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Başmuharrir ve umumi neşriyat mü<!ürıi: 

HAKKI OCAKOCLU 
ABONE ŞERAiTi 
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FlA TI ( 6 ) KURUŞTUR 

Ziraat Vekili 
Ankaraya döndü 

İstanbul 15 (Husust Muhahlı-imizden - Cu
martesi günü şehrimize gelen Ziraat vekili Faik 
Kurdoğlu Başvekili ziyaret ederek kendilerile 
görüşmüş ve bugün Ankaraya avdeı etıni§tir. 

·-------' YENi ASIR Matbauında baaılmqtır 

Japonlar mütarekeyi bozuyor mu? 
Sovyet protestosu üzerinel 
eski yerlerine çekildile 

~·-

S01>11et tanklan 

Doğu 
Manevraları 

Japon kuvvetleri · 
Mütareke ile tesbit edilen 
huduttan ileri yürümek is
tedilerse de şiddetli bir 

ihtarla karşılaştılar 

Çang. Ku. Feng mıntakasının 
tamamen tahliye edilmiş olduğu
nu bir Japon tebliği resmen 
bildiriyor 

- YAZISI 12 1NC1 SAYFADA -

Viliyet Meclisi 

Sıcak 
İ stanbulda cok • 

şiddetlidir 

İKİ GENÇ 
--0---

Denizde yüzerken 
boğuldular 

Jatanbul, 15 ( Huswi muhabiri
mizden) - Sıcaklar ıiddetle de
vam ediyor. Dün hararet derecesi 
gölgede otuz altıya kadar yükseldi. 
Sıcaklardan plijlar hıncahınç dolu
dur. 
İstanbul, 15 ( Huauıi muhabiri

mizden) - Dün iki boğulma vak
ası oldu. Yüksek ticaret mektebi ta
lebesinden Hasan Kuquncuk sahil
lerinde, Y uYaR adında bir Rum 
genci de Balta limanında deniz ban
yosu alırken sahilden fazla azaklat-

. tıklan için kuvvetten kesilerek bo-
1 

l~dular. 1 

Deniz 11arışlarının yapıldığı modern Kalamq koyu 

Moda yarışları 

Başvekilin huzurları ile 
çok mükemmel oldu 

lstanhul 15 (Hususi Muhabirimizden) Başvekil bay CeW Bayar yarışlan sonu
Dün Moda denizcilik kulübünün tertip na kadar dikkatle takip ettiler. Yarışı 

ettiği deniz yarışlan çok zevkli ve heye- kazananlara verilen mükMatları bizzat 
canlı oldu. Moda revka!Ade kalabalıktı. - SONU OÇONCO SAHiFEDE -

Yurdun emniyet ve 
huzur bütünlüğünü 
diJ:nyaya gösterecek -Kahraman ordumuz hafta içinCle 

Fevkalade toplantısına 
Busabah ha lıyor 

Almanya ile olan yeni ticaret anlaş
mamamız dün meriyete girdi 

doğu illerinde manevralarına başlı
yacaktır. Her sene yapılan büyük 
ns~'eri manevraların hedefi malıim
dur : 

Ordumuzun yüksek kabiliyetini 
bir kerre daha ölçmek, görmek, bü
yük bir haaaaaiyetle takip edilen ta
llın ve terbiyenin inkişaf derecesini 

İstanbul 15 (Hususi Muhabirimizden) 
Yeni Türk - Alman ticaret muahedesi 
bu giin meriyet mevkilne girdi. Muahe
denin tatbik mevkiine geçmesi piyasada 
derhal hareket uyan.dırdı. 

ŞElilUMJ:ZDEK1 TESlR: 

tebarüz ettirmek... Temmuz ayı içinde Berlinde akd ve 
1 Manevralardan her yıl alınan müs- imza edilen Türkiye - Almanya ticaret 
bet neticeler, göğsümüzü iftiharla ve klering anlaşması, anlaşmada tesbit 
kabartmakta, vicdanlarımıza kat'i edildiği üzere dünden itibaren yürürlü-
bir emniyet ve huzur vermektedir. ğe girmiş ve anlaşmanın yürürlüğe gir-
Bu Clefa doğuCla yapılacak manevra- diğl 1ktısat vekfiletinden şehrimizdeki 
lann askeri bakımClan malum ve alakadarlara tebliğ edilmiştir. Bu suretle 
muayyen olan hedeflerinClen başka Türkiye • Almanya ticaretinde yeni ve 
hususi bir ehemmiyeti bulunduğun- mesut bir devrenin başlangıcı dünden 
d d ·· he yoktur itibaren hfi.kim olmuştur. a a §UP • Vali B. Fazli Güleç 

OrClu, manevra sırasında umumi Geçen senek! anlaşmada bazı aksak 
bir tarama ameliyesi yapacak, Der- Vali B. Fazli Güleç tarafından fevk'll· lantılarına bu sabah saat onda başlıya- noktalar mevcuttu. Ya ılan muameleler 
sim Clavasını Cla kökünClen hallede- fide toplantıya davet edilen viliyet umu- caktır. Vali B. Fazli güleç ilk celseyi 40 milyon liralık bir e!'as üzerinden ya-

kt. mı meclisi dört giin devam edecek top- -YAZISI iKiNCi SAYFADA- ıld • d ihr il nılş Al Alman lktısat nazırı Funk lktı!at vekili B. .,akir Kesebir 
ce lr. ' p ıgın an acatımız ger e , - ---------- --------- ---"'--- --

bu D~:~Te.Claü:::r.or;~~rat~~:;~ Fuarımızın açılış mera- =y~~nı!::~ah~~:.::d~:;cli~ Za va Ilı Nazı· keyı· o·· ldu·· ren 
zamanından çok yakın yıllara kadar fiatler Türk satıcılarını tatmin etmemişti. 

i!~:~~:~!~L~~ç:·2~Y~~ru?i:!E: simi nasıl yapılacak? ::a~:ı=~:,u;a;::~:;;ız~~~ kendi öz evladı imiş ! 
-SONU VCVNCV SAHIFEDEolmıyan bir ,eydir. 

Büyük Millet Meclisinin son cel- lktısat Vekili Al 1 Al Katil evlat 
sesinCle Başvekil Celal Bayarın bü- man manevra arı man-yük bir vuzuh ve kat'iyyetle anlat· S 
hkları gibi Dersim ve havalisinCle Tür kof is başkanı ve uçunu itiraftan son-

::::;~s:~::~r. Tu:~:~~~;~ iç t~~~~et ~:;;~:;Ü· yada heyecan uyandırdı rah~p;~z=~e;~:ekaç-
ödemek istemezler. Aakerlik mükel-
lefiyetinClen kaçarlar, adam öldürür- geliyorlar yakalandı 
!er, çapulculuk yaparlar; kanuna lkbsat vekili B. Şakir Keaebir, Per- Jht • t 1 Şehitler Polis karakolu arkasında saııo 
teslim olmazlar.. yolun, mektebin, ıembe günü aaat onda lıtanbuldan teh- 1 ya "· lıklar arasında bulunan ve Bn. Nazikeye 
kışlanın dii§marudırlar. rimize gelmek üzere aynlacak, cuma aa- '" ait olduğu anlaşılan cesed, adliye dokto-

lmparatorluk, yurCI içinCle saray- bahı gdecektir. B. Şakir Kesebire iç ti- Sınıfını da ma- . ru tarabndan muayene edilmiştir. Bn. 
dan başka, hiç bir düşünceye yer caret umum müdürü. Türkofis bA§kanı Nazikenln ölümünü örten esrar perdesi, 
vermediği için bu hale seyirci ka- reli.kat etmektedir. lktısat vekaletinin nevralara iştiraki zabıtanın sarfettiği mesat neticesinde ay-
lır, hatta bu aClarnların ele başılariy- turizm ve diğer ıubeler mildürlerl de dınlaDmJ§tır. 

le hususi anlaşmalar yapmakta da doğrudan doğruya Ankaradan gelecek- pek çok kimseleri f Elli yaşlarında bir kadın olan Bn. Na• 
beis görmezCli. !erdir. l zike, Şehitlerde Süleymanın bahçesinde 

Fakat cümhuriyet rejimi böyle Fuarın büyük antresinde davetlilerin, iş Ve güçlerinden gündelikle çalışıyor. Ve çocuklarını zor-
bir kepazeliği asla kabul eClemez : ecnebi devletler konsoloslarının, gazete lukla geçindiriyordu. Son zamanlarda 
Türkiye cümhuriyeti dahilinCle bü- mümessillerinin bulunacakları yerler ay- edecek yaptığı tasarrufla 105 lira parası birik-
tün vatandaşlar müsavi haklara sa- rılmıştır. Fuarın oineması da çekilecek· mişti. Haclise sabahı evinden, Siileyma· 
hiptirler. Ve müsavi mükellefiyete tir. Fuarın açılma törenine, aokerl ban- lngı•ltere nın bahçesine gitmek üzere çıkan Bn. 
tabidirler. donun çalacaiiı l•ıiklal marıiyle baılana- '''· Naz.lke bir daha evine avdet etme~ ve 

Kanunlarımızın seyanen yurClun cak, belediye rei•i fuarın tarihçeai hak- . •· • ayni gün cesedi bulunmuştur. 
yurClun her köşesinde hakimiyeti kında bir nutuk iradedecektir. Buna Harp halinde sefer- "' - ~ ·J!'. HAdise sabahı Meoıemenln Helvacılar 
mutlaktır. Cümhuriyet hükümeti bu hükümet adına mukabele edilecektir. ber edilecek kimse- ;. , köyünde oturan Naz.ikenln 30 yaşındaki 
hakikati, İmparatorluk devrinCle fe- Fuarın açılma töreninde hazır bulun- oğlu Seyfettin, erkenden eve geliyor. An· 
na itiyatlara alışmış bir kısım vatan- mak üzere Bari beynelmilel ıergiel mü- lerİ n sayımı için her 1• nesini görüyor: 
daşlara şefkatle anlatmağa, onları mesııili yarın ıehrimize gelecektir. Fua- Ü lü b • l • - Anne, bana para ver, diyor. 
doğru yola getirmeğe çalıstı. Neden rın büyük antre•ine talik edilecek ecne- t r tet ır erı _ Ne parası? 
_SONU 2 iNCi SAYFADA_ bi devletler bayrakları hazırlanmııtır.. a/mı fır ••-1.-.....ı.ı,a.....,_..ın.ı_...._.s.......ı......ı.;,,;ı._. ___ _ 



YENi ASIR 16 ACUSTOS SALI 1938 

Karşıyakadan: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 
ıyasa usikis· 

lcrayı san'at edecek §oförden ehliyetname, doktordan diploma, 
avukattan ruhsatname istenir de musikişinas, san'atkar, solist ve da
ha bilmem ne diye .sahneye çıkanların neden bu san'atın ehli olup ol
madığı aranmaz bilmem? 

Efes ve Sur 
Pek yakında sefer
lere başlıyacaklar 

Viliyet Meclis· 

1 Do \Ju 
Manevraları 

Yurdun emniyet ve 
huzur bütünlüğünü 
dünyaya gö~terecek 

BAST ARAFI 1 INCt SAHiFEDE 
Eline udu alan kemanı kapan, üzerine maili yeşilli tuvaleti geçiren 

erkek, kadın sahneye çıkıyor. Okuduğu güftenin manasını anlamıyan, 
söylediği şarkının makamını bilmiyen bu devşirme musikişinas ala
yını dinlerken insan musikiden bile nefret ediyor. 

(Servü Bülendim) i (Servili Bülendim) diye avaz avaza bağıran, 
Hoca Rnkrmın, Yesari Asımın, Salahettinin güzelim eserlerini kendi
lerinin bile tanıyamıyacağı şekillere sokarak katleden bu musikişinas· 
lar elinden alaturkayı Allah kurtarsın, başka ne diyeyim? 

İzmir limanı için Almanyada inşa et- F k ı Ad ı ise onlar bu şefkatin manasını an-
tirilen ve her biri 2so şer bin liraya mal ev a a e top antısın a lamadılar. Kendilerine gösterilen 
olan Efes ve Sur vapurlarından Sur va- şefkati z "f mallASlna aldılar. 
pu.nı da pazar sabahı limanımıza gelmiş- B b h b 1 '1 Nihayet hükümet ıiddctli harekat 
tir. Vapur yolda hafif fırtınaya tutul· usa a aş ıyor 1 yapdıak mecburiyetinde kaldı. Ge--
muşsa da en ufak bir anu geçirmeden - çen yıl yapılan askeri harekattan 

Z-avallı musikim.ize suikast eden bu türedi solistlere, okuyuculara 
kim olduğu, ne olduğu belirsiz bir takım beste ve güfte sahipleri de 
azamt derecede yardım ediyor. 

gelmiştir. sonra başlıyan ıslahat, hayli ilerle-

12 mil süratinde, çift iskurlu olan bu -BAŞTARAFI 1 tNCl SAHtFEDE- ade varidatla her sene vll!yet içinde tu- miştir. Yurdun bu parçası da ciiın· 
vapur da 730 yolcu btiab edecek cesa- ristik yollar yapılacak, eğlence ve su p- h~~yet.in fey!zli c;ahşmalarından 
mettedir. Vapur çok kullanışlı, her türlü açacak ve toplantı sebebini iuUı eden be- hirlerlyle tarih siteleri muntazam yolla ~uatefıt olmaga başlamıştır. Der· (Dik mumu Şamdana). (Döktür Döktür) bilmem (Dağdada dibek 

olur mu) gibi kepazelikler güfte ve beste !ahiplerinin eseri himmeti

dir. 

konforu haizdir. Dizel motörüyle müta- yanatta bulunacaktır. tzmire bağlanacaktır. sım ve havalisinde yollar, köprüler, 
harriktir. Vilayet meclisinin toplanması, kaınu- Vilayet umumt mec&inin Cuma cü- ~cktepler, kışlalar yapılmış, mede-

Maalesef bunlar (Halk musiküıi) namı albncla okunuyor. 
Bir Mi!l•tin zevki, inceliği musikisiyle, Edebiyatiyle, Şiirile ölçü

lür. Bu ne biçim zevk ne biçim iir. Bunlar Türk milletinin değil ha
ıa, belki bütün dünya musikisine kanştıkları gibi bize de mwa.Ilat olan 
Kasırnpapdaki bir zümrenin malıdır. Yazık ki biz onlan her akşam 
dinliyor ve bu kadarla da kalmıyarak alkl§hyoruz da .. 

Her iki vapurun sürat tecrübeleri bu tayda kabul edilen turistik yollar kanu· nüne kadar devam edecek toplmtılan nıleşme yolunda hayırlı adımlar atıl· 
hafta içinde yapılacak ve tesellüm mu- niyle alakadardır. Bu kanunun verdiği esnasında Bucada bir çocuk prevantor- mıştır. 
amelesi ikmal edilecektir. Bu iki vapur salahiyete imtisalen kullanılacak haklar yumu açılması, Buca ve Burnava bele- ~nümüzdeki hafta içinde bu ha· 
pek yakında liman seferlerine başlıya- tesbit ve mükellefiyetler şekliyle, yapı- diyelerinin işletme müsaadesi i§tedikleri valıde yapılacak manevralar netice-
caktır. lacak yolların nev'i Uzerinde görüşme- otobU! işleri görüşülerek karara baıtla- sinde kö ede bucakta kalını§, dağla· 

---* 1er olacaktır. Senevi 450,000 lira fevkal- nacaktır. nn kovuklarına aığınmı~, aergerd~ 
N.öZEREN 

Trakya postası: 
Bir ışçi ALSANCA KTA ~;;nı::~k~:d~i~İdu~~~tn D~!: 

Parrrıaklarını makine simde de tam bir sükun ve huzurun 
tesis edilmiş bulunacağı şüphe-

Köy eğitmen okulu 
Karaağaçta açılacak 

hayı şına kaptırdı sizdir. Cümhuriyctin azim ve irade-
'i önünden, hiç bir menfi hareketin 
kaçıp kurtulmasına imkan yoktur. 

Mektebin ilk mevcudu 
kültür hareketleri 

15 O kişi olacak 
genişliyor 

Edirne (Huswıi) - Eğitmenler kursu 1 yolu ile i~ başlanacaktır. 
cok verimli tatbikat derslerine hararetle ARI JST ASYONl.ARl 
devam ediyor. Köylüler kadar onlarda Edirne (Huıusi) - Otuz k~i ile açıl-
köylerine can aşkı ile titreşiyor. iki bu- dığını evvelce bildirdiğim arıcılık kur
çuk ay aonra dağılacak ve birbirlerine sunda tatbik derslerine devam edilmek
knVUf'lcaklo.rdır. tedir. Muallimleriyle birlikte Lalapaşa, 

Halkapınar iplik fabrikasında Hüseyin 
oğlu Ali Göriln isminde bir işçi, öğle vak
ti çalıştığı makineyi temizlediği sırada 
parmaklarını makine kayışına kaptıra
rak elinden yaralanmıştır. Yaralının, te
davi edilmek üzere kaldırıldığı sıhhat 
yurdunda baş parmağı ameliyatla kesil
miştir. 

Orman yangını 
Asker ve iandarma

nın gayretile 
söndürüldü 

Hafta tatillerinde köylerine gidebilen- Süloğlu, Hasköy, Havas, Abalar köyle- Pa7.ar günü saat 14 sıralarında Urla-
ler orada da devamlı surette çalışıp §İm- rindeki ıırı istasyonlarını gezecek ve çalış- nm beş kilometre mesafesinde Özbek ve 
diden köylerinde ve çocuklariyle alaka- malnrını göreceklerdir. Kocadere arasındaki fundalıklarda or-
lanmakta ve birlikte yapacakları işleri ve AKŞAM 19 da DOKKANLAR man yanginı çıkmıştır. Bilahare Kızılka-
başarmn yollarını koşmakta ve harekete KAPANIYOR ya ve Çarkan tepesine sirayet istidndini 
geçmek tedbiri en nz 70 köyde yeni köy Edime (Hususi) - Evvdki günden gösteren yangin halkın, asker ve jan ar-
okulları yapılmakta veya onarlanmakta
dır. 

KöY EôlTMEN OKULLARI 
Bunlar dnGılıncıı sonradan 150 mev

cutlu vo üç eene tahsil görecek köy öğ
ı etmen okulu yine Karaağaçta açılacak
tır. Valiler bu it için bu hafta Kültür ba
kanlığından emir al~ardır. 

itibaren şehrimizdeki hazır madde satan manın ynrdımiyle söndilrülmilştür. Yan
mnğaza ve dükkanlar ıınat 19 dan itiba- gin, üç avcının attığı kurşunlardan biri

ren kapanmağn bn~lnmışlardır. lmalathn- nin ekinleri tutuşturmnsiyle çıkm1ştır 
ne Ye el ile çalışan yerlerle gıda madde- Bir miktar Iundalik_, zeytin ağacı ve çam 
leri satanlar bu kayıttan istisna edilmit- fidam yanmıştır. 

lerdir. * 
BlÇKt VE DIKtŞ YURTI..ARI Pazar günü öğle vakti, Kemalpaşanın 

Viliyetler yazdıracaklan köy aençle
rının rtlanru bu emirde öğrenmiı bulu
nuyorlar. 1 S ilk T qrinde okulun ve ço
cuklann her hazırlığı l>i~ olaeakbr. 

Kırklardi (Husust) - Kırk.larelinin ekmeksiz köyü civarındaki çalılıklarda 
vücudu il iftihar ettiği müesseselerden yangın çıkmışsa da çalışmalardan sonra 
biri olan (Türk kndınlan dişilc ve biçki söndürülmüştür. 
yurdu) bu aene de 1 O mezun verdi. Kemalpaşa kaymakamı ve jandarma ko-

KIRKLAREUNDE ST AD VE 
HALKEVl 

Bayan Suat Akının idaresi altında 935 mutanı derhal Mdise yerine giderek 
senesinde teessüs e~ olan bu değerli yanginın sötıdürtilmesine nezaret etmiş
müeşseaenin çtığı sergi bir hafta devam !erdir. 

Edirru; (Hu mi) - Kırk.Jardi mer- etmiı ve aergiyi ziyaret edenler Juzlan
kczinin Halkevl ile Stadyum yapm faa. mızın el ~terinde gösterdiği büyük mu
liyetle devam ediyor. vaffakıyeti takdirle kar11la~lardır. Ba

Hükümet konağı Üe on dershaneli bil· yan Suat Alıarun çok kıymetli mesaisi ne
yük ilk okul infaatına da bqlanmak ~ ticcsi olarak gİttı'kçe tekamül eden bu 
redir. müesseseyi ve değerli müdürü bayan Su

Babaeski Halkevfnin bir ~ok gereci ya- at akını bi1: de candan tebrik ve takdit 
pı yerine çekilmiJtir. Bu hafta Emanet ederiz. 

Zavallı Nazikeyi öldüren 
kendi öz evladı imiş! 

Eğride 
Gizlice balık avlı

yanlar adliyeye 
verildi 

E\-velki gün Çeşne kazasının Eğri li
manı civarında, karasularımızda taşlık

lara sokularak gizlice balık avlamakta 
olduğu görülen balıkçılar 15 sayılı güm
rük muhafaza motörümüz tarafından gö
rülerek yakalanmışlardır. Yakalanan ba
lıkçılar 18 ynşındn Nikoln Falyos, 25 ya
şında Mihal oğlu Likos, 17 ynşında Mar

B AST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE Diyor. Fakat bu itiraf derhnl tesbit ko Likas ve 30 yaşında Marko Lida.stır-
ediliyor. Seyfettinin annesini öldürdüğil 1ki sandal ve on bir parça dinamit ve av 

para var. bu suretle tesbit edilince katil çocuk firar aletleri de ele geçmiştir. Suçlular adli-
- Bende para yok oğlum. etmek için zemin hazırlamağa çalışıyor. yeye verilmişlerdir. 
Ve bir münakaşa başlıyor. Evde ana Ve nöbetçi polisten helaya girmek için -=--

Ue oğul arasında neler geçtiği bilinmiyor. mUsaade istiyor. B• k 
Kadın, bahçeye gitmek üzere evinden Kendisine bu müsaade veriliyor. He- J f ÇOCU 

çıkıyor, bir daha avdet etmiyor ve bo- ladan çıkınca Seyfettin kaçıyor. Dün öğ- Atla yüzerken deni
ğazının iple sıkılarak öldürüldüğü an- le vakti Seyfettin yakalanmıştır. 
taşılıyor. Seyfettin, anasına ait kesenin ipile an- ze düşerek boğuldu 

Seyfeddin Şehitler karakoluna ifade nesinin boğaz.ını sıkarak öldUrmüş ve p .. .. U lad b. d · k azar gunu r a ır enız ·azası 

vermek üzere getirilmiş, oraaa diğer kar- tevkif edilmiştir. 1m t u l da d . . ek .. . o uş ur. r a enıze gırm uzere 
d lerile kon~rkcn; Seyfettin, Bundan evvel de bir adamı halkın t landığı Kal b k ki' d . . • .. " . op a a mev ın e 

- Bu Işı ben yaptım. Sakın ifadeniz.. oldurm.ekten yedi seneye :mabkQm olınU§ 13 da Halit isminde bir ocuk atla 
de bir ey bçır,nınyı.n. ve hapıshanede yalmı§tL d yaşın . . k d.. ç 
_ enize gımll§, yUzer en uşerek sular 

r:z:r/..7.717.z7XLZZZZ/2T//.ZXDaL2 arasında kaybolmuştur. Zavallı çocuk 
yarım saat devanı eden aramalardan 

T S• Telefon ayyare ıneması :sıst 
BUGON (11 Ağustos 938) pcrıembeden itibaren 

2 BOYOK FILIM TAKDiM EDiYOR 

MAHŞER 
SiNEMA SANA YUNtN 

BOYOK MUCiZESi 
Nevyork ıehrinin büyük zel
zeleşini çok heyecanlı bir B§k 
mnceraıını taıYİr eden bu fihni 

görenler beğenecektir 

Patron olsaydım 
FERNAND GRA VEY 

MlREtLLE BARtN 
T arafmdan aon derecede nefis 
bir ıurette temsil edibnİ§ mu
zikalı arialı büyük komedi 

SEANSLAR : PATRON OLSAYDIM 3.10, 6.10, 9.10 
MAHŞER : S, 8 de, Cumartesi pazar (2) de M şerle bqlar. 

sonra denizin dibinde, çamura saplan
mış vaziyette bulunmuştur. Boğulan ço
cuğun cesedinin defnine nıhsat veril
miştir. 

Mahkeme korido
runda bir hadise 

Dün birinci hukuk mahkemesinde Bn. 
Nimet - B. Kemal ar.ısında açılan boşan
ma davası rüyet edildikten sonra adliye 
koridorunda bir hadise olmuştur. 

Mahkemeden çıkan B. Kemal, kayın 
vnlideSi Bn. Yıldızı ı boğazına sarılml§ 
ve başına yumrılkla vurmağa başlnmış
tır. B. Kemal h:ıkkında %abıt varakası 
- .. rilmiştir. 

Bir • 
camı yapılacaktır 

kursundan mezun Müezzinler 
olanlara sertifika verildi 

Cihaletin kurbanı olanlar Cümhu· 
tiyetin kendilerine ulastıracağı ni
metler önünde minnet ve ıükranla 
eğileceklerdir. 

HAKKIOCAKOöLU 
-------

B. Aıkı Eren 
Bir aydnnberi rnezune:rı htanbulda bu· 

lunmakta olan ziraat bankası şehriınb 
direktörü bay Aşki Naili Eren dün İzmir 
vapurile avdet eylemiş ve vazifesine baş
lamıştır. 

• 
KarşıyakaJa Ana 

mektebi 
İzmirin yetiştirdiği genç öğretmenler· 

den bay Arif lıbudak tarafından Kar· 
şıyakada bu sene özel bir nnn mektebi 
açılacaktır. 

Garip falcılık 
Pantantifi nasıl 

dolandırdılar !füezzinler kurnıncı devam edC1ıleT 
Evkaf idaresi, lzmirdeki din müease- Şehrimiz.de açılacak müeuinler kureu Garip bir dol ndıı:ıcılık hadiseşl ..• 

selerini kısmen tadil ve ıslah etmekte- Evvelki gün hastane caddesinde Hay-
üç devreli olarak bir buçuk ay devam rlye ve Remziye, Servet ,..J:nda bir ka-

dir. Bu nrad Salepçioğlu camii esaslı · 60 ·· · d d k .. ut 
etm11 ve mueu.ın evam e ere aer- dırun evine giderek fala bakm-1- baha .. 

sure~te tamir edilmig ve mükemmel bir ıu. " 
tifika alın!§tır. Milezzinler kursu, din a- nesile 100 lira degv"'rı"nd'"' b;• pandantlfl 

hale ifrai edilm~tir. Alıancalc ıemtinde, " " ~ 
ık damlarımızın ıea ve uda bakımından ve elm<>• + .. .,]1 bir ylizu··gvı·tnu·· d(l}an.J·rıcı· ha ın ihtiyacına tekabül edecek bir ea- ..., -w • w 

mi mevcut olmadığından, burada bir ca- noban ol n lhengini temin etmiıtir. Ses- lık suretile ele geçirmişlerdir. Kurnaı 
mi ynpılacnktll'. Araatıı hazll'dır. Planı lcri tevekkuf halinde olan ve tanzim e- falcılar, fallarında bir define göründüjü-. 
iizerinde çal~ılmaktadar. Türk mimari ti- dilemiyen zevat bu suretle aea temrin- nil, definey~ malik olmak için elmaa yli· 
pinde yükselce.ek olan bu eami, Alsan- !eriyle sadalannı gÜzeUqtirmiılerdir. zilkle pandanUfi kendilerine verınesinf 
cak halkının ihtiyacma cevap verecek- Maksat, müeninlerin vnzifderinde daha Bn. Servetten isteınişlerdir. Zabıta suç. 
tl·r · d ff-L t .. t el .d. luları ıuçüstU yakalam•ctır. · zıya e muva ı:1&17e goa erm en 1?. --s• 

Maarifte nakil 

Sef erihisarda: su ve ve tayin 

• 
ımar 

Seferihi r 13 (Huausi) - Seferihisar 
belediyesinin 60 bin lira sarfiyle modern 
ve sistematik tazyikli bir su tesisatı mey
dana getirmek te§ehhüsü hakikat şekline 
girmİ§tir. · 

Tanzim edilen projeler vekalet tarafın· 
dan tasdik edildiğinden tesisat, ve inşaat 
~)eri dolayıaiyle bu~nlerde münakasaya 
çıkarılacaktır. 

Seferihisar halkının biiyük bir derdi 
olan au ihtiyacı h~ ıüphesiz ki bu te~eb
büs dolayısiyle ortadan tamamen kalk
mış bulunacaktır. 

Halihazır su teokil&.tı esasen ihtiyaca 
k&fi gelmemekte. ve do)ay11iyİe yaz mev

işleri 
tr.ınir ilk tedrisat müfc~lerinden B. 

Şevket Denizli ilk tedrisat müfetti~liğine 
tayin edilmi~tir. Gazi ilk okulund~ stajı· 
ru ikmal eden Bn. Ferhunde Balkı~ İZ• 
ınlr ilk tedrjsnt müfetfüliğine tayin olun
mu§tur. 

