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filosu ta~afından 

meçlıul 
bir tayyt ~ye ş açıldı 
ah yanın Belçika hoClud.una yakın Ahen·. şehri 

·.-: ..... ~,·bardıman edlldi·Fransa, Almtınyaya nereden 
·hücum edecek? yolcular 

tlantikt~ .3 Alman anlatıyor 
[(orsan gemısı 1Jakalandı Athenia'nın torpillendiöi 
3Q Leh tayyaresi Berlin üzerinde uçuş yaptı; Fransada da bir tahakkuk efmekted·ır· 

harp kabinesi kurulacak s i~~a~E:;!; diğer telgraflar 

~ londra, 6 (A.A.) - istihbarat nezareti bir Alman hükumeti, mayn tarlalan vücuda ge-
~ deniz hareketinin muvaffakiyetle yapıldığını tirdiğini bildirmiştir. 

'-bah bildirmiştir. fngiliz tayyareleri, tarafından Alman gemi-
~ l<oraan gemisi haline getirilen üç Alman va- ferine karşı yapılan taarruzların evvelce bildiril
~tl ' İçindekiler emniyet altına alındıktan sonra diğinden daha muvaffakiyetli bir şekilde cere-

'rıtikte tahrip edilmiştir. yan ettiği zannedilmektedir. 
~~iğer cihetten Alman tahtelbahirleri birkaç Brüksel, 6 (A.A.) - "lndependace Belge,, 
~ •~ ticaret gemisine taarruz ederek batırmış- gazetesinin Eupen muhabiri Aix-la-Chapelle mın 
ılt ~ır. İngiliz harp gemileri, muhtelif mahaller- takasına bir hava. akını yapıldığını ve bilhassa 
~ahtelbahirlere hücum etmişlerdir. . . ~!........ ~ (Devamı 4 ü11cüde) 

~se!_ecj~ 
~ 
~Urkiyenin 
Vaziyeti 

/\~den zde ve Balkanlar· 

~· trnn yet bozuJmadıkçı
~rkıyemn bıtarat ığı r· 

da bır d e ğ ı ş ı k 1 d 
~ Olııııyacaktır 
'~•tı: HASAN KUMÇA Y 

... ~ 
'l'lcı)c 1ngilterc \C Fransayı 

Gemn mürettebatından 
bBırn söyllyor: 

" Neye uğradığımızı anlamadan tahtelbahir 
bizi torpilledi. Telef olan bir kızc~ğız, bir 
şezlong üzerinde yatıyordu. Bir obüs 

kafasının yarısını alıp götürdü. n 
Bu sabahki Semplon ekspresi, Bunlardan tspanyanm lCDıldıs 

harp vaziyeti ldolayısile Avrupanın '{Dtoanll 4 ıüna1liJ 
şimal ve merkez kısmr hudutları -
nın kapalı olması yüzün.den gene 
Milanodan tam vaktinde gelmiştir. 

Harbe giren hükfimetlerin teba. 
alarma koydukları srkı takyidat 
sebebiyle İngiliz, Fransız, Alman 
ve Polonyalı hiçbir yolcu bu tren· 
le gelememiştir. 

İtalya - Fransa hududu yeniden 
açılmış olduğundan yarınki Semp
lon ekspresinin şimal memleketle· 
ri ve Fransa ile irtibatı temin edil. 
miş olarak geleceği umuluyor. 

Bugünkü semplc>n trenile sade· 
ce üç yolcu gelmiştir. ikisi Türk 
biri İspanyol.dur. 

Bu sabahki 
ekspres 

Ancak üç yolcu 
getirebildi 

Bunlardan biri lspu
yol, ikisi Türktür 

Yarınki postanın kalabahk 
olacağı sanılıyor 

Yazısı 4 ünciiM 

Bakırköy bez fabrikasında 

Dün kırk amele zehirlendi 
Yemektenmi, sudan mı olduğu tesbit edilecek 
· Dün akşam Bakırköy bez fabrl- hal elkoymuştur. Ameleler yeme.k
kasmda 40 amele zehirlenmi-ıtir. lerini fabrikadan yemektedirler. lç 

Öğle yemeklerini yedikten bir L me sulan d:ı. Vcliefcndi çaytrmdaıki 
ki saat sonra muhtelif fasılalarla menbadan borularla. gelmektedfr. 

~ 111raaetcn bağlı olmakla he· 

'~günkü A vruııa lıarbind 
\>, latını muhafaza ediyor. Al 

•,-._ ile askeri ittifakı olan hal. 
~~lt bltaraflık ilan ettibrf bir ,.a. 

' l'iirklytnln bitaraf kalmıı. 
~ daha tabii bir şey olamaz. 

· snncılanmağn \"C fenalık geçirme. Zehirlenmenin sudan ve ya yemek

1~ ""'· in~Utue 'c Fransa ile 
' ~ &nla.':!maya J:Örf', Türkiye· 

~ A\-rupa harbine kanşnıa.sı 1 
ı i' ırıını hudutlarına bir te<'a-
fıcı ,~"-ıuıı, ~·ahut Ak<lenlı ... tatH.

1 
'1ıtt "tnnlyetınin bozularak İngil. 

, li' .... _ T .. ki l " 
·-ısa \ ' <' ur yen n mu •

1 .(Devamı 4 üncilde). 

ten ileri geldiği anl~ılmaktadır• 

Amelelerin yediği yemek ft !ç.. 
tiği sulardan nümuneler ab:mml ve 
tahlile gönderllmişttr 

Fabrika idaresi bu gtln ih~ 
amelelere yemek vermeınis ve ~ 
ruz peynir clanck gibi yiycc~ 
da~ • .. 



. . 

i 
......... -............................ -·--·············· .. --·-------············-.... . 

T li 
. 'Jlor 

ihtima~ner ... 
Yazan: / M. DALKILIÇ • 

H .&?m hcntlı bir cihan ba.rbl değildir. Fakat öyle prensipler 
Uzcrln.do doı-tışülıncyo ba;şl:ındı ld clhaıım buna, şlm<li al

maya ~;,. ,.~)et gibl,, bltarnf kalmasına bnkiin yoktur. 
Blltihı bltara!lıl.lara mu·nıklmt 111ızarlylc balıabllirl:t~ Zira, ta. 

rlht taıv.rotlcr, lrş:uılnrm bUhin niyet, f.a.9&\"\"Ur ve plinlarma rağ. : 
men kcııdf lstlkamcttnc yUrüyUp cidecektlr. lru anlıır harb aı,:. E 

malds tarlhl hnllcdcn ba mlithis gi.)otinln dliğme ine b:ı.-;mı lar- ~ 
dır. Da.Ha ~orl i 

BngUn, bllhaMa Avrupa mlllcilerlnln bltaraOıkla.n, daha ı.ı. i 
yn.do, a~ knrı5"t!lmda kcncllnJ kornmanm Uk tabii se\J,lmlr.n, ilk S 

1 J/avaların vaktinden eııvcl serinlemesi üztrin.e şehrimizde odun Diter taraf tan kömür piyasast ndn hararetli muanu!tlır olıl~ 
Bulgar kömürü dorl buçufl kuruşa, Rumeli komürü dört lnnUI" ,ıll~ 
yor. }'ulcardaki resimde odun satış tarından bir safha ıörülüy01· oıt 
resim de, Almanyadon dönen talebe kafilelcrimizde1' sonunctd" 
rülmekledir • 

• :rcftekshıden başka b!r ısıey değildir. i 
Ilaldlmtte li)le btr ynngm b&.'lamı5tır ki _ eğer halli öhnlyen 

son bir rınıme araya gfrcblllp mnhJl9amat clul'\lunılrnıızsn • be.ltt-. 

mehal bllttın dbanı ııaracaktır. 
nmthb ob:n cihet pclıır: 

Bu hru-b tttn fnMDlıırın dayaıulığı 6ylc hayat prensfplerlnl 1 
ezeccl.-tır hl emen 'bftttln mutctlcr yhıe ayni kcn<llnl korama ~~·
ldfnhfi!dyle h;;rbe gireccldercllr. 

Dlinya e tehll!tclt lhttmailcre gebe bnlanny0ı1". Zafer, , 
en Im!ırarmı di f,'ll"lenin<Ur. ·-----
Düşündüğüm gibi: 
...... -- ,....,, ,_. --=:.w f 

p ' • Senelcrdcnberl büllln beşcrlyettn, yaklqtlğmı btlytlk bir delıtet
le görmekte olüu~u mımz:zam he:rcllmerce bir led çekmek imkAm 
hAml olmadL 1'1te nihayet insanlık. bfiy'Uk bir fclAltet uçurumun& ya.. 
vnrl~ bulunu • .,r. Bütiln dllnya.ya hAkim olm&lı: fstJyen çılsm bJr 
ı.lhnlyel, !nc:ınlığı nekndar stlrece~ meçhul fak&t mUUıiş olacafı 

mnllim bir cehennem nz:ıbma attı. 
Bn miıthiş a.za.bm knpısmo. ulaşmış olan \'e içine IDc adımmı at. 

mI§ bulunnn in anlık, burada d~ilnnyor: 
- A~ .:ı b:ırny:ı vnmıak bir zaruret miydi! Bunun önUne gecL 

Jemez D!lyd"? .. BU ün buhrruılarm, blltnn t=unarm., im başka çıkar 
yolu var mıydı? ... 

Ve :>ino in anl.Jt covab veriyor: ' 
- Elbet <!e bir başka çıkar yol varcıt. '.Annelcrln mt.t.emıi kalp

lerl, çocukların kanlı cesetleri, bcaerin mtirabları ~ geç:mL 
::ren bir ba§lm yol. 

Hiç 5üphcs1z ki bliy{ik hı:rslnra gem 'fUr1nÜ """'4'ht mmet, 
klltlenin kütle, ferdin, ferd \lstfindcki taha.kldlmO:ne nihayet vermekle 
insnn. oltluğamuzu idrak etmekle, ve insnnlarm biıibirle:rfyle anlaş. 

mak için ynnultlmış olduklarını bilmekle bu kurtuhJt ~luna girile.. 
bilirdi 

Bu yob m.Illetlcrl, onlan idare edenlct BCVk0atic:ıeılderi!l myıe 

olmadı. ldarc ettiği milletin menfnatlerlnJ. saadotlnl. istfkbalin1 dtL 
§ilnmckle mükellef oln.n bir insan, bu ınlllctln men!aatJerlnt ayak 
altmn alo.rnk bir zümrenin köleliğini yaptı. Ve o ıdhnrenin men!aat
lcıini konıy:ıymı derken, saadete ula§ttrmağa mecbur olduğu bir 
milleti .-e o milletle beraber bütün bir betcriycti ftenelerce sUrmesi 
mubtcmel olan bir badireye atmış bulunuyor. 

Şimdi arlık ins::uılık lçln yapılacak tek §ey, bUtlln cesaretlnl top
lamn.k, s.iıhrlcrine htı.kiın olmak vo neticeyi beklemektir. 

1ru:..ıniı';: tclılikcll "e ıstıra.blt iblr hastalığa yakalannuv bulunu. 
yor. Simdl ins:uılr~ bu haatalığm krizlerini geçirip §ifaya ulaşmam.. 
nı bclclem \. iç!.11 sonsuz bir sabır ve temkine fhtiyacı var. 

1n a.nl .~m hnrbin bütün acılannn, bütün matemlerlne, bütün kor
kulu ve mütb'ş gUnlcrine tıa.brrla ve temkinle tnhı.unmnı etmesi için 
de, bu felaketin bir geçit olduğuna, yarmm büsbütUn başka bir ışık 
içinde do~ -• ~ na. yrum iru::uıhğnı pilrUzsUz bir sulhe kavugaca
b'llın, ynrmm hak' ·i huzur ve sUkQnu için, bugünün bütiln felaketle. 
tini lmlırı:.nı:ı.nc-ı le n;ılnmağa mecbur oldui;'Unn. inanması Jaznn. 

Evet, bu büyük imtihanı istikbale inananlar, istikbalin sa.adet, 
huzur Ye sulh r; tlrcccğlne iman edenler ~ok dnha kolaylıkla geçire. 
bilocokl r, en mu 1~uı vo en fccl dakilcalarda, her ~eye karşI mukave
met etn:ıclc 1çl.n kendilerinde dalma kuvvet ve cesaret bulacaklardtr. 

SUAT Dl."RV.lŞ 

ve kömür satış lan çok artmıştır. Odun f iyalı eve ttsUm şarti/.t çe
kisi 320 kııruştur. Piyasa normal bir haldedir. Bugii.nkrde çok mal 
ıeli)•Or. Bu itibarla şimdilik fiyatların daha ziyade yükselmiycceği u
mıdııyor. !ılaamafilı birçok lıalk, şimdiden kışlık odun ihtiyaçlarım 
temim ÇAllşıyorlar. 

Giz 1 i 
nüfuslardan 

lfalytn Vapurlart Iİffi8nlffilZ3 icra Vekilleri 
Dün Başvekalette topla~ 

gelmeğe başladılar kD~~~=il (~.:~ :;:~~ 
bafvckAlctte toplanmış ve ,~ ~I Ne ~:~~a~::alar Ak~eniz normal vaziyetıne kavuştu :::~dahli meseleleri te(kill. ~ 

Ankara 6 - Dahiliye vekilet.t Şımdılık yalnız Alman vapu;,arı gelm yor ~· 
gizli nQfu~ vakalarmda alınacak ce İtalya ile norm.al vaziyetin av ·ı Fransız bandıralı Teofil Gotye lngıltere ve FransS ~ 
salar ~mda al!kadarlara b1r dcti üzerine bazı ecnebi vapurları vapuru da tclun Akdcnizc gitmiş • Uzilmlerımıze taJıp fi ~ 
tamimde bulunmuştur. Tamhrı 111 - J limanımıza gelmeğe baılamııtar • tir. İtalyan vapurlarının limanı • lımir, 5 (A. A.) _ Ga.ıetelrff ~ İ1ci 
dur: dır. DUn Akdeniz.den Holanda m.ıza gelmek üzere İtalya.elan ha- •;erdikleri haberlere göre,, .. din-• .MJ ~ 
ı _ Nllfus vakalarmm vaktinde bandıralı Ermes şilebiyle Yugos· rcket ettikleri bildirilmittir. G~- gil riJlılP' • 

tere ve Fransadan ,eh it" 
ihbar edilmemesinden mesul olan.. 
lan turlh eden 10-7-936 tarih Tiı 

76M • 1737 nllfus Ş, 2 sayılı tamhn 
nntm kılavuzunun l 64 llncll sayfa. 
smda mtlnderlçtir. 
İdare heyeUerinhı buna göre 

mes'ulleri tayin etnıelcrl ve ceza 
takdlrlnden evvel ilıbar keyfiyetin.. 
de kasdı cnrmt olup olmadığını a
ramaksızın hakslz ve lüzumsuz ka-
rar ittihazmdan içtinap eylemeleri 
lAmndır. 

2 - 257& No. lu kanunun 5 inci 
maddesinlıı son fıkrasında, My11n_ 
de gizli nntus vakası bırakan muh. 
tar ve ilıtlyar heyetlerinden, haber 
alınan her vaka için ayn veya top_ 
tan bir ceza alınması keyfiyetine 

laT bandıralı Lov!icn vapuru li - rek yolcu, gerekse tilcp servisle- lhnıcatçılara kunı UzUm ve psc rl. ~. 
maru.mıza gelmiılerdir. Holanda rini İtalyan vapurları eskisi gibi zerine sipariııler gcimiş ve ~!.-r ltt · 
vapuru akşam Burgaza hareket et· muntazam yapmafa baılıyacaktır. mizdcki üzüm ve incir ımali~ ~ 
miftir. bmirde kalan ve evvelki akpm lcri faaliyetlerini genlf leııııJtle ~ ~ 

Radyo temsi 1 kolu limc.rumıza gelmeleri emredilen ihracat kredilerinin temini iç!Jl _,,,, 
Denizyollarınr.ı Tırhan vapuru mrntaka ticaret mtidilrJUğünde~ 

IAğvedıldi dün gece saat 23,30 da Anııfarta ka müdUrleri ve ihracatçılar a 
Ankara, 6 -Radyo temsil kolu vapuru da bu sabah gelmişler.ciir. da bir toplantı yapilını§tır. 

lAğvedllmlt ve vazifelerinin sona Bugün de birçok Rus ve diğer' ---o-- . 

erdiği aanatknrlara bildlrilmlştir. ecnebi vapurlanrun limanımıza Müzelerdeki kıymetli 
-o-- gelecekleri aIAkadarlara bildirll - eşyaiar 

inkılap dersi ikmal miştir. Bu suretle Akdenizde nor - _it 
mal nakliyat başlamış olmaktadır. ihtiyati tedbir olarv 

imtihan lan Şimdilik yalnız Alman vapur - Aoadoluya gönderıl~ ~ 
İstanbul üniversitesinin inkılap tan limanımıza gelmektedir. Avrupa vaziretinin kanş~1'~1'e 

dersleri ikmal imtihanlarına bu zerine müzelerde de bazı ılı:jflli 
ayın ıs inden itibaren başlana • Atı I ay tedbirler alınması ıazımgeı 
caktır. İnkılap derslerinden ikmale yazmıştık. ~el 

dair hususi kanunda sarahat mev - kalan talebelerin sayısı geçen yıl. Yeni denizalh gemımızrn Dunden itibaren bütün ın~( 
cut olmndığmdan umumi kruıun o- !ara nazaran daha azdır. ziyarete kapanmıştır. Tarihi ~r.· 
lan ceza kanunu hükümlerine gö_ tecrübelerine bugün rın en kıymetlileri numaralı"""' 
re muamele ifası iktıza eder. Liman müdür muav.nı b 1 d dıklara yerleştirilmektedir. B 

3 - Muhtelif . gizli vukuata ait Bu sabah lskenduruna Haliçte v!~e ~~a~da inşa e. Anadoluya gönderileceklerdir· 
bir defaya mahsus olmak üzere hareket elb --o-- 1• 
Tilrk ceza knnununun 78, 79 uncu dilen Atılay denizaltı gemimizin 1 • d d k' nl 
maddelerine göre ceza takdirinden Devlet limanları işletmesi u - tam teçhizatla denizde tecrübeleri .zmır e Un gece 1 ya 
aonra yino ayni muhtar ve ihtiyar mum mUdür muavini Hamit Sa - ne bugün bll.!ilanmı§tır . Sekiz depo yandı; ıart' 
heyeti azalarının köyünde gizli nlL racoğlu bu sabah Toros trenilc İs- Makine ve euya dalma tecrtlbele 500 bin lira 1, 
fus vakası bıraktıkları tebeyyün kenderuna gitmiştir. Hamit Sara· ri neticelendikten sonra gemi hO. lzmir, 6 - Kerestecilerde oP. 
ettiği takdirde son vaziyete naza _ coğlu ile beraber İskenderun li • kı'.imetimlze teslim edilecektir. suJ Kadri isminde birinın ıtfJ 
ran ceza kanununun bazı maddele- man i~letmesi müdürlüğüne tayin ln§aatta çalışan Alman mUhen - kutusu imalathanesinde dilJl ' 
rini değietlrcn 3038 sayılı kanu - edilen Sezai de vazifesi başına git· dislerl, memleketlerine d6nmeık l- yangın çıkmı~. ateş kısa bir ti 
nun 76, 77 fncl maddelerine göre mekteidir. çin henUz bir emir almadıklarm.. manda genişliyerek 6 kereste ti 
kabahat nevinden meydana ÇTkan dan normal ııekilde mesaiye devam posunu, bir kağıt deposuntlt \'t ~ 
bu ayn suçlar iı;ln muhtar ve ihtl. Adaya plAj vapuru ediyorlar. de tütün deposunu tamaınetl "t 
yar heyeti azalarmm herbirine ay iılemiyecek mıstır. Zarar 500 bin lira~ J 
n ayn muhtellf defalarda verile - Havalann bozması Uzerinc De - Sıvas kongresinin dilmektedir. Aynca duwnl , 
cek cezalarm yek(Uıu 300 linıya nizyollan idaresi Adalarla Ada milyon liraya sigortalı oldul'l 
baliğ oluncaya. kadar verilebileceği plajları arasında iıteyen küçUk yı(dönUmü taşılmıştır. 
ve gcrl kaltJlIŞ diğer nıektumlan Suvak vapurunun önUmüzdeki haf 
bulunduğu haber almdı:kta suçlarm . • d r 1 • • t til d k 

YENl ~ABAH f dun ettiğini ve Almanya gibi hül· 
1 

tima halinin haddi i.mmi cewu _ ta ıçın e se er ennı a e ece -

"Yah~ le'.,, b~s1lıklı yazısında Hü- yalara kapıldığını bugün ise yap- n~ htlkmolunduj;'Unda:o bu husus i- tir. 

