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! Dünyayı teshir edece'< adam 

harbi durdurmak de hası 
gösterecek adamdır ! 

Yazan : M. DALK1UÇ 

1 NSA..~LAn btlo"linkü kadar hiçbir zaman bir (li:.tt insan) a, 
bir dehaya muhtaç olmamı;,lardır. Bu dchıı .. bir ka,·gnyu 

dönmilJ ol:uı ı;Jrift meselelerin hal ı:ekllnl bulu9 tiitün tecssur , c t 

temennilere rağmen patlamı,, olan harbi dlU'dr...racak adamdır, ~ 
Zira bn adam, medeniyetin kurta.ncMı Olooaktır. ~ 
Vakıl kavga ba.31~tır. Ok yaydan tılmıı~. llarb vakıfı ; 

tabiatta gayrltn.bli bir h.Adlse do değildir, vazlle haline geldiği za- S 
mno bütün mllletler elbette kalıramaoca ka\•ga edeceklerdir. S 

Fakat harb ta.bWta en doğra olan Wr hidlse değil, hele bil.. i 
1 bassa meseleleri halledecek klfl bir çare hiç değildir. Biltun (asan. f 

Irk bllmf,yor mu ki, tekrar ttl"l"&J' sabit olmadı mı ki 1914 cihan ı 
harbi hiçbir ıııeeeleyt hallcdem~. 

nına.enaleyb lıısanlığqı bir yanlıp sUrUklendlğl muhakkaktır. : 
Biltiin dllnyayı ve medeniyeti bu yanlışın uçurumuna dU,er. ~ 

kcn tutacak, harbi durdurmak dehası gösterecek adam, hiç §ÜP· ! 
.. ~~.'!!~ dlln~~ .. ~.~~~!.'!.~~-=~r. i 

ı 

4 EYLÜL - 1039 

Bu seneki Tıirkkıışu kampı çok verimli olmuştur. iştirak edenler lıer senekinden pek fazladır. Bunlar aras1nda billıassa lir." talebeleri ıt 
seriytti teşkil etmiştir. l'uka-riki resimlerde kampta bir pldnörün 1'pnaın için çalışan gençler ile kampta ı:erilen bir ziyafet görülmektıdir· 

: > • 

Ht1b~r 
.. ' .. : . ~A?fı~ 

Elektrikle tedavi lngiliz vapurları lzmirden 
mal yükliyorlar 

'1illi Şetin 
doğduğu e'I müesseseleri 

Sıhhat VekAletinden 
müsaade alacaklar 

Elektrikle tcidavi müesseseıe~ T ı r ha n ve Anatarta ile 
YENI SABAH VAKiT hakkındaki kanunun tatbiki i~ 

Hüseyin Cahit Yalçın bugün in· Asım Us bugilnkü başmakalesin- hanrlanan nizamname mer'iyetc 
giltere ve Fransanın Almanyaya de ltalyarun vaziyetini izah etmek· girmiştir • 

iki şilep 

vapurlan 

lzmirde kaldd ~r 

lzmir, - Reısicumhurımıw:. 1" 
met lnönUnUn Medine yokuşıı#' 
laki doğduklnn ev hakiki tckliJl 
,ıalel gelmiyeceıt ııekilde taIJlil' r 
Jilmiştir. Yal:mda ev bazı batır'' 
arla su:ı!enerek mUze !ıalinC ~°' 
ıılacaktır 

karsı a,tıkları harbi hünnet ve tak· te ve §11 neticeye varmaktadır. t· .Bu kanun röntgen §Uaı vaarta_ 
dirle selfunlamaktadır. talya bitaraf kalamaz ya Almanya sile teşhis, tedavi ve yahut rad -

İzmir, 4 - Dün İngiliz bandıra- vapuru yolcu a!ara!< Istanbulla kal· 
lı Hartriyon vapurile Köstenceden karken bir emirle limlm nızJa alı 
l39 Musevi gelmiştir. Polis Muse· konuldu. 

Ebedi Şef Atatilrkün vnıideıefl 
Bayan Zübı>ydenın Soğukk\!)'1~ 
meydnna gctMlmekte o'an ıcs Bu harp lngıltere ve Fransanın ya verdiği teminatı tutarak De- yom, radyom emaru-3yonu, :r:-•d

kencli memlcketlenni müdafaa i~n 
1 

mokrasilere kaı}ı c.ephe alır, veya yom mürekkebatı ve lıcı türlü e. 
değil, fakat beşeriyetin hilrriyet ve il umı.:mt harpte yaptığı gibi İngiliz· lerktik aletleriyle teldavi yapmak 
istikbali uğruna açılmı~ bir müca· Fransız tarafına geçer. için açılacak müesseselerle teda
·lcledir demektedir. Asım Us, bu arada, Türkiyenin vi maksadiyle küşad edilecek her 

vilerin karaya çıkmalarım menet· Konya vapuru · ~11ıre uğ"ama 
miştir. Bunlar Filistine gidecekler· dan <loğruca t stanbula gitti. Po· 
dir. Jonya bandıralı U\'an vapurile In· 
Limanımızda bulunan I ·bal ve giliz ve F J ns:z vapurları Yunar 

Tan şilepleri lstanbula harekı>t et· wularma gittıler. 

de gllzel bir paı~ haline sokuıııı' 
tur. 

-o---
is•anbulf ularırı Hüseyin Qlhlt bundan sonra Hit· de ~r.ıziyetini izah ederek, bir taar- nevi fiziyotrapi müesseselerini 

!erin ne koridor ve ne de Danzig i- ruza uğraI1Xlk vatanımın son dam- Sıhhiye Vekfüetinden hususi izin 
çin dövü,rıcdiğini , bütün bir insan- la kanımız akıtıncaya kadar rnüda· almağa mecbur tutmaktadır. 

tılerse de arkalarından çekilen bir Bir Ingiliz vapuru evvelki güı. 
telsizle tekrar limana döndüler. mühim miklcıroa incir ve üzüm a· 

hğı kul, köle yapmak i~n bu mü· faa edeceğimizi kaydederek Bü}ük Sıhhiye Vekfileti birer beyan
cadeleye girdi;ini yazıyor ve: Millet Meclisinin Türkiyenin mu· n:ıme hazırlantl§trr. Bunlar alika· 

Anafarta vapuru lstanbuldan An· !arak fogiliz limanları:ıa hareket et· 
talyaya giderken, Antalya limanı· miştir. DJn de d:ğer :>ir İngiliz \'a· 
na 60 mil k<>la telsizle geri döndü· puru ayni şekilde hareket etmiı:;tir 
rüldü. Bu vllpur da Fran ız liman1aıı içır: 

mebus· ardan 

ddedıkleri 
350 Madde üzarind• 

hii.asa edıldı 

"Onun zihninde milyonlarca nfı· kadderatmı tayin edecek olnn kara· dar m.liesseae &alıipleri tarafındruı 
-.ın Qzerine kurulacak bir dünya ha· n vereceğine ipret etmektedir.., doldurulacalc ve on bet gün i~in. 

Mersinden gelmekte olan Tırhan J de bazı partiler vardır. {imiyeti hül~·ası kasırgalar yaratı· de veWete gönderilecektir. 
. or,, diyor. cUMiiuruYET 

Abidin Davez '13a§lryan harp kat 
r \N şısında,, başlıklı yazısmda harbm 

"Bugün,, sütununda Omer Rıza mesuliyetinin tamamen Almanya· 
Doğrul Almanya ile Lehistan ara· ya ait olduğunu ~IQyor ft sulh 
ında ba..Jıyao harbin artık wnumI cephesi ile karp tarafın kuvvetleri· 

bir harp §ekline döndüğünü \'e in· ni mukayese ettikten sonra diyor 
sanlığm büyük bir Ce19.ketin koynu· ki: 
na atıldığım sö}·lll}'br ve yapılacak Yunus Nadi "Başlıyan harp kar· 
işin: harbin kısa olmasını aklıseli· vete karşı isyan eden, hakkı ve kuv 
min ihtiraslara stıratle galebe çal· veti bir araya toplamıs bulunan ta· 
masıru dilemek olduğunu kaydedi· raf m muzaffer olacağım ümit ve 
yor. kabul eylemekte hata yoktur.,, 

Hitlerin neşrettiği 
beyannameler 

Ber1in, 4 - 1-Iltler dlln cepheye 
hareket ct.miştir. Harekotinden ev_ 
'\'el Alma.n milletine, na.syonal - sos 
yalist partl.slnc ve §ark ordusu as. 
kerlcrine hitaben birer beyanname 
neşre~tir. 

Hitler Alman mille tine beyanna
mesinde İngiltereyi "Çcmbe.r siya
seti" dolayısllc harbe sebeb olmak.. 
la itham etmektedir. Partiye be
yannamesinde, "Alınan ordusunun 
Almanyanm etrafına konulan çem.. 
beri birkaç hntta içinde,, kıracağını 
iddia etmektedir. 

Şark ordusuna beyannamesinde 
Hitlcr harb mcs'ulünUn gene İngil
tere olduğunu iddia ettikten sonra 
şöyle demektedir: 

"Muazzam vasrtnlarla yapılan 

garb kabı! bu esnada Almanyayı 
Fransa ve !n.giltereye ka111 koru
yacaktır. 

Bizzat kendim, büyük harbin es. 
ki bir ıı.skerl ve §imdild başkuman

danmrz srfatlyle hemen bu gUn cep. 
hede s!.zc lltlha.k ediyorum.,, 

Bir Yunan vapuru 
karaya oturdu 

KöstC' nccdcn limnnmııza. gelmek
te olan Yunan bandnıtlı 200 ton
luk Yuarm ıllebl Boğama Servi 
bunla inlerinde bı.raya oturmuş.. 

tur. Gemlnln kurtarılmasına çalı-

ılmnlı:tadır. 

İçinde şeker mayam vardrr. 

Poliste 

Jıletle sevgilisini kesen 
kadm 

Dün bfiyük postahane caddesin.. 
de garip bir hadise olmUf, bir ka· 
dm jiletle lbir erkeği yaralanuşur. 
Hasan kızı Hanüe isminde olan bu 
kadın kendisini terkeden ve Saray 
bumu mahzenlerinldc yatan Hakkı 
oğlu lsmailc rastlamış ve !derhal 
üzerine atılarak jiletle ötesini be· 
ıieini kcsmeğe başlamıştır. Ka· 
dın yakalarunıf, İsmail tedavi altı. 
na alrntru1trr. 

Ağaçtan duştu 
Koca Mustafapaşadaki 21 ıncı 

ilk mektep hademesi Hasanm ıs 

yaşındaki oğlu Hikmet dün incir 
ağacmdan düşmüş, iki kolu lanla· 
rak ağrr surette yaralanmrJ ve has 
tahaneye kaldınlmı§tır. 

.. Cankurtaran ,, bir 
otomobile çarptı 

207 numaralı can!-."tlrtaran oto· 
mobili dUn gece saat 20.30 lda 
içinde bir yaralı olduğu halde 
Horhor caddesinden sür'atle iner 
ken Valdc camii önünde ooför 
Recebin idaresinideki 1652 numa -
ralı otomobile çarpmıı ve iki ara. 
ba .da kısmen parçalanınıılardır. 
Cankurtarandaki yaralı başka bir 
otomobille hastahaneye götürül· 
müştür. 

Taksimde itfaiye garajı 
yapılacak 

Belediye itfaiyelerimiz için yeni 
garajlar yapmağa karar vermiştir. 
tik olarak Beyoğlu itfaiyesi ıçın 
Taksimde bir garaj inşası düşünül· 
mektedir. 

Yeni mebuslar 
Parti namzetleri dün 
, ittifakla seçildiler 

Ankara, 3 (A.A.) - Boş olan 

Uvey babasını 
öldürmek istemiş 

Edime, Isparta ve Trabzon mebus· Sehremininde Karaba~ caddesin· 
luklanna 3 ylfil ·· ·· -:. ~ . . e ~azar gun~ yapr, de Tiryaki sokağında 9 nwnarada 
lan ıntıhapta partı namzetlerı Trab · .. . . . oturan Alı Hıza, u\'ey oğlu Ş:ıbaı. 
zon beledıye reısı Teme~ ~~sel, ls- tarafından yaralanmış, \'aka adli· 
~ ~·~·P. ~e halkevı reısı Re~- yeye intikal etmiştir. B:ı muhake
zı ur:ı~ \e ~·~e C.H.P. \'C beledı- meye cürinümeshut nöbetçisi olan 
Ye reısı c....;f B lg 'tffakl ·1 :.: 

• • '"""'' 1 en 1 1 a seçı • asliye mahkemesi tarafından bakıl· 
mışlerdır. tır 

Almanyada 
kalan 

mış . 

' Ali Rızanın iddia~ına göre suçlu 
üvey oğlu Şaban, eroin kull:ınmakta 
dır. üvey baba ı 70 yaşında Ati 
Rızayı para koparmak bahanesile 
sık sık tehdit etmektedir. 

gem i 1 er im i Z 1 Evvelki gece ihtiyarın oturdutrı1 

rültüyü duyan Ali Rrza arkasmdar 
koşmuş, sokak kapısında kaJ'§ı kar· 
şıya gelmişlerdir. 

Şaban elindeki büyük saldırnı:ı 

ıle ihtiyan öldürm~k için üzerin<: 
saldırmıştır. Hadiseye yetişenlt:r 

ihtiyarı ve Şabanı >•akalıyarak kara 
kola götürmüşlerdir. 

Mahkemede suçlu elindeki b:iyfil 
kamanın ihtiyara aıt olduğunu id· 
iia etmiştir. 
Şabanın eve hırsızlık maksadll 

~irdiği ve ıhtiyarı yaraladığı sabit 
olduğundan tev!df karari verilmiş 
~ldırmanın kime ait oldu~ hak· 

Testim alacak heyetim:z 
Almanyadan dönüyJr 

eve girerek muhtelif ev eşyasını çal · kında kati karar \'eritmek üzere di 
mağa teşebbüs etmiş. çaldığı eşya. ~er şahitlerin dinlenm:!5i için mu
larla giderken çıkarmL5 olduğu gü· ~akeme 8 eyliile bırakılmıştır. 

öl 
İstanbul mebusları, 16 kaıa ,J. 

yaptıktan tetkikler sonunda~ df 
kın dileklerini 350 madde iız:etl11 

ııiiliıla etmişlerdir. 

Bu dileklerden 242 si tsta1117;l 
viUlyet ve belediyesini alakad" 
etmektedir. 

