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muhtelif Polonya şehirlerini bombardımana baş· 
lamışlardır. Bu arada Katoviçe, Lodz ve Vilmo 
1>ombardıman edilmiştir. 

tıan i~leri: Tel 20335 

Harb, dün gece Berlinde çıkarılan kararna -
me ile açılmı§tır. Gece, bütün Alman radyoları, 
halkı harbe hazır olmağa davet etmiştir. 

koldan 
geçtiler 

__.. 

'Alnlanyaya ilhak eclifen J)"anztgd<!n lıfr llWIZ&!'L.. 

Almanyada 
ihtimali 

• 
ısyan 

var 
Vjyanadan hareket eden asker 

yüklU bir trenin hareketi aırasmda 
trene kndmlar hUcum ederek hare. 
ketine m,ani olmak istemişlerdir. 
Tren bUyük bir gUçlüklc hareket 
ettirilmiştir. 
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DOşündüğüm gibi: 
--- .. ---- ,_awww:r-...... 

Budoo altı sene evvel İsmet İnönünün büyük bir ihtiyacı se 
zışi üzerine İGtanbulda bir talebe yurdu açılmı~ı bu yurd bir müd· 
det Halkevinin sonra <la Cumhuriyet Halk Partisinin himayesine 
get'.mi~tir. Yurdun, erkek ve kız talebeler için ayrı ayrı iki krsm. 

vardır. 

Altı sc edenberi evlerinden ve doğdukları yerlerden uzak ol 
ak tahııil-etmeğe mecbur olan genç kız ve genç erkekler bu yu 

vada hb.ayekar bir kucak ve yemek ve barınmak ihtiyaçlarıı. 
iıtarşılayt.n b;r rahat bulmaktaydılar. Büyük bir hayretle yevm 
ı:;azetelcrde okuduk ki bu kere her nedense Halk Partisi bu tale 
be yurdunun genç kızlara mahsus olan kısmını kapatm~ğa kara. 
vermiş. Kısa bir zaman sonra 45 - 50 genç kızın 'yüzüne yurdu:l 
\apanrnrş olacak. 

Cumhuriyet Halk Partisinin bu kararı neden verdiğini bilmi. 
yoruz. Bu hususta yaptığımız tahminlerden biri bu yurd masrafı
nın partinin bu iş için ayırdığı tahsisatın fevkine çıkmış olma<;ı
-tır. Eğer bu tahminimiz doğru ise, genç kızların bu yurd kapı

sından dı§arı atılmaları hiç te doğru değildir. Çünkü bu yud 
yukarı!da söylediğimiz gibi erkek ve kızlara ait iki kısımdan mürek. 
keptir~ Burada az bir ücretle barınan ve meccanen kabul edilmiş 
olan talebeler varidır. 

Eğer masraf kısılmak isteniliyorsa, erkek ve kız kısım

larında dddi bir tasfiye yapılabilir. Genç kız ve erkekler içinde 
bu yur.dda en fazla muhtaç olanlar muhafaza edilir, diğerleri çıka.. 
rılabilirdi. 

Bu yapılmayıp ta genç kızların kapı dışarı c!dilmeleri hiç te 
doğru bir hareket değildir. 

Çünkü barınacak yer meselesi bir kız için, bir erkekten çok da· 
ha müşkül bir şeydir. Bol paralı bir kız için bile bu, böyledir. Pa
ralan kıt olan kızlar için ise, bu en başta gelen bir meseledir. 

Yurdun erkeklere ait olan kısmı kapanmış olsaydı, erkekler 
ne de olsa erkektiler ve k:laha kolaylıkla barınacak yer bulabilir
lerdi. 

Fakat bir çok genç kız bugil.n perişan bir halde bulunmaktadır. 
Baba ocağı gıöi emniyetle, huzurla banndıklan bu kucak onlar için 
kapanmıştır. Hem de ikınal imtihanları sırasında ve tam yeni tahsil 
mevsiminin başlangıcında.. 

Onlar §imdi yer bulmak kaygusiyle o ka.dar perişan olacaklar
dır ki eğer imtihanlan varsa bunları doğru dürüst veremiyecekler, 
yeni ders mevsimine iyi bir şevk ve dikkatle lbaşlayanuyacaklar ve 
pek muhtemclki bu başlangıç onlarm lbütün tahsil seneleri üzerinde 
muzır bir tesir ika edecektir. 

Bunun için Cumhuriyet Halli Partisinin bu karanndan vazgeç
mesini blitün kalbimizle temenni etmekteyiz. Frrka nihayet bir 

Jbir olarak: bundan sonra bu yurda başka talebe kabul etmiye
vc şimdi orada bulunan genç kızlar tubsillerini ikm.ril edinciye 

ar cnlıır orada banndmr. Onlar diplomalafmı aldıktan so~a 
:.ırdun bu lasmmm kapılarını talebelere blisbüttih 'kapayabilirlii. 

Bunun böyle olabileceğini hata ümit ve temenni etmekten 
~ 1dimi:ii alamıyouz. Suat DERViŞ 
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rENl SAIJ.11! 
Hii-;eyin Cahit Yalçın, bugün Al -

ınnnyanın 1ngiltcrcden istcdiiU şeyin 
b'Cik'i sulh olabileccf;hıi, falı::ıt Alm:ın. 
) :ımn asıl m:ıks:ıdının karada serbest 
knlarnk küçük devletleri mnstcmleke 
h:ılinc koymak ve onlnn Cermcnleş _ 
ı rmck olduğunu söylemektedir. Hü • 
o;c}in Cahit "Dugün buna imkan yok 
tur. Hiç IJir devlet Cekoslovnkyn gibi 
:\lın:ınynnın karşısında diz çökmiye. 
ccktir. Polonya istfklfıli için müsel-
1 "ıh bir '·nziyctte beklemckıcair ve 
dövilşccektir, demektedir. 

izah ederek, sulh \'e lınrrı ümitlerini 
mukayese ediyor ve h:ırp ihtimaUnin 
fnzJa oldulJuna işaret ederek Sovyet 
Rusya ile Almanya arasında gizli bir 
ittifakın yapılmasını da mfimkün gö. 
rüyor ve diyor ki: 

l'AKJT 
Asım Us, Alm..ın c1:ıvnsını tahlil e_ 

diyor ve: Fon Pnpenin lstnnbulda 
oyJediği mıhıktn Alman davasını n
ç!kç:ı lıclirtti~ini, hayat sahasıdır de_ 
ıp milletlerin i liklitllcrini •ıJmıak 
!iyen Almnnynnın karşısında kuv-

\ etli bir sulh cephesi bulunduğunu 
Ü) lüyor ve Türldyenin ete nlcin 
ıllı cephesine seçtiRlni Fon Pr.pcnin 
rtık anl:ıması H:ı:undır diyor. 

"Sovyet Rııc;l a ile Almanya orasın
da mutlaka bfr iıtifok nkdedildi~inl 
vey:ı edilcceğ :ıi .:5ylcmek istemlyo • 
ruz; yalnız böyle lıir ihtimalin de 
me .. ~ut oldıı1ıın ı :ınlntmıık isliyoru1 
~4 ağustos sürprizinden sonra, her 
şeyi mümkün nddetmclc, basiret ve 
durcndişllk linkı:"lınd:ın \0 .!.n doAru 
olur.,, 

TAN 
l\I. Zekeriya Sertel, "Yatı,lırmn Si. 

:·nsetl ycrlnc lı .rış siyaseti,. bnşlıklı 
ynzmnda dünyı:.~'1 rııhalsız eden 
meseleleri artık kökünden hallet 
menin zaınnnı scidil!ini bunun da ya 
fngillercnin fstcJiği gibi sulh masa
sı başında veya Jlltlcrin islediği gibi 
hnrp sahnsın,·ı tahakkuk cdeccAinl 
söylemekte \'O Cembcr1Jyn ile Hlllcr 
nrasmdaki rnüzakcrelerln bu iki 

CJlllUR/lrET 
1 
şıktan birinin tercihi ile neticclenc. 

\hidin Daver, bugün son vaziyeti ccAinl knydctmekledir. 

Belediye muhasebe 
mu""rakiplerinin 

Kamyon bir çocuğu 
yaraladı 

faal İ\'eti Dun akşam Koskıı yokuaundan 
. • geçen tra.mv.ıy idaresinin eiektrlk 

. Bel~d'iye ımıha.seb~ mura.kiblerı tellerini tamir eden §oför Nizamın 
ıı.r muddettcııben mlilhakat muha 1 idnrcsi.ndekl kamyonu 12 d 

b . 1 . . r • d' l d M.. yaem a 
e e ış cnnı teıtı§ c ıyor ar 1• u Nihad ııdmdıı bir çocuğu iğnemi -
akiblcr bugünden itı"ba.rcn mcr- tir. ı; § 

ezde çalı!arak, tahakkuk ve tah· 
il şubelerinin hesublarını tedldk e. 
ecel-!crair. 

--o-

Yedikleri paçadan 

Nihnd bnşmdan ve muhtelif yer. 
!erinden ağır surette yar:ı.lıınnnş _ 
tır. Çocuk hastaneye kaldırılmı~. 

11oför Nizam yakalanmı§tır. 

---o---
zehirlenen bir aile Hava Kurumu rozet
Beşiktaşta Kılıç Ali mahallesin. lerİ kimlere Verılecek 

e oturan Fatma, Macide Hayrün Hava kurumu yeni rozetler ynp

.:.ı.a. Şükriye. Nuran. Kemal ve tırmııı. lstanbula göndcnn~tir. Bu 
revzac!, evvclld akşam yedikleti rozetler hnvn. kurumunn "l.yda lO 

a ycme~nden ~ehirlenmişler-1 kunıg vermeyi tanhhüd edenlere 
verlleccktlr. 
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J(asw1p.1ş1J Deniz Gedikli llazırlama Mektebi mezunlarına, dün 
d;p.omatarı verilmiştir. Merasimde Jleybeli Deniz Lisesi miidürü Al • 
bay Ruhi Develioğl11, eski tıe yeni subaylar, muallimler ve davetliler 
hazır bıtlımmuşlur. Mektep müdüril diplomaları verdikten sonra bir 
nutuk söylemiş: 

CımıJmriyet hiikametiuo ldyıklırlar. Biz sizleri böylece yetiştirdik '' 
sizlerden büyük ümitlerimiz vardır.,, demiştir. .

1
, 

Nutuklardan sonra yapılan jimnastik hareketleri çok takdir edı 
miş, verilen mü.sam ere de muvaffak göriilmiiştiir. , 

Mcwnlardan birinciliği ve ikinci/ili alanlar Heybeli Deniz J)sıSI· 
"- 1 yi alzlôklı, faziletli vatan sevgisirıi taşıyan kimstler, ancak ne kabul edilecek, diğer erbaşlar lzmite göndc1ilecektir. 

On iversitede 
imtihan haz1rltk

ları başladı 
Üniversite i'!ileri için temaslar 

yapmnk Uzere Ankııraya giden rek

tör vekili Pr. Ali Fuat şehrimize 

dönmUetUr. Profesör temasları hak 
kında demiştir ki: 
"- Üniversitede kayıt ve kabule 

15 eylCılde, tedrisata da iklnclteş
rlnde bıı.şlanacaktır. Geçen sene ad. 
llye vekUeU bUtçcslnden lstanbul 
htikuk fakUlteslnde okuynn muhtaç 
talebe için aynlan t.ahfilsatı bu se. 
ne alarak bu gibi talebeyi himayeye 
çahşş.cağız. 

Bu sene için yeni doçent ve a
sistanlar almacakttr. Asistan ma.aş
lan istenilen eckll bulmuı.ıtur.,, 
Diğer tara.fta:ı :imtihan hamlık

larma bnşlıı.nmI§tır. Tıb ve edebiyat 
fakUltelerlnde imtihnnlar 25 eylfıl. 
de başlıynca.k, 16 blrlnclteşrlnde 
bıtecektir. 

Edebiyat fakilltesinde 
aertıfika usulü · 
Ankarada bulunan edebiyat !a _ 

kUltesi dekanı profesör Hü.mid de 
eehrimlzo gelml§tir. 

Edeblynt fakültesi talimntname
sini yeni §ekle göre tanzim etmek 
üzere fakUlte profesörleri bu hafta 
toplanacaklardır. Toplantıda iki 
nokta gözönUnde tutulacaktır: 

Biri sınıf imtihanının kaldırılarak 
yerine sertifika usulUnUn ikamesi, 
diğeri de talebeye çüte lisans ve -
rilmeei. 

Tedris lisansı almıyanlar mual -
!imlik ynpamıyacaktır. BuI'un için 
de talebe istediği dersten birisini 
seçmek hakkına malik olacaktır. 

---o---
Tevfik Rüştü Aras 
Ankaradan getdi 

Londra büyUk elçimiz Tevfik 
RUşdU Aras bugün Ankaradan şeb. 
rimlze dönmüştür. RilDdll Aras bu.. 
rada birkaç gün kaldıktan sonm 
Londraya hareket edecektir. 

--o--

Parasız yatılı talebe
nın imtihanlart 

Semplon ekspresi 
Cenup hattrndan geçmesı sayesinde 

Bugün vaktinde geldi 
Londrada tetkikler yaparken mam~el<etlerrne 

dönme.eri emredılen Irak Maarif heyeti de 
bu trenle döndü 

Heyet erkanının anlatflkları 
Son günlerde Lehistan, Almanya geri dönmeğe mecbur olduk. Ge -

Fransa ve İtalya hudutlannın ka- rek İngilterede, gerek Frnnsada 
panması yüzünden inti.za.raıru kay - fevkalade hazırlıklar var. Herkes 
beden Avrupa ısemplon ekspresi bu harb olacağından korkuyor. Gece_ 
sabah tam vaktinde gelmiştir. leri Parlste ışıklnr ösndUrUlilyor, 

Aralan açık ve gergin olan 1 trenler muhafaza altında bulunduru 
memleketlerdeki hatlar yerine ce. luyor ve hava hlicumlanna k.al"§ı 

nub hattından istifade edilmek ısu. maskeleniyor. Bazı İtalyan i.stn.s -
retiylc sefer yapılması bunu te- yonlarmda da ayni vaziyeti gördük. 
min etmistir. 

Lo:ı.drt me.arif mUesseselerlnl 
gczmcğe davet edilen lrak maarif 
müfettiş ve muallimlerinden mu -
rek.kep yirmi kl.§ilik bir knfile son 
va.zl.yet Uzerlno lngiltercdekl tet -
k.iklerlnl tamamlamadan memlc • 
kctlerine dönmek için emir aldıkla
rmdan bugUnkU ekspresle gelıni§· 
lerdir. lraklı maarifçiler, buradan 
transit geçerek Toros ekspresile 
Bağdada hareket etmişlerdir. Gnıp 
içinde altı lrnklı kadın muallim de 
vardır. 

Kıyafetleri tamamlle modem o. 
lan bu muallimler, giyin.iş itibarile 
Avrupalılarla aralarında memlekeL 
ferine dönünce başlarına bir örtU 
örtmekten başka fark olmadığını i
şaret etmişlerdir. Kafile mensup -
larmm hepsi tUrkçeri ana dilleri 
gibi çok glizel ~onuşmnkta ve 
memleketlerinde türkçc bilmiyen 
bir İraklı mevcut olmadığını söyle _ 
mektedir. 

Kafile reisi Salim Mn.mu gazete. 
mlze şu izahatı vermlı:ıtır: 

.,_ lngilterede iki ny kalo.cnk· 
tık, fnkat daha. bir ay geçmeden 

Türk - Alman ticaret 
anlaşması 

Türk _ Alınan ticaret anlaşmıı..sı-

Türk - İrak dostluğu Sr..o.dabad 
paktının çerçcveslnl çok aşan bir 
aamimiyet içindedir. 1ki .kardeı:ı ml1 

let tamamiylc mUttehld ve anlaşmış 
va.ziyetttedir. Biz Türkiye~i vata
nonız gibi tanır:z. Burada yabancı.. 
lık hissetmiyoruz. Türkiyenin dai. 
mıı muvaffak olması, daha ziyade 
kuvvetlenmesi ve yükselmesi için 
dua ediyoruz. Türkiyenln büyUkle
rlni, bilha~a Atatilrk ve İsmet 1 -
nönünü dalına hürmet vo takdirler_ 
le yad ve tebcil ederiz ve kendile. 
rine lrak bilyUklerinden farksız bir 
bağla bağlı bulunuyoruz.,, 

Kafile arasında bulunan Irak 
harbiye veziri Tal:a Hn!jimi paşa

nın yeğeni Sabiha Hatiıni de bu 
sözleri teyid ed2rek demiştir ki: 

"-Yolda gelirken Avrupn mcm
iekctlerinde çok güçlük gördlik. Ec 
nebilere hiçbir şey saunıyorlar. 

Trenler askeri işgal altında! Her 
kes kaçıyor. Yolcu trenleri tJklmı 

tıklım dolu! Hn:-b olunııı lrak da 
Türkiye ile birlikte hareket edecek. 
tir. trnklrlann en çok sevdikleri 
millet Tilrklerdir.,. 

I.Jse ve ortrunekteblere parnsız nm müddeti diln akşam biUnl§tir. 
yatılı alınacak tnlebenin imlihatiları Anenk anlaşmn mucibince, mUdde_ 
bugiln baelamı§ttr. Kız talebelerin tin bitmesine iki ay kala her iki ta
imtihanları İstanbul kız lisesinde raftan biri anla§manm feshi bak -
erkek talebenin de erkek ııscslnd; 'kmdn mUrncaatta bulunmazsa, an -
ynpılacal"tır. İmtihr.nlar üç günde l:ışma iki ay daha u:nmnktadır. Bu 
blteeı>ktir. mUrocıı.at yııpılmadıgrndan anlaşma 

Orta tahsil 
talebeleri 

Oğleden sonraları hariçte 
çahşabilecekıer 

Orta tahsil mUessesele::inin deııı 
yılı bqrndan itibaren öğleye ka. 
dar tedrisat yapmaları esası kabul 
edilmişti. Yeni ders saatleri pro _ 
gramını tesbi tetmek Uzere Anka. 
rnda bir heyet toplanmış, ı;alr§ma -
ı,a başlamı§t.Jr. 

Ortamekteb muallim munvinliği tcrırinJcvcl ııonuna kndar muteber_ 

yazılı imtihanları en bu gUn lini - dir. 
vcrsitcde yapılncaktır. 

---<>-
Hac1osman bayırında 

Bir oiomobil h~mdağe 
düştü 

Dün akşam üzeri Hacı Osman 
i>ayırından Zincirlikuyuya doğru 
gelen 2395 numaralı otomobil, po
lis karakolu önündeki virajı döner 
ken, yolun sağındaki hendeğe yu
varlanmıştır. 

Otomobilcıe bulunan üç yolcu. 
dan Semih ve şoför Muammer ağlr 
ca yaralanmıştır. 

'' Kadeş ,, il~ seferine 
çıktı 

Almanyndan yeni gelen 3500 
tonluk Kadeş vapurunun dlin Mar. 
maradıı tecrübeleri yapılmıştır, Va 
pur kazanları fazla doldurulmadığı 
hnlde rahat rahat 14 mil elde et -
miştir. 

Tecrübeler beş saat sürmüş ve 
vapur her cihetten beğenilmiştir. 

Kade§ bu sabah saat 10 da ilk Mer
sin seferine çıkmıştır. 

Öğleden sonralan okulda muta -
lea yapmak veya gezUere iştirak 
etmek istemiyen, dı§arda hnyatmı 
kazanmak mecburiyetinde olan ta· 
lebeyc, milessetıeden veya velile • 
ıinden getirecekleri vesika ile izin 
verilecektir. 

Kayıt muamelesi baıladı 
Yeni ders yılı için okullarda kL 

)'it ve kabul iııinc bu gUnden iti
baren başlanmıştır. İlk vo orta tah
sil çağında bulunan çocuklardan hiı; 
birisinin mektebsiz bırakılmcunası -
na çnlışılm:ı.ktndtr. 

lstanbulluların 

dilekleri 
mebuslarımız Bu]ün 

tara.ından Valıye 
Diıd.rileceı< 

lstanbul mebu.sllirı bugtin ~t 
on altıda parti merkezinde toplsJI" 
cııklardır. 

Mebuslar, halkın dilckleri.nl '1' • 

li vo belediye reisi He alakndar d~: 
ire ve §ube mlidtir!erine kısecıı bl 

direceklerdir. Bu c!ıleklerln hıı.Jlgl~ 
sinin hilkümet t&rafmdan, bangl'1· 
nin belediyece yapılacağı tesbit 0 • 

lunacaktır. 
~ Belediye tarafınaa.n bu a.kşıJll 

at yirmide Perapalas otelınde 19 • , ... 
tanbul mebuslan ~ereflne bir r. > 
fet verilecektir. 

Terfi eden 
su baylan 

Ankara, 1 (HUS\!SI) - Terfi ~ 
den hava subaylarnnızm isiJıllt 
ı:ıunlardır: 

Albaylığa terfi eden hava ynr • 
bayları şunlardır: Muzaffer GoJ>So" 
nin, Feyzi Uça.ner. 
Yarbaybğa terfi eden Hv. biD; 

baBıları: Azmi Türkay, Namık 
yal, Mazlum KeyUsk. 

Blnba!'ılığa terfi eden hava >rill' 
oa§ıları: 

Tevfik Ermen Tahsin SUlC~' 
Seyfullah Alok, Seyfeddin Ga.IP0ğ· 
ıu, Zeki Belgin, Nureddin ~· 
lsmet Sunar, Zeki GULsUn, Oın~ 
Karakuş, Salih Dlrlk. 

Yilzbıışılığa terfi edenler: 
Hakkı Göksever, Kemal .A.lll"; 

Cemal Gökberk, Sadeddin J.ltl ~ 
Kemal Esiner, Klı.mll Yasa., şe,•1' 
Akı, Ahmet Yakar, Nureddin .A)'r>d 
İrfan Tansel, Hakkı Uğan, cc•:J, 
Aytuğrul, Suııd Alev, Reşda_~;ı 
sel, Sallıhndclin Uça.kartal, ~ 
Aşkun, Fuad Dört.budak, Abdll ti" 
znk lnsclel, Ümid SUreyya J3e 
san. 

üstteğmenliğe terfi edenler: ıI
Ferruh Tartal, A%iz Otügcll, , 

ya Gökhan, Hayrt Göker, Burlı& 
neddiu GUsel, Seldmi Gökte~~a 
Turgud Uçar, lıuw.n Araa, ~1 
Gökçin, Sabahaddin Pulat, şaz: 
Köprü!U, Ahmed Tuna, Ahmed 
bq, Kemal Yada, Hikmet Oç~ 
Adil Oçalan, Rifat Damargtıç, S 
lcyman Tulgan, Burhaneddin ~; 
:ı:ancıoğlu, Halil Tecer, Faruk (j6r 

tepe. ~ 
İkinci snufa. terfi eden SY· 

Me. Srtkı Özbayre. d(, 

DördUncU smıfa terfi edeD P ~ 
MI. Me: Salim K15nJ, Veyesl r;s.1 
koç, Zihni Gökten. 015.rdtıneU ~ 
fa terfi eden hava he5ab meıııuı' 
ıan: HUsnll Tumalı Zeki :S:ord-• Jft• 

Beşinci arnxfa terfi eden J!\!'. 

Me: ~-
Balıaeddln Bilgin. Altmcı ıJP• 

torfi eden He. Mc: Hasan G9 rl' 
Neşet Cireli. DördUncü sınıfa tÔ~ 
eden tayyare makinisti: Bahri ~· 
bir. Dördüncil smtfa terfi eden Jı 
marangozu Mchmed Yalkm. 
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t~adaU:: 
~ağlop ve muzaffer 
~ llANsız ba~vekili ile Almar. 
t ıı.ı devlet reisinin biribirleri:ıe 

1.1erd·k tını 1 leri mektupların hulasala. 
~ gazetelerde okumuşsunuzdur. 
~~u ikisi de erkekçe yazılmı, 
~ k Ublardr. M. Daladier de, llit!er 

ler atamak yolu aramıyor, hfıdı -

' Yersiz bir soğukkanlılıkla 
~ dıkJannı itiraf ediyor ve a -

ksı muhtemel harbin deh~etir
eo OtktukJannı söylüyorlar. 

-.-: hYle bürük buhran zamanlann
ttt ükfunet adamlarının, mesuli -
>'< llleı.·kiinde bulunanların halini 

aı düşünüyoruz; kendimizi on
ıı y .. ..: 

1% .'"'lne koymak ist~iyoruz 
ere ".~·et mevkiinde olmıran ferd

.' buyuk meselelerin halli kolay 
'!\ • 'tıJ ~Ozüküyor: falan yeri istemek. 
d•• \"!>-

t',: ıı:,~eçiversinler; kendi milletle-
!'ıı; ~rudan do "gruya alakadar et ->en. 
tııı.: 1~lere karışmasınlcır; vaidle -
ı \ Ye~ne ı;etinnek için harbe gi -

~ ersınıer ... Çoğumuz böyle dü~Ü-
01'\ız. Bekfira kan boşamak ko

• ~ ldiği gibi mesuliyet mevkiindc 
·a ~Yanlara da harbe girişmek ve. 

İtrpten kaçırunak da kolay geli
ı!r)llı~ h:ırb çıkarsa size, bana ı 
~. ~ırtak.m iztırablar çckcrız, 
P }' ız oluruz; belki cepheye gi -
ıı aralanırız, ölürüz... Süphesiz 
• Şe .. 

~ k Yler değil... Fakat biz ni!la _ 
lfaı~di kendimizi feda ederiz. 

i harbe razı olan devlet re -
~11) ?nlarca insanı feda etmeyi 
~ ~ edıyor demektir. lnsanın ken.. 
~elldini feda etmesi. başkalarını 
& edebilmesinden çok kolaydır. 
1'~ '11\ içindir ki bazı kimseler: 
~~a~n ~şvekil harb istiyor; filfrn 
~ ta'. dunyanın biribirine girmesi
~ 1~I}'or,, eledikleri· zaman bu 

~tı ~1bana manasız, hiç bir haki -
'%r tnıyan birer iftira gibi gözü. 

bııJlııı· l:la}·ır, mesuliyet mevkiinde 
le a~ hiç bir kim enin harbi ger-
0~liyebileccğine iml;:fm vere _ 

Cba. • insan oğlunun o derecede 
%:ıe~ olabileceğine inanamam. 
ı r • f adamları da harbe, iraclele
~ 1~1lla sürükleniyor; milyonlar
~ıır .nı feda etmenin günahını 
1-'r ~erek '-'üklenivorlar 

arı ~ • • 
)aeq!z baş, ekili harbde zafer ot 

ı:ırJ 1 nı SÖylüyor. Bunu zaten 
etı U~; 1914 harbi, çok büyük 

~!ın erırı çarpışmasından hiç bir 
ı, tk'lamamile karlı çıkamıyaca
t et 1

. tarafın da sarsılacağım is. 
1 •lettnı~ti. Fakat o hakikati, bir 

ıııtı adamının ağzından duymak 
ıııııuza gidiyor. M. Daladier ken

llıaıı 1914 te harbe • gittiğıni ve 
~· a . devlet reisine de, eski bir 

1 
~1 tı~ı~ e ki bir muharibe hitab 

~u ~&ıbı hitab ettiğini söylüyor. 
~: !erdeki zihniyeti anlıyorsu -
• tıia~ık karc:ı karşıya geçip biri. 

~ı ild ehdit eden. me)•dan okuyan 
~ ~Yok; harbin hiç bir millete 
: arı~ Retinnc ine imkan olmadı~ı

t ~i tnış iki adam var. Bunun için 
~ \ en kötü haberlere ra~mcn 

t\q. 11 kurtulacağım ümid ediyo -
~ 
1 "l'Uk d 1 . . ·ı . ·1 ~ ev etlenn sıvac:ı en. mı -

ile Zafer vadettikleri zaman, 
~ltlı~n ~anın daha iyi ~ünler ha
~ .;t"ını c:ö) !ediği zaman kork. 
b ·~~llıdır. 191 ı tc öyle sözler 

·~·o · ti· akıbetinin ne oldu'(,runu 
~tı ~~ı. Şiil'di wu-alf er ve mağ

hn.,.• .. h b' 1·· crının cp ır man:ıya 

"~. '
1 bilinen bir d• .. 1irde ya~ıro • 

f.' 
t h'.lnu bilmenin "" faydası 

• • 
neşesını 1t:ı.Jı ıL 

T adsız.la§an Ada - Otel odalarında ka
lanlar - Pliiiların boşluğu - Deniz sıcak· 
tır - Sevinen esnaf! - Güzel günler uz.ak 
değildir! - Banyo mevsiminden s:ınra ... -
Sonbaharda Adayı görmeli!. 

Yazan: M. DALKILIÇ 

M ADEMKl bütün devletler tepeden tırnağa kadar harbe ha
;ıırlannu.i:' hir haldcılirler, o baldo bir gaflet harbi n•ya bir 

bnskm harbi olabllmru.ino imkfin yoktur. 