Sivas, 6 - Sivas kongresinin 
dönüm yılı bUyUk tezahüratla kut. 
hılanmaktadır. Ebedi Şefin yatak 
odan bütiln Slvaelılar tarafmdan 

Göçmen vapuru ,t 
Varnadan bugün barelı 

seyın Cahıt '\ n.çm Almanyanm tık.lannm mükfilatını ıördüğünü ..-t... bir ceza. tayin edileml -
h :! •~·. l"~ ~aynca 

arp csııa,,ın a «ı:.Cıp cttic;ı yolun söyluyor ve Çemberlaynin harp ilan ı;.ı e ancak btıkmUn tarihin • 
b 

. . yece~ v 
eserıyet ve ınsanlık tarafından ederken harbin hedefi Almanya de- den sonra yeni bir mektume sobe. 

Hava taarruzlarından 
korunma 

ne. frctle. knrşılandığını söy!uyor ve ı,,rıl Hitlerdir, demesini hatırlatarak, blyet verilecek olursa yenl bir suç 
d k 1 Ankara, 6 - 173 maddelik hava 
ı;.o~ ı: . . . . ngiliz başvekilinin bu sözleri bey- işlenmiş oalcağmdan tekerrür ah - taarruzlarmdnn korunma talimat _ 
Bır Alman tahtelbahinnın bın nelınilel hukuk tarihine g..,...,...ı. bir kammm tatbik edilmesi icab eder. . "'~.....,. namesi hamlanmıştır. Taarruzlar-

dört yüz y4Jlcu ile Ameri mya giden hfıdiscdir. Zira İngiltere Beynelmi· 
bir İngiliz trans.1~Lıntıt'İni torpil· !el hukuk nizamlarını tekrar kur- ============ da halka korunma §ekilelrlni gös.. 

teren tnllmntname alakadarlara 
leyip batırd1ğt i,.itilince duyulan mak için harbe iirişmiştir, diyor. zannedilen hatta çullanarak Alman· blldirilml§tir. 
teessür ve n"fret içinde ilk ağıza lara iyi bir ders vereceklerini_ ilfive ------------
gelen kcl.me bu o!uyor: Vabşıler!. CUMHURiYET ediyor. Şehircilik mUlehaSSISI 
Gözönund.'! o fc'a'.et ~ahnesi canla Abidin Davcr bugünkü yazısın· TAN p f F d 
nıyor, clcnize dü'.u!en çocuk, kadın. da Almanların yıldırım harbi yapı- M. Zekeri}'a Sertel bugünkü yazı- rOS , r an Sa an 
genç ve ihti}'ar bındzn fazla insa· yoruz diye, gayri insani hareket et· sında Türkiyenin vaziyetini izah et- d 
nm çı3Iını yei.,i, 13tırabı ve nihayet tiklerini ve sivil halkı bombala· mekte ve demektedir ki: önem i yor 1 
müthiş i.ılumü butün fccaatile kal· dıklannı halbuki Ingiliz tayyaroci· "Türkiye, ~imdilik ne doğrudan latanbulun imar pJA.nlarmı yap • 
be acı dolduruyor_ ]erinin Almanya üzerinde uçtukları doğruya bir tehlikeye m::mızdur ne makta olan Fransız şchirclU!: mü-

halde bomba yerine beyanname a- de taahhütlerini ifa mecburiyeti tehassmı Prostun bu gUnlerde Pa
VAKlT tarak Almanlara insanlık dersi ver- karşısındadır. rlsten gelmeııl bekienlyordu. Fa _ 
\cıım l!'s, ''Beynelmilel huh-uk için diklerini söyliyor ve harbin netice- Vaziyet bu şekilde devam ettiği kat son vaziyet Uzerlne mütehas • 
harp,, ba 1ıklı yazı~ında geçen se· sinin ne olabileceğine de te:n'.ls e:ie- milddetçc de, Türkiyenin harbe. gir 8ısın eimdllik gelcır.iyeccği anla -
ne çok sıkı birer dost olan Lehistan rek lngiliz ve Fransızların ağır top- mesine bir sel>eb yoktur. BiHikis 'Jllml§tır. Prostun giderken bura
ve Alımınyamn bugün b~ğazla5tık· çulanm Zigfrid hattının karşısına mümkün olduğu kadar harpten u· da bırıı.ktığı mütehassıs Jober de 
arım, Lehistzmm, ç.ekos1ovah."Yanm yığacaklannı •e zırhlı tUmenler zak kalmak, Türkiycnin m~nfaati yakında Fransaya hareket edecek. 
:arçalanmasmda l\.lmanyaya yar- de hazırlandıktan sonra geçilmez icabıdır... tir. 

ziyaret edilmekte, Atamam 
ha tmun anılın&ktadır. 

ihtikara karşı 
Tedbir almıyor 

Vali Lutri Kırdar dlln ticaret O

da.sına giderek, son vaziyetler üze
rine bazı kimselerin yapmak iste
dikleri ihtiklr hareketleri hakkın. 
da temaslar yapmqstır. Bu i§in tah 
ldklne iktıaat müdUrlUğU memur e. 
dilmlftir. İhtikara kargı acele ve 
şiddetli tedbirler almaca.ktır. 

--0---

lzmirdeki vapurlar 
İzmir, 5 (A. A.) - Limanımızda 

bulunma.kta olan denlzyollart vapru 
lan yolcu ve yilk atarak lstanbula 
hareket etnılelcrdlr. AmerUcan 
Export _ Linc'nln llmannnızda bu
lunmakta olan bir vapuru da Ame. 
rika)'a götUnntlc Uzere tUtUn yük. 
lemektcdir. 

edıyor il' 
Dün Vamadan 2000 g~ o&" 

memlekttimiıe hareket ed~ ~ 
Nazım vapurunun hareketi B.:-~ 
hükfunetinin muhacirlerin ~,ol' 
bulunan at ve diğer hayvanau~ 
siyasi hfidiseler dolayısile "';io
ket dışına bxrakrnamak istetn·rtosi' 
ıerine bugüne kalmıştır. sefı ese1' 
zin teşebbüsü üzerine bu ı;1af11" 
halledilmistir. Vapur bugün V 
dan kalkacaktır. 

--.o--

Sehrimizdeki Atmanıar 
' Ahnanyaya gidıyorl•f iY 
Almanların harbe başlaın391 tıs~ 

zerine şehrimizdel<l Alm:ı.niarJ~ıeıt 
him bir kısmı gitınişlerd~. ·ııdel'İ 
yeni bir emirle memleketıını rV 
müesseselerde mütehassıs ola 

1 
.. ,. .. ıınıc; ... 

bulunan Almanlar da çaı::ıı. • 113• 

dır. Bu arnda bilhassa J).!:llZY:ı ,e
n, Limanlar işletm~.,i \'e lİn'l10 t' 

isliğind:!ki de.,iı müte~ı:ı-.sı.;\arJ ıı 
men gid~e<!klerdir. 
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H A B E R - Akşam Postan 

İngilız kabinesi 
Dün akşam tamamland ı 

Loodra, 6 (A.A.) - Yeni ln. 
giliz kabinesi, dUn akşam tayin 
edilen nazırlarla tamamlanmış 

Anlatan: Dr. NiHAT REŞAT BELCER. 
- 8 - Yazan: SABiH ALAÇAM ~illeri lelefo,,..' 23872 

'9. • • i 24370 tır. lngilb m.islcıiyle çabucak ahbab ten zevk duyuyordu. CebJmdead 

~···••• ! •• ~~ • ı YUMURTA 
1 
s NA .Mac Donald müstemlekeler oldum. Gayet zeki ve biraz da liraların Frıınsada kaç frank ede • 

~ ~ $AR1;~A~I 1 nazırlığını muhafaza etmekte.. yaşlan icabı macera hayatına tcş. ccğin.i hesaplıyordu! Bu çok girift, == ~ ~ ::_: ~ 'ı1 dtr. l\Ierrison, Lancaster Kont. ne olan bu kızlar, evvela Tilrk 01- ınce riyazi ameliyeden sonra, ser. 
1 ._.. • ue • duğuma inanmadılar. Hele, kcndL velimin "mikdnn sahih,, ini ~~. 

.... uo luğu e:ınsöllyesl kalmakla bcra. ""''"' ... ---. ..... ,. .. ,_....... o o G"" R u be.r aynı zamanda la~e nazırlığı- lerine: jjğim için memnun olup olmadığımı 
_ "- Doktorum da!,, tetkik eden Miııonaçi: 

nı deruhte eylemektedir. 
~~ }ıta da.it•. 121 Deyince büsbütün hayret ettiler.

1 
"- Doktor bey, sen yabancmm, 

~:::;;;, Alt ver Stanley ticaret nazırlı. Onlara nazaran, Osmanlı impara.. diyordu. lnsanı, aldatmağa kalkar. 

lk h VASF RIZA ZQBLJ ğında, De la Vear maarif nazır· torluğunun tebaası olan biz Tilrk _ Jar, paracıklarını ucuza kapatJnai:a 
İ ad 1 Se Va Z al n: İ lığında, Yal ter Elli ot sıhhiye na- ler, ortaçağdaki kıyafetimizi elan bakarlar. Ben çıknrdnn ya hesabı, 

l~ClUZLER, kendi suların· zırlrğında, Bronv iş nazırlJğı ile muhafaza ediyorduk. Kendilerine, sen onu unutma... Altmlarmı bir 
'ıiai /Jdan geçen Alman yolcu ge· - ~ - milli servis nazırlığında, Leslie sözlerlmln hakikat olduğunu 'anla - santim eksiğine verme!,, 

1 
B 11 f'! tmcaya kadar, bUtUn talfıkatlmle Fakat benimle yaptığı mall mü.. 

~ sr~pa~:::::~~: ukre ş in göbeğin deki 'i eş mecu ~~~~::~~~~~::~:::~:ı.~:~:: ~::ı:!u!".ı!~:d::ı~ ~,,; ::~·;~ •. ~.-~~ :,n.,.tı;;,.,,~ 
~ ~ da lbka edilmişlerdir. Lo?'(l Mac taki İngiliz valisinin kar§ısmda b1.. naçl bu diskurdan sonra hemen L 

::::: ~~~~1~~~m~~~;':: pa rkınm hikayesi - Rumen milli :.~::·.:::~:~:: ::~:,~ ~~:::: le N~~~ln=em~.1 baeı. w~~~ktor bey, ocnJn için yorul. 

b.~nlar, kendi sulanndan haylı • 1 E • k b • k • b • T •• kt 11 ' da harp ekonomist nezaretine ma gelenlerin bir kJ.SllllllJ anlat • dum yine sabah sabah ... Ver balta. 
~ bi sa 1r1 m 1 ne s o e 1 1 r ur ur getirilmiştir. tun. Söylediklerimi hayretle karet· 1mı sigarı, tellcnclirelim eerefine!" 
'il ı~/. Yerden . c;çen I ngi~ız Y~l· l .l ~ I 1 hyorlar ve başladığım bir cllmleyi Diğer bir dostum da, lranlı bir Stili! Athema rı torpıllemış., "5 bltirmeden, onların hafif çığlıklari. halı taciriydi All Kull dtlnyanm 
~ ~olcularla b~raber bltır- Rwnen adatmda ve lisanında Os· birleştirince bizim bildiğimiz "çeş.- le tezahllr eden mfitecessia l!!Ualle. dört bucağını dolaşan, "aktan ~ 
~ kulçındcki 1400 insand::ı~ .bil- maniı Türklerinin tesiri çok açık meci,. meydana çıkıyor .. Bükreşuı s R rine muhatab oluyordum. han" m hah plyaaamnı bilen bir L. 

~it. rtula:ı var. mı? Bu, ıkınci bir surette g:irülür. Turkler, yalnız ortasında, Rumenlerin, belki Avru OVy.et USya Bilhassa Misler, HlndiBtanla ~k damdı! 
~ . . . . kendi ~kelımclerını değil, Araplar- panm en güzel parkının "ç~meo •. iki SlnlİI silAh alt1na aldı alA.kadardılar. Ben de, onlarm bu o, seyahatlerinden çok memnun. 

' rnılletı büyük mıllettır; dan. I•ar !ardan aldt'dan kelimeler olma mm manasını merak etm~ zaafını anladıktan sonra, Bombayı du. Yalnız, ufac.ik bir glkayeti var. 
~~~unun iftı~ar. .ed~ceği ç~:~ 1~ yaptıkları acaip a:nip t?:kip1eri 1 misiniz? Ben ettim .. sordum soru~ Moskova, 5 (A. A.) _ Gazete- ballandıra. ballandıra bJkAye Ye dı: Kefere diyarlarında nargile yok 
" ~CUc!~ getırmı~tır. Ç:Ok bu- bıle Hurnen lisanına heJiy~ ol:ırak turdum .• Yalanı, doğrusu söyliyell' ter, Marcgal Vol"O§llofun 1919 smı. Kobra, Kapella yılanlarını roman.. tul Bu yüzden, kucağında çoculu 
'Dairleri, çok büyük sanatkar- bır5kmışladır. Bı.\:lla=ın a:l.:dinin tere ait. Ben de size nakledeyim. fı ile 1918 smıfmm Ddncl yanamm Uk ve trajedik bir tarzda tarU edi- eksik olm.ıyan emzikli bir kadm 
\ ~ b~~·1k filozofları, çok bü ! üç bınden zirade oldağ;mu rıva)•et j Oınıanh saltanatının Anadolu normal tarzda aillb altma çağnL yordum. gibi, nereye gitse nargilesini de 
') . en vardır. O mılletın me· ederler. Ewelkı sen~lerden birinde 1 )'aylalarında kurulma~mdan sonra dığmı blldiren tebllfini negretmek· Lakin, genç lngiJ.iz kızlan, • beraber götfiıilyor, velhaaıl mar-
~ etınt inklr edınt:!yiz. Fakat Bükrc~e g:ttiğım zaman merak et bizim "Osmanlı tarihleri,, kuvruklu fazla Beruttan firar edişime Pftl.. puç elinden dll§mUyordu! 

\o!ıı_, J ı.edlr. Ç'.ağırma, 15 ey~t\l ile 1!5 tet. 
'i'ci·ı::~ ki bi.r _gün içınde geçen m. iş, iki gün içinde s~ksen be~ kt.>·' bir hurafe naklederler, derler ki: ıar. "Faddal" ve "yallah" lı aaluıe All Kuli ne yarenliğe, Mifon.a-
ıı. A1C1d1 b ı h rinievvel arumda vukua gelecek • .,. 11_ - se ızı. ın. -;_an ı.c us:.ı.:ıun.- hme bulmuş, not atını~. sonra bıı ··tık defa Rumeline, dört yüz palalı Ue vapurdaki bayılmam ve Lefko. çinin riyazi zekA.sma hayran kaldık.. 

'

-"'llllnl ı ı 1 k J ı tir. Bundan bqka, emirde tutulaıı "·'-ı arın_ .n~ı ız er . a 3r ı er.ı ve.:ıiie ile neşretm; ,tim.. BugUnk" allarla geçmişler!., diye ... Halbuk• şedekl mUftl efendi hazretlerin.iD tan Ye bunu da ılgar sunarak teba.. ..._ ~ a f d daha yqlı ıınıflar UUJ ile bu ae. ·ıır, ~· nnı ıt~ra a m::co~~ • e ı· neslin bilm" :·ği, ancak .ya5hl~ruru Türkler, en yakın s_elçukiler zama· balJ, tavn onlan kahkahalarla gO.L rtUı ettirdikten aonra başlıyorum. 
~içi letıer bıtaraf olabılır, fert· .:m kul!andıgı bazı kelımelerı Ru nında bile, gene G::lıboluya fırla- ne yüksek mektebi bitiren 1920 " dllrUyor; bana bu maceralan tek - LA.kin, Mlşonaçl, Ali Kullninpek 
~~~amile bitaraf olm1':e ka· mence cereyan eden bir mükfüeme· mışlar, hatta küçük küçük beylik· 1021 sınıfları da slllh altına davet rar tekrar aoruyorla.rdı. makbulfi değildi! Bana: 4-' ı~: ~ir t~rafın h~reketin· nin arasında duymak insanın tuha ler kurmuşlar da, Oınıanlılarm ge· olunmaktadır. Hulaaa, lngillz mialeri zarif malı. .. _ Menem dadaımı, ille bu çıf· 
~ büyuk bır a3::ılet, ınsanlık fına gidiyor .. Onları duydukça, keı 'işinde ufak tefek münakaşa. müca· tki senelik hizmet için 1937 de lfWardı. Onların bu zarafeti hava. frtı özzllm tutmayıptu." 
'k elbette gJ.ılu;nüz o tarafla di k.endime tekrar e.:Jer, kıs kıs gü dele bile etm;5Jerdi.. Biz tafı uzat· ve Uç senelik hizmet için 1936 da nm letafeti tamamlıyor, Akdentztn Diyerek ya.ııudi sarafla ahbabh. 
~nolur. . ·~· . . lerdım... mıyalırn da, şu mevhum dört yüz sUAh altma almm11 olan efrad, 1 genJı ve aydm aguau içinde tatlı ğı kesmemi ve mutlaka "pendiDe 
~: Ya hakkını ıs~dı~ım söy- Bu sefer reni bir şey daha öğren- palahdan 90nraya devam e~elim ... ill 30 klnunuevvelde terhlı edile. saatler geçiriyorduk. Mehtablı ge- gfış" etmemi istiyordu! . 
~...-: topraklan yetışmıyormuş, dim. Hoşuma gitti. İçinizde bilmı· ektir celerde, sulara &ltm bir sorguç g1. Gemide, İtalyalı bir hokkabaz da 
~un dı~nd:ı kalmış olan ev· yenler varsa. yazarım belki zevkle Bu geçişin arkası durmadan ak· c · bi inen aym ışıklan bize adetA aşk vardı: Sinyor Tomazo Dandriya, 
~l ı s~nesir.~ .. :m:ık istirormu~. nirler-. maya başlamış, Muratlar, Yıldmm Bu terltlaten, garb hududu bo - aeeldeleri söflUrordu. hakikaten hünerli bir adamdı. Bil. 
~r. Fakat hakkın y~lmz bır Bükreşin meşhur bir parkı var. ar, mücadele ede ede "Ko:;ov:ı,, o yundaki a.skerl mmtakalarda yıuıi Bu hayal Aleminden usanırsak, hassa masa tlstllne konan paraları 
\, "1 olacağını sanmak b r hata- lçi gazinolar, havuzlar, fisldyeler. valarına kadar gidip can almışlar Lenlngrad. beyu Rmya, Kiev, gemideki kuyruklu piyanonun ba • lı; etmekte çok ustaydı! Onun için. 
~~ınanya'run, yaş::ımak ~ın çardaklar, çiçekler, çimenlerle SÜ~· .:an vermışler; şan verm;;1er, şan Moskova, Harkov ve Kalenin mm. şmda toplanıyorduk. Mlslerln hem Mişonaçiden ziyade, sinyor Torna. 
~toprakları alma-;3 ıhtiyacı lüdür. Cidden emsaline az tesadü! :.ılınışlar ... !~te bunlar, Rumelinde takalanndald r.aaı asker mUstes _ sesleri gilzeldi, hem de parm:ıklan zo Dandriya ile nhb:ıblık etmeme -
ht."""• o. topraklara onları vermek edılir bir nefise:lir. Adı da "Çe~m" Jahlayup, Tuna sahillerin:le ~ha tuşların üzerinde ~ok mahir ve ça. nn doğru oldUoc'runa kanidim ! 
.~1, '"' - _, d 1 b" · nadır. Bu mmtakalarda terhis da. aki kA'I- La p ı '°· Jen milletlerin de ıhtiyacı cu .. dur. Ben, bundan evvel de Bük '.abır ıklan at arım, ır orman ı· llktl. Vakit v t, u.u a oma t"te, l.skenderiyeden ldarlllyaya t...: .& , d f k k ğ y-·'· ha sonra yapılacaktır. &-...... 1 ri •·• h Se ~ 
.. ~ <ll~anya, kendi ha'<kmdan reşe gittiğim zamanlar ayni parkı çin en 1~ ·ıran ayna 10 SOgUA su· nm baygın nab ... c e • AA ne - bu dekor ve bu ıu.va içinde geldim. 
'

1 
kıınsenin hakkını kaoul et- görmüş, gezmiş, oturmuş, gazino· arıle sularl .. :nnş .. Türkler, sonra nade Toselllnin ince ve kn'?'tlk a. 