Bu dileklerin belli ba,ıı "'' ell 

ınühim olanları ıunlardır: 

1 - Arnavutköyünde bir il~ 
mektep yapılması: ·f 

Koleje ait harap bir bina ı:na•: 
müdürlüğüne terkedihni§ 01.~dC 
ğundan burası esaslı bir ,el'1 ~ 
tamir edilmek suretiyle bu dil 
yerine gttirilecektir. 

Z - Beyoğlu semtinde dolat"' 
kimsesiz, serseri çocukların t<>f 
tattırılması: c 

Gelecek sene bütçesine t;abJl~ 
konacak ve bu çocuklar toplarıat,. 
köy yatı mekteplerine tevzi olut' 
caktır. 

3 - Belediye tahıildarla~ 
Avrupa harbinin başlanıası ile muayyen mUdetten evvel ınl1V". 

beraber Aimanyada inşa halinde 0 • Çorum havalis!nde ş : ddetli As'<erlik yoklamasına · ıenere haciz ihbarnameleri '
60

61 
lan dört yolcu vapurumuzun ve 1ı1' S "' 1 11 d t dermemeleri ve halka kolay 
bir denizaltı gemimizin bugünlerde yagmur ar ve se er ave terrneleri: .Jf 

memleketimize gelmesi imk~sızlat" devam edlJOr Fatih askerlik şubesinden: Bu huıuıta da icap eden el~ 
mış gibidir. 335 doğumlularla bunlarla mua· dl ' 

Bu denizaltı genumız· · Batıraydır. Ç.Orum, (Hususi) - Şehrimiz ve todbirlerin alınması hususun meleye tabi eratın yoklafalan 1 ey· lk · 
Birkaç ay evvel memleketimize ge- havalisinde "kırk ikindi yağmuru .. IQl 939 gününden itibaren cuma 1 ar:arlara emir vtrilmiftit• .,-
len Saldırayın -idir. denilen akşam yağmurlan bir haf· 4 - Tramvay itçilerinin if " 

-ı.- d be · 'dd tl d kt pazartesi, çarşamba günleri yapıla· nununa mugayı·r oJ--1.. .:1_ ... ,. 

y. J 1 d ·· ta · ta an n §1 e e evam etme e ~- av--o cu vapur arımız an uç nesı cağı evvelce i!An ecfilmi§ti. Bu gün · 
5300 tonluk en bu-yük gemı'len·m·ı .. • dir. . attcn fazla çalıttınlmaması: . .A.4 ., lerın d~ştirilmesi za:ureti hasıl ,...._. .. , 

' dir. Bu sınıftan maalesef bir tek Boğabağı ve Teslim köylerinde . . Bu tikayet üzerine de • • 
.d h k ded·t . t' l olduğundan yoklama günlerının a idaresi tetkikat ba l•,,..••Uf· 

dahi memleketimize gelememic:tir. yenı en asarat ay 1 mı~ ır. n- yın ç'ft ,.·1 le · d ( a · y\1111;. 1 t --.. "' , 
ııı ha • t k d . . .ı o .. - n - rın .. e y nı e .w. w . 5 - İlk tah•ı'l çağm ... _ı.s .,- , 

Digw er '-'oku vapuru 3500 tonluk san ve yvan zayıa 1 yo sa a k d d.. alt n kız ne· .. a.a• ~tt " ah u1 . f 1 d B k- ı ıncı, or uncu, ı cı, se ı k1 d ha 1 burf ı---
Şalomdur. Bu sınıftan Etrüsk, Tır- m s zayıatı az aca ır. u oy· . 1 . . . c:u ar an zı an mcc ~ 

d ık Jd rtakal mahsul IUn en şeklınde) 1. teşnn sonuna .1 ttı.b· t t 1 dıkl dan 11"'" 
han ve Kad- memleketimize gel· ter e i se en a an k d . k b . b. ıı e " ı u u ma arın ~ııı mah 

1 
a ar Fatıh askerli şu esı ınasın .. .. .1 1• 

· d- d" Ü •• Al .ı k lm de voımll§tur. . nun onune geçı mes • . -~ mış, or unc su manya;.ı:ı a ış da devam edeceğınden a1Aka1arla· K b .. mahalll b~-
tır. b .. 1 rd U tl 'lA anun u ııı .. ır nn ugun e e m racaa an 1 ar . 1 . .~\tr} d. v• d blJ ,,. 

Umumiyet itibarile Alman yaya 1 reıs ~"lne r...,. e ıgın en ~ 
rsmarladığımız 14 vapurdan 10 ta· o.ezalar• affedilen o unur. susta da icap eden tedbirler 

nesi memleketimize getmi,tir. mahkOmlar I caktır. ,,, talyan bankalarınm 6 - Mecidiyeköyünde bir 
111 
.,_ 

Vapurları alacak heyet Ankara, 4 - Çocuğunu boğarak tep yapılması, köy sokakl~rıtı• _,_ - memu arı "'onuyor öldürmekten beş sene ağır hapse balar konması, sabah 'fe ~ 
Avrupada harp başlaması üzerine mahkfun olan ve Malatya hapisha· Ankara, 3 (A.A.) - Bazı gazete· ameleler için tramvaylarda 

bu memleketlerde bulunan talebele· nesinde bulunan Mehmet kızı Elife ler, TUrkiyedcki ltalyan bankalan amele biletleri ihdası: J( 
rimizden ba~ka her türlü heyet aza· ile adam öldürmekten sekiz sene memurlarının memleketlerine dön· Bunlardan baJka bazı tdrı>'' 
lanmız da memleketimize dönmeğe dört ay ağır hapse mahkClm edilmiş meğe hazırlandıkları ve belki de bu rin sokaklarda veya umurııl ye~ 
başlamıetTr. Almanyada inşa edilen olan ve gene Malatya hapishane- bankaların kapanacağr hakkında lerde ecnebi dillerle görlif"el 
vapurlarımızı tesellüm \•azifesile sinde yatan Osman oğlu Mehmet bir haber neşretmişlerdir. ıikayetleri mucip otmuıtur· 
mükellef olan e ki tahlisiye umum Arıkanın şifa bulmıyacak derecede Anadolu ajansının yaptığı tahki· Bu mesele hakkında alik•darll' 
müdürü N'ecrneddinin reisliğindeki hasta olduklarından geri kalan ce !<ata nazaran bı: hab:!rlerin asıl ve cl:ldi surette mctgul oıaıatct•dıf 
heyet de yola çtkrn•Qtıp. ıalan affedilmiştir. esası yoktur. tar • 



Kaçınılrnaz 
saçmalar 

• • 

~ l\.ıiALLE kahvesi siyastleri Ii: erkanı - harpleri bittabı 
Yürütmeye başladılar 

ı d!alnız bizde değil, hiç şüp 
'aıı~nYanın her tarafında. ü) 

5- ~ Ilı hın toplandığı her yerde 
'~havereler duyuluyordur: 
\y<ltın Chamberlain'ın yerindt 

t' 's· ~unu yapardım! 
~.lındi. ~ransız ordusu f ala1. 
~\lg~_lız dona~ası da fil6n 
\ ~· hucum ettı mi, ka~ı!a-

fl '~1
1rtıse de.yanamaz! ... 

~ Ussolini'nin plSnmı anlamı 
~?e var? Gör~ksiniz, o şum. 
~ ı'in de bunu yapac:z 
ll14. l ••• 
~o 918 harbinde bu cin teı 
~Illalara şahit olduk! Bü 
tıy nd~r.ların, tecrübe göı 

~ ka asnerın mütalea yürütrn.! . 
~l)tndık!an meseleler üzerir 

ı ~kahvesi müda .. imleri, hara 
~tr. ~retli milnakaşadan çekin 
~ SUt u neviden tahminlerin g:ı 

lııır l.!nlanna geçtiği de nadı 
lı . 
~~:~ kahvesi siyasneri ile er 

~·oeupleri şüphesiz gülilnçt~. 

': ~o~ru df'~ünebildikleri ol· 
~ ~ nın bir tahmini doğru çık 
~ ~el'fi kendisi hayret eder. 
~ lıa epimiz az çok kızarız. Fa 
~~'l> zamanında bir insanın 
~b1 ~hvesi siyasisi ve erkanı 

11 
~~ d~ .. rnasına imkan var mıdır~ 
:~ lıaıı U~unünce dünya İ§lerini bi · 

ııe 'Üernıyeceğimizi, bir ordu 
~nıası iazım geldiğini bi· 

~' Jyacağımızı pekfü~ tak 
taıo. · Fakat harp, herbirimizı 

~:.'~an dokunan birmeselediI 
;:: ~o nda herbirimizin kendi· 
b..~)~e fikir yürütmemize rnan 
~ iıterj Ôyle saçmalar söyleme 
~ ~ ı, gülünç olmaktan korka 
~~ t buna rağmen gene de du 
~ ~~Ylcriz, Bana yddızlanr 
ı~ ~a bir SU31 sorsalar ce· 
~ lci rn; ben, heyet filimi de· 
: ~~_. .. O suali soracak olanla 
~' 11> de mütehassısından ~ 
~·;:~~ ' .. 'cendirn onun Cize· 
~ rıınu yormam. Çünkü yıl 
~ 'StYrf beni doğrudan doğru· 
. ~ bi dar eden bir §eY değildiı 
~ r kimse bana: "Bu harpte 
~ttti ~ertlta'nm, Pôrtekiz'in va 
~:~olacak?,. diye sorunca ge
l>..~ ne bileyim? siz gidip dt 
~~ lnlryandan sorun,. derirr 
~~·de düşü~e ba~anm 
~ ttl tını Portekiz'in, yahut ha 
~ ~ ~ herhangi bir memleke 
~' ~te a!acağı vaziyet de be 
~ ~n doğruya aUikadar eder 
\~· her ferdi ... Hem Cham 
~ot~ hem de mahalle kahvesin 
~ ~· adamı. Çünkü harp, işti 