--0--

Köy muallim 
mektebinde 

Kültür hakanlığı ilk tedrisat şube mil· 
dUrlerindcn B. Hıfzırrahman Öymeıt 

önUmüıdeki hafta içinde şehrimize gele-
11!..._;; • ....;;..;;..;;...:;:;...::.;~ rek ki:iy muallim mektebinde tetkiklerde 

bulunncakhr. Köy muallim mektebinin 
1 takviyesi ve kadın eğitmenler klU'Suna 

bu ıene daha fazla eğitmen kabulU mu· 
' karrerdir. 

siminde halk susuzlukla mücadele mcc- ı----=-~~......ıı-..-....:..........._.-_~--~-ı 
--0--

Def ine aranacak 
buriyetinde kalmaktadır. Bu derdi ya- Seferihiaar beledive binası 
kından gören belediye reisimiz Mehmet ve dispanı~ri halkımıza nümunc teşkil et- Pınar başı mevldinde bir definenin 
Orhunun bu sahadaki faaliyeti mem- mektedir. Belediye bin lira sarfiyle a_,yi gömUlü olduğuna dair maliyeye bir rnü
nuniyetle karşılanmıştır. Önümüzdeki ilk bir hela ile bir duı yeri )'apac.aktır. Gele- racaat yapılmıştır. Burada araştırma ya· 
bahara kadar teeieat tamamlanacak, Se- k 1 · · k.. d d b pılacaktır. ce o an ycnı suyun resmı uga ın a u 
ferihisar halkı bol ııuya kavu~acaktır. Ye- İn§llat tafnarn olacak ve aynı iÜnde bu --o-
ni bulunan eu menbaı gehrimize dokuz binaıann da resmi kü~adı yapılacakhr. Bir şube lağv edildi 
kilometre uzaktadır. Bu menbaın etrafın- Şehrimiz Hıılkevi faaliyetini artırmak- ~uhasebei hususiye köyler ~ubesiniıı 
daki arazi belediyece istimlA.k edilmiftir. ta devam etmektedir. Geçenlerde Halk- lağvı muvafık görülmüştür. Köyler fil• 

SEFERIHISARDA JMAR 1ŞLER1 evi idare heyeti toplanarak hin liralık besine ait işler, köylerin ;yakın bulundu
Esa lı bir plan dahilinde kurulmıyan, muhammen bütçe yapml.Jhr. Ar kolu ğu muhasebei hususiye şubeleri tarafın. 

ve nisheten viran olan ıehrimizde hun· bando,unun hali hazır kadroıuna daha dan görülecektir. 
dan sonra yapılacak inşaat işlerinin mo- kuvvetli elemanlar iltihak edecektir. 
dern bir plan daircıinde tatbikine beledi- Bandoyu eiddi çalıı.malar nyesinde mey
yemiz çok yakından alakadar olmakta ve dana getiren öğretmen Haaanın bugün
beş senelik kalkınma programını gözö- lcrde şehrimize ieleceği. bandoyu çalıt
nünde bulundurmaktadır. Bu çalışma ya- tırarak lzmirin kurtuluş b )".rnmına haur- ............. ~-.-
kın bir zamanda cemere•ı"nı· verecek ve l ~..... · -·1 h b Idık l E .. ., ıya._gını memounıyc:uc a er a · - viroiz ınotör kursuna devam 
ilçemiz modern bir chir haline girecek- Bandonun dokuz cylule iltirakini temin edenlerin pnıartesi ve per§embe günleri 
tir. Daha §İındiden bina yapmak istiyen- etmek üzere Tilkilik komonu ve Şeh derslerine devnm edilmektedir. 
ler fzmirdeki mimarların tanzim ettikleri ocağı ba§kanı bay Fehmi Öge Seferihisa- 2 _ Evimiz bahçesinde he.r hafta pa
plnnlar dairesinde in_şaata başlamış bu- ro gel~ ve alakadarlarla temasa geç- ,ur ve perşembe gtinleri knragöz oyun-
lunuyorlar. Yeni ynpılnn belediye binasl mi~tir. )arı ovnatılm kt dır. 



Alman manevraları Alman
yada heyecan uyandwdı 

Berlin, 15 ( ö.R) - öğrenildiğine 

göre büyük sonbahar Alman manevrala
n gayri muayyen bir müddette hazan bir 
mıntakada, hazan diğer mıntakada cere
yan ederek ahaliyi ansızın yapılan askeri 
hareket ve talimlere alıştırmak gayesini 
takip edecektir. Manevraların mahiyeti 
hakkında mutlak bir sükut muhafaza 
edilmektedir. • Berlin ahalisi sükunetini 
muhafoza ediyor. Fakat o vilayetlerde 
vaziyet ayni değildir. 20 - 25 kamyon
luk hava veya defi tayyare grupları ıık 
,ık sokaklardan geçmekte ve ekseriyet
le cenubu §arki istikametine gitmektedir. 
Bu hareketler ahaliyi müteheyyiç etmek
ten geri kalmıyor. Bahusus ki ihtiyatların 
manevralara iıtiraki pek çok vatanda§la
n iş ve meşgalelerinden almıı bulun
maktadır. 

Doktorlar, mühendisler, her sınıf meslek cDeyli T elgrab başmakalesinde di
ve İş sahipleri ayrı ayn tahrir ediliyorlar. yor ki : Manevraların alelade askeri ta
Yaşı otuzdan fazla olanlar işlerini mu- lim mahiyetinde olduğuna dair verilen 
hafaza edebileceklerdir. Her endüstr~el re-smi teminata rağmen bunun biraz ka
iatihdam ettiği kimselerin iş vaziyetini rı.şıkJık sebebi olduğu muhakkaktır. Ren 
gösteren listeler vermeğe mecburdur. mıntakasının ansızın işgali ve yine ansı

zın Viyana üzerine yürüyüş Avrupanın 
hatırındadır. Her kes bilir ki bu iki kuv-

Ticaret nazırlığı da harp halinde de
nizdeki gemilerin sakınılması icap eden 
tehlikeli mıntakalardan derhal haberdar vet darbesi bir külün cüzüdür. Almanlar 
edilebilmeleri için lüzumlu olan bütün hareket için en müsait anı intihapta hu
tedbirleri almıştır. susi bir kabiliyet göstermişlerdir. Diğer-

Roma, 15 ( ö.R) - ltalyan gazete
leri Abruzya manevralarından sonra bay 
MuS1olininin ıöylediği ıözleri endişe ile 
tefsir edenleri haksız gösteriyorlar. Bun· 
lara göre 1ngilterenin nezaketle yaptığı 
tahkikat ltalyanm ıulhçu niyetlerini is
pat etmiıtir. 

Berlin, 15 ( ö.R) - B. Hitleri ziyaret 
ettikten ıonra bir tenezzüh yapan mare
pl Balbo otomobille 1talyaya avdet et
miştir. 

Londra, l .S ( ö.R) - İngiliz hüküme
ti harp halinde seferber edilebilecek kim
ıe1erin sayımı için her tedbiri almıştır .. 

Berlin, 1 5 ( ö.R) - ihtiyat kuvvet-
!erinin İştirakiyle sonbahar manevraları 
bugün başlamıştır. Payitahtın etrafına 

gitmekte olan Berlinliler bir çok otomo
bil servislerinin ilga edildiğini hayretle 
görmüşlerdir. Diğer mıntakalarda oto
büı ıervislerinde tahditler vardır, zira 
manevralar dolayısiyle otobüsler müsa-
dere edilmiotir. 

Garp hudutlarındaki tahkimat için 
hizmet mecburiyetini koyan Göring 
erpirnamelerinin tatbiki de bir çok en
düstrileri ve teşebbüsleri on binlerce 
ameleden birden mahrum etmiştir. 

Londra, l 5 ( Ö. R) - Jngiliz gazete-
leri Alman askeri hazırlı1darının endişe 
verici ve ortalığı kanştıncı mahiyetini 
kaydediyorlar. cTaymiS> gazetesinin 
Berlin muhabiri Alman hazırlıklannın 

resmi tekziplere rağmen hakikatte bir 
kısmi seferberlik tecrübesi mahiyetinde 
olduğunu bildiriyor. 

lerinin basiretli davranmasından şikayet 
etmemelidirler. Kimse Almanyanın da 
basiretli olmak hakkını inkar etmez. Or
dusunu talim ettirmeğe hakkı vardır. 
Fakat Avrupadaki gerginlik ıebebiyle 
bu manevranın daha az gösteri,li ve 
görü§)Ü olması temenni edilirdi. 

Nevyork, 15 ( ö .R) cNevyork 
Taymis gazetesi Alman manevraları 
hakkında şunları yazıyor : Bu seferber
lik tecrübesi geçen mayısta Çekoslovak
yada yapılan ihtiyat kuvvetleri seferber
liğine bir mukabeledir. B. Hitler vücuda 
getirdiği silahı tecrübe etmektedir. 

Alman manevraları büyük seferberlik 
hareketiyle halkı külfete ıok!a bile Al
man ordusunun ktıClretini göstererek ta
lep edilen fedakarlığın mukabilinde bir 
gurur ho,nutsuzluğu verecektir. Fakat 
daimi olarak ateşle oynamak tehlikeli
dir. Hiç bir manevra asla yoktur ki ağır 
yüklü bir atmosfer içinde böyle tehlikeli 
bir derecede tahrikçi olmamıştır. 

Korsikada Napolyon anıtı 

Abidenin açılışında Fransız bahriye 
nazırının mühim beyanatı 

Parla, l.S ( ö.R) - Bahriye na.zın B. 
Knmpenki Korailcada Ajak.siyoda Na
polyon fıbidesinl açarken ıu beyanatta 

1 bulunmuştur ı 

elik defa olarak Cümhuriyet, ihtilal j 
a!keri olan Napolyonu yüksek meraıim- 1 
le tebcil ediyor. Napolyonun ıahsında 
Kon.ikanın hususi karakteri olan azim 1 
ve sebat sıılamlanmaktadır. 1 6 yaşında ı 
kralın tahsisatiyle talebe, 24 yaşında ge
neral, 35 yaşında imparator olan Na-ı 
polyon Direktüvar mücadelelerinde 
anarşiye uğnyan Fransayı bir kaç ay için
de sulh ve sükuna kavu,turmuştur.> 

Hatip Napolyonun nimetleriyle yük
selenlerin imparator düşünce ona kar
tı gösterdikleri nankörlükten ve Sent 
Helen menfasında ona annesinden baş
ka kimsenin sadık kalmadığını hatırlat· 
tıktan ııonra Napolyonun hayatını bir 
roman, daha doğrusu bir facıa gibi gös
termiş, faknt Napolyonun felaket içinde 

dü,tüeü zaman kendini _.-g~eııt akını
na bırakır. Fakat bir tek adamın hüküm 
ve irade,inden sakınmak lazımdır. De
mokrasinin zaafları vardır. Fakat hiçbir 
zaman şahsi idarenin mahzurlan derece· 
sinde değildir. Hürriyet, en müstesna bir. 
şahsiyet bile olsa, tek bir adamın irade
sine feda edilemiyecek kadar kıymetli 

1 

ve mukaddestir.> 
. ... cltiraf etmek lazımdır ki Napolyon 

Korsikada A3aksiyoda Napolyomm 
doğduğu ev 

azametini muhafaza ettiğini ve hatta da
ha ziyade yükseldiğini iddia etmiştir. 

Sonra demiştir ki : 
cBu tarihten diktatörlükler için bir 

ders çıkar. Diktatörlük karga,alıktan 

doğar. Bir millet idare edilmediği, hasta 

daima fikri tebcil etmi~ ve kuvvetin ru
hu yenemiyeceğini, kuvvet Üzerine de
vamlı bir ,ey kurulamıyacağını, kılıncın 
nihayet mağlup olmağa mahkum oldu
ğunu söylemiştir. 

Bazıları tarafından şimdi hürriyet is
tihkar edilir ve insanlığa ~eref veren kıy
meti reddedilirken Napolyonun bu söz
leri dü~ünülmeğe değer. Bu merasim ise 
Fransanın ancak devamlılığını ve vata· 
nının büyükl~ğünü yapan her hatıraya 
sadık kaldığını i!lpat eder. 

::111111111111111111111111111111111111111111 - -
~ Tirhan ~ - -
~ Denize indirildi ~ - -:: lıtanbuJ, 15 (Hususi muhabiri- : - -: nüzden) - Denizbankın Almanya : - -5 deniz tezsihlanna ıiparİf ettiği üç S 
S bin ym tonluk Tirhan vapuru bu- S = ıün merasimle denize indirilmiflir. S 
~ -= Bu merasimde Berlin büyük elçilik : - -S erkanı ile Denizbankın mümessili : - -: hazır bulunmuıtur. : 
E Yine Almanyada ln~a edilip ıür- S 
5 at tecrübeleri yapılan Etrüsk vapuru 5 
E da bugünlerde htanbula gelecektir. S - -.. -1:111111111111111111111&111111111111111111:: 

Beri in 
Amiral Hortiyi 
parlak surette 
karşılamağa 
hazırlanıyor 

Berlin, 15 ( ö.R) - Berlinin parlak 
surette kar~lamağa hazırlandığı Maca
raiııtan krallık naibi amiral Horti Alman 
gazeteleri tarafından bilhassa Macar or
dusunun yeni banisi ve Macar revizyo
niatliğin.in şampiyonu olarak aelamlan
maktadır. 

cBerliner Borsen Zeitung> diyor ki : 
Amiral Horti muahedelerle kurulan 

engellere rağmen Karpatlarda ve Tuna 
hududunda Macaristana sataşılmaz bir 
mevki temin etti ve kıymetli dostluklar 
kazandırdı. 

Budapeşte, 15 ( ö.R) - Macar Ka
tolik ~azeteleri Macaristanın Nasyonal 
SO!!yalist rejimini asla kabul etmiyeceği
ne dair neşriyat yapıyorlar ve diyorlar 

ki: Macar nnzilerinin şefi nasyonal 
sosyalistlerin yollarına devam edecekle
rini söylemiştir. Varsınlar etsinler .. Ma
ca.r katolikleri de kendi yollarında de
vam edeceklerdir ve bu iki yol asla bu-

Göklere 
Hakim olmak en 
bü yük hedef imizdir 
YURDDAŞ, 

- Tayyar~n olmayınca, tayyare
lerin göklerinin emniyetini tam te
ı::is edemedikçe, gökle yalnız uça
mamak şeklinde değil, başını dik 
gezdircmemek, hattfı nefes alama
mak şeklinde, tam ve kat'i olarak 
münasebeti kesmeğe ergeç mah
k<lmsun. 

- Sulhun nimetlerinden fayda-
lanmağa başlıyan ve ona bu kadar 
hasret çekmiş olan Türk milleti, 
sulhu korumanın birinci şartı olan 
gökte silahlanmağa ve göklerinin 
emniyetini korumağa elbette canla 
başla sarılacaktır. 

- Zaferi tarihe bir gölge gibi pe
s şinde sürüklemesini bilıni~ olan 

Türk milleti, onun biricik büyük 
funili olan çelik kanatların gölge

X sini başı ucunda görmeden nasıl 
vicdanını rahat ettirebilir ve huzu
runu tam sayabilir. 

CZ/.T/./..7././//L://./J./.YJ.ZZU1Jl'.zll 

SAYFA: 3 

SON HABER 
• 

lngiliz -Amerikan 
Ticaret anlaşması imza ediliyor 
Londra, r 5 (ö.R) - İngiliz - Amerikan ticaret anlaşması imza 

edilmek üzeredir. İngiliz lirasının dolarla bir seviyeye çıkarılması sa
nıldığına göre anlaşma şartlarından biridir. İngiliz lirası geçen son ka
nunda beş dolar iken 4,87 1 / 8 paritesine inmiştir ve bu paritenin da
ha ziyade inmesi mümkündür. Bunun şimdiki şartlarda büyük ehem
miyeti olabilir. Anlaşma iki memleket ara~ında hakiki iş birliğinin 
yeni bir örneği olacaktır. 

Şekspiri11: eserleri 
lngiliz edibini 

koyan bu 
Şekşpir 

ölmezler arasına 
eserleri bizzat 

yazmamış mı? 
Londra, 15 (ö.R) - Şekspirin eserlerini yaz.an Şekspir değil mi

dir~ Bir kısım İngiliz ~!imleri bunu ispata çalışıyorlar. Daha on seki
zinci asırda meşhur alinı Vilyam Kandey Şekspire atfedilen tiyatro
ları hakikatte büyük feylesof Beykonun yazdığını iddia ediyordu. Ri
vayete göre Şekspir öldüğii zaman eserlerinden bazıları kendi el yazı
siyle mezarına atılmış. Şimdi bu el yazılarını mezardan çıkarmağa ve 
Beykonun el yazısiyle mukayeseye çalışıyorlar. Eğer iki yazının 
bir olduğu görülürse Şekspiri ölmez yapan eserlerin hakiki muharri
rinin Beykon olduğu anlaşılacaktır. 

Küin Mari lngiliz transat
mavikur deleyi '' Nor

mandiya,, dan aldı 

lan tiki 

Paris, 15 ( ö.R) - Kuin Meri mavi kurdelayı Normandiden ka
zanmıştır: Filhakika İngiliz transatlantiği Atlas okyanusunun gidi§ 
geliş seyahatini üç gün 20 saat 42 saniyede yaparak saatte vasati 
3 l .69 mil sür'at temin etmiştir. 

Fraıısız 
başkanı 

hava ordus,u kurmay 
Bellini ziyaret ediyor 

Paris, JS (Ö.R) - FraruııE hava ordusu kurmay başkanı general 
Vilmen yann 340 Amyo tayyaresiyle saat onda doğruca Berline hare
ket ederek Alman hava kurmay başkanı general Milhin geçen seneki 
ziyaretini iade edecektir. 304 Potez tayyaresiyle diğer yüksek hava 
subayları generale refakat edeceklerdir. Esas itibariyle general yirmi 
bir ağustosa kadar Almanyada ka1acaktır. 

Port Sait-Süveyş kanalı 
Askeri yoJu müzakereleri 

Kahire, 15 (ö.R) - Port Sait - Sü- tır. lsmailiye, Abbasiye ve Maşallah ta. 
veyt kanalı askeri yolunun in~sı İçin hü· nallan üzerinde birer köprü kurmak Ja. 
kümetle Süveyş kanalı kumpanyası ara· zım gelecektir. 
sında müzakereler devam etmektedir .• 
Geçen ıene bu huıusta bir anlaşma ol- Paris 15 ( ö.R) - Irak ve Necd kralı 
mu§ ve Süvey§ kumpanyası bu yolun in- lbni Suudun veliahdı Emir Suud ve kar
şa masrafına 300 bin Mısır lirası mikda- deşi Emir Mahmut 15 kişilik maiyetleri 
nndn iştiraki kabul etmişti Yeni anlaı· ile Paristedirler. Emirin sekreteri bu se
maya göre bu haddin fevkindeki masraf yahati siyasi bir mahiyeti olmadığını ve 
hükümet tarafından kapatılacaktır. Mae- Emirin sıhhi sebeplerle Londraya gide
raf yekunu 445 bin Mısır lirası tahmin rek orada bir kaç haftn kalacağını sÖy• 
ediliyor. inşaata gelecek ay baılanacak- lemiştir. S. V. 200 Nevyorktan 

Berline · dödü 

Almanya ile olan 
yeni ticaret 
anlaşnamız . 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
tünler gayet cüz'i bir rakam ifade etmiş-

Barselon, Valans, Alikante 
tir. 

Asi_ tayyarelerin mütemadi bombalı 
hücumları altında bulunuyor 

Diln meriyete giren anlaşma ile Al
manyaya bu sene üzüm, ıncir gibi madde
lerin haricinde hayvani maddeler, can
lı hayvanat, ham ve işlenm4 maddeler 
yün, tiftik, keçi kılı, kilim, halı, örtüler, 
işleme yastıklar, ipek, taze ve salamura 
zahire, konserveler, krom, kendir, pa
muk, manganez, tuz, mermer ve lüle ta- Parls 15 (Ö.R) - Bu sabah 3,40 ile 
şı ihraç edeceğiz. Buna mukabil AJman- 4,20 arasında Valans dört defa bombar
yadan sinema filiınleri, fotoğraf filimleri. dunan edilmiştir. Her defasında Mayork 
fotoğraf camı ve malzemesi, her nevi bo- adasından gelen tiç tayyarelik flotilalnr 
ya, porselen cam eşya, demir eşya ve bombardımanı yapmışlar ve yüzden faz. 
borular, radyo, silindirler ve levhalar, la bomba atmışlardır. Bir ç<>k bambalar 

her nevi alat ve edevat, mensucat maki- limandaki iki Ingiliz vapuruna düşmüş 
neleri ve lokomotifler ithal edeceğiz. ve birisinin kaptanile içindeki lngiliz 

Türkiye - Almanya kleringinin meri- müşahidi yaralanmış, diğerinde ise rad-

ı
yete ginnesi diin piyasada müsait bir te- yocu ölmüştür. Vapurlar hasara uğra
sir yapmış ve ihracat evleri Almanyaya mışbr. Yangın boınbalarile dört evde 

Berlin - Nevyork gidip aelme uçuşumı yapan S.W.200 tayyaresi bazı tekliflerde bulunmuşlardır. yangın çıkmış, bir kadın ölmüş, kız.ı ya-

Berlin, 15 ( ö.R) - Luft Hansa k~p- paraşut kazası olmı.ıştur. Bir paraşutçu ralanmıştır. 

tanlarından Hcnkel tnrnfından idare edi- bin metre irtifadan ntlıyarak ancak zc- Moda yarışları Sabah saat 3 de Alikante limanı da 
len S. W. 200 tayynresi konaksız ola- mine 200 metre mesafeye gelince para- BAŞTARAFJ 1 NCI SAHiFEDE bombardıman edilmiş, bazı bombalar 

wak Berlindcn Nevyorka gittiği gibi ayni şutünü açacak ve serbest. sukut sırasında 1 tevzi ettiler. Yarışçıları takdir e'ttiler. Woemi Jülya adlı Ingiliz vapuruna düs
eckilde Nevyorktan Berline r:elmiş ve radyo ile ihtisaslarını halka bildirecekti. Dünkü müsabakalarda Galatasaray de- müştür. Tayyareler ikinci bir deia daha 
dün sabah saat 1 O da munzzam teznhü- filhakika bu şekilde tayyareden atlamı§ nizcileri birinci, Beykoz ikinci, Güneş gelerek şehre yangın bam baları almış-
ıat arasında T empelhof tayyare meyda- ise de toprağa ancak yüz metre mesafe- üçüncü gelmiştir. lar, mühim hasara sebep olınuşlardır. Tcruel - Sagontc yolu ii.zcrindc askeri faaliyet 
ama inmİ§tİr. de açtığı paraşut sukutu tadil edememiş Mr.1:la sırtları yarışı seyretmek için ge- Saat 11,30 da denizden şehre doğru tay- kilometre şimalinde deniz kenarındaki matlığından bpanyol hüküıncti Tulozda 

ve şiddetle toprağa çarpan zavallı para- len müthiş bir halkla dolmuştu. Kalamış yarelerin geldiği görüldüğünden yeni- Bland köyii bu sabah nasyonalist tayya- bulunan hnva bombardımanlarını tah-
ÇAK FECl BiR PARŞUT KAZASI şutçu sukut tesiriyle ezilerek derhal öl- körfezi de yarışları denizde seyir için den tehlike işareti verilmi~tir. releri tarafından şiddetle bombardıman kik komisyonunun derhal hadise mahal-
Paril, 15 (ö.R) - Burada feci bir mü:ştür. gelen sandallarla adeta kapanmıştı. Bnrselon 15 (Ö.R) - Barselonun 50 edilm1stir. Kö1•ün askeri hiç mahiyeti ol- line gitmesini istiyecektir. 
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"Kar Beyaz,, Sultan 

ve yedi cüceleii 
1' ... '"'MIKf : .. f ~·;~:~"YI"ICAT"'EDENTN"~·soN· ... KAH~ .... 
. 
~ - RAMANI "KAR BEYAZ,, iN iLK MACERASI 
=·········································································································~···············~···· . Evvel :zaman içinde kalbur faman için-ıbaykuılat, yılanlar, vhhşi hayvanlar göt- Derhal kuvV"etla v.e efsunlu b1r zehır 

de bir varmıı l:iir yokmuş bir padiıahın dükçe korkarak, çırpınarak oradan oraya 1 ~ap~ı~. Bu zc!ıirl': ~ir elma me~d~na.!e· 
çok güzel bir karısa varmış. Bu çok gü- kaçarmış.. · tnrnış .. Elmanın bır yansı _zehırlı dıgeı 
zel olan kadın bütün zamanını aarayın Bir de bakmış ki gördüğü ve korktu- yarısı zehirsizmiş .• 
pençeresi önüne oturarak nakış i§lemek- ğu hayvanların kendisine hiç bir zararı Bu elmayı baıka elmalarla birlikte bir 
le geçirirmif.. yok. Fazla olarak bu hayvaıilar onunla sepete koyrnuş, kendine bir efsun oku· 

Bir gün, bir kış günü yine pençerenin birlikte ve et.rafında yaltaklana yaltakla-l)arak bir koca karı ~eklinc cirmi:!·· El
önüne oturmu_j. lapa lapa yağan karın nn gidiyorlarrnı,.. ma !<epe tini eline alarak aynanın tarif 
etrafı bembeyaz bir örtüye bürümesini Nihayet gide gide ve hayvanların reh- ettiği dağın arkaamdnki ormana gitmiş 
ıeyrediyormuı. berliği ile ormanın tam orta yerinde ve ve orada yedi cücelerin sarayını pelı 

Kar o kadar güzel yağıyormu§ ki, sık ağaçlıklar arasında küçük bir sarayın çnbuk bulmuş .. 
Sultan nihayet kendini tutamamıı ve önUne gelmiıler. Kapıyı çalmış .. 
pençereden eğilerek bakmak istemiş. Kar Beyaz Sultan bu sarayın içine gir- Kız pençereye çıkarak bakmış .. Koca 

Bakarken de elindeki iğne parmağına miş. Bir de ne görsün, sarayın içi. kar- karı kıyafetine giren, övey anasını tanı

batmış.. Parmağından üç damla kan aka- yolalarından kanepelerine varıncaya ka- yamamış .. Fakat kapıyı da açmıyarak 
rak beyaz karın üzerine damlamış. ı dar hep küçük, ve oyuncak gibi şeyler. sormu_ş .. 

Sultan bunu görünce hemen diz çö- mutfağa bakmış .. Burada da ufacıcık kap - Ne. istiyorsunuz? 
küp Allaha ya1vann11•• ve kacak fakat hepsi Je bulaşık.. - Güzel elmalarım var. iııter mi:ıi· 

.-...... Yarabbi.. demiş.. Bana bir evlat 
ver 'ki yüzü kar ~ibi beya:z olsun.. Du
aakları parmağımdan damlıyan ve ka-

rın üzerinde kıpkırmızı leke bırakan kan 
gibi kırmızı olsun. Saçları da g_eceler ka. 

dar siyah olsun .• 

Cenabıhak bu güzel Sultanın duasını 

kabul etmiş .• 
O eene bir kız çocuğu doğurmuı. "A· 

ma nasıl .. yüzü kar gibi beyaz .. dudak

ları kan gibi k1rrnızı .. Stı.çlan aec:eler ka-

dar siyah ... 

Hemen Kıu Beyaz kollarına oıvamış, nP:) 

kendisine arkadaıltk -eden hayvanlarla Kar Bey~z.: 
birlikte sarayın içini adamakıllı temizle- - istemem .• 
mişler. Bulaşıkları yıkamışlar. Diyerek · penç~reyi kapıyacagı . straaa 

Nihayet akşam olmuş .. Kar Beyaz sul- kadın ısrar etmit : 
lan yat~klardıı.n bi~ine yatarak uyu~~ş. - Rakınız ne ~Üzel.. ~ğer bir (enalık
Meğers~ bu. küçült aa;ay yedi cÜcenin °sa- tan şüphe edi;yonıa'nız İşte elmanın biı 
rayı imiş • .Bu yedi cüce.. orınanda bir ha- tanesinin yarısını ben ısırıyorum ve ya. 

zine arıyorlarmış. Gündüzleri haz.ine ara

mağa giderler, akşamları da 'Saraylarına 
dönerlermiş .. 
Akşam yine saraylarına döndükleri za-

rısını da size atıyorum.. . 
Ve böyle söyliyerek elmanın zehirsiz 

tarafını kendi ısır;uak yemiş ve zehirli 

tarafını da Kar Beyaza atmış. 

mnn bir de bakmı:lıtr ki sarayın içi ter-
Sultan, kızının adını cKar Beyan temiz. BUlaııJdar yıkanmış. Ortalık sı-

koyrnuş. Fakat zavallı .. Ömrü vefa et-

Bunu göre Kar Beya;ı: artık şüphe et
memiş. Canı da çok elma i!tiyormuş .. 

memi, .. Ve )'.avrusunun mürüvetini, bü
yümesini. görmeden, tatlı sözlerini duy

madan ölmüş .• 

Padişah, güzel karısının arkasından 

bir hayli ağlamı~.. Fakat bir müddet 
sonra unutmuı ve başka bir kadınla ev-

linmiş, süprülmüş. Hayret etmişler ve 
hatta saraylarına bir yabam:ı girmiş ol

masından bira:r. da korku duymuşlar. 

Bir de yukarı kata çikmıtlar bakmı:ı
lar ki bir yatakta kar gibi beyaz ve 

dünyada e~i bulunmaz bir kız yatmak-
ta ... 

lenmif.. Yedi cüce, tabii ormandaki hayvan-
Bu kadın da çok güzelmiş .. Fakat kö-

tü bir tabiati varmı,.. Kendi güzelliiine 
çok mağTunnuı. 

- Dünyada bendMl batka glizel yok. 

Dermi • Bir aynası varını~. Bu aynası 
sihirli ayna imiı .• 

lar gibi kar beyaza vurulmuşlar. 