~~enıiyor ve hakkım etrafı yıl· sunda yemek de yemiştim. Fakat ou menba suyuna, toprak borula 
0 

bengi, klb J. S. Bnch'ın günlfik ko. 
~ ~ . alınaia kalkıyor. Maksadı- Rumenlerin a~zmda bu "Çeşmecu. döşemi§ler. içinden akıttıklan sula • kan sonatıan, kAh da Wetssen A.. 
~~ten, yani etrafı yıljırdık· jkelimesi kulağıma pek aşina gel· nroı kenarına indirip sıra sıra Yugoslav Kral ı kasleu romansmm tltrlyen armonl· 
~-,~ada hakkım alınl!da kal· ,memişti.. Bu sefer beni oraya "Ke· çeşmeler yapmışlar. Gelen sipahiler al, bir mermerin üstüne dökftkn ı. 
~ ... : ~ yokt~r. "Hnyatt sa· mal Doğru., isminde bir Türk gö- serinlesin, giden piya:bler hararet- Yarın 17 yaşma girıyor lık IUlar gibi talbbnt, g&nlllmU kap 

•bilcliğıne geruşler. türdü .. (LM açılmışken söyliyeyim. terini söndürsünler diye... Belgrad, t5 (A. A.) - Kral lkhı. lryordu. 
t .. _. cJ Pi d ~- al Maamaflh. gemldekJ dostlanmm 
'lı~l~~ de, ıimdiye kadar, lsa Bu k~mal, Edi~~ doğmuş. Sonra Bu çeşmelerin muhaf~ası için yer, yarm 

0
• ...... unun on - yalnız lngWs mlalerinden ibaret ol. 

°'~ ıasterip hakkını almaktan bura} a yerleşmı§ hır tilc.cardn. lyı :fe baş•arına birer memur dikmişler tmcı yıl dönümUnll kutlJyacattır. doğunu zannetmeyin. 
L_ ,eçnu, miiletlud?n deiildir. yürekli bir a~am._ Gelen ır~daşmı ki: Onlara Türk ezeldenberi "çeş Fakat Avrupada cereyan etmekte Yolcularm arasmda antlkanm an. 
~ hakkından fazlasını da karıı!arruı; g:denı t~yl etmış. Fa meci,. der. olan hldi!ıeler c!olayısile, hiçbir t!tut tipler de n.r. Bunlardan b1-
~- Yıldırmak istemiyor, fert· kat za\'allı adamı gelen soymuş, gi· Gelen sip:föi, giden piyadeye de· şenlik veya umumi merasim yapıl.. rt, bir yahud1 aamıftı. F~t o.. 
'laııtYor, onların yaşaması~ den soymu, ... _Herh_alde akıllanma· mış ki: mıyacaktır. ııunla, Uçtıncü mevkide seyahat et. 
' Olmuyor. Harp ederken, duş· mış olacak kı '. benı de şura}•a bu· - Çeşmeci ye söyle, de ki... ilah ----- titi için, ancak güverteye çıktığun 
~Olcugemisiningeçmesinomü· ~ya da:et.ettı durdu!) ... Neyse Sonra piya1e sipahiye seslenmiı· Bükreş elçimiz umanlar milşerref olabiliyordum! 
~ . tdeınez; fakat onu hatırını- bız bahsımıze devam edelım: - ç:cşmeciyi gördOm, dedi ki.. R Yahudi aarrafla ahba:blığunız, ken. 
1':' '~deki insanların ya~anıak ı,t~ b:.ı "Kem3l D:ı~ru .. nun a~zın ılah.- omen Başvekıhle g<SrOıtil dlsiııe bir clgara ikrammdan sonra 
1ıııa.:-~ inklr etmiyor. Kendisinin dan "Ç~şmecu p::ırkı,. ismi çıkınca Çeşmeci aşağı. çeşmeci yukarı Billıree, 15 (A. A.) - Rador a • bqlamrş ve aynı cömertliği, her la· 

~" bildiiJ gibi .başkasının hak- şöyle bır kulak kabarttım. Meğer derken; semtin ismi "çeşm~ .. kal· jansı bildiriyor: blLb tekrar ettlğlm tçln de devam 