in\~~~k olan memleketlerdl' 
~nn rahatını, huzurunu 
~~ h hayatlarını tehlikeye dO 
~ b erktS iç'., y1nm bir mu 
~~~aline koyacaktır. 
~ • ~ kahvesi siyasileri ile eı 
ııı.. ISt k "Plerine ben de ~ü1 erim 
~'"llh! ~anm Onların mataleala 
~1 ~~ir kıymeti olmadı~m bili· 
it~ <1a .t ne yap~ıntar? Mademk 
~-~ <ıtıı tnsandır. m:ı demkl "bu ta 
"'()ıııa atın da bezi vardır", o hal· 
~ fı(~ da kendilerine göre birta 
~~oıııa~rler Yürütürler. Siz de. ben 
~-la~anız; siz de. ben de onlar 
~~r l 1

ar c;l'vlh·eceğiz. Dün ar
'l(lıı) h la konuşurken ben de bir· 

lrp P~tl.nları kurdum. har-

fUMURTAJSNA 

D O G R u ... 
vazan: VASFi RIZA ZOBU 
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Sopalar, toplar ve tüfeklerle 
uyandmlan bir talih 

Boğum methallnde ve kUçtlk dl.. 
lin lk1 tarafındaki ukdelere badem
cik denir. 

Vali ile yaptığım mülakat, ne- "Beklemcl•, bel\lcnıck, soğuk, sn.mit 
şemi yerine getirmişti. MUftU e. Bir derlnllldc aynl bir meyyit .. 
fendinin, <Yadellerde halin nice . . • . . • . . 
olur?) diye verdiği gözdağından • • • Hep sukutun uful, 
kurtulmuştum artık! Mütemadi, mUebbeden meçhul; 

Kendi kendime tekrarlıyor - Unutulmak, o bir tahaccürdür 
dum: On altın ve hem de her ay! Ki bernb~r ınuhaiınizde yürür.,. 
Vali, (her ay) kaydile o devirde 
muntazamnn verilmiyen ma.a§la. Mısralarile ifade ettiği ıstıra -
rımıza telmıh yapıyordu. Yalnız, bın tam bir makesi idi diyebili.. 
bu meselenin de çapanoğlu tara- rlm !. 
fı yok değildi: Ebelikteld ihtL Bazan da kendi kendimle ko
sasımı tevsik eden (evrakı mils- nuşuyor, derunt bir lisanla: (0. 
bite) yi tanzim etmek lazım ge. zülme Nihad Reşat sözlerini 
liyordu. Yanımda böyle bir vesi· söylilyordum. TelS.Şım beyhude 

Bademciklerin muhamesi - mL ka ·olmadığına nazaran, mesele- ve IUzumsuz. Mektup lstanbula 
:çlan lenfa\i olan çocuklarda. ~u yi tstanbula mektupla bildirmek, gidecek, babanın eline geçecek, 

delerin hastalaıunuı ve bU> ü. bu suretle goıeral Besim Ömer- Besim Ömer Paşa, mektep sıra
mesldlr. 

B h ta le temasa geçmek ve onun tara.. lannda pek iyi tanıdığın liberal 
u a.s lık ıesi değlttirlr, btı.. fından verilecek olan varakanın ve aemokrat Besim Om.er Paşa 

Şu Romanyaldar cidden bahtiyar 1 mişti. Yerleştirdiği muhacirleri mu nından kont11tur:ır, teneffüse gilç. bir kazaya uğramadan Kıbnsa istediğin ebelik vesikasını vere. 
insanlar!. övle görü,·orum ki: bil. hafaza için de bir hayli ~ker bı- lllk verir, öksürtür. Bademcikler- lm sini t in tmek kti cek bu da senin d · bir " " d ki b u.kl d k ge e em e gere • , a resme, 
tün varlıklarına bavadan konmuş- raktı Askerler D~ kızlarile, Daç e u:U§k ı:1arasm : 1

n:·e:n_ Bu, zanneıfüdiği kadar kolay kazaya uğramadan gelecek, on 
.ar .. Evvel! .. tek., ırktan gelmi§ de erkekleri muhacir kızlarile al tak- ~e pey;ır te X: ı:::ı 7 bir iş değild\. altına ve hem de her ay olmak 
]illerdir. Tarihi n:alfunatım biraz ke ver kUl!b derlren birlbirlerine , tiren bne es 

1 
__ 

1 
husule gde.. Zira, Lcfkoşadan tstanbula Uzere on altına kavuşacaksın!) 

d d " 1 di · dil Nik...... dü~ı 1 b , azan apse er Ywu yara ar a t d fk . . T:'- '· • su an ır ama, uy c zanne yorum gır er. a.ıı, & ... n, o usa me- b 1irir stanbul an Le O§aya gıdip ge- r UAat, emın olunuz ki bu de-
ki Cermen, Slav, Türk, Frank, A· ra.simlerlnln sonunda da Daçyab ve e · lecek mektupların her hangi biı runt lisan, bu derunt lisanın te.. 

b F · R Doktor k .. ..,.'lrla yahut buna mah-ra , ars gibi; bir de "Romen mu" omalı isimleri unutulup "Romen.. "'11.... sansüre tabi olmaması lazımdı. sellisi ruhuma tamamen dolmu _ 
iiye eski kayıtlarda bir OCY yok- na.mile, Avnıpanm şarkmda, Bal· sus Aletle çocuğun diline basıp da K b d k rd ağzını açmca bademcikler boğa. Beruttan ı ns a asına açtı.. yo u. 
tur! ... Çerkesler, KUrdler, Lh1ar kanlann Ustlinde, Tuna1U& sahille.. mı üstünde asılı bir vaziyette gö. ğım, lstanbul hükt1meti ve Y:ıl· Bilhassa, aradaki mesafenin 
nasıl Türk köklineen gelmi§ kabL rinde bir millet ü:emcye başladı... rilnilr. dız sarayınca bilindiği için, Lefko· uzaklığı, ne§emi bUsbUtiln kaçı.. 
!elerse~ Romenler de böyle "tek" Bu millet gitgide Daç \'e Roma 11- d ı İhtil8.tlar _ ApSPlerden yani ya- şadan yollanan bUtiln mektupla nyor u. Mese enin ha.llolunabil -
ırktan gelmit değ'Jlcrdlr. Anlatıldı- sanlarını da terkedip, temeli lltin- ı b" ı dığım mes· i in arada · mi ralardan korkmalıarr. Bademcik nn açı masını, oy ece, yaz ı ç , n en az yır 
tına göre, Romenler Rtı.1, Almatı, ce olan, fakat CEıaa malzemesinl mektubun Abdülhamit IJ. ntn günün geçmesi ffizımdı. Yinni 
L h ıtaı B l Turk T ~h sı M hastalarma balık ycğt, arsinlk, L • e , yan, u gar, ve 1&- l.A' av, acar ve türkçeden alan eline geçmesi ihtimali vardı. Ay- gün: Bu, dile kolay •. Fakat, bir 
· k 1 d ed t bir mllJ bl "R lisa yodlir (doktorun tavaivesile dam.. re an arın an ır. en et r omen nı" meydana çıkar- " nl suretle, lstanbuldan adıma de bana sorun?! 

d b. d • tar dı. la damla Fowler likörü) verilmeli ve mo em ır ev.et o ak dünya gönderilen mektubun da adresi.. _ 
ilzüne çlkmıı, bil'\'Ok seneler ve Bu, yeni gelinle gUveyi ma.hsullı vo doktora milracaaUa bademcikle- • 

rl Ya Yaktmnalı Vp..,.. aldırmalıdır me gelmemesi varittı. Nihayet, muradıma erdim. Js . 
lrçok devirlerde llyaact plya.aasm- olan "Romenler" 163 sene mesut " - • In 
'n pazarlıklı mfinakaşalara sebeb bir hayat sürdüler. Adem aleyhis- Bazan kan boşanmalarma mey. ~~ ~ehlikeyi, Kıbns gillz tanbuldan gönderilen mektuba 
•lmuglardır. ~llm, bir gaflet Anmda kırdığı dan vermemek için hı.dcıncikler valısının (on altın ve hem de her kavuştum. Zar'· acarken yıllar 

d kto taraf d ld w d ay!) vaadini suya düştlrebilecek ca h"""et ,__,dıgıv sev~u .. ı,.; .... 
Babıalinln, "Memleketeyn" na • pot yilzilndcn cemıetton selAmeL 0 r m an ° ugu yer e e. ....,.. · AW o~ ı.U 

"lilmektedir. olan bu tehlikeyi önlemek için caklayan sabırsız bir 11 .... k 'b' 
rnıru verip asırlarca idare ettiği tendikten sonra, insan oğluna, §ÖY· • buld <>s>• gı 1• 

'E!llk • Buğdan" krtalannda otu- le rahatça bir "ooooh ... ,, demek na- ================== şu çareyı um: heyecan ve helecan geçirdim. 
ran Romen kavmicln nereden ge- ııib olma.DU§ .• Mes'ut bir çift olan lerine kadar uzanrvermişler •.• Bu Doğrudan doğruya babamla te Ooh! Zarfın içi yüklü idi. A 
lip, nasıl teGekkUl ettiklerini de, Romenler de 163 sene sonra ghnal- e.snalarda Rusyadan, Almanyadan, ma:-8' geçmek, onun adına ve ad- namın, babamın ve beni tanıyr. 
•renk tarihlerinin dedikleriyle öğ- den ''Got" Iarm bir hücumuna uğ- Macarlsta.ndan, Lehistan ve Bulga- resme mektup yollamak hatalı lann muhabbetlerini, sevgiler.n 
renlrlz ... W açılmıoken ben de. ra.mtşlar, ama.:ı allah! ... Canını kur. ristandıın birçok dilberler gelml~. ola~aktı. ~~tı;~a:. b::am:;h· bir hale gibi sunnn mektuptııı 
\klnna gelenleri §' .. taya aıre.layrv• taran daradar bug11nkU Bulgaristan Onlar da ı;oluk çocuğa ka~ıp bu- bap an ge · U§UD m, n- ba§ka, hocam general Besim l 
reyim: topraklarına atmış... rada "Romen" olarak kalmı§lar. dım, iki zatın. ismi üstü~de dur. merln do}ttor Ömer Şevki mer 

MilAdm 107 inci senesinde, Roma Romenler Bulgarlstanda otura Girdikleri yerden kolay kolay çık- dum: Manyasızade Refık Bey huma verip yolladığı asistanlı ı 
·mparatorlarmdan ''Triyan" §imale dursunlar. Yukarkl Daçyada sene- mıya.n Osmanltlar, Rom:uıyaya a. ve Kont Ostrorok. . : vesikası da avuçlanmın içinde ı 
foğru yUrtlmilf, "Dinyester" neh- lerce kıyametler kopmuş ... Gotlar- snlarca hAkim olmU§lar. Kendi l- Artık kararımı vermı§tim: ~a- dl artık ..• 
rile, Karpat dağlan araama girmiş. dan sonra buraya Hunlar, Avarlar, det, lisan ve kanlarmdan bir hay- bamla, bu iki dostu vasıtasilc Hani , dilimizin pelesengi biı 
tL .. Burada yan vahit insanlarla Macarlar, Lumbard'lar gi~ler, li eser do bıraktıktan sonnı., 1878 mektuplaşacaktım. Bunlardan söz vardır: Sevinçten deli, cllva. 
'tarşılqtı. EskJ kayıtlar, bu mah- çıkmışlar .• Kesilen kesilmiş, kaçan de Berlin konferansıyla Rom'lllyaya maada, tsta~bulda kalan arkada ne olmak .• 
lrtklan .. Daç" yahut "Daçyalılar" ka.çmt§, sağ ve yerinde k:ı1anlar da "mUstakil prenslik" vererc.k elle- §llll doktor mer Şevki merhu - İşte ben de, hakikaten, sevinç 
diye ya.deder ... Ya<!eder ama, bun- blribirleriyle evlenlverm.işler; çolu- rini, ayaklarını çekmişler... Sonra mun da muavenette bulunması ten deli, divane olacaktım nere· 
larm hangi kökten geldiğini de ğa çocuğa karışmı§lar... 0 esnada, onlar da 1881 de "prens" lerini tabit idi. deyse! arbk: 
oek kat'iyetle söyllyemez. Mazf.sJ yani ıuo da mı, yoksa 1290 da mı "kral" Jık tahtına oturtup, bugiln- Hemen kağıda, kaleme sarıl- "Beklemek, beki emek, soğuk sa 
tamamen belll olnuyan bu Daç kav- ne, Romenler birdenbire canlanı- kU en yakın doetumuz olarak mey. dım. Maceramı kısaca yazdıkta..'1 mit, 
mini mağlflb ve Pen§aD eden galib vermişler. "Kara Rudolf" isminde dana çıkmıelardrr... sonra, Kıbns İngiliz valisiyle Bir derinlikte ayni bir meyyit.,. 
lmparator, Romadan bu taraflara blri yanındakilerle "Efl!k,, ovası. • • "' yaptığım mUlD.katı ve onun söz.. Diyen kim? 
heaabm muhacir getirlp yerlettir - na; "Buğdan .. adlı bir diğeri de Romanyanm, bundan sonra talli lerile iste1iği vesikanın mahiye- General Besim Ömerin verdiği 

oin devamı "' lkibeti hakkında 
tahminlere giriştim, hangi tarafın 
kazanacağım katiyeUe söyledim. 
5onra düşündüm ve utandım. Ama 
ne yapayım? BugUnlerde kafamızın 
">ununla meşgu! olması tabit deği 
'Tli? Meşgul olunca da böyle §eyle 
ioğuracaktır . 

Harbin en büyük kötülüklerinder 
biri de insanı böyle elfileme ve ken· 
:ti kendine karşı gülünç etmesi de· 
~l midir? 

Nurullah AT AÇ 

Karpat dağlarını aeıp, kendi namlle açılını§, arasıra sıkıntılara düşmek- tini anlattım. Bunu Besim Ömer asistanlık vcsı1tasını1 bir zafer, 
anılan bir yere inmiş, "Voyvoda" le beraber müreffeh bir hayat ıtır. paşadan temin ederek hemen bir hayat zaferi s~bo1'l gibi e. 
lılı:larmı kurup yerle§1Dlşlcr. Al- mekte devam et.mifJtir. o, çok tali- yollamalannı bildirdim. Umde sallıyor; mtlndcrccntını tek 
~ana bir dUğün daha ... Yeni gelen- U bir millettir. Mektubu postaneye verdikten rar tekrar okuyordum! 
!er eskilere, eskiler de yenilere bir Bükrcş eokaklarmda, milli kah- sonra, sırtımdan ağır bir yük 
o,irişmişler... Yine düğünler, der- ramanlarmnı çe§it çe§it heykelleri kalkmı11 gibi ferahladım. 
nekler .. Tabii bunun netice.si de vardır. Yeniden, Paristeldnin eşi, Artık beklemekten ba§ka çare 
