 
madam Germaine 

ECE 'l'l\'.\TllOSU 
:'\ııri (~Cll\'ılıır ve :ırk:ı · 
.ıa~l:ırı !I Ağu~tos \"ili'· 

... :ıınha :ıkş:ını ı l'\ıırlıkn· 

·ıı Srfok incın:ı'>ında: 

Bili KIT.\P 
Miçc Pcnc:cr ,·:ır~ctesi. 

3. t: the spikelet (part of the 
car or Epikc) of ryc 

4. l: the embryo plant 
a the seed 

6. r: le froment (le blc) 
r.. 1: wheat 
6 .. \: der Wclzen 

a. l'inflorescence 1. 
b le pisti! 
c lcs fleurs f. mal~ 
d l'epi m. de mais (it! 

panoııil, lıı panouille] 
c le grain de mais 

1-11 cereale.s r 

a [the Hght lower on 
Plate] thc glumc (here: 
one of lhe cmpty glu· 
mes) 

b thc cmbryo 
<' the root wlth 
ıl root • halrs 

·1. A: die Keimpflanze 

i. Yi\Z JHJ(:U.\ n 
i. F: l'cpcautrc 111. (le blc) 
i. t: t hC' conımon spelt or 

9 ACUSTOS - 1939 

ı--·~Wli 
9 - 8 - 939 Çarşamba 

l:?.30 Program. 12.35 Türk n1uıı· 
ği: l - S:ıliın bey - Hic:ız pcşrt"~ 
2 ,-. I.eylU hnnıın - Hicaz şnr~ı · 
Zevki sc,·da duyıu:ıdım. 3 - Snlah3 · 
tfn Pınnr - Hlc:ız şarkı _ Le~ Jii S1 

lııı;kır :ı. 4 - l\larnct tnkslıui. 5 ,,., 
S:ıliılı:ıtıin Pınnr - Jlicaz şıırkı • Sıt· 
ln.r:ın knlfJiıni se,·. 6 - l!l. Scfitfl · 
~clınoı: ~ıırkı. Dir ncn·iv:ın:ı dil ıııO 
tel:1dır. 7 - Şehnaz Jong:ı. 13 Mr 
lekct ımııt o.rıırı, ajans 'c ıncıcorol 
hıılıcrlcri. 13.15 - 14 Müzik (Kurı ' Seri 
1Jrograın - l'J.). 'c nıu 

J9 l'rogrııın. 19.05 ~luzik <Oııc!t'11 !!ye 
1 ter - 1'1.). l9.3U Turk ınilziği o•ııst_ İs .n 

H·~cli). ~0.15 Konıısııı:ı (lirn:ıl s:•' illin 
ıil. !!O .:io .\lcııılekct ;:ı:ıt :ıyarı, aj·ı~· l"ilcaa 
ve mctcuıulojj hnberlcri. :!0.50 rur 
ıııiuı{:ı: 1 - Isfahan peşre\'i. :! 
Zeki Arif _ Isfahan şarkı - Göıdil1" 
can:ın.ı \'Prdırn. 3 - Dede - ı.sr:ıh 
şarkı - Aşık olalı. 4 - Zeki _ l''' 
şarkı • Uir gün geleceksin diye. fi 
IO::ınuni:-\ccıııi • Uşşak şıırkı. Sc,·ıl 
alıl:ıllın IJcni. 6 - llic:ıı tilrkll 
Elil gözlerine kurh:ın olıJuguııı. 7 
Lemi - Bayati :ırolı:ın şurkı • U.ı~ 
~ız. hüsnün güvenme anına. 8 - !.
dcllin Knynak - füıynli ornbıın şııı~ 
- Ömrümün neşesiz gcı;di. 9 - 5~ 
dctlin Kaynak • B:ıyoti araban ş r· 
kı - Dağları hep lrnr nlılı. 10 - ~W 
h:ıyycr kürdi türkü • Kız pııı:ır 1 
şında. :?1.30 Konuşma (lktıs:ıt S~~ 
ti). 21.15 ~eşeli plilklnr - Jl. 21· 
\liizik (Bir solist - Pi.). 22 l\fflJI" 
( Küı;iik orkestra • ŞcC: Necip Aş!;ı~ 