Gözleri kamaşmıJ .. 
Bu aıradn kar beyaz uykudan uyan

m~, güler bir yüzle yedi cüceyi kar§ıla-

mı~. 

Atılan yarım elmayı alarak ısırmı' ve 
yemiş ..• 

Ve yer yemez de derhal ve ölü gibi 

yere yıkılmış .. 
Bunu gören kadın sevinerek : 
- Oh .. Çok şükür... Artık öldüğünü 

gözümle gördüm. 
Diyerek kaçmağa başlamış ... 
Fakat ormandaki bütün hayvanlar 

Kar Beyazın bulunduğu tehlikeyi görün

ce derhal koşarak yedi cücelere haber 
verrniıler. 

Y cdi cüceler i !erini güçlerini bıraki 

rak saraylanna ko~uşlar • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Geneler icin hal· . . . , 

/edilecek zabıta Esrar~~gi~ 
meselesi . 

vak'ası 
'. • ......... '.Bif .......... hlrsizlı k 

Yuka'rıda ·gördüğünüz resme dikkatle 
l.akıntz, Bu resim bir büroyu göı;teriyor. 
Büro; biliyorsunuz, bir çok ·memurlann 

bir arada ~alııtıaı bir odadır. 

Bu odaya sabahleyin (A) ip.retli ına

ııanın memuru olan bir kadın aabahleyin 
her keaten önce geliyor. H, G, F, ve B 
masasımn memurları biraz sonra geliyor. 
(A) onlara çantasında on bin frank ol-

duğunu, bu para ile o gün hisse senetleri 
satın alacağını söyliyor. Bundan aonra 
E, C, D masasının memurları da gele

rek hepsi konuşmağa başlıyorlar. 

(E) masanın memuru (F.) ile yeni 
mendilini mevzuubahis ederek alay edi

yor. Nihayet iş saati geldi~ için hepıi 

de çalııma~a koyuluyorlar. 
E, dairenin evrak memurudur. Dos

yalarla mc~gul oluyor. 

* Saat on ... Daire müdürü A masasının 

* BCI on dakika sonra memur (C) :ye-
rinden kalkıyor. (E) pençeresini açıyor. 
Yerine döndüiü zaman aai eli yaralıdır 
ve mendili ile parmağının kanını silmek

tedir. 

* (F) yerinden kalkıyor. Müdürün oda-

sının önüne kadar gidiyor. Buzlu camın 

üstünden içeriye bakıyor. Memurlarda~ 
B onun ( d) kapısından apdesthaneye 

gittiiini görüyor. (B), apdesthanede on 
beş dakika kadar kaldıktan sonra geli
yor, yerine oturarak işi ile meşgul olu

yor. 
{E.) de arkadaşı ile konuştuğu yan· 

daki odadan yerine dönüyor. 
Bütün bunlardan bir çeyrek saat son

ra bayan (A) müdürün yanından geli
yor ve maıaaının üzerine bıraktığı çan
tasından on bin frangının çalındığını çö

rünce fezyadı baSJyor. 

3 - Bütün memurların ilstletini an· 
yorlar. Yalnız C nin cebin<le mendil 

çıkıyor . . (F) nin mendili yok ... G nin 
mendilinde de kan lekeleri var .. 

4 - Ve nihayet memur (E) nin ce• 
binde on bin frangı buluyorlar. 

E. hırsızlık auçu ile tevkif ediliyor. 
Halbuki o, parayı çantadan kendi al• 

madığını iddia ediyor. Hakkı da 

Çünkü hırsız o değildir. 

* 

var., 

Çantada görülen kan lekeleri hıntzİn 
bu işi yaparken parmağını kestiğini gö ... 
termektedir. Memur (G) memur (C)' 
nin elindeki kanları mendlli ile sildiğini 

görmÜ§tÜr. Filhakika (C) nin parmağın• 

da bir kesik te vardır. 

Halbuki {C) yi gözden hiç kaçırma• 

mıı olduğunu iddia eden memur (B)~ 
onun memur (F) nin masast tarafı~ 
eçmcdiğini eöyJcmektedir. Bununla 

Hemen her gün aynanın karf1Sına ge

çer ve aynaya sorarmıı.. 

Cüceler büsbütün şaımışlar. 

Bunun üzerine kar beyaz onlara 

omdan geçenleri bir bir anlatmı§ .. 

ba-
Bir de ne görsünler .. 
Kardeşleri olan Kar Beyaz ~ultan öl· icadın memurunu bir iıı için odasına ça

ğırtıyor. Bnyan (A) masası başında ça-
Tahkikatın neticesi 

beraber memur (F) nin sandalyesinin 

arka kısmında da kan lekeleri var. 

- Ayna.. Güzel ayna.. Cici ayna .. 
söyle bana.. dünyanın en güzel kadını 
kimdir} 

Sihirli ayna da dile gelerek cevap ve

rirmİJ. 

- Sltanım, dünyanın en güzel kadını 
sizsiniz .. 

Hakikaten ayna yalan söylemiyormuş. 
Bu kadın, dünyanın en güzel kadını imi~. 

Seneler geçmiş .. 
Kar beyaz büyümüş.. Y etişmiı. Ay 

parçası gibi bir kız olmuı .• 
Padişahın ikinci karat yine bir gün 

süslenip püslendikten sonra aynanın 

karıısına geçerek sormUJ : 
- Ayna. güz.el ayna.. Cici ayna .. 

söyle bana dünyada en güzel kadın kim
dir> 

Ayna bu sefer şöyle cevap vermiş: 
- Sultanım, sen güzelsin.. Çok gÜ· 

zelsin ama.. Kar Beyaz Sultan senden 
yüz bin kat daha fazla güzel.. 

Kadın aynanın bu cevabını duyunca 
kızmış. hiddet ve asabiyete kapılmlf. T e
pinmiı. Nihayet ne olursa olsun öveyi 
km Kar Beyaz Sultanı ortadan yok et
meğe karar vermiş .. 

Hemen sarayın celladını çağımı.,: 
- (Kar Beyaz) ı alacaksın. Ormana 

8ÖtÜrcceksin, onu Jc~eceJtsin Ve yiireğİnİ 
de bana getireceksin. 

Demiş. Cellat: 
- Baş üstüne. 
Diyerek Kar Beyazın yanına gelmiş .. 

- Haydi sultanım, seninle beraber 
,öyle bir ıezmeie gidelim .. 

Demit- Kızı almıı. Gezmek için or
mana götünnü1-. 

Cebinden bıçaiını çakarmıf. Tam ke
teeeğİ sırada Kar Beyaz Sultanın aüzel
liii karıısında eli ayağı tutulmUf. 

Onu k~meie luyamamıı. 

- Sultanım, demiş .. Ben acni buraya 
kesmeğe getirdim. Fakat bir türlü canınıı 

kastetmeğe kıyamadım. Şimdi seni ser· 
best bırakacağım. Fakat sakın olmıya k " 

bir daha ne şehire ve ne de saraya gele

sin. 
Kar Beyaz. ağlıyarak oradan ayrılmış 

Ce11At ta oradan geçmek.et olan bir 
ceylanı yakalıyarak kesmiş, ciğerini kes

miş ve saraya götürmüş. 
Padişahın kansına: 

- işte Kar Beyazın yüreği .. 
Diyerek vermiı .. 

Tabii kadın çok sevinmiı .. 
Biz gelelim Kar Beyaz Sultana: 
Zavallı kız. orman içinde ağlıya ağlıya 

gidiyonnUf. Etrafında kurtlar, katlar, 

Cüceler : 

- Bundan tıonra een bizim ltardeşi
mit ol... Burada kal.. Fakat sana fenalık 
yapmak istiyenler belki buraya kadar 

gelirler. Sakın olmıya ki kapıyı kimseye 
ıu;asın .. 

Demişler.. At~k kar beyaz ile yedi 
cüce güzel güzel yaşamağa başlamışlar. 
Gelelim biz kar beyazın övey annesine. 

'.K'.ızrn ~ellat elinde öldüğünü büiyor 
ya .•• Bu sefer büyük bir itimatla tdtrar 
sihirli aynanın karşısına geçmiş .. 

- Ayna.. Ayna.. Güzel ayna.. Cici 

ayna ... Söyle ·bana bu dünyanın en gü

zel kadım kim ... ? 
Demiş .. Ayna da dile gelerek 
-Sen çok güzelsin Sultanım amma .. 

Demiş kar beyu Sultan senden yüz bin 
kat daha fazla güzel. 

Kadın .. 
-Apdal ayna .. Demi~ .. Kar Beyaz 

öleli hani oluyor .. 
- l layır sultanım demiş .• Kar Beyaz 

ultan ölmedi sağdır, yaşıyor .. 
O. falan yerde, falan dağın ardında· 

k: falnn ormanın içinde yedi cücelerin 
·arayındadır. 

Bunu haber alan sultan büsbütün küp
ere binmiı .. 

- Ya .. Demek Kar Beyaz ölmedi öy
le mi .. O hıılde o ölmeden bu dünyada 
bana rahat yok.. 

Diyerelc hemen ite koyulmuş .. 
Meğer bu kadın ayni zamanda bir si· 

\irbazmıt ta .. 

miiıı •• 

Baş :ucunda 
la r ... Fakat onun güzel vücudunu topra
ğa gömmeğe bir türlü razi olmamııılar. 

Camdan bir tabut yaptumışlar .. 

bir türbe içine. koymuşlar Ye sonra 
övey annenin peşine dü§Crek onu 
uçurum kenarında yakalamışlar ve 

ruma atarak param parça etmişler. 
Aradan bir müddet geçmiş .. 
Civar men\leketlerden birinin padip~ 

hının oğlu bir gün ava çıkarak yolu bu 

dağa düftllÜf.. Bir de bakm14 ki dağın 

üstünde bir türbe var. 
Türb~ye girince cam tabut içinde Kar 

Beyaz rengi bozulmamış dudakları ~e 

sim siyah saçlarının çerçivelediği güzel 
yüzü ile görünce can ve gönülden bu ölü 

kıza aşık olmuş ve kendini tutamıyarak 
hemen tabutun cam kapağım kaldırmış 
ve eğilerek Kar Beyazın alnından ve ya
naklarından öpmüıt .. 

Meğerse Kar Beyazı öldüren 
elmanın bir tılaımı varmış. 

zehirli 

Bu tılsım, elmanın zehiri ile öleni kim 
öperse bozulur ve ölen yine hayata dö

nermiş .. 
Şehza~enin öpmesi ile gözlerini açar 

Kar Beyaz hemen onun boynuna sarıl

mı, .. 
Şehzade Kar Beyazı kolları nrasına 

alıp atına bindirmif.. Kendi memlehti· 
ne götürmÜf .. Kırk gün kırk gece düğün 
yapıp muratlarına ermiıler-

Esrarengiz hırsızlık 
vak' asının halli 

Resme bakacak olurannız görürsünüz 

~· bütün memurlann arkaları (A) ve 

E ) masalarına dönüktür. 
Binaenaleyh hiç biri, çalıııırlarken ar· 

mlarındıı olan biten şeyleri söremezler. 
(A) müdürün odasına ve {E) de di

-er odada arkadaşının yanına gittikten 
sonra kalan memurların hepsi de yerle

rinden kalkıp bayan A nın çantasından 
parayı çalabilirler. Ynni hepsi de zan al
tında bulunabilirler. 

Bu memurlardan iki kişi yerlerinden 
kalkmışlardır. 

Biri (C) ve diğeri de (F) ..• 
Memur {C) bayan (A) nın çantasın

da para olduiunu bilmiyordu. C yerin· 

den pençercyi açmak İçin kalkmış fa
kot mandalu pnrmlğını sıkıştırmıi ve ka
nalmı~tı. Cli.1i sildiği zaman ise kol düğ
meı;i farkında olmadan yere dii;mÜ§t'J. 
Bilahare (E) arkadaşının odıı.sından ı;ık~ 
tı ğ ı zaman yi..c farkında olmadan aya· 
ğını düğmeye çarpmı~ ve düğmeyi ba· 

yan (A) nın ı.nsasının altına kadar yu

varlamıstı . 

( F) ye gelince, o müdürün odasına 

gitmek bahıı.nesi ile yerinden kalkmış, t 
odasının önünden geçerek (E) nin içeri
de konu~akla m~gul olduğunu gör
müş, fırsattan istifade ile ve acele olaralc. 

elini (A) nın çantasına eokmuı, paralan 

almııtır. Bunu yaparken de elini çanta• 

kısı Üe kalemini yontarken müdürün ça
ğırtması üzerine kalemi, çakıyı masanın 
sağ tarafında olan çantasına koyarak 
bürodan çıkıyor. 

Ondan biraz sonra da evrak memuru 
(E) bir arkada,ı ile konu~mak Üzere yan 
taraftaki ( 1) oauına geçiyor. 

1 - Memur (C) ye ait bir kol düğ
mesi bayan (A) nın masasının altında 

bulunuyor. 
2 - Bayan (A) :nın çantasında kan 

lekeleri var. Bu kan lekeleri ayni za

manda evrak memurunun bir dosyasa ile 
memur {F) nin eandalyesinde de mev
cut ... 

Tarihten parçalar : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ne olmuştur.~ 
1 O bin frangı kim çalmııtır ~ 

Bu esrarengiz sirkatin hakiki faili kim1 
dir? ... 

* Reııme bakarak düşününüz. .... Eğeı 

bulamazsanız sahifenin alt tarafmdald 
izahı okuyunuz. 

ALMANYA RUSYA YA NASIL HARP iLAN ETTi 

Çar sapsarı 
Çariçe • 

ıse 

kesilmişti 
ağlıyordu 

Rusların son Çarı ikinci Nikola 29 
Temmuz 191 4 senesinde Rusyada umu
mi seferberlik yapılmasını emretmiş ve 
seferberlik üzerine de Alman imparatoru 

Kayser Vilhelm, Rusyaya harp açmıtb. 
Bütün hayatında hatıralarını günü günü

ne bir not defterine kaydeden Çar Niko
la umumt harbın Rusya için en buhranlı 
olan günlerinde de notlarını muntazam 
kaydetmiştir. Bu notlar Pariste neşredil
miş olup bazı parçalarını aıağıya alıyo-
ruz: 

•25 temmuz: Avusturyanın Perıem• 
be gecesi Sırbistana verdiği şiddetli ülti

tomun sekiz noktası müstakil bir devlet 
tarafından kabul edilecek gibi değildir. 
ültimatomun müddeti bugün altıda biti
yor. Bütün konu§malarımızı bittabi bu ül
timatom meselesi teşkil etti. Bu sabah 

Krasno Seloda idim. Saat ona doğru 
Astragan alayının parlak bir resmi geçidi 
yapıldı. Saat ondan on bire kadar nez-

da ağzı açık bulunan çakı kesmiştir. Çan
tnda kan izleri bundandır. 

(A) paranın kendi üzerinde çıkma

ması için onları dosyalardan birinin içi
ne koymuş ve bu suretle de bir dosyayı 

kanlatmıııtır. Nihayet F apdesthaneye 
geçerek mendili ile elinin kanlarını sil
mi:ı ve mendili apdesthaneye atmı§tır. 

(E} geldiği zaman dosyaların kariştı· 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çar Ni~olanın 

Hatıra 
Defterinden 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dimde toplantı yapan altı naz.ır, bu me-

sele üzerinde aörüımelerde bulundu. 
Bizim tarafımızdan alınacak müdafaa 

tedbirleri konuıuldu. 
27 Temmuz: Havanın güzelliği de

vam ediyor. Sabahleyin yarını saat kadar 
kiJçük bir gezintiden sonra Crigoreviçi 

kabul ettim. Saat 12 ye doğru T anayefle 
konuıtum. (Taneyef, Çariçenin arka
daıı Ana Virobovanın babasıdır) Tane

yefle birlikte yemek yedik ve ıaat üçte 

tenis oynadık. Saat altıda Dahiliye Nazırı 
Makalakofu kabul ettim. 

Son 1ıelen haberler enteresan olmağa 
baıladı. Fakat Hariciye Nazırı Sazonofun 
aldığı telgraflara göre bizim askeri ha

zırlıklarımız Avusturyalıları şaşırtmıştır. 

Bütün geceyi okumakla geçirdim. 
28 Temmuz: Harbiye Nazın Suhom

linofu kabul ederek seferberlik hazırlık
ları hakkındaki izahatını dinledim. Er
kanıharbiye reisi Yanuskeviç te bu es
nada Harbiye Nazırı ile beraberdi. Ak-

ğını görmÜ§, düzeltirken arasında on bin şam Üzeri Hariciye Nazırı Sazonof geldi 
frangı bulmuş, havadan gelen bu para- ve bugün öğleden sonra Avusturyanın 

dan kimseye malumat vermemi~. parayı Sırbistana harp ilan ettiğini bildirdi. 
cebine koymuttur. Binaenaleyh hırsız E 29 Temmuz: öğleden evvel, Başvekil 

değil, F dir. Goremkini kabul ettim. Saat 12. 15 te 

yüz bahriye zabitine rütbelerini verdim. 
Bundan sonra tenis oynadım. Hava gÜ· 

zeldi. Mütemadiyen telefona çağınlıyor· 
dum. Kah Sazonof, kah Suhomlinof vo 

klh Y anuıkeviç konuıuyordu. KonUJillll· 

mızı umumi seferberlik emirleri tewkil 
ediyordu. Bundan baıka Kayser Villlelm
le telgraflar teati ettik. Gece okudum. 
ve Alman Kayseri nezdinde at&§C olan 
başyaverim Tatiıçefi k.abUI ettim. 

30 temmuz: Benim ruhi temayülleri~ 
me tamamiyle uygun olan mavi bir alin .• 
Saa ton birde Nazırlar mecliıi içtima etti. 

öileden sonra Alman ıefirini kabul et• 
tim.. Alman eefiri Purtale, umumi aef er

berlilc hakkındaki emirlerinıizin geri alan· 
masını istiyordu. Bu görüşmeden ıonra 
kızlarımla birlikle bir gezi yaptım. Gece
yi okumakla geçirdim. 

t Aiustos: Sabahleyin mutat kabul
leri müteakip öğleden sonra baıkuman
dan Nikola Nikolayeviçi çağırdım. Baı

kumandanlığa tayin edlldiğini ve cep• 
heye hareket etmesini bildirdim. Aliks 
(Çariçe) ile birlikte Diveyevski manastı• 
rına gittik. Çocuklarımızla birlikte gez
dik. Saat 6.30 da kiliseye gelip dua ettik. 
Kiliseden döndükten sonra Almaqyanın 
bize harp ilan ettiğini söylediler. Akşam 
olduğu zaman lngiliz sefiri kral Corcun 
bir telgrafını getirdi. lngiltere kralı su1· 
hu kurtarmak için son gayretlerde bı.:1u. 

nuyordu. Bu telgrafa verdiği cevap bizi 
u:ı:un müddet meşgul etti. Bu meıguliyet
ten sonra Başkumandanı kabul ettim. 
Gece saray nazırı 'F rederiksle birlikte çay 

- SONU 7 tNCI SAHiFEDE -
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31-
Hayal, sözüne devam etti: nızdan dinlemek daha eğlenceli ola
- Ölülerin himayesi yaşıyanlar- cakh. Madam Pavyer .• Beni bu ak

dan sevdikleri üzerinde daima baki- şam buraya bir seans yapma~a da
dir. Bir baba, kendi evladını öldük- vet ederken hiç şüphesiz bu daveti 
ten sonra da unutmaz. Ve içinde ya- kendiliğinizden yap· adınız. Bu, ha
pdığı ebedi, ulvi muhit içinde bile zırlanmış, tertip edilmit bir davet
oğlunun yer yüzünde çektiği acı ve ti. Fakat sizin bu tertibat ve plandan 
ıshraplardan müteessir olur. Acı du- haberiniz yoktu. 
yar. İhtiyar kadın hayret içinde itiraz 

Hayal, etrafını saran donuk ziya etti. 
bulutu içinde bir an kaybolur gibi - Nasıl olur .. Bana kimse bu hu
oldu. Sonra tekrar netleşti ve devam su~ta hiç bir telkinde bulunmadı.Ben 
etti: . kendi arzum ve kendi düşüncemle 

- Oğlum .. Evladım Jan ağlıya- hareket ettim. 
ıak, yalvararak beni imdadına çağı- - işte asıl mesele ve işin kumaz
rıyor. Ve sen ey Jozef Tevenot •. Sen lığı burada ya •. Krimyos, büyük bir 
ki benim en hakiki, en yakın dostum kurnazlıkla ve sizin söide kendi 'ar
idin, J anın bütün mukadderatını e- zunuzla hareket ettiğinize inandıra
linde tutmaktasın .. Bazı fena ve yer- rak bu jti yapb ve size yaptırdı. 
siz düşünceler seni aldatıyor:. Yanlı§ -: E vallahi inanılacak fCY değil 
yola sevkediyor .. Ve sen bu fena yo- bu .. 
la saplanarak Janın .. Jnımın namu- - Krimyosun süt dökmüı kedi 
su, haysiyeti ve hayatı ile oynadığı- gibi olan vaziyeti sizi ilmaa kafi de
nın farkında olmıyorsun .. Yalnız Ja- ğil mi~ 
nın değil, benim ve ismimi taşıyan Hakikaten medyum, bafı önüne 
bütün ailemin de namusunu mahve- eğik, aptallatmıt bir vaziyette duru
deceksin •. Jozef Tevenot .. Sözlerimi yordu. 
eyi dinle ve •. dikkat et.. ! Sahte hayal de surahnın takma sa-

Hayalin seai tiddetlemni§ ve teh- kal ve kafasının parokasından sıyrıl-
ditkar bir ton almıştı. 1 mış, cascavlak yüzü ile köşe pençere-

Masa başındaki kadınlardan biri sinin kalın perdeleri arkasına saklan-
inledi. mışh. 

- Ooh .. Korkuyorum .. Çok kor- 1 Harif: 
kuyorum. 1 -Artık olan oldu, dedi. İster mu-

(Piyer Lö Helye) nin hayali de-. vaffak olmuş olalım, ister olmıya-

YENi ASIR 

Candarlı deniz kulübu 
' 
açılış töreni yapıldı 

bir av . ' 
gezısı· 

' am etti: l lım .. Buradan sıvışıp gidebiliriz. Ba-
- T evenot ... Dinle beni.. Eğer na verilen vazifeyi yaphm. Siz daha Bergama 14 (Hususi) _ Vali B. Faili AVCILARIN GEZtS! 

Jan senin yüzünden daha büyük fe-
1 

açık göz çıktınız. Ne yapalım.· Oyun güleçin himayesi altında Çandarlıda yeni Bergama 14 (Hususi) - Karşiyaka, 
laketlere uğr~r.sa be~im senin Üzeri- bozuldu .. Al~a ıs.n:ıaı:ladık.. kurulan deniz sporları kulübünün açı- Menemen, Foça ve Bergama avcıları pa
ne sevkedecegım felaket ordusunun Evet.. Gıdebılırsın .. Cehenne- lış resmi pazar günü yapılmıştır. Tören- zar günü yüz ~ilik bir kafile halinde 
yapacağı tahribatı düşün .• Daha va- me kadar yolun var.. de vali ve bir çok davetliler hazır bu- ve t.oplu olarak bir av yapm~lardır. Av
kıt varken bundan kendini kurtarabi- Fakat bir daha sefer böyle kepaze- lunmuştur. Bu münasebetle muhtelif cılarımız bu av gezisinde 200 keklik, 50 
lirsin. Bu hususta sana evvelce !apıl- cesiı:e.o!un o'.!nıyaa;'k is:niz ve b~~- deniz eğlenceleri ve sporları yapılmıştır. tav~an ve 5 domuz "Vurmuşlardır. 
mıt olan ve yakında tekrar edılecek ka bırının kılıgına gırmege teşebbus Çandarlı plajı civardan gelenlerle dol- Avcılar avdan sonra çandarlı plajları-
olan teklifleri münaka§asız kabul et- ederseniz daha fazla dikkatli olunuz. muştur. Denize girenler pek çoktu. na ·a ek ge vakte kadar eğlenmiş-
melisin •. Ancak bu suretledir ki seni Bilhassa, kendilerine mahsus hususi- 1 ~ er ç 
rahat bırakıyorum. Bu hasta haya- yetler taşıyan simalara çok dikkat e · 
tında yeyeccğin ıillelerin haddi he- ediniz. 
sabı yoktur. Ve bunun ufak bir ör- Filvaki benim çok samimt ve ya
neğini itte ıimdi suratına inen gö- kın dostum olan Piyer Lö Helyenin 
rünmez elin yüzünde bıraktığı kanlı yanaiJnda bir et beni vardı. Fakat bu 
izler gösteriyor.! et beni sizin taklit ettiğniz gibi onun 

Bir feryat .• Acı bir çığlık yükseldi. sağ yanağında değil, sol yanağında 
Bir cisim yere yıkıldı. bulunuyordu. Kendinizi ona benzet
Aynı zamanda odanın içi göz ka- mek için fotoğrafını bulup karşınıza 

mafbncı bir ziya ile doldu. Tavan- aldınız ve fotografta eağ yanağında 
daki elektrik avizesinin düğmesi çev- görünen beni aiz tam kartılığında, 
rilmif, elektrikler yanmıştı. yani sol yanağınızda yaphnız. 

Karanlık içinde uzun zaman kal- Suratının boyalarını mendili ile ai-
dıktan aonra birdenbire kuvvetli bir len herif Krimyosa seslendi: 
ıtık karıısında kalan gözler bir müd- - Sen de beraber geliyorsun de-
det kamaıtıktan sonra hayret ve deh- ğil mi} 
§et içinde bir manzara ile karşılattı- Medyum gitmek için bir adım at-
lar. tı .. 

Metr T evenot, biraz evvel esrar- Noter ona doğru döndü: 
engiz ıtık ile aydınlanmış köşede Pe- - Takım taklavahnızı da bera-
yer Lö Helyenin chayal> ini sakalın- her götürmeği unutmayınız. 
dan tutmuı duruyordu. Böyle söyliyerek pençereyi içeri-

Ve bu hayal •. Büyük bir korku ve den kaplıyan kalın perdenin altına 
telaş içinde hareketsiz duruyor, No- sakalnmış bir duman yapıcı gaz ma
ierin takma sakalı ve !açını başından kinesi ve reostatlı ufak elektrik lam
çekip çıkarmasına en ufak bir itiraz- basını alarak odanın ortasına fırlat
da ve kendini müdafaada bile bulu- tı. 
namıyordu. - Zannederim, dedi. Bunlardan, 

Metr T evenot, serbest kalan eli ile elinizde tuttuğunuz dikenli dal ve 
Medyumu gösterdi. bir de içi Eter doldurulmuş lastik el-

- Bakınız.. Ona bakınız... divenden başka marifet aletiniz yok-
Diye bağırdı. tu. 
Krimyos ta şaşkın donmuştu .. E- iki adam, kapıdan çıkmak üzere 

linde tuttuğu yumuşak fakat ucu to- iken Metr T evenot bir daha sesini 
puzlu ve dikenli bir dal parçasını sak- yükseltti: 
lamağa çalışıyordu. - Krimyos !. Sana son bir naai-

Mösyö Berhot, elini kan içinde hatim olsun .. Sen, Madam Pavyere 
kalmıt yanağına götürrerk mırıldan- de söylediğim gibi kuvvetli bir Med
Clı: yumsun .. Fakat yine gaip kuvvetler

- Suratıma inen ve yüzümü ya- le alay ettin •. Böyle aahtek&rlıklar 

Evkaf paviyonu 

Fuarımızın açılış mera
yapılacak? nasıl • 

sımı 
• 

r; 

SAYF 

Aydınspor Manjsa Yıl 
rım takımını 4-2 yen 

Manisa muhteliti 
Eğe liklerine, Manisa ve Aydin şam- LtK MAÇLARI FlKüSTO'R 

piyonları arasında pazar günü Alsancak 
stadyomunda yapılan ve 2 - 4 Aydın Diln akşam fudbol ajanı bay 
sporun lehine biten maçla başlandı. başkanlığında toplanan kulüb m 

Memleketimizde kom.şu vi!Ayet şam- ları önümüzdeki mevsim lik m 
piyonlarının ilk defa olarak yaptıkları fiküstürilnü tesbit etmişlerdir. 
bu milsabakada Aydın takımı lzmirden Maçlara 2 teşrini evvel tarilili 
aldığı üç dört oyuncu ile güzel bir takim lanacaktır. lki devre arasında 
oyunu oynadı. Buna mukabil Manisa lık bir boşluk bırakılmıştır. Son 
Yıldırım takımı da Aydın spor kadar an- puvanlar berabere gelirse gol 
laşmı.ş bir vaziyette olmamakla beraber sureüle şampiyon takım anlaşıl 

zaman zaman rakibine heyecanlı anlar Hakemlerle maçların saatleri b• 
yaşattı. Eğer kalecinin lüzumsuz jestle- ~plantıda tayin edilecektir. tX 

Aydın muhteliti 
rile ilk anlarda 3 - O gibi fena bir vazi- kunlar da ayni proğram Uz.erind 
yete düşmemiş olsaydı belki ikinci dev- yacaklardır. 

rede daha iyi bir oyun çıkarmak ihtimali Dem.irspor • Doğanspor, Ateş 
vardı. Fakat takım itibarile Manisa şam- manlar, Uçok - Alsancak, Dem· 
piyonu beklenilen oyunu oynıyamadı. Uçok Alsan.cak _Yamanlar 
Bilhassa müdafilerin çok geride oynama- ' v ' 

l vl"'bi _.1 rinl inta d .. _,,, Ateş, Üçok - Doganspor, Demir 
arı mag u Y-=~ e ç e en WJllller-
dendir. Ateş, DoğaMp<>r - Yamanlar,~ 

Maçın galibi Aydın spor haklı bir za- Demirspor, Ateş - Doğanspor, l 
Cer kazanmıştır. Takimda bazı noksanlar lar - Üçok, Doğanspor - Alsan 
olmakla beraber 1zm.ir üçüncüsü Doğan mlrşpor - Alsancak, Denılrspor 
sporun en tehlikeli bir rakibidir. manlar, Ateş - 'O'çok ... 