başka renkte, başka biçimde taze muazzam bir takızafer yükseltmi3- yoktu. Vakıt vakıt, bedbinleşl. 
•aze mahdum ve kerimelerin zuhu- lerdir. Bütiln zabitanı, omuz ba§la- yor, valnt vakıt da. nikbinleşiyor 
rile nihayet bulmug... Tam bu a- rmdan, göbek UstUne kadar nişan- dum. Hayatımda, hiçbir zaman 
'ıenkU, cilmb\lşlU anda, yani 1393 lar ta§ır ... Fakat bunlara rağmen beklemenin bu derece şiddetli 
de Osmanlılar, .. geline bakma,, ya ya.pWdan mUtcaddid harblcrde yal bir huzursuzluk verebileceğini 
~elen dUğiln davetlileri gıöt, elle. nız bir zaferleri vardır. BUtiln se- düşilnmemiştim. Haleti ruhiyem, 
r1nJ kollarmı ısallıyarak onlann lç-1 (Devamı 5 incide) Tevfik Fi.kretin: 

Fakat, talih kuşu, insanın yn. 
züne gUlmiye görsün btr kere .. 

Asistanlık vesikasını, Kıbrıs 
İngiliz valisine götUrmeğc vakıt 
bulamadan, postrestant bir mek 
tup daha almıyayım mı? 

Bu sefer endişenin değil de, 
hayretin verdiği bir tehalük De 
zarfı açtım: 

Aaa... mektup, annemin kuze
ni Ahmet Celalettin paşadan ge
liyordu ! 
Meğer, Ahmet Cel!lettln pa§a, 

üç hafta eyvel lstanbuldan sıvış 
mış, soluğu Mı.sırda alını§ ve 
lskenderiyeye yerle§mlş ! 
Bdşıma gelenleri de öğrcnlnce. 

adresimi tahkik ettirip hemen 
bu mektubu yollamı~. Paşa, hU. 
lasaten diyordu ki: 

"O zalimin - yani AbdUlha· 
mit il. - elfnden yakanı kurtar 
dığına çok memnunum. Kıbrıs. 

tan, derhal Mısıra milteveccihel" 
hareket ve bize iltihak et. ÇUn 
kil, rahqsız bulunan zevcemi 
Fransaya götüreceğim. Bu iti. 
barla, belki de lskenderiyeye mu 
vasafat ettiğin vakıt, bizi bura· 
da bulamıyacaksın. Hal, böyle 
olduğu takdirde hemen Fransa. 
ya, Kana gelirsin. Hayat ve i~ 
tikbalin için hiç bir endişeye ka. 
prlıııa oğlunı . ., 

.(Daha vaı l 



.. ~ .... ··············································································· ···········································································; 
;). .; --'!; 1 .,,~ · .- · /ı~ L-nün haber ve hadiself:'ri ~;~ : 

~/ Y'-. • 
f • • , • • 

• • • • •ı ,, ··- • ••••• •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ····- ··-·--·····--.. ····~·······..-····-···················· ••••••• ••••••••••• • ••••••••• '.'.... •• • • • • • •• • • 

Bugünkü vaziyet Torpillenme facia 

A'ifm·°'~ 
Paristte,lı 

elçisi 
ayrıldı 

Parla. 4 .CA.A.) - Paristeki Alman sefareti ve k'.:msoloshanesinin 
memurlan, dün gece saat 2~'63 de Paristen ayrılmışlardır. Bunlar, 
130 Jdıllik bir kafile teş!dlfetmişlerdir. 

Alinan•diplomatlarmın hareketi Fransa ile Almanya arasındaki 
diplomatilC münasebetlerin inkıtaı nı tevsik etmektedir. 

Fnmaıun Almanyadaki menfaatleri, Amerika sefaretine tevdi e-
dilniJıtlr. 'i" 

Londra 4 (A.A.). - lngilterenin müt, 3 kiti ağır ve 12 kiti hafif 
bütün harp fil'oları, harp üssülha· yaral.ınmııtır. 
rekelerinde tahşit edilmiştir. Cuma gür.il Almar. tayyareleri 

İngiliz filosu, teslih ve muavin t.ıı-c1fından bombarJ.man edilen 
kruvazör haline ifrağ edilen birçok çocuk hastahanesinin bulunduğu 
ticaret gemilerile takviye edilmiştir. binanın tamamen harap olduğu 

Londrada tebhke İfareti anla1ıbnıfbr. 
Londra, 4 (A.A.) - Sabahleyin Enkaz arasında kalan 12 çocuktan 

erkenden Londra limanını ve mer- yalnız tanesinin kömür halin
kez ve şimali şarki kontluklarmı ih- de cesetleri bulunabilmiştir. 25 
tiva eden geniş bir mıntakada ha· hastabakıcı ve beş çocul: yarab
va tehlikesi ilan edilmiştir. tık de· 4ır. 

fa olarak ~at 2.30 da düdükler Mısır Almanya ile 
çalmağa başlamıştır. Muahharen münase~etlerini kesti 
istihbarat nazın, hava tehlikelinin Londra, 4 - Mıaır hükumeti, 

( Başlarafı l incide) 
de~ etmekte idiler. 

Athenianin tahlisiye sandalları, 
1 ... 30 kişi alabilmekte iıdi. 

Vapur, Liverpoldan 1000 ton • 

kovdan binen 145 Amerikalı yol
cu bulunduğunu bildirmektedir. 

Ahnan bahri tedbirler • hüviyetleri ta~·in edilmemiş olan bir Almanya ile siyasi münasebetleri-

Amerıkada heyecan 
Vaşington, 4 (A.A.) - Amerika· 

nın Lond - ı.ı:d :~firi Kennedy, 
Athenia vapurunun Belfastda batı 
rılması esna ında içinde 200 Ame
rikalı yolcu bulunduğunu hariciye 
nezaretine bildirmiştir. 

Lcmdra,' (A. A.) _Amirallik. dairesi, Firth of Forth boğazından takım tayyarelerin geçmesi üzerine ni kesmiştir. Dündcnbcri Mısırd~ 
geçecelıc.olaa.beltnn gemilerin Baaa Bock'dan geçmeleri icab edeceği- ilin edilmiş olduğunu beyan etmiş· umumi seferberlik ve örfi idare 
ni~ Cenuptan geçecek olan gemilerin uğnyacaklan zarar tir. vardır • Amerjkanın her tarafından gel· 

mekte olan haberlerde Atheniadaki 
Amerikalı yolcular hakkında malıl· 
mat verilmektedir. Bu yolcular ara
sında Avrupada tatilden avdet e 
den Teksas hükümeti dahilinde kfı 
in H'oustonlu 6 genç kız, Frederick 
burg ahalisinden Robert Horri;;, 
Sarataga - Springs belejiye reisi
nin karısı ve oğlu bulunmaktadır. 

ve zt.Da k'llUlllerine alt olacaktır. İngilizlerin avcı tayyareleri der· Kanada ordu gönderiyor 
~ dalreal, İngiliz gemll erinin kaçakçılık yapmalarma mA- hal yola çıkarılmış ve bunlar ge;en Londra, 4 - Kanada hükumeti 
~ 1ıjla bu gemilerde araştırmalar yapılmasına mUtealllk buauai tayyarelerin hüviyetini tayin etmiş Avrupaya gönderilmek üzere 
b~-Pt:abirler almııtır. !erdir. Bunun üzerine bir tayya- 100 bin kişilik bir ordu hazırla . 

Fransa - ltalya hududu 
Nil :ı :(6:.'.A:.>: - Birkaç günden beri Fransaya gitmek istiyen !tal· 

yanlar i~n1hudut kapalıydı. Bu memnuiyet, kaldırılmış ve dündenbe· 
ri münakalat normal şeklini almıştır. · 

lspa11ya ne/ yapacaki 
Buııoe.' ~(A.A.). - Havas a jansmdan: 
GeneralJFranco, Avrupada zuhur eden niza karşısında dün öğle· 

)'e k~ar safüı bir vaziyet almış değildi. lyi malClmat almakta olan 
maJıafikle1'ıeraıin bu babda bir karar vermek için vaziyetin inkişa· 
f ına :inlizat !1eoeii söylenmektedir. 

Hailıiamda;Ispany\:>11 gazetelerinin neşriyatı pek i.fakidir. Gazete
'cr, sUiııı~ .... me!aisinden dolayı Musoliniyi tekrim etmektedir· 
ı::r. 

..... 1 • 
m. ,; /. . _. •. 

m~nla muamele yasakl 
J;c>Mrl, )/- Ticaret nezareti, İngiliz tacirlerinin, müceh-

· 1izleririlıl İngilizlerin istisnai ahval ve şerait hariç olmak üze-
e, da~ uamelede bulun malarmı menetmiştir. Düşman ta-
>iri · dftpan .. mmıleketinde bulu nan bütün tacirlere, ticaret mües· 
cselcrlne, meıtezt düşman memleketinde bulunan müesseselerin di· 
.~r memleketlerdeki şubelerine ve bir düşman memleketin kanunları· 
ıa göre ~ etmiş olan bütün müesseselere şamildir. 

BilhassajdOpnan memlekete tediyatta bulunmak, sermaye veya 
ıisse 9enetleri göndermek veyahut düşmanın para tedarik etmesine 
. nedar olabllecıek muameleler yapmak memnudur. 

Belçika Krala Başkumandan oldu 
BrWmel,: 4: - Belçika kralı orduya şu meeajı göndenniftir: 
"-·Bugihı ordunun baş kuman danlığını deruhte ediyorum. Ordu

•un.IJUttln cwet ve ıecaatini her tilrlil ahvalde ispat edeceğine e_ 

ıü:Uin.,. 

Avmpadaki talebelerimiz 
Avnıpa konvanalyonel treni bu

ün de ancak-ac,n bire doğru gele • 
ılmi§tir. 

lanıharbden aonra .Yollarda uzun 
müddet alıkonularak gayet atkı kon 
trollara tAbl tutulması ve ötede 

Vaziyet dolaymlle Almaııyadan· beride birçok prklı yolcuların ae-
ynlarak m~İif"' vaaıtalarla Yu.. yahatlerini temin için yeniden va
oslavya ve~Yunanlstana giden ta- gon iliveai aeb~b olmuttur. 
·beleJi,mizden"'ıOQ kllillk bir kafi- ltalya bitaraflığı henüz muhafaza 
' bu trenle gelenler arumdadır. ettiğinden cenup hattı açık bulun· 
ln-.Utere ve Fransanm Almanya makta ve şimdiki ekspresin işleme-

. :ı hiH> illn etmelerinden evvel sine bir engel çıkarılmamaktadır. 
·r~1ve Belçikadan da birçok ta h.'.>nvansiyonel ise Peşte ile ls· 
cbeil memleketimize dönmek tanbul arasında işliyor ve Münib 
jzere anyt°ya geçm.i§lerdi. üzerinden gönderilen bir trenle Al-

Ahıi&nyadaki talebele - rnanyadan yolcu almağa devam e
ı i~') diğer yolcuların mikdarı ,.., / diyor. 
~el tahminlerine göre bini 
J~tye~bunıi.rdan ıhndiye kadar Mı 11r Kralının teyzezadeai 
:ıncü: dört y11ztl avdet edebilmiş_ Çok kalabalık olan bugünkü Kon 
erdir. Dlğerlerlnln dört kafile ha _ vansiyonelle gelenler arasında Mı
in~ )'al'IDdaıı itibaren gelecekle- sır kralının teyzesi prenses iffetin 
.i temin edIDyor. kızı prenses Melek de vardır. Pren· 

EmlCe Ba1t&n memleketlerine ses Fransada bulunuyordu. Son va
l:ad&r .p,1erek tren bekliyen tale • ziyet üzerine seyahatini yarıda bı
>elerlm1iiı• bir grupun bugünkü rakmıştır. Burada kendisini bekli
~emplon ebpreine gelmesi bekle - yen validesile birlikte bugünlerde 
:ıiyor. 1 1.>ros yoluyla Mısıra döneceklerdir. 
Memlek~ dönen talebelerimiz, Artist Semjha da ıeldi 

~ollard& p aıkmtı çektiklerini, Üç senedcnberi Bertin konserva· 
.\lmaıılarin. memlekeUerinden ay _ 

tU\ armda belediye hesabına tahsil· 
nlmak iıltJien. ecnebilere kolaylık 

de bulunan Ş~hir tiyatrosu artistle· 
göeterdlklediil, Yugoelavya ve Yu. 

rinden Semiha da şehrimize gelmiş· 
nanistanaa Türk talebeye çok mi-

tir. Semiha bir muharririmize §Un· 
saflrperverllkle muamele edilerek 
mühtellf yiyecek e ler ikram edil- lan söylemiştir. 

-
1 y ·ı· . b" . d" Al difinl aöylemfilermr. - Ses t::ıh:;ı ımı ıtır ım. man-

~vrupida bulunan Mısır ve trak- ya:la tatbikatla meşgul oluyordum. 
lıl~~~~ı da bu •günkü llk defa olarak orada rol ~lmak ü· 
t.;rue gebiİllerdir. Buradan tran. ı ·cr~ bulunuyordum. Üç tıyatroda 
sit geçe~ memleketlerine gide . ·alışmak için mutabık kalmıştım. 
ceklerdir. "er.dan başka rad}•..xia da konser 

Sabahleyin saat 7,20 de gelmesi 'e mekliğimi btemişlerdi. Son vazi· 
~ ... ı p1la ebpreei dokuz ~ .:t dolayısile hep::;ini bırakarak 
!J ~t ıeclkmeyle ancak akşam saat 

1 

memleketime döndüm. Burada va· 
ıtıdaa.monra gelebilecektir. ziyetin inkişaf mı bekliyeceğim. Me· 
: ,·aziyete-,.Jı,ı,~ - dünkü i- naierim Almanvada kaldı. Alman 

re hücumunun mevzuubahs 'olma· mıştır. Bu ordu mevcudu bir k3ç 
dığı anlaşılmıştır. Neticede "tehli· gün içinde 250 bine çıkarılmıştır. 
ke atlaWrnıştır.,, işareti verilmiştir. Holanda üzerinden uçan 

Radyo, dün bütün sinema ve ti· "meçhul,, tayyareler 
yatrolann kapalı kalacağını iU\n et· Llhey, 4 (A.A.) _ Dün gece, 
miştir. Kliseler, açıktır. bazı ecnebi tayyarelerinin Holan-

Pasif müdafaaya mensup olan da toprakları üzerinde görüldüğü 
sivil memurlarla ordunun donanma haber verilmektedir. Tayyarel-er, 
ve hava kuvvetlerinin sivil memur· bulutların üzerinden uçtuğu için, 
lan seferber edilmiştir. bunların hangi devlete ait olduk_ 

Ziraat nazın, iaşe mevadı istih- lan anlaplmamıştır. 
salAtıru arttırmak üzere İngiltere· Tayyarelere ateş etmek müm· 
