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V arşovlanın düştüğü 
Londra tarafından 

iekzip ediliyor 
~ad.ise! erin - ._, .--

tefsiri 
..... -

Mahdut mıntakala·dc: 

Y~lbAN CEL~ 
llize, hudutlarımızı 
her tehlikeye karşı mC
da f~a edebilecek kuv
\'etler dolu!> taştığını 

gösterecektir. 
Yaun: HA~AN KUMÇA 'r . 

l>ünyanm sefc rbC'r Ollluğu biı 
qll'landa, biz, l ı;lerimizlc güı; le ri · 
"Uııe uğraşablll~·oru:r~ Her S<-'~ 
110rın:ıı '1L7.lyettl'. Böyle olduğu 
~llde dfin,·a karısıklığının bir 1<: 

de serplnt
0

llcri gö~ünmüyor def,:' 
"'•kat bunlara .s;<'fpinti adından 
~!, tedbir demek clnha •·alu sı r. 

lınıumi ha rbdc , a~on . tic~ret ; 
l'lPanların vcdi kuruşhıl; ·ek •r: 7 • ~ • 

Oo kuruı:a .-;atanların , hın a:.1:ın 
~ra kazananların tuttul<lar. ba· 
111 taıJı damaklarında kalmı o; ola· 

C..lc kJ bugünü o gün sanar;ı, yi
~t baş kaldıtmaya baslamışlard 
lç~rl hlikilmler1 kat' i ifac:eıc rlc 
b 1ıtde tophyan bir tehi!' bu ~!h: 
!l~l:ıra r;t'llk l>İ r ,·unıruk ~Hı' in

(jj_ 

t l'ebllğin, ihtika rı k:ımçılı~·n ıı 
'-'eb· · · · -t • ın · yersıı oldug unu anla-

t'" ~:ıtırları ,uurlu hallil n.alm' ti' .. sürUlUedJ. llududlarmıız 1-
ll(lekı \"h~cek IP<'C<'k ••h•ecel 

"' .. .. • ' ~ ' l"t • 

fi ~lldr.lcrinln bol bol bulunl:uğu 
~ ltiln:~~nler, <eJaşlarınn: bo 
l\ <!ndlşcden .:doğduğunu aıılı:ra-

lo Sdliıleştller. 
'111ı;un ga~ctclcrımiz :.ütuııla 

tııı . ' 
il da yer bulan ikinci bir le bli 
ile belki askerf' çağırılı\'l'rlrb 
il l)·e. işlerini güçlerini :ıırakmal . , 

lişun«'esinl taşıy:ı.nfarı bu dü~ün 
~it • . 
3
. r'lnden uzı,ıkla5tırarak mnhl 

il ~ttt bulunduğu için ylnP _yerin 

ı e \•c lüzumlu bir trhli; olmı:o;· 
ıı~. 

fta ffiç ŞİİJıhc yok ki, rnlnnııt•n t·r 
t '"""•7.m ~ii tf'rdlJl'i bu h:ı"'-a"I· 
lıf~t, lc~llğde ,ıe bahscdllcli~ ~İ· 
"" Yllrd mildaha.,ma kn ..... a ' 

llnrndaa takdiri.- karşılann 

~ hfr har" k.-tth Fslıat ~·erin 
"'1 oln-ııynn bir hamRset. bu hao;· 

ı., 1~·ı-n ı::ii .,f " rcnlC'rl ~ahsi 1.arar-
1\ Uğratır. Rum• dü-.ün c n hü

ı Devam ı 4 iiııciidc) 

Garp cephesindeki Fransız muvaffakiyeti üzerine 

Lehistan üzerindeki 
tazyik hafifliyecek 

A lnıanga şarktan garp cep
hesine sÜrJ.tle asker çekiqor 
M©ı~~ rrö ~tc§llfll 
Bitaraf kalamıyacak mı? 

!\10.car hariciye nazırı dün gece tayyare ile Bcrline gitti, Berlin Macaris
t-- !un henüz bitaraflığını il ; -., etmemiş olduğunu bilhassa tebarüz ettiriyor 

Denizaltı harbi 1917 dekinden daha şiddetli 
ve amans~z olac.ağa benziyor 

Par is, 9 ( A.A.) -- M orice 
P et it Parisien gazetesinde aske
ri harekattan bahsederken diyor 
ki : 

i kiistihkam hattı arasındaki 

"Iüış uçnıaz, kervaa geçmez,, 

mıntakayı aştıktan sonra, kıta· 

larımrz , Sigfrid hattının ilk mev. 
kilerinin bir l:ısmına girmiş ve 
bunları aşmıştır. Gayet vfıkıfa
ne bir surette hazırlanmış olan 
harp malzememiz ,harikalar ya· 

r::.tmıştır. Fakat şurasını hatır. 

tatmak liizımdır ki bugün bu 
cephede yapılan harekat bir 
istihkam cephesi harbidir ve de
rinliğine yapılan bu ilerlemeler, 

(Devamı 4 finc.i le) 

mektebin bahçesinde kadın, 

$1170,,. 

• 

iLAN İŞLER!: Tel. 2335 

Fransa - Almanya hududunu ve iki taraf milstahkem hatlanm 
~östcrir harita ..• 

Başvekaletin tebliği: 

Askeri celp 
Her tarafa şamil değildir 

ve mahdut mıntakalarda ihtiyatların bir buçuk 
aylık talim ve terbiyesi için yapılmaktadır 

Vatandaşların sükunetle iş ve 

güçlerile meşgul olmaları lazımdn 
Ankara 8, (A.A.) - Ba~\'cka

letten tebliğ edilmiştir : 

l\lemleketin bazı mıntıkaların· 

daki ihtiyat erleri bir buçuk ay 
talim ve terbiye için . askerlik 
mükellefiyeti kanununun 58 inci 
maddesine uyarak silah altına 

;ağrılmaktadırlar. 

13u "elp memleketin her tara
fına mahsus olmayıp mahdut 
mıntakalarda yapıl.maktadır, ve 
nerelerde kimlerin askere· çnğrıl
dığı da celp mmtakalarındaki as
kerlik ~ubeleri tarafından halkı

mıza ilan cdilmi~tir. 

Buna rağmen il~n yapılmıyan 

Ycya ilan mıntakasında bulunup 
ta askere çağnlmryan bazı kim· 

sclerin askere çağrılının düşün

cesilc ı;alı~tıkları i~leri bırakıp 

memleketlerine dönmek istedikle 

ri görülmektedir. Yurt müdafaa 

sına koşmak bakımından bu ha 

rekct takdirle karşılanırsa da ı 

lerini bırakanların şahsen zar< 

gorrnelerini mucip olabilccel::ri r 
bi imar \'e ticari faaliyetimi. 

de az çok durm~sma da sebeb 
labilir. 

Celp yapılan mmtakalarda 
lunup şimdiye kadar çağrı 

yaniarın veya celp mıntakasıı 

bulunmıyan1arm sükQ.netle iş \ 
güçlerile meşgul olmalarım ta\'s. 
ye ederim.,, 



Düşündüğüm gibi: - 2-2 - ------

Kimsesiz bir çocuk 
yatı mektebi arıyor 
Elinde bUyUk bir sarı zarf tuta rak gazeteye geldi. Bo) nunu bir 

JUlB. bllkm~tu. Yilzllnde terbiyeli, fakat cesur b1r lft:.de vardı. 
Kal"§tmn. geçti, oturdu ve bana derdini anlattı: 
_ İsmim tbrnhlm ÜnlU. Sinobun bir köyUndenim. Anamı babnmı 

.iç tanrmnm. Bundan lkl sene evvel civar k!Sylcrden birine yaşlı bir 
cadın lstanbuldan misafir gelmiş, beni gördU. lstnnbulda bir öğret
men bay va.r:mIŞ, evlıitlık arıyormuş. Onun yanuııı götUrmck fr,in be
ni aldı. lki senedir latanbuldaydnn. Bay Abdilrr:ı.hman ismindeki 
bu yaşlı öğretmen bana iki sene b1r evlada bakar gibi baktı. Ben 
mektebe gittim. Birinci ve ikinci smıfı bitirdim. Bu sene UçUncU 
uufa geçtim. Beni dnhn dn okutacnktı ama yqlıydı. Bu sene 

nartta öldU. Bir ktzı vardı. AnkaradaydJ. O geldi, C\'in eşyasını 

l:ı.ğrt.tı, sattı. Beni tabii yanma almadı. Niçin alsın, mecbur mu? Zıı
len lstanbula getiren kndm beni yanmn almıştı. O da yaşlı bir kn
dmdır. ~cak yqta değildlr. Kocasından kalma üç ayda on beş 
.ira maaeı var. Ben onun yanında oturuyorum. Sir bakkalın yanın
da çalqıyonım. Bakkal bana haftada bir Ura verlyoı ve karnımı do-
uruyor. Ynnında yaşadığım bayan da benim pnralıırımı biriktiri

yor. Şinıdl mektebler açılmağa ba§ladı. Okumak istiyorum. Yatı 

mektebleri için mllracaat ettim. letc aldığım cevab : NUfus kağıdım, 

nektcb knrn0m ~ zarfın içinde. MUracaat ettiğim maarif mtidUrlil-
Unden bana b5ylc bir yatı mektebi yok diyorlar. Yok mudur bile

miyorum, ama okumak istiyorum. 

Gazeteciler akıllıdır. Her eeyl billtler diye buraya geldim. Bana 
ir yatı mektebi bulamaz mwnız? Okumak istiyorum. 

Çocuğn müspet bir cevab veremedlğim için duyduğum azabı ifa
de etmek Uzcı-e ynzıyorum. Memleketimizde ilk tahsil mecburl değil 

midir? 
Buna talih olnn kimsesiz bir çocuğu bundan mahrum etnıefe 

hakkmu7. var mr? 
Böyle çocuklara biç olmaz.!a ilk tahsilini ya,a.bllmest için yardun 

edecek bir milesseseye ihtiyacımız var. KUı:Uk lbralılmi daha dokuz 
on ynı;mdayken nasıl olur da hayatm ka?'§mında yapayalnız bıraka.bi-
liriz• ? ... 

Şiklyetler, temenniler 

Osman bey 

durak yeri 

Trar1ıvay ,.irkcti zamanında hal

~n istasyonl«Jfda tramvaylara ra
hatça binebilm~şj i;in bazı durak 

ll\i~ • .... 

larda h1ddmmdm1 yirmi santim 

kadar yük~ek bekleme yerleri ya

pılmı~tı . Bunlann bir~k kazalara 

' 
'.'iUAT DERVİŞ 

Liselerde 
olgunluk 

imtihanları 
Liselerin olgunluk imtihanı bu 

sabah ba~lamı~tır. imtihanlar a
yın 18 inde bitc~!~tir. 

Bu yıl resmi, husus1 ve ecnebi 
m~ktcpleri 25 cylOlde derse baş
layacaklardır. Lise ve orta.mektep 
müdürleri ayın 15 inde umumi 
bir toplantı yapacaklardır. 

mani olduğu ve halkın rahatça Bu seneki ihracatımız 
'e emniyetle tramvaya bindiği tec Bu sene ağustos ayı sonuna kadar 

nibelerle gorülmü~tür. olan ihracat 115 milyon lirayı bul-

Belediye}'e geçen tramvay idare- mu~tur. Bu miktar geçen senenin 
,,jnin bu '>ekleme yerlerini her du- ayni aylarına göre 4,5 milyon lira 

rağa ~ aptırac:ığı muhakkak adde- kadar fazladır. 
dilmckle beraber Osmanbcy tram· -o-

\ar durağında bö}•le bir bekJeme
yerine fevkalade ihtiyaç oldui:'ll o 

Dün gelen vapurlar 

9 EYLUL - 1939 

.. 

~~ .. ffdb.er·. 
,-.: ......<.. • • , • " 

300 Musevi ilaç ihtikar.na Alman'ar 
Liınanımızdan ~eçer ~:• meydan Serbest döv :~de bizd ~n 

Y afo .. ya gitti tütün alacaklar ~ · 
Rudnica isimlı Bulgar \'apurile 'ı/ er İ 1 '111 Ye C e ~( Almanlar Tilrkiyede kendile. 

dün Karadcııızden limanımıza Holandadan l 2 ton ri için hazırlanmış tütünleri mU-
300 d f • · 1 · 1 bayaaya karar vermişlerdir. Yal- ı en azıa mu!)evı ge mı~. ay· l . . t' .1. m vapurla Yafa) a gitmişlerd ir. unın ge ır• ıyor nrz Ticaret muahe les: feshedilmi• 

Museviler Bu' ~ari tanın \•ar· I Şehrimizdeki bazı ecza depo ve olduğundan bu tütilnlcrin serbest 1' 
na limanından gelmektedirler -~" .. hane sahipleri evvelce Al. dövizle alınması lazım gelmiş, . ve :Y&,.ı,gata Juic: 
\ 'apurun arka ında bağlı olan .nanya ve Fransadan alınan lliç - dün Almanyadan şehrimizdeki 

t:~bea i:,,imli bfiyük motörde de .arın son vaziyet üzerıne gelme- Doyçe Banka bu yolda emir veril. f k İ h ,· S ara S t n d 8 
gene mu 'eviler do\u'lur. .nesinden istifadeye kalkışmışlar. miı:tir. Almanlar 4.000.000 mark-

Vapur biitün müsevileri alma· Jı. Bunlar, piyasada mevcut olan lık tütünün karşılığını İngiliz li tLLl·SOSYALIST tırka~ı· 
dığmdan bir ! . mı bu m::ıtö:e bu il~çların stoklarını el~ geçire· rasiyle ödeyeceklerdir. Tütün. M nın iktidar mevkiine geçti· 
binmişlerdir. Museviler Boğaza rek fıyatlan normal ,ıekılden çı· ler Triyeste yoluyla gidecektir. ~indenberi Almanyadan çıkarıJ811 
geldikten zaman siya.i karışıklık- 1 

karmaf.ra tetebbüa etmitlerdi. veya kaçan insanların hep:>İ de Ya· 
lar )'fizünden Akdenize çıkmağı Böyle ıtok yapanlar arasın.da Kahvede işlenen cina· ııudi değıldir; birçoğu halis Afnıall' 

t hrk r bulduklarım SÖ\"lemiş· uzun müodct ihtiyacı karıılayacak • h k . dır, İçlerinde m~leketlerini. rnuıet e ı e ı · .k . . 1 . 1 yetın mı. a emesı 
!er ve bir müddet lsta:1b.ılda kal- mı tarda aspırın e e geçıren er 1 . .. .. lerinı çok reven kimseler ,·ardJf· 
malan için müracaatta bulun- vardır. Buna mukabil bir kısım Anadolu Fenerınde motörculuk Zaten Almanyadan aynıan Yahll' 
muc;lardır. eczahaneler, bu gayri tabii hare.

1 

yapan Salih adında birisini evvel. dılcrin de büyük bir kısmı 0 rneırr 
Fakat bu müracaat kabul edil- ket yüzünden aspirin bulamıyarak ki gün, Kantarcılarda bir kahvede lekele gönüllerinden bağlıdır: oJJUl1 

memiştir. .. halkın ihtiyacını kartılayamamıt -ı tabanca ile öldüren Mu_stafanm dilini konuşurlar. onun Adetleri Ue 

1'aldınlan vapur 
seferleri 

Ada plajları ve iskeleleri ara
sında iıleycn vapur seferleri pa
zartesi sabahından itibaren liğft. 

dilmiıtir. Bundan batka gene ayni 
günden itibaren pazardan bafka 
gUnler Büyükadadan 13.15 de 

hareket eden sefer ilı; Bostancıdan 
17 ,20 de yapılan posta 20 1er da-

kika, pazar günleri BUyükaldadan 
13.20 de kalkan vapur da 25 da· 
kika geç hareket edecektir • 

}ardır. ağırcezaı:laki muhakemcsıne de- yaşarlar. senelerce ona hizmet et· 
Kızılay frcn&i ve sıtma illçları vam edilmiş. şahitler dinlenilmiş· mişlerdir; hemen hepsi de kendilt' 
inhisarı deposu direktörlüiü tir. rini halis Almandan farksız sa>-ar· 

dün piyasayı tazyik etmek iste- Mustafa: !ardı. 

yenlerin ihtiyaçtan fazla ist.ekleri "- Salih beni sık sıkdövüyor. Şım::ii o adamıann, gerek Yahll' 
karşısında kalmıştır. du. o gün de kahvenin dı1arı&n· di. gerek halis Aiman, memJe.ke~· 

Fakat ihtiyatlı davranarak ea- da küfretti, tehditler savurdu • rinde:ı çıkarılan insanların halirtt 
kiıinin 20 misli &ibi normal ohm. lçeriıde otururken gene rahat dur· düşündtinüz r.ıür Onlara acıınarn.tı< 
yan istekleri reddctmigtir. madı. Küfürlere başladı. ben de kabil değil. llit!erci olmadıkları r 

Direktörlük, deposundaki kinin kızdım, kendimi kaybederek vur. çin, llitlerde tenalık gördiiJde~. 
mevcudu en az bir sene, neosalvar- için Ilitler ordularının mağliıP 0 

dum .. demiftir. 1 . or· 
san mevcudu bir buçuk sene mem- masını isterler; fakat Hit eruı 

Şahitler ise, maktulün değil tala 1 
leketin ihtiyacına yeteceğini te. duları, kendi vatanlarının. ka · 

küfür. agw zınr bile açmadığını ıöy- ld··"lafl 
min ediyor. ile ve vücut!an ile bağlı o ~ 

lcmişlerdir. b' lek · d d ı d r· 011· Maamafih da.ha ilerisi için de - ır mem ctın e or u arı ı • . 
§imdiden tedbir alınmaktadır. Muhakeme bugün öğleden son- lann mağlubiyetini gerçekten isU: 

• .. ih tı Holandaya aiparif edilen 12 ont raya bırakılmıştır · ye.'llezler. lngiltcrede, Fransad:; 
Sıgala yagı . . raca kinin yoJdadrr. 11 eylülde tstan- ---<--- lunan Alman mültecilerinin 
İhraç maddelenmız arasında bul gümrüklerine getirilmiş ola - Arasta sokağı hafriyatı olup Almanyaya karşı har~ 

bulunan Sigala yafmın TUrlc - caktır. Bu da altr aylık ihtiyacı Sultanahmette Arasta sokağın.. ceklcı i söyleniyor. Buna . ~ 
İngiliz anJaımaıma bağlı tabs Jıcar.,layac:aktır. olmak onların içlerini kimbiltC 

:r da profesör Babter tarafından ya· ffel 
listesinde Türk emtiası arasına Neosalvarsan üzerinde de s~. kadar sızlat·. :>r. Yarın muıa 

r pılan hafriyat durmuştur. rr: 
konulması. kararla!lmıştır. ku··,~·yona ..-.dan verilmı'yecek- olurlarsa: "Hayı:, t"z bunu, 

lJ ,_ ~, Maarif müdürlüğü ilk tedrisat iP' 
tir. ileride bu maddenin getiril • • • ı leketimiıin mağlup olmasını 

Değittirilen htanbul 
Emniyet müdürlüğü 

erkanı 
, Yeni emniyet müdürü Muzaffer 

ve emniyet müdür mua\'İni Daniş 

dün vazifelerine ba~lamışlardır. 

Buradaki vazifelerinden a:,nlan 
emniyet müdür muavini l\Iehm~ t 

Ali Kayseri, Birinci şube müdürü 
Ekrem, Diyarbakır, ikinci ~be 

müdürü Nevzat Erzurum, üçüncü 
şube müdürü Mehmet Sinop Em· 

niyet direktörlüklerine tayin e:.lil
mi~lerdir. 

muallim bıdrosunu bazırlimJt ve · ik' d · dö" .n -'·'er metine imkin kalmaldığı takdirde memı~t .,, eyıp \"uneu:ıu ··ııı· 
tasdik için Ankaraya göndennig- Bu harbı'n netı'ccsı· "'~d~ tı11 

yerini tutacak diğer bir i11ç "" """' ıı· 
getirtilecektir. tir. sosyalist f ırkasmı hükllmetten itJl 

Bu, Fransızların yaptıkları zaklaştırmak olmıyacaktır; ~ 
"Uklarsil,, dir. Her halde ilaç ihti istanbul mebuslan İ§çİ• çalan ~ll~tlerin elbette bi 91s 
k~nna meydan verilmiycccktir. )erin ıil~ayetlerile başka _ıddı~lan da olacak~r~. 