'{J {~ . r 
~ 

Yıldırım harbi denilen me,·hum lıarb si temill' tlalıi oba gir! i
lccek lılr harl.ıılc diişmanın mul•a' emct zamanının hcı;ah olunma. 
"'• yıı.ni b.lasik bir harbi e\ \'Clü göze almnk 1.arurcti nslkiırdır, 

Dii;er taruflan ~·eni harlı h•Jmi;.i tratejik harblcJ'.i ortadan 
J.alılırmı~ bulunuyor. ı·eni Jıarb tekııi(:I, haı·blcri. zaruri olnrnk bir 
inılın hnrhl yaılmı,,tır. 

Busiinl•ü hıırlılerdc c<'phc olmadığı \'e olamı)acağı mnlfımılur. 
uu,,man dü mana bütüııliiğ\i)·l<', potan,.iycl, muhas,.nla ı.udrctlerilc 
Jılkmn Ye müdafaaya mıılıl•İıınılıır. Ynııl bıı~ünl\li hnrblerılc l\lam 
ııı<>yılan muharebeleri ııcticryi Jıallcıkmc1.. Zirn, )"Clli harlı tekni
ğillllc lıütiin }'rnnsa l\larn'dır. 

Crplıc: ardı dıı. C<'plıedir. 

nundan dola~·ıdır ı.ı, bugüul.ü lıarhler, lıarb tekııiI,1nin bir :ı:a
rurcti olaral>, imlıa barblc:,rl olmaya mahkfımdurl:ır. Dilku\ ve ,·eyıı 
Lıilfiil. 

llilktı\"\'C imha harbi, ''ckocılo,·aln·a mi,.a.linılc olduğu gibidir. !>- • 1 

1 ani, diı~mnn kendi inin bilkttnc imha e<lildiğini kabul eder 

Şekil 1: Bek tef crrilatı. .Cf cl:ıı 2 
Asetilen lambası maktaı: o - Fa 
nus. b - Su hazinesi. c - . helı 
len gazım beke sevkcdcn boru. d -
Tasfiye alrti. c - ::ırpit hawıc.ı;ı, 

Şekil 3 tesisat 1ıii.muncsi: a - }'an
ları açık hangar. b - Gaz m <t•cllı 

di. c - Tas/ıyc aleti, d - ıilcksift 

Asetilen renksiz bir gaz.dır. Ay· 
dınlatma kuvveti, m:ıden kömürG 
gazından yirmi mi ~i fazla ve pek 
büyüklur. Çok ikti adidir. Ziyası. 

Bıiyiikadada llristos tepesi ... \'C teslim olur. l·nhud, dü_şmnnını bilfiil imha), göze nlmnk mec.. 
lıuriyetiııdcllir. 

.. gözleri, diğer gazların ziyac:ından 

daha az yorar. Bu gaz, karbo dö 
kalsyumun suda inhilalindcn husu
le gelir. Zehirli değildir, fakat ha· 
vaya çok miktan karışırsa rnevaddı 
infilfıkiycdcn olur. Ha' rıy:ı ççk mik 
tarda kan~ması, fiC5rettiği nab~ \'e 

Son haftalarda yağan vakitsiz 1 de olsun ısındığım görmek ister. 
yağmurlar, zaten pek mahdud olan İşte 25 derecede giden lıu havalar 
yazın latif günlerinin tadını kaçır· <la denize girenler parmakla göste 
dı. Bilhassa Ada gibi her gün açık rilecek kadar azdır. 

Yeni lıarb tclmlğlnln bu bilyük df'ğl ikliği hartı denllrn hiıdlse
nln nctircleriııl tam:unlyh• deği5tirıllği gilı~bittahi ~chcblerini ııc1 , 
tamamlylc dcjfü.tinnistir. 

Filhakika, bugüne kadar A\•rupa hasım dc\'lctlcrl arn.smda ce
reyan ellen hiiili,.cler umumi harbdcn önccld zam:ınlarda gctmi~ 

ol'.'!aydı, ı;:oktnn harb patlamış olurdu. • 
hava isteyen sayfiye yerleri için Hararet fazla olup da hava yağ-

t 
pek tadsız oldu bu.. murlu olduğu zamanlarda da halk kendisine mahsus kokudan anlaşı-

Yaz, bütün sene çalışan insan- denizden ürküyor. Denizde yağmur 
!arın biraz dinlenmek ve iyi hava dan ıslanmak mevzuubahs olarm. 
almak için bekledikleri bir mev. yaı.:ağına göre bunun sebebini kes
simdir. Böyle iken on beş gün ve- tirmek bira:ı: m:.işkildir. 

Harbin nılrnıı ~clmcmesl, harbi yarnfahllc<"ck sebrbler manzu. -me::.inin eskisinden tamamiyle bn5ka c;cbcblrr manzume 1 olmMm-
rlan \'C bunlarm ldfayetlc teşekkül etmf'mlş bulunmn.smdan ba5ka 
lılc;:bir '"Y olftmnz. Zira, ecnıl~·ct hi\ıliselcrlndc ıle tabii knnunlnr 
hakimdir: Scbcbler tc,<'ldiiil ettiği ımclıı lıiullscler otomatik ,.e za: 
ruri olarak Ytılıua ~<'lm<'k ebedi tabiat l•anunudur':' 

lır. 

Kapolı bir mahalde \"ÜCudu hisse· 
dil irse derhal alevli maddeleri uzak
laştırmalı ve ha' ayı tecdit etmclı 

dir. ya çok çok bir ay izin alarak isti- Adanın meşhur deniz kenarla
fade etmek isteyenlerin gilnleri rındaki gazinolarında da hayat kal 
böyle yağmurlu havalarla geçerse mamıştır. Gazinocular rıhtımda 1 

işin aksiliğini düş:inmeli bir kere çıkta bulunan masa ve iskemleleri 
Nitekim işleri böyle aksi gidenler, bile kaldırmışlardır. Biz bu man
şimdi Ada otellerinde talilerine zarayı Adada ancak kııa doğru 

küsilp duruyorlar. görmeğe alıştığımız için şimdi içi· 

J:;.te bu elıclılNllr ki lıııgün lıir ıle,·letln ha:ı:lı nçabilmesi için, 
her .Şt'yin üstun<le, mutlak bir ölüm tehIU.c ine maruz lıalm:ı.,ı JiL 

J ~ ~ nmt rr. .. .. 
O rnklttlr ı.ı o deyJct, nlsbi bir Jmr1tıhı, -:nn"ı btıhınmnk lmkfi

"' olabllcccği lı;:ln. bir lmlıa harbine nhlalıilİ?:" 
Yoksa hnrb h!idl'><'~i \ı.ıkuıı ~<'lcmez:-

Ba5ka gaz \'C elektrik mevcut ol· 
mıyan yerlerde ~ydınlatmağa ve ı 

sıtmağa pek eh·cri;: i olan bu ga 
rız masrafla te .. i.) c hl.bilir. Husu ı 

bir tesisatm tcferriiatı şunlardıı: 
Bir gaz müvellidi, bir me~(sifc, bır 
t a s f i y e tıleti. H u s u s t Senelerdenberi havaların böyle mizde kışa pek yaklaşılmış hissi 

ağustos ortalarında bozmağa başla var. Halbuki, henüz kışa iki ayı. 
dığı ve hele bu bozukluğun bu ka. mız, binaenaleyh, Adanın daha iki 
dar devam ettiği görülmemişti. aylık değilse bile muhakkak 1.ıir 

. ··················-··-·-······ .................. -........................... ----
• bekler, bomlar. Havagazi te-i · ı =============================================-, ı)ek nazik olduğundan bunların bir 

dişeye sebebiyet vermiştir. Ge~en ır kızı otomoliille mütehassısı tarafmda:ı yapılma5t 
Ada gibi, açık :havada :gezilip is bu!rtlk aylık mevsimi vardır. sene cyliil başmda bozan havalaı - 'elzemdir. Bu mütehassı:ıtan m•ele-

dan sonra bir buçuk ay güneşli ve k Ç rmlŞlar mirde bir k-ifname istenmesi~·e ri-tifade etmek ve deniz banyoları 

yapmak için, bir sayfiye yerinde 
evlere, otellere kapanıp kalmak her 
halde münase'.letsiz bir haldir. Ni
tekim Ada halkı on beş yirmi gün 
denberi deniz banyolarına munta
zaman devam edemediği gibi gezin 
ti yerlerinden de hakkiyle istifade 
edememektedir. 

Adaların yegane pliijı bomboş 

olduğu gibi açıkta denize girilen 
sahillerde de kimse görülmemekte. 
dir. 

Tek tilk denize girenler, bazı 
gençlerle sporculardır. 

Fakat, deniz, havaların bozuk ve 
serince gitmesine rağmen sıcaktır. 
Ancak gelin de bunu halka anla
tın. Bizde cienize girmek için halk 
güneşli hava ve ortalığın 30 derece 

olacak? 1914 te ölenler, dünyaya 
belki bir aadet de\ resi hazırladık -
larını ı>anarak öldüler; yarın çıkma. 
sı muhlcmel haı bin şehioileri ise bı.: 

teselliden de mahrum kalacaklar. 

Nurullah AT AÇ 

Fakat, havaların böyle mevsim- Ad 11 r • a 1 -:.; 
. . yaz havasr yaşayanı a '~ pc., .. yat?'soralma51 tedbirli bir lıarcke~ 

sız bozması, bır taraftan Ada esna- memnun kalniışlardı.'::r Havaların :T" ·• h "'d..... ' •... ~ 
fının yüzünü ekşitirken bir taraf~ bozuldug-unu go"'rerek karanlar .... ·~fa h ecavuz a ısesının olur. 

:ı 1 d Asetilen ôletleri - Bunlar por 
t~n ~a .güld.ür~yo~. Onlar diyorları pişman olmuşlardı. tahkikatına baş an 1 tatit'lambalardan sabit gazometrc-
kı: Fılvakı şımdi Adanın en ka- Onun idn Adada oturanlara ve ' 
ı bal k .. ı · d h 1 b" ı ~ Beyog-ıunda oturan Yasef,~ts-.11 lere kadar pek muhteliftir. 
a ı ~un e:ın. ~ ava arın oy e 'Adayı sevenlere tavsiye ederin"', • ' " ' ~ ' . l . l 

bozuk gıtmesı hızı zarara sokarsa henüz ümidlerini kaybetmesinler. tavri ve diğer •ÜÇ arkadaşı, Gala!:4 >.!1a~_ı.,~avsıyeler - . Alet en y~ n~z 
d b" da Kuledibinde oturan Avramın jgunduzun ye alevlerden uzak bır 

a ır taraftan da memnun eder. Daha Adad'l göreceöimiz rok gü. """'"' 
Ç .. k b h b :ı 18 yaşındaki krzı Sarayı, iddiaya mahalde imlfı c:tmelidir. 
. un ü ~ av.al.ar eğe~ geçen mev- zel günler olacaktır. "' • ~ "" 

ld ~ b 1-1 ha l d göre zorla bir otomÔbile ~bindir- ' Gaz 'kaçmaları - Gaz kaçmaları· 
sım o . ~gu gı ı, ey u ş arın a Denizde banyo yapmak için de ,.,..e.b. ah 
b d k h Ik Ad d k mişler, kac.ırmışlardır. nı lamba ile aramalıdır. Bu,gı ı .. · ozsa ı ı, e ser a ı a an a. bir aylık müddetimiz vardır. B:ır.- 1 d 
çmrdı, Ağustos sonlarında olması Bunlar, kızı Hacı Osman bayı. yalde §U suretle hareket etme ı ır: 

yo mevsimi geçtikte~ s~nra ~a ada rına götürerek indir;;,işler ve ken Tesisat aksamının.hepsinin üzcri-
herkese cesaret vermiştir. Kim!?e nın sonbal-ıar mevsımındekı çam . . . . . . . f .

1 
b 

1 
s"'rıneli 

kaçmak niyetinde değildir. .. . . . - • disını kırletmışlerdır. ne ,,eır ırça ı e sa un u su u • 
g.czıntılerı ve turlarının ze~kı ta.. Şoför ve ·suclulardan bazıları' y~ İierecte• sabun kabarcıkları peyda _?1 • 

Esnafın lıakkr vardır. Havalaıı rıfle anlatılamıyacak kadar ınsana l.kal hk~'k t ··ad · ·'""' '· 'd ·- d"ıkk.at etmelidir fuut . ---- • anmış, ta ı a a mu eıumumı uguna • 
böyle göru"'p de Adadan karmak 1·s hayat veren zevklerdendır. Esasen ~ . . . . bo • :!. ıoı'ıoo asc-

J: - • • ., muavını Necatı el koymuştur. kanalızasyon YU1l,.~~ ~ 
teyen hiç kimse yoktur. Halbuki yaz~n sıcak. ~evsımde bu gezıntııer Sara dün Adliye~ doktoruna mu 'tat 'döplom mahlülünc batırıl~.fi-
geçen sene eylfıl başında birdenbi- kabıl o1macııgından herkes Adanın · .1 · .. -d·l·d.-:.. 'ı-:-t•" k:;~ d '""r'ıtleri (l'eÜlirmeli ve . . . 1 k ay ene ettırı mış. tccavuz e ı ıgı ı re · "bı ı ~ ,. ~ 
re bozulan havaları gören halk ta- s~nbahar mevsımını bek eme ·te- tesbit olunmuştur. ku~tma1ı, kai'.,ııdın üzeritıde ncr ne· 
sı tarağı toplayınca soluğu şehirde dır. • ., fe<le siyah lekeler husule ~işse 
almıştı da Ada eylUl ortasında bom Bu mevsimde, çamların yeşıllı t ~ d k t w • biliri~ir · .. ·· gazın ora an aç ıgı • 
boş kalmı~tı. lerınden dokulen taze kokular, çam 'G f l 1 · Gazm::ı;M>m'ık 

:ı • - • "rıı·ıı· t ·1·1 ı · 1 ·ır a.ı:m az a gc mcsı -Fatin Hoca •:.istadımızın da bil- usarelerıyl= yugurulan temız ve ı ı an·arccı ı • ıızt c mı ı or- t d"l . . k Hamlan suy<. 
dirdiğine göre, eyllılde havalar iyi nemli toprağın mis gibi kokulariyle ılu gibi, doğrudan ılo~ruya milletin t~.n~ı. 1~ \ 5~~ .kı:.a da (forma 
gidecektir. Her sene havaların bu karışarak insanın ciğerlerine yeni ataka-.ilc \'e milletin dol'..rnıdan doğ- )UZ e 1 n. eı·md.1 rın 

· · ruya k<·nılı..inin frclarll• etme ile lin) ila\'e ctm ı ır. 
mevsimde bozması beklenmez bir bır hayat verır. }\.-tlTtl ... sctı'l"n _ Karbor dô kals 

1 

Ad L h d .. }' meydana gelml:;.Ur . ., -ı • 
h~dise olmakla beraber bu sene bu ayı sonua ar a gorme ı.. İsmet lniinii m ile karbonat dö sudun kanş· 
b-1v k OÇ ru ozgun ugu pe erken yapması en • masından yeyahut toz halindeki 

~~ "(. ~ .... -. ~,. ... ~~ ' ... ... • • 1t ~ karborun (karpit) ratıp jelatin üze
rine dü~mesinden husule gclir. 

Japon arın kararı .. 

J Al'OXLAHIN Donıci ajan ı bildiri
yor: 

Alman • füıs p:ıldınm imzasilc Jıfısıl 

ol:ııı ) eni \1\Zİ) et ,Jnııonyaııın Ç'io lıakkm
dol.i ,·aziyetini 1'nt'il yen clcğif:itlrmf'ycrck. 
mi5. 

Ajans diyor J.I: 
- Japonyarıın A ,·rupn de,·tetlcrlnc 

ı.nrşı olnn rnziyctlııc gelince, .Japon siya
sdi ı\ nuııa islerine lıi~bir nlnka g(ic-,frr_ 
mcnı<'k yolumla inkişaf cdeoel\tir!., 

Urnrn! Gördün mü alnllılığı ... Sen bo. 

J,ımlnn lıü)iik mllleth'rin 1 ine ne kanşu-
sın? •• 

B 
Kagit dişler .. 

ln gn:r.cteııln ynıılığına giire A nupa
lı bir diş ıırofesörii tnzyilc rdilmls 

ldiğıtfan ılişlcr iead ctmis. 
J>rofesliriin itldia ma göre bn .. . 

.,..,~ .. · . -

daha dayanıklı, n daha tahiiye yal.."tllmı~ !. 
Döylc ine g:ırib, kiığıttan cll~lcr diin

yanın lıer tarnfınd:ı.- moda. olsa, bcrcl<et, 
~ine ı t:ınbultl:\ tutunıım:ız. 

Zira bn cll~leri t.akhrmış bir adam, h. 
Lanbolnn ml!sclil kola. kan5hnlmı5 siitlcrini 
lı;:ecck olsa, nlimallalı, ~Cnt'leri ban bel«'. 
di~·t'lcrln muhkrcm n1..nlnrı gibi biriblrino 

Can lı baca .. 

D ONYAD,\ C'igara r~konınu bir Bul
gar kmnı~: 

Tüt:türdiiğii dumıınlardan dolayı (canlı 

baca) denen hu Bulgar hiribiri pe~iM 14 
saat C'igara lı:mi,. Du müddet zarfmda 
ic;:tlği clgara mikclan 150 lmi5!.. 

Hayret. rakat merak ettiğimlJ: bir §ey 

Şu bi7Jm dalma l•öpri.ide fnyrnıı eclcn 
~lrkct ,·apurlannın b(l.('al:ırnula kim rigara 
içiyor~! •• 

Evleninceye kadar .. 

B 1G.\ D,\ lıir ı,a,lıncnğ1z birind lıor.a· 
!'mıl:m iki ~ocuk doğumms. Bu !:O

cuklarda.n kı7. olan dilsiz, erkek olan dilli 
doğmu~. 

Kl\ilmea.i'.:'17. ikinci koc:ı.slylc c,·ıendll•

ten sonra yine iki ı;:oC'nk ıloğurmu,. Yine 
kıı. olan dilsiz, r.rkC'k olan dilli 1 

Ilu t~a.düfo lıerkr..; ~n~ıp knlm15, lll'I• 

~·nrlarmı, .•. 
l\lf'rak edllmMln. 
llerhalc)r. !:O<'nk~ıı.ğı11ann bu hali "'"" 

lc-nlnrl"p~ ktMlarılır. 

Zira CYlenin<'c, iş mııtlnk nksinr. ola. 
<'aktır: 

O nklt 1m.1ar clillcnlr, erl<rk ~ö<ıttk 

lar clllsb:!. .. 

Tesisat - Iiavanın serbestçe cc· 
reyam için gaz müvellıdı ikametga
hın haricine ve dam altına koıun<1 
lıdır. 

Borular kur~un yeya demirden 
olmalr hiçbir yere hi tı~ cklenmi~ 

olmamalıdır. Kullanılacak mu~uk 
lar vidalı değil som.:ınlu o1 m:ılıdır. 
Musluklar, kilitler, anahtarlar, so 
munlar tunçtan olabilirse c~ bakır 
dan olamaz. 

Tcrcssitbat - Bunlar gübre gı 
,·eya ha~releri itlaf için kullanı 

mazdan ewel hacimlerinin on mi 
li suöa ısıtılmalıdır. 
. nu teressübat ahırlarda, halal·ı 
da dezcnfcksyon için ku11amk 
gibi gübre makamıoda ve s:ın:ı): 
de kullanılır. 

Bisiklet ve m-abalartla k;ıllanı! .. 
Asetilen Mm-baları - Bu fıletlerc' 
&u, karpiti ihtiva e:len bir ha'Ziiıe 

(Lut/en say/ ayı,..çe't~i'iri~> 



arp tehlikesinin 
doğurduğu neticeler 

Almanya har e başladı ? 
( Başlarafı l incide) 

seleyi dostça ve aulhen halletmeğe 
çalıştım. :Fakat muvaffak olama
dim. Danziglileri iktısaden mah
Almanın esir kalmasına müsaade e 
demezdim.. Zira bu vatandaşları
mıza bilyül.c tazyik yapılmakta. on 
kıra karşı iktısadi engeller çıkanl· 

bu toprağm bir eylulden itiı,ır( 
Alman toprağı sayılması ha~ 
kabul ede:ek1cri kanun lay · 
r ye konulacağını bildirerek ,e 
ye fasıla vermiştir. 

Beş dakika süren bir rey to 
smdan sonra da, kanunun ittff 
kabul edilrliği bildirildi. Akdenizdeki ticaret gemilerimizin geceleyin 

ışıklarını maskelemeleri emredildi 
makta idi. 

Son zamanlarda yani dört hafta 
evvel Leh elçisine bir nota ver
dim. Daıuiglillerl iktısaden mab
vetmelerine tahammül edemiyeceği 

Kanun beş maddcliktir. 

Föristerin telgrafı 
Berlin. ı - DatıUgdl!n }. 

istihbarat bilrosuna bildlrU!l 
Förstcrin beyannamesi ile D 
Almanya ile birlc!itlğini Ufın İngiltere ile büt-Jn Avrupa mem l trenlerde güçlüklere uğrayan yol 

eket~e~. arası~~a telefon ~~a~e- cula.r tayyare yolundan istifade c
·elen dunden itibaren kesılmıştır. deb:lcceklerdir. 

nun teslrl perakende satışlarda. da 1 Şehrimizde 7 bini mütecaviz İ· mi söylem~ştim. Onlar kabahati biz 
görUlmilş, eski mal~.ra, ortada hiç talyan vardır. Bunlar vizelerini de buluyorla.rd~ .. Fakat, bizim na
bir scbeb yokken yl1%dc 2!> .zam • yaptırmak için müracaat ettikleri mus ve şerefımızı haleldar eden bu 
medilmi§tir. konsoloshanede izdihama sebe • uydurmalara taha~lümilz yok-

l anun sabahleyin erkenden dil 
lara asılmıştır. 

Memleketimizden Londra ile Haftada üç tayyare seferi yapı. Förster tarnfind:ın B itlere ,·e 
telgrnf'tn bllhassn şöyle denitııl 
tedir: 

görüşmek istiyenlere şimdilik bu lacaktır. Bundan başka İstanbul 

ıun imkansız olduğu cevabı veril- Bjikre§ tayyare seferleri de ayni 
nektedir. Diğer Avrupa memleket şekilde devam edecektir. 

Alô.kalılar, buna scbeb olnmk biyet vermektedirler. tu. 
ecnebi vnpurlarınm fotoğraf mal _ Şimdiye kadar 10 !tal a a·ı . Son olarak bu davanın bir hal sa 
zemesi yüklerini şehrimize bırak _ b • . . ..:3 

1 
y n 

1 esı resini aradım. Lchliler hiçb ir tek 
şe nmızı.uen ayn ımştır. . 

madan gittiklerini, piyasadaki sto - Lo d T . ti" B k n· R lıfı kabul etmefe yanaşnudılar. 
"Dıınzlgin Alman devletiyle 

le§ntcsi hakkmdaki esas kıız1 
imza ederek tatbik mevknne ~ 

eriyle hususi telefon muhaberelerı Bu sabah Bükreşe tayyare ile y nyes no, an o ı c. . . . 
kun uzun mUddet ihtiyacı karşılıya ma Ba ka K . 

1 
ı 

1 
Alınan mı!lctının böyle bir şe :le, hatların siyasi vaziyet dolayı ~ç Rumen yolcu gitmiştir. 

" .1 ri ilr!' 1 , n omerçıya e ta yana h ... d b' . mıyacagmı ı e s :ıyor ar. b''t" t 
1 

li 
1 

• ye ta ammuı e e ıleccğı sanılıyor ~iyle resmi muhaberelerle ekseriya 
neşgul olması yilzündcn büyük ge 
çikmelere uğrayor ve intizarmnı 

.aybetmiş bulunuyor. Avrupa ile te 
efon muhabereleri için kullanılan 
'3elgrad hattı çok defa meşgul va
iyettc olduğundan hususi muhabc 
e teşebbilsleri ekseriye neO.:esiz 
alıyor. 

Limanda durgunluk 
Siyasi gerginlik yüzünden lima

ıımrzda başlıyan durgunluk dc
am etmektedir. 
Yabancı devletler vaziyetin ve

ameti karşısında tilrlü tedbirler a 
ırak gemilerini seferden aldıkla
ından yabancı vapurlar gelmemek 
edir. 
Şimdilik limanmnzda bir Alman 

ihtikar tqebbüslerı 
Son gilnlerde limannnıza gelen 

İtalyan ve Alman vapurlarmın mal 
!arını boşaltmadan gitmeleri ve ye
ni siparişlere imkan kalm:ınınsı yil. 
zlinden piyasamızdaki ithalAt eşya
sı fiatıan ylikselmeğe başlamı§trr. 

Bunu fırsat bilen bazı satıcılar, 

ellerindeki stokları sa.klıynrak ihtL 
kar yapmaya koyulınuşlardn·. 

Bu meyanda olan fotoğraf mal. 
zemesi bir kısnn toptancılar: fiııt

larx yüzde elli kadar yilkselt.mi§ler

Faaliyetlerini tatıJ eden ve u un .ta ya? ~ essese en mc- s:ı aldarulı:-. Çünkü bu, bizim poli-
müesseseler mukrlaX: . vızelennı yaptımu§, ha. tlka hayatından, politıka sahasın-

dum. 
ı - Serbe!t şehnn teşkilatı 

siye kanunu der?ıal mntcb~r ol 
re et ıçın vapur beklemektedir. dan çek'l · d k ı 

Piyasanın durgunluğu yüzlin - Bir kısmı bugün limanımıza ge · B ~. me~ız em.e o ur. . .. üzere ilga edilmiştir. 
den şehrimı·zdeki tn'kotaJ· fabrı·ka unun uzerme Lehlılerle aynı dı - 2 D ı t k ·ı i r" - lecck Besarabya vapuriyle Pireye w • • - ev e uvvcti e c ~ 
l:mnda:ı. ro dokuzu faaliyetlerini 'd kl a· 1 den konuşmaga ve onlann bıze yap 1 veU devlet rc!sini:ı elinde tol'JJ' 

ıı:ı ece er ır. ıkla tatıl etmı§!erclir. "' t rı muamelelerle mukabeleye mıştır. 
Kundura imalatçılamnn da bir Şehrimizdeki İtalyan banka· karar ;erdi:11. Onlar bir saniye !>i-1 3 - Serbest şehir bUtUn • 

cımu, muvakkat bir müddet için lanrun bir kaç güne kadorr tntiH 

1
ı: benı vaz~.emdc~ alakoymak ikti ve nhllislyle Almanynnm e 

işçilerine iş vcmemeğe başlamış • faalıyet edecekleri sanılmaktadır. aarında dcgıllerdır. 1 mlıtemmimesind•:ıdir. Bu hu 
tı . Silah altına alınan smıfa men. Bu son sekiz gün içinde 1ngi1te 

1 derh:ıl mcr'ldır .• , 
sup üç Holandalı, aldıkları emir re ile bu mevzua dair yapılan ko. Fransız Başvekilinin 

Memleketlerine giden 
ecnebiJer 

ı ilzcı~e ~ün akşam memleketleri- nuşmalard~, ya~ılan temaslarda, 1stışarelerı 
ne gıtmı§lerdir. onlarla ~aıma hır d~stluk havast Pnrl.ı!, 1 (Sant 12.0S) _ pal'dl 

Askerlik yaşındaki bazı Polon· yaratmaga çalıştım. Fakat, Alman b b h t S 45 d Milli ınlid 
·ıı . . b w• • u ısa a eaa ' e .-.~«! 

yalılar da memleketlerine dönmek mı etın:n u dostluğu ve ~~gısı erltanıharbiye reisi g neral u....-
dir. Bunlar, peraltendoeilere mal İstanbulda bulunan İtalyanlar, 
satmakta müstağni davranara.k is - Romadan aldıkları emir üzerine 
tediklerl fiııttan aşağı muamele l!talyaya dönmek için pasaportla
yapnmıyaca.klarını söylilyorlar. Bu-1 rını vize ettirmeğe başlamışlardır. 

üzcrc hazırlanmağn ba"'amı"'"r. ancak bır hadde k:ıdar ulaşabılır. 1. 1 rd •.• h b' eisi ge 
':f' .,.... :r · · ·· • • h~ . ın e o u ernant ::ır ı~e r 

dır. ~·.ıtün sıyası cıcliselerde bize gö3 1 C1 k b 1 •-i .. tlt Pil 
d

. ~· d 
1 

ra asontı a u eu.a • _.J 
ter ıgı yar ım.ardan, müzahare- lit kn. t 9 15 de W 

H 
. ye m ea ıuen s::ıa , 

a r P 
tın~en dolayı f talyaya teşekkür e~ yi kabul etmiştir. 
derım. Fakat, bu davayı, Ahnanya B l ı. d f b ı1'" . . e çına a se er er• 
yalıuz ve yalnız ken~ı kuvvetine Brüksel, l _ (A.A.) _ oun 

· r İsveç ve bir de Sovyet vapuru 

Jlunmaktcıdır. Had ise/erin Af manyadaki 
Sovyet vapuru ~kdenizden boş o 
·ak gelmiştir. Alman §İlebi Je 
:ı.radeniz:ien gelmiştir. Yolcu va· 
ru olarak Rumen posta vapurla
dan başka hiç bir. gemi işleme· 

'~tedir. 