nin her tarafında faaliyete geçmiş kün olmamıştır. 
olan harp ziraat komitesi icra reis· Holanda hükumeti, her iki ta-
liğine tayin edilmiştir. rafça garanti edilmit olan bitaraf-

Yeni Zellnda hükUıneti, harp ka· 
lığına karıı yapılan bu tecavüzün 

binesi bir telgraf çekerek Zelanda· vahametini tebarüz ettirerek, bu 
nm elinden geldiği kadar, lngilte· 

tayyarelerin hangi devlete ait oL 
reye yardım edeceğini ve bütün 

duklannın meydana çıkarılması 
menbalannı onun emrine amade için tahkikat yapılmasını her iki 
bulundurduğunu bildirmiştir. taraftan da istiyecektir. 

AJmanJar zehirli gaz Hükılmet, cevap aldıktan sonra 
kullanıyorlarmıf bu hidiselerin bir ldaha tekerrür 

Varaova, ' (A. A.) - Pat ajansı etmemesi için lizımgelen tedbir· 
bildiriyor: !er alınmasını talep edecektir. 

Alman tayyareleri birçok gehir-
lerin ve bilha.saa Nya Lenice, Vol
brom ve Ropezyez ıehirlerinin si
vil ahaliaini zehirli gaz kullanarak 
bombardıman etmişlerdir. Birçok 
kimseler yaralanm11 ve yanmqtır. 
Bunların arasında çoculdan da bu. 
lunmaktayaa da adedlerini teabit 
etmek imkanı blsıl olamamıştır. 

Tayyareler, bu ıehirlerin üzeri. 
ne iperit zehirli gazile doldurulmuş 
balonlar atmışlardır. Bu balonların 
Sochaczev mmtakasmda klin Dzi
englovo kasabasına dUştUğU görill
mUıtür. 

Ölen Te yaralananlar ,. 
Vat"§Ova, 4: (A • A.) - Pat ajan-

sı bildiriyor: 

Japonya bitaraf 
kalacak 

Londra, 3 (A. A.) - Reuter a
jansmm bildirdiğine göre, Japon 
hUkümeti, Japonyanm bitaraflığı 

hakkında !ngiltereye teminat ver • 
migtir. 

bviçre 
Parla, 3 (A. A.) - lsviçrenin 

Paris elçi.si 1 eylül tarihli bir muh
tıra ile !sviçrenin müsellih bir ih.. 
tillf takdirinde kat'iyyen bitaraf 
kalacağı kararını Franaa hükfıme_ 
tine bilc:lirmiltir. Hariciye nazırı 
Bonnet, Framanm kendi hesabına 
lsviçrenin bitaraflığına mutlak su
rette riayet edeceğini te)id eyle
mittir. 

Athenianm torpillenmesi, Va· 
şingtonda fevkalade heyecan uyan· 
dırmıştır. Bu münasebetle umumi 
harpte Lüzitanya vapurunun bltı· 
rılması mesele:ıı hatırlatılmakta, an 
calç Athenia, yalnız yolcu naklet
mekte olduğundan dolayı bu defa 
ki torpillemenin mazur görülmiye· 
ceği ilave 'olunmaktadır. 

Ruzveltin katibi Stefuen Early, 
reisicumhura bu torpilleme hakkın· 
da resmi bir telgraf gelmiş olduğu· 
nu beyan ve şu sözleri ilave et11ij· 
tir: 

"Resmi haberlere göre vapur, Li 
verpul tarikile Glasc:>Vdan g~liyo· 
ve hamil olduğu birtakım mültecile
ri Kanadaya götürüyordu. Vapu 
run harp mühimmatı nakletme3i· 
nin katiyen mümkün olmadığını 
isbat etmek lçln bu no:{ta nz~rinje 
ısrar etmek isterim . 

Filhakika bu nokta Vaşingt'on 

mahafilinin nazarı dikkatini celb~t
mektedir. Alman hükumetinin bü
yük harpte hatta Am~rikanın müt· 
tefiklere iltiha'< etme;in:ien evvel 
Amerikaya karşı amansız bir harbe 

Hadiselerin 
tefsiri 
Bu harbin mahiyeti 
lngiltere -Almanya 

harbidir Diln Va.reova civannda 17 kasa.. 
ba bombardmwı ediJmittir. • ~rt 
çocukla bir aivil lSlmtlftilr. 

Sochaczev mmtakumda klin Szy 
manovda Alman tayyareleri sörler 
mana.atmna Uç bomba atmıelardır. 
Ölen ve yaralaııanlarm adedi ma
liiJn deifldir. 

( Başlarafı 1 incide) 
Ölüm Almanyada HJtlerlzm , ·cya Nazizm 

Son ild g(1n zarfında Radomako 
şehrinde sivil ahaliden ııekiz kişi lSl
mlq ve on kiti kadar yaralanm11-
tır. 

Sivil ahalinin tahliyesi eanasm • 
aa Alman bc.mbardmıan tayyarele
ri ateş açm11lar ve tahliye edilen 
halla bomba atarak takip et.mi§ -
!erdir. 

Hodzda aon ild g(1n zarfında Al
man bombardıman tayyareleri dör. 
<lll kadın olmak üzere sivil ahali -

Babı Seraskeri jandarma dairesi denilen rejimin de yıkıldığmı göre
başUtibi, İstanbul üniversitesi tıp· ceğinl söyledi. Buna mukabil HJtler 
fakültesi diş tababeti şubesi protoz İngiliz notuma ,·erdiği ce,·abm so
profesörü Rüştü Onolun babası nunda töyle diyor: "Almanya İngiL 
Mehmet Neşet Onol bu sabah saat tereye ayni sllihla, ayni tekilde 
8 de eceli mevudile vefat etmiştir. mukabele edecektir.,, 
Cenazesi yannki salı günü saat İngiliz baş,·eklllle Alman Führe-
11,30 da Kızıltoprakta thlamur rln1n blrlblrlne bltab eden bu söz

caddesinde elektrik <ieposu karşı· l~rl yeni clhan harblnhı hedeflnl 
sındaki 34 numaralı evinden kaldı· gösteren bir lprettlr. 
rılarak namazı öğleyin Zühtü p:ışa ! 1914 harbinden mağlüb çıkan tiA~
camiinde kılındıktan sonra Karaca manya Hltlerln iş başına geç il 

. . ı gilndenberl Venay muahedesini 
ahmettekı medferu mahsusuna def - 1 .... ..__ 1 ııtli.hl -·ladı 
ed·ı kt" M h rah t d" J ...... k çln ___ anmaya .._ · 

n ı ece ır. er uma me ı· Fakat b -•ı·h1anm L--•·-U 
1 ·1 · ta • tl · · · b"ld. 1 u ıu a a uan:ıaoı::ı za
er ve aı esme zıye erımızı ı ı- mania dilnya milletleri llzcrlnde ta. 

ririz. 
den 31 kişinin ölmesin eve 40 kişi- . . bakklim etmek lstlkametlnl tut-
nin de yaralanma.sına aebeb olmuş
lardır. 

Çocuk hastahanesini 
bombardıman 
Varıova, 4 - 27 Alman tayya. 

reıi Lycluzez üzerinde uçmuı ve 

tarlalarda çalııan köylülere bile 
mitralyöz ateıi asmıştır. 2 kişi öl· 

rad)•oları artık yalnız askeri müzik 
yayıyorlar.,, 

Semiha, burada ne ile meegul o· 
lacağmı soran muhanirlmize, bir 
teklif vaki olduğu takdirde konser
ler ~rmek niyetinde bulunduğunu 
sövlemistir. 

lngiltere ve Fransanm ınuttu. Bitler makaıadJna nrmak 

llAnı harp kararı ıçın mutıaka tnd}ız tmp~ratorıutu
nun yıkılmasına lüzum gorUyor, fa_ 

Varşovada seviç- kat bunu açıkça ıtıraf etmiyordu. 

1 
Hatta ''Mayo Kampf" ismindeki 

1 e k a r Ş ı I a n d 1 
1 
kitabında Almanya bir daha İngil
tereyle barbetmemell demlştl O. 

Varşova, 3 (A.A.) - lngilterenin non için Bitler dolaşık yollardan 
Fransanın hak ve adaleti müdafaa hedefe ı.:ltm<>;rl, mümkün olduğu 
için Polonya yanında yer aldığı ha· kadar tngtliz mllletlnin ~phcslnl 
berinin bütün şehirde bir şimşek tahrik etmemeyi düşünüyordu. Fa
süratile duyulması üzerine, muaz· kat bidlseler Bitlerin asıl maksa
zam bir halk mitingi yapılmış ve a· dmı daha ene-iden açıla \"Urmuştu. 
lay halinde fngiltere büyük elçili- nıı~iin tnn;lltnı> ,.e •·ransa ile Al. 
ği önünde bilahare Fra!'l~ız b~yd1.- manyanm harb haline glrmelerl 
elçiliği önüne gidilerek tezahürlerde bunun neticesidir. Yeni ba!Jlıyan 
bulunulmuştur. 1 harbde lngUlzlerln makudr Alman· 

Londra, 4 (Husuai) -
Reisicumhuru Ruzvelt, dllD 
nutkunu söylemigtir. Ame~ 
hurreisi bu nutkunda beyll 

harb karşısında A merikanJJI ııt 
bi bir siyaset tutacağını anll 
llr. 

ReisicUmhur bu nutkunda, 
yük bir Avrupa harbinin önur>' 
mek için son dakikaya ıtadl' 
mucize çıkma.sını bekledlğinl. 
!erdir devam eden krizi ve ~ 
tesirlerini anlattıktan sonra 
rikanm milli alyaset ola~-.1. 
Lhli.k ve dini muhafaza ettll
.iahada beşeriyete yapabil~ 
clmıı tebarüz ettirmiş, mille 'lf 
rasında kuvvet istimalinJ ul ~fi' 
derek Amerikanın büyük bir 
pa harbinde vaziyetini şöyle" 
tasa etmiştir: 
"Amerikayı böyle bir ;JI 

hariç tutmak, bitaraf olarak eot 1" 
faza etmek için elimden gel ~ 
pacağun. Fakat bitarafın ~1 ~ 
fesi vardır. Bitaraf, gözlel'IP" 
vicdanını kapıyamaz.,, 

Amerikamn V arıo•• 
sefaretinı bombardı~ 
Vaılngton, 4 (A. A.) - ' 

nezareti, Amerikanın Valf>.--' 
faretinden bir telg:af almıttlf~ 
da bir Alman tayyaresinin ...-__j, 

Konstonicin'dekl lkametPbJlll"..:: 

zerine altı bomba attığı.Dl~ 
miştir. Hariciye nezareti bU 
ta ne şekilde teşebbüs ya 
18.zungeleceğini tetkik etme_-~ .ill 

Gemide kaç Amerı~ ; 
varlı? 

Vaşington, 4 (A.A.) - fi':' .Ar 
nezareti "Athenia,,da 292 !ıP1.7 .. 
kalı bulunduğunu tasrih etıll 
dir. 

Nezaret, bu rakar.-ın hetıil' 
1Jlmadığını ili.ve etmişti~ 

ltalyada 
1 llAmharp kararı naSI 

karşı.andı ? ı!I. 
Pariı, 3 (A.A.) - Ha\'&I ı1ı 

sının Romadan iatihbaratııı'; 
zaran İngiltere ile Al~Y'il "rJ 
ıında harp halinin taha.ddill JJ6' 
yada büyük bir heyecan tef 

mittir. ~ 
Her tarafta bir taJanı .,,,, 

rin grup halinde toplana..- - ' 
nelmilel vaziyet hakkında 111~ 
kaplar yapmakta ve ltalya ~ 
tinin hayır ve selimeti f90 ~ 
hükumetinin icap eden , 
ittihaz edeceğini söyleıııekte 
lan görülmektedir. f' 

İtalyan gazeteleri, bul~ ,1 
zılarmda, İtalyanın buCÜ° 111 
la1mazhkta aldığı vaziyedıı dlfl' 
bir suretle Alman - ttalY'° JP*f r 
luğunun sarsılması gibi te ;,ı" 
dilmemesi lizımgeldiğinl te 
ettirmektedir. 

ARKA SOKA 
Viviane Roma,,c' 

Pierre Fres'18\I 
.-.? 

- _ _... " 
yadan clhana tab~ e~ ~ 
)'a&etbıl kaldırmak oJaeakill'• -,,; 

olarak Almanlar dahi blı&JdlJ " I' 
llz imparatorluğuna 3·ıkJll.ıs ,.,,,,. 

nun yerine Almanyayı b~ , 
imparatorluğu haline g<'tl ;,ıtı: 
çalıpcaldır. Böyle bir~ ~ 
nln dünya için ne mllthlt -;:: ti t 
hazırlıufıirnr, ne bUyllk "'..,.,,--' 
getireceğini kolaylıkla 

cdeblllrlz. ,.j 11 
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H A B E R - Akf&Dl Poataaı 

WM@ijr~@t~@rBM®MISJ 
!I rı nasıl ilin edildi? 

Almanları~ J.Çemberlayn diyor ki: 
Bremen • k ld transatlantiği Uitlerizmıo yı 1 ığını 

'•ımz harp gemileri go··receg\-1 imi Umuyorum 
tarafından müsadere 

edildi lngi/terede harp kabinesi kuruldu 
ll>ndra, 3 .c~.A.>; - Aıneri

kadan Almanyaya dönmekte 
Olan Almanyanın "Bremen,. 
lransatıantik vapuru İngiliz 
~gemileri tarafından yaka
laııara1c bir lngiliz limanına gö~ 
ltirüımüştür. 

Resmt Amerikan menbalarm
dan alınan maltlmata göre, Pa
lifik denizinde bulunan Alman 
llakıiye vapurları Meksika li
llaanıanna sığınacaklardır. 

~"""""'""""""'fVVVV'"""'~~ 

kristof Kolombun 
Yllrnurtasına doğru 

s 

l Or!'1a~. in~anları arasmda: 99 f 
Ynz:ın: L. Dusch 33 yılını vahl~iler arasında uerirnıiş bir Alman aeyuahı 
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Tabur, Halepte ziyafet üstüne 
ziyafetle göbek şişiriyordu 

- Galiba Muhtar dedenin cevap. 
n iyi anlnuılıuoodı: Dede binlik 
:keriz buyuruyorlar. Yani 1000 
uıeli ibilytık te:;blhlcrle evrad ç~ 
erlcnnlf1, baumıız döner kelimesi 

' bekt.a{lilorde dervişlerin değil, 
alnIZ en bUyüklerlnin döndUğilnO 
ade eder. Bunda iltibasa dfieecek, 
lddetlenecek bir fiCY yok. 
Bu tefsir ve i2.alı umumi ankfuıu 

Lde etti. Fakat dedcnhı vıı.ziyetl.. 
e fenn halde içcrllyon tabur ku. 
ııandruu binbaşı Salt onıda fazla 
almadI. Validen mtı&lade rlcaımı
a bulundu. Bu rica meclisin dağıl_ 
ıa.sma. \.lifi geldt 
Sohbete nihayet verildi. Dçdcgii.n 

;ali konağından aynlarnk kendile. 
Jine tahsb edilen binalara. geldiler, 
stlrnhnt.e geçtiler. 

Tahurun Hnlcptc kalş tam 15 
'Un sllrdn. Mevlev! erklinma ô.yfl.n.. 
an her zat sıra ile bir gün ziyn
et veri~·or, Erenler bollukla izaz e. 
lilerek ense ve g6bek yapmakla 