--n--- " de Reıs Wılson, demokrası 1• alakadar oldular nnm yalnız hak için çarpıştıkıar.,. 
Altın Hra fiyatı lstan.bul mebusları kendilerine nı ve harbin tamamile hald1 ~ •• 

19 liraya kaclar çıkan altın fi_ yapılan bazı •ikayetler üzerine ğ" · ıuyotd" 
yatları dün 16 lira 25 kuruşa düş- . :r •• d .. l"-n- gi muahede ile bitece mı söy , 

üıt"" mıntaka ıktıaat mu ur uguue t. Versailles, Trianon, Savres 1t1 # 
m ur. mişter. Orada bir toplantı yapa - delerinin haklı olduğunu, mili ıd· 

H ---o-d d rak cıehrimizdeki iı mUesıeıeleti- rin haklarını gözettiğini ~ .u 
atay efter arlığa :r cd B ' k' ııarbin"" nin çalışma vaziyeti ve işçilerin dia emez. u seıer ı tj' 

Maraş defterdarı Galip, Hatay öyle muahedeler doğurması pek 
mesai ~ekilleri hakkında tetkik • 

defterdarlığına tayin c•fümittir. b''di 
lerde bulunmuşlardır. il r. o.· civarda ot•ıranl:tr tarafından bildi· 

rilmekt dir. Bir k:ızaya mani ol
mak iç ıı Bomoııtı istasyonunda 

Dün Akdenizden limanımız1 

dört vapur gelmiştir. Bunlar Yu
goslav bandıralı Lovçen, Yunaa 
bandıralı i\on Belgean, Roman Asfalt yol inşaatı Kömür amcl ... .ji ipizlik

ten ,ikayetçi 

~ 1914-1918 harbinin Sf:'n ~ rl 
Oniveraitede yeni duğu söyleniyordu; bu ıddiaJUO~ 

olduğu y,ıbi burada da bilhassa 
Şişliye giien tarafta bir bekleme ve 

ınrne ) :ı ,. ı pı!masına hakikaten 

çok ihlı} a ... \ nrdır. B:!lediyenin faz 
la bir masrafa ihtiyaç göstenniyen 
bu emniyet tedbirini biran evvel 
vapma ını umumun selameti namı· 
na rica ederiz. 

ya bandıralı Transilvanya ve Sa1
• lnşa edilmesine başlanan Sişha-

vira vapurlarıdır. ne - Kuledibi asfalt yolu 25 ilkte-,· 
İtalyan bandıralı Salvatora şi- rinde bitecektir. Tozkoparan yoku

lebi de Karadenizden Akdenizc şuna asfalt döşenmesi tamamlan· 
transit olarak geçmiştir. İtalya m~tır. 
vapurlarının muntazam postalan Yalova hayvan sergisi dün 1s
ayın on ikisinden itibaren başlı· 'tanbul belediyesi mektupçusu Ne-
yacakhr. cati tarafından açılnu~tır. 

Limanda çalışan kömür amelesi 
de bir haftadır işsiz kaldıklarından 
bahsederek liman işletmesi umum 
müdürlfiiünd~ teminat paralarını 
istemişlerdir. Bunların paralan 
ancak pazartesi günü verilebilec!!l· 
tir. 

kadar yanlış, bu ümidin ne ~ 
talebe kaydı --'"'- :P-bo§ olduğu çabucak anl~ l>iJPIS 

üniversitede yeni talebe kay.dı- harp olmak şöyl~ ?~ ıaıı· 
na 1 S eylülden itibaren başlanmlsı t>Utün bir h::rp sılsılesının bet~ 
uyıun görülmüştür. ikmal ve ma. gıcı oldu. Bu seferkinin de ~· 
zeret imtihantan da hukuk faküi· birçok harp:ere sebeb otacall 
tcsinde 25 -.c 26 eylülde yapıla-( ~a!•kaktır. :,4Ç 
caktır. Nurulla• Af 
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ide oturan erkekleri, birer dağ ya\-, lkincı, li;u.· ı.:·; k ı:l~!'ıi yu:.rla·lı . , ::ı~nn ince örgülü saçları, kara yı fda ince altın bilezikler vardı~ de bir serbestilk havası esiy~_:!: 

.m~a=~"
-.- rmu gibi- büyük gördü. Artık kaderinin ı>nün:ie a;tığı yolu lankr gibi vücuduna dolanıyor, çö- o geoe; Hasanın arkadaşlarma nin yanında daha raha~ Y";~:.dıs. 

, .., Hasan, onun elini tutarak, b::ığıc aydınlıkta r; > i.:: or, ata:ağı 3d1mla- , zülüyor, dolaıuyor, çözfilüyordu. • oynac:b!J gece, Zeynebin ruhunda Ali, yemek pişirmeyı _bilifU6~ 
dı: nn, kendini nereye götüreceğini bi' Yuvarlak kalçalan, belinin altında bQyilk bir deli~ik olmuş, kaderi· ı{üçük.kcn anası babası olnl~ 

- I~tc bizim Zeynep kız! liyordu. Gözlerinin buğusu uçtu. çalkalanıyor, memeleri titriyordu. nin açtığı karanlık yolda yUrllıne- basından kalan paraların • .ç 
Yazan: CA~iT.._l!ÇUK. Zeynebin yanaktan, ocaktaki a- ~~e&~ni sıkan" el ~~~~· Çekik.f ~bitip Yttine otu~, dör- fe mecbur kaldığını anlamı,.tı. oturan. aç gözlü dayısı.~~~ 

-11-
BırKa~ ,uıur bir:ibirine karıştL 

Bir se~ı:.ı :.." , ')Cnra bir ay:tlt patır
dısı duyuld'J 
Odanın 1. · pı ı açıldı. Bir baş içe 

ı uzrınar~k baktı. Hasanın pe~ 

mi duşmu:;. yüzü kırmın, gözleri 
akmak çakma.l; p:ırlıyordu. 
Kısık bir sesle bagırdı: 

Du) muyor musun be? Kahbc
ıin ayağına gelinmez. Seni i~tiyor-

teşlerin, sırtındaki urbanın rengi gi bıçıı;niı ~:~ g~le~nın ıçı erk~~ 1 dünun uıattıiı kadehten ıçti: Islak 0 gece, Hasanın ve iki arka~- şak gibi kullanarak bü~ 
bi kızarmıştı. Tuttuğu gözyaşlan re dık gogsunil ılen fırlatarak, gulu kırmızt dudalclannın arasındaki nm sırmasını fır.:Mlt bilen yanık I Mutlakta yengesine yardJID i( 
gözlerinin üstünü sarmış, bir çift yordu: parlak öişlerini göstererek, güldü: sesli Ali, Zeynebe, bekAr oldulu· ken }-emek pfşırmeyi, ~-· 
butruhı üzüm gibi "'Örünüyordu. - Çalın da o}·nıyayım!.. Kah:>e- - Hepiniz sağ ~lunl dedi. nu, işine karışan kimse bulunmadı ki ruemleri için eve toplanan ~ 

Hasan, onu elinden çekerek, pa- ler oturmaz oynar!.. Kara perçemlen terle alnına ğmı, kendine kaçarsa rahat edece- firlere hizmet ederken, onlaf1!1 ~ 
zara çıkardığı cins kısrakla övünen Hasan, şaşırarak Zeynebe b_al:tı. 1 r~pışmı~. göğsü büyük soluklarla ğini fısıldamıştı. duğu şark.Ilın ~.miş, -'--;_,. 
satICI gibi, kurumla yanma oturt- O tamnrmyacak kada_r başk~ b~r ka ırup kalkıyordu. .. Zeynep, ertesi gün süt anayı pa· dayısının sazile Fkıl~ ~ 
t · : dm ol~u~tu. Ze.ynebı alıp obur <>- o gec~, !f asanm uç arkadaşı ~· zara savarak e,yasını toplamış. ka· başlamıjtı. Kendi kendine be ,_. 

_ Mezeleri Zeynep yaptı! daya goturmck ıstedi. Bunu tama· yürel<lennı Zeynebe kaptırdılar.\ el ra tosunu akkm alarak Alinin e- d'" .. yor yaşıdlan arasında-~ NI 
Sarhoşlar bağırdılar: mile düşünmeğe vakit kalmadı. o geced~ _:;onra Ze~p. ''Uçan Su .. vine ~ştı. ' n~~i sö~·ledikçe, adı dilden dile 
- Eli var olsun! Arkadaşı yoğurt tasındaki kaşıiı, trkeklennın ka~blen~ kara se .. ·day Ali, Hasan gi!.>i babayiğit bir er- taşıyordu. 1J&f 
Kadehlf' .. "'lC'ldu. Hepsi bynebin sıyırarak, tepsiye wnnağa, yanık la tutuşturan bır bela oldu. kek ,td:ld' Kı ..._, 1 1. • B "' " .. 'çli •--i"' ~~ """!!>' 1. sa uuy u, çe ımsız uyuyunce. ı • ~ 

sağl•ğma içtiler. Zeynep, Hasanm scsile biı oyun türküsü söylcmeğ'e VI ı vücutlu, solgun benizli bir adamdı. delikanlı olmuştu. Dayak .r~ 
Zeyne.., biran düşündü. lçinin uzattığı kadeh; alarak. bir solukta başlamıştı. . dan büyük işleri ~ 
orkuları böyle olacağını söylemiş- ~alttı. Zeynep, yerinden fırhyarak kalk- Ze}"llep, gerinerek, yattığı ipek Fakat, ~yne~ m~ıl~ okumayı, ten, r_a~ın ~ 
ı zaten. Kaderinin g~rdiği yol- Yüreğinin son tuttuğu dalı kml· tı. Ocağa bir deste çalı attı. Alev-~ kalktı. Yerleri tahta dö yanık sesıle türkü soylıyerek saz tan pı~ık kalmış. vilcuda t.nı' 

ela pi le ; si * alır yerinden mıştı. Jiac:ana, onu koruduğu. u~ ler gerinerek )'Ükseldi. Oda kızıl bir 
1 şemeli, iki camlı bir penceresi olan, çalmayı biliyordu. • . iril~e~iş, b~ ~tık ~ 

lallttr. Hr.ımnn ardından ôbür oda- runa bıçak y.diği. bakıp beslediği renge boyandı. Zeynep ortaya çıka- yüksek bir evde oturuyordu. Zeynep. süt ananın evınden, <>- alabildığine genışlemış.. C51fetırdf 
~a girdi • için. :r ba~ vardı. Bu bağ kopun· rak, pannaklarım şıkırdattı. Kırını- Sandığında kat kat urhaiar. yaz- nun kara gmlerinin kötü bakışla- hasret kalışı, ona sevme}'l 

Ocak, tıı1r f1nn alzı gibi kırmızı. o ca. Hasan ıfa öbOr erkekter kadar zı entarisinin mmalan güneş gibi malar, yemeniler, ~er. kulakla· , nndan kurtulduRttna seviniyordu. ti. vtlf). 
da sıcaktı. Zeynep, ale\ierin önün yabancı ve uzak olmuştu. parlıyor, o döndükçe kalçalarını nnda lira çeyreği küpeler, kolların· Gene eve kapandığı halde, yüreğin- ( Deromı 
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li!UllR~4ird@@irBflilj~ 
Leh ordusu 

niçin çekiliyor ? 
'' D u r ! ,, e m r i "'ö~·~i·;~·;;; .. ·h·;~·b; .. I 
yakında verilecek D~~~~=t~kn~:purl 

batınldı 

00 Kilometrelik bir cephede harbi Londra,9-!'ahtelbabirhar-

hb / d k/ b [ L h / bi devam ediyor. Dün de birçok l .. u e emiyece eri ta ii o an e i- vapu•lar batmlmqUr. 

er. muntazam bir ricatla çekilmektedir unB:!~~~ekru;:~~ Je::.::~:~ 

~N ~) 
Londra, 9 - Almanlar Varto· 

vaya dün saat 17, 1 S de girdiklerini 
.>ildırmektedirler. Giren kuvvetler 
notörlü kıtalardır. 

hallesinin yangın bombalarından 
çok zarar gördüğü bildiriliyor. 

Alman tebliğlerine göre dün· 
kü harekat Almanlar için bir ta. 

Buna rağmen Varıova radye>su kip mahiyetinde olmuttur. 
gece yarısından ıonraya kadar Leh tebliğleri de Almanların 
neıriyatına devam. o:ferek halkı motörlü kuvvetlerinin tazyiki 
müdafaaya tetvik etmiştir. Bu es altında Leh kuvvetlerinin Lodz, 
nada şehir tayyareler tarafından Potr Kov, Razany ve Pulstusk 

1iddetle bombardıman edilmektey. mıntakasında ricat ettiğini ka· 
li. Varşova radyosu gece saat bul etmektedir. 
l2 :fe Varşova müdafaası başku - Fakat bitaraf mütehassısların 

nandanı general Ozumanın atalı · kanaatine göre Leh ordusunun 
'lı"e\·te l\lcclis be) nclmilel Yali :iaki tebliğini okumuttur: ricati •tratejik sebeplerdendir. 
~~cllirıliği ltdırlcrı ulınnk ü "Polonya ordusu başkuman_ Mükemmelen, büyük bir intizam 
""'«Un re, knl.iıtc ıçtiııı.ııı ı.lıın • danı maretal Smigly Rydz Var- dahilinde yapılıyor. 
•Ur. ktımaı IJir nutukla kru }Ovanın mü.:lafaasını bize tevdi et Pclonyadaki bitaraf askeri 

ıııı.;hr. miştir. Marepl, dütman taarru. müphitler, Lehlilerin pek faik 
'~il kruh Lcopold Fran<;ıı 

la lıuı.Judu bo) unca ıcrtışe d. zunun kendisine karıı tetkil et- bir dütmana kartı 2500 kilomet-
lllktrn sonra )anııuJu erUnı · tiğimiz mukavemet duvarında relik bir cephe harbi kabul e· 

ı olduitu holde dün l.iıkscııı kırılmaıını iıtiyor. • demiyeceklerini ve buna bina.. 
•~uduna fOlınişlır · Dütmana kartı hitabımız ıu· en tepheyi kısaltmakta oldukla-

cçte mcclill Ccvkaliıde içit d "A t k t bi d 'l . rını kaydediyorlar. Bununla be-
dün )upmışlır. Kral nutkun ur: r 1 ye er, r 8 ım ı erı 

l'bın önune geçılıııek içın )apı atamazsınız. Eğer dütman ge. raber Leh askerleri mareıaJ 
hellcri hnlırlulıuış le None çerse, bu son Leh askerinin Al- Smigly - Rydzin pek yakında 
tf ııurette bitaraf ktılatnğın man tankları tarafından ezilme- ''dur,, emrını vermesine ve 

I~ · tlır. ıi ile mümkün olacaktır. Vatan- mevzilerine yerlqmelerini bil. 
""lilıı krulı ılün başYcklli kabu' 

perverliğinizi bir kere daha göı -dirmeaine intizar ediyorlar. 
te aonr.a mcclisihas loplaıı 

· ~rui keza b,l\:ı gcnclkıırın~n ttrmck v~ifcsi bugün ilk hatta G~ Polobyadan ce'dk 
reısııl ~e' ull ılc Lord llanb· olan ve bununla müfte~r bulıı- Berlinden-gelen haberler Leh 

lıİbui ctmıştlr . nan Vartovaya terettüp ~tmek- kıtal'arının intizam içinde ve 
Ponıar ıarafındıın kontrol edil tedir.,. maneviyatlarını kaybetmeden 
otan -Pekrn nıll\ ak kal hüklı iti Radyo spikeri sözlerini tU su.. çekildiklerini bildirmekte ve reı-
leı ııflıAııt>- ıliın e)lcmişlir. 
trilrnda rcısıcuınhur RııZ\'el retle bitirmittir: mi Alman beyanatında da bu 
lııelındc toplanan re, knl:ıde •'Size, dütman darbelerinin kıtaatın kahramanlıkları tak.dir-
lçtlııınında mllll ıııüdufua me· her an isabet odebilecegini Po- le anılmaktadır. 
ietklk olunnıuştur. lonya radyosundan söyleyorum. Lehli zabitler, Smigly - Ryıd-

Lr···~ Bulgariatanda Antenimiz ıuıtuğu takdirde bi- zin bu nevi harpte büyük bir 
'~ada iki g Ü n liniz ki tahrip edilmiı demektir. tecrübe sahibi olduğunu ve 1920 

Bu takdirde emirler batka bir de Bolteviklere karşı koyduğu 

k kanaldan devam eı:!ec~ktir.,, zaman fırkalannı bin kilometre 
yenmtyece Bu neşriyattan sonra Polon. geriye çektikten sonra dönmÜJ 
i otomobillerin ya milli martı çalınmıttır ki bu ve neticede muzaffer olmut bu· '°' nıeai de yaaalc martın ilk mısraı ıudur: "Po- lunduğunu hatırlatıyorlar. 

~·ra, 8 (A.A.) - Nazırlar lonya kaybolmamııtır.,, Polonyada yapılan timdiki 
~ husuıt otcmobnlerin Polonya radyosunun, askeri muharebe:le henüz hiçbir saf 

erini men'etmeğe karar l.arekit sebebiyle tal•rip edile • muharebesi vuku bulmamıttır 

~r. Baz ıotomobi11er, bu ceği ana kadar gece gündüz ve Almanlar tarafından alınan 

ll.1'tan iıtiına edilmittir. Dev- çahsacağı bildirilmittir. az miktar:fa esirle ele geçirilen 
)k_ \it otomobiller benzin aarfi· Ra:fyo, gece yanımdan bir birkaç tt>p Polonya baıkuman-
~ı yüz.de 50 ye indirecek- saat kadar sonra ıuıtuğuna gö- danbğı tarafından tatbik edilen 
h~- re istasyonun tahrip edilmiı ol- planın müeaıirliğini isbat et. 
,-.ıtQn Bulgariıtanda haftanın duğuna hükmetmek lazım ge. mektedir. 

L ~tinde, çarf&111ba ve cuma liyor. Leh ordusunun kuvayı külli • 
iL~ et yemek yasak edilmit- Vartovanın dünkü bombardı- yeai henüz harbe girmemit ve l 

alman bir telalz telgrafında kru-
vazörUn bir denizaltı tarafından 

torpillenen İngiliz Regent Tign 
Kargosu mürettebatından 44 ki
fiyi kurtardığı bildirilmektedir. 

Atlaa denizinde torpillenmiş o
lan İngiliz Pukkıu.tan vapurunun 
sahiplerine vapurun kaptanından 
gelen bir telgrafta §Öyle denmek
tedir: Batıyoruz, her ıey yolun
dadır. MUrette.,at 36 kişidir. 

Helfrid Bismark vapuru Alman
lar tarafından o~und'dun cenu -
buna konulan torpillere Ç&JTT""!.Ş 

ve birkaç saniyede batml§tır. 14 
kişi olan mürettebatından yalnız 
7 kişi kurtulmuştur. 

Bir Hollanda torpil gemisi Ter
achelllng yakinlndeki Noordvaar
derde torpile çarpmı§tır. lnfilik 
esnasında gemWe 51 kişi vardı. 

Bunlardan 29 u ölmüş ve gemi 
bir dakikadan az bir zaman .zar
fında batmıştır. Üç büyük mo -
törle birkaç tayyare derhal yar
dıma koşmuştur. 

Diario Li.aboa vapuru, İngiliz 

Defender vapurundan meçhul bir 
tahtelbahirin hücumuna uğradı -
ğma dair bir meaa,j. al4ı.ğını bil
dirmiştir. Tahtelbahirin torpili 
vapurun burnunun yanından geç
miştir. Vapur, lnglltereye dofnı 
yoluna devam etmektedir. 

Japon hariciye nezaretinin sa
lahiyettar bir mümeaalli Kobeye 
iltica etmi§ olan Schamborat is
mindeki Alman vapurunun Japon 
kara sularını terkeder etmes 
Fransız ve İngiliz harb gemileri 
tarafından zaptedileceğini be -
yan etmiştir. 

Bilderjik adındaki Hollanda 
vapuru, Pukhasten 1smiııdekl in -
giliz gemisinin tayf alarnıdan ba
zılarını kurtarmış olup Roterck
ma doğru yol almaktadır. 

binlerce küçük tanktan henüz 
bahsedildiği duyulrnamıttır. 