--~ 9 

F oçada kızılay Balos~ 

Foça 14 (Hususi) - Dün gece kızılay dar devam etmiştir. Bilhassa küç· 
tarafından yapılan balo çok neşeli geç- Kadrilleri çok alkışlandı. Efe o)'1i 
miştir. Baloda Vali muavini ve alay ko- ve öğertmen bir babanın zeybeği lJ 
mutanı da hazır bulunuyorlardı. Ba1o takdir topladı. 
hUyUk bir neşe havuı içinde sabaha ka-

Fransız 
Turizm 

- ltalya 
ihtilifı ralıyan demek bu dikenli daldı ha!. yapmaktan bir daha lakın l Hareket

Madam Pavyer büyük bir telaı lerin insanların kanunu nazannda 
ve heyecana kapılmıştı. suç eayılmazsa da öte dünyadaki Paris 15 (Ö.R) _Fransa ve ltalya ara- Markın bahalılılından başka m 

- Ne oluyor .. Ne oluyor .. Anla- l'Uhları kızdırmanın cezasını bir gün sında turist hareketlıerlnln taliki müna- kak ki Roma - Berlin mihveri turizrı 
mı yorum .. Aman yarabbi .. Yetişin.. gelir çok acı çekersin. Bundan batka sebetile Le Temps cTan> gazetesinin Ro- kı.mından Italyanları cez.betmiyo 
Madam Blöze yere yuvarlanmış.. siz ikiniz, belki de farkında olma- ma muhabiri bildiriyor: ltalyan gazetele- Halbuki bir liretin takriben iki fr 

Mösyö Davesne, matmazel Soterle dan zabıta ve adliyenin ergeç hesap ri ltalyanm Franaaya gitmek ütiyen ltal- mesi Fransayı ltalyanlar için en 
birlikte zavallı kadıncağızı yerden soracağı adamlann vasıtası oldunuz. yanları tAbi kıldığı muamele,i Fransa- ziyaret edilir bir memleket haline 
kaldırmağa çalışıyorlardı. Binaenaleyh bundan sonra olsun ha- Lunapark eğlencelerinden havada dönen dolap ve nın da ltalyaya gidecek Fransızlara taı- muştu. 

- Korkusundan bayıldı biçare.. reketlerinize dikkat ediniz. Fuann yeni antresi . . Fakat buna mukabil Italyaya Fr 
Yavaş yavaş kendine gelen Ma- Krimyos ve arkadaıı birbirlerine BAST ARAF/ 1 iNCi SAHIFEDL yetinde seçkin artistler bulunduğu ha- bik zan_ıreünde kaldılmı iıah eden Fra_n- turistlerinin gelmesi bir hayli az.ahi 

dam Blöze inledi: enditeli nazarlarla yakıştılar. ber verilmektedir. Parie ve Fransa gü- sız hariciye nez.are~ teblillni tefsır- ltalyayı senede 400 - 500 bin F 
A bb. N 1 ·· d.. BiTMEDi R · ti' -'- d d ı ti · 11 · d ·L· •• eh · · 1 siz kaydetmekte böylece bu izahın dol-- man yara ı.. e er gor um, - - esmen ıt r-.; e en ev e enn pavyon- ze en e uu gun sonra t rınuze ge e- v ' • ziyaret ettiği aeneler pek uz.akta li 

neler oldu? = lannda dün dekoraayon itlerine baılan- cek1erdir. ru oldugunu z.ımnen kabul eylemektedir. Roma hilkümetlnin tedbiri hangi 

Metr Tevenotun sesi yine yüksel- Memleket mııtır. Bazı pavyonlarda eıyanm tanzi- Fuar münasebetiyle Avrupa hattımız ltalyan htikümetinin Fransaya turist ha- saddan ileri gelirse gelsin bir kız. 
di: mine de baılanrnıthr. Dün sabah lzmir üzerinde de yüzde elli nübetinde tren reketini ne sebeple durdurduğu pek an- a!Ameti olduğu şüphesizdir. 

- Olan biten §eyler hakkında manzaraları vapuru ile cam adam tehrimize 11etiril- tenzilatı yapılmışbr. Jskenderiyeden lz- lqılamıyor. Döviz. fıkdanı bir sebep ola- Pa.ris 15 (ö.R) - Paris yerli ahal 
sizleri tenvir etmeği bir vazife ve bir C. H. P. Genel aek:reterliği, memle- mit ve akpm fuar sahasına nakledilmit- mir fuarına gelecek turistler Rumen va- maz, zira turistlerin almağa sellhiyettar den tamamile boşanmış gibidir. Bunı 
zevk bilirim. veyahut ta bizim aziz ketin muhtelif manzaralarını teabit için tir. Cam adam Ziraat pavyonunda gös- purlariyle, yüzde kırk tenzilattan i.tifa- oldukları Döviz miktan esasen mahduttu beraber şehirde daima büyük kala 
dostumuz muhterem Medyum Krim- Anadolunun her yerine maruf ressamla- terilecek, bu pavyonun üıt katında bir de ederek Pireye ge1ecek1erdir. Deniz- ve diğer memleketlere gidenler bu mik- vardır. ÇünkU tatile çıkan Parisl' 
yos nam diğer Joste Gavard ve me- rımızı gönderecektir. Güzel sanatlar eka- resim sergisi açılacaktır. yolları vapurları bu turistleri Pireden iz- tarı alabilmektedirler. Bunun siyasi bir yerine hariçten ve vilAyetlerden il 
baretli arkadaş bize lütfen izahat ve- demisinden ressam B. Sami hmire gele- Fuarda cSüzi Girin adındaki revü mire yüzde e1li tenzilatla getirecektir.. tedbir olması muhtemeldir. Italyanlar turistler Parisi kaplam olu e~l 
nrler.. Ne o .• Söylemek istemi or rek tabii m he eti faalOCe: öatar.eGex.....Y~~~~ 
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Viya 
skandalar 

............................................................... ..,. ....................................................................... . 
S iMPARATOR FRAWSOVA JOZEFIN iLK A$1U •. Yunanlı bankerin Jil6ar luıtuı J>aijatiye Vi
!yanacla liayran olmıyan yokta. Banin l>iitin ar.mim ın ViYANA SARAYINCA i.'al edilmesine 
Ehayrell• itli. l~ni .kntiren ilk fiipll-.krle brı muammayı çözmeğe karar Vftren Yunanlı banka lrrıaıa& 
!bir detlelttille lıarısmı talrip ettiriyordu.. Bir tün boyan $~ERiN KONAGIND'A karuuıı lmparato
:,un kolları Mannda balda... • : ........................................................................................................................................ . 

:Viyana . . Avusturyanın asırlarca payi

talitı olan, on ~nci runrcla:n itiOaren 
}' irminci asnn i onuncu menesine kadar 
Avrupa iyııset Aleminin fcsad mihverini 
te.,lcil eden Viyana, güzel ve büyük Viya
na, mağrur Viyan •.. Şimdi ıönük bir 
eyalet crkczi olmağa mahkllındur. 

Viyananın son kuıım tarihi, Habsburg
lann sonuncusu demek caiz olan Fransu
va Jozefin t"rihi demektir. 

l~te bu ıon kısmın skandalları bu yazı
mızın mevzuunu te~K:il eder. 

* 935 senesi ağustosunun ilk 15 şi için-
de, Hitlerin mevcudiyetine nihayet ver
diği Avusturya hükümetinin kenar eya
letlerinden birinde Anna Şaher adlı bir 
kadın öldü. 

Bu kadın güzel ve genç değildi. Fazla 
bir .§Öhret jfnde etmediği de, umumi harp 
ten soma yetişen nesil içinde Anna Şa

herin kim olduğunu bilen yoktu. Fakat .. J 
Yanm asırdan fazla hayata sahip olanlar 
için bu isim pek çok ~yler ifade ediyor· 
<lu. 

Evet, Anna Şaheı- tarihe mal olmuş, 
tarihi bir oah iyettir; çiinkü Avusturya
Maearistan liiikümdan F ransuva J ozefin 
bu kadm csanyi imparatort -.k nazırı> 
idil 
' Cümleyi yanlıııı okumuııı değilsiniz. An
na Şahcr, Fransuva Jouf sarayının aşk 
l~lcriyle m~gul nezaretinin nann idi. 
Ve. .. kendisinden evvel bu nezaret kol
tuğuna otunnuııı olmadığı gibi kendisin
den sonra da bu koltuğu hiç bir kimse 

l~gal etmemişti. 

Şunu da hemen ilave edebiliriz ki böy
le bir nezaret ne çarlar sarayında, ne on 
dördilncil Lüi devrinde, ne de deli İb

rahim aaltana.tinde göl'ülmüı birşey de
lildir! Bu kadının konağı, bütün :Avru
pac!u nevi cinaino münhasır bir konaktı 1 

dmdan aldığı mo.l\ımatla not verir idi. 
Fransuva Jozefin hancdıını mcmwplan 

ancak ~evk ve eğlence yerini bu kadar 
tahdit etmesine Tağmen, o zamanın Vi
yanasında hane rezaletler yine eksik 
değildi! 

** imparator F ransuvl\ J ozcfin çok sev-
diği yeğ.eni, Arşidük Otto, bir ak~m 
mniyet . zabitlerinden birkaçı ve üç beş 

aşifte ile birlikte byan Şaherin hususi da
relerinden birisine geldi. Burada şam
panya vesair içkiler dereler gibi akıtıldı 

ve içildi. Miaafiılerin hepsi de tam keyif 
halini almışlardı 1 

Ruhu ve dimaih bol alkolle. dumanlan-

iııılcmek zahmetine btlanudıl 
Tal>ii, bu imzalı V'C işlemeli örtüleri 

bayan Anna Şalıel' kıymetli birşey gibi 
salclardıl 

~ 
Habsburg hanedanının düşmesi üze-

rine bayan Anna Şaher de herşeyi kay
betmi, ~ kenar hir yerde hayatının so

nunu bulmştur l 

* Umumi harpten evelki Viyananın şa-
hane r~zaletler tarihi hern yüklü hem de 
fecidir! Vakıa bunların hepsinden de 

cViyana sarayı zeVk nazırı> bayan ~
her rnesul değild ir. Fahat bir çoğunda 
da alakası muhakkaktır 1 

Yukanda, Prens Ottonun güli.inç bir 
skandalından bahsettik. Şimdi de bir 
dram ve skande.ldnn bahsedebiliriz. 

Bu dram ve bu skandalın l.."tlhramanı 
bizzat imparator Frnnsuva Jozeftir. 

Fransuva J ozef henüz yirmi yaşında 
bir imparatorken Yunan ırkından bir dil

beri eevmi tir. 
Bu dilber, Perjjüti adlı bir benkerin 

kansı idi. Banker, çok zengin ve nüfuzlu 
idi. Gençliğinde evlenmediği halde, elli 
yaıında iken henüz yirmi yaşında bulu

nan c;ok güzel bir kızla evlenmişti. 
Jhtiyar banker, g~ ya§UUn ve ge

rek işlerinin çokluğunun icabı ile güzel 
kansı ile sık, sık gezmiyordu. Kıu:lın ise 
çok genç, çok hoppa ve zevk, eğlence 
dü;ikünü idi. Bununla beraber, kan ve 
koca arasında -sevgi diyemezsek te- kar
tılıklı saygı vardı; hiç bir kimse genç ka
dınm kocasıne!an ayn eğlencelerinin bir 
fı.ıcia yaratacağına hükmedemiyordu l 

Fakat, genç kadın vakıt geçtikçe ev

den daha fazla d~arıda kalmağa başla
mış ve halta bazı öğleden sonra eve hiç 
uğramaz .olmuştu. Buna ııebep olarak ta 
doktorun sıhhatinin icabı olarak ormand 
ve ayakla çak yol yÜl'Ümesini tav•İye et
tiğini ileri sürüyordu. 

Bu ralık, Yunanalı banker, en kuçük 
bir arzusunun sarayca hemen is' af edil-

Bu konağın içine gianek çok müşkül

i:f ü, kapılarını meraklılara açamazdL .Bu
raya girehüıne1c için ya kral, yahut ta en 
me§hnr biT nikkase, bir pren• veya oyun
cu, bir arjidük veyahut kokot olı:na1' 

li2ımdı. 
Fransoı•a Jozefin füetrcsi ve Yunanlı diğine de hayret etmeğe ba.şlaım~tı. 

bangerin ravcesi Trezn Paske Sarayda, özle görünmez bir el, aanki 
Bu muazzam konak Hofburg Üe opera 

arasında lrurulmurıu. ve. ..-ray alemi ile 
Balet Alemi arasında esratlı bir lCöprü de

mekti. 

mış olan Arşiôük: Otto, birdenbize garip 'Yunanlı banker Perijütinin menfaatlerini 

İmparator Franıuva Jozef, birçok ya
bancı e._IŞyana meyyaLmi11etlerden mü· 
rekkep tebaasının işleriyle fazla yoruldu
ğu vakıt.. sarayını dolduran ve sarayının 
etrafındaki konaklan inal eden asilzade
lerle ınqgul olmaz, onlardan bir teselli 
veya zevk beklemezdi. Aruı.a oŞaherin 

konağına can atardı. 
Bu konağın en büyük hususiyeti, sa

ray erkanının burada her türlü etiketler
den ve mer simden azade kalması idi. 
Mcraııime en ziyade riayet eden Viyana
da bu, çok büyük bir mazhariyet ve ea
det demekti. 

bir !ikre kapıldı: 
- Ben §U geniş caddenin bir kaldı

rımından kargı lt.aldırımına çıplak a'ider 
yine geri döne:rjm. Bu husu.su .. benim ile 

bal\se girişen var mı? diye meydan oku

du! 
O ak~am da, diğer hususi bir dairede 

İngiliz sefareti tarafından l'estni bir ziya
fet veriliyordu. 

Sarhoo AıJidük, seri bir hareketle 
«Adem baba> kıyafetine gil'di, fakat ba
§Ina aarguçlu kumandan kalpağını gcy

meği ihmal etmedi. Bdine aırmalı kayışlı 
kılıncı asmağı unutmadı ve hususi daire
den çıkarak koridorlarda yürümeğe baş
lndı. 

Fnkat oeytnn, bu fırsntı bir an için ol-
Bqtıı İmp rator olmak üzere, en bü- sun kaçırmadı. Kocnsmm ziyafetini gör

yük mevkili Grandükler, Dükler ve mck istiyen İngiliz sefiri bayanı da bu 
pren ler burad istediği gibi eğlenebilir sırada aynı kpridorlardan geçmez ve Ar
ve Viy na il:zadelerinin hiç sevmedik- idük hazretlerini bir cihetten tam sivil, 
leri ha.Ik gözünden uzak kalırdı! diğer cihetten de tam rezil ve maskara 

&yan Şaheı- vazifesini çok eyi bilen, laynfetinde görmez mi?.. Hatta o kadar 
dikkatli. lnilkm dedikodusuna hiç bir münasebetsiz bir yerde birbirleriyle )ruz 
veçhile meydan vermiyen bir kadındı. yüze gelirler ki döw:nek ve kaçmak bilt> 
Konağında her asil:za8enin kendisine bir iş olmaz mı) Çok namuslu bir Havva 
mahsus dairesi, zamanın eu lüks qyn- kızı olan efir baYJlnı. baiırmaia baılach 
siyle dögenmiş, dayanmlf yeri vardı. ve imôııda gelcnleı- onu yerde baygın 

Bayan Şıher, yüksek mevkili müşteri- buldular! 

lerini gizli kapılardan ve ~eridekilere Şeytan bu fırsatı eline adamakıllı dola-
bile göstermeden dalrel:eriM alnrdı. mış bwısnuyotdu: ıArıidükün dostları da, 

Bu basiretkarlığı sayesinde bayan An- efendilerinden geri kalmamak hevcaiyle 
na Şahel' zamarunın. en mühim bİt' p.h- ç ırılçıplak olmu§lardı. Sefir bayanının 
siyeti olmu§tu. imparator Fransuva Jo- ~"'lığı üzerine -tuhaflığı daha :ziyade ar
zcf, zevk yapmak istiyen Grandük veya tırmak için- bunlara sivil kıyafetle kori
prcnsleri bu kadına lı:örükörüne teslim l ora t:aldırddar. 
ederdi. Bayan Şaher evli veya l>ekar, İngiliz sefiri bu hô.diseyi çok fena kar
Habsbarg hanedanının bütün erkanın: jıladı. Ve ta imparator Fransuva Jozefin 
-skandalsız ve tehlikesiz- eğlendirmeğc '-'ulağına kadnr aksettirdi. V akı!, bu ha

memur idil :fiae hallında fransuva Jozefin ne dedi-
Şnherden bütün prens ve Grandü.lder ~ni h&.li da bilen yoktur. Nlaamafih, ko

korkarlardı. Çünkü aaray u.aul ve meTa- ıiclorun az aydınlanmış olmuı hue'biyle 
simi dışında eğlenmek ancak bu kadınır 1ngiliz sefiri bayanının ka1':fl.Sın& çıkım 
konağında mümkün idi. Kadınlar da ay. tıPlBk adamın Grandük Otto olduğunu 
nt şekilde bayan Şaherden korkarlardı tanıyamamı f 
Çünkü bu kadının müsaade ve delalet Bu kanClala rağmen bayan Şaher im· 
olmadan uray erkelderinden birisi ile ratol'un emniyet ve itimadından hiç 
münasebet tutmak imkansızdı. ·irıcy ke.ybetmemi§tir. 

Hükümdar bayan Şaheri aık, sık ve * 
bir nazır kabul eder gibi kabul eder, ve Lnp.anı.tor Fransuva Jozef te bayan 
prenSlerin ş.iherin konağında orta ka- 'Şnherin lconağının müdavimlerinden idi 
dınlariyle olan münasebetlerini bütün tc- Ve bazı defalar, ba§ında oturduğu masa
ferrüatiyle öğrenirdi. nın örtüleri üzerine imzasını atardL Bu 

Fransuva Jozef hanedanının yakın imzayı gören diğer asilzadeler de kendi 
veya uzaktan mensubu olan asilzadele- ·mznlarını aynı örtü üzerine atarlar, ba
rin ahlaki knibliyetlerine ancak bu ka- vnn Şaher de bunlan brrer, birer ipekle 

himaye ediyordu t İ§te bu, bankerin fÜp
hesini mucip oluyordu. 

Dnha bir çok hadiseler, Yunanlı ban
kerin fÜphelcrini son dereceye çıkardı. 

Ve sarayın bir bankere öyle sebepsiz 
veya kolay, kolay yardım etmiyeceğini 
biliyordu ve daha evvelden ne için şüp
heye düşmediğine de kendisi hayret etti. 

Ne olursa olsun bu muammayı çöz
meğe karar veren Yunanlı banker husu
si bir detektif tutmu§ ve klU'wnı takip et
tirmeğe ba;ılamışbr. 

Detektif bir iki günlük ta.kipten sonra, 
bankerin karıaının ormanda biraz gezis;ı 

hususi bir eve girdiğini ve bu evin de ba
yan Şaherin konağının arka taraflanna 
düştüğünü anlamı§tn. 

Beıilı:er, detektiften aldığı bu malumat 
Üzerine hiç vakıt kaybetmeden karısını 
tııkip etmiş ve bayanının arkasından ma
hut binaya gimıiDtir. Epeyce dik ve uzun 
bir merdivenden çıltmış ve iki kapı ö
nünde bulunmuştur. Kapılal'dan birisi 
doğruca bayan Şaherin otelinin .salon
lnndan birisine gidiyor, diğeri de kilitfi 
idi. 

Banker heyecan ve hiddetinden çıl

dmnı, gibi bu kapalı kaP:trı yumruklama· 
ğa bn§lamıııı fakat içeriden hiç bir eea ve 
aada alamamıştır. 

Banker bunun üzerine kapıyı omıulı· 

yarak ac;m" ve bu sayede bir odaya gir
m • tir. 

içeri girince, genç ve gÜZel kall8ını ya

n çıplak bir halde ve.. imparator Fran
suva J ozefin kollan arasında ve mükellef 
bir karyolada gönnüştürl 

Bu vaziyet önünde, ne Avusturya ve 

Macaristanın lumnetra. kudretli, azamet

li hükümdan, ne de bankerin güzel fakat 
sadakatsiz karısı bir kelime bile aöyleme
miştirl. 

Bu bir anlık ta§kınlık devresi, mukad
der facianın olmasına yetİ§miot.ir. Genf 
Yunanlı kadın, timoek gibi çabuk bir ha
reketle karyoladan fırlamlf ve bu pek kı
sa zaman içinde açık bulunan pençereden 
kendisini dışan atmıştır. 

Bu facia o kadar çabu1' olmuştur ki, 
ne imparator, ne de sadakatsiz kadının 
kocası yerlerinden bile kımıldaıuağa va
kıt bulıunamıılnrdır. 

Pençere, bereket ·-nıin ki sokağa de
ğil, bahçeye bakıyordu. 

Güzcl bayanın cesedi, başı parçalan
mış halde bahçede bulunmuo Eakat ban· 

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

K A G L İ Y O S TR O- Dünyayı büyüleyen adam 
......................................................................................................................... 

3 Nakleden: Faik Şemsettin 

Fakat bu adam kim di? 
Şarklıya benzjyoT ve K:agliyostronun mazısı 

biliyordu hakkında tehlikeli şeyler 
Kağliyostro, bu :§CU'klıyı, ogren- - Ben artık ihtiyar oldum, fakat Yine ayıu sanatın temin ettiği l>'l-

mck iatediği şeyleri mükemmel su- sizin zan ve tahminimden pek fazla :r.a ile f\.hltaya gülen bir gemiye bin-
rette öğrencek bir adam addediyor- ihtiyarım, buna rağmen böyle gö- diler. 
du. Tesadüfün önüne çıkardığı bu rünmem, çünkü bazı esrara vakıfım, El T avtas arkadaşına: 
çok bilgili şar\lıdan azami şekilde is-1 bu sayede sıhhatin ve genc;liğin de- - Malta adasında bana fevkala 
tifadeye de Bütün mevcudiyetiyle ça- vamınr temin edebiliyorum. de bir hüsnü kabul gösterilecektir, 
lışıyordu. Acaba bu adam altın veya - Bu esrarı baua da bildireceği- dedi. 
kıymetli ta lar imali usullerini haki- nizi ümit edebilir miyim} Hakikat! Maltaya çıktıkları vakıt 
katen biliyor mu idi? Kağliyostro, bu - Belki, fakat~mniyetwe itima- bu iddia tahakkuk etti; Malta şöval
iki büyük sırrı bu meçhul fakat kud- dıma layık olursanız .. Biliniz ki ben yeleri şefi, Granmetr Pinto, El Tav
ı etli alimden öğreneceğine emin idi. Kuranın bütün esranna ve manası- tasın ışöhretini bilı:n v.e ulumu hafiye 
Çünkü mevcut alhn bir gün gelecek na vakıfım, ilk efendim beni eyi o- meraklısı bir adam ıidi. Bunun ıiçin. 
bitecek ve o zaman da El T avtas safi kutmuştur. Kuranın hakikatlerinden Malta şövalyeleri :merkez manasttn
rutın yapmağa mecbur kalacaktı 1 pek çok eyler istifade ettim. Bun- nın laboratuvarını l>u iki adamın em-

dan başka nebatat ilmini de bana rine verdi. 
FAKAT BU ADAM KlMDl ~ fevkalade, daha doğrusu pek ar kim- Kağliyostro, üstat saydiğı bu a· 

lki yeni dost. birer halat yığını ü- senin bileceği derecede mükemmel damdan pek Çok şeyler umuyor vcı 
zerine yasl+ınmış oldukları halde, surette öğretti: bu şayanı hürmet bekliyordu. lskenderiyede Kenevir· 
mülayim ve müsait bir hava ile de- Müslüman ben henüz on yedi ya- den yaptığı yeni kumaş sayesinde 
vam eden yolculuğun uzun saatlerini şımda iken öldü .. Bereket versin ki, pam ihtiyacını halletmesini de büyük 
öldürmeğe çalışıyorlardı 1 bu eyi adam benim için ölümünden bir kabiliyet sayıyordu. 

Şarklı ve bir &meniye çok benzi- sonra da müfit olmakta C:ievam et- .Bu tecrübe ile, Kağliyostro Malta· 
yen adam, Kağliyostronun mazisi miştir. Çünkü vasiyetnamesi ile beni da pek çok harikalar göreceğine ve 
h~nda pek çok. ve ~e~likeli şeyle~ hür ve aerbeat bıraktığı gibi aynca bunların sırrına ereceğine emin ;di. 
bılıyordu. Halbukı Kaglıyostro, ye~ı ela servetinden 6000 lira verdirdi. Fakat.. Hadiseler hiç bir suretle 
d?stu ~kk:ında ~dından başka hiç Bu sayede Tunustan çikmak seyahat Jozef BalsamonunhelUed.iği gibi çık-
bırşey hilmıy?rd':1 ·· ... fırsatı elde etmİ§ oldum. madı 1 

Bu adam kımdı? Şu ana kadar em- B ik' d _ı • .. • d k. 
. . . .k k . . f u ı a amın aenız • uzerın e ı MUCiZE M1, FlRAR MI L 

ntıt~:~ ve ıtetıml at a~nmaK 1?1~ sart - seyahat ve hayatlarım tamamiyle ta- Maltada, bll'. ·~1-den soma, Kag"'lı-
e ıgı gayr ere ragmen ag ıyos ro k. d . v• •• k" ldek. u~ 

henüz en küçük bir malumat elde et- .1kP le ebmıy.hecegız, çdunh uf e l ı ~~- yostro, üstadı El ıTıavtas ile beraber 
. d wild' I El T t • h"' • sı a ar u ususta a a aza ma - M h ıc · · • ..::1- ı~boratuvarında m!§ eg ı av as, mazı ve uvı- . ımas nn ouy WA ıa 

yetinden sır vermiyecek kadar usta mat vermemektedir~~· ':a~nız 1790 çalı§makta idiler. 
bir adama benziyordu. Kağliyostro- da ~omada Kon_: do Ka~lı!ostro a- Kağliyostro birdenbire üstadının 
yu pek meraklı gören bu adam : leyhine açılan ?av~dan, ... ıkı arkada- sesinin kesilaiğini duydu ve ne olu-

- Siz heni şarklı bir Ermeni sa- şm Y:u~n salullerıne ugrıyarak Is- yor1 diye etrafma:bok:ındı. Fakat üs.. 
nıyorsunuz, değil mi}. Evet, hen bir kenderıyeye çı~tıkları an~aşılmak- tadı yokhı, odada aadecekendüi vm
Ermeniye çok benzcJ"im. Halbuki tadır. Ve Arabıatan seyahatı, esassız dı. 
ben Ermeni değilim ı dedi. - bir idaiadan ibaret kalmaktaôıT. SeslenCli. 'Fakat bir cevap 'alama-

~u halde .. Sizin milliyetiniz ne- MISIRDAN MAL TA ADASIN'A dı. 
dir?? d3iti§ik bir oda daha.:vardı . Bu oda-

- Ne bileyim ben?. Çocukluk leUndcriyede bizm iki arkadaşın tra ancalt ' labOratnvaidan 1 geçillrdi. 
ve gençlik hntıralanma göre, hayatı- arası nçılmak :zarureti hasıl oldu, Dışarıya da pençeresi yoktu. 
mm ilk kısımları Berberistanda geç- çünkü Kağliyostronun 3 7 onsluk Kağliyostro, - taduu burada da 
miştir. Ben orada müslüman ve çok serveti buracla bitti! bulamadı. 
zengin bir tüccarın malı idim. Pek Albnlat suyu çek.ince El Tavtasin El Tavtaaın, ~ağ):İyostro tatafın-
çok gemilere sahip olan bu adam be- sahneye girmesi ınecburt oldu: dan görülme<len laboıatuvan:lan dı-
ni bazı korsanlardan satın alınıştı. Vakla, El Tavtas altın yapmağa prı çıkmaıma imkan •yoktu, fakat 
Duyduklarıma göre koraanlar beni muktedir olamadı, fakat keneviri:len, bu üstat ne olıı:ı.tıştu? Nereye saldan
ailemden çalmışlardır. lşte, ben ne kimya yoliyle albna benziyen bir ku- ınış idi.? Gfüünmc8ım aı.şarı mı çık· 
ailemi, ne de doğduğum memleketi maş imal edebildi! mıs idi? 
bilmiyen bir insanım. Yaşıma gelin- Bu göriihnemi§ sanat, iki arkada- Kağliyostro uzun zaman ve her 
ce. ... şa oldukça bir para temin edebildi. tatafı. aradı, dUnlu. Oitadmı bulama-

HAYA TIN SIRRI Ve hu sayede ehramlan, Mcnfis ha- yınca, Maltadıa aradı. 
El T avtas burada durdu, biraz rabelerini, Luksor mabedini ziyaret Ostad yoktu 1 

sonra: imkanını buldular. -BiTMEDi-

Viyan.alı bir yahudi kadın 
Servetini kurtarmak için imam nikihı 
ile 30 liraya bir (Güvey) satın aldı 