ncşgul oluyorlnrdI. 

İkametin beşinci geoesf, ziyafet 
ıırası Sadri pa.şndaydı. Ehlidil bir 
~t olan Sadrl Paşa ziyafeti iki kı
mnda tertip etmiş, erenlerin 
mey) e rağbet gösterdlltlerlni 
csbit ederek 12 kişiye varan bu 

tevata selamlığın hususi bir oda... 
:mıda demlenmek fırsatmı da 
verdirmişti. 

sikkesJnl arkaya dev1rircesine ba.-
15mı gcrl iterek nefi i§arotf verdi: 

- Aaah ... Canlar minder tl.et1ln. 
de murakabeye vardılar, ben de 
§Öyle gu iki canla bir dolqaymı 

dedim.. 
Sadri ~, m.isafirseverliğin aşı. 

n derecesiyle dedenin koluna gir. 
di: 

- Buyurun kona~ blrUlrte dola· 
galmı! 

- Eyvallah erenler .•• 
Muhtar dede Sn.drl paşayla 8nde, 

derviş Nutld ile dervi3 Mustafa ar
kada tJelAınlıktan yUrildüler, iç av. 
luya çıktılar. Fenerlerin aydınlat· 
tığı ua.dırva.nlarm, su aelaleclklcri 
meydana gelen oluklarmm kenar. 
lannda beyaz ve krrmm angutla· 
rm (1) doiautığI h&VU%Un b8.§Dlda 
durdular. 

Kı:rmm balıklan seyrettller. 
Gökte yükselen ay, Suriye gecele.. 
rin1n en eusizieıindcn birinin lçtaı 
ışıklı ve bol yıldızlı manmaıdle 

gonül açıyor, dedenin §8l'8.b ve ke.. 
babla doyan midesi ve ruhu pllr ga.. 

leyan bir hal alıyordu. 
Muhtar dede ile tasavvuf bahsi 

etrafmda ve havuz ba.şmda mwsa.
tınbeye ba§lıyan f!fV sahlb1 konut
mıı.yı ilerletti. Geride duran ve et. 
rafa bakman NuUd ile Mustafa de
de bu bekl~n mıldılar. l:ki 
dedenin afyon yutmak Adetleri de 
vardı. Onlar, evvelço ha.zırladrklan 

Tn.bil buradn, :Muhtardede başta afyonlan birer maden! kutu icin • 
bulunuyordu. Bol Ze.hle rakım ne de haydaıilerinhı iç cebleıinde da· 
nefis Halep kebaplnı:mı gövdeye 1nuı kullamnağa hazır bulundurur • 
ndircn dedeler çarçabuk kafayı lardı. Nutld dede yavaga. Mus • 

tuttular. Neyler çıkarıldı. Mest eli. tafanm kolundan çekti: 
mağlarm bUtlln mUı:fk kablliyetlle - Gıdamm a1mıyacak mıyız e-
Uflencn kam~lar konağın bu Jmmu. rcnlerT 
nı e~ bir neşe sağanağı ne yerin Oteki mest glizlerlni bUztlftilre • 
len o}'Illltt:ı. rek unuttuğu b1r eeyl tıatırlamıV 

Dedelerin: gibi ceva.b verdi: 
- Var ol canım, nttr ol n1ta... - Sahi yahu. Unutuyorduk. He-

ıan .. , men burada mJ alacslrz 1 
rlaykın§lan anıda bir nağme yağ.., Nutkt Muhtar dede ne ev l8h1bl 
nunııın Çefini de~iştirterek ııaz ni işaret etti: 
·aslı birkaç~ devam etti. - Bunlarm yatımda pek mnna.. 

Kafalar iyfee ikiriş1cndilttcn llOn· sebet nlnıaz. 
'"a dedelerin blr kmını bulunduldan - Oyleyse $Vl§ahm, içeriye gi. 
•rkA.n minderledndo murnkabeyc delim. 
•anrlnrken ?.Iuhtar dede ile birkaç 1ki dervif tıaUl MUl oradan ay • 
dşi de seldmlrğm. diğer dairelerini nldılar, gcldlldcrl kapıdan lı;erl gir_ 
lolaşmlığa çıktılar. diler. Merdivenleri çıktılar. 

Sadri p~a anıda bir, l1d tarafa 
la uğruyor, mi.!lafirlcrini mUke:m • 
nel bir m!hmandarhkla j%az edl -
·<>rdu. 

Muhtar dedeyle i!olapnisr, orta 
ıofayı geçerlerken ev 88h!bbıe ras.. 
adılar. Sadri pqa sordu: 

Yemek z.lyafetindcld mcvlevl er· 
ktı.nı yanm ı5aat evvel vakit geclk
U diye dnğtlm.1Jılar, demlenenler de 
daldiklan murakabeden ~ 
birer ilı:frJer &a~U§lanlt. 

(Daha 001') 

- Hayrola. erenler, gez!yor mu- (1) Angut Sutyo mmtakamıda 
sım:oz, Yoksa. gidiş mi! havuzla r;adın·aolı aTloda beslenen 

Muht.ıır dede ka§lanm kaldırdı, ~. snsın gUverctnlerdlr. 

- Sa5tın Zeynep,! ben, Dur· Cam yemek istemi}·ordu. Zaten 
ınuşlann Haticcye sözlQyÜm. On· yenecek bir şey de yoktu. Ninesi öl
lan şa~tm. Ben, o kızı alamam Zey düğündenberi, konu komşu yemek 
ep. Onu babam, kendi parasına pa göndermişti. Bir haftadır,Akkızı sağ 
a k,?tsm diye istiyor. Ben, seni n- mamJ§tı. Onun biraz olsun südO çı· 
1cagım. Ama babam bana kızacak, kardı ama; Ze}'Ilebin yüreği bqğa· 
nam küsecek. Bu gece babamla ko zında çarpıyor, açlık duymuyordu. 
uşur, ona söylerim. Yarın, anam · 
~lir seni ister.. Bah~ye gkarak Kara Tosunu 
Ze~ep, sesi titriyerek sordu: a:ırra çekti. Yemliğin içine saman, 
- Anan beni klmden istiyecek bıraz da ıslak arpa döktü. Ak.kmn, 
• ? oğlağın önüne, kuru yonca asarak 

odasına döndü. Recep, elinde eoğuyan kahvesini 
ü>iik yudumlarla I~. ayağa 
alktı: . • 
- Ben, akşamdan sonra sana ha· 

er getiririm._ 
O, gidince, Zeynep yüreğini dol· 

uran SC\inc:i yatıstırmak ister gibi, 
llcrini gu~süne bastı. 
lnen akşamla kararan odasını, 

,üneş ışığı içindeymiş gibi aydınlık 
~örüyordu. 

Kalkarak, köScyi bucatrı topladı. 
~inesi .sa~en, misafir geldiği ak· 
j3II1lar yanan lambasının şişesinde· 
id ~arı cilii.. Bahçcdçn topladığı 
dallan oca~a attı. Ninesinin yaptığı 
kışlık yemişlerden, bir balm taba· 
ğa doldurarak, raf m üstüne koydu. 

Ocak başına henfiz oturmu~tu. 
Kapı açılarak, Recep girdi. Delikan· 
hntn yüzü pek ~ eyifli değildi. 

- Hoş geldin Hecep Ece! .• 
...- Hoş bulduk Zeynep!.. 
Uzun bir yoldan gelmiş gibi, yor· 

gun bir halle mindere oturdu. Zey
nep, ocağın önüne diz çökmüştü. 

- Bizimkiler razı değiller bu işe 
7.eynep .. 

- Ben, zaten ummuyordum ... Be 
nim gibi kimsesız, fakH" kızı, ne et· 
sin anan baban .. Gelinim derneğe 

utanırlar ... 
- Ne olurlarsa olsunlar, ben se 

ni alacağım. Ama. burada kalama
yız. Babam, h"r işi yapacak a::l:ım-

Müdürlüğü illnları 1 G İ Z L İ 
Krnkkalede yapılacak boru fertiyatı 

1 Askeri Fabrıka!ar umum V AZ i FEoEN 
Keıif bedeli 32.000 lira olan K.ınkkalede yapılacak boru f eışi 

yatı Askeri Fabrikalar Umum MUdürlüğü Merkez Satınalma komis 
yonunca 16-9-1939 Cumartesi günü saat 11 de kapalı urfla ihale edı 
lecektir. Şartnamesi "160'' kurut mukabilinde komisyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat teminatı olan 2400 lirayı ve 2490 No. Ju kanu 
nun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vcaaikle komisyoncu olmadıklanna Vt 

bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasını 
havi zarflarını saat onda komisyona vermeleri. '6874" 

• • • 
Beı ton Feromolipden 

Siliko maqaıı 

Tahmin edilen bedeli 25000 1ira olan ~ ton feromolipden ve altı 
ton silikomangan askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satına!· 
ma komisyonunca 19-9-939 salı salı günü saat 14 ..ı., pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartnamesi parasız komisyondan verilir. Taliplerin mu· 
vak.kat teminatı olan 1875 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 ün· 
cQ maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklanna ve bu i"le alft
kadar tüccardan otduklanna dair ticaret odası vesikasile :nezkQr 
gün ve saatte komisyonda bulunmaları. (6885) 

• * * 
146 kalem elektrik malzemesi alınacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 34000 lira olan 146 kalem elektrik malze
mesi a5kerl fabrikalar umum müdürliiğü merkez satmalma komisyo· 
nunca 22-9·939 cuma günü saat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
ŞartJlarnesi 170 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminatı olan 2550 lira ve 2490 No. h kanunun 2 ve 3 ün· 
cü maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu gibi iş· 
lerle aHlka<lar tüccardan olduklanna dair ticaret odası vesika-ile mez
kftr gün ve saatte komisyonda bulunmalan. (6884) 

Nafıa Vekaletinden: 
l(H}-939 cumartesi günü saat 11 de An.karada Nafia vekaleti bina 

sı içinde malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme 
komisyonunda ceman (18000) lira muhammen bedelli ı··tanbuldc. 

Yüksek Mühendis mektebindeki depoya teslim şartile 800 ton Sömikok 
kömürünün kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme ~artnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak malzeme rnüdiL 
l~ründen alınabilir. 

Muvakkat teminat 1350 liradır. 
isteklilerin teklif mektuplan muvakkat teminat ye ~rtnamesinde 

yazılı vesikalarla birlikte aynı gün saat 10 na kadar makbuz mukabi· 
!inde komisyona vermeleri lfizımdır. ,(4137). (6754), 

' 

HARiCiYE 
-16-

Daha o zamanlar Hitleri görenler 
bildiklerine şu suali soruyorlardı: 

- HitJerin daima yanında bulu· 
nup hiç konuşnııyan, gülntiyen genç 
kimdir acaba? 

HAPİSHANEDE 

10 sonteşrin 1923 de, Münihte. 
evvelce birçok defalar c.lduğu gibi, 
gene kan döküldü. Si14hlı birkaç 
yüz tara(tann başında llitlerle Lu· 
dendorf, ~rin mühim bir sevkul
ceyş. mevkiinde bulunan Feldher
renhalle'i muhasara ettiler . 

Her§eY yolunda giderken son da
kikada yaziyet bozuldu. Ko~p ge
len askeri kıta işe müdahale etti. 
Tüf ek ateşi açıldı. Gamalı hac tarf • 
tarlan kanlar içinde sokaklara seril· 
Jiler. Bizzat Bitler dostlarından bi· 
rinin otomobilinin sürati sayesinde 
;.urtulabildi. 

Münih hüklt.."tlet darbesini hazır· 
ıyanların ekserisi tevkif edilerek 
mahkemeye sevkolundular. Yerilen 
cezalar epey ağır oldu: Hitler beş se 
ne, Rudolf Hess bir buçuk sene hap 
3e mahkfun oldular. 

Fakat ne Hitler, ne de Hes bu ka
dar uıun zaman hapi hanede kal
madılar. Birkaç ay so'lra Hitler biı 
aftan istifade etti. Hes de patronu 
ile aynı zamanda serbest bırakıldı 
ve hapishaneden çıktığının ertesi 
günü, sanki bir ~yler olmamış gibi, 
ıiitlerin yanında eski işine döndü. 

NAZIRLIGI NA 
Çav.ren: FETHi KARDEŞ 

fa dalmışım. Şımdi azizim, sana zı· 
yaretimin sebebini kısaca söyliyt· 
yim. 

Hes bunun üzerine başka bir ınu· 
kaddemeye ve sözü uzatmağa ınzuın 
~örmek.ızin l·ührerinin pa•ara r !.I 

yacı olduğunu anlattı. Parti m·Jaı· 
zam paralara mal oluyordu. Nas}'O"' 
nal-Sosyalist gazetesi milyonlar yut 
maktaydı. 

S.A. aıaiarına haftalık ücret. uııi· 
forma, silah verilmesi bir masraftı 
ve bütün bunlar hep partinin başın· 
da idi. Propaganda da çok paraya 
mütevakkrftı. Kısacası partinin ~· 
raya ihtiyacı vardı. 

Fon Ribentrop tereddüt etmedi: 
- Sırf senin hatırın için ve seni 

memnun · 'mek maksadile parti)'t 
bir yardımda bulunmak isterim· 
Mesel~ )'Üzbin ""3rk .. 

Hes, arkadaşının sözünü kesti: 
- Mevzuubahs olan bu şekildi 

bir yardım değil. Führer beni, pat"' 
tinin malt işlerini idare etmeni ,~· 
tile yaptığın dostça hareketten dO: 
layı minnettar olduğunu söylemtil11 
de tenbih etti. 

Fon Ribentrop hayretle: 
~ Bu işte bir yaruışlık olsa ~e' 

rck. dedi. Şampanya ticareti ırıı.JS" 
tesna ben mali i~lerden anl~ 
Siz beni bir mali deha mı sanıyor· 
:;unuz? 

Hessin, o zaman, partide hiçbir 
ünvaru yoktu, partide kendisine bir 
vazife de verilmi3 değildi. Toplantı· 

"-.'•••••••••••••••••••••••• larda ağzını açtığı bile olmuyor, hiç 
bir münakaşaya girıni)·or ve gün· 
den güne daha sık olarak Hitlerin 
resmini almağa gelen gazete fotoğ
raf çılanndan muntazaman kaçma
nm yolunu buluyordu. 

Hes gülümsiyerek cevap verdi: 
- Hayır, böyle bir şey si>Yleınt: 

dim. Führcrin senden beklediği nı' 