Almanlar halen bilaıtlo ma
ıası kadar düz bir arazide i
lerliyorlar ve timdiki kurak hL 
ular kendilerine pek ziyade 
yardım ediyor. Sonbahar mevsi
mi ve arazinin değipnesi motör
lü Alman kuvvetlerinin teııirini 

pek ziyade tadil eyliyecektir. ;it, manında bilhassa yahudi ma- Leh ordusunun malik olduğu 

~----------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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Diran Kelekyan: " Ha denizde 
kum, ha Par iste Türk 1,. diyordu 
Ahmet Celilcddia paşa Parise 

di·ndü ve oradan da Mısıra gitti. 
Yalnız kalınca dU,ündl1m. 
Genev, bilhasr.a İatanbu -

• ' t:enziyo "du. 1,imde, garıp l>ir nır 
raretle uyanmağa başlryan daüssı
layı önlemek için, Cenevde otur • 
mak arzusuna kapılmıştım. 

Bu arzumu körükleyen bilhas
sa diğer bir imıl daha mevcuttu: 

Cenevde birçok Türkler vardı. 

Profesör Akil Muhtar, içtihat sa
hibi doktor Abdullah Cevdet mer
hum, avukat Ethem Ruhi, Mithat 
paşazade Ali Haydar hep oraday
dılar. 

Bu dostlarnnın içinde, bilhassa 
profeftör Akil Muhtar, Cenevde kal 
mam hakkmda .:kna edici sözler 
söylüyor, hullsatan diyordu ki: 

"- Burada hem hayat ucuz, hem 
de üniversitedeki tahsil çok ciddi
dir. Bizimle beraber olduktan son
ra bir yandan memleket hasreti 
çekmez vo bir yandan da tıb fakül
tesine de\'am edersin. Aramızda, 
Cenevi yadırgamana da imklıı yok. 
Fakülteye müracaat et, olsun bit -
sin.,, 

Akil Muhtarın söyledikleri Uze -

rimde tamamen müspet bir tesir 
bırakmış, Ceneyde yerle§mek ka -
rannı vermi§tlm. 

Fakat, Ahmet Cellleddin pqa -
nın hususi kltibi Diran Kelekyan 
olmasaydı ... 

Diran Kelekyan, pqanm Mısıra 
hareket etmesini müteakip, kalk
m11, Ceneve gelmif. 

Kendisiyle k&r11l&11r kareılq -
maz, bana: 

- Hali burada mısm? 
DedL 
Cevab verdim: 
- Tabii .. 
- Niçin? 
- Cenevde yerlepnek kararını 

verdim. 
- Neye? 
- Burada tahsil ciddi, ıehir, la-

tanbulu andınyor ve hayat da u
cuz. Onun için ... 

Cümlemi bitirmefe vakit kalma
dan Diran Kelekyan yerinden fır

ladı. Gözlerini hayretle açarak : 
- Sen delirdin mi, doktor? 
Diye bağırdı, 
SUkünetle sordum: 
- Neye? 
Diran Kelekyan heyecanla an - , 

latmağa başladı: 1 
- Hiç Parlate kalmak imkinı 

varken, burada oturulur mu? Ce-

nev üniversitesinde tahııilin ciddi 
olduğunu ileri sürmek, klfi bir ee
beb değil. Paristeki ilim müessese
leri, her bakımdan üstündürler. Ha 
yatın ucuz olmasına gelince, bu da 
senin düıünmen icab eden bir me· 
sele mi ya? Türklerin mevcudiye
tini öne sürüyorsan, Pariae bWın. 
le beraber geldin, gözlerinle gör. -
dün : Ha denizde kum, ha Paıil!lte 
Türk! 

Tekrar ediyorum: Ben, aellbı ye 
rinde olsam, bir dakika geçirme -
den soluğu Paıil!lte alırım. 

Diran Kelekyanın hakkı vardı. 

Vakıi, evvelce böyle dU,ilnmUyor
dum. Fakat, onun ikazından sonra • 
Parise gitmeği ben de akla yatın 
buldum ve ertesi günü Ceneve 

' katr kanton gölüne veda Müm. 

Tekrar Pariae gelince, doktor 
Refik Nevzatla görll§tUm. Onunla 
l.ıirllkte hastanelere gittik. Bir -
kaç gün süren bu milphedelerim· 
den sonra, yalnız kliniklerde çalq
makla tıbbın bütün huauaiyet ve 
inceliklerine vakıf olamıyacağımı 
anladım. 

Bu vaziyet karpıında ite tek. 
rar alfabeden batlamak, yani 
tıp fakültesinin birinci sınıfına 

girmek lwmceliyordu. 

Bu lüzum, belki Bir. tatırtacak 
ve garibinize cidec:ektir. Fakat, 
Pariı üniversitesindeki tahsil 
aistemine nazaran, mektebi tıbbi 
yei askeriyede öğrendiklerim 

kafi görmiyordum. 

Fakat, tıp fakültesinin ilk ıın 
fına ıirerek ıenelerce okuma 
gözümü yddırtyordut Bu S6zı 

mü tembelliğime vermeyıiıiz 

ıözümll yıldıran fCY, maddi en 
di,eler idi. Altı sene okuma!. 
için ceplerimin bu müddet için 
lcie dolu olmau lazımdı. Halbuki 
altı senelik: tahıil hayatını ıa

ranti edecek kadar param yok
tu. Kendi kendime, ya tahsilim 
yarıda kalırsa, diybrdum ?. 

Bu aırada, evvelce Pariae ce
len ve ulQmu aiyaıiye ve hukuk 
mektebinden mezun olan doktor 
Lutfi Demirhan • elyemı Pa· 
ristedir ve hukuk falrillteaiııde 

islim hukuku denini oku~· 
dır. - ile kartılattım. 

(Devalm ftl') 

Af manganın tasavvuru: 

Lebistanda ''köle 
bükômet,, 
kurmakmış 

Londra,, g - İyi haber almakta 
olan Cenevre mahafiline göre, Al 
manlar, Polonyanın kendi i1-
1alleri altında bulunan kıımm
da bir hükumet kurulmaıı es
babını hazırlamak niyetindedir. 
ler. 

Almanlar, bu hükbıeti tanı
yacaklar ve icatXnda onunla bir 
ıulh imzalayacaldarcbr. Bu hü
kumet Almanyanm himayesi aL 
tında teıkil edilecektir. 

Polonya istiti eldildiği takdir
de lnıiltere hükbıetinin mu
huematın tatiline muvafakat 
edecepne dair verilen haberle
ri, tnıiltere kat'iyetle tebip 
etmektedir. 

Polonyanın tamamiyle istila 
edilip edilemiyeceği henüz ma. 

1 
lum .değildir. Fakat bu ihtima
lin tahakkuku lncilterenin Hit· 
lerizmi ortadan kaldırmak hu-

ıuıundaki arzuıunu takviyeden 
baıka bir ite yaramıpcaktır. 

İtalyan gazeteleri, Fransa .,. 
1nciltere araımdaki teaanUdUn 
fevkalade mükemmel olduiuna 
iıaret etmektedirler. Bu gazete.. 
ler, Fransaya bir çok lnıiliz 
kıtaatının ve mühim miktarda 
İngiliz malzemesinin çıkuıl · 
mıt olduğunu da haber vermek
tedirler. 

Gazeteler, mUtalealar seı4det· 

memektedirler. Yalnız Alman 
umumi karargahının bültenle -
rini nqrettikten sonra Alman 
yanın Polonyanın tamamen e

zilmesini müteakip ,bir sulh te 
tcbbUıüne ıeçmeğe Amllde old\: 
tunu ve Fransa ile lnptereyi 

bütün muallak maelelerin kaf
fesinin bal ve faıb lllzwnuna ik

na etmeie çalıpcapm yumak. 
tadırlar. 



S.ON DAKiKA -

ıngilterede çağırılan 
bahriye ihtiyatlan 

Londra, 9 (A. A.) - Bahriye ihtiyntlarmdan üç sınıfın sllilb 

altına. alındığı bildirilmektedir. 
Kral, dün bava kU\n:etlerinln bnzı üslerlıii ziyaret etmiş v~ bu 

esna.da Alman filosuna karşı hareka~ iştirak eylemi§ olan subay
lar ve erler ile şahsen görüşmeler yapmak fırsatını bulmu~tur. 

Milletler Cemiyeti içtimaı 
Cenevre, 9 (A. A.) - Milletler Cemiyeti .ii.zas:nın ekseriyeti ta

ra.fmdan verilen bir kararla 11 eylfılde akdi mukarrer bulunan he
yeti umumiye içtimaı tehir edilmiştir. 

Holanda üzerınde tayyareler 
Brüksel, 9 (A. A.) - "Ce Soir" gazetesinin Amsterdam muh:ı

birinin öğrendiğine göre, birkaç ecnebi· tayyaresinin Hollnnrla top
raiklnn Uzerlnden uçtuğu görülmüştür. İki ecnebi tayyaresi Sös
ted>erg askeri kampının üzerinden pek yüksekten uc;nıuştur. Gro· 

ntngı:ıe eyal<>tinin şimalinde bir ecnebi tayynresinin şarka doğru uç

tuğu ı;ort.ımüştUr. 

Hadiselerin· 1 

tefsiri 
,v1ahdut mıntakalarda 

Ya palan c~.p 
I iJaşlıllaJI 1 • lı 

l•iıım•t rt•l..,i lt•lıli~nd~ -:ö) h• di

,yor: 
'"B:ızı ımıntskc>.!.nrdaki ihtiyat 

erleri bir buçuk ay talim YC ter
biye için askerlik mtlkell~fiycti 

kanununun 58 ırc· maddesine u
yaııık sil."Lh alt .. "la ç."ğırılmrkta

dır. nu oelb mt'ml<>ketin heı tarn-
fına mahsus cılnıayıp mahdud 
mıntak:ılarda ya.p::maktadır. Cellı 

yapılan mıntakularda bulunup 
;iındiyu kadar ça~ırılmıyanların 
ve~·a celb mıntakasmda bultııımı

ynnların sükünetlc iş ve gi.ıç1crl

le metigul olmniarını tavsiye ede· 

'l'iil'ldyt•nin, lwnüı lt>hlikNlt•n rim ... · \ 

Fransızlar Siegfrid'i 
( Haşlarllf ı 1 mcific; 

çok biiyük gayrct1crin mahsulü· 
dür. 'Büyük bir cesaretle yap. 
tığr bu gayretlcr:lcn dolayı bu
rada çarpışan orduyu ne kadar 
övsrk yeridir 

Du mücadeleyi ıklıı.re eden lku

mandanlt:c ve bu mi".ct:ıJei ::ye \ş_ 1 
tirak eden kr•ahr. bütün Fran -
s·-.!arın b:llrnrsa ge<"en harpte 

Verd:ın mü afna~ı.,a ve istirda-1 
dına iştirnk etmiş ol<' neski mu
harip'crin 'Sonsuz nryranlığm;ı 

lf:yıktır. Bu derece c;~bı•k ,•e 
emniyetli b:r tarzi!a el;le ecfü:n 
bı: bir kaç ldl Jm~treiik il:rle~1i~. 
bl·nJan ııcmraki hateicat için çok 
·eı:aret verici bir rı1ahiyettcdir. 

Harb:n ibaş1angrr.ınc1an beri 
Al nanları bu liuretle tazy\k et· 
rr.ekle. başkuman<ladığımız ıki 

heıief takip etmektedir: Magin.:.1t 
hattına lüzumu kad:t~ hava pavı 
bırakabilmek için ile~= kollanmı. 

zın mevtilerin'i sağlam surette 

Yalnız Oresunda değıl büyük 
Belt \'e küçük Belte ek mayn dö· 
külmü,lür. Bu teh:ikedcn dolayı 
Danimarka. İsveç. \e 1'0rveç ba· 
lıkçı gemilerı laaliyetlerine niha
rct wmıe:.;: mccburiyetiııc.lc kal· 
.mı*lardıı. 

LJı~~r .:ıhetten t 116!!iı donan 
ma,ı .'\orw.;ın ~ütün ı\tlantik 
:-aı11llerını Kontrolü a.tında buluc 
duımıü .. 1.~dır. 

"Prıbo;.ı1g,. ı~mindekı .\iman 
, aµu. u. ıJanıma.ka b:ıyrağı çe·· 
ke;ek \ e kendı ı:-;mımn yerme 
··4.,bro,. ı:-mım korarak Fı:ontheın 

lımanına ~eım~~e mdvatıak ol· 
mu.tur. 

\an ~lolkeıbuch ı"mindeıd Al
man vapuru ~on eç :=;ahılleri a· 
çı~ında bir ln~ıtız flatp ~emisı 
taraııncbn batmınıı~tır. 

aştı I ar 
d· 

haber doğru değildir. Bcr!İll rııjŞ· 
yosu da bu sabah Va.rşovanınıuıı· 
galine dair hiçbir tebliğde bU J.• 

1• ·eıı ma.nıı ·tır. Var:,;ovsya ilcr ı} ~· 
elnıe 

rnaıı kuV\ elleri şımalden S ~ı· 
tcdir. Bunlar Vaı şovııdnn 40 •111 ,;ı. 

lometre mesafede Pultuska uı 
olduklarına göre Varşo\'a hCJl 

dü~memiı; demektir. diitı~O 
Gar? cephesinde 
harekat . de tı/ 
Parıs, 9 - Garp cephesın pi:!' 

rekat de\·am ediyor. ı\lıtl~ır~ı 
Leh cephe inden garba 6 
tı~ker celbetmi~terdir. .,;~· ' b}ıg•'' 

J)tin aksamki Fran u: tc 
> 

de 5oyle deniliyor: tı'I t' 

Mevzii ılerlemelerimiz de'a 

diyor. rd3 
) · c1··· okta!~ ı ü~man çckıl 1 gı n. ,. uı~· 

::fomir\'Olu köprü ve ::aıre)ı A. • • d , ... 
rip etmektedir. Buralar~a ed·)c
mıt )e jckell'rinc te:-aduf 

ruz. IJ:'' 
(;arp cephc<:;inde harcldiU11

1
• bl • 

Almanya, topyekOn 
harb(-1 hazırlanıyor 

uzak bulıındujİmıu bu tebliği oku
tlul .. tan ..,oııra anlamama!< m\im
l>iin mii? Dünyanın, tam ..,rft>rher 
lıir haldf' blunduı:,u böyl<• bir 
z:ım:uula, Tiirki) r, ) :ıhııı ma htlud 
mmtakııhırtlııki lhti)atlarını bir 

buçuk ay 0 ibi l•ı..,a bir zamuna 
münha"iır kall\<'ak bir şcldltlc göz
eten ı;cçinnek tedbirini ihtiyar 
ctmeldc iktifa etmi5 bulunuyor. 

kuvvetlen:Hrmek v~ Alman g-e
' ne! kurmayını Polen ~ hu.ôu • 

duna yeni fırkalar. röndermek· 

ten rneneylemek. 

. Oğrcnild•ğıne c;öre l':an ıh li
m:uıınclan Aımany:ıya deınıı ına· 

deni ta~ıyan \'apurlnr. 1ııg11izl~r 
tarafın'\an z;rptectılm'<:tfr. Birkaç 
~ilcp ıe alcl:\ce1c i\ orYeç limanla· 
tnıa iltica ctıni-;:tir. 

~orveç demiı m:deni i--tıh'ia·

l<Hın uçte ikisinin .\lm:ınyaya 

ihraç dildıf!;i bu mi.ina;c~).:t\e h:ı· 
tırlatılmakladır. B~ ihracata 

1 i'1 :adı~: ı\lmanyada hatı-:a 1 '~c'.l 
dirilmemıştir. A'maııyanııı t:ı • 
mıntaka.;;ında ::ıi\'il ahalinııı 
liye--i de\·am ediyor. .

1 
z 11=-

I , ... ı ·ı t~"'l 1 . • ransaya gonuerı en •ı::o ı.cdt•' 

Alman vatandaşları beş mark 
Türk \ilkf'•,lııin muaşyen böl~<'· 

!erinde yaıulaıı bir deneme, · hii
kümete, ,yarndılıf:!mdıı.n a ... kcr o- 1 

lan Türk hütle~lnin ayrı ayrı ele· 
ncnme-.ıne füıum ~iistrrtni)'C<'ek 

1 

bir kanaat n•rerc~inclen de eınin 
buJunııyoruz. Bu ıl<'ll('lllC bizi', 
Tiirk lıutluclları iı:iııdr, 1.opralda

nm her an YC her rins tehlike~ c 

ikranıiye 

teşvik 

ile jurnalcdığa 
edılmektedir 

Paris,9 - Crl:len haberlere göre 
Almanyada ''topyekun harp .. 
hazırlanmaktadır. Sivillere verıi· 
len talimat günden güne t:>İddet
:enmektedir. iş servisi herkese teş· 
mil edilmiştir. Ameleden her za
man talep edilebilen fazla mesai 
için haf tada 19 marktan Cazla 
\ wlmemekte<lir. Gece ve pazar 
.,ünlerı çah,Şan ameleye verilen 

zamlar kaldırılmıştır. ~eşredilen 
bir emirnamede herkesin mülte
ciler için evinde birkaç oda ayrı
ması bildirilmektedir. Iktisadi 
güçlükleri yenmek için gazeteler r 
karilerine birçok tavsiyelerde bu
lunmaktadırlar. 

"Deubche Allgeme.ine Zeitung .. 
halka keçi ve tav~an yetiştirmeği 
U\Vsiyc etmekte ve bu hayvanla
rm_mutf ak artıklarile beslenebile
ce~ini ila\'e etmektedir. 

Bu gazete, dört yaşından kü
çük ta\ şanların öldürülmesi ya· 
sak olduğunu. hatırlatmakta ve 

ı:nevsim ilerlemiş olmasına rağ
men 8 aylıktan yukarı olan tav
şanların üretilmesini tav.;iye et
mektedir. 

Bu talimatı yerine getiremiye· 
cek olan tavşan sahipleri hayvan· 
larını hususi cemiyetlere tevdi et· 
meğe davet edilmektedir. 

Diğer taraftan iyi bir menba
dan ö&rrenildi~ine göre vatandaş· 
lanndan birinin memnuniyetsiz-

liğini şifahen söylemi~ olduğunu 
ihbar eden her Almana 5 mark he 
diye edilmektedir . 

Harbin ilk günü ne redilen 
resmi tebliğdeki ifadeye uygun 
olarak "cephe gerisi maneviyatı-· 
nı muhafazaya matuf kurşuna 

dizmeler., başlamış bulunmakta· 

dır. 

Diğec taraftan dün intişar eden 
bir kararname "millet düşmanla· 
rı,. aleyhindeki eczaları teşdit ey 
!emektedir. 

Bı.t kararnamenin Bohemya ve 
Moravyaya da şamil olduğu e
hemmiyetle kayda layıktır. Zira 
bu \~ziyet tethiş tedbirlerinin 

~ ..... ... -. . . . 

Çeklere karşı tatbikini kolaylaş· 
tıracaktır. 

Nihayet Alman kabine::i SIO\"ak 
1 

hiikümetine müracaat ederek ı 
"gerek söz \'e gerek harcketlcrile 
ı\lman ordusunu tahkir eden,. l 
Slovakların Alman mahkl·meleri- j 
ne verilmesi hakkında bir karar· 

name ne~retmesini istemi~tir. Bu 
suretle Slovaklar "miistakil., olan 

devletleri dahilinde Alman hakim· 

!eri tarafından tecziye edilebile

ceklerdir. 
On gündenberi Alman - Yu· 

goslav hududunda ve bilhaS5a 
Maribor mm takasında A VU'tur
yalı asker kaçaklarının Yugosla\·· 
yaya geçtiği görli!mektedir. 

K.arantiyadan gelen yolcuların 
ifadesine göre .Avusturya halkı-

nın maneviyatı pek bozuktur. Si
vil halk ,·e bilhassa kadınlar, si-

H\h altına alman efradın sevki es-
nasında gizli bir isran 
yaratmı~lardır. 

havası-

ZAY! - Nevşehir ortaokulu bi· 
rinci sınıfından aldığım 19 hazi

ran 939 tarihli nakil tasdikname

kar~ı müdafaa. cil<•bil<•C'rl• laze 

lmHf't lcr doluıı ta~h~mı p,ii ... ten•· 
<'<'ktir. 

HMi.\X KtL\IÇ.\ YI 

Zı\ Yl - Arna\'ulkoy Amerikar 
kız kolejındcn aldı~ım 9~0-931 
ders senelerine ait la. diknameyi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
e-kisinin hükmü yoktur. 