""" - Gıınglherger • Aşk ç:ınlnrı .... 
Adolf Gnıno\• _ llcrlin \'iynnn ,.pf ~ 
3 - Dccce - Scrcn::ıt. 4 - Frilz ııec 
lcn\'ııld - Griıızinı.:de (µotııuri). 5"' 
R:ıclıııı:ıııiııorr - Prclüd. G - Gaııııl 
lıenıcr - Kiil;iik flüt için kon er ıı:ır 
çnsı. 7 - Sorgc - Bortkicvicz - fı.~ 
rnl. 8 - Brahıııs - M:ıc:ır dansı ~ 
1 i. 23 Son njııns h:ılıcrlcri, r.trıı· 
cslınm, lnh\'iliıl komhb o - nukut tı0 

snsı (fi~at). 23.20 Müzik' (Cazh!111 

• Pi.). 2:!.55 • 24 Yarınki pro~ 

1 O - 8 - 939 Perşembe 
p.30 Program. 12.35 Türk ı111ııl1 

~l • l'I. 13 Memleket smıt nyarı, al3~ 
,.e ınelcoroluji haberleri. J 3.1 :ı • 
:\lüt.ik (IO:nrışık progroın - Pi.). 

1!l l'rogr:ıııı. 19.0:; l\lüzi k ( 1) 

ıııiizii{i _ l'l.J. 10.30 Türk ıuıı• 
(FU'IŞI lıclcli). :W.l:i l\onu-ıııı:ı (il 
talık spor sen isi). :w.3u Mcmlc1' 
saat nrarı, aj:ıns ve "ııılcoruloji fı 
bcrlcrJ. :!0.50 Türk müziği: 1 - J\:1

6 clğar peşrevi. ı - l\l:ıhıııut cd 
lcıtin ıı:ışn - Knrciğor şarkı - '' 

· · ı · ·•· 3 ı · a::ır mc\'llSI ns:ı ınuır. - .cmı - •• 
cls~ır ~:ırkı • Jlüsnünc ctnırına. 4 
l.cıııı - l\:ırı~i~ur şarkı - Çcşııı:ın 1 

P 

ıııchvcşin. 5 - 1\cıııcıı\'c lok,iııı•· 
- Scliılı:ııı~ııı l'ınıır • l\:ırciEjur Ş· r 
kı - Sana JıÖııül \ertliııı. i 1 
Mclııııcl • Hüzzam şarkı _ Açnııı111 1 

Yil hancı RAdyolardal1 
c:; ..... ,.;ı.,.,;, Parcalar 

flrnrmım 1'iirld11e .rnrıll ii:rri~, 
ıır. iiiilr.ıfrıı '01trrıki sarıl olarak ııer' 
mi~lir: 

• OJ>ER \L \11 YE SENFO:Sl 
· ıw~sı:numı 

8. 

9.15 

!l.15 

· · "O G" I" (~IO' l.eıpzıs: on 10\'nnn • 
r.arl). 
\' iy:ııı:ı: "U\•:ın llolnnd1111 

(\'agncı'). ~ 

sıı•:ıslıurg: llcctlıo\'Cll prı' 
l':llll ı. 

10. Naııull grupu: "Trıı\ i:t 
(\'ereli). 1 

1 ı. Bııd:ıpcştc: Bcclhovcn, IfJ) 

12. Prağ: Sıık, Janııc:ck. 
1 

ODA \ll"SIKISI \'E J\O~SEHl.l.I 
10. ~lünilı· llufCmıınn ııruı.:rıııı11 

10. \'urşo,·:ı: Clıııııiıı. 

10 :ı~ l'ı·:ı 7• : l'i~ ano konseri. 
ı ı. ııı Huma grupu : Ku:ırlctlcr. l 
1 l .35 l'o..,ıc l'urisil·n : l\Unrlcl P 

:ıart}. 
1 

ı 1.to 11 ıııılıur~: Moıorı progrn~;r. 
12. ikrlin 'l "zıın d.): Kunrtc~ 

11.\FIF ~ll'Sll\I \' E OPEHE'fl.l;~i· 
s.:; ı \":ır'!o'·:ı: Orkestra, şnr1' 1• 

fi . 

!l.l~ı 

:ı :ııı 

rn. 
ıu. 

ı •:·11. oG· 
'lr "lııırı.:: Saint _ Sncns pr 
r:ımı. 

Brroınfın.,tcr: Konser. uce: 

' [ the right upper on 
Plate] the flowering 
glume, also cnlled lo -
wcr, or outcr, PB:len 

a der Semen (dal! S:ımen- dinkcl 
11. t: m:ıize (Indi&.n curn) 

a the fcınalc inflor.:.:-

· ı . . . .o .•.• 
• 1 ı..ı~. 