Bugiinlerde Sarayboenada büyük bir 
hadise çalkalanmaktadır. Bu telif n 

hayretin sebebi, Viı.yananın genç. güzel 
ve çok :zengin kadinlaruıdan Madam Ka-

Fakat güzl madamla Muatafanın ara- ra:klıydı. Saraybosnanın en zengin tüc,.. 
eında bir romantik aglc olmadığı çabucak carlanndan olan eniştesi ıu çareyi teklif 
meydana çıkmııtı. Hakikaten ba vıiltada etmiıti: Viyanndak.i yengesine, kocasın
zerre ıtaau qlt yo'lctur. Biitün bu ma- dan ayrılmasını ve ona yeni bir nikah 
cerada menfur bir menfaat yahut ta da- kıyma1t için vekaletnamesini yollamaaına 
ha doğrusu oir cıpekülasyont vardır. tavsiye ettni§ti. Kendisi de ona münasip 

ATusturyadaki yeni idare, oradaki ya- bir koca bulacaktı. Bu vesile ile, geno 
hud.ileri fena bir vuiyete_ düFirmüştür. Viyanalının eniştesi, yengesine yazdıiı 
Herkes bir çaresini bulmaya bakıyordu. mektupta Avustuzyadan büyük ıervetinl 

elcs ntrik ve maceraperest olmasından y ahudilerin V'iyanadan kovulacağı pyi- kurtarmak için bu nikahın yegane bir ça

.ileri geldiği tahmin edilmekteydi. Bir ası günden güne artarken, Karolinanın re olduğunu ileri sürmüştü. 

l'olina Fridbel'gin, Saraybomah ço1': fakir 

ve genç bir müvezzi olan Muetafa Nuhiç 
ae evleneceği haberidir. 

ilk anda, ;enç kaclının bu hareketinin 

c;oldan da, ortada biijük bir qk mace- da telaş ve korkuau günden güne artıyor- Genç kadın, hiç tereddüt etmeden ko

rası olduğunu iddia etmişti. du. T ela,ı da yerinde. idi. Zira nıunta- casından hemen ayrılmıştı. Kocası, Vi:Ya· 

----------------:ı zam bir gelil' tctkil eden serveti büyi.ik na üni:versitesi talebesinden Henrik Ll
ker de kırk aekiz saat sonra Viyanadan bir tehlikedeydi. bermandı. Kadın ondan ayrılır ayrılma. 
ayrılrnış, gitmiş ve bir daha da adı, sanı Ne yo.pıp yapmalı serveti mutlaka kur- boşanma kararını ve yeni nikah için li· 

duyulmamıştır. tal'malıdır. Karolinanın birçok ırkdaoJa- zım olan vekaletnameyi heınen Yugo•-
Ve ... Bu faciada Viyanada ancak ma- rının yaptığı gibi, servetlerini Avuetur- lavyadaki eniştesine ve onun avukabna 

ruf ve mahdut bir kaç ki§i masmda m• yada bırakıp k.a9mıık iıiae hiç gelmiyor- göndermişti. 
lum kalmıı, unutulup gitmiıtir. Güzel ve du. Diierlerinin ;r.apbğı gibi, yani serve- Eoiıtesi bu vesikaları aldığı zaman he· 
Yunanlı kadın, bankerin bayanı Treza tini ister meıru. ister gayri meşru bir te- men yengesine münasip bir koca uama· 
Peske de hatıralardan silinmiıtir. ki d d d 'ide Avusturya an çılc.atmak çaresini ğa koyuldu. Ara ığı a am, öyle bil'İ ol· 

Bu hadise, Fransuva Jozefte bir müd- arıyordu. malıydı ki, bir mükafat mukabilinde yen· 
det sinir buhranları yaşatml§br. Kanlı ve F kat maJla.ruu pyrimeşru olarak gesi ile evlenecek, ve onların istediği za• 
feci hal imparatorun gör:i.inün önünden memleketten çıkarmak çok zor, c;ok tch- n:ıan onu gene bo§ıyacaktı. • Maksadaa 
bir türlü gitmiyor ve İmparatorun fUUru 
durgunluk göstcrıneie baılamıştı. Fakat 
bayan Şaher cViyana sarayi imparatorisi 
zevk nazırı> başka zevkler ve kadınlar 
temini suretiyle imparatoru çıldırmaktan 
kurtarmı~tır. 

likeli hir İ§tİr. yalnız adamın isminden istifade ~derek 
Kurtuluş çaresi ararken, Saraybosna- kadının servetini kurtarmaktı. 

da yaşıyan zengin bir akrabasına da baş Saraybosnadnki yahudi işini tamamile 
vurmuştu. Onlara bütün vaziyetini mek.- ticarete bindirmiş ve bu işi en ucuza yaoı 
tupla anlatmıştl. pacak olanı seçmişti. Mustafa Nuhiç ga• 

Saraybosnadan 2elen cevap gayet me· • - SONU 7 1NCI SAYFADA -
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Moskovada harp aleyhtarlığı gününde 
bunu ifade eden tezahürat .• 

Ben Allahın sevgili kulu değilim 
Böyle olduğu halde düşmanlarım kendi ayakları ile 

geliyorlar, benim için kurdukları tuzağa düşüyorlar. 

Hatipler " Japonya; 
olması imkansız 

Sovyetler aleyhinde bir harpte muzaffer 
olduğunu anlamalıdır ,, Ji yorlar .. 

Prenses T ekla, lazımgelen talimab ğilim. larına takdim edilmek üzere getirilen 
ve abanoz kutu muhtcviyabndan Ve elini itvdi bir hareketle yan bir mektup .. 
bir parçasını Sebastiyanonun karw- açık göğsüne soktu. Buradan bir zarf - Kim göndermi~ o mektubu~· ' 
na verdikten sonra hala muhafız ku- çıkardı. - Asaletlu Prenses T ekla hazret-
mandanı bildiği Hıristidiye hitaben - Bunu, kumandana ver .. dedi. leri.. 
bir de mektup yazdı. • Prenses Tele.la kendisine yolladı. Sebastiyano, Teklanin adını duyar 

Kendi imzasını taşıyan ve kendi Muhteviyah çok mühimdir. duymaz yerinden sıçradı. 
el yazısı ile yazdığı bu mektupta Sc- Böyle söyledikten sonra gerisinge-- Nöbetçi bu sıçrayı§ı bir hürmet ve 
bastiyanonun, imparatorun kendi- riye döndü .. Muhafızlık dairesinden tazim sandı. Sebastiyano, mektubu 
sine verdiği salahiyet üzerine saray- çıkh. Haremin alt kat dairelerine gi- kaparcasına alarak açtı. 
dan uzaklaştırılmasında büyilk fayda den koridordan adeta htzla yürüme- Merak ediyordu .. T ekla kendisine 
cördüğünü bildiriyor ve bu hususta ğe başladı.. ne yazabilirdi. Daha bir kaç saat ev-
görüsmek için muhafız kumandanı Kocasını bulmağa.. Onu görme~ vel onun yanından ayrılmıştı: Y.e l 
Hıristidiyi münasip bir zamanda ya- ğe, ağzını aramağa ve fırsat bulursa valide imparatoriçenin söyledıklerı-
nma davet ediyordu. zehirlemeğe gidiyordu. ne göre Tek la kendisine diş biliyor-

- Al bunu .. Doğruca muhafız * du. 
kumandanına götür. Sonra da Se- Nöbetçi sarayın harem dairesi eşi- Bu vaziyette ne gibi bir mektup ' 
bastiyanoyu bul, vaziyet hakkında ğinde olduğu halde ancak haremin yazabilirdi. . . . 
neler düşündüğünü bir öğren.. Ve tektük kadınlarından bnşka kimseyi Mektubu okuduğu zaman ı~m ıç 
eğer imkanını bulursan zehiri şarap görmezdi. T ektük gördiiğü kadınlar, J yüzünü anladı. .. . 
şişesinin içine kat .• Fakat dikkat et.. Hıristidini~ kansı, Sebastiyanonu~ j Du~.aklarında derin ~~ ~n~lı hır 
Şarap muhakkak Sebe.stiyanonun i- karısı ve ~ır de s~ra~da her ye.re g.ı- tebessum yer buldu. N~bet~ıyı sav
çeceği şarap olsun. Bir yanlışlık ya- den ve grren valıde ımparatonçenın clıktan sonra maaarun uzerm~e du· 
parsan mahvoluruz.. sağır dadısından ibaretti. ran ~arap şişesının muhtevıyatım Gaz ~i Sot111et deniz to~MLırı 

Sebastiyanonun karısı, kocasıni ih- Elinde tuttuğu zarfı bumuna g().. son damlasına kadar içti. ,, . . Moskova - Sovyetler birliğinde 1 ağuıt" Leningrad viliyeti Kolhozlarından bi- miye yeltenirlerse Stalin gençliği partl-
tirası uğruna kendi eliyle öldürmeğe türdü. - Allahın sevgili kulu d~gılı~ tos cbeynelmilel harp aleyhtarlığı günil> rinde yapılan mitingde söz söyliyen Jı.a- nbı ve hüktlmetin ilk i§areti üzerine hero 
gitmekten Adeta vahşi bir sevinç du- Derin derin kokladı. ama .. dedi. Her halde evvelce ışlcdi- olarak kabul edilmiş olduğundan herse- tip ise şöyle demiştir. hangi bir düşmana lhım gelen darbeyi 
yuyordu. - Çıktığı yerin kokusu ama da ğim sevaplann hatırı için düşman- ne olduğu gibi bu sene de Pravda ve cFaşistler yeni bir cihan harbine ve ind.irmiye müheyya bulunmaktadır.> 

Prenses T dclanın Hıristidi ıçın sinmiş ha .. diye ııöylendi. Bizim yeni larım kendi ayakları ilekapana düşü- hvestia gazeteleri bir ve 2 ağustos nils- e-vvelemirde bize karşı harbe hazırlan- Irkutsk şehrinde 80 bin kişinin iştira• 
yazdığı mektup koynunda, iki me- kumandana ilk mektup ve ilk emir yorlar. Muhterem prenses hazretleri balarını bilhassa bugüne ait yazı ve ma- maktadırlar. Lakin Japon faşistleri böy- kile yapılan mitingde söz söyliyen Sov· 
mesi arasında koridorlardan koşan Prenses T ekla tarafından geldi. Ka- muhafız kumandanından Sebastiya- teryellere tahsis edilmiştir. le bir harpte muzaffer olmıyı akıllarına yetler birliği ve Rusya Sovyet Sosya· 
?u. saray cariyesi. Bi~ans ~ara~ın~fa d~nlar pek uğurlu mahluklar değiller- noyu sarav~an uzaklaştır~ak h~su- «Beynelmilel harp alehytarlığı günü> getirmesinler. Bizler, en küçüğilmüzden list Cümhuriyetçileri . federasyonu ruı 
ıhtirastan başka hıç hır şeyın h~ım dır ~~a, ~.alım.. sunda tedbır almmasını rıca .. cdıyor münesebetile fabrikalarda, bilum<ı.m ınil- en ihtiyarımıza varıncıya kadar, :mukaa- lkonseyleri azasından Filippof nutkunda 
olmadığını gösteren en kuvvetlı ve Boyle duşunerek kumandanlık ka- ve kumandanı huzurlarına davet e- esseselerde kolhoz ve savhozlarda as- des vatanımızı göğsümüzle mtldafaaya ezcümle demiştir ki: 
canlı bir ömeJ_<.ti. .. pısmı açtı. _ diyor. Bu emre itaat :?ece~iı;n. Mu- kert kıtaat~ yapılan kalabalık miti~g ve çıkarız. Bizler Stalinin sözlerini aklı- cAlmanya, ltalya ve Japonya faşistleri 

.. Büyük ih.~a~ların yanında ku- Se~astiya!1o, masas'in~n yanına hafız k':1r:ıandanı de~ıl mı?'ım .•. ~.u toplantılarda irad edilen nutuklarda mızda :utarak heruunan için seferber şunu bilmedli?irler k~, ~izlın harekfıtı-
ruk ve acemı ihtıraslar ... işte bunlar geçmış, habıre şarap çekıyordu. _ . sıfatle gıdın Prenses Tekla ıle goru-

191 918 ciha barb. . f cl __ ı.._ 1 bir vazıyette bulumnaktay.12.> mızı durdurnbılecek hıçbır kuvvet rnev-
• l K ld " ·· ·· b v • B k l S b · h k 4 - 1 n ının e ıKUUıe er yüzünden sarayın her zaman ve ler apınm açı ıgını gorunce a~ını şecegım.. a a ım e astıyano a - d ahim ti 1 tebarü lvanovo şehrinin dokuma sanayii (işçi cut değildir. Bizim Sovyetler halkı kcn-
devirde her yerde kokmUf muhiti kaldırdı, nöbetçi, elinde zarf, hür- kında ne gibi kararları var .. Her hal- v::~~ uğu v ~tee ce ~rl . z ve müstahdemininin bir a~·~os cbeyncl- lldisindle eğleruniye }iil' .kimseye müsaade 

· kalın 1 'l l d' d ..... · f d 1 1 k etwılll•~ umwnen mu cavız enn son &~· :1 daıma aynı ı_ştır. met e ı ere ı.. e ogrenmesı ay a ı o aca hr. 
1 

zarf da teca ,,_,_.__ faali t milel harp aleyhtarlığı günü• münase- edemez.. 
Seba · ka - - muha(ız - Ne var) sene er m v~ ye ve 

k dstıylıa~ondu~ . nsı • d.,,. BiTMEDi hareketleri ile btlh•wa Japonyaııın uzak betile yaptık.lan mitingde söz alan genç- Uzak Şark hududunda yaptı klan ku. 
uman an gı aıresıne gır ıgı za- Muhterem kumandan cenap- - - c:ı..·kta So t Man h d d---.l- Icrden biri demi§tir ki: ta'hca hareketleri de kendilerine çok pa-

k d l k k .. .. d ~ vye - çurya u u ~ 
man, uman an ı apısı onun e V } b y h d • k d ler<l berl d ed .. «Japonlar şunu iyi düşünmelidirler ki, halıya mal olacaktır. 
nöbet bekliyen Bizanslıya sordu: iy a Da ) j r a U ) a ID slende kanlıen Usaevd aml en vbe:.n tgun- Sovyet.ler halkı onların tehdidinden hiç Mezkür gazetelerinin bu tarihli nlb. 

K d • 'd mi'> er e 111 eme ere se ı:ı..ııye ve- ~ 
- uman an ıçerı e • tahrik harekltı ;.,..-t dilmiştir kormamakta ve eğer onlar memleketi- 1 halarında bunlara benzer daha bir ço 
Nöbetçi, gelen kadının Sebastıya- re~ k.o k 

1 
rd ~.. e N · mizin muslihane çalışmasına tecavilz et- ya:tılat "Yardir. 

no~nkamı~~unu~~~- &r~Hni kurlarmakk~imamn~dh ı ~ n° 0 ~~~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ve bu sabahtan beri de Sebastiya- • • • l J. bölüğünde yapılan toplantıda nutuk aöy- K,. f . ' 'd / 

no muhafız kumandanı idi. 30 /ıraya bır ( gÜVey) Safın a al liyen Remezcntsef demiştir ki: OSfenCe eneTlnl gezmeğe gf en er 
Bundan, herkesten önce karısının BAŞT ARAFI 6 iNCi SAHiFEDE için gönderdiği vekaletnameyi vermişti. c:Bizim için herhangi bir tahrik ve teh-

malumatı olmaaı kadar tabii bir~y yet fakir bir müvezzi olduğu için çok dü-1 Her iki taraftan muamele yapılmıt ve dit korkunç değildir. Biz harp tekniğini Romanya güzellik kralicesinin 
olamazdı. şünmemiı ve güzel madamla muvakkat genç Saraybomalı ile güzel Viyanalı ara- mOkemmel surette benimsemiş bulun- , 

Kadın: bir zaman bile olsa evlenmeğe karar ver-111ndaki nikili kıyJmştı. ın.aktayu. Silahları.mu: emreAınade bu- cesedile karfılaftılar 
- Kumandan odasinda mi> m~ti.. Bu nikahla kurnaz yahudi otomatik lunmalttadır. Sovyet hük(imetinln ilk Cöstence sakinleri, güzel havalarda Karadenizin üstünde bir hava uç~una 
Diye sorarken kocasını kastettiği Bu nikahı kıymak için Yugoslavyada surette Yugosln tebaasına geçmit ve tşareti Uzerine hepimiz yek vücut olarak motörlere binerek oradaki fenere gider- heveslenmiş, tayyare kazaya uğnyarak 

muhakkaktı. hali hazırda mevcut olan şeriat nikah ka- Yugoslavyaya gelmek için bütün haklan mesut vatanunuı mUdafaaya atılırız.., ler, bilhassa Pazar günleri, Romanya denize düşmÜ§ ve pilotla kız, boğulmut-
Sebastiyano vakıa emir vermişti. nunu ona eeuen bir müşkülat çıkarmıya- kazanmıştı. Nikah kıyılırken mührimüeıc- Bu mUnasebetle kabul edilen kararda aahillerinde sularını aydınlatan bu fenere lardu. 
_ Kimse bana haber vermeden caktı. Bu ıeriat kanununa göre, ufak bir cel 1000 dinar (30 lira) olarak kayde- ise şöyle denilmektedir: uvrarlar. Pilotun cesedi derhal bulunmuş, Mari· 

içeri girm~in, demişti. Fakat bu g~ muamele Valltuiyle madamı kolay bo- dilmiştir. Bu parayı genç yahudi ~ c:Faşist rniltecavizler bUtUn dünyada g Şu günlerde böyle motörle gezinti ya- nınki bulunamamıştı. Cesedi yolculardan 
len alelade bir kimse değil, kuman- şıyabilecekti. Aynı zamanda bu kanuna yeni kocasından ayrılırsa ona vermeııe sulhu tehdit etmektedirler. Onlar hiç fü- panlardan bir k~file, nahoş bir macera ikisinin yardlmı ile denizden alan motö· 
danın karısı idi. göre gelini bir vekil de temsil edebilir, mecburdur. tur getirmeden şehirleri tahrip etmek-. e irmi tir. cü, neşeleri kaçan yolculann da tene:z:· 

No"betr ·1 iı:ıte bunu düc:ünerek ce- böylece nikah için hiç bir mani yoktu. ZavaJlı falcir Muıtafa, çok zengin olan te, kadın ve çocukları öldürmekte, Cüm- g çS . 
1 

1 'f b" "k b' b h ıd b k ,, f k 
ır Y Y • • • evışen a tı çı t, uyu ır motor ot zü Ü yar a ıra magı muva ı görnıo-

'
•ap verdı'. İgte bu garip nikah bugünlerde Saray- yahudı kansının acrvetını kurtarmak huriyetçi İspanyayı zaptetmiye ve ser- 1 ük' el 1 d 1 h · . . . . . tutmu;ı ar, neşe ve n t er e o u so - leri üzerine, derhal geriye dönmek üzo-

Evet Kumandan cenapları i- bosanada ıeriat kadısı B. Vatrenyak ta- ıçın, hakıkaten çok ucuz hır vasıta ol- best Çıni parçalamağa yeltenmektedirler. b 1 d k K" f . . tik - .. et er e ere , oatence enen ıs ame- re harekete geçmiştir. Yolcular, hele mo-
çeridedirler Ve böyle söyleclikten rafıdan kıyılmıştır. mu tu. DUşmanlar Sovyetler birliğine taarruz . d . . k 1 d L~ı_· b. d dl üh' d -~ · . . . . . . tm e gezıntıye çı mış ar ır. 11.ıun, ır tör e cese e tenezz e evam etm"'5• 
Sonra da odasının kapısını açmagv 8 Mustafa Nuhiç o gün gelının avukatı Kadın henüz Vıyanadadır. Mustafa o- etmek ıçın çılgıncasına hazırlanmakta- d b" d kal l d G" l . . K 

· · h. .. d·~ · l k - A .d k - l La en ıre ona nuş ar ır. oz eruu a- hiç uğurlu saymıyarak, bir an evvel go-
hazırlandı ile ıeriat kadısına gıtmış, ıç gonne ıgı 

1 

nu ama uzcre vusturyaya gı ece tır. dır ar. kin buna cüret edecek olurlar· d • . d l al dik . l d' rıs· ı'n gerı' do"nm"'k ı'~•ı'yorlardı. .. h L V 1 1 il l e1t • • B . . . .. lik lb' 1 .. 1 bi ba b d be ra enızın a g arına mış er ır. ... .. 
Sebastiyanonun karısı mu auzın ~ana l ~ze e ev.~nm ıçın onun unun ıçın yenı guvehay . c lııse er yapın- sa, oy e r şdl:Sndürilcil ir ar yer- Motoörbotun önüne çık.an bir ccscd, Motörcü fenerin yanından geçerken fe-

kolunu tuttu musaadesıru almıttL D1ger taraftan Karo- 1 makta ve balayı ııeya tine azırlanmak- ler ki, blr daha Sovyet toprağına burun- . b . .1. . b d b '- . . l . ı:_ h b 
• • • • A mavı- eyaz çızgı ı esvap gcymış, aşın a ner e.ıı;çısıne ses ennuı, pou:ıe a er ver· 

_ Hav... Dedi İçeri girecek de- lına Frcclbergın avulr.atı kadının nikah tadır. lannı sokmak arzusunda bulunmazlar.> . u 1 .. 1.. k v ~·ı· . . . b'L . . K 1 J - " • çıçeıuer e sus u faP a ve sag curun orta mesını ten m etnuştır. araya yanaşı ın• 

Halk masalları 
şuşa eğlene _şehirden bir çok ayrılır- - Bunun bir kapısı olmalıdır. parmağında elmas bir yUzük bulunan bir ca, gezintiye çıkanlar, motörden çık.ııJ, 
lar. Gidip bulayım da burasının ne ol· kızın cesedi. uzaklaşmışlar, motör polisin gösterdi.ii 

Derken haydi biraz av avlamak duğunu anlıyayım. Motör durdurulmuş, ceaed içeriye a- yere bağlanmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• için her birimiz birer yana gidelim Diye duvarı dolqır. lınmıı ve bunun t6 yaşındaki güzellik Şimdi bütün Köstcncede, güzellik kra· 

de yine gelip burada birleşelim diye Öbür tarafa geçip biraz gittikten kraJ.içeai Mariya Steanunun cesedi oldu· !içesinin ölümü ile beraber, bu fener ge-

birbrlerinden ayrılıp istediği tarafa sonra bakar ki bahçe kapısının öl' ğu anlaşılmıştır. Bu kızcağız, 17 Tem- zintisine çıkanların ınaceralan konutul-
herkes gider. nünde ihtiyar bir adam oturur. Gidip muzdanberi boşuna aranıyordu. Kendisi malı:tadtT. 

Söylemez sultan 
Küçük ondan gide gide bir orman- selam verir •. 

-5 lığa varıp : O da selam:ını alıp: T •ht 1 
- Şurada biraz avlanayım. - Ey oğul nereden gelip nereye 311 en parça ar: Bir otomobil 

Düğün yapmağa kalkarlarsa ela 
şahzadc pha: 

- Benim memleketim falan yer
dir, orada benim de anam babam 
var. Nikahımız burada oldu. Düğü
nümüz de orada olsun. 

Dedikte ph: 
- Peki .. 
Diyerek bir büyük alay düzdürüp 

kız ile oğlanı tahtırevana bindirip 
kendi şehrine yollar. 

Şahzadenin babası da oğlanın gel
diğini görünce pek çok. sevinip o da 
şehri donatır. Şenlikler yapılır. On
dan düğün kurulup kırk gün kırk 
gece cünbüş ederler. 

Kırk birinci gece kız ile oğlanı ger
değe korlar. Oğlan destisini kırdığı 
koca karıyı kıza dadı yapıp ölüp ö
lünceye kadar otururlar. Onlar ermiı 
muratlarına, darısı dostlar başına. 

Gülmez sultanın 
kızı 

Bir varrnıı bir yokmuş, insanın 
derdi çokmuı, vaktin birinde bir pa
dif8}ıın üç oğlu varmış. Bunlar silah 
atmakta, av vurmak, at sürmek ve 

Diyerek oralarda dolaşmakta iken gidiyorsun .. Buralara niçin geldin. kazası orman içinden önüne güzel bir geyik Dedikte, oğlan da geyik için gel- :-- . BAŞT ARAFI 5 lNCI SAYFADA -
çıkbğını görür görmez. diğini söyler. O da: ıçtık .. > -o--

- Aman şunu becerebilsem de - ilahi oğul O senin gördüğün Bir Ağustos gcceai 'çilen bu çay haJr.. Glenn Tobacco kumpanyası eksper vı 
diri diri tutsam .. Şah babama götü- geyik değildir. Bir cadıdır. Seni bir kında Prena Dimitriyelia hatıralarında müfettiŞi Amerikalı B. Movart Lüiz, ida
rürüm. Hele ne de güzel.. tuzağa düşürmek için buralara getir- §unlar yazılıdır: . . re ettiği otomobili Gazi b~arinBa beı 

Diye geyiğin peşine düjÜp .seğir- miş .. der. .. ~Ça~ .ve yemek ~feb son~ er~ek yaşında Orhan isminde bir çocuğa çarp-
tir. Og"lan b · 'ttikt . uzere ıdi. Çann yaven odaınn ıçensıae tırarak yaralarunasına sebebiyet vennı,-

unu ışı e. . ek Çarl ·· .. ek 
cirid oynamak gibi daha nice oyun- Geyik kaçar o kovalar. Epeyce ar- - Ey ba:ba .. Burası kimin hah- ~ırer ... .' .aaray nazı~~n . ~ g=da Ur. Yaralı hastaneye kaldırılmıştır. 
lara merak edip hem de hepsinde us- dından giderse de tutamayıp: çesidir. ~stedıgını ve ç~k. mühim.~ır.1§ ~ . . * 
talıkları atkın olmakla adeta üçü de - Artık bunu tutamıyacağım, Der. ızahat vcrmesa ıcap etugını bildııd.iler. Pazar günü saat 18 sularında, Urla 19-
her gün sabah oldukta yataklarından bari vurayım.. Adam d . Hazır bulunanların hepıi afallqıp, Çarm kelesinden geçmekte olan ( İzmir 53 ) 

kalkıp bir az kahvaltı yedikten sonra Der. Bir de baka rki geyik bir hah- - Oğl:~, der. Bu bahçe yuzu yüzüne bakmağa bafla.d~ .. Bu: ~im~iye sayılı taksi otomobili yedi yaşında Adil 
atlarına binerek akşama kadar kırda çe duvarından aşıp sıçradıkta oğla- gülmez Sultanın kızı Gül Sultanın ~adar vukubulmıyan hır hadise ıdı. Misa- kız.ı Fatmaya çarparak yaralanınas~ 
bayırda gezip tozup yine saraya ge- nın gözünden kaybolur. bahçesidir. fçinde köşkü olup kendi fırler yemek masası etrafuıda k~.n~: sebeb1yet vermiştir. Otomobil şoförU 
lirlerdi. Oğlandır geyiğin bütün bütün yalnız dadısı ile oturur. Ben de onun da~ kaldıla~: Çar ~ışarı çıktı. ~okunetlı çocuğu hastaneye getinni.ştir. 

Günlerde bir gün, her vakıtki a- kaybolduğunu, kaçtığını gorunce bekçisiyim .. Tam sekiz senedenberi ihli.l ecl~gıne ~ır herkeste hır korku 
detleri üzere §ehirden dışarı çıkarak sabredemeyip : burada beklerim. Hiç adem oğlun- ~~rdı Bır~ç dalcika ao.nra Çar,. he~ec~n 
giderler. Şurası senin burası benim - Al elbet gider, bunu tutar ya dan bir kimseyi buralarda görmedim. ı~nde rengı ııararDUJ bir lı~d~ ıçen gır-
diye kah silah atıp av vurarak kah öldürürüm deyip doğru bahçeye du- dı. Hazır bulunanlar onun yuzune bak.ar-
at sürüp birbirleri ile yarış ederek ko- varının dibine vaıır. -BiTMEDi- ken cifte en nihayet bu da oldu. Alman-

ya bize harp ilin etti> diye ·~leıı.iyordu. 

Çarm omuzlarına müthiı bir ağırlık diiJ
tüğünü hepimiz hissediyorduk. 

Çariçe ağlamamak için kendini :ı« 

zaptediyordu. Olga Nikolaycvnanın göz... 
leri }'aşla dolu idi. 



Son bahar 
Modasında uzun 

kollar hakim 
önümüzde artık yaz değil eon baharı ki tastamam yeni olsun .• Sonbahar rop

rar .. Ağusto~un on b.e~i yaz on beti.~ lannda bu (yenilik) kollan uzun olma
derler. Bu bilhassa hızım memleket ıçın sıdır. Bu uzun kollar fazla bol değildir. 
bir dereceye kadar doğru oayı)abilir. Hatta ekseriya çok dardır. Bilhassa üst 

1 S Ağustostan ıonra yağmur ve eerin- tarafı kola yaplftyor. Dirsekten ap.ğısı 
likler bir baıladı mı son bahan kapımı- boldur ve bilekten düğmelidir. 
zın önünde veya pençerenin kenarında 

buluraunuz. 
Bunun için ihtiyatlı olmak lilzun. Son 

bahar elbiselerinizi ıimdiden hazırlarsa-
nız fena olmaz. Esasen artık moda terzi
leri son bahar modellerini hazırlamakla 

Yalnız bunun zaif kimselere pek ya
kışmıyacağından korkuJuyor. 