Ticaret gemilerimizde 
ıhtiyat tedbirleri 
Devlet Denizyollan idaresine 

.in gelen bir emre göre, sefer ha-
1de bulunan gemilerde bazı ih· 
y~ti tedbirler ahnacaktrr. 

Bilhassa Akdenizde sefer eden 
cmileri geceleri J§ıklarım1 söndü. 
cel:lerdir. Salon ve kamaralar· 
1ki ışıkların dışan srzmaması için 
: pencereleri maskelenecektir. 

lngıhz gemıleri 
Siyasi vaziyet dolayısiyle Ak 

:nize çıkamıyarak Ahırkapı ve 
:lrlrdağına sığınan üç tngi!iz 
puru, dün gelen bir emirle Ak. 
_nize hareket etmiştir. 

Tayyare seferleri 
Bir müdettenberi Avrupa ile 
emlcketimiz arasındaki tayyare 
ferleri inkıtaa uğramıştı. 
Şimali Avrupada bir çok hudut
rın knpanması yüzünden Av
pa trenleri ihtiyacı tamamiyle 
r~ılayamaz bir hale geldiği için 

. ;rkalade vaziyete rağmen ye. 
. Jen tayyare seferlerine ba§lan· 
asına karar verilmiştir. 
Dün ak~m saat on dokuzu yir
i geçe Berlinden Lufdhanga şir. 
·tinin yolcu tayyaresiyle bir 
.lebe ve küçük çocuğuyla birlik 
' bir kadın gelmi~tir. 
Bu sabah ayni tayyare sekiz 
nebi yolcu ile A vrupaya hareket 
miştir • 
Sofya ve Pcşteye uğradıktan 

nra Berline gidecektir. Böylece 

.lir. Su~ un alt taraftan gelme .. 
ızımdır. :J yu'rnrdan akarsa kar 
' tin ön sathında bir (İdrat dö 50) 
15n peyda olması, bunun nnsızlt" 

ıhilU.l ederek fazla su ve gaz husu· 
.. "tirm:!:>i ihtimali vardır ki bun· 
1n infilak tehlikesi ba.gö•tcrir. 
Karpiti ve suyu ihtiva eden ha-

;ncler ayni hacimde o!malıdır. Su 
amla damla gelmelidir. Her iki ha· 
inenin kapaklan muhkem surette 
~!!Sl!IDıllJl Jdıır. L!mb:?larm bütün 
k :mmt ve biThassa tazyik vid:ıla 

le ıa tik cihazlan e!.<seriya mua· 
·encclen geçirilmelidir. 

tefsiri talebelerimizden 

Al manya bir kafile daha 
geldi 

ha rb etmek Bugünkü Avrupa konvansiyonel 
treni de Pcşteden dört saat tech 
oorle on bi.r buçuğa doğru gclc-

•1 st·ı yor bilmiştir. 
Bu trenle yolcular arasında bir 

.. . .. kaç gündenberi Yugoslavya ve Se 
Dune nısbetle bugun harb ınnikte bulunmakta olan talebele

tehl~kesi artmıştır. ~lmanyaı:rn rimizden 100 U gelmiştir. Bu ta.
Lehıstana karşı dogrudan dog - lehe yollarca çok güçlüklere uğra
ruya mü-. :.ere için ileri sürdü - mış ve bi!hassa Yugoslavyada otel
ğü ~artlnr hakkındaki Berlin ha lerde bog yer olmadığından istas
berleri dikkatle c': ununca bu • yonlarda geceyi geçirmeğe mecbur 
nun sebebi açıkça P.:Örülür. olmuşlardır. 

Alm::ın ajansı Danzigin Al - Yunanistanda kendilerine çok ko 
manyaya ilhak edilmesi ve ko· ler, trenlerde yer bulamıyanlar o
ridor için plebisit yapılması tek- cele harek~t edebilmek için Alman 
lifini izah etmezden evvel, u - yadan biletsiz olarak trene binmi .. 
zun bir mukaddime yapıyor ler, Trenlerde- yer bulamıyanlar ~ 
Lehistanın doğrudap doğruye tobüs ve diğer vasıtalarla bir an ev 
müzakereye taraftar olmadığın vel hudud:.ı geçmcğe calı§mışlar-
dan bahsedivor. d ~ ır. 

Adeta Almanyanın derhal BugünkU konvansiyonelde yer 
kuvvete müracaat ederek Le - bulamıyarak Yugoslavya ve Seıa 
lıistan üzerine yürümeye hak nikte kala'.'l ı 20 talebe yarınki tren 
kazanmış olduO.u:m cihan efka· le geleceklcrdır. Fakat harbin baş· 
n umumiycsini ikmıa çalışıyor laması dolayısiyle trenin geleceği 
Diğer taraftan Lehistenm umu- şiiphelidir. 
mi sekrberlik yapmış olması da Talcbe!~rimizin bir kısmı henfü 
yine Almanyanın kuvvete mii· Almanyada.n ayrılamamı~lardır. Bı.: 
racaat hakkrnı teyit eden bir se sab:ıh Sirkeci istasyonunu doldu· 
bep oibi ${Österiliyor. ran talebe velileri arasında mukar-

Halbuki Lchistanm umumi rcr yo>.:ulan gcJmiycnlcrin müte
sefcrberliğinden hir iki gi.in ev- m:ıdiycn ağladıkları ve gelenler~ ı 
vel Almanya Slovakvayı işgal soruşturdukları görülüyordu. 
etti. Bu işgal hem Slovakyayr Bu sabah Köstenccden gelen Be 

1 

.. ruadettiği himaye şartlarını sarabya vapuru ile Dr. M. Tevfi 
kendi eliyle bozdu, hem de Le - 1.in riyasetinde 17l:i!'lilik bit 
histana kar~ı daha n-eniş bir teh· talebe gurupu gelmiştir. 
1it vaziyeti almış oldu. 

Orta mekteplerde 
ikmal imtihanları 

Bu vazivet karmsmda Berlin 
ve Londra .arasındnki konuşma· 
!arın ehemmiveti ikinci derece· 
ye dli.ştü. Tnhii olnrak İn~iltere 

F da h b h 1 ı l Bugün ortamektep ve liseleria 
ve r.ansa a: a?:ır ..- an a'" 

l" t"l l :z·ın had haddi- ikmal imtihanlarına başlanmıııtJr. 
il gevse ı m e.,s. 

t
. 'ld' Son sınıfların imtihanları 8 eylU!-

ne g e ırı ı. ı 
Denebilir İci, Alman sulh de diğer sınıfların ise 15 eyliilde 

c;artlannın Berlinden :fşası tnr- 1 bitecektir. 
?:J ve diğer hadiseler ve tezahür- ============== 
ler Almanyanm harb nive tind"' ~österen delillerdir. Fakat unu~ 
'llduğunu, yalnız. memleket ef. 'Ylamak lazımdır ki hc>rb he.lin
':m umumiyesine karsı nıütern· ~le mütecaviz devlet mutlaka 
viz devlet olmak mes\ıliveLin' lmanya olacaktır. 
üzerinden atnıaya çalı§tığmr Hasan KUMÇAYI 

Sovyetlerle Japonlar dayanara~ halledccekn:. şanı akdedilen kabine içtim:ı1 
Rusya ıle aramızd.akı anla~mayı . . bıl 

arasında lı·ı· Bi · d k . . . sonra neşredılen hır teb 1ğde 
ı ıyorsunuz. zım o tnnım?zc 1 .. . . . 

u c.•.ınya arıt ge ı. ız e S f b ı · :ı;.; "C rı.. ...... nıt :.· D 
büt"n •·· k ld' B. :i wa şorle denılmektedır. 6' 

e Va m Rusya ile bir pakt yapınağa karar . c e: er l51n ". sa~ıı.;ı.,.. 
Verdı'k E ·n· k. b akt b" . . çılmesıne karar venlmı~tır. 

. . • mı ız ı u p ızım ı:; at' 

d • tikbalimizi kurtaracaktır. Bu pakt Danziglilere beyan~~rst e 1 yor yal~ız iki. devlete .iktısadi faydalar Da~zig, 1. ~A.A.). - 1•
0 ıı 

ternın ettırecektir. Danzıg ahalisıne hıtaben nŞS 
Sovyetler 15 bin kişi ile 1 Zannederim ki bütlin Alman mil daki be:a.nnameyi n~şretıniştı'· ı 

Mançurı arazisme l eti giittü/;üm siyasi yolu takip vel Danzığın erkelden, kad1nııırı j 
. . , takdir edecektir. lsenedenberi arzu etmekte o~d·~• • 

gırm.şıer Danzig i~lnin halline kar.ar ver. nuz saat geldi. Bu~ün.den ıtı.ııJI~ 
Tokyo ı - Japon menbaların diğimi Eöylcmiştim. Bu karar ye- I ren Danzi.... büyük Almllfl\ fi 

jan veril~ haberlere göre Mogolis rine getirilecektir. Mesele halledi hudutları · ~irmii:tir. Füb:e JI 

tan arazisinde Khalka nehrinin linceye kadar mücadele etmege ka miz bizi . mıştır. tık de~ 
sağ .. ahilin-:ie Mora Baluagar dağ· rar verd~r.ı. tarak G~malı Haçlı b:ıyrak ~~ 
lannın etrafında Sovyet ve Men- bayrağı Danzigin umumi bı ~ 
gol Jtıtalarından mürekkep on beş Şark huduclları:nıztn da diğer hu üzerinde dalgalanmağa baş! 
bin ki§ilik ordu ile Japon kıtaatı ~ dudlanmız gibi kati olmasını isti. tır. 1~ 
rasrnda ağustosun yirmisindenb:ri yoruz. Ben kadmlnra ve çocuklıır:ı Bugünden itibaren eski l'C rİ 
müthiş bir muharebe cereyan et- karşı harp etmek, kan dökmek is- ya binahm üzerinde ve her ta 
mektedir. Sovyct askerl!ri Man~u temiyorum. Fakat, buna mecbur ta daigalanacaktır. -1 
ri arazisine 14 kilometre sokulmuş- kalırsak, çarpışm:tktan ve muvai- Eski belediye bin....,ınııı ~ 
tardır. fak olmaya çalrşmaktan biran gt. mukaddes Sainte Marie kilise5 ~ 

Japon s!yasi mahfilleri, ccreya~ ri kalmıyacağız. kulelerindeki çanlar haHis sl'tsV 
eden harbi mevzii bir hadise te- nl !;alıyor. Bize, Versay ı;'l<tasıı' 
IUkki et:nekte. fa~at · Sov~etlcrirı Bu gece saa~ 5. ~4 Alına:. ordu-

1 
dan kurtulmak ku·•veti ve iı:ıtl' r> 

bu mıntakaya yemden takvıye kıta &una Leh tahnklenne manı olma- nı bahsetmiş olan Führcre td 
tarı göndermelerini dikkate şayan sı emrini verdim. kür edelim. 
görmektedirler • Biz Danzigliler, artık Alnı:ıf1 

\ 

H:.ikCı.nct mcrke.zine gelen ha- 8 sene ordu için çalıştım. 90 t::md:ışlan oldu!hımuzdan d
01

',, 
bcrler, Japon-M:ınçu askerlerinin milyar ma:-k sarfederek orduyu, bahtiyarız. Danzigliler, bu fe'']<:I 
Sovyetlc:re kar~ı diln mukabil taar augünkü en iyi t~çhiz edilmiş bir de anda müttehid olmak, clel~ \ 
ruza geçtiği.,i bildiriyor., vaziyete getirdi~. . mek ve büyük Almanyamız İÇ 11 nJı, 

Ben, Alman mılletınden dav<tır..ı tı·mı'-·'etı g~lenı· '-'apaca~mızı f • ..., *MP**#i"11R5'** uu -- ; ..; .. 
Bugün Matinelerden ltibare::ı zın talın -kuku için kurbanlar ir.ter rerimize vadetmek istiyoruz. . 

ı:en kendi':lli de kurban ettiğimi bi- Yaşasın halas ollmuş naıııı«·,sı: 
lıyorum. . • v • • Yaşasm büyi\k vatanımız.j\lrıt6 Sırtıma geçırdıgım bu yenı ce- ya, yaı::3Sln aziz Führeriı:ntı ~ Sineması Yeni Mevsime 

OOROTH1 LAMOUR'un 1keti ancak galibiyetten sonra çrka Hitlerimiz. 
racağım. H tl . t l f 

Glizel, tamam~n renkli ve 
cöz kama~tırıc. mizansenli. 

Ormanlar Perisi 
Fransızca süzli.i filmi ile 

başlıyor. 

ilaveten: Harc!tetli 

Gangsterin Karısı 
Fransızca sözlü g iizel bir film 

Öl" . G" . 1 ı erın e.gra ı ~fi' 
ursem yerıme onng ge~ece t B 1. l (A " ) _ Hitıcr:. r 

I I b
. 

1 
S er ın, .a. ı . 

ese ır şey o ursa onu avat tem l'<Tdaki t"''"' f ·· dcrtı11 . . . tere a~.a6• .agra ı gon " 
sıl edecek,hayannr Almın mıllctıne D . . Al rocuıttl:ı 
l 

• b" d B v anzıgın manyaya . .b 
ıasretmış ır a ammı. aş egme. 

1 
b · 1 bul di\>'O~~ 

w t h 'T il kt B"til o an cyannnmcyı m e . ı\!P' 
~= a nm:r.1::-uma· z yo k~r. u l n Almanyaya karşı olan sars bil ' 

J uunyaya ı cuı c ıyorum ı mese e- . . d 1 , . ,e 
~ 1 h 11 d"l d'l Al radakatınızden o aı I sıze e (( 

, ~r a e : me ı tçe, many:ıyı tün Danzig kadın ve erkekleriıl r'1 
ı:ı: mse su::;tu:-amıyacak ve hareke- ekl d . D . . ,\1,nı:ııı~ .ı . . " ' · cür c cnm. anzıgın .P il' 
t nden alakcyanuyacaktır. BızdC!'l .. h ln-'d k. ka .. det 

T 1 
. . . . ı •a rucuu ak u n ı nU•• 

13 ra· ya .anevra arı ıstenılen kurbanı bız vcremıyoruz. J • • • • 

Y
. .. ı·· B. l ' b w tatbık ve ıcra cdılecektır. 

En güzel programları, en mu- ıne Eoy uyorum: ız as a aş eg 
tcdil fiatlnrla ıd aima SAKAR. 

1 miyeccğiz. Ya~:ı!lın Almanya. Mektepler kapatıldı {Ş 
YA sinemasında görcccksi Hitlerin bu nutkundan sonr:ı Berlin, 1 (A.A.) - Rndr<' zet' 
niz. Matineler saat 2.30 da meclis "Yar.abl'n her 'Hitler" di- pasif mildafaa tedbiri olmak tı. 

l 
l:a~lar. Suare her iki film için ye mukabclt de bulunmuştur. hava işleri nazırının bugünd:~:~ • 
saat 8.30 dadtl'. Bilaha .. e rnec1iıı reisi kürsiye çı- haren iş'arı ahara kada:- nıe.•• ~ 

.-ı••••atl•m•ıc•1Eı1•111r.mmllii karak. D:ınzinğin Almanyaya ilha. rin kapatılmasını emretroiş old 
lcma dair senatonun verdiği karar: nu ilan etm~tcdirler. 
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VARŞOVA TARAFINDAN - Evet, cevabını verince, zabit: 
- Ba lradei seniye mevkufsu -

~ d Da D ~ Da y l'R\ I!==' n~e=~~rf~~:~ başımı arka. 
~ U U U ~ U ya çevir!p cenıze doğru baktım. Be 

ni getiren vapur demirin1 alıyordu. a b Bir arııt.9ya bindik. Evvela, vali 

,,~·~ s~~.~~~! .. ~~ll~.~,~~~~!Z01~~h!!!l~e _!~~ü.~~k ~~~!~! [~~~} ~u~~:~·h:::_~;:~~~;: 
,~ilter~ .ile Almanya a de fikrini bizzat söylemelidir. Bu- ve Gdinya, askeri tes~attan ve .tah • • ledi. Onun nezdinden ayrıldıktan 

J tcatisıne rağmen ;k1 ralarda on ik1 aydan evvel olına - kfmattan arl ticaret limnnı mahıye- .ÇERDE: . . sonra yine bir arabaya atladık. Za-
"-ı. ki görüc farkının bil mak gartiyle reylAm yapılmalıdır. tini alacaktır. * Tenzıllit üzerıne yalnız şchrımfz- b"t d 
"t44.,, • :r d .. d 6 C d. 1 • b ı e sor um : 

usıyıe, devam etır.ek Polonyalılar ta.rafından meskfin e sun e vagon sıır e ı mıye :ış -

• ~d 
't•t Yosu, dün akşam ik 

illa Şu cümlelerle ba 

~el buhran bugün ha 
, 4:~kildedir. Fransa v~ 
'jj 1•tana yardım husu 
~tti. 
~I .cararda sebat et-

·~ l?lanyada Lchistanı; 
~. Ct • J " ~ Çoga ırken Almar 
' eri rejime tabi tutul 

~"in 
b•:, : eYvelki gece yarısı 

'\ltuı·· 
~d' U;ı Alman hariciy~ 
a;ı 1 

olunan ce\•abi mesa 
~ tarafından Bitlere vt 

lldrct h"kA • 
~ bt u umetı bu me-

t \\aın klttken. Berlind<'k 
~ e \'erilen Alman cev· 
hı drara vasıl olm:ı.=aı 

Ctct • 
t~ı. ..r ve radyo vasıt" 

~:ıd ~ 
t d.. ~gu gibi ecnebi ga-
lltı~ bıJdinJmiştir. 
" lllaksac1ı ve lngilte
trı 

~·.. ilnlaşıJmıştır: Le!ıis 
~re .. 

~ ... 1• ıç·n Varşovadan gt 
• :t b' 
~·1 ır murahhas gel-
't t~··. A 'rranlar istedik 
~ tır'llleği tasarladıkları 
·t' gelmeyince tekliflc

tct'lll· 
~ ışlerdir. Lehista 
d~ ~ul etmediği, kabul 

~lıl ransız ve İngilizle· 
ı:rı ~t:neın?si tabii olan 
ta~'l aşı.caıarı şunlardır: -ıa:ıı ve eartsız derhnl 

ts ~ ecHlece\ttir. 
l' ~'-c . den, bu şehirler de 

ır· ~A li?nrc, Marien Ver -
il tı • 

h~~ll.d 2 
- Chulm - Brom • 

~an carbn do~ru Scho 
~I ar Uzıınnn hat ara _ 

' l\Iınnnyaya ve yahut 

Reyiamm neticesine göre ya Al - lanon bira satışları normal bir hadde - Nereye? 
bir arazi te§k.ll etmesinden dolayı manyaya ya Polonyaya düşecek o- inmi9 tir. Buhran kalnıamışlır. - Kumandanlığa. 
prensip itibarile Polonya arazisi o- lan Hela yarımada.sı da askerlikten * Gümr'..ikle:- Umum .Müdürü Malı.. Kumandan Hakkı Bey, babacan 
lan Gidnlya limanı, bu araziden is tecrid edilecektir. mut ~e~i~ ile Isıa?.bul . s~m~ükleri bir adamdı. Be.'li görUr görmez: 
t.isna edilecektir. Bu teklifler esası Uzeıinden bir b3şmuduru '.;\l;:thl dun \ eşılkuydeki "- Geçmiş olsu e llid d eli 
Reyı"am mmtaka.sından Polon'-'a tayyare gümrüğünde tetkikler y:ıp • Bu d lk u v ım, e . 

" laşma takdirinde, Almanya ve Po. mıştır. ra a amete memursun. Me • 
resmt makamları, asker ve polis lonya, slliıh altındaki kuvvetlerine * De\·let Limanlııra ı~ıeımesl u _ rak etme, hapishaneye gidecek de
derhal çekilecek, idareyi reyiam 80 derhal terhis emri vcrmeğo ve bu mum .Müdürü m.mit S~racoğlu bu ğilsin. Hastanede oturacaksın nma 
nuna kudar ltaıya, Fransa. lngll - emri infaz eylemeğe ha.zır bulun _ sabah lskendenına hnreket etmiştir. dışarı çıkmak yok.,, 
tere ve Sovyet Rusya devletleri duklnrrnı beyan c<leceklerdir. Yeni liman •c .. kilatı için giden lUı - Hakkı Bey ile biraz daha görüş _ 
mümessillerinden mürekkep bey - Almanya bu tekliflerini necıret - mit Saracoğlu 1skcndenınd:ı 20 siln tilkten sonra vine bir arnbavn bl 

" kalacaktır. ' ,,_ ,,.. • 
nelmilel bir komisyon deruhte ede- tiği resmi tebliğde şöyle bir cümle * Derlin büyük cltiliğine tayin c. n:rek hW!tanenln yolunu tuttuk. 
cektir. de kullanmaktadır: dilen Hüsrev Gerede bu akşamki eks Boylece, Bcyrut hastnııesl sertabi-

Nctice her ne olursa olsun, reyi- "Almanya ile Polonya arasında- ı.lc A lr. ı .. n\ J) u ıı .ıı .: ... c• ct.c1: .. ı.ıı. bl binbaşı Hayri Beye teslim cdil-
:ı.rndan sonra Almanya Ue Danzig 

1 
ki vaziyet öyle bir haddedir ki, her- Elti Peşte yoliyle gide'!cktir. miştim. 

ve şarki Prusya arasındaki ve hangi yeni bir Mclise, karşılıklı * Şchrimf':de bulunan D:ıhiliyc Sertabip binb~ Hayri Bey de 
P ı il d i d ki U \'ckülcti sefcrbrrlik şubesi umum be im 'bi il k 1 rd ...... -ıft z 

o onya e en z arasın a m - vaziyet almış bu1u>ıan ıuıkeıi kuv. müdürü S:ıb:ıh:ıthn, Vekfılet.n daveti n gı ç e C6 e ~· a • 
nakalatın emniy~t.lni temin için, a. vetlerin harekete geçmesini mucib ızcrıne dlin ı\ıık ıırııy:ı gitmiştir. vnllr, veliaht Re§at Efendiye men-
razl Polonyaya geçtiği takdirde, o1nbilecektlr.,, * Yüksek muallim mektebinin tn- sup diye, Abdlilbamit II ye veıilen 
Almanya, Butov - Danzig veyabud Alınanyanm taleblerlni Lehistan lebe miktarı arllml:ıc:ıkltr. 170 ta _bir jUrnal üzerine soluğu burada 
Dirschau istikametinde bir otomo - kabul etmemektedir. Esasen Var. lehe Jzerinden kurulan mektebin leş almış (1). Onun fı;ln sertabiple 
bil yolu ve dört hatlık bir dcmiryo. şova hUkfimctl bu tekliflerden rcs- kilAtı genişletilmektedir. . hemen bağdaştnn. Hn;,rı Bey, has-
ı nk .. h . 1 k t * Arltırın:ıy ı konulan 1 mılyon 50 tan d t b ld _ u '-'apm uzere arıç ezmem e e men h"berdar olmamıs, rad'-'olar e e amamen ser est o ugumu " ~ ~ " bin liralık arfalt yol talip çıkmadı 
hukukunu haiz bir münakale mm - vasıta.siyle öğrenmiştir. ,ınd:ın ılı .ıle •Juıl ~ uı:ıııışıır. lhıılt· ~ hattii. ara sıra, bir veya iki kanun 
takası alacaktır. Alman taleblerinin Borlin htlkii - sün sonra p:ızarl.kl:ı y:ıpılncaktır. neferinin refakatimde bulunması 

Bir kilometre geni~liğindeki bu meti tarafından, müzakereler de - * Sirkeci - Hnyclarpaşa ar:ısınılJ şartile şehre de çıkmama göz yu -
yol ve arazi, Alman arazisi olacak- vam ederken ifşası, Londrada hiç feribot işletilmesinin bir:.n evvel le- macağrnı sliyledl. 
tır. Eğer rcyiam Alınanya lehine de mUsalt karşılanmamıştır. mini ici.n li:nanlar :_e deniz~:oııarı Şehre çıkmak •.. Bu, benim için 

netı·cc "en·rse ,....,,.ı.n'-"a ıım· anı ile Po mühendıslermden murekkep lıır ko. bilyUk bir Umit idi Fransız kap 
• \.l'-i " misyon çahşm:ığn lı:ışlamış tır. lske _ · -

lonya münakalatmı temin için Po. Alman - Sovyet lelerin inşan'ı ih:ıle edilmiştir. tanını dinlemediğim için bin kere 
lonya, ayni haric ezmemleket hu _ * Valide kız:ıklarında ynpıl:ın A- pi§Illan olınuştum. Bari, §imdiden 
kukuna malik yol ve demiryolu m 

1
• Sak I tıl:ıy ve Yıldıray <leniz:ıllılıırının in- sonra gözUmU açıp, yakamı kurta • 

mıntakıı.sı alacaktır. ş:ıatı bittikten sonra lıu kızaklarda raymı diyordum. 

Koridorun Almanyaya dönmesi Berlin ve Moskovada h~~umbotları yapılması düşünülmek. Ka;mak, aJı, buna bir muvaffak 

takdirinde, Almanya. Koridorun ar taUdik edıldi ıc ~rLelıislnn elçiliğinin Anknrn ns. ola.bilseydim: HUrriyct, ne kadar 
zetliğl imkanlar nispetinde Polon- kert ntaşeli~ine t:ıyin edilen nlb:ıy tatııymrş megerse!. 
ya ile bir ahali mübadelesi yapma- Moskova, 31 (A.A.) - Sovyet f:ıdeusL. vuzi .si ne IJ:ışlnııı:ık iizerc Hastanenin bahçesinde aşıığı yu-
ya hazırdır. yüksek meclisi, Alman • Sovyet memleketimize gelmiştir. kan dolaşıyor. Keneli kendime fi -
Polonyanın Danzig limanında is- aclemi tecavüz misakını saat 20,45 * İ7.milc iki sfindenlıcrl de,·:ımlı rar için pll'mlar yapıyordum. O ka.. 

tediı;.; hususi hakiar, Almanyaya :ie ittifakla tasdik etmiştir. ve ~iddetli ynğmurl:ır ynğmakt:ıd~. dar dalınl§ım ki geçen saatlerin bile 
o• J~etcn için çok faydnlı ofon bu yaı:;- . 

Gdinya limanında ayni hakları te _ Berlin, 31 (A.A.) - Alman hü- murl:ır çirtciyi sevindirmiştir. farkına varmrun13ım. Birdenbıre 
min edecek mütekabiliyet esası U _ klımeti, yüksek Sovyetlc ayni za- silkindim. Beni çağırıyorlardı! Hny-
zcrinden mUzakere olunacaktır. manda Alman Sovyet ademi teca. cular ve emtia nakliyatı askeri ma retle, sesin geld1ği tarafa doğru 

Bu araziden her tUrlU tehlike vüz paktın ıtasdik etmiştir. muvakkate:ı, kamilen veya kısmen döndüm. Arkadaş1ıınmdan Hüseyin 
kamların göstere.-:eği lüzuma göre Hulld, koşa koşa geliyordu. Hüsc • 

gl(t terede donanın~ geribırakılmıştır. ~inHulkiile dostluğumuz vnrdr. A ltalyada : Ona, lstanbulda iken fransızca 
Musolini, İtalyan ordusunu iki gru dersleri vermiştim. Şimdi de Beyrut 

- lstediğim zamrw • b!r, iki kanun 
neferlle beraber dı§an çıkabllece -
; unl sertabip s5yledL Sen, kavaala 
ıı:onuş. Arabaya biner binmez,, 5 
ltını vereceğimi cıe anlat. Ben de, 

bu i§ler oluncaya kadar §ehre gi _ 

.ıip geleyim, mubnfaznma memur 
neferlerle dostluk peyda edeyim. 
Hem kavasın söylil cceği semti öğ -
renmiş olurum; hem de etrafımı i_ 

çeri dışan girip çıkmama alı§tırı -
rım. 

Hüseyin Hulkidcn aynldıktan 
sonra, doğruca eertabip beyin oda. 
ema gittim: 

- Milsaade ederseniz, §ehirde 
biraz dolaşayım, dedim. 

Hayri Bey, yanı:rıa ik1 Mker kat 
tı,böylece caddeji ~uttum. 

Knnun neferlerile hemen yaren -
lığe başladım: 

- Ynhu, burada gUzol bir mey. 
hane yok mu? 

- Vardır yUzbaşım. 