Hcnııc Bretnsnc ve l 
"~luno;irur nc:ıucnirc". 
lkrlin: 'Talil sclıimJarı'', 
ı..:olonytı: Serenat. 
l.ille: llıırir orke ı~a.' dO"i 

a [the 1 ft on Plntc] 
the palea, also callcd 
upper, or lnner. palea 

h tbe a\lo"n or "hrarrl'' 
(the arista) 

• the ıeed Cthe grain) 
'- A: 1918 Jnrretlt"!! fTeil dtt 

JUıre) des Roggens 
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kom) 
b der Relmling 
c dic Wurzel mit 
ıJ WurzelhaarC'n 

fı. Y.\J'J:,\I\ 

n kılıf ~cklinrlc ~aıırnf< 

(kiim) 

h kılıf 

c ~rlıall hölm~ 

6. J·': la feull!e 

7. ,\: der Spclz <flplet, Din· 
kel, Em'l'ler) 

R. ,\r.J'.\ 

8. J': l'Ot'"'I'! /, 

R. 1: bnrley 
R. ı\: dic < :rrstt. 

9. ·yuL.\Ji' 
!J. f': ,. ... ,.ionc f. 
9. i : oat 

ce.ıce 

h thP. pistit! 
(' thc mdlc lnflo; e~c rncc 

(thc "tasscl") 
d the ( maiz.e-) cob 
c the maizc · ı:;rain 

1-11 grain. cerealı:: · t, 
G, 8 and ~ ıılı:o ralled 
collect.:vcly corn 

33:; 

~liinih: llafif mu ıkı ve 

J::?. 
hm a l:ırı. 51• 
Buılapcşlc: Çig:ın orkcslrtl 

\ ".\HYE l'E VE J\.\B.\HEl.I~J\ 

!• . l.ondra: \'ar~ ele. 
1 ı. Lrındra: Oan~ kAb:ırcsi. 
12. l'oste Parisien: Kabare. 

l>:\:-\S M t:SI 1\1!:;1 

• 11-~ 0 
J 1.10 BcromünslC'r, Sutıcno;, rı• 

Lon<lrıı; 12.ıo. J.ondra; 12.15 JW 
,.e Torino grupları. 



H A B E R - Ak~ıun Postan 

.. ;;!!i b:~!~,::JI ... _A_s_ke_r1_F_ab_r_ik_aı_ar_sa_ıı_na_ım_a_k_om_i_sy_on_u_ila_n_ıa_rı __ I 
a~ıı da ı>ansör ve dahili veri Muvakkat 
Y~n~nı Yapmak üzere i§ an Miktarı Cinsi Muhammen teminatı İhale ta. Saati 

--u. Bedeli Lr. Kr. 

Şehremini Postane 300 Ton Toleol 90.000 00 5750 00 1 !/81939 Pazartesi 13 de 
karşısı diş tabibi 5 ,, 1 No. santralit 10.000 00 750 00 14181939 ,, 13.30 da· 

Şükrünün yanında 8 ,, 2 No. Santralit 16.000 00 1200 00 14181939 ., 15 de 
5 ,, Difeniüretan 10.000 00 750 00 1V81939 ,, 15.30 da 

Kabataş 
5 ,, Akradit 10.000 00 750 00 14181939 ,. 16 da 

Almanca ders 
Seri ,_. 

Cins ve miktarlarilc muhammenn b~dcl ve muvakkat teminatları yukarda razıh malzeme hizalarında 
gösterilen gün ve saatte askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca pazarlıkla 
ihale edilecektir. 

"c nı c asri HABER Metodiylc 
lltcdil .. • 

~l•erıı • ucretle ders almak ıs· 
, erın ''Alma .. ğr . 
''llıinc nca o etmem,, 

r.' racaau. lllektupla gazetemize mil· 

Bu malzeme evvelce ilfin edilen ev,afta olnc1k ve hedelleri scrbc3t dövizle ödenecektir. Şartnameler· 
de bundan ba,Şka değişiklik yoktur. ŞJ:tuame a!rn:ı!: i tıyenlerc 300 ton toleol için 4 lira 50 kuruşa ve di· 
~erlerinin şartnameleri komisyondan parasız olarak verilir. 
Taliplerin yukarda yazılı teminatlar'ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerindeki vesaikle ve komis· 
yoncu olmadıklarına ve bu gibi işlerle alakadar olduklarına dair ticaret odası yesikasile mezkur gün n 
saatte komisyonda bulunmaları. (5829) 

*** 

25 Kalem çelik ahnacak 
" dazı ~~tatlı istasyonuna üç kilometre mesaf~eki Sirtköy taş ocağın 

1320() stıhsaı edilerek istasyonda teslimi şartile ve kapalı zarf usulilt 
tnuv ~ 3 balast satın alınacaktır. Bu işin muhammen bedeli 23760 ve 
~~ t teminatı 1782 liradır. . . . 