Bu ıeneki karpuz kollar ise bilhassa 
zaif kimseleri geni§ omuzlu göstermekte 
idi. Halbuki kolların üot kısmının dar ol-

mCJgul .. Ve yeni ıon bahar modaları maaı hiçte zaiflerin lehine değildir. O za
çıkmJf bile bulunuyor. man bu modelin aksi tatbik olunabilir. 

Son bahar modalannda ropların kol- Kolun üat kısmı geniı, bilek kamı dar 
ları yeni bir huauaiyet gösteriyor. Dah a yapılabilir. Ko\lann aüalü olması d a yine 
doğrusu buna pek yeni denemez. Çünkü bu son bahar mod,..ı cümlesindendir. 

eski bir modanın canlandırılmasından 1- Yalnız ıüı, omuz kısmında ve kolun 
harettir. Fakat moda !leminde ne vardır dörtte birini teıkil edecek ıekildedir. 

YENi ASIR 

Dün lncira!tı, ve sahil boyları serinlemek istiyen kalabalık halk ile dolmuştu. Bilhassa lnciraltı pldii hıncahınçtı. Res· 
mimiz dün lnciraltında havanın sıcıık'ıjından serinleyenlerden. bir grubu göşteriyor ... 

Varner Olande Yaz meyveleri 
Isveçli meşhur yıldız Karpuz iyi bir meyvedir 

Fakat usulünü bilmeli • 
yemenın Son filmini 

Ç1ldırdı 
çevirirken birdenbire 

ve hastanede öldü 
ŞEFT ALI: Yaz meyvaları içinde tat- memeli, dilim dilim kesmeli, Üzerine te· 

]ılığı ve lezzeti ile göze çarpanlardan biri

sidir. Hemen üzüme yakın denecek dere
cede mevkii vardır. 

miz bir tülbent örtmeli, aerin bir yer~ 

bırakmalı, soğuduktan sonra yemelidir. 
Aksi takdirde mide ve bağırsaklar Ü· 

ölen bir artistle İsveç bir evladını ğırıyorlar. Bu suretle, artist olmak ni
sinema alemi de bir Çinli artistini kay- yetini hiç beslemiyen Varner, kendisine 
betmi§ bulunuyor. Aslen 1sveçli olan teklif edilen şeraitin vaadları karşısında, 

Üzüm nasıl bazı zayıf ve kansız hag.. zerinde fena tesir yapar. Karpuz böbrek· 

talar üzerinde eyi tesir ediyorsa. şeftali leri tenbih ederek eyi bir rol oynadığı 

Varner Oland, Çarlı Çan ismi ile Çinli razı oluyor. 
rollerinde meşhur olmuştu... Esasen Varner, sanat alemine yabancı 

Bir tskendinavyalının Çinli rolı.. oy- bir kimse değildir. Onun sanata istidadı 
ruunası misali bu kadar canlı olmasa, kadar hevesi de vardır. Henüz mektel>
hakikaten inanılmıyacak bir şeydir. -de iken bir tiyatroda (Bebeğin evi) is

V arner Oland on üç yaşında iken, ba- mindeki piyeste rol almıştı. 

de hemen hemen ayni tesiri haizdir. Şef· 
talinin terkibinde şunları görürüz: 

Su, scllüloz, hamıziyet, azotlu madde

ler, azottan gayri maddeler, şekerli mad
deler verdır. 

Yalnız (C) vitamini havidir. (C) vi
taminine ihtiyaç olan hastalıklarda çok 
faydalıdır. Pek büyük istifadeler temin 

bası ile beraber, 1sveçten Amerikaya Varnerin rol aldığı ilk film (Çin ge
gidiyor. Varnerin babası orada, Kon- celeri) dir. Bu, büyük bir macera fil. 
nektikatda çiftlik alıyor ve orada yer- midir. Varnerin buradaki rolU de olduk- eder. 

!eşiyor. Varner de tahsilini Boston üni- ça ehemmiyetsizdir. Fakat, filmde ken- Şeftalinin tüylü tüysüz cinsleri bulu-

için fazla idrar da verir. 

KAVUN: Yaz meyvaları arasında gü. 

zel kokusu, tatlı yenişi ile kendisini tam· 

tan lezzetli, sulu bir meyvadır. Hazmı 
güçtür. Bunun için hazımda müıküli.t ve 
mide ağrıoı çekenlerle ( regl) ağrısı çe
ken bayanların yemesi doğru değildir. 

Kavun esasen fazla yenin6 bapaak
ları bozar. Hatta ishal ve kanlı baıura 
aebep olur. Hele kavunun üzerine eu iç .. 

mek bağırsak hastalıklarına meydan aç-
versitesinde bitiriyor. disinl derhal göze r•,.,,tırını• ve istida- nur. Tüysüz cinoleri daha kolay hazmo-

y-r ~ mak demektir. 
Varnerin sinema artisü olmak aklın da dıru göstermiştir. lur. Tüylülerin hazımları güçtür. 

- - ------------------------------ bile yoktur. Hele Çinli rolü alarak is- Bundan sonra, Varnerin Çinli şahsi- Şeftali çok güzeldir. Arama çekirde-
ERiK: Ekşi ve tatlı olmak üzere ikiye 

ayrılır. Gerek tatlı ve gerek ekıi olsun 
henüz kemale ermeden yemek doğru 
değildir ve bağırsak hastalıklarına sebe· 
biyel verebilir. 

Güzel Kalmak Daima • 
ıcın • 

mini Çarlı Çan yapmak hayalinden bile yeti daha fazla inkişaf edecek bir zemin ğindeki badem yenilerek bazı zehirlenme 
geçmez. Fakat, bir arkadaş şakası onu buluyor: Kahramanı Çarlı Çan isminde vakaları görülmekte ise de bu da beher 

bu Altibete sürüklemiitiı". bir polis hafiyesi olan bir film sırası tut- çekirdeğin bademinde 64 miligram ha-
Bakın bu i§ nasıl oluyor: turuyorlar. Varner Oland bilhassa bu mızı kiyanos bulunmasından ileri gelir. 

Terkibinde manyezi olduğu için erik Dinlenmenin sırrını 
bilmek lazım 

Varner Olandın arkaşlarından biri isimle meşhur oluyor ve Çarlı Çanın şah- Katiyen yememelidir. 
d b film · mül&yimet te verir. Çiy yendiği gibi re· onun Çinliye çok benzediğini keşfediyor. slyetin en on eş, yirmi · çevıriyor. K R 

A PUZ: Yazın su ihtiyacı karşısında çel, komposto, hoıaf, halinde de yenilir. 
Varnerin bu arkadaşı bir gazetecidir ve: . Çarlı .. Ç~ son .defa y'."e bir~ ~evi- bizi serinleten güzel bir yaz meyvasıdır. 

_ Dur şu çocuğa bir şaka yapayım! nrken uzerıne bırdenbıre büyuk bır sı- S k . . . b l b' k 
' . . ıca ve ıçı gcçmış u unan ır arpuzu 

Diyor ve bu İsveçli gencin resmini bir nir buhranı geliyor ve bu hastalık hakiki k d • d -·ıd· 
b . d ı·ı·k h ı· · 1 B d yeme ogru egı ır. 

Pek çok cinsleri vardır: 
(Amasya, mürdüm, can, biırdak, tür. 

be, çakal, urbani) erikleri meıhurdurlar. Çin generalı diye gazeteye basıyor. ır e ı ı a ını a ıyor. un an sonra 
fl k. 1 Ç r Ç b' d h Bunun için böyle sıcak havalarda her (C) vitaminini havidir. Bu vitamine ihti-Vaktile bir Hint imparatoru, oğlunu bir halde uyanıyor ve hemen çalşnıya V arner kendi resmini gazetede görün- 0 1 m yarı a ıyor ve ar 1 an ır a a 

d hangi bir karpuz ele geçince hemen ye- yaç olan yerlerde çok faydalıdır. yeti§tinn .. i için, Hint 1'e 1ranın en 4- başlıyordu. Sıcak memleketlerde gün- ce itiraz ediyor. Bunun üzerine hadise stüdyoya önmüyor. 
!im adamını hoca olarak tutmU§. Bu düz, şafak sökıneksizin, nasıl gecenin büyüyor: Herkes Çinliye benziyen bu Aylarca Kaliforniyadaki bir hastaha
adam genç prensi 15 114f1na kadar okut- içinde birdenbire çıkıverirse, Napolyon İsveçliye şaşıp kalıyor. Kısa zaman zar- nede tedavi edilen Varner Oland bundan 
mU§. Günün birinde imparator, oğlunun da şimşek süratile istirahatten çalışmaya fında Varnerin ismi bütün Amerikada dört ay kadar evvel biraz iyileşmiş ve 
kafi derecede tahsil ettiğine kanaat ge- geçebiliyordu. duyuluyor. tsveçreye gelmişti. Fakat, İstokholmdıi 
tirerek hocayı çağınn4 : Napolyon şüphesiz müstesna bir adam- Amerikan sinemalarının istediği şey başka bir hastalığa tekrar tutuluyor, 45 

- Artık oğlum epey şeyler öğrendi, dı. Bunun biz nasıl elde edebiliriz? Ba- de, esasen, şöhreti böyle garip bir ma- senedenberi uzak bulunduğu memleke
onu bana ver de biraz devlet idaresine zılarıınız buna tabiatin bir vergisidir, di- cera ile başlıyan bir adamdır. Hele Çin- tinde hayata gözlerini kapayor. 

Çinin Jandarkı 
Gençlik kongresinde Çini temsil edecek 

vardım etsin .• Demi§. yecek. Hem evet hem hayır. içimizden !iye benziyen bir artist, onların arayıp Holivud, şimdi bir (Çinli) artistinden Paris 12 (P.S) - Çinin Jandarkı adı-ıler söylemiştir. 
Hoca cevap vermiş: bir çoğu, hususi metotlar kullanmak şar- da bulamıyacakları bir şeydir. mahrum kalmıştır. Fakat, onun yerine nı taşıyan Yang Vhei Wing'in Havrdal c -13 Ağustos 1937 de harp patladığı 
- Bana bir sene daha müsade edin. tile, tabiate yardım edebilecek kabili- Derhal Varner Olande mektuplar yağ-ıhakiki bir Çinlinin geçeceği söyleniyor. Normandiyaya binmek üzere Parisdenlzaman ben Şanghay lisesinde idim. 16 

.Şimdiye kadar ona çalı,11My• öğrettim. yettedir. mağa başlıyor. Bütün sinema şirketleri Bu, Çarli Çanın filmlerinde oğlu rolü- geçeceğini haber alan Parisdeki Çinli Ağustosda cepheyi boylamıştun. Haya-

.Şimdiden sonra çal41r1a kadar, belki on- Hintlileri en bariz misal olarak zikre- genci, en yüksek şeraitle kendilerine ça- nü oynıyan Çinli Key Lukedir. talebe bu kahraman kadının ineceği otel- tımın bu üç gününü yaşatmak çok müş-
dan da daha mühim bir şeyi, dinlenme- debiliriz. Bilhassa Yogi'ler, zilini ve be- de odasını çiçekle tezyin için kendi ara- küldür. Odamda yalnızdım. Erkek vekız 
nin sırrını öğreteceğim. Çünkü nasıl ge- deni bir antrenman sayesinde istedikleri larında iane toplamışlardı. Onu bun- kardeşlerimin gülüşmelerini işidiyor· 

cesiz gündüz olmaua, istirahatsiz ça- anda uzun uzun uyuyabilirler. dan daha çok heyecana düşürecek bir dum. Sekizi kız, biri erkek olmak üzere 
lt§111<1 da olmaz. Kakild istirahatin sırrı, adaleleri ta- jest olmazdı. Cephe cehenneminden, ölü- dokuz kardeşiz. Masam üzerinde mil-

.lıf.. mamen gevşek ve serbest bırakmaktır. me karşı yaptığı mücadeleden sonra, o hendis olmak için okuduğum kitaplar 
Tatil aylarının en civcivli zamanında Bunun ne olduğunu anlaına.k. için isti- çiçekleri unutmuş gibiydi. Çinli talebe vardı. A§ağı katta babam ve annem ko-

hulunuyoruz. Hint hakiminin bu söz- rahat halinde olan bir hayvana, meselii ile karşılaşınca, onlara hitap ederken nuşuyorlardı. Bütün hayat bağlarım et· 
!erini daima hatırda tutalım. Çünkü ı.a- bir kedi veya bir köpeğe bakınız: Köpek arasıra yerinden kalkıyor, çiçekleri ku- rafımda hazır oldukları halde buradaıı 
manımızda kadınlar da erkel<ler kadar dinlenirken adalelerinin hepsini ckoyu- caklamak istiyor gibi okşıyordu. bu sıcak ve güzel hayattan ayrılacağımı 
dolu ve yorucu bir hayat sürüyorlar. Si- veımiştir>, vücudunda takalltls etmiş hiç T o R N AX M ot orsi k ı et 1 eri Orada, Çinin nihayetsiz ufuklarında biliyordum. 16 sabahı evde kimseyi 
nirlerimizin kuvvetini yalnız çalışmakla bir tarah yoktur. Eğer o anda onu yer- J andark adını taşıyan iki kadın vıµ-lığı uyandırmamak için şafaktan evvel ha· 
değil, lüzumsuz ve mAnasız bir takım den kaldırmak isterseniz göreceksiniz 8ef aene garanti, en konforlu var. Biri Yang, diğeri Yao ... Fakat bu reket ettim. O günden beri ailemin, sev-

hareketlerle, çırpınmalarla yoruyoruz. ki ellerinizin arasında cansız, Adeta ölü BUZ DOLAPLARI ikincisi Vang gibi cepheden cepheye ko- diklerimin ne olduklarını bilmiyorum .. 
Doktorların hesapladıklarına göre, si- bir et külçesi vardır. şan bir muharip değildir. Vang bir genç C~plıeye gelir gelmez diğer askerler gibi 
nirlerimizin enerjisinden yüzde 40 ı ça- !şte insanlar bu bakıdan hayvanlara 1936 ve 1937 de Dünya radyoları içinde birinciliği kazanan kız olduğu halde Yao evlidir. Ve 1931 saçlarımı kazıttım ve emir bel<ledim. Bu 

lışmaya, yüzde lOu oyun ve spora, mü- göre çok aşağı seviyededirler. Bazı in- MiNERV A Radyo) arı de ilk defa orduya giri§i kocası yanında emir geçikmedi. Japonlar tarafından mu-
tebaki yüzde 50 si de, farkında olma- sanlar uykudayken bile adalelerini yarı dövüşmek içindir. o zamandan beri iki hasara edilmiş olan bir şehir kumanda· 
dan yaptığımız bu çarpırunalara gitmek- gergin bir halde muhafaza ederler.Şu Her marka bisiklet, gramofon plik v e her cins musiki alah çocuğu olmuştur. muhtaçların imdadına nına bir mesaj götürmek icap ediyordu. 
tedir. .ıalde vücut denilen motör, ağır ağır da 1ZMtR ve Havaliıi toptan ve perakende a&tlf depoıu koşuyor, yardım dağıtıyor, yetimleri Kumandanımın elinden bu mesajı ald\· 

Bir elektrik akümülatörii boşaldığı olsa çalışmıya ve sinir kuvvetini harca- M ALf•M Şenocak yerleştiriyor, kampların iaşesini temine ğım dakikadan itibaren içim rahat etti. 
zaman yeniden çalışabilmesi için bunu mıya devam etmektedir. Halbuki, adale- • uğraşıyor. Daha müşkül, daha tehlikeli Giderken bir Çin bayrağı aldım. Onu 

doldurmak lazımdır. !erin gevşek bırakılması takdirinde, bu Emirler çar§ıaı karıısında Bq turak No. 143 Telefon : 4079 vazifeleri Vanga bırakmış bulunuyor ... koynumda sakladım. Dilenci kılığına gi· 
İnsan için de vaziyet aynıdır. kuvvet yedek olarak kalır ve insan uyan- Amerikada toplanacak olan dünya genç- rerek yola çıktım. Belki 20 defa kendi-
Bunun yegane çaresi de uyku ve is- dığı zaman kendini tamamen dinlenmiş •. . . . . . . lilc kongresinde Çini Yang temsil ede- mi mahvolmuş zannettim. 

h. d Ge b ed ufak b. değildir; fakat ınsan bıraz antrenmanla Bu tavsıyelerı her zaman tatbik ede- ktir V , b dan ki h t b" b" 
tirahattir. ısse er. ce u say e, en ır k 

1 1 
B" lir ki birisi k ce . angın un sonra aya ı ın ıı 

Görünüşte bu gayet kolay ve basittir. gayretin vücudumuzda hasıl ettiği tok- 0 ayca a ışır. ır an ge ' ~ bilirsiniz. Fakat bilha~ tatb~ ~eniz Vang Çindekl harbin mucizesidir. Saç- macera ile doludur. Japonları o kadaı 
Hakikatteyse en fazla itina istiyen en sinler de bertaraf edilmiş olur. lunuzu k~dırı~ ~":~a, b~ uzv'.'°uz bır lazım gelen devre, tatil devresıdir. !arı alagarson kesilıni§ olan bu çocuk yıldırmıştır ki japon kumandanlığı Van
güç, en çapraşık iş, istirahattir. Şu halde, dinlenmek için, omuzlarınızı kurşun külçesı gıbı agır bır şek.ilde tek- İnsan tatil aylarında hiç bir kaygıyla, gösterişli genç kız konuştuğu zaman söz- gı diri veya ölü getireceklere büyük mil· 

Napolyon gece veya gündüz, en müş- bir yastığa koyunuz. Başınız hafifçe rar yere düşer. İşte bu şartlar altında hiç bir endi§eyle zihni yormamalı, daima !erinden hayret edilecek bir hayattaşı- kafat vaad etmiştir. 
kül anlarda, hatta çetin bir muharebenin yüksekte olsun. Zihninizden biitün dil- yapacağınız kısa bir istirahat hem yeni- dinlenmelidir. Eskiler uykuyu ölüme yor. Bir hayat ki kendi için saklamıyor, Miss Vang Vhel Wing Amerikada 
ortasında bile derin bir uykuya dalmak şünce ve meşgaleleri kovunuz. Adalele- den kuvvet toplamanız, hem de zihni. benzetirlerdi. Fakat öyle bir ölüm ki in- başkalarına telkin ediyor. memleketinin kurtuluş mücadelesinde 
imkanıl!8 malikti. Kısa bir zaman uyu- rinizi, çok yumuşak bir hale gelecek şe- nizdeki teheyyücü yat~tırmak bakımın- san bundan neşe ve sıhat dolu olarak di- Yang 23 yaşındadır. Bize kendi yaşın- yaptığı büyük gayret ve fedakArlıkları 
duktan sonra dinlenınis ve zihni acık kilde. l!evsetiniz. Bu, başlangıçta kolay dan çok faydalıdır. rilil'. dakilerin ağızlarından cıkamıyacak ~ey- anlatacaktır. 
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''D . enız kızı,, avı! 
Şimdi anlatacaklarım, lbrahim Sıtk.ı

nın bir Cumarteti günü akpmı e" ıe dö. 

nerken vukua geldi 
İbrahim Sıtkı, bütün gün balık tut

mıdr.la metgaldü: Balık tutmak deyince 
İbrahim Sıtkının balllc tuttuğunu zannet~ 

meyiniz. Balık tutan1•T& mahsu• vaziyeti 
t•kınmıı, oltaaını abrul ve uzun boylu 
beldemiı olduğunu söylemek iotiyorum. 

lbrahim Sıtkının kansı, zaten ona ha· 
hk tutmak merakaıdan dolayı kızardı. 

Şimdi de eli bot döndüğüne gÖTe, kim 
bilir ne kadar kızacaktı. Y egine çate, 
çarşıdan bir balık alıp eve götürmektf. 

Derken karşısına bir adam çıktı. Pe .. 

rişan, yırtık putık dbiseler içinde ve b· 
raıı uzamıf bir adam.. Bu adam, elinde 
bir paket gösteriyordu. 

ll>rahim Sıtlczy-a yaklaşarak: 
- Taze tuttum bayım, dedi. Almaz 

mıaınlZ) 

İbrahim Sıtkı, pal:etin kenarından ıü· 
müoi bir çatal kuyruğun uzandığını gö .. 

rilyord11. Dipdiri bir kuyruk! .. Oii,iindlL 

Bir kova içerisine bir miktar su ve bir 

az da aofra tuzu koyarak onu tekrar de· 
nize götürüp bırakmak 1 

* Erteai 99bah ~k işi bı.ı oldu. Deniz kızı 
ona fil kın ta,,lı:ın bakıyordu. Dudakla
rında hazin bir bükilntü vardı. Hıçkıra
cak gibi idi ... Yazık, yazık 1.. Fakat elden 
ne geliT! 

İbrahim Sıtliı, o dakikada duyduğu 
kederi, hayatında hiç bir zaman duyma· 

dığı ve duymıyacağını •örllyor. 
Bir aev~iliden ayrılır gibi hissediyordu. 

kendinl ... Küçük cDcni~ kızı> nı, elleri 
titriyerek kapatıp kajldın kenarlannı:lan 

1 
büktü. Ve yola çıktı. 

Aks! tesadüfe balon ki, mevsim tatil 
menimi ... Yolda beş on kızlı erkekli 
m ktep çocuğu toplanmış elele verip hal· 
ka yapmışlar. Şarkılar söyliyerek bağrı· 
ııp ç•ğtışaıTak aıçrayıp dönüp duruyor .. 

lar!, 
lbrahim Sıtkı, elinde kova ile yolu de· 

ifütirmek ve başka bir istikametten de-
Şimdi çarııya kadar yorulacağına bunu niz kenarına varmak istediyse de., hey· 
alıp lr.eotirme yoldan eve dö11ii~ımn:eği hat.. iş isten geçmişti.. Oynaşan çocuk
muvafılı: buldu. !ar, onu çoktan halkalan içine almışlar, 

Bir in içinde yirmi kuruı kadar bir şimdi etrafından geçiyor. hazan çiftler 
para, lbrahim Sıtlı:ıitın cebinden çıka· halka olarak çaprazlama birbirlerini ka· 
rak, balığı satan adamın cebine girdi. tedip türlü oyunlar yapıyorlardı. 

lbralıim Sıtkı paketi koltuklıyarak evinin - Yapmayın çocuklarım. Benim iııim 
yolunu tuttu. var. Çok hayati bir iştir. Bırakın.. Eğ. 

Eve ııe)diği zaman. içeride kimae yok- lencenin zamanı değil ... 
tu. Karısı daha sokaktan gelmemişti. İb- Fakat çocuklara, hele hB.Jan cinaten 
rahim Sıtkı paketi bir mapnm üzerine oldukları zaman kim li.f anlatabilmiştir! 
lı:oydu. Sicimlerini ııökıii. Sonra cA A ... • Sıçrayıp oyna,ıyorlar ve kovanın için
diye bir hayret ç>ğlığı kopararak, lıe· deki au, lap lap 11çnyordu. 
m- arlcuındalcl lr.anapeye eırtüatü dü lbrahim Sıtkı, bu haflln çocuklann 
ıliverdi. mevaiın.aiz ,..kumdan kendisini güç beli 

Satın aldı&ı ıeyin bir cDeniz lı:12ı• ol· lı:urtardL Denize doğru son lııziyle koş-
duğunu görmüıtül. mağa başladı. 

Bir yaıına varmamıı bir bebek lı:a- Kalbi atıyor, elindeki kova çalkanıyor. 
dar bir ıeydi ha .. F alı:at lbralıim Sıtkının ve sular dört bir tarafa büyük d algalar 
dediğine bakılır .. , gayet mükemmel bir halinde sıçrıyordu. 
mahlllktul Güzel, on liralık şapkası uçtu. Fakat 

Derisi, inci gibi bembeyazdı. Kuyru- o, aldırmadan koşuyordu. 
iunun pulları puıl puıl gayet güzel saç· Nihayet yorularak bir yerde durdu. 
lan vardı. Hele gözleri! .. lbralıim Sıtkı- Çok şükür, arkaııından gelenler olmadı· 
nın ifade8jne göre, o gözler ilk bakışta ğı gibi etrafta da ıimdilik kimse görünr 

yeı3di. Fakat di.kkat edilince, yeşilin al .. miyordu. 
bnda mavi görüyordunuz. Ve bu mavili- Elindeki kovayı yere koydu. Fakat bu 
ğin ııltında da, suların dibinde oynaşan hareketi yaparken kovanın hafif oldu
eflltun bulut gölgderi gibi bir şeyler ğunu da hi .. etti. Tekrar eline alarak, ya-
farkecfiYordunuz. rı açılm.Jt kAğıtteo içeriye doğru baktı. 

cOenlz kızı> ile lbrabim Sıtk~ birlıcaç Kovanın içeriainde bir kaşık sudan 
saniye birbirlerine bakıttılar. Sonra cDe- başka bi,.e.y görünmiyordu. 
niz kızı> kollarını lbrahim Sıtkıya uzat- İbrahim Sıtkı, cDeniz kızı• ru düşür-
tı. Garip ve M:Y}'al bir liaanla bir ıeyler müştül 
eöyliyoTdu. İbrahim Sıtkı ne yapacağını şafırmış 

Sıt.lr.ı, hemen pençereyi açmak üzere bir halde yorgun argın bir kenarda gör
kottu. Fakat cDeniz kızı•, bir !'.ava de- düğü sokak kanepeBİne ken.!ini attı. 
fil, auya ihtiyacı vardı. İbrahim Sıtkı Güğsü heyecandan bir körük gibi kal
hunu aldedince, hemen onu kucaklıya· lap iniyordu. Batı dolgun, g(;zleri dal
tak yukarıya, banyo oduına götürdü. gın ve bir ya])ralr. gibi titriyen eli, alnın· 

dalci terleri ailemiyecek kadar mecalsiz Banyo telcneoinin içine oturttu. 
Fakat cDeniz Lzı> nın tam manasile deriai üzerinde duruyordu. 

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

YENi ASIR 

•• • ULH guneşı 
Balkanlardan doğacak 
B. Antantı ne istiyor? 

Bern (M. H) - Gürültüsüz patırdı- tanın kuvvetli bir dostu olmııdığında.n 

sız, sükCın ve sessizlik içinde balkanlarda hudutlarında re>Viziyon mutalebesinden 
çok mühiın ve memnuniyete şayan bir sarfı nazar etıneye ve mukadderatının 
hadise olmuştur: Cihan harbinin mağ- bu hazin akıbeti ile uzlaşmıya ve kom
ICıp devletlerinden biri olan Bulgaristan şulariyle iyi geçinmeye mecbur kalmış
komşu olan Balkan antantı ile anlaşmış- tı. Şimdi bu bakımdan ileriye doğru kat'! 
tır. Balkan antantı, 1919 Nöyi sulh mu- 'bir adım atılmaktadır. Sulh muahedesi
ahedesinin askeri hükümlerine Bulga- nın askeri hilkümleri vakıi hukukan me
ristanca riay~t oluruniya devam edilme- riyelten kaldırılmıyorsa da Bulgaristan 
sinden sarfınazar etmiştir. Buna muka- tekrar sil&hlannı.ıya başlarsa Balkan an
bil Bulgaristan dahi 1912 den 1920 ye ka- tantı buna karşı her iki göztinii. de yu
dar kendi mülkiyetinde iken sonra Yu- macağını söylemiştir. Şimdiye kadar bir 
nanistana intikal etmiş olan ')'.'rakya mm- tek göztinü yummuştu. Demek '.Nöyi 
takasında Yunanistanın tekrar tahkimat muahedesinin silfthlanma hakkındalti 
yapmasına • ~r ne kadar bu mıntaka hükmü bilfiil meriyet mevkünden kalk-
1923 Lozan muahedesi ile ?'ürkiye ve mıştır. Ve Bulgaristan tekl'ar hukuk mti
Yunanistan arasında askeri bir hale savatını iktisap etmiştir. Bulgaristah 
konmuş ise de • itiraz ebnjyecektlr. Si- şimdi iktisap ettiği hukuk müsavatım 
yas! bir pakt ~erçevesi içinde :Sıilgaris- bir darbede elde ebnemlş, yavaş yaVa§ 
tan ile Btılkan itilafı arasında bu karar- silfilılanmı tır. Şimdi ko.inşulan bu hali 
!ar Selinikte alınmış ve imzalanmıştır. kabul ediyorlar ve nezaketen kendile
Bulgaristan namına Başvekili Köse İva- riyle isti§are edilmiş olan büyük dev
nof ve Balkan antantı namına da Yuna~ !eller ( !ng'Itere ve Fransa ) is<! buna 
Başvekili Metaksiıs imzalamışlardLr. muvafakatle hayırlı temennilerde bu-

lunuyorlar, Çünkü kendileri bir kaç Bul
BALKAN ANTANTI NE 1ST1YOR? gar tayyaresi yerine hakikaten başka iş
MalCım olduğu üzere Balkan antantı !erle milcadele halindedirler. Böylece 

Yugoslavya, Romanya, Yunanistandan Bulgaristan Balkan antantı ile sulh yap
ve Türkiyeden müteşekkildir. Bu dört mış ise de daha hen~ bu gtin bu eski 
devlet Bulgaristanı bir daire içinde iha- düşman blokuna ' girmemiştir. Faht mi· 
ta etmiş vaziyettedirler. Nasıl ki küçük ras dil§manları arasında böyle bir anlaş
itilM Macaristana baş kaldırtmamak için ma yolundaki inkişaflar iyi niyetin neler 
vücud bulmuş ise Balkan itilafı da ayni yapmıya kadir olduğunu göstermekte
vaziyette tutmak için 1934 de Atinada dir. Çünkü Bulgaristan ayni umanda 
aktedllmiştir. Cihan harbinden sonra fedakArlık, hem de büyük fedakarlık 

Bulgaristan hayli küçülmüş, Romanya gösteriyor, yani bu günkü hudutlarda 
Dobricayı, Yugoslavya münııziünfih olan şimdilik bir değişiklik yaptırmamakla bu 
Makedonyayı ve Yuİıanistan dahi Trak- hudutları bir emrivaki olarak indirekt 
yayı almışlardı ve bu vaziyetin muhafa- tanımış oluyor. Binaenaleyh bazı bilyük 
zasını istiyorlardı. Bunun için Bulgari"" devletleTin de işbu Balkan metodundan 
tanın komşuları birleşmişlerdi. Bulgarts- ilham almaları çok iyi olurdu. 