Doltııabalıçc smayı elektrik me· 
1ıwrtt Kadri }'iiccyaldırık kızı 

Mediha 

- Bugün 
Tatil zamanınızı hoş ~eçirmc' 

için 

SÜMER 
Sinemasına 
Gidiniz. Kahktıha kralı 

. Georges Milton 
en son ,.e neşeli 

Prens Bu bul 
mi kaybettim. Yenisini a!acağım·· ı filminde__ sizi güldür~~k Ye ne· 
dan e ki inin hükmü yoktur. 1 şey~ bogacaktır: ~3ugun _aat ll 

129 E B d 1 r ve ~.30 da tenzılath mat•nc4c-. 
nver ay ar r--------.... --iillllil .......... 
LA LE 1 

Bugün heyecana sw;ayan, ihtıra5a ko~an, gfü;clliğ"c bayılan 
bütün htanbulluları 
Güzel Fran<:;ız yıldızı 

VIVfANE RO'.\Iı\NCE ve PlERRE FRES~ı\ Y'ın yarattı~ı 

ARKA SOKAK 
Filminde bekliyor. 

Ayrıca: en son dünya ha,·adi~('ri l\letro urnal - I'enkli ),liki 

' 

Bugün saat 1 ve 2.:m 'l;ı h-.ıl\\ nı"tineleri ...... _ 
·s~!.~!~ ~![!!!~~S~~~~~~~~:~:s~k~,~~ı~ İ 

llavctı-1'1 sin<'ma program 

------- J.'iyatlar 10-15·20 kurştur. ---•-mm 
l O REL Bugün · 

iPEK 
-HAR Di Dayanılmaz derecede 

gülünç ve eğlencelı 

büyük tilm Sm~mamnt1a Kodeste -
11&\:eten şa'1h ordumuzun Trakya Manevraları hakiki ~ı; 

Exelsior diyor ki: 
Bütün taktik, Polonya cephe. 

sinde harekette bulunan Alman 
kollarının ekseriyetini üzerimi
v: çekmektir. Polonya cephesin. 
deki harp şeraiti tamamiyle baş 

kadır. 

Orada istihkamlar yoktur. Po-
1 • .mya cephesinde açık çarpışma. 
lar olmakta.dır. Bizim garP. cep
hesinde düşman arazisindeki iler 
leyişimize gelince, bunlar AL 
manyayı o derece fena vaziyete 
sokmuştur ki, bizim üzerimize 
gönderilmek üzere Polonya - Al 
manya harekat sahasından bir 

kaç fırka geri sekilmiştir. 
Bu suretle Varşovaya yardı • 

mımız müessir bir hal almı~tır . 
Çiin'c:.i baştanba§a Hostumuz ve 
mi.ittefikimiz üzerine tevcih 
edilmiş olan Alman gayretini ya 
vaşlattırmış b-.ılunuyoruz . ., 

Tahtelbahir har~i 
Londra, 9 (A. A.) - istihba

rat nezareti, Almanyanın bahri 
ticarl't filolarma ks.r§ı 1917 srne 
sinde açmış olduğu harpten da
ha şiddetli bir harbe girişmi~ ol
duğunun arlık a~ikar bulunduğu
nu ve Alman tahlclbabirlcri ku
mandanlarının tesadüf edecekleri 
ticaret gemilerini asla ihtarda bu 
lunmaksızın batırmak emrini al -
mış olduklarının meydann çıkmış 
olduğunu hab<'r vermekt,cdir. Bu 
hareket, Almanya tarafından ba· 
zı ~crait dahilinde kn.bul edilmiş 

olan tahtelbahir muhareb~si kıı· 

nunlarına mulrnli1tir. A !manya. 
bu kanunlan diğer devletletin 
muvafakatlerini şart olaralc ileri 
slirmekAizin kabul ctmi:j'tİ. Atlas 
Okvanusunun ticaret yollarında 
pusu kurmuş olan Alman tah
l elbahirlcrinin harb zuhurundan 
birkaç gün evvel bu taliınatr al
mııı bulundukhm m<'ydandaqır. 

Şu halde ba§vekil, Atmıınyımın 

harbe kıırar \ ermi~ olduğunu 

söylerken haklıydı: 
~Tuhaı>amat başlamadan evvel 

kıyRSıya bir tahtelbahir muhare· 
bcıli ~ a pmağa karar venni!l olan 
bir düşmanla yapılan mileadelc· 
nln bıu.ılang-İcında bazı zayiata uğ. 
ramarnnğa imkan ~·oktu. Fakat 
kafileler sistemi ikmal edilir e
dilmez ve ena'in denizde bulunan 
Alman t&htelbahirleri mühimmat
larını tlikctir tUkctmez Alman 
tahtelbahirlcrinin yapmakta ol
dukları muharebenin tesiri sürat 
le nzalar..aktır. 

lngilterenin abluka 
tedbiri 
Zürih, 9 (ı\.A.) - Stokholm 

··~ouve\le ~azettc de Zürich,,c 
bildiriliyor: 

• mani olmak için lngiltere tara· 
fından ittihaz edilen tt.'dbirlcrin 
Alman idhalatı üzerinde mühim 
bir te~iri olduğu hattrlatılmakta· 

dır. 
"Sya\'a·Ranger.. ismindeki 

"::\'oneç firmasının ~imdiden 500 
ameleye yol \'erdiği ha!)cr alııı

mı~tır. 

(Denizaltı harbine dair 3 ün j 
cü :-arfamız<la da taf,,ilat 'ar· . 
dır.) 

Bir avuç Leh askerinin 
lrnhra manl ı Jl 
Var~O\'a, ~) lı\ .. \.) - Pol<)nya 

ra:lyosunun dün bildirdiğınc gö
re bir Alman tayyaresi ale\'ler 
içincİe dü~mü; \'e para~i.itle atla· 
yan tayyarecı l\larszalkO\'.<ka 
~chrinin merkezindeki sokaklar· 

d:ın birine inmi:;-tir. 
Diırer cihetten radyo, lJanzigte 

\'e~terplattcclaki Polonya garni· 1 

zonu hakkında birçok talsilfü 1 

\·crıni~tir. 1 
G:ırnızon dün !'abah ~aal 11 de 

tc<im olmu,tu;. :::OO kışıclcn iha· 
ret Qlaıi hu g•ırııiıon yarım ada· 
da bir ı tihkfım vi.icu:la ıctirmi. 
ti. Bumda c:ılfLh w ecphanc ~tok· I 
lan bulunmakt:.ıyd. \ 'e:sterplattc 1 
7 gün, 7 gece ,\iman tayyareleri 
, c lJ:ın:.::ig körfezinde de:nl rli hu- ı 
lunan Sc:ılc )ving·Sticn.. zırhlısı 

tı.ırafınclan bombardıman e.lilmi~ 1 
tır. 

Spiker, üç gün :'Üren muha.:a· I 
radan sonra garnizonda yiyecek 
\'e içecek kalmadığını :-Ciyleml~tir. ı 
.\ç kalan Polonyalılar mücadele• · 
ye deHım etmişlerdir. ;\ kcrler, 
\'bt üliin ~uy unu içm:~lt•rdir, V es· 
tcrplatteın ~ukutu. bütün Polon
y<i:l<i derin bir y~i:; uyandmnı·r 

tır. 

Varşova henüz c'.üşmec'i 
Londra, 9 - Alman umumi 

karargtlhı Vnrsovanın saat 17,16 
de dii$tiiğünti bildirn'li§ırn de bu 

kerleri Alman hududuna SC' 

mi~lerdir. (111 • 

S .... f 'd . ·ı.kamla ıg n Alman ıstı" . cı· 
ıerı a 

ca bulunan Alman asker tsif ·ve 
smda bı.iyük bir mcrnnunı, eıfl' 
lik olduğu bildiriliyor. }3U ~eri!l 

· · ı· ... · ş"ıkave nunıyctsız ıgın ve • 

dört sebebi vardır: rdaıı 
. anla 

1 - Sığınaklar. ıns le içi!l 
ziyade mühimmatı koruırıa 
kullanılmaktadır. riııde 

2 - istihkam dehliıle rlt" 
ASJc' 

hava tertibatı bozuktur. . uıc' 
. d . . eıerı ., 
rın bu e:ılızlere ı:rrn bJ 
rind~n daha o kadar fa:tlBııs\·~· 
mtid.ı\et gt!çrnediği halde.' ~~e 
teneffüs cdilmiyecclç bır 
gelmiştir. ·;itlj!l 

kscı1 · 3 -Sığnakla11dan e e bl• 
• ti! " ., 

inşaatı ikmal eclilmenııŞ Jc bl 
1 r3C8 nacnalcyh kullanı anH} 

haldedir. e}'ıerı 
4 - Yiyecek, içecek ~ 

· k"f' ' · f nadır· gayrı a ı ve cınsı e 

İngi:izlerin faaliyeti ·ııbtırt't 
1 ·ı· 15tı • i• Londrn, O - ngı ız ·ro ı• 

nrzaretinin bildirdiğine gö ıt ıı\l' 
,8zılıı ., 

mnn milletine hitaben ~ d·ıe ı\• 
k<:S 1 cı. nota\'I tevzi etmek rna ~ . öıııı . aor ••• 

manya üzerine yt.pılnn ıcri v 

uçıış serisi İngiliz tayyı:ırc 1e il' 
rafından dün muvaffııkıYct 
l!larılmıştır. 

~ 

ı•" .. hll o • 
Üç buçuk milyon nus ,..,ıııı r ;."-- . 

basılan bu nota, §iına 1 tı!Jllr, 
· e ıı t· 

yanın bir kısmı üıerın r(lıı ~ 

tır. gundan evvelki uçuşl~cti 
dui;u ~ibi lngıliz tayyıırC 
limen avd<'t ctmlı;lrrdir. 

'' '.' ., }l!l!I 
· tafl '· Londra 9 - ~ıacarı:ı ce \• , ,.· gc , . 

ciye nazırı kont ça~• il'. 
h .. k- · t raı·ındaıı nıt' man u ·umetı a ı·flcııı 

·ı serı derilen bir tan•are ı e . 
. . d . .,ıc 

mı-;tır. rıı lr 

Bu münasebetle, 13~r 1di''e ~, 
• <:Jlll • ,ı; 

matik mahfillcrinın .. flı1' il,.. , 
· ara ' dar Macari,;tanın bıt bllıt.1ıı~ r 

kında hiçbir be) anatta ·rtJle e 
.. etti 

mış olınaı::mı tebaruz 
dikkate değer görülilror. 

Sovyet Rusyad& ihtiyatların 
celbi devam ediyor 1~~,· 

rd k . aske! .d"w 
Paris, 9 Ha\ as ajan«ının öğ-

rendiğine göre geçenlerde Lon· 
drara gelmiş olan 220 SO\·yet as· 
keri müzisyenleri yakında mem· 
!cketkrine gönderileceklerdir. 

Verilen malumata göre bir Sov

yet vapuru Fran ada bulunan 
SovYet ''atandaJartnı almak üze
re Le Ila\Te limanına d~ru git· 
mcl<tedir. ~ovret tebea·mı mem· 
leketlerinc götürmek ÜZ<'te diğer 
bir gemi cf(> lngiliz limanların· 

dan birine gid~cektir. 

kı mı maha!lelc e 1 '!\~eo- r 
(dıI' • ·~ 

rolarma ça~nlmt~la ~ ·r 01~..ı 
· d ırjlol · t•w 

nin mahiyeti bellı e0 • tll" ( 
d bır _\!e 

taraftan sokaklar ~ ıdc !!"" 
kimselerin toplu hır ~a .,ı,te 0 

k dılill•' ler tarafından sev e 
du~u görlilmü~tür. . . 1~11111' 

Bu ,·akıalnr ,·c tcrhısı c.tfld~ 
RU"}"· 11 len eTrattan batı - "P o· . rrı"ns.. ,. 

a::.-kcrlik dairc\erıne • 113rıı 

larm silah altında muıııt;tı1 
S<m etler birliğinin her ... öt . wund ~ 
karşı hazır buluııdııg 

~. .. .. -~··. Bugün saat 1 \'e 2,30 da halk matineleri ••Wlllıııll"'ılll•Wlllııılllllllılllld 

lyi haber alan t \"t'.'Ç mahfille· 

rinde, Oretundcki ı\l.man mayn ı 
b3rajlarınm \iç geminin hatmn ı· 
na ~ebcb olduğu ~öylcnm~!\:tdir. :\fosko\'acla ihtiyatlardan bir mektcdir. 
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~ J Orman insanları arasmda: ı 04 I 
ilan· L B h. .... "B · : ~ıc ·•.J uılırıı valılfler oroıında ge~lrmiıı blr Alman seyya/ıı 

enı ısterse ö~dürsün ! Aşk, dünyanın 
her yerınde bir dırı il 

ııı~·gi, c_anavarlardan daha kızannış et kokusu y:ıyılmo!ıa lınşlo. 
~ § tel!kkı ettiği herifi kendisi· mıştı. 

aı;ıa 
1 b' Yacağımızr öğrenince deh~t- Ihı kokular, şlddC'lle ııcıktıkları 

ır korkuyla: muhakkak oJ:ın l!:ınalnr yiizlerim· 
&;b ...... ı' .Oh! dedi. O adam bir eciı\nı ~avruldukça onların lıaşl:ırııı ı dün -
" d 1 cltirtlilstı muhakkaktı ı 

ır. Oh! mutlaka öld" ·· r t1.ıc urur · Zira, horn teperken hepsıııin goı· 
...... at Hans dargın bir yüzle : lcri sfizülmüş ve y:ıssı lııırunl:ırınııı 
~h Cuan·gi! Bu böyle lazımdır' delikleri birer misli tltılııı y:ı~ ılonııı 
~nY~rım. yamalak Hana diliyle y3yılrnışhırdı. 
"rt ı \'erınce Cuan·gı ona bir kr Hemen hensi tehirli ol:ın bu knthır 

Clk f d • ha:rvanın zthlrlcrini auclo hiibcr n 
~~ ı.yah İıı1 köpek ya\'nlıııu C!ıb lıard:ıl .rerınc yhct'ek olan hu lf:ı 

...._ ~ ı~at etti. Gülm~ye bl":la:h ıı:ıl:ır eğer ölmezlerse hic ı,iıphcsl; 
lilnr ekıl dedı. Benı 1 terse öldur hu ~ehirlcrin ıniıılıış \ '<' clclırllci ıe. 
~İr!. t\~k. dünyanın her yerinde bi· "lrlrnlc lm<hırat'llkltırdı ! 

Bu csnndrı lfnn:ılnrın rl:ırhuknlnrı 
Sunun ·· · C • . ve ha)·,·an kcnıiklf'riııtll'ıı o çirkin 

"- bt uzerıne uan·gının başı· ve :ıcn~ ip ıliiıliiklrri lıinlenlııre hız. 
~ı.ı r kurban gibi çiçekler takıl" ı.ınrlıl:ır. 
"l'l hı ~l ~~'Clanm:ı Mldık. !\tim ındcı;· Hnn:ıl:ır hep hir nğııcl:ın korkıııw 

14ıı ~~~Bazara ve Buba ile Bı7.'lta bir ,·eh•clc koparımık ~l·vinl'n çocuk 
n 1 ıser 10 adamı da fırladılar. l:ır ııibi müıhı bır . ur:ıtk ot (hıkl.ırı 

en bir vahşh·i bövle bir o\"<:.('\'· yerde sıera~·ıı) ellerini kııl\·alnrınn 
tı lcıkalıyaca"i-ıı~ızda~ ac;,ağı vu'<a Y11111ı. ,.:ı h:ı Jndılnr. 

tın nu, hakıkıııen muaunm hır sc' in\ 
a indim. m:ımı::ır:ı'-ı~ dı. f;l'ktıl hir in,nn idil • 

l ~~!;nada Hanal:u. rolnl.- """"'" lc~ı nın de '-t'\İnci olııhilirdı!. 
!lıtd· c:.uc:.tunılam·t7. bir h°il-1" 'Tl 'it" Bu sr·,·incr rlıep ) cr.c ~o inin orta-
~ ~:~n \'(? ~ırtl:ıkları rırtıhrc1-ı :nı ıwlışlrri)<li. 
~ ~n ıp dtınl\-or. ht'r biri' b~.ı,. Fi llırıkilrn hlr<lrnhii-<' Hnn:ıliıl" n~ıl 

bay,·an gib; kendind"n t""~m• mıı;. :ıf:ıçlnrııı ·.ııın<l:ııı rn :ıf.i:1ı;tı 4•tı 
t halde t · . d ' -.wıre honınd;ı korlrnnÇ. ık1 rlr\' 111"' 
1 ~• epınıp ıınıvıorlardı. lanın orlo<.ıııcı clô~rn iı'rı krııeğc lı.ı• 
~t h h:ınçrı'f! .. imn lir. ~•111 '"'''- , . ! lıınıı<.lı. 1 

1 t etnı"k - 1 . k f 1 r dıı~11 ıı~crc ıır l:ı ım rf'n t'r B!'n. ırlllklnn hıı iki n11ltl1iş cııM • ı 
~t lrı nıuhnkkııklır. AnJ:ışılı)or kı ı ,·ntın u~rletH~ını gn\iiıırtı hirrlı-ılhlrr 
•aı t'" zıpl:ı)ıp hopla~·:ır111' lıl r ik M drrc<'c ha:o.r<'\C <lii~him \I': huıı. I 
'll( ~sıtu ız hağırılıkloıı ı;onrn :ırlı~ ı ıı-rı ıarıhlcn enelki 1aımıııl:ırd:ın 
-~1 h at111ış hit sfmf'ndifrt dıltf!Wil 'rnlnw• htıkikntrn proh'!ı•Pr k:ıhilin
"ı, allt"trcnin rrenleri lulınıız biı <Jen iki cesim \'(' ımınn:ıın ll)hhltık 
'-lt-e~tlı~or \ öııdan ~()nra hkhir ıanl'ı~ilf'rtk ~:ışıt<lım!. 
t~btı ıırfrtrnrdrtı nuılenıo<fht-n hıı ı~ını:ı.ki\\ıı hunlu ıı-5 nırırr ho~ıın 

1Hıt 1· .. 1 k :ı •• l -lfbliı • eza •. ıp nıa rııı "' "· dnn ll'i!ıfıı olma~ on , .c yrr ) urnndr 
- ~il~ lepe.n Ha11hla~ niha\ et hlı :"\I~ bir ~"f'rA• ~1'rülıi\cn'ıış 11Nı~ ıp sr• 
• "°tılc or kı '\Crd lıaltnc ~rçf\ orh· '.ilıir tilohırıt.:ıu. 
4 tıı ~ <'llcrlncle olmıı(lan nıtıır•ıııı Jhılhııki bu <lc,·ler '.\'aliJ:ı!'>lll'"' Jln. 
lıı, 'ıpJo.:-. ıp lhıru :orl:ır. n:ıl:ırın hiJeı;tni (}('thııl ıınl:ırlını. 
·~~l~tı•hşıl<"rc nen' ır \"C h:n' an· Jl:ınolıır her hııldt' ıhırhoı olılıık• 

1 den \ l' hllUltınlılllll kr.~ lf \ e~ • lıırıııA Ş~}ıhr. {)h'nı lllt Od 'l\l 1 nynk• 
\~ huntlatı llr.rl J:elmt>'-tY"rlır 1 ... ~ .. ,.. .;ıtıkllır tnlnnı"l:ır 

trın il . ıırın:ı ıızıın .. ~.,~ · • ., · • 
1 

nı lcmııtfı~·en btışıılıt> •hır. 1 ., ., tre , ... o;rkllr.irıde ım ık. . ı.(' d · ı . i ı. •. ili - • " 111 e . ti , 1 11 ı en n .. ıı pı p .-oyU\·ernı •• , - . 1 . ·· 11 ıı 't'' .rn t'r 
nrı, \lir l:rlinıe ile ironr M~• .... • ,er u ·ıcrııH r. :vuım c . 

leıı ııcı 
1 1 • l . l. 