t~ da :lü~ünüyor. tngilte- ~en~ede "çeşme ... :·~e~me,, demek· mı~.. Tllrkiye bUyflk elc;lsl B. TamtD.. et:mletL Mqo~t. ırkına has olan 
~ hodgimlılı inkar edilemez; mış... cu .. nun da cı,. manasına (D:ıvamı 7 incide) ver dUn akıam bqvekll Kallneaku malJ zekiıımı bana ta111 da. ama 
~ bıcele§miş, üstün bir hod- geldiğini zaten biliyordum. İkisini taratmdan kabul edllmJttir. b&Yirhahane bir şekilde gl5stermek.. 
'ıh : karıısmdakinin de hodgAm- ------------------------------.::..:~--~:.:..:..:::.:=..~..:.:.:=.:...:.......:~ 

~~~:i~~rihl;yar diye a- 1. ~ıK( ~ ~~~ ~ r:~ fj~!~~~; J 
~~biliyoruz Almanlan genç r-r..:::==ı:ra:ı;:r------- lfllı~-..,....,........,..,....~,....,.._ ..----- ------"' 
İlıt;.~en sayıyor. lngiliz milleti 
~'_'rdır, ya~ı bir ıentematı'in va· 
~ enni§tir ve etrafı dehjete S bağınrp çağmnak gibi genç 
~ere mahsus hallerin toyluk, 
~ oldutunu anlamıştır. Al· 
~ toyluğundan. hamlığından 
~et· ~tınyor; lngi'tere ya,lanıp 
'~ için yolcu gemi ine torpil 

~ ~,; Yildırmağa kalkan, şidde
Sfet sanan milletlı>r çabuk yo
~ r. Yaşlanmı3 milletler, za-
1~ kendileri için çalı~tı~ını bi· 
~ • 1914 ten 1918 e kadar geçen 
~ l'll, İngiltere ile mUttefikleri 
tı ~ ~§tı. Almanya o hakika· 
~ atrıamı, olacak ki gene yirmi 
~ ~ evvelki "gen;liklerini.. tek· 
~~Y'Or. Ce'1e yirmi b~~ c;~.,e ev· 
t'l'tı lkib~tlc kamlaştrsa şa~mama 

· Nurullalı ATAÇ 

l.Akin, benim içln enteresan olan 
cihet auydu: Marsllya, tık gördil • 
ğUm Avrupa §ehrlydi Onun için, 
bllyük bir aab1r1ızlık ve merakla 
karaya çıktım ve sok&klarm kala. 
balığına hayret etmek.teıı kendJml 
alamadrml 

Bu kalabalık o kadar 
korkutmUjtu k.1, evvelA, yaıacı.o 

ğım yeri temin etmek, gUndll.z cG
zQyle otel bulmak istedim! Soma 
da, tabU :Mıeonaçlnin hesablanm 
beceremlyerek, para bozdurdum! 

Bu iki angarya bitince, meıhur 

Kanbiyejl gezdim. 
tr.dilıam o kadar fazlaydı ki, ne 

yalan aOyllyeylm, blltUn vehir hal. 
lrı aokallta yqıyordu sanki... tn.. 
sanlar, adettı ko~ adnnla yQrll
yorlar; ara.balar, katar halinde sl
dip geliyorlardı! 

Kanblyer'm kalabalığı, benim 
f8.Tkm •essiz tenhalığına alJllUl 
gözlerime o .kadar tuhaf gellyoıdu 
k1, ltendJ kendime: 

- Gallba, diyordum, bnuın Kar. 
aDya buraya toplanmJI! 

Halbuld hnklkat hiç de lSyle de. 
ğilmi3. Marsllyanm diğer ıemtled 

de Kanbtyer kadar olma.sa bile, 11· 
ne bir hayat seli içinde kaynıyor • 
muş! 

Beni, hayretten hayrete anrtUıll. 
yen bu müşahedelerimden sonra, L 
c;lmde sonsuz bir merak uyandı: 

Diğer Avrup!J şehirleri naaıldılar 

acaba? 
Bu sualin cevabını verebilmek I· 

çln, gönlümde, diyar diyar dolat • 
ma.k arzusunun knTandığmı duya. 
yor, btltiln Avrupa beldelerlnln ha. 
yallnl bir tccessUs adesesi arkum· 
cinn seyrelmek istiyordum ... 
Eğer, Kan'u gitmek ve Ahmet 

Celaleddin paşayı bulmak mecbuıt. 
yeti olm!ı.sayrh, herbaldt", Marsllya. 
dnn yfrmJ d5rt snıı.t l!!Onra :ıynl11az, 
Aldentrıe konılrmt il~ 1r.ı t*h'de 
uzun z:-.mnnlnr knlırdrm. 

Y Devamı V'11 
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Bu sabahki ~ 'İman tahtelbahirlerine hücut11 
ekspresten ç 1 k a n!a r ,_,. (Baştarafı 1 incide) 

Eschvtller ve Stolberg sanayi merkezlerinin 
b:ış konsolosu Gabriyel Had;:t nir( Ekspresin üçüncütve son yolcu- bombardımandan müteessir olduklarını yazmak 
muharri.rimize şunları svylemıştir'i su Mazhar da şu sözleri söylemiş-

_1Q.MemleKetimde mezunen bıı - tir: - tadır• 
lunuyordum. Bugün Toroı; eKS : - Avrupadaki sef:ret v~. kon· ı Berçika üzerinde 
prcsile Filistine hareket ederek va solosluklarımız, hayat· ve mubrem 

zif~başına döneceğim. işi olmıyan vatandaşlarımıza bir Brüksel, 6 (A.A.) - Müdafaa nezareti bildi-
meçhul tayyareler 

...... . . ,. ,,.....,. . . 
lspariya sakin ·vC:-rıtmr.d1·bır hal- an evvel memlekete dönmelerini rıyor: 

dedir. İspanya hükfımeti bitaraı tavsiye ediyorlar. Ve muhtelif ec- Louvain mıntakasının hava müdafaa batarya
kiiiVağa karar vermiştir. Sonuna nebi gazetelerle bunu ilan ediyor - ları dün gece meçhul bir tayyareye karşı ateş aç
k2!:iar hiçbir taraf l~hine".arbeJ~ir lar. 
miyecektir. Almanyadan geçerken halkın mışlardır. Tayyare derhal uzakb.şmıştır. 

M-ihvercilerle ~!.Jcı aeğiliz. h?.rb aleyhinde bulunduğunu gö::- Po:onya ordusundan in~ iliz 
Nefbunlar, ne .de öte1cil::r taratın· ciüm. Bflhassa Avusturya halkı j 
d:fız. Dahili harp yüzünden mem 1ğlaşıyor ve harbi çıkaranlara kı- ordusuna selam 
leketiıniz harap o1muştuı. Yeni '?ıyor. Erkeklerin çoğu askere alm 

bi?harbe girerek kalan ni.ifusu dığı için Almanyanm her tarafın - Londra, 6 (A.A.) - Mareşal Smygli Ridz, 
harcamak ve mevcut beş on bina· -la tenhalık göze çarpıvor. "general İronside'e aşağıdaki telgrafı göndermiş-
yı da feda etmek suretile mcmle - İsviçre hududunda bir fevkaHi. tir: 
keti büsbütün zayıf düşürmek ka- delik görmedim. Macaristan ve 
tiyen işimize gelmez. Bütün kuv· Balkanlar tamamiyle normal ve s"> 
vetlerimizle memleketimizin ima • kin bulunuyor .. , 
~ , 

nna çalıştyonız. 
Nitekim General Franlto bunu 

takdir ederek bitaraflığımızı k::.ti 
bir lisanla bütün dünyaya ilan et

miştir. 
Harbin neticesini şimdiden kes/ 

tirmeye imkan görmüyorum. 
Yolda gelirken İtalya ve Bal -

kanlardan geçtim. Bu memleket -
ı;;de hiçbir fevkaHidelik görme -
dlın ve sükunun hüküm sürdüğü· 
n~ şalüt oldum.,, 

Gelen Türk yolculardan Meh -
met ~li Dağpmar 1ktısat Veka • 
leti el)ki müşavirlerindendir. Ha
len ~fganistan hukuk fakültesi 
dekanı ve devletler hukuku pro · 

fcsörüdür. 
Mehmet Ali, muharririmize/cle

miştit 1d: 
- Mezunen Pariste bulunuyor· 

dum. Bugünkü vaziyet dolayısile 
daha fazla kalmak istemiyerck Af
ganistana döruneğe karar ver1dim. 

Burada birkaç gün dinlendik • 

Vali . . 
muavını 

Pcı~is miiôUtlüğü e mr .n: 
aldı 

Vali muavini Muzafferin Istan-
O.Ul emniyet müı:lürlüğüne tayini 
tahakkuk etmiş, dün kendisine 
tayin emri tebliğ edilmiştir. 

Yeni emniyet müdürü dün öğ· 
Jcden sonra. vali ve belediye reisi 
Doktor ıLatfi Kırdarla uzun bir 
göı;.üşme yapmıştır. 

'Emniyet müdürü Sadrettin Aka 
nın da Burdur valiliğine tayin o • 
lun.duğunu dün yazmıştık. Emni -
yet müdür muavinliğine Çankaya 

kaymakamı Danişin getirile~i 
söyle.nmektedir. Vali muavinliği -
ne mülkiye müfettişlerinden birisi 

tayin olunacaktır. Bundan başka 

emniyet teşkilatında müdürler a -
rasında da bazı nakil ve tayinler 
olacak'tır. 

ten eonra Kabile hareket edece - Slovakyanın Varşova elçi
ğim. Maamafih askeri vazifeye 
ça~ derhal Türkiyeye 1ge- Sinin emlaki müsadere 
leceıun,. edi ldı 

Fransada umumi trenler kaldırı- Londra, 5 (Hususi) - Slo. 
larak~ert nakliyata tahsis olun- vakyanın Varşova elçisi Dr. 
du'ği.ıriıdan . Paristen İtalya hudu- Patna' nın Slovak topraklarm
dJna_Jka'lar yedi defa aktarma ile daki emlaki müsadere edilmiş
gelebildim. Bu yorucu ve zahmet· . 

k 
tır. 

li seyahat esnasında e~yamızı en. B b b" D p • 
.3-'- ç·· k"" b"" .. h unun se e ı, r. atna nm 

diıniz taşıWA. un u utun a - p- ı-- ' d da Si k oronya ra yosun n ova • 
mallar da askere alınmışlardı. 1• k d" - . b. h" b d" . . . ıara arşı ver ıgı ır ıta e ır. 
Yolda iken harp ıtan edıldı. Fran-. D p b h. b . d 

. . el • k r. atna u ıta esın e, va. 
sızların kuvveımanevıy en ço t d l b .. k"" Si k 

k wlamd H c r· an aş arma ugun u ova 
yüku 

1 
kvle sag ı~: 

1 
er kur u hükumetinin siyasetine karşı 

haksız ı ara, tecavuz ere arşı k .. . . . 
w . 1 d" b oymagı tavsıye etmıştı. koymaga azmetmiş er ır. ve u-

'.la muvaffak olacaklarından ŞÜP., ~ ı 
he etmiyorlar. Fransız halkı bu 
gaye uğrunda elbir1iğile çalışıyor. 
Bütün kadınlar, hattı\ çocuklar 
h~Qmete müracaat ederek vatan, 

Daima Heyecan! Daima Kor· 
kunç ! Daima Maceralar ve 
Sergüzeşt filmleri göstermek· 

te büyük muvaffakıyet kazanan 

)çin lıiz:met istemişler ve kendile- A LKA z A R 
rine verilen vazifeleri seve seve 
kabul ıetmişlerdir. 

Framu: - İtalya hududunda 
tren !şlemcldiğin.den diğer vasıta -
larla Semplcn trenine geçebildim. 
Maamafih hudutlar açıldığı ve 
tren seferlerinin temin edilmek ü
zere oldu'ğurıu işittim. 
~stanaa maarif kısa za • 

manaa so'JC ilerlemiştir. 
Büyük -bir üniversiteleri vardır. 

Tıp, harbiye, !en ve hukuk fakül. 
teleri faaliyettedir. '.Afganlılar tah· 
sile çok ehemmiyet veriyorlar. 

:Af garı fakültelerinde 20 kadar 
Türk pro!e~rü çalışmaktaldır.,, -

Sineması"~ 

BUGÜN 
Matinelerden itibaren yeni 
sinema mevsimine en güzel 

filmlerle başlıyor 

Gaip 
Limanı 

Baş rollerde: HARRY GA
REY - JOD1TH ALLEN 

Şimdiye kadar görülmemiş 

heyecanlı deniz lıaskmları 1 
-iPE·K Sineması Yarın akşam 

Yeni sinema mevsimine başlıyor. 

L()Jft,EL HARDi 
KODES ~E 

• 
Türkce sözlü YC dayanılmnz dercce:fc gülüne, ci?lmc:li bir mev· 

zu. Filme ilave olarak: Şanlı Onluımuun TRAKYA manevraları 
Hakiki sesli ve Tükçe Sözlü, 1000 metre ._. 

ı... . . . t· • - ------

"Büyük Britanya İmparatorluğunun ingilte
re ile Polonya arasında müşterek olan hürriyet 
ve adalet idealini ihlal etmiş bir millete karşı Po
lonyanın yanıbaşında silflha sarılmıs olduğu şu 
anda l\.1ajeste kralın sanlı orcbtsuna Polonya or
dusunun kardeşçe selamını iblağ etmenizi rica 
ederim.,, 

Varşova üzerıne yeni bir hava akını 
Varşova, 6 (A.A.) - Resmen bildirildi~ine 

göre eylulün dördüncü günu öğleden sonra Al
man tayyareleri Var~ova üzerine bir akın yap
mışlardır. Akına 70 bombardıman tayyaresi işti
rak etmiştir. Şehrin üzerine tahrip ve yangın 
bombaları atılmıştır. 

Tayyareciler bilhassa fakir halkla meskun o
lan mahallelere taarruz etmislerdir. 15 kadar ö
lü ve birçok yaralı vardır. M~rmilerden biri bir 
çocuk grupuna isabet etmiştir. 

Tayyare dafi topları 7 Alman tayyaresi dü
şürmüşlerdir. Bunlardan başka bir düşman tay
yaresi de bir ormana düşmüştr. Bu tayyare aran
maktadır. 

Bir Alman vapuru kovalandı 
Boıota, 6 (A.A.) - 2.000 tonluk Alman Helgoland vapuru 

Puerto • Colombia'ya iltica etmiştir. Vapur, bir İngiliz harb ge. 

misi tarafından takip edilmekte idi. 

Pariste tehlike ışareti 
Paris, 6 ( A.A.) - Sabaha karşı saat 1,40 da canavar dü::lüri:le· 

ri düşman tayyarelerinin Paris ve civan Üzerinden uçmaları ihtima

li bulunduğunu haber vermişlerdir. 
Saat 4.10 da düdükler tehlikenin geçtiğini ilan etmişlerdir. 

Henderson dönüyor 
Londra, 6 (A.A.) - istihbarat nazırı, Neville Henderson ib 

Berlindeki İngiliz sefaretinin 30 kişiye baliğ olan erkan ve memuri· 
ninin dün öğleden sonra Almanya _ Holanda hududunda kain Ol· 
denzeel istasyonunu terketmiş olduklarrm beyan etmiştir. Birkaç sa
at sonra ıefir ve yanmdakiler Rotterdama gelmişlerdir. Yakında in· 
giltereye avdet etmiş bulunacaklardır. Hepsi de .sağ ve snlimdir. Al· 
manyada bulundukları sırada ~ıkı bir nezaret altına alınmışlardı. 

Yugoslavya kısmi seferberhk 
ilan etmedı 

Belgrad, 6 (A. A.) - Yugoslavyanın kısmi ~ferberlik ilan et. 
tiğine dair ecnebi radyolar tarafından verilen haberler, doğru değil

idir ve hakikate uymamaktadır. 
1 Yugoslavyada yer yer manevralar yapılacağından muayyen bir 
talim devresi için bir miktar ihtiyat efradı silah altına davet edilmişfr. 

Alman tahtelbahirlerine hücum 
Londra 6 - Bahriye nezareti tarafından neş

redilen tebliğde deniyor ki: İngiliz donanması 
Alman tahtelbahirlerine hücum etmiştir.İngiliz 
tayyarelerinin Kicle yaptıkları hücumların çok 
muvaffakiyetli neticeler verdiği teeyyüt etmiş
tir. Üç Alman harp gemisi tahrip edilmiştir. Üç 
Alman vapuru batırılmıştır. 

(Röyter ajansının notu: Bu vapurların batı
rıldığı haber verilen Oliza ve Karsig adındaki 
Alman vapurlarından başka gemi olup olmadığı 
belli değildir.) 

Fransa nereden hücuma geçece!<1 
Romada çıkan I\1cs~agcro gazetesinin Lük

semburg · muhabiri, Fransızların Almanya
ya, süratli yapıldığı için diğerleri kadar 
muhkem olmıyan Zigfrid hattının J..ül·scnbur~ 
cephesinden hücuma <"'e~m~"İ ilıi:"n"~li hn~ury~u
ğuna ve bu ihtim-- I" J.;iJ:re"": ' ·l~-·.,.··a h~'""'"!~"1 !ıcmcn 
hakikat nazarile bakıldığını bildirmektedir. 

Paris, 5 - tlnitcd Prcss muhabiri bildiriyor: Franst~ 
Majino hattı ile Almanların Zigfrid hattı arasrnda bazı ınınt~ 
da Ren nehri bulunduğu halde bazı mıntakalarda da şerid ha1~. 
uzayan bir arazi parçası vardır. Bu arazi parçası tamamen Jıal~ 
İşte iki taı·af kuvvetleri şimdi bu hilli arazi üstünde siper hP. et 
vücudc getirmektedirler. Fransız kuvvetleri Alınan!ardan bir ~ıP ft 

1 
hattı daha fazla kazdıkları için filfiil Alman toprağına gc~~ 
orada fanliyele başlamış ımyılmaktadırlar. Bugünkü ıipcr k t, 

faaliyeti esnasında iki taraftan hiç biri diğerine bir tek ailah • l 
mamıştır. 

* * * ~ 
Dublin, 6 (A. A.) - Athenin yoL !arım, babalarını çağırıyorıard~1 

cularmdan kurtarılmış olan 423 ki- kızcağız, anasının, babasının 

şi, dün lrlandada kain Galvaya gel- ğünc şahiu oldu. f. 
mişlerdir. Bunlardan 12 si ağır su. Gene Glaskovlu diğer bir ~e 
rette yaralıdır. Birçokları vücutla. torpil gemiye isabet eder e df 
rındaki yanıklardan muztarib bu _ bir duman bulutunun geın.i)i ;dd 
lunmaktadır. lnfilak vukubulduğu ınış bulunduğunu ve bir ııı ( 
sırada gUvcrtede bulunmakta olan sonra tahtelbahirin su yuzune 
Ameıikalı bir talebe, torpilin ge - tığım söylemektedir. J. 
minin baş tarafının tam ortasına i- Mumaileyh ilaveten şunları • lıı 
sabet ettiğini gözlerilc görmüş ol • lemiştir: ,,~ 

duğunu söylemi~tir. - Neye uğradığımızı anlııJ!l, o. 
Athenia mürettebalmm söyledik tahtelbahir bizi torpilledi. 'felt' 

!erine göre, torpil 800 Ha lOOO lan bir kızcağız, blr şezton~, 
• bUS 1>9 

yardadan atılmış tır. zerinde yatıyordu. Bır o 
··cıtU" Vapur süvarisinin sının yarısını alıb götürrnu,. ıııı•' 

söyledikleri Lehıstanda yeni bir A \ı· 
Dublin, G (A. A.) - Havas ajan_ propagandası ~ 't~t 

sının muhabiri, dün Galvayda k! - Varşova, 6 (Radyo) - ıı# ~ 
raya çıkan Athenia vapurunun SÜ- meçhlıl kim~eıer, oğullan ceP~ t 
varisi kaptan Jamcs Cook ile gö - bulunan ailelere telgraf gönd.eı111e 'l' 
rüşmüştür. oğullarının öldüklerini bild~ · 

Süvari demiştir ki: tedir. Bu valan telgrafların ·~ ,-t lı 
- A theninnın torpillendiğinc tandaki y~ni bir Alm~n tahr~ıf lı:d 

ı;üphc yoktur. Vapur zabitanından propagandası olduğu anla~ılrtı ~ 
biri teleskopu görmüş, bir dakika d 

ır. ..1 
sonra da bir talı tel bahir suyun üıı_ jtılY 

tilne çıkmıştır. Tahtelbahir, Atlıe. Varşova radyosu dünden j\lı:11 
nianın telsiz cihnzını tahrib mak • 
sadiyle bir kere top atmıştır . ., 

Kayıp yo'cuJar 60 a indi 
Vn.'.]ington, 6 (A. A.) - "City 

of flint., ismindt'ki Amerikan va -
purunun "Athe!lia" yolcularından 

200 kişiden fazlasını kurtardığı ha 
riciye nezareti tarafından bildirH -
mek e'dli. :Bu sı:retlc ka)'Ib yol -
ı:ulıtr adedinin tiO ad..'ldlği knyde • 
dilmcktedir. 

Hadise esnasında görülel' 
feci manzaralar 

ren Lehistanda esir du~en 
8 

ılt 
• . 'l \ . \ıllllOC .-.1' askerlerının aı e erme, a d ıv 

"oi:rullannın vaziyeti hakkıO 8 

lfımat vermeye ba~lamıştır. ı:e.lı 
Almanların eline geçen Lell ~ ı 

1,·0' 
lerindeki hal':a Varşova ra • •1 t 

1 ,,e!ll· 
rafından cesaret ve mu ~a tePt 
sh·e edilmekte, ocaklarını • 
ıu"emeleri bildirilmektedir. ı; 

' 1ar.::ova 6 - (Radyo) -:, j>)~ 
v " • 1aı• 

\'anvada seferberlik hazırlı1' tf 
lam;ştır. LitYanya toprakla~.,rt~ 
. b" \l ta'· '· rındcn uçan ır ı man .:~uctı· 

Lit\•anyahlar tarafından dU, 
J..ondrn, 6 (A. A.) - Gazt>teler, müştür. _,_/ 

Athenin'nın torpillenmesi hakkında -
tafsilat vermehtedirler. Bu tafsi _ 
lıit, Knute Nelson adındaki Norveç 
petrol gemisi tarafından kurtarıl -
mış olan yolculardan alınmıştır. 

Glaskov ahalisinden Robert Gil
lan adında bir yolcu şöyle anlatı.. 

yor: 

"Athcninnm tahlisiye sandalla • 
rındaydık. Ay, ortalığı tenvir cdL 
yordu. Birdenbire sulann yüksel
diğini ve Alman tahtelbahirinin 
meydana çıktığını gördüm. Torpil -