- Ne duruyorsunuz? Haydi gi .. 
delim orııya l 

Biraz yürildükten sonra nbtmı 
boyuna gclıniştik. İki muhafıznnla 
beraber selatin meyhanelerden bi • 
rine daldık. Garsona: 

- Uç bira getir, dedim. 
Biralar gidip git!.!kçe muhnfızla • 

nmla dostluğu ilcrletlyordum. 
Bana: 

- Sen ne i)i adammışsın bey, 
diyorlardı. Vah, vah, nn.sıl oldu dıı 
dllştlin buralara? 

Ben de boynumu bUkUyyor, melin 
melin: 

- Bir abltı.k8IZlll ütirnsma kur • 
ban olduk, ccvabm1 veriyordum. 
Dönüşte, muhafızlarını o kadar 

memnundular ki sormayın! 
Birknç meyhane seferi daha yap· 

tık. Aradan da beş, altı gUn geç 
mi§tl. Hüseyin Hulk1 ile tekrar gı 
rUetüm. 

- Yarm nk§nm hıu:ır ol, miljd 
slni verdi ve arabnnm, beni sı:ı 

.knçta ve nerede bekliyeceğinJ uzu 
uzadıya anlattı, 

Ertesi akşam, muhafızlarımı 

birlikte , yine mey:!ıaneierin yolum 
tuttuk. Kanun nefrrlcrine neler ik 
ram etmiyordum, neler? Şarııp, hl. 
ra, votkn, velhasıl meyhanedeki 
bütün içkiler bizim mnsad:.ı geçit 
resmi yapıyorlardı. 

Ortalık knrarmağn başlamıştı. Bir 
anı, yavaşça saatime baktım: Ran
devumuza bir çeyrek vardı. Muba 
fızlarıma: 

pa ayırınışbr. Birinci grup veliaht ta kal'§ılaşıyorduk. 

Seferber edl• ldı• prens de Piemontenin, ikinci grup Biribirimize sarıldık. 
- Ç-Ocuklar, d~clim. Hesabı gö · 

Hüseyin reyim; bir de nyak yoluna gideyim, 
da mareşal Graziyaninin kuman- Hulki, sordu: 
danlıklarma verilmiştir. "- Ne işin var, burada senin?,, 

~k İtalya İsviçrenin bitaraflığına Maceramı anlattım ve: 

~ e r 1 h az 1 r l ı k 1 ar tam a m 1 an d ı , hlirmeted°"eğini \:ildirmi§fir. Mcğ:.e: ::, ~:.~":ı"".;~~~: 
Q h d · Mısırda: miş, fakat ihtilattan menetmemiş _ 

l I ran 1 n tah ı ı·yesı• ne başland" ı Nazırlar meclisi namına söz söyler. 
l~e !emeğe selahiyettar bir zat. Mısı- . Biraz daha görUştUk. Ben. firara 

de . k ·ı . . f 1 . . k . 1 d" rın harb rıkarsa gafil avlanmıyaca ımk.an olup olmndığrnı sordum. HU-: l • rı e .. ı ını~t:r. er erını esmış er ır. :r H lkl 
ttli~:', İngiltere hükume- Harp çıkar çıkmaz vesika usulü Katoviçteki suikasd faillerin· ğım, hazırlıklarım yapmış bulun- seyın u : ? 

~tc~rıı tamamlamak yo. niln tatbiki için tedbirler alınmış den biri clmak suçu ile alman ta· duğunu, garb hududunda almı§ ol- - ~aran vnr mı · 
~ · etlerine devam et _ ve memleket iaşe mıntakalarına a}' baasından ~:ihendis Herbert Frer. duğu tedbirlerin bu mıntakayı zab ~edı. . 
~.a. 1 t zel adında biri t.evkif edilmiştir tedilmez bir hale koyduğunu söyle 'Yannndn 175 lıra mevcuttu. Bu -
. ..:,~ rı mış ır. . t" nu, ne olur ne olmaz, dil§tinccsile 

ıı.l.tiııi dijn bahri ve havaı Frenzel Aiman Silezyasrndaki na· mış ır. 
~ ı...t··tarnarnlamııo, bu sı- 1 Leh ıs tanda : zilerin tavsıyeleriyle hareket etti Harp çıkar çıkmaz Mısırda örfi koynumda sak~amıştım ! 

"il lin . ıı "d 'l" d'l . 1 t ld" Cevap verdim: 
tıı. • .._ ıhtiyatlar ısilah al 1 Lehistan kırk .... aıoına kadarki erleri ğini söylemiştir. ı are ı an e ı mesı mu 1 eme ır. 
""""' " ıı •• ı ı b k"l Ar M h" - Evet. ~~~· liakumet bu ted • .;ilfih altına almış buh:nmaktadır. Koridor yolu ile tgnsit ..nakli. Boy e 0 ursa aşve 1 1 a ır _ Öyleyse mesele yok. 

g:A ., il' .. seferberlik mah> Zabitler yaş kaydına tabi değildir- yat durmuştur. paşa Mısır askeri valiliğine tayi:l _ Ne diyorsun? 
tfl'.'".ıl b~litı dıgmı, yalpız bahr . er. Kadın, çocuk ve ihtiyarların 17 sürat postasından ancak ü~ü edilecek, mahkemeler divanı h:ırb _ Telıi!'lanma. Ben, bir konso -
}.tfT .. ~t. taıtıarnlandığını kay. Varşovayı terketmeleri istenmiş. kalmıştır. B:.ınların da ne zamar.· ı ')ekline inkılab edecektir. loshane kavası tanıyorum. Ona 5 

klıi tir. işliyecekleri malUm değildir. H ll d d altın verirsen, seni araba ile CC'beli 
lıt~~:e~n tahliyesi içir H:.ikumete 17 yaşından altmış ya Danzini-n Almanya ile hiç bir O an .a a:. . •. Lübnann, oradan da ecnebi \•apur. 
~~ erı toplanarak ka- şına kadar erkek, kadın bütiin Po- demiryolu münasebeti kalmamıştır. 15 sınıf kı, taknben 300 hın kışı tarından birtile aşırtır! Soluğu ca • 

yava11 ya...·aş hastaneve dönelim ar. 
tık ... 

Neferler: 
"- BaşUstUne bey,,. 
Cevabını verdiler. Yerimden kalk 

tnn, hes..ı.bı gördüm, ayakyoluna ı;i• 

tim. Fakat hastaneye dönmedim. Gr 
zlnonun arka kapısından, soluğı 

caddede aldım. Duvar diplerine sin' 
sine, ikide birde korku ve cndi~r 

ıle arkama baka b:ıka §ehrin yar 
sokaklarına saptım. Artık ko§uyor 
dum. Yol da bir türlü bitmek bilmi· 
yordu. 

Nihayet, Hüse}in Hulkbln tarif 
ettiği yere geldim. Tekrar arkama 
baktım: Kimselar yoktu. Az ileride 
duran arabaya atladım. Gecenin 
l<nrnnhğt içinde>. o kadar heyecan 
duyuyordum ki, arabada oturan 
kovası birdenbire farkedemeclim 
bile! 

(Devamı var) 
~ tıı .~lerdir. Tahliye i~L lonyalılan umumi veya milli mü· Danzingin iaşesi tehlikeli bir silah altına alınmıştır. nmm istediği yerde alırsın. Yeter 

ııı td1
.tibaren ba§lanacak dafaa hizmetlerinde kullanılmak safhaya girmiştir. ki, şUpheyi davet etmeden hastane. (1) Hayri Bey, Mehmet Reşat \ ' 

\ııı.'llıiı lleceklcrin mikdtr ve Polonyaöa mevcud bütün men. Berline gitmiş bulunan Forsteı, ispanyada: den çıkmanın ve kavasın göndere - ta.hta çıkar ~ılcmaı ı tanbı.ılıı gc · 
l~tt~'0rıu bulmakta ve tah :.ul ve gayrımenkul emvale el koy Hitlerle konu~tuktan sonra Bedir. Devlet reisinin emri altında bir ceği arabanın bekliyeceği yere git. tirlilmI

0 
". erfabibi hazreti 3chrl • 

~ !ehir!er arasında C:c- mak salahiyetini veren kararna- den Danzigc müteveccihen ayrı!- büyük genel kurmay teşkil edile- menin bir kolapnı bulaiım. · )rui ve paşıı,, olmu:;tur. 
~~İtltÇtıter, Liverpul gib meler bugün tatbik mevkiine k:l· mı§lardır. ceği bildirilmektedir. Genel kı.;r- --------------------------

hı'lttıdi/ bulunmaktadır. Bu nulmuştur. may bir harb çıktığı takdirde mem Askeri Fahrika'ar umum Müdürlüğü ilanları 
~ l)ltc e~ıer tahliye işiyle Radyo istasyonları, dün öğleden Fransada: leketin istiklalinin icab ettireceği 
\ ~~a.a. larından sivi'Jerir. sonra Danziğdeki vapurlara Leh Pariste çocukların tahliyesi dün bütün tedbirleri almakla mükellef 

ıı_dd tından istifadeleri a~ ve İngiliz dillerinde ihtarlarda bu- öğle üzere tamamlanmıştır. Ço- olacaktır. 
~ t~ ~1buıunacaktır. Iunarak Gdynia limanına klhuzsuz cuklar yanlarında iki günlük yiye-
~dıı:tlc it~ bir haftadan fa.? girmemelerini tavsiye etmişlerdir. ceklerini, birer yorganla birer va-
~ ~l t hır şekilde yiyet"ek Bu ihtarda Po;onya sahilleri ö-

1
liz götürn:üşlerdir. Bunlar Parisin 

•ttr tdarik etm~'erini tav nünden geçmenin tehlikeli olduğu cenubu garbisinde hazırlan:ın 
~t i; da ilave e.iilmektedir. Bu sahillere kamplara gitmişleroir. 

Rusyade: 
Yüksek Sovyet heyetine takdim 

edilen bir kanun projesi piyade, 
tayyareci, lıudud muhafızı ve za . 
bitvekilleririn askerlik müddetle-1~e t Vabancı memleket mayin dökülmüştür. 1 Şimendiferler dılindcnberi askeri 

elefon muh:ıberck~ Alman vapurları Polonyaya se- makamlar idaresindedir. Sivil yol rini bir sc,e arttırmaktadır. 

Kınkkııle.de yapılacak boru ferşiyntı 
Keşif bedeli 32.000 lira olan Kırıkkalede yapılacak boru feış' 

yatı Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma kom"r 
yonunca 16-9-1939 Cumartesi günU saat 11 de kapalı zarfla ihale cc· 
lecektir. Şartnamesi ''160" kuruş mukabilinde komisyondan verili· 
Talihlerin muvakkat teminatı olan 2400 lirayı ve 2490 No. lu ka· • 
nun 2 ve 3 üncil maddelerindeki vesaikte komisyoncu olmadıkların., 

bu i§le al5kadar ttkcnrdan olduxtanni.'I dair tfraret odası ver·· -
•havi z2rflarır.ı saat onda komisyona vermeleri. '6874" 



· ~ıan bir gezintide Osman 

Futbolcular_!!lllZ yaz tatilini nasıl geçiriyorlar? 

-GiılatllSü;.aq ~ 
kalecisi Osman 
Fevkalade rahat bir hayat 

yaşamaktadır 
Osman her gün üç saat uyuyor. Açık denizlerde 

.. . banyo yapıyor 
Roporta11 yapan: IY<adrD ~ayabaD 

- Ben gayet muntazam bir tatil ,. 
geçlriyorum. Hergün, dört tane ço!c 
sarnimt arkadaşımla sabah 9,5 ta 
deni2<! çıkan ve yelkenle Marrnara-
run enginlerine açılırız. Ben sahilde 
yüzmem bu Metimdir. Yüzmek için 
en aşağı SQhilden bir iki kilometre 
açılmalıyım ve tertemiz denizde yı
kanmalıyım. Yoksa binlerce kişinin 
girdiği bir yerde ı,;n· de denize gi-
remem. ' t: 

- Evet halinizden belli, çok si
nirli olduğunuz anlaşılıyor. 

- Tabii tabii. Hatta mümkün ol
,a Büyük Okyanusun ortasında 

·ıkanırdım. Çünkü ne de olsa ::\far
mara denizi küçüktür. Sonra günde 
.:!·3 saat de muhakkak uyku uyu-

P,.!E B E R .:.._ :Ak~m P~t 

.. 
yuzme 

şampiyonası Şarkla garbın en 
iştirak edecek mıntaka- büyük farkı 
ların yüzücüleri ıstanbula Memleketi hakkındaki ingilizce 

geldiler kitaplarile meşhur olan Çinli mü -

Beden terbiyesi umum mü- tcfckkir Lin Yutang bir kitabın -
dürlüğü su sporları federasyo _ 1da, şarkla garbi biribirinden ayı _ 
nu tarafından tertip edilen ve ran farklardan birinin yaş telakki. 
İLaresi İstanbul su sporları n- si olduğunu söylüyor. 
ianlığma bırakılan Türkiye fut Çinde yaş, saklanması değil, 
fo~ otlama ve sutopu şampiyon bilakis övünülmesi icap eden bir 
lugu müsabakalarına on meziyettir. Çünkü onlarda ihtiyar mm. 
taka iştirak etmektedir. lara hürmet fazladır. iki kişi bir 

Mersin, Izmir, Trabzon, An. yerde yeni tanıştıkları zaman, bi
kara, Ordu, Balıkesir, Kocaeli, ribirlerine ilk sordukları sual şu
Seyhan, Hatay mm takalarının dur: 
sporcuları tamamen şehrimize - Zatialinizin muhterem yaş _ 
gelmi~ler ve kendilerine tahsis lan ne kadardır? 
edile~ otellere yerleşmişlerdir. Ötek. cevabında: 

Musabakalar, cumartesi ve - 23 yaşınl:iayım derse, suali 

pazar günleri yapılacaktır. Cu. soran: 
martesi saat 14 te Şeref stadın - Daha önünüzde büyük bir is 
da yüzmeler olacak, pazar sa- tikbal var, merak etmeyin, ihtiyar 
bahı saat 11 de de atlama mü. ]arsınız, der. 
s~~a~al~rı Bebekte Calatasaray Bu nazik cevap ( !) 28 yaşına 
kıubunun denizcilik şubesinde kadar herkese söylenebilir. yaşını 
yapılacak ve öğleden sonra ~a- sorduğunuz adam: 
ai: 13 te yine Şeref stadı yüz - 50 yaşındayım, derse, der _ 
me havuzunda yüzme ve suto- hal hürmetle eğilmeniz ve kar§ı -
pu m~sabakalarma devam edi. sında yavaş sesle oknuşmanız ıa -
lecektır. zı~dır. 

Ajanm bir tebliği Hele 51 yaşına basmak Çinlibr 
,. r ·den .1'erlıi11c~i lstanbııı /1ült1ı'.' i~in hayatlarındaki en büyük bay: 

·~kanlıfllnrları.: ramlardan biridir. Zira bu yaşa 
1 - Türkiye yiizme oHııciliklcri giren bir insan yarım asır yac:amıc: 

2 ''.c 3 E~ llıl Cıınıartcsi ve P.:zar giin· ::! -s =< l crı yapılacaktır. emektir ve ihtiyarlamakta oldu. 
., y- ğu için sevinir ... 
- - uz.me Ye su lopu müsab:ıkn. 

l:ırı Beşiktaş ha,·uzund:ı, Alfama mü. Kaf 1 1· f 
s~b:ı~~lnrı Bebekteki Galatasaray de- a asın ı ıya roya 
n.ızcılık lokali önünde icra edilecrk h 11 ~.j - :\fii~abaknlarn Cııınartcsi giiıı :l ediye ediyor 
":aı 14 te b:ışlnnncaktır. Pnz::ır gün. Gazeteler, Amerikada eski bir 
ku ntı::ı_mn ve yüzme müsabnk:ıl:ırınııı haydudun, idam edilmeden evvol 
sa:ıllerı Cumartesi giinkü mü 1 k .. 1 . • • 
l:ırı müteakip teshil edilerek s~~~ a_ goz erı~ın .çı_karılarak bir amaya 
dilecektir. • e. nakledılmesını vasiyet ettiğini ya. 

4 - Dütiin bölge takımlarının Cıı zıyorlar. 
marle~i g!iııii saat 13 le ı~c~lktnş yii7.- Bir Amerikalı da kafatasmı Fi _ 
me lıavımındu li<>aııslı.ırile birliklı' Ia.Jelfiyadaki bir tiyatroya ı d" 
bıılunmııları Himınıı telıliğ olunur. etmistir le ıye 

5 - Müs:ıl>Jkı.l:ırn hlirük cdecrı. S • · 
bölgeler şunlardır: · . hakespcarc'in "Hamlet,, piye-

A-ıkor:ı, Bnlıkec;ir, Hntr.y, lı:el, ]<;· sındeki sahneyi bilirsiniz: Hamlet 

Baktım Osmarun boypos, ense fa- t?nbul, İzmir, ~ocneli, Ordu, Seyhan. mezarlıkta bir kuru kafa görür ve 

lan yerinde. Tevekkeli deg"'ril... Gün-
1 r:ıbzon. onu eline alarak: 

rum. 

Osman mulzarririmizle Taksim 6 - Bıı müs:ıb:ık:ıl:ıra :111 Sporl:ırr "Y k 
de üç saat uyku, engin ı denizlerde stadında Feder:ıl"yonıı tnr:ıfırıdaıı hakem ol ,ı· t aşama nu? Yaşamamak m:? 
banyo, sonra i~, güç hak getire •. oh! rak inlilınp edilllı arkadaşların isim- §te mesele bu!,, diye söylenir. 
bu rahatı Rokfeller bile bulmamış- ihtiyat olurum B k .. l~ri .. :ış.~ğıyn çıkarılın ıştır. Cumnrlc· Tiyatrolarda bu sahnede kullan-
tır. Gal • • en cc en uvvet.ı sı sunu saat 13 le Beşikta5 yiizıııe h:ı· mak üzere kafatası bulmak hazan 

atasaray • ,·uzuna teşrifleri rica "lunur. z_or oluyor. İşte, bu hususta bir iyi-
- Herhalde sizin ba§IIllzdan bir • Başh:ıkem: Ahmet Fetgerl Aşeni. Jı.k. o .. lm.ak üzere, şiıtitliye kadar öm. 

çok enteresan vakalar geçmiŞtir? Cıhat (Osman) - Faruk, Ad· Hakem: Celill Gören, Ri7.n Siierı ~ . nan - Musa, Salim (Rıza) Yusı~' Sıtkı Eryar, Hüs:ımettin Gürdi, Belı · ru~u tıyatrolarda ışık tenviratı iş -
- Bunu sormak abes.. Şuphe bile _ Salôlıaddin E~fak C .

1 
B 1 z·ıl B:ıydnr, Ali füza Süzrr:rlp. lerınde geçirmiş bir elektrikçi öl-

etrn 
.... -<n. Berum" '\.-.c:ımdan , ,, , cmı , u· dükten k f <;.11 U<I:; geçc,-n d • n··ı [ y ki d SOnra a atasının tiyatro • 

hii.direler koca bir roman olur. Fa- urı, u en. O amaya avet ya hediye edilmesini istiyor. Bu 
kat benim de şimdi inadım tuttu iş- O f bo . l'abancı Hrninönii Askerlik Şıılıc - suretle, çok sevdiği fakat elekt "k 

sman ut la başlayı~mı bakın sın<lcn: ler" k .. d"' rı 
te ... Tek bir kelime söylemiyeceğim. ı ya ıp son urmekt d nasıl anlatıyor: 1 - Şııhcınizde ı Eyliil !l3!l d:ın i- ı. 1 en veya e. 

t"b 33· • • "or ara ısık vermekte b ·k b" • . . • ı :tren ., ı ,ogııınlııların son ) okla- . . ·. n a~ a ır 
.- Ben futbola. K~şdılı ça~'lrma<. maI:ırınn hnşlan:ıc:ık ve ı. Teş. !):l!I şekilde ı~tırak edemediği sahne ha 

ba~ladım. Fenerlı Fikret, Alı Rıza, sonuna katlar ılev:ım eılecc•klir. Eıni_ yatına hıç olmazsa öldükten s 
F y d .. .. r ·ı . onra 
.sat, ve aşar a oradan yetişmi~· ı~unu, ·:ılı ı, ve Eyilp kazahırı clnlıi- bılfiil karı§mak arzusunu göst · 

- Size dedi sadece ufak bir ~ey !erdir. 934 de !stanbulspor genç tG- lınde lmlıııınn 333 doğumlu ve bıın _ yor. en -
anlataymı: Bu yaz arkadac:lar -ı:ıu- kurunda oynadım ve küçükken ber. l~rla ınu:ııncl.erc l:il'..i diğer. ı1.oğıımlıı 

Osma.na aman dedim, zaman de
dim! tek bir kelime söyletemec!im. 
Hakikaten inadı müthişmiş. 

b
- ekleri . "" "th' F b . . . l :ıhancı ern. hu muddet ıçıııdc ve· k ı·ı l"kl ar n hepsıde Fenerlidir hal - mu ııı ener ahçelı ıdım. 935 de bu n~·Jnrın tek ,,-unl, . 1 1 1 t sev ·ec ı t ı . eri holde gitnwrııiş lııılıı -. · I . . . •,, " c crıııt c sn J:t ı :ııı ıınnlar la ş ı 1 k 

Berum hayatmıa mı kasdetmisler? stanbulspor bınncı takımına te:-Ii öğleye knd:ır yoklama ve ınuavcne - c • . u ıeyc se ere . yok hıma n-ed • ., ııııı:ıycnclerini ynplır:ıc:ıkl:ırdır. 

n ir, birgün beni yakaladıkları gi- ettim ve 936 da. Ankaraya giderek !erini yaptırnraklarclır. 3 - Birinci ve ikinci ınacldelerclr 

l stiridgegi seversenit•' 
Yazan (Q)ır .. @i. IA• 

Ağustos ayının son~ 
laştığına memnun oll11 1 J 
mz. Vakıa bu yıl eylıı , 
pek gürültülü olacağa ~ııo 
yorsa da, eylül ayı ~'. 
istiridye yemek müfl'l1<

1111 

ması da gütültü zaınır 
bir teselli demektir • 

. • cc "' Mayıs ayı gırın e 
lül ayı gelmeden, yaı ,;:.~ 
mi içinde istiridye ye~' if. 
. d ~ b.. bııırs 
ız olma ıgım ta ıı 1 

lstridye sevenler yat ·~~ 
:çirde istridye yemekten çekinirler. Sebebini sorar 11~ 
yaz mevsimi içinde i~tridye hayız görür de ondan 'f' 
mez, 'C!erler. Vakıa yaz aylarında istridye yemek doğrıl s 
ğil-1ir. Fakat istridyenin hayız gördüğünden değil, 0 .çı. 
lar içinde yumurtalarını döktüğünden ... O halde yaı ·~ 
de istridyenin crkekierini bulup onları yemeli diY'''ğ 
niz. Halbuki istı:.dyenin erkeği, dişisi yoktur. Daha dO ş 
su her istridye hem erkektir, hem dişidir, yani hünsad~~ 
kadar ki, onun erkekliği ve dişiliği aynı zamanda ~ 
Yaz mevsiminin iptidasında erkek olur sonra ıııe 
ortalarına doğru di~i olur, ağustos son~na kadar yıııı1 
döker, ondan sonra gelecek yaz gelinciye kadar ne erl<'o 

k 1 d d. ·1· •. i 'd . J1 da a ır, ne e ışı ıgı.. strı yenın tam yenileceği zanıa ,,,.rll' 
kıttır: Erk · veya dı~i olmadığı zaman. Nitekim J>O} 

T! da eti <laha lezzetli olsun diye burma yaparlar... ,~ı· 

E 1··1 1 · 'd · u se y u ge ınce, ıstn yeyı sevmeseniz bile on ate' 
ğe ve bol bol yemeğe çalışmalısınız. Gerçi çanalcl< d• 
istridyeleri istanbulun istridyelerinden daha rncşlıtlr b 

1 "h b" . ıst'11 

on arın tarı te ıle yen vardır. Bununla beraber . pi 
~un istridyeleri de hiç yabana atılacak şeyler değild'~jirsıı 
na inanmazsanız A kıntıbcrnu müdavimlerine sorabl 
niz. Onlar istridyenir. erbabı sayılırlar. 

istridyenin iyilifti bir kere hazmi pek . e, 
dadır · tabii tazesi olurs?.... Hemen hiç ıde hazfl'ledıltıl 
ihtiyacı yok gih. kolay geçer. trf 

,··ı • 
Sonra, kirnya !l~kımuıc'an tam bir gıdadır. '\ t.ı t11J 

mmua 7 gram eti, yani azotlu maddesi, 2 gra:n ya~1'' ,ıı 
d~leri, i gram cla şeker verecek _ hem bizim k.ıracı .. 
mizd~ki cinsten - c-Jil:ozlu maddesi vardır. . ,&:r 

Madenleri l-c:k!mmdan istridye adeta bir :.:ııı; ~' 
!nsana lüzumlu or iki türlü madenin hepsi tarnaıtl· 'ıııs 
lıu on iki madenden dördünü gıdalarımızın içirıde Jı ' 
dl!nlerir. lüzumunu ilk defa göstermiş olan Bertrat'I , 
bizzat ~lçmüş ol luğu için bu .dört mikdar istrieyed.e ~~r 4l 
enemmıyet kazanrraktaclır: Çin!co ile manganez, çelık fi is' 
bakır. Bunların nisheti büyücek miktarda olduğun~a oe'" 
tric1.' e kansızlığa br~ı hem nefis, hem de tesirli bı,r ı)c~ 
olmıı§tur. Bunlardan ba~ka fosfor ile kireci ve ınan>eıı~et 
mıı.denleri de bolca nisbette olduğun.dan istridye lt ıırf
verir, erkekle· in l:aoa olmasını kolaylaştırır, çcGıı~ oıS 
~emiklerine de kuvvet getirir. iyot madeninin yüzde ~,oi' 
miligram olması da ayrıca bir iyiliğidri. Bu madende. 5e • 
guddesi ·ıasıt.:sile ;ekayı açar. istridyeye bu rnade

111
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<l" • • d , ı b d"l<terı ıgın en <.o •.yı azı yerlerde istridyc yetiştir ı .c b~ 
vuzlara malıı- .ıs fazla iyot koyarlar. O vakıt istriÖ> tJ 

' · • h · d ıard' macıenı ca a 7.ıya e çeker ve yenildiği vakıt darnar 
siycn fazialı{;ına lezzetli ~r ilfi,.. olur. ~ • 

:r tii>'il 
is· ·idycn.n v~tam~nleri de bir alem. Cocukları ... i~ 

• J !fi"' 
ten, herk-:si bula~:k hastalıklardan koruyan A vitll 1o 
den yüzde 420, smirleri düzeltecek Bl vitaminir.deJ1 ~ 
··1 .. d" 1 . k 1<!• o çu, · ış en ıru~ an C vitamininden 8 miligram. çocıı .. O 
kemik hastalığına karşı deva olan D vitamininden 8 ı;ıçıı·ı? 
n · · · · • · :au 1<• un ı.~ı~ .• urıt.ycy= kıbarlarm balıkyağı derler... gıd' 
çok turlu ve lıu kadar çok miktarda vitamini .:ılal1 ô' 
rek az buh.nur.. tstridye:-::n tifo mikrobu getirfl'lesıli"' 
nıcıhsus havuz}ar içinde yetitıtirilcliği yerlerde-:lir. :aiıitfl sb • . . . .. giiıt 
gazıçının <!kınt! yerlerindeki istridyelere bu türltı 
yükletilemez. . bet' 

.. İstridyenin yalnız bir kabahati vardır. Ekşilik nı~ııf11 
yı..zde 10,35 dcrccecie olduğun.dan kam ekşitir. :aı.ına J}<l 

l k · • · "j sık~ pe me ıçın, ıstn y: yerken üzerine bolca limon ııtl 
· al t l" · · 1 · w s

0 
.ı.m e meme ısınız. .ımon agızda ekşi gelir arna, 
k:ın;n ekşiliğinc mani olur. bi elbiselerimle denize attılar. Tabii Ankaragücüne girdim. 938 de An· 2 - Bıınlarcl:tı! haşkn :iıı.ıliyc lrn. ~azılı ıniikcllerıerdeıı ~ııhcrc J{clıni. 

ben öyle kuru gürültüye pabuç bı- kara muhtelitinde, İstanbul muhte- dar mııhtcı'.r .seheıılcrle yokl:ııııa Ye yenler lı:ıkkıııılcı :ısl;l'rlik k:ıııııııunuıı 
rakır mıyım yar Heps· · b" h" !itine karı;;ı oynadım ve ayni ser,. ıııırnycnelerıııı y:ı;ılırmı.mış o":ıııl :ırlıı hiikiiııılcriııin l.ıllıik olıın:ıcajjı iliııı 

. mm ır ır :; .. şubemizden hastanelere mııavcnen· 1 
hakkından geldim .• Bu hususta be· lstanbula gelerek Galatasaraya g:ı:- :___..- - - ,------·-· --ı::o:ıı:ıı=u::r·==========,-----------------------
yanatnn bu kadar. dim. Şimdi bu klübe Meta aşıkım. i , .• MIKI v··A·-z TATIL·N-0:-::-1E 1 

Osman bir asker gibi emreder k 
Galatasaray denmiyor mu damar- JF J 

k d C 1 k 
e · lanm geriliverivor ve bu gerilen da-

onuşuyor u. cvap an ısa, kısa · 
k

. b 'l' bclk'd sk 1.~ marlarımdan sarı kırmızı kan ak-
ım ı ır ·ı e a er ıge özeniyor- akt d 

d 
m a ır. 

ur. 

l
• ,....ır ı..~ • h - En çok sevdiğiniz futbolcular 

- '..n lı'""' .uungı m~çta eyecan k' d" 
d d d. d un ır. 

uy unuz ıye sor um. F ı· F"k t B "k 1 H" Be . .. ded" h - ener ı ı re , cşı tar:; ı us-
- nım ıçın ı, eyecan me- nü ve kaleci Cihat Tabii ~diğerle-

yecan vız gelir. Ben çekilen şiltleri · · d · ·· rını c scvenm. 
ya yakalarım veya içeri alırım. E-

ğer _içc;ri g~rcrse ... ne yapalım kıs- Osmamn seyircilerden çok büvük 
metıı~1JZ rnış derim. Yalnız şu son ricaları var .• Bana: . 
Demırspor;maçında çok heyecan· 
l~m. Sıcak bir taraf tan, gürültü - Osman, Osman nerede senin 
bir taraftan, sonra maçın büyük c- yosman diye bağırmasınlar.Yosmam 
lıcmmiycti beni anbalc etti. Fakat dan onlara ne? diyor ve ilave edi

gcnc elimden geleni yaptım ve o gün yor: 

muvaffak olduğumu zannediyorum. _ Sonra küfür etmelerine çok !:ı

- S'rnin de dahil olduğunuz en zıyorum ve asabım bozuluyor. Hem 
kuvvetli Galatasaray takımı nasıl canım biz oyun mu oynryacağız yol~ 

m edilmelidir? sa onları mı dinliyeceğiz ... 
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'l EYLÜL - 1939 

r Cı'r~~~· i~~~·~,~~I arasında: 96 ı 
Yazan: L. Busch (36 Yılım vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı) 

Halkı çok çalışkan bir memleket: 

Gaziantep 
lnsanlarm delirinciye kadar eğlendikleri 

ve sefahat yaptıkları bir ayin! 
Gaziayıntapltlar yeniliklere meyyaldirler; medeni 
\te içtimai hareketlere derhal alaka gösferiyorlar 

Her yere rastgeldikçe yüzü bir· 
denbire değişir, bulutlarla örtülür, 
müthiş gözyaşlarile yağmur halinde 
ağlarmış. 