li mahafile mensup zevattan bal~· 
nm kendi fikrine jmale eunerıdi~ 
O, partisi için err. · ve sağla111 b 

Saç eksiri 

Saçtan besler, kök .. 
lerini kuYVetlen.di .. 
rir, dökülmesini ön. 

ler, kepekleri giderir. 

lngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lıtanbul 

...................................... 

Yazan: CAHiT UÇUK 
-6-

dır. Seni alıp "Uçan Su,,ya gidece
ğim. Orası bolluk, hoşluk bir köy
dür. Bizim burası gibi yazın kurak, 
kışın bataklık değildir. Nasıl olsa 
ekmeğimizi çıkarırız . 

Zeynep, açılmıştı. Ocaktaki ateş
ler kül oluncaya kadar. yemiş yedi· 
ler. Gelecek günleri konustular. 

O gece, Zeynep, yalnız kalmca; 
korkmadı. iişümedi. Yüre~inde taze 
ümitlerin ıcakhğı: oda md:ı konuş· 
malarının aydınlığı doluydu. 

Rüya·mda "Uçan Su.sun cennet 
l:::ahçelerine benziyen y~illiklerini. 
çağhyarak nkan köpüklii ularını 

\'e yavuklusu Hecebi ~ö·dü. 

IV 
"Uçan Su,, ağp,Larla örtülü, dağ 

yavrusu bir tepenin ortasından fış· 
kıran, suyu gür \·e hiç dinmiyen bir 
kaynaktı. 

Yeşil dağın eteğinde kaynağın 

adın: ta5ıyan, küçük bir köy vardı 
Toprak damlarının kenarlarındar 
mısır sapları sarkan. ak sıvalı, tel.. 
'rntlı, tek odalı evlerinin. bahçeler· 
ziimriıt gibi yeşil: ağaçları yemi~li; 
tarlalan bire on \·eren. içinde yaşı· 
yanların karnı tok ırtlan p~''• zen· 
~ini çok. rakiri az bir köydü. 

7.eynep. yavuk!u"ilc "Uçan Su,.vr 
7;elince, yüre~ini, gözlerini bir şa~ 
'·ı'llık <:a-mı~tı. Kendi kö/ünü:ı. ça-

Bu adam tevazuun ta kendisiydi. 
Hiçbir ihtiraşı yoktu. Hayatım vfilc
fettiği adamın sadık bir gölgesi ol· 
maktan ba~ka arzu be$lemiyor gi· 

biydi. 
Hitlerin yükseUıi ba~ndü~ü 

bir mahiyet almaktaydı. tsıni etra· 
fmdaki §()hret Münihi ve Bavyera· 
~'l geçmişti, bütün .memleket artık 
onun ismini biliyordu. lles ise Hit
lerin pe~ini bir gölge gibi takipte 
devam ediyordu. 

lOOBlN MARK 

Şimdi fon Ribentropla Rudolf 
Hes, iki eski cephe arkadaşı, karşı 
karş~ oturmuşlar, maziyi, müşte· 
rek maceralarını anlatıyor, mahzun 
oluyorlar veya gülüşüyorlardı. Bir 
aralık Hes saatine baktı ve birden 
yerinden doğrularak endişe ile: 

- Eyvah! dedi, az kalsın geç ka
lıyordum. Führer beni bekliyor. U· 

payla, sulanarak yemjş ~eren ağaç· 
larma, yağmur yağmazsa çatlayan 
toprağına kar~ıhk, bu yeni }Wtlan, 
ya§anlfllc isteklerini çoğaltan bir yer 
di. 

Zeynep, Receple "Uym Su,, kö· 
yüne geldiğinin ayına 11ikahlanarak 
evlenmişti. Kıs, bahar gibi geçmiş 
ilk yaza kavuşmuşlar, kiraladıkları 
küçük evde, dünyayı unutarak yaşı· 
yorlardı . 
. Recep tarlada. çapada, çi rtte, ça

}J I)'or, Zeynep. e\foin içinde uğra· 
~ı}'QrUU. Boyu uza.mı~. vücudu ço
çukl\Jktan kurtularak serpilmişti. 
Gözleri da'uı baygın bakıyordu; sol 
~un yanakları renklenmişti. 
"U~an Su,.da ilk günler, e\•lenme

lerinin, yerleşmelerinin }afı olut°" 
ken; gün geçtikçe Zeynebin. göz a
!an güzeJliği ağızdan a~ıza dola~ı
ror. Köyün birkaç dükkanlı çarşı· 
-mdaki küçlik katwede, tarlada. ça· 
patla. hemen her yerde, taze gelinin 
-ıdı konuşuluyordu. 

Re::-~p. iş~ gidince. köyün ileri ge· 
!en delikanlıları. Zeynebin kapısı 
")nünden. "Zeynebim.. türkü:.ünU 
öyliyere.1' geçiyorlar: genç kadın 

elinde bakr:ı~lan. "Uçan Su .. <lan iç-

mali menba anyor. . , 
Senin on, on be~ büyük fab~ 

törü kandırıp onlann partiyi fİJl~ 
se etmelerini temin etmen muml'. 
dür sanıyor. Mesel! kayın~eriP 
milyoner Henkl var. 

arıt•' Fakat maksadımız yanlı~ ır 
§ılmasın. Arada sırada akla gel~1~ 
çe partiye yapılacak birka~ mar1' ııJ 
l yardım istemiyoruz, arıutı' • 
muayyen zamanlarda muayyen pıı 
ralar gelmesidir. 

Fon Ribentrop düşündü. . ,,ı· 
Hitler, son zamanlarda terUP :· 

tiği mitinglerde etrafına 25 bi~, 
şi kadar adam toplamaktaydı. ,t' 
lediği nutuklar halkın çılgtn'!..ıll'' 
kışlarile karşılanıyordu. Son ~.....ıl 
de parl~entoya partisini ~ 
eden yirmi beş mebus gönd .11t• 

muvaffak olmu~tu. Bu adam i5W' 
balin adamı olacağa benıiyordıl- • 

Ribentrop, Hessin elini sıkt! :; 
- Pekal! Rudolf, dedi, Jlıtl , 

söyle istediğini yapmağa çatı~ 
ğım. 

(Daha .,or} 

llE!3·•:11--
me suyıı taşırken, yoluruı lt~ 
onu lafa tutmağa :uğraşıy~rl ~· 
Zeypep, beyaz tülbent baŞÇ~ il ır 
nün altından çıkan, ince öiı;ü1~ 
zun 589arı, taze göğşü. Y\1. ~ 
kalçalan, daraCJk beli, y~M )10' 
kimseye benzemiyen gflı.ellığile. ırl' 
tün köy gençlerinin rüyalann3 'ıı:· 
yordu. Onu, ba~tan ~ıkarınd~,.fl' 
rasanlar, Zeynebin çatılan k3

> (. 

ıe gülmiyen yüzüyle karşıl~~ıJ'dJ. 
boş dödükçe, vücutlarındakı ' f 
nun yerini. yüreklerinde belirefl 
ne bmı.4ıyorlardı. ~· 

Günler geçtikçe, evini ve k .,.,o 
dan ba~ka hiçbir '!':ey dü~il~ıı~· 
Zeynep, )5öyün göze batan, 1./11-tı'' 

rına of çektirdiği için; anaları~~ 
baların, nefret ettiği, delikaıtU 
kızdığı bir kadın oluyordu. der 

Zeynep, uğursuz PerekörOıt 
1111

11 

"Uçan Sıı.,)'a geldiğine rn~ ~-il 
kocasına bütün yüreğilc ha~1\,d' 
çük evinde. Kara Tosunu. Ai'c:ııt 
lyaşarkcn; dört bir )'anını '-.,,ı, 
cinlerden haber~iıdi. ,r 

O kom~u ·kadınlara guıer 11-ı 
ya~arken; dört bir \·anını ~ııe 
çemb::rden habersizdi. 

'''"""' 
'., r l 
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iz mir de fuar kupası maçında 
.____.._ -~~~~~---------~ · Atletızm b rinci· 

f~ vATıLı 1 işli Terakki Lisesi tvATmZ~ 
i 1 - ANA - iLK - ORTA - ve LiSE KISIMLARINA f:. 

:!5 Talebe kaydına bqlanmıştır. Hergün saat 10 dan 17 ye kadar müdurluğc muracaat edilebilir. lii: 
:c· (Telefon: 42517) 1 
~! 2 - Eski talebenin 10 ey!Qlekadar kayıtlarını yenilemeleri gerektir; aksi takdirde, yerlerinin : 
:"' nuhafaza edilememesinden okul idaresi mesuliyet kabul etmiyeccktir. • 
:: 3 - Bütünleme ve engel sınavlarına 1 eylQI cuma günü, olgunluk sınavlarına da 9 eylt11 cumartesi ı= 
: günü başlıyac:ıktır. 1 

4 - Okula kayıt ve kabul ~rtlannı gösterir prosepektür, istiyenlere bedelsiz o' -.,' ..,·· ~-ı ... -ilir. : 

:ma/;;;;;;-J N ,. ş A N TA ş 1 Başmabeyincilik Konağı 1 KIZ ı :::::: •.. ··::aaı:::.=:.J Halil Rifatpaıa Konağı :::::: nkara muhteliti ~s•anbulu 150~~:;~de b;!!: bir 

~ 4. 3 yendi r~~!'.?~.~.~!~iri:ci~!~~~ r 
._:. 3 - Fuar kup:ısı maçlan- ı lehine neticeleneceği Zannediliyor- sabakalan dün de KaJıköy stad- Kız 
:'Wn de kalabalık bir seyirci du. Fakat Ankara takımı enerji ile yomunda yapılmış ve bir hayli me 

Saraçhanebaşında - Horhor caddesinde ---·• 

ff :\. YRİYE LİSESİ ~:::~ız I önünde devam edilmiştir. çalışarak biri penaltıdan olmak ü- raklı da dünkü karşılaşmalan sey- Erkek 
._., .. _,.. maç Ankara - l stanbul zere üstüste dört sayı yaptı. t tan retmiştir. 

tleri ara ında cereyan etti. bul takımı son daldJJalarda bir sa· Fenerbah~ klübünün bir futbo 
.\nkara m~lteiıti 4-3 kazan- YJ yapmala muvaffak olmu,sa da maçı tertip etmiş olması atletizm 

bı... . müsabakalannın karmakarışık bir 

Ana, ilk, orta ve ll8e ımıflarma talebe kaydına bqlaıımı§tır. Ecnebi liaam ilk amıflardan 

ıübaren bqlar. Kızlarm yatıb kısmı tamamile ayn bir binadadır. Yatısız talebeyi naklet. 
rnek ic;in mektebin busUll otobUa servisi vardır. lsteyeDlere ta rüna.me gönderilir. Tel: 20530 

:!llllun b' . d . . 1 0 maç 4-3 Ankara takımının lehı~ k'ld t . .__ı. 
L.. ırincı evresını - ga- t' 1 . t' ~ ı e cereyan e memesıne seucı.. 

Lise ve Orta okuJu bUtUnleme engel imtihanlarına ı Eylül Cuma gUnU ve olgunluk lmtl. 
vttı-- t ne ıce enmı~ ır. oldu. "Cll stanbul takımı. ikinci 'rnnlarma da 9 EylQI Cumartesi gUnU r r .. lnnııc-aktır 

İptidalannda ikinci sayı- Buıünkü ma~3 her iki takım da Bir Türkiye rekorunun kırıldJğ. 
da kaydedince ma~m İ tanbul seri ve güzel oynamı~ard··. dünkü karşıla,maıarın teknik neti· 

lrkiye yüzme birincilikle in 1 ~~:~:;: ••• nı.ııı 22.7. 
2 - Namıi (İstanbul) 23jj. 

a 11 3 3 - Hüseyin (btanbul), •nbul yüzme, su topu ve ö 

da şamp;yon oJdu 
•asanakalarda ls!anbu1 125. Kocaeli 65, 
At1kara 48, Balıkesir . 27, lzm r 2 2. 

._ 1 raozon 20, ıçel 12. Ordu 1, povan aldllar 

400 METRE: 
1 - Gören (İstanbul) 51,4, 
2 - Zara (İstanbul) 52,9, 
3 - Galip (İstanbul), 

1500 METRE: 
1 - Rıza Maksut (latanbul) 

4,07, (Yem rekor), (eski rekor 
4,11,l ile Rec:eb- aitti). 

2 - Reçep (İstanbul) 4,15, 2. 
3 - Adnan (Ankara) 

1 iNHiSARLAR 
Cinsi 

Rcwe1ftr fillC1 
KJI& ve UZUD 
KWçe kUl'fUJl 
Kaim aıakJna Jaiı 
İnce ,. 
Grea yağı 
Vakum yatı 

.. 

Miktan 

16.000 

8.400 
6.000 
2J500 
2JIOO 
4.000 

UMUM MODORLOGONDEN 1 
Muhammen bedel %7,5 t.emfnaf Eksiltmenin 

Lira Kr. IJra Kr. §ekli Sa&tl 
Met 310. - 23. 35 Açık e1m. 14:.30 

Kilo 1856. - 139. 20 .. • 14: 
,, 1323 99. 22 .. • ııs .. 600. 25 45. 01 • " 

15.30 
,, 4:86. 25 ... .. " 16 
,, 920 ·- • " 

16.30 

"°rlan federasyonu tarL yı farkı ile açarak Türkiye atla. 
ttı~P edilen ve cwm.r. ma tampiyonu oldu. hmirden Sab 
~_ bqhyan TiirJdye yüz- ri ikinci, Ankaradan Bülent O· 
.:_ .. ~erine dün aetiktat :iÜDCÜ oldular. 

'-r devam edilmiıtir. 1 ,.._L t b 
"- evvel hakemlerin ubiı - .ruırj ( ıtan ul) 138·24• 

~00 MANiA: 
1 - Melih (lltanbul) 57 !J, 
2 - NerimaD (lstanbul) 61, 
3 - Ali (lstanbul) • 

r - ~eteri mucllımoe yukarda cins ve mlktarlan yazılı 5 ia1em maheme aça eksiltme 
uaullle aatm aımacaktır. 

2 - Sabri (bmir) us.so. 
...:.._-_ \rUkua ıelen, ufak te. 1 - Bülent (AnlJ&re) 104.90. 
:'tlklara dUnkU müuba-

U - Kub•mmen bedeDeırl muvakkat teminatlan eblleme saatleri hfzalarma& yaulıd!r. 

te.AdUf edilmemit ve fL SU TOPU: 
~~itan ıonuna kadar bü

ırıtizam ve heyecan içinde 

4Xl00 BAYRAK: 
Kımuıı tQmı (Muzaffer, Gören, 

Naımi, Fikm) 45, 

m - Eksiltme 6-IX--839 cartamba günü Kabatqta Levumı ve MW.Y.Ut Şubesindeki 
aJmı komiayoııunda yapıl&C&ktır. 

Sen oJarak su topu finalleri yL 
pddı. Kocaeli, tçeUe yaptığı mü
qbtkayı 6 • 4 İltanbul Ankan 

nn aeçmelerl öğ. 'le yaptı fi mil.llabakayı 11 • O ka 
~~ finalleri, öğleden son· zandı. 

IV - Şartııameler her gt1n 6l1 ıeçen tubeden parasız almablUr. 

2 - Benz takını (Haltlk, ?'iert· 
ıııaıı, Cihat, Ziya) ~.4. 
OÇADIM: 

.v - lsteldll~.rin eksiltme için tayin edilen gUn ve au.tte 9'17,5 gUvemne paralarile birlikte 
'tııüıtir. meskQr komiayou plmeleri uan olunur. (6'll) 

ııından arada yüzücülere Ye htanbul takımı TUrldye •u 
' ~ btrakıtmııtır. topu pmpiyonu oldu . .\nJcara 
~ aı de atlama müsabakala. ikinci Kocaeli, Dslincil, lçel dar. 
~ üzere hakem heyeti eür.cU oldular. 
...,;Gıer Bebekteki Galataaa - MilNbakalan müteakip bafha· 
:--~ denizcilik lokaline git. kem tarafuıduı bir .CSyln yapıl. 

•e atlama mü~abakalan · dı. Yüzücüleri madalya, bölgelere 

l'ııı.. "Pdımtw. kı:pa ve filt verildi. latanbul bel• 