!enen geminin bir mil ilersindc bir 
müddet kaldı, fakat başka taarruz_ 
da bulunmadı. 

İnfilak nc ticesinpe Athenianın 

büyük salonunda bulunan birçok 
yolcu ile mürettebat telef oldu _ 
lar. Tam yemek zamanıydı. lçinde 
bulundultları t:ıhlisiye sandalı ka _ 
paklanmış olan ve Knutc Nelson ta 
rafından kurtarılan bir musevi ka
rı koca, iki küçük erkek kardeşin 
sular lamfındnn alınıp götürüldü -
ğUnil görmüş olduklarını söylemiş • 
lerdir. 

Yolcular ve hatta kadınlar, tay_ 
fanın tahlisiye sandallarını yerle_ 
rindcn çıkarıp denize indirmelerine 
yardım etmişlerdir. 

Sandalların ekserisinin içine su 
dolmuştu. Denir.den çıkarılmış olan 
bir kadın, tahlisiye sandallarından 
birinde otururken birdenbire "ço -
cuğum" diye haykırarak kendisini 
denize atmış ve dalgalar arasında 

kaybolmuştur. Fc.-lakettcn kurta -
rılmış olanların ekserisi, infilakın 

makine dairesinin yakininde vukun 
gelmiı; olduğunu ı.öylemektedirler. 

~lılretlcbattan Glaslmvlu birisi 
infilak nt>tiC<'sinde ~ olcuların ) üzde 
yirmi b<.'şiniıı tele{ olmuı: olduğunu 

1 

söylemekte \'e ~unları ila\'c etmek 
tedir: 

"G r •itfo blrcok <'ocuk \'nrdı. 
I I rhakl<· <'o:~ feci sahnt lcr olmuş. 

, tur. 

Cocuklnr sağa sola koı,ıarak ana.. 

Hadiseler!! 
tefsiri 

Türkiyen!~ 
vaziyet_ı~,, 

( Baştarafı 1 '' ttfııl' 
. ti rlni ıa• t<'rck hayııtı mcnfan c o" 

.. 1ııı~ 1' l<t>ye koyması haline nıun 
cnkt ır. 0ııtııt• 

nu~iin iı;in boyle bir hal ~ ıç~ 
Valrnt yarın ol:ı.hilir. onun ı1lft,ıl 
Ti.irldy~ Cumhuriyeti ~tr ;~ıı cı" 
Almanya \'C İtalya dnhı . ııutii' 
du~u lıahle yakın Ye uı.nli u~t· 
de\'lctlerc kar. ı dostluk 111 

..... rt.ıı 
• il'' r ,,ıı, 

betlerini m1;1hafaı.a, dığcr bir iV'" 

hfuli..,clcrin inki .. l\fını derin 
th·ot· " "at ,.c alakayla takip c< • ıat 

fdC tıı' Al.;tlcnl1. \'C Il:ıllmnlar... ~ 
11 

. • • b"' ı·· d"kk"tl lı ,, mıllclının u un 1 .. ııdtı 
•• . d 1" AkClCJI L,~ nııntııka m:cnn e< ır. )Jld,r 

Uall•a.nlarda emniyet bozul~ıı ııl' 
Tiirldy<'nin bltarnflığındıı nuııoıı1' 
ıJer.iııiklik olmıyaeaktır. ı.ı~vıl" 
bc;aber Büy\ij, Millet ,ıcc ...... 6~ 

• . fııt .. ..- J~ 
l l l~'\ lüldc 'ulmhulııcak I~ 1 

• .,.ıl 11 

· ıı'' r• T\irl\in~nin heynclmllel 'ıı · , ıı 
• • •• • • ,.,, ' fo 

ştiphe.,11. munaknsa rılılrc ctıı;tı. 
. .• oııınıı .,ı•,ı 

ticede lıır lc'lılıg n<' r ııı.t"' 
• • • 11.;ıl , 

T'ı"ırl,i"" Cumhıırl\"ctının ı tı • ·'"" .. c,... 
\'aziyeti bu tebli~le aııl"'i11" \ \ ı 

Jf.\S.\N li~ 
------- ·o 
M.sır he f eti Eskişeh rlı .. 

,_ 1 .-sır 
Eskişehir, G (A. A.) - 'ı·r.~ııd 1 

3 d :\il' ... 
kr.ri heyeti saat 1 ° 1 ...,Jlı~··' 

k0"" buraya gelmiş ve kor cı·':ı 11' 
d n ıtıı.r ı vali subavlrır tarafın n r1• 1 ırr • • • 'Şll 

mıı;tır. Askeri bir kıtn rıtı ı:of 
. nr1cr 

ınizi selamlamıştır. ?Jırrı • ıcrclif• 
komutanlığını ziyaret etınU.: 
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i.1f!LWd ii !iT~[~L~fjFmt4@miWR y.,J.~~m~~~i~;~:.~~~~~.~[.~~:~~~~ !.~!J, .,, Al.- ... ~ 
~ D D O.o d6 ~ a a o lhtıy~r, P~nzeh ırı ~oy~undan çıkarırsa, 
~ © ~ l6 <® ifil \Qı l\JI ~ C© ifil © IF cınlerın k~ndısinı boğacağına 
~ ~ o 'Ô' ~'-O ~ ~ ta n/J ta\ e:::ı Da m Da o vakit, birkaç dakika !~~~~yor~~ck istemiyor musun? di· 
~ ~ U U Y/ (9J (9J ii!iii!!} ~ \9" U D ne almakta ve hemen hemen can çe· ye sordu. Diışün ki senden bunu re-

kişmesini ikmal etmekte olan Cuan· isin istiyor! 

A D m ti==\\ ginin böyle bir.~u~iz~~·le ~ekr~r ~a- İhtiyar sihireaz şu cevabJ verdi : 
~ $'\ ~ o · (J' yata avdet cttıgını gozlenm onun- - Onu benim boynumdan yalnız 
U U U (9J U U D de görmekten hasıl olan ha}•retle ölüm alır! 

le h 1 d 
• • d b • h 

1
. t d?nup ~aldım. Derhal bana bir fi- Bubaya hiddetle söyledim: 

er U Ş m an an 1 r ay 1 O P l 
kır hakım oldu: - Sor bu budala ihtiyara! diye 

' [' ' ' ~ T 1 r .. .: (•.~o . _Bu müthiş P".nzelıire ~ip olmak. bağıı:dım. Bu panzehiri kendisi için 
-~ ~. Zıra, bırkaç gun sonra bız de Ba- mı, ıcabmda, şayet kendi zehirle-

a 
v • t 1 • • b • k d da·Dadaların zehirli ormanlarına nirse kendi hayatını kurtarmak i 

g 1 r m l 1 r ay o z ve 1 r ç o a lÇERDE:. . . gidecektik. Bu panzehir mutlaka çin mi vermek istemiyor? 
.~ Bel_edıye m.er:ıunn ~omısyonu elimizde bulunmalıydı. Onun tekrar Buba hiddetli hiddetli bu sözleri • 

1 
d 

1 
dun reıs muavını Lfıtfı Aksoyun l d t w~ · . .. d .. v .. C . . . 

e S 1 a ar 
resiliğinde bir toplantı yapmıştır. ıay~t~ av. e ~ gını gor_ ugu u· mı ıhtıyar sihirbaza nakletti. r 1 • Belediye müfettişleri, belediye an·gıyı derın bı.r memnı:n~yetle sey· Dudakları sallanan ve bize hoı 
kooperatifi üzerindeki teftişlerini retmekte olan ıhtiyar sıhırbaza: gözlerle balanakta olan ihtiyar: 

bl•r harp kab·ı nes·ı kuracak bitirmişlerdir. Yakında bir u~umi - Senin Cuan·giyi kurtarmak i- _Kendim için mi? hayu. Asla' 
h.eyet t?pl~nt.~sı yapıla~k, tetJ?kle· çin kullandığın o toz nedir? diye cevabını verdi. 

Kralın teftıci hurra bağırılmış, İngiliz milli ınar· rın netıcesı gozden geçırılece.ktır. sordum M demk. k di . • . d~ı O 
'I • Belediye Eminönü meydanının . . · . _ - a 

1 
en sı ı~n ~· 1 Fransa 

~r\ltcrede 
\tk.lldra, 6 - Dün İngiliz askeri 
~Ucrinde, muhtelif tayyare 

t>a ları kaydedilmektcı:iir. 

İngiliz Kralr, harbin başladığı şı çalınmıştır. tanzimi ic;ini umumi ihale listesin· Sıhırbaz gene koca dudakları tit halde neden vermek ıstemıyor? 
gündenberi giymekte bulun'duğu F ransa den ayırr:ııştır. Meydana 98 bin li- riyerek güldü. Karnından konu~- Kendisi onu yanında bulundmmak 
Feldmareşal ünifomasile ve ya . Paris, 6 - 5 Eylül dört numa- ra sarfedilecektir. yormuş gibi çıkan sesile: la ne yapacak? 
nında kraliçe olduğu halde sivil ralı akşam harb raporu şöyledir: • Bel~iye Avrupay~ ~razöz IS- - Bu toz yetmiş otun kanıdır! lhtiyar sihirbaz direldi: Elerim 

~ ~t İngiliz tayyaresi dün ak -
li!ıerd ~burg üzerinde uçarak ke· 

müdafaa yerlerini teftiş etmiştir. Kıtaatımız Rhin ile Moselle a - m!rlamaga k31rar ve:mıştır. dedi. hiddetle göğsüne vurarak: 

K a nun k a b u l edl 
.. tdı' rasında hududun her tarafında lstanbul ılk tedrısat kadrosu· Otun kanı mı' :Ne demek' O· B · ben öl::-"-1 d nun hazırlanmasına dünden itiba· - · '" · - unu venrsem wuu.ı e 

\ıİlhc bulunmuşlardır. 
itler clrnshavenin İngiliz tayya
~ 1• tarafından bombardımanın • 
~t ~ Alman zırhlısına mütead. 

Avam ve Lordlar Kamarası 18 düşmanla tema~ halindedir. ren başlanmıştır. tun kanı olur mu? di. 
den 45 yaŞına kadar mecburi as. Şunu hatırlatmak lazımdır ki, • Ortamektep muallimliği imti- Sihirbaz başım sallıyarak güldil: O vakit mQthiş bir taa~ karşı· 
kerlik kanununu kabul etmişt~. 
Bugünlerde kral da imzalıyacak -

Rhin üzerinde iki sahil boyunca h.anlanna bu~~n b~şlanacaktır. lm- - Olur! dedi. Çünkü bu otların sında olduğumu gördfun. Zira hen 
imtildatlı istihkamlar vardır. tı~ana ~90 kışı !-<ılıP olmu~~ur. hepsi kırmmdır .. Ezilince kırmızı fin bu kanaatinde hiçbir mant ıh 

l'i ba isabetleri olmuştur. 
~;ıyilrelerin bir kısmı üslerine tır. 

tık harb haberlerinin kısa ve . Yen~ ~arem ıle or~~ tedrı~a! mu· kanları çıkar! Biz buna onun için yoktu. 
allırnlerının maaşı yükselmıştır. . k ) d · ı Haki'k 

kati muharebelere ait maliımatı ih· • tlkmekteplerin kayıt ve kabul (yetmış otu.n ·anı erız. a· Bu koca ihtiyar, sadece panze:1ir 
muameleleri 11 eylQ.lde ba~layacal<:· ten de yetmış ottan çıkarırız! boynundan çıkardığı takdirde cinle li Cınişlcrdir. 

itrd:~da üzerinde uçan tayyare· İngil• z s efir i Laheyde tiva etmemesinin tabii bulunduğu, 
~ : .. 1kisinin de düş~an tarafın- Berlin, 5 (H.ısusi) - BerlinJoen geçen günlerin temasa geçme ha -

.\ı U!Urüldüğü bildirilmektedir. aynlan İngiliz sefiri Sir Nevi! zırlrklarile uğraşılmasının verdiği 
~~n Olinda ve Fritzen va - Henderson, Roterdama, oradan da işaret edildikten sonra Maginot 
~l'ta batırılmış ve mürettebatı La Heye'e gelmiştir. ve Siegfried hatlarının da unutul· 

tır. - Bu otlar nerede bulunur? rin kendisini boğuvcreceğine inar 
D~ŞA~A: _ . Ihtiyar sihirbaz dişleri dökülmüş mış, sırf öyle inanmış olduğu içiı 

Mıllı ;nudaf~a n~retın<7 n~- ağzını açarak güldü: direlenen bir adamd B d · ' 
rolunan bır teblıge gore Belçıka u- . ı. u a,} a .. ıı 
zerinden ecnebi tayyar~leri uçtuğu - Ah! dedı. Bu otları bulm~ ko- taassuptan başka bir şey değildi , 

bittlını§tır. Yeni ZeJan i Al m anya ya maması Hizımgeldiğini bildirmek -
~Ptı er taraftan İngiliz Bosniu harp 1Jan e tti tedir. 

takdirde Belçika radyosu gecenin lay değildir! En aşağı 10 sene 1~~r! bütün taassuplar gibi mantık \e ::. 
ve gündüzün her saatinde hususi Çünkü bu yetmiş otu bulmak ıçın, kılla mağlOp edilemezdi. Onun ı 
neşriyat yaparak hava müdafaa yüz, yüz elli ormanı aramak 13.zım- çin derhal Buba ve Hansa i~a.ı;-Su Almanlar tarafından batı - Londra, 5 (Hususi) - Yeni Mebuslar askere gid1yor 

~ 
01 

tır. Mürettebat biri müstes - Zeland hükumetinin Almanyaya Kırk yaşından fazla olan parla. 
toplanndan atılacak mermil~r!n dun.. ettim. 
parçalarına karşı k~runmak ıçın o vakit bavretim daha ziyade _ B ahmak h ·r· t t ı · ı.. • 
halka haber verecektır ' · . . u en ı u un. ,.e ı.;O 

~o~k üzere Norveçli Eidanger harb ilanı kararını parlfimento mento azasının mebusluktan istifa 
ltı Rcmisi tarafından kurtarıl • müttehiden tasvip etmiştir. etmeksizin asker olabilecekleri 

•Cenubi Afrika baş~ckili general büyümüştü. Hanalarm tabıattekl nundan panzehiri alın! emrini vcı 
Hertzog istifa etmi~tir. Parlfunento zehirler üzerinde bizlerden çok da· dim. r. '-... Arkasından kral için üç defa hakkındaki emirnamenin bu sabah çarşamba gi~nü topl~na~ itti.haz! ha ihtisas sahibi olduklarını derin Her ikisi de derhad ihtiyarın üz~ 

~....____~-----------------~~~~---~--------

A\Uifi1 ~ lr Ü k©l 
Bitaraflık 

kar arını bnzaladz 
Buyunden itibaren muhasım taraflara 

harp malzemesi gündermi yecek 
Şimdiye kadar b itarafh kların ı bildı renler 

loıı hangı devletlerdir? 

, 
1 
dra, 6 - Alman - Leh, Fran- mi tebliğde §öyle denilmektedir: 

'~!Uiz harbi karşısında dünya Avrupada maalesef harbin patla. 
li tinin bugilne kafar vazl - dığı §U sırad:ı, lran hükumeti şim. 

ilıa.1t '?alüm olanları bir yere top diki ihti!Ua bitaraf kalmak ve bu 
. lazımgC'lirse §öyle huliısa e. bitarnnığm1 id:ıme etmek hususun
ır· ~ · daki kıırnnnı tebliğ eder. 

~ 'btr ka ispanya 
~ etilta bitaraflığmı ilan et~ 
. ~hurreisi karan imznlamı§. Franko, bitaraflık kararını imza-

~- au lamıştır. 
'Ilı !rJnden itibaren Arnerika-

llı ~ ·ı· • ce Uhnrib memleketlere silah 's' ı 1 

llıl !>hane gönderilmesi yasak e - Bitaraflığını bildirmiştir. 
,tlr. Meksıka 
~..,11&oslavya Cumhurreisi Cardencs Amerika. 

~ht.-ala ajansı neerettiği resmi nın yolundan ayrılmamış, bitaraflı. 
1 ı::e hükumetin bütlin btiyük :;mı ilii.n etmiştir. 

1ituler.ıe ve bUUin komşuln.rile Romanya 
~ t ıyf münasebetlerini inkişaf Hükumet, komşularla i;i anlnş -

"lllute~·i ve kendi istiklali ve bU • uıa istiyenlerle o.demi tecııvtiz pak 
ı. 

11
_unu alakadar etmiven anlacı. "' "'la J " tr imzasına hazır olduğunu bilclir-

4ı-.ı • rda bitaı-nf kalmayı karar. 
111~ "'gı b miştir. "'t b ildirilmektedir. Hüku -

resmi gazetelde intişarı üzerine 100 
mebus askere gitmi§tir. 

elzem fevkalade. teşrıı tedbırlerı mu bir hayretle görüyordum. rine atıldılar ve zorla b:>ynu:ıd1 
zakere edecektn. - Peki dedim. Sen artık çok ihti- panzehir kesesini alıp bana ver J ı 

Diğer t ataft"an Baıvekil Dalad· 
yenin münasip bir zamanda kabi -
nede bazı tadilat yaparak bir harp 
hükumeti teşkil edeceği haber alın 
mıştır. Kabineye girecek yeni aza 
arasında bilhassa Blum. Flandin, 
Marin ve Bouisson'un isimleri geç 
mektedir. 

• Sılfilllyettar '!acar mfiltamlan ' . . . . 1 
Macaristanda örfi idarenin iHi.n e· yarlamışın. Azızım sıhırbaz. O~un !er. 
dildiği hakkındaki haberler kati o· için tedariki bu kadar güç oldubru· O vakit yeisle yerde yatıp dura; 
larak yalanlanmaktadırlar. nu gene kendinin söylediğin bu ihtiyar sihirbaza: 

• \~olff_ ~l~f ajansının. eski u- panzehiri gene kabilen Haanlara - Panzehiri aldığım halde ch!~
mumı muduru H~rm~n pıcz Ber- bırakmak istemiyor musun? rin seni öldürmemeleri için or.1 

• • ı 
linde 73 yaşında olmuştur. Ihtiyar sihirbaz hayretle yüzüme emir verdim! Merak etme, sana '..>.i 

miensk hattında durdurulmuştur. baktı: şey yapmıyacaklardırl 
Poznanyada sükQ.net. - Ne gibi? Dedim. Ve bu h8.diseyi ha}Te[ i· 

Milletler Cemiyetine 

b ildnildi 
Fransız hükumeti, Fransanın 3 

cyhil 1939 saat 17 den itibaren Al· 
manya ile harp halinde bulunduğu· 
nu i\Iilletler cemiyetine resmen 
bildirmi) ve keyfiyetin aza devlet· 
!ere iblağını istemiştir. 

Fransız müsteın leke h a lk 1 
Fransız müstemlekelerinin hep· 

sinden Fransa hükOmetine bağlılık 
telgrafları gelmektedir. Bütün mü. 
temleke halkı, Anavatanın yardı
mına hazır olduklarını bildirmiş· 
!erdir . 
Ayrıca garbi Afrikadan birçok 

~önüllüler. orduya iltihak için mü· 
racaat elmi§tir. 

Fransa - Po!o nya protoko lo 
Neşrolunan Fransız - Polonya 

protokolu Fransa - İngiltere - Po· 
lonya müttefikler blokunu takvi 
ye eylemektedir. 

I ngiliz - Polonya ve Fransız -
Polonya anla~malan bilhassa müt· 
teHk devletlerin mütareke veya 
müsaselahyı ancak müştereken ak 
tedebileceklerini derpiş etmekte· 

dir. 

Gdynya garnizonu şiddetli bir çı- - Bu kadar kıymetli ve lazım çinde ve sesini çıkarmadan sey . ... t· 
kış hareketi yapmış ve düşmandan bir şeyi Hanalar için yapmadın mı? miş olan Bazaraya da: 
top, ağır mitralyöz ve esir almış· - E\'et 1 . - Valda, Cuan·giyi kurtarma!.' :t 
tır. - Gene onların kullanmasını ıs· bize yaptığı büyük hizmete fena L r 

A J m a n la r mühim mıktarda tcmiyor musun? mukabelede bulunmuş olduk! Fal, .t 
e s ir v e r diler - Evet! cümlemizin bayatı: bir nezaketL.1 
Dğire taraftan alınan haberlerde - WO halde ~un~ boynunda taşı- daha mukaddestir!. 

cenubi Polonyada müdafaa halin· yacagına, he.r ıhtımale karşı, bana Söz anlamayacağına katiyen k<' 1i 
de bulunan Alman kıtaları bozul· vereceksin! oldur,'Ul'Il bu ilitiyara 'hıma muka 1 
muc;;tur. Takip esnasında da birçok Fakat ihtiyar sihirbazın mak~dı· derhal aynen benimki gıöi bir ], ı· 
esi; a1mmıc;;tır. mı anlar anlamaz yüzü birdenbıre lübe yapsınlar! Hergün de en s · 
Almanla~n motörlü kuvvetleri- değişiv~rdi ye bana eliyle boynunu diği yiyecek beniin nmmma kem. -

ne karşı yapılan mukabil taarruz- gösterdı. . •v. • ::.ine götürülüp bırakı1sm! dedim. 
da mühim miktarda tank, zırhlı o- lhtiyann ne demek ıstcdıgını an· C(DetJamt 'lfJ(ll) 

fomobil alınmı5 ve bu motörlü va- lamam:ştı~. 
sıtalardaki Alman askerleri esir c· -:- Ne dıyorsun, anlamıyorum! T orpi 1 e 
dilmiştir Esirlerin umumi yekfı- dedım. 

çarpan öir 
daha battı nunun ç~k yüksek olduğu kaydedil O vakit Hana1ara daha çok ahs-

d
. mış olan Buba: 

meklc ır. 1~ t 1 (bo . umu kes daha • - '-ap an. ; n • 
Yarşova ve cı,•anna yapılan Al· · •' t) d mek istiyor! dedi. 

vapur 
Vapurun bir Letonya gem ci 

olduğu sanılıyor 

man tayyare hüc~~l~:ın~a .~ 7 Al· ı} ~ ;ani yermem mi demek isti-
man tayyareler duşurulmu5tur. ·or? Malmoe, 5 (A.A.) - "Aııbct 
Bır hıyle y Buba ihtiyar sihirbaza dönüp: gazetesinin yazdığına göre, mill 

Almanlar harp hareketini kolayla.5 yeti meçhul bir vapur daha öre 
tırmak üzere Paraşütle asker indırı ~dakikada bir bey~ame ile, bü- sundun cenubunda bir Alman m · 
me teşebbüsünde de bulunmu5lar tün vatandaşlan sükQnü muhafa- nına çarparak batmıştır. Fakat ' 
fakat bunlar halk tarafından yaka- zaya davet etmiştir. purun enkazı bulunamaldığmd 
!anmışlardır. Bu ~eşebbüsle.r!~i~ A l manya infilakin diğer bir sebepten il. ı 
muva{fakiyetle netıcelenme:lıgını Bcrlin G _ Alman ajansı, bugün gelmiş olması .da muhtemeldir. 'lldaıt~ hareketiyle milletler ara lsveç ve Norveç 