!eri bu adeti koymakla hiç şüphesiz - Bizim sevgilinin surat ettiği
yalnız vahşi hodgamlıklanndan baş ne bakma! gayet mesuttur! .. dedi. 
ka bir şey düşünmemişlerdir. lhti- Fakat biliyor musun ne olınuş? 
yar erkeklerin genç ve tecrübesiz - F{ayırl 

idarecilikteki cevherini bize iz-

Nihayet kız kendisini bu kadar 
seven bu kudretli delikanlıya acı

yor. O vakit onunla evleniyor .. 

kızlara tabii düşkünlükleri Hana· - Bizim Cuan-gi benim falıma 
!arda dini bir adet haline sokul· bakmış! 

lllir \'ali · ı· w • d muavın ıgı zamanın a ta-
Hütün dünyada zelzeleler oluyor. 

muş bulunuyor! O gün daha akşam - Cuan-ginin falcılığı mı var? 
olmadan meydandaki büyük ateş- - Ne bileyim ben? Fal biliyor-;ıan Bay Cavit Ünver, şimdi Ga.. 

ltlantep valisidir. "Haber,, adına 
b Cfldisitıden, vilayet hakkında iza_ 

Yer, gök danslar ediyor! Sonra kır· 
!ar, ağaçlar çiçekler açıyor, her ta
raf yiyecek içeçekle doluyor! Güneş 
açıyor, ay açıyor, bütün dünya ay
dınlıklara kavuşuyor! 

lerin dumanlan tütmeye başladı. muş. 

Uzaktan, ayin meydanında hep bir - E, fal ne göstermiş? 
den bağrışarak, uluşarak hora te- - Falda benim bu yakınlarda 
pe~ Hanalar~n vahşi ~ay~nşm.aları başıma bir felaket geleceği görünü
gelıyordu. İtıraf edenm kı bırkaç yormuş! Yeşil yüzlü cinler ona ül
günlük vahşi kabile reisliğim beni timatom venniş!er! 

ilt rica ettiğim vali, suallerime şu 
tc\'apıarı verdi: 

ta~ Gaziantebi gayet iyi buldum; 
b' ıatın lCituflarına mazhar olmuş 
t ır ll'luhit. Burada mahsulat mü -
tnc\'viJdir. Üzüm ve fıstık Gazi -
~ttpte görülen refaha büyük bir 

Eğer yer kızı daha nazlanıp da 
gök delikanhsile evlenmemiş olsay· 
::lı bütün dünya karanlıklar içinde 
kalacak, hiç bir tarafta içecek su, 
yiyecek av ve yemiş bulunmıya· 

caktı! 

de hayli onların ruhuna yaklaştır- - Ne diye? 

mcş bulunuyordu! - Ayinlere iştirak et~mi iste-

Zira bu şen ve coşkun bağrışmala
rı, hay huyu işittikçe benim de ça· 
dmmda 8.deta halis bir Hana gibi 
kanmı kaynamağa başlamıştı! 

miyor! 
Güldüm. ~•ıc katarlar. Pamukçuluk da in_ 

~f yolundadır. Nizip ve Kilis 
t alan topraklarında gayet iyi 
d~Ytin yetişir. Nizibin şeftalisi de 
~f.cr rneyvalan kadar meşhurdur. 
\' Ulasa burasu toprak verimleri 
t 1: tabiat itibarile Egeye çok ben • 

Gaziantep valisi Cn\"it Un\"er 

Onun için Hanalar her sene yerle 
gökün bu evlenme bayramını tesit 
ederler ve yer kızına bu suretle te· 
şekkür ve minnettarhklannı ilan 
ederler .. 

Yeryüzünün her tarafında mı aşk, 
hurafeler, korkular ve esrarlı çocuk
luklarla karışıyordu? !şte burada 

Asıl ayinlere güneş battıktan son· da bütün dünyada olduğu gibi yan 
ra baş!a~ac:aıctı. Ben de_ merasim_e çıplak ve yarı yamyam bir Hana 
o vakıt ıştırak edecektun. Onun ı· kızı da ~ıkmm başına bir fel~et 
çin kulübemde hazırlanıyordum. 'geleceğinden yüreği titremekte, sa· 

.,. 

Cr, 1 

ı:ııu liaikı, çok çalışkan buldum; 
\' li cidal yıllarında bize milliyet 
tıc hürriyet mefhumlarına karşı 
,,~ derece hassas davrandıklarını 

Bu hikayenin Hanaların dünya· 
nm kurulması hakkında ilk ve son 
derece iptidai tikirlerinden ibaret 
oldu6runa şüphe yoktur. Fakat ne o 
!ursa olsun bu bir nevi pek iptidai 
mitolojiyi de teşkil etmektedir. Ba
nalar yer yüzünde bütün nimetleri 
bu evlenmeye borçlu oldukları için 
bu ayinlerinde çılgınca eğlenirler. 
Bu ayinde her şey mübahtırl Her· 
kes istediği kadar içki içer, istediği 
kadar yer, istediği kadar danseder 
ve istediği kadınla da sırf ~yinleı
müddetince evlenebilirler! 

O aralık Hans, yan çıplak bir adetini tehdit eden istikbali gördü
halde ve saçlarına çiçekler takmış ğünü zannederek titremekteydi! 
olan Cuan-gi ile birlikte büyük bir Hansa: 
neşe ile içeriye girdiler • - Pekila, sen de maşukanın de-

tı.Oltc . b rrnış olan bu kahraman halk 
~~katen çok çalışkandırlar. Ve 

1 
1!tıkiarı gibi yasamasını da bi-

ırı • 
llt er. Gaziantep şehrinde esen 

11 
itli havaya dikkat ettinizse bu-
~&iz de takdir edersiniz. 

do1t llrada takribi olarak 35000 

1• Uma tezgahı vardır. Mensucat 
-~ı:r· 

Cuan-ginin yüzüne bakar bak· 
maz daha şimdiden sarhoş olduğu
nu gördüm. Gariptir ki llans da 
pek ayık değildi. Koca Hans şu 
yamyam Hanalann arasında adeta 
tekrar .gençliğe avdet etmiş gibiydi. 
Şımarık hareketleri tuhafıma gitme
ğe başlamıştı! 

dlini yap, bu ayinlere girme! Za· 
ten girersen maşukanın bir gecede 
bP.ş altı çocuk sahibi olmasına kat· 
Janmak mecburiyetinde kalacaksın 

Hans güldü? 
- Ben mi? Cuan·giye elini süre

ni kırmızıya boyarım! dedi. 
- Azizim! Hanalarm halis kanlı 

olmasa da ananelere sadık reisilf ~ tı.ilhlarında çalışanların günlük 
'•ai · ti b' sı 14 saati bulur. Bu, herhan 

Gaziantepten bir görünü~··· 
Hans iki ellerini birden havaya konuştuğunu unutuyorsun! Biliyor 

dl ır mecburiyet yüzün'Clen değil. re, Fevzipaşa yolunda 3 kilomet • koymak lazımgeldiğini anladım. 
tıtr. Alışkanlıktandır. Buna rağ • redir, Bunlar )çin harci1Jacak pa. Bu hususta çok hassas davranaca_ 
lb tn halk zevkini asi. ihmal et - ranın yckünu 57 bin liraya baliğ ğız. Gerçi burada eleman husu-

H a n a 1 a r bu a y i n l e r
den sonra tekrar dünya yüzüne çık
tıklarına kanidirler. Bu ayinlere işti 
rak ettikten sonra her türlü hak ve 
hürriyetlere s.ıhip olurlar. 

kaldırarak: sun ki Hanalardaki kanun ~dur: 

Czler. olacaktır. sunda pek fakiriz ama mümkün ol-
~ Şayanı şükran bir nokta;ı da • Gelecek yıl da bu yollarda 27 duğu nisbette bu noksanr da te -
tib~aydediniz. Burada sanıldığı kilometrelik diğer kısımlar tami: !afiye çalışacağı:n. Köy davasını 
cıı 1• Yukuat kaydedilmez. Asayi~ edilecek ve 65 bin lira sarfoluna- in~işaf yoluna sevketmek için bü • 
de normal memleketlerden birisi caktır. tün resmi unsurlaıidan istifade yo. 

bizim vilayetimizdir. Viliiyette yapılması lazımgelen iunu takip edeceğim. Bu sahada 
~ılayct bütçesi ve yollar diğer işler, en ziyaıde beledi ih - nahiye müdürleri bilhassa müfit o 

•ıı ılayct bütçemiz 457 bin kü _ tiyaçlardır. Hususi idare bütçe _ lacak vasıtalarımızdır. Gerçi bi -
tı· ta ıradır. Bu yıl bir nafıa proğ. sinden yapılacak işleri ise tetkik • zim nahiye teşkilatı işimiz de mem 

ı~ 'ttıı Yapıldı. Bütçenin otuz bin terimin sonunda tayin edeceğim. nun olunacak vaziyette değildir. 
Ilı ası, Yilayet yollan, köprüler ve \-c bittabi imkan nisbetinde der - İşte bir misal: Antebin merkez 
,~nf~zler inşasına, 44 bin lirası hal cevaplamağa çalışacağım. nüfusu 148 bindir. Şehirdeki 52 
ta(Clci rnükcllefe karşılığı ola. Köy 1şleri yeniden teşki- bin nüfusu şöyle bir kenara ayı -
diı "e 7 5 bin lirası yollara sark tallandırılacak rırsak sırf köylüden mürekkep 96 
~tektir. Köy işlerine ilişeyim: Bu mev - bin gibi muazzam bir rakamın hu-

llto apıJan üç yıllık nafıa mesaisi :m üzerinde durmalıyım. Vilayet- zurunda bulunuruz. lşte bütün bu 
ti trarnına göre, vekaletin birin. te köy hareketlerini hiç de iyi buL ı nüfusu, yalnız iki nahiyenin ida
tq~.nıf olarak ayırdığı yollarda "nn.dığımı kayd~debilirsiniz. Nere- resine terke:iilmiştir. Halbuki İz -
C~.1hat yapılacaktır. Bu tamirat de o, bizim izmirdeki köycülük m'.r gibi en hareketli bir muhitte 
IOıtı ıantcp - Maraş yolunda 4 ki- işleri, nerede Gaziantejl köycülü • bir nahiyeye vasati on köy isabet 
"rrıctctre, Kilis yolunda iki kilo • l ğ ü !.. ediyor. 

re, Nizib yolunda 16 kilomet - Köye ve köylüye yeni baştan el (Devamı 10 uncuda) .... I 

Fakat Hanalar zararsız zehirlerin 
de iştihalarını fevkalade arttırma

sile bu ayinlerde o derece çok yiyıp 
içer, ve adeta delirinceye kadar eğle 
nip sefahat yaparlar ki bu ifrattan 
dolayı ölenler dahi bulunur! 

Bütün genç kızların ilk defa ka
dın olmaları bu ayinler esnasında 
vukua gelir. 

9·10 yaşlarında küçük, fakat güç· 
Iü kuvvetli Hana kızları bu ayinler 
de ilk defa zehirli içkiden içmiye me 
zun olurlar. Arzu edenleri genç kız 
lıktan kadınlığa ilk defa bu :3.yinler 
de geçirirler. 

Gariptir ki bu küçük kızların yer· 
le gök evlenmesi fıyinlerinde ilk ko
caları saçları ağarmış ihtiyarlardır.! 

Gençler bu kızların yanlarına yak 
taşamazlar? Kabilenin ihtiyar erkek 

- Kaptan! benim canım kaptan! 
Bütün seyahatimiz müddetince ya· 
şadığnmzı ilk defa hissediyorum! 
Şu bağrışmaları, acaip düdükleri, 
kurt ulumaları gibi sesleri duyuyor 
musunı. Bunlar adeta benim bayra
mımmış gibi bayağı içimde taşkın
lıklar duyuyorum! 

Diye bağırdı. Hansın omuzunu 
okşadım: 

- Nihayet vahşi olmak saadetine 
kavuştun zannederim! dedim. 

Hans kahkahalarla güldü ve be
nim yanımda Cuan·giyi kucaklayıp 
içkiden siyah derisi bir kadın çan· 
tası gibi pırıl pınl yanan bu Hana 
kızının kalın etli dudaklanndan ar· 
sızca öptü. 

Fakat Cuan-ginin bu beyaz buse· 
den bir şey anlamadcğı muhakkak
tı! Cuan·gi içmiş olmasına rağmen 
hiç de keyifli görünmüyor, bilakis 
pek mahzun duruyordu. 
Ha~s gene kahkahalarla gülerek: 

Q i z L i v Az i F EDEN bentrop isminde birisile evleniyordu ren güzel kızı Keyte Henkl, lafa ka- yoluna girdi ve 1920 temmuzunda 

~ HARiCiYE 

- Kim bu Ribentrop denilen a- rıştı: Hibcntrop zengin kızı belediye dai-
dam? elediler. lki genç arasındaki - Ribentropun anlattıklarında resine götürmeğe muvaffak oldu. 

NAZIRLIG
.., I NA aşk romanının tafsila~ı. ancak, bil- bir tek kelime doğru yok. Senden Ribcntropun düğünden sonra ha· 

yük bir şaşaa ile yapılan düğün sı- İtalyayı gezmek için değil, beni ba- yatta istiyeceği bir şey kalmamış 

rasında ö&rrcnilebildi. layı seyahatimiz için Venediğe gö- telakki edilebilirdi. Gençti, zengin-
- 14 _ Çeviren: FETHi KAROES lzdivaçtan birkaç hafta evYel Al· türmek üzere izin istiyor. Erkekle· di, Almanyanm en hüyük ticaretha 

y • manyanın meşhur şampanya kralı rin yalancı olduklarını bilirdim, i~;- nelerinden birinin ortak sahibi ve 

hen arım saat sonra, üç firari Ri· j Fakat Berlin. harpten evvelki es· ı Otto Ilenkl, Ribentropu, yanına ça- te bir delil daha! lşe benim müda- güzelliğilc tanır.mış bir kadının ko· 
lltı tropa hararetle teşekkür edip İ kı Berlin değildi. o zamanın gazete- ğ~r~ıştı. O, patronunun yanına hale etmem ve sana sımmızı ifşa casıydı. 
~il U~Ja vedala5tılar. Bitler, şampan cilcri harp sonrası Berlinini şöyle gırın.:e: . etmem lazımgeliyor baba .. Hibent· Evlenme meras· ni şahane bir şc· 
ı._ abrika ı mümessilinin elıni sı· tasvir etmic:Icrdi: "Barut fıçısı iıze- - Hayrola? dıye sordu. İşler fe- ıopla ben biribirimizi seviyoruz ve kilde yapıldı. Merasimde Almanya· 
~rken: rinde dans;dcn sarlıoş bir çılgm ka- naı~ı ~idiyor? Bana bir emriniz var evlcr.meğe karar verdik. nın o zamanki en tanınmış kimsele· 
lııı~ Bugün bana yaptığınızı asla dm!,, galıba. ri ve bu arada Lui Kristiyan Hav-
~i b' lllıyacağrm,dedi.Şimdi müteva Kabareler, barlar, bütün eğlence Henkl gülerek cevap verdi: IT1RAF ser bulundular. Genç çift şerefin<" 
111.._ ır Partinin ~efi olrnaklığıma rağ yerleri sabaha kadar hıncahınçtı - Fena mı gidiyor .dediniz? Evet. I la yatında bir kere daha tali, Ri- tertip edilen fevkalade parlak kabul 
-·'l:ll 1.rn · Yani eğer bu şekilde çalıımakta de- bentropa gülümsemekteydi. Avnı· resmi esnasında Havser, Ribnetro· 
~ nun birinde size minnettarlı- Bira. şampanya <!ere gibi akıyordu. 
IQ .; kuru te~kkürlerden başka ti.ır Sefaletle pençeleşen bu şehir her ge· ,·am ederseniz fabrikam on sene son panın en büyük mira·larına namzet pun koluna girdi ve onu tenha bir 

.~ ade edebı"leccg"ı"mı· t:mu'"·orum. ra$ı için dahi ~imdiden sipariş al- güzel kızların, memleketlerini t<.>rke salona götürerek orada: 
v J ce şampanya ve eğlence için harca· 

rı,,. ~aınan, bu vaadı'n gu' nu··n bı"rı· n d w mağa mecbur kalacak. Bu scbeble. mecbur olmuş kral ailelerinden her· - Aziz yüzbaşım, dedi. Sizinle 
""ıh ıgı parayı nereden buluyordu? Bu 
&..ı «tb·h.~• •. ·.'·uı ... · edece'.!'ı kı"rnı·n aklııla çok garip ama, sizden gayretinizi hangi birinin oğluyla evlenmek içiıı son mülakatımm hatırlar mıc;mız? 
,,1 'I. ~ ebedi '1ir sır olarak kalacaktır! 

e ılırdı? biraz tadil etmenizi rica edeceğim. sadece intihap güçlüğüne maruz i· O zaman, nazarı dikkatimin bilhas· 

BüYUK AŞK 

~~ tert hükumet d:ırbec;inden do
~~ arışıklıklar ba tırıiıp Berlindl' 
~ et tee~ ü' e:linc~ve 1(1'hr haf· 
'!t~ geçti, Jlukumet ~erkezi niha· 

mutat çehresine kavu5tu. 

Herlinin gece hayatı şampanya - Bunu temin çok kolay patron. ken ~mpanya kralının kızı ona a- sa sizin üzerinize tC\'eccüh etmesi· 
içinde yüzüyordu. Bana birkaç hafta izin veriniz. Ben şık olmuştu. nin sebebini öğrenmek için beyhude 

Bu sıralarda - 1920 temmuzu - hemen hemen bütün dünyayı: do- İhtiyar Henkl evvela bu izdivaca yere ısrar etmiştiniz. 
B~rlin gazetelerinde büyük bir hay- !aştım. Ayak basmadığım yegane razı olmak istemedi. Kızını mezi- - Evet, hatırlamaz olur muyum? 
ret uyandıran bir evlenme ilam çık· memleket İtalya. !zin verirseniz o- yet sahibi de olsa fakir bir delikan· Bana bunu bir glin if~a etmek \'a· 
tı. Almanyanın en büyük mirasla- rasını da görmek imkanını elde ede- lıya değil zengin bir aile evladına adinde de buknmustunuz. 
rından birine namzet güzel bir kız, rim. \'ermek niyetindeydi. Lakin, roman· - Evet. Bunun zamanı geldi. 
şampanya kralı l Ienklin kızı, Ri· Mityoncrin bu esnada iç.eriye gi· larda olduğu gibi. "rınunda her ~Y Ancak size bunu zevcenizin yanın· 

Herkesin kansı evo.·el~ reisin kan 
sıdır! Bunu söylerken muzipçe ı:; ~ · -
yordum. Fakat Hans yan şaka, ga 
liba yan da ciddi bir halde iğri ii
ri yüzüme bakıyordu. 

- Ne dedin, muhterem reis, nı 
dedin? .. dedi. Korkarım Cuan-gi d 

- Gözüm mü var, diyeceksin 
Gözüm değil, yavrum .. Fakat hak 
kım var. Reisim! 

Hans alaylı bir gülüşle yumruk 
!arını havaya kaldırdı: 

- Cuan-ginin hakkı varmış! Bt 
ayinlerde başmıa hakikaten bclft ge 
lecekmiş! dedi. 
İkimiz de kahkahalarla gülüyor 

duk. O sırada batmak üzere olaı 
güneş tama.mile ortadan çekilmiş o 
lacak ki kulübeye bastıran koyu gr 
gelerle birlikte uzaktan keskin bağ 
rışmalar, velveleler, darbuka sesle· 
rine kan~n feryatlar koptu . .(yin 
başlıyordu. 

(Devamı var) 

da söyliyebilirim. 
Ribentropun karısını aramasına 

hacet kalmadı. O neşe ile gülümsi · 
yerck gelmekterdi. Yanlanna gelin 
ce biraz kızararak: 

-Havseri senin yanına ben gön 
dermi~tim, dedi. 

::\.10DERN B1R PERİ HlKA YESJ 
Genç kadın, bundan sonra. kah 

ramanı ancak romantik bir Almaı 
kızı olabilecek modern bir peri hi 
kayesi anlattı: 

Herkes, milyoner şampanya fab 
rikatörünün kmnın. kalbiru feth<" 
decek adama server getirece~Hli bı 
liyordu. Genç kıı bütün drahom· 
avcılannrn peşinden koştuklan ~iı 

şikar haline gelmişti. Fakat o cidd 
ve düşünceli bir kızdı. Etrafınclc 

pervane gibi dola~nları tetkik etti 
Bir gün, büyük bir baloda, biı 

genç dikkatini çekti. Bu: yakışıklı 
çok iyi giyinen, gözlerinde zeka ve 
irade okunan biriydi. Onu ~örmek 
iyi bir aileden olduğunu anlam;ık 

için ki'ıfiydi. Sorup soruşturdu ve 
isminin Joachim fon Ribentrop ol· 
duğunu öğrendi. 

(Devamı var) 
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j l<üçük Bilgiler «1ttQ)cerevn görme den p açaoaru 
suvamak,, sczlYıaııü 

• Dünyada nütusu 100 binden 
:azla olan şehirlerin yüzde yet
nişi ya bir nehir kenarmdc;ıdır, 

ya deniz kenaunda. 

lfi>aıtı ıroa~a rrn bDa=- van<a 

* Hindi ,Amerikadan, tavuk 
Hindistandan gelmiştir. 

* Holandanın Venedigi ismi ve 
rilen Amsterdam dokuz aıda üze
rindedir. 

Paris'in zaptı 
hatırası! 

* Umumiyetle insan birşcyi 

okurken gözü bir kelime değil, 

üç kelimeyi birden görür. . 
* Dünya nüfusunun yar1sından 

fazlası günde üç övün pirinç :re
mektedir. 

1914 harbi başlarında Parisi ahvereceklerine 
yüzde yüz kani bulunan Almanlar, 

vagonlar dolusu madalya t,ast rmışlar 

* Çinde ahalinin yalnız yüzde 
onu okuyup yazma bilir ve yüzde 
biri de gazete okur. 

• B'ütün ıdünya alfabeleri A 
harfi ile başlar. 

* İnsanın beyni vücudunun her 
tarafından his alır, yalnız kendi 
kendisini hissetmez. Beyninizde 
yapılacak bir ameliyatta hiç bir 
acı duymazsmız • 

* Kudüse garp dillerinde veri
len J erusakm ismi İbranice "Sulh 
diyarı,, manasına gelen bir keli
mdden gelir. 

* !ngilterede ruhsatnameli ola
rak 9 milyon radyo makmesi sa 
hibi vardır. Hükfimetten ruhsat 
almamış olanlar.da bir milyon ka-
dar tahmin edilmektedir. 

İhtiyatkar o!.mak, yapılacak 

her işi evvelden hesaplamak çok i. 
yi bir iştir. Almanlar da yer yüzün

de her şeyi evvelden hazırlayan bir 
millet olarak tanınmışlardır. Fakat 
bu işte hazan çok ilerilye gidiyor -
lar. Bunun en iyi misalini, bundan 
;,.irmi beş yıl evvel, cihat harbinin 
hemen ilam gilnlerinde Parisi zap • 
tedeceklerini hesap etmelerinde, 
Parisin zaptı hatırası olarak bir ma 
dalya bastmnalarmda görmek ka -
bildir. General Fon Klokun ordusu 
Parise doğru yürürken bu madalya 
lar da birkaç vagon dolusu olara:t 
arkasından gidiyordu. 

Bu ınadalyada.n birer tane, Pa. .. 

rise gire<:ek olan her Alman nefe -
rinc verilecekti. Bizzat General Fon 
Klok da Parise zaferle girdikten 

.. ingillerede cenubi Golde ge- ve Parisin meşhur zafer takının a!. 
çen bir sene zarfında 30 milyon tından geçtikten sonra Alınan İm· 
500 bin sterlinlik maden kömürü paralorunun elinden bu nişanı ala. • 
çıkarılmış ve ocaklarda vasatı ola caktx. 
rak iki günıde bir adam ölmüş, bir 
yılda 27000 maden kömürü işçisi Bizim. gUmUş liralar cesametinde 
yaralanmıştır. olan bu madalyalar altın suyuna 

* Fare senede dört be~ defa do batirılmış ve hafif bir madenden 
yapılml§tr. Madalyanın bir yüzün 

ğurur. 

• Akdeniz sularında 400 muh- de Almanyanm meşhur demir salibi 
telif cins balık ya§adığı görülmüş vardı. Üzerlne 1914 tarihi kazılmıştı. 

Madalyonun alt tarafında Eyf el 
tür. 

,., Toprak mahsulleri arasında 

•n besleyici madde patates, ~dan 

kulesile takı za!erln bir resmi var
dı. Ta.kıza.ferin fu:erinden doğan 

bir güneş içersinde 1871 • 1914 ta -

.rtladalyanm iki yüzü 

sız kumanda heyetine vaktinde ha
ber vereceği düşünillmemi')ti ve ni
hayet yirmi bin Fransız askerini 
bir · gecede harp cephesine sevk e -
dlveren Parisin taksileri kinısenin 
ha tırma gelmemişti. 

ıonra havuçtur. 
rihlerl görlinilyordu. Madalyonun İşte bu sebeler ytıztindendir ki bu 

··· Amerikan Birleşik devletle- bu yfizUnUn etrafında: "Alınan or- 1 hatıra madalyası kullamlamadr. A
'.ndc her 14 saniyede bir çocuk 

dularmm Parise girişi,, ibaresi ya- rada.n epeyce bir zaman geçtikten 
ioğmaktadır. 

zrlıydı. sonra artrk. bu madalyalara lüzum 
. * Ev işle:i ile meşgul olan bir Yalnız Alman ta.blyecileri Marn kalmadığını anlayan imparator bun 
.-ı:a.dı~ vasatı olarak haftada 58 sa' harbinin neticesini doğru olarak he- lamı eritilmesini emretti. On vagon 

at ;a '§1
:· • • saplamamı§lardı. Jofrun Galyeni'tn dolduran bu madalyalar Dresdde 

.. S~nyclı .ve Ermwe.nıler °?ate~ Foş'un askeri dehalarını bilmiyor - bir fa.brikaya gönderildi. Ve Al -
gunlennd.: sı.~ah d~gil, mavı gıa alrdr. Eyfel kulesindeki telsiz telg- manyadaki maden krtlrğmda çok 1-
yerler. Çunku mavı •onların naza- raf merkezinin Fon Klok ordu1an " şe yaradı. 
nnda, ölenlerin gıttiği semayı nm sol cenahmm çözüldüğünü Fran (Bir Fmruıız gazetesinden) 
temsil eder. 