Balkan Devletleri 

a ka ayanmakla pek 
Çok yükselmişlerdir 

1 

Sofya- Bulgar basınında Selanik anlaş-ı lar, mühimmat ve levazıma tile birlikte 
m.asının akisle;ri devam etmektedir. Şim· galiplere terkedilmek lazım geliyordu. 
dıye kadar bu hususta . yalnız Aıans ha·)Bülün hunlardan maada Nöyi muahede

bcrleleri komünikeyi veı·mekle iktifa ı namesinin meriyette kaldığı bütün bu 
eden gazeteler, bugün Selanik paktı ha- 1 müddet zarfında Bulgaristan, Akvam ce· 

sebile baş makale neşretmeğe başlarflış miyeti lüzum gösterdikçe askeri sahada 
bulunuyorlar. Bugünkü posta ile ge-len yapılacak herhangi bir teftiş ve taharriye 
Mir gazetesi yukarıdaki başlık altında ve boyun eğmiye mecburdu. 

denizde imi~ gibi yaııyabilmesi için, tttta 
da ihtiyaç olduğu muhakkaktı. Koşarak 
mutlaktan bir keaekağıdı kadar sofra tu· 
zu getirdi. Suyun içine serpti. Şimdi cDe
niz km> nC§e içindeydi. 

Bu sırada yanıhaıında bir adam he· Antomiy M. Nikolof iınzasile ilk yazısını Muahedenin bu sıkıcı ahkamı, bey-
lirdi. Periflln, yırtık pırtık elbiseler için- neşrediyor. Bu makaleyi aynen alıyoruz: nelmilel hukukun devletlere bahşeyle-

Gülümsiyor. Ve anlaftlmıyan bir li
sanla tarkı söyliyordu. 

Gerçi tarkısı bir an vızıltmnı andın
yordu. Fakat güzeldi. Ahenkli idi. 

Sonra birdenbire kadınlığını habrla· 
mq olacak ki, saçlariyle uğr..,mağa bat
ladı. Onlan dilıeltiyor, parmaklarile kı
vırıyor. Minimini kulakları arkasına atı .. 

yordu. 
İbrahim Sıtkı koşarak karısının d ay

eyna11nt ve tarağını aldı. Ona verdi. cDe .. 
niz kızı> ıimdi daha büyük bir memnu .. 

niyet içinde tuvaletini yapmakta devam 
ediyordu. 

İbrahim Sıtkı bu manzara karıııııında 
o kadar dalmıfb iti. kaneının geldiğini 
bile duymamııtı. 

Kansı banyo odasının kapısı önünde 
dikildi. Ve, tekne içinde duran genç kız 
timaaline fena fena bakblttan sonra: 

- Sıtkı 1.. dedi. Eve hu dişiyi sen mi 
getirdin} Kimdir bu) 

İbrahim Sıtkı, izah etmek istedi. Fa
kat kansı dinlemiyordu. Hakim ve kat'i 
bir eda ile : 

- Bir tek ıöz bile istemem. diyordu. 

Ya bu dişi evden gider, yahut ta ben gi
derim!. 

- Fak.at sevgili karıcığım, ıeni temin 

ederim ki bu ... 
- Hayır .. Bu kadar kafi ... Dediğim 

dedik, çaldığım düdük! Bu dişi evden 
gidecek! 

lbrahim Sıtkının karısı bu sözleri söy
lemesiyle birlikte, ayna ile tarağı da, 
cDeniz kızı• nın elinden almıştı. 

Sonra, akşam yemeğini yemek üzere, 
merdivenleri pat pat inerek uzaklaşh. 

lbrahim Sıtkı mühim bir mesele k.ar
ıısındaydı. Şimdi bu cDeniz kızı> nı ba
ıından na11l eavacaktı, 

Oüıündü , tatındı, nihayet aklına bir fi
kir geldi. 

de ve tll'&ft uzanuı bir adam.. Bu adam, 
elinde bir paket tutuyordu. 

lbrahim Sıtkıya eğilerek: 

cNeuilly muahedenamesinin ihtiva ey- diği üsavab prensipleTine aykırı idi. 
!ediği bir sürü haksızlıklar arasında Bul- Beynelmilel hukuk ahkilmına göre 
gar milleti için en ağLr olanı, bu muahe- u"stakil hür aln d ı tl · ilsa · m ve o eve ennm vı 

- Taze tuttum bayım, dedi. Almaz denin dördüncü kumıru teşkil eden ve haklara malik olmaları Hizımdır. Bina· 
mıaınız) 

lbrahim Sıtla, paketin kenarında gÜ
müıi bir çatal kuyruğun uzandığını gör
dü. Dipdiri bir kuyruk .. 

lbrahim Sıtkı, bu man~ara lr.aTfJsında 
bütün kanının beynine oıçrayıp: 

- Defol.. Defol karşımdan .. Kolun· 
daki menhus paketi alıp olan hızınla u
zaklao f senin tize balığın da, yerin dibi~ 
ne batsın ... diye delice haykırmağa baı
lad1ianı aöyliyor ... 

Şimdi anlattıklarım da lbrahim Sıtkı-
nm bir Pazar sabahı evinden çıktıktan 
sonra ba!)ına gelmiı bulunuyor. 

Fakat bu heyecan ... Onu, tehlikeli ve 
uzun bir uyku hastalığına tütulmaktan 
kurtarmıştır. ÇünkU lhrahim Sıtkı, yirmi 
dört aaat hiç ara vernıebizin, yalnız iki
de bir denizde yüzer gibi hareketler ya· 
parak yatakta uyuyup dururken ona dai
ma hükmeden karısı bile endişeye düı
mür. cSıtkı, Sıtktcığım. sana ne oldu> di
ye yatağı b&flllda göz yaılan dökerek 
hıçkırmağa batlamıştı. 

Fakat neticede, yine kansı kazandı. 
Çünkü İbralıim Sıtkının karısı, zaten ona 
balık tutmak merakından dolayı kızar· 
dL Ve İbrahim Sıtkı, bu korkunç rüya
dan sonra balık tutmağa töbe etti. 

Göz hekimi 

Mitat Orel 

cAsker, kara deniz ve hava vaziyeti• baş- enaleyh devletlerden herhangi birinin 
lığını taşıyan hükümlerdi. Diğer mağ- hukukunu tahdit etmek iliz elirse di
lCıp devletler gibi Bulgaristan da bütün ğerleTini de ayni muameley::bi tu~ak 
silahlarından tecrit edilmiye mahkilm . 

. . ıcap eder. Yani böyle bir hareketin ınev-
olunmuştur. Muahede mucıbınce, paktuı t b"t" d 

1 
tl biki' ktir 

ktind .. zarfınd d cu u un ev e ere tat gere . a en sonra uç ay a yur un 
'10~1 t k tm . ,,___ eli rd Bunun aksini yapmak, beynelmilel 

Slli:Ullarıru er e esı .l.i:lZ.l.IIl g yo u. 
Askeri mükellefiyet sistemlerimiz imha hukukun hahşeyledlği hakları ve hürri· 

edil k .. .. 11.. f ad d d' yetleri çiğnemek demektir. Mağlilp devere gonu u e r unızın a e ı as-
gari bir hadde indirildi. leUere karşı yapılan ve tatbik edilen ise, 

SiLilılar, en basitlerine kadar kemiyet bunun la kendisi idi. Filhakika muahe

ve keyfiyet itibarile btitün levar.ımatile de-lere göre mağlCıp devletl&in, sila!ı
birlikte kullanılamaz bir hale g~ildi. !arından tecridini müteakıp galip devlet. 

Bulgar ordusu, yalnız hudut muhafızla· !er de tedr!ei bir surette aiLilılarını bira

rı ve yurdun ltsayişini koruyan kuvvet- kacaklardı, Fakat hldiseler, galip devlet
ler haline sokuldu. Askerliğe ait mektep- !erin böyle bir şeyi hatnlarına getirme-
lerlmizin yaşamasına imkan birakılmadı. dikleTini isbat etti. c 

Tek bir askeri mektebimiz, çok sıkı ve Binaenaleyh gayri tabil olan bu duru
mahdut şerait altında açık bırakılmıştı. mun yaşamasına imkan yoktu. Haksız

y eni askeri mevzilerin inşası sureti kat- lığın ve müsavatsızlığm esasları, ergeç 
iyede menedilmişti. Y alruz tek bir as· meydana çıkacaktı. 
keri iınalilthanenin çalıJınasına müsaade Selfınilr. anlaşması, bu muahedenin 
olunmU§tu. Bu muahede, ayni zamanda, Bulgaristana yüklediği askeri haksızlı
yuroun herhangi bir harp gemisine ma- ğı tashih etmiş bulunuyor. Selanik an
lik olmasını yasak etmişti. Polis h!zme· !aşmasının ihtiva eylediği en manidar 

tinde bulunan ufak, tefek bazı gemiler- nokta, Nöyi muahedesinin dördüncü kıs
den maada deniz ve hava kuvvetlerine mınıı muvafakatlerile ve beynelmilel hu
sahip ve malik olmak kat'! surette im· kuk ahkamının uygun bir tarzda yapıl-

' ' kansızdı. mış olmasıdır. Beynelmilel hukuk ahka-

Bulgar ordusunun vaziyetini çok sıkı mın)Il en kuvvetli mesnedi olan hakka 

bir çerçeve ile tahdit etmiş bulunan Nöyi dayanma keyfiyetine bağlılıklarını gös

muahedesi, ayni zamanda, bu tahdidatın termekle Balkan devletleri, pek çok yük
ne suretle tatbik olunabileceğini de tes- se~lerdir. Onların hu hareketi, hakka 
bit etmişti. Böylelikle Bulgaristan, dahi- ve rnüsavata dayanan bütün esaslara 

Ağustos sonuna kadar hastalannı üi- Ji vaziyetini kendisine tahmil edilen bey- doğru daha ciddi adımlar atılacağının 
leye kadar bu tarihten oonra aabahlıın nelınilel mükellefiyetlere göre tanzim et- ve böylelikle günün birinde hu yüksek 

10 • 12, öğleden sonra 3 • 5 araoında mek ve diğer taraftan muahede ahkamı· mefhumları realiteler haline koyarak 
kabul eder. nı tatbik için ona göre bir idare meydana milletler arasında daha geniş iş birlikle-

ADRES :ı it.inci Beyler Numanzade getirmek mecburiyetinde idi. ri ve beraberlikleri yaratacaklarının sar-
S<1btı Numara 23TELEFON : 3434 Muahedenln teıblt et~I biltün sillh· sılmaz bir garanUsldir. 

16 AOUSTOS SALI 1938 , ............ --.................. ~ ...... ,_ 
Solucan dediğimiz bağırsak kurdları 

Ekseriyetle çocl Klann bağınaklanna yapl§Brak Lranlannı emmek suretiyle 
bllyiiye ve üreyen muzır hayvanlardır. Bunlar 

Hazımsızlığa, kansızlığa ve bir çok hastalıklara 
sebep olurlar, karın şişmeleri, burun ve makad ka§ınmaları, ishal, 

oburluk, salya akması, baş dönmesi ve daha bir çok gayri tabii haller 
görünür. Bunun ilacı çocuklara verilmesi pek kolay olan 

1 met santonin bisküiti 
dir. Kutuların içinde sureti istimali yazılıdır. Okuyunuz, her eczane

de fiati 20 kuruştur. Yalnız (iSMET) ismine DiKKAT 

~-....................................... ııiiıİİI~ 

lzmir -Göztepe 
Devrim orta okulu 

ğiinden: 
direktörlü-

Resmi okullar iıntiyazıni haiz olan okulumuıun yatılı yatıaız laz, 
erkek talebe kayıt ve kabul muamelesi Ağustosun on beşinden itiba
ren batlıyacaktır. 

MORACAA T YERt VE SAA TLERI : 
Göztepe Kapıil 126 sokak her gün saat 15 ten 18 e kadar. 
TELEFON : 4008 6-10-15-16-18-20-22 28Ş9 

Borsa idare heyetinden: 
Yeni mahsul incir piyasasının değerinden aşa

ğı fiyatlarla açılmaması için turfanda ilk mahsul 
olarak istihsal mıntakalarından İzmire gönderile
cek incirlerden kuş yeniği, hurda, kara yaprak 
ve kavurya denilen neviler çıkarılarak bunların 

turfandada gönderilmemesi ve ilk gönderilecek 
mahsulün hiç olmazsa iki nev'e ayrılarak gönde
rilmesi Borsa idare heyetince kararlaştırılmış 

olduğundan müstahsillerimizin bu yıl bu karara 
uygun şekilde hareket etmeleri nıenfaatları ica
bından olmakla borsa idare heyeti bu ciheti müs
tahsil arkad2şlara şimdiden hatırlatmayı faydalı 
görerek keyfiyet ilan olunur. 

14 - 16 - 18 2988 (2643) 

BORSADAN 
Zahire analiz işleri için 

lira ücretle daimi bir memur 
ayda doksan 
alınacaktır. 

veya analiz işlerinde 
dair ehliyetnamesi 

isteklilerin borsa ida-
13 - 16 

Kimyager olmak 
yetişmiş olduğuna 
bulunmak lazımdır. 
resine müracaatları. 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
PAZARLIK USUUYLE BiNA INŞAA Ti EKSlL TME tLANI 

1 - Ankarada Osmanlı Bankıuı ittisalindeki Vakıf anaya İn§a et
tirilecek Borsa, Vakıf paralar müdürlüğü ve Apartman binıumın ka
palı zarf usuliyle eksiltmeai neticesinde yapılan teklifler kabule §&yan 

görülmediğinden bu itin 2490 numaralı kanunun kırkıncı maddesi 
mucibince pazarlıkla yaptınlmasına karar verildi. 

2 - Bu intaatın temel kıımı vahidi fiat üzerinden ve mütebaki ak
samı maa müıtemilit götürü olarak yapbrılacaktır. 

3 - Keıif bedeli 220,446,84 liradır. Bunuu 28,184,15 lirası temel 
için ve 192,262,39 lirası da diğer götürü akaaının İnf&atı içindir. 

4 - Bu İn§llata ait prtname ve evrak ıunlardır. 
A - Fenni ve hwust flllbıame. 
B - Mukavele projesi ve projeye bağlı vahidi fiat cetveli. 

C - Eksiltme f&l"lnameai. 
O-Proje. 
5 - Yukarıda yazılı evrak Ankarada Vakıflar umum müdürlüğü 

intaat müdürlüğünden, lstanbulda İstanbul Vakıflar batmüdürlüğün
den ve lzmirde Vakıflar müdürlüğünden 11.02 lira mukabilinde alı
nabilir. 

6 - Pazarlık 19/8/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 12 de 
Ankarada ikinci Vakıf apartmanında Vakıflar umum müdürlüğü in
§aat müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 12,272.33 lira teminat 
vermesi ve ~aiıda yazılı vesikaları haiz olması §arttır. 

A - 1938 yılına ait Ticaret odası vesikası. 
B - 1938 yılına ait olarak Nafıa vekaletinden alınmış en &§ağı yüz 

bin liralık tek bir bina İn§llatını yapmıt ve muvaffak olmut bulundu
iunu bildiren yapı müteahhitliği vesikası. 

8 - lateklinin bizzat Yüksek Mimar veya yüksek inşaat mühendi
ıi olması. ve yahut bunlardan biriyle müttereken teklif yapıp muka-
veleyi birlikte imza etmeleri tartta', 2998 (2449) 
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ANKARA RADYOSU 
öğle neıriyatı : 
Saat 14.30 Kar~ık plak neıriyatı. 14. 

1 O Pli.kla Türk musikisi ve halk ıarkıla· 
rı. 15. 15 Ajans haberleri. 

Akşam neşriyatı 

Saat 16.30 plakla d ans musikisi. 19. 
15 T ürk m~si ve halk ıarkıları 
( Makbule Çakar ) 20 Saa t ayarı ve 
Arapça neşriyat. 20.1 5 Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Salahettin) 21 Konferans 
Şevket Ayd emir 2 1. 1 5 Stüd yo Salon or· 

kestrası . 
22 .00 Ajans haberleri ve hava raporu 

2 2. 15 Yarınki program ve son. 

ISTANBUL RADYOSU 

öğle neşriyatı : 

Saat 12. 30 Plakla Türk musikisi 12. 
50 Havadis Türk musikisi 13.05 Plakla 
Türk musikisi 13. 30 Muhtelif plak neşri· 

yatı . 

14.00 son. 

Akıam neıriyatı : 

Saat 16.30 Hafif müzik : Tepebaşı 
belediye bahçesinden naklen. 19. 15 
Konferans : Fatih Halkevi namına, Hıfzı 
Veldet (Türk medeni kanununda bo· 
şanına. 19.55 Borsa haberleri. 20 Saat 
ayarı : Grenviç ıaaathaneainden naklen .. 
Vedia Riza ve arkadaı1arı tarafından 
Türk musikisi ve halk 9arkılan. 20.-40 
Hava raporu. 20.43 Ömer Riza Doğrul 
tarafından Arapça eöylev. 2 1 Saat aya .. 

n : Orkestra. 
1 - Bach : Hamlet 
2 - Leoncavallo : Paglacci 
3 - F riml : lndian Lov 
2 1 .30 Cemal Kamil ve arkadaşları ta· 

rafından Türk musikisi ve halk prkılan 
22. 1 O Senfonik musiki (Plak) 

22.50 Son haberler ve ertesi günün 

programı . 

23.00 Saat ayarı : SON 

On binlerce kişi 

memnuniyetle 
MAZON kullanıyor 

ve tavsiye ediyorlar. 

Kabızlığı 
defeder. HAZMI dü
zeltir. MlDE ve BAR· 
SAKLARI boşaltır .. 
Vücuda ferahlık verir. 

HAZIMSIZLIK ve 
EKŞ1L1Cl giderir... 1 
Alınması gayet la· 

tifdir .. . . . ... . 

MAZON 
ME.Y'V'AT'UZU 

Satılık ev 
Bayındırda hükümet civannda ilk 

okul karfısında 13 numaralı bir ev 
aatılıktır. Ost kat iki oda bir koridor, 
alt kat mutbak, lllflık ve iki kapıyı 
havidir. 

lzmirde müracaat yeri : 
Keçecilerde No. 59 müzik evinde 

B. ADlL ... 
Bayındırda : Bando !efi B. Cemal 

1 - 6 (2619) 

AŞÇIBAŞI MAI~KA 

Makarnalar 

Selônik sergisinin Birincilik 
madalyasını kauınmıştır .•• 

YEM ASIR 16 AöUSTOS SALI 1938 

F LI T daima ÖlDURUR I -.· .. • ... •.• .. • .. •.· .. -.· .... -,ı· .. -•• sç19 .. ---·
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lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
Yıllık bedeli muhammeni Cinai Mevkii No. 

Lira 
36 Kahve Pazar yeri 322/83 
Yukarıda yazılı kahve mayıs 939 gayesine kadar kiraya verilmek 

Ozere açık arttırmaya çıkarılmt§br. ihalesi 18/8/938 perıembe günü 
aaat ondadır. Taliplerin vakıflar idaresine müracaatleri. 

12 - 14 - 16 (2629) 2960 

Juvantin saç boyaları 
lNGILtZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahteder. 

Juvantin saç boyaları kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmittir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalannda arayınız. 

En ciddi ve emniyetli markadır. 

Devlet demiryolları 9 uncu iş
letme müdürlüğünden: 
Muhamen bedeli 56250 lira olan 10.15 bin meıe cari hat traversi 

kapah zarf usullie 31-8-938 Çar,amba günü saat 15 de Sirkecide 9 
ncu itletme binasında satın alınacaktır. 

Taliplerin teminat ve teklif mektuplariyle Nafıa ve diğer nizami 
veıikalan ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ihale aaatinden bir saat 
evveline kadar komisyona vermeleri lizımdır. 

Şartnameler 282 kuruf mukabilinde Sirkeci Ankara ve lzmir vezne-
lerinden verilmektedir. 5300 - 2966 14-16-18-20 2966 (2642) 

Bornova Bağcılık 
dürliiğünden: 

istasyonu mü-

Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli Teminab 
Beton kuyu 1 adet 1162,75 K. 87.20 K. 

1 - Cins, mikdar muhammen bedeli ve teminah yukarıda yazılı 
beton kuyunun 22/8/938 pazartesi günü saat 15.30 da Burnava 
bağcılık istasyonu müdüriyetinde ekailtmesi yapılmak üzere münaka
saya konulmuttur. 

2 - isteklilerin muvakkat banka mektubu veya mal sandığı mak
buzu ile birlikte ihale günü mezkUr müessesede hazır bulunmaları. 

3 - Fenni f'll"lnameler için her gün Burnava Bağcılık istasyonu 
müdürlüğüne müracaat olunabilir. 

6-11-16-20 2872 (2598) 

z_Temi :ı kon 

KİRALIK 
Yeni Tuhafiyeciler, Doktor Hulusi cad

desinde ve civarında 2 ve 3 odalı müsta
kil ve konforlu ev ve yazıhaneler kira
lıktır. 

Müracaat: Doktor Hulusi caddesi No. 
64 TELEFON: 2256 

S. 7 H. 2 (2544) 

tZMIR BELEDIYEStNDEN: 
2500 lira bedeli keıifli, Cümhuri

yet caddesinin konaktan favzipaf& 
bulvarına kadar olan kısmının bele
diyece verilecek paket ve yoldan çı
kanlacak kesme t!lflarla esaslı suret
te tamiri İ§i haf ki.tiplikten tedarik 
edilecek keıif ve fartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmU§tur. 

ihalesi 26-8-938 Cuma günü saat 
13 tedir. lttiri.k etmek istiyenlerin 
187 lira 50 kurutluk muvakkat temi
nat makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelirler. 

11-16-19-23 2945 (2624) 

- Alsancakta Havagazı fabrika
sı binası dahilinde yaptınlacak hava
gazı istihsal ocağına ait temel bina, 
çatı ve baca intaatı iti 11-8-938 ta
rihinden itibaren 15 gün müddetle 
kapalı zarflı eksiltmeye konulmuf
tur. 

İtin heyeti umumiyesinin kefif 
bedeli 30860 lira 20 kuruş olup mu
vakkat teminat miktan 2314 lira 75 
kurU§tur. Vahit fiat cetvelleri, proje, 
ketif, ve fartnamesi 154 kurut bedel 
mukabilinde Havagazı müdürlüğün
den tedarik edilir. Tatradan istiyen· 
1er posta ücretini aynca göndermeli
dirler. Kapalı zarflı ihalesi 26-8-938 
Cuma günü aaat 13 te belediye en
cümeninde yapılacaktır. iştirak ede
cekler 2490 sayılı kanunun tarifi 
dairesinde hazırlanmtJ teklif mek
tuplarını ihale tarihi olan 26-8-938 
Cuma günü azami saat 12 ye kadar 
encümen reisliğine vermelidirler. 

11-16-19-23 2948 (2623) 
Beher metre murabbaı 600 kurU§

tan 972 lira bedeli muhammenli on 
dördüncü adanın 162 metre murab
baındaki sekiz sayılı arsasının satııı 
batki.tiplikteki !artnaıtıesi veçhile 
23 f 8 f 938 salı günü saat 13 te açık 
arttırma ile ihale edilecektir. ittir ak 
etmek istiyenler 73 liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka temi
nat mektubu ile söylenen gün ve sa
atte encümene gelirler. 
7-13-16-19 2910 (2609) 

-- q refp&Jada 563, 568 sayılı 
sokaklarda yaptınlmakta olan la
ğımın uzatılarak Eırefpaşa caddesi 
ana lağımına bağlanması bat mü
hendislikten tedarik edilecek k~if 
ve şartnamesi veçhile açık eksiltme
ye konulmuıtur. Keşif bedeli 1510 
lira olup ihalesi 23/8/938 salı gü. 
nü saat 13 tedir. İftirak etmek isti
yenler 113 lira 25 kurutluk muvak
kat teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen gün 
ve ıaatte encümene gelirler. 
7-12 -16-19 (2611) 2909 

-Pöbreklerden idrar torbasma kadar yollardaki hutahldann mikropla-
nnı kökünden temizlemek için (HELMOBLö) kullanmız. 

Böbreklerin çalıımak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluk
lannı, eski ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağnsını, aık 
sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te
min eder. Sıhhat Vekiletimizin resmi ruhsatını haiz bulunan HEL
MOBLö her eczanede bulunur, 

DiKKAT : HELMOBLö idrarı temizliyerek mavileftirir. 
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Avrupa ve Amerika ya talebe 
gönderiliyor 

Maden tetkik ve arama 
Enistitüsü genel direk

törliis.?iinden : 
1 - Avrupa ve Amerikaya tahsile gönderilmek üzere müsabaka ile 

20 talebe seçilecektir. 
Bunlardan 12 ıi maden itleri veya maden Endüstrileri ile alakadar 

muhtelif ihtiaaılan elde etmek üzere mühendisliği ve sekizi de jeolojik 
ilimleri tahsil edeceklerdir. 

il - isteklilerin qağıdaki ,anlan hi.iz olması tarttı : 
A - Türk olmak. 
B - Madenlerde veya saha üzerinde çalı§abilecek kabiliyette ve sıh

hati tam olmak «Sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.» 
C - Uakal Liae ve Kollej mezwıu olup, olgunluk vesikasını himil 

bulunmak. 
I;> -Yll§ı 18 den aıağı ve 25 ten yukarı olmamak. 
IU - Her istekli, mühendislik veya jeologluk meaeklerinden hangisi

ni seçtiğini vereceği istidada açıkça bildinneğe mecburdur. Müaabaka 
notlarının tasnifi, her iki mesleğin imtihanlanna girilmif olsa dahi, 
seçilen mesleğe göre yapılacaktır. 

Mühendislik ve jeologluk kaydını ta§ımıyan istidalar kabul edilmi-
yecektir. 

iV - Müsabaka fU derslerden yapılacaktır.: 
A - Cebir Her iki meslek için mecburi 
B - Hendese » » » > » 
C - Fizik » » » » » 
D - Kimya » » » » » 
E - Ecnebi bir dil » » » » » 
F - Nazari hesap Yalnız mühendislik için mecburi 
G - Müsellesat » » » » » 
H - Mihanik » » » » » 
1 - Jeoloji Yalnız jeologluk için mecburi 
J - Zooloji » » » » » 
K - Botanik » » » > » 
V - Açılacak müsabakada üsaü ınizani kazanını§ olmakla beraber 

gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibariyle, mühendialik 
için, kazananların ilk 12 si ve jeologluk için de ilk sekizi arasında bu
lunmaları tarttır. 

Ossü Mizanın hesabında, ecnebi lisandan kazanılan numara çfit sa
yılacaktır. 

Mühendislik müsabakasını kazanan 12 kifiden ilk sekizi mühendis
liğin doğrudan doğruya telmik branılarında tahsil ettirilecek ve do
kuzwıdan 12 nciye kadar olan 4 kiti de, maden ifletmeleriyle madeni 
Endüstrilerin idari ve ticari vazifelerine hazırlanmak üzere ticaret ve 
organizasyon mühendisi olarak yetittirilecektir. 

VI - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar 
devlet emrinde mecburi hizmete tabi olduklanndan bu hususta mü
kellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bu
nun için de muteber kefil göstereceklerdir. 

Vll - Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktır. 
Tarih ve mühlet tunlardır: 
a - M.T.A. Enıtitüıüne son müracaat tarihi: 24 Ağustos 1938. 
b - Sıhhi muayene tarihi : 26 Ağustos 938 
C - Müsabaka imtihanları : 29 ve 31 ağustos 938 
VIII - Taliplerin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakaainı 

mektep tahadetnamesini veya bunlann tasdikli birer suretlerini, 4 kıt'a 
fotograf ve dilekçelerini son müracaat tarihine kadar Ankarada M.T.A. 
Enstitüsü genel direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhi muayen eleri için 
de tayin edilmi§ olan günde öğleden evvel bay Hasan apartımanındaki 
Enstitü merkezinde bulunmaları ilin olunur. 