ty(!tı'. Yatışmanın avdetine ehem. Bitaraftırlar. Almanya lsveç hU -
~ ~il 1 bir şekilde hadim olacağı. kümeli hariciye nazırıyla ticari mü 

Po ' o nya 
Varşova umumi karargahının be7 

numaralı tebliğinde şOyle denil-

gören Almanlar 4 eylfıld~. . birçok 
1 
harc~{ata ait büyük bir faaliyet Ancak bugün Malmeo civarı:' 

Alman askerine Polonya unıforım· kaydetmemektedir. Yalnız Polon· do. Limhauna gelmesi beklenen· 
sı giydirerek gene para5ütle Pol'on· yanın Londradaki büyük elçisinin tonyalı ''Umanta,, vapumndan ş' tıı \'vetıe kani bulunmaktadır. na.sebetlerlni idame için mlinase _ 

lltı• !lor 2aristan bettedir. Bu arzuyu Nol'\'eç de bes. 

l'ııtıa.:a tadyosu Bulgaristnnın Av. :emektedir. 
~~ kakı kanlı hfıdiseleıi ihtirassız Belçıka 

~lı ~siz fakat s::ırsılmaz ve Dün fevkalade içtiman d:ı\'et o. 
~is hır barış arzusile ve bütün .unan Belçika parlii.mcntosunda hü-
~ .. · eteri -. ~ . sogukknnlılıkla karşıla - .tü:netin bir beyannamesini oku -
b dl ~ ve kE.rarmda. olduğunu yan baııvekil Picrlot, Ilelçiknnm bi 
J t'tııl§ur. taraflığını muhafaza edeceğini söy. 
~:Ponya ıemiş, muhaıiblerin verdikleri ga_ 

tl llon hariciy" nazın, mevcut rantiyi memnuniyetle knydeylemiş 
'~ 11 cl<:ilc-rl knbul ederek bit:ırnf- ve Bel,.iknnın kc>ndi müdnfnn vası. 

·I bfl " ı.. dlrmiııtir. mlarını arttıracağını ve icabında 
lı- il11 istikliilini her vasıtayla müdafaa 

an hükumetinin neşrettiği rcs. l cyliyeccğini bildirmiştir. 

ya topraklarına indirmı~1crdir. ı\lman1arın Polom.•ada zehirli gaz dive kadar birbir haber almam<:. 
Düşman hava kuvvetleri, bütün J :ı 

memlekette taarruzlarına devam Bunu, Polonya mahafili harp. kullandıkları hakkında verilen ha mıştır. 1 

mektedir: 

etmekte ve şehirleri \'e asker kolla- kaidelerinin Almanlar tarahndan, beri teyit edi~i \'e:.ilesile bunun a· 
rım bombardıman eylemektedir. bozuluşunun ilki olarak ~armaklalsılsız 'olduğunu bir daha bildirmek· 

Romanya Polonya ha\'a kuwctleri Cczcha· dırlar. ltcdir. 
mov ve Hadomska mmtakalarında B erlin üzer ind e 38 tayyare! Diğer taraftan Danzigten bildiri-. B r b' 'hl' b' Bir l\aç s1nıh sitih 
düşmanın zırhlı müfrezelerini mücs 38 Polonya tayyaresı er ıne ır.len bir haber, 4 eylül tarı ı ır e-
sir bir surette bombardıman etmiş- hücumda bulunduktan sonra yerle· 1mirname ile Pofonya resmi müesse altına aldı 
tir. Dü~manın M ta~'}·arcsini dU- rinc clönmü5lcrdir. Berlin cİ\arına sclerine vesaireye ait servetin mü· BükrcR, 5 (A. A.) - mı.vns: 
~iirdük. Bizim altı tayyaremiz ii<;- muhtelif b'ombalar atını .Jardır. saclerc cdildi~ini fakat bunun bir HunJ.:ın cwvel :ılınan tedbirleri 
terine dönmemi~tir. Hükümetın beyannamesi devlet komiserinin kontrolüne tcv- tak\'iyc etmek Uzcrc Romanyas1: 

Cenubu garbi cephesinde dli}llıa- Polonya hükQ.meti, vaziyetin ma· di cdilmi~ bulunduğunu bildirmek kıı.r sınıfı silah :ıltımı. dn.vet e -

nm tazyiki Varta - Szczerc-0v - Ka- ni tedbirler almasını icap ettirdiği :tcdir. 
1 
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Sadri paşa, masa altından, 
hocanın ayağına basmak 

istedi; ta'<at ... 
Böyle bir hfu:l.lzen.iıı çıkı1'ı günden 
gUne nnziklcııen Suriycdeki Osuıa.n.. 
lI vaziyetini tehlikeli bir )lale so -
knbillrdi. Bin3.ena.leyh emri alınca 
vnll bunu cvveın. ll.yfw ve eşrafla 

birlikte alfilmdı:ı.r yültsek rütbeli 
mcmurlnrln. konuamn.k, tatbikı im -
kam varsa bu Lmk6.nm tesbiti ve 
Cemal pa§ayn arzından sonra !na -
liyete geçmek. Umumi rcd keyfi • 
yeti halinde de bunu bir mnzbatn 
ile sako.lir diktatöre bildirmek kıı. 

rariyle Sadri pa!}anm evinde gizli
ce toplıı:nmıığt lmrnrlo.ştınnıştı. 

Sndrl pl4janm ziyafet geccslııln 

crtesl gUnü bu karar şu toplantı i
le fiil sı:ı.hru;ına mtikal cttirllmlşti. 

Vali, Cemal pa;jaum cmrinı okudu. 
Toplantı sebebini bundnn sonra ruı
lntnrak mUzakcrcyc geçilmesini tek 
lif etti. Meseleyi enine boyunn sa 
atlerce rnüzal:ere ettiler. Vali ve 
kumandan da i~th ıı.k ettiği halde 
Haleb a;)un ve eşrafı bu tekilli 
,lddcllc rcdd diyor1ar: 

- Aşal.ri i ynnn tc;ıvik etmek L 
çin lnı;iliz casus arma değil, bu em.. 
rln tntbil:mn lüzum vardır. 

Diyorlardı. 

Yalnrz mUfU ar da bir sl5ze kan
şarak: 

- Emir her G ) den fuıtnndfir. 

Mademki kunınn:ian P3fJa hıµretle
:i böyle emir buyuru} orln.r, ner'a.n 
!>unun ifnm mUc vvez'.lir. 
Şeklinde mUn:ıJ.n._cıayı k6rU.klUyor. 

'nrdı. 

Bu mun:..ta.ş lar saatlerce sUrdll. 
'da.sanın nltmda sessiz sedasız bir 
avşan uylrusu !:estiren dedelerden 
•utki bir arnhk gözlerini nçu. Bu
unduğu vnzlyeU, etrnfmda sıra -
!liınll b:ıcaklan görünce rüyada. ol
luğunu zannetti. Gözlerini uğuş _ 

urdu, dlkkntli diklmtll etrafa bak
ı. Yıı.nmdn 1ıal1'i uyuyan arkndaJJı 

dusufa dcd yi oluyla ynvaşça . 
arsnrkcn hntırlndı: 
- Eyvah, nkşam gl.rdlğimiz ma

ıı altında uyuya knlıruşı:z. Şimdi 

e yapncıı.:';;'1Z? 

Mustafa dede de arkad~mm 

arsmnfarlyle kendine geldi O da 
-özlerini açınca ayni eaşk.mlıS'ı 

östcrdi. Mnsnnm üzerinde mllna -
n.sa bUUln ş!ddctile dvam ediyor. 
IUftinin verdiği §cr't icru:ete blrcr 
ntıö kesilen Ho.leb eşrafı binöirl 

..rdmdnn mukabele edjyorlardı. 
Dedeler kulalı: kabartarak mil • 

ıı:ıknşay1 dinlediler. Nut!tt, ffi:ırct 

1armai;;'lllt dudnı;mm Uzcrinc bas -
rrarnk nrk:ıda.5mm kulağına biç 

ses çıkartmnmaya çalışa ~alışa fı -
"sıldndı: 

- Burada tutulursak hnpı yut -
tuğuınuz gündlir. 

Öteki de ayni jestle ve ayni tarz 
la mukabele ctU: 

- Peki, bunlar çıkrp gidinceye 
kadar burada mı kalacağız? 

- ~bette ... 

- Sonra nasıl çıkacağız? 
- Elbet bir ça'r-e dUsUnUrllz, YO-

lunu bulur, çıkarız. 

!kisi de sustular. Tekrar halmm 
Uzerine uzandılar. Mllftinln §er't 
sebcbler ortaya atarak itirazı, mil.. 
nakaşanm uzrunasma sebcb olduğu 
i~in. Sadri paşa yanma tesndUf e
de.ıı hocanın nynI;'Itla basarak ih • 
tar yapmak istedi. Kendi ayağını 

mllftinln bncakla.rmı hcsablıyarak 

masa altından bnkınndan uzattı. A
yak burnuyla hedefini a.rn.,tırdı, 

mllftinln ayağını bulacak yerde 
Nutki dedenin yerde wm.nnıl!j ba _ 
şma doğru ynklaştı. Hfilll derln bir 
dilşllnceye dalmış olan dedC'llllı ar. 
mut biçimi frl burnuna dokunun
ca ucuyla ornya blr tazyik yaptı. 

Nutki dede bu cruunı acıtan dar
beyi, eliyle nğzmı kapatarak: ~ 
Çikarmadan savu~tururken Sadri p:ı 
Ş3.D.lll milftiye meram anlatamıynn 
nynğı b!rlmç tekme de koluna in.. 
dlrd1. 

Btı aralık mllfti kendiliğinden 
rnısm113, tekme fnalı da nllıayet buL 
mu§t:U., 

Nutki aede bir eliyle burnunu 
tutu.yar, ötekiyle nefret ünde côen 
hareketler yapıyordu. 

Tnm bu srrnda Mustafa. dede ar
kad~m kolunu tuttu. Kulağına 
fıınldadı: 

- Erenler ben fena halde stkı§· 
tmı. 

Nut.kt dedenin hayretten gözleri 
falta,.cq gibi açıldı: 

- Aman canrm, kendlni tut! 

Oteld yerde ka.ekatı bir vaziyet 
aldı: 

- !mkaru yok, tutnmrynr..nğmı. 
- Allah aşkma ... 

Dedenin sazn ağzında kaldı. Yaş. 
lI mcvlevi abdestini tutamnmış, ko. 
yuvermişU. 

Halmm Uzerlndc bir yılan krvrılr
şıyla llerliyen ıslaklık yavaş yava3 
masanın altmdan çıktı, valinin a
yaklan ornsmdnn geçerek ilerledi. 

( Daha var) 

Oda kapısının yumruklandığını, o kudunnus itlerin elinden kurtara
alm bir sesin: "Aç,, diye bağırdı- yım dirkcn!.. Nah sağ koluma bah! 
mı duyuyor gibiydi. Kapıyı açma· Zeynep, gözlerinin yaş perdesi ar
ınca, dısardan zorlamışlar, tahta- dından, erke?'"n sıvadığı kolundaki 
.r çatrıdayarak biribmnden aynl· üstü kanlı çevreyi gördü. 
ıış, ardına dayalı sınk düşmüş, i- - Senin bir tek sözün beni yüre
ri, sırtlan gocuklu <lort erkek gir- ğimden vurdu. "Kızlarınız bana 

?isti. Uzerine saldmnıslar, yorga· benzesin!,, dedin. Zeynep. senin gi.a 
r, Ç<U]afı bir yana savuraralt, o- bi, kara üzüm gözlü bir güççük gı· 
ı iç gömlcğilc açıkta bırakmı~lar- zım var. Ayılıverdim Zeynep. Ar
•. Baj;rırmak i tiyor fakat sesi çık· kadaşlann üzerine atıldım. Savulun 
ıyordu. Erkeklerin dordü de kar- ulan hergeleler di>·c blğırdım ve a
·ma dikilmişler, ona bakıyorlar· falladım. SıyırCım kamayı .. 

B A B E R - Akşam 'Postam 

Adalar Ma1müdürlüğünden 
Veraset. vergisinden borçlu Hey beliad.ada BülbGI sokağında (83) 

sayılı arsanın tamamı 14·9·939 perşembe günü saat 14 de birinci 
müzayedesi yapılacaktır. l;;;teklilerin kaza idare heyetine gelm?leri 
il!lıı olunur. (6998) 

/ Deniz Levıızım Salınalma Komisyonu i!ıinları 
3000 kilo erik reçeli 
3000 kilo ayva reçeli 
2400 kHo vişne reçeli 

. 

Tahmin bedeli 
1191.00 
li91.00 
1056.00 

3438.00 

1 

1 - Yukarda cins ve miktarla rile tahmin bedelleri yazılı üç ka
lem reçel, 22 eylUl 939 tarihine ra stlıyan cuma günü saat 14 de a-;ı!> 
eksiltme ile alınacaktır. 

2 - lşbu üç kalem reçelin ilk teminatı 257 lira 85 kuru, olup şart· 
namesi hergün komisyon:lan parasız olarak alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte 
belli gün ve saatte Kasım:,xı~ada bulunan k"omisyon haşkanlığma 
müracaatlan. (6962) 

27.300 kilo çubuk makarna 
2.100 kilo tel şehriye 
2.100 kilo arpa şehriye , 

. .. . 
.. Tahmin bedeli 

6360.90 
489.30 
489.30 

7339.50 
1 - Tahmin edilen bedcllen1e miktarları yukarda razılı üç kalem 

yiyecek maddesinin kap:ılı zarfla eksiltmesi 22 eyl01 939 tarihine rast
Jıyan cuma günü saat 11 de yapılacaktır. 

2 - lşbu üç kalem yiyecek maddesinin ilk teminatı 550 lira 47 
kuruş olup şa~ tnarr." i hergün komisyondan alınabilir. 

3 - IstekJilerin 2190 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim e· 
decckleri kap:ılı teklif m~1,tuplamu en geç belli gUn ve saatt~n bir saat 
evveline kadar Kasımpa~ada bulunan komisron başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri .(6960)~ ;ı;; ........ · 

••• 
1650 kilo yün Çorap ipliği / 
1950 kilo yün f anilft ipliği 

..--. 

Tahmin edilen bedeli 
4042.50 lira 
5655.00 .. 

9697.50 
1 - Yukarda cins, miktar ve talimin bedelleri yazılı iki kalem 

yün ipliği, 23 eylfil 939 tarihine rastlıyan cumartesi günü 10,30 da ka
palı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konUlmuştur. 

2 - 1Jk teminatları (727). lira l(32), kuruş olup :artnameleri her· 
gün komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifah dahilinde tanzim ede 
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gQn ve saatten bir sa
at evveline kadar Kasımpa~da bulunan komisyon başkanlığına ver
meleri. (6959)1 

Muhammen bedeli 2700 lira olan muhtelif cins ve ebatta 19550 a
det kuru pil 22.9.1939 cwna gijnn saat (10.30) on buçukta H:ıy:Jar
paşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme u
sulile satın alınacaktır. 

Bu işe ginnek istiyenlerin 202 lira 50 kurusluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle"birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatlan lftzmıdır. 

Bu işe ait şartnameler komis}~dan parasız olarak dağıtılmakt.a 
dır. (7002)' 

Adalar Malmüdürlüğünden 
Kazanç vergisinden borçlu Burgazadada Gökdemir aralığında (l)' 

sayılı evin 330-2790 hissesi 14-9-939 perşembe günQ saat 14 debi· 
rinci müzayedesi yapılacaktır. isteklilerin kaza idare he}•etine gelme 
leri ilan olunur. (6999) 

* 
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Yazan: CAHiT UÇUK 
-8-

·.Kandilin ışı1mda rüzlcri kırmı- Zeynep, 'o gecenin bütün faciası- tu. Kendi kolumu bağlay~rak, seni karanlık doluyor, köye dönen sığır 
lann, davarların, ba~elerde öten 
horozlann sesi duyulu}'.:>rdu. 

. gözleri kanlı gibi görünüyordu. nı, erkeğin sesile yaşıyordu .. Fırtı- kucakladım. Buraya getirdim. Bura 
Zeynep, dü~ünd1kçe, sol bacaJ;rın· nanın uğultusu, gözü dönmü5, az- benim süt anamın evi, onu savdım. 
ı'd sancıyı yü e-;inde duyuyordu. gın dört erkeğin boğazla~asr. Gü· Pekmez ağdası yaparak, yaranı '0-

ücudund:ı doln..an yabarıcı eller. rültülcr. sesler . homurdanmalar, nunla sardım. Kız Ze}'nep. handan 
:>ynunu somuran aç dudatdar .... iniltiler.. sonra burada oturacaksın. Süt a-
'! hatırlama1c istemiyor. başını sal· Ellerini yüzüne örterek: nam iyi k:ı:lındır. Ona bir can yol· 
yarak: -- Allahını seversen c:us! daşı lazımdı zaten .. Ben her gece 
- Ninem!. .. ninem' .. tli}·c, kıc:ık Dire yah·ardı. F"kat. erkek. onun gelir seni gJ:iırüm. 
ır sesle hıçkırıyordu. kısık dudu!< anndrın sıza"l valvarışı Zeynep, ba~ının içi uyuşarak. er-
Erl~ek. ona doğru iğ";lerek, ellerini duyma1ı. keb'l dinledı. Gözlerinin önüne ken· 

iizünde:ı çekti: j - Bir aralık win vere yıkıldığı- di evi. kara to,unu. al<l<ız gelmişti 
- 7...eyntp ağlama gayri! .. I3un-

1 
nı görünce. c:~Jdırdım ü~t!erine. Do- 1 B~cr~ıı (rVi carr,ıyı, hir kere daha 

ian öte kim~ecikler sana do?mmı· muzlar gibi bo:azla~tık. Gözümü 1 yüreğinde duydu. 
maz... 1 açınca, seni bir yanda kendimi bir Erkek. tahta ka.,akları yan örtü 

Daha ys~. ~ylOyordu: randa buldum. B:ıcı~ın:b'ci yara· ıa pe:ıcere1"n <iı~art hı'nvordu 
' - Bir bıç.:ık ta ben rc.:!ım. S:::1i, dan akan kın pıhtılaşmı~. donmu~·Odanm ıç1ne, sczıl:n~z bir a:ırlıkla 

Zeynep, mırıldandı: 
-Süt anan beni ister mi ki? 

Erkek. başını çevirerek ona bak
tı: 

- İstemez olur mu? Süt anamı 
ben bakanın. Nedersem onu yapu. 
Ortalık tekmil karannca. gidip se· 
nin malını. davarını getiririm. 

Zeynep. ~s çıkarmadı. Kaderinin 
önüne açtığı yola gitmekten ba§ka 
çaresi yoktu. Vakit vakit \'Ücudunu 
kavuran ateşle dalıyor. alnının ~ı· 

cai:rilc kuruyarak. odaya yayıla~ 
gül sirke k'..>kusu. ona çocuklu~un'Jn 

~ EYLUL - t9S~ 

G i Z Li V AZ i FE0~N 
HARiCIYE NAZIRLIGI NA 
-18- Çav.ren: FETHi KARDEŞ 

Ilindenburgun itımat ettiği adam 1 da bu sual: sordular. Fon RibetıtıW' 
fon l açenai. Hitlerle mücndelc e· İ§teki sım anlatmağa başladı. 11 
d~n, ihtıyar mareşali nazı şeıı aley· Fon Ribentrop, ihtiyar rna_r~ıı 
h~ne .. kış.~ırta.n da gene fon Pap~n· Hıtler aleyhine çeviren şahsı)~· 
dı. Şımdı, Hındcnburgla bcra.:ıer, fon Fapen olduğunu anladığı 8 }.1I' 

Hitleri tam mana~ile mahvedecek errer imkanı varsa ic:leri )~01u:ı3 ... 
o ~ il)" 

lıarikultide bır pltln hazırlamı~tı. yabilecek ::egfi.ne adamın Alrtı~,uıı· 
O esnada naı;. partt.:ıının Berlin da anc:ık kendisi olduğunu du, }.1I' 

teşkilatı şefi, 19J4 de oldü;ü.en, dil. Bunun için de fon Papenle 
Gregor Strasserdi. Fon Papen, Hit· nuşması l!zımdı. -ki 
lerle Strasseri, doktrin m:!seleleri· Fon Ribentrop il:! fon PapeI1 :;i 
nin ayırdığını bılmekteydı. Stra3SC- ahbabtılar \'e fon Papen ona

1 
~· 

rin, şerini atlatıp iktıdar me\'kiıne bir minnettarlık borcluydu. 1 ~ 
geçmek ernelıni beilcdıI:ini de bil· tını bna borçluydu; Kudilste g~·ıiz 
miyor değıldi. yansı evine koşup gelerek lrıS~p 

Fon Papen işte bunları dü,ünc· 'Jrdusunun yakla)tığını haber ,re ra· 
pek başvekfileti Hitlere d~ğll Stras kendisini esir düc;mekten kll~ 
sere verrnetri tasavvur e:iıyordu. Bu nı unutmasına i~kfin olamaz 1 •10ı: 
tedbir hem kanuna tamamile ur· Şu halde fon Ribentropun fıı'h 
gun hem de Hitlere son ve kati dar- Papen!e konu~ası muhakkll\~a: 
beyi indirecek bir tedbirdi. dalı 'olacaktı. Ancak buna teşt aı:e· 

Gayriresmi olarak bu tasavvur- etmezden önce yapılacak dııh.8 cJel1" 
dan haberdar edilen 5tra~3er tekli- le \'C mühipı bir is vardı: flı_n,ı.ı" 
fi hararet ve sevinçle kabul etti. b b k"l · t-esı ıı· urgun aşve ı tayın e '" · .... ı:· 

Hitlere gelince, bu manevrayı öğ- mali olan Strasseri Berlinden tP"'. 
renince müthi~ bir yeis ve kedere l k a~tmna ... ..41!1" 
düştü. Partide ıkilik muhakkak gö· Herşey fon Ribentropun d;:;s. 
d
rünRüyor ve. Hitler .b~r ihtilaf ~alin- düğü gibi oldu. Gidip Gregor il!'tıı 

e ayşverın kendısın:len zıya:lc serle konustu. Bir saat kadar s ~ıf. 
ı'on Papen - Strasser tarafını tuta· b m··ı1:1 t d AJmnm11· 

w • • u u cıırn ın sonun a 
11 

t 
cabrından e~ın~ı. tahini değiştirmesb vesile tesk 'l" 

Strasser ıle bır kere konu~sa onu den b"r h"':l"s ld . Stra.sser ııle• 
belk. k d b·ı· F'""I · d k 1 

a 
1 e 0 u. ·ı an ıra ı ır, u uerıne sa ı ccle Be linde ka 