* ingilterenin en eski yeldeğir
meni Outwooddadır ve 1667 de 

~ 
J yapıln:uş olan bu değirmen haU 

işler. 

* Lo.n.dradaki umumi merkez 
kiltüph:ınesinde 21 mı1yon kitap 
vardır. 

cum ettiği zaman, onun gozunun 
içine bakmak lazxmdır. Bu suretle 
teshir olunan an yarumzdan uzak 
taşır. 

~' 5000 Çeşit orhilde çiçeği var
dır. 

kettir. Arazinin zenginliği de ya 
nardağlann toıprağa bıraktığı ma 
denletden ileri gelmektedir. 

* Denizler dünyanın yüzde 72. 
sini kaplar. s. 

1 
1 
c * İsviçreliler dünyada en çok • Amerikada neşredilen bir lsta 

* Doktorların söylediğine g!J
re insan, adalelerini en mahir ve 
en dikkatli ~kilde konuşurken ı peynir yiyen bir millettir. Nüfusu tistiğ~ göre kırmızı saçlı insanlar 

d ba§ına senede 50 kilo peynir düş- diğerlerinden yüzde elli nisbetin-
:nektedir. de daha zekidirler. 

• Avustralyadaki ancılann • Cava, mesahasma nazaran en 
<J tavsiyesine göre, üzerinize an hü- fazla yanardağı bulunan memle-

kullanır. 

* Parşemen'e bu isim miladdan 
evvel ikinci asır.da Bergamada 
icat edil:liği için verilmiştir. 

HABER1 in Tarihi Romam: 26 Yazan : RAHMi YAGIZ 

Binbaşı , dedelerin çarçabuk i pliği 
pazara çıkarmalarından korktu 

- Hoş geldiniz! 
Dediler. Sonra onlar da taburun önüne düşe

rek mevlevilerin neyli, zilli curcunasiyle ağır ağır 

şehre geldiler. 
Haleb bu teşrif münasebetiyle bayraklarla do

nablm.ış, mevlevilerin konaklamalarını t(>min için 
mahalli menzil kumandanı ile defterdar birlikte ça. 
lışara.k boşalttırılan 4 evi tabura tahsis etmişler. 
dl. 

'Taburun Ha.lehe girişi eşsiz bir zafer alayı ih. 
:i:jamı 'c tuhaf bir huşu havam içinde oldu. 

Yep;ı.:eru redingotlannı giyen fesli vilayet er
kanrnın arnsmda göğilsleri çeşitli nişan ve madal
yal~rıa süslü, parlak kıuçları kal1mmlarz dBven 
!l:>keri erkan ve ümera da bulunuyor, b!-fillann ar. 
knsm<lan taburun orijinal müz.ikası ilerliyordu. 

MevleYiler mutat ihtişamları ve ciğerlerinin 
bütün kuvvetiyle neylerini U!leycrek Saba devri· 
m çalıyorlar, Halebin kale duvarlarında hu~İl ile 
dolu akisler meydana getiren bu hava taburu sey. 
re çıkanlarda coşkunluk hasıl ediyordu. 

Tabur şehre alkışlar ara.'3mda gireli. Ellerin
d<' küçük bayraklarla güzergfı.ht.a yer alan mek -
tepliler mevlevileri avuç patlatırcastna alkı§la.dı -
lar. Tabur sokakları dolaştı, hükfunet meydanın -
da bir de geçit resmi yapıldıktan sonra sikkeli, 
cübbeli mücahitler istirahat içln ihzar edilen ko • 
nak yerlerine çekildiler. 

Tabur kumandanı binbaşı Sait Bey valiye ve 
kumandan paşaya. ziyaretlerini ie.de etti. Bu ısıra.

da da her iki makam taburun birkaç gün olsun 
Ha.lebde kalmasım, Haleb halkmm dedeleri izaz 
ve ikram ile ağırlamak arzusunda. oldukları tabur 
kumandanına bildirildi. Faka.t dedelerin ipe sapa 
gelmez hareketlerle çarçabuk burada ipliklerinin 
pazara çıkacağını kestiren binbaşı buna itir;.ı etti. 
Israr ve itiraz münakaşa mevzuu oldu. Sait Bey 
kumandanın emreder ı;ıekildeki ikamet ısrarını 

karşılamak için çaresiz kalarak vilayetten çıkar 
çıkmaz postaneye uğradı. Oradan makine başında 

1 
Şama, dördilncU ordu kumandam Cemal Paşaya. 

şu tclgraf ı verdi: 

"Taburum.uz bugün 11 Nisan S32 pe*mbe 
saat 20 de llalebe mu,•ıısalat etmiştir. 

Şama müteveccihen har eketle ordu kaı'argi. • 
hına. iltihakmırı zmmmda. emri vi\layı serdarı ek. 
r emllerlnc intizar olunduğu bilan: olbabda. .. 

, 

Me\'le'i Gönüllü T!lhunı 
Kumandanı Binba§ı 

Said 

zemdi. Fakat, kuvvei seferiyenin hazırlık.hırını llı' 
mal etmeden evvel mevlevileri Şama getirmek, 0• 

rada bekletmek, onların askerle geniş ölçüde te • 
ma.slarma fırsat vermek şedid bir asker olan ce . 
mal Paşanın hoşuna gitmiyordu. Çünkü mevJevile~ 
rin Şamda belki de bazı tenperverce hareketıerı 
asker arasında bu il.ahi otoriteyi t~msil kabiliyetbı" 
deki dede bölüklerinin heybet ve lıymetini azal • 
tacak, bunların ne işe yaramaz itısanJar ol1tıJclıı • 
rmı açığa vurduracak.tı. Bu sebeı;ıle telgra.fıı. 4 

11i tincU ordu karargahından verilen cevap Sa.it Be, 
sinirlendirmesine rağmen şu oldu: 

Halebde Ue\'lm.; Gönüllü Taburu K. Irğma : 

To.bunın Halcbde emri ahire değin istirahatte 
bulunrna..'!J ve seferi hazll'hklarm ikmaU için nolı• 
s&lllarm ve lhtiyaem ordu karargii.hma bildirtlaıt• 
st. Dördünci.1 Orthı Kum.a.ııds11-1 

Ferik 
<Jeıruıl 

Sait Bey bu vaziyet karşısında sükut etmek nıe~ 
buriyetinde kalılI. Maamafih o gf::ce bütün mevle 
dedelerini bir araya toplıyarak onlarla uzun uzllll 
görilştU. Halebde de yolda yaptıkları gibi kale~ 
derce hareketlerde bulunmamalarını, dedelik ve 
dervişlik sıfatmm götüremiyeceği hallerden çe\dll' 
melerini rica etti. Dedeler kendi dervişlerini sıJıl 
bir zabturabt altında tutacaklarınr Sait Beye vıı ' 
adettiler. 

O gece vilayet tarafından mevlevt taburıı11• 
bir ziyafet verildi. Haleb kebabı, kusknıı pUi\11• 
çeşitli baklavalar, ş'erbet ve kahvelerle izaz edileJI 
dervişler tlkabasa gövdeye attıktan yemeklerle 
yerlerinden kalkamıyacak hale geldiler. Ziyafette 
yalnız taburun iaşe memuru Muhtar Dede me" • 
cut değildi. Dedenin b~md~n garip bir hadise geç' 
miş, o gece vilayetin resmi ziyafetine gelecek yet• 
de Ha.lehin mütenevvi eğlencelerle vakit geÇi.ri!el' 
yerli barlarından birinde kalmıştı. 

Muhtar Dede konağa gelince kendisine t~ 
edilen odayı bulmuş, esterini karargaha brrakJXltf• 
emirberi Durmuş Hilseyine odayı tem.izletmiş, be~" 
besini ve eşyalarını oraya yerleştirdikten soıır' 
dervişe: seti 

- Erenler, ben biraz şehri . dolaşayım, 

buradan bir yere ayrılma ! 
Diyerek sokağa çıkmıştı. : 

Halebin çarşısı Muhtar Dedenin hoşuna .. git ~~ 
mi§ti. Küçük dükkanlarda yUzleri sımsıkı ort111 l 
kadın sat.teılarm garip bir çekişme ile pazarlıtı:laf1ll11 
seyrede ede karargahtan hayli uzaklaşan ~~ed;J 
bir kuyumcu dükkanına uğradI. Orada gördüğU ,, 
ce altın tellerden mamul, kehribar saplı bir ağlı '1 
hk ile Halebkari savatlı bir tütün taba.k.asmı sa.tııl, 
almak istedi. Satıcı ihtiyar bir Yahudi idi. DeÔe , 
ile pazarlığı sUrdUrüyordu. Bir aralık para k~ 
çıkarmak için cübbesinin önünü açan dedenin ked• 
merlne gözleri ilişen Yahudi, ke:nerin Uzerf.ıı t 

i§lenmiş mason işaretini görünce pazarlıktan vai ' 
geçti. Dedenin karşısında hürmet vaziyeti aJdf· 
Sordu: 

- Dereceniz~ 

Cemal Paşa o sırada Şama gelmiş, kanal kuv. 

vci seferiyesinin hazırlıklarına bizzat nezaret et • 
mekte bulunuyordu. Mevlevi taburunun Şama ge
tirilmesi, iptidai vasıtalarla Tih sahrasını geçme~ 
ği, Süveyş kanalmdan aşarak Mısıra girmeği ta • 
sarlıyan Kanal kuvvei seferiyesinin maneviyatını 

arttıracak, kuvvei seferiyenin Mısnı: işğal.i.ni mü • 
teakip mevlevilerin de orada bulunmaları i.slam o. 
lan Mısırlıların din gayretlerini körükliyecek, bun
lar da livayı Muhammedi altında toplanmak için 
var gayretleriyle cihadı mukadde& uğrunda çar -
pışmağa koşacaklardı. 

Binaenaelyh, taburun Şamda bulunması el _ · ( Dah.a var) 

~ • .. ••mrıınınm]EIEWilDllın~rM!mr ı ~••••••* ' l- 't; • ' ~ :.. •• !ol \.., • ~, ı .... • .• ::~ • . ·; 1 . : l . ·I l l m!.E ICilil lJIU!lfDI IUEllmll..-
y 
I• Zer:wp, ninesinin sesine di;~at 

\ edince, üşüyor gibi titrediğinin far
~1 kına varclı. İhtiyar kadmrn, san 
1 :emdi buru~uk yüzü penbe penhe 
ll 

Jlmuştu. 

- Hasta mısın nine? 
Sesinde, candan bir üzüntü titri

·ordu: 
- Ha nine hasta nusm? 
A'fl!! nine, derde katlanmağa alı5-

;m h>san1·mn boyun iğişile, başmı 
alladJ: 

- Yok canım, bir şeyim yok. U· 
üttilm mü nedir? bilmem, başım 

ıi 
;ğrlyor ... 

Zeynebin yüreği sızladı. Ninesi 
c ıa.stayd.L Fakat kendine belli et· 

11ck istemiyordu. Kara Tosunu 
1< 1al1~eye s::ılarak, odaya girdi. Ge

ceden h::ızırladığı odunlarla ocağı 

;attı. Ateş: c<li: 

- Kahveni pişirem , mi nine? 

Ayşe nine, or.ağm sonundaki min
:lere oturdu. Oşüdüğü, canının hiç 

c 
iıi: 1irşey istemedıği hılind~n b~!liydi. 

F'ak:lt, gülmeğe çalı~arnk; 
fı -- PtşfT' ynrum! dedi. 

Z~vrı!'p, onun k-ı~ve c~z\·esini a
t•n '.trTnmı ..n;,·D. ı.::·,~dcki ~l:· 

mek kazanından bir parça mısır 
ekmeği çrkar~rak, üstüne su serpti. 
!çinin boyası sıyrılmı5 teneke tep
siye, bir fincan ve ekmeği koyarak. 
ocağın başına döndü. Kahve kaba· 
rıyordu. Onu bir iki taşım kaynat
tıktan sonra fincana bo~alttı. 

- Buyur nine. 
Ayşe nine: 
- Sağ ol yavrum. 

Diye, kızın uzattığr tepsiden yal
nız fincanı aldı: 

Yazan: CAH ıT UÇUK 
- 3-

- Ekmek canım btemiyor Zey
nep. 

görünüyordu ki, Zeynebin gözleri
ne birdenbire yaşlar doldu. Kendini 
onun dizlerine atarak, ağlamağa ba~ 
ladı: 

- Nineciğim hasta olma sakın .. 

Zeynep iğilerek, ninesinin yüzü· 
ne baktı. ihtiyar kadının, ekmek is· 
temediğini ilk ciarak görüyordu: 

- Neden nine? 
Yüreğime ateş düşüyor, korkuyo

Bu sorgusunun cevabım gene ken 
di verdi: rum. · 

- Hasta mısın nine? 

Kızm sesini, yüreğinin üzüntü· 
sündeki titreyi5i sarmıştı. Ninenin 
hastalığı, onu korkutuyordu. Daha 
kendini bildiği günden ninesımn 

hasta olacağmı. ve bir gün öleceği· 
ni düşünmek, onun kalbini burkar· 
dı. 

Ayşe nine öyle halsiz. öyle yorgun 

İhtiyar kadın, omuzlarına aldığı 

örtüye sarınarak, titriyen bir seslt
onu teselli et:neğe çalıştı: 

· 0:- .. kızım. Sıtma olsa ge 
·ek. geçer ... gt'çer! .. 

Ayşe nine. o gUn ağzına bir lok
ma yiyecek koymadı. Her zaman 
7..eynebe bakarkınn p1.rlayan gözleri 
zorlukla ışıldıyor. gülemiyen yüzü· 

ne, o görünüşü verebilmek için güç
lük çekiyordu. 

Zeynep, akşama doğru, onun is
tememesine rağmen yatak yaparak, 
ninesini yatırdı. Ate~i vardı. Başı
na yazın yaptığı gül sirkesile bir 
bez ıslatarak koydu. 

Kendini, Tosunu, Akkm unut· 
muştu. Bir teli: sey düşünebiliyor. 
;are arıyordu. Onun hasta'ığım ge
~irebilmeyi düşünüyordu. Akşam, 

ırtalık kararırken Kara Tosunu ahı 
·a çekerek kapısını örttü. 

Odaya dönerek kandili ya!ctı. O· 
da ~ı::aktı. Fakat <' titriyordu. O
caktaki ateşlerin üzerine odun yığ
dı. 

Ninesi inliyordu, Zeynebin içine 
korkular, üzüntüler, geliyordu. Çe
kik kara gözleri yaş içinde, yanak· 
lan akan yaşlarla ıslak, yüzü ge· 
rilmiş ve sanydı. Yanında bir kişi 
daha olsa, belki bu kadar ürkmiye· 
cekti. Ninesinin yüzü ak toprak ren 
gini almı~tı. 

Yarı açık ağzından gogsunun 
hırıltıları çı.kıycrdu. Közleı i "mrık1 

örtülüydü. Damarlı kuru elleri zor
la götürmek istedikleri bir yere, git 
mernek ister gibi, yorganın kenarına 
yapışmıştı. 

Zeynep, dişleri takırdıyarak, yü
;·eği çarparak, yaşlı gözlerle hep 
ninesine bakıyordu. Bir arahk kom 
,?ulara gitmeyi, onlara ninesinin hac:: 
talığmı söylemeyi düşündü. Fakat 
her taraf bataklık halindeydi. 

Yavaşça yerinden kalkarak, sır

tına bir örtü aldı. Kapıya yürüye-

dun geri, ne de ileri atabiliyordıl: 
Bira:: önce, yalnız dişlerini takırcl3 
tan tatsız üşüme şim::ii bütün "Vilcıl 
::lunu sarmıştı. 

:kuvvetli rüzgar, heran biraz da' 
da· ha artıyor, ağaç dallarının çatır. , 

yan sesleri duyuluyordu. Biribirt~ 
den uzak olan köy evlerinin yerı~; 
köpeklerin uluyuşları, havlay1'l<:ı.fl 
belli oluyordu. 

Zeynebin, gözleri önündeki karafl' 
tkta, dost vücutlann ·aydınlık 11ıı; 

yalleri geçiyordu. "Duysalar .. rısst 
gelirler., diye düşündü. FaJ<_at.; 
yakın bir ümit bile, erişilemıye 
kadar uzaktr. Gecenin haykrrrşlcıt1' 
ninenin iniltilerinden, göğsünün 111' 
rıltılanndan daha az korkunçttl· 

Zeynebin gözlerindeki yaşlar d~fl: 
di. Yüzüne, vücuduna çarpa.o rl.l~ 
gar, kendini toplaması içın oıı 
tokatlıyor, sarsıyordu sanki ... 

e:.;:, !'iÜrgüyü cekti. Kapı aralamnca. 
içeri dolan soğllic rüzgar. ocak üs·· Ninesini kaybetmiş, kendini b~ 
tündeki kandili söndürdü. Dışan· karanlık gece içinde yapayalnız b~ 
srnın karanlığı, odanın ışığını bo- luyordu. Evde kiminle konuşac3 ·•· 
ğunca, korkusuz bir saldmşla içeri- kimin için çalışacak, dizlerine ~ad31 

koşarak dört yanı kapladı. inen saçlarım kim örecekti? 
1 

7.eynep eşikte kalmıştı. Ne bira- ( Dn11n11 ı·f11 

E 

ğ 

lı 

t. 

t: 

tı 
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Türk havacılığının kahramanlık 
ve fedakarlıklarla dolu 

bir tarihçesi vardır 
iki gül CUrük bir tayyare ile tek başına koca bir düşman 

f jlosuna karşı koyan cesur Türk tayyarecisi kımdi 
Saikan harbinde, Umumiharpte ve istiklal harbinde havctlarımızın 

büyük kahramanlıkları hatsiz hesapsızdır 

Yazan: Jozef Rönö 
Apğıki salondan geçen bu gü • konsolosluğundan alınmış bir vesi

zel esmer kadının niçin daima göğ kadan istifa.de ederek sık r.ık Fran 
sü kapalı elbise giydiğini .soruyor. sız toprağına geçiyor, öteberi alı • 
sunuz ldeğil mi efendim. Bu kadın yorsunuz. Fransız toprağına g~::ler
meşhur dansöz Rü.desentadır. Da· ken hazan size mühürlü bir zarf 
ima böyle göğsü kapalı elbise gi • vereceğim. Bu zarfı üzerinde ya • 
yer. Size bunun sebebini söyliye • zılı olan adrese verirsiniz. Ben gi
bilirim. dersem fazla nazarı dikkati celbe. 

kakta yürürken bir müdafaa aev • 
kitabiisiyle ikide brde dönüp uka.. 
sına bakıyordu. Açık havalı bit 
günde Fransa hududuna giderken 
yolda, kendilerine İs. içre polisi 
süsünü veren gangster kılıklı ild 
adam tarafından durduruldu, ıı:kı 

sıkı isticvap olundu, üzeri araştı • 
rıldı. Dansöz bunların polis oldu .. 
ğuna inanmış görüntdü ve sorduk
ları bütün suallere hürmetle ce. 
vap verdi. Sahte polisler mektubq 
danzözün üzerinde bulamadıla(. 

Dansöz mektubu .siyah, gür ve u • 
zun saçlarının içersinde, şapkası • 
mn altında saklamıştı. 

t ~erene doğan Türk tayyarecili
bı, bugün 30 yaşında bir delikan· 
r dır. Subay ve gediklilerden mü. 

~lclccp bir kahramanlık kiılü olan 
d YYarecilerimiz şeref ı.ahnelerin • 
~diğer arkadaşlanndan geri kal 

ı ıtuş, ve cürmiı kadar ateşliye • t. 
~ Yakmış, dü~üş, düşürmüş, o. 
ı._ karşı birle mücadele etmiş, fa_ 
"ilt h' 

ıç bir zaman yılmamıştır. 
~ naşka milletlerin en iyi ve mo-

Ctn 

1 •. tayyarelerle başaramadıkları 
tı:~tı bizim çocukları:r z, en çü • 

J tayyarelerle yapmışlardır. 
la Slanbul • Mısır yolunı:la şehit 
Sa~ Fethi, Nuri, Sadıkla merhum 
k lıın ve Kemal Paristen Ameri. 
:'Ya, Moskovadan kutuplara uçan 
"tda l n daha cesur ve yılmazdılar. 
• tabınaa bir tek p!lota malik 

~ tayyaremiz, on tayyareli düş -
,, r.. filolarına saldırmış, ve mağ • 
'it d' 
ı uşman filolarını 'aralı, bere. 

alarak ricate mecb~: etmiş, fa. 

1~t kendisi de yara almış bir şa -

;~ibi karargahına inmiştir. 
k Urk tayyarecileri, semanın en 

~cı· Sek bulutlannı kendis ine ce • 
/ngah yapmış, yurdunun saf 

~~kaı~rını mesleki tatbikatlarına 
li ar ıttihaz etmişleI'dir. 

~ ~ ava Kurumunun bağrından 
~b·ıran, Türkkuşunda bugün, 
ht ıha Gökçen, Naciye Toros, Edi 
tr SaYın, Sahavet Yılmaz, Muzaf. 
l' Seı gibi genç kızlarımız da 
~le h . . d l' avalarını koruma ışlenn e, 
lırJc ,_ '"k 

't~ "adınlığmın kudret ve yu • 
l'~abiliyetini isbat etmişlerdir. 

~ti \ırk tayyareciliği. s:ı sene ev • 
ı,lt.a Fethi, Savmi, Salim, Nuri, 
~t ıl ismindeki subaylarımızın 
llıı lnaaya gönderilmesiyle başla -

'tır T> • • k. 1 b ııı · ounu mutea ·ıp a tı su a • 
ı t ıı da İngiltcreye gönc1erilrniş -
l. lh lungıçta yalnız kara tay. 

~l~Ciligi istihdaf ~ilmiştir. O 
~lı iilnlar orduda esaslı bir teşkilat 
:~de. getirilmemiş yalnız Yeşil • 
· eıcı meydanla iktifa olunmuş. 

tık 
tı ltı tamanlarda, bu yeni kuvve. 
lıt cydana getirerek taazzuv et· 

ltıck . O A 1 bi k ~ ıçın lazımge en r uma'1-
1~ilkaını da bu sınıfın ba!'ın2 
lti) • ı 

•it rrııyerek iş Fransa ve n. 
ııı,~:reden dönen genç subayları. 
t~ 11 ~ahsi teşebbüslerine bıra· 
~ 1!tır. 

~~N HARBi 
ttllı ~cbi memleketlerinden ya • 

illan tahsilleriyle :dönen se • 
l :\!bayımız adedi onu geçmiyen 

Ilı iilrc ile Balkan harbine iştirak 
ttııii~ir. Teşkilat hususuı.daki a • 
~ltJ~k, ve yüksek kumanda ma. 

lı:ı "tının tayyareciliğin ne oldu. 

1; ~ bi·l~emesi, ordumuz.da yan 
'ttrıt/kılat yapılmasın, sebebiye 
ııc •. 1§tir. Buna rağmen tayyare · 

•lıtı' 
tile!\ ız, yılmamış, kendilerine ve 

- 'Ya "azifeyi azami fedakarlıklar. 
P!ttışlardır. 

~ide" . . l k. lrc 
1 

_,,etışmış o an sc. ız on tay. 
tl~ c Yı bir garnizonda toplaya -
tııcq"e kabil olduğu katlar çok 
~tı~ tp tayyaresi alınarak uçucu 
~ı'ttıt 'tin adedini çoğaltmak la · 
llı.a~tlirken büyük sevk ve idare 

4i, ~~arı bunu düşünmemiş bil 
•tik Urk tayyareciliğine Mıs•r 
ltttiil.lllctinde bir gösteriş uçuşu 

p Ctt" • • b~ ırrnıştır. 

)lt-a a o zaman: ordurr.uzda u • 
'tttı,n. havacılık aşkı; hava kuv • 
~i \> l'irrıizin ilk şehitleri olan Fet. 
~'!>..' Sadık merhumlan Beleryö 

, Yare . t 
tin,. sıyJe stanbul - Mısır seya 

• 11 ~vketrrıişti. 

l:.. .. iki fedakar fen kahramanlan va mı müddetince üzerine alınıştı. 
.> zaman için pek büyük bir mu - Almanların bu taahhütleri meya
vaffakıyet sayılan Tor ~s dağlan _ nında tayyare ihtiyacımız en mü
nı o:şarak İstanbuldan Şeria vadi • him ve müstaceliydi. 
si hizalarına ~adar uçarak Taber- Alman harbiye nezareti tarafın 
ya gölü kenarına düşmüşlerdir. dan, hükumetimiz hesabına ih-

Gene merhum tayyarecilerimiz· zar olunan tayyareler Berlinden 
den albay Salimle erkanıharp Ke. tıer.le Macaristana geliyordu. 
mal de bir Beleryö tayyaresiyle Romanyanın ilan eylediği müseL 
Hayfadan uçarak Filistin ve Sina lah bitaraflık icabı, içi harp mal. 
çölü üzerinden Kahireye muvasa. zerr.esiyle dolu bulunan bu tay
lat etmişler, bu suretle İstanbul yareleri Bulgaristan üzerinden 
Mısır seyahatini tamamlamışlar- bin türlü tehlike atlatarak hiç bir 

dır. İzzetinefislerini her şeyden kazaya meydan vermeıden Y eşilkö· 
üstün tutan ve vazifesini her şey- ye getirmeğe muvaffak olan bin. 
der. mukaddes tanıyan Türk tay. başı Savmi (İstanbul Türkku'u 
yarecı.eri eırıolunan vazifeyi za~ Başkanı), Tevfik (Kütahya avcı 
yiata rağmen muvaffakıyetle ifa alayında) Fesa ve Hasan Tahsin 
:trr.işler Jır . Beylerle arkadaşlarının bu fevka. 

Mektep teşkılatı ladcliği Türk tayyareciliğinin is-
1914 yılında, Y eşilköyde bir tiklal ve terakki yolunda daima 

tayyare mektebinin kurulduğunu muzaffer olacaklarına kuvvetli bir 
görüyoruz. İlk muallim olarak delildi. 
Fransadan yüzbaşı (Genc.ral) De· Büyük harpta, bir harika gör
gois getirilmiştir. Bundan bir müd dük ki onu ancak Türkten başka 
det sonra gene Yeşilköyde, Balı- bir milletin evla.dı yapamaz. Bir 
riyc Nazırı Cemal Paşa merhur.ı gün öğle vakti bir kaç avcı tayya. 
tarafından bir deniz tayyaresi r<'siyle takviye edilmiş düşma. 

mektebi açılmış ve müdüriyetine nın bir bombatidıman filosu, Mar
kaymakam Necmeddin Bey (tah· maranın mavi gökil üzerinden ka· 
lisiye umum müdürü), getirilmiş. yarak 1stanbula geliyorlardı. 
tir. Bütün İstanbul halkı telaş için. 

Bu mekteplerle bir dereceye ka. deydi. 
dar tayyarcciliğimiz emin denile. BulUtların beyaz krvrnnlan ara. 
bi!ecek bir ilerleme devresine gir- sında ,korkusuz yaklaşan bu kuv· 
miştir. vetli düşman kartallanna kar§ı 

Büyükharpte koyacak şahinlerimiz yoktu. Ça· 

Türk havacılığı umumi harpte resiz yukarıdan düşecek bütün 
faaliyete başlamıştır. Harbin de· belayı kabul edecektik. Onlar sü. 
vamı müddetince tayya~ecilerimiz zille süzüle yaklaşıyor.du. Gözle. 
Saima fena tayyarelerle uçara!; rimiz havada idi. Bilmem nasıl ol· 

vazife görmüşler ve düşmanla kar. :lu, birdenbire gök karıştı. BulGt· 
şılaşmışlardır. Müttefikimiz olan lar koyulaştr, ve tayyareler biri
Almanya bol ve yük:ıek istih~l birine girdi. Başımızın üstiinde 
kabiliyetiyle ordumuzun mübrem kıyamet kopuyordu. Makineli tü. 

olan sil;.h ve cephane, ve sair harp 'ek sesleri, korku ve durgunluk 

malzemesinin teminini harbin de. ( TJn.vamı 10 ımru<la) 

"1916 da on sekiz yaşında olan derim. Etraf casus dolu .. 
bu kız Ccnevrede bir müzikholde "- Benden istediğiniz hizmet 
İspanyol dansları yapıyor, harbin bukadarcık mı efendim? 
afetlerinden bu İsviçre tchrine ''-Bu büyük bir hizmettir mat· 
kaçmış her millete mensup birçok mazel. Hatta size doğ,ruyu söyle. 
insan tarafından bol bol alkışlanı. memiş olmamak için şurasını da i. 
yordu. live edeyim ki bir hayli ıde tehli • 

"Bir akşam gazinonun artistle- kelidir. Şimdi beni dinleyiniz. Dan 
re mahsus kapısından çıkarken sederken saçlarınızın arasında da· 
karanlıklar içersinden bir sesin ima beyaz bir gül bulundurunuz. 
mırıldandığını işitti: Eğer gün tin birinde herhangi bir 
''- Matmazel, vatanınıza, Fran sebeple size. bir mektup vermemin 

saya hizmet etmek ister misiniz? tehlikeli olacağını sezerseniz o va. 
''Bu sözleri söyliyen adamın el. kıt bu beyaz gülü takmaz, kırmızı 

biseleri eskiydi, ayağında tozlu bir gül takarsınız. Anlaşıldı değil 
kunduralar, başında da yırtık bir mi? O halde allahaısmarladık. E -
kasketi var. Yüzü henüz bir hasta- ğer bir hafta içersinde beni göre -
lıktan kalkmış gibi sapsarı. Fakat mezseniz o vakıt düşmanlarımın 

bakışı ve sesinin ahengi kıyafeti • benden daha kuvvetli olduğunu 

nin adamı olmadığını açıkça gös· anlamış o!ursunuz. 

teri yordu. *** 
"Dansöz: 

''- Memnuniyetle yaparım e • 
fendim, dedi. 