1 1 B~şl:ırın<lan nsıığı\'n ııwıı h:ı\ ,,ıl' 
l' ıı nıa .ıne <"smış ıır •'I • 

41 eter1 'l"hhşflt'rc~ hl"r "7:ıımn"\:i h;\ \U\Tuklorı, yf'rlı:!rc koıl ır uznn:'ln 
"tlatındıın hnskolııştıkları M:!ı-.illi ~uı~ Yan df'rilf'rı \'C blrtok nE!nç dnl · 

lor ,.e en hıı iik Zl!Yki uv:rnclırı· lorı os'" !nrı lçln, frl'<'rlc~·ln, ~·nn~n 
· · ııl<'"'leritı :ı~dınlıt!ırıdıı hımlıır lıokı •

1 t,h'>ıt,r .... nl . .. ,_ ,, 1 . kııtrn ıki korkun~ dev m:ınzıırnlı 
h • n_, ı crınuc 'Kl!nuı t•rın • • . . .. . • . \ 

l~ı~ ettikleri hu kryirtl dC'/ii ikliA nen\'ıp mnhlıık sıhı gôrunmcktc~< '· 
n bı itsh crlem"cllklcri için lıun• ıcr: 
~ ı ;\l.rnm:ıflh, ll:ınnların yrrlr S rnırk surctilc ccclnll ırın 

t ııun etmiş olmnlıırınn nıfr-{Ji~·or lcm c;11 eC\en hu sihlrhnzlnr· şu mu • 
·· ,·nHnkıyP.tllr Clll ln<.anı ha,·retc <lii · 

1nı~ı ı;-11rmek ten lırı ti kıı lrn ıyorlnr. Z i r:ı 
... ti ~ hirli içkiler dr onl:ırır 
··•iiterruıdi hareket ,.c ferv::ıll:ırl ı\hiik pnskalyc vortulnrındıı Nh<lı 
~l~"fetıiklrrl encrjiyı yenl~lcrı 111 ,.c :'ıtontekar\oıln hihiik hnyvnn mas. 
\ı rı tı~·:ını.lırıyorılıı. '•cleri ıok:ırak sopolıır iistilnılc yii • 
bl!şJerin iizrrindekı 1115 ıekncleı rihı•nlrrln hıısH nınrifc\Jrrtni H.ı · 

ı 
1 

t':ıı-e ~oril ln,·nılıırı ,ü.-url:ırı ıııılnr ~ilıi gorillrrlıı lrnmşıı1on ılnlı l 
ı Gtrmıırli)'Cn h:ıtırıl:ın uzıın rli "1'"fllıllnıektl'Vdilrr. 
:rdcıı hosıınnn kıın\n)"ı il'ınıı. Bu yerlr ı;ök llaııııl ırın ,...rno;ınd:ıı> 

ı~ııı lanıtımılc ölnıilşlcr \'C nınl•cnı ,.a,·n~ ~·n,·a yürliyrrek nıe~ c\ıll\lll or· 
fil ı 1 .... . · nsınn nel<liklrri Yi'ıkıl lı'1 ''in Honn-

~I ~lflC'Y<' bn,..lnmı~ ntı ı .... ırıı ., l 
~ bu kunhl:ırdıın rtr:ıfo pl•nıi· •n~ ,..ı ... ı:ı frrynı::ırln kiıınilen yer rıı 

~in iştihıı Hrı<'i lfıtir hir ko :nn:ınıhlar. 
t 1 ıla(iılı~ orrlu. Yerle ı~r.ı,ün ni :ını lt's 1 

... 
1

1tııaı ki , u~ullıırına h:ıtıı ı1ıklnrı dıı!.. 1 ·ıı er" h k ... °"· ·ııel;im '· L'r" kop:ıi1C1tı llnnn nı d ue il kôku) il 1 ece . ıuır 1 
t de \l'lrdı. Bu nrıılık gorillerin ·- k drlikıınlınln nl'i:ınh~ı ol:ııı l:ı~a•' 

ı lıli((I ate Jcrın lnm karşıo;ında ~~re tnkilrnıcğc ht\ı<fadılıır L;i, lw 
un· 1 1 1 1 onlft. r .. ~. x.mwk m:ııın .. 1111111 lı'r tnkılı• t 

11 
t :ıle$ ı n 1:1 p:ır ntı mış, on· .. ' ·" vı 

"knı,,.lt'riııl..., r.'·dml ~· da mr~ıl idi! .. ~ ' llrınolnr tr1.ı·~r l•C'r 
lı. cırnıye hıışlnmışlı. Oıu\.ın '!\1)11rıı 
•ıı ı ı \ ' I' climlrs 

11 
:ıf:ır birkaç ı,ıünrlcnlıi'ı i rı~ iı1 lılrılcn ııırnnn kul ıı :ır r ı \.: 1,, .. .. , ,, ..,1 , n ,·e a: 

,. nııırıa kıızrlıklnrı ı;ıcniş çukıırıı Pkk hrl\ıo;nr:ı · ııı• 1 ·~r.ıu' '"''""ı' < ıı• ı 1 l\lcri cınnı 7.Clılı ti hll\' \'flll . hir ·nı kt\'1 trrnl'n 
' 11 Dlc lerfo (iıcrlnl' dohlur<lu ~·~Jr 'J{öHin Pir nfı nı\R ı•<lıım::rı .~ 1.~" 

1
1 011lıır ke~t .ınc gibi çntır ç:ıııı ı:ırlılnr. l\11 ı•ı:ııız :ırfl lı('ninı hu'> 

111 
w 

t 1aila h:ıs1ndıkcn o tnrn\1nıı ılr ·,11,.,.l·ıiml nrnf'in olıhı. 
nı11 Üt...:riıule l'lcfls 'c ln7.e lıı• · / 

'11'1'11>111 ,.,.,T 1 

H A B E R - Akşam Postam 

südü Kuşun 
olur mu ? • 

Yazan · Dr .. G. A. 

Esmerin ıarkısıru bu ya. 
kınlarda tekrar dinledinizse el· 

bette dikkat etmişsinizdir. O
nu söyliyen hanende bayan, 
esmerini badem ile fı&tık ile 
beslediğini • haber verdikten 
sora ku§ sütüyle de beslediğini 
ilave odiyor. 

Halbuki stit memeden 
gelir ve onu daima me~li 

hayvanlar verir. ineiin, koyu· 
nun, keçinin sütü olur, dişi e. 

§eğin &üdü de pek makbuldür. 

Fakat ku§ memeli hayvanlardan değildir ki onun difisi süt 
versin! O halele kuşun sü..iil olamaz, demektir. Zaten, eski. 
den beri, büyük konakların kiforlerinden bahsedilirken: 

- İçinde ku aildünc varıncıya kadar herıey bulunur. 
denilmesi, bulunabilecek §Cylerin hepsi bulunur manasına 

gelse gerektir •. Bununla beraber dünyada kuş südü hiç 
bulunmaz: demek te büsbütiin doğru olamaz. Çünkü kuş 

cinslerinden hiç olmazsa, birisi, güvercinler. süte benzer bir 
madde yetiştirirler. 

Giivercin memeli hayvan değilse de, erkeğinin de, diıisi· 
ııin ele boynunda bir kursağı vardır .. Süte bcnziyen madde 
işte bu kurtağın içinde hasıl olur. Güvercin yavrusu henüz 
yumurtaı:laykcn anası da, babası da kunaklarının içinde o 
maddeyi yetiıtirmiye ba!larlar. Kunağın iki tarafındaki mı· 
ni mini totbaları, onunla doldururlar. Yumurta kırılarak 

i~inden güvercin yavrusu Çlktıktan sonra da. daha yirmi gün, 
o beyaz madde huıl olmakta devam eder. 

Dişi güvercinle, erkek güvercin yavruları yumurtasın· 

dan çıkınca, memeleri olmr.lığı için bu maddeyi ona emzir. 
mezler. Fakat o minimini torbalardan maddeyi ilkin kendi a. 
ğız:larırun içine çekerler. Sonra oradan yavrunun ağzına ve· 
rirler. Bu türlü emzirme sekiz r:ün 11ürer. Sekiz günoel'l son. 

ta güvercin yavrusu silttcn kesilir .. 

Ana ve baba gü'ltrcinin yavrularına verdikleri bu mad· 
de görünüıte kutu sUtUne bcnter. Fakat terkibi memeli hay. 
vanların sütünden haylice farklıdır. Bir kere bunda 1ckcrli 
madde hiç yoktur. Buna kattılık yUtde 25 tlcn ziyade yağlı 
ve yiizde l 3 de11 ıiyadc aı:otlu maddeleri vardır. 

Bunl&.t<lan baıka kalsiyom ile potasyom, manyezyom ve 
fosfor madenlett bulunur. Birde maôdcyl ~Uvcrcin yavrusun. 
da hazmt'ttiretek mayaları. 

Bunun içindeki vitaminler ö!çülememitsc de onların da 

haylice çok olduğu ihtimali büyüktür. Çünkü gUvcrcin yav· 

rusu yumurtadan çıktığı vakit ancak 20 gram geldiği halde 
bu maddeyle yirmi gün büyüdükten sonra 450 gram kadar o· 
!ur. Bu kadar çabuk bilyüyen b:ış'{a bir hayvanat yavrusu 
yoktur. Giivcrdn yavrusunun bu kadar çabuk büyiimesinl o 
maddeye atfederler. 

Bu nmancla, güvercin yavrusunu bHliyen bu maddeyle 
insan yavrularının beslendiğine dair htç bir haber yoksa da, 
eski zaman adamlarının güvercin lefİn kuraaklarınôaki beyaz 

maddenin hassasını öğrenerek onunla cocuklatr besledikleri 
ihtimali yabana atılamaz. Belki kuş slitUnün meşhur olan 

degf!ri de bundan kalmlıttr. 
Güvercin memeli hayvan olmamakla berabtr, bu maaöe. 

}i hasıl etmesi memeli hayvanlarda oli'luiu gibi erkeklik ve 

dişilik hormonlarının işlemesine bağlıdır. Erkek güvercin kı. 
o;ır edildikten sonra yumurtasının üzeride kuluçkaya yatmayı 
da unutmaz. Fakal kursağında bu madde artık hasıl olamaz . 

Güvercinlt>rtJe, dişi ve erkek, iki eşin biriöirine sadakati 
meşhurdur. Birbirlerinden hiç ayrılmazlar, yumurtalarını bir 

liktc, yumtardan çıkan yavrularını gene bir!ikte büyütürler. 
Yavruyu.da birlikte beslerler. 

Güvercin yavrusunun bu kadar çabuk büyümesinden 
cfolavr ,qüvercinin kursağındaki o beyaz ma!:ideyle çocukları 

beslemek hatıra gelirse de, bu tecritbeyi yapmak şimdilik tav
siye olunamaz. Bir kere terkibi, insan Eiitünün ter~ibinden 
uzaktır. Sohra da her dn~in yavrusuna uygun süt kendi a. 

nasının sütü olabilir. 
1. • ~ "-' ' • • • • • - • • - • • 

nrr .& 

Çeviren: Fethi .!<ARDEŞ 

Garip ve korkunç bir yer ... 
Yabani nebatla:ın bun.l..ıugu b 

tepeciğin eteğinde, denize inen uçu 

rumun üst başında harap bir bina 
lÖ~lüyor. B~ mıntaka gemiciler i· 
;in uğursuz bir yerdir, denizaltı ka· 
rahktarı dolayısıle buraya ··ueatl 

Bay - Ölüm körfezi,. adı verilmi,. 
tir. 

Olilm körfezi ... Buraya ne kadaı 
gemi demirlemi~ ve ertesi gilnü 
enkazı sahilde bulunmu~tur. O sa· 
ıılın ora,..ında l'ura~nda, ne kadaı 

çok gemici mezan vardı? 

( fun körfezi! Bura ı gemiler me· 
zarlığıdır. 

Tabiat "Ölüm körfe.ıi,,nde oldu· 
ğu kadar hiçbir yerde bu kadar al· 
datıcı, zalim \'e hain olmamıştır. 

1rlanda civarında pek sık olan fırtı· 
nalara tutulan gemiler. emin bir li· 
man gordilkleri bu limana sığınır, 
fakat daha demir atarken denizaltı 
kctyalıklarma çarparak batarlar. 
Bunlar, Ölüm körfezimn şöhretini 
bilmircnlerdır. Bilen kaptanlar ise 
en korkunç bir fırtınaya tutulmuş 
bile ol~alar buraya sığınmaktansa 
açık denizde dalgalarla boğuşmağı 

1 .ercih ederler. 
frlanda da Dublin civarında 

LC'ı~tcr'dc, Kingstovn ile Bray'a 
ıyni me afede bulunan Olüm kör· 
.ezi Hol;·hcad'ın karşısındadır. 

1 ler taraf vah:ı.ıi kayalıklarla çev· 
, ilmı~tir. Toprak ziraate elveri~li 
değildir. Şurada burada bir iki ba· 
ıkçı kulübesinden başka bina. kilo· 

metrelerce mesafe dahilinde, gör· 
mek mümkün değildir. 

tnglltcrcnin en modern torpido 

ınuhriplerinden biri olan Yarmouth 
1916 scne~inin bir şubat gilnü ak
.anır, işte bu Oliim körfezine gele· 
ek demirledi. 

Pek çok kalmadı. Denize, dalga· 

5 

1 -
ne en büyük bir garanti te;l,il et· 
mez mi? 
Eğer o da ihanet ederse artık ki· 

me güvenebiliriz. 

Kendisine şef diye hitap e:lilım 
adam mukabele etti: 

- Haklı ın. Fakat bura\·a bız·. 
den evvel biri inin ge.diği. d mu· 
hakkak . 

Etrafına endişe ile göz geıJırd k 
ten sonra ilave etti: 

- Sinn Fein merkezi komit - ı · 
nin burada içtima ctt~ini Cor~ 
Bromley şayesinde öğrenmi~tık. Fa 
kat bu komitenin hm:ırladı~•ı ihti 
lalin hangi tarihte pathyac:a ~,ı hak· 
kında Bromley malumat <'ide ede· 
mcmiş . 

Ben bunu öğreneceğim. Öğren· 
mezsem bana Cerms Nobodı de· 
mesinler. Ben bu işte bir Alnıaıı 

parmağı seziyorum. Hem galiba 
bizim eski ahbab matmazel Dok· 
torun da arnkası var. 
~leşhur detektifin, ''bizim c kı 

ahbab,, diye bahsettiği Alman ca
sus kadınına olan düşmanlığını 

bilen arkadaşları onun bu haline 
gülümsediler. Bunlar Ceyrn · Nobo· 
dinin sadık muavinleri Bob l laı
.,.cy ile Ilarri Smitti. 

Ceyms Nobodi. bjnaya yaklaştı. 
Işık sızan zemin kat hava de1i~in· 
den baktı. Gördüğü şey onu ço;< a· 
lakadar etmiş olmalı ki yerden bir 
tuğla parçası ahp hununla. içcri"ı 
nin jyice görülmesine mani olan o· 
rümcck ağlarını temizledi \C ;;ı;'ilc, 

rek tekrar baktı. 
Sarardı ve bir hamlede doirrul.., 

rak rnmldandı: 
- Mahzende bir ölü var? 
Kapıya koştu . Açıktı, tercdci · 

etmeksizin girdi ve ko~a k~a ik 

ledi. 
Bir elinde elektrik cep feneri. 

tekinde tabanra~ı vardı /'..emin : · 
tına giden merdivenleri ko~ar:ı!• i · 

di. 
(Devamı var 

(1) lrlanda ihtilal tt.şkil4tı 

ardan nasıl olup da devrilmediği 
ancak bir mucize §eklinde tefsir e· 
dilebılccek bir flika indirdi. Buna 
binen, yağmurlllklanna bürünüp 
kasketlerini gözlerine kadar indir· 
miş üç kişiyi karaya çıkarınca ha-

reket etti. M kf 
vç ki~i kayalara tırmanarak yu· e e p 

karı çıktılar ve biraz ewel bahsetti· d • 1 1 
gitniz binanın yanma gelerek etra· 1 p oma an 
fıııı dola~tılar. Bina bôş görünil· Vekaletçe tasdik edilip 
yordu. gönderildi 

Fakat ha)•ır! Zemin katının yeri<! 
bir hizadaki hava alma deliğinden Bu sene mekteplerden alman mu 
nzan ı~ık, ilk zannı değiştirdi. \"akkat diplomalarla bir· üstün mek· 

İçlerinden biri sö}·lendi: tebe girmek yasak olduğundan Ma· 
arif \ek!lleti ilk, orta ve lise diplo

Sinn Fcin (1) bizden ewel mi 
ıavrandı acaba? malarını vaktinde tashih ederek 1 · 
Arkadaşlarına dönerek ilave etti: tanbul maarif müdürlüğüne gön-

Bu takdirde Corç Bromley'in dermlştir. Diplomalar mektep ida· 

~·a aldandığına \-eya bize yalan releri taraf ınClan nlınarak talebe 

söylediğine hükmetmemiz icap c· ye te\Zi edilmektedir. Bu şuretle 
tler. bu sene başl<a mektebe girecek ô· 

~luhataplanndan biri ılave etti: lan talebe doğrudan doğruya t~ı:,
- Siz de bilirsiniz ki şef. Corç dikli ve damgalı di!llomalannı go • 

l3romley bize yalan söylemez. Za- termek suretile kabul olunacaktır. 
ten, akraba~ından \-e arkadaşların· Bu §ekil hir~k suiistimallerin önii· 
dan bir çoğunu öldürdüğü için ne geçmekte olduğundan. maarif ~e 
Sinn Fein'e karşı duyduğu kinin k~leti diplomaları vaktınde yetıı;-
büyüklüğü onun dobrru söyliyeceği· tirmişlir. 

- Do~rusu bu Pfendim ! saçlı sakallı insanla~mız. Madem • ıar. Abdest aldılar. sonra masanın bilir nerede ne yaptılar diye endi · 
- Burada konuştuklanmızı din. ki bö)'le f-ena bir tesadüfle istemi. başına geldiler. Kumandan kitabı $eye 6üşurek Hiıleb mevki kumnn 

ı dfı t ·r.aret elll · danlıgı ile inzibat funirliklerine te. 
e n z. Bunlar esrarı devletter. mn. yerek hükfimet esrarına dair bir " D d ı rl d Yen _Hazırsınız aeğil mi? Koyun c· lefonla sordu. e e e ara r. ·" • 

Yaun: RAHMi YACIZ 
fodclur. Bunun için sizi, hareketi • meselenin müzakeresinde bulundu - linizi l{ur'e.nın üzerine. Benim t1öy. fi cevap almcıı. tela~mı nrtlırarnk 
mizin sonuna kadar hapsedeceğiz! nuz, konu~tuklaronızı dinlediğinize le\ilklerimi tekrar edin. iki kişinin kaybolduğunu mahalli 

-~ 33 Nutki dede heyecana kapıldı: bunu hiç bir yerde ve hiç klmsoyu Dedeler ellerini kitaba bastılar, kumnndnnlıga hn.ber vermeğe ha 
'tıdı~ E l h kk ' i b' . 1 . . t k 1 zır'an·'ı. Tô.krir '"tlztldı. Bu sırada ,~ 'ile al tir.da kumandanın Kumandan ve.ıiye göz Knııu: - ren er a ı •Ç n ır eey söylemiyeceğinize yemin ederseniz tı .. r.1andanın sdz ennı c ror ama • 1 u "' 

'\;ı1\r: i'fn\edlğ!nl gör en \'ali tek . - Meclis mUı>.akercyi kafi gör· duymadık. Siz konuşurken blz kcn- bu seferlik sizi affederim. ğa '\hı;ladılar: dooelciin tabura geldiklerin\ hnb 
1 

~ _ Bur:ıiln duyduğumuzu, i!itU • verdller. Kumandali pilr hiddN 
mU•tür zannedeılm. llüfeka~:ı ki - di derdimize düşmii0tük. 1k' d • b' • ...:ı ~ C k l! " " " ı ervış ır agızdan hn.} kırıştı- f.hnizi hh~tıir zanıan hlç bir yeme Nutkt lle Mustafayı çagrrttı. .-ı ışıı 

\~i't llnlar, ı.mdl asker 'Sayıla • ram gidebilirler. Bu ndomiara ya. - :ı'\ıı derdi? !ar: 'ılç kıınscye söyiemiyeceğimize val· gibi sordu: 
~ l'I Cihetle tlnklatinda yapıla - ;ııacak cezayı uı.ualinlzlP birlıkte _ Gürilltil edip de kendimizi or. _Hayhay p:ışam, nasıl isterse • 1hhi, b:ıı&ni. tallahi!. - DUn nkşamdnnberi nerede!. 
"t~lft ttam~Je.} i tayın etmek sizin akdir ederiz! tnya çıkarmamak derdi. nli 15yle yemin edelim Bu garip mera.sim böylece nlha. diniz kuzum'? ! • 
~1ı ... ''· Vazifeıılz:Hr. Dedi. MüftU ile nrkada§ları bi • Vail kumandana baktı. lllive et_ - Peki b ki .- . yel buldu. Kumandan dedeleri ka • - . • 

'"'ttnd lk' d • e e)ın... pıcfan salıverirken: Cevap versenize yahu .. nercdq 
~ ah ı erviei eUzdU: :-er biı'er valiyi srlilmlıyıırak snlo. ti: Kumandan dışarıya seslendi, Ge. _ Bu kötü l\detinizden. masa diniz? 