halmağa ve teklif edilen başvekilliğı 1 c::u hr nd çtı. k 
1 

in e""-eıa 
kabul etmemeğc ikna edebilirdi. . ~ P . e uyan ı:mama ~ . de 011' 

B f .k · · 1 t k d' . aılcsını gönderdı ve ken:.lısı 1 .... ~dı u ı rını an a ınca en ısıne sa- . t p. ıw· 
dık kalan yardımcılan Strasseri tarın pe~ınden ~ela.şla k~ç 1bir tuıl· 
bulmağ k l 1 F k t b ··w· _ hududunu geçtı ve küçilk a oş u ar. a a u n a k- .. .

1 
. 

raştırmalar beyhude oldu. Strasser yan oyune 1 tıca e~ti · .,-e~il 
. Strasser neden böyle tanı bll~ igi 

sanJcı yer yarılmış yerlere karışmış· , 1 ~ d k , Tak'p ett 
tı. Nerede olabilirdi? Hitlerin a· 0 aca~. stıra a . açtı~. 'da rı~ 

. - d gayeye :un ensece~ı sıra 
damları hunu bir tilrlu k~fe emt· b' d b' b d.. t"' 

ır en ıre un an vazgeç ı · 1t yorlardı. Gregor Strasser kaybol· ı:- R"ben S le bir si 
• , uğu ron ı trop, trasser ,,,,r 

muştu, kımse onun r.:?rede old - k . b .. 1r.k t 0nıı 11"" 
nu bilmiyordu. .onu}'11U' ve u mu a a , eıııılf 

.B • t+· art k ı ...... r.. h' imden uzakla~tınnağa kA.fı ı; !Jel' 
u vazıye ~ ı yapı'P.:.':~ ıç ti. R"be tro l:l"tl re re"°' -' 

bir şey, binaenaleyh Bitler için kur · 
1 

n P ~marn 1 ~- ~ttte fl" 
tuluş ümidi kalmamı~tı. Fon Pa- bteuln vazgeçm?e~ şak 1 C: ır inin tı-1'" 

. ,. tahakkuk edecekt" urunu~tu ~o sa gıtmes ıJl' 
penın pw.ru ı. k d d h h 1 1 ~ 1 ııu 
H·tı · kA h b" · apa m a a a ayır ı o aca0ın 1 enn er cı.nı ar ıyesı ne Y • 

1 
t ? 

ı d h atmı~ ı. 
cağım şaşırmıştr. 5te bu sıra a er . ıJ$U11 
kes bedbin ve meyusken fon Ribent Kimbilir? Bu bir sırdır kı b jf• 
rop Bitlerle arkada~lannın bulun- ancak fon Ritientr'<>p tarafınd3fl rU1' 
duldan odaya bir f ırtma gibi girdi. şa edilc~ilir. Çünkü Strasser ·~dif· 
Ne§e lie haykırdı: yaşıyanlar meyanında de~ aJtS' 

- Arkadaşlar, neden böyle keder 193 l senesi 30 haziranında.. bl:dsıtı 
li duruyorsunuz? Halbuki işlerimiz re "kanlı gece., denilen geee e bı.l. 
yolunda gidiyor. Hatt9. hiçbir za- edilenler arac:ında Strasser d 
man i5lerimiz bu kadar iyi blma- lunuyor. ~ 
mrştt. Strasser Berlinden uıaıdaŞt ·t· 

Siz bu fikirde değil misiniz? Ben Ribentrop fon Papeni ziyarete gı 
kendi hesabıma herhangi birinizle. miş ve ona: dl. 
yakında iktidar mevkiinin bire ge- - Bu kadar mahirane ha.Zlrla et' 
Çteeğine dair bahse girebilirim. ğmız şatranç oyununa de.va.at çilP 

Sonra Hitlere yaklaşarak: memenizi rica ederim. demış0•• ıçjtl 
- Müsaadenizle Führerim, dedi, kü evvela Hitleri mat etmc1' 03ııı 

sizi evvela be:ı tebrik edeyim. kullanmağı dil;ilndüğüniiz g ut11' 
SIR kayboldu. Kendisini bulmak fl1 

Ne olmuştu? kün olmuyor. Bundan başka ... 
Hitler ve yanındaki arkad::ı,ıan (llcnmı ,-ıırl 

~fl!mlJ CJ73rn]rıiDlJ~~P.~ftH-.-1'-. _,.. -
aydınlık günlerini yaşatıyordu. En 
tarisinin uzun eteklerini savurarak 
bahçelerde koşuyor, ta:ee otlarla ör 
tülü toprağr eşerek çiğdem çıkan-

ur 
dil yanıyor, bcakta kütükler ~Jcil 
dıyordu. Biraz sonra kapı ııı 
lçeri, erkek girdi: 

- Süt ana Zeynep nası\? 
yor, ninesının buruşuk ruzunu, ~J-:ır3 
parlayan gözlerini kendine bakar· Kadın, ilk önce Zeynebe. 
1cen görüyordu. O zaman, yastıkta· erkeğe baktı: 
ki başı iki yana sallanıyor, uzun , . . s 
kirpiklerinin altlanndan "ızan dam- - Dalgın yatryordu, şimtlı 
lalar, biribirine bağlanarak, yanak- leri açıldı. .. 

lanndan iki yana akıyordu. Erkek, yatağa doğru yüz:ô.~~·ctif 
Sonra herşey, eski ve yeni hayatı _Eşyalarını, öküzii, kc;ı>~ . .,. 0;· 

bir hamur gibi yoğrularak, şekille- dim Zeynep. Yüreğin kaygıısı.v 
ri eıiliyor, kanşıyordu. sun , 

·•· diW Bir aralık. bir ses duydu. Bu !CS Zevnebe bir tas ılık süt içir. ~· 
karanlıkları yı~arak ge~en bi~ ay· H~cn daldı. Kanşık, renkl~er~· ~r· 
d~nlıktı . . Zeynebı~ yüreğınde bır se- killeri seçilmiyen bir rüya gorO;ııı< 
vmç belırerek, vucudu b~.~~~guy- du. Kulağına hazan ko·ılli.,, 
la ürperdi. Kara Tosun böguruyor· d 
d çarpıyor u. •f113:ıı 

u. G"'l "b" '· ının oı . Uyanan ruhunun, vücuduna ver - u gı 1 ~arın, ÇOCUt.P ~ 1ı :ı 
diği emirle yerinden ftrlamı.1' isti- bu ~rospuyu. kapat. Başra b~:ı. e\ · 
yerek, üstündeki yorganı attı. dam her. ~>:1 yapar. Am 

1 o aman nene bir ses duvdu: bark sahıbısın. ı'·rıf. 
zc . a • A Ze b" kao:ıtttı. . 

- r""".ı.- musun :ı kızım! yat - }·~e. yne 1 • • r 01:.ı 
Y"""" d ' 1 M t A.nll} o 

yattığın yerde! U} mama 1. su an~. • . ..-·~. _:ıı 
~ynep Jı;özlerini açtı. Yatağınml sun? ~?·~nın kulagrna gıdv• 

başında. yüıü öOce çizgilerile kınş· ı den bılınm ... 
mrş. çatrk kaşh bir kadrn gördü. (Def)(ltnı t'' 
K~eki sandığın üstünde bir kan· 
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Kristof Kolombun Askerı Fabrıka.ar umum Müdürlüğü ılAnları 1 ~ ~, · 
Kınkkalcde yapılacak boru fer§İyah • 

\7 t d ""' Keşif bedeli 32.000 lira olan Kmkkalec!e yapılacak boru ferıi· ~=---
J u mu r as) na og r u yatI Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalrna komia· 

yonunca 16-9-1939 Cumartesi gllnil aaat 11 d~ kapalı z:arfla ihale edi G • • 
Gtt (Baştarafı 3 ütıcildc) mübadeleye tabi tutm:ımızdır.,, de- leccktir. Şartnamesi "150" kurug mukabilind~ komisyondan verilir. u re ş 

~-ı ıatnan git zaman bu ormanın mişti.. Talihlerin m~vakkat teminatı olan 2400 liravı ve 2490 No. lu kanu· 
~~··atı: .Yerlerini ken:iil:rind~n ÇQk §a}'anı dikknttir .. Memleket nun 2 ve 3 Uncü maddelerindeki vesaiklc komisyoncu olmadıklanna ve Birine lıf<~erin;nn tehir 
ttıil Sek bınalara terketmiş.0 yem- hudutlan haricinde ben, bu Anado- bu işle atal:adar tüccardan olduklarına dair tırarct odası vesikasını ediidtg" ı dog-ru degil 
"GI ~~ırlar:Asfalt yollara t:ı'uv- lu!u zavallı hristiyan Türklere tcsa- havi zarflarmı saat onda komisyona vcrmelcrl '6874" 

etlııı11 u::. ı l'kl Ankara, 5 (A.A.) - Beden terbi· 
ti ı-... _~··:~ e ı .e o~ay. a yepye. düf ettim .. Ana lisanlann:lan, ırki • • • ""ı.enıı -ı ı •.ı J B F ı· yesi genel direktörlü&ıiindcn: :r • z,eg ence ı,zevıuı, m~ eru adetlcrind:?n bir zerre kadar kaybeı eş ton eromo ıpden 
~~ır çıkmıs ki: Adına "Bükreş.. memişlerdi.. Slf ve temiz kanlı ha Siliko mangan 

2 
EylQI 

939 
tarihli Cunihuriyeı 

~-· Une de "payita.it,, demi~lcr. !is Türk olan bu insanların yegane Tahmin eclıkn be !•li 23:>00 lira olan beş ton feromolip:lcn ve altı 6azetesinde lstanbulda yapılacak 
~~''arla t ı 1 1 t i 'k • • f b 'k 1 d lürkiye birinciliği güre"- müsaba 

1 

r pan a .. ona.. cep .. <en er kusuru hristiyan oiuşlarıdır ... On· on <: ıı ·oma:ıg:m a e. ı a rı a ar umum ma ürlüğü merkez satına!· " 
l ka\'lıkl ı d t b..ı 1 1 k • 9 939 1 1 · kalanrun tehir edildiği hakkında "'t ·arsı ın ıre e .ıı o.ur. !arın böyle ayrı din:le yaş:ımaları ma ·omısyonunca - · sa ı sa ı günü saat 14 · pazarlıkla ıhale 
'~}·değişir de; bu ~me!dar "çeş· ilizim bunlar hakkındaki düşünce· edılec.!!mr. Şannamesi parasız komisyondan verilir. Taliplerin mu- bir haber görülmüştür. 
h ' ala at yalağı haltnd~ kalamaz 1 miıı §a~ırtmış ... onlara, kendimiz· vakkat temınatı olan 1875 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 Qn- Haber yanlıştır. Bu müsabakala· 
·oı... Kah T · ki · · • ü dd , · d k. 'kl k · nn ·tehir edildiğine dair ne genel '% hal ra~an ur· erın ıyı yü- den gayri insanlar gibi ba!cmı~ız.. c ma e,erın e ·ı vesaı · e omısyoncu olmadık!arma ve bu işle al~-
lıııı enen de, bu suların ctra· Böyle olunca bu zavallılar da kcn- kadar tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasile mezkQr direktörlükten ve ne de federasyon 

tnuazza b' t b h · ' g·· sa tt k · .J b ı 1 (688S) lar dairesinden verilmiş bir habeı ,. n:1 ı.r cenne .. a çesınc dilerine yakın bir yer aramışlar... un ve a e omıs:•onua u uMla an. 
"" işler· ıı::m ne d• Çcı::m"'CU • . k" . . d ~ * •· * yoktur. -.ı~;1 d '. 11 ~ .:..rmenı ·oyü cıvarın a oturan: Er-
~·· emış!er. . H k" .. k 1 146 kalem elektrif.: malzemesi almacaktır. 
~ ıi te:,;.m;?lerin oluk'arın:lnn bo- menı; um oyune omşu 0 an: Tahmin edilen bedeli 34000 lira olan 146 kalem elektn1c malze.. '1 bu tarihi su hUlfı., p1rkm bir ~~.~~ ~l~\·crmış .. ~.u 

1 
m~yı~.ve ~u mesi askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satmalma komisyo

Ga.... l'Inda, kayata~d:ı~ v::ı:nn ,bir . u~ d n ~ b ):P3~· ın :!rığ~ld' ır ~t nunca 22-9·939 cur.ıa günil saat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
~içine, g::nc ayni ~~~cild.!'.d ka- şun 3:0 .~Ş}:ı b. r. ş.~~I de. ' ır ~ er Şartn:ı::1~'İ 170 kuru, mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin 

arasın1an dö'{ül · "•rir ~ye. tun 1 gısızıı. erme rat> ... en muvakkat teminatı o!an 2550 lira ve 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 ün· 
1'nr1c atı 

1 
• 

1
u\ ~ ... . 11, ana lisanla•ında:l, s::ıy fd:!tleria:len 

frırı· ı arına asır arca ı::e:-ın .< . • cü maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu gibi iş-
r 

1 
·Solan bu surun üstUnc şimd: uz<.ıkta~am~mısı.ar .. : 1. ımlerı Rum. lerle alAkadar tüccardan olduktan na dair ticaret odası vesikasile mez· 

•Cvha iliştinni5ler... E.m:::ııı; dınlerı hrı tıyan olmuş a· kt'lr gün \'e saatte komisyonda bulunmaları. (6884) 
'~edfr bu le\•:ıa... ına, Türklüklcrinden bir nebze kay· * • * 
'Suyun ismi.. Jetm.mı5lcr ... Kıymetli do3tum Şa 3!> To:ı Alemin rom Almacaı/ 
..... ?\ • e;-rni ısmi? .r lbfkı MılUl, !'.lımar Sınan hak- Tahmin edlien bedeli (30.000) lıra olan 30 ton alüminyum askeri 
: ~tnine~ko... .<ındakı tetkiklerini ılerletirken Ka; rabnkalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 22·9·939 
..... ~ e manaya ~~liyor? eri, ,\nlrnra ve Sıv:n m1'.ı~<e.n!len cum:ı günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (l> 
iti Ianası fala;ı yo!c.. Sa.Lce i .1in e~ ı kayıt.arı.1~fa. bu hrıstıyaıı ıra (50) kurus mukabilinde k'omisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
...... .' 1 n~an ismi.. fü.kıerın eski s:>;;ai!arı:un da te..'llinat olan (2250) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 Qncü 

lnsnn is.mı mi? fiJ,k olduğJnu bir c ~rınde ~·azar .. madd~le::-indeki \'esaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu ı,ıe alAkadar 
~ R,·et. Rumenlerin e'.l büruk tuccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasile mezkur gün ve sa· 
I~ tairlerin;n ic:mi.. Ken1i ol mü~. Bu tün bunları ~5ıününde tutarak atte komisyona müracaattan. (6955) 

111 suya verm1 !er.. b:ın de dedim kı: Humenlerin en • • • 
'l::ıninesko mu dedin? 
...... ~\'"t \' ..... 
1 
abancı U anlarda Türk kelime· 

a' ~·a'Ja ·• ne illerde Türk kanı 
::ı ınerakım sene kabardı. Sor-
'•ı.-_SOruş urdum: 
""Ylirı., ''emme,, diye Rumen li-

~ .. ıncta b'- k l' 't r "c-1·0 :"111\ ı. e ıme yo.c u .. ..ı ... 

büyuk şairleri "Emines!w .. da hrıs· 

tiyan Türklerden bir ailenin Ç<X."'U' 

judur.. lşte, Humen milli ruhunu 
da en güzel terennüm eden bır 
"Türk,, <>lm:.ıştur; dü5üncesi pe!' 
ho~uma gidiverdi... 

l'asji R. ZOBU 

2n!erin, yabancı kelim?lerin 
~a ila\'c edip kendilerine mılet- ~:::~~=--Ç··~~:r.::~~~Ş:::,:n:ı:::::-1:~ .. 
~ rçfn kullandıklan bir ynrdım· ;ıç 
e,. r., .. Tntar .... Tatare ko .. gibi... H Uış do:doru ii 
~~derhal kararımı verdim.. Bil- •• ı>ııınrdıın mnada rıt•rf'On saaı :: 
"'Q (i) ~i !) dıın ık şanı 1 R,:iO nı knılar hıı~ · ıi 
~ cına bu i~e ne der: :: ı:ılarını kolıut ı:r ıeıln,·ı edt'r :: 
"Ultı1 enlerin milli şairi. Türk ve H \ılrP.'i: r.ınıe nınrl mrydanı H .... .. ı· 

35 Kalem Kasnak Kayışı Alınacak 
Tahmin edilen bedeli (40.000) lira olan 35 kalem kasnak kayışı 

askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 
~2-D 939 cwna günü saat 16 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartn:ıme 
ı lira mukab;ıindc komisyondan ve:ilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (3000) lira \'e 2-190 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelenn
jeki vesaikle komisy'oncu olm:ı:lıklarına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklanna dair ticaret o:lası vesikasile mezkQr gün ve saatte komis. 
.ına müracalan (6963) · 

• • • 
16 kalem Çelik alınacak 

Güreşçi Abbas 
Peşteden ge!dı 

YOk9ek Beden Terbiyesi Mekte· 
binde tahsil etmek tizere Türk spor 
kurumu tarafından Peşteye gönde· 
rilen eski Balkan güreş şao:ıpiyonu 
Abbas iki giln evvel Istanbula gel· 
mi§tir. Kendisine teşkilatta bir va· 
ıife verileceği söylenmektedir • 

Balkan oyun.arma hazırlık 
Atletler modada kampa 

gi:hyor 
Onuncu Balkan oyunları için ha· 

.mlanan atletlerimiz Modada Mam• 
Palasta kampa ginnişur. 

Siyasi hMiseler dolayısile onuncu 
t3alkan oyunlarının yapılıp yapıla· 
mryacağı henüz malfun değildır. 

federasyon katt vaziyet anlaşılın· 
caya kadar bu yolda ihtiyatlı ha· 
reketi lüzumlu görınü~tür. 

-0--

Taksim stadında 
gece maçlar1 

Fenerbahçe, Şi§li ve Pera talam-
1an geceleri Taksim stadında maç
lar yapmak üzere aralarında anla~ 
mışlardır. 

7 

Rasih 
F enerhahçeye girdi 
Hüsameddın ve Naci 

ıstıfa cttılcr 
Güneş klubü oyunculanndan Ra· 

:;ıh lahsılını bıtırerek Pansten şeh
nmıze dörunüs ve Fenerbahçe klü· 
oune gınnıştir. 

Fenerbahçe kalecisi Hüsameddin 
ısmınin senelik oyuncu listesine da
hil edilmemesi üzerine khibünden 
ıstifa etmıştir. 

Gene Fenerbahçeli Naci de An
kara Demirsporuna girmek üzere 
klübünden a}Tilmıştır. • 

Süleyman iye 
klübü 

29 Yaşında 
SaJeymanıyc klübünun 29 uncu 

yıldOnumu önfunüzdcki pazar gunU 
Klubun Şchremirundeki sahasında 

buytlk merasımle kutlulanacaktır • 
SWeymanıye klUb(l. yıldönümü 

münasebeule gQzeJ bir program ha· 
~ırlam~ ve Fenerbahçc khibü birin· 
o takunırun ıştırakmı de temin et
mışur. Y ddönfımü münasebetile 
Matbuat takımı da Süleymaniye te
kaütJerile ikınci defa karşılaşacak
ur. 
YıldönQmO programı §U §ekilde 

tamım edılmıştır: 

Saat 12.30 da klübQn Veznecı1er
dekı merkezinde Matbuat takımı, 

Fenerbah.çc. Süleymaniye idareci· 
lcnnc öğle yemeği \'erilecek, saat 16 
da Matbuat takımı • Süleymani 
ye tekaütlerile, saat 17 de Fenerbah 
çe - Süleyrnaniye maçı yapılacaktı~ 
Hakem Adnan Akındır. 

~ \lltlan olan bır aile"lin soyun· g l'ı>r•An,. !':ıılıltı;ı · n:ışınrln ır..ı :: 
t tne e:;ı "Emin oğull::ırı .. ndan :: .::K::: 'l.:o lı mıııı,·rnrhııne ı: 
~~r .•. Mü,Jüman "Emin ağa.,nın 

~it ıı.;ın, Türkle.-in yavaş yavaı:: GOZ lff.Kl~ll 
r~l'laııın bu tarafına çc:ülm"si üze· Murrrd Rami Aydın 
~~ ~'>ür tarafta h'c:ım:. crni::ıiz. Poıznrclnn hnşka her l'fin ~ııaı :ı! 

Tahmin edilen bedeli (55.000) lira 'olan 16 kalem çemt asıterrrab
rikalar umum {Düdürlüğli merkez satınalma komisyonunca 20-9·939 
;arşanıba günü saat 15,30 da p:ızarhkla ihale edilecektir. Şartname (2) 
ira (75) kuru~ mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvak
·~at teminat o!an (4000) lira 2190 numaralı kanunun 2 \'e 3 QncQ 

maddelerindeki vesaikle komisyoncu o!rn:ı::hklarına ve bu işle alftka-
1ar tüccardan old:ıklann:ı dair ticaret 'o::lası vesikalile m:zlctlr gUn ve 
saatte komisyona müracaatları. (6954) · 

• • • 
Hidrolik Pres Dök\im Te•ir.ah alınacak 

Tahmin edilen bedeli (25.000) lira olan Hidrolik pres dö!{üm tesi-

satı askeri fabrikalar umum mQdllrl(lğQ merkez satınalma komisyonun 
ca 20-9-939 çarşamba gilnü saat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şart 
name parasız olarak komisyondan verilır. Taliplerin muvakkat temi· 
nat olan (1875) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 \'e 3 ilncü maddele
rindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu İ§le alakadar tficcar
dan 'olduklarına dair ticaret odası vesikasile meıkftr gün ve saatte ko
misyona müracaatları (6953) lııaı ~ız !·:ılıyorlar .. Bir v::ırlıl'ra inan , 3 kııcl:ır l'akc;im - Tnlimhıınt Clrı 

111~ ~htiyacında olan b·1 kimsesiz ıı ır ' r• n 'o •ıı 1 f' " l'• •n ~ 1;.rıR 
~~~ar, Allahını bulmak, o:ıa şük- - - - - ------------------------------------------------------
lı. 'lın .. •< için önüne dlişen bir 
~ 'l>a?ın pe~ine takı'ıp kilic:e1en mr 