Tahmin edilen bedeli (56.000) lira olan 25 kalem çelik asker. 
fabrikalar umwn müdürlüğü me:kez satınalma komisyonunca l 7·8 
939 p~rşembe günü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 

Şartname (2) lira (80) kuru~ mukabilinde komisyondan verilir. 

~ UIJakasa 22-8-939 salı günü saat 11 de Sırkecıde 9. İşletme bı 
ııat ~a A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilerin temi 
&ilıı \e kanuni vesikalarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını aynı 
~~ 

0
:at 10 a kadar komis}'ona vermeleri lamndır. Şartnameler para 

~omisyondan verilmektedir. (5813) ~ 

Taliplerin mm·akkat teminat olan (4030) lira ve 2490 numaralı ka 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıkları 
na ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesika 
~ile mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. ~<5754). 

~\\\ ~\ft\tt\ 
tıt' ' \t \ oO\) 

~,~~o ~e .r 
~() 'l\tf'Zi o. t. t' . "\s\o't 

*** 
75 ton beyaz ham demir 

600 ton çelik demiri. 
45 tontemper b.m demiri 

Tahmin edilen bedeli (48.000) lira olan cins ve miktarları yukarda 
yazılı üç kalem demir malzemesi askeri fabrikalar Umum müdürlü· 
ğü merkez satınalma komisyonunca 18·8·939 cuma günü saat 14,30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (2) lira (40) kuruş mukabi· 
!inde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (3600) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2, ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alfilcadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vesikasile mezk\lr gün ve saatte komisyona müraca· 
atları (6008). 

~u'"ı ,..ı ~ ~ et'\ ' ' 'V..ttı\\\ '{.t p o\af\(\ • c f. 
~e; G i ı 1 ıı c ~ · .,,.......... ........ P. T. T. Umumi Müdürlüğünden 

f R A .A ~,j:.,;~~--J~ ı- tdare ihtiyacı için 100.000 adet HüK bandı kapalı zarfla ek· 
L ~ ~ et\~ 3i!tmcye konmuştur. 

A ""uta~~J ı-~c.\c.,., 2 - hıhammen :bedel (7,500). lira muvakkat teminat .(562). lira 
'(e9~~c. \S't~~\l \\~ 50 kunı 

il>~~ ~~,,c.sı- \ı,\\\ \\\t Eksı.. l cylCtl 939 tarihine miisadif pazartesi günü saat (16) 
\lal \\\a~ \ da Ankara:ia P.T.T. umum müdürlüi:,r\i binasındaki satınalma komis· 
l'" yonunda yapılacaktır. 

3 - istekliler muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu 
ile kanuni \'esaiki muhte,·i kapalı zarflarını o gün saat 15 şc kadar 
mezkt"lr komisyona vereceklerdir. 

4 - ~a:tnamel~r Ankarada P. T.T. levazım, lstanbulda Kınacı· 
yan hanında P.T.T. ayniyat şube müdürlüklerinden parasız verile· 
cektir. (283:-l) (5038) 

252 JOZEF BALSAMO 

birinci Fransuvanın resmine ba· 
kıyordu. 

- Evet anladım. Kral bunu, 
biraz evvel söylediğiniz Dübar. 
ri Morun lstuvartlarla olan ka
rabetinden dolayı söylemiştir. 

- öyle olacak. 
- Filhakika D'Alonyi ismini 

şimdiye kadar i~it:nemiştim. 

Kontes DUbarri: 
- Maamafih ehliyet ve cesa

retini isbat etmiş ailc:iir. 

Vikont kollarile koltuk san -
dalyesinin yanlarıı-:a dayanıp 

birdenbire yerin.den kalktı ve: 
- Allahım 1 diye bağırdı. 

- Bir yerinize bir şey mi ol-
du? 

Vikont, tekrar oturdu: 
- Hayır, hatırıma bir şey 

geldi. 
Dübarri o vakte kadar güç • 

lükle zaptedebi1diği kahkahayı 

koyverdi. 
- Nasıl bir fikir? Bizi cid -

den halinizle telaşa düşürdünüz. 

ihtiyar kontes: 
- Gayet güzel bir fikir ol • 

malı? dedi. 
- Fevkatade. 
- Öyleyse söyle bakalım. 
- Yalnız bunda bir mani var. 
- Ne gibi? 
- Yapılması mümkün dcğ:t. 

- Her halde söyle. 

- H~kikaten Kimseyi müte • 
essir etmek istemem. 

- Ne olursa olsun söyle Vi -
kont. 

- Mesela siz kralın birinci 
Fransuvanın resmine söylediği 

sözleri Madam D'Alcmyiye aç
mış olsanız. 