"- Peki. Ben de zaten bu tekli· 
fı kabul edeceğinizlden emindim. 
Siz Parislisiniz. Asıl isminiz Mar. 
sel Monyedir. Pariste Abes soka -
ğında 18 numarada oturan bir an. 
neniz var. Her hafta kazandığınız 
paranın yarısını ona gönderiyor • 
sunuz. Babanız Toksin harbinde 
öldü. Büyük babanız 1870 muha • 
rebesine iştirak etti. İşte bunları 

bildiğim içindir ki size müracaat 

ediyorum. Arkamdan geliniz, rica 
ederim. 

"Aldam topallıyordu. Biraz yü -
ri:dükten sonra bir parkın nisbe • 
ten az karanlık bir yerinqe bir sr 
ra üzerine oturdu. Kadın da otur • 
muş düşünüyordu: "Bu adam harp 
te yaralanmış olmalı.,, 

''- Marsel, yanınızda Fransız 

Ertesi günü Marsel vazifesini 
yaptı. Zarfın üzerinde adresin as· 
keri mahiyeti, kıza, memleketine 
hizmet ettiğini anlatan en kuvvet. 
1i delil oldu. 

"Birkaç gün sonra kızla bu a -
dam yine birleştiler. Adam, İsviç • 
rede çalışan mukabil casusluk şe· 
bekelerinden birisine mensuptu. 
Bu defa bir göl kenarında epeyce 
uzun zaman gö~üştüler. Lozanda 
Montröde parlayan ışıklara baktı. 
lar. Kadın, erkeğin kendisine olan 
emniyetile mağrurdu. Erkek, genç 

kızın hislerinin sadeliğinden, datı

sının zarafetin.don çok hoşlanıyor. 
::iu. Genç kız mahcuptu, çekingen· 
di, kimseye bağlanamıyordu. Onun 
için bugüne kadar Cenevrede tek 
başına yaşamış, hiçbir macerası i. 
~idilmemtşti. 

"Birkaç hafta sonra dansöz ken 

disinin gözetlendiğini hissetti. So-

"Bir akşam, numarasından ey • 

vel, peridenin bir deliğinden bakq 
ken, ön sıralar.dan birisinde oturua 
bir kaç adamın yolda kendisini dLQI 
duran sahte polisler olduğunıı 

gördü. Dansöz, bunların salonda 
bulunan garip kıyafetli bir iki a .. 
damla göz işareti yaptıklannı da 
sezdi. Derhal tehlike işareti olaıı 
kırmızı gülü almak ve saçlarıruıı 

arasına takmak için locasına çıktı. 
Fakat locasınıda biraz evvel heyu 
gülünün yanına koyduğu kınıuzı 

gül kaybolmuştu. Gül şüphesiz ça~ 
lınmıştı. Niçin çalındığı da besbel'" 
iiydi. 

''Orkestra İspanyol dansını çaL 
mağa başlamıştı bile. Danzözün 
merdivenleri inmeğe ancak vakti 
vardı. 

"Sahne projektörlerin rşığill 

parladı, kuvvetli alkışlar salonıı 

doldurdu. Dansöz dansına h. h • 
mıştı. Kalbini bir kıskaç gibi sıkan 
ıztıraliına rağmen dul:Iaklannd;ı,, 
her geceki tebessümü var. 

• • • 
"Dansöz, ikinci numarasına, f 

vil dansına başladı. Heyecanlı h a

reketleri halkı bütün bütün heye 
canlandırdı. fşte tam bu dakikada 
salonun en arka sıralarında meç • 
hul topalı gördü. Topal kendisin 
sual soran gözlerle bakıyordu 

Genç kızın saçlanndaki beyaz gül 

(Lut/en say/ayı çeviriniz) 
-------------------------~------~~~~------~~~ 

PJ,,\NŞ 6<' 

5. t: the vole trap 
5. A: dic Wühlmausfalle 

6. l<'ARE KAPA~"I 
a tutulmuş fare 

6. I<': la souriciere (trappe f. 

r 
lı. souris) 
a la souris prisc 

6. 1: the mouse trap 1 

a the iır.prisoncd mouse 1 

6. A: die Mauscfalle 
a dle gPfangenc Maus 

7. SPI.J.'t~m.ü KARBON 
(siiirür dö karbon) TU. 
J.l'~IB \Si) 

(toıırağa slllrHr sıkarak 
kökl<-ro arrı olan haşere-
lcrl öldürmek lı;ln) 
a ~lilfiir drposu 
b ayar süpapı 
c tulumbanın Q('Q 

1 7. F: l'injecttur m. a sıtlfure 
de carbone earbone 
(pour injccter le sulfurc 
dans le sol c>t detruire 
alnsl !es p:ırasitecı drs 
rnrines) 
a le rcservolr a sulfure 

de carbone 
h la soupnpe de reglage 
c le tube d'injection 

7. t: thr carbonic disulphide 
sprayer (for 5quirting 
into the ground in ordcr 

428 

l'lll 

to destroy the root
infcsting phylloxera) 
a lhe contruner for the i 

carbonic dl.sulphide 
b the syringe vah·e 
c the syringe barrel : 

7. A: der Schwefelkohlen-
stoffeinspritzer (zum 
Einspritzen in den Erdbo
dcn zur Vcrtilgung von 
Wurzellausen) 
a der Schwefelkohlen. 

stoffbehlllter 
b das AUS8pritzventil 
c das Ausspritzrohr 

8. TOZLU MADDELER 
SERPMEGE MAHSUS 
MAKİNE (püh'erlzatör) 
a b körük 
c körüğü tahrik ctmt-ğe 

mah.<Jus kol 
d makinenin afzı (ila

cın ~ıktığı yer) 
8. F: le pulverisateur pour 

matieres (substances), 

puh·crulentcs 
a et b le soufflet 
c le le\ier de maDO!Uvre 

du soufflct (levler 6 
main) 

<1 l'cchappcment m. 
8. t: the dusting machine 

(for insecticldes in pow• 

der form) 

• 
E GOzt••• il• 11açıarna 

P'J Le sulfat:age cıa d••tructlon d•• paraal• 
tes du bı• par vole humld•': 1: ,.tuld Dr•••lng 
(Dr•••lng. or Preparlng. t.he Corn); A; Dl• 
Nassbelze (Belze. Belzung. da• Belzen dea , 
Get:reld••> l 

1. BUGDA Y TORBASI (to-
n)) 

ı. F: le sac de ble 

ı. t: the corn saek 

1. A: der Getrcidesack 

2. GÖZTAŞI h.E h,AÇLA· 
NACAK BUr.DA Y 

tre!de 

3. 1ÇL'\"I>E GÔzTAŞI MAR
L°()Lt)' (nya) BULU· 
NA..'llıl FIÇI (gerdel) 

3. F: la cuve (le baquet) con
te~nt la solution de 11u1 
fate 

%. F: le ble l sulfater ~ 

2. 1: the corn to be dreısısed 

2. A: daa zu beizcnde Ge. 
-~· 

3. ı: the tub with the 
dressing 

S. A: der Bottich mit der 
Beizbrühe (Beize) 

F Vernl• aQaçıarının bGceklerden Ch•••r•. (tu
f'eylllerden) korunma•• 

P'ı '9r•••rvatıon f'. d•• arbr•• f'ruıt:ıer• contre 
I•• para•lt••ı ta Protectlve• agaln•t P'rult • 
Tree Pe•t•ı A; !lchutz gegen Obst:baurn- r 
•chAdllng• 

1. TIRTIL TUZAr.I 
a tırtıllı (dal~alı) kar. 

ton (mukawa) ~ 
1. F: le piegc a chcnillee 

a lo carton ondule 
ı. 1: the belt or b:uıcling 
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alkı çok çalışkan bir memleket: Türk ha acılığının kahraman ık 
Gaziantep ve tedakarJ klarıa dolu 

b'r "'arihçesi vard r Gaziantepliler yeniliklere meyyaldirler ; medeni 
derhal alaka gösteriyorlar ve içtimai hareketlere 

_<Ba ~tarafl 7 incide)lcak vaz.iyctlere de yer v~rilir. 

Eger nahıyeler daraltılır veya Yapılacak diğer işler 
ıdar... m l kinesinde kolaylık hu -

sulüne umil olabilecek bir tarz - imar hakkındaki sözlerinizi 

vücuda getirilirse köy davasında pek kısa buldum. Hemen yapılma. 

ttacağuruz adım yalm7 burada de. smı lüzumlu bulduğunuz işler 

~:1, yurdun her yanında daha sen yok mudur? 
ve daha randmanh olacakt:Ir. 

Nahiye mü-dürleri 
edılmeli dir 

terfi 

nizi birka!i cümle ile kaydetmek 
istiyorum. 

lstanbul bir kitap gc'bi!Jir, 

fakat lz:mir ••• 

- 1zmiri çok severim. Her şey· 
den evvel oradaki tabii güzellik 
dünyanın en güze1 memleketlerin 
de bile az bulunur. Bizde acniz kL 
yılannı süsleyen men'ileketlerin ba 
şmda İstanbul, İzmir, Samsun ve 
İskenderun gibi memleketler 'Yeı 
alır. Fakat lzmirin bunlar arasın· 
da öile hususi bir mevkii vardır. 

Bizde nahiye mUdUrlerinin va. 
zi!c ve mcsuliyctlerini gösterir ~ir 

kanun tla yoktur. Muhakkak 'Olan 

§ey, bu makinede çalıştırılan un -

.. urun iyi yetiştirilmiş olmalar.zdır. 
Z<ıten bu .zarureti .anlamış olan ve 

- '.l'aaav~ur halinde olan dşleri 

söylemek istememiştim. Bir hü • 

kQmet konağına şiddetle ihtiyaç 

vardır. Bunu bittabi yapacağız. 

Şehirde radyo çok, fakat hoparlör 

yoktur. Bu ihtiyacı oda cevaplama
denilse mübalağa yapılmış olun -

ğa çaJııacağız. Halkı, ilk önce 
maz. Mesela en güzel şehrimiz o • 

hoparlörler vasıtasile .konferans lan 1stanbulu ben bir kitaba ben • 

kfilet, i§e el koymu_ştur . .Biz vali • 
ler:n temennimiz, el .konulan bu i.. 

hayatına alıştırmağı faydalı bulu • zetirim. Onun ancak, her yaprağı· 

yorum. Yeniliklere fazla meyyal nı açmakla bütün güzelliklerini gö 
olan kahraman ve ileri fikirli Ga • relYJiriz. Halbuki İzmir, gözler ö· 

in b"r an önce bir neticeye ıbağ -
\anmasıdır. Bu meyanda umulur 

ziantc;pliler., bu medeni ve .içtimai 

hareke~ kaf§I da muhakkak ki, 

Jei, :nahiye müdürlcrinıdc aranılacak .derhal alaka gösterecckler.dir. 
iıtalitc yüksekliğine mı.ikabil ken· 
dilerinlıı tcr!ihlerinc imkan bttaka - bmir :haldmıda tahassüs1eri 

den ''korkacak hiç bir şey yok,, endamını ortadan kaybettirmek L 
.manasını anlıumştı bile... çin kızın omuzuna örttü. Y1C onu 

"-Ona nasıl haber vermeli? sahnenin arkasındaki yangın kapı 

nüne olanca ihtişamih seriliver • 
miş şaheser ibir tabloaur. 

Sonra lzmirin samimi muhitinde 
yekdiğere 'kargı yakin ve içli bir a. 
laka görürsünüz. Bu vaziyetlerdir 

ki beni tzmire çolt bağladr. İzmir
li de_ğilim ama, manen daima İz -
mirli kalacağım. 

(Baştarafı 9 uncuda) ımadığı bir akibeti hazırlamıştı. lerle ha'lracr kadromuz 
kapla;•an .şehn sarsvordu. Dü_ş.. Galwler, ilk iş olarak Türkü si- geni~lcmiştiı:. 

man filosu anğılmıştı. !Kaçıyorlar- lfilitan tecrit ettiler. Tüfeklerimi· 

dı. Marmaramn :mavi ,gökü, mavi zin mekanizmaları, toplarımızı:.-. Büyük taarruz :ia a· 
sulan Uzerinde !iahuk, &abuk uçu- kanmlan, makineli tüfeklerin kcı- Luyuı: anrruz başladığı J ı 
yor;ar.dı .. Bunları korkutup kaçı- l pak ~akımlar:. cienızc cökü!Urken man, hava kuvvetimiz; 1'r Bre& 
rnn kimdi?. Maltepe .uçu~ ı:r.eycfamndaki tay. oı.mdl! -kC§if, hafif <ve ağır ~ 

Sevinçten büyüyen gözlerle ~:arclc...inıız tie yakıJzyor, YC§il c .. Tdıroan olmak üzere dokuz, ı. 

gökleri aradık. Ufak bir siyah köy karargahı imha cdilıyordu. avcı (Sport), dört tane de (.A .. i 
nokta gibi bir tayyarenin Ye§il • batros) hafı{ bombardıman ~er 
köye doğru uçtuğlmu göroük ... Yalnız; hür ya§ama.fcl al~mış tayyarcsinden ibaretti. ıı" 
Bu da dü!jman filosuyla d:ek ba. c.'an T.i::.t t::: ~.nm l\".e imanı alına- ı Harekat inkişaf edince SatJl1 

şına dövüşen ve iÜSt çıkan Türk mıyor'du. Atatürkün Anadolu da bulunan diğer dört tayyare' 
tayyaresiydi. 1 Platosunda açtığı 1stik1a1 mü· I de bu kuvvete iltihak ctnıiştir:ri' 

Bunun pilotu Jcahı:aman :Fazıl cadelesine koşanlar ara:;ında Fa-! Buna mukabil, düşmanın J>1 ır 
aldığı yaralarla tayyar.esini Ye- eil, Afycnlu Hamdi, Vecihi, Bah. ci ve ikinci ordulamnız cepbesı 

11 
şilköy meydanına getirmi§ \•e em- riyeli Yalıya, ve isimlerini hatırla. de ihtiyatlari)•le birlikte dol<-'~ 
salsiz bir yiğit olduğunu göster- yamadığım, daha nazı vatanpcr tayyaresinin mevcut olduğunu bit 
miştir. ıişte. bi~ büyük harpt~ bu ver Türk tayyarecileri de vardı .. yük taarurzumuz ~snasında '§~ 
narık~y: gör~dı..k ~~ o ~aman ınan. Bunların bir kısmı uçarak, bir 1 Fazıl. tarafından bır hava. ·Jile j( 
ı:lik ki bir Turk yuz duşmana be. kısmı da yürüyerek Anadolaya gel rebesınde hatlarımızın gerısın ıı!ll 
def:lir. mişlerdi. meğe mecbur bırakılan tay~a~e1' 

Kimbı1ir, bilmediğimiz, ve gör- pilotu ifa.de etmiştir. Bu ifa f 
mediğimiz, işitmedi ğimi:r:: daba Fuıl, Fehmi, Basri, Vecihi; esir alman kumandanlar da te 
ne kadar büyiı"'k 'haıikalar yapıl- Uşakta !kanatlarını patms ezme· erlemişlerair. f 
mıştrr. si ve paça suyu ile yenileştirdkile- Sukut ettirilen bu tarY'~ 

ri çiirük makinelerle nayatlarını de Garipçe ismi verilerek iki . , 
Mütarekede . ·ıı:ı:ıı' 111 tehlikeye koyarak muharebeler sonra 'taarruza iştirak ettırı eteri- 1 ~ 

y<>pmışlaroır. Sonraları AnadoJu. tlr. Düşmanın yedek malze~ f' ~ı 
Mütareke! Türke nıfüıtahak ot. ya iltihak eden subay ve gedikli. le birlikte vagonlara yükleY~ J' ~Ot 

türmeğe muvaffak olamadığı iY ~ı 
ll!lr:l••••••ım•~•••••••••••••--- ıtayyaresi de 1zmirin Alsancak iııJ ıı 

I tasyonunda ordumuzun gana • 
"Kız ıbeyaz gillü saçlarından ~- 6IDdan çıkardı. Karanhk sokakta 

kardı. Gülle beraber saçlanru top- yürürken, artistlenn çıkacağı ka _ Cavit 'Onverin ziyare~ileri ço. 
tayan ince ve uzun bir saç iğnesi. pınm .kenarında bekliyen iki hay _ falmış, odanın içi oldukça kala -
ni de aldı. Es.ki ıbir aŞk hatırasını dudu gör.dil. balıklaşıruştr. Kendisine te§Ckkür 
düşünüyormuş gibi gülü göğsü ü. "- Bu adamlar sizi bu aJcıaın ederek ..ayrıldım. 

meyanına girmiştir. • 
1 istiklal muharebesinde, ta>1'5" 
recilerimiz, Uşakta, Inönüıide, tı!l' 
Irnryada, Afyon ,Eskişehird~· eıeıi' 
lasa her taraf ta uçarak va~ıf 0 f' 
n: yaptılar. Karşısındaki bır ğt1ll zerinde sıktı. iki dini bütün kuv- muhakkak öldüreceklerdi. Çabuk 

vetiyle gülün Uzerine bastrrarak bu otomobile bininiz. :Sizinle Fr.an 
1ansa devam ediyordu. Uzun ve saya dönilyonu. 

H. Cüaay 

...:vri iğne beyaz göğsün.ün ctlcıi.-ıi 
·1rtmağa başlamıştı. 1şte lwı çık- • • • 

ı---------------.... ağa başladı. Gül birkaç dakika i- "Hudutta, nöbet bcldiyen Fran. Londra ve Parisin en meşhur 

•. lç ve dış B A S U R MEMELJERtNDE, basur me
melerinin her türlü ilfihaplarında, cerıalıatlanmıt fistüllerc!e 
!kanayan BASUR memelerinin tedavisinde. 

n:in.d~ kıplormızı eoldu. O vakıt su: .neferleri topah sclirnladılu. 1lk ıfabrikolarından geleıı 

.nla kızaran gülü eline :aldı ve ıcioktar bbincsinde dansözün ya. BAY ANLAR 
ırga hıziyle dönmeğe başladı. ıralan ısanldı. Yaralar çok 'tehlikeli iÇin son modn 'Ve )'Üksck fantnzi 

' nç kı:r:: meÇıu1 topalı gördü, ba. &ğildi. Fakat çok derin olduğu i- 'MUŞAMBALAR 'V.e MANTOLAR, 
1e hafif bir iFet yaptı. çin izleri geçıni~cck. le.alacaktı... Ilcyo~lundn BAKEH mnğazaların-
.. Yarım saat sonra, gene kız ar- "Şimdi :anlıyorsunuz değil mi? da. tcşh": edilmek ,.~ gayet mil-

. - • . • • • s:ııl şcrtııl ve ueuı: fıyallnrln sn-
tlcre mahsus 1capu1an ç.ı1cmak ü· işte bunun '1Çln Rudecınta dauna ' tılmnktadır. Çeşitler 1ükenmeden 

ereydi. Çok iyi tanıdığı bir ses yakası kapalı elbise·giyer. itte ba- cnel ibhyacınm şimdiden temin 
'Hayır, oradan '1cğil, beni takip kınız geliyor.,, edinir.. 

p 

Şifayı 
~ ır 

temin 
u 
eder 

cJiniz.,, diyor1du. Erkek par.dcsü. Kadına doğru döndü ve topallı. 
sünü ~ıkardı; ve genç kızın ince yarak takdim etti: Kanın. 

a fluted cardboard 
L A: der FaııggUrtel 
l a die Wellpappe 
1 

2. TUZAGIN KO!'lı"ULMA

SI 
2. r: in pose du plegc 
2. t: putting on the belt or 

bnnding 
2. A: das Ani egen dcs 

Fanggürtels 

S. AO \CiN' GÖGDF .... ı;tN'E 
liONULAN TUZAK 

s. F: le p.ege posc sur le 
troııo 

8. t: the belt in position on 
tbe lrectrunk 

S. A : d r ar.g~lcgte Fang
gUrtel nr.ı Bnumstamm 

4. Y Pifl!\A iLI HALKA 
a l'allr; e.lt ta!ıaka 
b ynpı5lmnh scr.t 
(l ııfnt göğd "S} 

e lmh 
4. F· I' neau m. de glu: 

a 1'n..~ E' f ., 
h h binac de glu 
e 1 trcınc [ d'urbrc) 

d l~ •'tcur 

e la ligature (le lien) 

4. l: tlıe sticky ring (a 
strip coated witb ı;ome 
kfnd of adbeslve subs.. }. 
tance) -... 
a the underl~ing pad 
b the belt of sUcky 

aubstanee 
c tlıe tree _ trunk 
d thc tree prop 

c the rope -1 

4. A: der Lcimrfng 
a die Unterlage 

\ 

b der Leimring (Lelm.. 
gUrtel) 

c der Baumstamnı 

d der Baumpfa.hl 
e der B:nımstıick 

5. AGAÇ RASPASI 
5. F: le racloir (l'~moııs. 

soir m.) 

5. 1: the bark pare.· 
5. A: der Baumkratzer 

6. KABUi\ FIRÇA.Si 
6. F: ln 'brossc lt. decorti

quer 
(i •• t"" r~ rk bnısl' 
6. A: aic Rindenblirste 

........................ ··--·· . '" ' . .,... . .... - ' 

. 
1 

Pl.ANŞ 63 \'Ti 

G 19Gcek (h••ero) GldOrmeAo (tahribe) yarıyan 
••Y• (alet: ve makineler ) 

F'ı Ot>Jot:s m. (usten$iles m. et apparells m.) 
•orvant: Ilı dCtt:rulre ıe::; lnscctcG. 11 Utenı:;ils 
ua•d ın oest:roylng Peste: .Aı Gec;enat&ncae 
•ur •c:h6clllngs1>eköimpf'ung 

1. BÖCBK ÖI.D'OREN 
TCF.EK 

1. F: le fusil a blc iruıecticidc 
l. ı: thc gun seatterer { for 

seattcnng poisoned wheat 
1. A: dle Legeflinte (zum 

Auslegen, Lcgen von 
Giftweizen) 

2. SlN'EKi.tK 
%. F: l'attrapc - mouehes (1c 

tue _ mouehcs) (une 
hande rccouvcrte de colle) 

2. 1: tbe fly _ trap of fly - pa
per (a etrip of papcr 
sroearcd with a sweet_ 
Rmellir.g tticky substanc") 

2. A: der Fliegenfiinı;er (cin 
Lclmstrcifen) 

S. rt TSI:RİZ.r\TÖR (hı

lnmb:ı.) 

a tulnmlıa ko1u ( aı» 
b llepo 
" t•c (burun, r·~ktyc) 

S. F: le. pulv~rlsateur 

n la polgnec de la pompc 
h le reservCıir a insecti

cide 
o la tuyere 

3. t: the lnsccticldc ııprayer 
n thc handlc {thc pump 

handle) 
b the poison eont.ainer 
c thc spray (the nozzle) 

3. A: die Schiidlingss_ ritzo 
a der Hr:.ndgrüf (Pum. 

pcngriff) 
b der Giftstoffbehlilter ı 
c der Zerstfiuber (die ' 

Düse) 

4. sı:rmm tn: (sinek ~ü
pUrgesf) 

4. l~: la bald tuc • mouclı<.'s 
4. ı: the fly • killt>r (a wire 

switeh) 
4. A: elle FJll'ar'lklappe < Flic_ 

gcnklnteehe) 

:- .,.,, S"'"D'P • r" r ı .. ·ı 

l_ ö. F: la trappe n taupPS 

427 
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1 
manı değil, bir cihan düşmanlı 
'tepelediler. ·ırfl: 

Türkün ay yıldızmı da gö ·~ 
zünün ortasına ezeli bir ;stı 
Syeti gibi yazdilar. ~ 

:lzmirin istirdadını ınütc:l rl 
ordumuzıda bir hava grupu ~~ur 
mı.ştur. Ba grupun üç l>fi.ıı'11' 
dü~mandan Alsancakta iğtl oil' 
olunan 24 "tayyareden teşkil e 
miştir. 5 de 

Diğer 'tayyareler de 19Z gt· 
Avrupadan gelmiş ve teştdt~t 
nişlemiştir. 

Cumhuriyet devrinde 1''' 
Bugün; hava kıtalarınuz, . teıı' 

rupa ve Amerikanın en son 5!5 
1• 

muhtelif tayyareleriyle tecb1~ çO' 
dilmi~tir. Her gün uçak adcclı f•1'
ğalmakta, uçucu kuvvetiyle,d ıtt 

. •a e rikalar ve uçug alanlan zı} 
tirilmektcdir. ~ 

llyas TUNCASl.A/ 

Alhna 
hassası 

radyum 
verıııyo~, 

ubte 
Eskiden simyacılar rn ç1· 

maddelerden altın yapınıY8 pıı 
lışrrlardı. Şimdi, bilakis altı~ ytJ'' 
ba§ka maden yapmıya çatı~ı 1 d~tl 
ÇUnkU dünyada bugün altı~eô \. 
(!aba kıymetli bir madde tcef fıl. 
miştir ki, bu da radyumdur. yatr' 
hakika, rhdyumun insatun ~a ç,} 
na ınUthi§ dUşman olan bı.r 101 
hastalıklarla rnücaôeledelci 

çok büyüktUr. ııJ' 
b' 1.1 Son tfafa keşfedilen ır ,,t" 

göre, altına radyum hassası tıtf 
mek kab;l olacaktır. Bund811

•11 '1 

Sene evvel iki alimin }(e~I fi 
Glukinyum denilen maddefeJ.dılı:ı.I 
yum:laki gamme şuaları tutıı ,11ııı· 
zaman bir takım zerrelere a}' 
ğını göstermişti tıı.1 

İ§te, Neutron ismi veri~eıt faı ı 
zerrelerle, atom kıynıetı ,1 ~r 
olan l:imvevi maddelere ııııı d '" 
§ekllde r;dyum hassası ka~11 

ı 
le.biliyor. te eP 
Ne~tron denilen zerreler 1113• 

lfa ?la radyo hasııaıı kazanan 
11 5ıı 

1 dcnlcrden biri de altın.dır. l3 l<JJS" 
,re•le altın bugün, radyum '\ıa1' 
1 krınulmak ve böylece hastalı ıııı•~ 
~ka:-şı bir vasıta olarak kuııanı dal" 
'irrkanından dolayı bir kat 
kıymetlenmiş oluyor 
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lli.000.000,-

Cıı..... yasetlcumhur bandosu. Şef: İhsan 
,...._ 939 Künçcr) 1 - Donlzettl _ 'I.n Fille dl 
llro Rcglmcnt,, operasından marş. 2 -

13 ar itam, 12.35 Türk mlzlği Vsldleureı _ Neşeli vals. 3 - l'ıfendel. 
r eınlekct s:ı:ıt ayarı, ajan sohn "Huy - mas,, uvertnr. • - Lui. 

(Jtaorloli haberleri, 13,15 _ 14 ginl "Ç:ınl:ırın sesi,, (Ninni). 5 -
11. 

1Jık Program - Pi.). s · l s •o · · 'l'ogra aın • :ıcns • • eJanıre,, operasm • 
• tıı ~· 19.05 Muzik (Dan dan fantezi. 23 Son aj:ıns lınbcrlcri, 
be~ ;. 19.30 Tl.rk müziıli. ziraat esham ve tah,·iIM, kombiyo .. 

~ l{c 1 • IIicaz faslı). Okuyan nukut borsası (flrat). 23.20 Müzik 
-. ~11takuş. Çafanlıır: Hakkı (Ctızband - Pi.) 23.55 • 24 Yarınki 
l'o~ef Kadri, Has.ın Gür I program. 

"l). ı/' Basri Üfler: 1 - Sa. 
~ ıcıız peşrevi. 2 - Çcşıni 1 2 cumartesi 939 
4 .... &cbeplir. 3 - Pek çare.' 