~~ . eni bir lrupa, Uç ıllt aldı. Bu tL 

1 - Abdurrahman (İstanbul) 
13,90 

2-9'ethl (lltanbul) 13,47, 
3 - Yamı (İstanbul) 13,75,6, 

tüKSEK ATLAMA: 
1 - Jerfi (Ankara) 1,75, 
2 - Polat (tstanbul) 1,74, 
3 - Om~ (Ankara) 1,70, 

SIRIKLA ATLAMA: 

Hususi bir mao 
1'tbt KaratOmrQk Ahasıllda 188( 

10,30 da Balat Tilıklfldl • HaskOy 
Kurtgücü takınılan arasında bir 
ma~ yapılmış neticede Balatlılar 

~1 galip gelrniflerdir. 

3 - Ştrif (lstanbul) 11,96. 
DlSKATMA: 

1 - Arat (İstanbul) 39,62, 
2 - Ateş (İstanbul) 31,70, 

lllleyman•ye klubUnDn ·l~-----1-.. 1 Be110Dla BAl!.BR maDazalarında 
JI dönUmU j Ba,h hiçbir mnessese, hallba. 

SOleymaniye spor klübü 29 uncu zırda tıs •e erkek mektep tale-
yddönümünü 17 eylQlde yapmaia beatn-, ıenç bay ve baranlara 
karar vermiftir. mabaaa her boyda Te ber UTke 

onu kosıtmler, empenneablll. 
ıe perdeatller, paltolar Te spor 
elblMelrl llbl zengin Te şık lf· 

lzmi r çocuk hastahanesi 
llltlsabakatarla nıhayet tl T"' k. yU b"rl ilik 

k1 d ı bul 
.. re e ur ıye zme ı ne -

er • atan yuz . . 
l2$ la . lerı de nihayet buldu. Şampiyon-•s .... puJ "iank. • flJDApı~~n, tuğu kuanan İstanbul yüzilcWe. 

.... van a ıncı, n-ra 
rini tebrik ederiz. UçllncU, Babkellr 27 

1 - Muhittin (Ankara) 3,50, 
2 - Vicaples (İstanbul) 3,40, 
3 - Halit (İstanbul) 3,12. 

GÜLLE ATMA: 
1 - Arat (İstanbul) 14,04, 
2 - Ateş (İstanbul) 13,66. 

3 - Naadi (İstanbul). lzmlr belediyesi tarafından lnp 
Müsabakalardan sonra birinci, i·ı edilmekte olan çocuk hastanesinin 

kinci ve üçüncü olanlara madalya- 8S bin lira sarflle, ilk kısmı bitmiş. 
lan daağıtılmıştır. dr. 

,Uecek efY8 kolekslYoftUH tak• 
dlm edemez. Şartlar Te flyatJar 
her ~erden müsait ve ucuzdur. 
Dalma BAKER etiketini tercih 
edlnls. ...................... -

dördüncü, brnir 22 pu-
~cı, lçet ı 2 puvanla ye. 

l'dıı 1 puvanJa sekizinci 

&qıı.n yi!zücüler' 
•tle yüz1ıtütlerse de 

tltdlkltri bu müubakalar 
llamamıtlar.dır.. MU. 

teknik neticeleri gun-

~tST: 
~~t (tst.) 2.39.2. 

~ (.\nkara). 
'-h..---ıı (Kocaeli) 
.~VITU 
"ftn (lıt.) 1.25. 
'1 l~Jq (Babkeair). 

eb11ıet ( bmlr). 

•tta.EST: 
~ (İlt.) 24.20.4. 
't dtttin (Trabzon). 

-~ •tar, c Kt'Caeli), 
t llAYRAK: 
~btıJ takımı : (Saffan, 't, Mahmut) 10.40. 
"·-il, Mahmut) 10,40. 
~li takımı (Mehmet, 
~t Yusuf). s • takıını: (Ali, Ne-
1'-t :t. Nlbat). 
-.....~ ... ATLAMA : 

t.._> ~ka B~bekte Gala • 
~"'it ta.-. kulesinde yapıJ • 

'""-ra, İstanbul, Ba
"'-'tti. k Uzere dört atlayıcı 
\ı....' ÇoJc heyecanlı ve aıla 

ltatinde devam eden 
~~ Y1 tıtanbu1u temd 

il 01 
kJUbil kaptanı Pah. 

t arasını blivük bir u-

b le foaet 
e Je collier 
d JaJalMe 

t. 1: the doı (tbe hound 
uııed in hı:nting and shoo
tlng) 

a the ear 
b the tail 

e the ooUar 
d tho lead or dog - lead 

(the leaah) 

•. A: der Jagdhund 
a daa Ohr (der (Behang) 
b der Selnranz (die Ru

te) 
e daa Ralsband ( die Hal

sung) 

4 dJe ~ (HundelehJt, 
der RlemPn, SchwelB
rlemen) 

2. iZ Cyol, ~il yer, tav· 
.... ...,., ıuw lıJ) 

2. F: la vole (du li~vre. du 
daim) la pist de renard 

2. 1: the scent (the trail, the 
track, tbt apoor, the aba. 

VI 

ture, the slot) 

2. A: dle Fibrt.e (Spur) 

S. AVCI 
a dllrbtln (dubln) 

b av b~ 
c tfk panııakb eldiven 

s. F: le chuaeur 
a la jumelle O• jumtl· 

Ju) de campagne 
b le cotueau de clluse 

(la dague) 

e Ja ou le moaf1e (pufob 
ta mltabıt) 

a. t: the ıportaıuı (tbe 
shooter) 
a tbe fleJ~ı,. (tbe 

blnoeuJar, the sl8'S) 
b the hunt::lngkııJfe (a 

dlrt) 
e tbe mitten or mltt 

s. A: der Jlger 
a der Feldltecher (du 

J-ccnJu, Glu) 
b der H1rschtlnge;.- ( daa 

Weidmesser) 
c der Fausthandsclıuh 

(Fi ust.llq) 

m 

8 K••aın geyik gameaı c puauau > c geylklerlr. 
.ıuagın aamanında av> 
P'ı Al"at'f'Q t d"un cert' en rut c d"un cerl' qul 
bra .ne) (La eh•••• pendant I• rut)ı h &hcoo
tlng t'roırn a hldden atatlon on a R~ng 
Bta9 c•ttootlng at Auttlng • Tnneı ••&fı!iıne 
up., , ı Aı Der An•tand aut' tlen 1trunftl9en 
Hlr•cn ,dle Brunf'tjagd 

1. NiŞAN ALAN AVCI 
a tlifejl 
b &\'CI çantuı (av çanta. 

•• CA lb 7e de bak) 

ı. F: le chaaaeur visant 
a le f1J,lll 

b le nıck.aack (le sac de 
ch&111eur, le eac l gibi. 

er; voir &Uai A llt) 

ı. t: tbe shooter taldng a1m 
a the gun 
b the lmapeack 

ı. A: der Jlger im Anschlag 
a cUe BUchae (KugelbU

chse, das (Gewehr) 
b der Rucksack (Weid

sack) 
t . 'ÜÇ AYAKLI PORTATiF 

$QMl.E 

2. F: Je tripied pllant (la 

chaiae de battue) 

2. 1: the foldlng camp - stooJ 
(aometimes a aeat ıUck 
or rest stick is preferred\ 

t. A: der Jagdstuhl 

1. KIZGIN GEl1K (glayot, 
balmJ'or) 

3. F: le cer! et nıt (il bra. 
me) 

1. 1: the nıtting - stag (the 
t.roa.ting, or belling, ıtag) 

S. A: der Brıınfthlrsch, der 
brunftige (brUnstigc ; 
schreicnde, röhrende) 
Hirsch 

'33 



8 H A B E R - .Akşam Postası 4 EYLUL - 1939 

Müferrih ve midevidit• 
MiDEYt ve BARSA1'· 
LARI, KANI temizler, 
sıhhatin latif bir yardıı1l' 

cısı'dır. MiDE ve BAr~3 AKLARI alıştırmaz ve yormaz iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTISI ve bozukluğun da, barsak tembeUiğİıt' 
de MiDE EKSiLiK ve yanmalarında emniyetle kullanılır. 

RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, Mide ağrıları ve EKŞtLiKLERlni ve yemeklerden soJ1~~ 

E T 
• E bütün vücutta hissedilen çökü~tü ve AGIRLIK ile kolayca mcadele için HAZMIN en müessir 111\J' 

sahhihi olan MAZON Meyva tuzu alınız. M azon ismine ve HOROS markasına d:kkat ediniz.___./ 

9391~03 
. 
t 

... -.. .. , - . ... - . . 

lslanbal "Aıliye ikinci Tlcauı 
l/ahkemesinden: Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıktan yeni kalkanlar 

ic· 
için gıda : 

el 
Süleyman Sudi Tosun Te ~ürekilc; , 

ı;iresun nakliyat anbarı tarafın<lıııı 

denizyollan idaresinin Ankara vapu. 

runun birinci seferlle Vakfıkehlrden 
namlarına yüklenen 1. H. markalı !l 
lı:ılya deriyi gl5sterlr 2603 N.Iı 2i 
Temmuz 1939 tarihli konşimento zıı. 
'ı olduEjıı bildirildiğinden mabkeme
l00 mezknr konşimento mün<lereca· 

Vitamin ve:. Kalöri cihetile çok zengindir. KANZUK UNLARI. besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuklar'" 
da ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz. Eşsizdir, mükemmeldir, Sıhhi olarak hazırlanır, 

kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmaz. 
, tının kırk beş gün zarfında mahkc.. 

meıye lbr:ızı lüzumunun ve ibraz 
1; dilmccl iği holde bu mfiddelin hitn. 
mında konşimentonun iptaline karaı 
\'Crilccc~inin üç defa resmi TC sayrı 

resmi g:ızclelcrle i!Anma karar veril
miş olduğundan keyfiyet Ticaret kıı· 
nununun 638 nci mııddcsl mucibin. 
ce iltin olunıır. 28/8/939 

Kanzuk Pirinç Unu - Kanzuk Patates Unu - Kanzuk Yulaf Unu - Kanzuk Mercimek Unu 
Kanzuk Bezelva Unu- Kanzu:t irmik Unu - Kanzuk Nişasta Unu - Kanzuk Çavdar Unu. 

Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depol;ıriyle büyük Bakkaliyelerde vardır. 

Umumi Depo : INGILIZ • KANZUK Eczanesi, Beyoğlu . lstanbul Perakende Satış Yeri : Bahçekapı Zaman ltnyat Deposu. 

~----------------- lstanbuJ. lzmir Acentası: Türk ECZA DEPOSU ~ 
~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

• . • ";. 4• , · ~ .. .. · · 

Ax 2191 lzmir Fuarı 
L Hatay Türkü~ü 

SEYYAN 
X 219 O 

Zehra· Tango 
Cemile • T~ngo 

" Palais gl:de,, 
B o 5 3 2 5 Yeni ~aııs ~lakı 

" Palaıs glıde , 
Horsey, Horscy 

1 Sahibinin Ses 
ve acentalarında ............................ 

IV 

O VOk••k pu•u ( gOme) den av. 
P'a C:ha•ae a l'affQt; p e rc:h6 ; 1ı - ...... ..., •••• ,.., 
frorn a Hfgh St:and; Aı .Jagd vom Hoc:hstt;z 

Y. otrllE '(pusu, tardak) 

ı. l'atf11t m. perchc (le poste 
d'atf(\t, le mirador) 

ı. t : tıie high ıstand (the 

ah:ooting - stand) 

ı. A: der Hoclısitz (Hoch

atand, dic Kanzel, clie 
Wlldkanzel) 

:. AYCI 

2. F : le chasseur 

2. 1: tho :ıportsmnn shoo-

ting 

2. A : der Jager 

3. O~IU:t.:UNDA!\' VURU-

1.AX KAUACA 

3. F : le che\'reuil touchc'. au 
dcfaut de l'cpaulc 

3. t: the rocbuck (sho:. 
through thc shouldcr) 

3. A : der Rehbock (zcichnet 

gctroffen durch Blatt. 
schuB) 

D Suda av (nvcıhk) (Orde k avı) 

Fı La cha5se au glbl er ~·eau (l a chasse au 

canard); ı ı Wat.erfowı Shoot.ing (Wild • Fowı 
9hoot.i ng Wıld · Fo-ı.ng; here ı Duck - Shoo
ılng); Aı Dl · W•sserjasıd (Ent.eJagdı 

1. A\'CI 

a nv ş:ı ıılrn" ı < \ Jr,'ln~·ncl:ı 

nı.&a. u.tJı ~l~ı) 

11 h horoz HiyH (71 , 7 yo 

h:ıli) 

11 l . f ': le cha:.sew 

PJ.ı\NŞ 67 

a le chapeau de chasse 
(en Allemagne, un cha
peau tyrolien) 

b la plume d'un pelit 
coq de bruyere (voh· 71, 
7), 

t: the shooter or wild. 
fowler (here: thc duck. 
shooter) 

n the sportsmnn's hat 
(the Tyrolese hat) 

b thc blaekcock feathcr 

ı. A : der Jiigcr 

a der Jag'.lhut (Jilger. , 
Ti rolcrh ut) 

b die Spi<'lh:ıhnff'der 

2. J{,\ Yll\ (sandal, liürc kli 
:.:ındal ) 

Ankarapalas- izmir 
. TELEFON: (3438) 

lzmirin en modern, ~n temiz ve en muntazam' aile 
yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından .Anıtıı· 
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firışerli old~ğ..ı gi· 
t.ıı nefis yemekler veren loknntayı, past.ahancyi, ve ki· 

raathnneyi havidir. I 

\' 

2. F: la barque (le batcau 

a rames, le canot) 

2. 1: the rowıng • bont (in 

England usual!y a punt) 

2. A: das Ruderboot 

3. 0 RDEI\ 

3. r: le cannrd 

3. t: the duck (thc young 

duck: the flapper) 

3. A : dic Entc 

·1. KAMIŞ ( :ı1la r, 

4. r : le roscnu 

•1. t: thc rceds 

ı •I. A : da.s Schilfroh::- (Schilf) 

ı-.-~ 
P . 4 - 9 .. 939 azartcsı 

·ı: (5' 
9 00 ı 9 O- :ıı·nı• 1 . : Progrnm. . J: 1 

111 ~ 
foııik pl:iklnr). l!l.30: 'fürk 

1 ~ 
'7ıısı • heyeti. 2C.15: Ko-ıuşıT1•1; ı1I 
leınleket sa:ıl ny:ırı, aj:ıns ~ ~ 

oroloji holıerlcri. 20.50: Tilr~ 
~i: Oku~·onl:ır: ~ıcrıınrcl 1~r: \ 
'\cemi Hiı:ı Alıı~knn, Ç: JııTl dtl ~ 
t•ıhc D:ıryııl, Bc5nt Erer'. CC'1111•' 
znn. 1 - T:mhuri Ccnııl •. 1 ı S 
5:ırkı (f.örını•k ister gözlcrıTl ı·' 
\ ~ırn Bey • Hi<'ıız şorkı (llt' l· ~ 
riğcr!">ıızo dc,·akrır nr:ınılr~ı:ı d'I 
.. .•.• Hic:ız türkii. (\'ür•'

1 
rt 

.. ( rı ,., 
\Ürü) • .ı - !folk ıürküsıı rl v 
vır biçilir mi?) 5 - Tonlı\l,.,, P 
• Kiirdili hic:ızkfır pcşrc,•i ~~r ' 
1 ıııri Cl·rnil • l\ürrlili ıııc:ıı ı,t 
mcrni n:ılcş eylcrinı) 1. --;;rrıl' 
•,fırılili lılc:ızkiır şnrkı ınır1 • I' 
'ıi z:ıliıni se,·ı:ıiş) 8 - T.eıt1ıııi ' 1 

li lıicnzkfır şarkı <S:ızın ~ord'ı 
inhi) O - Suphi Ziya - " ı r 
·ozkiır snrkı <BnlıçeııizdC .1•1 V . .. d• 
>l~:ıın). 10 - \':ıc;il • Kur 
'- iır snz semaisi. 
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