- Vikont, bu münasebetsiz 
olur. 

__: O da doğru. 
- O halde bunu düşünmiye -

!im. 
İhtiyar kontes derin bir ah 

çekti. 

Vikont kendi kendine konu • 
şur gibi: 

- Evet, şaya.11 teessüf, de
di. Çünkü işler ken<li kendine 
c;Jur biterdi. Madam büylik bir 
isme malik .. kendileri akıllı bir 
kadın; madam D'Alonyinin ye • 
rine geçerdi. Bu suretle davası. 

nı kazanırdı. Oğlu tia hassa a • 
!ayında bir ıabit olurdu. Madam 
bu davayı takip için sık sık Pa
rise gelip giderek büyük mas • 
raflar yapmış olduğundan kcn. 
dilcrine de münasip bir tazmi -
nat verilirdi. Ah 1 Böyle bir ta
li insanın hayatında iki defa 
rastgelmez. 

ihtiyar kontes beklemediği bu 
faraziyeden §aşırmıştı. 

- Evet Müsyö, yazık, dc.:li. 
Biz de o tali nere<le? 

15 

1 Denız Levazım satınalma komisyonu ııanları 1 
Marmara Ouübahri K. Sabnalma Korniıyonundan: 

Cinsi Kilosu Tahmini fiyatı Tutarı 

Kuruş Sn. lira 
Yulaf 120.000 4 50 5400 

1 - 31 Temmuz 939 günündekapah zarfla eksiltmeye konular 
kara birliklerimizde mevcut hayvanatın senelik ihtiyaçlarından yukar· 
da miktarı yazılı yulaf için muayyen günde talip çıkmadı&rından ye 
niden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 17 a&rustos 939 perşembe günü saat 16 da Izmittc 
tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Şartnamesi hrr· 
gün komisyonda görülebilir. Ye bedelsiz olarak alınabilir. 

3 - Eksiltmeye iştirak edece!c isteklilerin 2490 sayılı kanunun is· 
tediği bu işin ehli olduklarım görterir ticaret vesikalarım ve (405) 
liradan ibaret ilk teminatlarile birlikte teklif mektuplarını mua,-ren 
gün ve saatten tam bir saat eweline kadar komisyon başkanlığına \er 
meleri. (5828) 

••• 
1 - 10.000 kilo köseleye ait 27 temmuz 939 tarihinde kapalı zarf

la yapılan eksiltmesinde teklif olunann fiyatın yüksek görülmesinden 
10 ağustos 939 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14,30 da pazar 
lıkla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin teklif edecekleri fiyatlara nazaran yüzde 15 nisbe
tif'deki kati teminatlarını mal sandıklarına yatırarak mukabilinde a· 
lacakları makbuzla birlikte belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan 
komisyon başkanlığına müracaatları. (6042) 

Kadıköy Kurbağalıderenin tathiri işi açık eksiltmeye konulmuştur. 
ihale 18·8·939 cuma günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 4258 lira 23 kuruş ve ilk teminatı 319 lira 37 ku
ruştur. Şartname 21 kuruş mukabilinde Fen i~leri müdürlüğünden alı· 
nabilir. Taliplerin ihaleden 8 gün evvel mecari şubesine müracaatla a· 
lacal<ları fenni ehliyet vesikaası ve ilk teminat makbuz veya mektupla· 
n ile ihale günü muayyen saatte daimt encümende bulunmaları. (5818) 

Ban~ler müdürlüt-rü için alınacak 60500 adet sakc:ı açık ek iltmc· 
ye konulmuştur. lhale 14-8·939 pazartesi günü saat 14 te daimi encü· 
mende yapılacaktır. Muhammen bedeli 2675 lira ve ilk teminatı 200 li· 
ra 63 kuru5tur. Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde 
görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ile ihalı 
günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları . . (3743) 

tik 
teminat 

67,50 

* * * 
Muhammen 

bedeli 
900,00 İtfaiye için alınacak bir adet p 

jektör, 

56,82 757,50 Karaağaç müessesatı için alın<' 
15 bin kilo gürgen odunu ve 15 : 
kilo mangal kömürü, 

· 24,29 323,85 Kasımpasadaki Baruthane dcres· 
de yaptırılacak 25 metrelik dn~ 

insaatı. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı işler ar 

n ayn açık eksiltmeye konulmuştur. !hale 21-8·939 pazartesi günü 
saat 14 te daimi encü~nde yapılacaktır. Şartnameler zabıt \'e muarne 
IAt müdürlüğü kaleminde görülebilir. Yukarda yazılı işlerden Barut· 
hane deresinin dıvar inşaatına iştirak etmek isti yenlerin fen i~leri mü 
dürlüğünden ihaleden 8 gün evvel ehliyet vesikası almaları lazımdır .. 
Talip!erin ilk teminat makbuz veya mektuplan ile ihale günü muayyen 
saatte daimt encümende bulunmaları (5935) 
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- Bu kat'T ve aşikar olduktan 
başka tamamiyle mantıkidir de ... 
İnsanlara artık bir şey borçlu 
<lc~ildi. Artık onlara borçlu ol· 
duğu şe)'i ödemiştir. 