5 Cevri hicrin artırır fer. 12.30 Program. 13.35 Türk miizi. 
l:tıııa - Yüceldikçe yilceldi ~I: (Okuyan: Mefharet Sıı~nak. Çıı 
!:'lt~n~i~ak:.iıni _ H~I,kı Derman l:ınlar: Vecihe L>:ıry:ıl, lkşnt En•ı 
b1L. aldı hulun. 8 - A~k Ruşen Kanı): 1 - llüzzııın pc)l'C\"I 

ıı;ilYct • 1 &tııı Jç n. D - Bana hcı 2 - l\lu<>a Süreyye _ lliizzaın şnrk 
~ ıı. 1 O - At . (' ·k ııııuşına. 

2 
cşı snzıını. 11 0 (Sen s:ınki lı:ıh::ırın sülüsün). 3 -

ı, &i:ııı • 0.3o Mcın·l·eket sn Yesari Asım • Hüzzam şnrkı (Yfnı 
-S{) 1' s \e mrteoroloJı haber. kr.lhim t:ışnr nğl:ırl. 4 - Konun t:ık. 
~P\•d \Irk müziği, Okuy:ınlıır simi _ Yccilıe Dnry::ıl. 5 - Dede · 
h. ık, Melek Tokgöz, Cııl:ın l\:ırciltnr şnrkı (Gireli gönül :ışk yo. 

2 
aı~ ~e~:ıı •. Esref l\a?r~, Ke lunn). 6 - Sevki bey • Uşşnk şnrkı 
' Saı) un· 1 -B:ı) alı prş (Esiri zütrünüm e)' ) üzü m:ıhım) 
~l'lık l~~:t.ıın Pınn~ • n;rat 7 - Uşşak saz ~C'm:ıisi. l t l'ılcmte. 
htkı e. şı~ <: k.'ıj:!ııu) · .. - ket saııt n\·arı, ajans \"e meteoroloJ 
ti ııı ~Kothım yınc . uzgulın) haLrrleri. 2uo l\lli7"'· (l):ıns müz·~i) 
~ 'ıllnak. Bıı)atı :ıra ::ıı 5 5 0 1 .. k es d - ıı.· 

rfıda k:ı . 
5 

_ 1 1 - 1. .3 ~ ıııı · .. en o :ı muz "' 
aıı 1~ ro )koııcaS). 

1 
lbr:ıhirn Özgür ve Ateşhöceklcrl). 

• .:.vıt şor ·ı , on ayrı ı 
tııı,, 

Ka8a: 
Altın sarı k.logram 15 000 8~ 
Baaknot .. . • .. .. • .. 
Ulaklık • • .. .. .. , .. • 
' Dalıildtkl Muhabirler: 

Altm: Safi Kilogram 678 111 
rurk lirası • • .. • • • 

Harlrltkl Jluhabtrler: 

Altın: san kligram 10 059 766 
Allın:ı tahvili kabil serbest 
dO\"IZ lt•ı 

Uıjteı ıl1H·11!er ve borclu 
tlırıııı; lıukı~elerı 

lla:.int tahvlllerl: 
Deruhte edilen enakı nak. 
d ı )"e karşılıAı • • • .. . 
Kanunun ıs.8 maddelerine 
tevfikan tlazine tarafından 
nki tediyat . .. . 

\)entel<./ clf:danı: 

Tıc:ırl senetler . . . . 
Esham ve tahvlMt clhdanı: 

1
oeruhle edilen evrnkı nnlı: 

A Jtiyenfn karşılıRı esham ve 
\ıahviltıt Hibarl kıymetle 

8 . Serbest esham ve tahvllAt: 

Avamlar: 
Hıızineye kısa vadeli anns 
Altın ve clövlz üzerine • .. 
TabvilAt üzc:-ine • • • • . 
Hi~~edıırlar • • • • 
Muhtelif • • • • • • • 

21.802.488,77 
9.051.7.J.3,50 
1.607.274,99 

953.816,81 
528.553,20 

14.149.864,96 

11.065,71 

3.556.375,62 

158. 748.563,-

17.228.027,-

189.238.~63,71 

44.458.844,97 
7.55l\768.56 

'7.020.000,-
12.664,76 

'7.808.722,-

Yd:dn 

f Temmuz 1031! t11rlhlnden itibaren: 

82.461.507,26 

1.482.370,01 

17.717.806,29 

141.520.586,-

139 .2 3S.868, 71: 

52.018.613,53 

14.841.886, 76 
4.500.000,-

16.865.897,51 

420.645.981,07 

Sermaue .. • • 
lhtiuat akçed: 

Adi Te feTkalAdo • 
llusust • • . • • 

• • • 

• • • 
• • • 

Tedau/Jldekt Banknotlar: 
Deruhte edilen eTI'&ltı nal..-tl70 

Kanunun 8.8 tncl mamlo
lerlne tevtikan hazine tanı.. 
tından n'kl tediyat • • • 
Demhte edilen elTakı aak
diye bakiyesi • • • • • 

Karşılığı tomamen altın olarak 
lheten tednüle nzedilen i 

l 

Reeskont mubbflf flheten 
teda. Tazed. .. .. • • • • 
Tllrk llraıı llerıd•atı 
D~vls: Taahhadatı: 
Altına tah•lll kabil <!ö'f'ltler 
Diler dövizler TO alacakh 
L:lirlng lı:ıldyelerf • • • • 

Muhtelif • , , • , 1 _, 

.. 

. 
İskonto hıddf " 4 Alha ftrerl111 ı 

4.217.184,25 
6.000.000,-

158. '148.563,-

ı '1.!28.02'7 ,-

141.520,GSG,-

19.000.000,-

69.000.000,-

2.863,61 

88.716.011,23 

Yekb 

•• 

229.520.536,-
26.740.847,66 

88.719.774,84 
100.447 .688,42', . 

420.645.981,07 

~tııı 'G - l\ernnl Ni:,-nzi Sel 

1 
1•111 ençe taksimi. 7 - Sııl:ı 

'
~kar - Hicaz ş:ırlıı (Ylizun 

I hı'llar~. 8 - Osman Nihat .. 
hor brazı.ar şarkı (Glizümrh•n 

18.30 Progrıım. 18.35 !\tfizik ıırn 
çük orkl'slrn. Şt'f: Nl'l'iP Aşkın) 1 -
J. Sırauss - llnynt 'lizcn<'~<' n•rsil' 
(\"alı-). 2 - J. Hreurr • ltnly:ın şnr 
lmı. 3 - \"ilfrrd Kjncr - Serenat 
~ - fr:ınz l>oello - l'urio;in '.\l'ıılleı 

soknğında. 5 - 1.indemıınn - \'::ıl• 

ll'l ton. I9.10 Türk miiıiili (lnresı.ı· 
foslı). 20 Memleket sııol oynrr. 2C 
Ternsıl. 20.40 Aj:ıns ve meteoroloj 
haberleri. 21 Türk nıüzlAi: Okuyan 
lıır: lüzen·en Senar, S:ıdi Hoşse• 
Ç:ılanlıır: \ 'ecihc Dnrynl, Rcş:ıt Erer 
Ruşen Kam: 1 - IHi'ie)nl peşrev 

(Andon). 2...:. Herik Fcrsan - llıı~cy 

~ '-., -. ,, ._.,.,.~<.:JJl€!ı.-M ' . . , . . . ~ . ' 

11111 ır dl'ın h::ı)·nll). 9 - Snl:ı 
~u 1~~1 • Kıırclili hir:ı:d,iır ş:ır 
• l\ij a~:ıJ:ıına :ıts:-ım). 10 -
oıı tdıli lıicnzkı"ır ş::ırkı (De 
~1 ~.hiç kimsin). 21.30 Ko 
k · /' ~e,eıı pli\kl:ır - H. 21 

So!isııerl. 22 Müzik (Hi 

ka ,., At•• , .. 
rn~ .. a or u 

tfatif radyolar 
~~llıakinoleri gölgede 

acak bir rağbet 
kazandı 

.~kun ... B.iribirinın zıttı o
ilı~:SUra da in.::anm ayn: 

1Yacı oldu&ru inkar cdi· 
' ~.:• ~İitii) .. .. 

~~ 0 tusunden bıkmıı:ı o1a· 

~ 
,~an başınızı dinle

hit lto Siz bir köse ararsınız. 
~ere }'~ cekilirsiniz, veya ıs· 
tora &ıdersiniz. 

r- 1 tl da da s~sizlikten canı· 
~~a~ı ihtimali yo1c mu 

nl ş:ırkı (Kimin mecburu lıfıc;nü n. 
nısın). 3 - !lef•k Fersan - tlüscynı 
ş:ırkı (S:ılınh giineş cloğ:ırkcn). 4 -
Suphi Ziya • l\tuhnyyer şarkı (Tirr.ı 
l ürcğiın her ne znııınn yaclıınn gel. 
sen). 5 - S:ırleıtin Kn~·nak • Mu. 
hun:çr şarkı (Sürmeyi göz öldürür) 
li - Zeki Arif • Suzlntık ş:ıkrı (Sev. 
dim se\"cli). 7 - K:ınuııt Necmi • 
"uzıniık ~:ırkı (Sıına c:ından s~zle
rlm var). 8 - Udl Ahmet • Rür. 
dili hicazkar ş:ırkı (Ey nıızlı güzel) . 
9 - nefik Fersan • Kürdili hieor.ktıı 
'i:ırkı (Gözlerin mn,·i min~). 21.40 

Nı. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
g 

10 
11 

VAK 1 T 
Yazan ve fürkçeye çevirenin adı 
Kader (\'olterden) Asım Uı 
Olimpiyad oyunları Vildan Aşir 
Kılerans Terras esrarı cr.:ılopın'den) G. V. 
'iugosl:ıvya seyahat nollı.ırı Asım Us 

Sayıta Krı. 
208 16 
120 10 
30$ 20 
11<! 10 
3GO 20 
64 20 

!)ark Ek.sprc~ınde cinayet (Chrıstie'den) V. G. 
Etrüsk \':ı10su CProsper Mefrrne'den) llaydnr Rllat 
ller memlekette birkaç gün (:'ılulıtelıf müelliflerden) 
A hnıct 'Ekrem 352 
Son korsan (Fon LOknerde'den) Fethi Kardeş 376 
Kafkas hikllyelcrl (Kazbek'ten > Niyazi Ahmet 120 
Son Ehlisnllp muharebeleri (Kolllns'ten) Ahmet Ekrem 276 
Fııtbol kaideleri l'üzhel Abbtıs 40 

ucuz ı iı~ır ses duymak, haatt~ 
g%"1ıek büyük bir ihtira) 
~ ' 23.55 _ 2~ \':ırıııki progrnııı. 

~Ve Sükfineti istedi~rini2 

Memleketimizin en güzel ve en 
haftalık gazetesidir 

~~nız husu-unda size vat 
. 'Q.b

1 
ir fen eseri, şüphesiz 

tacı 1 hassa, bugünkü sofi 
~:"f~<> makinelerini küçü! 
,_"ıtJ:t n veya vazı makine : 
~ ~ gezdirm:!k, kır eğ 

\t Yanınızda alıp gitme' 
a~· Akümülatörle işliye· 
·~en ı :ıız bir da~ başın· 
ı ç .. kn b~ktığınız, insan ~~ 
11• b· l ğıniz biranda sıze 

• ~~ , ır artistin sarkı ,mı ve 
t et~ bir kHi.si!( musiki ese 
. 'Jl)' 

4fıı~ • r. 
tııııa~ atörlü portatif radyo 
~ <l ~ <:ok rağbet kazanın• 

'Cq•c b~er ma1·ine1eri go11""" 
~ıı~ t ır kıym'!t kazanını tı
b ~v~iyo artı'k rnlnız clekt 

1 • ll't sehirlerin malı ('l
1 

,,ını~. ayni uman:ta e'e1 

~ 0,~ie. oı.ehirı,, .. r:,.ıı u~~· 
• '.!·a'11ann h:ıttli m:it" "1--t • 

'Ilı b e-ıl·n )f~nı )ııvatt , 
' ' e Yamn1-.ın a'"l'"IIU''" 

.... .... " ., •· lliıJm1u b 
:J "::rı·<:tlr. . 
'\ ':! 'ır el ç-ın:1~: gibı <' 

~- . ' 1-e-aT\ fr•<> i-ı. 
\ ~·nı:z ır~·n he hrı' '" •· 

.. 

erııdar ~ıneması 
4-ttrısr AŞKI 
1\ 

ClJ"a Korsan 
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J ::ıtmazel Andre de, babasının 

bu sözlerine itiraz etmemesi, ba 
husus arasıra Nikol Lökeyin: 
"ah keşke madam Dübarri ol
saydım demesi Jilbere tam bir 

kanaat vermişti. 
Seyahatin devamı esnasında, 

~on, ciddi ve mühim bir çok şey
lerle zihnen meşg~l olduğu için, 
Jilb:rin hal ve tavrın(-: meydana 
gelen değişikliğe dikkat etmemiş 
binaenaleyh Vikontun aldığı ya· 
r:ıı:ian mümkün olduğu kadar 
istifade teminini düşünerek Ver. 
saya vasıl omuştu . 

Jilberse, Fran:ıanı:ı değilse 

bile krallığın merkezi olan Ver
seıya geldiğinden dolayı her tür. 
lt fesat hatıralarını unutarak 
h<>yretler içinde :.almıştı. 
Muhteşem ve muazzam Ver· 

say, bir takımı ihtiyarlıktan ku
rumuş olan büyük ağaçlariyle 

t:e'iknnlının dindar duygularını 
tahrik etmi~, insanların say ve 
gayretine karşı tabiatin kuvvet 
ve satvetini görerek dünyanın 

h;ıline ıdair feylozof düşünceleri. 

ne dalmıştr. 
işte şimdiye kadar deli-

kanlrya meçhul bulunan bu gibi 
,hissiyatla gördüğü manzaralar. 
dan dolayı düştüğü hayret Jil
beri hareketsiz bir hale koymu~-
tu .• 

Düşiinüyordu; kendi fakrü za. 
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nıretinin, zayıf ve kuvvetsizliği
nir. hissi ile eziliyor, altınlar, 

sırmalar, kordonlar ile süslü ka. 
pıcıların yanında bile kendisini 
küçük görmekle beraber iri kun· 

dı:ralariyle, eski elbiseleriyle, 
köylü kıyafetiyle sarayın par -
lak ve mükemmel salonlarında 

colaşmaktan müteessir ve fev. 
kdade bizar oluyordu. 

Jilber o zaman d"' in derin 
di.:şünerek, kendisinin işe yarar 

bir şey olabilmesi için himayeye 
muavenetc muhta~ bulun -
duğunu anladğndan, bekçi ve 
k~pcıların kendini matmazel 
Şon ile beraber görmeleri için .. "'!"" 

run yanına yaklaşmak lüzumunu 

duydu. 
Fakat işte bu lüzum ve mecbu. 

riyet kendisini düşündürdü, zi. 
ra böyle bir lüzum ve mecburi. 
yeti bir türlü nefsine reva gör. 

mi yordu. 
Bu hikayemizin başlangıcında 

Madam Dübarrinin Versayda ev. 
velc:e prenses Adeleydın otur -
c!ı:ğu ~airc!dc oturduğunu söyle. 
miştik. 

Orada görülen altınlar, mer -
merler, halılar, dantelalar, güzel 

kokular evvela Jilberi müthiş 

bir hale soktu. Bir müddet sonra 
bu haryet ve dehşeti geçince, 
kendisinin orada 5di eşyalarla 
döşenmiş bir tavan arasına götü-

\ 

-. 
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.. Lu· 1 . • -ı- "k d-l d ğ cı ı ge ınırun en ısıne o ru 
gd:iiğini görünce arabasının ka. 
pısını açtırarak süratle indi. 
Pttnses mesafeyi o kadar güzel 
takdir ve hesabetmişti ki kral 

ayağını yere bastığı anda pren -
ses huzuruna diz çöktü. 

Kral eğilip prensesi kaldıra • 
rak onu samimiyetle kucakladı. 
Bunu mUteakip arkasında dur • 
makta olan veliahdi takdim etti: 

- Veliahd. 
Prenses fevkal5lde sevimli bir 

tavırla prensi ve prens de kr 
zararak prensesi selamladı. Kral 
bunu müteakip iki prens ile üç 

• prensesi sırasile takdim etti. Bu 
hükümdar ailesinin takdim me • 
rasimini herkes heyecanle bekli
yordu, kral mütereddit görünü • 

yor, Mari Antuanet evvelce ha. 
ber aldığı beklenmeyen bir vaka 
nın vukuuna intizar eder gibi du· 
n.yordu. Lüi etrafına bir göz 
gezdirdikte'l sonra y-'kı:n bir yer 
de duran Kontes Dsbarriyi gör. 
mekle elinden tutup prensese 
takdim etti: 

- Madam Kontes Dilbarri, c:n 
iyi dostum. 

Prenses biraz saraı:fdı. Fakat 
derhal çehresinde pek mükem • 
mel ve latif bir tebessüm görü .. 
nerek cevap verdi: 

- Zati haşmetaneleri Lu ka -
dar güzel ve misllne az tesadüf 
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edilen bir doısta maille old uklann 
dan dolayı bahtiyardırlar, ma -
damı görünoe kral hazretlerinin 
kendilerine olan iltifatlarını pek 
haklı buldum. 

Herkes adeta şaşırmış gibi bi • 
ribirine hayretle bakındılar. Pren 
sesin Avusturya sarayından ve -
rilen talimatı takip eylediği, Ma
ri Terezin sözlenni tekrar ettiği 

aşikardı. 

O sırada Milsyö Şuvazöl ken
dinin mevcudiyetini Iazmı gö _ 
rerek takdim edilmek üzere iler. 

lediysc de kral başile bir işaret 
verdiğinıden borular çalınmağa, 

trampetcler vurulmağa, toplar 

atılmağa başladı. 

Kral genç prensesi arabasına 

almak için elinden tuttu, bu hal • 
d : M üsyö Şuvazölün önünden 

geçtiler. Mari Antuvanet başve -
k:ll gördU mU? Görmedi mi? 
Fakat katiyen malfim olan bir 

şey varsa o da prensesin eliyle, 
başiyle selfima benzer bir işaret 

etmediğ~dir. 

Prensesin kralın arabasına bin 
öi •i an:la şehrin bütün ~anları 

çalınmağa başladı. Madam Dil • 
barri fevkalade neşeli ve heyecan 
l: olduğu halde arabasına girdi. 
'1.1 dakika zarfında herkes ara -
balarına, atlnrın: binmiş olarak 
alay hareket edecek bi:' hale gel
diğinden kralın i~arcti} le bu a .. 
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12 H A B E R - 'Akşam Postası .. 

, .................. ----------------~-------~--------------" 
Şeker Hastalığı Olanlara Fazla Şişmanlıktan şikayet edenlere: 

kulla~:b~~~~~~iniz Kan z u G 1 üte . ı1 üstahzarları 
piyasaya çıktı. 

Bütün tanınmış Eczahane, ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden KANZUK Glüten ekmeği - KANZUK Glüten MA -
KARNASI • KANZUK GLÜTEN ŞEHRiYESi - KANZUK GLüTENGEVREGt (Biscottes) • KANZUK GLOTEN . ~ 

PiRiNCt - KANZUK GLÜTEN FlYONGOSU - KANZUK GLÜTEN KUSKUSU Çeşitlerini isteyiniz. 

Kanzuk Glüten Müstahzay/arı, Fennin En Son Terakkilerine ve Tababetin Emirlerine Uygun ve 
• Sabit Olarak Hazırlanmıştır. 

Kanzuk Glüten Müstahzarları - ,.. 
Fazla şişmanhğa istidadı olanlar için en mükemmel rejim müstahzarlarıdır. Vücudu besler fakat Şişmanhk yapmaz 
Umumi depo: 0!1'11G l lbD~ K~N~UK E<C~~NESD • 18leycğJOu, öSlrAINIBUlb 

lstanbul Perakende Satı§ Ye i: Bahçekapı Zaman ltnyat Deposu. 

IZMıR Acentamız TÜRK ECZA DEPOSUDUR. 
_ ......................................... mı.!' 

Beşikten mezara kadar sağlam 1

1.~ 
0~~~~=~1~:~:~ dişler ! I 
lar birçok tecrübeler- 1 

den sonra neden 
daima 

R O~ OLI 
de karar kalıyorlar? 

,.. • •ff . .... 

Almanca dersi 
Seri ve asri H ABER Metodiyle 

'ile mut edil ücretle ders almak is· 
teyenlerin "Almanca öğretmeni,, 

ismine mektupla gazetemize mü 
racaatı. 

saç boya;;; saçların tabii 
1 ıerini iade eder. Ter ve ~ı 

makla çıkmaz, daima sa~J 
lır. Kumral ve siyah ren!d 

hi sa!; boyalarıdır. 

lNGlLlZ KANZlı$ 
ECZANESİ 

BEYOGLU - !STAı'·8 

çunku Radyolin: 
Bayanların m _:.rem l-. aletlerinde kıl11' 

nacağı gayet sıhhi el çantalarında bile tat111 
* Dişlcrdo ( l \.iifckl - T a r
trc) lııısulüno fmkAn bırak· 
mnz. Mevcut olanlyan da 
L?ritir . 

* Dişleri mine tabakasını 
çizip hırpalamadan temizler 
re P,&rlatır. 

Ankarapalas- İzmir 
TELEFON : (3438) 

lzmirin en modern, en temiz ve en muntazam aile 
yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından Anka
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

ve en İnce elbiseler altınC: .. belli olmnraıt• t ~ 
·uda bütün serbestiyi veren gayet kullanıtb 
det bezleridir. FEMiL ve BAGLARI · her I ~ 
za11e ve 11ü~ük ":!laJiC!_za larda bulunur. Q * ~tızdald m ikropla n % 

100 kat'Jyetle öldürür . 

>la Dit etlerini besler, diş 
eti basta h k larma mani olur . 
'1.lm 'ıkoknsunu keser. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firışerli old:.ığ..ı gi. 
bi nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyi, ve kı. 
raathaneyi havidir. 

~- P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

Siz <Ie sabah, öğle ve akşam, her yemekten 
sonra günde 3 defa 

• - : " ıhp talibi zuhur etrniyen 20.~~ 
•••• ••••••••••••••••••-• mim ve 80.000 adet 4 mim ki ce ııan 100.000 at'et alüznın> 

1 lstanbul Bolu arasında telefon ~on bir ay ıçindc pazarlıkla alınacaktır. 
0 

• 2 - Muhammen bedel 8000, muvakkat teminat 600 lira 'f. 

k 1 ld zarlık 16 eylül 939 cumarte i günü saat 11 de Ankarada P.'f. 
onuşma an açı 1. müdürlük binasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır· ıerı 

A _ Uç dakikalık konuşma 7 5 kuruş. 3 - l steklilerin ~artnamelerini görmek üzere mesai ;aııtcf) 
B _Konuşma saatleri 9,30, ıo, 11,30, 12 ve 16, 17 .dir. fında hcrglin Ankarada P.T.T. levazım ve Istanbulda KıWltl~ 

ista"nbul T elefon müdüriyeti ı ·mda P.T.T. lc\'azım ayniyat ş·1~ müdürlüklerine mürae38 ,ı 
.----------------------- ,P.3,zarlığa iş~rak etmek üzere ikirci maddede yazıl: gün ,,e 
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) ziLı kalabahk hareket etti. Artık 
: sükCit n sükunetten bizar olan 

halk biribiriyle konuşmağa baş • 
laddar. Vikont Jan kızkandeşinin 
arabasına yaklaşıp pencereden 
başını içeri sokarak tebrik etti. 
Kontes son derecelerde neşeli 

bulunuyordu. 
Vikont prensesin maiyet ara· 

' balarından birinin yanında ko • 
m ~makta olan bir genci eliyle 
göstererek: 

- Kontes, bu gencin kim ol • 
duğunu biliyor musun? 

Diye sordu. 
- Hayır, fakat siz de kralın 

btni takdim eylediği sırada pren 
S'Csin ne cevap verdiğini biliyor 
musun? 

. - Şimdi bunun ehemmiyeti 
yok: lşte bu genç Filip Dö Ta • 
verneydir. 

- Sizi yaralıyan değil mi? 
- Evet. Konuşmakta oldu_ğu 

gii"lel kızın kim olduğunu biliyor 
musun? 

- Rengi soluk, mağrur kızı 
nrr?. 

- Evet, bak şimdi kral ona 
bakıyor, ihtimalki prensese de 
onun ismini soruyor. 

- Sonra?. 
- Sonrası Filibin kızkardeşi. 

' dir .. 
-Al ... 
- Dinle kontes ... Niçin oldu-

ğunu bilmiyorum, fakat bana 
öyle geliyor ki benim ağabeyi
sinl:len sakındığım gibi senin de 
kızkardeşinden sakınman icap 
eder. 

- Delisin, jan?. 
- Bilakis akıllıyım; her hal· 

de ben Filibi göz önünde 
tutacağım. • 

- Ben de kızkardeşimi göz. 
den kaçırmam .. 

- Sus! işte dostumuz dük clö 
Rişliyö geliyor. 

Hakikaten dük, başını sallı. 

yarak kontesin arabasına yaklaş-
tı .. 

Kontes, gayet sevimli bir te
bessümle: 

- Ne oldunuz dük? Hoşnut 
değil gibi görünüyorsunuz? de
di.. 

- Kontes içinde bulunduğu· 
muz sevinçli vak'aya layık ola. 
cak surette değiliz, hepimiz pek 

ır, daha doğrusu gamlı gibi 
bir halde bulunuyoruz, eleği} mi? 
Eski zamanda böyle değildi, ve
liahdin valclesini karşılamağa 

gittiğimiz zamanda ne kadar 
şen bir heldeyldik. Acaba bunun 
sebebi bizim o vakit genç oldu
fı·muzda mıydı?. 

Diikün arkasından bir sacla : 
- Hayır dük hayır, bunun 

sebebi kraliyetin bu kadar ihti. 
yar ol~?nası idi. 

1 ~;:onda ha':_~' t.ulunmalan ::tın olunur. (4065) (b657) 
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Bu sözleri işidenlcr biııdcnbire 
titrediler, dük arkasına dönerek, 
teklifsiz bir tavırla elini omu
. una koymuş bir ihtiy:-r asilza
deyi gördü : 

- Ne görüyorum'!,. 
Baron dö Taverneyi ! 

, Sonra kontese dönerek: 
- Kontes, en eski ıdostlanm· 

dan biri, haklarında güzel tevec. 
cühünüzü rica ederim, Baron Ta 
verney Mezon Ruj .•• 
· O sırada, alayın tertip ve ida
resine memur olan zabit: 

- Haydi efendiler, haydi ara. 
halara 1 diye bağırdı. 

lkj ihtiyar asilzade, kontesi se· 
lamlıyarak beraberce bir araba. 
baya doğru gittiler. Çünkü bir 
ç~k zaman ayrılıktan sonra bi
ribirini gör.düklerinden dolayı 

pek sevinçliydiler. 
Vi?~ont kızkardeşine dedi ki : 

ı - Size bir sey söyliyeyim mi? 
Babasını da evlatları gibi pek 
beğenmedim ... 

- Küçük vahşi Jilberin kaç. 
tığına simdi acıdım .. Eğer bura· 
da olsaydı, bunlara dair bize 
mallımat verirdi.. 

- Şim:Ji başka işimiz kalma. 
.<lığından onu pek çabuk bulu· 
ruz .. 

Arabaların hareket etrr.eleriyle 
bu konuşma yarıda kaldı. 

O gece Kompin kasabasında 

-·' 
kalındıktan .::.onra iki sarayın er. 
kanı, eski ve yeni saraylar halkı 
karma karışık bir halde Parise 

J 
doğru yola çıktılar. 
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Himaye edeni, matmazel Şo· 
nun, Pariste Valva sokağına ge. 
!erek "Jilber burada mı?.,, sua
liyle kaybolduğunu anladığımız 

Jilbere dair izahat vermek za. 
manı geldi zannederiz. 

Şöse köyünde F i 1 i p 
dö Taverneyle Vikont Dübarri· 
nin düellolan sırasında Jilber, 
kendisini himaye eden kadının 

ismini anladığı zamandanberi o· 
na karşı olan hürmet duygusu 
azalmıştı. 

Taverney şatosunda bulundu • 
ğu sırada, bir ağacın arkasında 
saklı olarak, babasiyle beraber 
bahçede dolaşan matmazel And
reyi gizli gizli seyrettiği vakit • 
lerde bir çok defala:- baronun 
madam Dübarri aleyhinde pek 
açık sözl'!r söylediğini duymuş· 
tu. 

Tasavvurlariyle fena ahlakı
m öğrendiğimiz ihtiyar baronun 

..:susi bir ,,aksada binaen söy. 
]ediği bu sözler, Jilberin kalbin. 
c~e yer etmişti. 

Dübarri adının, Fransada 
fena bir şöhreti oduğ•ınu bilen 

, 
1 
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