l \ln\:n:ıktan baş'•a çare b'J'amr 
a· .. 

;~ıstiyan o'n:ı bu sabık müslU· 

~ ""· b r iki "5'>~·~ sonra da 
~· U!, erı'lı uı·ıtup H J'lı~ıleşin· 

· :l l~!\, Yıllıı< 'Emın .. ''Emine.,,ko. 
\ a,ı\or .. 
't<~tıa bll karo~. ;,jraz fal::ı bakar 
t:ı~ o'du '1m1. An:ı:i:>l:.ı:l:ı ve 
. 
0 

ırt : cb 1a u1a' .ia:da k lan 
:"lı1·1lı ulkc'•-ın'ie ;u ıfbi ha· 

'ııı · ın b rı'>ir ~kim te a iü( et 
~\'~ 1'.1e-eıa Romanra:laki "Ga· 
•. ~ ar bunla m en canlı m;sali· 

Urr ın hri tıvan o aı b·ı Turk
~·l' ' tın c: .. e.• n ~0ne ev\•elıne ka-

a ıtıtrıJ ltımı1mı~1a· .. O d:!vriden 
"aııa~· bu1:.ın ya ~ıyan ıh ti yarlar 
~ a ilrtnın camie ~·ttıklcrinı hatır 
al.it: "tttış .. , Bereket ım iatlarına 
~ ıı ~ bUyük e!Çlmız yetı:;.m1 ş de 

1 rılerım kavJeien bu kardeş· 
t ıı. "' 'il' . 1 =ıt ·•11 !}'etlerini d~ kwb~tm~ e· 
tı iq \alcit bırakma1an ha1dkl )'olla 

ır ~evırmı~ \lb .... 
ıaikı l'l ta öy.e köyler vardır ki 
· rıı t\ırı bü} ük ıı.ehırlerle hemen 
'v il hiç aH\'~a~ı }'O~t~r. O.unanlı
ıtrı~~ınd:ı, bu köylere gelip 
t~ıı tşrnış te!<tü!< Türk aileleri bu 
\~ Cclhalet ve kim1e;izlik ruzun· 
\:-ı l)&paza yuz ç~vırm•~ : müslü
~J) •kıa oera'>er mi'lıyetini de unu· 
t, ~rn'aşm15lardır .. 

tr . \I rnaarıf ,·ekili Hikmet. ilni
'ıır1 ıtede \'~:d:ği in'cMı., der !erinin 
tııb~e "bizim eı bi.i}•ü'< hataları· 

, an biri, Anadolunun tlırkçcden 
a li an bi'miye:ı Tli;k hristi· 
il"'trıı .erm:mi. nvn ı:ı:medip 

l'LA~Ş 68 m 

C ~ alln clkle avcı ilk (ga11- clkle tav••u avı) 
rı LG •urotaue ııa cnaı;:;se au ıapln a l'afde 
du i'urot) .ı • errotlng (Hun~ing rablıll& cut 
ol t••alr -arı cuG wlth fttrrctaı Aı DG• f' .... \..e
,..,.~ ( dle ErLJa~d at.af .... .-~'""'""··-" mit: c:oem 
t-•efi:chen) 

ı. T ,\\'ŞAN \·uv ASI~ A 
SAUNAN UEI,1NCJI\ 

l. F: le furr-t est introduit 
dans le terrler 

ı. i: the rerret is !et into thc 
warrcn (the rabbit our. 
row) 

l. \: dns Frcttchen (Frett) 
wird in den Bau ( die Ka-
ninchcnhöhle) elngelas-
sen 

2. Gl'~I.INctKÇl 

2. F: le fureteur 
2. 1: the ferretcr 
2. ,\: der Frettchenführcr 

:. GELİNCİK SANDIGI 
Cknfe!i!) 

~. {~: la caisse a furet (en 
Fr:ıncc: le sac n furet) 

::. t: the ferret - box (for 
carning it in) 

3. \: dia Transportkisle (filr 
das Frettchen) 

.ı, u.\\'A nm.tnt 
4. F: le lrou d'n6ration 
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il (d'aeragc) 
4. 1: thc air • hole 
4. A: das Luftloch 

5. YUVANIN DEl.tKJ.Imt
NE KONAN AG (gelin. 
clk ağı, filesi) 

5. J<": la bounıe (le filet) A 

furet recou\'l'anl la sortie 
du terrier 

5. t: the punıe - net covering 
the entrance of the war. 
ren 

5. A: die Haube (da.<9 Netz), 
den Ausgang (die R~h
re) des Baues Uberdc. 
ckcnd 

G. TA VŞAXIN ÇIKIŞI~, 
UEKLİYEN A \'CI 

G. F: le chas.scur attrnd la 
sortle <'lu lapln 

G. t: the sport.smnn (waiting 
for thc rabbit to bolt) 

6, A: dE>r Jüger (wnrtrt. daB 

das Knninchen ''springt" 

~ışı 
--~--~~~--~----.......... _.. ____ ..... ________ ~--·· 
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Müferrih ve midevidİt· 
MiDEYi ve BARSA1'· 
LARI, KANI temizler• 
sıhhatin latif bir vardııtı· 

cıııCiır: MiDE ve BAI:SAKLARI alıştırmaz ve yormaz iNK~BAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTISI ve bozukluğun da, barsak tembelliğiıı· 
de MiDE EKSiLiK ve yanmalarında emniyetle kullanılır. 

M • o E RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, Mide ağrıları ve EKŞJLiKLERlni ve yemeklerden ıoll~~ 1 bütün vücutta hissedilen çöküntü ve AG.IRLIK ile kolayca mcadele için HAZMiN en müe~sir rrıo· 
sahh.hi olan MAZON Meyva tuzu alınız. M ::zon ismine ve HOROS markasına c.·.1-:hat eniniz.___.... 

z 

nkara ala - lzmir 

• • ııı • • • ~ ;.9- • 

, . . 

Adalar Malmüdürlüğünden 
Emlak bedelinden borçlu Büyiikadada cami sokağında 20 sayı lı e

\'İn tamamı 14-9-Ç'"C} perşembe günü saat l ı de birinci mü-~aye b 
yapılacaktır. ! steklilerin kaza idare heyetine gelmeleri i!a:ı olunur. 

(6997) 

rstanbul Akşam Kız sangat okulu Dıreı<törlüliünden 
Okulumuzda talebe kaydı kabulüne 1·9-939 gi.'.nünden itibaren ba~ 

ıanmıştır. 

Fazla rnalO.mat almak istiyenlerin okula 9 dan l '"' ya ka:lar m:.ira 
caat etmeleri. '(6886) '. 

M ehtep I ngiliz ceyi en iyi öğreten bir mü esse sedir. Almanca veya Fransızca 

· lisan dersleri. Muhtelif sporlar Jngilizce için ihzarı sınıflar. 

Orta Kısmı - Lise Kısmı - Mühendis Kısmı 
Mektep her seneki vaktinde açı~acak ve derslere 21 Eylfıl Perşembe sabahı başlanacaktır· 

Leyli talebenin 20 Eylul Çarşar.? '.J:ı akşamı mektepte bulunması ltizımdır. 

J TECD.IDI. KAYD ·. Erkek kısmında 18 Eylül Pazartesi ve 19 Eylül Sah günleridir. 
Kız kısmında 19 Eylül Salı ve 20 Eylül Çarşamba günleridir. 

ı Yeni talebenin kayd muamelesi her gün yapılm_ak~dır • "!" 
..................................... -.. ~~~~:-~ ..... ııillıiiiııiııa .......... ~:"" ,., .. -- .. 
\nKara caddes·nde 11---- Saraçhanebaşında - Horhor caddesinde - ..... • • ~<iraıık k a tla r ve odalar.Kı- 1 K Z 
ra la r ehven. İstenilen ten- 1 
zilat yapılır. Erkek HA YRIYE LiSE Yatılı 

Yatısız 

' 

Orhan bey hanı altında Ana, ilk , o r ta ve lise sınıflarına talebe kaydına başlanmı~tır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan 
ilan 1-)ürosuna mi.i r acaat akl t 

ı ı ıtibarcn başlar. Kızların yatı lı kısmı tamamile ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi n e •.30 •• ı mek için mektebin hususi otobüs servisi vardır. l steyer.Jere t arifname g önder ilir. Tel: : 0\ 1• 
---- .. - I.,ise ve Or ta okulu bütünle nıc engel imtihanlarına 1 EylUl Cuma gUnU ' "e olgun lu k ııtl 

1 Dr iRFAN KAYRA ti ınlarına da 9 E,·ırı: r.ııınartl'~i :--Unii h:- ~1:-nacaktı• ::::.:--" 

.!ıöNTGEN MUTEHASSISI ı ----- -----------------~~ 

i 
l'ürbe, Bozkurd Kı raa thane. 

_ >ı ,Karşısında eski Klod Fa re · ı I 
">oka ~< No. 8 . 10. öğl eden srır 

~a ~ ter. 7 ve Kadar 

----·----------

6 - 9 ~ 939 a, 
12.30: Program. 12.35: T ürk ~ ... 

·~ · p t •Y zıgı • 1. 13.00: Memleket ı;ııa Jtfİ• 
rı, ajans ve meteoroloji haber ııı· 
13.15 • l·l.00 : M:iTik: (Ri ya~cıielltr) 

···oc hur Bandosu _ ~ef: l hı;a n l'\l "f'" 
l - Gurgeot !\lar~, 2 - Pııre5 JJtl' 
metta., Mazurk:-. 3 - Keler , ·ııt! 
Homantik m·er tfa • .( - I.eo·De11

6
,. 

Coppelia balesi seleksiyonu· 
GustaYe Michicls. Çardaş ]'\o •. 1• 1 ııır 

~-------------~..-..-. ~ 11•---1----~ı..K..L..Wl-&llC:l'CH .. AJllt • 1 Dr. Necaettin Atasagun 

19.00 : Progranı 19.05: !\~ii~•" ı0ce· 
konserto) 19.30 : Tiirk Miiı ıA• ~0.30: 
~az faslı) 20.15: Konuşma. .. elt• 
~leınlekct saat ayarı, ajans ,.e ~uıi, 
oroloji haber : •ri. 20.50: 'fil~ o""' 
ği: (Müşterek .... e solo tagannı) ç,l-
1anlar: Melek Tokgöz, Mustaf~ '°det 
lar. Çalanlar : Rt.~en Kam. e ses• 
Kozan, Zühlii Bardakoğlu. 1 ..... c;e ıı • 
lenigfır peşrevi. 2 - Birnen ~.ıı• 

BestenigAr ~ · · ffürdi mi l~~C-"tl"' 
döktüm) . 3 - ..... _ Eviç türlı:U. f•lı
<lım bahçene gi 1 dim) . 4 - l]dı 111e ıı· 
ri • Hicaz şarkı (Bahar ol,a . çt zülı
zar olsa) 5 - Santur taksiıtU - St• 
Lli Dardakoğln. 6 - Udi ı bıtı~l ; 11111• 

giih $arkı (r:~1 · 1r nhvali ptr~Ş ııdl ' 
:ı r eyle gönül) . 1 - Ethem E e srtli-
11 üzzam $arkı cr~kl çeşmin h• ,.,. 
le ağlayor) 8 - Relik Fers•11 "f•İ• 

0

hur tiirkü (Tepeler tepeler) 9 ~eıdlll 

1939 RESiMLi HAFTA J ~alıalılnrı M.:10 a ka dar; ak~aro. Adalar Malmüdürlüğünden 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bl 

haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakip~iz gazetesıdir 
~....-........-........-........-.....-......-.....-.......-..~ _-....ı...._ .!"m.L~ 

w:...ıv..-.n.ı..n..-.x..ı..:.-A.-..:~ ~~ .,.. ~ 

' . 

AVGILIK 11 Planş 68 

F: Cha&se lı The Chase Aı Jagd 

A Yaban domuzu avı 
Fı La chesse au sanglier .ı Pıgst:lcklng (The 

aaar Hunt:) Aı Die Sauhat:z 
Jagd, Het:z;agd ) 

< Wlldschweln· 

ı. YABAN Dmrnzu 

1 . F : le sanglie ı 

l. 1: thc boar (the wild sow; 
collectivc name in Gcrman 

" Schwarzwild", i. c. lile
rally " black gamc") 

1. A: das Wildschwein (die 
Wildsau, cin Stilck 
Schwarzwild) 

2. DOMUZ ı~OI'EGt (kiiprl• 
sürüsü) 

2. l •' : la vaulrc (la mcutc dC' 
vautrcs, s'appr lle le 
vautrnit) 

:?. j : thc boar • hound (ali 

of lhe m to: cthcr: tlıc 

438 

pnck ) 

2. A: der Saupacker ( d ie 

Saurüde, Rüde, der Hetz

hund, die Hıı.tzrildc; die 

Gesamtheit: cine Mcule) 

3. Kii.iÇ 

3. F: l'cpce f. 

3. t: t he sword 

3, A : d0r Degcn 

4. AV :\llZltAfil 

4. F : l'cpicu m. [de chassc l 

l . 1: lhe boar - spenr 

ı. A : dic Sau!cılı>r 

; ta rı 17 den ~on ra Lii le li Tıı yyıırı 
\p. D:ııre <!: No 17 de ha~ı a ln rını 

1 h::ı lıul eder. ( 1 elef<,n 2:I!l:-ı :ı ı ... - Kazanç vergisinden borçlu Burg:ızadada mezarlık sokağında 1 !'a· 
y ılı evin lG-1 hissesi 1 1-9·939 perşemhe günii saat 11 de birinci müza 
redesi yapılacaktır. htc'.dilerin kaza idare hey~t inc gelmeleri ilan o· 
lunur. CG39G) 

B Şahinle < doQanıa) avcıhk 
f'"ı La eh•••• au faucon (fauconnerlv) l ı Paı-
conrv (Hawklng) Aı Die Falkenbelze 
Jagd, Belze, FalkenJagd> 

< Be . :ır.-

1. ŞAHİNCİ (doğancı) 

1. ı~: le fauconnier 

ı. t : the falconcr 

ı. A: de r F alkner 

2. ŞAiltNCtNtN EI,İNDE 

DURAN ŞAHİN 

a başlık 

2. F: le faucon dresse (sur 
le poing) 
a le chaperon 

2. t : the tamed (trnincd) 

fakon (u...ı ;n hawkU>g); 1 
on the fıst 

a the hood 

2. .\ : der gezahmte (abgc-
r ichtete) Falkc (EdelfaL 

ke [cin Beizvogel] ; auf 

der Faust) 
a dic Kappe 

3 . s \llİ:\C11"1N ELDİ,'E· 

xı 1 

S. F: le gant du fauconnlcr 

3. İ: the mitten _ glove 

3. A: der Fausthandschuh 

4. BİR BALIKÇILA (5) 
H"ÜCUJ\I EDEN ŞAHtN 

4. F : faucon m. harcclant un 
hcron 5 

4. t: the falcon swooping 
down on a hcron 5 

4. A: der Falkc, einen ReL 

her 5 schlagend 

6. TAYŞAXA HÜCUM 

E DEX ŞAHt:S 

6. F: faucon harcelant un 

lievre 

6. 1 : thc falcon striking a 

hare . 
6. A : der Falkc, cinen Ha-

sen schlage na. 
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ze - Nihaven• şarkı (Kı% sert 1'" 
r:ırkışdm) 10 - Refik Fırs•11k) 
1 • şarkı (Kirpifi n" siirıne çe 2t·'S 

21.30: Hafta!ık posta kul~S~~ (Jıle• 
Neşeli plaklar _ R. 21.50: M?.~1 orııef· 
lodilcr) 22: • ~!üzik rKa~ulı: Jlıldoır 
tra _ Şef: Necip Aşkın) 1 - d•ı.• 
~lützl::dcr i l& li bana h' Jıı;~• preJlf 
r:al. 2 - Fra:ıs Lehar ..;oc ıııı: _. ,ıe 

. d .. • · oı•ı• ıı• 
0'1eretın en , .. .. - ._ d• 
~r ;· r diverti ;ı, "todan tderıu~<rıı•'' 
-; ı. '.! - Eı ı. ·rich Kalının 1 5 / 
dalı kadın opc~~tincfen poU>t1r o-eri• 
Pepi Müller L • Palom:ı ş rk1~!i>''ıı•11 

ne potpur i. :i - 7.iehrer h ) t rlt• 
kü k kı7:. ''"1 " 'l: <ıon ıjı:ı.n~ ;11 rıı ııf. 
ri, ziraat, e~haı ve tah··ılA~ 20: )I~ 
··o • nukut borw11 (F iyat) 2 · 24 ,oO' 
~ik (Cazhan cf - P i.) ~3.55 
Yarınki program. ,...--/ 

RAŞlT RtzA 
E SADİ TEK Tiy.at~~~ide 

Bu gece Bakırkör ~1ıııı ys 
SAÇLARI~DAN UT.l.!'l 

Vodvil 4 Perde 
Yarın gece Tepeba1ınd• 

G.\tB Afü\KJYOR __..., 

Alemdar sı~~;, 
Bir Kavuk thflrtıP~ 

I ç"/ıti kaça"/ıtçJarı 
aJar' T rakva manevr 4 
il •J"I 

E~ı· 1 i ~ ıııru-.ıı Tcııı~ ı QskOıJıl' 
ili E)liıl Çnrş:ını lıa ak,:ı uı ı 

fn5ir:ıh hahçesi ııde 
Dl~DA.R KAHPE 

1111 
Zengin Varyete p rogra 

, 

1 