Madam Dübarri: 
- Pek doğru .. 
ihtiyar kontes: 
- Ah, madam niçin siz benim 

cakimim olmadınız?. 

. VikGnt: 
- Eski zamanda, dedi bu gibi 

bir iş için mahkemelere müracaat 
edilmez, dava Allahın hükmüne 
iı.ıvale edilirdi. Ben işin mükem. 
mel cılduğuna o kadar eminim ki 
e~e:- zamanımızda o eski a.det 
geçmiş olsaydı, yemin ederim ki 
ben madamın vekili olarak orta
ya çıkartdım. 

' - Oh, mösyö .. 

- Bu böyle, bahusus Stüart 
ailesine mensup olan babam Dil. 

, barri Morun, matmazel Edit 
için yaptığı düello ile hasmını 

hakikati itirafa mecbur etmesin
den fazla bir §ey yapmamış o. 
lurrlum. Biz o şanlı zamanlarda 
drğiliz .• Şimdi asılzadeler kendi 
hakiannı aradıkları sırada dava 
yı bir takım aşağı takımların 

hükmüne bırakmıya mecbur o-
1-.ıyorlar. Bu h2kim sıfatındaki 
budalalar da (insa~lara artık hiç 
b:r şey borçlu olmıyarak) ibare. 

si gibi aşikar bir cilmlenin ma· 
nasını anlamazlar. 
M~dam Dübarri: 
- Krdeşim, dedi, bu ibare ya 

zıla?ı tam üç yüz sene olmuştur. 
Binaenaleyh hükumetçe yazıyı 

tetkik denilen bir muamele yap. 
mıya mecburiyet vardır, zanne· 
derim. 

Vikont cevap verdi: 
- Neme lazım benim ... Ben 

eminim ki eğer madamın bize 
anlattığı gibi işin etrafiyle hikfi. 
yesini kral duymuş olsa. 

ihtiyar kontes heyecanla 
sordu: 

- O 1 Mutlaka kani olur, de· 
gil mi mösyö .. 

-Buna eminim .. 

- Ben de .. 
- Fakat krala nasıl işittir. 

meli? 
Madam Dübarri: 
- Bunun için bir gün Lüsi 

sarayına gelip beni ziyaret et 
melisiniz ,dedi. SılUiık kral ora1 
gelir. 

Vik;:ınt: 

- Evet kardeşim, fakat l 
tesadüfe bağlı.dır. 

- ' Vikont, bilirsiniz ki ben· 
tesadüfe pek itimadım vardıı 

Şimdiye kada?" ondan şikfi) c 
edecek bir sebep bulmaldı:ıı .. 

- Maamafih ol:.ır da scl:i 



16 H A B E R - Aktam Poataıı 

• . . ,, . . - . 

ile Sabah - öğle - Akşam Her Yemekten Sonra günde üç defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız . 

• 

inkıbazı defeder, iştahsızlık, hazımsıZlık, şişkinlik, bulantı, gaza 
karşı faydası vardır. Her yemekten sonra bir tath kaşığı yarım bardak su içinde köpürterek ahnabilir. 

Şişe 30, ~~su 50 ::ı~ 80 Krş. HASAN ismine ve markasına dikkat 

l ı st. Komutanlığı Satmalma Komısyonu ilanları 1 

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

Açık eksiltme ile ihalesi 24·8· 939 pcI]Clllbe günü saat 10 da yapı 
lac:aktır. Istcklilerinin belli gün ve saatte Fındıklı'da komdanlık sa· 
tınalma komisyonuna gelmeleri. .(6064), 

VAK 1 T 
<Cep KlYıt lYı plhl aırnesn 

No. Yazan ve1Türkceye çe,·irenin adı Sayıfa Krş. 
J Kader• (Volterden)! Asım Us 208 15 
2 Olimplyad oyunlnrı Vildan Aşir 120 10 
3 I\ılerans Terras esrarı (Galopin'den), G. V. 304 20 
4 \'ugoslav:ra seyahat notları Asım Us 112 10 
5 Şnrk Eksp;csindc cinayet (Christie'dcn) V. G. 360 20 
6 Etrüsk Vazosu ,(P;ospcr Mcir me'den) Ifaydıır Rifat 64 20 
1 Iler memlekette birkaç gün (Muhtelif müelliflcrden) 