DiKKA T 
TASHiH 1 - 870 lira bedeli ketifli Kar-

fıyakada tersane önünden pala- " 

mut fabrikasına kadar uzanan VII 1·nc· madde 1•0 ''C 
1675 inci ıokak dötemesinin ta- 1 n ,, 
miri bat mühendislikten tedarik f k d 
edilecek ketif ve tartnamesi veç- a k·ı d 
hile açık eksiltmeye konuımu,tur. 1 r Si ŞU şe 1 e e
ıhaıesi 19/8/938 cuma günü saat 

13 dedir. htirak etmek istiyenler g"' ı·şıı·rı·ımı·ştı•r 
65 lira 25 kurutluk muvakkat te
minat makbuzu veya banka temi· 
nat mektubu ile söylenen gün ve Irüsabaka imtihanları: 
saatte encümene gelirler. M h d 1 k 29 31 A 

2 - 2306 lira bedeli ketifli Şe- Ü en is i için: ve ğus-
hitler caddesi dösemesinin sökü- tOS 1938 
lüp esaslı surette tamiri bat mü· 

hendialikten tedarik edilecek ke· J I ., l k . . l ve 2 E" lu" l 938 fif ve fartnamesi veçhile açık ek· eo og u ıçın: J 

siltmeye konulmuttur. ihalesi 19/ E b" d"l. . 3 EyJu" l 938 dı"r. 
8/938 cuma günü saat 13 dedir. ene 1 ı ıçın: 
lttirak etmek istiyenler 173 lira· 13-16 2247-2007 (2635) 

lık ·ıııuvakkat teminat makbuzu •ı-----••-lm-----------ım:ı--••• veyıi. banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve aa~tte encümene namesi veçhile ve açık artbrma ile salı günü saat 13 tedir. lttirak etmek 
gelirler. bir aene müddetle kiraya verilecek- istiyenler 7 lira 75 kuruıluk muvak· 

2 9 12 16 2808 (2562) tir. kat teminat makbuzu ile söylenen 
Salhanede mazbaha binası dahi- Senelik lcarının bedeli muhamme- gün ve saatte encümene gelirler. 

lindeki rettoran baa kitiplikteki aut· ni 101 lira olup ihalesi 13/9/1938 16--26--2-9 2994 ( 2648 ) 
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~HiLKAT:.--, 
Daima Kanunlarına Sadıktır 

Yaratan kuvvet, bir insana ıabhat ve saadet içinde yqamak hakkım 
vermİ§tir. Her türlü auiistimal ve tabiat kanununlarma aykın .hareke
tin cezası ölümdür. 

Yurddaş ! Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Bütün uzviyetini 
gözden geçir ve gördüğün en ufak bir inza üzerine derhal faaliyete 
geç. Kendinde dü,künlük, halsizlik, iıtihasızlık, kansızlık, kuvvetsiz
lik, tembellik, korkaklık mı hissediyorsunuz? Bunlar uzviyetin imdat 
itaretidir. Çabuk yetif '°e hayat eksiri olan 

içmiye baıla FOSF ARSOL tababetin esasını teıkil eden bütün doktor
lar tarafından takdir edilen en mühim ilaçların gayet fenni bir surette 
teırikinden yapıl.mı§ emsalsiz bir kudret ıurubudur. 

Kanı tazeler 'IVe çoğaltır. tıtihayı •Çal'., hafıza ve zakiyı yükseltir. 
Sinirleri, aclelCleri ıağlamlqbnr. Azim ve faaliyeti yübeltir. Ve bü
tün kudretleri uzviyette t~arak ömrü tabiiyi bütün ne§elerle ge
çirtir. FOSF ARSOL güneı pidir. Girdiği yere aağhk, dinçlik, ve 
gençlik P'4J', her ecznaede bulunur. 

'~----r~ ................................... I 
GRIPIN 

Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 
diş adele ağr1ların1 unuturlar 

\ 

TÜRKİYE 
CUMHV RİVETI 

_SJRAAT;BANKASI 

DEUTSCHE LEVAN 
TE- LlNIE 
G. m. b. H. 

H. SCHUET 

Fratelli Sperco 

Vapur acentası 
ROYAL NEERLANDES 

KUMPANYASI 
LARlSSA vapuru 17/ 8/ 938 de bek· TlTUS vapuru 19/ 8/ 938 de limanı· 

leniyor. Rotterdam, Hamburg ve Bre· mıza gelip yükünü !tahliyeden sonra Bur· 
men için yük alacaktır. gas Varna ve Köstence limanları için 

ARCTURUS vapuru 29/ 8/ 938 de bek yük alacaktır. 
leniyor. Rotterdam, Hamburg ve Bre- OBERON vapuru 22/ 8/ 938 beklen· 
men için yük alacaktır. mekte olup Amsterdam Rotterdam ve 

ANKARA vapmu 12/9 /9 38 de Hamburg limanlan için yük yükliyecek
bddeniyor. Rotteı-dam, Hamburg ve tir. 
Bremen limanlan için yük alacaktır. SVENSKA ORtENT UNlEN 

BELGRAD vapuru 26/9/ 9/ 936 de BORfl..AND motörü 20/ 8/ 936 de 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ~e beklenmekte olup Rotterdam, Hamburg 
Bremen limanlan için yük alacaktır. Danimark n Baltık limanları için yiik 

ATHEN vapuru 101'01938 de yükliyecektir. 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve SERViCE MARITIME ROUMAIN 
Bremen limanlan için yük alacaktır. ARDEAL vapuru 28/ 8/938 de bek-

H. SCHULDT mekte olup Malta Marsilya 'Ye CenoVll 

GULUCKSBURG vapuru 3 l / 6/ 938 limanlan için yük alacaktır. 
de bekleniyor. Rotterdam, Hamhurır ve ZEGLUGA POLSKA S/ A 
Bremen limanlan için yük alacaktır. LSVANf motörü 30/8/938 de An· 
DEN NORSKE MlDDEUIA VSUN1E vera, Dantzig ve Gdynia limanları için 

OSLO yük alacaktır. 

BAYARD vapuru 29/8/938 de bek- Handaki hareket tarihlerile navlunlar· 

leniyor. Norveç limanlan için 31/8/938 dak.i deği~ikliklerden acente mesuliyet 
tarihine kadar kabul eder. Dieppe için kabul etmez. 

2/9/938 gÜnÜ öileye 'kadar mal kabul Daha fazla tafsilat irin ikinci kordon-
edilir. y 

da FRA TELLi SPERCO acentaaına mü· 
BOSPHORUS vapuru 25 eylUJden 30 racaat edilmesi rica olunur. 

eylUI 938 e kadar Dieppe, Dünkerk ve 
Norveç umum limanları ıiçin yük alacak- Telefon : 4111 I 4142 I 2663/4221 

br. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
BUCAREST 

DUROSTOR vapuru 19/6/938 de 

"~1T.~l'.'!llll!ElllSDil:!m--ISl-iDllİllıflllll:!::m•••••••••Kill bekleniyor. Köstence Galatz ve Galatz 
- • il aktarması Tuna llinanlan iç.in yük ala-

Olivi Ve Şiire. 
LıMfTET 

Vapur acentast 
BiRJNCf KORDON REES 

BTNASI TEL. 2443 
Ellerman Lines Ltd. 

A ğ ı z bütün mikroblara daima açık cak;~OSTOR vapuru 14 eylUJde bdr.

bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: leniyor. K&tence Galatz ve Galat% ak-
tarması "fona 1imanlan için yük alacak-

Bakımsızlıktan çilrüyen ditlerin 
..- difteri, bademcik, kızamık, enflo

enza ve hatta zatürreeye yol açtık
tan, iltihap yapan di~ etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
sit, nevrasteni, sıtma ve romatiz-

NEZLE, KIRIKLIK, ROMA TIZMA, GRiP VE EMSALi HAS· ma ya;•"ığı fennen anlaşılmı,hr .• 
TALIKLARA KARSI BiLHASSA MOESSIRDIR Temiz ağız ve sağlam dişler umu· 

Terkibi ve tesirindeki sür'at itibariyle emsalsiz olan GRIPIN'in .. mı vücut sağlığının en birinci tar. 
10 tanelik yeni ambal&.jlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağnlara karsı ihtiyatlı bulunmu' olursunu. tı olmuttur. Binaenaleyh dişleri· 
icabında günde (3) kase alınabiliT nizi her gün kabil olduğu kadar 

Taklitlerinden sakınınız ve hel' yerde ısrarla Gripin isteyiniz fazla (Radyolin) dit macunu ile 
r m ••• w >•,.. raranti edebilirsiniz ve ebDelisi· 
lzmİr Vakıflar mÜdÜr)Üg"" Ünden: niz. Bu s~etl~. ~ikroplpı imha 

ederek dıtlermızı korumuf olur-
Bqturak diğer adı Hüseyin ağa camiinin muhteli tamirab 28/7 / ıunuz. 

938 tarihinden itibaren 18/8/938 gününe kadar 20 gün müddetle 
açık artbrmaya çıkanlmııhr. Keıif bedeli 4190 liradır. 

Muvakkat teminah 314 lira 25 kuruflw. 
lhale 18/8/938 per§embe günü saat onda vakıflar daireainde ya

pdacaktır. 
Fenni prtn.ame ile münakasa kaimesi her gün dairede görülebilir. 
Ehliyeti fenniyeyi haiz isteklilerin müracaatleri ilan olunur. 
aı - s - ıı - ıs 21s1 (2557) 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralb caddesi 
Beyler Sokağı kÖ§eSi 

Büyük Hilal 

Bütün dünyaca tanınmış son de
rece dayanıklı ... 

45 Modern renkleri vardır. 
5 ve 1, 1/2, 1/4. 1/8 kiloluk 

kutularda olarak 

GLASURIT VERNiKLERi 
5 ve 1, 1/2, 1/4 kutularda olarak 

Marka 

Bütün boyacılarda bulunur 

RADYOLIN 
ile diılerinizi ıabah Ye akpm ber yemekten IODl'a fll'çalayınız .... 

DAIMON CEP VANTILATi:JRLERI 
En 90D icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille itler. Bir sa

atte bir kunıtluk ıarfiyat yapar. Ağırlığı seksen gram olup zarif 
bir kap için~edir. Bayanlar el çantasında, baylar cebinde tatır .• 

Herkesın yanında bulunması lazım olan bir ihtiyaçhr. 
Deposu : lzmirdc Suluhan civannda No. 28/9 öDEMIŞLI 

HOSEYIN HOSNO ticarethanesi .• 
~~GmlDU!mllilJClli~lzmll~BR:~-!!!!!Zlll~3'3, 

tir. 

D. T. R • T. LONDRA HA 1TI 
' 

TlSZA vapuru 15 eylulde bekleniyor. OPORTO vapuru Liverpooldan 1 ft 
Port Sait ve lakenderiye limanlan için ağustos 9 36 tarihinde gelip yük çıkara-

yük alacaktır. caktır. 

SZEGE.D vapuru 30/ 8/ 938 de bek- CAVALLO vapuru 15 ağustosta 
leniyor. Danüb limanlan iç.in yük ala- L nd H 

ktı o ra, ull ve Anverııten gelip yük 
ca r. 

BUDAPEST vapuru 1 5 eylulde bek- çıkaracak ve ayni zamanda Londra 'Ye 

!eniyor. Danup limanları için yük ala- Hull İçin yük alacaktır. 
caktır. LESBIAN vapuru 25 ağustosta Li-

JONSTON V ARREN UNES nrpooldan gelip yük çıkaracak. 

JESSMORE npunı 13/ 8/ 938 de MALVERNIAN vapuru eylul iptida· 
beldeniyoT. Liverpool, Anvers limanla-
nndan yük çıkaracak ve Burgaz, Varna 
ve Köstence için yük alacaktır. 

AMERlCAN EXPORT UNES tNC 

EXMOUTH vapuru 18 Ağa.tosta 

bekleniyor. Nnyork için yük alacakhr. 
Ilhdald hareket tarihleriyle nav· 

lunlardald değişikliklerden acenta me
suliyet kabul etmez. 

Daha fazla talsilAt almak !çin Birin
e! Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına milra
c:aat edilmesl rlca olunur. 

Tel. No. 2007 "2008. 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 

sında Liverpooldan gelip yük çıkaracak. 

THURSO Tilpmu hamulesiıü ı .. 
tanbulda aktarma ederek limanımıza 8 

ağustoeta gelecek olan lzmir vapuru de 

gelecektir. 

Tarih ve navlunlardaki değişikli\ler-. 

den acenta mesuliyet kabul etmeı. 

beklenilmekte olup NEVYORK için 
yük alacakhr. 

«BAALBEK> vapuru 1 5-1 7 A
ğustos arasında beklenilmekte olup 
NF.VYORK için yük alacakm. 

BALKANLAR ARASI HATii 
ZETSK.A PLOVIDBA A. D. Kotar 

Balkan ittiEakı ikh!ıat ltonferaDS1nm 

seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği hat• 

ta mensup Yugoslav bandıralı 

TAZE TEMİZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESİ 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karştsında 
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Runsiman Hitlerle mi görüşecek7 
halli • • 

ıcın böyle bir mülakat mutlaka lazım mı? lhtilaf'ın 
' 

Tıpkı Avusturya işi gibi Filistin • • 
ışı olacak? ne 

Almanyada Südetlerden müteşekkil Şarki Erdün hükümdarı lngilizlere 
bir lejyon kuruldu~u bildiriliyor bir . proje teklifinde bulundu 

Londra, 15 ( ö.R) cMancester Kudüst, 15 ( ö.R) - Filistinde karı-
CaTdiyan> gazetesinin istihbanna göre 
Almanyada Südetlerden müte§ekkil ola· 
rak eski Avusturya lejiyonuna benzer bir 
Südet lejiyonu tqkil edilmiştir. Bunlar 
her ne sebeple olursa olsun Çekoslovak· 
yadan kaçarak Almanyaya h izmete ge· 
len Südetlerden mürekkeptir. Ve gaye· 

leri de eski Avusturya lejiyonlannın ga· 
ycsini andınr Yani icabında kendi mem
leketlerinin iıgali için Alman kuvvetleri
le iş birliği yapacak ve İşgal tahakkuk 
edince memleketin kontrolüne hizmet 

edeceklerdir. Ştatdarten denilen sekiz 
alay teşkil edilmiştir. Bunların en mü
himmi ikinci alaydır ve kumandanı bir 
Südet göçmeni olup karargahı Breden· 
dir. Diğer alayların da muayyen karar
giıhlan vardır. Lejiyon husuai bir üni
forma taşır ı Siyah çizme, siyah külot 
ve gri gömlek .. 

K. rmay reiai olan Kroytz Çekoslo· 
vakyada 19 2 3 te dağı.lan ve yerini 
Hayn}aynın Südet partisine bırakan nas
yonal ıosya]ist partiıi reisi idi. l 9 3 3 ilk 
teırininde Almanyaya hicret eden 
Kroytz Çekoslovak tebaaSl olduğu hal· 
de Rayİ§tag meclisine mebus seçilmiştir 
ve Alman dahiliye nezaretinde mühim 
bir mevkü vardır. 

Londra. 15 (ö.R) ~ cSundey Kro
nikb gazeteaJne göre Lord Runsiman 
Almanyaya giderek Südet meıeleti hak· 
kında doğrudan doğruya B. Hitlerle 
görüşecektir. Çekoslovak • Alman ihti· 
)fıfmı tavzih için hu mülakat elzem adde
dilmektedir. Lord Runsirnan hatta daha 
B. Haynlayn ile görüşmeden fanıölyeniıı 

yanına gitmek arzusundadır. 

L<rrd Rımsiman Pragda 
Evvelce bay Hitlerle görüşmüş olan Berlin, 15 ( ö.R) - Berlin siyasi 

general sir Vilyam Hamilton bu gezele- mahfelleri Lord Runsirnanla bay Hitler 
nin bir sualine cevaben B. Hitlerin Lord arasında bir mülakat olacağı haberini 
Runsimam çok iyi karşılıyacağına emin ihtimalsiz telakki ediyorlar. 
olduğunu söylemiştir. Lord Runsiman Berlin, 15 ( ö.R) - Bir Hitler·Lord 
bunun için ilk fırsattan istifade etmelidir Runsiman mülakatı şimdilik mutasavver 
ve bu alelade jestin diğer bir çok müla· değildir. Berlin resmt mahfelleri böyle 
katlardan daha büyük manası olabilir. bir projeden haberleri olmadığını ve bu. 

Sir Vilyam Hamilton fazla izahat ver• nun mevsimsiz olduğunu bildiriyorlar. il
meği reddetmiştir. Sanıldığına göre B. könce Lord Runsimanın Çekoslovak 
Hitler de Lord Runsimanla mülakat ar- devlet adamlan nezdindeki vazifesinin 

zusunu izhar etmiştir. neticesini bek1emek lanmdır. 

Mütarekeyi ·bozuyorlar mı? 

~ıklıklarm artması ve vaziyetin veharneti 
mandater hükümeti pek ziyade meşgul 
etmektedir. Filistinin yahudi vo Arap 
mıntakaları halinde taksimi pro)esının 

tatbik imkanı olmadığı anlaşılmaktadır. 
Hem yahuditer, hem Araplar buna hu
&umet gösteriyorlar. Bu sebeple hükii
met bu projeyi hiç olmazsa umumi hat
lariyle tatbik imkanını verecek bazı tadi

lat düşünmektedir. 
Bu fikir!e Şarki Erden hükümdarı 

Emir Abdullah bir proje teklif etmi~tir. 
Bu proje kısmen tahkik komisyonunun 

vardığı neticeleri göz önünde tutmakta, 
fakat yahudi muhaceretini tahdit istih
metinde tadile temayül etmektedir. Da· 
ima Lübnanda bulunan Kudüs müftüsü· 
de buna yakın bir hal teklini kabul ede
rek itidal göstermiştir. Bu sebeple mute
dil Arap mahfelleri lngUizlere şu niyet• 
leri atfediyorlar ı 

1 - Filietinin Hayfa ve T eliviv ara-
11ndaki sahil mmtakası milıtesna olmak 
üzere, diğer yerlerde Arapların ;rahudi
lere arazi ve emlak satmalarının men'i. 

2 - Yahudi muhaceretinin yine ayni 
mıntakada iskan edilmek prtiyle küçük 

gruplar halinde tahdidi. 

3 - Salahiyeti bütün Filistine pmil 
ve nüfuslariyle mütenasip olarak her mil· Kudüste 1ngiliz polisleri 
liyette ve mezhepte ahalinin mümessil- timdiki mandater devletin idareıi altın- mesi ihtimal haricinde kalacaktır. 
}erinden mürekkep teşrit bir heyet teş- da devamı. Kudüs, 1 S ( ö.R) - Resmen bildiri).: 
kiH. Bu proje, eğer İngiliz hükümetinin k.ı- diğine göre dün Nablıı dağlarında b 

4 _ Siyasi mevkuflar ve silrgünler ve buliinü kazanırsa, mutedil .A:rap ve ya- muharebede dört haydut öldürülmüş v• 

memleketten kaçmağa mecbur kalanlar hudileri tatmin edecektir. Fakat anlaş- üç de yaralanmıştır. Turkaremde b' 
lehinde umumt af kanunu. ma imkanı bırakmıyan hususi noktal11r bomba patlamasiyle bir marıandiş trenJ 

5 - Bu sistemin on sene müddetle sebebiyle prki Erdenin Filistinle birleş· raydan çıkmıştır. 

lngiliz bayrağına karşı 

Sovyet protestosu 
eski yerlerine 

üzeriıle Japonlar Japonlar tec.avüz ettiler bir lngiliz 
motörüne Japon bayrağı çektiler çekildiler 

Mo9kova, 15 {ö.R) - Tas Ajansı 611 yaralı, Japon zayiatı 600 maktul ve mıntakada her iki taraf askerlerinin 60 
tebliğ ediyor ı Mütarekenin tasdikinden 2500 mecruh tahmin edilmektedir. metre kadar geri alınmas;nı mahallinde 

eonra Japon ve Sovyet mümessilleri ara- Tokyo, 1 S ( ö.R) - Japon hariciye kararlaştırmışlardır. 
sındaki ilk mülakatta Sovyet mümesııil- mümessili Çankufengto mütarekeden Bu hu:!ustaki raporun gelmesi üzerine 
lcri 11 ağustosta mütareke hükümleri sonra mühim bir hadise olduğunu, Sov- 1 Uzak Şark Sovyet kumandanlığı mütare
hilnfına olarak Japon kıt'alarının bazı yet ve Japon kuvvetlerinin birbirine bir ke anlaşmasına tevfikan Sovyet kıt'ala
hareketlerde bulunduklarını bildirmişler- kaç metre yaklaştıklanm ve sonra çekil· rının derhal on ağustos saat 24 te işgal 
dir. Bunlar yüz metre kadar ilerlemişler· diklsrini bildirmiştir. Japonyanın Mos· ettikleri mevzilere dönmelerini ve Japon 
dir. Bu kıt'aların evvelki mevkilerine kova sefirinin hay Litvinofla mülakatı mümesııillerinden de Japon kıt'alannın 
dönmelerini istiyen Sovyet mümessili- neticesinde J.apon sefiri ku~vetlerinin ayni saatteki mevzilerine geri çekilme
nin şiddetli protestosuna rağmen Japon Çankuf eng tepesinden en az seksen met- sinin istenmesini emretmiştir. 
mümessili bunu kabul etmeği kat't ola- re uzağa çekilmeleri için emir verildiği- Sovyet mahalli kumandanlığı derhal 

rnk reddetmiotir. Bununla beraber iki ni tebliğ etmi~tir. bu emri infaz etmiştir. 
taraf kuvvetlerinin birbirine 5 00 met- Tokyo, 15 ( ö.R) - Harbiye neza- Ayni zamanda Sovyetler birliği ha-
reden daha ziyade yakla1tığını müşahe- reti tarafından neşredilen bir resmi tebli- riciye halk komiseri Litvinof ta Japon 
de eden kumandanlıklar kuvvetleri sek- ğe göre Japon ve Sovyet kıt'aları ara- büyük elçisi B. Sigemitsuya Japon kıt'a
sen metre geri almağa karar vermiıler- eında Çankufeng tepesinde yapılan mu- lannm mütarekeyi ihlal ettiklerini bildir
<Iir. harebelerde Japon zayiatı ıunlardır : 6 rniş, bu mıntakada asgari yüz metre ge-

Uzak Şark Sovyet kuvvetleri kuman- zabit maktul ve 1 7 zabit yaralı, 15 O as- ri çekilmelerini İstemli ve aksi takdirde 
danlığı hadiseden haberdar olunca Ja- ker maktul ve 723 yaralı. Sovyet hükümetinin mütarekeyi Japon• 
pan kuvvetlerinin derhal mütareke sıra- Tebliğde Japon kuvvetlerinin timdi lann hataaı üzerine ihlll edilmi1 olarak 
eında işgal ettikleri mevkilere çekilme- Çankufeng mmtakasını tahliye ederek telakki edeceğini haber vermiştir. 
lerini talep etmi,tir. B. Litvinof ta mü- Somer nehrinin cenubunda toplanmış ol· Halen Japon kıt' alan mevzuubahis 
tarekenin bu suretle ihlalini Japon eefi- duklan ilave edilmektedir. noktadan çekilmiştir. 
rine bildirmiş ve Japon kuvvetlerinin en Moskova, 15 (AA) - T u Ajanaı 12 ve 13 ağustosta Sovyet ve Japon 
nz yüz metre geri alınmasını istemiştir.. bildiriyor : askeri mümeailleri aruında yeni görüı-
Aksi takdirde Sovyetlerin mütarekeyi 11 Ağustosta Sovyet ve Japon aske- meler olmuı ve mümessiller iki taraf kıt· 
Japonlar tarafından bozulmuş telilli rt mümeuillerinin ilk toplantısında Sov- alannın vaziyetini tesbit eylemiştir. Ma
cdeceklerini bildirmiştir. Şimdi Jponlar yet askeri müme11illeri 11 ağustosta amafih Japon mümessilleri 13 ağustosta 
eski mevkilerine c;eldldiklerinden 'hadise mahalli saatle aaat l 3 te muhasamatın Sovyet mümessillerinin iki taraf kıt'aları
kapanmıştır. nihayete erdirilmesine rağmen Japon nın mevzilerini tesbit eden bir zabıt va-

12 - 1 3 ağu!tosta Japon ve Sovyet kıt' alarmın bir kısmı bu mütareke an· rakası ile bir haritanın imza edilmesi hak
mümess.illerinin yeni içtimaında Sovyet !aşmasını ihlal etmiı ve bu mütarekeden kmdaki tekliflerini reddeylernişlerdir. 
mümessilleri iki taraf a1'kerlerinin karşı- bilistifade yüz metre ilerliyerek Zaozer· Japon mümessilleri amirlerinden tali
lıklı mevkilerini gösteren bir haritayı Ja· naya Çankufeng tepesinin şimal yama• mat beklediklerini ve pek muhtemel ola
pon mümessillerine göstererek imza et- cının bir kısmını işgal eylemiş olduğunu rak bu İş için daha geniş salahiyetli baş
melerini talep etmişlerse de bunlar zabıt bildirmişlerdir. ka bir komisyonun geleceğini bildinniş-
varakasını ve haritayı imza etrneği red- Sovyet as1'eri müme!!sillerinin bu pro- }erdir. ' 
detmişler ve iki taraf kuvvetlerinin va- testosuna ve Japon kıt'alarının hemen Bunun üzerine iki taraf askeri mümes
ziyetiı,i gösteren haritayı kumandanlığın derhal bundan evvelki mevzilerine geri silleri ayrılmışlardır. .. 
müsaadesi olmayınca imza edemiyecek- çekilmesi talebine rağmen Japon askeri 1 3 ağustosta Japon askeri mümessil· 
lerini ve bunun için yeni bir komisyon mümessilleri bu meşru talebi is' af et- lerinin teklifi ve Sovyet mümessillerinin 
ı~kil olunacağını haber vermişlerdir. mekten imtina eylemişlerdir. tasvibi üzerine ölüler teati olunmuştur .. 

Mümessiller arasında 14 ağustosta Bu mıntakda iki taraf kıt' alan birbir- Sovyet kumandanlıgı Sovyetler tarafın-
yeni bir mülakat olmuştur. Şimdi eüku- lcrine 4 - 500 metre kadar yaklaşmış dan 236 ölü ve 611 yaralı ııaymııtır. 
net hüküm sürmektedir. 13 ağustosta olduklarından ve her dakika silahlı bir Sovyet kumandanlığının tahminine göre 
Japonlar ölülerin mübadelesini teklif et- çarpışma olması mümkün bulunduğun- Japon tarafından takriben 600 ölü ve 
miılerdir. Sovyet zayiatı 116 maktul ve dan iki taraf as~ri mümessilleri bu 2SOO yaralı vardır. 

Londra, 15 ( ö.R) - Hankeudan 
Röyter ajansına bildirildiğine göre Ja· 
ponlar dün Kiokyang yolu üzerinde ye
ni bir hücuma baılanuşlardır. Bu tepe
nin ıarkında tiddetli muharebeler ol
muştur. Kiokyang civarlarına Japonla
rın yeniden tik.er çıkardıkları kaydedil
mi.§tir. 

Şanghay, 1 S ( ö.R) - Röyter ajan
sına bildirildiğine göre Viktorya adlı 

İngiliz romörköril Japonlar tarafından 
tevkif edilrniı ve İngiliz bayrağı yerine 
Japon bayrağı çekilmiştir. Karlton İngi

liz topçekeri hemen T ongçen adasına gi
derek kumandam Japon otoriteleri nez
dinde hadiseyi protesto etmiş ve İngiliz 

bayrağının yine romörkör direğine çekil
mesini istemiıtir. 

Londra, 15 ( ö. R) - Muhtelif lngi
liz kiliselerinin mümessillerinden mürek

kep bir heyet Japon aefarethanesine gi
derek Hankeu ve Kantonun havadan 

mütemadiyen bombardımanını protesto 
etmiı ve ıivi] ahaliye kartı yapılan hom
bardırnanlann lngiliz umumi efkarında 
uyandırdığı nefreti bildirmiştir. 

Tokyo, 15 (ö.R) - Uk defa olarak 

gayri muntazam Çin kuvvetleri Şantung 
vilayetinin merkezi olan Sian tehrine 
hücum etmişlerdir. Bir Japon tebliğine 

göre cHaydutlar> cuma günü tehre hü· 
cum etmişlerse de püskürtülmüşler ve 

iki yüz maktul vermişlerdir. Esirlerin ifa
desine göre bu muhacimler 69 uncu Çin 
ordusunun geri kalan kuvvetleridir. 

Londra, 1.5 (ö.R) - Şanghaydan 

Röyter ,ajansına bildiriliyor : Mitralyöz· 

lerle mücehhez 300 kadar başı bozuk 
pazar sabahı Şanghaydan beynelmilel 
imtiyazlı mıntakasından sekiz kilometre 
mesafede Japon tayyare meydanına hü
cum etmişlerdir. Muhafızları aciz bırak
tıktıın sonra muhacimler bayrak direği
ne Çin bayrağım çekmişler ve Japon tak
viye kuvvetleri hadise mahalline )ICtitc· 

Japon askerleri 
meden çekilmişlerdir. Altı Japon bombardıman tayyareel 

sabah yanm sr '1ançang üzerinde ug-
Londra, 15 (ö.R) Hankueden muılar ve Çin c.. , tayyare ateıine rai• 

Röyter ajansına telgrafla bildiriliyor : men oldukça alçalmışlardır. 

İngiliz Başvekili B. Çember/aynin 
sıhhi vaziyeti hakkında 

bülten nesredildi 
' 

Londra, 1 S ( ö.R) - Başvekil bay Nevil Çemberlayn doktorunun 
nezdine gitmiş ve kralın doktoru sir Padel ile kendi doktoru tarafın
dan muayene olunmuştur. Şu sıhhat bülteni neşredilmiştir : 

Ba§vekil lskoçyada ikameti esnasında duçar olduğu şiddetli bir 
burun katarından mustariptir. Bunun neticesi olarak burun siyosların
da müşahede edilen tahrişte vehamet alaimi görüldüğünden başvekil 
husust bir tedavi için Londraya gelmiştir. Ba~vekilin sıhhi vaziyetin
deki salah zarurt olarak yavaş olmakla beraber memnuniyeti mucip
tir. Takip ettiği tedavi tehlikesizce terkedilebilecek dereceye gelince 
başvekil yine tatil devresini gçirmeğe gidecektir. 