\ t böyle uyku sebebiyle bura• ıu boşalttılar. - Bu teminat kafi 'değil! len hizmetçiye leb"en ibrik getirme. nltlnnnn saklanarak konusulanlan _ . . • • 
l\, b~lşe pek bcnzcmi~önıunuz Kumandanla vali ve Nutki dcdC' - Yemin ediyoruz cfcndlm! sini, ev sahibinden bir de kur'an dinlemekten vazgeçin .. Bir daha bu Salt Bey bu sükfıt karşısındn ~I 
~!'ada konu"'ulanlnıı dinleme. •le arkadaşı .Mustafa yalnız kaim- Vali il<' kumandan gizli bir §CY. istemesini emt"3tti. Birkaç dakika çeşit bir hareketinizi duyarsam ka. leden çlkaeak hale geldi: 

">ı.....·11erenıerın kim olduklannı }6 sıkı bir sorgu başladı:. ter konuştular. Kumandan Nulldye son 1 • 'b "kl kit b ld rışmam! ! - Geceyi taburdan dtşarda gc ~ ra egen 1 n e n ge 1. Ku· Dedi dedeler tövbe ede ede lto· ctmıek askerliğe muhalif ve c r.. 
' .\ eniz heıpMd«'ceğim. - Şimdi doğrusunu sllyleyin. sı· i3aret parmağını tehdllkflt bir ta - mandah tıedelere döndü: naldan' çiktıtar. İkametlerine tahsis ,..1 istilzam eden bir harekettir. 
,.. ?:nan ...... •atn. k"""'m buvu • "" bura"' k'm o" d" d'? ı il k J ,,_, "'•" J " ., a ı g n ~·r ı · \"lr a sa ıyare. anlattı: - Haydi bakalım, sıvanın ı Bu· edilen evC'n geldiler. Nutki dede: 

'o 
, ~~lllaz. söyliyceC'ksini7., 
ıı (!ti 1 S'Öndcren filô.n yok. 

~tıı:. 
Ye • 

- fümsc göndermedi Ar7.ettiğl - Ben palavra dinlemem. Sizi rada, gözümün önünde abdest a • :Aksadnnberl Nutki ,.e Mustafa - Onu billyonu: beyefendi! ti 
niz gibi paşam. masanın •dtınd:ı !ıuradıı icab l"drırsc yatırır. pastır - lacaksınız. Sonra !lU kitaba el ha • dedelerin orlnda olmayışı arkıı.ilaş· dL 
ıkfinmrian U)'U\'a kRlnııııız' mnnı c k k <l d~· dli larını telaşa düşümıU. tü. Tabut - Övlc ise gece nerede) di!l' 

zı 1 arınca Ya a ar og • earak yemin cderrksiniz ! kumandanı ~:.iil Beye bu gaybubet bnu söyİeyin? 
Olmaz, doğrusunu istıyorum. rüriim. Fakat, ikiniz de ynşh başlı, DC'n·iı;lcr tereddütsüz soyundu _ hnbcr ,·crilmi.fı, za\·allı binb!l§t kim. (1Jevamı ı•or; 
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Sade yaşamak kafidegil ... Seyahat notları: 

p Yaşamaktan Yeni Balıkesir valisi 
Gece macları zevk almak ta yapılacak 

18 Z I m ! .., işleri anlatıyor Fenerbahçe - Pera hu gece 
Meşhur doktor Aleksis Carreı, aşağıda okuyacağınız Bir büyük hastahane kız enstitüsü elek lr i k 1ş 1ğ1 a il ın da 

Yaşamasını biliyormusunuz? t d H lk · b·' 1 1 k' karşılaşacaklar . . . . . s a yum ve a evı ına arı yapı aca Gece maçları turnuvasının ilk yer alacak olan Cihadın bil ıee; 
Yazıs1nda bilhassa behrttyor kı : Tıbbm gayesı her- Balıkesirin yeni valisi Recai Güre v·i düşünüyor~.. . . oyunu bu _akşam sa~t dokuzda Fe- ki maçta oynaması Fe~erbahÇC~ 
k8Si kendi Slhhatine hQkİm bir Vaziyete getirm k !iyi ma~amında zi~·aret ettim. Ya· Mektep tahsılı yapıp da ışsız kal· nerbahçe ıle, Beyogluspor takım· kımmı pek kuvvetli bır şekle • 

, . . • 8 , nında vılayet partı başkanı Pertev mış olan çocuklanmızı, işe kaYuş· lan arasınıda yapılacaktır. muş olacaktır. Fencrbahse karf'd. 
doktora, hastahaneye lhtıyaç hlSS8tllrmemektir Etcibğlu da vardı . Vali, tam mesai turmak için merkezde bir inşaat Stadyomda yapılan büyük e. sına çıkacak olan BeyoğluspC' ·ı' 

"l113tzn, şu mtrhul,, imrindeki\ hem fizikidir, hem de ruhi. Vücut- saatinde makamına gelmiş ve işinin müessesesi açmağı tasarlıyoruz. lcktrik tesisatı dün gece uzun uza· kımının, izmire giden ınuhtelıoJ. 
esrri ils bülün dünyada meşhur la beyin bi~dir ve ayrılamaz. Mese. b~ş~.na otu~uş bul~nuy~rd~: B:n~ .ı.ıayvan.~tı ıslah için vilayet da· dıya tecrübe edilmiş ve müsaid berabere kalmış bir vaziyett~ t1JI' 
olan vı ıeçen seneki Nobel tıp la tiı:oit guddesinin u~rad ~ b. gorunce, bır hemşerı gormuş gıbı hılındr, butçeye devvar sermaye bir şekilde netice vermiştir. Ge- ması dolayısiyle, bu akşaınk.ı .. 

g Jgl Jr h"" ük" bul }t'.l. •• t d• \T r k k 0 
' • • il • mükô/atsnı a'llm I>r. :Alt.ti Car- hastalık veya beyinde çıkan bir ur . usn.. a ve a M.a gos er ı. e ·oym~ · suretıı: kuvvetlı bır ısta;,- ce maçlarının en büyük hususiye. im pek zevkli olacağı tahııt1 

1tl bu yazısında na saldhiyctli gerek vücudda, gerek ruhta bir sa _ ılk soz o~arak: w • ~·on vucuda getırmek, ta\'Uk \"e arı ti, maç topunun üzeri ilaçlanmış ôilmcktcdir. tdl 
bir alim sıfatille, bizt nasıl "''O. katlığa sebep olabilir A •n --'·"ld - Muglaya ugradmız mı? dedı. ıstasponlan açmak da ilk fırsatta beyaz top oluşudur. Matbuat takımı da istarıbU 

J • ) ı ~ı e O .M -1 d k k ği k"bc - · · uıı • ~amak lôzımgeldiğini öğretiyor. fazla heyecandan ileri gelen halller nun, ·-~ a a ~ ço · .. eme ta ·ı başlıyac.~gım~~ ışlerdendır. bulunan Macar ve Alman °'1 cııı· 
Sade yaşamak kafi değildir. 1nsa- mide veya damarlara tesir edebilir. sebke?•ledıgı \"e _o ~ı~bctte guze.~ e· .. B~.nl.~r Ye ~~masıh hareketlerle l. :ıM i culariyle takviye edilmiş, J{U 1• 

nm yaşamaktan zevk alması da ıa- Vücudumuz sessizdir ve sükut i _ ~rlerı bul_undugu ıçın ... Muğla uze· koylun~n ha:ıkı manada kalkınma· , ~· luş takımiylc saat sekizde oytı 
zımdrr. Hayattan zevk almamız da çinde çalıc:ır. Biz onun 1 t ğ nnde haylı konuştuk. Gerek Tokadı sım saglamaga çalışmak en mühim . yacaktır. 

• • ,. ÇCl ış 1 mı . . k' .• . • . . . ~ • 
ancak· sıhhatte olmamızla kabildir. ışıtmeyiz. Her uzvumuzun hisst si- \e .gerekse ~1uğl~yı ha ıkı m~nası ışı_m olaca~tır. !\lcrıno_sculuga c~em ----------
Halbuki içimizden pek azı tam sıh. nirlcri vardır. Otomatik sin" - le ımar etmış, bılhassa ~luglada, mıyet Yerıyoruz. 1\1erıno3 üzerınde .. ... Beşı.ktaş - Galata·.,'.,'. ır mer k d·-· k'" k.. ..1 .. k d d .. t k zd • Once Macar F T C takımının -
hatte kimseleriz. kezlerine bunlar vac:rtas'I h ı...- ço se\" ıgı ·oy ve ·oycu u · ava- or ·azamı a sum sıfad yapılı· _ · · · . _. ~ ı e 31.A:r . .

1 
be . . 1 ,1 . B 1 d . yapacagı maçlar dolayısıyle bu F b 1 Ja• • Çoğumuz sanı··_,. uz ki sıhhat yal- gönderirler Uruvlanm zdan b" . sını ıstcnı en mcrtc ) e ısa e) c· ) or. ura ar a ıstasyonlar açılmış· . . . . w ve ener a 1çe ara 

• • 1 ın . lduğ d 1 k k d" · nevı toplar getınlmış oldugundan k}şf 
ruz hasta olmamaktır. Halbuki sıh. hasta oldluğu zaman derhal be • · mıs 0 un an'<> aca-, en ısıne tır. · · da maçlar yapaca .. 11 

' }nı • b ·ı~ ti hakk d · · y il .. · d · 1 - bu hususta ıcap eden tedbır alın- asıııor 
hat faal bir kuvvete sahip olmak - mize bir felaket haberi gelir ve ü- haubcvı laye er kl:~~n. a 7>k'enı yed~ı dk oB~rt .. uzenn le !ş cmege .. baş~a- mıştır. Futbol mcvsi:ninin nçılın rııo'lf 
tır. l'am sıhhatli bir insanda ha - zerimize bir durgunluk çöker. Bey. r er ver~~ ı~ımı ç? ~rzu e ı· ı ·. u un ~se erıw tckemmul ettır· . . istifade ederek büyük tn.kıın111

1 ~· 
yatta çarpşnak, sevmek, yaratmak ne gelen sinirler sıhhatli bir u - yordu. Hele, uıerınde cıddıyetle te· menın zarurı Qlduguna katiyetlc . -ı:atı~densonra açılan yenı mcv. bazı maçlar yapacnklardır. G~1~Jd 
amı ft kuvveti vardır. Sıhhat ha - dan haber getiriyorlarsa ruh~:uz vakku! ettiği b~ı i~l~rin ~yni ~- ka.ni!m. Vi~ayet, inkişafa pek mü· sımın ılk maçını Fener_~~~çe t~~ı- s.uayla llcşiktaş on yedi f;) ııtf 
yatm geli~i -ı.ıinde izah olu- c:l'nlenir ic:te bu '-'ac:amak k"d" hemınıyetle takıp cdılıp cdılmcdı· saıttır. Yagcıhk ve bağcıhk ilerli- mı_y~pmış olacaktır. Butun klup· Taksimde, Galatnsarayla .:c.uııdl 

~ Y- • ,. • " ,. zev ı ır. w• ... v k · v• k B' · 1 "b" F b h d . k ' nabilir ki bu da saadet şeklinde te. • gını ogrenme ıstegt gayet uvvet- yor. ır şarap fabrıkası açılması erım~z gı ı, ener a çc e yenı bahçe 2·1 Eylülde Kadı o_. 
zahür eder. Zebırlerden sakının ! lirdi. düşünülmektedir. mevsım maçlarına oldukça dcği. ırnrşııaııacaklardır. 
Sıhhat d ·n bah 

1 
Yücudumuzun nasıl çalıştığını bil Ona, gerek gördüklerimi ve ge· Recai Gürelinin sözlerini dinler- şiklik ve kuvvetli bir kadro ile 

. l eyı_ cet mevzuğl ğ d v
5.

1
° an mezsek hayatımızı intizama koya - rckse öğrendiklerimi izah ederken h.\?n hayalimde Muğlanın güzelleşen hazırlanmış bulunmakta.dır. 

şeyın ya nız vucu sa J I Cgt ' ay- u . t" . . f ı· ·. . ··- ~ . . . . B 'dd k Ik . . B"lh F bah k 1 . d nı zamand ruh ğl w d ek 1d . mayız. zvıye ımızın aa ıyetını og baştan aşagı dıkkat kcsılmıştı. u ve cı en ·a ·-ın çchrcsı behrdi. ı assa ener çe a esın e 

gunu
v unutuayoruzsa .:.gx cmk"ld 

0 b~ renmek de çok kolay bir iş değildir. konu~a sonunda vasıl olduğum O, 1\1uğlaya da yeni tayin edildiği 
' 1 ~ 1 e ır B · · kita 1 k ak d · ·· · · sağlık da yalnız hastalığa karşı mu unun ı~ın P ar o um , ok - psıkolo1ık netıce şu oldu: -ıralarda, bana bır çok işler say· 

kavemet vücudun uzviyetin' mu torlan dınlemek lazımdır. Fakat Vali müsterihtir. O derece müste· mıs ve "yapacağım,, demi~ti. Kısa 
hafaza ~ kuvvete sahip bul~s~ b~ e:-aslı şeyler vardır ki bunları rihtir ki bu istirahati kalbi, ancak, zamanda onların vücut bulduğunu 
ieğil. aynı zamanda insanın ruhan ~e~ı.mız kolayca hat~nmıza tu~~i: memleketine ~yi ~alı5Jllış ve çalış· gör~~k. Bug~ü sözl~r!e de Balı· 
ia kuvvetli ve muvazeneli olması lırız ve tutmalıyız. Zıra sıhhatımızı malarının verımlı ıolduğuna inan· kesırın yannkı çehre-ını tahayyül 
!emektir. muhafaza veya kazanmak için bil - mış insanlar duyabilir. etmeğe çalışırken, muhatabımın 

Yarınki mühim 
güreş 

müsabakaları 
Bil rük h s.mdak" • tar mek ft yapmak arzusu ile hareket Sözü, Balıkesire, yeni muhitine gür sesi odanın içine tekrar yayıldı: 

> a_:p esna . 1 ıs ıs ~ etmem.iz 18..zımdır. intikal ettirdiğimiz zaman: - Balıkesirlileri kadirşina~. çok Bir müddettenbcri ~ehrimizde 
klerde ~~~yoruz_ ki, o zaman as. Sıhhat. aslına bakarsanız, şahsi " - Balıkesiri, dedi; heyeti umu· çalışkan \'e muti vatandaşlar olarak bulunan ecnebi pehlivanları rann 
:re alınan Amerikan!~. ancak bir şeydir. Bunu bize, ne doktor öğ. mi ye iiarlty ibieyöycmföypcmfypö buldÜm. l\luhitte tesanüt ve ahenk Taksim s1adında Sön güre~erini 
~e :>3 n. ~ sı~atte ımış •. 1930 retebilir, ne de eczacı. Bunun mü • miye itibarile iyi buldum. Faka't' ~\'ardtr. Bu nokta, ~üphesrz ki yapa- y.apacaklard~r. Şimdiye kadar şeh· 

la bır ıstatistiğe gore, de 45 mılyon · . . . d b d ·· - · 1 • h"l d k · r·ımı.zde bu kadar kalabalık b"ır ec· 

. .. ~ .. · 
~-

oyunlar•~~· 
Onuncu Balkan oyunları f( 

zırlıklarına ba5lıyan atJetiıtt1 et r. . ·rnı•· derasyonu mesaisini bıtı ıııı' 
Bir mani çıkmaz a atıetıerı ~ 
22 eylulde Atinaya hareı;ct 
ceklerdir. 

. .. . temadi bir dıkkat ve gayret sarfı benım za\•ıyem en ura a vucut- cagımız ış en tes ı e ece ·tır. 
\merikan çocugunun yalnız 10 mıl- b" ı ı· k"' ı · · ·· b . ile öğrenilmesi icap eder. landınlması elzem şeyler vardır. Dedi. ne ı pe l ı\'an ·ut esının musa a· ısı' 
yonu tam sıbhatteydı. Bunlar ara. 1 .h. 1 k" 1 f. d ka vaptı"ı görülmemic:tir Klu··p murahhaslar 

d d"şl · d ta · lanla Fakat hepimizin umumiyetle dik. Bun an ı tıma ı sayın se e ım e Sayın valinin ve parti ba5kanınm .. 0 
• • • ,. • .• 

~ıi~i ~~ ;1~ ~:s~~a~~~unan~ kat edeceğimiz bir tek esas vardır, düşünmüştür. ellerini sıkarak ayrılırken başkan !\~em~eketımızın en tanınmış gu: davet ·ııtıl'' 
.. d d . Vilayetin nüfusu kesif tir. Beşyüz Pertev konuştu. re~ılerıle kar~ılaşacak olan ecnebı tstanbul bölgesi f utbOI ııJ 

lar da hesaba katılmaını~tir. Bugun ° a şu ur· . · · ı ı · ı b ·· b k 1 d 
·iyebiliriz ki medent milletlerin nü. Zehirlerden sakınmak. bin nüfuslu hır vilayete güzel ":e - Biz, size, bu işlerin yapılaca· pc 1 t\'an ar, u _musa ~ a ar an ğından: .1 e bİ" 
fusunun hemen hemen yansı tam Vücuda zararlı olan ve zehir de - her türlü ihtiyacı cevaplıyacak ~ır ğını vaadettik. Buna karşı siz de ~nra memleketlerıne donecekler· ı - 1939·1910 senesi bÖ ~ııı o· 
!:ıhhatliler arasında ·sayılmaz. diğimiz bu maddeler içerden de ge - hastane Hlzı~dı~. ~Iastane, benım bir taahhüde girişl!}el!s~niz; m_esela dır:.. _ c; • it rincilik müsabakalarile uırtıı ıııt' 

Halbuki bugünkü insanın, diğer lebilir, dışardan. da. Hazım cıhazı _ mutasavver ışlerım~n başın~~- r_~r her temel ~.tışımızda sızı .d.e ~agırır- ~,ur:~. p.rogramı ~u ,.ekılde tseb lunan mesai programımı~~u bl''° 
devjrlerden daha ziyade tam sıhhat mıza, bilhassa ınkıbaz olmama.ya, alacaktır. Sonra, bır kız enstıtusu, ~ak gelmegı vaadeder mısınız? edıl'.11_1,,t~r. .. bikatma 4·10-939 pazar gu 
te olmaya ihtiyacı vardır. Zira bu_ dişlerimizin çürük olmamasına ve - bir halkevi binası, beden terbi>•esi Bereket \·ersin, gafil da\Tanma- • Bırıncı g~reş: ::\folla Mehmet - !anacaktır. . \\ede' 
gün görülmemis bir heyecan, gü _ ya diğer hastalıklara dikkat edersek, işleri için_ b_ir bina ve bir stadyum dım. YQksa lstanbulla Balıke>ir a· h.a;,~m _Ta~arı.. nis 1 Halil _ 2 _ Lik maçlarına iştır~ 1939 
rültü ve içtimat karışıklık devrinde kendimizi içerden hasıl olacak zehir yapmak ıstıyoruz. rasında mekik dokumak Jazımgele· lkıncı gureş. ~la a ı cek klüplerimizin ıs eylô 13~ 
Y

2c:TUnn1'7. Gerek iş hayatımızda !ere kar!;ı korumuş oluruz. Ayvalık, Edremit ve Bandırma- cekti! Dragoçyano (lta1y~n). ak~amma kadar a1·anJığım1ıa 
~·.1 .. ·-· ' :a d b" h lk · b" · tr Oçüncü gürr"-· Dınarh !\lehmet · - 1• mdır. 

gerek ev hayatımızda her gün bir Dışardan gelen zehirlere karşı mü a ırer a ·evı ınası ın:ıa e ırmc il. G. . ~· riren müracaatları azı 1tad'' 
çok hadiseler sinirlerimizi yıpratı - ~dele etmek daha ~r~.ur. ~ı:sela, - HER AKŞAM HARBİYEDE l~lnıl!OOlmmııruı~ Sko~ıç. .. _ .. c;· Kara Ali. 3 - ıs erıoı akşamına ıtıi'e 

r cıgarayı bırakmak buyuk bır ırade ~\ Dorduncu gure,. · . 1 w ·· aat et ~ 
yo ~un için, sıhhatte olmayı, orta işidir. Yorgun bulunduğunuz za - B E L V O BahÇ8Sİnde ISk~olof .. <Ru~>-, . v •• • ~t~~ı~~;:

1

~ıa~:;:c vukubU1~1, 
w babe . . k . k bul et man '-'emekten evvel su içmekten ~on gurcş: 1 ekırdaglı lluseyın . ·t'bara " 

çag ta tının e·serıya ·a - " · MISIR YILDIZI r·ıı· 1\... ( \l ) müracaatları nazarı ı ı ~ıı· 
tiği gibi, insanın yalnız hastalıktan kendinizi almak için nefsinize çok • \ ı ı • ·ıarın .: ınan . hl" mıyacak ve te"-kil olunaca1' ıı"' 
iri olması §eklinde ele alamayız. fazla hakim olabilmeniz icap eder. K ı· K i Alman ~hııvan 130 •.. Rus pc ı " 1 a\\ 111 ıt 
Bugu

-n ı'nsan o-glunun gerek vücu - Bugün uyku _ilacı kull_anmak .ço. k 'anı .ı. 08 kı.lod. ur. .l\lusabakalara melerden hariç bırakı ar \\ııırd 
b 1 kt bakalara ithal olunmıraca 

den, gerek ruban sıhhatli olması ıa. taammüm et~ı. Halbukı uyku ılacı s:a:a::_t...:u::'.ç:te:_::·\Ş::::.:.:_·ın:.::a:.:c:.::a...:....:ı_r. ____________ _ 
zımdır. nın zararı, bırçok maddelerde uy - Benım görüşüme göre 

Vücudun ayrı ayn uzuvlardan kusuzluktan gelecek zarardan çok d 
müte§ekkilolduğuvenıhdantama- dahabüyükol~bilir.. -~AYRICA MUAZZAM SAZ ~-m 940 Olı•mpı•ya ı 
mile ayrı bulunduğu «anaatini ar. Et~afımızdak: ~ylen_kul~~~ı~ımı. .. ... :_,.. .. , . . . . . ·o ıı-11~ 
tık bırakmalıyız Vücudumuz bir za gore sıhhatımız tesır gorur. Bu bu) ük t: uk) asta, muhıtc ıntıb,tk lüzum olmadığını da biliyoruz. Fa. k d k ili tlerin sayısının ~-ırıııi) 1...,ııv 
tek hüceyreden ::ııurekkep bir yu _ muhit ve şerait değiştiği zamanda tır diyebiliriz. kat hangimiz, fayda ı olmadığını ~.ıo oll~ıılyadına.hi~Urı~ . e 1ec(.'k ~ e dik b~ ,-ınni ı~ındc bil r 01• 

· · ek · B' b J k t• ·kl" · ı b"ld·-· h ld 1 f l 'k oldugunu hır gazete a\ ıu ı.,ı o ara ogren • . c(C murtadan me'l'dana gelir. Bu hü _ •iicudumuzda yenı bır m anızına ız u meme e ın ı ımıne a ış · ı ıgı a e, sa ata ,·eya az a mı ·. • · . . k kt _ kta her !I il'' 
" · · b ı ç·· k"' h bulunmadıp,ımızı bılml)oruz, ancak or ugumuz no •1 

cevre evvela iki'-'e ayrılır ve 0 iki harekete gelır ve uzuvlarımızı, sı - mış u unuyoruz. un ·u ava mev. darda tatlı yemekten kendini ala - _ . . b' .. 1 "b" h rckcte bir 
" · _. . · · · · · · · • · · .. k 1 . , ğ · · duı.;u gibı H tıpl.ı seyahate çıl.:m ır sc3 3 n 1 gı ı a 

P
arradan her bıri de ıkıser parçaya nırlenmızı ve kanı yenı vazı) ete u- sımıne gore sıca o U)Or, )a mut bılır? _ ~ 

:>' "' • • k ğ ·· la !l<'yahat hazırlıv;ına bac;lanıamızdır. bur"" 
ayrılır Bu suretle bir tek yumurta yacak şekle koyar. 1\leseıa. hancı ·ar ya ıyor, guneş açıyor. Onun için, sıhhatimizden kendi - . 1 ti. k t · ıaznn olup otma.dığı111 ı _,. • . . • !HO olımplyadına. ) ra · «" menuz bi'·e!I ~ıt 
birçok olur, fakat yine vücudun hararet yükselince içimizdeki bu Ila\·a mütemadıyen sıcak, gıtsc miz mes'ulüzdür. Acaba bu mc uli- .. k . ede • ... k d.-;;.ııım Bu dog·rudan doğru~·a beden ter · "'.,.. 

h 
,. . · d l - . . . . 1 muna a~a. c... .. • bf.Ş,. 

esas olan bütünlük devam eder. U- otomatik mekanizma dahili harare- atta e\•lerımı_z e •. ~ ıştıgımız yer- yetı ıyı kullanabilıyor muyuz? şte net ılircktörlüğünü alakadar eden bir meseledir. lcııb rdcr.;e 
zuvlar ve c:uur sinir ve sinir mer. timizin vükselmesine mani olur. !erde, otomobıllerımızde hararetı asıl araştıracağımız me ele bu. 1 b ·u·nakn~a .. 11,.rız ı ~ ııı " • • • '.rru:ıını:u a unn nı .. ~ • ' ·• uaııP ~, 
kezlerinin geniş idaresine tabi ol - Karşımıza bir düşman çıkarsa, kor. aynı derecede tutabılsck bı\e, yınc Diğer taraftan, sıhhatimizin yal _ · ı-•- c rrldilrceksc bir an cwt>I karan \erip şimdldcn ° ..1 ".P4 

k 1 Z
, d . . . .ı:; r "' j(•ra J t' 

duğu gibi, aym zamanda o~lar~n ku veya hiddetimiz guddeleri ha • canımız sı ı ır ~ ~ıra ::ı"!,ızın ~-a· ;uz maddi tarafına değil. ruhi tara- ı .. tırak edecrk spor şubelerini tcı.bit , c bu şubelerde seçınc 1~Jlll~ t' 
faaliyetine hormonlar da bakımdır. rekete getirir, guddeler kana bazı man zaman yagmura, ruzgara, gu • fına da dikkat etmemiz lazımdır. lmrl;olarını hazırlamak , .c şimdiden bu ka<lrolan !:alıştırnıak .ııl 14,t 
Hormon, Jıer guddeinin vücudun maddeler ifraz e9er, nabzımız hızlı neşe ihtiyacı vardır. \leseıa. fazla heyecan ,·e hiddetten lir. Bir atletin ko!:'ndakl saniyeleri nekadar kıymetll>-se, bo ı. (1Jf"

111 

her tarafına gönderdiği kimyevi bir hızlı atmaya başlar. Aynı şekilde, o halde, \"ÜCudwnuzun daima :akınmalı, yaşay15 \'e adetlerimizi c-Jenlerln de \akitlerini ayni ölçfülc tutmalan icab eder. SP" ı;ıt"'' 
maddedir. kanımıza dahil olan mikroplara kar tabiatla temasta olması lazım. Fa· ık sık değiştirmemeli, sinemaya dc,ıctın murakabe , .e hlmayrı.ine ~rdiktrn sonra mıııct1ntl~ıcc1t11e 

. lşte sıhhat, bütün bu toplu meka şı da vücut ~erhal ~arek:te geçer. kat bunun için de. yine insanı~ bi. ve tiyatroya pek fazla sık sık git- tl:ın çıl•an binlerce liraların ollmplyadlartla. yüz kızartıcı trıe !',...~ 
nızmanın devamıdır. Bu da uzuv • Bu otomatık makıne vucudumuza raz gayret etmesi ıster. Mesela sa· 'Jlemeli, gürültüden kaçınmalıyız. ı betler olm:ı~ını artık ı~tcmlyoruı:, ollmııiyatlara sey-aha . U• ı1~11 

l~rın -~uvveti kadar o~lar arasında; hast~~ıklar:. karşı_ müca_dele, hari~i bahlan biraz erken kalkıp bahçede Bu, sıhhatimizi yalnız içimizde için değil, şeref dlreiinc cr<'rti hayra~ımızı çcktinnt>~. ,·c :u:~ ~ 
kı munasebata da baglıdır. Mesela şcraıtın degışmcsıne ragme~ ~ahı- kırlarda dola~mak. bizi muhite uyduran otomatik ml'- 3a mllMleı-iııi bu ba~·rnğın imiindc lıiinuctlc t•ğilmt" gornıc 
damarların katılaşıp kanın layikile li ahengini muhafaza kuwetını ve - Yediğimize dikkat etmek lazım · kanizmaya bırakmamak, aym za - yoruz. ıtıd#' 
cereyanına mani ollması sıhhati ih. rir. geldiğini hepimiz biliriz. Vücudu • manda sıhhatimize şuurumuzla dal nu ş<-refll netice için mlll<'t fl'daklrlık f!dlyor, hükfıınet ttoıle " 
\8 .... ır.tm, w,a hiddet esna - Bizi muhitimize uyduran bu rne • muzun sebze. meyva. hububat. süt hakim olmak demektir. Şunu da lık ediyor herkes fedakirlık edh·or ldarectlere ılü~n!le .-ak 
smılıa illide ""9 h1t' sinirlerinin kanizma daimi talimle; yani ha· ye et gibi maddelere ayrı ayrı ih • unutmamalı ki tıbbın gayesi her • bab<•tli k~~nrı \l'rip haı.ırlıf.ma blr :n eni'! ba.<Jlaınak kalıyor:"'rl ,.,-

nulma mın da sıhhat üzerinde rici şeraite karşı mücadele ile tak· tiyacı oldu~unu, bunların vücudu!' 1;:esi kendi ~ıhhatine hfık:m bir va - nuı:Un(• katlar \'Crllnıl., bir karar ~oksa, l.:ararın bir an e 
tesiri geralGr. \iye edilirse vücudun _mukavemet ihtiyacını karşılayaca~ını. ayrıca ziyete getirmek. doktora, hastane - rllmcıoılııi , c kraata ;;c•çihnc.,lni bckti;)·oruz. . , DA.J.\L ~ 
insanın faaliyeti aym zamanda ve kuvveti artar. Onun ıçin sıhhat, ilaç ve kimyevi maddeler almaya ye ihtiyaç his..ı::.ettirmcmektir. Adıl l UR 
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M •• ~ V. Deniz M.ka Le.azım Satmalma Komisyonundan 

'hbmin & Temiat M. Münakasa tarihi 

11 Denız Levazım Satınalma Komısyon,arı ılinları 
Adet cinli Lira J,.ira Kr. 

arp 
pol)·onun askerlikte 1 HUia& torna tellAhl bGyük 

l Hassas torna teqAhı kOçilk 
2Cm> 1537 50 27 teşrinievvel 939 cuma saat 14 

. 
plığı hllyflk inkilap 

'-.i dalma değiftr n ta. ! ettili için mağlup olm.ı,. İngiltere Fakat. Napowonun nıaıl Obi)'etı 
devirlerinde mubte. Amerikadald topraklamu da b~ se- illerine onun usulleri dünya ordu-

beble kaybet.'llişti. lannın itimadını kaybetmiı ve bu 

1 Haaas llniwnal freze tellAbı 
1 Pulanya ~ 
1 Radyal delik t.eliAhı 
1 Yüksek devirli delik teıglhı 
1 Çift tqlı mnpara t.p!u 
ı D6rt mengeneli temyed teı

ıAhl 
1 HaMU raspalı tesviyeci pteyt 
1 Elektril- kaynak cihazı 

Bununla beraber. BQyOk Frede- uaiıller yavaş yavq unutuJmue. u· 
rikın muhare!>e usulü da'ı:ı so:-ıra muml ha;ı>te ine~ bir erklnıharp 
bütün ordularda tatbik edilmiş ve tabiyesinden ıiya:ie oiddetli hQ
Napolyon da bütün Avrupaya bu· amılar tatbi~ edilmiş. bu cihetten 
nunla hc\!{ım olm~tur. ~k yanlışWdara dü.,ülml':tür. 

Yukarda yazılı on kalem maJzıemenin hizasında gösterildili tarih, ıfin ve saatte kapalı zarftı ebilt
mesi vekAlet binasında mQteeeJddl lromiayonurmuda icra edilecektir. 

ıelmittlr. Napolyonun da harp ~. Bugün, gene Napolyonun ve on· 
bQynt bir aakeri olan yukarda ipret et.tiiimiı gibi. getir- dan evvelki büyük kumanda:ı1ana 
~ aaaada da inkılap dıli yenılıkler vardır ve bilhassa, hareket ve şiddet esaslarına dönül
-.an IUratıe hareket •e ordunun hareket ve JidJeU~ harp mek istendili ıörOJüyor. ŞQpıbesiz. 
et&arruz uıulilnU geUmılt- etmesi Hlıumunu. en esaslı bir kai· bugünkü muharebelerde hareketin 

hte1dilerin ,a.-tnamnfni almak fbıeft bergiio ft ebiltmqe ..,.. 8lett de belli san Ye lllllttm bil 
saat evveline kadar 2490 sayılı iranunun tarifatı dahilinde kapatılmq ve komisyoncu olmadıldanm p 
t3fen vesikayı da havi kapalı teklif ıarflannı makbul mukabilinde komb,oıı ~ ftlmelelf. Pee 
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. (7104) 

kadar, btiyilk kUtle. de olarak kurmu,. bunu muhtelif stıratinf temin eden m:>törlil kıtalar 
lnwar bep beraber usullerle taım;r. etmiştir. ve şiddeti temin eden makineli li• 

1 
ASKERJ FABRİKALAR 
UMUM MODORLOOO 

1LANLARI ::rilir • bUhaaaa çok ge. Fakat. Napolyonun ilham aldılı llhlar. eski ordularda bulunımyan 
edilirdi. Bu suretle baflıca iki Franm kumanda:u var birer üsttırı si1Ah teşkil etmektedir. 

seç kalır, bem taar- dı ki bwliar Bourcet (Burse) ile ••• 
n~tlce vermezdi. Guibst (Giber) dir. 

340 Ton ısveo Ham 
Damirı a•ınacaıe 1

•rln yavq1* ve ha- On beşinci Lui idaresin:le büyük .--•••••••1111 
h.kkmda bir mJeaı ota. bir erkarubarp o1an Bq)ll'C!t bil· \ntcare caddea•nde Tahmin edilen bedelı 51000 lını 
bacı unn mqhur 1~ hula orduyu büyük bır cephe üıe· ı 
llarlborough'un on ~ rine- yayma': ve sonra b:ı~n. par 

'-lrerıtk hayatında ancak 1 r he bır ıstikamete dolru 1 
barbf:ttilf g&ı•or1·1r. ? pa ça p d 

oWı 340 ton IMÇ ..bam demin 
Kiralık katlıtı \e odaJarJD. askeri fabrikalar umum mAdOrtO 
ra1ar ehven. 19tenilen ~ 1Q merka utma•ma komiayomm 
~t yapıla. ca 25·"-9Ş9 puartesi l'lnO saat 14 ı....._ - ""rU .... 1 1 11 11 ılerletmek. y~ "'at bir merkeze olı"u 

.:·~ l u l uı er e er yen top amak esasını takıp ederdi. Meı 
l'duıu, ayni mllaavi ka olarak intihap ett.ilt nokta da P 

-,,,.-~... karfı>'a pllnce dtlpnarun, evvelden. en zayıt taı'll· -

Orhan bey hlftı altındı de puarlıkla lbale edilecStir 
l'l" "'1rosuna mOwt. ı $artnamesl 255 kurut mukabilinck 

• - kOmisyondan verilir. Taliplerin an; 
olamıyordu. ... nok . eli 
ea"i ah bl .. t- fı olarak tettettlg ta l . 

ı.. .. .. r er. auvve (i .be . usullerin-
.llUlnde yllrlldutu için Napolyon. •W rtm . 

hem de bareketalz den daha fula istifade etmitth 
Henüz yirmi dokuJ yapda bb 

~etaia olmUJDa blr gençken muharebe ı.mlnde bll1Dlc 
-.ıer ve blsarJardl. BO- bir maha. ?t ~it olan Gaf). 

l ve laşe11inl kaleler 1. bert ordunun mnm :iln oldulu b· 
~ıaa edeır oNular bura dar hareketli ilerleyişini temine ça 

hk çıkımazJardı. Bu da lJlllDI, bunun için askmerin yO.ril· 
.. r teyden evvel bare. yOe(lnü daküwta 60 i.dınfan 1m 
~arma mlnidl. admla çıkanmştır. 

\'e ıUratll muharebele Gaibertfn takip ett.ili esmlanfan 

Dr IRF Al KAYRA 
RONTGEN MOTEllAISISI. 

rtrbt. Bolnnl &nalllane. 
it lmlpndlı eelll IDoct l'arer 
_... Ro. 1 • 10. Olleden ton 

ra S ten 7 ve iddar. 

vakkat teminatı olan 3800 lira ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Ona. 
maddelerindeki vesafkle komisyor. 
cu olmadıklarma ve bu lfle alaka 
dar tüccardan olduklanna dair t1ca 
reı oc1ası vesikaalle makGr san w 
318tte komisyonda buJunmalan. 

1m .............. (6992) 

Hava harp akademili komutanlllflldu 

Askeri Müze Direktörlüğünden: 
Meri lılU. Paart.MI sUDJerinden hqb her gQn Mat 9 dan 

17 ye kadar ziyaretçilere açıktır. (393) (T128) 

Devlet Oemiryoi1arı ve Limanlan 
işletme Umum idaresi tlanf an 

Muhammen bedeli 18.000 lira olan 100 .Set ublt telgraf maJd. 
neai ve bant sarıcı 20110/1939 Cuma pil uat 15,30 da kapalı Ari 
usulU ile Ankara'da tdare blnaanda atm 8;1macakbr. 

Bu ite cirmek lıteyenleriıı 1350 llrabk muvakkat teminat ile D 
nunun tayin ettiil vealbJın ve teldlflerinl aynı aUa aut 14,30 ı 
kadar komisyon reialipe vermeleri Jbmıdır. 

Şartnameler paruu oJarak Ananda lıfalseme dairesinden, Hay. 
darpqada teaellilm ve aevk teflltüıdeıı dalmJac:aktır. (69&1) 

1 Askeri Fabr1ka'ar umum lodorıııu ilblan f 
llamua OlllWIL..tmalma ._..,..... .... 

Cimi kilosu Tahmini fiyat· tutar: 
kuru§ sa.. Ura 

tdibneye bqlandıit Uk biri de ..-aU'"' ..uı.-.. nJa ır. .. "1-
)'bıe ordu klltle halin. mak ıu:~"" d;~1~;~ını ~~, Hava harp akademisi için 80 lira Qcretle bir daktilo almacaktır. 
leçerdl. Fakat orduda illtle muayyen istikametlere' (f'ôifü hntilıanda muvaffak olnlar- alll* evsaf ft eeraltl ~ bah•-• 

124.000 5 25 • 651( __ ... 
1 - Kara blrliklerlnde mevcut havyan.atın senelik Dıtiyaçlarm . 

yuk--.fa miktarı yanlı yulaf ~palı zarf usulile satm almacaktu. ıı.. '-ttu eden piyade luta- -...a...--wı.. tuttn' · 
~-....., yani ber fkJ ce- ""Na;.-;; gerek. Franm ve ıs- A - Türk olmak askerlilini lıitlnnit olmlk. 

kuvntıert konuyordu. panyol ordulannın ba~ında Aws· B - En az orta mektep tahsilini Dmıa1 etmiş bulımmalr 
lllbata lılr ._.. temin turya ve Sardünyaldara karp çar· C - lki sene ifayı vazife edec:eline dair noterlikçe muuddak ta· 
•e Dd 4'lllWl ukerled I pı§IDll alan Boma:t'Din. aere1c ar ıhhf.ltaame vermek. 