Ahmet Ekrem 352 20 
8 Son korsan (Fon Lükncrde' dcn) Fethi Kıırdeş 376 20 
9 l\:ıfkas hikayeleri (Kıı7.lıck'ten) Niyazi Ahmet 120 10 

lO Son ı:hlisalip muh:ırel1elerl ( Kollins'lcn). Ahmet Ekrem !!iıi :.ıo 
1 t Fıılhol k:ıiıJclcri Nüı.lıet Abbas 40 10 
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gün, on be} gün, belki üç hafta 
madam, krala rastgelemez. 

- Pe kdoğru .• 
- Halbuki oava pazartesi ve 

6alı gii..'1il görülecek .. 
- Sah günü .. 

- Şimdi cuma akşamında-
yıa.. 

Madam Dübarri meyus bir 
tavırla: 

- O halde buna gilvenmek 
(]oğru olmıyaeak, dedi .. 

Vikont, .derin derin düşünü • 
yordu: 

- O halde ne yapmalı? Ah 
kafir şeytan 1 diye söylendi. 

İhtiyar konte~ te cesaretsiz 
bir tayırla sordu: 

- V crsayda bir mulfıkat müm 
kün değil mi? 

- Buna muvaffak olamazsı -
nız. 

- Sizin himayenizle maıtlam? 
- Benim himayem orada hiç 

bir iş görmez. Kral hazretleri 
resmi işlerden son .derece ikrah 
eder. Bahusus şu anda kendile· 
ri yalnız bir şeyle meşguldür . 

- Parlcman işleriyle değil 

mi? 
- Hayır. Benim resmi kabu-

11' k • 
-~ar. 

- ÇiinkU: biliyorsun ki M lis· 
y
1
o l'vazöliln muhalefetine Müs

yö Prazlcnin entrikalarına Ma. 

dam Gramonun kendisini -tak a 

dim edi~lerine rağmen kral be· 
nim resmen kabulüme karar 
vermiştir. 

- Hayır madam bilmiyordum. 
:Vikont: 
- Evet, deldi. Bu katiyen ta. 

karrür etmiştir. 
ihtiyar kontes : 
- Resmi kabul ne vakıt ola· 

cak madam? diye sordu. 
- Pek yakında. 

- Ben anlatayım. Kral bu .. 
nun şu bir iki günde yani vali -
ıı._hdin zevcesi gelmeden evvel 
yapılmasını istiyor ve bu suretle 
resmi eğlencelere götürebile • 
cek. 

ihtiyar ko:ıtes: 1 
- Anladım, detli. O halde 

Madam hazretleri resmen kabul 
edilmek üzere demek? 

- Evet, madam Baron d'A .. 
lonyi .. Baron D 'Alonyi tanır mı

sınız? 

- Hayır Müsyö, artık kim -
ııeyi tanımıyorum. Sarayı terke. 
deli tamam yirmi sene oldu. 

- Evet, işte bu Madam D'A· 
j-:ınyi kızkardeşime annelik vazi· 
fesini yapacak. Kral kenfüsini 
lutuflara boğuyor. Kocası ma -
~ynci oldu. O~lu hassa al:ıyr • 
na zabit tayin edildi. Baronluk 
rütbesi kontluğa terfi o1 undıı. 

Kreıiın hazinci hassası tarafın "' 

~ .......................... . 

1 
TABLETi 

Yemek salonlarına, yatak ve 
• banyo odalarına, mutfaklara, 

aptesanelcre, kahvelere, gazi

nolara, lokantalara, eşya depo
u !arına asmakla 

Sinek, Sivri r= --ek, Güveler ve rli SL-,,.:· haşaratı 
uzaklaştırmak kabil olur. 

Temas suret ile mücadele ve imhası lazım gelen GOVELERIN 
SORFELERI, KARINCALARI ve Hı\,\1AM Bö CEKLER L 

NIN iMHASI l ÇIN ve kürklere, elbiselere, çamaşırlara, halıla· 

ra, dolap çekmelerine ve sandıkla ra: 

Kutu iç::::~:: Kristalize ASEPTA'yı 
kullanmalı ------

Bir tr<ı, s ,, 
tesa(luf en 

s (l, bu ıı. u 
Seçı lın ez 

GDyı "trışı mahsus" olup buııuı pıhıll bızılın IJ.• g~ı 
ucuz oımık Oıar• 20 çı•ll HbUnu ıecrObe etmekle tıem 

va ktinizi v• hımd• pırınızı klybltml• olursunuz. 
Buna mukıbıl, kullı nm•sı ıdeıı bir revk olan ancık bir çe• 
• it t ra• Hbunu bulunduOıını. ve bunun ise 

G 1 B B S 

-----· ELEKTR iKÇi ARANIYOR -----· 

oldı.Ounu pahalı bir t• crüb• neticesinde 60renmek ıu••lllı 
mastefıt oıursunuL 

Santral Yeya elektrik fabrikalarında çalışmış tecrübeli ve ter-
cihan Bobiner bir elektrikçiye acele ihtiyaç yardır. Taliplerin Ga· 
latada Çinili Rırtım Han civarında .i\luradiye hanının 5 inci ka· 
tında Fethiye şirketine müracaatla rr 
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dan verilen paralarla birçok tah· 
vilat alındı. Takdim gecesi alt
mış i:·in frank alacak. Bunun için 
kadmcağız aceJc ediyor. 

İhtiyar kontes gülerek: 
- Tabii değil miya, detli. 

Vikont yerinden sıçra.il: 
- Keşki madama sekiz gün 

evvel tesadüf etmı~ olsaydım, 

dccli. 
- Niçin? 
- Evet. O vakıt yani sekiz 

gUr. evvel Maöam U'Alonyi ile 
hi~hir taahhüdümiiz yoktu. 

Ma·:lam Dübarri: 
- Kar.deşim sen bugün pek 

karışık şeyler söylüyorsun, hiç 
bir şey anlamıyorum. 

- Bır şey anlamıyor musun'! 
- Hayır. 

- Bahsederim ki madam an-
lıyor. 

- Affedersiniz Mösyö ben de 
anlayamıyorum. 

Vikont kardeşine dönerek: 
- Sddz gün evvel anneliği -

niz yoktu değil mı? 
- Şüphesiz. 

- O halde Mat:!am... Belki 
pek ileri gidiyor:.ım. 

İhtiyar kontes: 
IIayır, MGsyö söyleyi ıİ7., 

dtı d! . 

i~te Madam, size annelik 
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vazifesini yapardı. Kral da ma, 
<lam lJ'Alonyi için yaptıklarını 

Madama yapardı. 

İhtiyar kontes gözlerini aça • 
rak: 

- Heyhat! diye inlc:ıdi. 

- llem madam, bilseniz kral 
bu ll'ıtufları ne kadar nazikane 
yapıyor. Ondan iıir şey istemiyc 
li.!zum yok. Ken.disı arzularm:ı 

karıır geliyor. Baron D'Alonyi 
bu vaz!feyi üzerine alıyor diye 
haber verildiği zaman kral haz. 
rctle:-i: 

- Çok memnun oldum. Ben
den d~h~ mağrur olan bu saray 
haliı : nuc;n artık bıkmıştım. Kcn
tes hu madamı bana takdim e -
<lersin değil mi? Acaba görüle. 
cek lıir davası, hükümettcn iste
ği, öclc:necck mühim borcu var 
mı. demişti. 

İhii?ar kontesin gözleri git
tikçe daha ziyade açılıyordu. 

Vikont : 
- - Kral yalnız bir şey canımı 
sıkıyor, demişti 

- Kral bir şeye mi sıkılıyor
du? 

- Evet. Yalnız bir şeye. De. 
di ki : "Bir şey beni sıkıyor. Ma
l:ım nubarriyi t.ıkdim etmek 

için bir tarih: isim arzu eder -
diın . ., Kral b:.: sözleri söylerken 
Van.dik tarafından yapılmış olan 

i ş ariyor 
Faal bir gencim türkçc, franc~ 

:nya a5inayım. Daktiloda seri yaz.'1 
\'e adli takibat ic:lcrine vakıfıfll· 
Büro, Anıkat \'C herhangi bir J1lil 
· ;;csede münac:ip maac;!a ç11ı~ırıtı1-

• Nl1• 
Galata po-tcı kutusu 1531 ı. 11 
~ ktupla müracaatları. (K. ~ r--
1 

t\UAHAN 
S AÇLARA 

- c11! 
1 il .:;aç boyaları sa~ların tahıi r ·af' 
! IC'rini iade eder. Ter ,-c yı~;, 
1 't ,.. .. 

makla çıkmaz daima sabı " 
• • "JJ• 

!ır. Kumral ve siyah renld• -

hi sar; boyalarıdır· ' 

INGILIZ loi:A~Zl 'I~ 

l :czA''I~sı • , • , J• I 
/JE1'0GLU • TSTAı\'Bll(tl 