2 - Eksiltmesi 20 eylal 939 çarpmba gQnQ saat 16 da tzm.i. 
tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Bu ite alt şa. , 
name bedelsiz olarak komisyondan almabilir • 

._ ...._ ,Unt bir duyu dGşmamn Olerlne bir il slb4 D - JIGmllhal .,.tadan cılduluna dair polisçe mnsaddak vesi· 
~ten aon,. çarp11 • atmaya çabilD Guibertin usulle- kası bulnmnak, 3 - FJcailtmeye igtirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kaııwıwı is 

tecfill bu lale alAkadar olduldarmı g6steren wsikalanm ft ('88.25) lı 
ralık ilk temlnatlarDe birlikte teklif mektuplanıu muanen san ft • · 

atten tam bir saat evveline kadar Jromisylon başkanJılma vermeleri 
(6958), 

riDden istifade ve bunları daha ge- MO.baka imtihanı 15 eylGI m9 cuma gilnü saat (10) da hava 
~ .. blytlk ukerl ku • nit bir harp •bumda tatbik ede- harp ak-'emisiDde lcra kılmacaktır. Talfplerin IAmn&elen fJabatı al· 

mretUl Saxe iL ret bütün Avrupaya hlkim ol· mak Qme 14 eyldl 999 tarihine kadarhergOn sabahleyin 9 dan 12 ye 
te lquaıert mtıtlüf bir muştur. tadar bava harp akademisi levunnma milracaatlan (7020) 

lliratmJt olan mareta1 
hareketli muharebe 

, 
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Jllber, ba ı!lreklerin buJun. 
dutu d&rt yol aınna ctttl. ora· 
da hakikaten aç direk ftrdr ft 

bunlardan birhıln 8nrlnde lılare
jon, dllednlıı Şandalaet. IQlncl 
ıUnln de Tl'Ollle 1.-ıeri yua-

hJdr. 
Blnaeaaleyh Jilher banı.rdan 

da latlfme edeıne,erü tekrar 
onmım içinde clol•ı••ta .,. 
ladı. 

tts uat adar d8rt tarafa 
kottulu halde bir ttlrHt &paya 
çıbnwclı. Keadlllnl ParlH sfS
tilrec:ek yolu buJaımyoııdu. AL 
nmdan iri iri ter tanelert .ıa,or
du. 

Bir çok defalar yObü kati
ne atasıarmm Userlne gıbrak 

etrafı lldedL Buan •I " lıa
saa da IOI tanfmda olmalı in. 
zere Venayda bqb bir JW 
cBrlmnilyorctu. 

Hiddetinden çddlrmü clere
ce!erlne celmlf. bir tl6Wet et.ha 
uıı 101a hftuktan IOlll'S niha
yet Klpmen maiMiltd'liilD dftn
na erlftl. Orada Mr alacm Is. 
tl!ne çıkıp Sen nehrini, Plliain 
ken- ""ahaDeJerlnl ,enbildl .. 

Fakat cörcftllG tehre pte
bilmek için Yenay cacMalnclen 
l.aıb bir yol yoktu. Halnıkl 
Jm>-r o ~1• c;ı1nmlr kat,yy~n 
i. t-miyordu. 
Diğer bir taraftan. batkı bir 

. 
yol bularak ParlM p.bilmek a
mldlyl• kotlmla bltJadı. Nele
ıl ..... ceye kadar kOftaktan 
to111a lllbaJet darda. 

Yalmula ıanmen dd 1llJibı 
anamdaydı. 

.... ktdiDe llJleDdl: 
- HıJCll artık llluau u. 

talllllllnan fa:pda ,... Btrafı ara-
yalım, blDd ttlM Ptmekte olm 
bir W,lly• tı•• eclerlm. ve 
om: "Bitin tmaimr brdettlı, 
bhwmalqh blrlbldM ,.._ 
bcqhldar, 11ac1e ıaa .. -.. 
fula elmleJr ..... baDMlkl ben 
açlıktan aıa,oıam.. elerim, da 
)\aila ekmek ftrir. 

Açlık JUber1 Ma sl,adc filo
zof ,apryorda. J>Ot1na1er1n 
'311• dftaiD etti: 

- Evet. dOnyacfa her .., 
inllaJar ~ umaml ıdelll mil ... 
Her flyln ıahlhl olan Anall. 
topnlr bereketlencllren. meı •• 
lan yetip~. arulJI ateklM 
berikine buretmif mi' Hayır, 
ancak lnl8nlardan Wr taJmm ba 
topraklan alıp kadlerlne ma1et. 
mitJer .. Fakat AlllJlm nuanada 
ve flJosoflann auannda hlg 
klıme bir ..,e mdtr delildir. 

o samanlarda hallr: arumcla 
malBm olmayıp ancak bira 1119-
wm!mlye batJanmq o1a~ bu fldr 
l •ri daha ileri c&tlrerck dU2t.'ft • 
dil: 

-ilklnede diaJedikten 80Dr&: - ....,.dm 1d eald saman 
da '-kimler tberlertnde bir 
... bir ... de kilit tapr
Jards. .wı. 

- Jhılt, baJr'nnn ar, belfnl•e 
..... IPa iri .,. 1UWl bir dl. 
Yit bulmms •• 

- ıtaı.a kllıt ta beraber. 
KIJafedn wm " mUbmmel 
•••• ebennnlyet wıhb& 

11pk ftdleıa emri ,.,..... için 
JmJa odaı'ln pktr, BaDlan ba· 
aulaa•lrJa beraber JUbedn bu 

•ll11n haB8l matmuel Şema 
haber Yerdi. Ba baberden mem • 
nan oJan matmuel, içinde tekb 
Ura baJana bir ~ keleyi 
dolrtoran bpizna Mmak illere 
ıladeldl. 

JDber: 
-T~ ederhD. Şimdi be. 

al ,aıau 1ısraJmm 1d slJlne. 
,.. cledl. 
OnnJı 
- Püat çabuk olunu 1d ...,..1 Par11e citme.ten er 

ftl tbl aemın. diye cevap ftr· 
di.. 

- Yanın tut, yarım aaat 

-- ,etlflr •• 
- icap edene lg geyrek aa-

at ftlttlnls nr, doktor ehnlıli ... 
OranJ bu 18z1erden sonrı c!r. 

''"çaktı .. 
]ilbet ayıkfannm ucuna ba· 

aarak kapıya )Ülqtt, dıtarda 
Jdımenln olup olmadapm anla
mak lgia kG1ak nnB. Soma 
pencen,e ıeJerek cbpaııa _. 
u .. 
~a baJJronlva bdar u. 

zuan ataçlan mumda ince •• 
yumu§Ü bir kum da,emalt oldu 
tunu carda. 

Jllber keaıdlal lskı ,.pıJaq o. 
Jaıı uma clbileJI Us ~ • 
dip lıiribirine baltlda. um 
ldlJWq " keMyl •ı•nm üıeri• 
ne ko,arak bir kl&ıt Gnrfae 
••ıuadaaı, tnunın en bUJilk Mr

ved, hürriyetidir. En makadda 
ve en btlyUk ftdfeel ele ona mu. 
bafuadır, ıabı beni icbar edfJOI'· 
dunu, ben Jrendlmi bu mecbu· 
riymen kurtardım. .JDber.,. cOm.. 
leleriDi yuda " kqacb bBkenk 
UatOne de -ıtatmanl foa.. fi. 
mini yudaktan IODra kUWlm )'&• 

oma baraktr. 
Bundan IODra papJadılı eı

blaeden ,aptılı ipi pmcennlD 
demirlerine balJlda, ucma tut
tu, bir kerteüe1e .... babçe)'e 
atladı. Or.ıan at-çlara tarım. 
awak bu ıurede dllftll qtıktan 
ıonra •Ur'atle "W Dnrl,. • 
manma c!olnı kottu . 

y.,.. - ..,.. ,..., 
matmıı-:elin yanma g8tOrme1r 
Uzere odaya ıeldiklert nldt 
orada kimseyi bulamadılar. 
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,---------------------------------------, Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıktan yeni kalkanlar için gıda : 
Kanzuk Besleyici Unları 

Vitamin vc:. Kalöri cihetile çok zengindir. KANZUK UNLARl,'besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur Çocuklar· 
da ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip : lmaz. Eşsizdiı·, mükemmeldir, Sıhhi olarak hazırlanır, 

kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmaz. 

Kanzuk Pirinç Unu - i<anzuk Patates Unu - ' a ıziık Yulaf Unu - Kanzuk Mercimek Unu 
Kanzuk Bezelya Unu- Kanzu!< irmik Unu..:~' nz .< N_işasta Unu - Kanzuk Çavdar Unu. 

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

Umumi Depo: INGILJZ ~ KANZUK Eczanesi, Beyoğ'u . lstanbul Perakende Satış Yeri: Bahçekapı Zaman ltnyat Deposu. ........................ -lstanbul. lzmir Acentası: Tiırk ECZA DEPOSU 

~-----·..,~-- Eskı Feyzıatı 
BOÖAZJÇJ 

---------~ 
Yatıh LISELERJ Yatısız 

Ana sınıfı ve ilk 'kısım Bebekte eskı l<'raıısız mektebı bin:.sında, kız ve erkek •m .• mları ayrı 
dairelerde olma~ üzere Use ve r-rta okul. 

Arnavutköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 

LEYI.l \'e ~EHı\Rf -------· 

Sen Benua Fransız Erkek Lisesi 
İstanbul, Galata. Po::;ta kutusu 133U 

lhı:ıri Fransızca kurları ,·ardır. OLGUNLUK lMTİHA1'LARINA 
Uı\ZIRLAR 

Kayıt muamelesi Pazar gününden maada her gün saat 9 dan 12 ye 
kadar yapılır. 

9 EYLUL-1~ 

Daima gen~ 

Daima guı• 

5: 
tngiliz Kanzuı.c eczane 

müstahzaraundan 

Krem Balsaf11~ 

KANZU~ 
ile ·~ 

Kayıt için her ~n saat or.dau on yedıye kadar Çifte Saraylarda ukul dırcktvl't~ğüne mü. 
- racaat edebilirlcı. Istiyerılere mektep tarifnamtsı ~önderi lir. Telefon: ::JG.210 --

1 iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLOGONDEN 1 il 
Eksir Balsaı; 

Okul 18 Eyliıl Pazartc~i günü açıhıraktır ···,·· isimlfı ~'~ ~W~~ 

'en mükemmel güzellik ınU•~ 
larıd•r. ötedenberi mcıııle ~ 
kibar aleminin taK:diri11C l}in nevi ve cınsı 

Şemsipaşa Bakımevi işleme salon
larının kara mozaik ile tetrişı •. · 

.\hl tarı ~luh. B. 
Lira Kr. 

~208. -

% 7,5 teminat 
Lira Kr. 

165. 60 

t:. '· 
Ş~li saatı 

Açık ek~. 14.30 

Pirinç Etiket 31770 adet 572. - 42.80 ., .. 15. 
I - Keşif ve şartnamc.;;i mucibince ıdaremızın Şem ıpaşa bakır:ıevi ı~leme salonlarının karamozaık 

ile tefrişi i5i Ve miktarı yukarda r..ızılı pırinç etik<'I hızalarında go;:erilen usullerle' ek iltmeye konulmu~ 
tur. 

II -1!ııhammen bedelleri muvakkat temınatları. ek::ıiltme saauı ri hizalarında vazılıdır. 
III - Eksiltme 12·9·939 ~ ı günü Kabataşta Levazım ve müh,•yaat şube::indeki alım komısyonun 

la yapılacaktır. 

1 

IV. - Karamozaik telrisı işın~ ait şartnameler levazım şubesı veıne;;ınden (6) kuruş mukabilinde \'C' 

!iket şartnamesi de parasız alındn leceğı gibı nümunesı de hergün 0zü geçen şubede görülebilır. 
V. - İsteklilerin eksiltme içil' tayın edılen gün ve saatte yüzde 7 fl güvenme paralarile ve karamozaıı: 

5ine girecekler de şartnamenin (F) tıkrasında y~zılı vesaıkle bırlikte mezkur komisyona gelmelerı ilin 
ı!unur. ~(6720)] 

Ankarapalas- İzmir 
TELEFON: (3438) 

.. * • 
Cinsi r ..•. 

"· !\Iuhammen bede. % 7,5 temi. Eksiltmenin ~ekli 
Lira Kr. Lira Kr. ~aati 

Tütün tozu çuvalı 
. 

6000 adet 1605.- 120. 37 pazarlık 14.30 

Kereste muhtelif ebatta 40 ~13 1630.- 122. r ~o açık ek. 16,30 

1 - Şartnameleri ve çuval nümunesi mucibince yukarda cins ve miktarı ~·azılı 2 kalem mJ!;eım hi· 
zalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

11 - Mı· ''1lmen bedelleri, mu\•:ıkkat teminatları. e~(.;i'tm'.! ;:;a:.ttleri hizalarında yazılıdır. 
III - Eksiltme 11-9·939 pazartesi günü Kabata5ta ıe,·azım \'e mübaraat şube ~:- J~ki alım komis· r y o c A Yaö L"K o K>z, ockck 

yonunda yapılacaktır. · 
IV - Şartnameler hc:-gün sözü geçen ~ubC'den p:ıra:;ız alına•);lir, 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilL•n giiıı ,-e sa:ute yüz·le 7.5 gü,·cnme p:ırac;ile birlikte m::z 1 Kı\ \ 'iT !UUAllEU:Stl\"E BA~LA~~ll~TIR. 

\dre": <'n,.-.ıJ;anı Th atro rail'J .. ,i. l'"'"'"" · 20019 

kfır komisyona ge!meleri. (70.37) (---------------·~~~~~--~--~------~------~----------,.-----------
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Jilber, takip edilmesinden 
.korkarak yoldan gitmeyip or· 
manın içinden ağaçların arasın. 

dan, hiç kimseye görünmeden 
üç çeyrek saat kadar yol almış· 
tı. 

Nihayet, geldiği meydanlık gi 
bi bir yerde etrafına göz gez· 
d;rdi, kimseler yoktu. 

Bu tenhalık onu t~min etti 
ğirden, Parise gittiğim zanetti· 
ği bir yola biraz yaklaştı. 

Fakat Rokankor köyünden 
çıkan bir araba kendisini fena 
halde korkuttuğundan, ycla çık . 

mak hevesini büsbütür terket. 
ti, tekrar ormana girdi. 

Jilber kendi kendine düşünü. 

yordu: 
Bu ağaçların altında kalmalr 

yrm, Eğer beni aramıy.a çıktılar
sa her halde cadde i:izerinde ;ı· 

rarlar. Bu akşam karanlığında 

<.ğaçlar arasın.dan giderek ParL 
se doğru yol alırım. Paris pek 
büyüktür derler, ben küçüğüm .. 
Orada kaybolur, giderim. 

Bu düşUnce kendisine pek 
güzel ve parlak görün:iü. 

Orman gölgelik, yer yosunlu 

- ' 2 'k 
emı.nda derlrı il:lr sükünet 

wrdr. 
Ormanlar, Jilberin cskidenbe· 

ri tanıdığı yerlerden idi. Eina
enaleyh daha fazla clüşün.n~ı<si

zin, kendisini bir takım beyhu<le 
korkulara bırakmaksızın çimen. 
!erin üzerine uzardı. 

jilber, tclii~h ve munarip ola
cağı yerde fevkalade memnun 
ve neş'eliy<li .. 

Saf, serbest havayı uzun 
nefeslerle içine çekiyor, bu de
fa da kendisine kumlar. tuzak
tan kurtulcluğı.. ve onlara gale. 
be ~aldığı için seviniyordu. 

Ekmeği, parası, ve meskeni 
cılmamaktan ne c.ndişesi vardı?. 

Sevgili hürriyeti elide değil 

mivdiı. 

Bu düşüncelerle meşgul ola· 
Tak iri bir kestanl." ağacını!"! al· 
t•nda uzandığı çimenle .. üzerin • 
c,r, yıldızlı geceyi ve gökyüzü. 
nü sevrerle ede derin bir uy
kuya daldı . 

Ertesi sab~h. ormanda ötii. en 
k.,.,ıarın ne!i'eı: c.·11ltıları iic 

uyaıvlı, Sabah ohıu!'tıı. Yattığı 

yerele do~nılarak etrnfın;ı bakın

ciı. Henüz güneş doğmamıştı. 
Fakat etraf iyice avd · nla.,!"'ı ıı-

t.ı . 

Ger,..nin riitu1'e•i ile ıc;hın .. ~~!t 
\""."1U"'=l'lll" 1)1::1'1 1-••rı u::ı.., .. :>,,.hr 

\i7e .. ;- .:ıft" "'A""e" 'Jir ikı t:wc::an 
ilr cl:lr~ :ı.-:..ı,. d"ru· kr"'.lisi.ıe 

bavrC"tle bakan ve sonra birc1en_ 
bire hızla kaçan bir yeyiği seyr 
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et: ikten scnr:ı ayağa kalktı. 

Karnı iJ icc acıkmıştı. 
Bir gün evvel, Zamor ile be· 

raber yemek yeır.ek istemediği 

için yirmi dö. t saatten beri bir 

şey yemeır.işti. 

Ormanlarda dolaşmağa alrşık 

elan cesur Jilber. kendisini sık a
ğa~lıkların içi:ıde gör"ince, Taver 
ney orma.unda •Andre için gece· 
leri av beklediği tırada uyuku· 
} a d:ılarak erte;i günü uyand~ğı 
zamanları dü§ündü. 

Fakat o zamanlarda yanında 

vurul-n:.ış bir iki kel:l'k ve sülün 
buhınurdu. Bu gün ise yanında 

ez'lmi~ ve ıslanmış olan şapkasın 
<i:ın b:ı~ka b:rşey yoktu. 
Dem~k ki uyandığı zaman 

za:ınetmiş olchığu gibi bir rü· 

y:: ıör:ncmişti. 
Versay ve Lüsin köşklerine 

zarcı le girişi ve sonra da telaş ve 
l:orkuyla çıkışına kadar geçen 
1. ·, "iseler hakikatti. 

Da:dkalar geçtil;çe. ' kendisini 

re · · n :.ıit'dn dü~üren açltk aklı· 

nı ' ı ~·na ;.;etirdi. 
O za n'.1.n Ta\•erneydeki orman 

l ıi~ b~ lunan meyvaları :iüşün· 

( · F"ltat burada ormı:ın n ağaç
L.-ı · ·2.b:::ni ve nıcyvasız~ far. 

g:cnC:i kenc·i .. e. 
- Ihv 'i 'u'.-a-ı: cesaret ve:;~ ·• 

rC' !! S"m ii c' ~ ğruca Paris: rri· 
dccc~im, Duradan olsa olsa l:ir, 

nihayet ikikilometre mesafcı:ie

dir. Orada ıstırap ve zahmet 
çckmemcğe emin olunca, şimdi 
bir iki saat ıstırap ve zahmetin 
ne ehemmiyeti olur. Pariste her 
kesin ekmeği vardır, namuslu 
ve çalışkan bir çocuğu gören 
herkes ona, hizmeti karşılı~ı 

ekmek vermekten çekinmez .. Pa. 
riste bir günde iki günlük ye
yecek elde edilir. Bana <laha 
fazlasrun ne lüzumu var? Ancak 
her gün, varmak istediğim mak· 
sada bir adım daha yaklaşayım, 
o bana kafidir. 

Jilbcr, hızla yola koyuldu .... 
Caı:ideye çıkmak istiyordu. Fa. 
kat gideceği tarafı bilmesi mlim 
kün değildi.. 

Taverneyde şarkı, garbı bilir
di. Orada ona saati ve yolu gös

teren güneşin ışığı idi. 
Geceleri yıldızların hepsi, 

isimlerini bilmemekle beraber, 
ken.disi için mükemmel birer kla
vuzdular. Fakat bu yeni alem:le 
ne insanları, ne eşyayı biliyordu, 
binaenaleyh bilinmeyen şeyler 

arasında yolunu bulmak icin uğ. 
raşmak, çalışmak ,tecrübe et
mek lazım geliyordu. 

Kendi kendine: 
- Bereket versin yolu P"Öt;te· 

ren ıl' ı '·l~r var da in sa ' üs· 
b'it i.in kaJ tı~ı.:.~:.!ttan kurt ulu • 
yor. 

olmuştur. u~ 

Krem Balsamın Kanı . ,er 
'tıl 

Kadın güzelliğinin ıihrı t1>" 
\binde saklıyan en cidJ· "e i)ıt!f 
, itimat markadır. Genç "~ tıi' ~ 

1 
bltün kadınlar için zaı ıır """ 
tiyaçtır. Cildi.ı letafet "c ,e 
tin~ arttım. Yağlı, ya_ğSJ• 
\Jadem cinsleri vardır ~ 

Eksır Baısamtn ~·" ıt 
Cildin daimi yumuıaldı;'_,ıt~ 

min edeı. Yüzdeki çil •C ;#; 
l alır. Sivilceleri tamameJ1 ıJcif 
der. Traştan sonra cilde 
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